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Lietuva Greta. Šalių 
M 

Angliakasių streikas atšauktas 
S audė parodon, 3 užmušė. 

Mažosios tautos leis V okiečius 
Rusija Steigia slaptas Agentūras, 
ANGLIAKASIU STREI- 

KAS ATŠAUKTAS. 
» 

Washington, D. C., lapkr. 
11 d. — Pagaliaus anglia- 
kasių unijų vadai nuspren- 
dė atšaukti angliakasių strei 
ką ko reikalavo Indianapo- 
lio federalis tesėjas, kur 
randasi angliakasių unijų 
centras. Atšaukti streiką 
nuspręsta šiądien ryte lyde- 
rių konferencijoje. 

Delei tokio pasielgimo 
sostinėje, tarpe valdininkų 
yra nemažai džiaugsmo, nes j 
tulų tikrai manyta, kad tik-! 
rai streikas nebus atšauktas, 
kas butų pridaręs šalyje ne-! 
mažai keblumų. x 

Tuoj sauks angliakasių ir 

darbadavių konferenciją. 

Kabineto posėdyje darbo 
sekretorius Wilson užreiškė, 
kad praslinkus kriziui tuoj 
bus sušaukta konferencija 
angliakasių ir angliakasyk- 
ių savininkų atstovų, kad 
nustačius naują algų lente- 
lę 

Buk kasyklų savininkai 
jau yra pasirengę pradėti I 
panašią konferenciją su ang' 
liakasiu a^tovais. E 

i 

Viršininkai Darbo Fcderac/-1 
jos nustebinti. 

Sakoma, viršininkai Ame 
rikos Darbo Federacijos ta- 

po dikčiai nustebinti, nes. 

nesitikėjo, kad angliakasiai i 
sutiks atšaukti streiką, mat; 
jie turėję paramą iš visų 
unijų. 

Bet Federacijos ofisas 
neišleido šiame klausime 
jokio pranešimo. Manoma, 
kad prezidentas Gompers 
išleis užreiškimą kiek ve- 

liau. j-įlj'į 
Streikuojant? angliakasį a/ 

neklausys įsakymo. 
Iš daugelio vietų ateina 

pranešimų, kad streikuojan- 
ti angliakasiai neketina pa- 
klausyti įsakymo centro val- 
dybos ir mano nestoti dar- 
ban, kol nebus pakeltos 
jiems algos. 

Iš kitur gi pranešama, 
kad tol nestos dirbti, kol ne- 

sugrįž jų atstovas, kuris bu- 
vo vadų konferencijoje, In- 

dianopilis, Ind. 

ŠAUDĖ PARODON. 
3 UŽMUŠĖ. 

Cntralia, Wash., lapkričio 
11 d. — Šiądien laikė pa 
rodos pasipilė tuviai į para- 
duojančius kareivius nuo 

stogo apielinkėje I. W. W. 
buveinės, todėl nužiurima 
šiame darbe aidoblistus, Šu- 
liniais tapo užmušta 3 ka- 
reiviai ir 4 sužeista. 

Sąryšyje su šiuo šaudymu 
areštuota 6 nužiurimų aidob 
listus. Minia norėjo suareš- 
tuotosius nulinčiuoti, bet jai 
tas nepasisekė; todėl iš^ap- 
maudos nuvykusi suardė I. 
W. W. stovyklą; viską su- 
naikino ir išmetę ant gatvės 
sudegino. 

Minia labai įtužusi ant 
aidobblistų ir bijomasi, kad 
neiškiltų didesnių riaušių 
sąryšyje su šiuo incidentu. 

MAŽOSIOS TAUTOS 
TEIS VOKIEČIUS. 

Paryžius, lapkr. 11 d. — 

Šiądien augščiausia taikos 
konferencijos taryba nu- 

sprendė savo posėdyje, kad 
ir mažosios tautos bus rep- 
rezentuojamos tarptautiška- 
me tribunale, kuris teis rs- 

meriis prasižengusius laike 
karės prieš priimtas tarptau 
tiškas tiesas. Patraukimas 
asmenų (vokiečių) teisman 
bus daroma sulyg takos ;** 
tarties skirsnių 228 ir 229. 

RUSIJA ĮSTEIGIA 
SLAPTAS AGEJMTURAS. 

HeJsingforsas, lapkr. 11 
d. — Čia gauta pranešimas, 
kad nebolševikiškų rusų įsa- 
kyta užrubežinėms rusų mi- 
sijoms vėl įsteigti slaptas 
agentūras, kokios ekzistavo 
pirm revoliucijos. 

^Taipgi gauta žinių buk 
vėl plianuojama įvesti mo- 

narchizmą Rusijoje tik su 

aprubežiuota monarcho va- 

lia. 
Rl 

CHINIJA LAUKIA 
T\UTŲ LYGOS. 

Pekinas, lapkričio 11 d.— 
'Valdžia išleido oficialį p>*a- 
I nešimą, kad ji nemananti 
i turėti kokius nore pasitari- 
jmus su Japonija delei Šan- 
tungo klausimo, 

j Ji užeriškė, kad laukianti 
tautų lygos susirinkimo, kur 
mananti laimėti bylą prieš 
Japoniją. 

Metams praslinkus. 

1 
Paveikslėlis parodo at budavojimo darbą Franeuzi joje, kur žmonės, metams i 

praslinkus nuo karės užbai gimo, rankioja išdraikytas buvusių namų plytas, kad j susikrovus naują namelį. 

I RIAUŠĖS AIRIJOJE. 

Cork, Airija,, lapkr. 11 d. 
Vakar ištiko didelės riau- 
šės, kuriose susirėmė civi- 
liai gyventojai su kariumene. 
Paleista darban lazdos, ply- 
tos ir panašiai; taipgi buvo 
keletas revolverių šūvių. 
Vienas kapitonas ir karei- 
vis tapo sunkiai sužeisti. 

Atvykusiai policijai vos 

pasisekė išskirstyti minias 
ir nuvesti kareivius kazar- 
mėsna. 

KARĖS LAIKU BLAIVY , 

BĖS BiLIUS TEISME. 

NVasJ^'ngton, D. C., lapkr. 
11 d. — Šiądien tapo pra- 
nešta, kad kares laikų pri- 
versitinos blaivybės bilius 
bus svarstomas augščiausia- 
me Suvienytų Valstijų teis- 
me 2C dieną lapkričio. 

Tas daroma delei nuoti-| 
kio Louisville, kur vietos 
federalis teisėjas nusprendė,' 
kad pritaikymas šiame laike 
karės laikų blaivybės taisyk 
les yra priešai šalies konsti- 
tuciją. 

LATVIAI MUŠA 
RUSO- VOKIEČIUS. l 

Revelis, lapkričio 10 d. 
(per Londoną lapkr. 11 d.). 
Iš Prekulnės skyrius vokie- 
čių kariumenės traukė Lat- 
vijon linkui Liepojaus, bet 
latviai su pagelba Anglijos 
kariškų laivų atmušė vokie- 
čius atgal. 

Ties Ryga ruso-vokiečiai 
irgi buvo pradėję užpuldi- 
nėti latvius, bet juos patiko 
toks pats likimas. 

SUAREŠTAVu SINNFE1- 
NERIU PARLAMENTO 

'r rius 

Dubl/n, lapkričio 11 d. — 

Šiądien valdžios atstovai pa 
įdarė kratą sinnfeinerių par- 
lamente ir suareštavo devy- 
nis parlamento narius. 

Airiai sveikina Rusijos 
sovietus. 

i ; 

j Dubliu, lapkričio 11 d. — 

Airių socialistų partija iš- 
kilmingai apvaikščiojo Ru- 

j sijos sovietų gimimą. Mass- 
mitinge vardu darbininkų 
išnešta rezoliuciją, sveiki- 
nanšią Rusijos sovietus, ve- 

dinant jiems gero pasiseki-! 
mo. Susirinkime dalyvavo 
ir grafienė Markevič, narė 
Anglijos parlamento. 

i. 
I 

JUDENIČAS UŽATAKA- 
VO BOLŠEVIKUS. 

Kopenhagenas, lapkr. 11 
d. — Iš Helsingforso prane- 
šama, kad Šiaurvakarinės 
Rusijos armija vėl užataka- 
ivo bolševikų spėkas linl ui 
jGatčina, bet pasekmės šio 
užpuolimo dar nežinomos. 

PARYŽIUJE TIK VIENAS 
LAIKRAŠTIS. 

Paryžius, lapkr. 11 d. — 

Šiądien Paryžiuje yra tik 
i vienas laikraštis, kuris sykiu 
'atstovauja visus Paryžiaus 
laikraščius. Mat sustreika- 
vus linotypistams jungtinė- 
mis spėkomis leidžiama 
no>v ".'ienas laikraštis. Šią- 
dien jo išleista apie šeši mi- 
lijonai kopijų. 

I 
SUGRIUVO TUNELIS. 

Neapolis, Italija, lapkr. 
11 d. — Šiądien išgriuvo vi- 
durys tunelio tarp Neapo- 
lio ir Fuorigotta nelaimių 
su žmonėmis nebuvo. 

SUSEKTA SUOKALBIS 
NUVERSTI TURKIJOS 

SULTANĄ. 
Berlynas, lapkr. 11 d. —, 

Iš Konstantinopolio prane- j 
šama, kad ten susekta suo-! 
kalbis, kurio tikslu buvo nu-' 
įversti Turkijos sultaną. 

PETROGRADE NEBOLŠE-1 
VIKUS ŽUDO BŪRIAIS, j 
Waohington, D. C., lapkr. 

11 d. — Stockholmo laik- 
raščiuose paskelbia neofi- 
ciale telegrama, kad Petro- 
grade ne boilševikai žuda- 
mi būriais be jokio teismo, 
jei buva koks nužiūrėjimas, 
kad jie esą prielankus prieš- 
bolševikoms spėkoms. 

Kad pritraukus pabėgę-: 
lius iš Judeničo armijos bol- 
ševikai paskelbė, jog vi- 
siem pabėgusiems iš Jude- 
ničo armijos sovietų Rusi- 
jon bus suteikiama pilna 
laisvė. 

UŽDARIMAS DIRBTUVIU 
BARCELONOJE SUJUDI- 

NO ISPANIJĄ. 
Madridas, lapkr. 11 d.—' 

Uždarymas dirbtuvių Barče-, 
lonoje pradeda daugiau jaus 
tis, nes tarpe darbininkų pra! 
deda rastis neturinčių ko 
valgyti. 

Vietos laikraščiai smar- 

kiai užsipuola ant pramoni- 
ninkų už tokius darbus. Gir 
di privedus minias prie ba- 
do galima susilaukti labai1 
apverktinų pasekmių, nes 

reikia tikėtis sukilimo išba •1 

dėjusių minių. 

NESURADO 49 JŪREIVIŲ j 
Halifax, lapkr. 11 d. — 

Neseniai nuskendusio lai- 
vo Polar Land nežinia kur 
randasi 49 vyrai, kurie, ma- 

noma, leidosi valtyse linkui 
krašto, bet jų niekur nesu- i 
randama. 

BOLŠEVIKAI VARO PRO- 
PAGANDĄ ITALIJOJE. 

Rymas, lapkričio 11 d.— 
Šiądien pranevšama, kad Ita- 
lijos policija susekusi siste- 
mą platinimui bolševikiškos, 
propagandos Italijoje. Buk 
tas viskas yra daroma su di-! 
rektyvomis iš Rusijos. 

Atmete Bermondto taikos 
pakvietimą. 

Konferencija Rusijos tautą Dorpate. 
TALKININKAI PAKVIE- 

TĖ LIETUVĄ 
KONFERENCIJON. 

Kcpenhagenas, lapkrcio 
11 d. —Lietuvių agentūra 
praneša, kad tarpininkau- 
jant Amerikos. Anglijos ir 
Francuzijos atstovarps Lie- 
tuvos valdžia tapo pakvies- 
ta dalyvauti konferencijoje, 
kur norima išrišti kivirčus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. 
Lietuvos valdžia pakvietimą 
priėmė. 

Šioje konferencijoje taip- 
gi bus diskusuojama klausi- 
mas kokius kraštui padarė 
nuostolius buvusioji karė. 

Anglijos atstovybės gal- 
va pulkininkas Robinson tei 
ravosi Lietuvos valdžios ar 

nesutiktų atidaryti telegra- 
fo susinėsimus iš Kauno su 

Vilnium. Lietuvos valdžia 
sutiko ir su šiuo reikalavi- 
mu. 

(Tokis oficialis Lietuvos 
užkvietimas konferencijon, 
kur bus svarstoma kivirčai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ir 
apkalbama karės padarytas 
bledis, beveik reiškia pusiau 
oficialį pripažinimą Lietu- 
vos, ka'po neprigulmingos 
šalies). 

Pulldninkas Bermondt- 
Avalov, kurio spėkos veikia 
apielinkėje Rygos prisiun-1 
tė Lietuvos valdžiai pakvie- 
timą pradėti takos tarybas, 
į ką Lietuvos valdžia pasiun 
tė aštrų atsakymą. 

Lietuva atmetė Bermondto 
pakviet/mą taikytis. 

Lietuvos valdžia užreiškė, 
kad ji žiuri į Bermondt-Ava Į 
lovą kaipo plėšiką, kuris su- 

organizavo Lietuvos terito- 
rijoje nereguliarę kariume- 
nę, nepri^žindamas Lietu- 
vos neprigulinymės, todėl 
su juomi nenorinti turėti jo- 
kių ryšių. 

Vokietys karininkas Tau- 
ragėje prisiekdino savo ka- 
reivius rusus ir vokiečius, i 
kad kariaus, kol neiškariaas 

, tokią Rusiją, kokia ji buvo 
! prieš karę. Paskui sugiedo- 
jo Vokietijos ir Rusijos 
hymnus. 

Iš Kauno taipgi praneša- 
ma, kad Bermondt-Avalovo 
ruso- vokiška armija kas- 
dien gauna naujus burius 
kariumenės iš Vokietijos ir 
taipgi ginklų ir amunicijom 

i 

KONFERENCIJA RUSI- 

! JOS TAUTŲ DORFATT 

Dorpatas, Estonija, lapki*. 
11 d. — Manoma sudaryti 
sąryšį Baltiko ir gretinių ba- 

lių konferencijoje, kuri čia 
į prasidėjo vakar. Konferen- 
cijoje yra atstovai nuo Esto- 
•nijos, Latvijos, Lietuvos, 
iFinliandijos, Lenkijos, Uk- 
rainos ir Baltrusiios. I' 

Oficialiai atstovaujamos 
jra tik Estonija, Latvija ir 
■Lietuva, gi kitos šalis atsto- 
vaujamos tik pusiau c.rieia- 
liai. 

f. 
Gvildenama daug klausi- 

mų sąryšyje su .apginimų 
naujų šalių teritorijų, ku- 
rios tęsiasi nuo Baltuos iki 
Juodujų jūrių. 

Konferencijos klausimu 
taipgi bus gvildenimas už-* 
kvietimo konferencijon bol- 
ševikų. Vienok naujos šalįs 
ypač Estonija Latvija ir Lie 
tuva nemanančios daryti n 

bolševikais sutartį, bet ti! 
padaryti pertrauką m Jių. 

Lietuvos atstovas iien 
užreiške, kad tik tuomet su- 

tiks daryti su bolševikais 
formalę taikos-sutartį ir p ra 

dėti komercijinius susinėsi- 

mus, jei duos tam sutikimą 
talkininkai. 

Talkininkų aficieriai irgi 
«?,eka šią konferenciją, nes 

jiems rupi, kad ji nepasta- 
tytų pavojun Judeničo ar- 

mijos, kuri kariauja su bol- 
ševikais ir kurią talkininkai 
remia. 

BOMBOS SUPLAIŠINO 

ATEIVIŲ NAMUS. 

Pittsburgh, Pa., lapkr. 11 
d. — Pereitą naktį ištiko 
ekspliozijos 3 stubose strei- 
kuojančiu ateivių. Nelaimiu 
su žmonėmis nėra. Atsiradi- 
mas bombų minėtuose na- 

muose policijai yra nesu- 

prantamas. 

ORAS 
* * * 

Chicagoje ir apielinkejt- 
* * * 

Šiądien oras nepastovus; 
kiek Šalčiau; vidutiniai įviv 
vejai: 
saulėtekis, 637: 
saulėleidis, 431. 
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AMATNINKAI, RUOŠKITĖS 
LIETUVON! 

Lietuvos atstatyme ?r jos ekonominio 
gerbūvio ir industrijos pakėlime, be abe- 
jonės, daugiausiai bus reikalingi sumanus ir prityrę amatninkai. Juk lietuviams pn-; sieis ne tiktai atstatyti sugriautus namus,: bet kartu įseisteigti ir palaikyti veikmėje j 
įvairios susies dirbtuves. Visur bus rei-j Kalingi amatninkai, specialistu kokioje 
nebūt šakoje. 

Lietuvoje bus reikalingi tūkstančiai 
amatninkų. Be jų Lietuva neapsieis. Da- 
bar kįla Klausimas, — ar lietuviai turės 
pakankamai savų, t. y. lietuvių, amatnin- 
kų? Aišku, kad Lietuvoje nėra pakakti- 
nai amatninkų, todei prisieitų kviesti i 
svetimtaučius. Tas, be abejonės, suteik- 
tų svetimtaučiams progą išnaudoti lietu- 
vius ir turėti savo rankose geresnius dar-1 
bus. Lietuviai privalo visomis pajiego-i 
mis saugotis svetimtaučių užpludimo ir iš-j naudojimo. 

Nuo to gręsiančio Lietuvai pavojaus 
išdirbystės srityje iš svetimtaučių pusės ga- 
li apsaugoti vientik Amerikos lietuviai- 
amatninkai. Juk čionai Amerikoje ran- 
dasi daug dešimtų tūkstančių sumanių ir 
prityrusių amatninkų ir įvairių-įvairiaasių 
specialistų. Taigi tie lietuviai-amątninkai 
privalo skubiai susiorganizuoti, susiskirsty- 
ti j grupe3, idant prie pirmos progos vykti 
Lietuvon ir tenai išsyk pradėti konstruk- 
tyvi darbą sulyg tam tikro plano. 

Negana to, — tūlos amatninkų gru- 
pes galėtų sudaryti tarn tikrą kapitalą, 
idant sugrįžus Lietuvon galima butų savy- 
stoviai imties už darbo, įsteigiant dirbtu- 
ves ir amatų mokyklas. 

Tokiu budu Amerikos lietuviai-amat- 
ninkai atliktų labai svarbų ir labai nau- 

dingą lietuvių tautai darbą. 
Savu laiku p. A. M. Marta (kuris ne- 

senai išvažiavo Lietuvon) buvo suorgani- 
zavęs rytinėse valstijose visą eilę lietuviu- 
amatninkų draugijų, bet jo3 mažai parodė 
vęiklumo, — išskiriant, gal, vieną-kitą. 

Organizatyvis amatninkų veikimas, 
ypač aiškiai pastebimas tarpe Brooklyno, 
N. Y., lietuvių (apie porą metų tam atgal 
buvo bepradedą organizuoties Newarko, 

0" niiwiiiiiiHiaw».iiM u nu imiiiiiH 

N. J., ir Bridgeporto, Conn. amatninkai). 
Gal daugiausia tenai yra lietuvių-rubsiu- 
vių. Taigi Brooklyno lietuviai-rubsiu- 
viai buvo pasiryžę tinkamai susiorganizuo- 
ti ir sudaryti didelį kapitalą. 

Priešakyje to viso bruzdėjimo stovi 
"Lietuvių-Amatninkų 1-ma kuopa''. Spa- 
lių 31 d. atsibuvo tos kuopos narių susirin- 
kimas. Visų troškimas — visa energ/ja 
pr/sidėti prie pakeiimo pramones ir Lietu- 
vos atstatymo. 

Vadovaujanti visų mintis ir pageidavi 
iras: "Lietuva turi būti neprigulrninga; 
kaip mokėsime, taip ją atstatysime, —, te- 
čiaus stengsimės atstatyti taip, idant vi- 
siems b J 

erai gyventi." 
Siu me padaryta visa eilė nuta- 

rimų, i ii iš jų gan svarbus. Pirmoje 
vietoje statoma sumobilizavimas atmat- 
ninkų ir kapitalo, o taipgi atidengimas mo 
kslainės del pralavinimo jaunesniųjų vien- 
taučių. Galutinas siekis — perkėlimas 
kapitalo ir įstaigų Lietuvon. 

Galima pažymėti, kad jau yra suorga- 
nizuota 12-ka kr.opų su 250—300 amatnin- 
kų. — Butų gerai, kad Liet-Amatn. 1-ma 
kuopa suteiktų pavyzdį veikime kitoms 
^kuopoms, o kartu trauktų amatninkus į bū- 
rį. 

Iš kitos pusės — lietuvių-am- jiinkų 
organizavimu ir grupavimu atidžiai rūpi- 
nasi Lietuvos Atstatymo Bendrovė, — ji 
turi surašiusi virš 10,000 amatninkų. Ži- 
noma, A. L. B-vė neturi apsirubežiuoti 
amatninkų surašu ar, net, jų sugrupavimu, 
bet privalo tinkamai priruošti tas amatnin- 
kų minias grįžimui Lietuvon ir pradėjimui 
tenai konstruktyvio-tverianč1'o darbo. Jei 
L. A. tf-ve priderančiai atlikti] tą darbą, 
tai ji suteiktų atgimstančiai Lietuvai di- 

delę paramą. Labai butų geistina ir svar- 

bu, kad L. A. B-vė veiktų sutartyje su be- 
siorganizuojančiomis amatninkų kuopomis, 
neg sutartinas ir kombinuotas veikimas 
visados yra pasekmingesnis ir naudinges- 
nis. 

Tegu! sekantįs 6—8 mėnesiai bus su- 

naudoti uoliam ruošimuisi lietuvių-amat- 
ninkų prie grįžimo savo Tėvynėn delei pra- 
dėjimo tenai tveriančio-atstatančio dar- 
bo. — 

Taigi, amatninkai, subrm .dte!... 

i i 
j Svetimoje Spaudoj© į 

Apie Lietuvius į 
.. KAUNO SOSTAPiLYJE. 

Keturi mėnesiai atgal, tūlą vakarą aš 
! sėdėjau Kauno sostapilio viešbutyje ir klau 
siaus tuzino taipistų bildėsic Jie priklau- 
sė prie Amerikos komisijos narių, kurie 
tuom sykiu ten gamino raportus ir rinko 
statistikas naujos republikos, kuri Paryžiuj 
taikos konferencijos maldauja oficialio pri 
pažinimo neprigulmybės, ir kurie pampino 
pirmą pagalbą maistu rubliais ir gyduolė- 
mis, kas—Lietuvai neišvengiamai buvo rei- 
kalinga, kuomet ji buvo vokiečių atskirta 
nuo pasaulio. Ten radosi Taikos Konfe- 
rencijos delegacija, kuri rinko politiškas 
informacijas, antra buvo nuo Hoover'io, 

! trečia nuo Children's Relief Bureau ir ket- 
viita n audonojo Kryžiaus. 

M. t. Harr/sOn. 
IŠ "EaUimOre (Md.) Sun". 

PASPORTAI IR KELIAVIMAS | LIETUVA. 
Praneš/mas iš Washingtono. 

Važiavimas į Lietuvą, yra 
leistinas visiems Amerikos pi- 
liečiam ir nepiliečiam turin- 
tiems s\ arbius komercijalius ar 

ba privačius -reikalus. 
Lietuviai, Suvienytu Valsti- 

jų piliečiai, pirm išvažiavime 
turi gauti pasporta nuo Ame- 
rikos Valdžios. 

Norint gauti pasportą rei- 
kia kreipties prie artimiausios 
raštines Suvienytu Valstijų Tei 
snio. (Clerk's Office of tlit 
United Statos Court.) Gyven- 
tojai New Yorke ir pielinket 
gali paduoti implikacijas ir gauti 
pilną informaciją pas specialj 
pasportų agentą muitinyčiojej 
(Spiečiai Pasport Agent at the 
Custom House.) Kituose mie- 
stuose aplikacijų ir informaci- 
ja yra gaunama Suvienytų Vai 
stijų Teismu Raštinyčiose. 

Važiuojančiojo nurodymai, 
su kokais reikalais jis važiuoja 
j užvitbežį, turi buti pilnai pa- 
remti dokumentaliais priparo 
dymais nurodančiais, kad jam 
yra neatbūtinai reikalinga isva 
žiupti. Pavyzdirt, jeigu yra va- 

žiuojama sutvarkyti ūkio nuo- 

savybės reikalus, yra ta syk 
reikalinga paduoti sykiu su apli 
kacija visus laiškus iš Lietuvos 
kurie nurodo mirtį savininke 
tikro ir važiuojančiojo sars ryšį 
ir inpedinystę prie tunto, ir tt. 

Užmokestis už pasportą yra 
vienas dolaris, kuris turi būti' 
užmokėtas kartu su padavimu 
aplikacijos. Šie pinigai eina į į 
State Department. Apart šios 
užmok)2sties Teikės apmokėk 
Teimo klerkui, pas kurį bus pa 
daryti "affidavitas" ir prisie 
gos. Tas taipgikaštuos apie vie- 

ną dolari. 
Jeigu su aplikantu ketina kc-j 

liauti pati arba mažamečiai vai1 
kai, tai atskiro pasporto nerei- 
kia, bet jų fotografijos lygia: 
kaip ir pačio aplikanto turi bū- 
ti priduotos su aplikacija. 

Ant visų aplikacijų turi buti 
aiškiai pažymėta, kad paspor- 
las yra imamas į Lietuvą, (Li- 
thuauia,) ta'pgi tos šalys turi 
buti pažymėtos, per kurias yra 
manoma pažinoti. 

Gavus pasportą, jis pirmiau- 
sia turi buti pasiųstas Regis- 
tiMOtam Laiške. į Lietuvių Eg. 
zi^!:utyvį Komitetą Washingtc 
ne, (Lithuanian Executive Co- 
mmittse, 703 — 15th Str., N. 
W., Washington, D. C.), del 
užvizavimo. Pasportui pargri 
žus iš Washingtono, jis turi bu, 

t i pasiųstas arba nuneštas, ge- 
riausia ypatiškai nunešti, pas 
visus konsulus, pro kuriu šal; 
yra manoma važiuoti ir kurių 
šalių vardai yra suminėti ant 

pasporto. Turint visų konsulų 
uivizaivimą, pasportas tinka kc 
lionei. Kai kada galima išva- 
žiuoti be pilno vizavimo pas- 
portų, t. y. galima apleisti vizą 
vieno kito konsulio, tas yra vie 

nok labai negeistina ir nepa- 
tartina. Nepilnai vizuoti paspor 
tai beveik visada suteikia dau- 

giau keblumų kaip apsaugos. 
Vaziavimas Lietuvių, kurie nė 
ra piliečiais Suvienytų Valstijų 

Lietuviai, kurie nepastojo A 
merikos piliečiais gali važiuoti 
į Lietuvą gavus sekančius cio- 
kumentus: Pas Notariiuša ar J w 

ba p; i advokatą turi buti pa- 
daryti "ffidavit,"' kuriame tuj 
ri buti nurodyta: A'ardas ir pa 
varde važiuojančio; vieta ir 

data jo gimimo; vieta ir data 
jo tėvo gimimo; data jo atkje- 
liavimo į Ameriką; protarpiai 
kuriais jis čionai gyveno; jo 
amerikoniškas antrašas ir už- 
siėmimas; vardai ir datos ir 
vietios gimimo jo pačios ir vai- 
■kų, jeigu juos turi, kurie nori 
su juo keliauti; ir trumpas 
bet aiškus nurodymas jo prie- 
žasties keliavimui į Lietuva. 

Prie šįo "affidavit" turi buti 

prijungtos fotografijos važiuo 
jaučio ir tų, kurie nori su juo 
važiuoti, taipgi, prie šių pcpie- 
rų turi buti pridėtas už reiški- 
mas, kad aplikantas negali gau 
ti pasporlo nuo Rusijos atsto1- 

vybes. (Rusijos atstovybė ofi- 
cialiai atsisako išduoti Lietu- 
vos piliečiam paspirtus. Jeigu 
ir butų galima gauti Rusijos 
pasportą, tai jis Lietuvos val- 
džiai nieko nereikštų kito, kaip 
tik kad savininkas tokio pas- 
porto yra Rusijs piliečiu ir to- 

dėl, kaip ir kiti Rusijos pilie- 
čiai šiuo tarpų galėtų buti ne- 

inleisti į Lietuvą.) Taipgi prie 
"aftidavit," geriausia ant ats- 
kiro lapo, įturi buti priduotas 
pilnas aprašymas važiuojančio 
ypatos, kaip tai: augštis, sva- 

rumas, amžius, ispalva akių 
spalva plaukų, veidu išvaizda, 
ausų ypatybes; ir visi ypatingi 
ir nepaprasti ženklai. Šis *af f i- 
davit", kartu su fotografijom, 
turi buti perduotas į artimiau- 
sią agentūrą Statie Departmcn- 
t \ paprastai imigracijos ins- 
pektoriui, kur formale aplika- 
cija išvažiuoti iš Amerikos turi 
buti padaryta. 

Taipgi reikės, lygiai kaip ir, 
tiems lietuviams, kurie pasto-j 
'jo Amerikos piliečiais, gautiI 
certifikatą liudijantį, kad ''In- 
come Taix Lavv" mokestis y. 
pilnai užmokėtos. Tuos oerti- 
fikatus galima gauti pas "Col- 
lcctor of Internal Revenue" to 

pat distrikto, kuriame važiuo- 
jantis gyveno. 

lnvažiavimui į Suvienytas 
Valstijas Lietuvos piliečiai ga- 
li pristatyti Amerikos diplo- 
matams arba konsuliams del 
vizavimo "affidavitus" daro.-j Idančius ypatos tikrenybę ir t" u j 
tybę, (affidavits of idientityl 
and nationality), arba dekle- 
raciją, žinomą, kaipo "fonu 

two twenty eight", vietoj pas- 
portų. 

Gavlls leidimą išvažiuoti iš 
Suvienytų Valstijų, jis privalo 
buti prisiųstas EgzekutyvLm 
Komitetui, registruotam laiške, 
del vizavimo, lygiai kaip ir pa« 
prasti pasportai. Kaina gavi- 
mo tokia leidimo yra maždaug 
ta pati kaip ir pasporto. Viza- 
vimas pasportų ir "Leidinių! 
Išvažiavimo" kaštuoja vieną 1 

dolarį. Pinigai turi buti visada 
'užmokėti kartu su aplikacija 
dei vizavimo. 

Čionai išdėstyta forma "Lei 
dimo Išvažiuoti" iš Amerikos, 
ne piliečiams, buvo mums pa- 
siūlyta rugpjučio 14, su tuo 

skirtumu, kad tąsyk reikalavo 
arba Rusiško pasporto arba 
raštiško paliudijimo1 nuo Rusi- 
jos atstovų, ke|d jie atsisako iš- 
duoti pasportą. Tas ant tiek ne 
sutiko su principais Lietuvos ; 
Neprigulmybės, kad mes jį ki- 
taip negalėjom priimti kaip tik 
priimti j j kaipo pamatą toli- 
mesniom pertrakcijoi*. vedan- 
čiom prie išgaivmo pilnos tei- 
sės išdavinėti Lietuviškus p s- 

portus. Dalykai beredos labai 
gerai sekasi, bet tuo tarpu pra- 
dėta lankytis į StateDeparta- 
menta įvairių žmonių su tuc c C c c- 

pačiu tikslu. Tie lankymaisi bu. 
vo daromi slapti >je ir nuo Eg- 
zekutyvio Komiteto ir nuo vi- 
subnusnės ir todėl nieko nega- 
lima buvo padaryti sutartino, 
koordinuota Ką mes sakėm, ki 
ti užgynė, ką kiti sakė mums 

nežinant beabejft prisiėjo ir 
mums užginti. Tokiam babe- 
liui beesant, mūsų pert rak- 
tacijos paaštrėjo ir pagaliaus 
State Departamentas October 
13, 1919, pranešė mums ir pa- 
skelbė visiems savo agentams 
čionais išdėstytas išlygas, ku- 
rios skiriasi nuo pirmų išlygr 
tiktai tuomi, kad nereikalau- 
ja raštiško paliudijimo nuo Ru 

sijos atstovų. Ant musų toli- 
mesnių pertraktacijų pats 
Augštai Gerbiamas Lansingas, 
October 28, 1919, mums at- 

sakė, kad šie pachjvadijiniai 
tuo tarpu yra galutinais. 

Kaipmatotie, tad, dabar kaip 
pasportai Amerikos piliečiams 
taip ir "Leidimai Išvažiuoti" 
nepiliečiams yra išduodami 
per Suvienytų Valstijų Val- 
džia tiktai. Jokios privačios įs- 
taigas negali išduoti nei leidi- 
mų nei pasportų, jos vienok ga 
li pagelbėti padaryme "affitia 
vitų" ir išpildyme aplikaeijos 
blankų. Užmokestis už tokią 
pagalbą neturėtų buti 

> dauą 
augšlje^nė už čionai pažymėtą 
skaitlinę. M. J. Vinika 
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DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
Ar esi nervuotas, skauda galva, trumparegystė 
Clireįyste kreivos akys arba kili keblumai paeina nuo silpnų akių. Sergėkite savo resi. 
jinuj. Ypatinga doma atkreipiame š vaikas 
einančius m»kyklon. Vi ndos: nuo 12 iki 
vnkaro. Nedėl.: 10 iki valandos. 
Ofisas 1553 West 47-ta kampas Ashland Ave. Telefonas Drover 9660. 

Į Phone Bouievard 2160 

I Dr. fl. J. Karalius 
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vakarais. 
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AMERIKOS LIETUVIU 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste* 
nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. Valst istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilietystės, dailiarašystėb. 
Mokinimo valandos- nuo 9 ryto iki 
valandos po piet. Vakarais nuo 6 iki 10 valando?. 
3106 S. Halsted st,, Chicago 

PrtdCfc Nauju* Metui tu tobulu rki" r.- 
|f:;iuu, taip. kao ui"-*o aspraicistun*: per r tus rcctus, kas tau *al; outi naudinga, regjstė prašaiinaaia, pasitarkite 114 mnir<\ 
priei einant kur kitur. F.g^amlnacija I)VKAJ. 
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JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 1801 S ASHLAND AVE., O-MCAG' 3i'»o* lub««, riri vU**?o aptiekoa. Tfc*ykv« 

«."^sao oaraS? 
Komi S*t»e Gat>ėa. Valandos: nuo 9to4 v»U i/i» ik! S vtl. **ki Kedilioj: cao 'j v«l. tjto iki 12 vai <Uea*» 

Suirutes Poniškoje Lenkijoje 
Šaudo alkanus darb/nin- 

kus. 
Iš laikraščių, atėjusių iš 

Europos, sužinome, kacl Len 
kijai labai prastai sekasi 
tvarkyti savo jaunutę vals- 
tybę. Kuomet lenkų ponų 
pasiųsti legionai lieja nekal 
t$ žmonių kraują Lietuvoje,' 
Ukrainoje ir kituose kraš- 
tuose, pačioje gi Lenkijoje 
žmonės badauja, kelia maiš- 
tus. Tik su kareiviu ir mi~ 
licijos pagalba lenkų auto- 
kratai dar laiko valdžią ir 
išnaudoja nelamingus vals- 
tiečius ir darbininkus. 

Visur darbininkų klausi- 
mas šiais laikais yar opus, 
pas rnu3ų pietinius kaimy- 
nus jis yra ypač blogoje pa- 
dėtyj. Delei anglies ir ža- 
liosios medegos trukumo ir 
taipgi is priežasties nepasto- 
vios valiutos (pinirų kur- 
so) beve/k vioa Lenkijos 
pramonė yra visiškai susto 

[jusi, kaip ir buvo vokiečių 
j okupacijos metu. Bedarbių 
| darbininkų skaičius clidina- 
sl Lenkijoje ne dienomis, 
bet valandomis. Šių metų 
rugpjučio mėnesyj ten buvo 
750,000 darbininkų be dar- 
bo. Nesenai Lenkijos So- 
ciales Apsaugos ministeris 
pranešė, kad neužilgio grįž- 
tą "ojčyžno" 700,00 ne- 

laisvi ų. Tame skaičiuje, be- 
abejones, daugiausia yra 
darbininkų. Ką gi jie veiks 
toje "oičyznoje", jeigu fab- 
rikos uždarytos, kasyklos ne 

bedirba, o duona kasdien 
vis brangsta ir brangsta? 

Neužganėdinimas kon- 
servatyviška valdžia, kuri 
vietoje duoti darbininkams 
duono3 ir darbo, siunčia 
juos kariauti į svetimus kraš 
lūs, nuolat didėja ir didėja, 

j Liepos 3 d. Varsavoje at- 
sitiko toks pat kruvinas bru 
įtališkumas, kaip Petrogra- 

de.1905 m., kuomet šventi- 
ko Gapono vedami darbi- 
ninkai, pasiskųsti delei sa- 

vo vargingo gyvenimo, bu- 
,vo be jokios mielaširdys^ės šaudomi. Taigi, minėtoje 
dienoje, minios pusalkanių 
bedalių lenkų darbininkų 
nutarė eiti prie Seimo namų, 
idant pasiskųsti valdžiai, 
kad nėra darbo, nėra duo- 
nos, viskas brangu... Bet 
žiaurioji Varšavos policija 
pastojo kelią ramiai demon 
struojantiems darbininkams 
ir ėme šaudyti į beginklias 
žmones. Ypatingu gi žiau- j 
rumu pasižymėjo tūlas len- j 
ku činovnikas vardu Kones. j 
Sustabdyta minia išrinko1 
delegaciją paprašyti leidi- j 
mo. toliaus keliauti. Eekal-. 
bedamas vienas darbinin- j 
kas kreipėsi prie Kones su; 

šitokiais žodžiais: "NenoriI 
Tamst? musų, bedarbių, leij 
sti? Nori šaudyti? še, i 
šauk!" — atkišo savo kru-į 
tinę. Kones be mažiausios 
abejones iššovė ir vargdie- 

nis darbininkas, yt žolelė 
dalgio pakirsta, krito ant 
žemės. Paskui policija dar 

daugiau ėmė šaudyti į be- 
ginklę minią ir daug žmo- 
nių tapo sužeista ir užmuš- 
ta. 

Kita kruvina manifestaci- 
ja Varšavos gatvėse įvyko 
liepos 21 d,ienoj e.. Toje 
dienoje buvo paskelbtas vi- 
so pasaulio darbininkų strei 
kas, kaipo protestas prieš 
,Europos kapitalistus, kurie 
vis dar neužbaigia galutinai 
karės. Varšavos darbinin- 
kai irgi nutarė prisidėti prie 
šio protesto. Didžiausios 
minios lenkų darbininkų 
maršavo su randonomis vė- 
liavomis miesto gatvėmis ir 
dainavo revoliucijos dainas, 
Bet staiga ant Leško gatvės 
policija pastojo darbinin- 
kams kelią Ir ėmė šaudyti 
į minią. Policijai pasi- 
sekė išvaikyti minią, bet su- į 
žeistųjų ir suareštuotųjų' 
skaičius buvo Jabai didelis. 

v 

Panašus dalykai pasikar- 
toja ir kituose Lenkijos mie 
stuose. Pavyzdžiui, Lod- 
ziuje darbininkai ilgai šau- 
dėsi su Hallerio armijos ka 
jreiviais. 

Pol/tinįs stov/s. 

Politiška Lenkijos padan- 
gė ir gi labai pajuodusi, 

j Partijų kova ten šiame mo- 

j mente kur kas aršesnė nef/i 
j kitose šalyse. Ir dar kol-k^s 
nežinoma, kuri pakraipa 
gaus viršų. Kadangi Seime 
nėra žynios didžiumos, tai 
visi klausimai labai netiks- 
liai svarstomi. "Kurjer Po- 
ranny" praneša, kad iš tik- 
rų šaltinių sužinojęs apie 
buvusį suokalbį nuversti da- 
bartinę lenkų valdžią. Jei 
tas butų pavykęs, Lenkijos 
prezidentų vietoje Pilsuds- 
kio butų tap^s Paderewskis, 
ministerių pirmininku — 

Dmowskis, kariuomenės va- 
du — Halleris, o generalio 
štabo vingininku—Dowbor- 

Musnicki. Visi žymesni kai- 
rieji veikėjai buvo planuo- 
jama suareštuoti. Tą suo- 

kalbį norėta įvykdinti lie- 
pos 25 d. Apie šį dalyką 
dabar labai daug kalbama 
Lenkijoje. Vienas lenkų 
laikraštis šitaip rašo apie 
suokalbį: "Dešinieji pralo- 
šia. Netenka jie valdžios ir 
įtekmės, kaip Seime, taip ir 
už Seimo sienų. Užtat jie 
buvo padarę suokalbį. Buvo 
planuojama šitaip: išvaikyti 
seimą, nuversti Pilsudskį ir 
įvesti karišką diktatūrą ir 
kietą valdžią. Nepasisekus 
suokalbiui, Dmowskis, kuris 
žadėjo atvažiuoti iš Pary- 
žiaus ir užimti ministerių 
Pirmininko vietą,—visiškai 
neatvažiuos i Lenkiją". 

Kitas lenkų laikraštis 
("Nasz Kraj" — N 24), iš- 
vestas iš kantrybės, štai 
kaip raudoja delei Lenki- 
jos stovio: "Endekija sta- 
:mia šalį į naminės karės 
Iglėbj. Kraujo ir plieno dik- 
tatūra, Seimo išvaikymas, 

konservatiška vyriausybe— 
tai endekų svajonės. Bet 
niekas neabejoja šiandie, kad tokia permaina pakel- 
ių didelę audrą, iš kurios te- 
galėtų komunistai pasinau- 
doti. O kaip i tai taikiniu 

[kai atsižvelgtų, kurių aky 
se jau ir be to Lenkijos mo- 
rališkas kreditas, ačiu p. 
iDmovskio darbavimuisi, pa- 
virto į nieką. Vakarinėje 
Europoje jau senai paprato i žiūrėti į Lenkiją, kaipo į 
antisemitizmo ir klerikališ- 
kos reakcijos lizdą. EikV 
kai tikrai veda salį į pražū- 
tį". Homo Novus. 

; Motina: Ko verki, J iiuk? 
j Gal lėlę pametei? 
! J'aikas: Ne. 

Molina: Tai gal pieno nori? 
i paikas: Ne. 
Motinas Tai ko gi reikia ? 
/ aikas: Aš noriu dėdės usu. 



[SVEIKAME KŪNE-SVEIKAS PROTASj 
ŠIS TAS APIE DŽIOVĄ. Mes visi šiek-tiek žinome 

^apjie džyovą (sukatas, tu- 
berkulozą), bet mažai kas 
iš musų atatinkamai supran ta visą šios ligos baisenyoę ir pavojų. Jau nuo žilų am 
džių džiova yra skaitoma kai 
po viena iš baisiausių žmo-j nijos nelaimių, kuri kasmet i 
be laiko nuvaro į kapus 
šimtus tūkstančių jaunų gy-< 
vybių. 

Yra teisingai aprokuota, kad nuo džiovos daugiau miršta žmonių negu nuo bi-: 
le kokios kitos ligos. Nuo < 

džiovos daugiau žūna negu 
nuo raupų, choleros, skarla 
tinos, šiltines, difterijos ir Į 
kokluSo, —- visas jas sude-| jus į krūvą. 

Vienose Suv. Valstijose 
kasmet miršta nuo džiovos 
apie 150,000 žmonių. Su- 
si rgusiųjų gi skaičius yra, 
nuo .10 iki 20 kartų dides- 
nis. Vadinas, kas trečia mi 
nutę vienas Suv. Valstijų 
gyventojas miršta nuo tos 

^baisios ligos. 
Džiovos Kongrese, lakyta 

me Paryžiuje 19^5 metais, 
Dr. Kayserling pranešė, kad 
viena trečdalis visų mirčių 
ir puse visų ligų tarp suau- 
gusių žmonių Vokietijoj bu- 
vo iš priežasties džiovos. 

Matote, faktai geriausiai 
kalba už savę*. Pagal jų ga 
Įima spręsti kaip pavojingai 
yra ši liga ir kaip svarbu j 
yra kuodaugiausiai apie ją: 
žinoti, idant kuopasekmin-1 
giausiai galima butų vesti 
kovą prieš tą baisų nesvei- 
katos slibiną. 

Jau po biskj žmonija pra- 
deda aiškiau suprasti grę- 
siantį pavojų delei tuberku- 
lozo platinimosį ir protinges 
ni žmones visuose kraštuose 
stoja i veiklią kovą su ta. Į 
liga. Nesenai ir Amerikoj; 
susiorganizavo "American 
National Tuberculosis As- 
sociation", kurios tikslas 
yra kovoti įvairiausiais pri- 
einamais budais su džiovos 
pavojumi. Dabar ši organi- 
zacija bando surinkti virs 
šešių milijonų dolerių į fon- 
dą, kuris rūpinsis kuopla- 
čiausiai skleisti žinias apie 
džiovos pavojų ir apie bu- 
dus apsisaugoti nuo jos. 

Džiovos priežastimi yra 
tam tikri "vabalėliai", va- 
dinami bakterijomis, ku- 
riuos atrado 1882 metuose 
Dr. Koeh (baciiius tubercu- 
losi3). Tos dž;ovos bakteri- 
jos turi lazdučių formą ir 
jos yra taip mažos, kad be 
padidinačių stiklų (mikros- 
kopų) negalima jų matyti. 

Šios ligos vabalėlių visur 
pilna: ore, namuose, dulkė- 
se ir t.t. Įėję į sveiką žmo- 
gaus kuną, jie .pradeda ten 
daugintis milijonais, ima ės 
ti ir pūdyti tą vietą kune, 
nuo šito sugecusio šmotelio 
pradeda puti ir kitos kaimy- 
ninės kuno dalįs, o kai ka- 
da ir visas žmogaus orga- 
nizmas užsikrečia tomis ba- 
cilomis. 

Džiova gali susirgti kiek 
viena kuno dalis: kaulai, 
raumenįs, smagenįs, žarnos, 
akis, lytiški organai, lyrnfų 
giles ir t.t. Bet dažniausia 
džiova buna plaučiuose il- 
sios rųšies džiova anglų kal- 
boje yra vamnama "con- 
su'.nption". Džiovos bakte- 
rijos užtat dažniausiai susi- 

suka sau Uždus musų plau- 
kiuose, kad joms lengviau- 
siai yra pakliūti i organiz- 
mą laike kvėpavimo ir, kad 
plaučių medžiaga yra labai 
delikatiška ir dėlto mažiau 
turi jiegų atsispirti prieš 
užsikrėtimą. 

Paprastai plaučių džio^ 
prasideda išlėto. Ligonis 
pradžioje jaučia abelną nu- 

silpimą, negaliavimąj gaivus 
skaudėjimą, kosulį, sopę kru 
thėje laike kvėpavimo ir 
kosulio. Džiovos kosulys 
dažnai buna su kraujais. 
Vakarais temperatūra pakį- 
la, o rytais nupuola žemiau 
normališkos. Naktimis li- 
gonis prakaituoja; šis pra- 
kaitas turi specifišką kvaps 
nj. Ligonio veidas ima bal- 
ti; jis nuolat liesėja (kudė- 
ja) ir svarumas žymiai ma- 

žėja. Akjs lyg ir "inpuo- 
la", o vakarais, kuomet tem 
prratura pakįla, ant skrdos- 
tų dažnai pasirodo melynai- 
raudonos dėmės. 

Prie staigiosios plaučių 
džiovos (pati baisiausia for 
mo šios ligos; angliškai va- 
dina "galloping consumpti- 
on) paprastai apsireiškia tie 
patys simptomai tik aršes- 
nėje formoje ir apart to, dar 
pakilusi temperatūra rytais. 

Abelnai, visuomet reikia 
su didele doma ir atsargu- 
mu tėmyti sekančius simpto- 
mus: nuolatinis kosulys, 
karštis, pagreitintas pulso 
mušimas, svarumo sumažė- 
j imas, blogas apetitas, jau- 
timas visuotino nusilpimo, 
skrepliavimas su kraujais ir 
prakaitavimas naktimis be 
aiškios priežasties. 

Turėkite omenyje, kad ne 

kiekvienas, kuris kenčia nuo 
kaikurių viršminetų simpto- 
mų, serga džova. Bet tuo 
pč'čiu laiku reikia atsiminti, 
kad daugumoje atsitikimų 
šitie simptomai yra kaipir 
"signalu", pranešančiu apie 
gręsianti pavojų. 

Dabar kįla klausimas kaip 
gydyti džiovą. Jau daug, 
daug metų visa eilė didžių 
mokslininkų suka sau galvas 
ant šio klausimo, bet dar 
'iki šiol nepasisekė jiems at- 
| rasti tokių va:3tų, kurie tik- 
rai išgydytų žmogų nuo džio 
vos. Su pagalba įvairių 
gyduolių ir kitokių budų 
daktarams pasiseka paleng- 
vinti ligonių skausmą, su- 
stabdyti kraujo tekėjimą, 
sumažinti temperatūrą, bet 
dar nėra tokių vaistų, kurie 
galėtų visiškai išgydyti tą li- 

Tik vienas dalykas yra 
aiškus šiame klausime, bū- 
tent: užstojimas kelio džio- 
vai yra kur kas suvarbesnis 
dalykas negu pats jos gydy- 
mas, nes gerai yra žinoma, i kad jeigu pasiseks šiai ligai 

i susivyti sau stiprą lizdeli, 
Į tai bus nepaprastai sunku ją 
iš ten išvaryti. Taigi, viso- 
je šitoje kovoje su džiovos 
pavojumi daug svarbiau yra 
žmonėms aiškinti kaip gali- 
ma išvengti ligos ,bet ne 
bet ne kaip gydyties jąja su- 

sirgus. Ir abelnai pastarai- 
siais laikais pradedama at- 
kreipti vis didesnę ir dides- 
nę domą į taip vadinamą 
"preventive medicme". Dak 
tarai privalo rupinties netik 
ligų gydymu, bet jų yra prie- 
dermė visokiais budais aiš- 
kinti žmonėms apie tai, kai]: 
nuo jų apsisaugoti. 

! Kaip-gi apsisergėti nu( 

Inuo džiovos? Kaip jau an- 
kščiau minėjau, džiovos bak 
terijų beveik visur yra tik 
vienur jų mažiau, o kitur 
daugiau. Žmones dažniau- 
siai užsikrečia jomis arba 
.tiesiog iš oro arba nuo kitų 
žmonių. Užtat, mažesnis 
pavojus užsikrėsti džiova 
yra ten, kur oras labiau šva 
rus ir kur žmonės gyvena 
netaip susikimšę. Dideliuo- 
se pramonės miestuose, kur 
didelių fabrikų miškai iš- 
čiulpia iš oro tiek daug tle- 
gio (oxygen), džiovai ge- 
riausiai sekasi plėtoties. 
Plaučiai, užnuodinti netiku- 
siu oru, negali atsispirti 
prieš bakterijų veikimą ir 
suserga. Dideli pramonės 
miestai dažniausiai tirštai 
apgyventi ir nešvarus, kas 
irgi nemažai prisideda prie 
ligos plėtojimosi. Statisti-; 
ka parodo, kad didžiausis' 
džiovininkų nuošimtis yra I 
tarp darbininkų, kurie visą' 
dieną dirba uždarytose dul- 
kėtose dirbtuvėse, o sugrįžę 
namo irgi kvėpuoja nege-j resniu kaip fabrike oru, gy- 
vena susikimšę, nešvariai. ; 

Ypatinga doma kovoje su 
džiova yra atkreipiama i 
spjaudymą. Mat, tokiu bu- 
du lengviausiai užkrečiami 
žmonės. Nekulturiškas džio 
vininkas spjaudo visur irN 
visuomet. Tame spjaudale 
randasi milijonai džiovos j bacilų. Tas viskaš išdžiųs- 
ta ir bacilos pradeda le- 
ikioti ore dulkių pavidale. 
Išdžiūvimas neužmuša tų 
nuodingų vabalėlių. Kuo- 
met gi kas nors kvėpuoda- 
mas intraukia tų bacilų 
drauge su oru į savo plau- 
čius, tai jos ten tuo jaus pra 
deda veisties ir pūdyti or- 

ganizmą. Idant apsaugo- 
ti visuomenę nuo džiovos, 
negali spjauti bile kur pa- 
manai. Spjudykite tik į 
tam tyčia pagamintus in- 
dus. Daugelyje miestų už 

įSpjaudimą ant gatvių, grin-: 
dų ir t.t. žmonės baudžiami. 
Visur vertėtų įvesti šį pa- 
tvarkymą. Ištikro, didžiai 
pavojingas ir nekultūringas 
yra tas žmogus, kuris spju- 
aosi kur pakliuvo. Šalin! 

Į tas paprotis! I 
Taipogi, galimas yra da-Į 

lykas, kad džiovininko pra- 
kaitas turi savyje .tų bacilų, 
dėlto nepatartino yra drau- 
ge miegoti su džiovininku. 
Geistina, kad ligonis visuo 
m et turėtų savo atskirą 
rankšluostį, peilius, šaukš- 
tus, sudynus ir t.t. Taipogi 
jis privalo saugoties, kad 

j jo šlapumas neužkristų ant 
patalo, drabužių, baldų ir 
kitokių dalykų. Kambarys 
gi, kame evveno džiovinin- 
kas, reikia kuogeriausiai iš- 
valyti, padaryti dezinfekci- 
ją, pirm negu užlesti jį ki- 
tam. Džiovininkėms moti- 
noms užginta yra penėti 
savo krūtimis vaiką. 

žodžiu sakant, džiova 
,yra skurdo liga. Ji ten ge- 
riausiai bujoja, kur vargas 
spaudžia, kur stinga švie- 
sos ir oro, o ten, kur visko 
■pilna, kur nuolat šviečia sau 

lė, kur žmonės sotus ir tin- 
kamai apsirėdę, kur namai 
ruimingi, pilni gero oro, — 

ten džiova retas svečias. 
Iš to viso aišku, kad džio- 

vą geriausiai galima naikin- 
ti ne vaistais, bet svarbiau- 
sia rupinties prašalinti tas 
sąlygas, kurios pagelbsti li- 
gai įsivyrauti ir plėtoties. 

; Jeigu norite išvengti tos bai 
s, tai visuomet ru- 

;yra užtektinai šviežio oro, 
► I saulės ir medžių, turėkite 

gyventi ten, kur 

'ruimingus ir švarius butus, 
nedirbkite ilgas valandas, 
užtektinai valgykite šviežio 
ir maistingo maisto, dažnai 
mazgokite savo kuną, nenu- 
šalkite, saugokities nuo už- ; 
.sikretusių ir nei patys spjau 
kite kur papuolė, nei ki- 
tiems nepavelykite to dary- 
ti. 

Iš kiekvieno šimto žmo- 
nių 98 turi savyje tų džio- 
vos bacilų, bet jie visi ne- 

serga džiova. Kodėl? Tų 
žmonių organizmas, kurių 
sveikata yra gera, gali tin- 
kamai atsisipirti prieš tųl 
bakterijų veikimą ir užtat! 
jos nepajiegia jų susirgdin- 
ti. Kuomet gi abelnas žmo 
gaus sveikatos stovis suma- 

žėja, tai esančios žmogaus 
kune bacilos godžiai puola 
ant nusilpusio organizmo ir 
liga pradeda rodyti savo aša 
rotas malones. Vadinas, ga- 
lima turėti kune tų bacilų ir 
nesirgti, jeigu žmogus yra 
diržingas. Iš to aišku, kaip 
yrra savrbu rūpintis kuosveij 
tuaisiai gyventi. 

Medic. Stud. K. Gineitis. 

ATSAKYMAS BRIGHTON 
PARKO KLEBONUI. 

i 

"Draugo" N. 256 Brighton 
Parko klebonas duoda man 

"atsakymą" su klausimais. 
Liet tas atsakymas nepanašus j 
atsakymą. Tai paprastas jo 
"pamokslas" — koliojimasi vi- 
sados prieš tiesą. 

Man nuostabu, kad klebonas 
panaudoja labai aštrią kalbą ii 
kad laikraštis ją patalpino. To- 
kios kalbos ir žmonės bemoks- 
liai nenaudoja. 

1) Tamsta klausi paaiškinti 
kada buvo galima gauti vienuo 
les Kazimierietes. — Ar tada, 
kada jaju seserįs Nazarietis 
buv paskirtos, ir koki tam pri- 
rodymai ?" 

Birželio 29 d., 1919 m., Šv. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo1 
Dr-jos buvo susirinkimas, ku- 
riame liko išrinktos delegaitės; 
ponios Barkienė, B. Genzienė 
A. Šerdvydienė ir V. Ksivic- 
kiene. jos apleido susirinkimu 
ir atsilankė pas Tamstą su 

klausimu: "Ar po v^kacijų į 
m. bus seserįs?" Atsakėte: 
"Neaišku, negalima gauti. Aš 
duodu 100 dol., jeigu gauna- 
te." 

Tas reiškia, kad dar neturė- 
jote Nazariečių. Kazimierietės 
buvo siūlytos Gavėnioje š. m 

Tarp kitų liudytojų ir Tams 
ta išsitariai deycgatėms, kiajd ga 
Įėjo gauti. 

Delegatės sugrįžo į susirin- 
kimą ir pranešė :tą susirinki- 
mui. 

2) Kaslink vardo "Mazarie- 
tės" — čia įvyko zeceriška klai 
da — iš N pasidarė M. 

Apie mano kailio nukentėji- 
mą Tiajinstai nėra reikalo de- 
juoti. Kaiils už tiesą neken- 
čia. 

3) Apie vyriausią mokytoją 
(kartu ir klebono gaspadinę) 
Tamsta "nukrypsti" nuo tei- 

sybejs. Aš nerašiau, kad ji be- 
miokslė, — tik prirodžiau, kad 
nemoka lietuviškos gramati- 
kos. 

Jeigu ji (lenkė) moka teisiu 
gai gramatiką, — aš duodu 100 
dol. — tegul stoja į trumpą 
laiką ant kvotinių. Jeigu išlai- 
kys — jos pinigai. 

Yiajikai šaukė trečiame kam- 
baryje, kad neteisingai para- 
šyta. Rašant, svarbiu reikalu, 
vaikų pravardžių neišduodu. 
Kaslink kvietinio jos į viešą 
mokyklą, — tai jai ir vieta te- 

nai, nqs viešoje nereikalauja 
mokėti lietuviškai. 

4) Tamsta aiškini apie savo 

"aiškumą". Taigi koclel kvieti 
lenkų kunigus, o ne kitus sve- 
timtaučius? 

Apie Tamstos šimtines — 

tai ir pažiūrėsiu, kada "Drau- 
gas" atspausdins 285 num., 
1919. — Ar daug jame bus 
šimtinių ir kokiems tikslams 
aukaus... 

Kaslink pasigyrimo duosnu- 
mu, — daug galėčiau prirašyti, 
bet tegul tas bus ant garbės 
Dievui ir Jumis aut naudos. 

Kada A>er klaidą, iš "Nazarie- 
čių" pasidarė "Mazurietės" — 

Tiaimsta tuoj pamatei, o kada aš 
padariau viena iš didžiausiu 
klaidų, tai Tamsta nepastebė- 
jai. — Turi buti, kad bažnyčioj 
ant viškų perino ančiukus, o ne 

viščiukus. Šiuomi atitaisau 
klaida. 

Maž ka Tamsta mane vadi- u 

ni murzinu veidu kareiviu1? 
Buvau Dėdės Šamo kariu- 

meneje, kovojau prieš teuto- 

nus, čia ginu lietuvių reikalus 
k turi teisę rašytis Kareiviu 
lygiai kaip ir Tamsta Bright/or 
Pa'rko Klebonu. 

Tamistai patarčiau dar kartą 
perskaityti "Lietuvos" 251 No 
ir apsvarsčius pasakyti: "įmea 
culpa, mea maxinia culpa-" 

Kareivis. 

Iš Cbicagos. 
SUSIRINKIMAS VISU 
CHICAGOS LIETUVIU 

TARYBOS NARIŲ. 

P<rez. Butkus atidaro susirin 
kimą 8:30 vai. vakaro, spalio 
31 d., 1919 m. 

Vinikas per telegrama pra' 

neša, kad p. Turčynovičienė 
pribus Chicagoje, Iapkr. 3 d. 
9:55 ryte. Komisija iš išrinkta 
pasitikimui: Hertmanovciz, 
Bradchulis, Ragauskas, Viskon 
tas, ir Bagdžiunas. 

Įnešama, kad ta pati komi- 
rės pilną galę priėmimu!, atva- 
žiavimas minėtos ypatos, bus 
atidarimas Red Cross D r iv e 

dei Lietuvos. 
Lietuvos Militarė Misija: 
Inešoma. kad ta pati komi- 

sija butų priėmimui Jos. Nutar 
ta, kad atsakantis teatras butų 
paimtas del sušaukimo mass 

mitingo, kūrime bus renkamos 
aukos del Lietuvos. 

Paveikslų ėmimas atidėtas. 
Kariumenės organizavimas. 
Kareivių susirinkimas atsi" 

bus "Lietuvos" Salėje. Iapkr. 
5 d. Laukiama atsakymo nUo p. 
Vin i ko reikale organizavimo 
kariumenės. 

Prez. Butkus prąneša atsi-l 
šaukimą iš T. Tarybos apie ver 

tėjus: reikalingi Washingbone. 
F. Kibortas — 2402 W. 63rd 
St. 
P. Kasputis — į "Lietuvos" 
Red. 
P. Graieiunas atsisako. 
P. Zolp perstatytas, atsišaukti 
į C. L. Taryba del informaci- 
P Norkaus raportas iš Tary- 
bos priimtas. 

Ištrauka iš raporto: Org. 
Kariumenės, kai civili valdyba 
praneša, kad Chicagoje orga'j 
nizavįmas eina gerai tik, kaa! 
vietiniai laikraščiai nepadeda 
agituoti. Toliaus pavesta val- 
dybai pribuvus Liet. Militares 
Misijos. 

Lietuvai paskola: Vienbal- 
siai visi nariai Tarybos pristo- 
jo remti pardavinėjimu bonų 
Lietuvos paskolos. 

Raportas atstoyo: To\vn of 
Lake Kolonija priduoda $96.50 
aukų į Tarybos kasą surinktas 
per p. Bagdžiuno prakalbas. 
West Side kolonija atidėta, 
del prįdavimo aukų. 

Organizavimas Tarybos na" 

rių: Nutarta, kad pilną organi- 
zacija butu paduota į vietinius 
dienraščių. Čarterio išėmimas 
pavestas p. Bagdžiunui. 

Laisvės Savaitė: Aukos su* 

rinktos ir priimtos per Tary- 
bą: Cicero, 111. $8.40. So. Chi 
cago — $127.33 Town of Lake 
— $221.25, Bridgeport, $245. 
00, Westville, 111. — $418.94. 
Viso — $ 1 ^020.92. Rinkimas 
pinigu per svetimtaučius: Ko- 
misija — Kodis, Bradchulis. 
Dr. Graičiunas, Viskontas, Ri 
gasukas. Pinigai surinkti per 
šia komisiją bus apversti L. Są 
Vcitės naudai. 

J. P. Evaldas, sekr. 

TRUMPAI 
KALBANT 

Ypatingu "pakantrumu" 
atsižymi Amerikos mokslai- 
nių mokytojai — jie gauna 
pastebėtinai mažas algas, 
bet nenoriai streikuoja. .V 
Jie laukia susimylejimo. 
Štai 8,500 mokytojų Chica- 
goje "triumfuoja" delei pa- 
kėlimo jiems algos sąryšy- 
je su pabrangimu pragyve- 
nimo. 

* ♦ 

* 

Tu sakai, kad apie tavę blogi 
žmonės. Jeigu tu taip mintiji, 
tai tas geriausiai parodo, kad 
tu pats esi labai netikęs. 

w~7 — 

Serininkai Sidabro Kompanijų 
Gauna Didelius Pelnus. 
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Viena iš naujų kompanijų išmokėjo i 
savo šėrininkams iki Septemberio mene 
sio 263 nuoš. dividendų. Kitos kompanijos 
taipgi išmoka stebėtinai didelus pelnus. 

Sidabro kompanijų šėrai nuolatos ki 
la ir tie, kurie tuir pirkę atsakančių si 
dabro kompanijų šėrų, susilauks didelių 
pinigų. 

šėrininkai Colorado Consolidated 
Minės & Po\ver Co. taipgi susilauks niil 
žinišltus painus iš savo šėrų. 

Sidabro kainos pakilo iki 
augšeiuasio laipsnio. 
Panedėlyj, Nov. 10 d., Suv. Valst. si 

dabro kainos pakilo iki $1.30 ir pusė un 
cija Tai yra augščiausia sidabro kaina 
bėgiu 5 metų. žinovai tvirtina, kad sidab 
ras kils dar augščiau. 

Laikraščiai praneša, IratJ Londono taip 
trūksta sidabro, jog Anglijos valdžia iš 
leidusi įsakymų, uždraudžianti išsiųtl J'į 
Anglijos sidabre 

Colorado Consolidated mlnc3 č. P- 
wer Co. yra viena iš turtingiausių Colo 
rados aukso ir SIDABRO kompanijų. Ji 
turi DEVYNES (!)) dideles ir labdi turtin 
gas aukso ir sidabro kasyklas; taipgi turi 
pastačiuusi milžinišką rudies perdirbimo 
fabrikų ir įrengusi geriausiomis moderniš" 
klausiomis mašinomis. Fabrikas perdirbs 300 tonų rudies kasdien. Tas tabrikas 
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vertas $300,000.00. Boto šita komraui 
ja dabar baigia statyti dar kitą. fabriku— 
vandens ir elektros fabriką, kuriame ga 
mins elektros pajiegų. Visa elektros pa 
jiega atsieis šiai kompanijai DYKAI Beto 
daug atliekamos elektros bus parduodama 
kitoms kompanijoms iš kur susidės dide 
li pėlnai. 

šita dompanija turi dabar apie 5000 
akrų miškų, ganyklų ir visų žemę miesto 
Sherman. Taipgi turi inrengusi savo lentų 
plovimo fabrikų ir jau gavo užsakymų 
ant 1,000,000 pėdų lentų. 

Dideli pelnai. 
Plauks šios kompartijos šėrininkams 

ir šėrai pakils in tuksiančius dolarių. 

Dabar šėrai pigus , 

Už $15.00 gausi $20.00 vertės šėrų. 
Preferred it' Commou. Mažiau kaip 10 
šėrų neparduodame. 

Pinigai gvarantuoiami 
Nes PREFERRED šorai yra PIRMOS 

MORGfc}£IUS ant viso kompanijos turto 
ir nuo pirmos dieno3 neša 7 nuoš pelno. 
COM'MON šėrai ucŠ didelius dividendus 

Dabar parsiduoda paskutinė dalis šė 
rų. Todėl pasiskubinkite nusipirkti. Siųs 
kite orderius ir pinigu kartu. Pinikus ge 
rieusiai siųsti: Express Money Orderiu, 
arba bankos kasieriaus čekiu (draft). 

PEOPLES INVESTMENT COMPANY 
220 S. State St. Room 1422. Tel. Harrison 2024. Chicago, 111. 

OH.BITA PAaELBA 
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenu enstingimo. skausmu atrčnoHe, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-E1PELLEE1 
'•Drnuga Reikale" 

Šoimynos, kurios kartą dažinojo jo vaikianoiŲ. jiegn, dauginus bojo neapsieina. Yra tik vionas L'aln-Espclleris ii" del jusu apsaugojimo, jis yra paženU utas musu vaizbažonkliu 

^ ANCHOR (IlsLara,s) 
Jeigu ant pokelio nėra vaiibfūenklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tok > 

neimkite. Visose uptiekooe po 35c. ir <>5c. Taipgi galima įautf pas iSuirbčjus : 
F. AD. RJCHTCR & CO., 326-331) Broadwsy, Ncw York 



Aukautojai ir Jįj Aukos. 
Per Laisves Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės* taip ir pavie- 
niai, tėmykite j aukų sąrašą, 
•ir jeigu surasite kokias nors | 
klaidas, tai malonėkite praneš-! 
ti aukų tvarkymo komitetui, j 

(T^S3>. 

Petaruskau Poseph .. 1.00 
Paukštis N 1.00 
PaceviČ Stanislovas .. 1.00 | 
PejuKaitis Mercele .. 2.00 
Paunksnis Juozas .... 5.00 
Pužas Antanas 1.00 j 
Plonis Ja»as 2.00! 
Pikel Juozas 2.00; 
Pauclis J 2.00 
Perniškis Julijonas .. 10.00 
Pinas Pavel 1.00 
Puekonis Petras .... 1.00 
ladrostis John 1.00; 
Polijanskas Jurgis .. 1.00 j Pikielis Ignacas .... 25.00! 
Petkelis Mike 
Paškeviče F. 
Pocius Joseph 
Fauža Jonas 

1.00 
5.00! 
2.00 ! 

1.00 
Petrošius Kazimieras 1.00 
Paškevičius G. M 1.00 j Petrauckia \ntanas .. 1.00 
Petraitis Domininkas 5.00 
Puidokas Antanas. .. 5.00 
Poceviea:te Lucija .. 5.00 
Petiuškevičia Vincas 5.00 
Petraitis Antanas 5.00 
Pakeltis Ant. Štampas 5.00 
Petrošius Stan 5.0^ 
Petrulis Leonas 10.00 
Pocių? Yntanas 2.00 
pužie Julijona .... 1.00 
:,ivarao Mikolas .... 1.00; 

Puškonis Joe 1.00 
Pilitauskaitė Bronusė 5.00 
Pajanis Juozas 1.00 

•S* 
(Bus daugiau). 

v 

Vietines Žinios 

ARMISTACIJOS IŠKIL 
MĖ. 

Vakar Chicagoje, kaip ir 
kitur, buvo labai iškilmin- 
gai apvaikščiojama kaip pa 
minėjimui tos dienos, ku- 
rioj apsireiškė armistacijos 
(nusiginklavimo) valanda. 
Tai valanda, kurioj tautų 
"gudruoliai" pradėjo tar- 
ties, kad jau užteko jiems 
žmonių kraujo upelių, kad 
jau perdaug tapo išžudyta 
tautų žiedų — jaunimo ir j 
t.t. | 

Mums darbininkams ta 
nusiginklavimo diįena yra 
viena *5 brangiausių, nes 

karės laiku mes baisų var- 

gą kentėjome ir, kaip kurie, 
savo mylimiausių neteko- 
me — jie žuvo karės lau- 
kuose. 

18 TOS KOL. AUKOS * IE 
TUVOS LIUOSYBĖS 

SAVAITĖS. 

Lietuvos Savaitės prakalbos' 
18-tos kolonijos įvyko spalio 
28 dieno 1919 metuose. 1935 
So. Halsted St. Institutional 
Church Chicago, 111. 

Šiose prakalbose kalbėjo che 
mijhs inžinierius P. Žuris ir 
Advokatas Kodis. Abu kalbė- 
toju nupiešė labai aiškiai dabar 
tintus svarbius neikalus, kaslink 
bet anikų surinkta nemažai 
Aukavo sekančiai: 
Šianteris Jonajs $20.00' 
Abromavičius Petras .. 10.00. 
Dovidonienė Ona 5.00 j 
Dovidonis Petras 5.00 
Zablockis Jonas 5.001 
Beinorienė Domicėlė .... 5.00 

Vaineikis Julius (čekio) .5.00 
.«■—s 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinima* gvarantuotas 
Vyrų lr vaikinų sluatl Ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, valiausių stalių lr konservątyviškų modelių $20.00 Iki $45.00. 
Vyrų lr Jaunų vaikinų siutai lr overkotal nuo $15.00 iki $28.50, 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augšfiiau. Vaiku siutai nuo $5.00 lr atigSSlau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar noatSJo. 
tęs turime daug kiek apdSvgtų siutų Ir ovcrkotų nuo $8.50 lr augfičl&u 

Fd)l dress, tuiedo, frakai ir t.p. nuo $10.0v Ir augščlau. 
Krautuve atdara kas vakarą iki 9. Nedaliomis lkl 6 vai. po platų. 
Subatomls iki 10 valandai vakaro.ln»teigta 1902 

s. GORDON 
1415 80. HALSTED STREET 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L^nty, Ri:nų Ir 8togama PopJaVl© 

SPECiaLiAI: Maleva malevojlmul atubų Ii vldaua, po $1.50 ui galiom 

CARR BROS. WRECKING CO. 
S00S-S039 SO. HALSTEO STFVCET, CHICAOO, 1Lt, 

AS ADOMAS A. KARALIAUl^AS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjcs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnijimas. 
Kraujo, li.kstų, Nervų ir abclnas sfčkų nustejimaa 
viso kuno, Ir buvau nustojcs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
A n e riko j ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reutntiizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minOos gyduolis, mano 

pilvas pradčjo atsigauti, stiprit, gerai dirbt. Kraujas 
išslvali. Nervai imi stipriai dirbt Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas p-a n y ko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių ritimas išnyk* po uimuiiinui visų ligų. B*- 
giu i nenešiu išgerdavau kas savaite po butelį 5a- 

lutaras, Bitterla, ir po 3 nain. ■*.<> paveiksle pama čiau toki eairtuma kaip tup 
dienos ir naktiea. Da-Mr jarduos smagiai ir esu linksmas ir 1000 cykig dik iju 
S4luUiss myliotų ger.^jistei ir linkiu vi-siems saro draugam* ir paijstaiBiemii 
au tokiais atsitikimais patariu nuoilrdiiai kreiptis prie Salutaraa; 

0ALUTARA8 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENA3. Prof 
1707 So. '■'alst; 8t. Phone Cana 6417 Chicago, Illinois 

£XTRA! EXTRA! EXTRA! 

Šeimyniškas Draugiškas Vakarėlis 
ŠIS VAKARAS BUS SU PUIKIU PROGRAMŲ. 

kuirengia Gerai Pagarsėjęs Chicagos \ 
JAUNU VYRU LIETUVIU. DRAUGIŠKAS PAŠELINIS KLIUBAS. 

Subatoj, 15 Lapkr-Nov, '19 i 
MILDOS SVETAINĖJE 1 
2142 S. Halsted St., ant 2rų lubų. ^ 

PRADŽIA 8 VALANDA VAKARE 1 
.lėtas vakarėlis bus labai iškilmingas, pagerbimui savo narių i 

kar. iu pargrįžusių iš karės. Tai bus pirmutinis .okios rųšies ban- 1 
kietas ir šokiai. Inžau„a 50c. /patai. Nariams 25c. Kviečiame atsilan- I 
kytl visus be skirtumo. Kviečia, Komitetas. § 

f I 

Truškauskas Valteris .. 5.00 
Raišinsk' Kazimieras .. 5.00 
Grišius 1 s 5.00 
Andrulis t\ Vincentas .. 5.00 
Kinkoms C. Nikodimas 5.00 
Tamošiūnas Stanislovas "■ 00 
Venckus Mataušas .... 5.1') 
Mickus Petras 2.0C 
Zubas Jonais 2.00 
Norkevičius Leonas ... 2.00 
ŠI ežys Jonas 2.00 
Vanagas Jonas 1.00 
Leškauskaitė Brigyta .. 1.00 
Vailauckas Juozapas .... 1.00 
Valickis Antanas 1.00 
Kauštckelis Antanas .... 1.00 

Matijošaitis Jonas 1.00 
Atkočiūnas Juozapas .. 1.00 

Škžys Povilas l.C'< 
Paižiittiš Karolis 1.00 j 
Jucinskis Domininkas .. 1 °0 
Špakauskas Pran i 1)0 
[amu. \s Jonas 1.00 
Bielskis Ž 1.00 

Supeiko Stasys 1.00 
Urbonas Kazimieras .... 1.00, 
Sabonaitis Juozapas .... 1.00 
Kulešo Jonas 1.00 

Smulkių aukų 5.00 
Visu labu, §13.00 

f. J. Andruli: 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

Miesto didžiu jam pašte ran- 

dasi po sekančia:s numeriais 
ir pavardėmis iš Lietuvos laiš- 
kai : 

902 Adomaitis Antanas 
905 Balčiūnas Antanas 
916 Bockolos Igne as 

933 Celinis Joseph 
983 Jarianij Antanas 
984 Jononis Kazimieras 
989 Jonavičius Kazimieras 
1001 Kazdailevičia Antanas 
1003 Kifevičia Petras 
1005 Kinderis Jonas 
1022 Kazlackienė Anelė 
1030 Kucis Juozapas' 
1032 K ingis Jam 
1033 Kuzo Ėdward 
1051 Mačiulis Antanas 
1062 Mielauskienė Uršulė 
10f»3 Mikalonis Alfonas 
1066 Mingilas Jonas 
1091 Paulauskis Ono 
1096 Pazerckas Jonas 
1105 Pranciškus Lominikas 
1107 Pušinckas Vincentas 
1110 Radzevičia Adomas 
1112 Raudonis Juozapas 
Raudonus St. 
1126 Sakalis S. 
1132 Schuckals (?) Francis' 

kas 
1174 Vabalytė Ona 
1178 Valančius John 
1193 Zbiela Kazimieras 
1200 Zanberis Uršule 
1204 Zižas Mataušas 

PAJ1EŠK0 SAVO GIMI- 
NIŲ. 

Jenas Komantaivičius buv-.. 
karės belaisvis Vokietijoj, < > 

bar gyvenas Belgijoj pajie^KO 
savo 1. oliti Juozo ir Petro Ko- 
mantavičiij Amerikoj, kurie, 
keletas metų atgal, gyveno Ch! 
cago-". Jonas Komantavičius e- 

sąs sveikas, gauną laiškus iš 
Lietuvos ir neužilgo manąs grį 
šti namon. Jis paeinąs iš Pavf-! 
šiečiii kaimo, Pivaros valsčiaus 
Panevėžio apskriejo, Kauno re 

dybos. 

Skaiit, kite 
ir 

Platinkite 
"LIETUVA" 

Jo antrašas, 
Jonas Ivomantavičius 

Arines Belye, 6 Camp Ruse 
(Lithtianian) 4 Block Houl" 
hem Furnes, Belgigue. 

TOWN OF LAKE. 

Šeimyniškas vakarčiu\ 

Subatos vakare, lapkričio 8 
(." 'crl). Mikas 1. Panavas, 

VV. t., parengė še i" 
mynišką vaiep-rdį, kur susirin- 
kęs gražaus jaunimo būrelis — 

a. 'snių dra r:ų ir draugių 
— sniai pažeidė, pasikalbę 
j■> niai pasivaišy^. ir pra- 
dėjus aušti nerangiai panelės ir 
ponaičiai išsiruošė prie namu. 

Taip greitai ta linksmesnė 
gyvenimo valandėlė prabėgo 
ir tik vienas atsiminimas daly- 
vavusiu širdyse bepasiliko. 

T-lis. 

lietuviu domai. 
v 

L. G. D. 3-čio skyriaus 
susirinkimas įvyks seredoj, 
lapkrifio 12 d., 7:30 \ 1 
vak., D. Šimaičio svetainėj, 
So. Union ave. ir 8 gatvė. 

Meldžiame visus lietuvius 
ir lietuvaites atsilankyti, ir 
pasiklausyti kas yra veikia- 
ma, gi kuriems tas organiza 
cijos darbai patiks, galėsi- 
te prisirašyti. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Nuo š. m. spalio 15 d. pra 

dės eiti Kaune literatūros 
ir dailės turtingai Įliustrou- 
tas savaitinis laikraštis "Ve- 
ja". 

Laikraščio kaina: 3 mėn. 
5 dol., metams 20 dol. at- 
ikiras numeris 50 centų. 

Laikrašio antrašas: Kan- 
nas, Lietuvos Spaudos Biu- 
ras, kamb. 11. "Vejos" Re- 
dakcijai. 

Redakcijos Komisijos vai- 

du : Kazys Binkis. 

PARSIDUODA 160 AKERIU ŽEMES. 
Labai derlinga žero. netoli nuo mies 

tų ir stoties, geras vanduo. Priežastis 
pardavimo — savininkas turi krautu- 
vę ir nteuri pakaktinai darbininkų dirb 
ti prie :kės. Klauskit*: JO. SHAR- 
KEY, Frankfort. Heightf, 111. 

Paieškau savo pusbrolio Benedikto 
Katausko taipgi ir Pranciškaus Ka- 
tausko. Abudu paeina iš Kauno gub.f 
šialių parap. Jie patys ar kas kitas 
apie uos žinote, malonėkite atsišaukti 
« kančių adresu: JUOZAS ŠNABIS, 

Garfield Ave., Detrolt. Mich. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Mitchell 1914 už $28.00 vertas 

mašinr gerame stovyje ir važiuo 
.įokin^ Usišaukite 3127 So. 

B'aerald Ave., lubos 

DIDELIS PARGENĄS 
P .'"s' 'oda didelis indelis groserio ir 
n. -nėsos. Tir buti parduotas \ 
tru .liką.. 8944 iouston Ave., So. 
Chlė. 111., Telef. So. C ifago 64.54. 

RF'KIA MOTERŲ IR MElldlNU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas. 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Kenzie St. 

NAUJA KNYGA! 
Visiems instrumentams ir 

dainavimui 8 lekcijos notų 
išsim tinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų 
knyga $1.50 parduodu už 
SI.00, viena daina 10 ler/ų. 

A. BARONAS, 
6110 Utica Ave. N. E. 

Cleveland, Ohio. 

REIEKALAUJAME LIFE 
INSURANCE AGENTŲ. 

Geriausi kontraktai, dideli kami- 
šinai, liberali atnaujinimai. 

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

Telef. Konroe 2820. 

NORTHWEST CHICAGO 
AGENCY. 

1575 Ogden Ave. 
Louis Hirsh, Manager 

'-<H3<HKHHHKKKH3<HI 

LIBERTY BONDS 
M98 perkame Liberty Bonda v 

piln* "Casb" rertf. AtneSklt# 
arba atsiųskita, 
Atdara kasdien nuo 9—C 
Utarninkaii Ketvergai* Ir 
Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Milw«uke A ve. 

tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

REIKIA PAGEELBOS 

REIKIA LEBERIŲ 
70 centų j valandą. 

Atsišaukite 
WRlGHTWOOD IR 
HERMITAGE AVE., 7 

GERHARDT F. MEYNE 

r 

SHIPPING DEPARTMENT 
MERGINOS 

IR 
MOTERIS 

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

terims, kuros nori išmokti 
darbą, kuris reikalingas 

IShipping Skyriuje. 
Darbas tokis: vyniojimas, 
rišimas pundelių, sverimas 
parcel post orderių ir t. p. 

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

Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN AVE. & 

ARTHINGTON ST. 

t 

MERGINOS 
IR 

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

Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

LEBERIU 
TROKERIU 

WAREHOUSE MENU 
PEKIERIU 

4. 

Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKIA MOTERŲ 
Reikia moterų ar merginų plovl. 

mui grindų, maidynių ir kambarių,, 
Atsišaukite pas prižiūrėtoji} (House- 
keeper) 

Lakota Hctel, 
3001 So, Michigpn Ave, 

REIKIA VYRŲ. 
Dirbti prie lumbėrio. Ateikite ant 7 
vai. ryto. Užmoka kasdieną. 

LORD & RUSHNELL. 
2424 So. Laflin Str. 

REIKALAUJU SIAUČIAU?" 
Turi būti nevedęs. Gera mo* 

Darbas ant visados. Del platesnių ži- 

nių rašyk klausdamas. JOHN VILKAU 
SKAS, Throop, Wls. 

REIKIA MERGINU. 
prie lengvo dirbtuvės darbo. Paty- 

rimas nereikalingas $1C J savaitę pra- 
dedant. Pastovus darbas. Valandos nuo 

7:45 iki 5. Subatomis iki pietų. 
CHICi.GO MINIATURE L AM P WKS. 
652 W Lake St., 2-ros lubos. 

REIKIA VYRU. 
Reikalaujun^ tvirtų vyrų i cold Sto- 
rage. Atsišaukitee greitai: 

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

Pajieškau savo sesers Onos Relca- 
šaitės po vyru Kancienės. Dešimts me' 
tų atgal gyveno New Britain, Oonn., 
o dabar nežinau kur, 21 metai kaip A- 
merikoje, 20 metų kaip tekėjusi. Ji pa- 
etina iš Kauno gub., Telšių valsčius. 
Kukės parap.. Sklansčių sodos. Ji pati 
arba kas žinote malonėkite pranešti: 
Mr. ANTON REKAŠIUS. 4448 S. Her- 

mitage Ave., Cbicago, 111 f 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA MERGINU IR JAU 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkimo darbas. 
Gera mokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi m:j 

ka bonus. 

48 valandos į sąvaitę. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Desplaines St. 

VAIKAI 
IR 

VAIKINAI 
nuo 17 iki 25 metų 
merchandise' 

IR 
SHIPING DEPTS. 

Dirbti musų Prekių ir Išva- 
žiuojimo skyriuose. 
Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 
Sverti'siuntinius ir post or- 
derius. 

Gera pradine mokestis. 
Geros progos išsidirbti garą 

darbą. 
Pastovus darbas. 

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

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

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

Žaislų, 
Vaistų, 

Čeverykų, 
Pančekų, 

Jubilerijos, 
Sidabro, 
Apatinių 

Šniūrelių ir Skraždų. 
ir kituose prekių departe- 

ijientuose. 
Pildyti orderius 

Patikirnti orderius 
Inspektuoti Prekęs » 

Rišti Prekes 
Vynioti pakus. 

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

Valandos 8:00 iV '4\ 
Subatomis iki r: "• 

HOMAN AVE.. *1 
ARTHINGTON ST. 

VAIKAI. 
Dirbti ofise musų Clerical 
Departamente, prie abelno i 
ofiso darbo. 
Gera pradine mokestis ir 
geros progos išmokti gerą 
darbą vaikams, kurie nori 
išsidirbti pastovų darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

Lietuviai Remkiie Biznie- 
rius kurie garsinas LlE- 

LIETUVOJE 

rEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDVTOJAG iH. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL 
arti Kedzie Ave. 

Pliones: Yards 155—551 
Resic'ence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG STORE—APTIE/.A 

Pildome Visokiui Receptus 
3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO 
— ii 

Telephoni Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas motorų, vaiki) ir vyt J. 
Specialiai gydo limpančias, senas Ir 

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

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Vatandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėllomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos GutvSs. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Roelando: 10900 S. Michigan Are. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str^U 
Tik Ketvergo vak. nuo 7 iki 9. 

Telefonas Yards 723 

Dr. M. "Herzman 
IŠ RUSIJOS 

^Vrūi ueiuviani zlnomaa per 16 «• 

tų kaipo patyrę* gydytoju, ckirnrj® 
Ir akukria. 

Gydo litriu Ir chroniiku n 

nj moterų ir vaiku, pagal naujausia 
metodas. X-Ray lt kltokitu ekfctr* 
crietsitm. 

Ofisas ir Laboratorija: I02S W. 18tk 
Street, netoli F Lak Street. 

VALAfiDOS; Nuo 10—12 pieto, Ir 
6—8 vakarai*, Teiepkooe Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. TJalated St. 
VALANDOS: 8—9 tiktai 

Tel. Yards 3654. AKUSERKft 
Mrs.A.Micluitewicz 

Baigual Akušerijo 
kolegiją; ilgai prak* 
kavusl ^eniisilvanJ 
jos tospitalese. Pa 
sekni .įgai patarnau 
ja prie, gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
še ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 
Chlcagi, III. fHI— jį| 

Nuo 6 iki 9 ryto i; 7 iki vSlai va'taro 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: s: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:.'l0 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 ik' 12 diem* 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinloy 263 

Telephone Drover 6052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Nedčliomis pagal sutarti. 
261 S. KALSTED 37., CHICAGO 

Phone Canal 267. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentiitas..* 

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

iki 9 vakare. 

VALENTINA n&KSSMAKTNq 
CO'.LEO® 

Mokina Blurimo tirpimo, d&«igning 
llemomli ir vakar&to d61 bituio tt 
lamų. Paliudijimą! Ičduodarr.l ir Ti# 
rba raiyklte, o mes p!uMstnngp uj« 

futeikti Jums patvlm*. 
'oš parūpinamos dykai. AtaiiankykiU 

9407 W Midi 80 n ftt 
SARA TAT'ZK, Princai 

m nMwwt,in;-uc 

f Dr. G. N. Glaser į 
5 Praktikuoja Jav tf matai 
c 1149 8. Morgan tt, kirti 12 at 5 
* tpeclallttaa Moteriškų, Vyrlik*, C 
5 ir ChronlSki) Ligi). 5 
| Valandos: 8—10 ryto, 13—1 90 j S piet. %—s vafc, N«d$l. 1—1. 5 
{ TELE'ONAa YAKD8 W7. § 

| Ofisas: Tei. Drover 7042 | 

į DR. 5. MIKELIS I | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | I Chicagos .4712 S. Ashland A ve | 
| Cicero 4847 W. 14th Street | | Ofisas: Tel. Cicero 5961 | 
| Rezidencija 3336 W C6-th Street I 

Telephone rrospect 8585 | 
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