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Draudžia tartis su bolševikais 

Gelzketiečiai laimėjo Atstovu Bute 

Bolševikai užeme Jamburga. 
Bolševikai išvyti iš Lietuvių Bras'os 

ATSIDARĖ ANGLIAKA- 
SIU IR SAVININKU 

KONFERENCIJA. 
* 

r/j 
——— 

g, ^hington, J 
14' d. — Darbtj šėkertorius 
Wilson šiąuien atidarė kon- 
ferenciją tarp angliakasių ir 
kasyklų sav'.iinkų) kad nu- 
stačius naują algų lentelę 
angliakasyklose. 

Sekretorius Wilson atida- 
rydamas konferenciją nab- 
riežė, kad angliakasių rei-' 
kalavimai 30 valandų dar-' 
bo sąvaites ir pakėlimo algos į 
60 nuošimčių yra nepriimti-į 
ni, bet pakėlimas algų yra 
būtinai reikalingas ir jis ma-1 
nąs, kad kasyklų savininkai: 
su tuo turės sutikti. 

i 

Toliau sekretorius Wilson 
pabriežė, kad pakėlimas ang 
liakasiams algų puls ant 
publikos, kuriai reikės kiek 
brangiau mokėti už anglis, 
bet, girdi, reikia tikėtis, kad 
publika del to neužvydėsj 
amgliakasiams. 

Pirmas susitikimas, tarp' 
angliakasių atstovų ir ka-1 
sykių savininkų buvo gana į 
draugiškas. ^ I 

Iš įvairių vietų ateina pn., 
nešimų, kad angliakasiai vis I 
dar nestoja darban ir lau-i 
kia pakėlimo algo3 girdi, i 
bus tikriau. Tokia anglia- j 
kasių taktika, be abejonės, 
daug prisidės ir prie nusta- 

tymo ~lgų. 

GEL2KELIEČIAI LAIMĖ- 
JO ATSTOVŲ BUTE. 

VVashington, D. C., lapkr. 
14 c!. — Atstovų bute nuo 

tu!o laiko buvo gelžkeLo bi- 
lius, kuriame buvo įtraukta 
vienas skirsnys, draudžian- 
tis gelžkelio darbininkam | 
streikuoti. Tas skirsnys, sa- 

koma, buvo remiamas di- 
džiumos atstovų buto narių. 

Bet priešai šio skirsnio 
sugebo padalyti pire gelž- 
kelių bliaus tulą pridečką, 
kuris vėliau nepatiko didžiu 
mai buto narių ir visas bi- 
liu? tapo atmestas. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
jAMBURGĄ. 

Londonas, lapkr. 14 d.— 
Čia gauta iš Maskvos bevie- 
linis telegramas, kuriame 
pranešama, kad bolševikų 

spėkoms pasisekė užimti 
miestą Jamburgą. 

Jarnburg yra apie 68 my-J 
v į 'pavakarius nro Pet- 
rogrado. Šis miestas buvęs 
tulą laiką sostine Judeničo 
valdžios. 

BOLŠEVIKAI IŠVITI IŠ 
LIETUVIŲ BRASTOS. | 

Londonas, lapki'. 14 d. —; 
Gauta iš Maskvos sovietų1 
bevielinis telegramas, kad' 
Lietuvių Brastoje jvyko vie- 
tos gyventojų sukilimas, ku- 
ris tęsėsi 8 dienas. Paga- 
liaus bolševikų spėkos ap- 
leido miestą. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
90,000 TONŲ GRUDŲ. 

Londonas, lapkr. 14 d.— 
Iš Maskvos pranešama be-| 
vieliniu telegramų, kad bol-1 
ševikų spėkos Sibire suėmė 1 

net 90,000 tonų grudų, ku- j 
riuos kolčakiniai buvo su-! 
krovę žiemai. 

Taipgi pranešama, kadi 
šiauriniame Kaukaze prie 

miesto Groznyi sudegė alie- 
jaus apie 90,000 tonų. 

KRYŽIAVO J A DVASIŠ- 
' 

KIUS KIEVE. 

Kievas, spalio 15 d. —į 
(Suvėlinta). Trįs airišės 
gyveno Kieve kelis mene-1 
sius laike bolševikų valdy-1 
mo. Jos tvirtina, kad Kieve j 
tais laikais nužudyta apie 
4000 ypatų. Be to jos* tvirti-! 
na, kad, girdi, bolševikai 
tiesiog nukryžiavoję vieną1 
dvasiškį. 

MOBILIZUOJA KARIU- 
menę belaukiant 

AIDOBLISTU. 

Spokane, Wash., lapkičio 
14 d. — Čia gr.uta praneši- 
mas, kad nuo 1,000 iki 2,000 
aidoblistų ketina atvykti į 
Spokane nakties laiku. De^ 
lei pranešimo miesto mayo- 
ras įsakė sumobilizuoti 2 
kompaniji valstijos milici- 
jos, kad apsaugojus miestą 
nuo ketinančių pribūti ai- 
doblistų. 

Misijos Nariai Paryžiuje. 

Viduryje Pulkininkas Gedgaudas,'H'iršiniiikjIS'ljietuvps Miiitarės Misijos Fran j cuzijoje. Karininkas po kairei — Majoras Lietukas, narys Miiitarės Misijos. Civi- l lis — kun. J. Dabužis. Lietuvos Taikos Delegacijos narys, atstovaująs ameri- 
kiečius. 

SUDENAMITAVO SAVE i 
IR SUŽIEDOTINĘ. 

Chateau Thicrry, Francu- 
zija. Tūlas Adrian Thume- 
rel, patarnautojas prie sto- 
ties su eksplioduojancia me- 

džiaga buvo kaltinamas vo- 

gime kumpių nuo karės ne- 

laisvių. 

Paskutinėje dienoje prieš 
teismą jis susitiko su savo 

sužiedotine, kur jiedu tapo 
suplaišinti gan smarkios eks 
pliozijos. 

Pasirodo, kad vietoje su- 

sitikimo buvo užtaisyta 35 
svarai eksplioduojančios me 

džiagos, kuri sunaikino dvi 
gyvasti. Tik nežinia ar mer- 

gina žinojusi apie suplia- 
nuota saužudystę. 

DARBO KRIZ1S 
LENKIJOJE. 

Varšava lapkr. 13 d. — 

Darbo mimsteris Pristor pra 
neša, kad darbininkų suju- 
dimai Lenkijoje nėra poli- 
tiško pobūdžio. Tai iššau- 
kia ekonominės sąlygos. 

Girdi, Lenkijoje dabar 
yra didelės bedarbės. Tik 
viename Lodziuje ir apielin 
kėje yra apie 150,000 audė- 
jų bedarbių. Panašiai daly- 
kai stovi ir kitose vietose. 

ATEIVIAMS $10,000 
UŽSTATO. 

Detro:t, Mich., lapkr. 14 
d. — Suareštuotiejie pereitą 
naktį radikalai esą vis; atei- 
viai ir pastatyti po $10,000 
užstato iki ateivystės virši- 
ninkas ištirs jųjų reikalą. 

Mažosios Tautos 
Washingtonan 

Paryžius, lapkr. 14 d. — 

Neužilgo Washįngtonas 
taps dideliu politišku sentru* 
mat Suvienytų Valstijų sos- 
tinėm rengiasi vykti visa ei- 
lė delegacijų mažųjų tautų, 
kurios šiuo laiku kovoja už 
savo tiesas. Tas bus padary- 
ta, kaip tik augščiausia tal- 
kininkų taryba išsiskirstys. 

Mat tdimesnis veikimas 
sąryšyje c'a buvusia kare eis 
per ambasadas, nuo kurii1, 
įgirdi, yra sunku išgauti ką 
nors apie politikos bėgį. Gi 
Suvienytose Valstijose, tiki- 
masi, išgavimas svarbių po- 
litiškų žinių yra lengvesnis. 

Gi nekurios tautos kaip 
Italija ir Rumunija mano 

įsteigti Washingtone savo 

informacijų biurus, nes, gir- 
di, amerikonai esą apie ias 
blogos nuomonės visai ne- 

teisingai, toael jų biurai pa- 
sistengs tai atitasyti. nes 

joms norisi sugyventi gra- 

įžuoju su Amerikos žmonė- 
mis. 

I 

ANNUNZIO APLEIS 
FIUME. 

I Tirest, lapkričio 14 d.— 
Oi a gaufa žinia, kad An- 
nunzio ketinąs apleisti Fiu- 
me, nors ši žinia nšra ofi- 
'cialė. 

* * 

KopCnhagcnas, lapkričio 
Sulyg gautų žinių iš Laiba- 

jCho per Austriją, Italijjos 
į valdžia nuėmusi blokadą 
!nuo miesto Fiume. 

f STUDENTAI NELEIDO 
HINDERBURGO 

TEISMAN. 

Berlynas, lapkr. 14 d. — i 
Šiądien fieldmaršalas Hin- į derburgas turėjęs stoti prieš, 
reichstago komisiją delei1 
tardymo sąryšyje su atsa-1 
komybe delei karės. Bet at- S 
vykus jam prie reichstago į 
rumų, būrys patrijotų stu-1 
dentų nedavė jam nei iš i 
automobilio išlipti ir priver- 
tė šoferį vežti fieldmaršalą! 
namo. Girdi, jis; perdidelis! 
yra,- kad butų kvošiamas ; 
delei atsakomybės už karę.; 

GYVENTOJAI BĖGA IŠ 
OMSKO. 

Vladivostoko, lapkričio 6 ; 
d. — Pranešama, kad Oms- i 

kas perstato keistą reginį 
Visi turtingesni gyventojai, 
ir valdiškos įstaigos bėga iš! 
Omsko; keliai pilni sodžiaus i 
vežimų su įvairia manta. 

Nors Omskas iš militario 
atsvilgio turįs menką vertę, 
bet jis bus ginamas Kolča- 
ko spėkų iki paskutiniųjų; j 
mat jis jau įgijo didelę po-į 
litišką svarba. 4» I 

"KNIAZIUS" KALTINA j 
WILSONĄ. | 

Paryžius, lapkr. 14 d. — 

! Bidkunigaikstis Aleksan- 
der, dėdė buvusio caro. kal- 
tina Wilsoną už paskelbimą 
idėjos neprigulmybės ma- 

žoms tautoms. Girdi, žmo-i 
nes turi patraukimą dėtis, 
į federacijas ir Rusija buvo! 

! Finlandija gelbes Judeničui 
užpulti Petrograda. 

Lietuviai sumušė Bjrmondto spėkas, 
FINAI GELBĖS 

JUDENIČUI 

Helsingforsas, Finliandi- 
ja, lapkričio 14 d. — Balti- 
ko šalių konferencijai Dor- 
pate tapo pranešta, kad 
Finliandija d.uosianti pa- 
gelbą Judeničui užpuolime 
ant Petrogrado, kas, mano- 

ma, bus padaryta bėgyje 
keliu sekančiu savaičių. w K' L. c- 

Finliandija, kaip praneša- 
ma duos Judeničui armiją 
apie iš 30.000 liuosnorių, ku 
rie buvo ir yra organizuo- 
jami visoj Finliandijoj. 

Tas l tautų 

Tokis naujas kripsnys 
Finliandijbs politikoje yra 
nemažu smugiu Baltiko tau- 

tų konfer.ihcijai Dorpate ir 
net manoma, kad ji tuoj už- 
sibaigs. nes nebus galima 
vesti derybas su bolševikais. 

Baltiko tautų atstovai va- 

kar naktį turėjo ilgą posėdį, 
kuriame buvo apkalbama 
tuli svarbus klausimai są- 
ryšyje su konferencijos li- 
kimu. 

Draudžia tartis su 

bolševiką/s. 

Pranešama, kad šios per- 
mainos yra padarytos po 
spaudimu Anglijos ir Fran- 
cuzijos, kurios pastatė Bal- 
tiko šalių koferencijai tulus 
reikalavimus. 

Tūlas atstovas Dorpato 
konferencijos užreiškė, kad 

[Francuzijos ir Anglijos rei- 
kalavimai labai aštrus ir 

i sunkesni negu blokada, 
į Buk, grasinama panaudoti 
Įvairias finansines ir ekono- 

1 minės metodas. 

Dalis Baltiko šalių dele- 
1 galų važiuos į savo sostines 
tartis su savo valdžiomis. 

Toliau minėtas Delegatas 
už reiškė, kad iš patikėtinų 
šaltinių žinąs, jog Rytinėje 
Prūsijoje yra apie 200,000 
vokiškos kariumenės, kuriai 
leista užimti Pabaltmario 
kraštą. 

Delegatai po paskutiniam 
posėdžiui atrodo nuliudę, it 
ko laukianti nepaprasto. 

Susitikimas su bolševikais 
neatmainytas. 

Bet pirmiau nustatytas 
plianas susitikimo su bolševi 
kų atstovais neatmainytas 

I ir viskas, sakoma,'bus pa- 
našioj tvarkoj it reiktų tar- 
tis su jais visame kame, 
kaip buvo pirmiau manyta. 

i LIETUVIAI SUMUŠĖ 

| BERMONDTO SPĖKAS. 

Kcpenhagenas, lapkr. 14 
d. — Lietuvių kariumenės 
generalis štabas praneša, 
kad lietuvių kariumenė su- 

mušė Bermondt-Avalovo spė 
kas ties Panemunek ir šobiš 
kiu (gal žiobiškiu) apie 45 
mylios i šiaurvakarius nuo 

Daugpilio. Ruso-vokiečiai 
pasitraukė į šiaurę. 

naturale federacija tautų 
(čia tikrai "kniaziškai" 
sanprotauta). 

Tautos pasiremiant Wil- 
sono principais norį atsiskir 
ti nuo Rusijos, gi Anglija r 

remia jas, nes nori susilj. nin 
ti Rusiją. Bet, girdi, vistiek 
tos tautos vėlau norės dėtis 
federacijon pi ie Rusijos. 
(Jeigu jos taip gerai apsis- 
pręs, tai kodėl priešinamasi 
jų apsisprendimui). 

Toliau didkunigaikštis 
kalbėdamas apie busimo 
Rusiją, sako, kad ji bus fe- 
deratyve respublika arba 
gal žmonės panorės turėti ir 
karalių su aprubežiuota ga- 
le. 

Ant pabaigos prigraso 
talkininkams; girdi, jei tal- 
kininkai negelbės Rusijai 
kovoje su bolševikais ir leis 
atkirsti ją nuo jūrių (suda- 
rys Baltiko valstijas), tai 
rusai kreipsis prie vokiečių 
pagelbos. 

MIRĖ GRAFIENĖ 
TOLSTOI. 

Londonas, lapkr. 14 d. — 

Krasnaja Gazeta praneša, 
kad 4 d. lapkričio mirė gra- 
fienė Tolstoi, moteris gar- 
saus rašejo Levo Tolstojaus. 

JERSEY CITY PERSEKIO- 
JA UGNIAGESIUS 

UNIJISTUS. 

Jersey City. N. J., lapkr. 
14 d. — Šiądien tapo pra- 
šalinta tris ugniagesiai už 
prigulėjimą prie ugniagesių 
unijos. Kitiems 99 tapo su- 

mažintos algos. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėjc. 

Šiądien giedra; maža at- 
maina temperatūroje; įvai- 
rus vėjai. 

Saulėtekis, 6:40; 
Saulėleidis 4:28. 
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SKAITYKITE GERAS KNYGAS! 
V isi šiaurinės Amerikos gyventojai, 

kaip čia gimusieji, taip ir iš svetur atvažk- 
Arę, viename dalyke labai atsiliko nuo sa- 
vo brolių europiečių, būtent: knygų skai- 
tyme. Gėda prisipažinti, bet tiesa, kad 
mes labai mažai skaitome knygų abelnai, o 

gerų knygų — tai dar mažiau. Tingi, ne- 

prisiruošia pasiskaityti rimtesnių knygų 
paprasti darbininkai, ta pačia liga serga 
ir vietiniai apšviestunai, vadinami inteli- 
gentais. Kuomet Europoje daugelis žmo- 
nių niekados nepersiskiria su knyga, iš ran 

kų tau plėšia kiekvieną naują knygą, atėję 
draugai į namus, tai tuo pačiu laiku čia, 
Amerikoje, daugumas iš rnusų gal neper- 
skaito kelių mėnesių bėgyje nei vienos 
knygos, nenori išleisti naujai pasirodžiu- 
siam veikalui nei kelių centų, čionykš- 
čiai inteligentai irgi negaudo naujų kny- 
gų su tokiu karštumu, kaip europiečiai. Jie 
mažai skaito literatūros veikalų neseka 
naujų politiškų knygų, neindomau>, užtek- 
tinai naujai iškįkmčiais mokslo klausimais. 
Vietinis apšviestunas taip atsilikęs nuo eu- 

ropiečių knygų skaityme, kad jis negalėtų 
su jais vesti inteligentiškos kalbos nei apie 
literatūrą, nei apie moftsfcf, tid anie dailę, 
nei kitus augštesnius gyvenimo klausimus. 
Mažai čia skaitoma, ir užtat naujos kny- 
gos yra labai brangios, nėra užtektinai pir- 
kėjų. i 

Žinoma, vienas pateisinimas šio daly- 
ko—tai laiko stoka. Amerikiečiai dirba— 
daug dirba pasišventusiai ir tik. tuo dide- 
liu visų darbu galima išaiškinti tą stebuk- 
linga Amerikos technišką progresą. Musų 
broliai europiečiai yra išdalies truputį tin- 
giniais, — jiems reikėtų nuo jankių pasi- 
mokinti, kad reikia daugiau dirbti, o ypač 
dabar, kuomet prisieina gydyti praėjusios 
karės žaizdas. Taigi, dirbti, be abejonės, 
reikia, bet reikia pasistengti atrasti užtek- 
tinai laiko ir gerų knygų skaitymui. 

Svarbiausias dalykas žmoguje yra 
mintijimas. Visas musų veikimas visose 
srityse yra ant to paremtas. O vienatinis 
pamatas teisingo, sistematiško protavimo 
yra randamas tik knygose. 

Knygos mūsų protui yra tas pats, Ką 
skeletas kunui. Jos mus palaiko tinkamame 
kultūriniame akiplotyj ir pagelbsti ženg- 
ti pirmyn progreso keliu. 

Jeigu mes neskaitysime knygų apie 
musų žemės ar ant jos gyvenančių tautu 

istoriją, kaipgi mes galėsime teisingai 
spręsti apie dabartinę padėtį ir apie planus 
ateičiai? 

Jeigu mes neskaitome biografijų didelių 
žmonių, kurie paliko amžinai garsus delei 
savo proto ir darbų, — kaipgi mes galėsi- 
me teisingai spręsti apie tuos, kurie gyve- 
na drauge su mumis? 

Taigi, skaitykime knygas! Vietoje 
sensacijinių laikraščių, vietoje gatvinių ro- 

manų, stengkimės kuodaugiausiai laiko pa- 
švęsti gerų, rimtų knygų skaitymui. Skai- 

tykime literatūrą, skaitykime apie filosofi- 

ją, geologiją, astronomiją, istoriją, "biolo- 

giją, didžiųjų žmonių gyvenimą ir darbus 
ir 1.1, ir t.t. Juo daugiau skaitysime, tuo 

smagesnis, šviesesn-'s, turtingesnis bus mū- 

sų gyvenimas. Jeigu dienomis neturite 
laiko draugauti su knyga, ta'i neleiskite 
dovanai vakarų, — nors vieną rimtą knyge- 
lę perskaitykite Į savaitę. 

MINIŲ SAUVALĖS. 
Garsieji "Lyneo teismai" vis dar ne- 

pasiliauja Suv. Valstijose. Tik pasibaigė 
kruviniausios skerdynės tarp baltųjų ir juo 
dųjų šiaurinės Amerikos gyventojų, o jau 
laikraščiuose teko skaityti apie visą eilę 
nauju minios sauvalių Įvairiuose miestuo- 
se. Karės laiku čia lynčavo vien tik tuos, 

nelaimingus nigerius ir taip vadinamus] 
pro-vokiečius. Dabar-gi, apart jų, bando- 
ma lynčuoti ir radikališkesnių pažiūrų bal- 
tuosius amerikiečius. Nesenai viename! 
miestelyj sufanatizuota minia bandė pa- 
karti be jokio teismo vieną "Non-Parti- 
įsan" lygos užtarėją. Mat. jau ir tokia mo- 

deratiška politinė organizacija, kaip "Non- 
Partisan Leagiie", taip yra nekenčiama, 
atragareiviškų žmonių tarpe, kad jos na- 

rius pradėdama lyneuoti. Bet baltos ra- 

sės žmonių lynčavimai gan retai pasitaiko. 
I Labiausiai nuo to kenčia tai juodveidžiai. 
Pastarųjų dienų laikraščiai vėl pranešė, 
kad viename Kentueky valstijos miestelyj 
minia nudėjusi tris nigerius. 

Tai baisus dalykas! Kuomet gi.paga- 
| lios mes paliausime tas barbariškas žudy- 
i nes? Argi jau niekaip negalima sūvaldy- 
:ti tų neprotingų minių, kurios, užmiršę vi- 
įsus augštesnio žmoniškumo reikalavimus, 
| be jokio teismo, be jokio tyrinėjimo daž- 
nai užbaigia gyvastį visiškai nekaltiems 
žmonėms, nors Suv. Valstijų konstitucija 
užgina netik bausti mirtimi be teismo bile 
kokį pilietį, bet nepavelija ir kalejiman už- 
daryti be tam tikrų legališkų procedūrų. 

Nei vienoje šalyje lynčai taip dažnai 
nepasitaiko, kaip čia. Pietinėje Amerikoje 

|visiškai nėra šito bjauraus papročio; Eu- 

I ropojo irgi beveik visiškai negirdėti ajie jį. 
Išrodo, kad čia yra nemažai tokių negar- 
bingų žmonių, kurie užinteresuoti yra to- 
mis suerzintų minių sauvalėmis, kurie ty- 
čia sėja neapikantos grudus tarp baltųjų ir 

juodųjų. 
i Visgi galop reikėtų padaryti galas 
toms baisioms piktadarybėms, kurios že- 
mina gera Amerikos vardą pasaulio įkyse. 
Kaltininkai tų rasinių žmogžudybių priva- 

! lo but bešališkai kuoaštriaušiai baudžiami, 
į Bet to dar neužtenka. Vienos bausmės 
'negalės sustabdyti lynčavimų. Jie tik tuo- 
.met išnyks visiškai iš musų padangės, kuo- 
įmet visa amerikiečių visuomene ims griež- 
čiausiai tą piktadarybę smerkti. Kol-kas 
ji neatkreipia užtektinos domos į "Lynčo 

Įteisinus" ir nesipiktina perdaug delei tų 
| kruvinų orgijų tarp baltųjų ir juodųjų. Jei- 
gu; čionykštes visuomenės vadams tikrai 
rupi geras vardas Suv. Valstijų, tai jie pri- 
valo tuojaus atkreipti rimtą domą į šį da- 
lyką. 

* # 
< * 

Puolė Petrogradas! 
• — ant gen. Judeničo. 

* * 

Taip vadinami negeistini ateiviai de- 
portuojami. Ot, kad idėjas galima butų 
deportuoti, tai but bepiga. 

* ♦ 
* 

Nepersčnai buvo paskelbta, kad mo- 

kslininkai atrado "bado bacilas". Dabar 
telieka tik jas papenėti. 

v v 
i * 

Vadinas, jau du kartu šventėme pasi- 
rašymą po paliaubomis. Kuomet gi švęsi- 
įme tikrą taiką? 

Svetimoje Spayd©j© 
Apie Lietyvlus 

KAIP VOKIEČIAI ELGĖSI LIETUVOJE. 

Daugelis Lietuvos piliečių lietuvių turi 
nuosavas ukes. Bet, taipgi, Lietuvoje ran- 

| clasi didelių" žemes plotų, kurių pavaldė- 
jais yra lenkai, arba sulenkėję lietuviai, 
kurie daugiaus savo laiko praleidžia Var- 
savoje. Mažiausia penkiasdešimtas nuo- 
šimtis Lietuvos piliečių nemokėjo skaity- 
ti, nei rašyti. Vienok buvo prakilnios iš- 
vaizdos ir gerai fiziškai išsilavinę sutvėri- 
mai, kurie apdirbinėja savo žemę. Bet ka- 
rei prasidėjus jiems buvo sunku apdirbinė- 
ti žemę, nes nebuvo galima gauti sėklų bei 
žemdirbiškų įrankių. 

Tuom laiku, kada aš ten lankiaus, už- 
tektinai buvo galvijų ir arklių, nežiūrint, 
kad pasakyta, jog vokiečiai Lietuvon už- 
ėję atėmė iš gyventojų 150,000 arklių. Hu- 
nai vis-gi žiurėjo, kad visai nekpnuoginti 
Lietuvos, nes jie turėjo viltį, kad po karei 

į jie valdys Lietuvą. Ir vokiečių buvo veda- 
ma politika, kad patraukti Lietuvos gy- 
ventojus ] savo pusę. 

Vokietija, taipgi laike karės išgabeno 
j iš Lietuvos daugelį javų ir kitokio maisto, 
|ir vokiečiai parduodami lietuviams ^batus, ! rubus, anglis ir kitokius dalykus, teparduo- 
davo tik už aukso pinigus, gi patįs imdami 
Lietuvos turtą mokėdavo popieriniais rub- 
liais, kurie Vilniuj ir Kaune buvo paga- 

| minti su parašu ant vienos pusės lietuvių 
kalboj ei antroj vokiečių. M. E. Harrison. 

Is Baltimote (Mcl-) Sun." 

!s Siberijos Sugrįžusio Kareivio Pasakojimas. 
Praeito antradienio vaka 

re į "Lietuvos" pastogę ne- 

tikėtinai įžengė gražaus su 

dėjimo, raudonas, dailus, 
kareiviškais drabužiais ap- 
sitaisęs vyras. Sužinoję, 
kad jis tik ką atvažiavo iš 
Siberijos, kame buvo išsiųs- 
tas drauge su Amerikos ar- 

mija, mes tuojaus apstojo- 
me tą įdomų svečią, nuvil- 
kome ploščių ir ėmėme pra- 
šyti papasakoti apie Sibe- 
riią ir visą tenykščią mar- 

malynę. Kareiviškas karei- 
vis maloniai sutiko ir tai 
sykliška lietuvių kalba pra- 
siėjo porinti apie tai, ką ma 
tė ir girdėjo Siberijos snie- 
gynuose, i kur dabar suva- 
žiavo apginkluoti žmonės 

i beveik iš visų pasaulio kraš 
'tų: Amerikos, Anglijos. Ja- 
! ponijos, Čekijos, Italijos ir 
It.t. 
I v Musų svečias vadinas p. 
[Jurgis Kapočius. Jis paeina 
iš Ukmergės apskr., Žemait- 
kiemių vals., Kunigiškių 

i kaimo. 1913 metais p. Ka- 
rpočius atvažiavo Amerikon 
; ir apsigyveno Chicagoje 
I (So. Engelvvood'e). Sugrį- 
Įžęs iš kariuomenės ir ten 
1 pat apsigyveno (8152 Vin- 
icennes ave.) Drauge su p. 
• Kapočių sugrįžo iš Siberi- 
Ijos desėtkas kitų lietuvių, 
tarnavusių Dėdės Samo ar- 

mijoj. Jų tarpe yra ir p. F. 
i Smilgevičius, buvęs, "Lie- 
tuvos" linotypistas. 

I i Si beriją p. Kapočių iš- 
vežė 1918 metu gegužio 
mėnesyj iš San Francisco. 
Drauge su juo keliavo suiru- 

jsios .Siberijos tvarkyti dar 
apie 15,000 janlių. 

i — Kur pirmia' siai susto- 
jote?—užklausėme svečio. 

— Chabarovskc —- atsakė 
jis. 

— Kaip ilgai buvote Cha- 
barovske? 

— Iki Velykų. 
— Kieno rankose tuomet 

buvo Chabarovskas? 
j — Kalmykovo. 

—- Kas jis. per vienas? 
(Papasakokit daugiau apie i •« 

'JI. 
— Tai yra dar jaunas vy- 

'ras — 29 metų. Japonai jį 
į pakėlė į kapitonus, bet jis 
Į dabar save v adina genero- 
lu. 
I 

Žiauriai elgiasi kclčakin/s 
"generolas". 

— Ar didelė jo kariuome 
•nė? 

— Ne. 
-Kaip ją mobilizuoja? 
—Su prievarta. Arba eik 

kariuomenėn arba mirk. Tai 
Kalmykovo obalsis. žiau- 
riai jis elgiasi su .kareiviais, 
valgyti neduoda... Sykį, va- 

Isario 17 d., 500 jo kazokų 
!pakėlė maištą prieš jį. Su 
[visais ginklais jie nutarė 
j bėgii nuo Kalmykovo ir su 
lbalta vėliava atėjo pas ame 

rikiečių štabą, prašydami 
priimti juos savo globon. 
Neturėdami, ką daugiaus 

; daryti, mes juos priėmėm, 
įnuginklavom ir nusiuntėm į 
melaisvių stovyklą. 

— Kur važiavote iš Cha- 
barovsko? 

—Į Verchne-Udinską. Ten 
miškuose pasistatėm bara- 
kus ir visas pulkas (2500) 
penkis mėnesius saugo jom 

[geležinkelį. 
Semenov'as nesutikdavo su 

i Amerikos kareiviais. 

I — Kas ten tuomet labiau- 
siai šeimyninkavo. 
i — Gen. Sentenov'as. Tai 

irgi žiaurus žmogus. Suran- 
da bolševiką ir ant vietos 
sušaudo be jokio teismo. 

— Kokie santikiai buvo 
tarp Semionov'o ir jusų? 

— Blogi. Nesutikdavom. 
Sykį tik ką nesusimušėm su 

juo. Mat, paliepė jis mums 

išsikraustyti iš šitos vietos. 
į Mūsų vyirausybė gi prisakė 
prisirengti į muš j, atgręžė- 
įme armotas ir jau viskas bu 
vo prirengta pradėti kruvi- 
ną susirėmimą, bet kova vis 

! gi neištiko. 
I — O kaip tenykščiai gy- 
ventojai atsineša prie talki- 
ninku? 

— Taip sau. Nematyti di- 
delio prieštaravimo. Tik če- 
ko-slavokų žmonės neken- 

j čia, o į amerikiečius, tai gan 
gerai žiuri, sako jie puikus 
!Vyrai. Bet rusų aficieria\ 
tai jau aiškiai rodo savo ne- 

apykantą prieš svetimtau- 
čius. Dažnai būna susirėmi 
irių tarp rusų ir talkininkų 
j.aficierių, ypač delei mergi- 
nų.. s Amerikiečius jos my- 
li.. Rusų karininkai labiau 
južkenčia japonus, negu ki- 
ltus. Jie gauna nuo jų daug 
ikariškos medžiagos. O šiaip 
[jau paprastai žmones, neafi 
jcieriai, nekalba labai prieš 
intervenciją. Kaikurįe net 

; džiaugiasi. Sumažino žudy 
nes. 

I* » 

Kolčakas žiauresnis už 
carą. 

— 0 kągi apie tretį Si- 
beri jos valdoną — generolą 
iKolčaką? 
1 

— Toks pąt paukštis, kaip 
ir kiti. Visi jo nenori. La- 
bai žiaurus. Žiauresnis už 
'carą. Plaka bizūnais. O 
mobilizuoja jis šitaip: nu- 
siunčia burius kareivių i so- 

džius, suranda kokį jauną 
vaikiną ir tempia var^į ar- 

miją. Teko man sutikti du 
lietuvius aficierius, tarnau- 
jančius pas Kolčaką. Vie- 
nas p. M., o kito pavardės 
nebeatmenu. Jie pasakojo, 
kad nelaisvių neimąs. Su- 
šaudąs sugautuosius ant vi e 
tos. Daug kolčakinių ka- 
reivių bėga pas bolševikus. 
Ir savo kareivį dažnai nu- 
šauna Kolčakas. Be jokio 
tyrinėjimo, be nieko, supyks 
ir šauna ir tiek. Girdi, jis 
bolševikas buvo. 

— O kiek kariuomenės 
Kolčakas tūri? 

i — Sunku pasakyti, gal 
apie 20,000. 

Kaltina ir bolšev/kus žiau- 
1. rūme. 

— O apie bolševikų žiau- 
rumus ar tamsta nieko ne- 

girdėjai? 
-- Tai tas pats. Ir vieni 

ir kiti nesigaili žmonių. Bol 
ševikai irgi- sušaudo kolea- 
kinius nelaisvius. 

i — Ar daug yra bolševikų 
Siberijoj? Ar jie aiškiai pa- 
sisako esą bolševikai? 

I — Jie atsargus. Jeigu su- 

žino, kad esi bolševikas — 

suareštuoja ir mirtis. Tai 
taip dabar Siberijoj. Bet 
bolševikų yra daug. Kur 
prastas, biednas, tai ir bol- 
ševikas.. Jeigu japonų ne- 

būtų, tai mažiau bolševikų 
butų Siberijoj. 

Bolševikai viešpatautų S/be- 
ri jo j, kad ten nebūtų talki- 

ninkų. 
— Ar Siberija gali patek- 

ti bolševikams? 
— Jeigu visi talkininkai 

ištrauktų savo kariuomenę 
iš ten, bolševikai paimtų 
tuojaus viršų Siberijoj. Jie 

sako, kad tuojaus galėtu iš- 
varyti visus iš Siberijos, bet 
nenori žudyti talkininkų. 
Prie Blagoveščensko jie 
smarkiai uždrožė japonams, j 
Daug buvo užmušta. 

— Ar Amerikos kareiviai 
nesiveržė namo? 

j — Kur tau nesivers. Ne! 
;sinori buti Siberijoj. Kiti 
jis proto kuone pardėjo 
eiti iš ilgesio. Būdavo nak- 
tį, kad ims visi šaukti. 
"When do we go home!?" 

r\Vhen do we go home!?'' 
! 
.Lenkai vil/oja lietuvius į sa- 

vo legionus. 
Toliaus p. Kapočius pra- 

nešė, kad Siberijoj yra susi- 
organizavę lankų legionai, 
kurie kariauja su bolševi- 
kais. Pasirodė, kad lenkai 

! įvairiausiais bauginimais ir 
melais bando lietuvius pri- 
kalbinti prisirašyti prie jų 
legionų. Kai kurie lietuviai 
esą paklausė jų plepalų ir į- 

1 

stojo į lenkų kariuomenę. 
— Kaip elgiasi lenkų le- 

gionininkai? 
— Labai bjauriai. Vieti- 

niai gyventojai gal daugiau 
'siai skpndžiasi ant lenkų. 
Esą. viską ima, rieužmoka, 
plėšia. 

— O lietuviu legionu nė- 
ra? 

— Nėr. Bandyta sutver- 
ti; p. Novakas važinėjo tuo 
reikalu į Vladivostoką, bet 
dar nieko nėr įvykdyta. 

| — Ar daug yra lietuvių 
Siberijoj? 

i — Nežinau tikros skaitli- 
nės. Irkutske yra vuie 700. 

Brangenybė; P/nigai; 
"Vodka". 

.j j » ( 
— Ar. maisto yra Siberi- 

joj? 
j — Bado nėra, nors ir vis- 
kas gan brangu. Pavyzdžiui, 
už jautienos mėsos svarą rei 
kia mokėti 7 rub,-už kiau- 
šini — 3 rub., baltos duonos 
svaras — 5 rub. 

| — O kaip drabužiai? 
--- Irgi brangus. Už "siu- 

tą" prisieina mokėti 1,000 
rub., už batus — 500 rub.. 
o paskui kaikurie musų afi- 
cieriai už batų porą mokė- 
jo iki 1,000 ir daugiau rub- 
lių. 

•— Kokie pinigai geriau- 
sia eina Siberijoje? 

— Senieji, kurie dar prie 
caro*buvo išleisti. Už vie- 
ną Amerikonišką dolari duo 
da 40 cariškų rublių ir 150 
dabartinių. 

| — O ką apie sidabrinius 
ii- auksinius pinigus? 

— Jų visiškai nėra apie- 
vartoje Siberijoj. 

\ — Degtine pardavinėja- 
ma Siberi jo j? 

i — Žinoma, kiek nori. 
Mums, kareiviams, negali- 
ma buvo pirkti, bet civilių 
'gyventojų eilės^sustoję lau- 
kia prie krautuvių, kad gau- 
;ti "ypdkos". 
i — Ar brangi? 
! — Už mažą buteliuką rei- 
'kia mokėti 15 rublių, o už 
dideli- 25. 

Tai tiek mums pasakojo 
,p. Kapočius apie Siberi jos 
buitį. Daugelyj atžvilgių 
jam galima daugiau pasiti- 
kėti, negu kokiems ten ko- 
respondentams, kurie sėdė- 
dami Londone, Stockholme., 
Brusselyj ir kituose miestuo! 
se vaišina mus įvairiomis į nesąmoningomis telegramo-' 
mis apie Siberijos stovį. Jauj tiek melų musų didieji laik-i 
raščiai pripasakojo apie Kol 
eaką, čeko-slovakus ir t.t., 
kad ir ant jaučio skuros ne- 

surašytum. 
Iš visko matosi, kad da- 

batriniai Sibirijos viršilos 
remiasi tik ant svetimtau- 
tiškų durtuvų. Ir angliški 
korespondentai jau pradeda 
tą pripažinti. Žmonės ne- 

nori nei Kolčakų. nei Kalmy 
kovų, nei kitų panašių caro 

bernų. Laikas jau butų pa- 
liuosuoti jus nuo žiauriųjų 
juodvarnių. 

LIETUVAI GELEĖTI 
DRAUGIJOS VEIKIMAS. 

Broluži skaityk tolesnę 
''Litaniją" aukautojų L. G. 
D. (Pradžia No. 269): 

Torrington, Conn. I). L. 
K. Vytauto Dr-ja .. 810.00 

Philadelphia, Pa., per 
jDr-ą A. Dambrauską 129.00 
| Chicago, 111. per P. Gals- 

jkj, Rubsiuvių Unija 10.00 
I Binghampton, N. Y. per 
Į C. Vaičiūną 52.00 
; Philadelphia, Pa. per J. 
i Grinių 41.00 

Waterbury. Conn. per Dr. 
ĮSapranas 25.00 
| Waterbury, Conn. Šviesos 

| Draugija 2.00 
Chicago,. 111. per J. Vis- 

; eont 325.00v 
Chicago, 111. per V. F. 

i Andrulis 95.50 
Thcmpsanville, Conn. per 

J. Makaveckas .... 130.00 
East. St. Louis, 111. per J. 

iN. Žickus> 14.50 
Iierkimer, N. Y. per Pr. 

Mickeviče 82.00 
Davton, Ohio per M. Mac 

keviče &00 
Providence, R. I. per J. Kar 

pavičiuš 200.00 
Grand Rapids, Mich. per 

,M. Šnieckus ...... 70.37 
Torrington, Conn. per A. 

I Vokietaitis 120.00 

Harrvey, 111. per fctas. 

J Venckus, S. L. A. kp. na- 

Torrington, Conn. per D. 

; Torrington, Conn Anta- 

nas Bendoraitis 10.00 

Bridgeport, Conn. per J. 
Dulbis 31.00 

į Montello, Maas. per B. 
Juodis 100.00 

Philadelpha, Pa. per J. 
Grinius 64.00 

Chicago.. 111. per Dom. 

riai 37.00 

Diskaviče 27164 

Žutautas 200.00 
Taį dar neviskas, bus clau 

giaus ateinančiose skiltyse 
laikraščio, tik dabok t 
Lietuvos Raudonasis Kry- 
žius laukia Kalėdinės iš už- 
jurio ateinant nuo savo bro- 
lužių ir sesučių; nes Lietu- 
voje musų tikros motinos, 
seneliai ir kūdikiai iŠ bado 
ir ligų miršta,, o priaugęs jau 
nimas už tavo ir mano šale- 

jle Lietuvą kraują lieja ir 
gyvastį aukauja, kad ją pa- 
liuosuoti iš šimtmetinių ver- 

gijos retežių. — 

Next — Skyrius! Come 
on $....? 

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

! TRUMPAS I 
KALBANT ! 

Kas nori buci laimingu, 
tas privalo turėti alchimikor 
gabumus, tai yra privalo ži- 
noti kaip viską paversti į 
auksą... 

Žmonijos vadovais yra 
tie, kurie nukrato nuo savo 

kojų praeities dulkes ir su- 

maningai žiuri Į ateitį. 

Žmogaus gyvenimas die- 
nomis rokuojamas. Žmoni- 
jos gi gyvenimas begalinis. 



B Gyvenimo Lietuviu Amerikoje 

PITTSBURGH, PA. 
Vietos lietuviams praneši- 

mas. 

Lietuvai Gelbėti Dr-jos 
36 skyrius spalio mėnesi- 
niam susirinkime, tapo nu- 

tarta ir Įvykclinta keletas 
svarbių dalykų. 

1) {galioti šio skyraus or 

ganizatoriai aukų ii' drabu- 
žių rinkėjai sekanti: 

J. Svaldeinis, A. Kazlaus 
kas, P. Tupia, J. Krakauc- 
kis, J. Senkevičia, J. Pap- 
lauckas, J. Kelia ir J. Vir- 
bickas. 

By kuriam iš šių narių 
pas tamistas atsilankusiam, 
galite pilnai užsitikėti ir 
duoti del Lietuvos • Raudo- 
nojo Kryžaus aukas, dra- 
bužius ir mokėti metines 
duokles. Drabužiams vie- 
ta paskirta pas Povilą Sav- 
keviče. 4412 Plummer str.; 

^>as Praną Kvizdor.ą, 623 
Kendell str.;Lietuvių Pilie- 
čių name, 2741 Liberty a'v., 
kiekvieną utarninko vakarą 
nuo 7 vai. iki 10 vai. vaka- 
re, kur bus ypatos ir priims 
drabužius. 

Jau žiemos šalčiai atei- 
na, musų broliai, sesutės ir 
seni tėveliai anapus van- 

denų, neturi kuom prideng- 
ti savo suvarginto kūno,- ne- 
turi kuom apvilkti savo ku- 
dikius ir šaukiasi pagalbos 
prie musų. Dėlto kas tik tu- 
rite atliekamų drabužių, Če- 
verykų ir kitokių daiktų, at- 
neškite pas virš minėtas 
ypatas Jeigu mes turime 
po keletą "siutų", kodel-gi 
negalima paaukauti tiems, 

kurie neturi nei vieno? 
Pitsburghiečiai visuomet 

buvo darbštus, duosnųs, tai 
ir šiuom sykiu neapsileiski- 
me. Kurie jau esate prisi- 
dėję prie šios draugijos, 
ačiu, gi kurie dar nesate, 
eikit Čia prisidėti, kas kuom 
galite. Nario metinė duok- 
lė tik $2.00. Aukauti gali 

I kiekvienas pagal savo išga- 
\ę. 

2) L. G. Dr-jos laikytam 
'susirinkime narys P. Tupia 
paaukavo "baisykelį," ant iš 
.'laimėjimo. Pelnas visas 

paskirtas del Liet. Raud. 
| Kryžiaus. Butų linksma gir- 
dėti, kad daugiau tokių lie- 
tuvių atsirastų Pittsburghe. 
! Šv. Domininko dr-ja, mė- 
! nesiniame susirinkime po 1. 
; apsvarstymui Lietuvos rei- 

kalų paskyrė $25.00 del L. 
Raud. Kryžiaus^ 

Sekantis L. G. I)'36 sky- 
riau susirinkimas įvyks ne- 

dėlioj, lapkričio 23 d., 5 
vai. vakare, Lietuvių Pilie- 
čių name, 2741 Liberty av. 

Kviečiame visus kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti, nes 

yra daug reikalų del apsvar 
stymo. 

L. G. D. 36 skyriaus nau- 

ji nariai, kurie užsimokėjo 
duokles: 

S Žičkus, 5.00, Lietuvių 
Piliečių Draugija, 100,00, J. 
Krakanskas 10.00, V. Po- 
cius 5.00, K. Razickis 5.00. 
V. Lukonaitis 5.00, G. Be- 

levičia, 3.00, J. Gavranckis 
3.00, V. Plušinis 3.00. 

Po $2.00:- 
P-lės K. Dumblauskaitė, 

DRAUGYSTE ŠVIESYBE LIETUVIŲ NO. 1 
gengia 

Dicleli Baliui 
SUBATOJE, LAPK.RIČIO-NOV. 22 d; 1919 

J. J. Elias Svetaineje, 4600 So. Wood St. 
Prasidės 7 valandą vakare. TIK r ETAS 30c Y PATAI. 

Visus širdingai kviečia atsilankyti, nes bus puiki muzika, prie kurio.- 
galėsite linksniai laikij. praleisti Kviečia visus, KOMITETAS. 

Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimės latikyt mokyklą tai del stokos turto, tai del 

stokos laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantis ji ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvle- 

jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sąlungą Vilniuje, kaina .15 
VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

temelėje esant, 25 
CHEMIJA, Jstabus mokslas apie ugnj, cą, vandeni; žerę 

.r jų susilietimu3, -20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausls pie'šinys kelio, kuriuomi apka- 

Unta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 
PASKAITOS iš Biologijom ir Bakterijologiįos su paveikslajs 

apdaryta, 65 
ŠIRDIS jos autorius garsus italų rašėjas de Amiči. Knyga labai 

gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "Širdis." Jos 
turinys tnip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui .tsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam $1.50 

KULTŲROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) $3.00. 
SVEIKATA arba tiesus i ją kelias. Pamatinės 'žinios iš anato- 

[ mijos, flzioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis 
ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. 
Kuno pelčiai Ir judėjimas. Dirksnlai (nervai). Pajautimai. Svei- I kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių prl- 

| žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis { ir 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 isigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- 
luvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes Un 
gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- 
niinėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- 
koje. Užsisakant šias knygas, Čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

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

Knygas išsilsiu greičiausiai. 

O, Vingriutš, M. Vingriutė, 
E. Grišiutė, F. Burušiutė, K. 

Turuliuke, M. Basevičiutė, 
P. Talanziutė, P. Dumbraus 
kas, L. Nainis, J. Bakšis, S. 
Sadauskas, F. Prūsaitis, M. 
Karpuška, M. Arkauskienė, 
V. Rasas, J. Krikščiūnas, F. 
Naudžius, L. Bocaity, V. Ce 
pinskis, P. Stonaitis, M. Va-1 
siliauskas, L. Sliekačius, D. 
Grisavskis, S. Gilis, T. Lu- 

košis, P. Šabanas, A. Mila- 
sus, J. šabanas, A. Praeni- 
tis, P. Čepvis, F. Krzdonas, 
P. Labonas, F. Milašus, P. 
Sov revonas, J. Patinckis, 
J. Simulerus, J. Dubinąs, J. 
Sinkevičia, Mickunas, A. 
Jurkšaitis, A. Masliunaitis, 
Y. Juškauckas, J. Jukubi- 
nas, J. Gustaitis, V. Dzikauc 
kac, Z. Sinkevičius, ž. Sin- 
kevičius, J. Marčiukaitis, E. 

j Trunca, F. Poviliūnas, F. 
i Virvilas, A. Urbonavičius, 
!J. Dudėnas, P. Jankus, M. 
ĮMacionis. M. Klimienė, K. 
IVingiris, J. Singeviče, E. 
Barzauckas, K. Šulskis, P. 

į Tupia, A. Saracinskis, J. 
Svaldenis, V. Leisis, J. Kri- 
•geilis, J. Markūnas, A. Slie- 
ikačus, K. Juška, Ž. Juška, 
M. Slizauskas, J. Avienas, 

į S. Sulckis, K. Janikas, A. 
;Sulckis, Ž. Basiema, J. Jaru 
laevičia, J. Laurinaitis, O. 
!Derv'inskienė, T. Dervins- 
kas, T. Laurinaitis, F. Ka- 
minskas, P. Zickienė, A. Pa 

jleckis, A. Šilingas. 
Po $1.00: 
M. Pakrasniutė, A. Luko- 

jsiute, J. Degutis, Z. Sirdi- 
!kauckas, A. Mečuls, J. Sa- 
vickis, M. Maceikis, P. Ma- 
čėnas, B. Daimitis, P. Ba- 
guzas. 

Po 50c.: 
B. Milašus. M. Etkunak, 

L. Giliutė. 
Nuo baliaus liko $30.38 

Viso $357.88 
Pirm i aus buvo $277.00 

Į Viso labo .... $634.88. 
Pirm., F. Pikšris. 

DJSCOVER Y 1>. C. (Canacla) 

Šitas tolini s Alaskas kam- 

pel is guli šiauriuose 1,5 -0 my- 
' liti nuo Scattlc. \Yash., kurrs f c 

i | iš gamtos atžvilgio vasaros lai- 
ku labai gražus ir malonus, O 

> 
— 

ras tyras ir sveikas, viela su 

milžiniškais kalnais ir ežerai ■. 

Todėl čia ir turistų daugelis 
atsilanko praleisti vasar s lai- 

ką. Praeitą vasarą buvo lig tuk 
staneio turistų, kurie linksmai 
praleidi" laiką prie ežerų ir ant 

ledinių kalnų. C'ia randasi vie- 
nas kalnas, kuris yra 160 mylių 
aukščio. Jis guli prie atlino e/.- 

r ir labai puikus i^. gamtiško 
atžvilgio, — prie jo turistai 
traukia Įvairius gražius paveik 
sius, kaip tai, gyvulųi, paukš- 
či 11 ir kalno tūlas vktas. 

I»et karės metų daugelis žvė- 

rių ir paukščių prasišalino iš 
čia. Pirm karės ir žvėrių ir 

paukščių bm'v kimšte prisikim- 
šę. gi dabar pjr dieną medžiito 

jaut sunku sutikti žvėrį, bei 
paukšti. 

Is darIhi cia tik aukso plovi- 
mas ir kasimas. Ir kitokių ru 

Ūžiu randasi. Iš priežasties aug 
s t ii kalnų ir (licleiių ežerų, tik 
vienu aukso pl A?imu v '..siimama 
ir tai trumpą laiko tarpi, nes 

čia vasara tik apie keturis mė- 

nesius ilgio. 
Baltų gyventojų čia maža!, 

daugiausia indijonai. T tlel 
žiemos laiku gyventojai medžio 
kle užsiima. Ret šįmet tur Imt, 
bus prasta medžioklė. (Ii mais- 
tas pristatyti iš kitur slinku. 
Tu vm atžvilgiu bus trukumą 
maisto. 

Ncpersenai čia buvo debesių 
praplyšimas, kuris išplovė vie- 
nintelį kelią, kuris ėjo prip ;že- 
ro. ( ii dabar ežerai i;ill pradėj 
užšalti ir laivai sustoja plau- 
ke. Uit, žinoma, gyventojai rei 
kalingus daiktus gabens su 

šunimis. 
1> lietuvių, kiek man žinoma 

tik du asmenis ęjia randasi. Y it 
nas užsiima lapių auginimu ir 
medžiokle, gi antras aukso plo- 
vimu. Abudu puikiai gyvena, 
turi gėrus namus. Kai]) .Mine 
čia praturtėja, bet daugelis pra- 
žilsta bejieškodami aukso ir 
nesuranda jo. 

Alaskos Sakalėlis. 
f 

— 

REDAKCIJOS ATSAKY- 
MAS 

Dailės Mylėtoja (Chica- 
!go). "Mano grašis prie p. 
'T-lio žodžio" sunaudoti ne- 

|galėsime. Vieną tamsta per 
ilgai rašote, o antrą ką p. 

į T-lis pasakė tamsta nieko 

j neužginate. 

MILŽINIŠKAS 

ROŽINIS BALIUS 
parengtas 

Dr-stčs Vienybes Brolių Lietuvių No. 1 

Ned. Lapkr-Nov. 16, 1919 
J, J. Elijošiaus SvetM 4600 S. Wocd StM Town of Lake 

Pradžia f> valandą vakare. Inžanga 25 Centai. 

Gerbiamoji L'i cagos visuomene. Viršminėta draugija deda visas 
pastangas, kad _ .-engus milžinišką balių. Taigi nepraleiskite šio vaka- 
ro, nes tai bus tikras lietuviškas vakaras. Griež puiki orkestrą visokus 
musij lietuviškus šokius. Puikiu užkandžiu ir gardaus gėrimėiįo įrgį 
netruks. Didžiausiu papuošimu bus rožės, kurios užganėdins kiekviena 
atsilankiusi. 

SVARBIOS 
IKI ŠIOL DAR NEGIRDETOS 

!!P.akalbosf.! 
Į NEDELIOJE, LAPKRIČIO-NOVEMbER 16, 1919 

RENGIA LIETUVIU KRIKŠČIONIU LITERATIŠKA DR-JA 
NAUJAI INRENGTOJE DRAUGIJOS INSTAIGOJE PO NUM. 

2214 W. 23rd PLACE (West Sidėje) 
Pradžia 3:30 valandą po piety. Inžanga visiems Veltui. 

Kalbės: J. VAITŲLIS iš Maywood, 111., J. RODINTAS, Prof. Dr. E. 
| F. KRAUSS. Dr. D. L McCGNNELL, ir Dr. J. F. SEIBERT. Prie tų 

gal bus ir daugiau kalbėtojų, šitomis prakalbomis atsidarys viena ypa- 
| tingiausių jstaigų, kokios dar nebuvo Chicagoje. Atsilankykite, o bus.tc 

užganėdintais. Kviečia Liet. Kriksč. Literat. Dr-ja, J. Vaitulis, Pirm 

TUOJAUS PRISIDEKITE PRIE 
COLORADO CONSOLIDATED MINĖS & POWER CO. 

KAPITALAS $1,000,000.00 

Kompanijos turtas. 
Colorado Cons. M. & P. Co. turi DEVY- 

NES «•> dideles aukso ir sidabro kasyk- 
las garsiame SAN JUAN distrikte, Colo- 
rado. Visos kasyklos; užpatentuotos. 

Kcm: ~a.nl ja turi didelj fabriku, kurio ver 
tė apskaitoma $500.000.00. Fabrikas Ireną- 
tas moderniškiausiomis mašinomis ir ęa- 
lės perdirbti 300 tonų rudus į dieną lie- 
to kompanija tur pastačius lentų plovyklą. 

Peer kompanijos žemę teka trjs .upėe. 
Ant Gunnison upės pnstatytas ir baigiamas 

jrengti didelis vandens-elektros fabri- 
kas gaminimui elektros. Paeini kompani- 
jai elektra atsieis DYKAI, o atliekamą 
elektrą parduot? kitien.s ir jau gauta, už- 
sakymu. Elektros fabrikas ir įtaisymai 
apskaitoma $250,000.t;0. 

Colorado Cons. .M. & P. K-jai priklauso 
visa žemė ir miestas SHERMAN. B' to k-ja 
turi apie 5.000 akru ariamos, mišku ir ga- 
nyklų. ir pu vasary j keta kontroliuoti apie 
15,000 akru žemės 

Aukso-Sidabro Kasyklos. 
Kompanijos kasyklos yra ant keturių 

kalnų. Viename SUNSMINE kalne aps- 
kaitomi! suvirš 4.0'!.'.ii ui tonų rudie:>. Ki- 
tuos" kalnuose dar daugiau rudies. 

Visi tunelu :. šarfai, Išėjimai ir tt. jau 
iškasti, suvirš 7,500 jv'dų ilgumo. 

300.000 tonų rudies jau 
atkasta ir išmieruota. 

Naujas išradimas. 
Colorado Cons. M. & P. K-jai rudies p^r 

dirbimus atsioLs labai pigiai ir atliks dj- 
d Ii pelnai, n f s rudis bus perdirbama su- 

lig naujo išradimo "FLOTATION". 

Rudis. 
Kasyklų rudį ištyrė geriausi Suv. Valst 

inžir.u riai. Kudis neša nuo $45.0^ iki 
-it"Ir"i $22,000.00 nuo tono. 

Rudies perdirbimas atsieis mažiau m- 

gu $5."0 tonas. Ilokuojant rudį tik po 
$45.00, kompanijai atliks gryno p^'no 
^40.0t> nuo tono. Vienok daugybė rudies 
neša $1,000.00 nuo tono ir daugiau. Tas 
reHkia milžiniškus pelnus šios komi ani- 
jot', šėrinink ims. 

400', pelno į metus. 
Fabrikas įrengiama.-; perdirbimui 3 0 

tonų j dieni. I metus fabrikas perdirbs 
nuo 90,000 iki suvirš 100.000 tonų. Skai- 
tant,-kad visu rudis neš tik po S^O.Of) gry- 
no pelno nuo tono, tai j metus atliks po 
?4.0'i':,003,01.1. arba 4!> proc. ir daugiau. 

Šerai labai pigus. 
IV.bar parsiduoda paskutinė dalis šėrų. 

Vėliaus niekas nebegaus šių šėrų pirkti. 
Perku n? už $13.00 gauna $20.00 vertės šė- 
ru. Prcferred ir Common kartu. Preferred 
"ėn.i yra Pirmas Mortgeėius ant kompa- 
nijos turto ir nuo dienos išrašymo neša 
7 proc. pelno. Common Serai neš didelius 
uivitf: rdus. 

Siųtklte orderius Express Money Orde- 
.•Iv ar b^r.kos draftu. 

PEOPLES INVESTMENT COMFANY 
220 S. State St. Room 1422. Tel. Ii atrišo n 2024. Chicago, Iii. 

VALEN'liNe, 
COM.2GI 

*4ukln» *iuvirr,o kirpt aic acuguing 
dleuoiui* '.r vh Karais d«l b«*uic 
aaniŲ. Paliudijimui Išduoda i ir ri<& 
rba rašykite, o uięs pasutAtiRH m 

ontfiiktl lurns paH*lra%. 
op parūpinamos o^kat. AtflUankyUt# 

J*»07 W M^ltor 

SARA r J ^rū.cipai 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
.Dentisfcas... 

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

iki 9 vakare. 
rEL M^KINLEY 4988 

DR. S. BIF.ŽIS 
GYDVTOJAo irt CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

*125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL j 
arti Kodzie Ave. 

DR. M. D YAMPOLSKY ] 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OKULISTAS 
Ol'flce 10821 Michigau Avenue , 

Telephone Pullmaji 452 
llesidonce 11147 Michigau Ave. 

Telephone Pullman 350!t 

P-LE t. G. MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 SO. WOOD ST. 

Duoda lekcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokslU3 Chica- 
ros Muslcal College. 

Telephone Drover 5052 

DR A JUOZAITIS 
DENTIST AS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedšliomis pagal sutrrt}. 

3261 S. HALSTED ST., CH/CAGO 

Severosh Gyduoię§?ti[£| 
aJ- ̂ eirnyįiS^eiką^a. H J 

Geras Linimentas. 
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa- 
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atve. 
jose nėra nioko geresnio už 

Gothard Oil 
(Severos Goth^rdišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau- 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidi^io, strėnų 
skaudėjimo ir sanarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. 

taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 

W. F. SEVERĄ CO. 

CĖDAR RAPIDS, IOWA 

žinoma* per 25 metus ir VniJžiiy> j-ri/i.irimą* 

Henry J. Schnitzsr State Banį: 
.. 

Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 
taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIEIUyTf 
ir gvarantuoja 

Norinčias gauti prekoa pinigu ir kitų 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer Šrate Ban!x_, 
141 Washington Street, Ncw York, N, Y. 

kapitalas 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PATARNAVIMĄ, PARANK.UMĄ. IR SAUGU- 
MĄ RASITE LIETUVIŲ BANKINĖJ 

IŠTAIGOJ 

kurio turtą jau siekia 

$1,765,000.00 
S*unčia pinigus Europon, parduoda Lai- 

vakartes, skolina pini tos ant nuosavybių, ap- 
draudžia nuo ugnies, randavoja bankines 
Skryneles. 

VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

WM. M. ANTONISON, Vice Prezidentas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, 

Vice-Prez. ir Kasierius. 

UNiVEftSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CHICAC0 

VALANDOS: — Kasdien nuo 9 ryte iki 5 po 
pietų. U/amįnka^ ir Subatomis iki fe:30 vai 
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Pfiia n 

dos Svetainese 
3142 SO. IJALSTED STREET 

KETVIRTO VARDO LIET. POLIT. IR PAŠAL. KLIUBO 
(Fourtli VVard L^huanian Pclitical and Ben. Club No. 1) 
Pradžia 6 valandą vakare. BiLIETAS 35c. 

Progra^e dalyvaus svarbųs kalbėtojai: Gerb. p: John A. 
Richert, ir Timoihy A. Hogan, Aldermonai Ketvirto Wardo. 
p: A. Ol»evskis, Dr. A. J. Karalius, E-lijoš^us ir kliubų prez. 
Taipgi bus galima tame vakare prisirašyti prie kliubo. 

Apart to bus kelios vocaliatės ir Chorai. Po programo bus puikus balius, prie geros muzikos bus malonu ir linksma jaunuomenei šokti. Nuoširdžiar kviečiame gerbiamų Lietuvių ir visuomenės atsilankyti j šjtg. vakarą, kur bus galima pamatyti bei išgirsti šj tą naudingo ir tuomi pakelti musų tautą ir pažymėti istoriškoj dvasioj tą vakarą, prie to pasilinksminti įr pasima tyti su Ketvirtos Vardos Aldermonals. Nuoširdžiai kviečia visus Kliubaš. 

Guy Pe Mauj)assant. 

Užkerėjimas. 
Negaliu jums pasakyti nei 

šalies, nei žmogaus vardo. Tai 
buvo toli, toli ant derlingo ma- 

riu pakraščio. TŠ pat ryto mes 

vaikščiojome pamariu, kame iš 
vienos puses mums siūbavo 
gausus javų laukai, gi iš antt'os 

pusės mėlynos marės maudėsi 
saulės spinduliuose. Gėlės au- 

go labai arti prie vilnių, prie 
tu tylučiu, malonu, masinau- v ✓ C' t*7 

čiu vilniu. Buvo labai karšta ir C 4* 

oras buvo pritvirkęs derlingos, 
drėgnos žemės kvapu. 

Aš tą vakarą atsiminiau. 
kad reikės nueiti ir paviešėti | 
pas vieną trairuzą, kuris n Jo ; 
H nuo čia augino apelsinas. 
Kas per vienas jis buvo? Aš 
nežinau. lis ten atkeliavo de-! / * 

šimt> metų atgal ir nusipirl'o 
žemės, kurią jis apsodyno vy- 
nuogėmis ir apsėjo javais. Tas' 
vyras ten dirbo laba» sunkiai 
ir su didel;U pasišventimu. T r 
taip, besicrtkatit mėnesiui po 
mėnesio, metams p:-- metais, jis; 
padidino savo žemės plotą, iš- 
ardamas aplinkinius dirvonus.' 
T. kiu badu pavyko jam pratur 
tėti. 

Bet neatsižvelgint į tai, kai-' 
bėdavo tenykščiai gyventojai, 
iis vis dar sunkiai dirbo. Kel- 
davos ankstį rytą ir lauke dirb 
davo iki sutemos. Tr jo mintis 
būdavo nuolat sukinėjasi apie 

tai, kad tik daugiaus susitaupy 
ti pinigų. Apart pinigų niekas 
kitas negalėjo jo užganėdinti. 
Xunai ja1.: jis buvo gerokai 
praturtėjęs. 

Saule leid si. kuomet aš pa- 
siekiau jo namus. Jo grįčia bu 
vo pastatyta ant kalniuko tarp 
au rančių apelsinų. Tai buvo di 
delė, keturkampė grįčia, kuria 
galima buvo pastebėti nuo pat 
manų. 

Man prisiartinus, prie prie- 
angio, išėjo pasitrutų vyras su 

ilga barzda. Pasveikinęs ji, už- 

knlusiau, ar jis nepriimtų ma- 

ne; pas save ant nakvynės. Jis! 
ir tiesė man savo ranka ir šyp- 
sodamasis tarė: 

— Prašau į'vidų, drauge, 
jauskis kaip namie. 

Jis įsivedė mane į.kambarį 
ir paliepė tarnui, kad man ge-; 
ra i patarnautų, kaipo garbin- 
gam i'- p) pasauli važinėjan- 
čiam žmogui. Paskui jis pra- 
sišali i10, ištardama s 

— Mes pietausime taip grei- 
tai, kaip tik tamsta nulipsi i 

apačia. 
Susėdome pietauti ant tera- 

sos vLris priešais kito. Nuo te-, 
rasos* matėsi banguojančios 
marės. Aš pradėjau kalbėti 
apie tą t:,įima, nežinomą der- 
lingą žemę; Jis nusišypsojo pa-, 
•tebėdamas: 

lietuvių Tautiškos Kapines 
Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- 

kų ar politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės Į kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
\VILLOW SPRINGS 20 R. 

Vis gero darbo ir labai pui- 
kus! Vėliausios mados ir la- 
bai gražaus materijofo. Da- 
bar geriausis pasiskyrimas, 
o kainos neaukštos, nuo 

ir šimtai siųtų, tų pačių kai- 
nų, labai puikus Gražaus 
darbo ir visokios mados. Da- 
bar laikas jums persitikrinti 
Tūkstančiai vaikų siutukų 
ir overkotų, visi puikus, o 

kainos visai neaugštos, nuo 

Taipgi turime daug vyriškų 
ir vaikų čevcrykų š ved erių 
iv kotų, vi.-i gero darbo ir gra 
žios spalvos. Reikalaukite 
mūsų speci. liško listo, jeigu 
norite siųsti j Lietuvą, nes 

mes turime čevervkų ir dra- 
panų siuntimui už labai nu- 

žemintas kainas. 

3246 Sa. Halsted Street • Giiloago, Ii!, 

— Taip, /šalis graži, Bet jo- 
kia šalis negali užganėdinti to. 
kuris yri atskirtas nuo tos že- 

mės, kurią jis myli. 
— Tamsta apgailestauji 

Prancūzijos ? 

— Aš ilgiuos Paryžiaus. 
— Kcdcl gi negrįžti ? 
— O, aš sugiįšiu ten. .. 

Paskui jis pradėjo kalbėti 
apie franeuzų draugiją, bulva- 
rius ir kitus Paryžiaus sm^ 
gumynus. Jis daug ko manęs 
klausinėjo, iš ko parode, kad 
jis daug žino Paryžiaus daly- 
kus, miesto gatves rr svarbes- 
niu gyventojų pavardes. 

— Kas gero dabar randasi 
Tartonyje? 

-— Visuomet ta pati minia, 
išskyrius tuos, kurie jau pasi- 
mirė. 

Aš atydžiai Į jį žiurėjau ir 

geidžiau aupeti jo mintį. Ti- 
krai kur n .irs, aš regėjau tą 
veidą/ Bet kur? T r kada? Jis 
atrodė nuvargęs, vienok buvo 
vikrus; ir liūdnas, vienok pasi- 
tikiąs. 

Ilga daili jo barzda dėngė 
visa pasmakrį. Galva j • buvo 
plika, antakiai — dideli ir sinr 
kštus. 

Saulė skendo į marės, palik- 
dama balzgana migla. Apelsinu; 
ž;:.dai leido galingą, skanų kva! 
pa. Atrodė, kad jis nemato nie-j 
ko apart manės ir užsisvajojęs j apics mane, bandė atspėti giliau j sias mano mintis, kuries sukė-1 si a])ie takelį einanti nuo'Ma- 
deleine į Rue Drout. 

— Ar tu pn žįsti Boutrelle? 
— Taip, ištiesu. 
— Ar jis labai persimainė* 
Taip, jo plaukai jau praži- 

ię. 
— O La Ridamie? 
— Toks pat, kaip pirma. 
— O moteris? Papasakok 

man aphi moterį. Palauk. Ar 
tamsta pažįsti Suzanne Ver- 
ne r ? 

— Taip, labai gerai. Bet ji 
jau mirus. 

— A! Gi Sophie Astier? 
— Mirus. 1 

Nelaiminga mergaitė. Ar— 
ar žinai. 

Bet jis susilaikė.,Jo veidas 
veikiai nublanko. Vėliaus jis 
permainęs balsą užbaigė: 

—Ne, geriau jau man nebe- 
prisiminti apie tai, nes tas žai- 
džia mano širdį. 

Jis, tarytum norėdamas sus- 

tabdyti apnykusių minčių plau 
kimą, atsikėlė nuo stalo. 

— Gal tamsta norėtumei ei- 
ti vidun? — tarė jis. 

— Taip, aš manau. 
Ir jis mane įsivedė į grįčią.| 

Apačioj kambariai buvo labai' 
dideli, nejaukus ir "išrodė, lyg 
butų ištuštinti. Lėkštes ir sti- 
dai bu v a paskleisti ant skobnių. Tuos indus paliko tamsveidis 
tarnas, kuris prižiūrėjo namus. 

Ant sienos kabojo du šautu- 
vu, gi kambario kampe buvo 
sustatytos lopetos, įvairios žvė 
javimui lazdos, išdžiovinti pal 
mų lapai. Ir kitų įvairių dalykų j ten buvo prikrauta. Vakare 
darbininkai sugrįžę" iš darbo 
ten numesdavo savo įrankius, 
kad rytmetį, einant Į darbą,! 
butų galima greičiaus juos su- 
sirasti. 

Mano šeimyninkas nusišyp- 
sojo, sakydamas: 

— Tai butas, arba, kas bu; » 

įęįhh 111 ■ ~iĮ "'-1' 1 

teisingai, ištrėmimo urvas, bet 
mano kambaris yra švaresnis. 
Ei va ten. 

Kuomet aš įžengiau į jo kam 
barį, aš maniau, kad įėjau į 
antrarankę krautuvę. Daugybe 
įvairių dalykų buvo išmėtyta di 
džiausioj betvarkėje. Ant sie- 
nų kabojo du paveikslu, gerai 
žinomų artistų nupiešti, audi- 
niai, kardai ir revolveriai. O 
ant svarbiausios lentynos sto- 

vėjo į paauksuotus rėmus įdė- 
tas keturkampis baltas atlošas. 

Tas daiktelis mane nustebi- 
i:\ Aš prisiartinau pažiūrėti į 
jį ir pastebėjau įsmeigtą jame 
sagutę nuo plaukų. 

Šeimyninkas uždėjo ranką 
man ant peties. 

— Tai, — tarė jis, — yra 
viena priežastis, kuri mane čia 
laiko ir vienintelis dalykas, ku 
rį as per dešimtį metų tema- 
čiau. M. Prudhomene pasakė: 

"Tas kardas yra neužmirš- 
tomiausia mano gyvenimo die- 
na." Aš sakau: "Ta plaukų sa- 

gutė yra mano gyvenimas." 
Aš padariau kelelJą pastabų 

ir užbaigiau sakydamas: 
— Tamsta kankinėsi del ko- 

kios nors moteries? 
Jis staigiai atsakė: 
— Gcriaus pasakytumei, 

kad aš kankinosi, yt baisus 
niekšas. .. Bet e i va ant bal- 
kono. Ant mano lupų stovi 
vardas, kurio aš bijau ištarti.*, 
nes jei tamsta pasakytumei mi-i 
r ė., kai]), kad pasakei apie So-I 
pliie Astier, tuomet aš beina-, 
t ant suvaryčiau kulką į savoj 
snieginis. 

Mudu išejova ant plataus 
balkono, nuo kurio buvo gali- 
ma matyti dvi užlaji viena po 
dešinei, kita po kairei. Bu\ '• 

prieblinda, raudona saulelei- 1 

:Ižio pašvaistė dar tesimatė va 
karuose. Vertė Tulelis. 

(Pabaiga seka). 

AUKAUTOJAI IR JU ! 
AUKOS. 

Šios aukos yra surinktos 
spalio 6 ir 7 dd., ant 18-tos 
r Union kolionijoj, rodymo 
Lietuvos Laisvės Varpo Iš- 
eistuvių ir Amerikos Lietu- i 
rių Seimo krutamųjų pavei- i 
cslu. 

Abromaitis J $1.00 j 
Andrulis A 1.00 j 
Andrulis K 1.00 j 
Ališauskis J 1.00 j 
Biskus P 1.00 | 
Daraška J 1.00 j 
Dargis A 1.00 | 
Dargis Josi e 1.00 j 
Dargiutė E 1.00 i 
Girečius J 5.00 j 
Gudauskas A 5.00 | 
Gribunas Kotrina .. 2.00 | 
Gricius Ona 1.00 j 
Gaižas A 1.00 j 
Gerdramiute A 1.00 i 
Gurskis J 1.00 j 
Jankaliunas St 7.00 j 
Jonaitis J 5.00 
Ječius F., 2.00 
Jankauskas A 1.00 
Jokubinas J 1.00 
Juškas A 1.00 
Jonošius K 1.00 
Kavelis D 1.00 
Klikunas P 5.00 
Krukonienė 0 1.00 
Labanauskas J. .. 5.00 
Leknickas J 1.00 
Lakavičia 1 1.00 
Nadušauskas J 5.00 
Petraitis J 5.00 

Pukenis J 2.00 
Prėskus Elena 1.00 
Petrauskienė J 1.00 
Rossen L 5.00 
Ramanauskas M. .. 5.00 
Rasinkevičia K 5.00 
Raugelis P 1.00 
Stankūnas V. J. .. 2.00 
Smai^'s A 1.00 
Sarpalius J 1.00 
Stoskunas J 1.00 
Sturonas N 1.00 
Sabonaitis J 1.00 
Tubutis P 5.00 
Teniukaitis J 1.00 
Višniauskas J 5.00 
Valiauskas P 1.00 
Vauras P 1.00 

L. L. V. Komitetas. 

J Phoncs: ^ ards 155—S51 
I Resifienc Pitone Drover 77R1 

Į F. A JOZAPAIT1S, R ?h \ 
j DRUa STORE—APTIEK A 
i Pildome Visokius Receptui- 

j 8(501 30. HALSTED ST. CHICAGO' 

Kid Salute Stomach Bitters yra pri- 
pažintas \Vashliit(toue, D. C. už tikrj 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimų neskanaus atsirugi 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutet 
Stomach Bitters visky, prašalina ir pu 
lieka laimingu, aigl, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittėi'is iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žied^., ir nėra pripažintai 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali šauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 

užsakymų kiek reikulaunat tai prisių 
eime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųsk'i 
tikrų ir aišky savo antrašų ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. D A LT RA N A S CO Į 616 W. 31sl St„ Chicago. III. Į 

JL^l fc3 kCJt^ T \ 
peruume Uitiurty doniln a 

pllnę "oa«b' vert* Airešklt* 
■urba atsiųskite. 
Atdara kaadleu iiik. &•—% 
UtarninliaiB Keivernali ir 
3ubatomls 9—9. 

------- 
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BONDS 
CASH 

y.G- 5AV.KMLIM & CO 
1333 Mi)\y?oke A ve. 
turye Woc ■' «t Faulina gatvių 

LIETUVIAI SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVA 

PIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS 
ANT BRIDGEPORTO YRA 

CENTi AL MANUFAGTURING RISTRICT 

B ■ ■ 
A STATE BANK 

ir Perviršis Banko Turtas Virsmą į 
$550,000.00. $5,000,000.00. 

Priima 
pinigus i 
taupymo 
skvriii ir 

moka 3č!a 
nuoš 2 syk 
per metus. 

Pinigus 
grąžina 
ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 

vimo. 
A STATE BANK 

Siunčia pi- 
nigus į Lie 
tuvą ir vi- 
sas pasau- 
lio dalis 

greit, sau- 

giai ir su 

pilna at- 

sakomybe. 
U žtikrina 
mandagu 
ir rūpes- 
tingą pa- 
tarnavimą 

bis Dankas yra jau visiems žinomas kaipo vienas iš did- 
žiausių ir stipriausių bankų šioje apielinkėje. Čia yra lai- 
te mikomi Suvienytų Valstijų, Paštų. Bankų, Pavieto 
Cook, Miesto "hieagos ir daugybės Korpocacijų, Drau- 
gysčių. Kliubų ir Tūkstančių darbininkų. 
Šiame banke yra įtaisytas specialis lietuvių skyrius, kur 
galia atlikti visokius bankinius reikalus prigimtoje kal- 
boje. Visoki patarimai Dykai. 
Centrai Mianuf, District Bank 
1112 \V. 35-th St.. tarpe Morgan ir Racine St. Chieago. Bankas atdaras kasd:en nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. Subatorris atdaras per visą dieną iki 8 v*l. vakaro. 

*•! 

I Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskola! fj « 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIEN A MILIJONĄ DOLERIU ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI S IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 
t 

Amerikos Lietuviu Taryba ir Amerikos Lietuviu Tautinė Taryba, priėrhė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

*'Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
Lietuvos raidžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime | 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant Sy2 nuoš." | 
Kg snims dar laukti ilgiau? Pildyk'ms sevo prisdm j 

Pirkite Lietuvos .Bonos I 
3 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Daba/r perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 1 
" $100.00 " " " $10.00 1 
" $500.00 " " " $50.00 1 

$1000.00 " " •" $100.00 1 
Sėsk tllojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojatus su reika- 

lingu m. kesčių. Tada galėsi Imti ramus, žinodamas, kad savo prie- 1 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS S 
120 TREMONT STFJEET BOSTON, MASS. | 

Šiu;mi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokesti $ 

Lai gyvuoja Lietuva! | 
Man:> vardas 

Gatvė 

Miestas .... 



Laiškai iš Lietuvos. 

Liudvikas Stiolis iš Gau-' 
kių viensėdžio, Radviliškio; 
ėpašto, šaulių apskr. rašo sa' 
vo švogeriui Juozui Žeko- 
niui. Laiškas rašytas spa 
lio 1 d., 1919 m. 

Brangus švogerėl! 
Sveikinu Jus. Mes esame 

sveiki ir linksmus. Laukai 
apsėti, turime duonos. Nors 
ir visais karės metais nebu-i 
vo taip, kad butų buvę lau- 
kai nesėti. Gyvulių, taip 
pat, turėjome per visą karę, 
— vokiečiai nebuvo atėmę' 
iki paskutinio.. Per karės 
metą turėjome aštuonias j 
melžiamas karves ir-po ke- 
turis metinius veršiukus Dar 
vis buvo liekama kas metai 
po šešis veršiukus, iš kurių 
paaugusius reikėdavo vokie 
čiamS atiduoti. Dabar, ne- 

beauginame tiek daug. Šį- 
met su veršiukais turime 
penkiolika štukų. 

Aš Tamstos švogeris Liud 
vikas ėjau m'okyties į Šiau- 
lių gimnaziją, bet dabar ta- 
po sutrukdytas visas musų 
mokslas. Aš jau buvau an- 

troje klasoje. Su musų ar- 

ba Šiaulių gimnazija atsi- 
tiko taip: Rugsėjo 29 d., 
1919 m. atvažiavo vokiečiai 
ir užpildė musų gimnaziją 

Tuojaus gaukite 
Jų knycą: 

PATARIMAI VYRAMS 

lyties Skros 
?)-ro W.*• ROBiNSOlCO. 

Toj knygoj rusi teisingiausias 
žinias apie lyties, ligas, soužn- 
gystę, prostituciją, žonybinį 
gy venirr.a ir daug kity įdomiu 

dalyku. 

236 pusi. raito, »u paveikslai*, 
gražiai apdaryta. Kaina $.2.00. 

Pinigus fliysk rnoney orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu: 

J. BARIUS, 
NEVY YORK. N. Y. 

rr.".' ^ \ 

rusų belaisviais, arba kitaip 
tariant bolševikas. Visus 
suolus iš klasių išnešė j gim 
nazijos salę. Visos klases 
buvo tuščios. Tuomet vo- 
kiečiai pernakvojo gimna- 
zijoje. Gi ryta visi mes mo 
kiniai pradėjome rinkties. 
Vokiečių kareiviai buvo ant 
sargybos su ginklais neno- 

rėjo lesti, bet mums emus 

prašyti leido. Prisirinkus 
mums daugiaus, mes sulipo- 
me ant gimnazijos augšto 
viršaus. Vokiečiai pareika- 
lavo griežtai, kad mes eitu- 
me laukan. Mes. jų neklau- 
sydami susirinkome į aštun- 
tą klasę, kame atėjo du vo- 
kiečiu ir sakė, kad mes ap- 
leistume gimnaziją ir eitu 
me laukan. Mes neklausė- 
me-nėjome. Mums prisirin- 
kus dar daugiaus, mes pasi- 
skleidėme po salės aslą ir 
dainavome Lietuvos himną, 
kame vėl pareikalavo vokie- 
čiai, jog turime išeit lau- 
kan. Mums neklausant, ra- 

kėme, jog mes neisim kol 
mus neišmes laukan po vie- 
nas kito. Tuomet atėjo vo- 

kiečių komendantas įėjęs 
pasakė griežtai "riaus", tuoj 
pradėjo mušti mokinius ir 
kareiviai, kai kurie, savo šu- 
nų, tų aficierių, paklausė ir 
pradėjo mušti mokinius su 

šautuvais, bet mokiniai rem- 

damiesi nek laukan spietė- 
si į krūvą. Nieko vokiečiai 
nepadarė; mokiniai pasiliko 
vėl gimnazijoje, bet po kiek 
laiko atėjo vėl vokiečių su 

komendantu su kardais pra 
dėjo mokinius mušti. Buvo 
tuomet daug sužeistų ir liko 
ištremti iš gimnazijos. Vė- 
liaus pastojo mokinių pusėn 
daug valnų. Ir iš tų, kaip 
kurie, taipo sužeisti. Tuo- 
met stovėjo gatvėse minios 
žmonių, vokiečiai pasileido 
vaikyti žmones, taip pat su- 

žeidė. Taip ir išsiskirstė vi- 

SOUTH HAF.STED GAR AG 5 & R EPAI K SHOP j 
Chasas Bros. savininka. 

Taisome visokius automobilius. Turimo patyrimą, per 13 metų j 
i:,rao darbe Taipgj patarnaujime automobiliai pagrabams, ves- 

tuvėms, krikšlyuoms ir t. p. Kainos nnisij kuopiglausics. 

3222 SOUTh HALSTEI) STREET 

Chicago, III. Teleto»as Drover 2186 

l'KISTAT YMAS (iVARANTU>JAMAS 

Siųskite l>er Lietuvių įstaigą 

EDROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETKAUS & CO., \'alėjai. 

3249 o. li.'LSTKI) STREET, CHICAGO, iLU 

Kreipkitės raMu iš kitų miestų. 

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

KALBĖS OHKMIKAS P. .T. žl.'RIS, TEMOJE: 

"INDUSTRIALINĖS PROGOS LIETUVOJ". 

Po prakalbu visiems bus galima užsirašyti j LIETUVOS ATSTATYMO 
^ENDUOVE. Visiems butu patartina nepraleisti progos išgirsti jdomlg, 
kalbą i' tapti nariais didžiausios ir pastoviausios Lio uviij Bendrovės. 

1) Lapkričio-Voverabsr 15 tą, Kenosha, W/g. 
7:"0 valanti.' vakare, kalbės Kenosha. \Vis„ Parapijinėje svet. 

2) Lapkrlčic-Nov^mber 15 tą, Rac/ne, V/isconsin. 
2:30 vai. po pietų, ant. Union Hali, viršui Strand teatro, \Visconsin Ave 

S) Lapkričio-Novernber 21 d., Sioux C/ty, Iowa. 
7:L'0 vai. vak. šv. Kazimiero Bažn. Skiepe, ant _į Leech gatvės. 

4) Lapkričio-Ncvember 23 d., S. S. Omaha, Nebr. 
2:00 valandą po pietų, ant 32nd ir U gatvių. 

si mokiniai ir pakliuvo gim- 
nazijos butas vokiečiams. 

1 Dabar įrioglino mūsų gim- 
jnazijon kelius vokiečius ir 
i turi apėmę—neduoda mums 

jmokinties. Nori, kad dar 
mes butume kvailais. • Pa- 

į n*atę, jog ir Lietuvių akis 
neap pamate, jog pra- 
dėjo <u,fa*.uti savo laisvę, ne- 

Ipriklausobybę, pradėjo pa- 
vydeti tie kraugeriai, tie 

jmusų priešininkai vokiečiai. 
; Apie šiuos atsitikimus tik 
trumpai aprašiau. Kaip, 
kad, tamstų malonybė klau- 
Įsiai, kaip su aukomis. Ap- 
rašysiu trumpai. Miestuose 
!yra įsteigtos biedniems pa- 
šalpos, kur dabar duoda val- 
gyti vaikams iki 10 metų. 
Mes-drabužių ir nieko nema- 

tėm. Mes turime visko. Kaip 
mes gausim, kad mes patįs 
biednus maitiname; biskj 
pirmiaus durų negalėjome 
uždaryti nuo biednųjų. Da- 
bar jau viskas atpigo. Mies- 
tuose yra įsteigtos krautu- 
vės bendrovės, kame gali- 
ma gauti pirkti kaip tai: 
lašinių sv. po 9 markes, tau- 
kai sv. po 6 mark. šabaubo- 
nai sv. po 3m., kava sv. po 
16 m., miltu svaras 90 ka- 
peikų, Mjedmems cukraus 
svaras po 7 m. ir taip toliau. 
Pinigų nifckas nei nematė. 
Avalinės taip pat niekas 
neregėjo, jeigu Lietuvos ka- 
reiviai. Sudiev, mielas švo 
|gareli, su pagarba, 

L. Strolis 

Ponia Antonija Gedviliene 
i (kcnosha, \Yis.) aplaikė laiška 

Į įuu savo tėvų iš SkaUdvylių 
; Tauragės apsk'ičio, Kauno re- 

: d\ !)cs, kur tarp kit ko rašoma: 

j "Karės metų Skaudvylio baž- 

nyčia buvo ligonbucįu. ... Y > 

j kiečiai užėję viską rekvizavo: 

| valgius, gyvulius, valgius atė- 
mė, net ir "šuns nepaliko.. Gy 
vent jai buvo varomi priversti 
nai dirbti, kaip tai ravus kas- 
ti, kelius taisyti, miškus kirs- 

! t i. Lietuves miškų mažai jau ir 
j helik .... Auksinių, sidabri- 
nių pinigu nebesimatvti, rusų 

Ipopcriniai pinigai be vertės... 
Mums pabėgus i Rusiją prisiė- 

! jo valgyti šiaudinę, medinę duo 
na ir tai po "vjga" aiisais le- 

gatui a voi n l\ Xu tokio maisto 
žm nės baisi.ii nusilpnėjo — 

tik oda ant kaulų beliko. 
Įj Labai dėku jums amerikiečiai 
j U/, aukas, kurios mus labai 
klaug sušelpė!!.. 
I 

1 

I 
Šiomis dien mis p. A. Sapat 

ka (\Vellst n. Mieli.) Aplaike 
laišką iš Kaimo nuo Augustino 
(pavardė neįskait m:i), kur 
tarp kitko raš oma: 

''Pas mus i Kauną vra at- 

važiavęs iš Anierik s atstovas, 
kunigas Žilius. Jis čia taikiai 

| prakalbas laiko ir visus lietu- 
! vius drąsina sakydamas, tik 
j taikyki ties, tu .jau aplaikysite 
pagielb ;s iš Amerikos. Sako. 

iImk esą Amerikoj susi »rgani- 
| Zci'vę apie 30,000 kan ivių, "ku- 
I rie \'ra pasirengę važiuoti j 
! Lietuvą ir ginti nuo priešų sa- 

j v..i tėvynę. Dabar lietuviai la- 
bai narsus kov je gfruvimiasi 

; su ]:riešais ir vis laukia iš AT.e 
! rikos pagalbos." 

Malonus Mano Švogerėli! 
Aš Simonas Meers krei- 

piuosi į tai: otą šitokiu rei- 
kalu: Rasi, tamsta galėtum 
sužinoti per laikraščius ma- 
no gimines: žmoną, brolius 
Andrių, Buncižą, seserį Mari 
joną Bundzaitę po vyro pra 
,varde Šaltmenienė, Rozali- 
ja Jančauskienė. Kada jau 
mes Lietuvoj pergyvenome 
baisiausias /alandas, kada 

: siautė baisiausia karės aud- 
ra būdami tarpe sprograstan 
eių granatų ir luilkasvai- 
džių, kur gręse visiems mir- 
tis ir baisiausios nelaimes, 
aciu Dievui, išlikome gyvi. 
Dabar sveikinam tamstą ir 
jusų moterį. Amerikiečiai 
per laiškus klausinėja, ar 
mes gauname aukas. Užtat 
duodame jums amerikiečiai 
augščiausią pagarba, kad 

I neužmiršote savo tėvynės, 
kuri maudosi ašarų klanuo- 
se. Nors aukos yra mažos, 

j bet dėkovojame ir už tai. 
Mano antrašas: Simonas 

įMeers, Suvalkų rėdybos, Ša- 
kių apskričio, Pažerėlių vai., 
Kriukių kaimo. i 

^ 

AUKAUTOJAI IR JU 
AUKOS. 

šios aukos yra surinktos 
rugsėjo 29 ir 30 dd., M. Mel 
dažio svetainėj, laike rody- 
mo Laisvės Varpo Išleistu- 
vių krutančiųjų paveikslų. 
Aukavo sekančios ypatos: i 

AtrasKevičius J. .. $5.00 
Aleknavičius V. .. 2.00 
Bagdonas P 1.001 
Bagdonas A 5.00 
Beržanskis K 1.00 
Bernatavičia P 1.00 
Bulkauskis V 5.00 
Dominas P. J 1.00' 
Duoba V 1.00 
Dabulskienė E 1.00 
Gimbutas A 1.00 
Grigaliūnas P 1.00 
Grabis ĮVI. 1.00 
Jankauskis J 1.00 
Jankauskis V 1.00 
Judikaitis J. J 5.00 
Kanapockas B 1.00 
Kvaujalis P 5.00 
Kulikauskas J 5.00 
Lenkauskas B 1.00 
Linkaitė J 1.00 
Lokas P 5.00 
Lukoševičia F 5.00 
Luckus J 1.00 
Malešauskas A 5.00 
Mažėnas J 1.00 
Misevieia M 2.00 
Martirikus S 1.00 
Nevardauckas P. .. 1.00 | Palionis J 5.00 i 
Petras J 5.00 1 

Petrulis K 1.00 
Pecukaitis F 1.00 
Polikevičius V 5.00 
Petrulis S 5.00 
Raugevičius J 1.00 
Rupšis A 2.00 
Saunorius J 5.00 
Šemėžis A.- 5.00 
Srogis p-nia 1.00 
Senavai tis P 1.00 

L. L. V. Komitetas. 

WEST SIDE. i 

j Lapkričio 4 d., Meldažio 
svet. įvyko prakalbos, ku- 
rias rengė L. K. S. 174 kuo- 

I pa. Apskelbimuose buvo pa 
j žymėta, buk. kokis ten kai- 
į betojas kalbėsiąs apie Lie- 

jtuvos reikalus, dainuos cho- 
! rai ir bus diskusijos, 
i Žmonės interesuojasi Lie 
ituvos reikalais; todėl ir į 
šias piakalbas skaitlingai 

atsilankė. 
Bet pasirodžius "kalbėto- 

jui", arba kitaip sakant, iš- 
lindus katinui iš maišo pa- 
sirodė, kad tas kalbėto- 
jas visai nieko nenu- 

simano apie Lietuvos pa- 
dėtį ir neturi noro kalbėti 
apie ją. Jis vietoj kalbėti 
apie Lietuvą, pradėjo girti 
bolševikus, kurie kaktą įrė- 
mę į sieną, kojas augštyn 
stato, ir jų nuopelnus, tai 
tą raudoną terorą, kurį jie 
Rusijoj paskleidė. Tas "kal- 
bėtojas" velijo, kad Rusi- 
jos žmogžudžiaji. užviešpa- 
tautų ir musų tėviškėj. Esą 
ten reikią bolševizmo, kad 
išrauti cariško kapitalizmo 
šaknis. Jis lietuvius savo 

kalboj vadino Rusijos pilie- 
čiais ir tam panašių nesą- 

monių pripasakojo. 
Gaila, kad atsiranda tarp 

lietuvių tokių plepių, kurie 
mažiausio nusimanimo ne- 

turi apie Lietuvą, bei pa- 
čius bolševikus, o bando 
stoties ant estrados ir ki- 
tus "mokinti". Tokie "kal- 
bėtojai" vien demoralizuo- 
ja liaudį ir daro gėdą vi- 
siems lietuviams. 

Taipgi nedainavo jokis 
choras ir nebuvo diskusijų, 
nors plakatuose buvo ap- 
skelbta. Reiškia, del savo 

biznio, ar kitokių tikslų ga- 
lima daryti, kas tik tinka- 
ma. Keista. 

J. Šarkauskas. 

SO. CHICAGO, ILL. 
Prakalbos. 

Prakalbos Įvyks lapkri- 
čio 16 d. B. Kučinsko sve- 

tainėje, 8756 Houston ave. 

Kalbės žymus kalbėtojas iš 
Lietuvos reikalus. Prašome 
kuoskaitlingiausiai visus lie 
tuvius atsilankyti. Valdyba. 

APŠVIETOS DPv-JOS 

PRANEŠIMAS. 

Virimo lekcijos atsibus 
kas ketvergą Mark White 
Sąuare Park 30 ir So. Hal- 
sted gatvių. Meldžiame kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti. 

Virimo Komitetai?. 

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 

Praeito panedėlio, lapkričio 
10 d. "Lietuvoj įvvko negeisti- 
nos klaidos, būtent kaslink S:>. 

Chicagos Liuos. Sav. auku. Ta- 

po apleista aukotojų vardai, 
kaip tai P. Rupšis — 85.00, J. 
Narošius — $2.00 ir A. Likatis 
kiutė, $2.00. Taipgi ten pasa- 
kyta, kad J. Trijonis aukavo 
82.00, turėtų buti 85.00. To- 
liau pasakyta Ivukinskas — tu- 

rėtų buti Kučinkas; Baltramai 
tis — Baltranianaitis; Urbenas 
— l'rbvnas; E. Poškaitis — 

Poškaitė. Prakalbos Įvyko 30 

d., o ne 3-čioj. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: ĮO'.IOO S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofisr.s: 4515 S. Wood Str. 
Tik Ketvergo vak. nuo 7 9. 

Telefonas Yarda 72. 

AS ADOMAS A. KARALIAUI-*aS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnfjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinirnas pilvelio, nuslabnėiiroas. 
Kraujo, ii.kstų, Nervų ir abelnas ėk'i nustojimas 
viso kuno. Ir buvau nustojęs vilties kai! begyven- 
siu. Visur jiejl'ojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir t ž rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai psgel >os 

Bet kada pi reikalavau Salutaras vaistų, IJitterio, 
Kraujo valytojo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po sąvartojimui minC'os gyduolės, mano 

pilvas pradojo atsiga <ti, stiprėt, gerai d*rbt. Kraujai 
išsivalė. Nervai ėmė s'ipriai dirbt. Inksiai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, jiegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyl.o po užmušimui visų ligų. Rė- 
giu r.'tnesig išgerdavau Kas savaite po butclj Sa- 

lut&ras. Bilteria, ir po 3 mčn. fi.o paveiksle pama čiau tckj skirtumą kaip tr.rp 
dienos ir tiakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmai ir 1000 sykiu dėkoju 
Salutatis tnylistų peradijistei ir linkiu Tt-siems savo drausam3 ir pažįstamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžia' kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITjUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 Sc. Halsted Phone Cana 64'7 Chica<jo, tliinols 

KNYGA VALGIŲ GAMINIMU!. 
Jau išėjo iš spoudos, kurioj telpa 400 geriausių parinktų ir 

išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 161 puslapius 0x0 colius 
didumo. Ki ina $1.25 su prisiuntimu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adresas: 

Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st., Chicago. Iii. 

P5KMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, L«ntv, Kimų ir Stogame Po^lerlc 

SPECIALIAI: Maleva irulevojlmul stubų I# vldau»> po u» ?arcn< 

CARR bKOS. WRECK1NG CO. 
J008-3039 ao. halsted street, ;s;caoi. ii 

Skaitykite ir Platinkite LIETUVA 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 
Męs užaikome pilnai visokio ta- 
voro: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių Žiedų ir vi- 
sokių Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lvilsų. žemos pre- 

k kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
| patarnavimas. 

Priimame Liberty 
Bondsus už pilną 
vertę. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO HALSTED ST. 

MAGDE. i!:, kaip man niežti gal- 
vą ! libtndiiau >.* rikiui mazgojimus, 
trinkimus,, muilarimus — ir viskas tns 
nieko nepagelbėjo r.u>> tu bjauriu pleis- 
kanų... ,'fcn yida net darosi!" t 

MARO. "Si, tai kam tau kęst be- 
reikalingai! Žiūrėk, kuki mano p/au- 
kai yraivs, helnus ir tjsti. •» tai 
todil, kalvi vartoju HLFFLES!" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xe!! Ar kve- 
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 

-—■ 

p:aukų ir odos sustiprintoms, 
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, erginiu.; claukus? Kas <jal but 
smagesnio už čystą neniežinčia galvos odę? 

W U F F IvES 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES prade- mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Pankui tik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ( 

) Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėj. Jei-negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
~AD. RICHTER O CO.. >26-330 Broadw»y, New York'— — 

JUOZAPO BUDRIKO KRAUTUVE 

3343 SO. HALSTED STREET, CHtCAGO, ILL. 

DIDELIS PARDAVIMAS GRAMAFONU GE- 

RIAUSIŲ IŠDIRBYSČIŲ. 

Pirk gramafoną pa3 nuis ir pirk dabar, o sučėdysi pinigų. Kainos 
numažintos iki T.npkriėlo 15 d. Prie kožno gramafono pridedame 0 
rekordus ir 500 adatų dykai. Liberty Bondsus priimame už pilna vertę. 
Chicagoje parduodame ant lengvų išmokėjimų. Krautuvo atdara ne- 
dėlioiuis iki 6 valandai po pietų. 

Didžiausia pasirinkimas gramnfofių visokio Išdirbjmo. kair.a nuo 
10 dol. iki 250 dol. Katalogą rekordų, ku.vgų, paslunčiame kiekvienam 
dykai; siunčiant tavorus i kilus miestus; už prisiųutimą apmokame. 

Nauji Lietuviški Rekordai kaina po 85c vienas. 
Indainavo Butenis. 

E 4302 Pasakyk Man Mylimas Krašte ir Kur Upelis Teka. 
K 4273 Padainuosiu Gražią. Dainą ir Našlys. 

Indainavo Mikas Petrauskas. 
2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
2358 Darbininkų Marsaliete ir Sukeikime Kovą. 
3318 SuktinU ir Valu Valuže. 
4272 Spragilų Daina ir Strazdeli. 

Indainavo St. Šimkaus Choras. 
E 3903 Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudyk Mergužė!". E 3906 BijunėllB žalias ir Važiavau Dieną. H 423i Jonas Smiltis keliauja namo ir Maušiaus Kelionė. 

Monologai ir Dialogai. E 1248 Velnias Ne Boba — Dalis 1 ir 2. 
E 4090 Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie Nosj. E 1249 Mano Palvys ir Diskusijos. 
E 4180 Medžiotojai — Dalis 1 ir 2. 

Invairus Rekordai. 
4.363 Kas Subatos Vakarėlį ir Jau Saulutė Leidas. 
1161 Tekėjo Saulutė ir kad aš Jojau. 
1245 Kaip gražus, gražus Rūtelių Darželis ir Batą Vystytojas. 2002 Krakoviakas ir Polka. 
2223 Pamylėjau Vakar ir Draugė — Polka 
2397 Klumpakojis ir Kokietka — Polka. 
258'i Pavasario Rytas — Polka i:- Gražioji Polka. 3243 Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelė. 

Indainuota Choro. 
E ^165 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs. E £181 Pilviškių Valcas ir ant Alvito Ežero Bangų Valca3. A 2532 Prancūzų Melodijos. 

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame. 

JUOZAPAS F. BUDRICK 
3343 S. Halsted Street, > Chicago, III. 



Aukautojai ir Jįj Aukos. 
Per Laisvės Varpo Išleistuves• 

•PAiARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės- taip ir pavie- 
niai; temykite į aukų sąrašą,! 
ir jeigu surasite kokias nors i 

klaidas, tai malonėkite praneš-] 
ti auku tvarkymo komitetui. 

(Tąsa. 

Paulauskis Jonas .. .... 1.00] 
Pocius John 3.CK;' 
Petrauskas \V 1.001 
Paukštis K"ziniir 1.00; 
Pocius Jonas l.OOj 
Paškauskas P»a! t r ame jus 2.00> 
Petrokas Stanley ...... 1.001 
Pocius Pranciškus .... 1.00 
P >šinskis Dominikas .. 5.00 
Prunskunas Kazimieras 1.00, 
Petkus Vinceiit 1.00. 
Pruriskunas Topile .... 5,00 
Paukštis Nik dimąs .... l.OOj 
Paulius Jonas 5.00 
Pucela Juozas 5.<X) 
Paškevič Julijonas 1 .(XI 
Peperis Petras 1.00 
Pocienė Kazimiera .. 1.00j 
P cius Povilas 1.00 
Poviliūnas Mikolas .... 5.00 
Petrulis Konstantas .. 1.00 
Palilionis Jurgis 1.00 
Plečkauistens Jonas .... 5.00 

(P»us daugiau). 

DR. DRANGEUUI DARĖ 
OPERACIJĄ. 

Vakar musų reporteris buvo 

nusiųstas aplankyti Dr. K.1 

Draugelį į Presbyicrian Uos-1 
pitak kame jam serecloj darė 
operacija. Operacija pavyko iri 
dabar ftfUstt Urbiamas Vėikejašr 
jaučias geriau. Panedėl;o nu-j 
meryj daugiau apie tai pranc-į 
Šime. 

DIDELIS SALIUS 

BALIUS.! 
parengtas 

DR-STES SV. PETRO IR POVILO Į 

Lapkričio (Nov.) 16, 1919. 

Dievo Apveizdos Svetainej 
prie 18 ir Union Avo. 

Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 15c 

Kviečiame visus senus ir Jaunus atsi- 
lankyti. o busite užganėdinti. 

Kviečia. Komitetas 

BRIGHTON PAK 
L. G. D. 4 skyrius laikė 

savo susirinkimą lapkričio 
12 d. ir tame susirinkime 
tapo perskaityta Dr. Grai- 
čuno nuo L. G. I). laiškas. 
Po laiško perškaitimui clrau 
gai sumai/ kad kiek kas 
išgali paaukauti del savo 

tėvynės Lietuvos. Aukavo 
sekančios ypatos: K. Goš- 
tautas — ,$10.00, J. Duko- 
vičia — $5.00 Po $2.00: V. 
Platkauskas, T. Dikantas, 
J. Abromavičia, F. Stasiu- 
lis. Po $1.00: J. žekaiuskas, 
A. Kurpis, *\. Pakeltis, J. 
Dikšas, T. Sgoris ir J. Bu- 
čiuskis. 

Viso su auk auta $29.00. 
Rast. D. Bardauskienė. 

NORTH SIDE. 
Laisvės Savaitei lapkričio 

2 d. per gerb P. J. žurio pra 
kalbas surinktų aukų atskai 
ta: 

Aukavo po $10.00. 
M. Klioštoraitis. M. Dubaus 
kas, A. Petelis, J. Jušas. 

Po $6.00: 
P. Martinka, A. Svirusis, F. 
Guzikauskas, V. žilius, A.! 
A. Vaitas. 

Po $5.00: 
V. Martinkus, B. Gricius, A. 
Lisauskas, K. Urlionis, J. 
Juškus, J. Dauginis, L. La- 
pinskas, J. Mikaliunas, E. 
Trečiokas, V. Dapkevičia. 

Po $3.00: 
V. Juzelis, B. Trečiokos, J. 
Pocius, šniauksta, J. Valin- 
čius. 

Po $2.00: 
J, Jurgelionis, P. Brazis, J. 
Jašauskas, V. Narbutas, K. 
Bakanas, J. Sakalauskas, J. 
Stukas, F. Sirušas, V. kulius. 
J. Kaniauskas, S. Klikna, J. j 
Putris. 

Po $1.00: 
N. Alekna, J. Valiulis, B. 
Namajuška, M. Rugis, K. 
Rugis, p-le A. Rugiutė, P. 
Rugienė, P. Labanauskas, 
O. Labanauskiene, p-lė A. 
Griciūte, A. Kazlauskas, A. 
Baltakis, Mikšenas, P. Tau- 
taris, V. Kairienė, K. Šau- 
kus, K. Matelis, A. Tilas, 
J. Sodeikis, Jakubauskas, 

( V.. Jonkas, J. Čapelis, K. j 
Navickas, A. Pocius, A. Ži- 
la, S. Buneckis, A. Šimkū- 
nas, J. Dambrauskas, D. Ba- 
rauskas, V. Rudis ir P Mar- 
kus. 

Viso $200.00 
Komitetas. 

"NELAIMINGIAUSIA ANT VISO PASAULIO" 
"NAUJAS TBATRALIS.CAS VEIKALAS", 5 veiksmu) iira-»ia su (lai- 

nomis ir šok. Js. Lošimo dalyvauja 19 ypatų. Gaidos pritaikytos kožnoj 
knygoj. Skubiai užsisakykite šių knygų Kuopos, Teatrališki Rateliai, 
Draugijos, Knygynai ir pavienės ypatos, nes knyga tinkama šeip pa- 
siskaitymų. Knygos didumas 60 r islapių. Kaini šios knygos 50c egz. 
Reikalingi agentai, imant daugiau kaip 100 Egz. padarom nuolaidą. 
Daug gavom užsakymų, pasiskubinkite visi užsisakyti, nes anų spaus- 
dinsime aprubežiuot^ skaitlių, dėlei brangumo popieros. Siųskite 5»)c, 
adresuodami šitaip- 

LIETUVIŲ SPAUDOS BENDROVE 
(LITHUANIAN PRI^TING CO.). 

6400 SUPERIOR AVENCE, CLEVELAND, OHIO. 

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 

Se'myniSkas DraiigiSnas Vakarėlis 
ŠIS VAKARAS BUS SU PUIKIU PROGRAMŲ. 

kuri rengia Gerai Pagar?ėjęs Chicagos 
JAUNU VYRU LIETUVIU DRAUGIŠKAS PAŠELINIS KLIUBAS. 

Subatoj, 15 Lapkr-Nov, '19 
MILDOS SVETAINĖIE 
3142 S. HalsteJ St., ant 2ru lubų. 

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

kareivių pargrjžusių iš karės. Tai bus pirmutinis tokios rūšies ban- kietas ir šokiai. Inžanga 50c. ypatai. Nariams 25c. Kviečiame atsilan- kyti visus be skirtumo. Kviečia, Komitetas. 

CICERO, ILL. 
Spali 25 d. L. (i. I ,-j°s iv.v" 

ko susirinkimas, kūriau atšilau, 
k ė skaitlingas būrelis prakilnių 
draugų. 

Tarp kitko susirinkime ta- 

|)o nutarta parengti vakarą, iš- 

rinktas S. A. Stankevičius, ku- 
ri- gins i.. G. I).. reikalus nuo 

visokiu neteisingų priešu atakų. 
Nutarta rašyti apie L. (i. D. Į 
"Lietuva" "Naujienas" ir 

"Draugą," i j i tik sutiks spaus- 
dinti išrinkta k misija iš triių 
delegatų lankyli apskričio su- 

sirinkimus. 
Susirinkimą 1 aigant tapo ]>ri 

siminta apie Lietuvos vargus 
ir kaip baisiai jai reikalinga 
m asų pagelba ir draugai susi- 
graudini; savo brolių vargais 
sumanė šiek-tiek paaukauti. Au 
kav./ sekanti: P. Stanislovaitis- 
— $5.00, !)r. Gurskis — $4.00 
S. A. Stanevičių — S2.80, J. 
Kirdulis—$2.00. Po $1.00: !. 
Kirdulis, K I. Lengvenis, K J 
P. Deveikis. J. Pilkis, J. Grigą 
liūnas, S. Žcnkevičia. į 

Viso surinkta $t().80. 
Naujų narių prisirašė užsi-į 

mokėdami po$2.00: ponia E. S.j 
Stankevičienė, J. Lingis, MJ 
Kaupas: p S 1.00: J. Sukis, S.! 
Monkevičius. Naujų draugu i i 
stojimo doklė $8.00. 

S. I. Sfaiikcriaa. I 

NORTH SIDE. 

Nedėlioje, lapkričio 9 d., 
per pasidarbavimą vietos 
veikėjų, ir musų koloniją at 
lankė Lietuvos Laisvės Var- 
po krutamieji paveikslai, ku 
rie buvo rodomi Prispect 
Bldg. svetainėje. 

žmonių prisirinko puikus 
būrelis ir visi su žingeidu- 
mu ir užuojauta žiurėjo Į 
rodomas paveikslus. Pub- 
lika buvo pilnai patenkinta, 
tą liudija garsus ir gausus 
delnų plijimas. 

Pabaigus rodyti trečią ro- 

lę kalbėjo P. A. Kareiva, j kuris trumpai paaiškino 
svarbą L. L. Varpo. Po pa- 
baigimo ketvirtos rolės kal- 
bėjo p. B. Butkus. Jis savo 

kalboje trumpai aiškino vi- 
są L. L. Varpo istoriją ir ra-J gino žmones aukauti Lietu-1 
vai ir jos reikalams. Kai-1 
bant gerb. Butkui buvo ren- 
kamos aukos 

Garbus tėvynainiai ant 
Lietuvos aukuro sudėjo se- 

kančią auką: 
Po $5.00: M. Urbonas, J.' 

Tuma, J. Uinskis, S. prese- 
kis, P. Mačiulis, G. Marti- 
nas Poškevičia, P. Bukravi- 
čia, J. Gudinavičia, M. Syru 
sienė ir P. Tauteris. 

Po $2.00: J. Čeputis ir V. 
Iniauskis. 

Po $1.00: A. Seilutis, J. 
Bernotas, M. Klioštoraitis, 
J. Važnekaitis, A. Pocius, J. j 
Dauginas, L. Buneck's, Fe- 
liksas Dovylga, K. A. Šakis, 
J. Jušas ir A. Čaraška. 

Aukų surinkta .. $66.00 
Už įžangą į svetainę i $27.00 
Kartu $93.50 

I. F. G. 

LAIŠKA! IŠ LIETUVOS. 
Didžismjame miesto paš- 

te, po German, Rusian, etc. 
skyrių randasi laiškai del 
lietuvių, po sekančiais nu- 
meriais ir vardais: 
1. Adamow?cz A. H. 
10. Bartoševicz W. 
30. Garalevicz Mieczislowas 
50. Ivaškevičaite Stanislova 
61. Kisielius Adomas I 

(>2 Kisielius Juozapas 
75 Marmakievicz Walter 
76. Maronis Kazimieras 
85. Mikalonis Alphons 
93. Naudžiūnas Juozapas 
104 Pinkus Agnės 
113 Račkauskienė Marijona 
115 Ragelskis Jonas 
117 Raudonis Juozapas 
118 Raulinaitis Jonas 
123 Rudaitis Leon 
132 Šidlauskas J. 
133 Simonaitis Frank 
134 Sosnowske Jozep 
d >7 Strubos Marcelė 
141 Szulzewski Fancisek 
1^5 Triškas Rapolas 
149 Udiakauskas Pranas 
162 Židlanauskas K. 
163. Zubovicz Staponas. 

DELEI SIUNTIMO 
DRAPANŲ LIETUVOS. 
L. G. D. Chicagos apskri- 

tys nutarė antrą partiją, su- 

rinktų drapanų išsiųsti s'e- 
kanti panedėlį, 17 d. lapkri- 
čio, todėl skyriai malonėkite 
pasirūpinti, idant surinktos 
drapanas syki butų išsiųs- 
tos. 

Drapanas gerai supakuo- 
kite (jei didelės skrynios, 
tai apriškite viela ar gele- 
žėle per vidurį ir ant galų). 
Supakuotas drapanas atga- 
benkit į Chicago Clothing 
Store, 1922 So. Halsted StM 
kur p. Ant Martinkus pasi- 
žadėjo prigelbėti labdary- 
bės darbe, suteikdamas dra 
panoms vietos. 

Skyriai gabenkite tik su- j 
pakuotas drapanas, gi pa-1 
laidas palaikykit kitam sy- 
kiui. Drapanų išsiuntimas 
jau aprūpintas. 

R. Adzgis, apsk. sekr. i 

PAJIEŠKO SAVO GIMI- \ 
NIŲ. 

Ilcksandra; I 'oiccvcnas, 
Kaun ■ mnb. Parašu apsk., Sa- 
laku pa/a p., j'ikiškių kaimo na 

j ieško ln Miu Antano ir Petro, 
giminiu ir pažįstamų. 

Atsišaukite siu .m antrašu: 
Cliincse Charbin, Post Kastan- 
te, A. Yoicevenas. 

Pajieškau brolio Jurgio Cc- 
pcho, Kauno'redybos, ežerinių 
apskr., Rkiškių valsčiaus, lig 
lc'17 m. gyveno Philadelphijoj. 

Jei kas j j žinote iš pažįsta- 
mų, tai buki® taip malonus pra 
nešti. 

M ano antrašas: 
x ladivostok, Komorovskaja 

ul.f d. N. 58, kv. 6 Torer 
Mcch. Liudviku Čepelis. 

ls Sibirijoss. L nei ja Augci'i- 
aenč (Iš Lietuvos) nori susi- 

rašyti su Dr. J .nu Jonikaieiu 
ir kitais pažįstamais. 

J s antrašas: 
Irkutsk, Z°-nikavo aptieka, 

Rolšaja ul. 

VAKARAS. 
Lapkričio 16 d., kaip 6 

vai., Mildos svetainėj atsi- 
bus iškilmingas vakaras, ku- 
rį rengia ketvirto wardo 
(kvartalo) Lietuvių Pol. ir 
Pas. Kliubas. 

Tokis vakaras ketvirtam 
kvartale bus pirmas. Tame 
vakare pasižadėjo dalyvau- 
ti abudu to kvartalo alder- 
manai, kurie daug ko nau- 

dingo papasakos. Lietuviai 
nepamirškite atsilankyti. 

» Komitetas 

PRANEŠIMAS. 
Daugysetė Vienybės Bro- 

lių Lietuvos No. 1 laikys sa- 

vo suslirnkimą subatoj, lap- 
kričio 15 d. 7:30 vai. vaka- 
re, Pilitauskio svetainėje, 
4512 So. Harmitage Ave. 

Visi nariai privalote at- 
silankyti, nes yra daug svar- 

bių dalykų del apsvarstimo. 
Pirm. M. Vinstus. 

Pajieškau savo sesers Onos Reka- 
šait.ės po vyru Kancienės. Dešimts me 
tu atgal gyveno N \v Hritain, Conn., 
u dabar nežinau kur, 21 metai kaip A- 
merikčje, 20 metų kaip tekėjusi. Ji pa- 
etina iš Kauno gub., Teisiu valsčius, 
Llikės para p. Skiausčių sodos. Ji pati 
arba kas žinote malonėkite pranešti: 
M r. ANTON REKAŠIUS, 4448 S. iler- 
mitage Ave., Ohicago, 111 

PAJIEŠKAU Simano Vaičukino, Ka 
zio Vaičukino ir Jono (ilanecko. Pa- 
eina iš SamJlų kaimo. Jonas Glanee- 
kas paeina iš Augštitinės, Panemunės 
miestelio, Suvalkų rėdybos, Starapolčs 
pav Malonėkite atsišaukti. Krank Sa- 
kalauskas. 141(1 E. 8jth Sf.. Cleveland, 
Ohio. 

Pajieškau savo moteries Marijonas 
šušienės. kuri atsiskyrė nuo manės 
Liepfts liO. 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina budąma vadinosi Mari 
iona Baikauskaltė. atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nebeatsišauk dau 
glaus, kad nebūtų klapato. Juozapas Šiušius, 1517 — 4i)tli Ave., Cicero, 111. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Mitchell 1914 už $285.00 vert. 
$500. mašina gerame stovyje ir važiuo 
tį išmokinsiu. Atsišaukite 3127 So. 
Emerald Ave., 3čos lubos 

Parsiduoda 2 akerių žemės, puikus juodžemis, didelis 5 kambarių namas.J Didelė barnė, vištininkas, vienas geras arklys, ratai ir bogė. Randasi netoli 
nuo gatvekarių linijos, j vaka.us nuo 
Morgan Parko. C. F. Elfstrom, Room 5. 6331 So. Halsted St. 

PARSIDUODA lotas prie 3326 Eme- 
rald Ave. Pirkite ąt lotą už $1.00, ant 
to loto aš jums pabudavosiu naują dvie 
j ii Matų namą ir jus galėsite jį pirkti 
ant mėnesinių išmokėjimų kaip randa. 

ERNIS E. K E ENK Y 
Gi»3 W. 31-ma Gatvė. 

PARSIDUODA ICO AKERIU ŽEMES.! Labai derlinga žemė. netoli nuo mies! tų ir stoties, geras vanduo. Priežastis! 
pardavin\o — savininkas turi krautu- 
vę ir ntouri pakaktinai darbininkų dirb ti prie ūkės. Klauskite: .10. SHAR- KEY, Frankfort Heights, 111. 

* 

EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda »> augštų mūrinis namas 

ir medinis namas ant 2Jų pagyvenimų. lAviso 7-nIos randos. Kaina tik $6.3uO. 
Randos neša ?S40. j ,metu3. Dėl paltes- 
niij žinių kreipkitės } 

FIRST NATIONAL REALTY & 
COIS'STR. CO 
84(t \V. 33rd gtf 

Klauskite K. Fdlipovičiaus. 

BARGENAS 

Parsiduoda farma 105 akerių Mi_ 
chigan valstijoje, netoli nuo miestelio 
Pullman, Mich.. arti geležinkelių. Ant 
farmos dveji budiniakai verti apie 
$7.000. viskas parsiduoda už $8,000. 
Pirkimo reikalais kreipkitės pas: 

S. VILIMOVITZ 
8924 Cottage Grove Ave., 

Chicago, 111. 

REIKIA MERGINU IR JAU 
XII MOTERIŲ. 

\ 

Lengvas rinkimo darbas. 
Gera nrokeslis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mr> 

ka bonus. 

48 valandos i savaite. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

215 N. Desplaines St. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

.Mokykla. 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 1 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- < 

nografijos, typewrltlng, pirklybos tei-1 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is-' 
torijos, geografijos, politines ekono- 
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos1 nuo 9 ryto iki 
valandos po piet. V?karais nuo G iki 
10 valandom 
3106 S. Haisted st.. Chicago 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA VAIKINI". 
T^uo 1G metu ir vyresniu dirbti prie 
Dental instrumentu Atsišaukite:* 

UNITED DENTAL CO. 
4824 \V. 251i Street, Cicero, 111. 

REIKIa AUTOMOBILIU ĮTRIMERIU. 
ir medžio darbininku prie žieminių au 

tomobilių stogų. 
LAIVDER & SONS. 

G910 Lafayetto Ave. netoli Stute 69tos 

REIKALINGAS JAI*ITORI AUS 
HELPERIS. 

Turi buti patyręs. Single flat janito 
riaus darbas. Turi priklausyti arba 
norintis priklausyti prie unijos. (Jera 
mokestis. Su pagyvenimu arba be pa 
gyvenimo, visaip sutinkame. Atsišau 
kite pas: Simonas Rakauskas, G400 
Maryland Ave., Blackston 5742. 

REIKIA 
PUNCERIU IR ALPERIU 

SIIEARMONU IR ALPERIU. 
RIBIC'IERIU IR ALPERIU. 

KRAINMENI*. 
Geros darbo sąlygos. Pas'ov\i3 darbas. \ 
Atsišaukite 4% So. Dearborn Street,' 
Room 2. i 

REIKALAUDAMA anglių malnie 
rių su šeimynomis ir nevedusių { Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streiku 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortu.tl sėklas 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Kenzie St. 

REIKIA LEBERIŲ. 
Į faundry. ?astivus darbas. 

Atsišaukite Empbyment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

REIKALAUJAME MERGINI'. 

Reikalaujame 25 merginu prie lengvo 
dirbtuvės darbo. SI 4.00 j savaitę besi 
mokinant. Ant šmotuku (p!ece vvork) 
nuo $16.00 iki $20.00 i savaitę. Moka 
me bonus kas tris mėnesius. 
American /nsulafed Wire & CabJe Co. 
954 W. 21 st Street. 

REIEKALAUJAME LIFE 
INSURANCE AGENTŲ. 

Geriausi kontraktai, dideli kam:- 
šinai, liberali atnaujinimai. 

Galite pašvęsti visg, arba dalj savo 
laiko. Jums apsimokės dirbti su mumis. 

Telef. Monroe 2820. 
NORTH\VEST CHICAGO 

AGENCY. 
1575 Ogden Ave. 

Louis Hirsh, Manager 
i 

"NAUJAS LAIKRAŠTIS"' 

"DARBO VALANDOS". 
Pradės eiti lapkričio pabaigoje. 

Savaitinis laikraštis išeidinės kas Se 
reda 4 puslapių didumo, turintis gra- 
žius pamokinančius raštus bei satira 
bus pritaikyta nedėldleniniams pasis- 
kaitlmams, praleisti savo nedirbančias 
valandas. Kiekvienas galės linksmai 
laikę praleisti, kur tik "DARBO VA- 
LANDOS" lankysis. 

Prenumeratos kaina. Amerikoje me- 
tams $2 50 

pusei metŲ $1.50. 
Kanadoj metams $3.50 

pusei mėty $2 25. 
•Taipgi siunčiant Lietuvon metams 

$4.»0 
pusei metu $3.25. 

Pavienis numeris Sc 

Reikalingi agentai ir korespondentai. 
Biznieriai .Jauskite apgarsinmųįmu 

kainų rašydami, bus suteikta ant parei- 
kalavimo. Su visokiais reikalais kreip-; kitės ant šio adreso: 

DARBO VALANDOS Pi'B. CO. ! 
6400 SŲPERIOR AVE., j CLEVELAND. OHIO. 

UŽSAKYMU IR SIUNTINIU NE- 
SIŲSKITE) MUMS IKI MES 

PRANEŠIME. 

Surinktieji iki šiol siuntiniai ir už- 
sakymai yra Koduojami ant laivo. Ma 
lonėkite palaikyti pas save visus siun- 
tinius, kokius kas turite, rengiamus arba prirengtus siųsti i Lietuva per 
mūsų Bendrovę iki mes pranešime per šį laikraštj 

Užsakymai ir skrynelės pas mus 
taip suplaukė skaitrmgai. kad mes ne- 
spėjome nei suženklinti ir knygosna uz 
rašyti, ir pakvitavimu*, pasiųsti, neku 
riems iš siuntėjų. Tą padarysime da- 
bar bekraudami Į laivą. 

LITHUANIAN AMERICAN TRADINO 
COMPANY 

680 Flftli Avenue, 
Nevv York City. N. Y. 

Tel Drover 7C42 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak 

Nedčliomis i-agal sutarim? 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

Telcphoni Yards 1532 1 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias lipas moterį}, vaikų ir vy: j. 
Specialiai gydo limpančias senas ir 

paslaptingas vyrų licas. 
3259 So. Halsted Ct.( Chicago, UI j 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto Iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak, Netlėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 \V. 43 st. McKinley 263 

Ofisas: Tel. Drover 7042 I 

DU S. NflIKELIS Į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 

Chicagoa 4712 S. Ashland Ave = 

Cicero 4347 W. 14th Street | 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 | 
Rezi'ioncija 3336 W 66-th Street 1 

Tclephono i'rospect 8585 1 

Tel. Ya-dJ 36S4. 

Mrs.A.Miohmswlcz 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją.; ilgai prak* 
kavusi "encsilvanl 
jos hospitalese. Pa 
sekm'ngai patarn&u 
Ja pri& gimdymo. 
Dr.odu rod!) visokie 
se ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antnj lub'j) 
Chicasl. Iii. 

AKUSERKft 

Nuo 6 iki 9 ryto it 7 iki v€lal va iai;. 

D\ M. Hrai 
1S RUSIJOS 

.ietu*iam» ilnomai per 16 '«• 

tų kaipo patyrei gyūytoju. cfciniri*- 
.(/ akuieri*. 

r.tdo ištrhi !r chroniškai Ilgu, Tf 
rtj moteli ir vaikv. pacal nauiauaia 
metp<ia-. XRay .lt, kitokiai eJefctr" 
rrirt^iiiua 

OHsaa ir i^boiatarlja: 1025 W. 18U 
Street, netoli Fiak Street. 

VAUNPOS: Nuo 10—12 plctij. Ir 
6—8 vakar jis. Teicphone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S®, lalsted St. 
V ALANUOS: 9—ę tįtv. dktii 

Dr. G. M. Giaser 
PrittPrnoJa j*o H matai 

«149 ». Morgan St., ktrti 12 »t. 
Opeclali«ta* Moteriškų, Vyrlik*, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 1J—t 90 
plet. *—s y&\l, Nądil. *—t 

TELEfONAb YARD8 M7. 

Pradėk Naujuj Metu» «u tobulu aki" r«. 
{ėjimu, taip. kao !*;•-»-.< aapraieistuM^j per t 
fut n: it u s, kas tlu įmii ouU naudinga, 
regeli praia'.iriua, pisitarkite su ao&niTr, 
prieš einant kir kitur, ligiamlnacija DYKAi. 

Girai pritaikinti akini.il pra&alin* aid 14 tl 
(aivos skaudėjimu*, trumparegystė arba 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVĘ.. O^ICAG' 
,'Liot lubui. vtti HaU'o aptiiMtoa, Tfc»« k te 

: viip oa-ai* 
Ka.nrin 

Va1and.>s: nuo 9to« mi. iyi* ik t< m). 
N'edėlioj: r.tic; * »»•. tįtu iki 1 i »«l. H!ncm% 

DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
\r esi ncrvuotas, skauda galv:}. trumparegysti oliregystc kreivos a a kiti k=jae>tn paeina nuo silpnų aktų. Sergėkite savo r«$t Įima. Ypatinga doma atkreipiame š vaik.t; 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 1- iki vakaro. Nedčl.: 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1553 V.'est 47-ta kampas AshU^d Ave. Telefonas Drover 9660. 

PUone Boulevard 216C 

Dr. fl. J. Karalius 
U231SENCJUSI08 

L I G O 8 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki 9 
vakarais. 

3303 SO MORGU STREET 
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