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6080 Amerikos Kareivi1] 
Lietum 

► LIETUVOS VALDŽIA NO 
RI SUDARYTI AMERIKO- 

NŲ BRIGADA- 
TALKININKAI PRIPAŽI- 
NO LIETUVOS VALDŽIĄ 
AMERIKA SIUNČIA MAIS 

TĄ LIETUVON. 
Paryžius, rugp. 21 dieną. 

(Specialia kablegramas New 
York Herald). Paliuosuoti 
Amerikos kareiviai Prancū- 
zijoje permažai kariavo ir 
pageidauja veiklesnes tar- 
nystės įstojant Amerikos 
brigadon kovoti už Lietu- 
vius. Tas apsireiškė po se- 

kančiam Heralde (Francu 
zijoje) apgarsinimo: 

"PAREIKALAVIMAS. 
PaliuSuoti Amerikos armi- 
joj aficierai ir kareiviai rei- 
kalingi tarnystei Eu. opoje; 
gera alga. Ateiti ypatiškai. 
(Pasirašo) Lietuvos Militarė 
Misija, Rue Jean Giujon". 

Šis pagarsinimas pritrau- 
cė daugybę paliuosuotų Ame 
likos armijos aficierų ir ka- 
reivių, taip ir tų kurie ti- 
kisi buti tuoj paliuosuotais 
i Lietuovs misijos stovyklą. 
Jie išreiškė nusistebėjimą, 
kad Lietuviai organizuoja 
tik Amerikonų brigadą tar- 

nysten Lietuvoje. Daugelis 
paliko savo adresus ir tęsia- 
si derybos su buvusiais Ame 
rikos aficierals, de": koman 
davimo kariumenės. 

Lietuviai nori suorgani- 
zuoti Amerikonų brigadą iš 
6.000 bėgyje trijų mėnesių 
kovai su bolševikais šiau 
riuose ir vokiečiais pietuose, 
kurie nepildo Focho paliepi- 
mo ir nesitraukia iš Lietu- 
vos. 

Amerikos liuosnoriai 
imami vieniems metams, bet 
Lietuvos valdžia galės rei- 
kalui prisiėjus, laikyti juos 
tarnystėj dar tris metus. 

Nuo atmetimo Lietuvių 
Brastos sutarties lietuviai at 

kartotinai protestavo prieš 
Vokietijos išnaudojimą Lie 
tuvos ekonomiškai. Tuo pa- 
čiu laiku lietuviai nuolatos 
kariavo prieš Rusijos raudo- 
nuosius. 

(Redakcijos paaiškinimas. 
Ši žinia lietuviams svarbi ir 
męs ją padavėm žodis žo- 
din kaip ji tilpo "New York 
Herald" pereitą pėtnyeią 
"New York Herald" turi sa 

vo išleistuvę Paryžiuje ir te- 
nai išeidavo europinė lai- 
da to dienraščio del Suv, 
Valstijų kareivių. 

I Taigi atkreipkime atydą 
i į paskutinį sakinį kur pasa 
kyta: "Talkinikai pripažino 
Lietuvos valdžią". Lietuvos 
valdžios pripažinimas per 
talkininkus dar nėra pačios 
Lietuves kaipo valstybės 
pripažinimu. Tas reiškia 
taiktai tą ,kad Lietuvos vai 
džia, turi teisę užtrauk 
ti paskolas atsakys Lietuva 
ir tie kas Lietuvą teityje 
valdys. Pagaliaus dar ir pa 
tvirtinimo šios žinutės rei 
Ha laukti, nors vakar Chica- 
gos "Daily News" trumpai 
panašiai rašė bet matomai 
dėdama pamatan New Yor- 
ko Herald'o minėtą kable-1 kramą). I 

ANGLIJA PAIMA SAVO 
.. ĮTEKMĖN TIBETĄ. 

Washington, rugp. 25 d. 
Čia gauta žinia ii Pekino, 
kad tarp Chinijos ir Ang- 
lijos eina derybos idant pa- 
vesti Tibetą po Anglijos au 
toritetu. Pranešimas iš Peki 
no skamba sekančiai: 

"Derybos tarp Anglijos ir 
Chinijos link Tibeto priėjo 
pageidaujamon įinkmėn dėl 
abiejų valstijų. Kiek laiko 
atgal Chinijos užrubežinių 
reikalų ministerija tutiko 
duoti Tibetui Autonomiją, 
%as buvo užgirta ir Britani- 
jos valdžios. 

| "Sutartis link Tibeto džiu 
gina Chiniją, kuri bus pa- 
liuosuota nuo ekstra iškaš- 
čių palaikymui tvarkos Ti- 
beto provincijoje." 

įgijus įtekmės Tibete 
Anglija tampa stipriausia 
valstybe pasaulyje ypač po 
šiai karei, nes viose pasaulio 
dalyse turi savo kontrolėje 
ar įtekmėje nemažus plotus 

I žemės. 

VOKIETIJA SIUNČIA 
ATGAL MAŠINAS. 

Paryžius, rugp. 24 d. — 

Sulyg pranešimo industria- 
lio biuro Vokietija jau sugrą 
žino Francuzijai įvairių ma- 

šinų ir preikių apie 27,000 
tonų. Sakoma, francuzai 
dar daug surado Vokietijo- 
je įvairių mašinų, kurias vo- 

kiečiai pirmiau išgabeno, gi 
dabčfr turės francuzams grą 
žinti. 

VĖL SPORTAKU 
SUKILIMAI 

Bėdinas, rugp. 24 d— 
Vokietijoje vel pradeda 
smarkiau veikti, taip vadina- 
mieje, spartakai. Spartakų 
sukilimai, paskutinėmis die- 

nomis, įvyko keliose vietose. 

O SKAMBINK PER AMŽIUS 
VAIKAMS LIETUVOS, 

KAD LAISVĖS NEVERTAS, 
KAS NEGINA JOS. 

BUDDIZMAS SPARČIAI : 
AUGA HAVAII SALOSE. į 

Honcluiu. rugp, 19 d. —I 
Budizmas plečiasi Hawaii; 
salose. Japonukai ir japo- 
niutės yra mokinami budis- 
tų septindienio mokyklose 
ir mokytojai rengiasi išplėsti 
savo veiklumą visase salose. 

j ANGLAI KONFISKAVO 
SINN FEINU LAIKRAŠTI. 

k | Dublinas, rugp. 21 d. — 

šiądien po pietų policija 
įsiveržė kantoran svarbiau- 
sio Sinn Feinų laikraščio 
"The Irishmaii" ir konfis-1 kavo formas šios savaitės 

i laidai. 

PENNSYLVAMIJOS ANG- 
LIAKASIAI PRAŠIS 60 

NUGŠ. DAUGAIU 

Wilkesbarre, Pa., mgp. 
20 d. — Organizacijos raš- 
tininkas kasininkas, kalbė- 
damas Suv. Kas. Darb. trijų 
apskričių konvencijoje šią- 
dien užreiškė, kad svarbiau- 
siu ateinančiame balandyje 
bus uždaryta šapa, šešių va- 

landų darbo diena irpake- 
limas algų 60 nuoš. 

ŽIEMAVOS VASARNA-. 
MIUOSE. 

St. Paul, rugp. 21 d. — 

Šiądien buvo paskelbta, 
kad važinėjimas gelžkeliu 
užmiestėn iš dvilypinio 

miesto tęsis per žiemą pa-Į 
gal vasarinį traukinių sura 

šą. Trūkstant namų ir esant 

augštiems nuomams St. Pau 
lyj ir Mlnneapolyj daugu- 
mas vasarnamių savininkų 
nusprendė žiemavoti užmio? 
tyj. l 

ITALAI SUSIKIRTO SU 
SERBAIS KATTARO JE 

Kattaro, rugp. 21 d. — 

Francuzarns iš Kattaros pa 
sitraukus, atsitiko beveik- 
tas pats, ką Antivarijoje. 
Nespėjo franeuzai išeiti, 
kaip atėjo italų pajiega. 
Dabar mieste stovi serbų 
ir italų kareiviai. 

, Įvairus susirinkimai ture- 

jo vietą 10 dienų tam at- 

gal dar prie farncuzų šeimi- 
ninkavimo, miesto gyvento- 
jai labai Įpykę ant italų. Jie 
tvirtina, kad jie turi pripa- 
rodymų, jog italai gelbėję 
karali įinkų kareiviams. 

KAREIVIAI PRIŽIŪRI 
TVARKOS HAMMONDE 

Hammond, Ind., rugp. 21 
d. — Tris širmai Indianos 
milicijos šiądien saugoja 
Hammonde Standard Steel 
karų kompanijos dirbtuvę. 
Kiti šeši šimtai saugoja 
miesto gatves; 1,700 strei- 
kuojančių kompanijos dar- 
bininkų pabūgę kareivų, ap 
simalšinę. 

VAKARYKŠČIOSE VAR- 

Po IŠLEISTUVIŲ IŠKIL- 
MĖSE AUKŲ VISO SU- 

RINKTA $5,111 15 

KIEK DALYVAVO 
CHICAGOS PARODOJ 
Išleisti Liet. Laisvės Var- 

po išChicagos susirnko mil- 
žiniška minia. Vienas len- 
kas, pamatęs paroduojan- 
eius, atbėgęs savo drau- 
gams pasakoja: "Jakieh 
dvenascie tysency " "Lietu- 
vos" reporteris parbėgęs už- 
dusiusiai pasakojo, kad apie 
i.o.uuu ^taip ir ouvo pagar- 
sinta ekstra laidoj). Iškil- 
mių tvarkdariai vėliau pra- 
nešė, kad svetainėje buvo 
12,000 sėdynių ir visos buvo 

i pilnos ir apie 3,000 stovėjo; 
gi nebuvo įleista svetainėn 
irgi apie 3,000. Angliški re- 

porteriai (Herald an Exa- 
miner skelbia, kad dalyva- 
vo parodoje apie 20.000 lie- 
tuviu. 

LIETUVOS REIKALAI 
S. V SENATE. 

(Telegramas "Lietuvai" iš 
Washi::gton). 

Lietuviai išgavo išklausy- 
ti sa\o reikalavimus prieš 
Senatą, kas Įvyks rugnjučio 
29 dieną. 

Vinikas. 

LENKAI PAĖMĖ ROVNO. 
Varšava, rugp. 14 d. — 

Paėmimas Rovnos rugp. 12 
d. vakare pažymi kitą svar- 

bų lenkų kareivių pasiseki- 
mą. Žinovai tvirtina, kau 
lenkai visai neturi tikslo 
paimti Kievą, bet jie eina 
Daugpilės (Dvinsko). 

CHOLERA SIAUČIA 
FORMOZOJE 

Tokio, rugp. 17 d. (Pavė- 
luota), — Formozoje papli- 
to cholera ir valdžia apskel- 
bė kvarantaną salai. Dau- 
giau kaip 200 susirgimų su- 

rasta. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkeje: 
Šiądien dalinai debesiuo- 

ta; vidutiniai įvairus vėjai. 
Maža atmaina temperatūro- 
je. 

Saulėtekis, 6:09; saulė- 
leidis, 7:37 vakare. 
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BUKIME GERAIS PILIEŠIaIS. 
Kiekviena šalis, kiekviena valstybė pil nai priklauso nuo savo piliečių. Koki pi- liečiai kokioje nors šalyje, tokia ta šalis, 

ir tokia joje tvarka. Ir šalis arba valsty bf: nėra kuomi kitu, kaip tiktai kolekty- višku kunu tos šalies piliečių. Jei męs sa 
kome pavyzdžiui, kad Turkijoje nėar tvar- 
kos, tai tuomi patim pasakome, kad Tur 
kijos piliečiai netvarkųs, neįstengia pada- 
ryti tvarką. Jei męs sakome, kad Kinija 
atsilikusi kulturoje, tai tuomi patimi męs 
pasakome, kad kinai visi kartu ir didžiu- 
moje kiekvienas paskirai mažai kulturiški 
žmonės. 

Jei jau taip, tai turime gerai žinoti, 
kad ir Lietuv? Lietuvos tvarka, Lietuvos 
kiltumas priklauso nuo Lietuvos žmonių 
arba piliečių. Jei męs skaitomės Letuvos 
piliečiais, taigi Lietuvos visa stoveinė pri- 
klauso nuo mųs pačių. 

Prisižiūrėjus į kitų civilizuotų šalių pi- 
liečius męs matome, kad jie savo palietybę 
stato augščiausiai už viską. Amerikonas, 
francuzas, anglas, jei išgius niekinant ką 
nors Ameriką, Prancūziją ar Angliją pa- 
skaitys savo asmeniniu įžeidimu ir karštes- 
nis tuojaus kirs į ausį tokiam, kuris ban- 
do išjuokti. Pas mus'gi lietuvius randasi 
tokių, kurie net susirinkimuose drįsta nie- 
kinti Lietuvą ir kiti nieko nesako, nutyli. 
Kodėl tas taip? 

Dėlto lietuviai nutyli, kad pas juos nė- 
ra išsivystęs pilietybės jausmas. Lietu vys 
per ilgus laikus buvo "padonas" rusų, pri- 
prato girdėti pasityčiojimus iš Lietuvos, tai 
ir dabar jis senu papratimu nedrįsta prie 
sintis, nedrįsta viešai išreikšti ^avo protes- 
to. Dar daug lietuvių kraujuje pasilikę 
yra "padonumo" vergiškumo. Vėl tie, ku- 
rie iš lietuvių niekina lietuvystę jie dai 
didesni vergai. Jie netiktai vergai, bet jie 
išgamos pilnoje prasmėje to žodžio. 

Visų partijų nariai Ameukoje, FranJ 
uzijoje, Anglijoje, Vokietijoje pirmiausiai 
ra savo Šalies piliečiais. Paimkime net 
tsilikusius msus kadir bolševikus. Tai 

kraštutiniausia rusų partija dabar valdanti 
Rusiją. Bet rusai bolševikai kur kas ge 
riau supranta savo pilietybe, kiek galint 
gina Rusijos vardą, stengiasi jai gero pada- 
ryti. 

Ir koliai męs nesijausime tikrais Lie- 
tuvos piliečiais, kolei męs patįs negerbsime 
Lietuvos, tol męs neturime tiesos reikalau 
ti nuo kitų, kad mus gerbtų. Iš ištikro 
kaipgi svetimtaučiai gali gerbti tą Lietuvą 
kurios męs patįs nenorime gerbti. 

Pas mus lietuvius yra partijos ar srio- 
vės. Taip pat yra ir pas kitas tautas. Šią 
dien prie valdžios gali buti viena partija, 
rytoj kita. Tas paeina juk nuo žmonių: 
i'ž ką žmonės atiduoda didžiumoje balsus, 
tie tam tikrą laiką ir buna prie valdžios. 
Valdančioji partija demokratiškoje šalyje 
bile linkimuose gali pasilikti mažumoje, o 

partija buvusi mažumoje, gali bile laike 
pasilikti didžiumoje. Todėl kitų civilizuo 
tų tautų žmonės pirmiau jaučiasi savo ša- 
lies piliečiais, o tik paskui jau partijos 
sektos, tikybos nariais. 

Šiame, laike, kuomet męs lietuviai in- 
einame į naują gyvenimą, svarbiausiu visų 
uždavinių turi buti auklėjimas pilietybės. 
Labiausiai ko lietuviams trūksta, tai pilie- 
tiškumo. Ant nelaimės šiądieninė mūsų 
amerikiečių spauda didžiumoje kaipir su- 

sitarusi daro viską, kad tik lietuvyje nu- 

slopinti pilietiškumą. Kairioji spauda pi- 
lietybe nesirūpina visai, ant Lietuvos idė- 
jos ir spjaudosi. Ji auklėja "visa-pilie- 
tybę", o visa-pilietvho, tai juk yra bepilie- 
tybė. Dešinė ji gi spauda, tiesą, stoja už 
lietuvystę, bet ioje nepamatysi tiek straips- 
nių prieš Lietuvos ir lietuvybės priešus, 
kiek prieš pačius lietuvius. 

Katalikų laikraščiuose nerasi nei vie- 
no N., kuriame nebūtų vienaip ar kitaip iš 
niekinami liberalai, tautininkai, socialis- 
ati, kurie nemenkesni piliečiai, negu ka- 
talikai ar krikščionjs demokratai. Tokis 
niekinimas ir tai nenurodant faktų tiktai 
slopina ilietybę. 

DaL r būdami ant slenksčio Lietuvos 
nepriguimybės apsidairykime koki mys esa 
me piliečiai. Labai gali mums amerikle-j 
čiams Lietr.vos žmonės, Lietuva pasakyti: 
"Jųs ameri iečiai lietuviai esate negeistini 
piliečiai". Ir ištkrc argi galės Lietuva pa- 
kęsti tokius amerikiečius lietuvius, kure jo- 
kiu bildu bendruose klausimuose negali su- 

silaikyti, kurių spauda beveik perdėm, tai j 
t-ščia polemika ir,bamįs, kurie turi iuks-, 
tančius organiza'cijų, o nei vienos centralėsl 

bendros organizacijos, kurie turi kelis tur- 
tingus fondus Lietuvos Neprigulmybės iš- 
gavimui. o Lietuvon arba Paryžiun nusiun- 
tė tiktai centus. Delei daugeliu dalykų 
Lietuva gali pasakyi, kad- amerikiečiai lie- 
tuviai negeistini piliečiai. 

Nors paskutiniame laike stropiai auk- 
lėkime pilietybes dvasią, pilietybės jaus- 
mą ir padėkime Letuvai nešti jos vargus. 
Jei to neišpildysime, Lietuva tikrai pasa- 
kys tuos didžiausios mums gėdos žodžius: 

"Jus esate negeistini piliečiai". 

LIETUVOS LAISVĖS VARPAS. 

Lietuvos laisvės atgimimo emblema 
yra Varpas. Pirmutinis Lietuvos laikraš- 
tis, kuris pradėjo kelti Lietuvą iš merdė- 
jimo, kuris pirmutinis pradėjo Lietuvos in- 
teligentiją žadinti ir raginti stoti priešaky- 
je lietuvių sermėgių ir išbudinti Lietuvą 
iš miego, kad sutraukyti svetimos priespau- 
dos pančius, buvo "Varpas". 

"Varpas" per porą desėtkų metų skani 
bino po visą Lietuvą. Skambino tuomi 
varpu visa Lietuvos inteligentija, skambi- 
no Basanavičius, Šliupas, Vistalius. Skam- 
bino daugybė. Bet svarbiausiu varpinin-j 
ku buvo Lietuvos didvyri? Dr. V. Kudir-j 
ka, kurią beskambindamas tuomi "Var- 
pu" ir savo gyvastį padėjo. Dr. V. Ku- 
dirka Naumiestyje būdamas jau džiovos 
taip nukankintas, kad negalėjo iš lovos 
pasikelti, o vis dar gamino raštus i "Var- 
pa , dar vis skambino po Lietuvą. 

Varpininkų "Varpą" išgirdo Lietuva, 
sujudo, Lieuvos rukai pradėjo blaškytis. 
Buvo smarki kova. Pabudusi Lietuva pra- 
dėjo reikalauti sau teisių o msų caro val- 
džia varpininkus kimšo į kalėjimus, siun- 
tė į tolimąją Sibirą ar išgrūdo į gilumą Ru- 
sijos ant "poselenijos". 

O "Varpas" vis skambėjo! 
Užstojo 1901—1904 metai, taiRusijos 

revoliucijos išvakarės. Jau tuomet caro 

žandarams mažiau bėdos buvo su inteligen 
ti.ja jau. jie negalėjo suvaldyti lietuvių mi- 
nias Jau paprastas kaimo jaunimas prie- 
šinosi žandarams, jau kaimiečiai žiurėjo į 
rusų valdžią, kaipo į priešą, o ne kaipo į 
valdžią. 

.0 "Varpas" dar smarkiau skambino. 
Ana galo užstojo 1904 metai ir rusai 

matydami, kad jie kaip negali sulaikyti 
jūrių vilnių, taip negali nuslopinti bundan- 
čios Lietuvos. Rusai leido lietuviams spau 
d a leido net mokyklose išguldinėti lietu- 
viu kalbą. Bev 1905 metais kilo Rusijoje 
revoliucija ir įsisteigė Valstybės Durna ir 
lietuviai įgyjo daugiau teisių, nors vis buvo 
caro valdžios slegiami. 

'"Varpas" prižadinęs Lietuvą nustojo 
į skambėti. 

Lietuviai nuo 1904 iki 1914 metų tvė- 
rė savo kulturą savo lieraturą, vystė savo 

organizacijas. Kilimas lietuvių buvo begalo 
smarkus, jis leme pralenkti visas kitas 
tautas po rusais. 

Bet štai 1914 metais perkunu trenkė 
pasulinė karė. Lietuva tapo arena bai- 
siausių mušiu, daugybė lietuvių likosi iš- 
varyti iš savo sodybų, namai išdeginti. Nu- 
liudo likusių lietuvių širdįs, nes iš niekur 
pagalbos sau negavo. 

Bot tik kare baisioji, musiai apsistojo, 
kaip visur esanti lietuviai pradėjo reika- 
lauti sau neprigulmybės. Visur: Vilniuje, 
Stockholme, Lozanoje, New Yorke paruo- 
šė susivažiavimus ir vienbalsiai nutarė, kad 
Lietuva turi buti neprigulminga. Ant galo 
paskutiniame lietuvių seime Chieagoje su- 

gaudė tikras Lietuvos Laisvės Varpas ap- 
reikšdamas panašiai, kaip ir Suv. Valstijų 
Laisvės Varpas, kad gimė Lietuos lais- 
vė ir ji daugiau nemirs, kol lietuviai bus. 

To Lietuvos Laisvės Varpo nuliejimo 
pasirūpino chicagiečiai lietuviai, daugiau- 
siai triūso ir sumanumo padėjo p. J. Bag- 
džiunas, kuriems Lietuva bus dėkinga. 

Šiądien męs chicagiečiai apvaikščio- 
jrrne to Lietuvos Laisvės Varpo išleistu- 
ves. Šimtai draugysčių ir tuksatnčiai žmo-j 
nių dalyvauja tose iškilmėse. Apvaikščio- 
jome gana liūdname momente, kuriame mu 

su mirtini priešai lenkai plėšo Lietuvą at- 
imdami nuo jos žemės kraštus. Bet męs 
neužmirškim ant Varpo išlietus žodžius: 

O skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos, 
Kad laisvės nevertas,, 

Kas negina jor. 
Įr laisves busime neverti, jei jos ne 

ginsime. Tad šiose, iškilmėse pasižadėki- 
me ir prisiekime visi kartu, ir kekvienas 
paskirai, kad nebusime daugiau vergais, 
kad nebusime verti vardo lietuvio, jei ne- 

ginsime Lietuvos laisves. 
Lai skamba per amžius Lietuvos Lais- 

vės Varpas- Lai kartu su Varpo gaudimu 
tepasiekia Letuvą musų parama, musų pa- 
galba ir lai išnyksta vergija ir tie, kurie 
gamina Lietuvai retežius. 

Chicago, 111. 24 rugpjučio. 

18000 dalyvavo 
parodoje 

500 Kareivių. 
Chicago, 111. 24 d. ru^pjuci 
Jau nu;> 12 valandos dieną 

jau pradėjo žmonės rinktis ant 
Auburn Avc. ir kampo \\. 33 
gatvės. Žmonių būriai vis kas 
kartais didino:;i ir apie antra va 

landą po pietų jau buvo pilni 
ištisi 8 blokai pristojus žmo- 
nių. Tai vis Cbicauos draiurv- u o k 

stės su vėliavomis ir įvairiau- 
siomis i škabom i s-reika 1 a vi- 

rnai.;. 
Ant dviejų valandų maršal- 

kos arba vadai pradėjo tvarky- 
ti paroda. Paroda buvo pada- 
linta j du skyrių, arba kaip da- 
dabar žmonės karės išmokinti 
vadina skyrius divizijomis. 

Pribuvo ir būrys lietuvių 
kareivių tarnavusių Dėdės Ša- 
mo armijoje. Tas kareivių bū- 
rys susidėjo iš 508 paprastų 
kareivių 11 seržantų ir 3 afi- 
cieriu. Kareiviai buvo perskirti w 

j pusiau, kad jie galėtų eiti prie- 
šakyje kiekvienos divizijos iuc 
jaus po Išeini (orkestru). 

Apie pusę valandos ėmė kul 
susitvarkė keliolikos Uikstaunu 
minia. 1 »et lygiai ant trijų jau 
priešakįs parodos pradėjo ju- 
dėti. 1'imliausiai burįs peščiii 
ir raitu policnionų, paskui be- 
nas, ir paskui kareiviai, Pas- 
kui gi kareivius ėjj draugijos 
dilėmis po keturis. Koki'.)s 
draugijos dalyvavo Laisvė.1! 
\ a po išleituvėse. męs maždaug 
paduodame ant sekančių pus- 
lapiu. 

Taip pradėjo visas primasis 
skyrius. Antras skyrius vėl >r;i 

sidėjo nu > ben > su kareiviai:- 
ir paskui sekė draugijų didelis 
skaitlius. 

Trečioji parodos divizija, 
tai automobiliai. 

Kiek žmonių parodoje daly- 
vavo, labai sunku pasakyti. 
Musų nuomone dalyvavo ne- 

mažiau apie 18 tuksiančių lietu 
vių, nes iki pro šalį paroda pra 
ėjo daugiau nei 45 miliutų laik i 

Huvo taip kad kuriuomis gat- 
vėmis paroda ėjo, tai gatve- 
kariai "užsiblokavo"' ir eilėje 
net jų p > 10 turėjo laukti. 

Kas link parodos gražumo, 
tai trumpais ruožais t > negali- 
ma apipiešti. Ypačiai visų aty- 
da prie šaves traukė taip vadi- 
namas "fl( tas," tai bu v- > parė- 
dyta Laisva Lietuva ant augš- 
to kalno, žemiau gi stovėjo 
tautiškuose rubu ise merginos 
ir lietuviai kareiviai. 

Kas link iškbų-reikaiavhnų, 
tai irgi či mai mums sunkų 
juos visus suminėti, nes jų bu- 
vo daugybe. Visu reikalavimu 
viena dvasia, vienas noras, tai 
yar kad Lietuva Imtu laisva ir 
nsprigulmynga. Kitos iškabos 
vėl reikalauja ir linki drąsos 
Lietuvos kareiviams; vėl kitos 
linki apšvietos ir laimės. Rei 
kia pastebėti, kad ir čionai lie- 
tuviai parodė savo rimtumą, 
nes ant iškabų-reikalavimų ne- 

buvo matyti jokio parašo išreis 
kiančio kerštą. \" i s i lietuviai 
reikalauja tiktai savo žemės, 
laisvės, bet ant kitu tauatų že- 

mių ir laisvų nei mintyse ne- 

bado kėsintis. 
Apart iškabų bendro turinioj 

huvo nešamos iškabos ir draiv- 
Lį'vsčiu. tai yra ju vardai. 
1 

w c į iyvavo t »kių draugysčių, ku- 
rios turi net iki 700 narui. 

Parodoje dalyvaujančių 
žmonių upas labai pakilus. 
Minios psichologija buvo; 
friena — Laisva Lietuva da i 

bar ar niekados! Verčiau 
žūti, negu pasiduoti mūsų1 
baisiausiems pirešams len- 
kams. 

Minios žmonių buvo su- 

stoję ant šaligatvių ir žiu- 
rėjo į kitas minias žmonių 
maršuojančias gatvėmis. Vi- 
sų upas labai pakilus, įspu 
dis nesiduodantis aprašy- 
mui. 

Ant Emerald ave. tarp 32 
ir 33 gatvių buvo pastatyti 
kinemotografistai, kurie vi- 

są paroda nutarukė ant fil- 
mų. 

ši paroda ta savo milži- 
niškumu sumušė rekordą. 
Dar niekur Amerikoje ir 
niekados nebuvo surengta to 
kios parodos, kurioje daly- 
vautų Į 18.000 parodaujan- 
čių. Ir čionai chicagiecyiai 
sumušė rekordą. 

Jau po 4 valandos prie- 
šakys parodos pasiekė di- 
džiausią Chicagoje svetai- 

'įie Seventh Regiment Armo 
ry ir pradėjo sueidinėti sve 

tainėn. Kol suėjo svetai- 
nėn, paėmė netoli valandos 
laiko. Ta milžiniška sve- 

tainė prisipildė taip pilna, 
kad jau daugiau negalėjo 
nieko tilpti. Visur žmonės: 
svetainėje, takuose, ant laip 
tų. Bet argi sutilps visi. 
Didesnė minios dalis pasili- 
ko ant gatvės ir jokiu budu 
neįtilpdama svetainėn pra- 
dėjo skirstyties i namus. 

Svetainėje pirmiausiai už 
ėmė ant pagrindų vietą Lais 
vės Varpo organizacijos pir 
mininkas. Čia ir tas Var- 
pas likosi atidengtas. 

Tuomi tarpu ir čionai pa- 
statyti kinemotografistai nu 

ėmė paevikslus ant filmų ir 

prasidėjo programas. 

Programas svetainėje pra 
sidėjo 4:30, Pirmiausiai šios 
visos iškilmės vedėjas p. 
Bagdžiunas perstatė už pir- 
mą kalbėtoją kunigą Stru- 
tynskį, kuris kalbėjo vardu 
musų mylimiausių brolių 

j ukrainiečių. Kun. Strutyn- 
! skis kalbėjo angliškai. "Bro 
Iliai ir seserys lietuviai!— 

| pradėjo ukrainiečių atsto- 
jvas — Jusų tėvynė Lietuva 
i ir musų Ukraina atsidūrė 

j didžiausiame pavojuje, ben 
dras priešas trokšta pagrieb 
ti musų kraštus. Susijungki- 

!me!! Lietuviai, pagelbėkite 
.mums, pagelbėkite sau!" 
j Karštas ir nuoširdus uk- 
rainiečių tautos atstovo pa- 
sveikinimas tapo sutiktas la 
bai gausingu delnų plojimu. 

I Ukraina ir Lietuva privalo 
eiti išvieno kovoje su žmog- 
žudiška lenkų politika. 

Toli aus iš eilės sekė musų 
brangaus Laisvės Varpo ati- 
dengimas. Varpą atiden- 
giant sunžė-sugaudė garsu- 
sis "Birutės" choras Ameri- 
kos ir Lietuvos hymnus. Šiur 
pūliai per kuną ėįo klausant 

j majestotiškų hyinnų akordų, 
didelio žygio ilgesys draskė 
-virkdė nuskriausto lietuvio 
krutinę. 

Hymnus atgiedojus paga-Į 
liaus prabylo ir varinė Var-j 
po širdis. "Brangus lietuviai 
išeiviai, —tarytum sakė Var 
pas — neapleiskite tėvų lop 
šio, neatiduokite savo tėvy- 
nės j besočių kaimynų ver- 

giją. Išmušė valanda kuo- 
met mums reikia atsikratyti 
visų svetimų orijantacijų. 
Visa Lietuva nuo vaiko iki 
senio privalo susiburtia po- 
viena geltona, žalia, ir rudo 
na Lietuvos vėlava!" 

Toliau iš eilės sekė 130-to. 

pėstininkų pulko pulkininko 
J. V. Clinnin'o prakalba 
Karininkas Cliunin'as ir jo 
pulkas, kuriame tarnauja ir 
daug lietuvių, buvo išsiūtas 
i Prancūziją, kame teko da 
lyvauti kruviningiausiuose 
mušiuose. Pirmiausiai pulki 
ninkas trumpai priminė Lie 
tuvos istoriją. Esą Lietuva 
XIII ir XIV metašimčiuose 
buvo didžiausia ir stipriau- 
sia Europos valstija. Bet 
geografiško padėjimo edlei 
Lietuvos garbinga viešpaty- 
stė negalėjo ilgai išilaikyti. 
Ji tapo plėšrų kaimynų au- 

ka. Taikos konferencija ir- 

gi užvylė teisingus Lietuvos 

į troškimus. Girdi, Aglijos le- 
vas ir Francijos tigras už- 
kenkė Wilsono 14 punktų 
įvykdinimui, Lietuva vėl 
verčiama pasiduoti len- 
kams. "Nejaugi musų kruvi- 
nos aukos Francuzijos lau- 

j kuose nueis ant niekų? !— 
Į sušuko baigdamas kalbą mu 

sų draugas amerikietis. — 

Te jie išpildo tą ką žadėjo i 
Te duoda laisvę visoms pa- 
vergtoms tautoms, neatsi- 
žvelgiant ar jos yra didžiu- 

lės ar mažos!" 
i Po šios prakalbos "Biru- 
tės" choras užtraukė "Šė- 
riau žirgelį" ir Vai gudri, 
gudri..." Nerašysime šiuo 
kartu garbės hymnų "Eilu- 
tės" chorui. Visi žinome 

kaip puikiai tas choras dai- 

nuoja, viiems isopsta del- 

jnai nuo ladučių-katučių nu- 

ėjus Į kokias nors iškilmes 
kame dalyvauja garsusis mu 

su Šimkus su savo choru. 

Pasidžiaugus gražiomis 
j "Birutės" danelėmis Į susi 

| rinkusias minias prakalbėjo 
i Šv. Piuso Rymo-Katalikų 
i parapijos klebonas llev. P. 
C. Conway. (Vadinas, du 
kunigai svetimtaučiai kalbė 

j jo Varpo išleistuvėse. Kodėl 
! gi nei vieno lietuvio kunigo 
nebuvo? Kur jie slapstasi, 
kaip kurmiai?) Minėtasai 
kun. Conway labai jausmin 
gai kalbėjo apie musų tau- 
tos negirdėtus vargus, apie 
Varpo reikšmę ir t.t., karštai 
ragindamas visus kuodau- 
siai aukauti tėvynės išliuo- 

1 savimo reikalams. 
ijaike kunigo kalbos ir 

paskui per visą laiką buvo 
renkamos aukos. Gerašir- 
džiai lietuviai dėjo doliari- 
nes, 5-doliarines, 10-doliari 
nes, 20 doliarines ir dau- 

1 giau. Laisvės varpo fondui 
| išviso tapo surinkta 44.959. 
07, o į Raudonąjį kryžių į- 

| plaukė $151.45. Taigi išviso 
j tapo surinkta $5111.15. Ner 
I ko .sakyti, gera auka Lietu- 
vai. 

JNuemus susirinkusiųjų ju 
dąmuosius paveikslus tapo 
pakviestas kalbėti p. St. šim 
kus. "Ei, broliai, seseris!— 
galingai sušuko Šimkus už- 
ėjęs ant estrados. — Eikški 
te čia. erlauskities arčiau, lie- 

jtuys į jus prakalbės!" Na: 
bra, ir kalbėjo tas musi; 
mielas lietuvys, Icalbėjc 
atip, kad ne vienam ašaros- 
išdavikės ėmė riedėti iš 
akių, ne vienam gimė tvir- 
tas, kaip granito uola jūrėse, 
pasirižymas viską atiduoti 
nabagei Lietuvai. Ak, kaip 
gaila kad p. Šimkus pradžio 
je nekalbėjo: du kart jau- 
giu butum surinkę aukų. 

Pirmiausiai p. Šimkus sa- 

vo kalboje atvaizdino didį 
šių dienų pavojų, kuris Lie- 
uvai gresia ir ta didelę at- 
sispirimo jiegą apsireišku- 
sią lietuviuose. 

"Da vieua-kita UK>m-enta 
kovos ir vargų — ir nukris 
retežiai daug šiauliečių inu:.ii 

* * \ era.šta varžanti. Tik j ko,va: C* JL V 
aivą visi kas kuo gali ir ka'n \ 
vas gali: ar kardu, ar turtu, ar \ 
iodžiu ar rastu. Visi vieno_ 
troškinio vedami — laisves,'/ 
aisvės niusų šalėi, — kad susi- S 

uiopsim, kad susiūbuosime, " 

kaip pavasaryj Nemuntu! — 

sutrupės žabangai p >1; »kn ir""' 
kitu kraugerių, noi's jie bulu1"" ,,u 

ir da niekšešni, ir da stip: 
resni. 

Žadindamas du )snunią 
Šimkus užbaigė: O 

"Nukabinimui auksus nu i""""' 
111 1 ^ 
kaklo nuo rankų, u Lietuva va-'? J 

duokim! Xe laikas žcinčiu-'**'"1"' 
gums dabintis, kada Lietuva" 
draskoma ir vergiama S" 

Po Šimkaus *dar pratarė"'0' 
Dr. S. Biežis. Jis taipo gi" 
perskaitė angliškai šio ini- : t 
t ingo rezoliuciją, kuri, betf- 4"-T4, 
bejonės, tapo vienbalsiai ""I 
priimu.. Paskutiniu kalbėto- 
jų buvo tas žmogus, kuris v: i 
gal daugiausiai pridėjo va> 

go prie visų tų iškilmių su- :r,T 
rengimo, Juomi yra p. Bag;>i ((j< 

1 
džiunas. Stinga mums yie- 1 
tos ydant paduoti visų kaK*™"-l 
betojų kalbas ir tik lai bUS'i* " 

leista pažymėti, kad kaip'^;J";. 
Dr. Biežis taip ir p. Baįv""^ 
džiunas, kalbėjo su didžiau 
siu atsidavimu, kiekvienai''- ~- 

jų žodis sakyti sakė, kad tų"i "" 

žmonių siela oi kaip kenčia 
delei dabartinių tėvynės įlė™" 
lainr'ų. .•* i' 4*»į; *••••• 

Stinga mums laiko, kad v.; 

tinkamai aprašyti visas va-' 

karykšeios dienos iškilmes:- 
Trumpai tariant, viskas pa«~ 
vyko kuopuikiausiai, pavy- 
ko taip gerai, kad net re&-.~ 
gėjai to nesitikėjo. Dar Chi ,,M 

cagos lietuviai niekuomet'-i.,:, 
neturėjo tokios šaunios i^: r.cv 

klmės, visa lietuviška Chi- •••■•; 
caga tik sujudo-subruzdėjo, 
kaip koks pasakiškas mlP' : 

žinąs, ydant atiduoti pasku- 
tinę pagarbą į Lietuvą ke 
liaujančiam Laisvės Varpui?"" : 

ydant parodyti kas yra šir- 
dyj. _ ; 

Ir matant tą nepaprastu 
a- netikėtą lietuvių cliię& 
riecių sujudimą., žiūrint \ 

^ į 
tas skaitlingas lietuviškas* : 
vėli?,vukes mažylių vaikuoįų 
;r suaugusių tėvų rankose, 
klausant kaip keliolika tuk- ; 

nčių stiprų sveikų, melyn 
rkių lietuvių susirinkę į vie- V, 
na vietą, vieno bendro jaus- į 
mo vedami su pilnomis aki- : 
mis ašarų gieda savo hymną : 
gimsta viltis nuvargusioje [ 
krutinėję, kad nežūsime. 
Sunaikinti apiplėšti, panie ; 
kinti, apgauti kelsimes ir,,r' ! 
vėl gyvensime.Naujas gyve-._ j 
nimas suvyrpės muiryse. 

Dabartinies pelėiriose gal 
sužeis dar skaistesnės rūtos, 
susiubuos dar dei ingesnės 
jūrių dirvos pražys dar h:rh 
tesne lelijos..« 

_ į 
Tik, vyrai, susimildami: r 

nepaleiskime, irklų iš sting- ~ 

stančių rankų! Darbuoki- Z 
mes iš paskutiniųjų! į 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

oydo visokias ligas moterių 
vaikų ir vjtų Specmiižkai šy- 
do limpančias. ur.sisenGluslRt 
Ir paslaptingas ^yru Ilga* 

3259 So. Ha!3ted 3t,, Chicago, 

Dr, Virginia Nareli 
Physician & Surg-cn 

3001 West 2211d Street 
2ni Marshail Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 f,o p i et 
7 iki 9 vakaro 

Tel. Lawnc'įie 63C 
©yvenimsa; 

R3ckwell 16S1 

IŠKAITYKITE IR PLATIN 
KiTE DIERAŠTI "LIETU- 
VĄ" 



Dalyvaujančių Draugysčių 
Sąrašas 

••vijomiau telpa draugysčių 
,.^*S%šas. kurios visuomet re- 

<™ia lietuviškus reikalus ir 
taipgi Lietuvos Laisvės Var- 
pą siunčia Lietuvon, idant 
jis praneštų musų broliams 
ir sesutėms Lietuvoje musų 
širdingiausius velijimus. 

Šiame sąraše gal įsiskver- 
bė viena kita klaida, nes 

perkeliant išleistuvių iškil- 
mes galėjo įvykti viena kita 
atmaina draugysčių veiki- 
me; taipgi redakcijai buvo 
gana sunku sugaudyti visus 
detalius apie draugysčių da- 
lyvavimą. Nors dėjome vi- 
sas pastangas, bet galėjo- 
me šį tą pralesti. 

I Jei kas bu9 kartais pra- 
leista, tikimės, kad su pa- 
rodos maršalkų pagelba at- 
eityje tas bus galima atitai- 
syti. 

NUO BRIDGEPORTO. 
'Illinois Pašelpinis Kliubas. 

_su apie 250 narių, turėjo 4 

fc^tovus Am. Liet. Seime ir 
Vįfcauja L. Laisvės Varpui 

'ToO. Nors sulyginus nese- 
v na organizacija, bet pasižy- 

mi prakilniais darbais. 
* A 

Srmano Daukanto Dr-stė 
eina pėdomis to musų patrio 
to ir darbuojasi del Lietu- 
vos labo; turi narių apie 
350 ir aukauja L .L. Var- 
pui $50. 

Šv. Martyno Dr-ste uoliai 
remia prakilnius lietuvių 
darbus p *ie kiekvienos pro- 
gos ir Littuvos Laisves Var 
pui aukau;a $50. 

Šv. Mateušo Dr stė ir ši 
sykį gausiai remia Lietuvos 
reikalus aukaudama $50 L. 
Laisvės Varpo fondan ir 
taipgi $25. Liet. Raud. Kry- 
žiui. 

Šv. Domininko Dr-stė au- 

kauja Lietuvos Laisvės Var- 
pui $30, dalyvavo Am. Liet. 
Seime ir žymiai darbuojasi 
visuose lietuviškuose reika- 
luose. 

Saldžiausios Širdies Vieš- 

paties Jėzaus Dr-stė aukau- 
ja iš iždo L. Laisvės Var- 
pui $50; taipgi L. Raudo- 
nam Kryžiui $25, prie to ir 
nariai su auka prisidėjo. 
Draugystė eina meilėje ar- 

timo tikrai savo mokytojo 
pėdomis. 

Liet. Gvardija D. L. K. 

Vytauto, tai tikrai Vytauto 
gvardija; visad kovoja už 
lietuvių tiesas; Liet. Laisvės 
Varpui aukauja $25., Be 
to pirmiau aukavo L. N. 
Fondan $374. 

." *0 v 

.jį 
Šv. Kazimiero Karalai- 

čio Dr-atč viena iš seniau- 
Lsių draugysčių ant Bridge- 
porto; visad stoja už lie- 

tuvių reikalus; Liet. Laisvės 
Varpui aukauja $50. 

Šv. Jurgio Dr stė yra apie 
30 metų senumo ir per vi- 

! są laiką ėjo pėdomis Šv. 
Jurgio ir gynė teisingus Ke- 

ltuvių reikalavimus; L. L. 
Varpui aukauja $25; gi Sei 

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ! 

.REAL ESTATE OFISAS 

A. PETRATIS & CO. 
PIRMIAU BUVĘS PRIE 751 W. 35-TOS GATVES 

IR CENTRAL MANUFACTURING BANKO 

DABAR 
ANT 324<* SO. HALSTED ST. 

priečaio Univercal Stati Ojinkę. 

Kaip ir p'rma perka ir pmduoda 
r.amus ir Ietys, padaro paskoias, ineurina turtą, ir 

Čia pat per 

EUROPEAN AMERICAN BU RE AU 

Siunčia piniguo į vi«ac cvicto dalis ir vėliau pardavinės la vokartes. 

I 

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ! 

Francis Kibort & Co. 
REAL ESTATE 

Renting & Insurance 
2402 W 63rd St 

Phone Republic 923 

Parduoja namus ir lotus puikiau- 
sioje Cu:£.agoje apielinkėję "Mar- 
quetts Mior," kur oras tyras arti 
mokykJu. Namą ar lotą galite pirk- 
ti su mažų įmokSJimŲ. 

Kreipkite# tuojaus. 

m e aukavo $75. 

Biiutčs Kalno Dr-ja ger- 
bia Birutę lietuvystės idea- 
lą ir aukauja L. L Varpui 
$15, idant jis pažadintų 
vaidelytes kovon už Lietu- 
vos laisvę. 

Dr stė Vyskupo Valan- 
čiaus eina pėdomis to mūsų 
tėvynainio ir darbuojasi 
kiek išgali prigelbstint ko- 
voje už Lietuvos neprigul- 
mybę; Liet. Laisvės Varpui 
aukauja $25. 

Drs-te Šv. Jono Krikšty- 
tojo nuolat darbuojasi dėl 
labo Lietuovs ir gausiai 
aukauja įvairiems lietuvių 
tautos reikalams. Lietuvos 
Laisvės Varpui iš savo iž- 
do paskyrė $100; gi nariai 
sudėjo dar arti tiek. 

Šv. Juozapa Dr stė nenu- 

ilstančiai dai ouojasi lietu- 
viškoj dirvoj ir tobulina lie- 
tuvių darbus prie kiekvie- 
nos progos; Liet. Laisvės 
Varpui aukauja $25. \ 

Dr-stė Karaliaus Dovydo 
seka pėdomis patriarcho ir 
darbuojasi dėl žmonijos ir 
lietuvių tautos labo; Lietu- 
vos Laisvės Varpui aukau- 
ja $50. 

L,iet. Eveng.-Liuteronų 
Dr-stė, susidedanti daugu- 
moj iš Prūsų lietuvių, karš- 
tai remia Lietuvos siekius 
link neprigulmybės. Po ši- 
tos draugystės vėliava pa- 
rodoje maršavo ir Eveng. 
Liuteronų parapija. 

Dr-stė Šv. Alfonso stovi 
ant sargybos lietuviškų rei- 
kalų ir gina lietuvių tautos 
reikalus nuo jos priešų 
skriaudėjų. 

Dr-3tė Vyties greta kitų 
draugijų darbuojasi, triu- 
šiai dėl Lietuvos labo bile 
tik pagerinus musų brolių 
sunkų gyvenimą. 

Šv.Petronėlės Dr-ste jaut- 
riai atsinešė link Lietuvos 
reikalų ir šį sykį kaip ir vi- 
suomet aukauja Lietuvos 
Laisvės Varpui $25, lai jis 
nuvykęs Lietuvon papasa- 
kos lietuvaitėms amerikie- 
čių Alingus velijimus. 

Šv V'prijos Panos Ražan- 
cavos L)r-stč visur ir visad 
remia naudingus Lietuvai 
ir lietuviams darbus ir daug 
darbuojasi dėl lietuvių la- 
bo. 

A. L. T. Sandaros 25 kp 
daug veikia ir žadina lietu- 
vių sielą prie kovos už Lie- 
tuvos laisvę; narių turi 75. 

T. M. D. 22 kp. daug dar- 
buojasi platinime apšvietos 
ir kulturos tarpe lietuvių, 
idant, gavus Lietuvai laisvę, 
butų Numanių šalyje darbi- 
ninkų. 

5 WEST SIDE. 
Lt:tuvos Ūkininko Dr-ja, 

kuri remia visus prakilnius 
darbus, Lietuvos Laisves 
Varpui Aukauja $50; gi vi- 
sokiems taupos reikalams 
yra aukavusi j tris tūkstan- 
čius doliarių; nariu turi 
400. 

" 

... 

•'' 

Dr-ste Aušros Vartų Šv. 
M. P. moterų ir vyrų, daug 
darbuojasi Lietuvos labui; 
dalyvavo Amerikos Lietuvių! 
Seime; Liet. LaisvSs Var- 
pui aukauja $80. 

D. L. K. Keistučio Dr~ja 
iš iždo aukauja Liet. Lais-i 
vės Varpui $100; taipgi ši! 
draugija daug prisideda ir j 
kituose lietuviškuose dar- 
buose, ypač West Side Lie- 
tuviu knygynui. 

Liet. Piliečių Darbininkų 
Pašalpos Kliubas visur ir vi- 
sad užstoja darbo žmonių, 
ypač lietuvių reikalus; L. 
L. Varpui aukauja $50. 

Brolių ir Seserų Dr ja vi- 
suomet teikia brolišką pa- 
ramą lietuviams, je< tik tu- 
ri progą tai daryti. 

Baltos Žvaigždės Kliubas 
yra it žvaigždė West Side, 
nes susideda iš jaunų ener- 

gingų tėvynainių. 

Dr-ja Apšvietimo Brolių 
gelbsti lietuviams išeiviams 
grumtis su likimu ir buti 
naudingiausiu clel musų tė- 
vynės. 

Dr-stė Jaunikaičių Dainos 
Mylėtojų netik myli links-1 
mintis, bet ir atlikinėti dide- 
lės svarvos darbus dėl labo 
iletuvių ir Lietuvos; Liet. 
Laisvės Varpui aukauja $50. 

J.' 9 ''r 

Dr-ste Varpo No. 1 it var- 

po garsas vis skelbia apie 
Lietuvos garbę ir 1 'su buriu 
atsisveikino su L. L. Varpu. 

Dr slė Šv. Roko eina pir- 
mose eilėse lietuvių tautiš- 
ko judėjimo ir gausiai re 

i mia visus prpkilnius lie- 
tuvystės darbus; Letuvos L. 
Varpui aukauja $50. 

Dr te Šv. Vincento F. yra 
seniausia dniguystč ant T<s\vn 

i Lake. Ji nasklarbav > na- 

įapijos organizavime taipgi i'" 
! lietuvišku se reikaluose. Turi 
apie 250 nariu. Paaukavo 
$77.00 L. L. Varpui. 

Tąsa ant 4-to puslapio. 

A. Maua.icr,.PrC3 

ir mano Gerbiamiems Kostumeriams, kad aš, Adolph Mausner, 
perkėliau savo bizni nuo 3239 S. Kalsted St.. po No. 814 W. 
33rd and Halsted St. i Universr.l State Bankos namą, kur męs busime žinomi po vardu MAUSNER TAiLORINC, CO. Męs bu 
vome priversti perkelti savo biznį i minėtą vietą iš priežastea padidėjimo biznio, todėl naujoj "ietoj ūžimam pirmas ir ant: 
ras lubas, kur yra vieta pilna šv;esos ir sanitariškumo. Taipogi turime viską Įrengta po vėliausiu pagerinimu, tas viskas mums 
pagelbės gauti geriausius artistiškus siuvėjus, del jusų patarna- vimo. Šitam persikėlimui prisipirkome iš anksto, kol dar kai- 

uos neouvo taip žymiai pakilusios, vėliausių \v gražiausių materijų, kaip vie- 
tinių taip ir užsieninių, kur kitur vargiai kame galima gauti, nes tos mate- 
rijos yra specialiai darytos clel augštos klesos kostumeriškų siuvėjų, kur sam 
pelių baksuose niekur nerasite ir abelnai męs esame prisirengę iš visų pusių geriausiai clel Jusų patarnavimo ir padaryti drapanas visiems prieinamomis kainomis. Mes darome vien tik vyrų drapanas visokios rūšies ir stailos. 
Su pagarba, Jusų lietuviški siuvėjai. 

M AUSNER 
TAILORING COMPANY 

814 W. 33 HALSTED STREET. UNIVERSAL STATE BANK BUILDING. 
PHONE 3CULEVARD 9728 

Soecialis skyrius del klynijimo, prosijimo ir taisymo ?°nų vyrų ir mo- 
terų drapanų. 

Atdaras nuo 8 A. M. iki 8 P. M. Nedėldieniais nuo 9 A. M. iki 12. 
Imame Rainkotus ant orderio dėl vyrų ir motėm. Visas darbas garan- uotas arba pinigus atį'a!. Mandagiausias patarnavimas visiems vienodai, 

patarrnujame ° skirtumo, V.I^sos, dkėjr-^ ar politikos. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVĄ". 

MOKA 3;, NUOŠIMTĮ UŠ PADĖTUS PINIGUS, 
RANDAVOJA BANKINES SKRYNELES 

SKOLINA PINIGUS ANT NUOSAVYBIU 
PARDUODA LAVIKORTES 

SIUNČIA PINIGUS EUROPON 
APSAUGOJA NUO UGNIES 

— VALDYBA: 
JOSEPH J ELIAS, PREZIDENTAS, 
WM. M. ANTONISEN, VICE- PREZ, 
JONAS I. BAGDŽIUNAS. VIGE PREZ. IR KASIERIUS. 

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. 
UTARN1NFO IR SUBATOS VAKARAIS iki 8:30 valandai. 

3252 S. Halsted St., 5rA',* Chicago, III. 



K. Makaras, pi it/i:1, ink aš, 
J. L'ujniKjaris rast /. I iskon- 
tas kasierius. 
fa'< i* ? W'.'Ą Dr. Šv. Stan'tSiovo truputį 
jaunesnė už pirma. Ji dikičai 
atsižymi tautos reikaluose. 
Ji Paaukav > I>. T. i1'. 127 d 
ir L. 

/ 
L. Varpui .SIOO.OO. f 

turtas apie $3,500.00, nariu u 

ri virš 300. _r komitete s: 

A. Kareiva pirm., F. Rauba 

j seki*. 

Gvardija D L. K. Vytau 
: lo. Ji irgi dikčai pasižymėjo 
Ji šįmet jau paaukavo $328. 
lietuviškiems reikalams sta- 
čiai pasiųsdama "VVashingto- 
nan D. C. Ji nariais ir tur- 
fc\i Jyginas.1 antrajai d raugi 
j-'i Ji turi uniformas. Ko-, 

mitetas: J. Lietukas, pirm., 
Lignugaris sekretorius J. 
5-ainis kasierius. 

i)r stv. Jvs Kazimiero nėra 

taip labai nariais skaitlin- 
ga, bet darbais nemažiau 
pasirodžiusi. Ji paaukaov 
L. Lv Varpui $50.00. 

Dr-ste Šv. Kryžiaus turi 

apie 100 narių daug yra au- 

kavusi Įvairiems tikslams. 
L. U Varpui paaukavo $30. 
doi Koįv.ltetas: S. Kasrtiaus 
kis pirm., T. Puiieiki^ rast. 

Baltosios Rožes Kiiabas 

yra seniausia vietos jaunimo 
organizacija. Jis daug pa- 
sidaroavo lietuvystės reika 
lams ir daug yra aukavusi. 

JUSU PINIGAI YRA SAUGU ŠIAME DIDELIAME, 
STIPRIAME VALSTYBINIAME BANKE. 

Suvienytu Vailstiju vašdžia laiko čia pinigus 

W. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Porcnto 
Viee-t*; 3/cldcut 

John W. Gorby 
Vlce-Prezident 

S. L. Fabijonas 
Vedėjas 

Užrubožinio ir 
Lietu v D opa it. 

Frank L. Webb 
Kasininkas 

J. H. Rolley 
Pag, Kasininko 

F. C. Hoebcl 
I'ag Kasininko 

A. Petratis ir 
J. A. Malooly. 
ved ;jai Real 
Estate, Insu- 
rance ir Mort- 
gago Denartm 

1112 W 35tti Street 

A STATE BANK. 
PADĖTUS PINIGUS IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO. 

3 , PROCENTUS MOKA ANT METU. 
RANKOS VALANDOS: KASDENĄ NUO 

9 P.YTA IKI 3 PO PIETŲ. 
■ SUBATOMI3: NUO 9 RYTA IKI f PO PIETŲ. 

VAKARAIS: 3EREDOMIS !R 
SUB/.TOMIS NUO 6 IKI 8 VAL. 

T A U P O M A S l S SKYRIUS ATDARAS 
SUBATOJE VISĄ DIENĄ. 

Tukstanč/ai poni puikiu, sulyg vėlia :sios mados, stiprių čeverykų ir žemų čeverykų vyrams moterims 
ir vaikams bus pardavojama laike Pertaisymo Isp&rdaimo labai žemomis kainomis. Visos pastangos bu- 
vo dedamos, idant Padar/us s:s išpardavimas nusisekusiu. Kainos paženklintos labai žemos- Neužmirš- 
kite, jog čeverykų kainos žymiai pakils rudenį. Tode! sukruskite, gaukite savo dalį bargenų. Vieną 
doliar/į išleisti dabar, reiškia du doliaviu sučedytivėliau. 

MOTERŲ ČEVERYŽ AI. 

500 pora eeverykų po $5 ir •' 6 pora, su šniurialiais arba sa- 

gutėmis. Visokių patentų, buskus arba su audimo viršais. Pui- 
kiai nešioja- i ir lengi vaikščiojimui, žem ;s kainos ant šio išpar- 
davimo tik $1.95. 

,FLEXIBLE 
K W E LT 

k 

MOTERŲ BALTI ČEVERYKAI. 
\ Porų moterų čeverykų po $3 po $4 po- 
lira. Balti eravenette moteriški čeverykai, 
| su šniurelias arba sagutėmis, augšto- 
mis arba žemomb kulnimis, kaip tinka 
šiam sezonui, pertaisymo išpardavime 
pardavosime tik _;o $1.39. 

VYRIŠKI JUODI ARBA RAUSVI 
ČEVERYKAI. 

600 pdnį vyriškų po $7 eeverykai, su 

šniūreliais, didelis skaitlius naujausių 
medelių kuriuos męs išstatysime ant par- 
davimo Čia irgi bus juodi ir rausvi En- 
glish ir su. plačiomis nosemįs. Ant per- 
taisymo išpardavimo ūk $4.95 pora. 

Central Distrlct 
Business Men's 
Ass'n Dlscount 

į Coupons primam 
| už piln$ vertę. 
s Duodam Ženklus 
I 

L. L. Varpui jis aukavo 
$100.00. Jo pirmininkų yra 
S Ivanavičius. 

\ 

Balto Dobilo Kliubas. su 

sitverė tiktai prieš 4 metus, 
bet savo darbais ant lietu- 
viškos dirvos bene pralen- 
kia visas kitas organizaci 
jas. Tai bene svarbiausia 
oganizacij? "^oie Chicago- 
je. Visas jausmas čionai su 

ėjęs. Kliubas turi virš 500 
narių. Puikiai pasirodė šio- 
je Varpo išleistuvių iškilmė- 
je. Pirmininku kiiubo yra 
Į p. F. Zolpis. 

.Skaistaus Menulio Kliu 
ba3 taipgi jauna organizaci- 
bet gana pavyzdingas savo 

veikimuose. Jo pirmininkas 
yra p. Paršinskas. 

Šiuose trijuose kliubuose 
yra susispietęs veik visas 
Town of Lake jaunimas. 

Teatrališkas Klmbas "Lis 
tuva" plačiai žinomas savo 

veikimu. Jis pastate sce- 

non daugybę veikalų ir ap- 
skritai pasižymėjo scenoje. 

į Dr-ste Šv. Juozapo daug 
i, darbuojasi pakėlime lietu- 
viu vardo ir remia prakil- 
nius darbus dėl labo Lietu- 
vos; Lietuvos Laisvės Varpo 
fondan aukauja $25. 

•n .. J j ! 

Dr-siė Šv. Antano iš Pad- 
vcs visur ir visad prisideda 
kovoje už Lietuvos laisvę 
ir remia materiale pagelba 
panašius darbus; Liet. Lais- 
vės Varpui aukauja $25. 

Dr stė Šv. Jono Krikšty- 
tojo nors dar jauna, bet 
energinga cavo darbuose 
del labo tėvynės ir išleisti 
Letuvos Varpo atvyko ne 

su tuščiomis, bet su $25. į 

Dr-ste Šv. Petro ir Povy- 
!o stropia; daboja musų tė- 
vynės ir lietuvių reikalus ir 
ištiesia sevo ranką musų 
nuvargintiems broliams Lie 
tuvoje; L. L. Varpui aukau 
ja $25. 

Dr-stė Šv. Jurgio kaip ir 
kitos narsiai gina lietuvių 
reikalus ir kiekviename nuo 

tikyje stengiasi kelti lietu- 
vių vardą. 

... •'< :: '.a ■ 

i j .. ■-■ 

Dr-stė I ietuviu Garsaus 
Vardo visuomet garsiai ta- 
ria žodį už Lietuvos garbę, 
gi išleidžiant Lietuvos Lais- 
vės Varpą, sustiprinimui sa 

vo žodžių prideda $50. 

Dr stė Tėvynės Mylėtojų 
No. 1 visad pasižymi tėvy- 
nes meile ir triusiasi tarpe 
lietuvių, kad įskiepijus jų 

širdysna tikrą meilę link 

į tėvynės; Liet. Laisvės Var- 

Įpui aukauja. 
Dr-stė Sunų Lietuvos No. 

1 nuolatos eina pėde mis sa- 

vo tėvų ir vis daugiau tobu- 
lina dirba dėl tautiško vei- 
kimo. 

y ?•'*> 
-t 

Dr-stė Lietuvos Didvyrių 
No. 1 tikrai didvyriškai ra- 

tuoja už Lietuvos reikalus 
kiekviename atsitikime; Lie 
tuvos Laisvės Varpui au- 

kauja $25. 
» •*»■;'•* i"* 

; ***> : 

Dr-stė Lietuva Tėvynė 
Musų netik nešioja gražų 
vardą bet gražiai ir darbuo 

jasi; Kalėdų skyriuje auka 
o TautosFondui $62; da 
bar' vėl aukauja Lietuvos 
L. Varpui.$25. 

Dr-stė L. L. T. Laisvė yra 
tikra kovotoja už Lietuvos 

laisvę ir Lietuvos Laisvės 
Varpą palydi su $50, kad 
jo skambėsis turėtų dides- 
nę svarbą kovoje už laisvę. 

Dr stė Venybė Brolių No. 
1. buvo yra ir bus skelbė- 
ja lietuvių vienybes, kad 
bendromis spėkomis kovo- 
jus už Liet. Laisvę; Liet. 
Varpui aukauja $15. 

Dr-stė Tikėjimo Vilties ir 
Meilės visad augštai neša 
savo obalsį ir su pilna viltimi 
kovoja už Lietuvos laisvę: 
Liet. Laisvės Varpui aukauja 
'$15.00. 

Dr-stė Meilės Lietuvių 
skelbia meilę link musų tėvy- 
nes netik žodžiu, bet ir darbais 
prie kiekvienos progos; Lietu- 
v s Laisvės Varpui aukauja 
$25.00. 

Dr stė Brolių Lietuvių No. 
1 visada tiesia savo brolišką 
ranką mūsų vargstantiems bro- 
li.mis Lietuvoje, ir Liet. Lai- 
svės Varpui taipiri aukauja 
$10.00. 

Dr-Ste L. L. Jagailos Ka- 
raliaus su pilnu atsidavimu 

remia kovą už paliuosavimą 
•Husu bočių žemės nuo priešų, 
ir Liet. Laisvei aukauja $50.1 

• 

Dr-Ste L. T. Šiesyb :s Lie- 
tuviu Xo. 1 šviečia lietuviams'1 

i 
tikrą tėvynes mele ir uoliai dar-' 
!>u i a s i dėl labo lietuvių tautos; 
Liet. Laisvės \"arpui aukauja' 
-21.50. 

Dr stė Garsus Vardas Lie- 
tuvaičių moterų ir merginų 
draug; stė uoliai darbuojasi lic- 

( 
tuviškuose reikaluose ir eina j 
sykiu Su vyrias, kad išlydėjus. 
Varpa, kuris skambins pašau-j 
liui apie Lietuvos laisve. 

Unijos Lietuivų Lokalas 
257 gina netik savo kaipo dar-| 
bininkų reikalus, bet stoja ko- 
von ir prieš tiios, kurie 11 >ri 
pavergti rainius Lietuvos gy- 
ventojus; Liet. Laisvės Varpui 
aukauja $50.00. 

NUO 18 GATVĖS. 

Dr-ja Palaiminta Lietuva 
savo darbais visuomet sten- 

giasi nešti Lietuvai palaimą, 
kaip kad iškeltas obalsis reiš- 
kia: turi 400 nariu. 

Tąsa ant 5-to puslopio. 

REIKALAUJAME LIE?1 
R1Ų 

Pastovus darbas. Atsi-J 
šaukite: 

Western Felt Works, y 
4115 Ogden Ave. f 

*REI K A J. A L'J A MO'l KRIO 
prie siuvimo naujų šmotpkti 
(rag's). Geras ir pelningas 
darbas. l)arb> valandos nuo 
7:30 ryto iik 5 vakaro. Suba- 
toinis iki 1 ]>o pieiii. Atsišau- 
kite: M. KOLB, 1847' Mil- 
\vaukee Avenue. 

REIKALAUJAM 25 mer- 

ginų prie darbo dirbtuvėje, 
$14. į savaitę besimokinant. 

Geros progos išsidirbti ge 
resnį darbą. American Insu- 
lated Wire and Cable Co.» 
954 W. 21-st Street. \ 

Pirmas lietuviškas Hctolis Chicagbj, 
prie 1606 South Halsted St. šisai Iflo- 
tolis nėra brangus dėl darbininkų žmlp- niij, taipgi parsamdome singeiiatns Ir 
ženočiama ir priimame pakeleivius! 

'Ruimai parsamdomi nuo dienos, savai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi ;.u vnlelu. Nani.n« vnlcvlrln 

Parduodu biznišką muri- | 
llį namą prie kampo geriau 
si^j vietoj, t/nkamas del 
bučerne3, grosernės. ir 
tuvės, su pagyvenimu t 

šum. $20.000 vertes, įnešti 
tik $5.000 00. 

Taipgi parduodu 30 ake- 
rių farmą, geri budinkai vi- 
sa žeme dirbamą, pukus 
sodas, geras vanduo. 12 my 
!hj nuo Racir.o, kaina $4500 
00 įmokėti tik $2500.00. 

Norintieji pirkti kreipki- 
tės į. 

JOS RUMBUTIS, 
1522, Wash, Ave., 

Racine, Wis. 
Phone 1777. 

Laimingos Kelionės 
LIETUVOS LAISVĖS 

VARPUI 
Linki 

F. A. Poszkaį 
APTIEKOR1US 

3101 South Morgan Street 
CHICAGO 

DRS A. L. GRAiCUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIURURGAS 

3310 So. Halstcd Si., Chicago, 111. 
Telefonas Yards 3162 

Ofiso vai nuo 8—10 ryto, 12— 4 po pietų ir 
nuo G—9 vakaro. 

Seime, Bankieto, Delegatų 
ir Rengejų 

J*T PAVEIKSLUS ^ 

Istoriškus ir la- 
bai aiškius 

su apdarais ir be apdarų ga- 
lite gauti pas 

W. J. STANKŪNĄ 
FOTOGRAFISTĄ 

3315 South Halsted Street 
CHICAGO 



Dek/te savo uždarbi į atsakančią vietą, kame jūsų pinigai kelis kartas paoidangins. Pir- kite lotą ai kelis gražiausiame Morgan Park Garden bubdivision. Pradėk/te su $25.00, o nejusite kaip busite savininkais puikių lotų. ifO'Mte dabar pako) dar galite p/giai gauti. P/adekile šiądien taupyt), o ateityje džiaugsi" tes. Nelaukite Pakol bus pervėlu, nes preke šitų loty greitai kjla- Kur/e randasi gražiau- sioj apk'linkej. kuria puošia dideii medžiai, suaugę šalijatvia/s. Gatves išpiltos ir kiti paran" kūmai ent vietos. 
Važiuokite cuoja^s ir pamatykite minėtus lotus. Lotai po $275 ir augščiau. $25 įmokėti $5 ant mėnesio. 

Preke šitl< lotų bus triguba trumpame laike, nes dabar jau netolimoj apielinkėj nuo čia Panašius lotus pardavoja po $300 ir augščiau. 
Saugūs ir pelningas įdėjimas Pinigų ant smarkiai augančių lotų, kur kiekvienam kele- tas idėtų doliarių uždirbs didelius pinigui. 
furėkite išmokėtą lotą, o mes Tamstoms pabudavosime narną pagal Tamstos norą. Tuosyk ne reikes mokėti kitiems randos, bet imsite iš kiių randas, ir kurie pagelbės Tamstai išmokėti narna. 

Atvažiuokite i bendroves ofisą prie savininkų minėtų lotu ir daugybes namų. Pamaty" klte patjs o»tada suprasite jų verte. 
Priimame Liberty Land & Investment Co. £erus ir Liberty Bondsus už pilną vertę įmo- kėjimui ant virš minėtų praPerčių. 

Farmu Pirkėjai &y Pirmiau negu pirksite FARMĄ, gaukite pla" tc^nius paaiškinimus iš Lietuvių Bendrovės apie 
Lietuviu Kolioniją VVsconsine, kur jau clang lietu- 
viu gyvena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes ten 
žeme labai gera, ant kur/os nepaisant kokie metai 
nebuuj, visada geras užderėjimas. Dabar geriausias 
laikas važiuoti ir pamatyti, kokie javai šįmet yra, kad iš kitu valstijų žmonės atvaž/avę stebisi. Dau- 
guma nuo bendroves pirkusieji buvo išvažinėj? po visa Ameriką, bet geriau negalėjo atrasti, kaip Wis. 
lietuvy kolionijoje, kur išlygos yra prieinamos ir 
biedniau&iam žmogui, o prekė perpus pigesnė už 
žemes negu kiiur. Gražios (leikos) ežerai dabina 
visą apieiinkę, miestas art/, su visa;s parankumais 
dcl famierių. Taipgi ir keliai visur geri, kad ir blo- 
giausiam ore gal/ma išvažiuoti. 

Kas norite nupirkti gerą rarmą pigiai, linksmoj 
vietoj ir tarp savųjų. .... 

Tai prisiekite savo adresą, o męs jums prr 
siusime knygelę su platesniais paaiškinimais, pavei 
kslais ir pienu. 

3301 Jffalsted St. Chi'cago sJ? k !'ujrw -n« — j JLf-' liliiMMiBMB 1liwiiiiiiiiwii ■iiiii Dr-sie S v. Antano iš Padvos 
visada tiksliai tvarko savo 

žingsnius idant nešus gimti- 
niam kraštui tik įnud"; Isie- 
tuvos Laisvės Varpui aukau- 
ja $25.00. 

Dr-sie Lietuvių i antiška 
Vienybė, kurios tikslu yra jung 
ji lietuviškas spėkas, idant Ikmi- 
drotnis jiegr mis lengviau butu 
atsiginti nuo Lietuvos pricAii. 
Kad priešui smūgis butų sun-' 

kestiis, aukauja L. L. Varpui 
$50.00. 

Dr ste Apveizdos Dievo 
No 1 nelaukia vien tik Dievo 
pagelbos, bet narsiai stoja ti- 
lėsna, kad ginus mūsų tėvyne 
nuo priešo', kurs t) ko ja pra- 
ryti. 

Sšmano Daukanto Teatra- 
liškas Jaunimo Kliubas ne vien 
tik lošimai užsiima salėje, bet 
lošia svarbią rolę visuomene; 
gyvenime ir 1 šia taip, kad len- 
kams *:,al i prišeiti, kartais, nuo 

lietuviu muzikos kazoko šokti 

Šv. Jono Evangelisto Dr- 
stė tikrai skelbia evangeliją 

tarpe lietuvių, bet e vaikei i] į 
lietuvystes, kad kiekvieno šir- 
dyje užsiliepsnoti] tikra tėvynės 
meilė. 

.S. L. A. 129 kuopa kaipo 
atžala krūmo didelės organiza- 
cijos, reiškia netik savo siela, 
bet siela kitu savo bendru ir 
tvirtai remia Lietuvos nepri- 
gulmybę. 

Susivienijimas Brolių Lie- 
tusiu valo (liūliuotus takus ir 
lengvina keli ne savo broliams 
Lietuvoje, k voje už Lietuvos 
Neprigulmybę. 

Dr-stė Lietuvos Sunų Va-j 
karuose ske'oia tolimiems nuo 

Lietuvos Vakarams jog toli už; 
vandegvn vra graži šalėlė už 

i kurią Lietuvos Sunųs Vaka- 
ruose yra pasiryžę kad ir mir- 
ti. 

Liet. Kar. Mindaugio 
(įvardija netik garbingą vardą 
nešioja, bet ir garbingai elgia- 
si; ji aukauja T.. Laisvės Var- 
pui $ 10.00, taipgi aukavo ir 
Lietuvos Raudonam Kryžiui 
$25.00. 

1 

Dr stė Lietuvos Gojus, tai 
jaunute draugija it nauja at- 
žala, kuri vis bujoja idant atei- 
tyje jos pavėsyje lietuvys I<e- 
[yivis galėtų pasilsėti; L. L. 
Varpui aukavo S 10.00. I 

SO. CH1CAGO. 

5v. Izidoriaus Dr-ste tik- 
rai yra darbšti ir it tas artojas 
nu lat darbuojasi lietuviškoji 

dirvoj jau 19 metų; L. Laisvės 
Varpui aukauja $30.00 ir ne- 

seniai aukavo L. X. Lomiau. | 

Šv. Juozapo Apekuno Dr-| 
ste stengiasi globoti lietuvius 
išeivius ir palaikyti tėvynei į js 

.suims gerais tėvynainiais; L. 
Laisvės Varpui aukauja $25.00 

S. L. A. 74 kuopa, kaip ir 
kitos tos organizacijos kuopos 
neša augštai iškėlusi lietuvis- 
tės vėliavą ir skelbia pasauliui 
r,'usų tėvynės teisingus reika- 
lavimus. 

S. L. A. Moterų kuopa 
grela vyru drąsiai žengia pir- 
myn ko v n už Lietuvos laisvę 
ir žadina brolelius dobilėlius 
neduot skriaust gimtini kraštą 
su saman .tomis bakūžėlėmis. 

IŠ CICERO. 
Lietuvių Pašalpins KSiu- 

bas smarkiai pradėjo veikti vė- 

Įesniais laikais ir remia lietu- j vvstei naudingus darbus. ! 

J Lietuvių Kareivių Pašaipi 
nė Draug i ja gina lietuvystę j 
nuo tų, kurie kėsinasi ant Lietuj 
vos liui sybės, taingi dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Seime. 

Dr-stč Lietuvos Tvirtybe \ 
tikrai 't vi n ai stovi už Lietu- j 
v< s riekalus ir i^isiryžtisi l ir- j 
tai stovėti ir t iliau už lietuvy- 
stę, k.i Lietuvai bus kokis 11 < " s 

pavojus iš priešų. 

.S. L. A. 'i94 kuopa pilnai 
pild > tos garbingos figanizaci- I 
jos užbriežtajį tiks!', ir dar- ; 
buojasi palaikvint-i lietuvystė*"' 

tarpe musų brolių Amerikoje. | 

u e:;gelwood 
l 

Dr-ste Šv. Augustino Vys- j 
kupo it sargas stovi apgynime! 
lietuvių reikalų ir žymiai it-j 
na i a gova už Lietuves laisvę, j Lietuvos Laisvės Varpui au- 

kauja ^10.00. 

NORTH SIDE. 
j 

Iš North Side parodoje da-' 
lyvauja skyrius susidaręs iš j 
] avienių žmonių, nus draugys-! 
tės "in corpore" delei lulu prie- 
žasčių nedalyvauja. 

ANT W. 31 GATVĖS. 
— Duok šian savo Iaik- j 

rodi ir pinigus! sušuko j "bomas". i 
— Aš neturiu nei laikro- j 

džio, nei pinigų. j 
— Tai kokių velnių tu "• 

čia vakare valkiojiesi. i 

SKA1TIKITE IR PLATIN- 
KITE "LIETUVA." 

KIEKVIENAS LIETUVI O PRIEDERME YRA NU- 
SIPIRKT! KNYGELĘ i O VARDU "THE FRATER- 
NAL AGE." TAI YRA VIE NINTELE KNYGELĖ, KU- 
RI NU SVEČIA LIETUVIŲ POLITIŠKUS REIKALUS 
ANGLU KALBOJE. 

rus galit siusti dabar maišia ir drabužius šis# 

tiesiai savo giminėm ir draugam JLietuvon 
Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj atetyj pasiųs l?'vą į Liepoių arba Memelį ir sutvarkė taip, kad i laivo įkrovą bus priimami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai, 

% 

Yra du budu siųsti pagelbą. Jus galite sutaisyti savo siuntinį arba pirkti bile viena visoke- 
riopos kombinacijos, kurius yra pagaminusi Amerikos Lietuvių Pramonės Bendrovė ir ji juos pa- 
siųs sulyg jusų nurodymu. 

J-eigu jiu norėtumėte sužinoti, kaip nupirk 
ti siuntinį daitljiauriai reikalingo maisto, kn 

/ris yra jau supaku( tas, ir kuri pristatys į bi- 
le vieta Lietuvoje Lietuvos Amerikos Pra- 
monės lJendrovė, iš pildykite ir prisiųskite 
žemiau paduota kuponą:— 

Jeigu n rėtumėte sužinoti kaip patiems i t: 

pakuoti maistą ir drabužius Į siuntinį ir 110- 

rėtuinete kad Lietuvos Amerikos Pramones 
Bendrove pristaytų jusų giminėmis ir drau- 
gams Lietuvoje, įšpildykite ir prisiuskite žc- 
n iAii paduota kuponą:— 

Lithuanian-American Tradirg Co. 
6 V/eot 48th St, New "Vork City 

Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagclbos i l'.iciuva. Yra suprasta, kad šis pa klausimas paaiškinimų dykai ir neuždeda ant manęs jokių pareigų. 
i 1 

gatves adresas 

miestas ir valstija 

Gavus m kuponą pilnas paaiškinimas l>us pasiustas jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite 
Lithuanian-American Trading Co. 

6 West 43th St., New York City 



Ką tik išėjo Lietuvių 
Pasaulin 

Nauja, puiki Knygelė 
BEGALO ŽINGEIDI 

Kaina 
Su apdarais 75c. Be ap. 45c. 

Originalas 
Kun. L. G. Vaughan. 
VERTĖ KUN. J. F. 

JONAITIS. 
Ex-Leitenanas-Kapelionas 
Užsisakimus ir pinigus siųs- 
kite sekančiu adresu: 

J. WELTRAKIS 
3832 Fulton S t., 
CHICAGO, ILL. 

rr»H4k Nauju* Y.etiu >u toitulu aM" 
p#;inm, taif). kad armaleliitiim'-i o?r « 

•u* ii'tuH, l,i3 .,■ ,ij. uiti na nlifua. 
florai pritaikii.rj akintai praialin* aki'j •» 

vaivos tkaurtejr.-.t.:., niniparegyMfc uba t»1* 
itįCj iii prašalinau.«i. pnaitarkiK su tv»<> 
p>te.4 einant xn* kitur. Kg/atnlnacija DYK.M 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIU 

1801 S ASHLAN3 O^ICA.G 
Kampas r1'©-. <'«at»<». 

Jiloi lubos, v,»a HpHiM.ii. 
»j:.c 

Valandos: nuo 9t>»s vai. .yu> ik .. vai. vi»k 
N>H8)it»j: c,a. y r" >j1" ei t.; »«j. dieniu- 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai 

3149 S. Morgan St., k«rti 32 »t. 
SpeclaM»ta* Moteriški], Vyrlčkn, 

ir Chroniškų Llgy. 
Valanoos: 9—19 ry'o, Vi—9 po 
piet. a—h vftir., NodSl. &—2. 

TELEFONAS YAROS «37. 

Reikalaujame drūtų vyru 
prie prie darbo i "Cold Sto- 
rage". U. S. Colcl Storage 
Co. 
39th St. & Hoyne A ve. 

Chicago, J11. 

j N O R I N T i E J ; PIRKT! 

I VYRIŠKU REIKMENŲ IR 
DRAPANŲ 

MUcŲ PAČIŲ DARBO PAGAL 
NAUJAUSIĄ MADĄ. 

iCREIPKITfiS PAS: 

RELIABLE CLOTHES 
SHOP 

4557 S. ASHLAND AVENUE, 
TELEPHCNE DRCVER"432.S 

VALENTlNE H±čESSMAfUNl 
CGLLF02 

Mv»kinn siuvimo, rintfjfco. dt<M<ct>if<g 
dier.omit ir vhltumlf flt*i u 
aarai>. PaiiutSiJju.ai Iž.ri .icla .1 yi«- 
ioh parūpinamo* Ats.i tnl'v'f.V 
arta rašykit*., o pfc8*-r«iii.»r m- 
FUteiktl )tiX8 pr.f»'J.?a4 

SARA I J ''"'K '-Vinin i. 
2407 W M a i i ton 

n i cy 

33! 8- 42 S.Halsted St 

i'r* ■ cLi 1 **• vakaru. 

bi *ato o, ir iiedi'i'>i»< 2 ra', no f ^4 

Žemai* 15c 
Viršui 1)z 

Cia priroknojama :r kares mokesti 

Df. M. Mim 
iŠ RUSIJOS 

Cirrni lift""innis žinomas per 16 me- 

ti) kaipo patyręs gydytojas. chirurgai 
it akušeris. 

Gydo aštrias ir < tironiškas ligos, »yi 
rų. motcr'J ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas. X-Ray ir kitokius elektros 
(rietuisus. 

Ofisai ir Lat«i«lorlj»: 1025 W. 18t!i 
Street, n<to!i bi«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—'2 pietų. 'r 
6—8 vnknrria. Te'ephone Canal 3110 

f'Y\'KNIMAS: 3-512 S<». JIal«te(l 3t. 
VALANTV >S: 0 ~V. tikim. 

REIKALINGI KRIAUČIAI. 
prie moteriško darbo, 

i Geistina, kad atsilieptu 
mergina arba moteris prie 

I sijonu dirbti. 
1765 Ogden Ave. 

DR. I. E. MAKARAS. 
' CHlIiUSGAs 

Ofisas: 17-11 vv/'"i/th STKF.KT. 
Vai,: 9:30-12 A. M. 3-5 ir 7-9 P. M. 

Tlcfoiias: lioulcvard .'-180. 
J<'.v.ii!c:K'ija ; ij jio. \\\':>c) I'trcet. 

T«.lcf nas: Vnrds 723. 

A. SVSasssiskšs 
LiETUVIS iiRA8'iRlUS 

Ištarnauju Laidotuvėse koge- 
rianaiai, teisingiausia1. ir daug 
pigiau, kaip kiti. dėlto, "tad 
tuęd pat {b dirhame grabus ir 
turima t>:ivo kHriibonus ir au- 
tomobi]iu» ir per tai nereikia 
Lietuviams p ris fcydeliun ėauk 
■'••s. T i'|i:;i ttndoill'' ai.t.'itno- 
blllus v»'K iitįuras. urik~tynom>- 
!r kitiems n-'ikai. ms diena ar 
"rlVM 

3305 .'ubi»rn Avq. Te!. Oro- et 39 

Lietuviška Gydykila DR. DJGKSOPŽ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pageiba 
naujausiu ir tobuliausių elektrikiuių jtaiGŲ. 

Ofiso valandos: ik: 1U ryto, 4 iki 8 vak. Nedčldleni&is 10 iki 12. 
1G45 West 47-ta ne<oii nuo Marshfield Avs. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant r u pu, Lcntu. Ramu ir Stcgam3 Pr»pl?r5c 

SPECIALIAi: Mnleva rnalevojinrjl otubu iš vidsus, po $1.5C v~ "Sllon^ 
C AR R SiKOS. WRECKING CO. 

300.1-3039 50. HAL3TĘ0 STREET, CHICACiO, l 

jui i iKi-,rr 
perUcme IJVrty linnd* "i 

[ I'iing ,"Ca.<h verte AtneSkl f p 

arba atsiųskite, 
[ Atiara kasdien nuo 9—6 

'[ Utarninkais Keivercaic Ir 
[ Subatomis 9—9. 

r i K )1X 3 )iS 
CASH 

J.G- SACK hf.im c o 

133G MilvvMifce Ave. 
tarpe Wonc' !r Paulina uHtvių 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BAaGENAŠ 
Teisingos Kainos. 

Jžganedinimas gvarantuot&s 
Vyrų ir vaikini? siuati ir overkotai. padaryti ant ordom, lipt Tie?».tirr:t 
laiku, v ("liausiu stalių ir konservatyviau modelių ?20.00 iki o45.<^' 
Vyrų ir jaunu vaikinų siutai ir overkotai nuo $ir».00 iki $l'8 f»o. 
VyHškos kelinės $r..00 ir augščlau. Vaikų siutai nuo .ST>.00 ir nugsčiau 
P.rkito r.au overkotus dabar, kol žiomo3 nug.štos lcainos <1:r » 

M?s turime daug Įtiek apdėvėtų 3i«itų ir overkotų.nuo ir augščiar Fu'l dross, tuxedo. frakai ir t.p. nuo ?10.00 ir augšfli'.u. 
Kruutn vč atdaru kas vakar.-} iki 9. Nedaliomis iki C vai. po plotu 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. 

S. GORDON 
f n steigt a 1002 1415 SO. HALSTED STREET 

ilH.illIlllliiltitlIlltlilMIjliMliMlIl.JMIIiilltlIiliUilIiill.ilI.IlMi.flinJi.iMli.tlISIilII 

Pas mus galite įsigyti na- 

mą ar lotą lengvais išmo- 
kėjimais. Dabar turime la- 
bai žema kaina išmokė j i- 
mu3; po £4.50 j mėnesį be 
jokio procento. 

Šiuomi pranešu, kad nuo 

visos prapertės pabrangs 
po $100.00, PasnaudokUe 
žemesne kaina,. nepasrv 
luokite. 

Jums patogiu laiku galiu 
visas šias prapertes parody- 
ti — nuvežu automobiliuje 
—be jokių jums iakaščių— 
Telefcnuoki miesto ofisam, 
arba atsilankykite į gyveni 
mo vietą. 

Padarau kontraktus ir pri 
statau warranty deed policy 
\ viena savaite laiko. *.4- fc- 

Reprezentantas Britigan Or 

ganizacijos ar Chicago T itle 
and Trust Company. 

Su visokiais reikalais kreipkitės pas: 

A. J. KWEDARA5 
Room 846, First National Bank Bailding 

Telephorte RandoSph 7400 

Gyvenimo vžeta: 3122 S. Ursion Ave. 

Musų Rakandui yra geriausi. 
Musų Prekės Kiekvienam 

yra prieinamos. 

Apripirkit rakandus pas mus, nes męs užyldome musų krau" 
t v kj.odniliausiair> ir geriausiais rakandais, o labiausia pečiais, 
kad jau artinantis rudens šalte*niems orams, galima pasikurt 
I: t.:o patinkamiausiu del šildimo ai'ba virimo pečius Nes kiek- 
\ enas Lusite užganėdintas atėję del perstikrinime. Patyrę 
mvisu avere didelę vertę ir lengvai prieinamas prekes, Su šir- 
d ingiausiu patam a v imu. 

Tai yra svarbiausi Pečiai del apšildimo narnu nesuvartoda- 
mi daurj kuro, priduodami švariausią ŠILUMĄ (flostas) pe* 
v b; u anglies pilamcs dvigubai viduriai storo čuguno; jis pri- 
ir. i vi?ck" kurą. neišleidžia nemalonaus kvapo namuose. Ant- 
i- :. (i''aseburner) su stikliukais aplink, visas nikeliu apipuoštas, 
tik Iiietom ANGLIM KŪRINAMAS. Kukninis pečius, su dviem 
dugnai anglims ir keturiais gasais, taipgi dvejopai ir kepantis; 

.pi-?lr,l is neužiima didelės vietos, Puikiai apPucštaa nikeliu ir 
1 a'": ; duris su keptum, f.u savo gražumu išpuošia dailei namą. 

Taipgi puikiausiu skyrių visokių šėpų, kreslllų, stalų, komo- 
c'f, lovų, seklyčios setų, dwonų ir visų reikalingų daiktų namuose. 

Kra r; ve visados atdara Iki 9 valandai vakaro 

3224-3226 S. fialsted St, Chicago, 111. 
TELEPHOPŽE DROVER 9757 
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