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Anerikonai rengiasi ap- 
: leisti Meksika. 
c 

Ruošiamasi karen su Meksika. 
' 

alijoje bijomasi revo- 

lucijos. 
Angliakasių vadai pasidavė kalejiman 
AMERIKONAI RENGIASI 
-APLEISTI MEKSIKĄ 

P % 

EI Paso, Texas, gruodžio', 
4 d. — Tula amerikoniškai 
kompanija veikianti Mek-! 
sikoje, įsaKė savo atstovui,! 
kad butų pasiruošę su dar- 
bininkais amerikonais ap- 
leisti Meksiką prie pirmo 
pareikalavimo. 

Gi nekuriem^ asmenims 
liepta apleisti Meksiką ne- 

vilkinant 

RUOŠIAMASI KARĖN 
SU MEKSIKA. 

Los Angeles, CaL, gruo- 
džio 4 d. — Skyrius Suvie-į 
nyt1.! Valstijų orlaivinirkyūv? 
tės korpuso, su visais pagel- 
bininkais mechanikais be- 
vielinio telegrafo operato- 
riais ir kitokiais specialis- 
tais keliauja į San Antonio, 
Texas. Įsakymas keliauti! 
Meksikos parubežin gauta 
iš Washingtono, todėl, ma- 

noma, kad Suvienytos Val- 
stijos rengiasi karen su Mek 
sika. i 

ITALIJOJE BIJOMASI 
REVOLIUCIJOS. 

Bern, gruodžio 4 d. —i 

Italijoje visur kįla sumiši- j 
mai, bijomasi, kad tas ne-' 

išsiverstų j revoliuciją Tu- 
rine laike sumišimo tapo 
peiliu pervertas papulkinin- 
kas Rossi. 

Kariumenė Šaudė į Minią. 

Rymas, gruodžio 4 d. — 

Pereitą naktį čia ištiko di- 
delės demonstracijos, kurios 
užsibaigė riaušėmis. Besto- 
vint kariumenei ant sargy- 
bos prasidėjo pjaustymas 
kareivių. Kariumenė į tai 
atsakė šūviais minion, kuo- 
mi tapo sužeista dvylika 
ypatų. 

Socialistai kaltina val- 
džią neteisingame elgimąsi 
linkui socialistų ir darbinin- 
kų atstovų. Girdi,, 156 so- 

cialistų atstovai parlamente 
atstovauja virš trijų milijo- 
nų balsų ir todėl jų balsas 
turi but tinkamai apverti- 
namas. 

ANGLIAKASIU VADAI 
PASIDAVĖ KALĖJIMAN. 

Indianapolis, gruodžio 4 
d. — šeši angliakasių lyde- 
riai. su prezidentu Lewis 
priešakyje, pribuvo teismo 
rvmosna ir patįs pasidavė 
kalėjiman. Mat buvo išleis- 

tas variantas adresuoti Juos, 
kur jie ne butų. 

Vėliau už juos buvo pa- 
dėta užstato po $10,000 už 
kiekvieną; užstato bondus 
suteikusi tula kompanija. 

LANSING AIŠKINSIS 
MEKSIKOS KLAUSIME 

Washington, D. C., gruo- 
džio 4 d. — Valstybės se- 

kretorius Lansing duos pa- 
aiškinimus užrubežinių rei- 
kalų senato komisijai, rei- 
kaluose sąryšyje su Meksi- 
kos incidentu- Reikalauti 
T /Pasingo paaiškinimo nu- 

;'$ięštct siadieniniame kurni- i 
sijos posėdvje, kuris buvo 
laikomas prie uždarytų du- 
ru. 

Užrubežinių reikalų ko- i 
misija stengiasi ištirti nuo- 

dugniai Meksikos klausimą, 
pirm gvildenant senato- 
riaus Fall rezoliuciją, kad i 

butų pertraukti diplomatiš- j 
ki sąntiklai su Meksika. j 

MANOMA, IŠRIŠO AD- 
RIATIKO KLAUSIMĄ. ' 

Londonas, ruod 4 d. —, 
Taikos konferencijoje pada: 
ryta nauja sutartis, kuri, j 
manoma, išris Adriatiko pa- 
kraščių klausimą, delei ku-1 
rio Europoje buvo tiek daug 
triukšmo. 

Po sutartimi jau pasirašė 
Prancūzijos premieras Cle- 
menceau ir Suvienytų Val- 
stijų atstovas Polk ir bus 
perduota Anglijos atstovy- 
bei, kuri, tikimasi, ir pasi- 
rašys. Paskui bus perduota 
Italijos atstovybei del užtvir 
tinimo ir priėmimo. 

Sakon.a, kad sulyg šios 
sutarties Adriatiko pakraš- 
čiai bus pavesta Italijos glo- 
bon panašioje linkmėje, 
kaip buvo sutarta 1915 me- 

lais Londone tarp Italijos, 
Francuzijos, Anglijos ir Ru- 

sijos. Ir, kaip pranešama 
Rymo telegrafo agentūra, 
Italijos reguliarė kariumenė 
tuoj užims minėtus kraštus, 
gi Annunzio liuosnoriai tuo- 

jau bus iš ten prašalinti. 
Bet Suvienytų Valstijų 

kariško laivyno aficieriai, 
kurie randasi apielinkėje 
Fiume, užreiškė, kad nesą 
nieko girdėję apie panašią 
sutartį. 

Skrystantis Botas. 

Dr. Aleksander Grabam Bell, telefono išradėjas, išrado naują botą, kuris turįs iš šoną kelias eiles sparnų. Botui pradedant greitai plaukti, jis pakįla ant van- 
dens paviršio ir todėl galįs skristi-plaukti iki 71 mylios į valandą. Paveikslėlis pa- rodo minėtą botą ir jo išradėją Dr. Bell. 

BAKER PRANAŠAUJA 
UŽPUOLIMĄ ORLAI- 

VIAIS. 

Washington, D- C., gruo- 
džio 4 d. — Karės sekreto- 
rius Baker užreiškė, kad 
trumpoj ateityje visa karė 
persikels nuo žemės oran ir 
umu laiku gali but sunai- 
kinta didelė dalis turto, jei 
nebus prisiruošta tinkamai 
nubaidyti orinius žudeikas. 

Pdnasios nuomonės esą jr 
Europos karininkai kaip 
maršalas Foch, Fieldmar- 
šalas Haig ir generolas Lu- 
derdorf, kurių nuomone to- 

kios žymios permainos vedi- 
me karės įvyks bėgyje ke- 
lių metų. 

IŠTIRINĖJIMU BIURAS 
NURAMINIMUI I£DI.^- 

BYSČIŲ. 
New York, gruod. 4 d. — 

Šiądien inžinierių mechani- 
kų susivažiavime išreikšta 
nuomonė, kad pagerinimui 
darbo sątikių reiktų įsteigti 
ištirinėjimų biurą iš darb- 
davių ir darbininkų, kurio 
užduotimi butų surasti bu- 
dus pagerinimui sątikių tarp 
darbdavių ir darbininkų. 

BILIUS AIRIJOS 
KLAUSIME. 

Londonas, gruod. 4 d. — 

Premieras Lloyd George 
pranešė atstovų bute, kad 
valdžia tuoj įneš bilių išri- 
šimui Airijos klausimo- Bi- 
lius, manoma, bus priimtas 
ar atmestas sekančioje at- 

stovų buto sesijoje. 

kasyklų savininkai 
PRIIMA VALDŽIOS 

PASIULIJIMĄ. 

Washington, D. C., gruo- 
džio 4 d. — Didesnių kasyk 
lų atstovai šiądien sutiko su 

valdžios patvarkimu, kad 
butų pakelta angliakasiams 
algos 24 nuošimčių, nepake- 
liant kainos ant anglių. 

Dargi yra kalbama, kad 
nekurios kasyklos plianuo- 
ja pakelti angliakasiams al- 
gas dar daugiau negu to rei- 
kalavo valdžia by tik grei- 
čiau susitaikius su anglia- 
kasiais- 

! AMERIKA PRIGRĄSI- 
į NO VOKIETIJAI. 

Paryžius, guod 4 (f. — 

Kalbama, kad Polk, galva 
I Suvienytų Valstijų taikos 
i atstovybės turėjo pasikalbė- 
jimą su Vokietijos atstovy- 
bės galva baronu Lersner ir 
užreiškė, kad, nepaisant Su- 
vienytų Valstijų senato elgi 
mosi linkui taikos sutarties 
užtvirtinimo, vokiečiai turi 
nešti piiną atsakomybę su- 

lyg sutarties, nes S. V. se- 
nato elgimąsi neturi nieko 
bendro su vokiečių atsako- 
mybe. 

ATSISAKĖ ĮSILEISTI 
JUODUKŲ KARiUMENĘ. 

Oklahoma City, Okla., 
gruodžio 4 d. — Valstijos 
gubernatorius pareikalavo, 
idant butų prisiųsta federa- 
lės kariumenės apsaugoji- 
mui kasyklų bet sužinojęs, 
kad prisiunčiama ir dvi 
kompanijos juodukų, atšau- 
kė savo reikalavimą ' 

Laiške Pėtinės devizijosj 
komanduotojui pabriežė, 
kad juodukų sargybinė ka- 
riumenė pažemins valstiją! 
ir gali iššaukti konfliktą. | 

AMERIKOS IŠLAIDOS 
DIDĖJA. 

Washington, D. C., gruo- 
džio 4 d. — Pinigyno sek- 
retoirus jau paruošė biuže- 
tą sekantiems metams, ku- 
rių išlaidos, sulyg biudžeto,! 
yra $400,000,000,000 dides- 
nės negu to reikalavo karės 
metai. 1921 metams išlai- 
doms reikalaujama net pus- 

i penkto bilijono. 
Delei tokio nepageidauja-] 

mo dalykų stovio tuli sena-i 
toriai ketina dėti visas pas- 
tangas, kad tokis biudžetas 
nepereitų. Jie kaltina val- 
Idžią netikusiame šeiminin- 
jkavime- 

SUDEGĖ AUKSO 
KASYKLOS. 

Lead, S. D-, gruod. 4 d— 
Garsiosios Homestake au- 

(kso kasyklos jau tapo užge- 
sintos; jos tapo pripildytos 
'vandeniu. Iš šių kasyklų jau 
iškasta aukso ant $160,000, 

looo. 

VALDŽIA NEKONTRO- 
LIUOS CUKRAUS 
SUNAl .OOJIMO. 

Washington, D. C-, gl'UO- 
džio 4 d. — Generalis pro- 
kui oras Palmer praneša, 
kad valdžia nekontroliuos 
sunaudojimo cukraus kaip 
buvo manoma pirmiaus. 

REIKALAUJA PANAI- 
KINTI POLITIŠKĄ 

PRISAIKĄ. 
Rymas, gruodžio 4 d. — 

Atstovai republikonai Įnešė 
atstovų butan rezoliuciją, 
kad butų panaikinta įstaty- 
mas, kuriuo reikalaujama, 
kad atstovų buto nariai duo 
tų politišką prisaiką. 

NĖRA PATVIRTINIMU 
APIE VILLOS SUĖMIMĄ 

Juarez, Mex., gruodžio 4 j 
d. — Atėjus žiniai apie su-j 
ėmimą banditų vado Vilios, 
Meksikos civili ir kariški 
valdininkai sujudo gauti 
daugiau informacijų šiame 
klausime, bet negauta iš I 
niekur jokių patvirtinančių 
žinių. 

SAUGU SKRAJOTI ORU | 
Londonas, gruod. 4cl. — 

Orlaivininkystės ministerija 
praneša, kad be skrajojant 
civiliuose orlaiviuose, vos 

10 asmenų užsimušė iš 52, 
000 keliavusių nuo 1 d. ge- 
gužio. Tai, girdi, yra gana| 
saugi kelionė orlaiviais vė- 
lesniu laiku. 4. 4, 

SUSTREIKAVO PARDA- 
VĖJAI LONDONE. 

Londonas, gruod. 4 d. — 

Čia sustreikavo apie tris į 
tūkstančiai pardavėjų žymes i 
nių krautuvių. Jie reikalau-j ja trumpesnių darbo valan-i 
du, didesnės algos ir šiaip! 
įvairių pagerinimų. 

_—_ 

KAIZERIS NETIKI, KAD j 
JIS BUTU TEISIAMAS. 

Londonas, gruod. 4 d. —j 
Pranešama, kad buvusis kai-! 
zeris tikisi, jog talkininkai j 
jo neteis, kaip kad yra visur i 
ir visų kalbama. 

Latviai plianuoja užpulti 
bolševikus. 

Sako, Lietuviai nesitars su bolševikais 
LATVIAI PLIANUOJA 

UŽPULTI BOLŠEVIKUS. 

Ryga, gr odžio 1 d. (Ko- 
penhagenas gruodžio 4 d.). 
Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Daiiy 
News Farbman praneša, 
kad pO paskutinių latvių 
pergalių ant ruso-vokiečių 
spėkų, Latvijoje kįla kariš- 
kas upas. 

Latvijoje pradedama kal- 
bėti, kad tik tuomet reikia 
pradėti taikos derybas su 

bolševikais, kuomet bolševi- 
kai bus išvaryti iš Latvijos 
kraštų. Mat bolševikai dar 
vis laiko Latvijos dalį, liet- 
galius. 

Mano, kad ir Lietuviai 
Nesitars su Bolševikais. 

Rygoje yra nuomonė, kad 
ir lietuviai paseks latvius ir 
nesitars su bolševikais šiuo 
laiku ir lauks, kada talki- 
ninkai sutiks ant taikos de- 
rybų su Rusijos sovietais. 

Todėl, kaip pranešama, 
Latvijos ir Lietuvos val- 
džioą patarė Estonijai pa- 
laukti su darymu taikos su- 

tarčių iki tam pritars talki- 
ninkai. Bet jei talkininkai 
ilgai užvilktų duoti savo su- 

tikimą, tai jos, tur but, 
darys taiką sū Rusijos so-j 

vietais be talkininku sutiki- 
,mo, nes esą nuvargintos il- 
jga-metinės karės- 

VOKiETJA GELBĖJO UŽ- 
PULTI BALTIKO ŠALIS. 

Ryga, gruodžio 4 d. — 

; Specialis korespondentas 
; laikraščio Chicago Daily 
|News praneša, kad suėmus 

jBermondto štabo dokumen- 
tus aiškiai pasirodė, kad 

| Vokietija gelbėjusi užpulti 
Baltiko šalis ir kad vokie- 
čiai esą draugiškuose sąti- 
kiuose su buvusiais rusu im- 
perialistai, taigi vokiečiai 
yra draugiški Denikinui, 
Kolčakui ir kitiems. 

Sakoma, kad talkininkai 
dabar esą neprielankus bile 
intervencijai sovietų Rusi- 
jon. Manoma, tokia permai- 
jna talkininkų politikoje Įvy- 
ko, idant sulaikius karę Ru- 

I sijoje, kurią nelengva už- 
Ibaigti, ir matomai kolčaki- 
nių draugiškumas su vokie- 
čiais irgi kiek pakreipė tal- 
kininkų politiką. 
! (Mat pirmiau Vokietijos 
valdžia tvirtino, kad ji nie- 
ko nežinanti apie vokiečių 
veikimą Baltiko šalyse, tai, 
girdi, liuosnorių darbas ir. 
todėl Vokietija negali imti 
ant savęs atsakomybės už 
pavienių vokiečių elgimąsi). 

MUZULMANU VADAS 
PRIEŠINGAS SVETIMAI 

VALDŽIAI. 

Konstantinopolis, Ali 
Rizza Paša, didisai Turki- 

jos viziras, užreiškė, kad 
Turkija nenorinti bile keno 
globos, kaip tai nekurie eu- 

ropiečiai ir amerikonai no- 

ri. Girdi, net ir geriausios 
šalies globa, kokia skaitoma 
Suvienytos Valstijos, tur- 
kams nebūtų naudinga, nes 

patįs žmones geriau supran- 
ta ir jaučia savo reikalus. 

SPECIALIS TRIBUNALAS 
TEISIMUI SINFEINERIŲ. 

Londonas, gruod. 4 d. — 

Valdžia suspendavo prisai- 
kintųjų teismą tardymui ai- 
rių politiškų prasikaltėlių. Jų 
vieton bus įsteigtas specia- 
lis tribūnas iš trijų teisėjų. 

VOKIETIJA NEĮSILEI- 
DŽIA BRANGENYBIŲ. 

Berlynas, gruod. 4 d. — 

Vokietijon pradedama ne- 

įsileisti jokių brangenybių. 
Jei kas vežasi brangenybių, 
tai jos konfiskuojamos be 
jokio užvilkimo. 

Tuomi norima prašalinti 
žmonių norą įsigijime bran 
genybių ir sulaikyti išplau- 
kymą vokiškų pinigų i ki- 
tus kraštus. 

ANGLAI STEIGIA VAIZ- 
BOS AGENTŪRAS 
SKANDINAVIJOJE 

Londonas, gruod. 4 d. — 

Atstovai federacijos Angli- 
jos išdirbysčių keliauja po 
Skandinavijos šalis, kad į- 
steigus jų sostinėse ir žy- 
mesniuose miestuose savo 

agentūras del parankesnio 
susinėsimo su vietos pirk- 
liais. 

SAKO, ANGLIAKASIAI 
STRE&KUOS BE VADŲ. 

Pittshurgh, Kansas, gruo- 
džio 4 d. — Kansas distrik- 
to angliakasių prezidentas 
Hovvart šiądien užreiškė, 
kad sodinimas lyderių ka- 

lejiman neišgelbės situaci- 
jos, nes angliakasiai gerai 
esą suisorganizavę ir mo- 

kės streikuoti nors jų vadai 
♦bus suareštuoti. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkčjc. 

Šiądien giedra; maža at- 
maina temperatūroje; vidu- 
tiniai šiaurvakari! vejai 

Saulėtekis, 7:03; 

Saulėleidis, 4:14. 
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LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS 
KLAUSIME. 

Jau apie metus laiko Lietuva vaklosi 
kaipo visiškai savistovi valstija, kurioje veikia visas valdiškas aparatas. Tiesa, di- 
džiosios valstijos (išskiriant Angliją) ne- 
pripažino Lietuvos nepriguimybes. vienok 
tokis pripažinimas curės g eit įvykti, nes 
lietuvių tauta yra tvirtai pasiryžusi tapti laisva ir neprigulminga ir ginti savo liuo- 
sybę nuo priešų. Priegtam, lietuviai paro- dė visam pasauliui, kad jie yra pilnai su- 
brendę prie savistovumo, kad jie moka 
ginti ir saugoti sa/o teises, kad jų sudary- 
ta katiumene narsi:*' kovoja su Tėvynės 
priešais ir kad sutverta jų valdžia suma- 
niai tvarko visus reikalus, nežiūrint ant vi- 
sų sunkenybių. 

Teciaus m'usų pačiu tarpe atsiranda 
nemažai tokių, kurie vis dar abejoja apie 
Lietuvos nepriguimybes galimybę. Jie 
abejoja, ar Lietuva galėtų išsilaikyti nepri- 
klausoma — ar lietuvių tauta yra ganėti- 
nai augšt?.! pakilusi krlturoje, kad palai- 
kyti reikalingą valstijinę tvarką ir kad ne- 

trukdyti kitoms valstijoms — politiniu ar 
ekonominiu žvilgsniu. 

Nekurie iš tų abejojančių mano, kad 
lietuviams, kaipo žemdirbių tautai, butų 
patogiau ir geriau priklausyti prie kokios 
nors didžiulės valstijos, kur augščiau sto- 
vi' žemdirbystė ir pramonė ar prekyba. 
Kiti gi mano, kad lietuviai, ar jų išrink- 
ta valdžia, jokiu, budu nesugebės palaiky- 
ti krašte reikalingos tvarkos ir todėl po 
trumpo laiko savistovio valdymosi visvien 
turės prisiglausti prie didensnės valstijos. 
Yra dar ir tokių, kurie nori, 'idant Lietuva 
butų prijungta prie kitos valstijos tam tik- 
rais luominiais ar partijiniais išrokavimais, 
lyg prisibijodami kokių nors varžymų ar 

persekiojimų (nors tai kraštutinumai). 
Visi tie abejojantieji ar savotiškai ma- 

nantieji klaidangai persistato tikrą dalykų 
stovį — Pilnai nuosekliai nušviečiamas 
Lietuvos neprigulmybės klausimas, sąry- 
šyje su augščiau privestais abejojimais, pas 
kiaušiai Amerikon pribuvusiame Lietuvos 
Valstiečiu Sąjungos laikraštyje, "Liet. 
Uk." — 

" 

"Deiko mums reikia nepriklausomais 
buti? — Šitas klausimas nereikėtų mums 

nei statyti, nei svarstyt1', jei šiandien Lie- 
tuvoj nebūtų svetimų atėjūnų, kurie viso- 
kiais kreivais budais žmonėms įkalbinėja, 
busią Lietuvai nebūtinai reikia nepriklau- 
somybės arba busią priklausant didelei val- 
stybei žmonėms gali buti lengviau ir geriau 
gyventi. Taigi pažiūrėkime. Pirmiausia 
j žmones. — Šiandien visa valdžia yra mū- 

sų, lietuvių, rankose. Tegu dar ne visoj 
Lietuvoj. Bet užteko kaikurioms ministeri 
joms sumažinti tarnautojų ir darbininkų 
skaičių — jau atsirado nemažas skaičius 
be darbo žmonių. O kas atsitiktų, jeigu 
Lietuvą vėl imtį svetimi v,Idyti? Tada mū- 

sų žmonėms dar mažiau vietos savo krašte 

tebūtų ir jie turėtų keliauti svetur duonos 
jieškoti. 

Ūkio atžvilgiu dar blogiau. Tiesa, šian- 
dien ekonominis arba akio gyvenimas iš- 
iręs. Bet kaip-tik pasibaigs kare, cai Lie- 
Vuva, norėdama buti nepriklausoma, turės 
stengtis kuodaugiausia visko namie gamin- 
ti — žodžiu, turės atsirasti fabrikų, dirbtu- 
vių ir kitokių įstaigų. Tada ir žm mes tu- 
rės daugiau darbu ir uždarbio ir lengviau 
bus visiems gyventi. Bet jei Lietuva pri- 
klausytų Rusams, Lenkams, Vokiečiams ar 
kitai valstybei, tai svetimieji tyčia Lietuvoj 
pramonės įstaigų nesteigtų arba trukdytų 
steigti, kad lietuviai butų priversti jų fab- 
rikų dirbinius pirkti, čia nekalbama jau 
apie dvarus. Visos lietuvių partijos reika- 
lauja dvarus bežemiams ir mažažemiams 
išdalinti. Bet jei Lietuvą valdytų svetimi, 
tai jie šito padaryti neleistų, nes Lietuvos 
dvarai priklauso svetimtaučiams — len- 
kams, rusams, vokiečiams. Be to — Lie- 
tuva dabar, palyginant, labai dar mažai 
skolų teturi. Lietuvos vienam gyventojui 
išeina skolų keliosdešimts markių, kuomet 
tokie lenkai, rusai ir vokiečiai savo skolas 
skaito šimtais ir tūkstančiais kiekvienai 
galvai. 

Kulturos atžvilgiu priklausymas sve 
timai valstybei reiškia dvasios vergiją. Šian 
'ien, tiesa, dar sunkiai viskas eina — ma- 

ža teturime laikraščių, maža knygų, nedaug 
mokyklų ir kitų .kulturos įstaigų. Bet jei 
vėl svetimi Lietuvoj užviešpatautų, tai pa- 
sistengtų užslopinti ir tai, ką dabar turime. 

Tvarkcs atžvilgiu — tuo tarpu per- 
daug girtis negalime. Bet juk mes dar nė 
vienos dienos niekieno netrukdomi tvarky- 
tis negalėjome, nekalbam jau apie tai, kad 
visi esame dar tik neįpratę mokiniai. Pa- 
galiau, darė tvarką pas mus svetimi—ar 
taip jau viskas gerai buvo? Visako. ir ta- 
da buvo. O jeigu dabar mes visi taip pil- 
dytume įstatymus ir valdžios įsakymus iš 
geros vali Ns, kai]) pirmiau iš baimės prieš 
svetimuosius — tai tvarka butų daug ge- 
resnė, kaip seniau. Berods, esama pas mus 
ir blogų, apsileidusių, nedorų valdininkų. 
Bet, ar svetimiems viešpataujant, jų nebū- 
davo? Skirtumas tik tas, kad seniau ir skų- 
stis ant valdininkų nedrįsdavome arba ne- 

galėdavome, o dabar šaukiam ir teisybės 
i reikalaujam be baimės. 

Apskritai imant, gerosios nepriklau- 
somybės pusės taip didelės, o blogosios taip 
menkos, kad,-rodos, nei klausimo negali bu 
ti, kas geriau — svetimiems vergauti ar 

laisvais — nepriklausomais "būti- Rimtesnis 
į jau klausimas — ar Lietuva gali nepriklau- 
soma išsilaikyti? Bet į šitą klausim*], ro- 

dos, atsakymas jau yra duotas. Jau beveik 
visi metai, kaip mes niekieno nepadedami 

j ir iš niekur pašalpos negaudami, o dauge- 
lio nuolat trukdomi, .nepriklausoma valsty- 
be** būtimi gyvename — gyvename pradė- 
ję iš nieko ir jau turime dabar visą valdžios 
aparatą, kariumenę ir t.t. Tiesa, musų 
vaMžios aparatas dar nėra tobulas. Bet 
turime ir tai žinoti, kad stipriausių valsty- 
bių valdžios karės ^įetu nesustiprėjo, bet 
išklero arba net ir visai subirėjo. O jeigu 
mes galime dar karę vesti ir valdžios apa- 
įratą tobulinti, tai tas rodo, kad pas mus 

lyra gana pajiegų nepriklausomai valstybei 
[palaikyti. Reikia tik vieną atsiminti. Lie- 
įtuvos nori ir rusai, ir lenkai, ir vokiečiai. 
Delko jie taip Lietuvos nori? Ar manote 

į dėlto, kad norėtų mus sušelpti? Niekuomet! 
[Jeigu jie taip Lietuvos nori, tai reiškia, kad 
! jiems Lietuva labai naudinga — kad jie iš 
Lietuvos tikisi gerai pasipelnyti. O jeigu 
taip, tai reiškia, kad Lietuva, duodama sve- 

jtimi ms pelno, gali visai nuo jų nepriklau- 
Isama outi, pati savo pelnu naudotis. Paga- 
lliau, jei yra nepriklausomų ir laimingai gy- 

| venančių valstybių dar mažesnių ir netur- 

tingesnių kai Lietuva, tai kodėl turėtų sve- 

timiems priklausyti Lietuva? 
Bet čia yra dar vienas klausimas. Isto- 

Pastabos 
Išvados. 

Drabužiai vežami Lietu- 
von, — skelbia p. P. Vaite- 
kūnas, Brooklyno Liet. 
Gelb. Dr. skyriaus raštinin- 
kas, "V. L." N 48. Jis pa- 
stebi, kad išeinantis į Lie- 
pojų laivas veža 34 dideles 
skrynias drabužių, susiųstų 
iš įvairių kolonijų. Dau- 
giausiai pasidarbavęs Dr. J. 
Valukas. Galop nurodoma, 
kad drabužių Į Brooklyną 
nesiųstų, nes bropklyniečiai 
nežiną, kuomet bus galima 
gauti laivą; vienok ragina 
drabužius rinkti ir laikyti 
juos pas save iki tam tikro 
pranešimo laikraščiuose. 

Išeina, kad nors drabužių 
ir butų, bet nėra kaip jų 
pasiųsti... O žmones Lietu- 
voj kenčia šaltį ir laukia iš 
Amerikos pagalbos. 

* H! 

Kun. K. Prapuolenis pra- 
nešė (iš Komos) "Drauge" 
(nuo lapkr. 6 d., š. m.), kad 
Romon atkeliavęs spalio 4 

j d. tiesiog iš Lietuvos kanau- 
ninkas Jurgis Narijauskas 
su Žemaičių ir Seinų vysku- 
pų ingaliojimais ir su Lie- 
tuvos užsienių dalyk v minis- 
terio raštu bus pirmutiniu 
Lietuvos legaliu atstovu prie 

I Vatikano (nuo Vilniaus vys- 
kupo Matulaičio ingaliojimo 
neturįs). 

Kan. J. Narijauskas pasi- 
kalbėjęs su kardinolu Gas- 
parri (popiežiaus sekr.) ir 
kitais Vatikano šulais, o 

spalio 29 d. turėjęs audien- 
ciją pas popiežių Benedik- 
tą XV, kuria 1 bai likęs pa- 
tenkintas. 

Vatikanas pripažino kan. 
J. Narijauską oficialiu Lie- 
tuvos vyskupijų atstovu Ro- 
moje. Tokiu budu lietuviai 
turės savo atstovą popie- 
žiaus rumuose ir galės tie- 
sioginiu keliu kreipties su 

visais, reikalais į popiežių; 
— lenkai nebegalės daugiau 
"savotiškai" perstatyti lietu 
vių reikalus Vatikane. 

Didvyris yra tas, kuris pa- 
lieka savo pėdas ant laiko smil- 
tie?. Bet gudrus žmogus yra 
tas, kuris u/.ausia savo pėdas. 

STATISTIKA, 
ALASKOŠ ANGLIŲ KASV 

KLOS. 

llM8 m. Alaskoje iškasta 75, 
(>00 tonu augiui, vertės $411, 
850. Tai galima palyginti su 
1 (M7 m. iškasimu kujnu't buvo 
pasiekta 53,955 tonai, vertės 
$265,317. Praėjusiais metais 
daugiau anglių iskasta Alasko- 

| je, neg kuomet nors pirmiau 
per visa Alaskos anglių kasimo 
istoriją. 40c/° daugiau, neg 
1917 m., luvriais buvo daugiau 
iškasta, neg kad buvo pirmiau 

I Yra manoma, kad anglių kasi- 
nio industrija jau ištikrųjų Ala 
skoje prasidėjo. Daugiausiai iš 
kasta 1918 m. Matanuslos lau- 
ke, būtent 63,092 tonų. Liku- 
sioji dalis buvo iškasta aštuo- 
niose ar dešimtyje kasyklų, iš- 
sklaidytų po Įvairias dali* 
tos teritorijos. Visose tose ka- 
syklose. išskylrus Matanuskos 
ir B>Lfrring River laukus <bei vie 
tas ties Port Graliam, buvo ka- 
sama laisvai su namų vartoji- 
mui leidimais. l»uvo dirbama 
12 kasyklose. Dirbo 239 vyrai, 
vidutiniai imant, po 254 dienas 
per metus. 

Matanuskos lauke Eska 
Civek kasyklose buvo darbas 
vedamas Alaskas Engineering i 
Lominission. kad pagaminti ku 

i r > geležinkeliui ir kitiems val- 
diškiems reikalams. Chickaloo- 
no kasykloje, prižiūrimoje tos 

I' 

pačios tomisijos, svarbiausis 
darbas buvo ištirti ir sutvarky- 
ti kasimą, taigi mažai anglių 
buvo tepagaminta, nors ir tiek 

(nebuvo tikėtasi. 1918 m., pir- 
! nia karta Matanusk^s anglis t, cp 

buvo išvežtos už Anchorage. 
Privatiškas kasyklų darbas bu- 

1 vo vedamas dviejų kontrakto- 
rių Matanuskos lauke, bet no'rs 
ir prikasė kiek anglių, tėč'au. 
abelnai imant, jų darbas buvo 

I nenašus. 

G rudų Korporacija. Prane-į 
ša, kad nuo liep. 1 d., iki lapkr.! 
7 d., kviečių ir miltų išvežimai 
siekia 59,327,000 bušelius kvie 
čiu ir 6,154,000 bačkas miltu, c. 7 7 c, 

išviso padarant 87,020,000 bu- 
šelių, sulyginus su išvežimais 
pereitų metų, kurie buvo 67, 
273,000 bušelių kviečių ir 6,104 
000 bačkų miltu, išviso pada- 
rant 04,741,000 bušeliu. 

c 

Karnų Statymas. '"Xe\v York! 
Sun" sako. kad namų staty iltį 
reikalai Suvienytose Valstijose 
apima 1,000,000 gyvenamiems 
namams, 128,000 dirbtuvių, kai 
nuojančių po $100,000 ar dau- 
giau; 325,000 dirbtuvių, kai- 
nuojančių mažiau, neg po $100, 
000; 6,000 ligonbučams, 5,000 
mokykloms ir viešoms įstai- 
goms, 120 prekių terminams: 
14,000 gelžkelių stotims, ir 20. 
000 bažnyčioms iir teatrams. 

LAIŠKAS 1S LIETUVOS! 
Antanas (»Xe\v 

Mesico) aplaikė laišką nuo 

Katrin .s Jauniunienės iš Striel 
či 11 kaimo, Mariampolės apskr. 
Suvalkijos, kur tarp kitko ra- 

šoma : 

"Nepaprasti apsireiškimai 
dėjosi Lietuvoje, kuomet gy- 
ventojai išgirdo, jog Lietuva 
jau sutraukė vergijos retežius 
ir tampa kriipo neprigulminga 
šalis.. Jaunuoliai, palikę saviš- 
kiu^ namus, stvėrės už ginklo 
ir ėjo Į kovą, kad apginti savo 

tėvynę nu ) priešų.... Bolše- 
vikai bematant tapo išvyti. Da- 
bar musii kariauna — grumia- 
si su lenkais.... Dabar Lie- 

! s 1 tuvoje tapo paskelbta mobili-1 
zacija, imanva kariumenėn nuo' 
19 ik'i 45 m. £mžiaus vyrai. Bet 

I dauguma eina saunoriai. Tą- 
(lai, taipgi, sauncViai stoja j 

1 kariumene. Lietuviu kariume- i x i 
nė labai narsiai kariauja. 
tuvos ponai, kurie bandė sukel- 
ti maištą, tapo suareštuota. An- 
glija eina už lietuvius An«. 
glijos atstovas, atvykęs Lietu- 
von, sakė prakalba, kur paste- 
bėjo. kad Didžioji Britanija bu 
sinti Lietuvos globėja ir parū- 
pinsimi užtektinai Lietuvos ka 
riunienei reikalingų ginklų.... 

Su m lerimis yra bėda ta 
me, kad jos kuo senesnės, tu 

(langiaus nori mylėti. Gi kuo 
(langiaus jos myli, tuo senes- 

nės nuduoda. 

rija mums rodo, kad nepriklausomybės kar- 
tais nustoja ir daug didesnės ir turtingesnės 
tautos bei valstybės negu Lietuva, o kitos 
visai mažiukės ir neturtingos išsilaiko ne- 

priklausomos ir laimingos. Delko? Isto- 
rija mums ir tai parodo. Ten, kur žmonės 
darbš!.ųs ir dori, kur netingi dirbti ir mo- 

kytis — 'ten jie susikuria gražų gyvenimą, 
j Įsitaiso gerą. tvarkę ir valdžią, visa ko bū- 
na pilni, geruoju sugyvena su kaimynais, 
0 jeigu koksai kaimynas drįsta užpulti, tai 
taip visi, kaip vienas, stoja savo laisvės ii 

1 nepriklausomybės ginti, kad ir didelis prie- 
jšas nieko negali padaryti. Be to, tokių dar- 

bščių ir šviesių žmonių valstybė paprastai būna įgijus pagarbos ir simpatijų ir kitų di- 
delių bei galingų valstybių, taip kad pa- 
vojaus valandą ji visur randa sau gana drau 
gų ir užtarėjų. Tokios mažiukės, bet darbs 
čios tautos, prieš karę buvo belgai ir ser- 
bai, kuriuos mėginą praryti galingieji vo- 
kiečiai. Ir nieko nepadarė, nes visas pa- saulis tas mažiukes valstvbes užstojo ir pa- 
laikė. 

Taigi ir mes, jeigu norime Lietuvos 
valstybę nepriklausoma išlaikyti, pirmiau- 
siai turime dirbti, mokytis ir sferą tvarką 
bei gerą valdžią Įsitaisyti". 

DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
\r esi nervuotas, skauda galva- trumparegy^ 
paeina nuo silpni} akių. Sergėkite savo n 

| i i m a. Ypatinga (i.mi.i atkreipiame š vaikai 
I einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki vakaro. Nedčl.: 10 iki 1 valandos. 
Į Ofisas lfi53 V/est 47-ta kampas j Ashlaao Ave. Telefonas Drover 9660. I 

Ofisas; Tei. Drover 7042 i 

DR. S. MIKELIS i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

ChicagOB 4712 S. Ashland Ave j 
Cicero 4847 W. 14th Street | Ofisas: Tel. Cicero 5961 j 
Rezidencija 3336 W 66-th Street Į 

Teleptione rrospect 8585 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
•JDentistas... 

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halsted St. Chicago 
felephone urover oOO" 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

2261 S. HALSTED SI., CH/CAGO 
Valandos nuo 10 ryto iltį 8 vakare 

Nedėliomis pagal sutarti. 

Tel Drover 7045% 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
0 

Nedėliornls įagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-toa Gatvės. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

r-rai ueiuTiam žinomu per 16 ■« 
tų kaipo patyrę* gydytojas, ckirarg* 
u >>us<ris. 

Uydu aitria* ir ihrotiiikaa litfts, rj 
nj Moterį; ir vaiki], pagai naujausi* 
metodas. X-Kaj u kltoldsa etetm« 
(rietaiauk. 

Ofisas ir i^ibotat.rlja: 1025 W. 13ti 
Street, netoli tink Street, 

VALANDOS: Nuo 10— !2 pietų, «' 
6—8 vakarais. Teiepbonc Caiial JllO 

GYVENIMAS: 34U S*. 'lalsted St 
VALANDOS: 8—V tikui. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str 
Tili Ketvergo vak. uut 5'.30 iki 7. 

Telefonas Yards 723 

Telephom Virdj 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CBIRURGAS 

3ydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyi j. 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. Halsted Ct.. Chicago, III. 

Phonts: 'S ards 155—551 
Rcjicicnce Phone Drovrr 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Pk 
DRUG STORE—A PTIE K A 

Pildome Visokius Receptus 
3G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisą;?: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Va'. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:3C 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 2(i3 

,DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

16::; \V. 51ma ii- kamn. Marshficl 
Vai.: iki 0: ir :? iki 4' ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Nykstantis "Credo", 
Kada žmonės nurims it je y-! 

patiško intereso pažvelgs į XX 
šimtmečio prietikius, pamatys 
kad paveikslu skilimas yra did- 
žiausios svarbos santikvje su bė 

gio pažanga link civilizacijos. 
Opinijos krįstalua.vinias, i 

credo vra gan baisi kliūti.-, žino 

gaus* tikram besi plėtojimui. 
Sunku ją prašalinti, bet gali- 
ma. Cred > bar jierai stabdo 

žmogaus bes i pietoj imą ir skel- 

bia proto auginimą. Ankstyvas 
kaukoles kieiinimas gali ap- 

saugoti švelnius sMOgenu au- 

dinius, bet vėliau jis sulaiko jų 
besivystimą. Intikėjimo sufor- 
muluofo išreiškimo kartojimas 
apfubežiuvja protinį 'horizon- 
tą, kaip lietka inkalina pauk- 
šti. Ir ikėjimo naujas išdėsto- 
mas yra tiktai klictkos permai- 
nymas. 

Žmogaus reK^ijinC* prigim 
lis pradeda išaugti suformu- 
luoto intikėjimt) šiaurininuis— 
varžymus. Jo idealo išreiški- 
mas keičiasi iiu'o credo į dari>a, 
nuveikim i. Sujaukimas j<> |>a- 
rei^ų — jo artimiems ir '"Ova 

si s Bendrystei" — išaiškinta 
į religijos supratimu. 

Paveikslų sukilimas leidžia 
žmonėms susidraugauti kaipQ 
broliams. Credo pražuvimas 
pahuosuoja protą, nes nuomo- 

nės formulavimas apribuoja 
ji- 

Kada žmogus pradeda su- 

prasti religiją, jis tampa mi- 
trus pašilių suoti nuo credo. 
'! ie, kurie garbina dvasioje, 
nereikalauja -paveikslo, prieš 
kuri turėtu lenktis. 

Mes įžengiame j dvasinio 

vystymosi erą. Geriausi žmo- 
nės laukia viltyje. Paveikslų 
skaldytojau — rusiu- urane< 

sai/ šaukia tyre: "susiraskite 
tiesu t aka; priruoškite kelią." 
Mokslas nuolatai artinasi prie 
.lemento — kosmiskos Įvairy- 
bes versmes. Jis simbolizuoja 
Žmoniją. Jis siekia prie vieno 

Aukščiausio Principo pažini- 
mo, "iš kurio visi daiktai paei- 
na ir į kurį visi daiktai turi 

sugrįžti." Evoliucija medegos 
pasaulyje yra Sielos Evoliuci- 
jos simbolas — ta pastovi, iš- 
mintinga ypatybė, kuri išsivy- 
sto j Savęs Žinojimą. Evoliuci- 

ja yra raktas, kuris atrakins 

(iyvvbės ir Sielos misterijas: 
aš nesakau mirties, nes tai. ką 
įlies vadiname mirimu, yra tik 

Lai permaina. Perdėm Evoliu- 
cija mušti — dabartinis neto- 
bulas Teisybės išmanymas 
taps nuolatas besitobulinąs jos 
supratimas. 

Jntikėjimas slepia teisybes 
pažinimą. Mes perkeičiame in- 

tikėjima į tikėjimą. Kada mes 

suprasime abu iv perkelsime 
žedna i jo tinkama vieta niu- c- C c- c. 

s u pagarb je, tuomet mes pa- 
liausime buti teologiškais ir 
sektiniais. Mes tada tapsime 
relinijiniais. Mes padėsime j 
salį kudiškus žaislus. Mes taj 
sime žmonomis. Ir lada nebe- 
bus reikalo skelbi i viešai inti- 
kėjimą i Kristų, nes gyveni- 

| mas tai žinos. 

Individualine žėdnos žmonis 
| kos esybės atsakomybė, pas- 
kelbta visų protuolių — Jė- 
zaus is Nazareto ir Povil jo 
apaštale/ — vis daugiau ir dau 
giau energingai atsiliepia Į 
bėgio besiplėtojančius protus 
ir besivystančias sięlas. P.'o- 
ga — tai atsakomybės papildy 
mas. Atsiekimo kelias yra Tei 
sybėie: ištrauvino kelia* — I oi; 

Į 1 -; I syocje. 
x" i / 

Tai nėra mintis. Kuri skeli?-! 
tų nauja religija. Tai nėra' 
"Nauja Mintis." Tiktai pla- 
lesnės pažvalgos pripažinimai 
ii didesnis religijos supratima 

kurs išsivystė laiko pilnybėje 
ir \ix liucijos bėgyje. 

Pritaikink Involiucijos prin- 
cipą žmogaus Sielai, kai]) kad 
jis buvo pritaikintas jo kunui 
ir gyvenimui, ir Valdytojo žo- 
džio išsipildymas, — "bukite 
jus taipgi tobul\ kaip yra to 

bulas jūsų Tėvas Danguje." 
taps galimas ir neišvengimas. 
Sjela, žvelgiama Involiucijos 
švre^ je, yra žmogus. Ir religi- 
ja — žmogaus svarbiausias da 
Ivkas. I'aveikslu skilimai, ere- 

«, nykimas j>adaro galimu žėd 
nam žmogui peržvelgti s'ivc 
Kvoliue* jos Šviesoje. 

//. V.i 



jaunimo 'Štampelis. 
KAM TAI VISKAS? 

N- : 
— 

r I*.imt i darbą, kaž-koks ne- 

rangumas ima. Visokios sun 

kios mintjs skverbiasi galvon. 
Taip ir negalima atsikratyti: 
"Kam tai viskas?" 

Mėginu nusiraminti. Minti- 
mis persikeliu į darbo vielą* 
norėdamas surastie ką tokio 
kas suramintų, l>et nesiseka 
Viskas ten išrodo nuobodu 
Tas pat stalas, apverstas viso- 
kiais popieriais, kurie, taip at- 

silx)do, j ig širdis nuo jų krato- 
si tos pačios sienos, pageltu 
sios, apdulkėjusioj; tas pat lai 
krodiS lėtai tikčioja; išbliškę, 
nuvargę veidai aplink dirban- 
čių žmonių, kurie vis skubi, vis 

darbe — neturi laikj vienu-ki- 
tų žodžių apsimainyti. Visos 
mano pastangos surasti ką 
malonaus — nenusisekė. 

Apsižvalgiau aplink; tirš- 
tas rūkas, tarytum viską su- 

spaudęs la:,<ė, kur-ne-kur žmo- 
gus i>ercidavo skersai gatvės. 
Dirstelėjau augštyn, tarytum 
kas tai tokio kalx>jo ore ir slė 
gė savo sunkumu žemę. 

Kinu lėtu žingsniu, pilnas 
piktumo ant savęs ir ant pašau 
lio.# Girdžiu, kas tai atsiveja 
smulkiais žingsniais vis artyr 
ir artyn. Tik staiga kažkas sal- 
to palytėjo mano ranką. 

Iš nenmasėio norėjau truk- 
telėti ranką, tcl. susilaikęs pa 
žvelgia.t; žiuriu — mažc. mer- 

pirma Negu pirksi, gauk musų kainas, i 
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stenama Popierl© 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul rtubų I* vidaua, po $1.50 ui jalloni 
CARR BROS. WRECKING CO. 

IOGS-3039 80. HALSTED STREET, CKICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ JBAKGENAS 
Teisingos Keinos. 

Užganėdinima* garantuotas 
Vyrų lr vaikinų siuatl ir overfeotai. padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vSliausių ata'.lų ir, konservatyviSkų modelių $20.00 iki $46.00. Vyrų ir jaunų vaikinų t,iutai ir overkotai nuo $16.00 iki $28,ot. 
Vyriškos kelinčs $3.00 Ir p.ugščiau, Valkų siutai nuo $5.00 ir aug&čiau Pirkite gau overkotus dabar, kol žlcmo3 augštoa kainos dar neatajo. Męs turime daug frie?* r.jdfivCtų' siūtų ir ov&rkotų nuo $8.50 ir augšfiian Fu/l dross, tuxedo, frakai 'r t.p. nuo $10.00 ir augšCiau. Krautuvg atdara kaa vakarą iki 5. Ned§lIomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakarojusteigta 1302 

S. GORDON 
1415 SO. 8AL3TED STREET 

Pranešimas j 
Ttiriu už garbę pranešti gerbiamiems draugams Į 

ir pažįstamiems, kad aš atidariau paredų krautuvę, Į 
laikrodžiu, laikrodėliu, žiedu ir kitokiu auksiniu daiktu, i c' c V *.■ I 

Taipgi užlaikome gramafont*, rekordu visokiomis ir j 
visokius mtizikališkus instrumentus ir striunas. Taisau Į 

s 

muzikališkus instrumentus. Didelis pasirinkimas britvų ! 
ir pustų britvomis. \ 

K. PIKELIS. | 
1907 SO. MALSTED STREET, CUICAGO, ILL. į 

gaitė Šypsosi greitai dūsauda- 
ma; mat, ji pailso bėgdama. 
Jos drėgni, geltoni, kaip linai 
plaukai, Įsimetę betvarkiai skir 
sniais. Murziną, suteptą jos 
veiduką nušvietė dvi mėliui 
kaip dangus, akuti. Nespėjau 
dar gerai prisižiūrėti Į ją, kaip 
ji savo plonu, skambiu balse- 
liu prabilo: Derli-, duok man 

centą." Negalėjau užvilti tos 
maž »s mergaitės, — kurios 
akyse žibėjo tikėjimas ir viltis j 
į žmogų. Suradęs greit, pada- 
viau pinigą. Ji pažvelgė ilžiaug 
smo pilnomis akimis ir, nusi- 
šypsodama dėkingai, kaip vai- 
kai tik moka, pasišokėdama; 
nubėgo. 

V isos klaikios, betvarkio? i 
mintįs nuskrido ir klausimas: 
"Kam tai viskas?" pasirodė 
aiškesniu. Taip ir norėjosi šuk 
telėli: 'i)ėl pinigo, dėl pinigo!" 

Kinu į darbą vargo stumia* | 
nias, idant gavus "tą pinigą"; 
atsiginti nuo bado. Visame pa 
šaulyje žmonės dirba, vargsta 
skursta; kiekvienas susirūpi- 
nęs, kaip čia įgijus pinigą. 

Nors nuostabu, bet galima 
išaiškinti senesniųjų norą in- 
gyti pinigų, — tečiaus kaip j 
i jikia išaiškinti ir suprasti no-1 
rą ir supratimą pinigo vertes 

kūdikio, kurs, kaip gėlė ką-tik 
pražfdusa, turėtų džiaugties 
saulės spinduliais ir dangaus 
mėlinė, jau suprato, patyrė ga- 
le to, kurio išradimui žmonija 
pašventė šimtmečius savo kū- 
dikystės ir, kuris šiandien yra 
Įrankių: vienų gaįės, kitų ver- 

gijos. 
K. G. 

LlUOSYBū 

Jau užtekėjo saulė šviesybės ] 
Vaduoti Lietuvą iš tamsybės,. 
Nes vdrgija nenaudinga, 
Del Lietuvos vis bkdinga. 

C), Lietuva! Tėvyne mūsų! 
Tau nebereiks vargti po rusų 
Tu girdi gražią naujieną, 
Visur skambant tau kasdieną. 

Mes Lietuvai amerikiečiai, 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOCREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI 'VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS 1N METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuviu Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsbufghe. 

"Amerikos Lietuviu Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutarlį tarp 
hietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5l/z nuo s" 

Ko mums dar lankti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pi r ki te U ei u v os Bonus 

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

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tUojaus ir ispildęs aplikaciją, pasiųsk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Sinomi užsirakau Lietuvį Bonu už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokestį $ 

Liii gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatve 

Miestas .... 

Nors atskirti Lietuvos piliečiai, 
Darbuokimės <M savo tautos, 
Neapleistom jos ant visados. 

Mūsų darbai nepraeis ant nie- 
į ko, 
Jeigu mes nesigailėsim vieko 
Aukas ir kareivius siųsdami, 
(sietuvai pagalba duxlami. 

Žengkime pirmyn, broliai ir 
sesutės, 

Nepraleisdami nei vienos mi- 
nutės ; 

Laikas trumpas, daug veikimo 
De'l liu!o,s>oėje mūsų likimo. 

Lai gyvuoja tėvynė mūsų, 
Likusi liuosa nuo lenkų ir rusų! 
Lai vienybė i/r meilė tarp lietu- 

viu, 
Atneša daug labo del mušu O c 

visu. 
c 

C. J. Gedvilas, C. S. Y. 

Iš GffeCiisio 
Lietais Amerikoje i 

ROCHESTER, N. Y. 

Prakalbas. 

Lapkričio 23-24 dd. kal- 
bėjo p. F. Živatkauskas iš 
Scranton, Pa. Sui engtos per 
L. G. Draugijos 12 skyriaus 
ir L. S. ir D. Draugystės. 
Kalbėtojas kalbėjo vaizdin- 
gai nupiešdamas dabartini 
Lietuvos padėjimą ir iš ku- 
rios pusės randasi Lietuvos 
pardavikai. Priparodė ar- 

gumentiškai paremdamas 
faktais, kaip klerikalai at- 
sineša link Lietuvos. 

L. G. Draugijos 12 skyrius 
laido ant išlaimėjimo porą 
kanarkų, padavanotų p. J. 
Žemaičio, 284 Weyl st. Ti- 
kietu išparduota už $26.85. 
Išlaidų $13.20. Pelno $13.- 
65, kuris tapo pasiųstas L. 
G. D. centran. 

L. G. D. 12 sk. rast., 
P. Petronis. 

SCRANTON, PA. 

Lapkričio 28 d. Dailės My- 
lėtojų choras antru kartu per- 
statė scenoj opera "Girių Ka- 
ralius." Pastarasis choras dar 

buojfisi |)o vadovyste A. S >- 

deikos, todėl ir veikalas buvo 
artistiškai atliktas, kaip akto* J 
rių veikimas, taip ir scenos 

prirengimas buvo puikus. Vei- 
kalas ir mažos mergaitės Ka- 
marnuskiutės solas 'A ai Var- 

ge, Vargeli" publikai ytin pa- 
tiko. Ta paliudija skaitlingas 
ir garsus a])lodisinentas. Pu- 
blika rainiai užsilaikė per vis;i 
programa. 

Garbė Dailos Mylėtojų cho- 
rui už surengimą tokių puikių 
vakarų. 

Dailus Mylėtojas. 

KENOSHA, \VJS. 

L. Laisvės Varpo. isleistu- 
| vių pranešime tarp kitų au- 

kautojų paskelbta Ji. Bučių 
niulč, turi Imt i li. Ihiciunicuc. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jaa natai 

1149 t. Morgan tt, kort* lt at 

»poUall»taji Moteriškų, Vyrliif, 
ir Chroniškų Llgy. 

Valandos: #—10 ryto, 11—1 fo 
plet. «—s vak., Padfil. *—1. 

TELEFONAS YARDB W* 

VALKN'TI XK I)R I^SSM A 
KINO COLI. KG E 

Mokina siuvimo. torpliao. dfesigning 
iienomii lr vakarais dėl bizuto 11 
aazrtų, Paliudijimai Išduodami ir Tie- 
toa parūpinamos dykai. Atsilankykite 
rba rašykite, o 109? paaistongsimo 

suteikti jums patvim*. 
2407 \\. Madison St. 

Sara Pcttck, I' r i nei pa I 

DR. J. SH1NGLMAN 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
l Gydi) Reumatizmą. Gydymas Elektriką 

Spcciališkumas. 
1229—49th Ave. Tel. Cicero 3656 

Ofisas: -49tH Ct. iirio 13-tos. 
Tclffouas Cicero 49. 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna formula ir smulkmeniški paturi- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j- 
taisus varirnui degtinės, prisiunčiami 
už §1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma vareniė 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubink 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderiu, pinigais arba pašto ženkli?;- 
liais. 

W/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/S.| 

Lietuviškas išradėjas 
Šiuo vardu knygutė paro- 
dys Jums kiek žmonės pel- 
no padarę ir kiek dar gali 
padaryti per išradimus. 
Ta brangią knygutę siun- 
čiame kiekvienam ant pa- 
1 eikalavimo. 

DYKAI 
Kaipo žinovai (exnertai) 
patentu bandome išradi 
mus DYKAI. Rašykite 
reikalaudami mus knvgos. 

AM E PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather BMg. 
Washington, D. C. 

ŠALIN SU DEGTINE I 
Visa Amerika išdžiuvo, bet jeigu nori' 
atgaivinti širdį, nenusimink labai, nes 
mes išdirbamo tam tikrą sunką, iš ku- 
rios jus galėsite sau pasidaryti miiką 
gėrimą, kurį mes gvarantuojame, užga- 
nėdins kiekvieną. Jeigu jųs norite ger- 
ti prieš valgj arba po valgiui, ar parė- 
jęs iš darbo, arba ant vestu"'ą, krikš- 
tynų arba šiaip kokią nors pasilinks- 
minimą, jus lengvai galite pasidaryti 
kelis galionus gana pigiai. Pakelis iš 
kurio jus galite pasidaryti t> galionus, 
tik $2.00. Ištikrąją užsimoka bandyti. Rašykite šiądien: 

WALTER KO VELT V CO. 
Dopt. 25j.—1117 N. Paulina St. Clncago 

■LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja įpt Ę\ O verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. ** 

" 
■ 

Atneškite arba atsiųskite i J G SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
UtarniukrJs, Kotvergais 1335 MILV» ATJKEE A\ E. 
ir Subatomis 9—D tarp Paulina ir Wood Sts. 

N amuose 

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

stokos laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti pas ep as 
tam tikrose knygose, Jieškantis jį ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždaviniu ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sąjungą Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir Jos viršuje, 10 
•GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios .artojas nesapnavo temelėje esant 25 

CHEMIJA, jstabus njokslas apie ugnį, orą, vandenį; žerę ir jų susilietimus, *2® 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- llnta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) — — 3.00 
PASKAITOS iš Biologijois ir Bakterijologifios su paveikslais apdaryta, 65 

ŠIRDIS jos autorius garsus il_ių rašėjas de AmiČi. Knyga labai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "Širdis." Jos turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoips bile kuomet ir bile kam, $1.50 KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, lelpa daugybė paveikslų (3 knygos) j. $3.00. 
SVEIKATA arba tiesus i ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijos ir Hyglenos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno peniai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. JCaip ištobulinti kuną, balsę. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno Bana- nų ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai jsivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas įsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius vlrš- minėtomis 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 išsiųsiu greičiausiai. 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musii krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 
gausi. Mašinėlių laiškam drukllot ir ofiso darbams 
yra naujausio-s mados. Užlaikom \isokius laikrod 
žius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškai^ rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirb) sčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 SO. ASHLAND AYE., CHICAGO, 1LL. 

Telefonas: D ROVER 7309. 

SrawbefiBi 

,w'L.ŠON ĄCa 

PREbHOfESJ 
MttW4.fl r*1, 

i*"y'A'"u' 

TEIKTAI svc'kos, pilnai pri- * nokusios uogos, isirpus»Icr 
ir sultingos yra vartojamos 
Wilsom> Gcrtificd Preservuos 

Jusų kraut r.vninkas užlaiko 
jas, jeigu jus tik reikalausite 
nuo \\ ilsono Preservu. 

Ilut ir Ashland A ve, 
lialtimorc Avc, 1237 Oa' riale A ve. 

k 



AUKOS LIETUVOS LAIS 
VĖS VARPUI LAIKE 

AMERIKOS LIETUVIU 
SEIMO IR BANKIETO. 

Jeigu rastųsi klaidos var- 

duose, pravardėse, arba au- 

kų sumose, meldžiame pra- 
nešti Lietuvos Laisvės Var- 
po Komitetui. 

(l'žbaiera.) 

Povilonis J $15.00 
Paukšta Leon 5.00 
Pavietas C. S 5.00 
Rudis Mot. Chicago, 111. 30.00 
Kuneviče Jonas 5.00 
Rugis K 5.00 
Račkauskas \*. K. Brooklyn 

N. V. 5.00 
Rimkus Pran. CTiieago, UI. 

6.00 
Ročka F 5.00; 
Račiūnas A. I'. Brooklyn, X.l 

V 5.00; 
Račiūnienė Klzb 5.00, 
Rakauskaite M. (.Iiicago, 111.! 

, 10.00! 
Saldžiausios Širdies \ ieŠp. Je-| 

zaus Dr-ja 50.00 
Švento Mataušo Apaštalo 

Dr-ja 50.00. 

Symkicvičc St 50.00^ 
Sventakuprių Dr-ja. 41.751 
Šv. Jurgio R. ir K. Dr-ja. 

zo.uu. 

Svilins J. A 25.00i 
Šilkai skis S 25.00 
Stankūnas V 25.00 
S. f.. A. 20S Kp. Moterų 20.00| 
Šukalskienė P 15.00| 
šata» Charles 13.00; 
Sarpalius J. I)r 10.00. 
Strimaitis A. P> 10.00 
Šnuolis K. Detroit, Mich. 

10.00! 
Šatkauskas F i 0.00 j 
Šalkauskas M. .4 10.00 
Šalkauskienė Ona 10.00 
Šidlauskas St. ........ 10.00 
Svilas Jonas 10.00 
Šileika Jonas 5.00 
Selickas Jonas 5.00 
Sigvat Zofia 5.00 
Šlakįs Petras 5.001 
Strupclis F 5.00| 
Šilkeviče Ant. Chicago, 111. 

5.00 
St likis Ant 5.00 
Stasiulis Pranas 5.00 
Svonauskas Ant 5.00 
Šv. Jono Krikštytojo Dr-ja 

2.00j Sadauskis Jonas 1.00 
Šventkepuris \Vilkes Barre, 

Pa 1.00 
Sniečkus Mot. A. Chicago, 111. 

1.00 
Statkauskas V. M 1.00 
Statkauskas E. Mrs. .. 1.00 
Šennioliunas J. Dr 2.00 
Tamuliunas Mart 25.00 
Tttmsis Ju/ozas 10.00 
Tamošiūnas Jonas .... 5.00 
Trijonis Jonas South Chicago, iii į.oo 
L'nivcrsal State R a n k Chicago, 

111 100.00 
l'gencki Marija 15.00 
Urbalienė Amelija .... 5.00 
Va rak o is Kost. Cleveland, 

Ohio 100.00 
Vaitekūnas F 25.00 
Vaicekauske Mikas .. 50.00 
Vilkus J 20.00 

.Vitkus J. Chicago, 111. 15.00 
Valentinas Jonas .... 15.00 
Vaismužis J. Cleveland. Ohic* 

11.00 
Vinikas V. K. New York, X. 

,Y 10.00 
Yaišnis Jurgis Wilkes Bar re, 

Pa. ....' 5.00 
Virbickas F. D. Chicago, [H. 

5.00 
Vaištortas Kaz 5.00 
Yidienė l" 5.00 
Valaitiene Marė Shenandoah, 

Pa 5.00 
Vilkis Ant. Chicago, 111. 5.00 
Valančius St. 5.00 
Vasilauskas Juozas .... 5.00 
Valantis Mikolas 5.00 

Vietines Žinios 
rGXTC,ESTAI IŠGELBĖJO 

DVI GYVASTĮ. 

Ponia Ella Riley ir jos duk- 
tė Margaret, 1102 \ortb La 
Salio gatves, vakar ankstį ryt n 

tap t ugnigesių išnertos iš už- 

įsidegusio namo, nuo ketvirtu 
lubų. 

Nainas jau buvo smarkiai 
užsiliepsnojęs ir pabėgę iš l<- 

penkiolika nuomininkų pašte 
bėjo, kad tuodvi moteri dari 
nėra pabėgę iš ugnies tuomet 

ugnigesiai da s i gavo i jų kam 
bari, ir ant rankų jadvi išne- 
šė. 

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 

Miesto didžiam pašte randa- 
si del sekančių lietuvių laiškai 
iš Europos: 
L l Sartas Tanias 
4(). Kertis John 
74. Lukas Jonas 
10f>. Rasimas Jonas 
115 Rusteika Joe 
147 l'rban Anton 
148. I'rimtis Pranciškus. 

RISTYNĖS. 

Jim Londas eina imties su 

Joe Gesiitowt. 225 svarų lie- 
tuvis ristikas. Londas mano 

du sykiu paristi Geshto\vtą, 
Ristynės atsibus šį vakarą Ha\ 
market teatre. (Reiškia ir 
lietuvių randasi žymių vyrų iš 
įvairių atžvilnių. Tik gaila 
kad daugelis jų sukraipo save; 

lietuviškais pavardės.) 

BRTDGEPORT. 

Kare r: r i ų Susirinkimas. 
Lapkiričio 3 d. "Lietuvos" 

svet. įvyko Liet. Kareivių su- 

sirinkimas. Šian susirinkiman 
buvo susivažiavę iš įvairių 
Chicagos kolonijų kareiviai; 
kurie rimtai ir šaltai apsvars- 
tė daugel Svalrbių dalykų. Tari: 
daugel kitų reikalų buvo pa- 
keltas klausimas kaip organi- j 
zuotis Į burius, kad kaip tik 
bus galima važiuoti į Lietu- 
va ir stoti į Lietuvos kariuo. 
menes eiles del apginimo sav> 

tėvynės rubežių. Taipgi buvn 
tartasi, kad pradėti praktišku i 
muštora (kareivišką lavinimos) j 
nes daugelis randasi printoj Į 
naujokų, kurie nėra susipa/.i-1 
ne su kareivio pereigomis, kad 
per plauktas per okeaną butu- 
mėm pilnai prisirengę ir tin- 
akini tuojau kovoti už Lietu- 
vos laisvę. 

Tš to pasirodo, kad Chica- 
gos kareiviai nesnaudžia, bet, 
kiek tik išgalėdami darbuojasi 
ir rūpinasi, kad graičiaus da -( 
sigauti į Lietuvą. 

Kareivis. Į 

PRANEŠIMAS. 

Garbus tėvynainiai Lietuvos! 
i 

Laisvės Varpui aukavo sekan- 
čiai : 

Vilkcvičius K 5.00j 
Valantis Jokūbas 5.00 
Valasevičienč Petir 5.001 
Vaičis Tanias 2.00į 
Vaitkienė Jieva 1.00 
Virbickas P 1.00 
Vinckeviče Ant 1.00 
Žilvitis Jonas 25.00 
Ziono Evangelikų Liuteronų 

Parap 16.00 
Zailiškas Ap. Elizabeth, N. J. 

10.00 
Zadonas Ant 10.00 
Žili; Tonas Chicago, 111. 5.00 
Zolp j. J 5.00 
Žukauskas Leonas .... 2.00 

Simonas Sudžius iš Cloquett 
Minu S5.00 

Pranas Babarskis iš iTnnci 

City, Pa $5.00 
Augustas Vaičis iš Livingston 

ill $10.00 
Antanas Būras iš Livingston, 

111 $5.00 
I). Diskavičius iš TV>rrington, 

Conn \0P 
J. 1 Jaukus iš Mihvaukee, \ \ įs. 

$2.00 
Lietuvos Laisvės l'arpo ko- 
mitetas. 

[iRIDGEPORT. 

fš /.. G. D. Apskričio susi rin- 
kinio. 

Lapkričio 2. d. L. (i. l)r-jos 
apskritys turėjo susirinkimą p 
\Vodmano svetainėj. Šitame, 
susirinkimu, apart apsvarsty- 
mo daugel svarbių ir naudin 
gų dalykų, paaiškėję, kad mū- 

sų veikėjai, kurie ;at 'ovauja 
valdiškas vietas \Yashingt me 

būtent, j)p. Bielskis ir Yinikas 
stengiasi pakenkti L. G. Drau- 
gijos veikimui. Kaip ve: sulai- 
kymas laiškų iš Lietuvos nur 

Raudbnojo Kryžiaus ir St. 
Paul miesto valdžiai užsigini- 
mas, kad, buk, n<~są panašios 
organizacijom kaip Lietuvai 
Gelbėti Draugijos, o vien tik 
T. Fondo skyriai. Chicagįe- 
čiai labai iš tokių apsireiškimų 
pasipiktino ir skaito egzekuty- 
kantj tiesos žodžio ir nesirupi- 
kanti tiesos žodžio ir nesirūpi- 
nantį Lietuvos reikalais 

Narys. 

PRANEŠIMAS. 

Per Lietuvos Laisvės Yfir- 
po Išleistuvės aukavo sekan- 
čios ypatos, kurių vardai per 
klaidą nebuvo paskelbta lai- 
kraštyje. 
Draugystė Tėvynės Mylėtojų 

No. 1 Toun of T ^lre $50. 
Draugystė Lietuvos Didvyrių 

No. Town of lake $25. 
Shlokis, Petras S50 
Stasimas M $5. 
Petkus K $5. 
Balčanas Selvestras .... $5; i 
TrakŠelis B $5. 
Šelickas Jonas $5. 

PAJIEŠKO GIMINIŲ. 
Antanas Grigonis' pajieško 

savo giminių ir pažįstamų te- 
tos Juocnukienės, puseserės 
Katrės Ramanauskutės, Ignieš 
kos Ziobienės, po tėvais Aug- 
štakalniukė, Andriaus Augšta 
kalnio. 

Giminės ir visus pažįstamus 
prašaus atsišaukti, nes esu sun 

kam padėjime.— ligonbutyje. 
Mano antrašas: 
A. Grigonis, Fort Stanton, 

Xew Mexico. 

RED. ATSAkA'MAS. 

J.K. (Rrighton Park) Ma 
tyt tamsta perdaug įpykęs ant 

klerikalų. Netalpinsim. 
J. A. Povilaitis, kaslink Lie- 

tuvos laikraščių nesenai buvc 
paskelbta "Lietuvoj." 

BRTDGEPORT 

Illinois Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas laikys savo susirinki- 
mą gruodžio 6 d., 7:30 vai. 
vai:., F. Dalkaus svet., 3301 
So. Morguii St. Bus renkama 
nauja valdyba. 

Kurie garsinasi "Lietuvoje"— 
.tveria pamatą savo bizniui, to- 
dėl garsinkites. 

S. DAUKANTO DR-JOS 
NARIŲ DOMAI. 

c I). l)r-jos n .-.metinis su-Į sirinkimas atsibus nedėlioj. gruo 
d/.io 7 il., i vai. po i>i«.*t Mark 
W11 i t c S<|uarc svetinėj. I >us ren- 

kama valdyba sekantiems me- 

tams. \ i>i nariai atsilankykite* 
Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 
Draugyste Šv. \ incento I'e- 

rerušo laikys savo priešmetinį 
susirinkimą nedėlioj- gruodžio 
7 d., 2 va1 po pietų. šv. Kazimie- 
ro parapijas svetainėj. Kviečiame 
apsilankyti \it-Ms sanarius, nes 
bus renkama nauja administra- 
cija del ateinančiu metų. Ir taip 
pat yra svarbių reikalų del ap- 
tarimo. Pirm. K. Makaras, Rast., 
J. Legnugaris. 

BRIGHTON PARK. 
Draugystės Visų šventų pus- 

metinis susirinkimas įvyks ne-j dėlioj. gruodžio 7 d.. 2 vai. po- 
įpie Miežano svet.. 3834 So. Kie- 
džie a ve. Daug svarbių dalykų. 
l»us renkam;, nauja valdyba. 

J. J. Zalatoris. 

PRANEŠIMAS VISIEMS L. G 
D. SKYRIAMS. 

Malonėkite atsilankyti visų 
Liet. (lelbėti Draugijos skyrių 
valdybos Į susirinkimą, kuris at- 
sibus nedėlioj po pietų tarp dvie- 
jų ir keturių. "Liefuvos" Bendro- 
vės svet., 3249 So. Morgan st. 
Yra daui; svarbių reikabj del an- 

kalbėjimo. J>us pasitarimas kas 
link leidimo ant išlaimėjimo pa- 
veikslo. 

Apskr. Sekr. M. K. Šilis. 

WEST SIDE. 
Westsidės Lietuviškųjų 

Draugijų Tarybos susirinki- 
mas įvyks pėtnyčioj gruo- 
džio 5 d., 7:30 vai. vakare, 
M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI. Vsi draugijų iš- 
rinkti delegatai malonėkite 
pribūti į susirinkimą. 

Valdyba., 

CHICAGOS L J ETUVIT TA; 
RYBOS PRANEŠIMAS. 
Susirinkimas visų narių ir 

priėmimas nauju Chicagos Lie- 
tai vių Tarybos atsibus pėtny- 
čioj e, gruodžio 5-tą, \Y.odina- 
uo salėje, 8:30 vai. vakare. 
Šiame susirinkime bus išneš- 
tos rezoliucijos reikale Lietu- 
vos Neprigulmybės, skaity- 
mai raportų iš \Vashingtono, 
New Yorko ir taipgi praneši- 
mai iŠ Lietuvos Valdžios. 

Interesuotas susirinkimas, 
visi pribukite. 

/. P. Evaldas, Sekr. I 

BARGENAI. 

SPELIALIS BARGENAS 
MOKĖK RANDA PATS 

SAU. 
} \ 

Naujas plytų dviejų flatu 
narna:, prie \Yestern Avc. 
tarpe 43-čios ir 45-tos. Čia 
tai turite puikiausią proga įsi- 
gyti puikų narna mokant ran- 

dą. Parduosime labai pigiai ir 

ant pigių išmokėjimų. Šis na- 

mas randasi netoli nuo dide- 
lių dirbtuvių, kur tūkstančiai 
žmonių dirba. Rašykite, tele- 
fonuokite arba ateikite F. K. 
Men'ill, 106 X. La Salle St., 
Telefonas Main 2043. 

EXTRA BARGENAI. 
Parsiduodp ant 3 lubų mu- 

ro namas, prie Halsted gat 
vės su dviem storais par- 
duosiu arba mainysiu ant 

mažo namo, be skolos ne- 

mažiau kaip du fliatu. Šis 
biznio namas yra labai ge- 
roje vietoje ir puikus kam- 
pas dėl gero bizniefiaus. 

Parsiduoda pigiai 6 fliatų 
naujas muro namas, su mau- 

dynėmis ir elektros švieso- 
mis. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės į 
FIRST NATIONAL CON- 
STRUCTION & REALTY 

• COMPANY, 
840 West 33rd St., 

Telefonas Boulevard 2437 
Klauskit K. J. Fillipavičiaus 

REIKIA PAGELBOS 

Mergina ar Moteris Reika- 
linga Sirpinti Tabaka. 

4337 S. \Voo(l st., 

Reikalinga Mergina prie 
abelnio stubos darba gera mo- 

kestis maža 'eimvna, kreipki- 
ties tnojans, pas, 

M. Mcssage. 
3548 S. I Talstect St. 

Vienais trepais. 

REIKALAUJAMA anglių malnle 
rlu su šeimynomis ir nevedusių i Ken 
tucky valstijį. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
tu'ra. Kreipkitės: 30 S. C~nal Street 

Reikalinga mergina arba 
moteris pričiurojimu botelio. 
Atsišaukite greitai: 

The Xe\v Dobei* lb»tcl, 
4167 So. llalsted St., 

REIKIA MERGINU 

prie operavlmo punch presserio, paty- 
rimai nereikalingas. Lengvas ir švarus 
darbas ir galima išmokti i trumpą 
laiką. Gera mokestis besimokinant. 
Patyrusios merginos uždirba nuo $15. 
iki $30. J savaitę, darbas nuo šmotukų 
Extra bonus pastovioms darbininkėms 
Moka kas savaite, šviesi dirbtuvė, kuri 
kijtik pastatyta, turi visus naujausios 
gadynės parankumus darbininkams. 
Ateik prisirengusi prie dirbo, 

Yietor Manufacturing and 
Casket Co. 

5750 ROOSEVELT ROAD 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienės, kuri atsiskyrė nuo manės 

l.iepos 20, 1918. paeina iš Kauno gub.. 
Raseiuių paV Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Merfeina būdama vadinosi Mari 
Jona Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienų, po' to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
hiusluo, 1517 — 49th Ave., Cicero, 111. 

PAJIEŠKAU savo mylimo draugo Ig- 
noto BietMo, paeinančio iš Šiaulių ap- 
skričio, Žeimio miesteelio. Jis atvažia- 
vo Amerikon 1911 metuose. Truput j be 
rodos apsistojo New Yorke; bet sakės 
važiuoses Cliicagon pas savo pusbrolį. 
Nuo mudviejų persiskyrimo, nežinau 
kur jis gyvena dabar. Turiu labai svar- 
biu žinių del jo. Meldžiu jo paties pra-i 
nešti, tam busiu didelei dėkingas. Ant-I 
rašąs: P. P GURICKAS, 1421 S. 4J)th 
Ct., Cicero. Iii. 

Pajieškau Jono Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., K ve 
darnes parap., Sautlaukio kai- 
mo, apie 40 metų senumo. Tu- 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie jį žino pra-i 
neškime. Kas pirmas praneš, 
duosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn Av. 
Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Trokas, 2-jų tonų. "Me- 

nominee." Gerame padėjime, už pri- 
einamu kainą. 

Parsiduoda 7 pasažlerlų automobi- 
lius. "Chalmers",' 1917 model, $550.— 

S. Ignatavičia 
6600 Maryland Ave.. 2nd floor rear. 

Chicago. 
Telefonas Blackstone 3734 

EXTRA. 
Parsiduoda J'uiki Bučerne 

ir Gnosernė ir geras naujas 
trokas, visi intaisymai nauji 
Biznis išdirbtas gerai per daug 
metu, turi bu t i parduotas i 
trumpu laiką už 'labai pigią 
kainą už tai kad savininkas va> 

žiuoja i Lietuvon. 
Frank Kazlauskas, 
2001 Emerald Ave. 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs,A,Michniewiczi 
Baigusi AkušerUo 

kolegiją; ilgai prak* 
kavus' ^ennsllvattl 

Jos hospitalese. Pa 
sekimngai patarnau 
ja prl& gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 
Chicagf, III. 

AKUSERKfl 

Nuo G iki 9 ryto Ir 7 Iki vėlai var&rc 

PLATYKITE 
"LIETUVA" 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS 
16 metų amžiaus 

niRirn l:aštixeje. 
I 'asiuntinio darbas. 

Labai puikios progoj mergi- 
noms, kurios n < r i pramokti bi/' 
nio. Gera pradinė alga. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

110 MA N AYE. 
IR ARTHINGTON ST. 

MERGINOS ir MOTERIS, 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus. 
Lengvas, švarus dirbtuvės dar 
bas. Dažų dirbtuvėj, Baksij. 
dirbtuvėj, Skrynių dirbtuvėje. 
Sieninių popierių dirbtuvėje, 
Kn\ rų apdarytuvėje, Gera pra 
dinė mokestis. Geros Įtr -gos iš- 
sidirbti gerą darbą. Pastovus' 
darbas. Pąl\ rimas nereikalin- 
gas. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKALINGOS MERGI- 
nos nuo 14 metų ir vir- 

šaus padienam ir nuo stukių 
lengvan dirbtuvės darban, 
44 valandos j savaite. Nuo 
stukių uždirba nuo $20 iki 
$30 i savaite. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

REKALINGI VAIKAI NUO 
14 metų ir viršaus del su- 

destimo, lengvas darbas ge- 
ra mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

•REIKALINGA PUNCH 
Press Operatorių del smul 

kaus ir lengvo darbo. Gera 
mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

STENOGRAFES 
TJ P VST ES. 

Mokestis sulyg patyrimu. Ge 
.*a pradinė mokestis pradi- 
niams. Pastovus darbas. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

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

ARTHINGTON ST. 

REIKTA VYRU 
Stipriu 
Leberiu 

TROKERIU 
WAREHOUSE MENŲ 

pradini mokestis, 
Vidujinis, geras ir parankus iš- 
sidirbimui darbas. Gera pradi- 
nė mokestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nllo 8:00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ. 

RINKTI PUPAS. 
Švarus kambarys. 
Gera mokestis. 

Ka;p nuvažiuoti: Imkite 
Clearing karą prie Archer Li- 
niits iki Austin A ve., arba 63- 
čia ir Austin karą iki galo. 
THE KIMP.ATJ- MARTIX- 

DQLE CO. 1 

REIKIA LEBERIŲ. 
Į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA VYRŲ. 
Drbti prie lumbčfio. Atei 

kilc ant 7 vai. ryto. 
Užmoka kasdieną. 

LORD & RUSHNELLL. 

2-4 24 So. Larfin. Str. 

VAIKINAI. 
1G metu amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIŲ 

Vyniojimui 
Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

JAUNOS MOTERIS. 

MERCHANDISE DARBAS 

Del Y viliojimo, Inspektavimo,0 
Svirimo Parcel Post orderių, 
Čekiavimo, Pakavimo, ir pildy 
dymo orderių ir prie kitokių 
darbų mūsų departamentuose. 
Darbas ant visados. Gera alga 
ir issidirbimas gero darbo dėl 
gerų darbininkių. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nuo S:00 iki 4:45' 
Subatomis iki pietų. 

HOMaN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

JAUNI VYRAI 

nuo 1/ iki 25 metų. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

Puiki proga išsidirbti gera dar 
bą ateičiai. Gera pradinė mo- 

kestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
ŠVENTADIENIO DARBAI 

Abelnas raštinės darbas. 
Merchandisfe ii* Stock. 

TRUMPO LAIKO DARBAI 
prieš piet 8 iki 12, i^o pict nuo 

12:45 iki 4:45. Gera mokestis. 
pastoviis darbas. 

Jci^tt kas pageidauja. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBULK & CO. 
TUOMLAIKO DARBAI 

Merginos ir Moteerįs. 
Vynioti Pundelius, čekiuoti or- 

deriu?, inspektuoti prekes. 
prieš ]>iet arba po pict, 8 iki 12 
12:45 iki 4:45. 
SEARS ROEBULK & CO., 

HOMAN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

REIKIA MORETU IR 
MERGINŲ. 

Prie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 
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