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Senatas perkeičia sutarti. 
Bolševikai suėmė 4 puikus kolčakiniii. 

Petlura rengiasi ant Denikino, 
A marike nesusitiks su bolševikais. 

senatas perkeičia 
SUTARTI. 

VVshington, D. C., lapkr. 
13 d. — Šiądien senatas 46 
balsais prieš 33 priėmė pa- 
taisymą prie 10 skirsnio tau 

tų lygos konstitucijos. 
Dešimtasai tautų Lygos 

konstitucijos 3kirsnys rei- 
kalauja, kad šalis priklau- 
sančios prie lygos gintų vie- 
na kitos Čielybę bei nepri- 
klausomybę, net panaudo- 
jant militarę spėką jei butų 
tam reikalas. 

Dalis senato mato tai be- 
reikalingu priimti, nes, gir- 
di,; tas verstų kišus į kitu 
reikalus priešais šalies norą 
ir todėl prie šio skirsnio i 

priėmė pridėčką, kad Su^ie- j 
nytos Valstijos neužtikrina, i 

jog gins šalių nepriguimybę 
ar čielvbę «/ c 

Girdi;-jei Suvienytos Vai-j 
stfjos matys reikalą panau- 
doti tame ar kitame reikale | 
militarę spėką, tai spręs apie I 

tą kongresas sulyg šalies 
konstįtūcijoš. 

Dešimtasai skirsnyš yra 
skaitomas svarbiausiu tautų 
Lygos konstitucijoj. Be jo 
lyga butų mažai reiškiantis 
kūnas ir todėl prezidentas 
ir demokratai ketina \ovoti 
iki galui, kad ir šis skirsnys 
butų priimtas be pataisymų. 

Demokratų lyderis sena- 
torius Hitchcock patetiškai 
užreiškė, kad demokratai 
pasistengs visai atmesti su- 

tartį su šiuo pataisymu. 

BOL^V'KAI SUĖMĖ 4 
PULKUS KOLČAKINIŲ 

Londonas, lapkr. 13 d.— 
Čia gauta bolševikų bevie- 
linis telegramas, kuriame 
pranešama, kad nuo 3 iki 
10 d. lapkričio bolševikai 
suėmė keturis puikus admi- 
rolo Kolčako kariumenės. 
Sykiu suimta ir du devizijų 
štabai. 

Pranešime taipgi pridu- 
riame, kc d minėtų pulkų 
tuli aficieriai buvo prie- 
šingi pasidavimui bolševi- 
kams, bec jie buvo nušauti 
jų pačių kareivių. 

Bim bolševikų rankose. 

Oimkas, lapkr. 6 d. — 

(Suvėlinta). Bolševikai už- 
ėmė miestą Išim ir perėję 
upę Išim eina linkui miesto 
Tokuši prie Kurban gelžke- 
lio. 

To'kuši yra apie 150 my- 
lių Į rytus nuo Omsko. To- 
dėl jįčįi bolševikams pasi- 
sektų užimti Tokuši, tada 
Kolčako spėkos atsidurtų 
pavojuje buti atskirtomis 
nuo kitų Sibiro spėkų. 

I 

! PETLURA RENGIASI 
ANT DENIKINO. 

Bucharestas, lapkr. 13 d. 
Čia pribuvo Denikino atsto- 
vas generolas Gerois, kuris 
tvirtina, kad ukrainų vadas 
generolas Petlura rengiasi 
užpulti Denikino spėkas 
trumpoj ateityj. 

■t ■ 

Petlura,. sakoma, padarė 
paliaubas su lenkais ir ru- 
munais ir jau tariasi su bol- j 
ševikais.,, įpdel palaikymui 
vidurinės tvarkos jis palik- j 
siąs tik mažą skaičių savo 

jkariumenės; .gi pats trauk-! 
siąs ant Denikino. j 

Petlurai buk daug gelbsti- 
vokiečiai, kurie aprūpina jo 
armiją ginklais' ir amunici-| 

AMERIKA NESUSITIKS 
SU BOLŠEVIKAIS 

Waahington, D. C., lapkr. 
13 d. — Valstybės departa- 
metas šiądien pranešė, kad 
Suvienytos Valstijos neda- 
lyvaus jokioje konferenci- 
joje, kur bus įleisti Rusijos 
bolševikų atstovai, nežiū- 
rint ar ten bus liečiama tik 
Baltiko šalįs ar ir visos Ru- 

sijos reikalus gvildentų.. 

FRANCUZAI REMS 
DENIKINĄ. 

Konstantinopolis, l&pkr.: 
13 d. — Generolas Mangin,! 
viršininkas Francuzijos mi-1 
litarės misijos pietinėje Ru-i 
sijoje užreiškė, jog Francu-1 
zija tuoj siųsianti Denikino 
armijai šiltų drabužių ir ki-| 

j tokių reikmenų, nes kitaip j 
| bolševikai nebus nugalėti ir j 
tokiu budu karė butų pralai- i 

| mėta. 

AUSTRIJA ATIDUODA 
ITALIJAI ARCHIVĄ Į 

! 
Innsburck, Įapkr. 13 d.— į 

Pranešama, kad Austrijos' 
| valdžia jau nuspiandė per- 
duoti Italijai visą archivą, 
kuris lytis pietinės dalies 
.Tirolio. Tas daroma sulyg 
I taikos sutarties reikalavimo 

Lietuvos Premicras. 

Vėliausia fotografija L ietuvos Premiero Inžinie- ; 
riaus Ernesto Galvanausko, kuri nuimta prieš užimsiant j 
premiero urėdą. | 

VALDŽIA PERSEKIOS j 
SVAIGALU PARDA- j 

V1NĖT0JUS 
I 

V/ashington, D. G., lapkr. 
13 d. — Teismų departa- 
mentas pranešė, kad nežiū- 
rint tūlų teisėjų nuospren- 
džio, kad karės laikų blai- 
vybės bilius esąs nekonsti-' 
tucijinis, vienok svaiginan- 
čių gėralų niekas neturi tei-1 
sės pardavinėti, kol yra 
drausmės iš Washingtono. 

Gi prasižengusie prieš šį 
parėdymą bus baudžiami j 
sulyg įstatymų pilnoj to žo- 
džio prasmėj. 

konferencija IŠRIŠI- 
MUI RUSIJOS 

KLAUSIMO. 

Londonas, lapkričio 13 d. 
Premieras Lloycl George į 
šiądien atstovų bute užreiš-, 
kė, kad nebuvo nieko tar- 
tasi su bolševikais, bet yra I 
užmanyta sušaukti specialę 
konferenciją, kurioje minis- 
teriai talkininkų ir draugiš- 
kų šalių riš klausimus neuž- 
baigtus taikos konferenci- 
jos, taipgi ir Rusijos klausi- 
mą. 

BAVARIJA DIDINS MI- 
LICIJĄ IKI 400,000 VYRŲ. 

Berlynas, lapkr. 13 d. — 

Nauja suorganizuota pilie- 
čių milicija Bavarijoje pa- 
siekė 220,000 vyrų. Bet val- 
džia tuomi nepasiganėdi- 
nanti ir ketina suorganizuo- 
ti piliečių miliciją iš 400, 
000 vyru. 

Ryga triumfuoja Pergale 
Kopenhagerias, lapkl*. 13 

d. — Latvijos legaciia ga- 
vubi žinių iš Rygos, kad 
Latvijos spėkoms pasisekė 
sumušti ruso-vokiečius visoj 
Rygos apielinkėje ir išvary- 
ti juos iš visų Rygos prie- 
miesčių. 

Delei šio nuotikio Ryga 
buvo išpuošta vėliavomis ir 
mieste įvyko kelios džiaugs j 
mo demonstracijos. 

BULGARIJA PASIRAŠYS 
PO SUTARTIMI. 

Paryžius, lapkr. 13 d.—' 
Taikos konferencija gavo 
žinių, kad Bulgarijos vai-1 
džia nusprendusi pasirašyti 
po taikos sutartimi kaip ji 
buvo Įteikta Bulgarijos de- 
legatams. 

Bulgarijos premieras at-1 
vyksta Paryžiun del pasi-1 
rašymo ir, manoma, pasira-Į 
šymo aktus įvyks rytoj. 

DIRBTINI AMERIKOS 
PINIGAI LENKIJOJE. 

Bucharestas, lapkr. 13 d. 
Suvienytų Valstijų valdinin- 
kai uoliai daboja besiplati- 
nančias amerikoniškas do- 
liarines Lenkijoje, kurios 
esą gana gerai padarytos 
tik neturinčios šilkinių siū- 
lelių. 

Tuli mano, kad tai yra 
boblševikų agentų darbas, 
nes dirbtinos doilarines labai 
prasiplatinę rytinėje Lenki- 
joje, vienok nėra jokių pri- 
rodymų tokiam tvirtinimui. 

AMERIKA PRIEŠINASI 
GINKLU GABENIMUI 

MĖKSiKON. 
Washington, D. C., lapkr. 

13 d. — Suvienytų Valstijų 
stengiamasi sulaikyti ginklų 
gebenimą iš Europos Mek- 
sikon. Vėliausiai Meksika 
nupirka nemažai ginklų Bei 
gijoje. 

Valstybės departamentas 
gavo pranešimą, kad Suvie 
nytų Valstijų atstovas Brus- 
selyje užpiotestavo prieš 
gabenimą minėtų ginklų, 
nes, girdi, tas butų priešin- 
ga tarptautinei ginklų kon- 
vencijai. 

LENINAS TAIKOSI 
veržti: INDIJON. 

Londonas, lapkr. 13 d.— 
Pranešama, kad Rusijos so- 

vietų premieras Leninas pa- 
siuntęs laišką Turkestano 
komunistams, kuriame už- 
reškia, kad, susijungus Tur- 
kestano ir Rusijos komunis- 
tams, atsidarys naujos pro- 
gos užduoti staugį imperia- 
lizmui. kurio priešakyje sto- 
viAngiija. 

Londone šis laiškas išaiš-1 
kinama kaipo rengimąsi pra 
dėti veikmę Anglijos Indi- 
joje. 

BERGERIS SOCIALISTU 
KANDIDATAS KONGRE 

SAN. 

Mįlwaukee, lapkr. 13 d. 
Wisconsin penkto kongre- j 
sinio distrikto socialistai vėl i 
išnominavo kandidatu V. | 
L. Berger, kuri atstovų bu- 
tas prašalino iš atstovų tar- 

po. Socialistai tikisi laimėti 
ir šį sykį ir vėl Bergerį pa- 
siusti kongresan. 
! 

k 

_____ 

RUMUNIJA REIKALAU- 
JA PREKIŲ IŠ TURKIJOS! 

* 

Konstantinopolis, lapkr. 
13 d. — Šiądien tapo suži- 
nota, kad Rumunija reika- 
lausianti nuo Turkijos su- 

grąžinti įvairias prekias. 
kurias ji išsivežė, kuomet 
buvo užėmusi Dobrudžį. De- 
lei šio klausimo tuoj at- 

vyksta Konstantinopoliu Ru 
munijos atstovas vedimui 
derybų su Turkijos valdžia. I 

SUAREŠTAVO ? 2,500,000 
AUKSO. 

Creston,1 Ia, lapkričio 13 
d. — Šiądien šionykf;s,'ai fe- 
deralės valdžios ageu ,1 su- 

areštavo tris vyrus, kurių 
vienas troke gabeno aukso 
gabalais vertės į pustrečio 
milijono doliarių. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėjt. 
Šiądien greičiau giedra; 

kiek kilčiau; vidutiniai piet- 
vakarių vėjai. 

Saulėtekis, 6:39; 
Saulėleidis, 4:29. 

Atsidaro Konferencija Tilžeje 
LIETUVIAI NESITAR3 i 

L SU BOLŠEVIKAIS. 

i. Helsigfcrsas, lapkr. 13 d.j 
Čia gauta pranešimas, kacl 
čičerinas bolševikų ministe- 
ris užrubežinių reikalų gavo 
bevielini telegramą nuo Es-' 
tonijos ministerio jžrubeži- Į 
nių reikalų M. Pilp, kuria- 
me užtikrina saugią kelionę 
bolševikų atstovams kon- 
ferencijon Dorpatan. 

Manoma, kad bolševikų 
atstovai pribus Estonijon iš 
Pskovo. Pasiekus jiems es-! 
tonų liniją jie bus lydimi 
estonų sargybos iki Dorpa- 
to. 

Pranešama, kad taikos 
derybos tarp estonų ir bol- 
ševikų prasidės subatoj. 

Taipgi pranešama, kad 
lietuviai minėtose taikos de 
rybose neketina dalyvauti. 

Bet kodėl lietuviai nema- 

no dalyvauti derybose ne- 

pranešama ir čia nesupran- 
tama, nes jie pirmiau buvo 
linkę prie derybų. 

ATSIDARO KONFEREN- 
CIJA TILŽĖJE. 

Londonas, lapkr. 13 d.— 
Čia gauta pranešimas, kad 
bendra talkininkų komisija 
del Baltiko šalių, kuri pir- 
miau laikėsi Karaliaučiuje, 
pradeda laikyti savo posė- 
žius Tilžėje. 

šiomis dienomis tapo pa- 
kviesta Tilžėn pulkininkas 
Bermondt Avalov, vjršinin 
kas ruso vokiečių spėkų 
Kurše ir šiaurinėje Lietuvo- 
je; taipgi pakviesti daly- 
vauti diskusijosna ir ko- 
manduoto jai atskirų burių. 

Saugumas jų kelionės Til- 
žėn yra užtikrintas talkinin- 
kų misijos. 

PRANEŠIMAS LIETUVOS MILITARES MISIJOS 
NAUJI LIETUVOS ARMIJOS KAPITONAI. 

; ■ ■>? '.}••«•: •• ,r į 
Spec/j&lis užre^škimas 

No. 3 i: 

1. Uetuvos Miltarė Misija gavo rezoliuci- 
ją, priimtą Amerikcs Lietuvių Tarybos ir Tau- 
tinės Tarybos bendrame posėdyje, Rezoliuci- 
joje pažymima, kad A. L. Taryba patvirtino ir 
ant toliaus Kapitoną J. Bielskj, vyriausi Lietu- 
vos LiuOsybbės Sargų organizatorių, o Tauti- 
ne Taryta nuo savęs išrinko j toki pat ofisą 
Kapitoną V. Lazdyną. 

2. Bendrame Tar> ,ų posėdyje abudu mi- 
nėtieji asmenjs llko užgirti /r, kaipo tokie, rc- 

komenducii LietuvosMilitarinei Misijai. 
3. Todėl, šiuomi minėtieji abudu aficie- 

ria/ lieka Mis/jos priimti ir paskirti jems pa- 
vestas užduotis sąžiningai pildyti. 

Įsako 
GEN. JUODODIS 

Lietuvos Armijos Generalio Štabo narys *r 

LIETUVOS MILITARĖS MISIJOS VIRŠININKAS 

CHARLES A. SLOANE 

Leitenantas Inžinierių Korpuso. 
Misijos Sekretorius 

Lapkr. 11d. 1919 m. 

Washinšton: D. C. 

LIETUVIAI, DOMĄ* 

į Talkininkų Valstybių nuskirtoji Komisija rube- 
žiams nustatyti, turės pradėti savo larbą tuoj. kaip tik 

j Tautų Lyga ims veikti. Lenkų, vokiečių ir rusų valdžios 
į šeimininkauja Lietuvos rubežiuose it pelės jie graužia 

valstybės pakraščius. Jei jų elgimąsi nebus sutabdytas 
ir jei įsiveržėliai nebus nustumti už Lietuvos rubežių, 
tuomet Lietuva mažai turės progos likti pilnai nepri- 
klausoma valstybe. 

Laikas sukrusti prie darbo. 
Kiekvienas užtęsimas gali reikšti netekimą gaba- 

lo Lietuvos teritorijos. Kiekvienas ir visi lietuviai pirvalo 
savo dalį atlikti. Jei negaii važiuoti Lietuvon ir kariauti, 
tuomet tegul tavo. drovis ptlipsVa tavo darbo dalį prie 
ifgelbėjimo Lietuvos Respublikos. 

GEN. JUODODIS. 
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TYRA DAILA AR JOS 
PANIEKINIMAS? 

Kiekvienoje iš didesnių lietuviškų ko- 
/onijų randasi po vieną-kitą teatralę ar 
dainų draugiją. Pirmaeilėse kolonijose to- 
kių draugijų ^ra po visą virtinę. Svarbiau- 
sias jų darbas — rengimas vakarų: teatra- 
lių perstatymų ir koncertų. Tokių vaka- 
rų rengimu "užsiima taipgi ir šiap drau- 
gijos, kurių tiesioginiu tikslu nėra dailos 
rėmimas ir plėtojimas. 

Taigi, trumpai tariant, čionai lošia- 
dainuoja visi ir visur, — visai neatsižvelg- dami Į tyros dailės reikalavimus. Todėl 
tankiausiai ir išeina, kad, atsidūręs tos rų- šies "koncerte'' ar "teatre", nežinai kur 
esą^: ar kokiame balagane, ar belaikančiu 
"rejteticij?." si sirinkime, ar štukorių "kom- 
panijoje"-, ai> 'pagaiiaus, buryįje besityčio- 
jančių iš tyros dailos. 

j Daugelis, duokim, turi "pretensiją" 
fckaitytieb "žymiais dainininkais". Jie vi- 
sados ,ant scenos, l^ad suteikti 
\>rogą susirinkusiai publikai "pasigėrėti" 
įųjų balseliu. Jau nekalbant apie jų "ma- 
vieras" ir "dirbtinai-artistišką" užsilaiky- 
mą ir gestikuliavimą, kraipymąsi ir akių 
nardymą, — nusikankini besiklausydamas 
ypatingų jų garsų, kurie, tankiai, primina 
visokių "sutvėrimų" balsus. Publika tan- 
kiai delei "pabaikavimo" ploja tokiems so- 

listams, šaukdama "bis", o th priima tuos 
kauksmus už "gryną pinigą ir, žinoma, 
vėl kartoja, vėl skleidžia savo "švelnų" 
6alselį. 

Visi nekantraudami laukia tokio "kon 
eerto" užbaigos, nes daininkai, visiškai 
nemokėdami suvaldyti savo balso, užspen- 
gia visų ausi;? ir nemažai sugadina nervus. 
— Aišku, kad panašios rūšies dainininkai 
tiesiog atgrasina žmones net ir nuo gerų 
koncertų ir tuomi padaro daug blogo. 

Vienok dar daugiau nenuoseklumo ir 
darkymo pastebiama teatralėje srityje. Čia' 
nuolat daein«ma iki žemiausių kurjozų—į 
viskas sudarkoma, suminama, paniekina- j 
ma. Gražų-turtingą veikalą paverčia "į i 
niekus" ir tokioje išvaizdoje paduodama! 
publikai. Čia nekalbėsime "apie žemos 
rūšies" veikalus. — Žiūrint į sudarkytus 
veikalus, sunku kaip kada ; ra atskirti, ar 

tai karikatūros scenų "pildymas", ar "štu- 
korių" manipuliacijos, ar cirko "įvairumų" 
perstatymas. Priegtam, meilės scenas at- 
lieka su ypatingu "narsumu" ir "jautru-[ 
mu". Juokas, o kartu ir liudėsis apima 
žmogų, žiūrint i tokį lošimą. Tiesiog sun- 
ku suprasti, kuomi tokie lošikai vadovau- 
jasi, park/dami sceniškus tvarinius. Jie' 
net ir nesistengia perimti tikrąją veikalor 

■■■■■■» "'""r. ..l ■——■m— 

prasmę ir suprasti autoriaus mintį. Nesu- 
prantant veikalo idėjos ir neperimant .tei- 
singai atskiru minčių, karikatūriškai išei- 
na ir išviršinė lošikų išraiška, jų užsilai- 
kymas ant scenos, jų mostagavimas, jų bal 
so intonacija. Trumpai tariant, tokie lo- 
šikai viską perstato išvirkščiai ir dar supur 
vintoje išvaizdoje. 

Kiekvienas žino, kad jei ko nors mo- 

kiniesi, tai reikia pradėti išpradžios, rei- 
kia suprasti, ką 'mokiniesi, reikia žinoti 
kaip mokinties, — reikia, galop, žinoti, 
"kas" skaitosi gerai, o "kas" blogai, kaip 
klaidingai daroma ir kaip teisinga/ reikė- 
tų daryti. 

Tas viskas priklauso nuo mokytojo. 
Juk, ištiesų, ar gali nuosekliai ir teisingai 
mokintojas ką nors mokinti, jiegu jis patsai 
nesupranta mokinamo dalyko. Aklas 
aklo negali vesti, nes, kitaip, abu patenka 
grabėn ar purvynam 

Paprastai lošimus mokina tokie "ar- 
tistai," kurie neturi mažiausio supratimo 
apie teatralę dailą, kurie, taip sakant, ne- 

pažįsta sceniškų raidžių ir kurie, galop, nėra 
matę gerai atliktų perstatymų. — Jie girdi 
arba skaito, kad lošimai yra "madoje'', kad 
"žmonės lošia", — tai, nieko nepaisyda- 
mi, ir imasi už lošimo ar mokinimo lošti. 

Taip dalykams stovint, plač:^ji visuo- 
menė neturi net supratimo apie tikrai gra- 
žų dailos žvilgsniu lošimą, — todėl ji ir 
nebrandi na teatralių perstatymų arba skai- 
to juos savo rųšies "štukomis". Abelnai ta- 
riant, tuomi yra atliekama demoralizavi- 
mo darbas. 

Paskutiniais metais garbus musų kom- 
pozitoriai ir lietuvių dailos pionieriai, Sta- 
sys Šimkus ir Mikas Petrauskas, pradėjo 
sklaidyti tuos rukus nuo lietuviškos sce- 
nos. Jiedu parodė, kokie yra tikri koncer- 
tai, tikri lošimai, tyra daila. Jiedu išlavi- 
no jaunimo burius artistiškai dainuoti (so- 
lo ir choruose), artistiškai lošti sceniškus 
vdikalusi Jiedu parodė, kaip reikia supras- 
ti dainas ar veikalus ir kaip juos teisinga/- 
priderančiai išpildyti. 

Jųdviejų mokinami chorai yra tikrais 
nagais Amerikos tyrlaukiuose. Juk So. 
Bostono komp. Miko Petrausko vedama 
••Gabija" ar Chicagos komp. Stasio Šim- 
kaus vadovaujama "Birutė" ne tiktai stovi 
priešakyje visų kitų lietuviškų chorų Ame- 
rikoje, bet gali drąsiai pasirodyti dailos 
dirvoje ir prieš svetimtautišką publiką, su- 
prantančia dailą. 

Minėtų chorų nariai, ar tų musų dai- 
los pionierių mokiniai supranta tyrą dai- 
lą, jaja indomauja ir, taip sakant, ją prak- 
tikuoja. Iš to turi naudą jie patįs, o kar- 
tu ir plačioji lietuvių visuomenė. 

Tik gaila, kad kiti chorai, kitos dainų 
ar teatralės draugijos, išsklaidytos po visą 
Ameriką, neseka minėtų chorų pavyzdžio 
ir net nesistengia suprasti ir branginti ty- 
rosios dailos. 

butu labai naudinga, kad musų gar- 
bus kompozitoriai ir autoritetai dailos sri- 
tyje pertartų dainų ir teatralių veikalų 
darkytojus ir kartu suteiktų nurodymų, 
kaip turi elgties atskiri chorai ar tos rų- šies draugijos, kuomi, galop, turi vadovau- 
ties tų-chorų ar lošimų mokytojai ir vadai. 

Dabar visame kame apsireiškia atgi- 
mimas, pertvarkymas, pagerinimas,—taip- 
gi toms pačioms progreso taisyklėms turė- 
tu sekti ir musu vokale ir teatralė daila. 

Pirma musų laikraščiai pranešdavo ši- 
tokios rūšies žinias: Vokietijos imperato- 
rius Wilhtlmas II nusipirko naujus kalio- 
šus. Dabar gi paduodamos štai kokios nau 
jienos: nauju stogu tapo apdengti tie na- 
mu New/ Yorke, kuriuose kadais gyveno 
Trockis. 

Žinios iš Lietuvos 
^V'i ol'-» "O j'» CsiU V <v'''w*r^'_ Cw'- <\'" <x!»*_ ••* 

Lietuvos Spaudus Biuro 
1 'edrj'ti. 

(lerbiamas Tamsta, 

Plušau pranešti Lietuvos 
pilečiams, susirinkusiems ši v 

mėnesio 28 diena Šakiuose, in'a 
no širdingą padėką del jų pasi- 
cl^iiiko sąryšy su tuo, kad An- 
glų valdžia pripažino de f acto 
Lietuvos nepriklausomybe, ir 
užtikrinti, kad visos busimo- 
sios mano ir viso*} misijos pa- 
stangos bus dedamos, kad bu- 

tų Užniegsta artimiausių ekono- 
miniu, politinių ir kultūrinių 
santykių tarp Lietuvos ir Di- 
džiosios Britanijos. 9 

Esu, Tamsta, jums atsida- 
*f 

ves tarnas VYard'as, Baltijos 
j pajūrio Kraštams. 

Piilkirihikas Leitenantas Ko 
jmisaras Asistentas. 

A. A. Getieroliisr Šl^btivičius 
spalių 1 oi, buvu iškilmingos 
laidotuvės netikėtai mirusį'- # 

gen. šlribasevičiau>, Laidotu- 
1 v esė, dalyvi'vo: Prezidentas "r 

daugybė žmonių. Kapinėse 
griežė karo- orkestras: Nuo (ie 
tleralinio štabo buvo didelis gv 

( vų gėlių, vainikas. Iškilmėse1 gi- 
tįiįniiu nieko nebuvo, be žmo- 
nos. A. A. gener. »hs Šlabavi- 
č'ius gimė 18(>1 met., gruodžio 
() d., Raseinių'apskrity, l.lutka! 
etų dvare. Išauklėtas Petrapili" 
Korpuse, paskiau įstojo Į P*jl 
vilo karo mokykla, iš kur išė- 
jęs tarnavo visa laik-> sapiorų 
dalyse; tarnybą baigė 1 panto- 
nų Uitaliono vadu. Dalyvauda 
mas japonų kare gavo švento 
Vladimiro ordrnia ir už pasi- 
žymėjimą buvo pakeltas i ge- 
nerolus majorus. Sužjnojęs 
jog yra lie' tivių kariuomenė. 
i>crželio meru atvažiavo i Lie- 
tuva. kur j>aklailsęs, ar reika- 
lingi N.innit\kai, į s toj t Į karino 
menę ir visą laiką buvo inžine- 
rijos dalies viršininku Genera- 
liniame stabe: buvo labai darb- 
štus, savo srity yra daug pasi- 
darbavęs. 

Paskutiniu laiku buvo laiki- 
nai paskirtas vyriausiuoju kam 

i ro vadu. 

— Š. m. rugs. 28 d, Karei- 
i vių kliube žinomas darbuoto- 
jas J. Žilius laikė prakalbą ka- 
reiviams. Salė prisirinko pilniu 
tėlė kareivių. Įdomus pasak. 
jimas gerb. prelengento kavev- 
viams padarė dieki j įspūdi; 
kalba nuolat buvo pertraukia- 
ma garsingu delnų plojimu. Po 
prakaLos buvo žaisiu. 

Kareivių P-rietelin Draugi- 
jai iki ŠH vadovavo laikinoji 
Valdyba, kurios uždavinys yra 

sulig pirmojo visuotino D-jos 
susirinkimo nutarimo, surinkt 
daugiau narių ir patiest darbo 
pamatus sekančiai Valdybai. 
Laikinoji Valdyba pasistengė 
surinkt pinigu ir dabar jau ka- 
soj yra apie 32,000 auksinų. 
Yra jau pradėtas rengt karei- 
viams knygynėlis, kuriuo nau- 

dosis kliubas ir ligonynai. 

TIĮLEFONb'JK \MA. 

M misterių Kubine t o Reikalų 
I 'cdčjui T. Petkevičiui nuo 

Šiaulių Komendanto. 

Į telelon.- Xo. 14J9 pranešu 
pavardės mokytojų ir mokiniu, 
sužeistų laike vokiečiu užpuo- 

i limo ant Šiaulių gimnazijos 30 
IX. 

Į Sužeisti: 
j 1. Gimn. ved. Ktuipšas An- 
tanas, 3. Glob. Korson. 

M/kiniai: į 
1. Maciūnas Aleksandras. 2. 

Petrauskas lvmstantinas, 3. 
Avižonis Jonas. 4. Janušonis 
Povylas, 5. Domašauskaitė 
Marija, 6. Pranculytė Stefani- 
ja. 7. Qi ibenytė Jadvyga, 8. 
Liepa Aleksandras, Gaida- 
m'avieius iuKas, 10. Viliunaitej Ona. 11. *Aviž uis Petras, 12.j 
Ruk>ys Leonas*, 13. Mainys Vin, 
cas, K). Martinaitis Vincas, 171 
Morkūs Pranas, 18 Ragauskai 
tė Eugenija. 1(). Xorkaitė L jo 

kadijaj '20. Jakulytė Eugenija, 
21. Kai Viii? įs Brunonas, 22. Gai 
vrilis Juozas, ^3. Veiiclauskai- 

^1 \ ^ j ! > į tė Danutė. 24. Vapbergaitė Eu 
geni ja, 25. M nkėvičaitė Kro- 
nė, '26. .L'riie'žaitė Emilija. 2/. 
Petrauskas loiias, 28. RusteI- 
ka Voldemaras, 2(K .Ona Če- 
pulienė'. 

1 'asirašė: Šiaulių Miesto J y 
apskrities Komendantas K ar. 

P)ir'vntas. 

GRAŽUS PAVYZDYS. 

Rusėj:'; 30 dieną Finatlšų Mi 
nisterio sukviesti visi štambės 
nieji Kaivnb miesto pirkliai 
pramoninkai ir šiaip Įtakingi 
visuomenei asmenis. 

Finansų Ministeris ilgesnio'įj 
prakalboj išdėstė mušu valsty •' 

bes pinigu reikalus, išrodyda- 
mas, kiek ir kokiu laivo visu 

V ^ 

pajamų ir kiek ir kam pada- 
ryta išlaidu ir kiek mums rei- 
kalinga svarbiausioms išlai- 
dams. P>e to, Fin. Minislerio 
buvo pareikštu, jot;' laikinoji! 
mušu sunki finansinė padėtie 
jau baigėsi, nes gautomis žini-o 
mis užsieny santarvės valsty- 
bėj jau užtraukta didesnė pas- 
kola, be to, i kauną atvežta 
jau daugeliui milijonų prekių,, 

kurias pradeda pardavinėti. Toj del artimiausiu laiku pasitiki-, 
ma gaut' didesnės sumas kir 
riomis bus padengta visa kas 

valstybės iki šiol pagal orderiu 
nebuvo apmokėta. 

Įgyt lėšų šioms kelioms die- 
noms apmokėti darbininkams, 
kareiviams ir valdininkams Fi- 

nansų Ministeris piliulė susi- 
rinkusiems ])er vieną ar dvi die- 
nas išparduoti tarp Kauno mie 
sto gyventojų nors vienam 

milijonui bonų. 
Visi pritarė šiam sumany- 

mui ir išrinko iš savo tarpo vyk 
domąjį 20 žm. nių Komitetą, 
kuriam yra duota teisė nuro- 

dyti, kiek kiekvienas iš pilie- 
čių be didelio sunkumo privalo 
įmokėt į Valstybes iždine, kad 
llinilllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

visą ši milijoną markiu surink- 
tų per vieną ar dvi dieni. 

Komitetą tapo išrinkti mc 

žmonės: p. p. Gustaitis, Šapi-" 
ras, Beekris, Yenckauskis, 
Gelermanas, Eilbergas Yaršatl 
skis, Vislickis, Volfas, Rabi- 
nas, Kamberas, Frankas, Štei- 
nas, Finkelšteinas, Račkaus- 
kis, Garalevičius, Ožinskis, k;i 
binavičius, Rekošas, B/.ozam- 
kis. 

Butų geistina, kad panašus 
mitetai susiorganizuotų pr<> 

vincijoj ir su apskričių virši- 

ninkų pagalba išdalintų tam ti 
kras sumas bonų tarp turtin- 

gesniųjų gyventoj ų. 
Centrinis Paskolos Platini- 

ni..! Komitetas. 
\ 

ui 11 n it u m 11111II nu 111 niiiiim nii kJ tilt ■ tu nu n n :it 11111 n n it >M uiiit iirn 11 nr—r 

ST 4TISTIKA. 
^^IIIIlllllllllllllllHIIIIIIIillllllllllllllll illlllllllilllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIftlIMillililI 

Bostone 1,400 policistu, ku- 
riems tapo pakelta mokestis, 
buvo sav-.? reikalavime pagel-| 
beti virš 80,000 unijistų dar- 

bininkų to miesto. 

Tarp birželio 1(M4 m. ir lie- 

p ;s 1919 m. Ne\v Yorke viduti 
nis savaitės uždarb's pasidau- 
gino ant 82 nuošimčiu. 

Umdono. vežikai, kurie dir- 
ba prie miesto ir iinieriaus, rei 
kalauja $1. i valandą. 

Indianos kasyklų darbinin- 
kai reikalauja algcs mažiausiai 
$7. i diena, dirbant šešias va- 

I landas j dieną. 
Fraucijuje orlaivių dirbtuvėse: 
sausi » 1 d. 1915 111,. dirbo li.! 
650 da'rbiiiMikų; sausio 1 d. 
1916 m. — 30,9.60 :. sausio 1 

d. 1917 ui. — 08.920; sausio 
1 d. 1918 m. — 131,551 ir 

gruodžio 1 d. 1918 m. — 189., 
003 darbininku. 

Jndustrialė Indiana taryba 
inteikė raportą, del kasyklų ir 

kasėjų. Raportas (parod •, kad 
anglių iškasta iki metų pabai- 
gą) spalio o0 d., llU8 ni.. 28. 
795,682 tonų. Pastarieji an- 

gliai tapo iškastu iš 239 kasy- 
klų dirbant 27,932 darbinin- 
kams, kurių abelnas melinės 
uždarbis buvo $1.424.06. 

Metų bėgyje del 106 ypatų 
pasitaikė nelaimingi atsitiki- 
mai dirbančių kasyklose ir tk! 
aštuonių dirbančių ant vir- 
šaus. Tas parodo, kad 4.08 y pa 
tos yra užmuštos iš 1,000 dar- 
bininkų. 

Sutrumpinimas darbo die- 
nos valandų S. Y. vatos dirb- 
tuvėse. pasirodo, kad 3,000.000 
špulių mažiaus pagaminta. 

Didžioj Britanijoj anuunin- 
kų unijos, kurios turi 5.000,000 
nariu, nusprendė susidėti 
su Britanijos Kooperacijų 
draugijų unija, kuri. taipgi, tu 
r i 5.000.0(30. kad nusverti pr 
dukeiją, sunaudojimą ir distn- 
biueiją Didžioji Britanij- je. 

Didesnieji Suvienytų Yals- 
,ti tų mėsos pakuotojai, 1()18 m., 
už darbą užm kejo 5^1.351. 
905. Suiygiiuus su 1912 m., 
m--kesčią $18,489,037 per se- 
sius metus pasidaugina i?42r 
852, 8^. arba 231." nuošim- 
čio. 

LIETUVAI GELBĖT! 

DRAUGIJOS VEIKIMAS. 
Liet. Gelb. Draugija tik- 

rai subruzdo iš visų kampų 
ir kampelių laiškai tik eina, 
skyriai tik tveriasi; matytis,; 
kad musų Amerikos lietuv iai 
jau tikrai suprato savo šven- 
tą priedermę ir ją pasiryžo 
šventai išpildyti. 

Tik žiūrėkit laiškai iš: i 

Norvvood, Mass. .. $36.00 
Baltimore, Md $52.00 
Detroit, Mich $93.00 
Racine, Wis $41.00 
Pitston, Pa $51.00 
Fhiladelphia, Pa. .. $18.00 
Easthampton, Mass. $70.00 
Chester, Pa $20.00 

Desėtkai laiškų ateina 
kasdien su visokiais užklau 

simais. — Vieni rekalauja 
ženkleliu, kiti pakvitavimo 
kryžučių, treti ingaliojimo 
sutverti skyrių ir 1.1. — 

Kaipvnekietaširdis butum, \ 
broluži, bet kada gauni laiš 
ką drebančia ir nuvargusia 
ranka rašytą, tai tavo šir- 
dis turi suminkštėti, ir nau- 

ja energija gimsta prie to 
švento darboGelbėti Lie- 
tuvos piliečius nuo bado ir 
šalčio! Taip visi išvien dirb- 
kim ir aukaukim. 

Dr. A. L. Graičunas. 
Sekr. Am. Liet. Dr-ų Dr jos. 

NEŽINO. 
— Baltrau, kiek tu mokėja 

už tą kepurę. 
— Nežinau, kuomet pirkau 

k r a u t u v n i ilk a s m i ego j />! 

Širdies Atbalsiai. j 
Aras kurbelyje. 

Dideliame kurbelyj (klčtko- 
je) su geležinėmis durimis bč 

jiegai mušasi — plasnoja 
tarp jo sienų galingas padebė-i 
siu skraidyt jas — aras. 

Retkarčiais sugautas pauk-1 
tarytum nurimsta ir apa- 

tiškai sukiša savo aštri; .sna- 

pa po sparnu. J- kuliai tuomet 

kaip tai susiaurėjo ir pasidaro 
mau man. 

Tokiose valaiubsc aras išro-i 
do taip beg?.lin:2> pasigailėtinu: 
iv bejėgiu, kad iki ;>aru pra-j 
dedi jo gailėti: jo akyse spin- 
di baisus nuovargis ir ilgėsis, 
jo tykus klegeta1. imas primena. 

žmogiški! dejavimą, visa jo esy 
bė iškalbingai sako apie praga 
rišką vergijos skurdą ir nesvie 
tiška ilgėsi laisvės. .. 

Bet praeis keletas minučių 
ir šio oro milžino nei nepa- 
žinsi. 

Visas jo kūnas li isteriška i 
str'reba, iškilmingai iškečia sa 

v gražius sparnus, pasistiepia 
ant kojų ir, iškėlęs augs ta i 
galva, tarytum rengiasi skris- 
ti i kalnu viršūnės. 

Kaip majestotiškai atrodo t v 

ki< se valandose sugauto aro 

vaizdas. kaip gražus tuomet jo 
dideli, juodi .-parnai, kaip daug 
dieviškos grožės, tuomet burta 

jo pyktu<f/se akyse, kaip sma- 

gu žiūrėti į tą augštai iškeltą 
galvą ir įtemtus raumenįsi 

Tokiuose monientuose galinj 
gas aras visa savo išvaizda iš-j reiškia pasididžiuojantį nepa- 
klusnumą ir aiškų protestą 
prieš verguvės pančius. 

Niekas gal žmogaus sielo- 
je negali sužadinti tokios pa- 
sibjaurėtinos neapykantos prieš 
verguvę, kaip aro vaizdas pa-į 
naši- se valančiose. 

Mat, n?i kalėjimas nepajie-j gia sunaikinti nei grožės, nei 
pasididžiavimo, nei diržingu- 
mo, nei energijos tvirtoje esy- 
bėje, .kuri myli laisvę ir neap- 
kenčia verguvės. 

J r kurbelyj oras pasilieka 
iš didus., galingas, nenuvaldo 

nias pa akstis. 
Teis' pais ir Su pavergtomis 

valstijomis. ■ 

Xcrs jas pasodino įnelais- 
vės kurbelį, nors uegarbingi 
engėjai jas niekina, spardo, 
purvais drabsto, kvailina, bet 
j -s kaip buvo, taip ir tebebuna 
skaisčios, išdidžios, pilnos ener 

gij-os/pilnos baisiausios neapy 
kaitos prieš verguvę. 

Kiek grožės, kiek gyvybės, 
kiek stebuklingų pavyzdžių vie 

nybės, pasišventimo, meilės,! 
kad ir lietuviu kovoje už savos' 
žemės paliuosavima! 

r .. 1 

Kaip tame "ž geležiniu kr' »- 

teliu. pasodintame are bešird- 
žiai žmonės ncpajieg'ė užslopin 
ti meilės prie aukštu viršukal- 
nių, priezeiiro (ti'ėlkimo. taip 

ir metašimčių skurdui ir panic 
kai nepasisekė išrauti iš lietu- 
vių širdžių ilgesio geresnių 

| laikų, neišdildė mumyse troš- 
kimo buti Ruošai s ir nepdgul- 
mingiais. 

< 

Tai gialingas visoje gyvijo- 
je, laisvo išsivystimo troški- 
mas! Kas žino. gal tai yra gani 
[• •.si taisyklė, kurios dar nepasi- 
sekė mokslininkams atrasti iv 
sut/ rmuliuoti. 

Moteris — Motina. 

Susimąsčiusi, -susigaubusi sėj 
d i aut lovo moteris-. 

Lovoje guli ligonis — vai-j 
kas. 

Moteries veidas išl-aks, 
skruostai Įpuolę, akys snni'ii 
baisiu nuovargiu. 

Žiuri j ja ir tau rodosi, kad 
štai — štai ji nuvirs, atsiguls 
šalo susirgusio eulbinėli liet 

.* 
ve s pasigirs, iš vaiko krutinės 
lengvutis dejavimas arba ant 

jo degančio veidelio apsireikš 
skausmo žymė, ši moteris luo- 

jaus nerviškai atsikelia,*skruo 
stai paraudonojo, stovyla išsi- 
tempia, akis tampa dar liudne-i 
snės, bet gyvos, įdomaujan- ' 

ėins. 
Ši nuvargusi moteris gali iŠ 

gyventi ištisas savaitės be mie 
go ir beveik be valgio. Dieno- 
mis ir naktimis ji bėginėja iš 
vieno kambario Į kitą, rūpinasi 
savo paliegusiu kūdikėliu. 

Dabar ji neturi s-avo gyveni- ; 

ūq<>. Ji visai užmiršta ir save j 
'[•> viirtiij kims pasaulyj. Ji šveu 

tai atsidavusi lik vienam — 

vicninteliui dalykui — rūpes- 
čiui apie susirgusį vaiką. 

Šypsą ant vaiko veido iš- 
saukia šypsą ir ant jos veidą, 
skausmas ant j vekb pagim- 
do baisų skausmą ir ant mote- 

ries veido. 

Jos kūnas »iivan»intas, jos 
siela skausmuose paskendusi, 
bet jis vis dar laiknsi. nes ji — 

illotina. jos krutinėję yra didžio 
ji švento/i paslaptis — moti- 
!>• >s sirdif. Širdis kraujais pa- 
sruvusi, bet pajie^ianti atlik- 
ti stebukl ,ts ir didvyriškiausius 
.larbus, š.frdis nuilsusi, bet* pil- 
na tiek kantrybės, ištvermės, 
Usidavini kiek tegali buti tik 
kis tikras, šventas motinas... 

K. 
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Vietos lietuviai netik Lietu- 
vos reikalais rūpinasi, bet, abel 
įai, ir Į savo padėjimą prade- 
ki atkreipti dauginus d<>mos. 

Nepersenai čia susitvėrė ko- 
>erativė lietuvių draugija, ku- 
ri rengiasi atidaryti valgomų 
iaiktų krautuvę. Sita korpjra 
:ija pardavinėja po penkius sė 
rus ir sėrą po dešimtį dolarių. 
Susirinkimus laik > kas nedėl- 
:iienį p numeriu 7M) \ iik- 
tvood ave. 

Taipgi, kurie norite prisidė- 
ti prie to prakilnaus darbo, ma 

lonėkit atsilankyti j sekantj su 

sirinkimą, kuris atsibus 3:00 
vai. po piet. 

J. Majauskas. 
i 

RACINE, \VIS. 

LictiH'Os Laisvės I 'arpo Išleis- 
tni'ds. 

Į^Raciniečiai dagirdę, kad L?e 
tuvos Laisvei Varpas atva- 

žiuoja j Kenoshą, \Vis. vi -i 
subruzd ; rengties prie didži s 

L. L. Y. iškilmės. Jie nenori 
nusilenkti prieš kitas kolonijas 
ir važiuoti kitan miestan, kad 
pamačius ta istorišką L. L. j 
Varpą, b/t reikalauja kad jis ir; 
jit koloniją :u lankytu. 

fcT?mt Lietuvos Laisves \ a;-' 
pa. pargabenus į šį miestelį,' 
tuom tikslu rūpinasi A. L. L., 
S. 35 kuopa ir T. M. 1). 121 
kuopa. L. \.. Varpas jau priši-j 
žadėjo atsilankyti pas mUsu lap 
kriči 18 diena. Iškilmė atsibus 
Strand Theatre prie \Y'ison- 
sin gatvės. 

Todėl visi Raciniečiai: vy-, 
rą, moterįs, seni ir jauni rengki 
mesi, kad ta diena kitoskaitlin-' 
"'iausiai susirinktume ir i.v 
Lietuvos Laiisvės \ arpą ir 
krutančius paveikslus pamatyti 
galėtume, \epraleiskime ;-ro- j 

gos, nes tai yra nepaprastas 
nusidavimas, kuris dar pirmu 
kartu pas i r. dė pasaulio akyse. 
Jeigu pirm keliu metų kas kas 
butu -akęs, kad Amerikos lie- 
tuviai nulies varpą, kuris 
skelbs Lietuv-ali l^aisvę ir Ne- 

priklausomybę to niekas nebū- 

tų tikėjęs. l>et dabar yra-fak- 
tas. kad Amerikos lietuviai yra 
darbėlesni negu kada n rs kas 

yra spėjęs apie jus. Štai Lietu- 
vos Laisvės Varpas nulieta; 
ir jau sav garsiu ir skardžiu 
balsu saukia mus visus vieny- 
bėn. Dėlto ir Raeiniečiai da- 

g'irdę, kad Lietuvos Laisves 

Varpas jau atvažiuoja Ken >• 

shcti subruzd >, kad L. L. Y. 

pargabenus ir Į Racine, idant 

sužadintų žmonių jausmus, su 

keltų upą ir meile Tėvynės Lie 
t u vos. 

Visus kviečia. 
Rengėjai. 

\V!L:vKS BARiyE, PA. 

Vietos lietuviu vis^s drau- 

gijos išrink' savo delegatus, 
kurie rūpinasi Lietuvos reika- 
lais. Nuspręsta, kad dabuotis 
visiems lietuviams išvien be 

jokių partijų. 
Lapkričio 16 d., bus. sureną- 

u s čia prakalbas per kurias 
surinktos aukos nebus siunčia- 
mos nei i juoki Amerikos lie- 
tuviu .r>ndą, bet bus pa'siust/KS 
tiesiai į Uetuvą. 

I'rancis Mačeika. 

GRAXD RAP1DS, MICH.' 
Lietuvai Gelbėti i)raugijos 

51 skyrius energiškai darbuo- 
jasi delei Lietuvos labo. L. G. 
D. 51 skyriaus valdyba suski.e- 
da iš gefų tėvynainių, kaip tai 
pirm. I). \ Graišaitis, rast. 

P. Pmtkus, V/A. ŠnieskUs, ku- 
rie visuokiuose sumanymuose 
daugiausia pasidarbucjaa. 

.Vauji] ir apdėvėtu drapanų 

Kurie garsinasi Dienraštyje -'Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. Garsinkites! 

PIRMA NEGU PlRiKSi; GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų. L«ntų, Himg Ir Stoflama Papleria 

SPECIALIAI: Maleva malevojimul atubų ik vidaus, po $1.50 u t ?allon< 

CARR BKOS. WRECKING CO. 
3008-3039 90. HAL8TEO STREET, CHICAOO, U L. 

VYRIŠKU DRABUŽIU BA RGENAS 
np ♦ • V Teisingos Kainos. 

Užganedinim&s gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinu sluati ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių sta'.lų ir konservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. Vyrų ir Jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. VyriSkos kelines $3.00 ir augščlau. Valkų siutai nuo $5.00 ir rjgžčlau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar Beatėjo. Męs turime daug klek apd§v§tų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augftfilau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšfiiau. Krautuve atdara kas vakaru iki 9. Nedčliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomls iki 10 f&landai vakaro.insteigta 1302 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED 8TREE1 

Pranešimas 
Turiu už garbę pranešti gerbiamiems drau- 

gams ir pažįstamiems, kad aš atidariau paredų 
krautuvę, laikrodžių, laikrodėlių, žiedų ir kitokių 
auksinių daiktų. Taipgi užlaikome gramafonų, re- 

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

K. PIKIELIS 

1907 SO. HALSTED STREET, CHICACO, ILL. 

700 svaru tapo pasiųsta j l-ic- 
tuva. Tūlas geras tėvynainis.1 
kuris prašė, kad ji> pavardė uc 

butu pagarsinta, nuėjęs i krau- 
tuve nupirko penkius tuzinus 
apatinių marškinių ir paauka- 
vo del L. G. D. Taipgi pasiųsta 
pinigų $70.37 per M. Sncckų 
ant vardo I)r. Kulio, čekis pa- 
siųstas Dr. J. Sarpaliui. 

L. G. D. 51 skyrius lapkričio 
28 d, surengs puikų balių, kur 
vietas lietuviams bus pmga pa 
silinksminti. 

PITSBURGH, PA. 
Lapkričio 4 d. Augščiau- 

sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 4-tos kuopa lai- 
kė mėnesinį susirinkimą. 
Apsvarsčius draugystės rei- 
kalus tapo perskaitytas atsi- 
šaukimas del Lietuvos Lais- 
vės Savaitės ir Pittsburgho 
lietuvių streikierių. 

Atsišaukimai tapo priim- 
ti. A. P. L. A. 4-tos kuopos 
nariai atjausdami savo tė- 
vynės Lietuvos vargus, ir 
kaip veda sunkią kovą su 

priešais už laisvę, vienbal- 
siai nutarė paaukoti $50.00, 
išskiriant keletą bolševikų, 
kurie visados buna ir yra 
priešingi A. P. L. A. 4-tos 
kuopos susirinkime. 

Taipgi paaukauta $50.00 
del streikierių. Prie tam 
narys V. Peciukėnas įnešė, 
kad nariai paaukautų kiek 
Las išgali. Aukavo sekan- 
čios ypatos: 

F/Pikšris $2.00. Po $1.00: 
V. Peciukėnas, M. Tonaitis, 
A. Traionas, V. Zimontas, 
T. Traionas, A. Matrinkus, 
S. Gavranckis,. T. Uškurė- 
lis, V. Medvikis, J. Kelda. 

Po 50 c.: J. Peleckis, G. 
Radžius, K. Andriukaitis 
J. Jankauskas, K. Vaitkaus 
kas. Viso $14.50. 

A. P. L. A. Narys. 

EAST ST. LOUIS, ILL^ 
Spalio 31 d. S. Jocius 

svet., vakare kalbėjo gerb- 
agranomas D. B. Pratapas 
Lietuvos laisvės reikaluose. 
Žmonių nedaug tebuvo. Rin 
kta aukos lėšų padengimui, 
o kas atliks, tai pasiųsti į 
Lietuvai Gelbėti Draugiją. 
Aukavo sekančios ypatos: 

D. B. Pratapas — $6.00. 
Po $2.00: J. N. Zižkus, A. 
Petrauskas, V. Stasiukunas, 
Jon. Renkevičia, S. Evanaus 
kas, M. Bytautas, D. Bra- 
zauskas, Juoz. Gurčus, J. 
Bralis, Jon Zickus. Po 50 c. 

M. Majauskas J. Senkus, S. 
Miliauskas, J. želvis. Smul- 
kių aukų $1.00. 

Viso suaukoto 22.00 dol. 
Lėšų buvo už svet. $1.50 ir 
už plakatus $6.00. Viso iš- 
mokėta $7.50. Liko $14.50 
ir pasiųsti. L. G. D. ratš. Dr. 
J. Šarpaliui. Išrašytas če- 
kis vardu ižd. Dr. J. Kūlis, 
Chicago, 111., minėtas pra- 
kalbos buvo paskelbtos ant 
spalio 26 d., bet iš priežas- 
ties didelio lietaus, tą vaka- 
rą neįvyko ir todėl prisiėjo 
spausdinti kitas plakatas, 
perkeliant prakalbas ant 
Ispalio 31 d., tai kas ir pa- 
darė didelę spaustuvės by- 
lą. 

/>,iems aukavusiems nuo 

lankiai daug ačiu, ir butų 
labai gerai, kad vietiniai lie- 
tuviai, atjausdami savo vien 
genčius brolius ir seseris 
Lietuvoje, nors su maža au- 

ka prisidėtumėme juos gel- 
bėti nuo bado, skurdo ir vi- 
sų nelaimių. Ten labiausiai 
mažiems vaikučiams, liku- 
siems našlaičiams be tėviš- 
kos ir motiniškos globos yra j 
reikalinga drabužiai ir mais1 
tas ir t.t. Taigi patartina, 
kad iš vietinių lietuvių su- 

sitvertų L. G. D. skyrius, no- 

kintieji tą užmanymą įvyk- 
i dinti, ateikite pasitarti pas 
ij. N. Zičkų, į krautuvę ir 

|tada, gal bus galima kokiu 
[nors budu padaryti pradžią. 

J. N. Z. 

BROOKLYN. N. Y. 
Lietuv/ai Amatninkai. 

Spalio 31 d., Lietuvių Pi- 
liečių kliubo svetainėje, at- 
sibuvo Lietuvių Arnatninkų 
1-mos kuopos susirinkimas, 

i Susirinko gana skaitlingas 
I būrys jaunuolių ir suaugu- 
sių. Visų upas pakilęs, ir 
kiekvienas nori, kad kokiu 
nors budu prisidėti prie pa- 
kėlimo pramonės, ir Lietu- 
vos atbudavojimo. Visų vie- 
nas troškimas: — Lietuva 
Neprigulminga. Kuris tik 
ką nors kalba, savo kalbos 
neužbaigia nesuminėjęs: 
"Lietuva turi buti neprigul- 
minpa, ir kaip mokėsime, 
taip atbudavosime. Bet, vie 
nok stengsimės atbudavoti 
taip, kad visiems butų ge- 
rai gyventi". 

Iš nutarimų, kokius ap- 
kalbėjo, matomai amatnin- 

į kai rengiasi pire didelio dar 
bo, — agituoti, kad kuodau- 
!giausi<° sumobilizavus amat- 
ininkų ir kapitalo, idant 
trumpoje ateityje įsisteigus 
mokyklą del pralavinimo 
amatuose jaunesniųjų savo 

viengenčių, ir kaip tik bus 
galima savo veikimą perkel- 
ti Lietuvon. Jau turi susior- 
ganizavę 12-ką kuopų, kur 
Įeina apie pustrečio šimto 
narių. I taip trumpą laiką 

didelis žingsnis padaryta, i 
Iširinkta agitatyvė komisija,! 
kurion įeina: J. Nagevičius, 
J. Kazlauskas ir K. Milavic- 
kas. Amatn/nkas. 

IDr. 
G. M. Glaser \ 

PrrttikūoJ* 17 metai £ 
1149 8. Morgan St., k«rt4 12 et. 'j 
Specialistą* Moterišku, Vyriikij, c 

ir Chroniėkij Ligų. R 
Valandos: S)—10 ryto, 12—J 90 r 

ptet. t»—« vak., Nęd31. U—S. 
TELEFONAS YAHDS 817. g 
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VALENTINA bKKSSMAKCNO 
COT LEGff 

Mokina šlavimo tirpime dksiKJMijį 
dlenomU Ir vakarais <161 biiUo U 
namv. Paliudijimai įi^noda^t ir v;o 
rba raiyklte, o męs pafi^tniigR'ro" 

Butelktl lums patvlm*. 
6s parūpinamos a^kal. AtuLnnkykite> 

*407 W Madlaor «t. 
SARA T 4.TKK, ^riLcipaj 

Tel. Ya^ds 3654. 

Mrs.A.Michniewicz 
Baigiui AkuSeriJo 

kolegiją; ilgai prak* 
kavusi ^ennsilvanJ 
jos hospitaleae. Pa 
seknr-ngai patarnau 
Ja prife gimdymo. 
Duodu rodę visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. HalstecJ Tt 

(Ant antrą lub'j) 
Chicani, III. 

Nuo 6 iki 9 j-yio ii T Iki vėlai va 

f o,'. Orai! 
I 15 RUSIJOS p 

f>rai įtėTiniann* ztnoirat per 16 «' 9 
t\j Vaito patyrė* C7<lT'oia» efcfn"-ę» L 
Ir ilniUtrK 3 

Gydo aitria* Ir throntfVa* lia-ar U 
; r\j moteru ir raikg. panai p metodą". X-R«y «r Vlfotci.j* elr'rtro H 

It 
Ofiaas Ir Labotaforlja: 102E W. 18'k 3 

Street, netoli lfi*k Stieet tj 
VALANDOS. Nuo 10—^2 olėtu. •' H 

6—S valtarris. Telephone '.'anai 3110 U 
GYVENIMAS: 3412 So. 'Talsfed -i»- H 

VALANI)OS: R—V —. flktil. H 

LIBERTY BONDS 
tfęs pertame Liberty Bonda a s~-*\ a t—^ -r "r 
pilnį "tasb" vertf. Atneifclte ur-V. vJjj J_ JL 
urba atsiųskite. J.G- SACKHEIM & CO. Atdar. kaedten nuo 9-« 

Milwauke Ave Utaruinkaia KeivorpaU lt l*"13 l"»wauKe rtve. 
Subatomla 9—9. tarpo Wooč It Paulina gatrly: 

ŠIMTAI OVERKOTU 
Vis gero darbo ir labai pui- 
kųs! Vėliausios mados ir la- 
bai gražaus materijob. Da- 
bar geriausis pasiskyrimas, 

kainos neaukštos, nuo 

$25. iki $58. 
ir Šimtai siutų, tų pačių kai- 
nų, labai puikus Gražaus 
darbo ir vis. kios mados. Da- 
bar laikas jums persitikrinti 
Tnkstanč'ai vaikų skunkų 
ir ovcrkotų. visi puikus, 
kainos visai neaugštos nuo 

$6. iki $17. 
Tai|)gi turime daug vyriokų 
ir vaikų čevtvvkų, švedsrių 
i r k :U ų. vi s i ger. da rbo i r gra 
žios spaih .s. Reikalaukite 
mūsų speciališko listo, jeigu 
norit 2 siųsti i Lietuvą, n£s 
mes turime čeverykų ir dra- 
panų siuntimui už labai nu- 

žemintas kaina-. 

Uij 

Tiie Bridgeport OisiSiing Co. 
3246 So elsted Street Chlcap, III. | • it' 

U m-m-m ! 
It's Good!" 

jVTESIGAILĖKJTE savo vaikams ir mčrgai- 
i * ^ tems gero, maistingo ir gryno maist Užtep- 

kite jiems ant duonos Wilsonc CERTIF1ED ()- 

leomargariną. Jis susideda iš maistingų maisto da 
lių ir veiklus vaikai labai jį mėgsta. Sotus, riebus, 

I skanus priimnus prcduktas. kuris yra vertas k<> 
I kybės, kuri tikrai jam suteikia CERTI EI ED label 

vardą ir remia mušu gvarantiją ''grąžinimo pi- 
nigų atgal". 

E1KALAUK pas savo pardavėją YVilsono 
CERT1FIKI") Oleoanargarinc. Vartok viri- 

mui ir valgymui prie stalo. Jis daromas švariau- 
sioje sviestaunėje. kokios jus vargia-i kur kitur ga- 
lite rasti. Jis yra daromas sulvg musų obalsio mai 
sto gaminime, gaminti maistą su godone. Jus bu- 
sit teisėju kokybės. Dėl kokios nor priežasties jųs 
manot, jog jis nešvarus, nemaistingas pasitikėkit 
prižadu "pinigus graž. atgal" kiekvienam pakelvj. 

"JTua mcAX 5j ynu. yiavytfz? Srttr-"1® 

9227 Baltimore Ave. 4100 So. Ashland Ave. 1257 Oakdale Ave. 

CaMsL- 
ĮnmMmmmemmmmm&m&BmmmmsOBmsmmmsmfįam 
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Abiejose Mildos Svetainėse 

3142 SO. IIALSTED STREET 

rengiamas 
KETVIRTO VARDO LIET. POLIT. IR PAŠAL. KLIUBO 
(Fourth Ward L^huanian Political and Ben. Club No. 1) 
Pradžia 6 valandą vakare. BILIETAS 35c. 

J Piogram«j dalyvaus svambus kalbėtojai: Gerb. p: John A. 
Richert, ir Timothy A. Hogan, Aldermonai Ketvirto Wardo. 
p: A. Oiševskis, Dr. A. J. Karalius, Elijoš^us ir kliubų prez. 
Taipgi bus galima tame vaka»e prisirašyti prie kliubo. 

Apart to bus kelios vocalistės ir Chorai. Po programo bus puikus balius, 
prie geros muzikos bus malonu ir linksma Jaunuomenei šokti. Nuoširdžiai 
kviečiamo gerbiamų Lietuvių ir visuomenės atsilankyti į šita vakaru, kur 
bus galima pamatyti bei išgirsti šj tų naudingo ir tuomi pakelti musų tautų ir pažymėti istoriškoj dvasioj tų vakarų, prie to pasilinksminti iv pasima 
tyti su Ketvirtos Vardos Aldermonais. Nuoširdžiai kviečia visu? Kliubaš. 

TEL MCKINLEY »983 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS irt CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 301 h ST.. CHICAGO, ILL 
arti Kedzie Ave. 

IPhones: Yards 155—551 
Rcsidencp Phone Drover 7781 

Į F.A. JOZAPA1T1S, R. Ph ! 
| DBUu STORE—APTIEK A 
i Pildome Visokius Receptus 
j 3601 30. HALSTED ST. CHICAGO; 

Telephonc Yards 1532 

DR J. KULiS j 
lietuvis crmojAS ik chirurgas 

Gydo visokias liflas moterų, vaikų ir vyi j. 
Specialiai ftydo limpančias, -senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. Halstcd Ct„ Chicago, III.! 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENflSTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedaliomis pagal sutarimu 
4712 80. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatves. 

DR. L E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: 10000 S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofista: 4515 S. Wood Str. 
Tik Ketvergo vak. nuo 7 iki 9. 

Telefonas Yards 726 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Bouievard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po ęiet..i^ 6.30 
iki 8:80 vak, Nedei. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 8t. McKinley 263 

I LiETUViSKiS įSRADEJAS Į Šiuo vardu knygutė paro- f 
dys Jums kiek žmones psf- į 
no padare ir kiek dar gaii į 
padaryti per išradimus. § 
Tą brangią knygutę ?iun- | 

Į oiame kiekvienam ant pa- I 
| įeikalavimo. 

DYKAI f 
Kaipo žinovai (oxeertai) Į 
patentu bandome išradi | 
mus DYKAI. Rašykite I 
reikalaudami mus knv^os. i 

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

!iuiuiiiR!iiuinuiii!tua;Haiiinioniuiiiiiiiiiiii!iiiiiiim(iniiiiiiiuuuniuiiim 

| Laiškai iš Lietuvos. \ o 3 

P-as Gutauskas, Chica- 
goj, aplaikė iš Lietuvos se- 

kantį laišką: 
Brangiausias Broleli! 

Neapsakomai nudžiugino 
mane tavo laiškelis rašytas 
7—30—'19. Po tiek ilgo 
laiko sužinojęs, kad esate 
gyvi, negaliu atsidžiaugti. 

| Ačiu, broleli, kad neuž- 
miršot mumis ir savo tėvy- 
nes Lietuvos, kad greit pa- 

! rašėt laiškėli. Pirmutinio 
laiško kaip šiame rašai ne- 

į gavau. 

! Dabar pranešu, kad mes 

j visi esam gyvi ir sveiki taip- 
i pat sotus ir apsivilkę gyve- 
Inam beveik po senovei anie 
įgyvena visi Vaitkunuose, o 

Į aš Leliunuose. Dabar Le- 
liūnuose susitvėrė valsčius 
(volostis), tai aš-esu už val- 
sčiaus raštininką. Tokiu bu- 
du turiu dvi tarnystį vargo- 
nininkas ir raštininkas. Gau 

Inu kas mėnuo po 300 rub. 
! Darbo tuTiu daug. Dirbu iš- 
sijuosęs. ;: t 

Pas mus Lietuvoje šįmet 
labai geras derlius: duonos 
užteks iki valiai galėsime 
dar ir kaimynams parduoti, 
arba mainyti ant prekių 
mums. reikalingu. Lietuvai 
'trūksta dabar labiausia ge- 
'ležies, odų ir drabužių ir j 
Šaip visokių prekių, bet val- 
gomų daiktų užteks iki va-i 

| Ha i. Ko l buvo pas mus 

ivokieeiaiy potam bolševikai | 
'tai nekunems žmonėms bu- 
vo gana sunku gyventi; bet 
kas svarbiausia bado nema- 

,tėm, mes tai ir per visą karę 
| sotus buvom. 
1 Dabar mes lietuviai, kurie 
neokupuoti lenkais bei vo- 

kiečiais labai esame linksmi, 
I 
nes dabar mes turime jau 

i risą savo lietuvišką valdžią, 
'savo labai narsią kariuome- 
įnę, kuri dainuoja ir kalba 
lietuviškai ir susideda be- 
keik ič savanorių pristoju- 

Pinigai j Lietuva jau Nueina 
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PRISTATYMAS GVARANTL'OJAMAS 

Siuskite per Lietuvių įstaigą 

EUROPEAN AMERICAN BOREAO 
/i. PETRATIS & CO., Vedėjai. 

• 3249 S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

Kreipkitės raštu iš kitų miestų. | 

DOMAI Kenoshos, Rac/nos, S. S. Omaha, Neb«, 
ir Sioux City Lietuviams. 

KALBĖS CHEMIKAS P. J. ŽURIS. TEMOJE: 

"INDUSTRIALINĖS PROGOS LIETUVOJ". 
Po prakalbu visiem:- bus galima užsirašyti j LIETUVOS APSTATYMO 
BENDROVĖ Visiems butų patartina nepraleisti progos išgirsti įdomią 
kalba ir tapti nariais didžiausios ii pastoviausios Lietuviu Bendrovės. 

\ 1) Lapfcričio-Vovemfcar 15 tą, Kenosha, W/g. 
7:30 vaiandv vakare, kalbės Kenosha. Wis., Parapijinėje svet. 

> 2) Lapkričio-November 16 tą, Rac/ne, Wisconsin. j 
į 2:30 vai. po pietų, ant Union Hali, viršui Strand teatro, \Visconsin Ave į 

{ 3) Lapkričio-Novemfc-er 21 d., Sioux C/ty, Iowa. 
7:30 vai. vak. £v. Kazimiero Bažn. Sklt-pe, ant _j_ Leech gatvės. ] 

į 4) Lapki'ičio-November 23 d., S. S. Omaha, Nebr. j 
2:00 valandą, po piety, ajit 32ncl ir U gatvių. 

siu savo noru ginti tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Lietuvių daug mažesnis 
skaičius išvijo iš Lietuvos 
bolševikus, kurie buvo jau 
net už Ukmergės. Lietuviai 
dabar stovi prie Dinaburgo. 
Toliau Dinaburgo lietuviai 
neis, taipgi su bolševkais 
jau kaip ir baigta kare. Bet 
lietuviai dar turi prršų im- 
perialistų, kuriems labai kve 
pia užgriebti Lietuvą. Di- 
džiausiu priešu Lietuvos 
yra tai imperialistai grobi- 
kai lenkai, kurie stojas vo- 

kiečių vieton, nori visų sa- 

vo kaimynų užkariauti, da- 
bar lenkai turi nemažą ka- 
valką užėmę Lietuvos ir vis 
dar gilyn lenda, del ko lietu 
viai ant jų piksta ir protes- 
tuoja ir jei teisybes keliu 
santarvė nesusitaikins, ta;i 
gal prisieis ir susipešti, bet 
lietuviai nenusigąsta, nes ir 
lenkai nestipresni už lietu- 
vius, o kita lietuvių pusėje 
teisybė; teisybė turi paim- 
ti viršų. Lietuvos inteligen 
tija ir visi piliečiai dabar 
stojo j darbą ir d'.bam tė- 
vynes labui išsijuosę, tat 
prašome ir jumis Lietuvos 
sunai, kartu darbuotis del 
tėvynės išvadavimo. Musų 
valdžiai tik-ką atsistojus 
ant kojų labai yra reika- 
linga pašalpos .daigiausia 
plinigų ir kareiviams dra- 
bužių. Tat ogranizuokitės 
ir šelpkite, kas kiek galite. 
Daug Lietuva iš jusų jau ga 
vo, bet ir reikia. 

Lietuvoje didelių permai 
nu sodžiuose nėra, kurie bu 
vo Vokietijoje nelaisvėj vy- 
rai pagrįžo visi. Per karę mu 

su su vokiečiais, lietuvių ne 

daug žuvo, beveik visi pa- 
grįžę. Vs kunų Judickai- 
Jonas, Ign- ius, Antanas ir 
Vincas i buvo mobilizuoti. 
Daba>- jau visi namie; taip- 
pat ir Baltakys Kazys na- 
mie. Abelnai lietuviai be- 
veik visi pagrįžo į tėviškę ir 
iš Rusijos, nes dabar visur 
labai blogas gyvenimas. Už 
vis geriau Lietuvoje. Nors 
Lietuvą per karą labai nu- 

varginta; t duonos dar 
Lietuvai nelabai stigo. Da- 
bar pas mus viskas papigi: 
rugių pudui 30—50 markių, 
apie Panevėžį 10 markių, 
nes ten rugiai buvo kaip 
mūras. Abelnai ten viskas 
per pus ir daugiau kai per 
pus pigiau. Butų, gal vis- 
kas, dar pigiau, bet dabar 
labai daug pas žmones po- 
pierinių pinigų ruskų ir Vo 

kiškų, už tai ir brangu da- 
bar. Bent kiek stipresnis 
ūkininkas, turi po kelis tū- 

kstančius, nekurie gal ir po 
kelias dešimtis tūkstančių, 
kurie šikštus. 

Tam kartai užteks kitą 
sykį parašysiu daugiau. Pra 
šau, parašyti plačiau, kaip 
ten, Amerikoje, kaip gyve- 
nat ir kada pargrįšite Lie- 
tuvon. Sudiev bučiuoju tū- 
kstanti kritų. Lauksime at- 
sakymo. Brol/s Juozapas. 

jaunimo Kampelis. 
ŽODIS ! JAUNIMĄ. 

j Pažvelgus į Amerikos lie-| 
tuvių jaunimą, negalima 
pasakyti, kad jis yra apsi- 
leidęs. Abelnai imant, lie- 
tuvių jaunimas yra veiklus, 
prakilnus, doras. Dabar, pri 
si artinus šaltesniam sezo- 
nui visose kolonijose yra 
rengiami lietuviški vakarai 
;-perstatymai įvairus veika- 
lai, tarp kurių užtinkame; 
silpnų ir gan gerų. Tuos gi, 1 

veikalus vaf deną-lošia lie- 
tuviškas janimas. Čia jau ir 
pasirodo jo veiklumas. 

| Be to, amerikiečių lietu- 
jvių jaunimas lavinasi ir ki- 
tokiais budais. Jis taipgi 
stropiai rūpinasi ir savo te- 
įvynės reikalais. 

j Vienuose ir kituose Ame 
rikos lietuvių laikraščiuose, 
galima pastebėti jaunimo 
kampelį, kur talpinami raš- 
tai, kad perstatyti ar pagau į 
ti jaunimo dvasią, paragin-l 

,'ti prie uolesnio veikimo ir 
tam panašiai. Gi tokios laik 
raštijos pastangos yra labai 
pagirtinos. Vienok pastebė-, 
ti paprastam laikraštyje po- 
rą špaltų, ar daugiaus, pa- 
švęstų del jaunimo, dar ne- 

užtenka. Amerikos lietuvių 
jaunimas, jei tik stengtųsi, 
sugebėtų išleisti gražu žur- 
nalą, kuris rūpintųsi vientik 
jaunuomenės auklėjimu ir 
rištų lietuvių jaunimą vie- 
(nu stipriu rysiu. 

| Tokio žurnalu mums (jau 
nimui) reikėtų. Bet kol jo 
!dar nėra, reikia pasitenkin- 
ai tuomi, ką turime. Ir tas 
mums daug ką reiškia. Tą 
reikšmę gerai permato ir 
i''Lietuva", užtai nuo šian- 
'dien žėdną pėtnyčią "Lie- 
tuvoje" tilps "Jaunimo Kam 
pelis", kuris rūpinsis vien 
lietuviško jaunimo reikalais, 
talpins jaunai sielai tinka- 
mus pasiskaitymus ir pasi- 
kalbėjimus. Užtat, jaunuo- 
jliai, lietuviai ir lietuvaitės, 
J atkreipti į tą skyrių domą 
ir kurie galite neblogai val- 
dyti plunksną, nepatingėki- 
te šį-tą parašyti j šitą sky- 
rių. 

į Butų linksmą, kad jauni- 
mas savo raštais sugebėtų 
"užpildyti šitą skyrių, kad ne 

įsileidus į jį "senių", kurie > 

jau yra nustoję jauną dva- 
sią ir nebegali jaunų lupo- 
mis kalbėti, t. y. nebenusi- 
mano, kas jaunimui labiau- 
sia tinkama ir t.t. 

I Taigi prie darbo, Ameri- 
kos lietuvių jaunime. 

Tulelis. 

RAUDA. 

Subata atėjo — 

Aš nedėlios laukiu; 
Savo bernužėlio 
Niekad nesulaukiu. 

Buvo šiltas oras, 
Puikus vakarėlis, 
Tada ir atėjo 

i Mano bernužėlis. 
! Ateiti atėjo, 
| Meilingai kalbėjo, 
[Per visą naktelę 
[Ligi pat aušrelės. 
I Giest lakštingalėlė, 

Nebetoli diena. 
Atsimink, mergele, 
Kad paliksi "viena. 

Išeik tu, berneli. 
Man tavęs nereikia. 
Išgirdau nuo žmonių, 
Kad tu mane peiki. 

Aš tave mylėjau, 
Tau širdį žadėjau, — 

Nors tavęs nemačiau, 
Visados aš mąsčiau: 

Kur tu mano mielas, 
Kur tu pasidėjai? 
Kur tavo žodeliai, 
Kuriuos man kalbėjai? 

Jeigu tavo žodžiai 
Visi tikri buvo. 
Sugrįžk tu pas mane,— 
Tegul jie nežūva. 

O tavęs belaukiant — 

Kap sunku man yra 
Gyventi be tavęs 
O tavęs beleukiant — 

Jau pradėjau senti. 
Tark tik vieną žodį, 
Ar tu mane vesi 
Ar visai pamesi?— 

! 
Ofisas; Ttl. Drover 7042 | 

DR. S. NfUK&LIS | 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS § 

Chicagog 4712 S. Ashland Ave Įį 
j Cicero 4847 W. 14th Street § 
§ Ofisas: Tel. Cicero 5961 g 
1 Rezidencija 3336 W 66-th Street | 

Telephone l'rospect 8585 
^aiun!nnninniiiiin:>iiiimiiiiiiiiiii!iiiiii;:!!>iij;iuiinnii{iibiiu;iniii'i{'M 
Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Deniistas... 

Naujienų Name 
1739 S. Halsted St. Chicago 
Valandos: 9 iki.12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

fliift imi 

uarsi 

Namuose 
Mokykla 

Kas neturėjo laimės lankyt mokyki:} tai del stokos turto, tai dol 
štoko? laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptaš 
tam tikrose knygose, jieškantis jį ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dve- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sąjungą Vilniuje, kaina .150 

VANDUO ant žemės, po žemė ir Jos viršuje, .10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

žemelėje esant 
— 25 

CHEMIJA, jstabus mokslas apie ugnį, orą, vandeni; ierę 
? jų susilietimus -20 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kurluoml apka- linta Lietuva prie laisvės žcr^ė (G knygos) 3.00 
PASKAITOS iš Biolcgijco ir Bakterijologitfos su paveikslais apdaryta 65 

ŠIRDIS jos autorius garsus italų rašėjas de AmiČi. Knyga labai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "Širdis." Jos turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam, .. $1.50 
KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikalų (3 knygos) -$3.00. 
SVEIKATA arba tiesus } jį kelias. Pamatinės žinios Iš anato- mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis lr kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. < 

Kuno pelčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kunq, balsų. Kūdikiu pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis lr kaip nuo 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 pasiti nautų, nes ten gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink >argdienius vlrš- minėtomis knygomis pasveikink iomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siuskite: 

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

Knygas Išsiųsiu greičiausiai. 

TUOJ Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

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

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 
m 

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

''Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutarti tarp 
Lietuvos 7'aidšios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant uuoš." 

Ko mums dar laukti i!giau?ĮPi!dykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Daba,r perkan bcnų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, priisiųsk tuojaius su reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi būti rainus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildiei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

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

La,i gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas \ 

Gatvė 

Miestas 



Iš ChicagosJ 
„ AUKAUTOJAI IR JU 

AUKOS. 
Šios aukos yra surinktos 

"The People Theatre", ant 
Town oi Lake, laike ro- 
dymo Lietuvos Laisvės Var 
po Išleistuvių kratančiųjų: 
paveikslų. 

Aleksandravičius D. $1. 
Alisevičia J 1.00' 
Auškalnis S t 1.00 j 
Auškalnis A 
Bartkus J. 
Budris J. 
Bielskis J. 

5.001 
1.00 i 

1.001 1.001 
Bernotas Ant 1.00 
Biežis Dr S 5.00, 
Biežis J 5.09 
Balčiūnas K 50 
Balčiūnas F 1.00 
Baltrinas A 1.00; 
Bajorinas J 1.00 
Beinoris L 1.00 
Budris J 5.00 
Bakučiauskis J o.00 
Butrimas M 1.00 

Čiliauskas J 5.00 
Cicimi3 P 5.00 
Čebatarinas J 1.00 
Čerriauskas V 2.00 i 
Darašius D 1.00 
Dauba J 1.00 j 
Dabkus A 1.00 Į 
Donskis P.. 1.00 | 
Dutas B 1.00 1 

Ežerskis A 1.00 
Eidukas K 1.00 j 
Elvickis J 1.00 ! 
Gaižauskas J 1.00 
Ginio 1.00 
Grabausgas V 5.00 
Grigaliūnas V 50 
Gapšis V 501 
Girlavičius J 1.00 
Giraitis 2.00 
Gakštas P 1.00 
•Jasinskas B 1.001 
Ilevičius K 1.00 ] 
Jaakauskis A 1.00 
Jankauskas P 5.00 
Jurkaitis J 5.00 
Jurjonis M «,. 1.001 
Jonevičia A 5.00 ! 
Juškėnas 1.00 
Jankaitis J J.00 
Jurgutis J '.00 

Jieda A 5.00 
Jn dičkis S 1.00 
Juška A 1.00 
Jure vi čia A 5.00 
Juozaitis A 5.00 j 
Juraševičia, J 50 i 
Jankus P 50 j 
Jurkevičius J 1.00 
Jakutis J 1.00 i 
Kensturis V 1.00 i 
Kalas Z 1.00 i 

Kondrotas K i.00 į 
Kenšdaris K 50 
Račiūnas V 1.50 I 
Kapsas M 1.00 
Kinderis K 1.50 
Kisielius K 5.00 
Korpolas J 1.00 
Klinkas M ,. .50 
Kazlauskas St 5.00 
Karklalis N 1.00 
Keperša B 1.00 
Lapas A. D 10.00 
Lubis A 1.00' 
Linka V 1.00 
Lengvinas J 1.00 
Linkienė Barbora.. 5.00! 
Lečauskas K 1.00. 
Lensburgis J 100; 
Ličkus J 1.00 j 

(įauk Pilną vertę Drapanų 
už savo pinigus pas mus 

Siutą ar overkotą, kukiuos pirksite čia, 
mjs patys siuname, idant siučėd;jus jums 
pelną tarpininkų sutaupantan musų kostu- 
mieriams $10.00 ant kiekvieno siuto arba 
overkoto naujų spalvų r pavidalų jauniems 
vyrams nuo $27.00 iki $65.00. 

Siutai grynų vilnų cheviots, serges 
''Dummoir," "French* River" "Worsteds $30 
iki $50. Meltons Standard audimo, šilko pa- 
mušai. Kailio apykakles. Speciale kaina $65. 

Vaikų overkotai tu pačių audimų kaip vy- 
rų overkotai nuo 5 iki 17 metų amžiaus kai- 
nos nuo $6.50 iki $15.00. Skrybėlės, kepurės, 
ševerykai, švederiai geros kokybės žemomis 
kainomis. Viena kaina visiems. 

Krautuve nedėliomis atdarą iki pietų. 
Laikome uždaryta Panedėlio, Ūtarninko ir 

Pėtnyčios vakarais. 

Manufacturing Retailers 
1133-1139 MILWAUK.EE AVE.", CH1CAGO 

Lenkevičia J 50 
Lenkevičia L 1.00 
Lensbergas D 2.00 
Lenkauskas K 5.00 
Lukoševičius A. .. 1.00 
Misevičia A 1.00 
Malinauskis J 1.00 
Martinas J 1.00 
Mikušis A 1.00 
Milskunas Z 1.00 
Macikienė R. ..... 1.00 
Medeišis A 1.00 
Milius J 1.00 
Mikužis St 50 
Miklauskas J 1.00 
Martinkus M 1.00 
Mikaitis 1 5.00 
Marcinkevičia J. .. 5.00 
Mockevičia K. ... 1.00 
Milkorius T 1.00 
Makaras A 1.00 
Macas L 1.00 
Navickis B 5.00 
Norutovičia P 1.00 
Naika J 1-00 
Nausėdaite D 1.00 
Osvenas Ą 1.00 
Pakalkas E 1.00 
Pilatas P 3.00 
Paskauskas P 1.00 
Pilkonis K 2.00 
Pelickis V 1.00 
Pakeltis J 1.00 
Postis S 1.00 
Petrakas A 5.00 
JPudžaitis D 1.00 
Petrauskas M 50 
Pocius Z 5.00 
Panikaitis M 50 
Rašinskis A 1.00 
Pcimkevičia W 1.00 
Rimkus J 2.00 
Rumšas P 1.00 
Ribiekis J 1.00 
Račkauskas V 1.00 
Rauba J 1.00 
Rukuiža S 1.00 
Rože J 1.00 
Rapšis J 5.00 
Sudikas A 1.00 
Šimkevičia V. »... 2.00 
Stulginskis St 1.00 
Stankus P 5.00 
Šimkus P 1.00 
Stasiūnas J 1.00 
Šedvidis P 1.00 
Slabada N 1.00 

Šarkienė D 5.00 
Šileika A 5.00 
Smagrauskas V. .. 1.00 
Šimaitis J 1.00 
Šveikauskas V 1.00 
Stonaitis P 1.00 
Sotas R. 1.00 
Šimkus P 5.00 
Simonavičia J 1.00 
Stuškas J 1.00 
Smitas M 1.00 
Šveikauskas M. 5.00 
Šledis A 1.00 
Stakevičia S 1.00 
Tulskis J 1.00 
Tumaševičia M. .. 1.00 
Toraraitis J 1.00 
Tulauskas V 1.00 
Toleikis P 1.00 
Tauška J 1.00 
Urbas P 1.00 
Urbantis M 1.00 
Urbonas M 1.00 
Vaitkiene V 1.00 
Visakovičius Ig 1.00 
Vurčekauskas M. .. 5.00 
Valeckas V 1.00 
Valatka J 1.00 
Vilčinskis D 50 
Vaičas A 1.00 
Virselis A 1.00 
Vasiliauskas K 1.00 
Viršilas K 1.00 
Zalickis J 1.00 

Zalatorius P 5.00 
Zeleckis V 1.00 
Zimontas P 1.00 

L. L. V. Komitetas, 

SMUIKOS LEKCIJOS 
VELTUI. 

: Nuo subatos, lapkričio 15 
d., nuo 5 iki 6 vai po pietų, Standford Parke, Union, 
Jefferson, Barber ir 14th 
Place, bus duodamos smui- 
kos gręžimo lekcijos veltui. 
Tatai, smuikos mylėtojai, 
nepamirškte ten atsilankyti 
ir pasinaudoti gera proga. 

| MM/chael J. Kane, direkt. 

LAISVĖS VARPUI 
AUKOS. 

Lapkričio 10 d. Šv. Pet- 
ronėlės Draugija per pirm. 
Klimienę pridavė man $30 
kaipo Laisvės Varpui auką; 
Pinigai bus perduoti Lais- 
vės Varpo Komisijos Fon- 
dan. širdingą ačių aukauto- 
jams. Butų linksma, kad 
ir kitos draugijos, kurios 
dar nėra aukavusios, pasi- 
rūpintų su savo auka padi- 
dinti L. Varpo fondą ir 

tuom sušelpti savo brolius 
Lietuyoje. 

J. P. Evaldas, 
Chicagos L. Tarybos sekr. 

AUKOS L. N. FONDUI. 

"Liet." Red pridavė au- 
kas del L. N. F.: 
Jurgis Adomaviče .. $10.00 
Petras Šalkauskas .. 5.00 
Ant. Krugelis 5.00 
Jonas Griškauskas .. 5.00 
Kaz. Adomonis 5.00 
'Ant. Davidonis 3.00 
Pr. Meldažis 1.00 

i 

Viso $34.00 
(Visi iš Shelton, Conn.,— 

aukos prisiuntė J. Adoma- 
viče). 
!Ant Juodokas (Grand Ra- 
pids, Mich.) — $5.00 

| Nuo "L." Red. — Vakar 
aukas ($121.50 ir 39.00 vi- 
so $160.50) pasiuntėme L. 
N. Fondui. 

Telephone Drover 6052 
1 DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto i'ii 8 vakare 

Nedėliomis pagal sutarti. 
3261 S. HALSTED ST., CH/CAGO 

Saityk/te ir platink/t5 
"I ♦» 

Didžiausia Lietuviška 
# 

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

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso darbams 
yra naujausios mados. Užlaikom visokius laikrod ^ 
žius, žiedus, šliubinitis ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalai- 
kų. gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikai i škus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 SO. ASHLAND A V E., CHICAGO, ILI-. 

Telefonas: D ROVER 7309. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVEI 
Pirmiausia Ir Didžiausia Korporacija. Besirūpinanti Lietuvos Mmtatymu Į 

SKYRIUS KAUNE Inkorporuota ant $1,000,000 Exportoir Importo Skyriai 

Lietuvos Atstatymo Bendrove Daugiausia Patarnauja Lietuviams. į 
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Skyrius Lietuvos Atstatymo Bendro- 
Į vės Lietuvoje įstojo į didelį biznį: pradėjo 
; importą ir rengiasi prie cx porto, > taipgi 
| pramone,;. Iš Lietuvos exporUios ūkio pro- 

duktus, mišką, etc., išdirbinės ukėms padar 
Į gus etc., aprūpins k operatyvius tavorais 

iŠ užsieni'a, darysi bankines operacijas kar- 
tu su Lietuvos pramonės bankų. Savo vei- 
kimą išplės ir už Lietuves ribų. Jau Liepo- 
juje rengiama sub-skyrius su sandėliais. 

Už kelių dienų gaus didžiausia trans- 

portą ta vorų iš Amerikos, nuo Lietuvos 

Atstatymo Bendroves. 
Lietuvos atstatymo darbe Lietuvos 

Atstatymo Bendrovė jau padarė didelį žin- 
gsnį; Kauno skyriaus vedėjai darbuojasi 
kiekviename svarbesniame darbe. 

Amerikoje Lietuvos Atstatyme Ben- 
drovė išrūpino- lietuviams paportits. 

Lietuven nengia siųsti vėla didelius 
transportus būtinai reikalingų dalykų; jau 
turi sutartis del ūkio mašinų, etc. įrengi- 
mu pramonės įstaigų Lietuvoj rūpinasi ir 
siųs inžinierių ir amatninkų darbuotis i 
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Lietuvą. 
Amatninkams yra svarbu užsiregis- 

truoti prie Lietuvos Atstatymo B-vės. 
UŽBAIGIAMA KELT KAPITALAS. 

Lig Naujų Metų užbaigiama kelt vY- 
vas kapitalas ir serų daugiau nebus parda- 
vinėjama. Dabar laikas įsboti į LIETU- 
VOS ATSTATYMO BENDROVE. Li- 
ko parduoti tik keli tūkstančiai šėrų. 

Dabar proga yra pasipirkti, kas nori 
dalyvauti Lietuvos Atstatymo darbe ir vė- 
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liau turėti didelį pelną; dividendai kils ir | 
šėrai augs vertėje. 

Jau šiemet išmokame k nuošimčius. Į 
Kitą metą išmokės daugiau negu tiek. 

Stokite į Lietuvos Atstatymo B-vę. 
Šeras $10. — bet vienam asmeniui j 

ne parduodama mažiau kaip 5 šėrai ir ne- | 
daugiau kaip vienas tūkstantis. 

Dėkitės su didesniais pinigais. 
Tuoj rašykite čeki ar money-orderj ir i 

siųskite: 
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Lithuanian Development Corporation 1 
320 Fifth Aveitue, New York, N. Y. 



Aukautojai ir Jų Aukos. 
Per Laisvės Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės* taip ir pavie- 
niai, tėmykUe j aukų sąrašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(T^sa^. 

Petrulis Stasys 5.00 
Palekas Jonas M 5.00 
Petraitis P. Hr. ......23.00 
Pakeltis Zaspas 1.00 
Pravaliauskaitė Kazimiera 

2.00 
Pajuodis Jurgis 2.00 
Pauža Ju-tin 1.00 
Petrauskas Stasys .... 1.00 
Pužas Vincentas* 2.00 
Povilaitis M 2.00j 
Petrenas> Jonas 2.00 

Pralojansky Povil 1.00 
Palipas Ju izapa.s ... 5.00 
Paunksnis Jbrfas 5.00 
Petrauskas' Kazimieras .. 1.0C 
pučiaueis Vladas 1.00 
Purtis Adomas 1.00 
Pupnickas Andrius .... 1.00' 
Pilkionis Ksąver 1.00 
Petkus John j. 1.00 
Pažereckas Jonas ...... 5.00 

Polijr.n^kas Juozapas 2.00 
lYčiukaitis I" 1.00 
Pivariunicnė Br^nislava Mrs. 

10.00 
Paškiavič'us S 5.00 
Palulunas Jonas 1.00 
poška Antanas ,. 1.00 
fatia Antanas 2.(^0 
Petraitienė V incenta .... 1.00 
pinkus Beter l.Oč 
Petkus Kazimieras .... 5.00 
Peters H 5.00 
Pauzaras Ignacas K. .. 1.00 
Pazemecky Peter 5.00 
Pro.valoskas V. 1.00 

jaukus Jos A- 5.00 
Petrulevičc Ąlex 5.(JO 
Paulis P 5.00 
Puliavičius Povilas .... 100 

Platkatiskas Edvvard .. 2.00 
Platkauskas vincas .... 1.00 
Pustiene Skaįaslija .... 3.00 
Plėnis Frank 1.00 
Paulikas Juozapas .... 1.00 
Pakis Stanislovas 2.00 
Paulauskis Peter ...... 1.00 
Petruševičę Jonas ...... 1.00 
Petravičia Vencentas .. 5.0C 
Parkauskas Jonas P. 5.00 
Paidokienė Marijona .. 5.00 
Pbtrokas Antanas .... 2.00 

(Bus daugiau). 

H. v 

|j 
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Vietines [H 9 O S 
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ROSELAXD, ILL. 

Živilė Scenoj. 

N'edėlioj, lapkriči; f> d. Lie- 
tuviu Vyčių 8 kuopa atvaidino j 
svarbią tragediją "Živilė." Vei 
kalas perstatyti pavyko. X irs, 
keletas visiems pastebiamų į 

klaideliu ir įsikverbė, bet jog 
to veikalo aktoriai ne iš to da- 
ro savo gyvenimą.... 

Svaresnes veikalo ypatos, 
reikia pasakyti, kad labai gra- 
žiai veikė. Karijotas — Alf. 
F. Stankus atrodė per jaunas,' 
gi šiaip visuokuom gerai pasi- 
rodė. Živilė — ponia Balsienė 
gražiai veikė ir autoriaus šaky 
nlu subildavojimo, veik, prisi- 
laikė; kalba labai gražiai plau- 
kė, tik vietomis biški persilp- 
na. Reikia manyti, kad p-nia 
Balsienė dar puikiaus butų at- 

likus, jei butų turėjus laik > 

daugiaus pasimokyti savo rolę! 
ir daugiaus re|>eticijii padarius.' 
Dabar gi per savaitę laiko prie! 
tokios rolės prisirengti yra sun| 
ku nežiūrint, kad kada ir butų 
'buvus išnakta pati rolė. (Mat 
p-lė O. Janušauskaitė buvo iš- 
mokus Živilės ralę„ bet del. li- 
gos priežasties, negalėj -> .loštiity 
Parajus (Živilės mylimas) — 

p. J. Pivariunas geriausiai at- 

liko. Ir veiksmas ir kalba, vis- 
kas buvo pagirtina. Aldutė *( Ži- 
vilės draugė) — p-lė I*. Žiliū- 
tė veikė nedrasiai. Nepaminė- 
ti pktenai, taipgi, buvo silp- 
nesni. 

Garbė Vyčiams, kad stengia 
si tokius puikius veikalus per- 
stkityti, nets tuoni kelia mūsų 
dailą. Su laiku gal ir kiti tea- 
tro mylėtojai atpras nuo men- 

kps vęrtės veikalėliu ir pra- 
dės perstatyti tok;oS' vertės vei 
kalus, kaip Živilė. 

Publikos buvo pilna svetainė 
Todėl vyčiai ir tokį veikalą per 
statydami nuostolio neturės. 

T—lis. 
•f' / f. .j ; .1 — 

CHICAGO, ILL. 

Chicagiečiai sparčiai remia 
Lietuvos Atstatymo Bend- 

rovę. 
Vos vieną savaitę padir- 

bėjus chemikui P. J. žu- 
riui, aiškinant apie Liet. At. 
B-vės sveiką veikimo budą, 
atliktus jos darbus; o taipgi 

1-MAS KONCERTAS 
Parengtas Dr-stės Lietuvos Kareivių 

SU BATO J E, LAPKRIČJO-NOVEMBER 15d., 1919 

A. J. LAUTERBACH SVETAINEJE 
12th St. ir 48th Ct, Cicero, 111. 

Svetainė atsidarys 6:30. Programas prasidės 8 vai. vak. 
INŽAN'GA 3o CENTAI 

Bus jvairus programas, susidės iš 10 jvairių pertraukų. Dalyvaus 
vietinės ir Chicagos Lietuvių ir Ukrainų gabiausieji Choraj. Dajnuos 
vėliausios formos dainas, kalba bus gabiausio kalbėtojo, visiem gerai 
žinomo p. Bagdžiuno. Bus monologų, deklemacijų ir daug visokių pa_ 
marginimų. Viso negalima suraSyti. kaip ateisite, tai pamatysite. O 
mes užtikriname, kad atsilankę džiaugsitės ir nebuvę, gailėsitės Vi 
sus lietuvius ir lietuvaites kvieCia skaitlingai atsilankyti. Komitetas. 

Po Progra*--H bus šokiai iki vėlyvai nakčiai. 

EXTRA! £XTRA! EXTRA! 

Šeimyniškas Draugiškas Vakarėlis 
ŠIS VAKARAS BUS SU PUIKIU PROGRAMŲ. 

kur{ rengia Gerai Pagarsėjęs Chicasos 
JAUNU VYRU LIETUVIU DRAUGIŠKAS PAŠELINIS KLIUBAS. 

Subatoj, 15 Lapkr-Nov, '19 
MILDOS SVETAINĖJE 
3142 S. Halsted St, ant 2rų lubų. 

PRADŽIA 8 VALANDA VAKARE 
Minėtas vakarėlis bus labai iškilmingas, pagerbimui savo narių 

kareivių pargrjžusių iš karės. Tai bus pirmutinis tokios rųaies ban 
kietas Ir šokiai. Inianga 50c. ypatai. Nariams 25c. Kviečiame atsilan- 
kyti visus be skirtumo. Kviečia, Komitet \s. 

ir jos siekius ateityje, — 

chicagiečiai tuoj permate, 
kad jie, prisidėdami prie 
B-vės, ne tiktai rems indus- 
trialį Lietuvos išsivystymą, 
bet kartu patįs gaus puikų 
pelną ir jausis, kad jų su- 

taupyti pinigai yra saugiai 
ir sumaniai užlaikomi ir pri 
žiūrimi. 

Per prakalbas, laikytas 
lapkričio 4 d. Elijošiaus sa- 

lėje, paskiau Roselencle, 
Kensingtone ir lapkričio 9 
d.' Bridgeporte ir ant 18-tos 
gatves nupirkta L. A. B-vės 
šėrų beveik už $4,000. 

Už $500.00 pirko — Jur- 
gis Šlyderis; 

UŽ $205.00 pirko Ant. 
Steponaitis. Po $200.00 pir- 
ko Adolfas Kimtas, Petras 
Grybas. 

Po $100.00: 
'"•^nciškus Navakauskas, 

S. _ c'raitis, Ant. Bružas, 
Dom. Raugelis, Ant. Kiun- 
zas, And. Mažeitis, Vinc. 
Andriulis, S. Ragauskas, A. 
J. Kareiva, 1. Jasudavičius, 
V. Rutkus, J. Čereška, M. 
Ašliaušauckas, J. Smiling, 
Mrs. EI. Sutkus, M. Damaš- 
ka, Kaz. Jaruša, St. Bobe- 
lis. 

Po .$50.00. 
Vincas Smilngas, St. An- 

cikevioe, L. Valtienė, P. Ma 
žiutis, J. Petrulla, P. Rum- 
šas, And. Riliokas, J. Da- 
nius, Ji Anuševiče, F. Silmo- 
re, J. B. Zautra, J. Vadeč- 
kis, F. -Spakaustis, W. J. Ka 
reiva. \ ■ 

Išviso $3750.00 
Mat, visi dabar skubiai 

rašosi, nes manoma, kad 
po Naujų Metų L. A. B-vės 
šėrų pardavinėjimas bus už 
darytas. 

P-s J. J. žuris dar kal- 
bės sugrįžęs Chicagon iš 
Wisconsino valst., t. y., apie 
lapkričio 18—19 dd. Turė- 
kite tą omenyje ir pasinau- 
dokite proga. Patartina, 
kad chicagiečiai kuodau- 
giausiai išpirktų L. A. B-vės 
šėrų ir tuomi parodytų vaiz- 
binį savo subrendimą. 

Lietuvos Pramonės Rė- 
mėjas. 

TOWN "F LAKE. 
Nedėlio3, lapkričio 2 d.', C. 

S. P. S. Svetainėj, 48-tas ir 
Honrvre gatvių, Dr'ja Lietuvos 
Sunų, turėjo surengusi iškil- 
mingą Vakarą, paminėjim" 10 

metų sukaktuvių draugijos gy 
vaivimc. Žmonių atsilankė ne- 

daug, (tur but iš priežasties 
užduŠinių pamaldų, kurios pa- 
sitaikė tą patį vakarą,) lodei 
ir programas nebuvo išpildy 
ta;s. 

Subatc3, lapkričio 1 d., aug 
ščiau paminėta draugija turėjo 
susirinkimą, kur tarpe savų rci 

kalų, nariai neužmiršo, nei tė 
vynės reikalų, — tapo nutarta 
diel atminties 10 metinių sukak 
tuvių paminėjimo prisidėti, no 

rents maža auko ir ant tėvynės 
aukuro, tai yra, paaukauta 
$25.00 į Lietuvos Neprigulmy 
bes Fondą. Pinigaf įteikti, Ch. 
Liet. Tarybos nariui J. J. Pa- 
lekui, kuris perduos, į paskirtą 
vieta. 

u 

Prie progos turiu priminti 
visuomenei ir apie šios Drau- 
gijas stovį. Draugija Lietuvos 
Sunų No. 1, Chicagoj, tapo su- 

tverta Rugpjučio ? d. 1909 nie 

tais, Draugija ,suorganizuota, 
ant tikru lietuviškų demokratiš 
kų pamatų, nesimaiŠo nei į jo* 
kius religijos reikalus taipgi 
nesimaišo nei jokios pasaulinės 

1 i)«irtiJas. l)ra"gij<>s nariais ga-! 
li Imti. kiekvienas geras liietu- ; 

vis. Nariu šį draugija turi 172 

Draugija išmokėjo per 10 me- 

tu, (nuo 7 d. Kugp- 1(,0() iki 
7 d. Rugp. 1919.) 
Pagelba Sergantiems nariams > 

$3,343.00 
Pagelba mirusių narių seimv" 

noms $1,885.50 
i Draugijos viduriniems reika- 

lams $1,005.14 
Invairiems labdaringiems tik. 

I slams. aukų $346.95 
(Čia nepriskaitoma Šioji Xe 

prigulmybės fombauka iš $25. 
nes atskaita tik iki 7 d. Rugp. 
1919.) 

Viso Draugijas išmokėjimo 
buvo $6,580.59. Per ta patį lai- 
kotarpį, įplaukų bu v i' $8,171 
,09 atėmus išmokėjimlls nu į* 
plaukų draugijos turtas Rug- 
pjuči'f 7 d., 1(,1() metų buvo 
$1,590.53. 

Sekr. J. J. Palckas. 
I 

| VIEŠA PADĖKAVONĖ. 
Mes nariai Susivienijim * A 

nierikos Lietuviu Kareivių 18 
kol .nijos kuo.]X)s. Laikytame 
save susirinkime lapkričio 7 d. 
1). Simaičio svet., visi vienbal- 
siai išivešemo augsčiausią pa- 
dėkavonė, Dievo Apveizdos pa 
rap. gerb. Klebonui I. Albavi- 
ėiui už suteikimą mums sve- 

) tainės del rengimo prakalbų 
lapkriči 1 d., ir už širdinga 
pcisidarbavima efe] mūsų. 

Taipgi tariame nuoširdų, a- 

čių už išpildimą pęogramo l)r. 
S. Naikeliui ir dainininkams p. 
1'. Kudirkai ir Augustinui taip 
gi panelėms Petkutei ir Šėmai. 
t ūkei. 

Pagal susirinkimo nutari- 
mą; 

F. A ži i senis, rašt. 

18 KOLIONIJOS KAREI- 
VIŲ > susirinkimas. 
Amerikos Lietuvių Karei- 

vių 18 kolonijos kuopos su- 

sirinkimas įvyks pėtnyčioj 
lapkričio 14 d. 7:30 vai., 
vakare, D. Šemaičio svet. 
prie 18 ir Union gatvių. 

Visus narius meldžiame 
nai atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų del ap- 
svarstymo. Taipgi nepamirš 
jkite atsivet kuodaugiausiai 
į draugų. 

F. Ažusienis rašt. ! 

BRIGHTON PARK. 
Pranešimas. 

Darugystės Broliškos Pa- < 

žinties mėnesinis susirinki- 
mas atsibus subatoj, lapkri- 
čio 15 d., 8 vai. vakare, 
4500 So. Tolman Ave. 

Visi narius meldžiame at- 
atsilankyti. 

Valdyba. 

KLIUBIO "LIETUVA" 
NARIŲ DOMAI. 

Lietuviškas Teatrališkas 
Kliubas "Lietuva" laikys 
savo mėnesinį susirinkimą 
pėtnyčioj lapkričio 14 d., 
7:30 vai. vakare, Švento 
Kryžiaus parapijos svetai- 
nėj. 

Gerbiamieji nariai, ma- 

lonėkite kuoskaitlingiausiai 
susirinkti, nes bus išduotas 
pilnas raportas nuo atsibu- 
vusių dviejų teatrų ir daug 
nauju dalykų del Kliubo la- 
bo. N. K. 

REIKALAUJAME MERGINU. 

Reikalaujame 25 merginų prie lengvo 
dirbtuvės darbo. $14.00 į savaitę besi 
mokinant. Ant šmotukų (piece work) 
nuo $16.00 iki $20.00 j savaitę. Moka 
me bonus kas tris mėnesius. 
Amercan Jnsulated Wire & Cabže Co. 
954 W. 21 st Street. 

LIETUVIU TARYBŲ KO- 
MITETO SUSIRINKIMAS. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos komiteto, kuris suside- 
da iš 21 nario, susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj, lapkričio 
14 d. Pildantis komitetas 
privalo atsilankyti. 

P. J. Evaldas, Sekr. 

Parsiduoda 2 akerly žemės, puikus 
juodžemis, didelis o kambarių namas. 

Didelė barnė, vietininkas, vienas geras 
arklys, ratai ir bogė. Randasi netoli 
nuo gatvekariy linijos, } vakarus nuo 

Morgan Parko. C. F. Elfstrora, Room 
5. 0331 So. Halsted St. 

DIDELES PRAKALBOS.* 
Chenrko P. J. Žurio prakal- 

bos apie Lietuvos Industriją, 
prekybą ir žalią medžiagą, ko 
kia randasi Lietuvoje ir kaip 
sunaudoti visą Dievo dovaną. 
Atsilankykite, viską išgirsite. 
Atsibus Pėtnyčios vakare, Lap 
kriči.-Novėiiiber 14 d., 1919, 
7 valandą vakare. J. Bučinsko 
svetainėje, 4535 So. Rock\vell 
St., Clucag.">, 111. 

GALVOS SKANDEIMAI. 
Galvos skaudėjimas yra žen 

klu, kad kokia nors kuno dalis 
neveikia normališkai. Galva 
skauda, todėl kad kokis nors 

kitas organas nesveikas. Tan- 
kiausiai pasirodo, kad viduriai 
nėra sveiki. Daugumas galvos 
skaudėjimo paeina nu^ nesvei- 
ku viduriu. Bebalinė daugvbė 
nuodų pabaminama viduriuo- 
se1, kurie įsisiurbę į kraują. Jei 
pfu jus imsite Trinerio Ameri- 
can Elixir of Bitter \Yine, ku- 
ris išvak. vidurius ir prašalina 
nuodus, kurie užteršia kuno sis 
tema, tuomet galvok skaudėji- 
mas pranyks. Trinerio gyduo- 
lės pataisys jusu apetitą ir pri 
gelbės jusu viduriu virškini- 
mui, taip kad jus su dideliu ma 

lonuniu sutiksite su Mrs, J. 
A. Graishe, kuri apie du mė- 
nesiai atgal rašė mums iš Par- 
kin, Ark.: "Mes esame dau- 
giau kaip užganėdinti stebėti- 
nai puikiomis Trinerio Ame- 
rican Elixir of Bitter YVine 

gyduolėmis". Jus gausite jas 
pas savo vaistininką, kuris tai',: 
gi užlaiko ir kitas Trinerio gy- 
duoles (Trinerio AngeliCo Nit- 
ter Tonic, Trinerio Linimen- 
ta ir Krinčrio Red Pilis ir tt. 

Joseph Triner Companv, 1333- 
43 S. Ashland Ave., Cbicago, 
111. (apgars.) 

REJIKALINGAS JANITORIAUS 
HELPERIS. 

Turi buti patyręs. Single flat janito 
riaus darbas. Turi priklausyti arba 
iiorintis priklausyti prie unijos. Gera 
mokestis. Su pagyvenimu arba be pa 
gyvenimo, visaip sutinkame. Atsišau 
kite pas: Simonas Rakauskas, 6400 
Mary! a n d# Ave., Blackston 5742. 

REIKIA 
P'UNCERIU IR ALPERIU 

SHEARMONU IR ALPERIU. 
RIBICIERIU IR ALPERIU. 

KRAINMENU. 
Geros darbo sąlygos. Pastovus darbas 
Atsišaukite 406 So, Dearborn Street, 
Room 2. 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienės, kuri atsiskyrė nuo manės 
Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pa'v Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Baikausfcaitė. atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko .nebeatsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
šiušius, 1517 — 49tli Ave., Cicero, 111. 

BARGENAS 

Parsiduoda farma 105 akerių Mi_ 
chigan valstijoje, netoli nuo miestelio 
Pullman, Mich.. arti geležinkelių. Ant 
farmos dveji 'budininkai verti apie 
$7,000, viską1? parsiduoda už $8,000. 
Pirkimo reikalais kreipkitės pas: 

S. VILIMOVITZ 
8924 Cottage Grove Ave., 

Chicago, III. 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda didelis sandelis groserio ir 
rūkytos mėsos. Tuvi buti parduotas j 
:rumpa laiky. 8944 Houstoa Ave., So. 
?hicago. 111., Telef. So. Chicago 64.1)4.1 

REIKIA PAGELBOS. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
Mums reikiamerginų, kurios 
norėtų išmokti darbą sekan- 
čiuose Prekių Departamen- 
tuose : 

Žaislų, 
Vaistų, 

Čeverykų, 
Pančeku, 

Jubilerijos, 
Sidabro, 
Apatinių 

ŠniureFų ir Skraždų. 
ir kituose prekių departa- 

mentuose. 
Pildyti orderius 

Paiikirnti orderius 
Inspektuoti Prekes 

Rišti Prekes 
Vynioti pakus. 

Gera alga pradedantiems. 
Patyrusiems mokama sulyg 
jų mokėjimo atlikti darbą. 
Gera Proga išsidirbti gerą 
darbą. 
SEARS ROEBUCK & CO 

Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 
HOMAN AVE.. & 

ARTHINGTON ST. 

VAIKAI. 
Dirbti ofise mūsų Clerical 
Departamente, prie abelno 

; ofiso darbo. 
j Gera pradine mokestis ir 
'geros progos išmokti gerą 
! darbą vaikams, kurie nori 
išsidirbti pastovų darbą 
Valandos nuo"8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

VAIKAI 
- IR 

VAIKINAI 
nuo 17 iki 25 metu 
MERCHANDISE 

IR 
SHIPING DEPTS. 

Dirbti musų Prekių ir Išva- 
žiuojimo skyriuose. 

• Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
I orderius. 
I Sverti siuntinius ir post or- 

Įderius. 
Gera pradine mokestis. 

Geros progos išsidirbti garąi 
darbą. 

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

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

REIEKALAUJAME LIFE 
INSURANCE AGENTŲ. 

Geriausi kontraktai, dideli karai- 
šinal, liberali atnaujinimai. 

Galite pašvęsti visą, arba dalį savo 
laiko. Jums apsimokės dirbti su mumis. 

Telef. Monroe 2820. 
NORTHWEST CHICAGO 

AGENCY. 
1575 Ogden Ave. 

Louis Hirsh, Manager 

REIKIA MERGINU. 
prie lengvo dirbtuvės darbo. Paty- 

rimas nereikalingas $15. j savaitę pra- 
dedant. Pastovus darbas. Valandos nuo 
7:45 Iki 5. Subatomis iki pietų. 
CHICAGO MINIATURE L AM P WKS. 
652 W. Lake St.. 2-ros lubos. 

Paieškau savo pusbrolio Benedikto 
Katausko taipgi ir Pranciškaus Ka- 
tausko. Abudu paeina iš Kauno gub., 
šialių parap. Jio patys ar kas kitas 
apie uos žinote, malonėkite atsišaukti 
sekančiu adresu: JUOZAS ŠNABIS. 
606 Garfield Ave., Detroit. Mich. 

PARSIDUODA 100 AKERIU ŽEMES. 
Labai derlinga žemė. netoli nuo mies 

tų ir stoties, geras vanduo. Priežastis 
pardavimo — savininkas turi krautu- 
vę ir nteuri pakaktinai darbininkų dlrb' 
ti prie ukžs. Klauskite: JO. SHAll-1 
KEY, Frankfort Heights, 111. 

REIKIA^PAGEELBOS 

5HIPPING DEPARTMENT 
MERGINOS g 

IR 
MOTERIS 

Dabar yra viena iš geriau- 
siu progų merginoms ir mo- 

terims, kuros nori išmokti 
darbą, kuris reikalingas 
Shipping Skyriuje. 
Darbas tokis: vyniojimas, 
rišimas pundelių, sverimas 
parcel post orderių ir t. p. 

Gera pradine mokestis. 
Puiki proga išsidirbti garą 
darbą. 
Valandos .8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO 
HOMAN AVE. & 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTERIS 
Prie lengvo, švaraus ir žin- 
geidaus darbo musų Popie 
rių, Baksų, Trunku įr Sit 
ninių Popierių dirbtuvėj. 
Gera pradine alga. Puiki 
proga išsidirbti gerą darbą. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

LEBERIU 
TROKERIU 

'WAREHOUSE MENU 
PEKIERIŲ 

Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4.45. 
Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKIA MERGINU IR JA'.f"" 
NU IIOTERIU. 

Lengvas rinkimo darbas. 
Gera mokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mo- 

ka bonus. 

48 valandos j savaitę. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Desplaines St. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W Kenzie St. 

REIKALAUJAMA anglig malni& 
rių su šeimynomis ir nevedusių | Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavima darbo nereikia mokėti. Str°>kų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Streei, 

REIKIA VYRU. 
Reikalaujj.me tvirtų vyrų } cold Sto 
rage. Atsišaukitee greitai: 

U S. COLD STORAGE CO. 
39th ir Hoyne Avenue 

REIKIA VAIKINU. 
\Tuo 16 metų ir vyresnių dirbti prie 
Dental instrumentų Atsišaukite: 

UNITED DENTAL CO. 
1824 W. 25h Street, Cicero, III. 
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