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PLIANUOJA NAUJĄ UŽ- 
PUOLIMĄ ANT PETRO- 

J CRADO 

Stockholmas, gruodžio 11. 
Helsingforso laikraščiuose 
tilpo pasikalbėjimas su gal- 
va šiaurvakarinės Rusijos 
valdžios Lianozovu. Jis už- 
reiškė, kad vėl organizuoja 
ma naujas užpuolimas ant 
Petrogrado. 

Lianozov užreiškė, kad 
8,000 kareivių Judeničo ar 

m i jos, kuri nesenai grįžo 
nuo savo nepasisekusio už- 
puolimo ant Petrograde, dar 
nesą nuginkluoti ir esą pa- 
siryžę vėl užpulti ant Pet- 
rogrado. 

Bet svarbiausia yra suda- 
ryti bendrą veikimą tarp 
šiaurvakarinės Rusijos val- 
džios, Finliandijos ir Esto- 
nijos. Sujungus šių valdžių 
spėkas, girdi, bus lengva nų 
galėti bolševikus ir užimti 
Petrogradą. 

ANGLIJA PRIELANKI 
BALTIKO ŠALIŲ 
NEPRIGULMYBEL 

Parayžius, gruod. 11 d.— 
Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Daily 
News W. E. Nash praneša, 
kad premiei'o Clemenceau 
atsilankymas Londone yra 
didelės politiškos svarbos, 
panaši nuomonė išeina iš pu 
siau oficialių šaltinių. 

Londone, sakoma, bus 
sprendžiama Turkijos ir Ru 
sijos reikalai. Mat šalinan- 
tis Suvienytoms Valstijoms 
nuo Europos reikaių, beveik 
visa atsakomybė i»ž busimą 
tarką puola ant Francuzi- 
jos ir Anglijos 

Turkijos klausime abi sa- 

li sutaria gana gerai, bet 
Rusijos reikaluose yra di- 
delk skirtumas. 

Anglija, ant kiek žino- 
ma, stoja už pripažinimą 
neprigulmyhės visoms Bal- 
tiko šalims i* Ukrainai; gi 
Francuzija sutinka palaiky- 
ti tik Finliandiją ir Lenki- 
ją 

Bet Europos galiūnams 
dabar iškįia naujas nesma- 

gumai su Baltrko šalimis, 
kurios ketina padaryti su 

bolševikais taiką. 
Taip atsitikus, bolševikų 

spėkos busų paliuosuotos 
nuo lytinio fronto ir pasių- 
stos rrieš Demkiną ir Kol 

j čaką. Prie to bolševikai per 
: Baltiko uostus gautų prieji- 
|mą prie neutralių šalių ir 
| Vokietijos, kuomi jų pozici- 
ja visiškai sustiprėtų. 

Latvijos delegatai turėję 
su Rusijon sovietų atstovais 
'speciali pasikalbėjimą; lat- 
viai pranešė, kad buvo kal- 
bėtasi tik apie apsimainymą 

Į nelaisviais ir nieko apie tai- 

|ką. 
' 

Estonijos atstovai tvirtai 
laikosi tik už pertraukimą 
mušiu, gi bolševikai nori už- 
vėiiiiio visiškos taikos; gir- 
di, kitaip jie apleisią konfe- 

; renciją. 

FRANCUZAI MUŠASI 
SU ITALAIS. 

Paryčius, gruod. 11 d. — 

j Laikraštis Petit Parisien pa- 
talpino pranešimą, kad fran 
cuzų kariumenė Fiume su- 

sirėmė su Annunzio liuos- 
noriais. Sakoma yra daug 
užmuštų ir sužeistų abiejo- 
se pusėse. Pranešime pridu- 
riama, kad Annunzio liuos- 
noriai norėję išplėšti francu- 
zų reikmenų sandėlį. 

NESIKLIJUOJA TARY- 
BOS TARP ANGLU IR' 

BOLŠEVIKŲ. 
Kopenhagenas, gruodžio 

lll d. — Tikslu konferenci- 
I 

| jos tarp Rusijos sovietų ats- 

jtovo Litvinovo ir Anglijos 
|Raudono Kryžiaus atstovo. 
jO'Grady, buvo apsimainy- 
Imas nelaisviais. Bet iki šiol! 
šiame klausime negauta pa' 
geidaujamų rezultatų ir ro-j 
dos nebus sutarta mainytis l 
nelaisviais. 

Bet tikimasi, jog bus leis- 
ta Anglijai pasiųsti mediką 
mentų anglams esantiems1 
nelaisvėje pas sovietus. Už 

į tai anglai turės sutikti įlei- 
|ati sovietų Rusijon laivą 
'įvairių medikamentų. 

Be to, pranešama, kad ir 
rusams nelaisviams Angli- 
joje ir anglams nelaisviams 

• sovietų Rusijoje bus leista 

[protarpiais pasiųsti laiškus 
savo giminėms. 

VOKIETIJA NUSILE1- 
i D21A TALKININKAMS 
, DEL NUSKANDINTU 
i LAIVŲ. 
I Paryžius, gruodžio 11 d. 
-Laikraščiai praneša, kad 

Šokdina Publiką, 

[(Copyrltftit) 
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anksčiausia taryba aplaikė 
Vokieiijos atsakymą reika- 
le pasirašymo po taikos su-, 

į tarties protokolu. Laikraš- 

čiai priduria, kad vokiečiai 
nusileidžia klausime del rei 
kalavimo atlyginti už nus- 

kandintus laivus ties Scapa 
?low, bet reikalauja disku- 

tuoti kitus punktus. 

DU AMERIKOS LAIVAI 
ANT SEKLUMOS. 

Sidney, Nova Scotia, gruo 
clžio 11 d. — Amerikoniš- 
kas laivas Lake Galewood, 
randasi ant seklumos ties 
Port Hood sala. Manoma, 
kad laivas yra visiškai su- 

naikintas. 80 vyrų ingulos 
tapo išgelbėti. 

Kitas amerikoniškas lai- 
vas Lake Elmdale irgi,ran- 
dasi ant seklumos ties Cape 
Blue, netoli Antigonish, N. I 

S. Jo likimas, kaip praneša-i 
ma, yra dideliame pavojuj. I 

DALIS ANGLIAKASIU I 

NESTOJA DARBAN 

VVashington, D. C., gruo- 
džio 11 d. — Daugelyje vie- į 
tų, kaip pranešama, anglia- 
kasiai jau stojo dirbti ir dir- 
ba beveik pilnu sąstatu. 
Taipgi yra daug vietų, kur 

angliakasiai nestoja dar- 
ban ; jie pasmerkia viršinin- 
kus atšaukusius streiką, gir- 
di, sulyg dabartinių brangu- 
mų tokis mažas pakėlimas 
algos yra neužtekdnas. 

Yra taipgi nemažai vietų, 
kur susirinko dirbti tik da- 
lis angliakasių, bet ir tie dir 
ba it nenorėdami ir, ko ge- 
ro, gali tuoj mesti darbą. 

Tirinėjimo komisija ang- 
liakasių reikalavimų dar ne- 

|sudalyta; ji sakoma tik tuo- 
j met bus organizuojama, 
kada, angliakasiai pradės 
normaliai dirbti. 

PREZIDENTAS 
AČ1U0JA AN- 

GLIAKASIAMS 

Washington} D. C., gruo- 
džio 11 d. — Delei atšauki- 
mo angliakasių streiko pre- 
cedentas Wilsonas pasiun- 
tė angliakasių prezidentui 
Lewis .telegramą ačiuoda- 
mas angliakasių vadams ir 
[streikavusiems angliaka- 
jsiams už patriotiškus jaus- 
mus ir prašalinimą kuro kri- 
zio, kuris butų įvykęs, jei 
angliakasiai butų dar kiek 
ilgiau streikavę. 

Angliakasių Prezidentas 
Išreiškė pasitenkinimą. 
Indianapolis, Ind , gruod. 

12 d. — Angliakasių prezi- 
dentas Lewis, aplaikęs nuo 

Wilsono telegramą, pasiun- 
tė telegramų atsakymą, ku- 
riame pabriežė, kad anglia- 
kasiai esą užganėdinti pre- 
zidento Wilsono atyda link 
angliakasių reikalavimų, y- 
pač už skirimą komisijos iš 
tirimui angliakasių reikala- 
vimų. 

ANGLIJA SUAREŠTAVO 
DAUG SINFEINIERIŲ. 
Dublin, Airija, gruod. 11 

d. — Pereitą naktį apie pOO 
pildai apginkluotų kareivių, 
lydini kulkasvaidžių, ir apie 
100 policistų darė kratas 

|pas žymius sinfeinierių va- 

idus. Daugelį suareštavo ir 

jtrokais nugabeuo į Kings- 
|town, kur susodinę ant lai- 
vo kur tai nuvežė. 

Tarpe areštuotų yra Tho- 
mas Kelly, narys Anglijos 
parlamento. 

: 

HOLLANDIJA UŽDARĖ 
VOKIETIJOS RUBEŽIŲ. 

Haaga, gruodžio 11 d. — 

Hollandijos valdžia visiškai 
uždarė Vokietijos rubežių. 
Hollandijon neįsileidžiama 
civiliu žmonių iŠ Vokietijos. 

AMERIKONU PAŠALPA 
BALTIKO ŠALIMS 

Stčckhclmas, gruodžio 11. 
Po trijų mėnesių pertraukai 
amerikonų pašalpos organi- 
zacija vėl pradėjo sistema- 
tiškai veikti, teikiant pašel- 
pą nuo 

* 

karės nukentėju- 
siems. Tik ką pribuvo pir- 
mas būrys Y. W. C. A. dar- 
bininkių su reikmenimis, 
kurias pirko Amerikos am- 

basadoriaus moteris ponia 
Morris. 

Jau išsiųsta laivas su reik 
menimis Finiiandijcn. Šel- 
pimo darbas bus pratęstas 
ir Į pietines Pabaltmario 
šalis. 

KAZOKAi NUŽUDĖ ŠIM- 
TUS ŽYDŲ. 

Londonas, gruodžio 11.— 
Bonai* Law, valdžios atsto- 
vas, šiądien užreiškė atsto- 
vų bute, kad gauta žinių, 
jog 18 ir 20 spalio, apleidus 
bolševikams Kievą, kazokai 
ir liuosnoriai (matomai De- 
nikikino), surengė žydų pogj 
romą, Kieve, kuriame užmuš 
ta keli šimtai asmenų. 

LATVIAI ATMUŠA BOL 
ŠEVIKUS. 

Kopenhagenas, gruodžio 
11 d. — Latvių biuras pra- 
neša iš Rygos, kad panedė- 
lyje, gruodžio 8, bolševikai į 
užatakavo latviu pozicijas j 
ties Ki.prova, bet tapo at-( 
mušti. Pranešime priduria-1 
ma, kad mušis vis dar tę-! 
siasi. i 

VILLA KERŠIJA UŽ 
ANGELES MIRTI. 

Eagle Pas, Texas, gTuod-' 
žio 11 d. — Apie 400 Vii-' 
los banditų užpuolė miestą 
Maząūiz, Coahuila. Užpuoli 
me suimta visa eilė žymes- 
nių piliečių. Šis užpuolimas 
padaryta atkeršijimui už ge 
nerolo Angeles nužudymą. ! 

LIETUVIAI NEDALYVAUJA DOP 
PATO KONFERENCIJOJE. 

LIETUVOS OVARININUt EJS SU- 
mpaVMl I a 1 E n na ■ * 

k ISi 

LIETUVIAI ATMUŠĖ BOLŠEVIKUS 
PRANEŠIMAS LIETUVOS 

DELEGACIJOS IŠ 
PARYŽIAUS. 

Pildantis Lietuvių komi- 
tetas Washingtone gavo iš 
Paryžiaus nuo Lietuvių tai- 
kos delegacijos sekretoriausi 
p. Balučio sekančią kableg- 
ramą: 

LITHUANIA 
WASHINGTON.! 

Tapo susekta, kad dau- 
gelis stambiųjų žemval- 
džių dalyvavo pulkininko 
Bermondto judėjime, su* i 
teikiant žinias, maisto ir, 
didinant jo kariumenę.i 
Lietuvos valdžia pradėjo 
tardymas prieš Rcppą. ir 
kitus stambius žemval- 
džius. 

Lenkai užimtose Lietu-, 
ves teritorijose jsakė pa- 
daryti didelę rekviziciją; j 
dsl'ei to gyventojai arti 
sukilimo. 

Bolševikai užatakavo 
lietuvių pozicijas gruo- 
džio 1 dierię, bet 2 gruo- 
džio buvo atmušti. Jie 
stengėsi persikelti upę 
Dauguvą, bet nepasekmin 
gai. 

FrancUzija .pripažino 

p. Lubič-MiioŠ LteUlvos 
atstovu Paryžiuje. Dabu- 
žis, išsiuntęs paskutinį 
lau-ą pasiliks prie Lietu- 
vos Legacijos Paryžiuje. 
Likusieiie-gi tuoj keliaus 
Kaunan. 

(Matomai nurodoma, kad 
Dobužis sugrįž Paryžiun, 
išsiuntęs visas prekes Lietu- 
von ). 

LIETUVIAI NEDALY- 
VAUJA DORPATO 
KONFERENCIJOJ 

Dorpatas, Estonija, gruo- 
džio 8 d. (Kopenhagenas, 
gruod. 11). — Specialis ko- 
respondentas laikraščio Chi 
Cago Daily Nevvs Farbman 
praneša, kad Dorpato .kon- 
ferencijoj su bolševikais da- 
lyvauja tik estonai. Latvių 
delegacija iškeliauja Ry- 
gon, matoma', pasitarti su 
savo valdžia. Lietuviai gi 
dar visai neatvyko. Čia ma- 

noma, kad lietuviai lauks 
raporto Latvijos delegacijos 
ir kad taip elgsis, kaip nu- 
tars ^gtis Latvijos valdžia. 
Mat yra kalbama, kad Lat- 
vija ir Lietuva yra sutariu- 
sios tarptautinėje politikoje 
nesiskii ti. 

FIUME AR MIRTIS, 
SAKO ANNUNZIO. 

Fiume, gruodžio 11 d. — 

Papulkininkas Annunzio už 
reiškė, kad jis bus Fiume 
su savo legionieriais iki šis 
miestas nebus priskirtas Ita 
lijai. Girdi, mes prisiekėme 
atgauti Fiume Italijai ir nei 
sime iš meisto kol negausi- 
me užtikrinimo, kad miestas 
bus priskirtas prie Italijos 
be jokių išlygų. 

SAKO DIDŽIUMA VENG- 
RŲ NORI KARALIAUS. 

..Berne, gruodžio 11 d. — 

'venas šveicaras, kuris ke- 
liavo po Vengrija praneša, 
kad didelė didžiuma veng- 
rų nori karaliaus. Keliau- 
ninkas tvirtina, kad lei- 
džiant nubalsavimui apie 95 
nuošimčiai balsotų už mo- 

narchiją. 
Bet pasirinkime karaliaus 

yra net trejopa nuomonė. 
Seniai nori buvusio Austro- 
Vengrijos karaliaus Karo- 

ORAS 
* * * 

Chicagoje ir apielinlcčic. 
Pėtnyčioj debesuota, i va- 

karą oras nepastovus; suba- 
toj greičiau li°tus ar snie- 
gas; vidutiniai pietų vėjai. 

Saulėtekis, 7:08; 
Saulėleidis, 419. 

:lio; jaunesni gi prielankus 1 jo sunui Franc Jozef Otto: 
'dar treti norėtų turėti ant 
, sosto kurį nors Anglijos ! princą. 

LIETUVOS SKAITYTO- 
JŲ DOKAI. 

Nuo Administracijos. 

Laikraštinės popieros sto- 
ka dabar yra didesnė, negu 

i karės laiku. Taš labai apsun 
1 kino netiktai lietuviškus 
| laikraščius, bet net ir di- 
džiuosius angliškus dienr ,s- 
čius. "Lietuva" irgi kenčia 
didelę popieros stoką ir per 
tai negali išeidinėti tokio di 
dūmo kokis dabartiniame 

| sezone priderėtų — bent 6 
arba 8 puslapių. Šiucmi at- 
siprašome savo gerbiamųjų 
skaitytojų, kad šiuom laiku 

j leidžiame "Lietuvą" vos 4 
puslapių; kitokios popieros 

i neturime ir nusipirkti ne- 

gauname. Užsakymą esame 
! padavęs 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." Adm. 
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LIETUVAI GELBĖTI DRAUGIJOS 
VEIKIMAS. 

Am. Lietuvių Seime, kuris atsibuvo 
pereitą vasarą Chicagoje, kaip žinome, ta- 
po užgirta Lietuvai Gelbėti Draugija, pa- * vedant ją giobon Amerikos Lietuvių Dak- 
tarų Draugijos. Tuoj po savo susitvėrimo 
L G. D. apreiškė uolų savo veikimą. 

Jau laike Seimo liko suaukauta graži 
pinigų suma tos draugijos ižclan, — čia, 
taip sakant, buvo padėti "medžiaginiai" L. G. D. pamatai. 

Plačioji visuomenė sutiko šią draugiją 
su pilna užuojauta ir pasiryžo ją remti,— 
nes matė, jog šit? draugija gali atnešti 
labai didelę naudą karės n įvargintiems ir 
kenčiantiems mūsų vientaučiams Lietu- 
voje. 

Po įvairias lietuvių kolonijas pradėjo 
organizuoties skyriai. Kartu pradėjo plauk 
ti aukos. Didžiausiu savo veiklumu L. G. 
D, reikale pasižymi CLicago su priemies- 
čiais ir D. Nevv Yorkas. 

L. G. I). centras randasi Chicagoje. 
Čia yra susiorganizavę 17 L. G. D. skyrių. 
Todėl aišku, kad Chieago šiame atvejyje 
lošia vadavaujančią rolę. Ir tas pilnai 
Chicagal pritinka, nes tai yra didžiausia 
lietuvių kolonija Amerikoje, kur taipgi 
randasi daugiausiai lietuviškų daktarų, ku- 
rie ypatingai rūpinasi tos draugijos bujo- 
jimu. 

Chicagos L. G. D. skyriai veikia jau 
apie keturis mėnesius,, ir, be abejonės, ga- 
lima jau pasigėrėti to veikimo vaisiais. Ga- 
lima taipgi tikėties, kad Chicagos L. G. D. 
apskritis atliks didelius darbus ir sutrauks 
nemažas pinigų krūvas skurstančių-ken- 
eiančių vientaučių sušelpimuL 

Viskas, rodos, gerai... Tečiaus žmo- 
nėse pradeda apsireikšti lygir nepasitenki- 
nimas, lygir. neužsitikėjimas L. G. Drau- 
gija. — Kur slepiasi tokio* neužsitikėjimo 
priežastis? — Ugi tame, kad stokuoja aiš- 
kumo". L. G. D. nepaskelbia atskaitos. 
Kiek išviso (taipgi skyriais — apskričiais) 
suplaukė pinigų, kiek jų randasi Centro 
ižde, kiek skyrių ižduose, o taipgi kiek 
ir kokiems reikalams jų išleista. Trumpai 
tariant, turi buti paskelbta detališka at- 
skaita. Plačioji visuomenė turi pinigišką L. 
G. D. stovį matyti "juodą ant balto". Tik 
tuomet galima tikėties iš visuomenės pa- 
ramos. Priešingai, tas viskas darosi pa- 
slaptimi, o kur paslaptis — ten ir tamsios 
veikmės gali apsireikšti. 

Štai L. G. D. Chicagos apskričio at- 
stovų susirinkime (gruodžio 2 d.) likosi 
nutarta pareikalauti, idant L. G. I). centro 
valdyba pasiųstų• esančius iždo pinigus 
Lietuvos Raud. Kryžiui ki gruodžio M d. 
1919 m. Kartu tapo išreikštas pageidavi- 
mas, idant L. G. D. centro valdyba karts 
nuo karto skelbtų smulkmeniškas atskai- 
tas. 

Galima dar pastebėti, kad jau pačios 
draugijos, lyg nepasitikėdamos L. G. D., 
siunčia atskirai pinigus Liet. Raud. Kr. 

(pav., Chicagos "Draug. S. V. J." — pa-; 
siuntė per Lietuvos T. Del. Paryžiuje). 

L. G. D. yra pasiryžusi pasiųsti Lietu-j 
vai puikią Kalėdinę dovaną — bent $10,-' 
000.00. tai puikus sumanymas, kurį bu-' 
įtinai reikia inkunyti. Tik visai nėra rei-1 
'kalo laikyti pingus ižde ir laukti, kol su- 

plauks iki $10,000.00. Juk pinigai L. 
Raud. Kr. albai-labai reikalingi, taipgi' 

ibua" prasižengimas laikyti pinigus čionai. 
! Kiek randasi ižde, tiek reikia ir siusti, bet 
iki Kalėdų ar Naujų Metų reikia pasiųsti 

I bent $10,000.00. Tai ir bus "Kalėdinė dova 
na" Lietuvai. 

L. G. D. centro ižde randasi, rodos, 
apie $6,000.00; priegtam, nesenai už per- 
siuntimą Lietuvon suaukautų drabužių už- 
mokėta $1,080.00. — Taigi iki $10,000.00, 
sulyginamai, neaaug reikia. Bet kadangi 
laikas iki Kalėdų trumpas, tai reikia su- 
bruzti. 

Pinigų-aukų Klausime reikia vadovai > 
ties sekančiomis taisyklėmis: 1) skelbti 
viešai detališkas atskaitas ir 2) nelaikyti 
ižde pinigų, bet siųsti juos į Lietuvą.. 

ITALIJAI GRĘSIA KATASTROFA. 
'Mes žinome, kad Italija ir prieš visa- 

svietinę karę buvo žinoma kaipo neturtin- 
jgas kraštas. Gal niekur kitur nesimatė 
! lokio skurdo ir pinigiško silpnumo, kaip 
|Italijoje. Taigi sunku net įsivaizdinti, ko- 
kioje padėtyje — pinigišku, ir, abelnai, 
ekonominiu žvilgsniu — randasi Italija 
dabar, po ilgos karės, kurion ji sudėjb vi- 
są savo turtą, visus pinigus ir, kartu, pasi- 
nėrė skolose. 

Jeigu Italijoj butų vadovautasi pra- 
kilniais siekiais, jeigu italų vadams butų 
rupėjusi tautos gerovė, tai po oficialio per- 
traukimo karės butų pradėta rupinties su- 

tvarkymu ir pakėlimu krašte žemdirbys- 
tės, pramonės ir prekybos. 

Išlaimėję — su pagalba didžiulių vals- 
tijų karę,—italai lygir apsvaigo—jie pra- 
dėjo svajoti apie "sudarymą" didelės ir 
galingos Italijos. Italijos militaristai, be 
abejonės, a* 'Įminė apie galingą senovės 
Romos imperiją. — Jie pasiryžo "padary- 
ti" Adriatišką jurę "didelės Italijos" "eže- 
ru". 

Negana to, kad Italija atėmė nuo 

Austrijos didelius žemės plotus, tečiausl 
Italijos militanstai pasiryžo užvaldyti Dal- 
matiją, o gal ir Juodkalniją su Albanija, j 
Tokias militaristų svajones stvėrėsi vykin-j ti avanturistas-poetas D'Annunzio (zino-l 
ma, su tų militaristų parama). Pirmiau-1 
siai jis — su savo pasekėjais — užėmė 
Fiumę. Sąjungiečiai "bandė" protestuo- 
ti, bet pasirodė bejiegiais. Fiume "atiduo- 
dama" Italijai. Galop, pranešta, kad Ita- 
lijos valdžia pilnai "susitarė" su D'Annun- 
zio, kuris jau pradėjo naują "veikimą" ry-j 
tiniame Adriatikos pakraštyje. | ; 

Vienok Italijos liaudis ir darbininkai I 
nebegali ilgiau kęsti to baisaus skurdo ir 
militaristinio režimo. įvairiuose Italijos 
miestuose apsireiškia revoliucijiniai brūzdė 
jimai. 

Buvo tikėtasi, kad rinkimai išgelbės 
karalių ir jo valdžią, tečiaus parlamentan 
pateko virš pusantro šimto socialistų ir netl 
kraštutinių revoliucionierių. Ir tie revo- 

liucijoniški atstovai, atidarant parlamentą, 
parodė savo galybę ir tvirtus pasiryžimus. 

Galima tikėti, kad Italijos monarchi- 
jai prisiartina galas. — Subruzdo Italijos 
miestų darbininkai, subruzdo ir vargšai- 
žėmdirbiai.... Italija randasi katastrofos 
išvakarėse. 

Perversmas Italijoje, be abejonės, at- 

silieps visoje Europoje ir, gal, permainys 
santikius tarpe atskirų valstijų ar jų gru- 
pių. 

Meksikos atstovų rūmas didele dy j džiuma balsų užgyrė bilių kaslink atnauji- 
nimo bulių "kovos". Turbut norima tuo-| mi atžymėti ispanų pobūdį. ' 

1 Pastabos-f 
j Išvados. | 

Lietuvoje šįmet derlius 
buvęs nepaprastai geras, 
duonos esą pakaktinai, te- 
eitus kodėl j Oi' negauna 
badaujantieji? — Duonos 
stoka apsireiškia miestuo- 
se, kadangi miestelėnai ne- 

turi ūkininkams atlyginimo 
už duoną. Ūkininkai laiko 
gludus pas save ir laukia, 
kol miestuose "atsiras" 
jiems ir jų ūkiams reikalin- 
gų daiktų. 

Nurodoma, kad skurdas 
pasibaigsiąs tuomet, kuo- 
met miestuose prasidėsianti 
išdirbyste, — taip panašiai 
skelbiti ateinančios iš Lietu- 
vos žinios ir pribuvusieji iš 
ten žmonėm. Tą pastebėjus, 
4'Liet. Atst-me" nurodoma, 
kad Žemd. ministerija pa- 
skelbusi, buk Lietuva turi 
pardavimui 125,000 tonų 
javų. (Paprastame laike,! 
prie vidutinio užderėjimo, I 
iš Lietuvos kasmet išgaben-! 
davo po 650,000 tonų.) 

Bet, visgi, duonos yra. 
Vieno skurdas pasibaigs tik, 
tada, kada pradės plačiai 
veikti pramonė ir 
pirklyba. Liet. Aatst. B-vė ir1 
kreipianti visą savo domą| 
linkui pakėlimo Lietuvoje i 
pramonės ir prekybos; pir- 
mas jos siuntinys susidėjęs 
iš reikalingiausių tenai dąik 
tų — žibalo, gazolino ir ki- 
tų dalykų. I 

Kiekvienam turi buti aiš- 
ku, kud pirmiausiai Lietu- 
voje reikia paktlvi žemdir-į 
byst b, išvystyti išdirbystę ir j 
išplėtoti pirkrbą. Tame la-i 
bai iaug gali prsidėti Ame- 
rikos lietuviai. — Žinoma, I 
aukos reikalingos savo keliu 
kaip vargstančių sušelpimui, j 
taip ir Lietuvos apsaugoji-! 
mui, Lietuvos valstijos rei-j kalams. 

* * * 

I Amerikos lietuvius žiu-j 
rima Lietuvoje nekaip — 

skelbi:, ateinančios iš Lietu- 
vos ir Anglijos žinios. Ka- 
rės audros nukankinti Lie- 
tuvos žmones tvirtai tikėjo- 
si, kad vientaučiai Naujame 
Sviete sušelps juos visokiais 
budais ir prigelbSs išgauti 
Lietuvai liuosybę. Tečiaus 
jie skaudžiai atsineša. 

Sulyg pranešimo "Lietu- 
vai" iš Londono nuo lapkr. 
25 d. — p. Čepii<: \ui buvu- 
si pasiūlyta atstovybė i 
Washingtoną, bet jisai nuo 
tos garbės atsisakęs, nes 

jojo nuomone Amerikos lie-j 
tuviai perdaug ša?*'*! atsine- 
ša į Liotuv os reikalus. 
Daug nuo amerikiečiu tikė- 
tasi, bet permažai gauta 
P-s Čepinskis gruodžio vi- 
duryje, grižšiąs į Lietuvą; 
jis griežtai stovįs prieš koki 
nebūtų unija su Lenkija. 

Gal perskaudus užmeti- 

Lenkams Užėjus. 
Areštrvo Seinų Seminari- 

jos Profesorius ir Vyskupą. 

Spalių mėnesio 2 d. 1919 
m. lenkų okupacijos valdžia 
suėmė Seinų kunigų semina- 
rijos profesorių, drauge su 

klerikais, sugrįžusius po va- 
saros atastogų ir pradėjusius 
mokslo darbą, ir tuojau 
nakčia, nežiūrėdama nei vy- 
skupo protestų, nei Bažny- 
čios kanonų, su kareivių es- 
kortą išvežė už demarkaci- 
jos linijos. Savo neteisėtą 
pasielgimą jie teisina tuo, 
kad profesorius ir auklėti- 
niai esą susirinkę neturėda- 
mi nuo lenkų karinės val- 
džios leidimo eiti per demar 
kacijos liniją. Tuo tarpu J 
grįždami po vakacijų pro-j 
fesoriai ėjo per demarkaci- 
jos liniją ne slapta, bet vie- 
šai lenkų kareivių ir kari- 
ninkų leidžiami, nes nebu- 
vo jokio specialaus uždrau-, 
dimo grįžti gyventojams Į, 
savo gyvenamąsias vietas, i 

taigi seminarija susirinko 
visai teisėtu budu po vasaros! 
atstogų ir ramiai pradėjo 
toliau tęsti savo darbą. Aiš- j 
ku todėl, kad tas lenkų tei- 
sinimasis tai paprasta len- 
kų veidmainystė. Jiems iš- j 
tikrųjų rūpėjo išnaikinti se-, 

minariją, kaip ir kitas lie-j 
tuvių kulturines įstaigas, | 
Kad parodyti pasauliui, buk| 
Seinai tai grynai lenkiškas i 
miestas. Dėlto, kaip tik įėjo; 
pabaigoje rugpjučio mėne- 
sio į Seinus, tuojau uždarė 
visas pradedamąsias lietu- 
vių mokyklas, išvaikė vyru 
ir mergaičių gimnazijas, bar 
bariškai naikindami ir už- 
grėbdami jų daiktus: išplė-Į 
šė ir sunaikino iš aukų užsi-į 
laikančią lietuvių prieglau- 
dą, globojančią suviršum 
šimtą našlaičių, o vaikučius 
išvaikė; išvežė be jokios tei[ 
sėtos priežasties Seinų para-į 
pi jos du lietuviu kunigu; I 
visaip terorizavo Seinų pa- Į 
rapijonis-lietuvius, juos kan 
kindami ir naikindami jų 
turtą, trukdydami eiti į baž 
nyčią į Seinus ir drausdami 
Seinų nresto gatvėse kalbėti 
lietuviškai. Toks Seinų 
miesto valymas nuo visko, 
kas lietuviška, primena lie- 
tuviams žiauriausius Mu- 

mas Amerikos lietuviams, te j čiaus jis, išdalies, teisin-j 
gas. Vienok, Amerikos lie- 
tuviai gali dar pataisyti sa- 
vo "reputaciją", ir jie, be 
abejonės, pataisys. — Jie 
sudės dar didelę krūvą au- 

kų Lietuvos reikalams, jie 
išpirks už keletą milijonų 
Lietuvos Bonų, jie pagel- 
bės atstatyti ir sudrutinti 
Lietuvą, indėdami krūvas 
dolarių Į Įvairias pramonės 
ir komercijos įstaigas. Rei-1 
kia atsiminti, kad amerikie1 
čiai — biznieriai, dolarių 
"dirbėjai". ! 

ravjovo-koriko ir Klingen- 
bergo laikus. Bet neužlopįs; 
lietuvių dvasios nei veidmai 
ningo broliškumo obalsiais į 

pridengti barbariški lenku i 

pasikėsinimai, kai]) juos ne- 

įstengė užlopinti nei rusų- 
kraugerių slėgimas, nei vo-1 
liečiu okupacijos metu en-j 
girnas Lietuvos žmonių. 

Protestuodami prieš tokį i 

neteisėtą ir nekultūringą 
lenkų pasielgimą su mumis,! 
šaukiamės kultūringųjų tau 
tų, pagalbos padėti mums 

atsiginti nuo lenkų-barba- 
rų žiaurių užpuolimų! 

Seinų dvasinės Seminari-! 
jcs Rektorius, ! 

Kun. V. Vizgirda. 

Mariampolė. 
Spalių 8 d. 1919 m. 

P. S. Seinų vyskupai Ka- 
rosas faktiškai yra po areš- 
tu. Legionieriai saugoja na- 

mus, kuriuose gyvena. Vaik 
ščioti sode jam draudžia. 
Likusieji Seinuose kunigai' 
be komendanto leidimo is 
miesto išeiti negali. Va- 
žiuojant prie ligonio, asis- 
tuoja legionierius. 

15 d. Rugsėjo Seinuose at 
silankė Pilsudskis. Atvažia : 

vo automobiliu atlankyti t 

Lenkų užimtąsias naujas po 
zicijas. Atsilankė katedro- 
je. Norėjo pasimatyti su 

vyskupu Karosu, bet vysku- 
pas atsisakė ji priimti, pra- 
nešė sergąs. Taip Pilsuds- 
kis tuoj išvažiavo. 

Lenkų nežmoniškas žiauru-! 
mas. 

Naujai užimtose Lietuvos 
vietose, kaip apie Širvintus 
ir visu plotu Vilkmergės 

linkui, taip lygiai ir pas- 
kiausia užimtose dalyse Su- 
valkų gubernijos, apie Sei- 
nus ir Vištytį, Lenkai nepa-j kenčiamai persekioja lietu- 
vius. Visas lietuviškas įstai 
gas ir organizacijas naikina. 
Vadus organizacijų mušte 
muša, plaka, jų turtą atima, 
ką neatima, naikina. Šiaip 
nuo lietuvių gyvulius, javus 
ir maistą rekvizuoja. Visi 
čia pripažįsta, kad Lenkų 
užėjimas aršesnis nė bolše- 
viku ir kolčakistu. k* ^ i 

Kuom mes pasauliui taip j nusikaltom, kad visi musir 

kraštą taip terioja? šeši me' 
tai žudynių ir grobio! Prie-; 
šas, tai priešas, bet kodėl | 
mes Lenkais ir Vokiečiais-! 
Kolčakais esam užleidžia- 
mi? Nejaugi Alijantai pagaj lies nepasigailėk musų kraš-i 
to ir žmonių ir nesustabdys 
čia skerdynių? Kodėl Ame-| 
rika ikišiol netaria žodį,1 
kaip Anglija? Čia bus sta- 
čiai jau ne politiškas dar- 
bas. Lai sykį pasaulis su- 
stabdo žudynes ir nelaimes, 
tegul suvaldo bent tuos, ku- 
riuos gali ir privalėtų suval-1 
dyti! Tėmykite visi, jukl' 
pas mus išgirsti, kad tas iri 

tas apsirgo ir numirė, tas ir. 
tas šianakt krito užmuštas, 
tas ir tas apiplėštas, tai pa- 
praščiausis dalykas, gyven- 
tojai priima šaltai tokias 
žinias. Nervai visų atbuko. 
Žmonės, stabdykite mirtį ir 
vargą! Ypač lenkų žiaurų 
užsipuolimą ir žudynes stab 
dykite! Vilniaus guberni- 
joje, Lenkų užimtose vieto- 
se, kaip Bolševikijoje, vis- 
kas paliko brangu, nes len- 
kai viską nuo žmonių at- 
ima. Čia nevien jau politi- 
kos klausimas, bet ir ekono- 
minis, alina kraštą išpasku- 
tinios. Kas liks iš mukų že- 
mės po tiek visų musų 
kaimynų systemačio naiki- 
nimo! Lenkai sušaudė an- 

dai nekaltai keletą žydelių, 
tai visas pasaulis skambėjo, 
važiavo komisijos po komi- 
sijų dalyko tirti. O kad m u 

sų žmones, pereidami pa- 
čią Alijantų užbrėžtą lini- 
ją, tie patys lenkai syste- 
mačįai kaimas po kaimo 
naikina, apiplėšia ir žudo, 
tai rodos niekas nenori gir- 
dėti ir žinoti? Tuoj reika- 
laukite, kad, vardan teisy- 
bės, butų pasiųsta į Lietu- 
vą tarptautinė komisija iš- 
tirti lenkų paskutinius pasi- * 

elgimus Lietuvos žemėje. 
Vardan teisybės ir žmoniš- 
kumo to reikalaukite. 

i 
J. Žilius. 

PRANEŠIMAS. 

Sausio mėnesyje, 1920 m., 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
vės Sekretorius p. V. K. 
Račkauskas išvažiuoja Lie- 
tuvon, siunčiamas tenai Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovės 
reikalais. L. A. B-vės Di- 
lektorių Valdybos žinia ir 
pritarimu, šiuo praneša, kad 
V. K. -Račkauskas turin- 
tiems reikalus apsiima pa- 
tarpininkauti sekančiuose 
reikaluose: 

1.—Suradime giminių; 
2.—Suteikime jiems pini- 

ginės pagalbos nuo gimi- 
nių č'onai; 

3.—Persiuntime dalių ir 
sujieškojime įvairių žinių 
apie paliktas Lietuvoje da- 
lis ir šiaip finansinius rei- 
kalus ; 

4.—Apžiūrėjime tinkamų Ą 

vietų bizniams; 
5.—Apžiūrėjime ir apipii' 

kime žemės, ūkių, namų 
miestuose ir t, p.; 

6.—Pergabenime gimnių 
iš Lietuvos Amerikon. 

Visi tie. ir panašus reikalai 
bus atlikti per Lietuvos At- 
statymo Bendrovės Skyrių 
Kaune, po visiška atsakom y 
be Lietuvos Atstatymo Ben 
drovės Amerikoje. 

Todėl kas nori, kad to- 
kiuose reikaluose prigelbė- 
:ume ir patarnautume, lai 
kreipiasi sekančiu adresu: 

LITHUANIAN DEVE- 
LOPMENT CORPORA- 
riON, 320 Fifth Ave., New 
Vork, N. Y. 

Lietuvos "Bolševikas", 
(Pabaiga.). 

— Žinote, mano brolis btiu"» 
laisui pa-žiurii, apsišvietęs vy- 
ras, — tai drąsiai ir kalbėjo 
prie> kunigo aki>. 

— "Tarp, taip! Suprantu, 
■supranti;}! Jt;s jt*xlo>iai. !'ari~ 
žėjai! Velnių apsėsti! Pažiū- 
rėsime! Pamatysime, kieno bus 
gale!" — po kambarį vaikščio- 
damas storu balsu šaukė kle- 
bonas. 

— 'liet ^ alto i ir rimtai apie 

tai pakalbėkime. Meldžiu kle- 
b >n — perkirto brolis. 

— "Laukan! Išeik!! Mano 
name nėra tau vietos. Tamsta 
įžeidei kunigus ir katalikų ti- 
kėjimą... Mes jus su valdysi- 
me!"... 

— "Pajaukite, kunig'e, aš 
visai nenoriu įžeisti kunigus ar 

tikėjimą. Yra geru kunigų ir 
aš juos gerbiu. ! »et Lictita -je 
j ii visai mažai.... 

— "Išeik! Laukan!! Laisva- 
mani! BoKcvike, laukan!'"... 

Klebonas atidarė duris. Bro 
lis pasiėmė kepurę ir išėjo, nie- 
ko blogo nemanydamas. Gi ku- 
nigas, inpykes, supranto-m.'i, 
griežė dantimis ir jieškojo bu- 
do, kaip atkeršyti mano broliui, 
už tokį išsitarimą. Ir surado. 
Visai trumpam laikė; visas 
miestas pradėjo kalbėti:" Pra-' 
nas Vaižgis bolševikai. Pranas 
Vaižgis platina* bolševikų idė- 
jas. Reikia apsisaugok nuo jo," 
ir 1.1. Matai, vietinis klebonas 
pripasakojo visokių prasima- 
nymų apie manr. br-»1 i dol savo 

para pi jonų. Para pi jonai gi ži- 
nojo, kad jis retai kada lanke' 

| bažnyčią ir neprisibijo taip ku- 
nigų, kaip kad kiti miestelėnai 
daro. Na, iš to jau pats gali pa 
daryti išvada, kas atsitiko su 

mano broliu. Susirinkus mi- 
įi.a iš namų jį paėmė u pa- 
korė. .. 

— Palorė! Prakeikti! Be! 
teismo, be nieko? Tai kokių dar j 
randasi! Znv nes tamsus, tai j 
ji^. jų tamsumu pasinaudoda- 
mi, žudo savo idėjų priešus!, 
Bolševikas! Jk>lševikų raudo- 
nas teroras visiems baisus, liet1 
laisvų pa žvalgų žmogų, kuris Į 
gero savo tėvynei vHina, aį« | 
šaukti bolševiku ir nužudyti,i 

tai jau peržcma, per juoda! Bai 
su pamanyti! — paraudonavęs 
kalixčj'i Kasimas. 

— Tai žiaurus darbas. O 
ar mažai dabartiniu laiku ran- 

dasi tokių, kurie tokias prie-, 
mones panaudodami gina nela- 
bai garbingas savo įdejas? La 
bai daug. Gal na viena mano 

broliui panaši dalis aplankė... 
Nelinksmu. 

— Neilgai laipjms. Naujai 
isikurus Valstybė susitvar- 
kys. .. 

— Suprantama. P>et 
knl-kas tai įK'drąsu. 

\uo vandenyno papūtė sinar 
kesnis vėjas ir issiliedanios ant 
kranto didesnės bang > at- 

kreipė jnodvicjiĮ donią. Jiedu 
nutilo ir užsimąstė. 

— K.iip-tik bus galim i, grį- 
šime j Lietuva, kad nors tru 

puteliu prisidėjus prie ištrau- 
kinu. Lietuvos liaudie- tam- 
sumo ir fanatUkumo, — tarė 
t, 1 Kasimas. 

— Taip, Į Lietuvą su prakil- 
numo, laisvės ir kulturingii 
žmonių gyvenini, žiburiu.: 

Tiltelis. 

1 Mariam polėjc. 
I 
I 

Lapkričio ar ųru "Izio mėne- 

si išeisiąs pirmas Mariampolės 
apskrities mokytoju profesi- 
nės sąjungos laikraštis. Jani 
rūpės labiausiai mokyklų. mo- 

kytoju, j uju sąjungų ir kaim \ 
jaunimo reikalui, turint domė- 
ję spietimosi, lavinim si ir au- 

klėjimą. Todėl manyčiau, kad 
ir mokytojams, ir sodžiaus jau 
niniui tuojau reikėtų palaikų i 
taip senai laukiamąjį laikrašti, 
pirmiausia raštais. Adresas: 
MaiTunpoK fonu v X". }J\ 



Lietuvių Informacijos Biuro Lau- 
sannoje Atskaita. 

(Pabaiga.) 
4. ProLituania (Relie 

1917), skaičius 200, pusi. 
330. 

5. Les Souffrances du 
Peuple Lituanien, skaičius 
1500, pusi 32. 

6. Die Leiden cles Litaui- 
sehen Volkes, skaičius 2000, 
pusi. 38- 

7. H et neaen Verleden 
e n Lidjen der Litaushe Na- 
tie, skaičius 500, pusi. 44. 

8. Le Sofferenze del Po- 
polo Lituano. skaičius 1000, 
pusi 46. 

9. Justice Allemande en 
Lituanie Occupee. skaičius 
1000,-pusi. 91. 

10. L'Etat Lituanien et le 
Gouv de Gardinas (Grod- 
no) Dr. Puiyekis, skaičius 
500, pusi. 10. 

11. L'Etat Lituanien et le 
Gouv. de Suvalkai (Suval- 
ki) Dr. Bartuška, skaičius 
1000 pusi. 16. 

12. Denkschricht ueber 
die Wiederherstellung der 

jUniversitaet Vilnius, skai- 
|čius 500, pusi. 12. 

13- Ober Ost, skaičius 
11200, pusi. 16. | 

14. Les Lituaniens d'Ameį 
rique. Dr. V. Baltuška, skai j 
čius 500, pusi. 24. 
15. La vie Publiąue en Li-: 
tuanie, skaičius 500, pusi. 
28. 

16. Oceupations Alleman| 
des, skaičius 1000, pusi. 116. 

17. La Lituanie sous la bot 
te Allemande. M. Ragana, 
skaičius 1000, pusi. £0. 

18. Journee Lituanienne, 
500, 36. 

19. Die Kirchlichen Zus 
taende im Bistum r7ilna, 
skaičius, 1000 pusi. 72. 

20. Renaissance Nationa-i 
le Lituanienne. J. Pelis-j 
sier et***, skaičius 1000, j 
pusi. 326. 

21. Verite Polonaise sur 

Siunčiu Pinigus j Lietuva 
už $4,50 Šimtą Markių 
Jusižn RUackevviez 
REAL ESTATE & FOR. EXCHANGE 

2342 SO. LEAVITT ST. 

■■■«—MUTĮlTT 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BAKGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyry Ir vaikini) sluatl ir over^.otaJ, Dadaryt' ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stailų ir konsorvatyvišky modelių $20.00 iki ^46.00. Vyrų Ir jaunų vaikinui siutai ir ovorkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinos $3.00 ir augščiau. Vaiku siutai nuo $5.00 ir augščiati Plrfcito nu overkotua dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siūty lr overkoty nuo $8.50 ir augSčiAti F'uJl dress, tuiedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščlau. Krautuvė atdara kas vakarą itcl 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomia iki 10 valandai vakaro.lnatelgta 1902 

S. GORDON 
1415 80. HALSTED STREE7 

RANKDARBIU BAZARAS 
rengiamas. 

Lietuvių Moterų Draugijos "Apšvieta" 

Subatojg, Gruodžio !3,1918 
Abiejose Mildos Svetainese 

3142 So. Halfted St. 
PRADŽIA 7:00 VaVVAK. 
INžANCiA 35 c. V PATAI. 

šiam bazarui viršminfctos dr-ios narės pridirbo labai gražių jvai- riausli; ranku dirbtinu, kurio laba' tinka kaltdlnėms dovanoms, nds kaip žmogui taip ir šlubai ęali boti t Ikru papuošimu. 
Taigi gerbiama publiką nuoširdžiai kviečiamo atsilankyti, pama- tyti ir nusipirkti už labai žemas kainas, taipgi smagiai laikg. praleisitt, nes bazaras ataibu.s ant antrv. lubų svetainėje, gi trečiu lubų svetaine- jo bus pasilinksminimas ir aokiai. 

Kniečia, visus, KOMITETAS. 

les Lituaniens. skaičius 1,- 
OOU pusi. 16. 

22. Carte de Liturnie: 
eclition I, II, Iii., skaičius 
4000. 

23- Emigration Lituanien 
no aux Etats-Unis., skaičius 
500, pusi. 32. 

24. La Lituanie sous le i 
Joug Allemand. C. Rivas, 
skaičius 3000, pusi. 700. 

25. Haute Trahison de 44 
Polonais., skaičius 500, pusi. 
20- 

26. La Lituanie sous la 
Domination Russe, skaičius 
1000, pusi. 32. 

27 .Litauen und 44 polni- 
sche Verraeter Litauens, 
skaičius 500, pūsi. 32. 

28. (Juestion Lituanienne 
(Memaire), skaičius 1000, 
pusi. 16. 

29. Litauen und Seine 
Provinzen Su vaiki und Gar- 
dinas, skaičius 1000, pusi. 
32- 

30. Situation de l'Eglise 
catholiąue en Lituanie, 
skaičius 1000, pusi. 14. 

31. L'Etat Economiąue 
de la Lituanie, skaičius 500, 
pusi. 56. 

32. La Lituanie Artis- 
tiąue. de Danilowicz., skai- 
čius 1000, pusi. 72. 

33- Visees annexionnis- 
tes Allemandes sur la Li- 
tuanie. C. Rivas, skaičius 
1000, pusi. 168. j 

84.Lituanie et Allemrg- 
ne, skaičius 250, pusi. 188. 

.35. The Miseiy of the 
Lithuanian Refugies in Ru- 
ssia, skaičius 5000, pusi, 
20. 

36. Les Soufirances de la 
Liluanie, skaičius 1000 pusi- 
16. 

37. L'Etat Lituanien et 
Mitteleeuropa, skaičius 1000 
pusi. 8. 

38. Observations du Dele 
gue du Conceil National 
Lituanien, skaičius 500 
pusi. 12. 

39. Bibliographie, skai- 
čius 200, pusi. 4- 

40. Basanavičius, skai- 
čius 500, pusi. 16, 

41. Apercu historiąue sur 

l'Eglise de St. Stanislas 
Mgr. Propolanis, skaičius 
100, pusi. 4. 

42. Memoires concernant 
la situation de l'Eglise ca- 

tholiąue en Lituanie, skai- 
čius 500, pusi- 14. 

43. Apercu de la mytho- 
logie Lituanienne, skaičius 
500, pusi. 12. 

14. Pro-Lituania (Relie 
1918), skaičius 200, pusi. 
390. 

45. Carte "GraiuL-Russie, 
Lituanie etc. en 1735 d'ap- 
res N. Wischer " \tlas No- 
vus" (Bibliotheąue d'Ein- 
Abbay'e d'Einsiedeln), skai- 
čius 1000. 

46 Carte "Pologne et Li- 
tuanie" en 1716 d'apres I. 
Bapt. Homann, "Atlas No- 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuve Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
M u a u krautuve—viena iš didžiausių Cnicagoje. 
i'ardu' dani už žemiausia kaimi, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso darbams 
yra nau jausi- >. mados. L žlaikom visokius luikrod 
žilis, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų isdirbysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kiiis ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mu/ikaliskus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlavvski 
403-' SO. ASHLAND AVI;., CHICAGO, 1LL. 

Telefonas: DROVER 7309. 

vus" Bibliotheąue d'Ein-! 
siedeln), skaičius 1000. 

Išviso 43.950 egzempl. 

Finignė apvy varta tokia: 
Ineigų iš Amerikos, iš 

"Lietuvių Tautos Tarybos" 
(Lausanne) ir t.t. 
Fra 200.004,85} 

Išlaidos tokios: 
1. Spausdiniai 

Fra. 10444,40 
2. Algos nariams ir 
samdininkams Frs. 62.743. 
3. Administracijos iš- 
iaidos Fra. 10.834.77 
4. Buto samdymas 

Frs. 2-464,90 
5. Krasa, telegrams ir 
telefonas .... Frs. 6.518.42 
6. Kelionės .. Frs.4.300,75 
7. Įvairios (kuras šla- 
vimas, šviesa atc.) 

Frs. 7-406,75 
Išviso.. Frs. 198.708,99 
Kasoj liko 663 fr. 35 

cent., kuriuos kasininkas 
perdavė 27-X-19 į Lietuvių 
Tautos Tarybą. Beto, dar 
lieka atsiinti iš spaustuvių 
632 fr. 51 c^nt., kurie eis! 
irgi į Tautos Tarybą Lau-| 
sanne. Valdiškas Šveicari-1 
jos kontablis patikrino pi-j 
nigų apyvartą, atrado ją Į 
tvarkoj ir išdavė savo palių 
dijimą. 

Likvidacijos Komisijos 
nariai: 

Dr. V. Bartuska, 
A. Steponaitis. 
Lausanne, 

14 lapkr. 1919 m. 

KLAIDU ATITAISYMAS.1 
"Liet." N 280 iš Raeine,1 7 

Į Wis. korespondencijoj Liet.; 
Varpo aukautoju atskaitoj 
įvyko šios klaiuos: vietoj' 
P. pelėsius, J. Kavaliaus- j kas turėtų buti P. Celiesius,' 
J. Kvietkauskas. Abudu au-i 
kavo po $5. į 

Red. pastaba. Rašant, 
ypač pravardes ir skaitlines, 
reikia aiškiai parašyti, tuo 
m et panašios klaidos neįsi- 
skverbs. Gi dabar mums 

pasitaiko aplaikyti pravar- 
des taip parašytas, kad "nei 
lape, nei gegute", sulyg 
lietuvių skonio. 

S. L. A. SAVAITĖ 
j 

rengia 

36 Kuopa 

Gruodžio-Dec. 9 ir 12 
Mildos Svet. 

prie Halsted ir 32ros gatvės. 

PRADŽIA 7:30 1NŽANGA 25 c. | 

GERBIAMIEJI: S. L. A. Savaite yra rengiama tuo ] 
tikslu, kad plačiau paaiškinu lietuvius su musų gar- į 
bingos organizacijos tikslus, ir kokią naudą neša i 
tiems,- kurie prie jos priklauso. 

36-tos kuopos vakarų, programa susidės iš prakal- j 
bų. paskaitų, dainų ir šiaip muzikos gabalėlių. Beto i 
bus dalinama dykai literatūros. 

Dainuos p. P. Stogis, p-lė Rudauskaitė. ir kiti. Kai- | 
bėtqjais bus Adv. Jurgelionis ir kiti, ateikite patįs 
ir draugus atsiveskite, o pasigavėsite S. L. A. Savai- 
tės vakarais. 

Kviečia, S. L. A. 3G-ta. KUOPA. 

Reikia Sukelti T ii f? 1 
Lietuvos Paskolą! !j |j y y 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ AInT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

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

i 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 
$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5l/2 ntios" 

Ko mums dar lankti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
Vi. $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $100.00' " " " $10.00 
" $500.00 " " " S50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
1 Sėsk tuojaus ir išpildęs 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. u 

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

Lai gyvuoja Lietuva! 

Marfo vardas 

Gatvė 

Miestas 

Tai Ne "Taip Sau Kumpis" i 
Pamėgink \Yilsono Certified Kumpį ir persitikrink -su kokiu rū- 

pestingumu ir mokėjimu yra prirengiami kumpiai, idant u/.si- t". 
i tarnauti varda ''CERTIFIED'. Jusu krautuvhinkas visados % U 

J 4- 

suteiks jums, jeigu tiktai jus pareikalausite. 

mcAK yru* q<iaAantee- 

{>227 j »al t imore A\\\ 41 ir Asliland Av. 1257 Oakdale A v 



felepbone nrov^r o'irre 

DR, A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

1261 S. HALSTED Si., CH/CAGO 
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

Nedaliom irt pagal sutartj. 

•O n C d {> t><y t>pO r>00 <WCnr? 6 0 O0# <f <Kh> 

Tol Drovor 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 0 ryto iki f> vak 
NodSliorals lianai sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos Gatvės. 

CHCHCHCHCH>afciWfr*>«*0 O 0{HCH*<mG08 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentistas... 

Naujienų Name 
Valandos: *9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. i 

1739 S. Halsted St. Chicago 

Ofisas; Tei.'orover f042 

DR. S. Nft!KE»LlS 
GYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagoa 4712 S. Ashland Ave 
Rezidencija 3j06 v* uo-th Street 

Telephone rroapect 8f»ii5 
\ alaiicl s: iki 12 ryto 2 
iki 4 po pit/t. 7 iki*9 vak. 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IU C IIIRUKCAS 

Keumatizm;). (i><lyr.ias Elektriką 
Spccialiikv.iTin. 

1229—49t!i Avo. Tcl. Cicero 3656 
Ofi<a<s: 49th Ct. prie '.3-t/is.' 

TVI*foniw C.ircro 49. 

DR. M. T. S.TRIKOLIS 
LIETU VI3 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1737 W. 47 8t. Roulcvard 1G0 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
fki 8:20 vak Nedėl. 0 iki 12 dien^ 
Namai: 2014 W. 43 st. McKinley 263 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

16:!7 VV. r> Ima Ir kam p. Marshficl 
Vai.: iki 9; ir ?, iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospeot 1157 

Telepboni V'ards 1532 

OR J. KŪLIS 
LIETUVIS LYDYTOJAS lt CHIRURGAS 

"}y<\o visokias ligas moterų, vaikų ir ryt j. 
Specialiai srydo hmpančias, senas ir j paslaptingas vyrų Uk-vi. 

3259 So. Halsted Ct., Chlcago, III.j 

E'IionM: Yardi 1SS—551 
Resirfrnce Phrnie Provrr 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph I 
DRUU 870RE—APTIEKA 

Pildome Visoltius Receptus 
3601 30. HALSTED ST. CHICAGO j 

Dr. M, ftmmu 
IŠ RUSIJOS 

^rrai ueįima*** zlnoMaa per 16 m* 
tų Įtapo patyrę* gydytoja*. cklrnrf* 
lt akuacfl*. 

Gjrdo a6im* ir chroniiks* liga*, »> 
n] aiotert; ir vaiki), peeil uaujauti* 
■etodas. A-Ray ir klioki i« slcutr* 
ut tetai to*. 

OfUa* Jr Labotaurija: 1035 W. Jftfc 
Street, netoli Piak Street. 

VALANDOS: Nao 10-~\2 pletu, i> 
6—8 vakar?!*. Telepkooe ana! 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* ','alsted 3t. 
VALANDOS: 5—9 »rv. fftt.il. 

Dr. G. N. Glaser ; 
PrtfrtflraoJ* Jm Sf moUl 

•149 «. Morgan »t, k«rt« 82 «L 

»p«c)all«tu MoterlSkų. Vyrišku 
ir Chroniškų Ligų. 

V^andot: i—1« ryto, II—1 po 
plet. t—• vftk., N«k1č1. )—i. 

TELEFONAS YARS» M7. 

Tel. Ya-d3 3654. 

Mrs.A.Michnievicz 
Baigusi Akužerijo ' 

kolegiją; ilgai prak* 
bavual ^ennsilvaiU 

Jos hoepltale^e. Pa 
sekm'ngai patarnau 
ja prie, gimdymo. 
Duodu rodą visokk 
■e ligose moterims 1? 
merginoms 
3113 3o. Halsted Cl 

(Aut aritry lubų) 
Chicagl, III. 

AKU^ERKft 

Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 Iki vėlai varar; 

Alus Degtine Vynas! 
Pilna formula ir smulkmeniški patari-! 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti Į- 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už |1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausSa rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per pašt^. Pasiskubins 
greitai. Prisiųskite mums $1. moaey 
orderių, pinigais arba pašto ženki ir.- 
liais. 

W/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. S* M/LWAUKEE. W/3 

Vietines Žinios 

XKPRI(iL'LMVBŪS FOX- 
!)() SlTSfRIXI KlMAS. 

Xcprigulmvbės Fondo 34 
skyriaus susirinkimas įvyks 
šiandien, gruodžio 12 d., 8ta 
valanda vakare, "Lietuvos" 
Bendrovės svet., 3249 S. Mor- 

'gan st. Daug svarbiu reikalų 
bus apsvarstyta. Būtinai atsi- 
lankykite visi nariai ir rėmė- 
jai. A. L. Lukas 

CHICAGA RENGIASI I 
"SENĄ GYVENIMĄ." 
Chicaga jau viliasi sekan- 

čią savaitę pradėti seną gy- 
venimą, t. y.y paleisti dar- 
ban dirbtuvęs ir po seniau 
atidaryti krautuves. Mat yra 
viltis, kad angliakasiai su 

kapitalistais susitaikins šią 
subatą ir grįž atgal pire sa- 

vo darbo. "Duok, Dieve," 
kad streikieriai laimėtų ir 
sugrįžtų prie darbo, nes šios 
savaitės Chicagos gyveni- 
mas nubodus. 

TOWN OF LAKE. 
Pranešimas. 

Draugyste Šv. Kazimiero! 
Karalaičio laikys savo prieš 
metinį susirinkimą nedėliojj 
gruodžio 14 d., 2-rą vai. po' 
piet, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj. Visi nariai yra 
Kviečiami susirinkti, nes 

bus linkimas naujos valdy- 
bos del ateinančių metų. 
Taipgi bus ir kitų svarbių 
reikalų. 

Pirm. J. J. Palekas. | 

CICERO, ILL. 
Pranešimas. 

Lietuvių Pašalpinio kliubo 
susirinkimas įVyks pėtnyčioje, 
gruodžio 12 d., vakare, O. Ta- 
muliuno svet., 1447 S. 49 Ave. 
ir 15 gatvės. Narius ir nori i v 
čius prisirašyti, meldžiame at-j 
silankyti. Pirmininkas] 

PRĄNESiMAS. 
Draugystė Šv. Alponso lai- j 

kvs susirinkimą gruodžio 14 d Į 
1 vai. i'w> pietų. Šv. Jurgio pa-1 
rap. salėj., Vyčių kambaryje į 
Seni ir nauji na> iai ir norin-' 
tieji prisirašyti yra kviečiami 
atsilankyti. 

K. Juskci'ičia, rašt. 

PRANEŠIMAS. 
L. G. D. 47 skyriaus su- 

sirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 14 d., 10 vai. iš 
ryto, Liuosybės svetainėj 
1822 Wabansia Ave. 

Todėl visi 47 skyriaus na- 
riai malonėkite atsilankyti 

i susirinkimą, nes turimo 
Idaug svarbių reikalu del ap- 
apsvarstymo. Priegtam bus 
perskaitytas laiškas nuo da- 
bartinės Lietuvos valdžios, 
kuriame atsišaukia į L. G. 
D. ir atsilankis Chicagos ap- 
skričio valdyba del galuti- 
; no apsvarstymo paveikslo, 
kuris yra leidžiamas ant iš- 

, laimėjimo. 
Rast. F. Dovalga. 

LANKYKITĖS I SLA. 
SAVAITĖS VAKARUS. 

Šiandien, 8 vai. vak., Mil- 
dos svetainėje, įvyks antras 
.%-tos kuopos vakaras. Kal- 
bės Dr. S. Biežis, Dr, Zimon 
tas ir kiti. Be to bus graži 
muzikalė dalis, kurią išpil- 
dys p. P. Stogis, p-lė O. Ru- 
dauskaitė, p. Juzavitas. 

Ateikite ir išgirskite nau- 

dingų pamokų bei gražių 
dainų. 

Inžanga dykai Ž. 

CHICAGOS LIETUVIU 
TARYBA. 

Pildančiojo Komiteto Ta- 
rybos (21 nario) susirinki-! 
mas atsibus pėtnyčioje, 

gruodžio 12 d., Wodmano 
svet., 33-rd & Lime st., 8 
vai vakare. Nariai malo- 
nėkite atsilankyti laiku, nes 

turime daug svarbių reikam. 
B. Butkus, Pirm., 
J. P, Evaldas, Sekr. 

I 
j 

SVARBIOS 

prakalbos: 
Su Programa 

Reilgia 
■ S. .L. A'. 226 Kuopa 

SUB., GRUODŽIO 13, 1019 
7:30 vai. vakare, 

L1 UOS Y BŪ S SEVT., 
1822 \\'a'l)ansia A ve. 

Kalbės Dr. A; L. Graieunas ir 
P. J. Keršis. 
Kviečiame1 visus skaitlink: at- 

silankyti. KOMlTL 1 AS 

BUS BRANGIAU. 
Tuojaus užsisakykite ptr laišką ge- 

ro tei singo medaus 5 svarų viedrukas 
$1.80 su pristatymu i namus. Chicago, 
111. 

Kiek viedrukų jums reikia? Adreso 

W. Strygas, 
General D. P. O. Chicago. j Ypntlškai galite gauti šiost itose 

K. Markuckas, 
2123 W. Coulter Str. 

Prie A. M. 3022 W. 40th St. ant antru 
lubu. 

AR BUS 

GRUODŽIO 17-tą d 1919 m.? 

Į viršui paduota klausimą, bus aiškiai ir pilnai atsakyta 

Pėtnyčios Vakare 

Gruodžio 12 d. 7:00 vai. 
"SCHOOL HALL" SVET. 

,» 4758 Honore Str. Kampas 48-tos Town of Lake 
IZANGA LIUOSA. • NĖRA KOLEKTOS. 

Kviečiami vyrai ir moterįs, vaikai nebus įleidžiami. 
Rengia Biblijos Studentų Susivienijimas. 

DR. I. E MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: 10000 S. Michlgan Avo, 
Telefonas Pullraan P-42 ir ?.I80 

Chieagos ofisas: 4515 S. Wood Su 
Tik Kotvergo vak. nut fr.:',0 jl<i 7. 

Telefonas Vanls Ti'S 

Pajieškau .savo moteries Marijonos 
Sušienės, kuri atsiskyrė nuo manos 

Liepos 20, 1018, paeinu iš Kauno gub.. 
Raseinių paV (ilrdiškės purap., Dubūs 
sodos. Merginu būdama vadinosi Mari 
jona Baikauskaitg. Atsišauk laike 30 
dienu, po to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. k- " nebūtu klapato. Juozapas 
šiušius, 1517 — 40th A ve., Cicero, I U.. 

ENTRA. 
Parsiduoda Puiki Bučerne j 

ir G<roscrne ir geras naujas 
trokas, visi intaisvmai nauji j 
Biznis išdirbtas gerai per daug! 
metu, turi Imti parduotas j j 
trumpą laiką už 'labai pigia j 
kainą už tai kad savininkas \va« 
žiniją į Lietuvon. 

Frank Kazlauskas, 
2901 Emerald A ve. 

ŠALIN S"J DEGTINE 
Visa Amerika išdžiuvo, bet ]*eigu nori 
atgaivinti širdį, nenusimink labai, nes 
mes išdirbame tam tikrą sunka, iš ku- 
rios jus galėsite sau pasidaryti puiku 
gėrimą, kurj mes gvarantuojame, užga- 
nėdins kiekvieną. Jeigu jus nr-ite ger- 
ti prieš valgj arba po valgiui, ar parė- 
jęs iš darbo, arba ant vestuvių, krikš- 
tynų arba šiaip kokių nors pasilinks- 
minimų, jus lengVai galite pasidaryti- 
kelis galionus gana pigiai. Pakelis iš 
kurio jus galite pasidaryti G galionus, 
tik $2.00. Ištikrųjų užsimoka bandyti. 
Rašykite šiądien: 

I 
WALTER NOVELTY C0. 

Dept. 25_į—1117 N. Paulina St. Chicago) 

TĖMYKITE AGENTAI! 
Ant pardavimo didelis skaiti 

liūs lietuviškų knygų už nu- 

nip-'inta kaina. Atsišaukite tuo' 
i 

jaas: 
S. P. Tanis & Co. 

31 Rast. 112th St. Chieago, 11! 

Ant pardavimo 4 lotai nau- 

j .j lietuviu kolonijoj Morgan 
Park, labjfi gražioj vietoj ir 
su visais įstatymais. Parsiduo- 
da labai pigiai S800.00 už vi-j 
sus 4 lotus. ! -otai turi Imti pat* j 
dueti kuo greičiausia. Atsišau-' 
kite tuojaus. 

S. P. Tanis & Co. 
31 Kast. 112tli St. Chicago, 111.1 

Kurie įiorite,, kad jūsų biznis 
augtų, garsinkitės ''Lietuvoje" 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA MOTERŲ IR 
MERGINŲ. 

Pi'ie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEGNAkD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 

REIKIA MERGINI'. 

Prie lengvo dirbtuvės darbo. 
Geros darbo sąlygos, gera vie- 
ta (s>'era ateitis. AtsiŠaiikitc: 
AMERICAN IC1 -1"PRIC CO 

6401 Su. State St. 

RETKTA VYRŲ. w> 

Dirbti prie lumberio. Atei 
kite iiiit 7 vai. ryto. 

Užmeka kasdieną. 

LORI) & RUSHNELLL. 

2424 .So. La r liu Str. 

RBIKAIjA UJAMA anglių mninle 
; riy su šeimynom i b ir nevedusių | Keii 
turky valstiją. Didelis užmokestis, už 
yavima darbo nereikia mokėti. Streikų 
u ė ra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

VALENTINE DRESSMA- 
KING COLLEGE 

Wuk1n» «n.irlmo tirpinu ti-aurntrit 
dienom!» ir vakar.ifM dSl h 
camu. Paliudijimai Išduoda ~l ir y?;v 
•os pampinamos -jyka!. Afsl.ankvHtJi 
rba raiyklte, o t«m 

•utolkti lnm;> oat^ffrr.a 

2407 \Y. Madison St. 
Sara Patek, Principal 

LiETUViSKiS IŠRADĖJAS 
Šiuo vardu knygutė paro- 
dys Jums kiek žmonės pel- 
no nadarė ir kiek dar g!t!i 
padaryti per išradimus. 
Tą brangia knygutę siun- 
čiame kiekvienam ant pa- 
i eikalavimo. 

DYKAI 
Kaipo žinovai (expertai) 
patentu bandome išradi 
mus D V'KAI.' Rašykite 
reikalaudami mus knygos. 

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant E'urų, L«ri„Ų. Ir Stogams Popicrle 

SPECiaLiA!: Maleva malevoJIrnji stubų iš vidaua, pa 51.50 ui 

CARR BKOS. WRECKING CO. 
J003-3039 SO. HALST6D STREET, CHtCAGO, ILL. 

LIBERTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Bolidus pilna parašytąja ^ [LS verte, Ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i J. G SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais **^5 I<-ILWA\LEE A\ E. 
Ir Suuatnmis 9—9 tarp Paulina ir V/ood Sts. 

Kas panorės tvr. Lietuviško Medaus, tisio^ nuo Lietu- 
višku Mielinam;* l;armų. Šviežiai išlašytas iš korių, iš- 

ni-. tode 
lEl 

daug i»i- 
ĮL'iau. Taipgi parsitraukite laikraštį "Amerikos Ūkinin- 
ką". Karmų f-ista ir Katalogą, o aut pavasari r girkite 
farnią mušu gražioj apielinkėje. 

1H )X 96. 

M. \YALKXCll*S 

HART. MICHIGAN 

Pranesimas 
Turiu už pariję pranešti gerbiamiems draugams 

ir pažįstamiems. kad aš atidariau parėdų krautuvę, 
laikrodžiu, laikrodėliu, žiedu ir kitokiu auksinių daiktų. 
Taipgi užlaikome ^ramafonų, rekordų visokiomis ir 

visokius muzikališkus instrumentus ir striunas. Taisau 

nitizikališkus instrumentus. Didelis pasirinkimas briivų 
ir pustų britvomis. 

K. PI KELT S. 

m? SO. M ALSTED ST R E ET, CJ1ICAGO, III. 

N amuose 

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

stokos laisvės, tas galt dabar atiikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantis jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie- 
jieins mokslo metams. Uleiilo Mokytoju Sąjungą \ ilniuje, kaina .1 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, -1- 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

Cemelėje esant, 25 
CHEMIJA, jstabus mokslas apie ugnj, orą, vandeni; žer^ę 

'j* jų susilietimus — >20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuoml apka- 

linta Lietuva prie laisvės žc^igė (C knygos) 3.00 
PASKAITCS iš riologijo»s ir Bakierijologie'os su paveikslais 

apdaryta, 65 
ŠIRDIS jos autorius garsus h...u radėjas de Amiči. Knyga labai 

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

KULTŲROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė 
paveikslu (3 knygos) $3.00. 

SVEIKATA arba tiesus j ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- 
mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykuą: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėbavimas. 
Kuno pelei"*1 ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kudfkių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkreėia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisa igoti. Su daugybe paveikslėliu visą kuno sana- riy ir visokių vabalų kurie ligas gimdo .'L. $2.00 

Nelengvai įsivaizdini, kiek gero saviesiems suteiktum. jįlsu šias 
knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten 
gydytojų stoka. Groit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virS- 
minėtoinis knygomis pasveikink jon s savo mylimiausius čia Ameri- 
koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siuskite: 

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

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 

Siunčiame Pinigus 
ln visas Svieto Dalis 

Išrūpiname 
Pasportus i 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
ADRESAS 

ii! 
320t'Fifth Ave. New York, N. Y. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

