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Pakriko talkininkų augščiausia 
taryba. 

Vokiečiai neinsiletdžia talki- 
ninkų prekių. 

Turkai užmušė septynis grekus 
Angliakasių streikas dar ne- 

atšauktas, 
PAKRIKO TALKININKU 

" 

AUGŠČIAUGIA TARYBA 

Paryžius, gruod. 9 d. — 

Šiądien, prieš iškeliaujant 
Suvienytų Valstijų taikos 
atstovybei Amerikon, buvo 
posėdis sudarymui naujos 
Augščiausios talkininkų ta- 
rybos, bet neturėta jokių 
tame klausime pasekmių. 

Del sudarymo augščiau- 
sios tarybos bus kreiptasi 
prie į/airių talkininkų val- 
džių su nauju plianu. 

Taikos konferencijos po- 
sėdžiuose nuo Suvienytų 
Valstijų dalyvaus ambasa- 
dorius Wallace. Jis taipg' 
dalyvaus svarstant taikos 
išlygas su Vengrija, bet jis 
neturįs pilnos teisės spręsti 
ir tik raportuos, apie dalykų 
bėgį Washingtono valdžiai, 
ir tik gavęs instrukcijas iš 
Washingtono tars savo žo- 
dį. 

VOKIEČIAI NEISILEI 
DŽIA TALKININKU 

PREKIŲ. 

Berlynas, gruod. 9 d. — 

Prancūzijos atstovai buvo 
pranešę, kad Vokietijos vai 
džia slaptai įsakė muitiny- 
čių valdininkams neįsileisti 
prekių iš talkininkų šalių. 
Tokis pranešimas nemažai 
sujudino Vokietijos valdžią. 

Vokietijos ministeris fi- 

nansų užginčino, kad jokio 
panašaus įsakymo nebuvo, 
bet muitinyčių valdininkai 
patįs sulaiko tulus brangius 
dalykus, nes šiuo laiku Vo- 
kietijoje yra labai reikalin- 
ga maisto dalykų ir šiap ža- 
lios medžiagos. 

TURKAI UŽMUŠĖ 
SEPTYNIS GREKUS 

Saloniki, gruod 9 d. — 

Grekijos kariumenš keliavo 
užimti vietas, kurios buvo 
paskirtos Grekijos kontro- 
leri, bet grekams pastojo 
kelią turkų kariumenės aky- 
rius apie iš poros tūkstan- 
čių vyrų su kulkasvaidžiais. 

Ištiko trumplaikinis mu- 

šis, kuriame žuvo grekų afi- 
cieras ir šeši ktreiviai ir 17 
kareivių sužeista. 

ANGLIAKASIU STREI- 
KAS DAR NEAT- 

ŠAUKTAS. 

Indianapolis, Ind. gruo- 
džio 9 d. — Šiądien buvo 
karšti ginčai streikuojančių 
angliakasių lyderių konfe- 

rencijoje delei prezidento 
pasiulijimo, kad butų at- 
šauktas streikas gaunant 
pakėlimą algos 14 nuošim- 
čiu. 

Konservatyviški unijos va 

Idai nurodinėjo, jog reikia 
!priimti pasiulyjimą, nes tuo 
mi gaunama algos pakėli- 
;mas ir užtikrintas tiri n ėji- 
mas sąlygų darbo,pragyve- 
nimo n- kompanijų pelno po 
ko vėl yra tikra proga gau- 
ti pakėlimą algų. 

i Gi karštesni elementai 
tam priešinasi, nurodydami, 

1 kad tuomi neteisingai 
skriaudžiami angliakasiai. 

šios dienos posėdžiai už- 

įsidarė be jokių paskemių. 
'Rytoj atsidarys posėdis 9 

j vai. ryte. 
Šiądien argumentuojant 

lėmė viršų kairysis sparnas, 
i bet angliakasių prezidentą? 
i Lewis yra nuomonės, kad 

j balsuojant konservatyvi? 
| sparnas ims viršų ir sterikas 

j bus atšauktas. 

LA FOLLETTE PRIEŠIN 
i GAS ATIDAVIMUI GE- 

LEŽKELIU SAVININ- 
KAMS. 

Washington, D. O, grtio- 
džio 9 d. — Senatorius La 

: Follette priešinasi atid^vi- 
mui gelžkelių savininkams. 
Girdi, savininkai prieš karę 
menkai patarnaudavę ir jei 

'valdžia nebūtų paėmusi 
j gelžkelių į savo rankas tai 

jgelžkeliai butų atsidūrę vi- 
•sai menkame stovyje. 

SAKO, ANNUNZIO SUSI- 
TAIKĖ SU ITALIJOS 

VALDŽIA. 
* 

1 Londonas, gruod. 9 d. — 

Iš Ęymo pranešama, kad 
ten yra gandai buk Italijos 
valdžia galutinai susitaikė 

;su Ar.nunzio Fiume klausi- 
ma. Bule Annunzio ir val- 
džios obalsis yra tas pats, 
kaci Fiume yra ir turi buti 
itališkas miestas. 

DIDELI ŠALČIAI 
AMERIKOJE. 

| Washington, D. C., gruo- 
Įdžio 9 d. — Iš įvairių vietų 
'pranešama, kad šiemet 
daug didesni šalčiai negu 

i buvo kitais metais. 
Gi iš Billings, Mont. pra- 

nešama, kad pereitą naktį 
i šalčio buvo 36 laipsniai že- 
Imiau zero. Girdi tokie šal- 
jčio nėra buvę bėgyje pasku- 
tinių 23 metų. 

Miestas Spalato. 

Vaizdelis parodo dalį prieplaukos mieste Spalat ,pr!e kurio kaip pranešama iš P>el 
grado, ir. isiartin Annanzio ka« iškas laivas. Jei Annimzi spėkos bandytų užimti ši mies- 
tą, tai gali įvykti susirėmimas su amerikonais, kuriu būrys stovi Spahdo a;n sargyb >s. 

SAKO, CHICAGA CENT- 
RAS ANARCHISTŲ. 

Wew York, gruod. 9 d. —' 
Vietos,policija daug darba-j 
vosi susekimui veikimo ra-, 
dikalių elementų. Tam rei-! 
kalui buvo naudojama į 700; 
detektyvų. 

Pranešama, kad susekta 
trjs centrai iš kur buvo va-! 
romą propaganda. Chicaga,; 
sakoma, buvo stipriausiu j 
centru anarchistiško judė-1 
jimo, kurį daugiausiai pa- 
laikė rusai, bei ateiviai iš 
Rusijos. 

ANNUNZIO LAIVAS 
ATVYKO Į SPALATO. 

Belgradas, Serbija, gruod 
9 d. — Iš Spalato praneša- 
ma, kad atvyko Italijos ka- 
,'iškas laivas Irrequieto, ku- 
ris, sakoma, prisidėjo prie 
Annunzio laivyno. Vietos 
gyventojai, kaip pranešama, 
esą labai neužganėdinti ita- 
lų laivo atsilankymu. 

ITALIJOJE NĖRA REVO 
UUCIJOS PAVOJAUS. 

Rymas, gruodžio 9 d. — 

Premieras Nitti užreiškė 
parlamente, kad Italijoje 
nėra jokio revoliucijos pa- 
vojaus. Girdi, tai kitų šalių 
korespondentai skleidžia to 
kias nemalonias žinias lin- 
kui Italijos. 

Socialistų atstovų grupė 
rengiasi Įnešti parlamentan 
bilių, kad nustačius draugiš- 
kus santikius su Rusijos so- 

vietais, ir Italija, girdi, ne- 

buvo ir nėra karėje. 
i 
i 

MASSACHUSETS MIES- 
TAI NORI ŠNAPSO. 

' 
Boston, Mass., gruodžio 

9 d. — 15 miestų šiądien 
balsuoja, kad išdavus leidi- 

į mus pardavinėti svaiginan- 
čius gėlimus, nors pilna pri- 
verstina blaivybė bus neuž- 
ilgo. Pereituose balsavimuo- 
se 20 Massachusets miestų 
didžiuma balsų buvo norin- 
čių svaigalų. 

LIETUVOS SKAITYTO- 
JŲ DONAI. 

Nuo Administracijos. 

Laikraštinės popieros sto- 
ka dabar yra didesnė, negu 
karės laiku. Tas labai apsun į 
kino netiktai lietuviškus 
laikraščius, bet net ir di-1 
džiuosius apgliškus dienraš- 
čius. "Lietuva" irgi kenčia1 
didelę popieros stoką ir per! 
tai negali išeidinėti tokio di; 
dumo kokis dabartiniame; 
sezone priderėtų — bent 6, 
arba 8 puslapių. Šiuomi at- 
siprašome savo gerbiamųjų 
skaitytojų, kad šiuom laiku; 
leidžiame "Lietuvą" vos 4 

puslapių; kitokios popieros, 
neturime; ir nusipirkti ne- 

gauname. Užsakymą esame 

padarę jau mėnuo tam at- 
gal, bet popierą gausime tik 
tai vasario mėnesyje. 

Kalėdų ir Naujų Metų 
"L." numeriai bus visgi di- 
deli — 8 puslapių. 

"Liet." Adrii. 

DENIKINAS 
SUĖMĖ 1,200 

BOLŠEVIKŲ 
Londonas, gruod. 9 d. — 

Denikino štabas praneša, 
kad pasekmingai mušamasi 
su bolševikais apielinkėje 
Kievo, Kursko, Komyšino 
ir Caricino; pne Caricino, 
sakoma, suėmė 1,200 bol- 
ševikų. 

Bolševikai gi praneša 
apie pasisekimus Dono ap- 
skrityje ir Persijos parube- 
žyje, kur, sako, suėmę 1,500 
Denikino kariumenės nelais- 
vėn. 

sako, kolcakas vėl 
PRADĖS MUŠTI 

BOLŠEVIKUS 

Irkutsk, Sibiras, gruodžio 
5 d. (suvėlinta). — Kolca- 
kas suorganizavo naują mi-j 
nisterių kabinetą, kuriam, i 
sakoma pasitiki visi gyven-! 
tojai, ką parodė paskutinis 1 

susirinkimas. Sakoma, visos 
partijos susiliejo kovai prieš 
bolševikus. 

Vice premieras Tretjakov 
šiądien užreiškė kad dabar 
Kolčako armija pradės nau- 

ją karę prieš bolševikus ir 
jis tikisi, kad šį syki bolše- 
vikai taps sumušti. 

Kolčakas su štabu apsis- 
tojo mieste Taiga, kur pa- 
darė savo laikiną sostinę. 
Tai miestas ant susijungimo 
dviejų Sibiro gelžkelių. 

CLEMENCEAU VYKSTA 
LONDONAN 

Paryžius, gruod. 9 d. — 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad premieras Clemeneeau 
rytoj vykstąs Londonan, 
kad pasikalbėjus su Lloyd 
George nekuriuose svar- 

biuose klausimuose, kurie 
susibėgo paskutiniais lai- 
kais. 

NURSĖMS DUOS KARIŠ- 
KUS TITULUS. 

Washington, D. C. Atsto- 
vų buto militarė komisija 
nusprendė rekomenduoti, 
kad butų suteikiami titulai 
ir nursėms kariškų ligonbu- 
čių. Tas, girdi, paakstins 
nurses prie uolesnio darbo. 
Be to kareiviai patarnauto- 
jai mažai tekreipia domos 
j Įsakymus ne tituluotų nur- 

sių, kas apsunkina gydymą. 

PAVOGTA ŠILKO UŽ 
MILIJONĄ. 

New York, gruod. 9 d. — 

Pranešama, kad Ne\v Yorke 
per pereitus metus pavog- 
tų šilkų apie už milijoną 
doliarių. Apdraudos kom- 
panijos agentai tvirtina, 
kad šiemet nuostoliai clelei 
pavogtų šilkų yra trissyk 
didesni už pernykščius. 

PALIKO AMERIKOS 
LAIVĄ JŪRĖSE. 

New York, grued. 9 d. — 

Apdraudos kompanijų agen 
tai praneša, kad tapo pa- 
liktas jūrėse botas Orlando 
V. Wooten, kuris plaudė iš 
Vakarines Anikos New 
Yorkan su medžiais. 

J, .—— —* 1— ^ y —*" 

|Bolševikai pripažino Estooijos 
neprigulmybe. 

Sovietai reikalauja pertraukli ryšius su 
talkininkais. 

ESTONAI LAIMI DOR- 
PATO KONFEREN- 

CIJOJE. 

Dorpatas, gruodžio 6 d. 
| (Kopenhagenas 9 d.) — 

j Specialis korespondentas 
1 laikraščio Chicago Daiiy 
News Farbman praneša, kad 

| Dorpato konferencijoje es- 

i tonai ima viršų ant sovietų 
'atstovų. Konferencijos pro- 
' gramas numatomas sulyg 
Estonijos atstovų .rekomen- 
dacijos. 

Pradedant derybas esto- 
nai pareikalavo, kad visų- 
pirma butų oficialiai pripa- 
žinta Estonijos neprigulmy- 
bė; gi bolševikai reikalavo 
pirmiau gvildenti kitus rei- 
kalus. Bet estonai griežtai 

! atsisakė tartis neesant ne- 

(prigulmingais. 
| Laike debatų bolševikų 
.atstovas ėmėsi remtis istori- 
niais faktais iš santikįų tarp 
rusų ir estonų, bet tvioį biv 
vo sukirstas Estonijos atsto- 
vo M. Piip, kuris kaip pasi- 
rodo esąs istorijos profeso- 
rius. Pagaliaus Estonijos ir 

sovietų atstovai patiekė ras 

tu pripažinimą Estonijos 
neprigulmybės. Kadangi abi 
deklaraciji kiek skiriasi 
išsireiškimuose, tai paskirta 
nuo estonų Piip ir nuo so- 

vietų Joffe suderinimui de- 

klaracijų. 
Estonai vis reikalauja tik 

sulaikymo mušiu ir ypač j- 
steigimo neutralės juostos 
tarp Estonijos ir sovietų, 

j Bet bolševikai griežtai prie- 
išinasi kaip vienam, taip ir 
kitam. Girdi, taika daroma 
nešalinimuisi vieni nuo kitų, 
bet artinimuisi 

Sovietai Reikalauja Per- 
traukti Ryšius su 

Talkinikais. 

Vienu iš svarbiųjų bolšs- 
jvikų reikalavimų nuo Esto- 

Inijos yra, kad ji perstotų 
draugavusi su bolševikų 
priešais, kurie tokiu ar ki- 

tokiu budu kovoja prieš Ru- 
sijos sovietus, ar tai yra ki- 
tos šalis ar rusu kitos par- 
tijos. 

Sovietų svarbesni reikala- 
vimai sugrupuoti i trylika 
skyrių: 

1. Abipusinis pripažini- 
mas neprigulmybes abiejų 

, valdžių bei grupių, kariau- 
j Estonijos). 
į 2. Pertraukimas karės. 

3. Įkūnijimas draugiškų 
santikių ir atitraukimas ka- 
'riumenės savo rubežiuosna. 

4. Estonija pasižada ne- 

Įbuti sąjungoje su šalimis, 
j kurios kariauja su sovietais, 
i 5. Panašus užreiškimas 
j link taip vadinamų Rusijos 
; valdžių bei gupių, kariau- 
jančių prieš sovietus. 

Nuginkluoti Judeničo 
laimi ją Estonijoje ir konfis- 
kuoti jo sandelius. 

7. Paliuosuoti areštuotus 
piliečius už simpatijas so- 

vietams bei trečiam interna- 
cionalui. 

! 8. Pradėti rengimąsi prie 
jkomercijinių sutarčių su so- 
vietais. 

| 9. Atnaujinimas diploma- 
tiškų susinėsimų, 

j 10. Abipusis suderinimas 
paštų ir telegrafų, 

j 11. Sujungimas gelžkelių 
ir atidarymas komunikaci jos 

| 
12. Perleidimas traukinių 

geležinkeliais iš Estonijos 
uostu. 

u 

13. Suteikimas sovietams 
gabalo žemės Estonijos uos- 

tuose iškrovimui prekių ga- 
įbenamų sovietų Rusijon. 
| Sovietų svarbiuoju tikslu 
•yra prašalimas kitų žemių 
Ikariškų laivų iš Finliandijos 
j įlankos ir nedavimas pro- 

jgos atėjūnams dručiau ap- 
sistoti ten su komercijiniais 

I tikslais. 
j Delei to sovietai sutinka 
| pripažinti visas Baltiko šalis 
neprigulmingomis, bet rei- 
kalauja, kad jos nedalyvau- 
tų talkininkų blokadoje 
prieš sovietų Rusiją. 

I KONGRESEMANAS RA- 
GINA LEISTI PARDAVI- 

NĖTI SVAIGALUS. 

! Washington, D. C., gruo- 
! džio 9 d. — Atstovų buto 

j agrikultūros komisija šią- 
| clien svarstė klausimus są- 
ryšyje su karė laikų blaivy- 

i be. Kongresmanas Rainev 

| iš Illinois ragina leisti par- 
davynėti svaiginančius gė- 
rimus nors trumpam, laikui. 
Girdi tokiu žingsniu bus pa- 
daryta įplaukų nuo taksų 
apie $500,000,000 bėgyje 
sekančio laiko, ir, sulyg 
Rainey nuomonės, butų ne- 

ekonomiška atmesti tokias 
žymias įplaukas į valstybės 
iždą. 

RUMUNIJA PASIRAŠYS 
PO TAIKOS SUTARTIMI. 

Į 
Paryžius, gruod. 9 d. — 

; Pranešama, kad Rumunijos 
atstovai pasirašys po taikos 
sutartimi su Austrija ir su- 

tiks su skirsniais, kur užtik- 
rinama mažumų tiesos už- 
imtose provincijose. Sykiu, 

įsakoma, rumunai pasirašys 
ir po sutartimi su Bulgari- 
ja. 

ORAS 
C'hicagojc ir apielinkėjt. 

j Siącnen giedra ir gal ry- 
toj; ryto j kiek šilčiau; vidu- 
tiniai daugiau vakarų vėjai. 

Saulėtekis, 7 ;07; 
' Saulėtleidis 4:19. 
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NAUJAS AUKU ŠALTINIS LIETUVOS 
REIKALAMS. 

Iškovojimui Lietuvai liuosybės, gal, svarbiausiu įrankiu yra pinigai. Pinigai 
reikalingi sutvarkymui valstijinio meshaniz 
mo, palaikymui kovojančios prieš nepriete- 
lius kariumenės, užlaikymui savo atstovų 
Paryžiuje ir t.t. ir t.t. Lietuvos valdžia ran- 
dasi labai sunkiame pinigiško nedatekliaus 
stovyje. Tas pilnai suprantama 

Lietuvos valdžia nekartą jau šaukėsi į 
Amerikos lietuvius pagelbėti jai pinigiškai. 
Ir amerikiečiai gelbėjo, — nors, tiesa, ga- 
lėjo daug daugiau pagelbėti. 

Ypač gausiai ir sąžiningai siuntė au- 
kas Paryžiun Liet. Nepr. Fondas. Jis nie- 
kados nelaikė pas save pinigu, kaip daro 
kiti fondai. 

Paskutiniu gi laiku gausias aukas pra- 
dėjo siųsti į Paryžių Lietuvos Laisvės Var- 
po Komitetas. Tai naujas aukų šaltinis. 
Amerikos Lietuvių Seime Chicagoje, perei- 
tą vasarą, sugaudė pirmu kartu Lietuvos 
Laisvės Varpas, skelbiantis musų Tėvynei 
liuosybę ir kviečiantis visus lietuvius nešti 
aukas Lietuvos paliuosavimui. 

Sujudino lietuvių jausmus tas griaudus 
varpo gaudimas... Juk, abelnai, lietuvis, 
išgirdęs varpo gaudimą, pajunta savyje ką 
tai nepaprastą, — jam roclos, kad jį kur- 
tai kviečia, kad tuoj * prasidės kokia tai iš- 
kilmė ir t. p. Taip ir šiame atvejyje. — 

Sugaudė Lietuvos Laisvės Varpas ir su- 
žadino lietuvius kovon už Tėvynės paliuo- 
savimą. Užmiršo lietuviai apie pažiūrų 
skiltum us, apie sroves. 

Lietuvos Laisvės Varpas liko apvai- 
nikuotas gausiomis aukomis laike Seimo; 
paskiau keietas tūkstančių (Ištari ų inplau- 
kė aukų laike Varpo išleistuvių iškilmių 
Chicagoje. Dabar Varpas pradėjo keliau- 
ti po lietuvių kolonijas. Lietuviai sutinka 
varpą su entuziazmu ir gausiomis aukomis. 

Lietuvos Laisvės Varpo komitetas, — 

kurio pirmininku yra gerb. J. Bagdžiunas, 
kuris su pasišventimu veikė Seimo surengi- 
me ir L L. Varpo reikale,—pasiuntė gruo- 
džio 5 d. kablegramą Lietuvps reikams j 
Paryžių 26,000 frankų ($2,536.65). Pirma 
auka —- 50,000 frankų ($6,000.00) buvo 
pasiųsta spalio 4 rV, š. m. Gerb. J. Bag- 
džiunas pastebi, kad komitetas stengsis 
pasiųsti Lietuvai puikią Kalėdinę dovaną, 
bent 100,000 frankų, — taigi jis kviečia 
gerų norų lietuvius pasiskubinti su auko- 
mis Lietuvos Laisvės Varpo iždan. 

Kaip nudžiugtų Lietuvos valdžia' o 

kartu ir visa lietuvių tauta, kad Lietuvos 
Laisvės Varpo komitetas už savaitės-kitos 
pasiųstų nors 100,000 frankų. Antkiek pi- 
nigai reikalingi Lietuvos valdžiai, skaity- 
tojas gali pastebėti ir p. B. K. Balučio 
laiško, rašyto — varde Lietuvos atstovy- 
bės — gerb. J. Bagdžiunui. 

STOKUOJA AIŠKUMO... 

Slaptumų ir neaiškumų gadynė greit 
į pasiliks užmarštyje. Dabar jau žmonės ne- 
I pasitenkina intikinimais ir paliepimais — 

jie nori patis surasti skelbiamo daiyko tei- 
sybę ; jie nori patįs dažinoti apie reikalą, 

'svarbą ir naudą to, kas liepiama. 
Ši kare ir ją pasekę žmonių bruzdė- 

jimai išnešė aikštėn daug tamsių daįy- 
| kų, kuriuos pirmiau žmonės palaikė, neži- 
nodami tikro dalyko stovio- Neužsitikė- 
jimas svarbiais dalykais arba vyriausia 

i savo valdžia perėjo ir prie mažesnių d?ly- 
jkų — apėmė ir plačiąją minią. 

Kaip pas kitas tautas, taip ir pas mus 
i lietuvius. Visur, tai}) sakant, reikalauja- 
ma "juodo ant balto"—Jei norima ingyti, 

| visuomenės užsitikėjimą ir paramą kokio 
nors sumanymo, tai būtinai reikalinga, 
kad viskas butų išaiškinta, priparodyta. 
Jei kokis veikėjas ar prakaibininkas ištie- 
si] nori ingyti visuomenės užuojautą ir sim- 
patiją, tai jis turi pasirodyti atvirai kaipo 
tyrų minčių ir idėjų skleidėjas, kuriam 
rupi visuomenės gerovė, o ne jos suvedžio- 
jimas su tam tikrais asmeniniais i^rokavi- 
mais. Tiesa, tūliems "politikieriams" pa- 
siseka per nekurį laiką "sumaniai" prigau- 
dinėti plačiąją visuomenę, vienok gaių-ga- 
le "prieina ožys liepto galą". 

Bėgyje penkių metų Amerikos lietuviai 
turėjo puikią "praktiką" srovinėse lenkty- 
nėse, "išvystyme" ''pirmaeilių" veikėjų ir 
"moderniškų politikierių" ir sutvėrime- 
sugrupavime įvairių fondų, tarybų, komi- 
tetų Sąryšyje su tuom buvo labai daug 
prikalbėta, prisiginčyta, prirašyta. 

Visur reikalingi pinigai — i- stam- 
bus pinigai. Tuos pinigus, žinoma, turi 
suaukauti žmonės. Ir žmonės aukavo.. 

Butų aukavę daug daugiau, jei jiems 
butų buvę visiškai aišku, — jei jiems uu- 

tų parodyta "juodas ant balto". Jie au- 

kavo, — tečiaus su baime, su nepasitikė- 
jimu. 

Buvo (ir dabar yra^ renkamos aukos, 
sušelpimui nukentėjusių nuo karės lietuvių, 
tečiaus vis buvo abejojama apie pageidau- 
jamą tų aukų sunaudojimą. Taipgi buvo: 
(ir dabar yra) renkamos aukos politiš- 
kiems arba Lietuvos liuosybės reikalams, 
bet ir čia buvo abejojimas, kas ir kokiu 
budu arba kokiems tikslams sunaudos tas 
aukas. Delei tų abejonių ir neužsitikejimų 
aukos, sulyginant, buvo mažos. 

Nuolat ir nuolat girdėjosi aštrus- užsi- 
puldinėjimai ant atskirų ypatų, an; atski- 
rų veiklių ir "politikierių ,,kurie kaip-tik 
"žarstė7 tas aukas arba naudojosi jomis. 
Žmonės vis indomavosi ir indomaujasi sa- 
vo "valdininkais", atstovais, pasiuntiniais 
Washingtone, New Yorke, Paryžiuje. Kaip- 
kada pasklisdavo žinios-kalbos apie berei- 
kalingą suaukautų pinigų mėtymą, apie j 
augs tas algas, apie perdideles "abelnas"i 
išlaidas. j 

Raginimas aukauti vis dar nesibaigia, i 
-- Aukos labai reikalingos- Taigi, jeigu 
norima, idant žmonės gausiai aukautų, tai 
reikalinga paduoti tikrrs atskaitas, nuro- 

dant, net, atstovų-pasiuntinių algas ir pa- 
šalines išlaidas, neapsirubežiuojant p^a- 
kym'aia: "įvairiems Kitiems reikalan 
"abelnos išlaidos" ir t. p. Aukautojai norii 
žinoti, kaip ir kur sunaudojamos jų aukos j L. N. Fondas išdavė abelną atskaitą.! 
Bet kur kitų fondų atokaitos? Priegtam,! 
turi buti paduotos detališkos atskaitos. Jei 
viskas vedama tvarkoje ir sąžiningai, tai 
nėra ko bijoties skelbti atskaitų viešai. 

i 

Laiškas iš Paryžiaus. 
Jonas Bagdžiunas, pirmi- 

ninkas Lietuvos Laisvės Va v 

po Komiteto, aplaikė šiomis 
dienomis riuo p. B. K. Ba- 
lučio iš Paryžiaus laišką, 
kurį čion patalpiname, nes 

jame yra daug kiekvienam 
lietuviui žingeidžių žinių. 
Malonus Tamista:— 

"Jusų laišką iš Spalio 30 
d. gavau vakar- Šiandien, 
pasikalbėjęs su delegacijos 
nariais, išsiunčiau Jums ka- 
beli. Pirmiausiai delei Ju- 
sų pasiųstų "Laisvės Var- 
po" pinigų. Jusų kabelis, 
datuotas spalio 4 d. ir pra- 
nešantis, kad Prof. Valde- 
maro vardu siunčiama 50,- 
000 frankų, gauta spalio 7 
d. Tų pii-igų Lietuvos Tai- 
kos Delegacija Paryžiuje 
negalėjo gauti, nes prof. Vai 
demaras, kurio vardu buvo 
siųsti, buvo išvažiavęs Kau- 
nan ir grįžo tik pabaigoj 
spalio mėn. Pas francuzus 
yya taip daug įvairiausių 
formališkumų ir tiek truk- 
dymų daroma ant kiekvie- 
no žingsnio, kad lengviau, 
anot patarles, "įeiti dan- 
gaus karalystėn", negu bi- 
le kokį biznį atlikti. Ypač 
mums amerikonams, pripra 
tusiems prie greito darbo, 
navatna tas išrodo. 

Pargrįžus Valdemarui Pa 

ryžiun, pinigai pagalios gau 
ta, ir mes siunčiam Jums 
didelį ačiu už tai- Gauta 
jie kaip sykis laiku, kada 
jie buvo kuoreikalingiausi. 

Savo laiške Jus klausiate 
patarimo, kaip geriaus pa- 
darius: ar siųsti tuo jaus 
"Laisvės Varpo" pinigus, 
kaip tik jie susirenka, ar 

palaukti ir siųsti juos sykiu 
su ''Laisvės Varpu". Kabe- 
liu, kurį aš išsiunčiau Jums 
šiandein, Delegacija prašo, 
kad siųstumėt tuoiaus kaip 
tik susirenka ir Kc*d pasiųs- 
tumėt tuo jaus visą sumą, ku 
rią turite dabar surinkę. 
Prašome delei sekančių prie 
žasčių: 

1) Delegacija turi pa- 
dengti ne tik savo, kaipo 
Delegacijos išlaidas, bet tu- 
ri padengti tapgi ir daugy- 
bę Lietuvos Valdžios išlai- 
dų užrubežyje, o jos sie- 
kia pusėtinų sumų. Išlaidos, 
surištos su užpirkimu pre- 
kių Lietuvos valdžiai nuo 
S. V. Likvidacijinės Komisi- 
jos čia Prancūzijoj; išlaidos 
su jų sutraukimu geležinke- 
liais iš Įvairių sandėlių Fran 
cuzijoj į vieną uostą (La 
Pallice); išlaidos su laivų 
samdymu ir krovimu į va-, 

gonus, iš vagonų ir į laivus 

! (du laivu jau Lietuvoj — 

vienas Liepojui, kitas Klai- 
pėdoj,- trečias baigiamas 
krauti, ketvirtas dar pasilie- 
ka) ; išlaidos su užlaikymu 
apie .150 musų kareivių La 
Pallice uoste (prekių vago- 
nuose ir sandėliuose sergė- 
jimui ir jų krovimui); iš- 
laidos, surištos su išgavimu 
| lokomotyvų ir pargabeni- 
|mu jų iš Francuzijos Lietu- 
I von; algos ir užlaikymas 
imusų masjnistų, pargabentų 
iš Lietuvos lokomotyvų ir 
vagonų paėmimui; išlaidos, 
surištos su Brigados organi- 
zavimu, gabenimu štabo 
aficierių, reikalingų Lietu- 

jvos armijai — štai tik kele- 
tas stambesnių išlaidų, ku- 
jrias musų Delegacija turi 
I padengti, neskaitant jau 
avansų, kuriuos prisieina iš- 

I davinėti kitoms Lietuvos 
V alstybės pasiuntinybėms 
užrubežyje. Iš to galite su- 

prasti, kad Lietuvos Dele- 
gacijai Paryžiuje tankiai 
prisieina riestai su finan- 
sais. 

2) Lietuvoj, kaip žinote, 
i iki šiolei (kol savo lietuviš- 
kų pinigų neišleista) kursuo 
ja vokiška (taip vadinama 
Ober-Osto) markė ir Lietu- 
įvos Valdžia, žinoma, gauna 
iiš žmonių tik tokius pinigus 
(neskaitant rublių, kurie 

Į šiuo laiku verti nedaug dau 
giau negu popiera, ant ku- 
rios jie spausdinti). Dary- 
dama savo išlaidas užrube- 
žyje, valdžia yra priversta 
šitas markes mainyti į sveti- 
mų kraštų pinigus, o kadan-! 
gi vokiška markė dabar yra! 
baisiai nupuolusi (suvirs 4 Į markes už 1 franką, ir tarp 
36-40 markių už 1 dolarį),1 
tai Jųs, kaipo bankininkas,' 
gerai suprantate, kokią bai- 
siai sunkią naštą turi musų 
valdžia su užrubežinėmis 
išlaidomis, šimtaš tukstan 
čių markių Lietuvoje yra' 
dideli pinigai, bet kuomet; 
jas išmainysi į frankus, I 

sterlingų svarus, ar dolarius 
— gausi tik žiupsnį, ku-i 
riuom užrubežyje nedaug 
ką padengti gali 

Štai kodėl šiandien prie 
tokios žemos valiutos, bu-; 
tų dižiausias prasižengimas; 
traukti iš Lietuvos jos pini- 
gus užrubežin — nuo to, 
juk, skriauda Lietuvos vals- 
tybei ir jos žmonėms. Iš 
kitos vėl pusės, kadangi 
Amerikos dolaris pasiekė 
beveik augščiausį laipsnį 
(šiandien, sakysim, už vie- 
ną dolarį duoda 9.70 fran- 
kų, kuomet 4-5 mėnesiai | 

tam atgal davė tik apie 5 
frankus) — šiandien kiek- 
vienas dolaris privalėtų but 
pasiųstas čia, kad išnaudoti 
augštą jo valiutą ir kad to- 
kiu budu padaryti Lietuvos 
Valdžiai dižiau&'į patarna- 
vimą, apsaugojant ją nuo 

didelių nuostolių, kuriuos 
ji. priversta yra turėti, mai- 
nydama markes į svetim- 
tautišką valiutą padengimui 
skubių išlaidų, be kurių ji 
negali tinkamai savo reika- 
lų varyti. 

Jųs, p. Bagdžiunas, kai- 
po bankierius, geriaus tuos 
dalykus suprantate už dau- 
geli kitų, ir kaipo geras tė- 
vynainis, privalėtut aiškin- 
ti visiems, kad jie skubėtų 
savo Valdžiai pagelbon, 
siųsdami kiekvieną centą 
tuojaus nelaukdami. Tuo- 
mi bus padaryta didžiausias 
pasitarnavimas Lietuvos Vai 
džiai, kuri randasi sunkiau- 
siame finansiniame padėji- 
me. 

Delegacija Paryžiuje iki 
šiolei yra svarbiausia Lie- 
tuvos Valdžios, taip sakant, 
agentūra, per kurią Valdžia 
padengia savo išlaidas už- 
rubežyje ir taipgi gauna 
pinigus, aukas iš išeivių 
(Prezidentas Smetona savo 

kabelyj į Amerikiečius, ku- 
ris jau buvo jusų laikraš- 
čiuose paskelbta, taip-pat 
prašė Jus siųsti pinigus per 
nuisų Delegaciją.). 

Musų Delegacija s.avo 
dabartiniame sąstate ren- 

giasi baigti darbą, prade- 
dant nuo 1 d. gruodžio. Už- 
baigus likvidavimą, pasiliks 
čia tam tikras atstovas su 

štabu tolimesniam reikalų 
vedimui- Todėl, kol nebus 
duota kito padavadijimo, 
siunčiami iš Amerikos pini- 
gai privalo but siunčiami 
ne atskiro asmens va. uu, 
bet vardu Lietuvos Delega- 
cijos tokiu antrašu: "Dele- 
gation de Lituanie, 55 Ave- 
nue Marceau, Paris"- Mel- 
džiu tai paskelbti laikraš- 
čiuose ir kitų žiniai. 

Mes su dideliu žingeidu- 
mu sekėme čia Jusų pasi- 
darbavimą laike "Laisvės 
Varpo" išleistuvių, "Liuo- 
sybės Savaitės" ir t.t. Mums 
didžiai buvo smagu matyti 
jusų energiškus pasidarbavi 
mus tėvynės labui ir daug 
kredito priklauso jums ir vi- 
siftns Chicagiečiams, kurie 
su tokiu energiškumu dar- 
bavosi. Mes tik prašome,! 
idant Jus ir ant toliau ne-; 
nuleistut rankų panašiam i 
šventam darbe, nes tėvynė,! 
ant nelaimės, dar nevisai 
yra teėjusi ant ramaus vieš-' 
kelio, oet priešų apsėsta dar 

j vis kovoja už savo laisvę. 
•Ji ją iškovos — apie tai 

į nei Lietuvoj, nei čia niekas 

j neabejojo — neabejokit ir 
; Jus Amerikoj. Bet atsimin- 
I kit, kad greita ir didžiausia 
! pagelba yra reikalinga ir «r" 
! visi ją turime tėvynei teik- 
ti, kas kuom gali, —*ir po- 
litikoj, ir kardu priešus at- 
mušant, ir pinigais, ir pro- 
paganda. Jeigu galima taip 
išsireikšti, esame jau prili- 
pę arti kalno viršūnes — 

Lietuvos nepriklausomybės 
| iškovojimo — tat, tiek ko- 
• voję ir aukavę, nenuleis- 
!kim ranku, nesudribkim ant 
i kelio, pat viršūnės nepasie- 
jkę. 
| Žinau, pailsusiems yra 
| sunku. Paskutiniai žings- 
niai visuomet sunkiausi, bet 
įjuos lietuvių tauta padaryti 
i turi, kad nepražūtų viskas, 
| kas su tokiu pasišventimu 
iki šiolei iškovota. Lietuviai 

; Lietuvoje yra pasiryžę tatai 
padaryti ir padarys. Aš ne- 

abejoju, kad ir Amerikie- 
čiai sudarantieji čielą mu- 

| sų tautos ketvirtadalį, tatai 
taipgi padarys ir amžiną sa- 

,vo tautos padėką tuomi už-1 
įsitarnaus- >*' 

Su tikra pagarba, 
B. K. Balutis. 

I I 
i — 
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L. G. D. DRABUŽIU RIN- 
KIMO REIKALE. — 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 2 sk. veikia smarkiai. 
Pereitame susirinkime, Dr. 
J. Waluk, pranešė, kad 37 
skrynios su drabužiais jau 
plaukia Lietuvon į Liepojų, 
o iš ten i Kauną, kur Lietu- 
vos Raudonosai Kryžius iš- 
dalins žmonėms. Čion dar 
mažmožis- Mums reikia 
daugiau rinkti drabužių ir 
aukų: už kurias reikės nu- 

% 

pirkti kitus reikalingus daik 
tus del Lietuvos nukentėju- 
sių ir pasiųsti. Todėl su- 
kluskime rinkime drabužių 
ir aukų ir prirašinėkime na- 

rius. Buvome paskelbę, 
kad sustotų tūlam laikui 
siuntę drabužius į Brookly- 
ną. Bet mums paaiškėjo, 
kad mes neturime rankas 
nuleisti. Surinkę drabu- 
žius siųskite ąnt 120 Grand Ą 

Str., Brooklyn, N. Y. Vė- 
liaus paskelbsime kiek iš 
kur prisiuntė drabužių ir na 
rius prisirašiusius prie šios 
labdaringos draugijos. 

Pov. Vaitekūnas, seki'. 
120 Grand St- Brooklyn, 
N. Y. 

Dr. A. L. Graičunas Cent- 
ro Sekr. 

FINANSINIS KIUŽIS EUROPOJE. 
Kuomet skaitai laikraš- 

čiuose pranešimus apie įvai 
rių Europos kraštų biudže- 
tus (valstybės išlaidų sąma- 
tas) sekantiems metams, tai 
net plaukai ant gaivos pasi- 
fiaušia. Dar niekuomet Eu 
ropos vyriausybės nereikala 
vo tiek daug pinigų nuo par 
lamentų, kaip šiais metais. 

Po-karinis Francuzijos biu 
džetas siekia aštuoniolikos 
milijardų frankų. Prieš karę 
metinis Francuzijos biudže- 
tas buvo tik penki milijar- 
dai frankų. 

Sekantis anglų valstybės 
biudžetas žada buti 71- bi- 
lijonų dolarių. Paprastai 
Anglijos parlamentas pa- 
skirdavo valstybės išiai- 

# 

doms penkis- penkis su pu- 
se bilijonų dolaiių. 

Vokietijos biudžetas da- 
bar sieks dvidešimts penais 
milijardus markių. Prieš ka- 
rę jos biudžetas buvo tik 
penki milijardai markių. 

Ir visų tų valstybių išlai- 
dos dabar padidėjo beveik 
anttiek, antkiek sumažėjo 
jų išlaidos, sulyginant su 

praėjusiais metais. 

Taipgi negalima pamiršti 
I ir to, kad nei viena šalis 
i dabar neturi tiek "darbo 
jiegų", kiek jos turėjo pirm 

; karei prasidedant. Pavyz- 
džiui, statistika parodo, 
kad viena tik Prancūzija ne 

teko karės metu 40 nuošim- 
čiu jaunų vyrų, Iš»to a iš- 

| ku, kaip sunku bus šitam 
į kraštui atstatyti savo ukę 
; ir pramonę. 

Kaikur> keleiviai, nese- 7 

nai atvažiavę iš Francuzi- 
jos, sako, kad buk clid liuo- 
se Francuzijos miestuose re 
tai tenka sutikti vvrą tarp 
18 ir 30 metų amžiaus- 

Kadangi Prancūzija pra- 
žudė karėje tięk tvirtų dar- 
bo pajiegų, tai aišku, kad 

; jai nelengva bus atgaivinti 
'pramonę. O jeigu negali- 
! maN bus greit pastatyti ant 
i kojų pramonės, tai sunku 
Ibus francuzų vyriausybei iš 
linkti reikalaujamus 18 mi- 

| lijardų frankų. 
j Jokiu budū Francuzija ne 
gali surinkti visos tos su- 
mos iš nuošimčių ant vnlstie 
Į*ių ir kitų visuomenės oluog 
snių. 

Jeigu ne, daleiskime, kad 
Francuzija gaus nuo Vokie- 

tros penkis milijardus fran 
,kų kaipo atlyginmą- už nuo- 

stolius, padarytus karės me 

i tu, tai \ ištiek mažai ką tas 
jtegelbės, vis dar stigs 13 
I milijardų frankų. 
L Taigi, aišku, kad Francu- 
zijai teks jieškoti užrube- 
žinės paskolos- Kur? 

Anglijoje finansinė pade 
tis netaip yra bloga, kaip 
Francuzijoj, bet negeriau- 
sia. 

Valdžia pareikalavo asig 
nuoti septynis su puse mili- 
jardų dolarių. 

Ydant padengti tą sumą, 
valdžiai prisieitų užtraukti 
150 dolarių mokesčių ant 
kiekvieno sveiko vyro, mo- 

teries ir net vaiko. Žinoma, 
apie toki augštą mokesti ne 

gali but nei kalbos. Be to, 
Anglijos valdžiai reikės dar 
išmokėti pensijas šimtams 
tuksta 11 eių bedarbių. 

Anglijos finansistai tą vi- 
!są žino. Bet jie mano su- 

1 rinkti reikalaujamą sumą, 
uždėjus augštus mokesčius 
ant užrubežines prekybos ir 

l netiesioginiais mokesčiais 
| (kaip tai: ant tabako, gė- 
! ralii, drabužių ir t.t.). Bet 
pastaroji priemonė yra ne- 

labai tikusi. Jeigu britas 
darbininkas negali mokėti 
didelių tiesioginių mokes- 
jčių, tai jam bus sunku nešti 
lant savo pečių ir augštus 
!netiesioginius mokesčius. 

Tesa, Anglija ir Prancū- 
zija turi turtingų kolonijų- 
Taipogi abi sali naudojasi 
turtingos Amerikos simpati- 
ja. Ačiu tam jos pergy-į 
vens tą finansini krizi. Bet 
atsidėjimas ant kolonijų be 
gu galės šias šalis ilgai gel-; 
bėti nuo ekonominės katas-' 
trobos. 

j Bet Francuzijos ir Angli- 
jos stovis yra puikus, paly- 
dinus jį su Italijos, Vokieti- 
jos, Austrijos ir ypač su nu- 
skurdusiomis slavu tauto- 

» 

mis. 

i Jau prieš karę Italija bu- 
vo biedniausia šalis Euro- 
poj. 

Šimtai tūkstančių italų ne 

galėjo pramisti savo tėvy- 
nėje ir priversti buvo va- 
žiuoti j svetimas šalis jieš- 
koti uždarbio. 

Dabar jos išlaidos labai 
padidėjo, o įplaukos suma- 

žėjo— kur-gi ji gaus gra- 
šio padengti saviškį biudže- 
tą? 

Francuzija, Anglija ir sla- 
viškos tautos gali tikėtiesį 
pagelbos iš Amerikos. Bet 
vargiai begu Italija ras čia 
paspirtį, ypač po konflikto j delei Fiume uosto. 

Ypač gi prasta centrali- 
zmų valstijų padėtis. 

Pirm karės Vokietija gau 
davo daug pelno iš koloni- 
jų. Dabar nuo jos atėmė 

I geriausias kolonijas- Nete- 
;ko ji ir potašiaus laukų/ Lo- 
įtaringijoje ir geležies ir an- 

glies kasyklų Saar provin- 
jcijoj ir Rūgštesnėj Silezijoj. 
, Netekus šitų kasyklų, Vo- 
kietijos pramonė žymiai su- 

silpnėjo. O čia dar reikia 
talkininkams mokėti keletą 
milijardų karinės pabaudos. 

Su Austrija dar blogiau. 
Suiro, subirėjo, iki ausų į 
skolas sulindo ši buvusi dvi- < 

lipė valstybė. 
Iš visko augščiau pasaky 

to aiškų, kad finansinė pa- 
dėtis dabartinės. Europos 
yra begaliniai prasta. 

Kada-tai turtinga Europa 
— dabar beveik visai susi- 
hankrutijo. Dobilas. 



BALTIMORE, MD. 

Mokyklų Komisionierių 
ftKomisja rūpinasi prigelbėti 
jiims jusų pastangose išmok 
ti angliškos kalbos ir pasto- 
ti Suvienytų Valstijų pilie- 
čiais. Už mokonimą mokės 
ties neimama. Busite pa- 
skirti kliasose su žmonėmis 
savų metų ir savos tautos, 
jeigu tas bus galima 

Sekančios mokyklos yra 
atidarytos nuo spalio iki 
balandžio mėnesių, nuo 7:- 
30 iki 9:30 valandos vaka- 
rais. 

Nr. 1 —* Fayette & Green 
Sts. — panedėlyje, Utar- 
ninke, Seredoje. 

Nr. 30 — Hollins & Mon- 
roe Sts. — Panedėlyje, Ut- 
arninke, Seredoje. 

Nr. 40 — Aisąuith — Or- 
leans Sts. — Panedėlyje, 
Utarninke, Ketverge. 

Nr. 42 — Broadway & 
Bank St — Panedėlyje, Ut- 
arninke, Ketverge. 

Nr. 70 — Warren A ve. & 
Wiliams St. — Panedėlyje, 

Utarninke, Ketverge. 
Plačiau sužinoti galite In- 

ternational Institute, 2 N. 
Broadvvay, kur surasite žmo 
nes kalbančius Itališkai, Is- 
paniškai, Čekiškai, Serbiš- 
kai, Rusiškai, Lenkiškai ir 
Lietuviškai. 

WATERBURY, CONN. 
Lapkričio 30 cl. atsibuvo 

Lietuvių Mechanikų Sąry- 
šio prakalbos. Kalbėjo inž. 
V Vaitkus ir New Yorko, 
N. Y. ir S. Dragunaitis iš 
Biooklyn, N. Y. Abudu aiš- 
kino Lietuvių Mechanikų 
tikslus ir ragino dėtis prie 
L. M. S., kas labai užinte- 
resavo publiką. Visi gėrė- 
jos iš jų gerų sumanymų. Po 
prakalbų daugelis prisirašė 
prie L- M. S. Gi nekurie ap- 
gailestavo, kad pinigų neat- 
sinešė ir pasižadėjo kitąsyk 
prisirašyti. 

Prakalbose buvęs. 

I EIN'GHAMTOK, X. V. 
I 

L. G. I). 35 skyrius pasek- 
mingai varo darbą Lietuvos1 

šelpime. Neseniai pasiuntė į 
Brooklyn, X. Y. 8 skyrius su- 

rinktu drabužių, kurios visos, 

sveria 1,270 svaru. \ iet. Lietuj 
viai labai pradžiugo, kada ga-j 
vo žinia i> Brooklyn, X. Y. j 
nn - Dr. Yaluk, jog laivas su 

drabužiais išplauks i Lietuva 

pabaigoj lapkr. mėnesio, taip- 
gi Dr. Valuk išgyrė bingham- 
t miečius už surinkimą taip 
daug geru drabužių. 

Lapkr. 16 d. L. G. D. 35 sky 
rius laikė susirinkimą, kuria- 
me nutarė rengti teatrus, kon- 
certus ir visokias pramogas 

1 

naudai Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus. Rūpesčiui L. G. D. 
35 skyriaus komitetui visoms' 

Binghamton Lietuviškoms 
I )raugi joms tapo Įteikti atsišau 
kimo lapeliai, t. y., kad kiekvie 
na draugija prisidėtų pinigiš-, 
komis aukomis prie L. G. D. 

Vietinė Šv. Jono Dr. daga- 
vus minėto atsišaukimo paau- 
kavo 28 dol. 1.. G. D. naudai. 
Yra labai pageidaujama, kad 
ir kitos Draugijos neatsisaky- 
tų sušelpt mūsų vargstančius 
brolius Lietuvoje. 

Aukavo L. G. D. 35 sk. se- 

kančios ypatos: 
: £5.00; C. G. Vaičiūnas, $3. 
50. J. Jariackas, $3,00 S. Žilis, 
S2. 50. A. Kaminskas. 

Po $2.00: 
P. Gindrenas, M. Urbas, p-lč 

jO. Rindzcičiutė, p-lė M. Luku- 
! šiunaitė, F. Kampikas, J. Žikc- 
viče, F. Račkauskas, D. Vanu- 

gas, A. Somaška,- P. Atkučiu- 
nas, A. Liepas, S. Paplauskas, 
M. Kaselis A. Gindrenas f. 
Klikna, J. Misevičc, J. Aliliu- 

'nas, M. Albertienė, Romanauc 
kiene, F. Vaitekūnas, J. Drob-i 
lis, J. Znlnaravice, J. Verikas, 
J. Kupustas, J. Rasimas, P. 

Saparnis, j. Degutis, B. Stani- 
slavaitis, j. Čerkesas, A. Juš- 
kas, J. Gielis, O. Barvainienė. 
V iso $78.00.\ C. Vaičiūnas. 

26,000 Frankų Lietuvai. 
LIETUVOS LAISVES VAR 
FO AUKOS ANTRU SY- 
KIU SUŠELPĖ LIETUVĄ. 

Lietuvos Laisvės Varpo 
Komitetas išsiuntė kable- 
gramu Lietuvai, per jos at- 
stovybę Paryžiuje, antrą 
gausią auką. 

Pirma auka buvo 50 tū- 
kstančių frankų ($6000 00), 
pasiųsta spalių 4-tą, 1919 
o ši auka, 26 tūkstančiai 
frankų ($2536.65), pasiųs- 
ta kabbeliu gruodžio 5, 1919 
m. 

Nors nėra dar nei 6 mane 

siu nuo laiko, kada Lietuvos 
Laisvės Varpo Komitetas 
tapo Amerikos Lietuvių Sei 
mo išrinktas, vienok jau aU 
liko žymų ir pagirtiną dar- 
bą. 

Tėvynę mylintįs lietv. iai, 
išgirdę Laisvės Varpo bal- 
są šaukiantį Lietuvai pagel 
bą, davė gausias aukas ir jų 
duosnumas jau neša vai- 
sius. 

Ponas J. Bagdžiunas, pir- 
mininkas L. L. V. Komiteto, 
sako, kad jia dės' visas pas- 
tangas, idant Lietuvai suteik 
ti kalėdinę dovaną nt ^a- 

žiauskaip 100 tūkstančių 
frankų, todėl kurie dar ne- 

sate aukavę, turite progą ap 
dovanoti Lietuvą siųsdami 
aukas tuojaus L. L. V. Ko- 
mitetui, kuris jas nusiųs ka- 
beliu Lietuvai sykiu su ki- 
tom aukom prieš pat Kalė- 
das. 

Ponas B- K. Balutis, varde 
Lietuvos Atstovybės, atra- 
šė p. Bagdžiunui ilgoką ir 
labai interesuojantį laišką, 
kuriame yra išdėstyta, kaip 
labai yra reikalingi Lietuvai 
pinigai ir kas dedasi Pary- 
žiuje. 

Aukas galima siųsti Liber 
ty Bondsais, bankiniu če- 

kiu, money orderiu arba pi- 
nigais registruotam laiške, 
antrašu: Lietuvos Laisvės 
Varpo Komitetas, Box 3252 
S. Halsted Street, Chicago, 
111. 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

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

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Ąjnerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančia rezoliuciją šiame reikale.Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
"Lietuvos raidžios ir Amerikon Lietuvių Prekybos Bendroves sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams aut 5į/t nuos." • 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkit# 

Visus pinigus nereikia dabar jnešti. Dabar perkant bonti 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 * " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir ispi!dęs aplikaciją, prisiųsk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos-Bonų už $ ir su šilio 
laišku prisiunciu pirma mokesti $ ... 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mhido vardas 

Gatvė 

Miestas .... 

SVEIKAME KUME—SVEIKAS PROTAS 
F.iežastįs, kurios veda prie1 

vėžio. 

Paprastai yra sakoma, 
kad mes nežinome, delko vė 
žys atsiranda. Tai reiškia, 
kad mes nežinome, kas pri- 
veržia pirmąją mažą celę ar 
.ba celių grupę permainyti 
savo pobūdį ir persikeisti į 
tokią, kuri turi nelabą ir ne- 

sulaikomą jiegą augti ir pia 
tintis. Tečiau kai-kada yra 
žinoma (daug dažniau, ne- 

gu kai-kurie žmonės mano) 
apie sąlygas, kurios, rodos, 
yra prielankios tai nelaimin 
gai permainai. Ypatingai 
mes žinome, kad vėžys daž-! 
nai atsiranda po ilgo nuola- 
tinio kokios nors vietos tri- 
nimo ir aplink paprastas per 
augas ar skaudulius. Lupos 
ir burnos vėžys yra žinoma, 
jog atsiranda nuo išdegimų 
nuo pypkės cibuko, nuolati- 
mo tnnimos įsdegu&io dan- 
ties ir tarp Rytų Indijos gy- 
ventojų, nuo kramtymo be- 
tel riešutų, kurie turi aštrų 
erzinantį kevalą. Vėžys ant 
viršaus pilvo tarpe Kasme- 
ro gyventojų, niekur tarp ki- 
tų gyventojų nerandamas, 
kįla iš nudegimo nuo kangri 
krepšių su degančiomis an- 

glimis, kurias tie kalnų gy- 
ventojai nešiojasi su savim, 
kad pasišildyti. Vėžys gerk- 
įlės yra randamas tarp ki- 
! mečių, kurie valgo perkars- 
tus ryžius, o visai nesiran- 
da tarp jų moterų, kurios 

I valgo ryžius šaltus, ant ant- 
rojo stalo. Pilvo (skilvio) 
vėžys gali atsirasti iš pilvo 
skaudulio. Vėžys yščiaus, 
dažnai yra patirta, kad pa- 

leina nuo sudraskymo (kudi- 
kiui gemant) ir nuo skaudu- 
lių ; odos vėžys nuo erzinan- 
čių karpių ir apgamų, ir vė- 

žys krūčių nuo neprižiūrėtų 
žaizdų, suskirdimų, o „patin 

I gai iš ga~ų, kurie išpradžios 
j yra paprasti ir nepavojingi. 
! Ištikrųjų, kaip dabar yra ži- 
noma, tai nėra labai didelio 
skirtumo tarp paprastųjų ir 
nelabųjų Išaugimų, kurie tie 
dvi klesi aiškiai atidalintų. 

| Paprastieji krucių guzai, 
pusliukės, skauduliai ir p., 
ne vėžiai iš pradžios, gali 
|persimainyti į nelabuosius 
išaugimus ar vėžį. Tikrai 
sakant, ankstybas pažinimas 
vėžio pranokėjų gali tikrai 
apsaugoti nuo vėžio. Apsau- 
gok nuo įvairių molatinių | 
kuno trinimų, erzinimų ir 
apsisaugosi tuo pačiu nuo 

vėžio atsiradimo. Nuolati- 
niai skauduliai, suskirdimai, 
žaizdos, karpos, apgamos, 
kurie mainosi ir auga didyn 
turi buti prašalinti. Protin- 
gai apsieinant su tais ir ki- 
tais pavojaus ženklais, kaip 
ir ankstybas nusimanančio 
daktaro ar chirurgu ją pra- 
šalinim-is, labai sumažina 
galimybę turėtų vėžio ligą. 

i 

Svarbesnieji vėžio ženklai. ! 

Pavojingiausis dalykas su 

vėžio liga yra tas, kad ji 
dažnai prasideda be skaudė 
jimo ir auga išlengvol Jei 
vėžys savo pradžioje tiek 
padarytų skausmo, kiek pa- 
daro danių skaudėjimas, au 
su skaudėjimas, žmonės iš- 
karto pamatytų ir ištikro 
stengtus jį prašalinti be jo- 
kio užvilkimo. Tečiau prie 
vėžio skausmo (tos paslėp- 
tos palaimos) pradžioje pa- 
prastai nėra. Taigi kiek- 
vienas protingas žmogus tu- 
ii žinoti dažniausiai apsireiš 
kiančius ženklus. Keikia1 

atsiminti, tečiaus, kad tie 
ženklai nevisuomet gali rei- 
kšti vė^į, bet jiems pasiro- 
džius reikia nieko nelaukti, 
kreiptis į gerą gydytoją ar 

chirurgą. Atmink, kad nei 
vieiias geras daktaras ne- 

gydys ligos, kuri gali buti 
vėžiu, tinkamai ir atsargiai 
jos neištyręs. Būtinai reika- 
lauk, kad jis gerai ištirtų. 

Vėžys ant liežuvio. Daž- 
nai apsireiškia iš nuolatinio 
trinimo negerai pritaikintų 
arba susproginėjusių dirbti- 
nių dantų, aštrių šukių, iš- 
puvusių dantų ir t.t. Rūky- 
mas, kaipo chemiškos irita- 
cijos rųšis, kai-kada yra 
priežastimi chroniško liežu- 
vio uždegimo ir pasidarymo 
mažų plyšių ar spuogų. Kiek 
vienas liežuvio skaudulys, 
kuris nepaeina iš sifilio ir 

įkuris negėja, kuomet gydo- 
mas uiri buti sk&>Lomas už 
nelabąją peraugą, kol jis, 
tikrai ištyrus, nepasirodys 
kitokiu esantis. Liežuvio vė- 

žys greitai auga, dėlto jo 
operacijos esti sunkios ii' 
pavojingos, ir tiktai, jei lai- 
ku patėmytas ir tuojau gy- 
domas, įera užtektinai vil- 
ties, kad jis daugiau neatsi- 
kartos. Sidabro, nitrato ar- 

ba kito kokio degančio ak- 
mens nereikia vaitoti, gy- 
dant įvairius i knudulius ant 

liežuvio, no S pasitaikins jei 
j tas okauoutys butų nepažin- 
tas vėžys, toks gydymo bu- 
vdas tik i-psunkins visą da- 
lyką. 

(Bus daugiau) 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Cupų, L®ntg. Hiiny Ir 8toc ns l*op<erl6 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų !* vidaus, po $1.60 u* jtlloni 

CARR BKOS VVRECKING CO. 
8003*3039 80. HALSTED STREET, OHICAOO. I> L 

V Y KIŠKŲ DRABUŽIŲ ttAA<atNAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyru ir vaikinų siuatl ir overkptai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki 445.00. 
Vyry lr jauny vaikinų uutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelines $3.00 ir augačlau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augš&ao 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų lr overkotų nuo $8.5C ir augfičlati FuJl drcss, tuxedo, frakai tr t.p. nuo $10.00 ir augščlau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedaliomis iki 6 vaL po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro, i n steigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

A5- ADOMAS A. KARALIAUJL-aS 
SEKANČIAI RAŠAU. 

Ai labai sirgau per j metus, nuslabnėjęs pilveli* 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabntiimas. 
Kraujo, li.kstų, Nervų ir abelnas sfėky nustejima* 
viso kūno. ir buvau nustojęs vii'i-s, kad begyven- 
au. Visur jieįkoja'i «au pagelbo* :c!?ail€j?<i visoje 
Kmerikcj ir už rubezių. bet niekur negavau 
vetkatal pf.geIbo». 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaietų, Bltteno, 
Kraujo valytoj'., Nervatoną, Inkstų ir Reumai.zmo 
gyduoles, ta. po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt Kraujai 
šslvalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, iiigliai nch»'-dė po krūtine. 
Vidurių rėžimas iinyl po užmušimui visų ligi) Bė 
giu ^cneni] •sgera..ai: Kas savaite po butelį Sa- 

lmanu, Uitterla, ir po 3 mėn. m.o paveiksle pama čiau tok) skirtumą kaip tarp 
dienos ir naktie*. Da- bar jaučiuos smaeiai ir esu linksmas ir 1000 tykiu Hiltoin 
oalutaifs mylistų geradijtstei ir linkiu »i-Mems savo draugams tr paijnamie'ns 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžia kreipti* prie Salutarac 

SALUTARA9 CHEMICAL INST'.VUTION. J. BALTRENAS. Prof 
1707 So. Halsted St., Phone Cana 6417 Chicago, tllinola 

Gerklės skaudėjimas, diegliui kruti* 
liejo, inflncnzos, pasirodymo ženklai. 

Ištrink gerkle ir krutiue su 

-EXPEUEMU 
ir pridengk krutinę vilnone materija. 
Neapleisk taip, kad tavo pagautas Šal- 
tis iSsivystytu i pleurisę, pneumoniją, inllitfuzn ir i kitokias pavojingas ligas. 

Xiixip rk Siauūieuo sau parankiausi 
oje iiptiekoje l'aiu-Eipellerio. iiac. ir 
U5''. butelis. 

Tikrioji turi mušu vaizbaženkli 

4, IKARĄ ^ 
Nepriin-.k kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. RICHTER 6 CO. 

326-330 Croadway New York 

Pinigai padėti Central Bankoje yra 
yra Visiškai Saugus 

.Jeigu Tamsta nori, kad turėtumei pinigus saugiai 
padėtus ir gautumei procentu, tai pasidėk j CENT- 
RAL BANKA. 

Bankas šis yra vienas iš didžiausiu ir tvirčiausių 
visame Bridgeportc. 

Suvirs dvidešimts tūkstančių ypatų laiko savo pi- 
nigus CENTRAL BANKE, kadangi žino, ;g saugu- 
mas ir atsakomybė čionai yra užtvirtinta, nes šį ban- 
kg. valdo Didelės kompanijos po Valdžios koutrole. 

Kas turi užmanimą pradėti taupyti pinigus, tai ! 
tegul pradeda tuojaus, nes dabar yra geriausias lai* 
kas del pradžios. 

Yra tai vienintelis kelias tapti neprigulmingu. 
per taupymo pinigu saugiame banke.' kokiuomi ban- 1 

ku yra CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT 
BANK. 

Jaigu laikote pinigus kur nesaugiose vietose, tai 
perkelkit tuojaus j šitą visiškai saugu Yalstijinį 
Banką. 

Suvienytų Valstijų, Miesto Chicagos ir Valstijos 
Illinois pinigai yra laikomi šioje bankoje. 

Užtikrintas, Mandagus it* Rūpestingas Patarnavimas. 

Kapitalas $400.000.00 Perviršis $150.000.00 
Pasirinkite šit.'į Banką del savęs. 

Central Nanufacturing District; 

A STATE BANK 

1112 351h St., 3 blokai į vakarus nuo Halsted St., Chicago, III. į 
PASARGA! 

Užrubežiuis skyrius CENTRAL BANKO pef&iuučia pinigus i Lietuva ir visus dalia pasaulio p žemiausiam lv.ur.sui ir greičiaufciu budu. Reikale kroipkitčs ypatlškai arba per laiškus. 

Dankas atdaras kasdien nuo 9 ryto ikipo ppietu. 
Scredomis ir Subatcmis, vakarnis, nuo ("> iki 8 valandai. 
l'žrubežinis ir taupymo skyriai Subatoinis esti atdari per vk't 
diena iki 8 valandos vakari >. 

Central Manufacturing District Bank 
Sanko turtas viršina $6,000,000.00 



felephone Drover offiZ 

DR A JUOZAITIS 
DENTiSTAS 

tf.61 S. HALSTE'l ST.f CH/CAGO 
V'alanrloa nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Nedėllorais pagal autart}. 

Tel Druver 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUV'S DEN'/'fSTAS 

Valandos: nno ') ryto Iki 9 vak 
Nedaliomis pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47tos GutvSt. 

Phone Canal 257. 

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

Naujieną Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halcted St Chica^o 

Ofisas: Tei. Drovnr 704*2 

DR. S. NfllK&US 
GYDYTOJAS IFl CHIRURGAS 

Chlcagot) 4712 3. A3hland Aw# 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tcl. Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W 86-th Street 

T«lephone rrospect 8585 

DR. J. SHINGLMAN 
GYl>VTOJAS ik cimrl*r<;as 

(jyiio Wrumaii/in,t. Gydymas Elektriką 
Speciatiškuom*. 

1229—49th Avc. Tel. Cicero 36-6 
0'i*a*: 49tli Ct. i>rie 1 .l-tos. 

TelffilnM Circro 49. 

DR. M. T STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Hc »levard 160 
Of. Vai. 10 ryto Iki 2 po plet. ir 6:30 
Iki 8:30 vak NecIėJ. y iki 10, diena 
Namai: 2014 W. 43 st. McKinley 26i 

DR. JOHN N. THORPE 1 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS Į 

16Ž7 W. 51 ma Ir kamp. Marshfiftl 
Vai.: Iki ft; ir ?. iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1137 

Telephon; Yardj 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas mnterv. vaikų ir vyr.j.1 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 1 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. Kilsted C.t., Chlcago, III. 

Phone*: Vvdi 15S—551 
RcsKence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPA1TIS, R Ph. 
DPUii STORE—A PTIE K A 

I'ildome Visokius R'čtpt'is 
3601 30. I1ALSTED ST. CHICAGO 

Dr. M. HerzM i 
1$ RUSIJOS 

r-r»i iteiuriaai zlnoaaaa per J* 

ty taupo patyrc* gydytoju, ckiiarg* 
it 4ku«crl». 

Gydo U chroniškai lig**, »j 
n) voterę ir raikij, pagal raojatut* 
■etod*;. X-K«7 u kltoldca elettr» 
C ietaiauv. 

Oflaas Ir l~aboiat«rl/a: 1025 W. 13th 
Street, netoli Pink Street. 

VALANDOS; N no 10—12 pietą, Ii 
(r— 3 vakarais. Telepbooc Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* V.alated 3t. 
VALANDOS: S—^ tiktai. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jaa >9 m«taJ 

•149 t. Morgan it, karti M «t 
Ipaclailttaa Moteriški), Vyrliim, 

tr ChrontAkų Lifij. 
I Vaizdo*: f—1® ryto, lt—f 90 
\ piet. •—s tak., 1. fr—1. 

| TELEFONAS YARDS 997. 

Tel. Ya'ds 3t»M. 

Mr?.A,Michniewicz 
Baigusi Akučerijo I 

kolegiją; ilgai p ra k* 
kavas' ^eunallvanJ 

Jos ho',pltJ>l6«e. ?a 
sekm'ugal patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
še ligone moterims 1) 
uerglnotos 
3113 8o. Hatsted Ct 

,(A.at antvų lnby) 
Chlcagl, lll. 

AKU4ERK* 

wuo e iri u ryto ir 7 iki veiai va :au 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j 
taisus variniu! degtlrės, prisiunčiami 
ui *1. Ragino degtinė, tikrasis Iagei a- 

Jus, geriausM rūšies vynai, gvarant.uoti 
TIKRAI GĖRIMAI 

No pamėgdžiojimai. Mes pirma varemS 
degtinę ir alų. šios formulos (receptai 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubina 
greitai. Prisiųskite mums 41 money 
orderi,}, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

W7LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/S 

v 

Vietinės Žinios 

BRIDGEPORT. 
Didelės imtynes. 

Praeitą nedėldienį po pie 
tų, grudžio 7 d., šv. Jurgio 
parpjinėj svetaine j įvyko 
dielės ristynės, kurias su- 

rengė Lietuvių Atletų Klu- 
bas. (Tik be vardo ir be vie- 
tos, gal iš dangaus) Ri- 
tos keturios poros ku- 
rių tarpe dvi poros buvo 
gan svarbios. Po dviejų 
menkesnių imtynių išėjo du 
diktu lietuviu: Juozas Geš- 
tautas ir Petras Cirtautas. 
Šiedu buvo veik vienodo 
diktumo. Cirtautas liesas, 
padžiūvęs, bet raumeningas, 
|du šimtu svarų sverenti fi- 
gūra. Geštautas daugiau 
"lašiniu' turįs, bet smarkus 
ir tarp lietuvių atsižymėjęs 
ristininkas. Tiedu drutuoliai, 
yt jaučiai ėmėsi per 25 mi- 
r utes. Galop, Gestautas Cer 
tautų užspaudė. Nors "la- 
bai sunkiai/' bet užspaudė, 
reiškia panto. Tuodu del 
tulų priežasčių ėmėsi tik 
vieną sykį. 

Galiausia išėjo persitikrin 
ti patįs svarbiausieji, tai 
lietuvis Juozas Bancenčius, 
su kuriuom , ancį perstaty- 
tojo žodžių, visi lietuviai ris 
tininkai bijosi imties, ir mil 
žinąs švedas Jan Freeburg, 
kuris sveria 240 svarų. Ši- 
tai porai Liet. At. Klubas 
paskire tris šimtus dolerių, 
(Bet graičiau ir tų pi-' 
nigų jie lauk iš dangaus) 
— išlaimčtojui du šimtu, 
gi pralaimėtojui šimtą. Šitai 
povai pasirodžius publika 
pradėjo juokties. Ir buvo ne 

mažai juoko, nes Baneevi- 
eius prieš Freeburgą atrodė, 
kaip neaugalotas, dvylikos 
metų vaikas prieš vidutinį 
vyrą. Švedas augštas, sto- 
ras, kuomet lietuvis žemu- 
tis ir vidutinio storio. Šve- 
das teisingai sakė, kad su 

tokiais katinais jam nėra 
ko pradėti. Taip ir buvo. i 

Per penkiolika minučių, 
kaip katė su pele, švedas su 

lietuviu žaidė — po apačia 
lamdė, iki lietuvis ar tai ty- 
čia (nurodo, kad tyčia), ar 

ištik/ųjų per kelį kojos ne- 

bepavaldė. Pasileido ir lau 

kia, kada koja "sugis". Pub 
likai pabodus laukti risti- 
ninkų prižiūrėtojas pastebė 
jo, jei į dvi minuti Bance- 
vičius negalės imties, tai jo 
bus pralaimėta. Ant tų žo- 
džių lietuvis, lyg žaibas, pa 
šok ir duli-duli švedą nuo 

matraso į pasienį ant krės- 
lų. Krėslais triokšt! sulužo. 
Prižiūrėtojas pabloškė lie- 
tuvi į šalį ir sugėdino. Pas- 
kui susiėmus į pora minu- 
čių Freeburgas Bancevičių 
prispaudė, kojos pirštus ant 

nugaros palenkė ir pabaig- 
tas dalykas. Lietuvio pra- 
lošta. Antru sykiu imties 
Bancevičius atsisakė- Esą, 
jam koją, koją sopa. Na, 
trjs šimtai ir uždirbti: vie- 
nam du, antram vienas. 

Publikai skirstanties gir- 
dėjos: "Ristininkai, jie lie- 
tuvius mulkina... Švedas tą 
katiną butų paritęs į dvi mi- 
jnuti, bjt tas publiką butų 
| neužganėdinęs — publika 
i mėgsta ilgas imtynes". 

Drutuolis Geštautas pasi- 
!gyrė, kad jis pasirengęs tuo 

jaus su išlaimėtoju eiti per- 
sitikrinti. Bet Freeburgas 

! pasiteisino, kad jis dabar 
| "negalįs' per du mėnesiu 
imties. Mat "nuvargo". 
Publikos nebuvo nei pusės 
svetainės. Skradžius. 

TOWN OF LAKE. 
"Išgriovimas Kauno Pilies " 

Scenoj. 
Nedėlios vakare, gruod. 

7 d. Liet. Vyčių 13- kuopa 
| parengė vakarą, kur vakaro 
vedėjas, moksleivis J. J. Šli- 
kas prabilo į .publiką, kad 
tie ir tie atv^idens "Išgrio- 
vimas Kauno Pilies." Pats 
veikalas neblogiausias, bet 
perstatymas visu žvilgsniu 
'nepavyko. Visame kišojo 
silpnumas. Nekalbant apie 
aktorių neprisilaikymą, dau 

| gely j vietų, autoriaus žo- 
džių, suklydimą, aktorių ap- 
leistos scenos ilgą laikymą 
ir kitus negabius apsireiški- 
mus, Vaidoto ir Vietėno 
"giedojimas" — ilgas žo- 

Įdžių tęsimas —publiką ner- 

įvavo, nes buvo baisiai nena 

turališka. Ypač Vaidoto. 
Vietėno rolės lošėjas Al. 
Panavas lošiant "žmogžu- 
džiai" senio rolėj ytin pui- 
kiai nudavė, bet šiuom sy- 
kiu perdaug kalbą lingavo. 
Biskį geresniais pasirodė Al 
girdas ir Robertas. 

Losimo pertraukose buvo 
p-lės Jurgeliutės padekla- 
muotos eilės, kurios pažy- 
jmėtir.ai puikiai atliktos, 
[antra panelė dainavo solo, 
kuris nelabai skambiai plau 
kė ir Dr. Rutkaus vaike- 
lis buvo išvarytas eiles dek- 
lamuoti. Vaikelis viena dar 
per mažas eiti ant pagrindu, 
antra turi kalbą neaiškią, 
tatai butų geriaus jei pana- 
šus "deklamatoriai" nepasi- 
rodytų. Po sulosimu Almo- 
nei (p-lei Norvilaitei) ir Zu-j 
lelei (p-lei Z, Bajorinaitei), 
tapo inteikta gyvu gėlių bu- 
kietų. Publikos buvo pilna 
svetainė. 

Skradžius. 

L. G D CHICAGOS AP- 
SKRIČIO susirinkimas 

— NUTARIMAI. 

L.G.D.įvykusiam apskri- 
čio susirinkime, gruodžio 2 

d., per skyriaus atstovus ta 
po visapusiškai apsvarsty- 
ta ir surasta, kad yra būti- 
nai reikalinga L. R. Kry- 
žiui pinigų. Prie tokio iš- 
vado privedė iš Lietuvos 
ateinanti laiškai ir Lietuvos 
valdžios atsišaukimai. 

Todelei mes, visų Chi- 
įcagos apskričio skyrių atsto- 
vai, priėjome teisuotu reika 
lavimu, kad L. G. D. centro 

valdyba suplaukusią sumą 
nuo paskutinio pasiuntimo 
[iki gruodžio 17 d., 1919 m. 

veikiai pasiųstų Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui ir tai 
padarius praneštų spaudoj- 

Taipgi pageidaujama, kad 

į L. G. D. centro valdyba kar 
itas nuo karto spaudoj pa- 

| skelbtų atskaitą su smulkio- 

j mis įplaukomis ir išlaido- 

Įmia. 
Mes įvirtai pasitikime, 

kad centro valdyba musų 
prašymą be jokių atsikalbė- 
jimų išpildys ir kitų kolo- 
nijų L. G. D. skyriai (musų 
sumanymui mielai pritars. 

Pirm. S. Grišus, 
Rast. M- K. Šilis. 

AUKAUTOJŲ DOMAI 
Garbus tėvinainiai, mylin 

tį savo tėvynę-Lietuvą, šio- 
mis dienomis L. L. Varpo 
Komitetui prisiuntė sekan- 
čią auką: J. Šoneinlis iš 
Bradley, 0 15.00 
L- Šveistas iš Burns, Oreg. 

5.00 
Dr. A. Z. Yuška iš Chica- 
gos 10.00 

Taipgi pridavė (per "L." 
red.) p. Kazys Miškinis iš 
Chicągos 5.00 

L. L. Varpo Kimitetas 

ŠERNO DRAUGU BŪRE- 
LIS 

Laikys susirinkimą Ket- 
verge, Gruodžio 11 d. 8 vai. 
vakare, "Lietuvos" svet., 
3249 So. Morgan gatvė. 

Šiame susirinkime bus 
renkama veikiantysis ko- 
mitetas ir bus priimami nau 

ji nariai. Norinčius prisi- 
rašyti arba arčiau su Šerno 
Draugų Būrelio darbu susi- 
pažinti, kviečiami atsilan- 
kyti. Dr. K. Drangelis. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Skelbiant A. L. Seimo 

bankieto aukas per klaidą 
buvo pažymėta F. Krukonis 

I aukavo $100.00. Turėjo bū- 
ti N. C. Krukonis. 

TRINERIO SIENINIS KA- 
LENDORIUS 1920 METU. 

STEBĖTINAI PUIKUS. 
Trinerio Sieniniai kalen- 

doriai visuomet yra puikus, 
bet šis, naujasis, 1920 metų 
virš.ija visus. "Civilizacija ir 
Hygeja sveikina T:.utų Ly- 
gą" tokis angalvis. Naujas, 
geresnis gyvenimas kila iš 
grivėsiu, tarpe daugelio spal 
vų rasite vėliavą tos saiies, 
kur jus patis ir jusų tėvai gi 
me. Penkialika puikiu pa- 
veikslų, rodančių kokiu bu- 
du Trinerio American Elix 
er of iBtter Wine ir kitos 
Trinerio gyduolės yra daro- 
mos, pradedant nuo skinimo 
žolių iki siuntimo i sveti- 
mas šalis. Siųskite 10 cen- 

tų padengimui siuntimo lė- 

šų! Joseph Triner Com- 
pany, 1333-43 So. Ashland 

Ave., Chicago, 111. 

Pajieškau broliu Vinco ir Benjami- 
no Stoneiku ir sesers Antoninos Sto- 

neikiutės po vyrų Rudaitienės. Paeina 

Suvalkų gnb. Griškabūdžio purap. \'id- 

gij'iy kaimo. Pirmiaus jie gyveno Wil- 

kes Barrt, Pa.,o dabar nežinau kur. 

Meldžiu ju pačių ar kas apie juos žino 
atsišaukti šiuo adresu: 

Mykalina Vytienė. 
831 W. 37th Place. Chicago, 111. 

Pajieškau draugo Zigmonto Railo, 
paeina iš Liiotu parap., Rasęinių pav. 
Atsišaukite arba žinantieji, praneškite 
šiuo adresu: Pranciškus Ty'.his, 4611 
N. Sherldan Rd, Kenosba, Wis, 

Pajieškau brolio Kazimiero Arbačiu- 
sko, paeina iš Kelmės vai, Raseinių 
apskr. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
Box 264, Newell, Wls. 

PAJIEŠKAU JONO ZOBERNIAŲS. 
gyvenusio paskutiniu karty po ant- 

rašu 1114 South Seipers Str. Philadel- 
hia. Pa. Laiškai siusti ant to antrašo 
grįšta atgal, nežinia kas su jo atsiti- 
ko. Turiu laišką iš Lietuvos iš jo ūkės 
Taip pat pajiešaku Juzės Bučienės, po 
tėvais Kvederavičiutė, 3 metai atgal 
gyveno Philadelphia, Pa. Meldžiu at- 
sišaukti ją, pačią, arba kas juos žino. 
aš busiu labai dėkingas 

Albina Melinienė. 
2016 Lorain Ave., Cleveland, Ohio. 

PAJIEŠKAU savo mylimo draugo Ig- 
noto Biečio, paeinančio iš Šiaulių ap- 
skričio, Žeimio miesteelio. Jis atvažia- 
vo Amerikon 1911 metuose. Truputį be 
rodos apsistojo Ne\v Yorke; bet sakės 
važiuosęs Chicagon pas savo pusbrolį. 
Nuo mudviejų persiskyrimo, nežinau 
kur jis gyvena dabar. Turiu labai svar- 

bių žinių del jo. Meldžiu jo paties pra- 
nešti, tam busiu didelei dėkingas. Ant- 
rašas: P. P. GURICKAS, 1421 S. 49th 

i Ct., Cicero, 111. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICaGOJE 

ICor. 12th & Homan ave. 
Cor. 26tli & Western ave. 
4458 S. Hermltage Ave. 
2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina St. 
N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & Frankllu 
Cor. Van Buren & Franklin 
S. W. Halsted & Madison 
M.: E: Cor. Halsteu & Madison 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. State & Van Buren 

IJ601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitage Ave. 
3137 West 38th Place. 
2900 West 40th Street. 
3953 S. Rockwell St. 
3813 Kedzie Ave. 
N. W. Cor. 44th Mozart St. 
2602 West 45th Place. 
4418 S. Richmond Av«. 
S. E. cor. Halsted & Mihvaukee 
1656 Wabansia Ave. 
1615 North Wood St. 
Cor. Milwaukee & Paulina. 

;Cor. Milwaukee & Lincoln. 
S. W. Cor. Mllwaukee & Robey. 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ. 

RINKTI PUPAS. 
Švarus kambarys. 

moka nuo S15. iki $18. 
K a1'p nuvažiuoti: Imkite 

Olearing karą prie Archer Li 
mits iki Austin A ve., arba 63- 
čia ir Austin karą iki galo. 
THE K1MBALL MARTIN- 

IO A LE CO. 

REIKIA MORETU IR 
MERGINŲ. 

Prie lengvo darbe, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 

REIKAIjAL JAM A anglių mainle 
rlų su šeimynomis ir nevedusių J Ken 
tucky valstijų. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
ačra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Alei 
kite ant 7 vai. ryto. 

Užmoka kasdieną. 

LORD & KUSHNELLL. 

2424 So. Lanin Str. 

REIKIA MERGINU. 
Prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geros darbo sąlygos, gera vie- 
ta gera ateitis. Atsiš.rakite: 
AMERICAN ELECTRIC CO 

6401 So. State St. 

ENTRA. 
Parsiduoda Puiki Pmčernė 

ir Girosernė ir geras nauja? 
t rokas, visi intaisymai nauji 
Biznis išdirbtas gerai per daug 

įmetu, turi Imti parduotas j 
trumpą laiką už 'labai pigią 
kainą už tai kad savininkas va» 

žiuoja j Lietuvon. 
Frank Kazlauskas, 
2001 Emerald Ave. 

DIDELI P.ARGFA'AI. 
Su $500 arba $1,000 i mokė j i 

mu tamsta gali nupirkti viena 
iš sekančiu namų. Likusius iš 
randu išmokėsi. Pamatyk juos 
greitai beatidėliojimo. 

Naujas 2-jų augštų mūri- 
nis namas su beismantu- 2 pa- 
gyvenimai po 6 kambarius 
Randasi 3609 S. Lo\ve gat. pre 
ke tik .• $6,300. 

2-jų augštų mūrinis namas, 
su beismantu 2 pagyvenimai po 
5 kambarius. Randasi 3725 
So. Lowe Ave. Preke tik 

$3,800 
3-jų aug- mūrinis namas, su 

cimcnltt beismantu. 3 pag. po 6 
kam. Randasi 4611 S. Union 
Ave. Preke tik $8,500. 

3-jų "aug. mūrinis namas- 3 
pag. po 4 kam. Randasi 919 
W. 34-tos gat. Preke .. $6,300 

j 3-jų aug. mūrinis namas, su 

beismantu, 3 pag. po 4 kam- 
Randasi 3014 S. Emerald gat. 
Preke tik S7,60'i. 

2-jų aug. medinis namas, su 

beismantu, Randasi 3433 So 
Wallace St., Preke .. $2,200- 

Del platesnių pasiskinimu 
kreipkitės pas, 

M. J. Kiras, & Co. 
3331 S. Halsted St., Lhicago 

Yards 6994- 

! AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 

nografijos, typewriting, pirklybos tei- 

sIų, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
aijos, pilietystės, dailiarašvstės. 
Mokinimo valandos* nuo 9 ryto iki 

4 vai. po piet. Yak. nuo 6 iki 
10 valando1*. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

Lietuva reikalauja Xeprigul- 
mybes, o daugiausiai žinių apie 
tai yra dienraštyje ''Lietuva" 

MTS URANGIAUS. 
Tuojaus užsisakykite *ptr mišką 

ro tci singo motinus 5 svary viedrukas 
$1.80 su pristatymu į namus. Chicago, 
111. 

Klok viedruku jums reikia? Adreso 
W. Strygas Gončiai 1). I'. O. 

Chicago, 111. 
Ypatiškai galite gauti šios vietose 

K. Markuc-kas 212:< \Y. Coulter St., 
Prie A. M. 3022 \V. 40th S?, ant antru 
lubu. 

VALENTINIS DKKSSMA- 
K L\G COI-LEGE 

Mokink siuvimo. Jdrptmo. aefliguJna 
į llenomU lr vakarais dėl bizulo li 
aaniŲ. Pallrlijimui IžduodarrU lr Tlfr 
oš paruplnamoB dykai. At8liankrklt« 

i rba rafcyklte, o męs paaistaugsime 
Į putelkti iuma paunm*. 

2407 \Y. Madison S c. 

Sara Patek} Principal 

Pradek Nauju* Metu* su tobulu iUm r. 

gijimu, taip. kao u-> >"< ne-praieiitumei oer t 
ius metus, kas t*iu „,ai. .»uti naudinga, 

j prašaiuiLiM, pasitarkite su asasirr, 
prieš tinant ku* lenu*. Kfe/atulnacija IH'&.U. 

\ Gerai pritaikiau akiniai prašalint akiu 'i 

į naivus skaudėjimus,' trumparegysti arba tali- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND A VE.. «>-MCAG' 
Kjos lubos, virs "latrY avienos. 

••MM) parpia 
Kajspni :*tct Gatvta. 

Valandos: nuo 9tua rai. »yw ik sal. vala 

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS iCHIRURGAS 

I Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

j 3114 W. 42nd S'/'., CHICAGO, ILL. 
I 

DR. I. E. MAKAR 'į* 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

i Cliicagos ofisas: 4515 S. Wood Stv 
| Tik Ketvergo vak. nuc 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723 

Phone Bonlevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ8T8EN ĖJUSIOS 

L I G O • 

Valandos: 9 Iki 12 'r i iki > 

v n Varai* 

3303 SO MORGU SIPiST 

DR, VOITUSH, O. D. 
Lfet;uvi3 

Akiu 
Socialistas 
T'utangvįs akių įtempimą. kus yra prie 
x:'.{itimi skaudėjimo palvos, svaigulio, 
apten.imc. nervoturao skaudančiu Ir 
u/nugusus karščiu akiu krtivci akis, 
katurakto, nemiegė trumparegystė, to- 

liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas eiamimas elektr i, ;;a- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atKreipamo j mokyklos vaikus. 
Veisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1?53 W. 47 st. Ties Oppeheimuro što^fr^ 
Kampas Ashland A ve. Tel. Drovor !)660 

UBERTY BON DS 
Mes perkame Pergales Bondus pilna parašytąja U 
verto, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. I I 
Atneškite arba atsiųskite j J Q SACKHEIM & CO. 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais *""5 MILAVAŲKEE AVE. 

ir Subatoinis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

RANKDARBIU BAZARAS 
rengiamas. 

Lietuviu Mott:ų Draugijos "ApšvicUi" 

Subatoje, Gruodžio 13,1919 
Abiejose Mildos Svetainėse 

3142 So. Halsted St. 
PRADŽIA 7:0(1 V AL. V AK. 

INŽANGA 35 c. Y PATAI. 

šiam bazarui viršminėtos dr jos narės pridirbo labai gražių {vai- 
riausiu ranku dirbimu, kurie labai tinka kalėdinėms dovanoms, nes 

kaip žmogui taip ir stubai gali buti tikru papuošimu. 
Taigi gerbiamą publiką nuoširdžiai kviečiame atsilankyti; pama- 

tyti ir nusipirkti už labai žemas kainas, taipgi smagiai laiką praleisiu, 
nes bažaras atsibus ant antri; lubų svetainėje, gi trečių lubų svetainė- 
je bus pasilinksminimas ir šokiai. 

Kviečia, visus, KOMITETAS. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

Siuskit Pinigus Lietuvon 
gentims 

Padarykite Linksmas Kalėdas 
Suteikite jiems savo pinigišką paramą 

Mubų bankas turi spocialį pinigų siuntimo skyrių, per kurj 
galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinamą kainą. Lietuviai 
p;Ub lietuvius! 

Banko turtas virš $1,800,000.00 
Parankus—Stiprus—Saugus Bankas 

VALDYBA: 
JOSEPH .!. ELIAS. PREZ. 

WM. M. ANTONISEN, VICE PREZ. 
JOHN I. BAGDŽIUNAS, 

VICE-PREZ. IR KASIERIUS. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CHICAGO 

yALANDOS. — Kasdien nuo 9 ryto iki .> po pietų. Utar- 
ninko ir Subatos vakarais* nuo O ryto iki SS'-fl vakare. 
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