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Italijoje artinasi politiškas 
krizis. i 

Vokietija neprisides bloka- 
doje prieš sovietus. 

Wilsonas nustatys angliaka- 
siams algas. 

t » 

Iškilmingai laidojo strei- 
kieri. 

ITALIJOJE ARTINASI 
POLITIŠKAS KUZIS 

Ry-nas, lapkričio 24 d. — 

Rezignavo ministeris užru- 
bežinių reikalų Tittoni. čia 
abelnai kalbama, kad ištiko 
ministerijos krizis. 

Bet daugiau kalbama apie 
galimą krizį susirinkus nau- 

jam parlamentui 1 d. gruo- 
džio, mat socialistai, kurių 
naujame parlamente bus į 
pusantro šimto, rengiasi kel- 
ti didelį lermą prieš dabar- 
tine vadžią. 

Pirmesniais laikais socia- 
listai, paprastai, nedalyvau- 
davę atidaryme seimo, kada 
kalbėdavęs karalius ir par- 
lamentas esant karaliui pri- 
imdavę pi'iisaiką. Socialistai 
nenorėdavę dalyvauti tose 

ceremonijose. 
Bet šiemet socialistų ai- 

kraščiai agituoja dalyvauti 
ir apšvilpti karaliaus kalbą. 
Ir dargi, sakoma, rengiama 
užpuolimas ant karaliaus lai 
.ke jo keliones parlamento 
rumuosna. 

Italijos parlamente, sulyg 
tfjsykftų, negali buti nei po- 
licija nei kariumene, nei bi- 
le kokia ginkluota spėka, to 

del jeį socialistai panorės 
kelti skandalą, taii jiems tas 

galės pasisekti, nes kiti at- 

stovai apie 400, manoma, ne 

norės dalyvauti jokiame ler- 
me, 

VOKIETIJA NEPRISIDĖS 
BLOKADOJE PRIEŠ 

SOVIETUS. 

Londonas, lapkr. 24 d. — 

Vidurinių reikalų ministe- 
rio pagelbininkas Sir Green- 
wood šiądien pranešė at- 

stovų butui, kad Vokietija 
atsisakė gelbėti talkinin- 
kams palaikyme Dlokados 
prieš Rusijos sovietus. 

Vokietija savo atsakyme 
pabriežė, kad blokada jokių 
pageidaujamų tikslų atsiek- 
ti nebus gaiima, todėl prie 
blokados neprisideda, bet 
šiaip kovoje prieš bolševiz- 
mą vokiečiai gelbės talki- 
ninkams. 

WISONAS NUSTATYS 
ANGLIAKASIAMS 

ALGAS. 

VVash.'ngton, D. C-, lapkr 
24 d. — Šiądien visą dienž 
darbavosi generalis proku 
roras kuro administratorių 

įi. gelžKelių direktorius, kad 
| išdirbus angliakasiams algų 
lentelę, šį lentele bus persta 
tyta kabinetui del apsvars- 
tymo )ir vėliau įteikta prezi- 
dentui del užtvirtinime ir 
patiekimo streikieriams ir 
savininkams kaipo valdžios 
reikalavimo. 

Galutinai tapo nuspręsta, 
kad valdžia neims kasyklų 
laikinon kontrolėn, bet 
stengsis sutaikinti angliaka- 
sius su kasyklų savininkais. 

Iždo sekretorius šiądien 
užreiškė, kad angliakasių 
reikalavimas pakelti algas 
yra vietoj, nes kasyklų sa- 

vininkai pereitais metais už- 
dirbdavę nuo 15 iki 2,000 
nuošimčio ant Įdėto kapita- 
lo, tą parodo užmokėtos tak 
sos nuo pelno. 

IŠKILMINGAI LAIDOJO 
STREIKIERL 

Youngstown, Oh/o, lapkr. 
24 d. — Apie penkiolika 
šimtų streikierių plieno 
dirbtuvės iškilmingai laido- 
jo strekierį, kuris tapo už- 
muštas lazdomis jam bepi- 
ketuojant. Laike procesijos 
jokių incidentų nebuvo. 

John E. McCadden. strei- 
ko lyderis tapo areštuotas 
subatoj po piet už raginimą 
streikierių dalyvauti šios 
įdienos streikierio laidotuvė- 
se. 

DIZLĖ GYVENO GERK- 
LĖJE 3 SĄVAITES. 

Londonas, lapkr. 2 4d. — 

j Diele išbuvo vyro dusamo- 
joj gerklėje net 3 savaites. 
Kuomet daktaras ją išėmė, 
tai ji buvo dar gyva. 

I ATIDEDAMA SPRENDI- 
MAS DEL ŠNAPSO 

LIKIMO. 

Washington, D. C., lapkr. 
24 d. — Šiądien augščiau- 
sias Suvienytų Valstijų tei- 
smas pertraukė savo posė- 
džius iki 8 dienai gruodžio, 
taigi ir blaivybės biliaus ga- 
lutinas gvildenimas taipgi 
atidėtas, kas labai nepatin- 
ka savaigalų savininkams, 
nes jie turi vitį, jog svaigi- 
įnantie gėralai bus paliuosuo 
jti pardavinėjimui nors tram 

■ |pam laikui, t. y. iki 15 d. 
t j sausio, kada viskas išdžius 
■:sulyg naujai priimtos kons- 
3 titucijos. 
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Dažnai vaikų visi plianai nueina niekais, nes namų bosas, motina, uždeda 
savo veto ant sumanymų. 

SAPNE UŽMUŠĖ PAČIĄ. , 

Newark, N. J. Tūlas kon- 
traktorius buvo gavęs juod- 
rankiškų laiškų. Vieną nak- 
tį, kaip jis pasakoja, susap- 
navo, kad lindo per langą 
du vyra. Jis bemiegodamas 
griebėsi už revolverio po pa 
galve ir peršovė pačią. Kul- 
ka perėjusi per pagalvę pa- 
taikė moteriai galvon. Iššo- 
vus vyras pabudo su revol- 
veriu rankoje. 

Policija, kuri tuoj po šu- j 
vio pribuvo ir teismo tardy- 
tojas esą nuomonės, kad pa- 
sakojimas yra teisingas. 
Grąsinančius laiškus minė- 
tas kontraktorius įteikęs vai 
džiai anksčau. 

ATĖJO SUNKUS LAIKAI 
TURKŲ HAREMAMS. 

Konstantinopol/s, lapkr. 
24 d. — Turkų haremai pil- 
ni pačių pradeda tuštėti, net 
ir pats sultanas gerokai su- 

mažino savo haremą. To- 
kiam naujam turkų judėji- 
mui prigelbsti brangus pra- 
gyvenimas, kuris ir Turki- 
joje gerokai pakilo. 

Šiais laikais ir Turkijoje 
i randasi nemažai nevedusiu 
moterų, ko pirmiau nebuvo. 

I SKUNDŽIA VALDŽIĄ 
ANT 8 MILIJONU. 

I 
| Houston, Texas> lapkričio 
! 24 d. — Tapo sužinota, kad 
j Gulf Refining aliejaus kom- 
'panija skundžia valdžią net 
ant aštuonių milijonų dolia- 
rių. <j "'rtina, kad turėjusi 
tiek nuotolių, kuomet val- 
Idžia karės laiku rekvizavo 
laivus karės reikalams. 

Tai gal bus gana keista 
byla, nes kompanija, sako- 
ma, turi savoj pusėj konsti- 
tuciją. Gi valdžia tikisi, jog 
elgėsi pilnai legališkai: 

PASIMELDĖ |IŽ MUSO- 
NO DUSIA. 

Atlanta, Ga-j lapkr. 24 d. 
Kalbant miesto salėje vice- 
prezidentui Marshai, kas tai 
pašaukė jį ant telefono ir 
pranešė jam, kad telefonuo- 
jama iš Washingtono, nes 
mirė prezidentas Wilsonas, 
todėl viee-prezidentas pri- 
valo tuoj grįžti Washingto- 
nan. 

Marshal pranešė apie Wil 
sono mirtį publikai. Neku- 
rios moterįs net pradėjo 
verktu; gi ten buvęs kunigas 
buvo pakviestas sukalbėti 
už Wilsono dūšią maldas; 
vargonai salėje užgriežė 
giesmę po mirusiam. Žinia 
žaibo greitumo pasklydo po 
miiiestą ir prasidėjo visur pa- 
maldos. 

Paaiškėjus melui miesto 
valdžia pasiūlė dovanų, jei 
kas nurodys ypatą iškirtusią 
ši šposą. 

WILSONAS PASVEIKO. 
Washington, D. C., lapkr. 

24 d. — Prezidentas Wilso- 
nas jau, beveik, visiškai pa- 
sveiko ir pradeda užsiimi- 
nėti didesniais darbais. Ma- 
noma,- kad dabar prasidės 
tikra kova delei užtvirtini- 
mo taikos sutarties. 

gelžkeliečiai sutarė 
ALGOS KLAUSIME. 

Wash.'ngton, D. C, lapkr. 
24 d. — Šiądien pasirašė po 
sutartimi gelžkelių unijų at- 
stovai su kompanijų atsto- 
vais sutarta kiek pakelti al- 
gos ir nustatyti 8 valandas 
darbo dieną visiems darbi- 
ninkams. 

Sutartis liečia apie 400, 
'000 gelžkelių darbininkų. 

DANIJA NEĮSILEIDO 
į ŠVEDIJOS ATSTOVO. 

Kopenhagcnas, lapkričio 
24 d. — Atvykstant Rusi- 
jos sovietų atstovui Litvino- 
vui tartis su anglais reikale 
nelaisvllų, čia pribuvo daug 
radikalų, kad pasimačius 
su oficialiu sovietų pasiun- 
tiniu Litvinovas atvyksta 
ant Anglijos skraiduolio. 

Pasimatymui su Litvinovu , 

taipgi atvyko ir švedas 
Stroem, redaktorius vieno 
radikališko laikraščio. Jo 
atsilankymo tikslu buvo pa- ; 

sikalbeti su Litvinovu del 
apsimainymo civilių švedų, i 
kurie laikomi Rusijoj kalė- i 

jimose, ir taipgi apkalbėti ; 
apie siuntimą maisto sovie- 
tų Rusijon, bet Danijos po- ( 

lįcija jo neįsileido Danijon. 
Stroem telegrafavo Švedi- 
jon, pranešdamas valdžiai 
apie incidentą. 

< 

60 PROTESTO SUSIRIN- 
KIMŲ BERLYNE. 

Berlynas, lapkr. 24 d. — 

Neprigulmingi socialaistai : 

šiądien turėjo net 60 susi-!- 
įlinkimų, kur protestavo 
prieš savo lyderį kaltindami 
jį organizacijos išdavystėje, j 
EUROPIEČIAI PAGERBĖ j 

ROOzEVELTO KAPĄ. 
New York, lapkr. 24 cl.— 

Šiądien lankėsi Oister Bay 
nariai Europos valstybių in- 

įdustrijines misijos ir uždėjo 
vainiką ant Roozevelto ka- 

po. 

RADO KUNį. M ATRAŠE. 
Grand Rapids, lapkr. 24 

d. — Šiądien rasta vyro kū- 
nas užsiūtas matrasan ir pa-j 
liktas upėje. Vietos ir apie-į 
linkės policija ėmėsi jieško-Į 
ti, kad suradus kokius nors' 
pėdsakus sąryšyje su žmog- 
žudyste. i 

Omske sueitie 8 000 turčių. 
BOLŠEVIKAI PASIEKĖ 

CARICINĄ. 
Londonas, lapkr. 24 d.— 

Šiądien gauta 'iš Maskvos 
bolševikų beviėlinis telegra- 
mas. kuriame pranešama, 
kad sovietų armijai gerai 
sekasi kovoti ir prieš Kol- 
čako spėkas, ir prieš Deni- 
kino armiją pietų Rusijoj. 

Pranešime priduriama, 
kad bolševikų kai iumene 
jau prisiartino prie miesto 
Cariein, kuris randasi prie 
upės Volga, netoli Kaspijos 
juiių. 

Gi mušiuose su Kolčako 
armija bolševikai, sako, su- 

ėmę 1,400 nelaisvių. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
8,000 TURČIU ŠEIMYNŲ. 

Wash/ngton, D. C., lapkr. 
24 cl. — Valstijos Departa- 
mentas gavo pranešimą, 
kad užimant Omską ištiko 
mušis Omsko gatvėse ir to- 
dėl tapo sunaikinta dauge- 
lis namų mieste. 

Prisiartinus bolševikams 
apie 8,000 narių turtingų 
šeimynų rengėsi apleisti 
3mską traukinyje,»bet tapo 
suimti. Tai buvo daugiausiai 
aficiei ių šeimynos. 

Kadangi Omske prasidė- 
jo dideli šalčiai, tai bijoma- 
si už suimtųjų likimą, nes 

oolševikai su buržujais ap- 
sieina šiurkščiai. 

> MILIJONAI KELIAUJA 
KARAIS KASDIEN. 

New York. Viešojo patar- 
įavimo komisija New York 
pranešė, kad pereitais me- 

;ais New Yorko elavatoriais, 
požeminiais karais ir gatve- 
(ariais keliavo virš dviejų 
Dili jonų pasažierių; kas iš- 
eina Į dieną apie 5,700,000. 

TARNAITĖ kandida- 
tuos PARLAMENTAN. 

Londonas. Tula Jessie 
Stephens, tarnaitė ketina 
vandidatouti Angijos par- 
amentan ant clarbo tikėto. 

Ji tarnavo kaipo kamba- 
•inė, virėja, grindų plovėja, 
jžžiurėtoja mebliuotų kam- 
Darių. troko draiveriu ir pil- 
:lė keletą kitokių darbų. 

3ADO STRLiKAl NEGEL- 
BES AIRIAMS 

Dubl/n, lapkr. 24 d. 

Šiądien tapo pranešta ofi- 
cialiai, kad bado streikai 
negelbės airiams paliuosa- 
amui iš kalėjimo. Girdi, lai 
ir badas buva bausme už 

veikimą prieš valdžią. 

BULGARAI PASIRAŠYS 
PO SUTARTIMI. 

Paryžius, lapkr. 24 d. — 

Šiądien pranešta, kad tai- 
kos konferencija patvirtino 
Bulgarijos atstovo Stambau- 
liski mandatą ir jis pasira- 
šys po taikos sutartimi ket- 
verge. 

|ŽYDU MILŽINIŠKA PRO- 
TESTO DEMONSTRACIJA 

New York, lapkr. 24 d.— 
Šiądien čia ivyko milžiniš- w + t/ 

ka protesto demonstracija 
del žydų persekiojimų Len- 
kijoje ir Ukrainoje. Parodo- 
je dalyvavo apie 100,000 
žmonių, kurių tarpe buvo 
didelis skaičius buvusių ka- 
reivių. 

Masiniame susirinkime 
dalyvavo valstijos guberna- 
torius ir New Yorko mayo- 
ras ir visa eile kitų žymių 
amerikonų. Taipgi buvo at- 
vykę žydų delegacijos iš 
visos apielinkės. 

Panaši demonstracija Įvy 
ko ir Chicagoje, kur taipgi 
dalyvavo kelios dešimtis 
tūkstančių ypatų parodoje. 

* * 

NUkrainų komitetas išlei- 
do pranešimą, kuriame už- 
reiškė. 'kad tikri ukrainąi 

J neprisidėjo žydų žudynėse, 
i bet tai darę įvairus atėjūnai. 

VIŠTOS — VILTIS 
STUDENTU. 

į —i—. — 

Hartford, Conn.. lapkr. 
j 24 d. — Pasirodo, kad trįs 
[žemdirbystės studentai, de- 
le: stokos pinigų, pradėjo 
auklėti vištas ir jau dabar 
pelnu iš vištų apmoka lekci- 
jas ir dar užtenka prasimai- 

j tinimui. 

ANGLIJA MAŽINA 
ANGLIŲ KAINAS. 

! 
Lcndcnas, lapkr. 24 d. — 

(Šiądien tapo pranešta, kad 
.anglių kainos bus numažin- 
jtos nuo 1 dienos gruodžio 
! 10 šilingų ant tono. Tas da- 

jroma, kad atėmus progą dar 
|bo partijai smergti Valdžią 
;del anglių kainos, kurie tai 
darė per ilgą aiką. 

! ŠUNIMS NĖRA VIETOS 
KAPUOSE 

ConcDrd.a, Kan., Tūlas 

j daktaras pastipus jo myli- 
imam šunyčiui apkasė jį tar- 
! pe žmonių kapų, kam labai 
i pasipriešino miestelio gv- 

|ventojai ir teisėjas privertė 
j daktarą prašalinti šunį nuo 

j kapų.. 

i PAVOGTĄ MERGAITĘ 
NUŽUDYS 

Wilkes Bar^s, Pa., lapkr. 
24 d. — Glen Lyon vakar 
neparėjo iš mokyklos 14 me 

tų megaitė, apie ką tapo 
pranešta policijai. Šį rytą 
tėvai rado ant laiptų korčiu- 
kę, kur rašoma, jog jei ras 

dukterį, tai tik negyvą. Po- 

licija ir kariumenė pakriko 
po visą apielinkę. 

ORAS 
Chicagoįc iv apielinkeic. 
Šiądien greičiau bus lie- 

taus; kiek šalčiau; stiprus 
šiaurvakarių vėjai. 

Saulėtekis, 6:52; 
Saulėleidis, 4:21. 
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TVIRTAS PASIRYŽIMAS iR VEIKLU- 
MAS PRIVEDA PRIE TIKSLO. 
Nuo gilios senovės pas visas tautas yra įsikūnijęs priežodis: "Tvirtas pasiryžimas reiškia puses darbo atlikimą''. Tečiaus ir 

šiame atvejyje- nebe išėmimu. Yra tau- 
tos, kurių negalima pripažinti tautomis 
"tvirto budo," — jei taip galima išsireikšti, —t.y. tautos, kurios neišlaiko savo pasiry- žimų, kurios, taip sakant, gyvena upu, ku- 
rios istorinėje savo eisenoje mėtosi į visas1 
šalis, nepaisydamos, kad tas užkenkia jų likimui, jų ateičiai. i 

rrie tautų su "tvirtu budu*', be abejo-' 
nes, galima priskirti ir lietuvių tautą, kuri1 
daug kartų yra patvirtinusi tą ypatybę, ei-j dama vingiuotu ir erškėčiais priaugusiu is- 
toriniu keliu. Vienok lietuvių tauta leng- 
vu, bec tvirtu žingsniu siekia prie galutino 
tikslo — prie laisvo, savistovio, augštai- kulturinio gyvenimo. 

Tiesa, lietuvių tauta pirm 500 metų 
buvo laisva-savistovi šalis, kuri jau siekė 
prie šviesios ateities. Tečiaus užtvinusios 
iš vakarų ir rytų bangos sunaikino lietuvių 
tautos savistovybę, šito ioje padėtyje Lie- 
tuva užsiliko per 500 metų, iki šiam laik J. 

Vienok lietuvių tauta pasiliko ištikima 
eavo pasiryžimui, savo galutinam tikslui— 
pasiekimui savistovybės ir augčtos kultu- 
ros, lygiai su k. tomis tautomis. Lietuvių 
tauta toje sunkioie kelionėje nesimėtė į ša- 
lis — ji kantriai kentėjo ir tvirtino-grudirio 
savo jiegas. 

Ir, galop, lietuviuose atbudo-apsireiš- 
kė ta galinga dvasia, kurios vadovaujama 
lietuvių tauta senovėje atliko didvyriškus 
darbus. Taip, lietuviai, per šimtmečius į 
nešę baisų kitų tautų jungą, dabar pasiry- 
žo pasil.uosuoti nuo to jungo ir tapti lais- 
vais-savistoviais piliečiais savo numylėtos 
Tėvyn-js. Nėra ir "egali buti mažiausios 
abejohės, kad lietuvių tauta su garbe išeis 
iš dabartinio kritiškiausio jos gyvenime 
stovio — ji pasieks iiuosybę ir gerovę. Tą! 
mums patvirtina lietuvių ištvermė, vieny- 
bė ir narsurras kovoje su visais priešais 
bėgyje paskutinių penkių metų. i 

Kaipgi elgiasi Amerikos lietuvai? — 

Jie irgi veikia delei Lietuvos liuosybes ir j delei lietuvių tautos šviesios ateities, —j tečiaus jie yra pasiskirstę j savo rūšies| 
"lagerius", kiekviename kurių randasi tie 
patįs lietuviai, bet su savotiškais princi- 
pe 's. 

į 13et, juk, šiame momente gal/ ir turi bu 
ti tik vienas vadovaujantis principas, vie-| 
nas troškimas — iškovoti Lietuva/ liuosy- 
bę ir sudrutint/ ją ekonomiška/, kadangi 
liuosybė neturėtų reikšmes be ekonominio, 
gerbūvio. 

Amerikoje gyvenantįs lietuviai, kurių! 
čia randasi bent ketvirta dalis visų lietu-i 
vių, privalo išeiti irgi su garbe iš to kritiš-j ko stovio. Dabar Lietuva paskutinį kartą j šaukiasi pagalbos savo vaikų užjuryje —j taigi išgirskime tą jos šauksmą /r paduo-. 
k^rne ja/ visoker/Opą pagalbą. Dalis jos 
sunų tegul važiuoja ginti ją nuo žiaurių 
priešų—užpuolikų, kita gi dalis jos vaikų1: 
tegul deda aukas ant savo Tėvynės auku-j ro ir tegul prigelbsti sudrutinti ekonominį; jos būvį. Juk Amerikos lietuviai valdo, didelius kapitalus, taigi tegul dalis tų ka- 
pitalų bus indėta į Lietuvos bankus, į Lie- 
tuvos paskolas, į Lietuvos išdirbystės ir 
prekybos įstaigas — iš to turėtų didelę 
naudą tų pinigų savininkai-skv i'ntojai, o 
kartu ir visa lietuvių tauta. j 

Visur musų priedermė yra atsilyginti į 
savo knštui už viską, ką jis mums šutei-į 
kė. — Taigi, tvirtai pasiryžę, žengkime vi- 
si prie vieno tikslo — prie vieno del visų 
brangaus- ir išganingo tikslo!,... , 

NEPASiTENKliNĮį SAVAIS AMBASA-1, 
DORIAIS. 

Šiomis dienomis "The Chicago Herald- 
Examiner" įdėjo pekančiu antgalviu p. I 
Richard'o Spillan'e straipsnį aTho United 
States Needs Real Ambassadors" (Suv. Valstijoms reikia tikrų ambasadorių). Ii 
tai jau ne pirmą kartą spaudoje nepasiten- kinama savais diplomatiškais pasiuntiniais. Gan dažnai tai ten, tai čia tenka skaityti, kad Ameriką atstovaujantieji vyrai-sveti-1 
moše šalyse netinka savo darbui, nesugeba gerai apginti savo šalies ir išgauti jai rei- 
kalaujamų privilegijų. 

Tiesa, Suv. Valstijos turC j o gerų dip- lomatų, bet turėjo ir labai netikusių. Pas- 
tarųjų skaičius perviršija pirmuosius. Pa- 
skiriant ambasadorius, konsulus ir kitus dij plomatinius vyras į svetimas valstybes,! 
nesivadovaujama nei jų mokslu, nei su-: 
manumu, nei kitokiomis ypatybėmis, ku-į rios yra neatbūtinos šios rūšies asmenims.! 
Dažniausiai į diplomatinę tarnybą Wash-j ington'as vadovaujasi partijos dėsniais 
bei tuo, kiek kas davė į rinkimo fondus. į Užtat užrubežiniais Suv. Valstijų diplomą- i 
tais neretai tampa tokie žmonės kurie j neturi neį tinkamo mokslo, nei gere išauk-'t Įėjimo, nei kitų reikalingų kvalifikacijų. I 
Tokie žmonės savo pasielgimais kartais už i 
traukia užrubežyje didelę gėdą Suv. Vals-j tijoms, ir neišnaudoja gerai pasitaikiusių j progų, kuriomis galima butų atnešti naudą j 
savo tėvynės komercijai aj politikai, 

s žinomas yra ansK-o'.VslvOs rūšies tikras 

PRANEŠIMAS IŠ PARY- 
ŽIAUS. 

I 

Lietuviu Delegacijos Se- 
kretorius (Paryžiuje), B. K. 
Balutis, štai ką pranešė 
"Lietuvos" Red. nuo lapkri- 
čio G d. 1919 m.: 

G erbiamas Redaktoriau:— 
Šiomis dienomis išplaukė 

iš La Pallice vienas laivas 
("August Wilke") su musų 
prekėmis į Klaipėdą. Jis pa 
ėmė dalį musų kareivių; ne- 
trukus išeina kitas laivas 
"Graf Serenyi Bela", kuris, 
apart prekių, paima Lietu- 
von aficierius ir apie 150^ 
musų kareivių, kurie pir- 
miaus buvo Vokietijos ne- 

laisvėj, vėliaus laike paliau- 
bų pasiliko Prancūzijoj, o 

dabar pastojo Lietuvių ar- 

ii'ijon. Apart jų yra Fran- 
cuzijoj ir Belgijoj apie 800 
lietuvių (buvusių tremtinių 
Vokietijoj), kuriuos svarbu 
pargabenti atgal Lietuvon 
[-atgal i savo tėviškę, prie 
savo giminių. Pinigų jie 
neturi, bet daugumą jų turi 
savo gimines Amerikoj. To- 
dėl sumanėme atsišaukti- 
prie jų, kad jie savo gimi- 
nėms ar pažįstamiems pri- 
siųstų pinigų grįžimui. Tuo 
tikslu rengiamas yra jų su- 

rašas, kuris bus netrukus 
prisiųstas Am. Lietuvių laik 
raščiams. Tikras grąžinimo 
išlaidas sunku apskaitliuoti 
delei kainų mainymosi ir 
įvairių žmonių ypatingų rei 
kalavimų (daugelis jų netu- 
ri drabužių).' Todėl pataria- 
ma pasiųst! ant Delegacijos 
rankų šimtą dolarių išlai- 
doms kiekvienam. Delega- 
cija, per savo Pareivių Ko- 

misiją, aprūpins visas išlai- 
das, gi likusius persiųs Kau- 
nan, idant jie tenai butų iš- 
duoti jiems ant rankų. 

Tikimės, kad Amer. Lie- 
tuvių laikraščiai neatsisakys į 
pagelbėti ir šiame reikale. 

Su tikra pagarba, 
B. K. Balutes, į 

Delegacijos Sekretorius, j 

SKAUDUS LAIŠKAI — 

SKAUDŽIOS ŽINIOS. 

Visi yra išsiilgę laiškų | 
nuo saviškių iš Lietuvos. Vi- 
si nori sužinoti apie saviš- 
kius, apie giminaičius —ir 
draugus... Vieni gėrėjasi, 
kad visi jiems artimi žrr 
nes gyvi ir sveiki, kiti gi 
priešingai, lieka nusiminę ir 
su nepranykstančia širdper- 
ša. štai poras pavyzdžių to 
kių skaudžių žinių. 

Vienam jo brolis prane- 
ša, kad prieš pusantrų me- 

tų mirė jų motina; taipgi 
mirė du pusbroliu ir tris ki- 
ti artimi giminaičiai. Apart 
to, du geriausi draugai kri- 
to karės lauke, vienas dingo 
Rusijoje, o venas kariauja 
lietuviškoje kariumenėje. 

Negana to. — Jų tėviškė 
likusi nuteriota, visas tur- 
tas sunaikintas. Tečiaus 
esanti viltis susitvarkyti ir 
pradėti naują gyvenimą. 
Brolis iš Lietuvos kviečia 
savo biolį-amerikietį tuoj 
grįžti tėvynėn. 

Kitas tėvynainis gavo laiš 
ką iš Lietuvos su šitokiomis 
naujienomis: "Tavo tėvas i 
mirė, brolis dingo be žinios, j 
mylimoji ištekėjo už kito, 
ukė liko be priežiūros, — 

sugrįžk greičiau Lietuvon". 

Tai tiktai pora pavyzdzių, j 
iš tūkstančių... Skaudus 
laiškai, skaudžios žinios...• 

Vyturys. 

LĄlšKAS IŠ LIETUVOS. 

I\. A. Saikus 'iš Ncw liaven, 
Conn., gavo nuo kun. IJ ar li- 

kučio (buvusio pirmos Dūmos 
atstovo) iš Naujosios Žada- 
rės, Šiaulių apskr. Zemiaus se» 

kantį laišką: 
Žagarė' 1919. 8, X. 

Gerbiamas Klemensai! 
Tavo tris laiškus apturėjau. 

Paskutiniu du gavau viena die 
na. Apie tavo motinėle sužino- 
jau, kad vra mirusi šių metų 
°8, Sausio. Pranciškus Tamo- 
šiūnas gyvena Žagarėj ir jo pa-' 
t i man apie viską papasakojo. 

Jusų dėdė, Juozapas Tamošiū- 
nas, taipgi mirė. .. 

Aš mokinaus Šiaulių gimi- 
nazijoj ir 1876 metais [stojau 
į siminariją. Paskutinė mano 

vieta buvo Viekšniuose. Lai-] 
ke karo buvau išsiųstas į Ger- 
maniją ir ten išbuvau pusantrų 
metų nelaisvėj. Sugrįžęs bu- 
vau perkeltas j Žagare ir čia 
dveji metai kaip gyvenu. Ka- 
ras pasibaigė, bet mes vis dar 

tebekariaujaine, tai su bolševi- 
kais. tai su lenkais. O pas Kur- 
šėnus susirinkę rusai su vokie- 
čiais keli tuksiančiai ir ką jie 
mano daryti — sunku suprasti; 
bet vis dar musų žmonės var- 

gina. Nesenai gavau žinią, kad 
musų neprigulmvbe pripažino 
anglai' gal greitu laiku ir kiti 
pripažins, liet tarp musų pa- 
čių daug yra nesusipratusių, ku 
rie nenori pripažinti jokios vy- 
riausybės ir neklauso parėdymų 
laikinosios valdžios, žodžiu 

atsitikimas, kuomet vienas Amerikos di- 
plomatas pakvietė Šveicariją dalyvauti 
su... savo laivynu Panamo perkasos ati- 
dengime. 

Pastarame dešimtmetyj vienas Suv. 
Valstijų ambasadorius labai susikompro- 
mitavo vienoje iš seniausių ir didžiausios 
"pompos" prisilaikančių mc.iarchijų. Pa- 
kviestas j 'kara7'škus balius, jis paprastai 
senu papročiu kramtydavo tabaką, netin- 
kanti apsirėdydavo, i;vrf drajglau, negu 
privalėjo gertii ir abelnai savo pasielgimais 
didžiai visiems inkirėdavo. Sykį jis pasi- 
gėrė per karališkus pietus ir nustvėręs 
krepšį su obuoliais ėmė kišti jį karalienei, 
sakydamas:' "Have an apple, ąueen, have 
a n apple". 

Vėliau toje šalyje ištiko revoliucija, 
ir šis ambasadorius atsiuntė Washingtonan 
šitokią telegramą delei to nuotikio: 

'Tm accredited to —'s government. I'm here and he isn't. What the heli shall 
I do?" 

Ir daug galima pririnkti tokių pavyz- džių apie mūsiškių diplomatų gramėzdiš- 
kumą, netaktiškumą ir t.t. Reikėtų Suv. 
Valstijų vyriausybei atkreipti rimtą domą Į šį dalyką. Viena iš svarbiausių priežas- 
čių šios spragos yra netikusis atlyginimas | diplomatams. Jų algos labai menkos, ga-j besni žmonės nenori apsiimti, o apsiima ; 
atstovauti tik turtuoliai, kuriems ne darbas 
rupi, bet garbė. Ypač dabar, kuomet Suv. 
Valstijos ruošiasi pradėti plačią užrubeži- 
nę prekybą su visomis šalimiL, reikėtų tin- 
kamesnius žmones skirti ambasadoriais ar į pasiuntiniais. Nors komercijos departa-i 
m<\' tas turi savus atsk.'-uo na^iu1 Elnius, bvit 
dirvą prekybai prirengia ir svarbesnius 
principus išriša politiniai ambasadoriai. 

jradžia slinki'. Visgi turime sa- 

<o prezidentą, ministerius ir 

iiaip-tąip tvarkomėspo biskį. 
Duuk, Dieve, kad daugiaus su- 

sipratusių lietuvių greičiaus su 

grįžtų iš Amerikos, gal ir pas 
nu>ų žmones atsirastų kitoniš- 
kas upas. Grįžkite greičiaus 
amerikiečiai namon—laukia jų 
su čia darbas ir didis darbas 
atstatymo Lietuvos. Reikalingi 
mums pinigai, bet dar labiau 
reikalinga susipratę žmonės 
:v visokie amatninkai. 

Ar neteko girdėti kur Ame- 
rike Ju ;z. Gedmino, ar jis yra 
gyvas, a.r miręs, nieko nežinau. 
Šiuomi užbaigiu tą laišką. \ i- 
>us lietuvius pasveikink 11110 

mu.cų ir kviesk, kad važiuotų 
namon. Nežinau ar apturėsi tą 
laišką, tik žinau, kad greit jo 
neerausi, nes ir tavo laiškai ėjo O 7 •' 

daugiau kaip pusę metų. 
K u 11. Jarulaitis. 

'X. Žagarė, 1919, 8, X. 

SKAITYTOJU 
PASTABOS. 

RŪPINKIMĖS DAILA. 
"Lietuvos" 238 Xo. get;Jr- 

Tulelis labai teisingai išsireisi 
kė apie dailus svarba ir labai 
vietoj paragino mus mylėti sa- 

vo dalia, — tie jo išsirciški 
mai giliai atsimuša j musų Šir- 
dis. O, jtei kieno širdį tas ne- 

palietė, tai, turbut. tas žmo- 

gus yra apmiręs ir neturįs tau- 

tiško jausmo. 
Juk dailos pakilimas reiškia 

tautos pakilimą. Kur tauta turi 
ištobulintą savo dailą, toji tau- 

tą yra ant augšto kultūros laip- 
snio. 

Tėvynės varpas šaukia mus 

savo snnus ir dukras prie dal- 
ios. Kaipkurie to varpo balsą 
išgirsta ii veikia šį — tą dai- 
los šakoje. Bet daila tai ne ko- 
leto darbas. — daila pageidau- 
ja daugelio rankų. Dailai rei- 

kia rankų, kurios ją gamintu 
ir reikia rankų, kurios prigef- 
betų dailos gamini jams. 

Todėl, mieli broliai ir sesu- 

tės. pabuskim iš miego, praša- 
linkim visokius vaidus, nesusi- 
pratimus ir stokime prie saw# 

dailos darbo. Lavinkimės cho- 
ruose dainuoti, stengkimės per 
statyti svarbesnius veikalus i'yf 
t. t. O tas atneš musų tautnN 
ir nuims didele nauda. C i. 

1\ J. Petraitis. 
Kcarucy, X. J. 

Jos Kenčia Kantriau, 

Jos kenčia baisų šios karės į 
nuliūdima. 

Jis neša sunkia šių bjaurių' 
baisenybių našta. 

Musų gatve.se ir užkampiui; 
se ir bažnyčiose, musų miestuo 
s-e ir kaimuose ir laukuose, ir 

visuose musų trobesiuose mes 

susiduriame su motin- mis- ku 
rios nustojo savo slinų arba gyj 
vena susirūpinime, kas yra' 
skaucWsįiis, negu mirties tikre- 

Įtiybė. Pasistengkime išvysti jų nuo! 
atolius; supraskime joms pada 
rytą i.eapkainu >jamą bledį; ai- 

jaUskime jų kančias ir agoni- 
jas. 

Jos žino ir supranta, ka tai 
visa reiškia, bet jos nesiskun-| 

•tižia mums — vyrams. 
Žiluose jų metuose sunųs y 

ra atimti nuo jų pačiame savo 

gyvenimo pražy dėjime — pa-j 
čioj gražiausioj jaunystėje. ; 

Kada miršta mažuliai — 

kūdikėliai, jų kūdikiškos sielos* 
neatrodo mm jos (motinos) at 
sit';iin':si"h. 

Jie stovi, lyg veidrodyje, 
prieš jos akis. 

Jie šokinėjo aplink ją; jie 
linguojasi — supasi jos^ akyse, 
kuri pagimdė 'uos j pasaulį, ir 
kuri šiandien laukia valandos, 
kuomet jie Sugris naujame pa- 
vidale. 

.Mirtis, kuri atlanko 1 >pšį, ne 
ra tą patį mirtis, kuri platina 
— njšioja terorą po platu pa- 
saulį. 

Bet sunu.s- kurs miršta suka 
kęs dvidešimts m-jtti, jau ne- 

bepagrįš ! 
Jis nukeliauna į amžinybę. Į 
jis nepalieka vilties!.. .. 
-f i s pasiima su savitu visą 

ateitį, kuri laikėsi sandėly] "jo 
motinai, — visą, ką ji bu\-> 
jam davusi: visus savo paža- 
dus, kijrie slėpės /;> viduj; už- 
gimimo ir kūdikystės skausmus 
ir širdperšos: jaunystės džiaus 
s mus; subrendimo aflvginima; O w 

senatvės palaikymą—ramumą 
jiis ima su savim daugiau, ne 

gu save. 

Tai ntta j1"1 vienatinė z} as 

tis, kurią jis pražudo. 
Jis nusineša su savim dau- 

giau, negu savo gyvastį. 
Jis pasiima su savim nesu- 

skaitomas dienas. 
Jo dienos yra urnai nukirp- 

tos;'lyg žirklėmis. 1 

Jo busimųjų giminių eile nu- 

gnyba. lyg replėmis. 
Daugybe veidų, šypsos ir žai 

ismės ir laibutės rankos, ir visa, 
kas griūna nuo vieno smūgio 
mūšio lauke, sako sudiev saulei 
ir grįsta vėl į žeme- dar visai, 
su ja neapsipažinę! 

Visa tai mat > mūsų motinų 
akįs. 

Jr kas galėtų padaryti mus! 
pajėgiančiais tokiuose momen 
tuose nešti jų žvilgio sunkumą' 
ir liūdnumą?! 

Bet jos pajiegia atlaikyti ta 

visą spaudimą ir sunkiausią nu 

štą. 
Jos neša tai visą kantriai ir 

meiliai, ir neaimaniuoja, nei gi 
guodžiasi, kaip lai darė kitos 
motinos. 

Vienas po kilo jų stlnųs žū- 
sta. — Bet jų vaitojimai ir be- 
siskundimai šiandien nėra gir-j džiami, kaip kad girdėdavosi: 
Etinio e laiku-t. kirmet J 

kios priespaudos, nesvietiški ga 
labijimai ir baisios katastrofos 
girdėdavosi paskendusių mote 
rų klyksme ir verkime. 

Jos susirenka prekyvietėse; 
jos kalbasi, bet nebaria nei kal- 
tiniu nei vk-no; jos nekelia maiš 
CO. 

Jo:; apsiašaroja ir sugeria sa 

vo. pačių ąšaras. 
Jos ašaroja meiliai ir su švp 

sa ant saVo nuvytusių veidu, 
y;.;, klausydami, s kokio tai sla-j 

oviodžio, kuri jos perduoda 
viena kitai be vvrų sužinojimo.! 

Sunku suprasti, kas tai yra, 
kas palaiko jas ir priduoda 

n s sti] :ybC\s nešti tai, kas 
dar atliko iš gyvenimo griuvė- 
sių. 

Ir kaifairios motinos turi 
kr* i- kitus'kudikius. 

Kiekvienas jų supranta, kaip 
^erdavė j n i •> meilę ir ateitį, 

kuri buvo sunaikinta mirties. 

Daugelis .-ių kūdikių nėra 
niekad pražudė savo tikėjimo 
amžini!' s e priežaduose. — jei 
kartais jų tikėjimas ir buvo be- 
oradėdas silpnėti, jie tuoj grie- 
bėsi jj atgaivinti. I 

Ir kaip kas gali lengvai su-! 
prasti' k"d'rl iiu lurražudė s,vi 

j vo vilties. X-es ir kankinių mo- 

itinos palaiko savo viltį amži- 
nai. 

Jr daugeli kitų, kurių namai 
ant visados ištuštėjo ir dangus 
liko apgyvendintas s'ien blan- 

; 
kiomis vaidykleinis, kabinasi 

ie tos pačios vilties, kaip ir 
tie, kurie visuomet laikė viltį 
drūčiai. 

Kas gi tai yra tokio, kas pa- 
laiko šią ištvermę, kuri didžiai 
nustebina mūsų akį ? 

Geriausias musų, daugiau- 
siai užsitarnavęs pasigailėjimo, 
išmintingiausias tarpe musų, 
;urs, pasitikdamas vieną šių 
motinų, kuri nusisuka nuo jo 
apsišluostyti savo ašaras- kad 
jos nesmagumas neužaugtų 
tuos, kurie yra smagus ir link- 
smi. stengiasi surasti žodį, ku- 
ris nesušaldytų, lyg bjaurios ar 

pamėgdžiojančios baisenybės, 
aštriausios širdperšos teisybės, 
bet nesuranda tinkamo žodžio, 
kurį galėtų jai pasakyti. 

Mes kalbame jai apie prie- 
žasties teisingumą ir gražumą, 
kurios dėlei didvyris pasiauka-j 
v > — žuvo; apie pasiaukavimo i 

neiŠnialavimą, didybę ir reika- 
lingumą; apie žmonių atmintį i 

,ir dėkingumą; apie šio gyveni- 
nio niekybę, kurs nėra mastuo- 
jamas pagal dienų ilgi, bei 
pareigos ir garbės sublemišku- 
ma. 

Vienok-gi- mes daleidžiamt 
sau, kad mirusieji nėra mirę, 
— ten nėr mirusių: kad tie, ku 
ris atsitolino nuo musu, šian- C 

dien gyvena arčiau musu sie- 
lų, negu tad?, kuomet jie gyve- 
no žmogiškame, kune; ir visa 
lai, ką mes labiausiai brangino 
me juose, vis dar tebesilaiko 
musu širdyse, — ir tai visa lai- 
kysis ligtol, 'kol omenis galės 
tai atšaukti ir meilė palaikyti 
evvu. 

Mes apkalbame ir apgai- 
lestaujame visa tai- kas prany- 
ko iš musų fiziškų akių. Ir kal- 
bėdami mes jaučiame tuštumą 
viso to, ką mes pasakome. 

Mes suprantame, kad visa 
tai tikra-aišku tiktai tiems, ku- 
rių mirtis nenubloškė i be d u g- 
ne. kur žodžiai tėra vien duslu* 

^ 

ęarsai. 
Musų karščiausieji atsimini į 

nai neužima jų myluojančio į 
•eališkumo vietos, kurią mes ?■ 

■epalicčiame rankomis ar lu- 

poniis. 
Mūsų eg^ultiškiausioji min- 

tis yra vertės ju susirinkimams 
ir persiskyrimams. 

Susėdimas prie stalo, ryto ir 
vakaro bučkis, paskutinis ap- 
glėbimas ir mielai laukiantis 
džiausgsmas ?!... Ką reiškia 
tai visa?!.... 

Ak! jie žino ir jaučia tai ge- 
riau, negu mes. Ir žinodami 
•tai* i'", neatsiliepia mūsų sura- 

minimo žodžiams. 
Jie klausosi tvloje ir randa 

t- 

viduj savęs kitas priežastis gy- 
venimui ir tikėjimui. 

Mes, tuščiai j ieškodami vi- 

sų tikrenybių ir žmoniškų min- 
čių horizonto, stengiamės per- 
statyti juos išviršinėj pusėje. 

Jie Užsideda ant pečių savo 

dienų naštą ir neša ja nesiguo> 
lami. 

Jie nepasako mums iš-kur jie 
^emia savo stiprybę. 

Jie neprašo mūsų aukos da- 
elės pridėti prie jų didžio pa- 
iiaukavinio. 

Jie neatsidengia mums savo 

uisiaukavimo, savo rezignaei- 
os ir sav » didvyriškumo pa- 
lapties. — 

Budrikųs. 



Lietuvos Neprigulmybes Fondo Ats- 
kaita už Rugs. įnėn., 1919 m. 

PITTSBURGH, Pa. A. P. 
L. A. 7-ta kp. per Savickį 
aukavo $500.00 

WOOD HAVEN, N. Y. J. 
Špokauskas per M. L. Vasi- 
liauską aukavo .... 25.00 

LAKESIDE, Oreg. A. Ki- 
sielius aukavo 10.00 

PITTSBURGH, Pa. D. L. 
K. Geclemino Dv-stė per J. 
Kazlauską aukavo $25.00 

SO RANGE, Mich. Auka- 
vi šie: $5.05 K. Medaisa; 
$5.00. J. Masiunas; po 2.00: 
A. Mickus ir A. Taronda; 
po $1.00: V. Gribauskas, A. 
Aganauskas, J. Mackevi- 
čius, N. Mackevičius, J. Mi- 
mas, V. Rakauskas, A. Ka- 
tinas ir J. Repečkas; po 5c: 
R. Sejanas, V. Pilcckas, J. 
Jucius ir K. Vaitkunas. Vi- 
so prisiuntė A. Mickus 24.05 

PALATKA, Mich. Per J. 
Matusevičių aukavo šie: i 
$10:00. J. Matusevičius, J. 
Janauckas, L. Jauga ir J. 
Marma; po $5.00: M. Gri-j 
gonis ir A. Sinkevičius. Vi-1 
so 50.00; 

CHICAG0, 111. Ant. šim-'; 
kus per "Lietuvos" Redak- 
ciją aukavo 10.00 

WILKES BARRE, Pa. 
Per J. Vaišnį prisiųsta au- 

kų 38.61 
LORAIN, O. Aukavo šie: 

$10.50, F. Banevičius; $10. 
00, K. Aksomaitis; po 5.00: 
Fr. F. Danevičius, P. Dane-j 
vičienė, V. Pusčius ir J. Rei 
vetis; po $3.00: P. F. Dane- 
vičius F. F. Danevičius, J. į 
Danta ir J. Samsonas; po 
$2.00: V. F. Danevičius, J. j 
F. Danevičius ir A. Balsis;} 
po SI.00: K. Žukas, V. Mas į 
lin.skas ir J. Šimkus. Prisiun Į 
tė F. Danevičius V.. 61.50 ! 

SO. ST. POUL, Minn. 
Naujai sutvertame L. N. F. i 
Skyriuje per S. Čekanaus- 
kaitę aukavo šię po $5.00: 
M. Biežis, J. Sabas, A. Pe- 
čeliūnas, Freri įuiljer; K. Za 
neveckienė, T. Kibartas, J. t 

Tomošauskas ir J. Zanevec- 
kas; po/ $2.00: M. Sabaliauc 
kas, K. Čekanauskienė, S. 
Čekanauskaitė, H. Čekanaus 
kaitė, J. Čekanauskas, J: 
Ivanauskas ir J. Kasparavi- 
čius; po $1.00: J. Milius, J- 
Babilinas, J. Kunsaitis, A. 
Masis, V. Rutkauckienė, J. 
Kavalionis, A. Mondeika, 

P. Grigas, J. Alba, S. Len- 
kevičius, P. Kausas, J. Juk- 
nis, K. Skukis ir A. Šulcas; 
po 50c.: A. Graitė, S. Jap- 
kinas, A. Zickienė, P. Mon-] 
deika, V. Gribas, J. Bul- j kus ir P. Karis; po 30 c: į 
Preglevskienė ir J. Preglevs 
kas; po 25 c.: K. Yutz, V. 
Preglevskas ir Kunsaitienė; 
smulkių 60c. Viso $73.45; 
atskaičius išlaidoms $11.45, 
prisiųsta 62.00 

WATERBURY, Conn. S. 
L. A. Il-ta kp. per J. Žeman 
tauską prisiuntė pusę pelno 
nuc pikniko, 7 d. rugsėjo, 
1919 m 45.65 

SUNDERLAND Mass. 37 
S. L. A. kuopos prakalbose 
10 J. nigp. (kalbėjo K. Nor 
kus) aukavo šie po $2.00: 
J. Mickus ir J. Pažarskas; 
po $1.00: J. B. S. Miškinis, 
V. Barkauskas, K. Vencius, 
A. Kaminskas, J. Žvigaitis, 
A. Kazlauskas, K. Varnagi- 
nis. A. Želiaunius, J 
Lečkauckas, M. Suba-! 
č:us, S. LečkaubPfas, B. j Baranauskas, J. Kazlaus- 
kas, J. Bernotas ir J. Čepu- 
lis; po 50c.: J. Ašmenis, M. 
Dabrika, B. Žukonis, Vabal 
ninkietisj Suvalkietis, M. , 

Venckus, A. Malavičius, J. 
Tamulis ir J. Veineitis. Vi- 
so prisiuntė M. Dabrikas 

$10.00 
CHICAGO, Iii. Per 

"Liet." Redakciją P. Zapus- 
ta& ir V. Malinauskas au- 
kavo po $5.00. Viso 10.00 

NEW HAVEN, Conn. A. 
L. T. S. Conn, Aprkritys per i 
K. Makarevičių aukavo > 

50.00 

SAVIN ROCK, Conn. 
A. 1* T. S. Conn. Apskr. 
vakarienėje aukavo šie: 
$10.00. J. Vikšris; po 5.00: 
P. Padvaraitis, J. Skrituls- 
kas, Dr. Sapranas ir K. Ma- 
karevičius; po $3.00: J. Bal 
trušaitis, J. Baltrušaitis, K. 
Pračapas, S. Cvirka, K. Lu- 
košiu? ir J. Laskevičius; po 
$2.50: K. Paulauskas, A. 
Bukšnaičiutė, P. Tiškinis, J. 
Kronkaičiutė, J. Vallcka, J. 
Gedraitis, M. Tutliutė, J. 
Kerdiejus, p. Kferdiejienė ir 
V. Gudziunas; po $2.00: J. 
Valička, E. Zigmančiutė, 
K. Šliupas, L. Vitkauskas, L. 
Kazunas, K. Markiutė, A. 
Nemura, J. Tareila, A. Mi- 
kalauskas, V. Belžys, E. Tut j liūtė, J. Masiliūnas, N. P. 
Belvis, A. Povilaika, J. Ma- 
kare vičius, J. Rimkevičius, 
M. šeštokiutė, F. Matusevi- 
čius, A. Petrauskiutė, J. Bro j 
kas, S. Gudziunas, V. Šauk- i 
lys, J. Taparauskas, P. Ta-1 
parauskas ir J. Danielius;' 
po $1.00: K. Zigmančiutė,! 
K. Gerulaitis, A. Aleksan- 
dravičius, V. Vireikiutė, O. 
Daukšiutė, J. Vryga, M. Vit 
kauskienė, L. Vitkauskiutė, 
J. Čiupas, J. Dičkus, y. Sta- 
nionis, J. Vilčinskas, M. 
Staugus, D. Markevičiūtė, 
A. Barkauskas, A. šeštokiu- 
te, V. Kiušas, A. Eidukonis, 
A. Kedžiutė, D. Lizdas, A. 
Dulkė, M. Juozunas, A. Pil- 
velis, N. Petrauskas, J. Pus- 
telnikas, J. Noburaitis, J. 
Žemantauskas, K. šai.. " 

P- Bružauskas, M. Alyta, p. 
Alytienė, A. Alytaitė, J. A. 
3. K. Ambraziunas, R. Ta- 
mulevičius, A. Stankevičius,, 
J. Dulbis, E. Dulbienė, J. 

Vatkevičius, J. Šmigelskis, 
A. Stasaitis, J. Masiliūnas, 
F. Drižnius, A. Gudžiunas, 
J. Mikalauskas, E. Mikalaus 
kienė, L. Madzijauskas, J. 
Žemaitienė, J. Čirvinskas, 
p. Madzijauskienė ir M. Vo- 
kietaitis. Smulkių 85 c. Vi- 
so prisiuntė K. Makarevi- 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

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

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Tarybą, priėino se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
"Lietuvos valdžios ir Amerikds Lietuviu Prekybos Bendroves sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5/> nuoš." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
■ 

■ 

/ 

Pirkit# Lietuvos Bonus 
Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant l*>nų 

Už $50.00 reikia imv.okėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00v " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiii' ini užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir.su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokestį $.4 

Lui gyvuoja Lietuva! 

Man', vardas 

Gatvė 

Miestas .... 
įhiinHiiiiiirfiiitimvMi: 

Į CHICAGO, m. Per Dr. K. 
Draugelį prisiųsta pukos, su 

rinktos Amerikos Lietuvių 
Seime, birž. men., 1919 m., 

| Chicago, ^ 846.64 

Viso rugs. men. $1,945.30 
Nuo pradžios iki 1 
rugs. J plaukė .. 70,525.55 

Viso labo .. $72,470.85 
Nuo pradžios iki 1 
Spalių išmokėta 70,482.82 

1 Spalių lieka $1,988.03 
P. Jurgeliutė, 
L. N. F. Raštininkė, 
307 W. 30-th St., 

New York City. 

PAŽĮSTAMAI. 
Mergaite, tu paslaptinga! 

Kodėl tu paslaptinga? Gal 
niekas nežino?... Bet jis! 
jis žino... 

Tu atidavei savo linksmu- 
mą jam. Jis paskendo ta- 
vo šypsančių akių žvilgėsyj 
ir palietė tavo meilias lu- 
pas ir išsiurbė iš tavęs visą 
linksmąją grožybę... Ir tu 

dabar tyli 
Bet mėnulis — 

mėnulis regi tavo ašaras! 
X. 

PARSIDUODA VIKTROLA. 
Parsiduoda puiki $200 šimtų vertės 
victrola, 20 rekordų. Rekordai kaip 
nauji. Pardduosiu lubaL pigiai. Atsišau 

kite: 1207 Springfield Ave., 3 lubos. 
Telefonas Lavvndale 4829. 

ŠALIN SU DEGTINE 
Visa Amerika išdžiuvo, bet jeigu nori 

atgaivinti širdj, nenusiinin" labai, nes 

mes išdirbame tani tikrų .unkų iš ku- 

rios jus galėsite sau pasidaryti puikų 
gėrimų, kurį mes gvarantuojame, užga- 
nėdins kiekvienų. Jeigu jus norite ger- 
i.. -ieš valgi 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 t.tlionus. 
tik $2.00. Ištikrųjų užsimoka bandyti. 
Rašykite šiądien: 

W ALT M R NOVKLTY CO. 
Dept 25_į—1117 N. Paulina St. Chicago 

PUIKUS PYPKEI TABAKAS 
pjEATIDEK pypkės rūkymo smagumą toliau. Nusipirk blešinę Princo Albert 

ir pradėk rūkyti šį tabaką kaip greičiau galint. Rūkant Prince Albert gausi 
daugiau smagumo, negu kada nors turėjai, nes tasai tabakas turi savo kokybę. 

S 

RINGE 
ALBERT 
the national joy smoke 

Kiekvieną kartą prikimšęs 
pypkę su Prince Albert aptu- 
rėsi vis daugiau ir daugiau 
užsiganėdinimo. To tabako 
skonis ir kvapsnįs yra malo- 
nus ir gaivinantis. 

»' 

Prince Albert tabaką gali 
rūkyti prikimšęs pypkę arba 
susukęs į cigaretą kiek 
jums tinka be liežuvio 
peršėjimo ir gerklės iš- 
džiūvimo. Mūsų užpaten- 
tuotas procesas panai- 
kina tabako perštį ir 
džiovinimą. 
Gaunamai raudonuose krep- 
šeliuose, raudonose blciinčtc ir 
pus6avr.ro blckfs humidoruosc, 
arba svaro slik'.o humidoruosp. 
kuriy danąleli::oso randasi 
kempė drienumes Palaikymui. 

R. J. KEYNCLDS TOBACCO CO. 

YVINSTONSALEM, N. C. 

O0W»i"WKKHX> >*■?*&*}> -fcHKJ 

Dr. G. M. Glaser» 
Praktflraojt Jaa 1lf metai 

•149 8. Morgan tt, kerti 12 a t. 

lp«clall«taj Moteriškų, Vyrliku, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 11—I 90 
plet. *-* ▼ak., NedSl. •—1. 

TELEFONAS YARD8 U7. 
uiCH>i^HCH^<KMCH^HMMtHGHCHCB2HOHSH9HCHStt/]£l 

LIBERTY BONDS 
~ 

Mes perkame Tergalės Bondus pilna parašytąja A ttk ^ II 
verte, ir Lysvės Bondus pilna pinięine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i I n SACKHFIM & CO 
Atdara kasdien nuo 9—6 

J' U> :)A^lvni:'llVi « 

UtarninkaJs, Ketvergais 1^35 M1LWAŲKEB A VE. 

M ir Subatomis 9-^9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

g EXTRA! JUTI-'A! g 
Vakarėlis parengtas Lietuvos Na'idai 

Koncertas Privačių Mokinių 
bV. ANTANO PARAPIJOS SYKT. 

Kampas 15 St. ir 49 Ct. Cicero. 
UTARN1NKE, LAPKRIČIO (NOY.) 25, 1919 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame nuoširdžiai atsilankyti i šį vakarėlį, nes 

bus labai dailus programas. Prie to dar bus keli lietuviški 
s* šokiai. Rengėjas G. I HvBONAS. „ 

Jus galit turėti pas save naa- M | I B Pa^*ryto iŠ geros Selyklos ir 

muos puikaus naminio alaus. Apynių, kainuos 20c galionas 
KAM JUMS RŪPINTIS — PASIDARYKITE SAŲ ALAUS NAMIE 

Musų sutaisymas iš apynių lapbiausiai tinka naminiam darymui gėrimų 
;š jo galima padaryti pastiprinantį gėrimą arba girą. Jis yra sutaisytas iš 

grynų sveikų ir daugiausiai užganėdinančių sudėtinių. 
Musų surašas užganėdintų kostumerių auga kasdiena tųkstančiais, kas ro- 

do kad musų sutaisymas labai tinka žmonėms. Jis yra sutaisytas žmonėms, 
kurie gana ilgą laiką darbavosi šioj srityj, idant jums sutelkus progą turėti 
puikaus puikaus alaus namie. 

Pardavinėsime per trumpą laiką. Nes nuo Sausio 1, 1920, bus užgintas par- 
davinėjimas, todėl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 
tinai ateičiai. Gavę m>o jusų vieną dolerj ($1 00) męs prisiusime ši sutaisy- 
ma, iš kurio galėsite sau pasidaryti 5 galionus puikiausio alaus, putojančio 
ir cu skoniu tikro alaus. Su sutaisymu prisiųsim nurodymą padarymui alaus. 

SIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TESIs TIK PER 30 DIENU. 
Sutaisymas ant 20 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jus 

juo sučėdysite $1.50. Ligšiol dar teisės negina siuntinėjimą šio sutaisymo. 
Jar.m visai nėra alkohrliaus. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, kurį męs prisiunčiame, įr kuris* yra jums suprantamas 

Siųskite savo orderį šiądien ir męs jums prisiusime greitai. MES GVA- 
RANTUOJAME JUMS UŽGANEDINIMA. 

f^usų knygutė pilna receptų rodančių kaip padaryti ;iiamie viskę, alų, vyną ir kitokius puikius gėrimus, bus jums išsiųsta gavtjs nuo jusų viena 
dolerj pinigais arba money orderį. 

Rašykite siuo adresu: Michigan Wholesale Home Brew Supply Co., £81 FARNSVVORTH AVE., DETROIT, MICH 

Pinigai i Lietuva jau Nueina 
PRISTATYMAS GVARANTUOJAIvIAS 

Siųskite per Lietuvių įstaigą \ 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETKATIS & CO., Vedėjai. 

324V S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL, 

Kreipkitės raštu iš kitų miestu. \ 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723 

r Severos Gyduoles ̂ užlaiko 
šeimynos sveikatą. 

Geras Linimentas. f 
Rodos, kad nėra reikalo Jškinti * 
reikalingumą laikyti po ranka bon- y 
ką kokio — nors gero linimento pa- £ 
viršutiniam vartojimui nuo visokių T 
prietikių—ir rzusi, kad tokiose atvė. t 
jose nėra nieko geresnio už q 

Severą' 
Gothard Oil 

S 

(Saveros Gothurdišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau- 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sanarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. 
taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CLDAR RAPlipS, <IOWA 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. NflIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Chicagos 4712 S. Ashland Ave 

Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Teleph^ne prospect 8585 

Tuujaus gaukite 
šią knygą: 

patarimai vyrams 

LYTiES DALYKUS 
P-ro W. J. ROBINSONO. 

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženyUinj 
gyvenimą ir daug kity jdoroiy 

dalyvy. 

236 rusi. rr.ito. su paveikslais, 
cr&žiul apdcr; ia. Kaina $2.00- 

Pinigus sjusk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu: 

Dcpt. A., Box 129. 
UClK-rai P. O., 

NEVV YORK. N. Y. 

J. BAilKUS 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Durų, L«nty, Rimų Ir Stocamo Popierlt 

SPEUiaLiAI: Maleva malevojlmul Btubų iž vidau*, po $1.50 už «*lloni 

CARR BROS. WRECKING CO. 
S003-3039 SO. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILt, 

Siųsk Pinigus \ Lietuvą.1 
Gvarantuoju, kad nueis. Siųsk per Jus- 

ti n Mackev/ch. 

2342 S. Leavitt St. Ch/cago, 111. 

Telef, Canal 1678. 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žwų 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bankj 
141 \Vashington Street, New York, N, Y. 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 



Aukautojai ir Jų Aukos. 
Per J.aisves Varpo Išleistuves" 

PASARGA, 
i 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės* taip ir pavie- 
niai, tėmykite j aukų sarasą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- j 
ti aukų tvarkymo komitetui, j 

(T^sa\ 

\Yengelis St 3.001 
AYeid/iunas J 1.00 
AVcnckifš M 5.00 
\ Va rango A 1.00 
\\aitkiene Alena 1.00 
\Vascelis J 1.00 
\Virši!as A 1.00 
Waitkus J 1.00 
Wabolas T 2.00 
\\'iclausiče F 2.00 
"\VeiicIikus F 2.00 
\Yaitiekunas K 2.00 
\\*enckus A 2.00 
Walockv T. 1.00 
"YVaičulis J 1.00 j 
AValaitis Kaz 5.00| 
Waitkus D 2.00, 
\Yengaliene Marv 2.00, 
:\Yralskis J 1.00, 
\Vaičii.lis A •••• 1.00< 
Waičiulis S* 1.00, 
Wainova F 2.00, 
Wa*iliauskas A 5.00, 
Wisnv>ntas K 1.00( 
\Vafautis J. 1.00 
VYasiliauskas S 1.00| 
\\ enekaitis K ... 1.00( 
$Vaszcitinas ] 1.00 
Wiz£vird Ii 1.00; 
AV'ainauskis J 1.00 
Waišnovas A 5.00 
\Viliunas T 3.00, 
Wiršilas J l.OO' 
Waižgcl1a J 5.00 
Waitkus S 1.00 

VVizgint J 1.00 
Walackis, S 1.00 
\Vaiičis J. ^ l.Ot) 
Yr.znoim T 1.00 
Vatinčius J 5.00 
Yičrį K 1.00 
Vaitktts J 2.00 
Vaitkus X 2.00 
Vaitukaitis S 5.00 
Vitkus J 1.00 
Vilimas J 5.00 
A'ai tekūnas A. T 1.00 
\'acikas 1.00 

išgali? J 1.00 
V aicka I i>.uu 

Vaitkus' K 1.00| 
Venckevičlcnė L 1.00. 
Varkalis A 1.00( 
Vinslova? A 5.00 j 
Viscuont Mary 5.00 
Venskus K 1.00' 
Valuckas F'. M 1.00 
Vw1?s K. Z. Dr 10.00 
Vaitkus J 5.00 
Vaičiulis M 5.00 
V,eželis Ponia Teodora 5.00 
Vaičkus P 5.00 
Yczelis K. E 5.00 
Vizgirdas J 2.00 
Veršelis A 1.00 
Vaitkevicz K 5.00 

'Vančekauskas K 1.00 
Valiukas Ig 1.00, 
Vidugiris A. 2.50 
Venckus P 5.00 

> (Bus daugiau). 

PUIKUS, DIDELIS IR IŠKILMINGAS KALAKtfTMlS 

Parengta* 
DR-STES ŠV. KAZIMIERO KARALAIČIO. 
KETVERGE, LAPKRIČIO-NOV. 27t* d., 1819m 

Padėkavonės Dienoje 

MILDOS SVETAINEJE 
3142. šo. Halsted Street 

f PRADŽIA 5 VAL. VAKARE INŽANGA 35c PORAI. 
Todėl kiekvienas jaunas ir senais nepraleiskite progos, $.<#r jiaiėsUe puikiai pasilinksminti. Griež puiki muzika lietuvjškus |r angijškus Jo- 

kius, kuriuos visuomene labiau&iai myli. Prie to bus dar skanus nauji gerimai.Taigi nepraleiskite progos, kad po tam negigailfttun»žte, nes tęi bus paskutinis balus prieš adventą. Kviečia visus KOMITETAS! 

t $ 

ji Vietines Žinios h: 
g !. _į__. i. ; 1 g 
kj avtyavz cc; c osuttHfro i># z t z $ a c# $<? x? y<; s^c# tt#&a 

LIETUVAI GELBETI 1 
DRAUGIJOS 17 SKYRIAUS 

PRANEŠIMAS. 
Gelbėjimo valanda. Iš Euro- 

pos nuolat ateina balsai, pra- 
šant ic pagelbos. Karts nuo kar- 
to ateina balsas ir iš nuisų Tė- 
vynes Lietuvos' balsas prašąs 
m u su paramos. 

Šio nedrąsaus lietuviško bal- 
so neužmiršta, ar beveik neuž- 
miršta, plačioji Amerika, bet 
jis giliai įsėda lietuvių ^irdysna. 

Ir sujudo Amerikos lietuviai! 
gelbėti tą kraštą, kurio kiti ne 

mano gelbėti; sujudo gelbėti 
Li'fctuvą, kur mušu broliai ir se 

šutės neša visas karės sunkė- 
* 

nybes. 
Spieskimės visi į buri ir neš 

kime jiem.; pagelbą, ties dabar 
valanda gelbėjimo. 

17 skyrius Lietuvai Gelbėti 
Draugijos turės sekantį savo 

susirinkimą 25 d. lapkričio, 8, 
valandą vakare, Wodmano sve 

tainėje. \V. 33 ir Lime gatvės 
Prašome ir Tamstos atsilan- 

kyti ir prisidėti auka b^į darbu 
nešime pagelbos nuisų broliam* 
ir sesutėms. 

Pirm. F. M. Šatkauskas 
Sekr. M. K. Silis | 

ATSIŠAUKIMAS Į VISUS 
BRIDGEPORTIECIUS. 

Susivienijimas Amerikos i 
Lictuviii Kareivių Bridgepor- 
to kumpos 'kviečią nesilankyti 
kuoskaitlingiausiai visus, bu- 
vusius kareivius ir taipgi no- 

rinčius padėti kovoti už tKpri- 
gulmingą ir "laisvą Lietuvą." 
Susirinkimas atsibus "Lietu- 
v >s"svet., 3249 S. Ąlorgau St., 
utarninke., lapkričio'25 d, 7:30 
vai. vali. 

Norintieji didesniu žinių a- 

pie S. A. L. K. yra prašomi) 
atsilankyti į susirinkimą. 

Rašt. S. M.. Dari us.' 

DAUG ALK A MOLU' NUŠl 
X C O D YNA. 

Kuomet tapo uždrausta perr 
davinėti svaiginančius, tai Cfti 
cagoj tenka išgirsjti, kad dau- 
gelyje vietų alkoholio mylėto- 
jais nusinuodija išgėrę medi- 
nio alkoholio. 

Pereita subatą ant 34-tos ir 
Halsted, tūlas girtuoklis tapo 
išneštas iš smuklės pusgyvis, 
kuris tapo nugabentas į ligon- 
butį. 

Nežinia kas toliau bus, jei 
valdžia taip ramiai žiūrės j to- 
kius apsireiškimus. Valdžia tu 
retu padaryti iš dviejų vieną, 
t. y., ar leisti tiesuotinai pferda 
vinėti svaiginančius gėrimus, 
arba visai uždrausti. 

"Pijokasr 

LT ET. GELB. DRAUGIJA. 

Gerbiamieji Nariai ir Nariai 
Rėmėjai:— 

Gelbėjimo valanda! Iš Tū;- 
ropos nuolat ateina balsai, pra 

sarii pagelbos. Karts nuo kar- 
to ateina balsas ir iš mūsų Tė- 
vynės Lietuvos, balsas prašąs 
musų paramos. 

Šio nedrąsaus lietuviško bal, 
so neužmiršta ar beveik nenori 
užgirsti, plačioji Amerika, bet 
jjs giliai įsėcKs lietuvių širdys- 
na. 

Tr sujudo gelbėti Lietuvą' 
kur musų broliai ir sesutės ne- 

są visas karės sunkenybės. 

Spieskimės visi Į burį ir neš- 
kime jiems pagelbą, nes dabar 
valanda gelbėjimo. 

Pradėtas vra "Drivc" $10, 
000.00 Kalėdinės. Meldžiasi pa 
sikviesti talkon geros valios lie 
tuvės ir pradėti darbą, — tuo- 

jaus n e vilkinant. 

Meldžiasi rasti tikrą nuora- 

šą Lietuvos Raudon. Kryžiaus, 
kuris laiškas pats per save pa- 
siaiškina.— 

Prašome ir Tamistos prisi 
dėti auka bei darbu nešime pa- 
gelbos, musų broliams ir sesu- 
tėms. 

Su tikra pagarba, 
Dr. S. Biežis, L. (i. > yirm. 
Di\ A. L. (iraičunas, rast. 

3310 So. Halsted St., Cb*cag<-. 

ATSKAITA NUO KRUTA- 
.< M U JŲ PAVEIKSLŲ. 

18-to Kolonijoje buvo rodo- 
mi' krutamieji paveikslai spa- 
lio 6 ir 7 d., Halsted Street 
Institutional Church, 1935 So. 
Halsted št,, Giicago, I1L Čio- 
nai turiu'pasakyt i, kild. žmo- 

nių niežai atsilankė pažiūrėti 
kruti, mųįi paveikslų. Priežas- 
tis buvo ta, kad čionykščiai lie. 
tuviai visai mažai b u'o apsfpa- 
žlnę su ta svetaine, nes dar pir- 
mą kartą buvo toki pramogo 
šioj svetainėj, bet kurie atsilan 
kė, visi aitikavo pagal savo iš- 
galę: Taigi čion feiemiąu paduo- 
'dam surašą aukautojų vardus 
ir pačią auką. Jei patėrnytumet 
kokią klaidą, malonėkit atsi- 
šaukti į vietini komitetą. 

; I 

Aukavo po $5.00. 
Girdžius J., Rašinckis K., Na 

Iduszauskas J., Yišmauskas J. 
į Rossen Zankel (žydelis), Tų- 
maitis J., Petraitis J., Gudaus- 
kas A., Klikunas F., Labanaus 
kas f., Tubutis P. 

Po $2.00: 
Pukenis J., Jocius P., Gribi- 

nisnė K., Stankūnas, I. Y. 
Po $1.00: 
Dargiutė Elzbieta, Gricius 

Ona, Petrauskienė Julė, Leka- 
vičius T., Giačas A., Prėskus 
Hefleiv Jaukauskas A., Dargu- 
žis Josie, Riškus P., Dargužis 
A., Kavelis D., Sturonas N., 
Teniukaitis J., Valančius P., 

[ Stankūnas J., Sarpalius J., Bau 
gelis P., Lukšas A., Jakubo- 
nis Z.- Daraška J., Gerdvainis 
A., Anrlrulis K., Janošius K., 
Leknickas J., Gurskis J., Sa- 
bonaitis J., Andrulis A., Abro- 
maitis J., Kezes M., Čedeikis 
M., ^edeikis F., Žedeikis J., 
Butkus V., Micev'čius V.- We 
decky A., Račkauskas J., Mrv 
tulionis A., Kuneika J., Var- 
nas P., Smailis, Jankaliunas S.. 

; Krukonietiė A. Mrs. 
I ^ 

.Sudėjus $110. 
Smulkių atikų -,9.25 
Už įikittUs 86.96 

.Vi$o ... $206.2$. 
L. L. V. Komitetas lfr-tos 

Kolonijos. 
Ar. C. Kruhonis ir V. F. An* 

d ruiis. 

\VKST SJDE. 

Nepaprastas'Kdu-ęcrfas 
Draugystė Rūta No. 1 ti- 

krai bolševikiška role sulošė. 
Tai nesvyruojančiai lx)lševikų 
prigaudinėjinio pavyzdį pasi- 
naudojo. Apskelbimuose (pa 
žiūrėk "Liet." Xo. 27(v p. 7. i 

sako dailiuos geriausia chorai 
rusu, latvių ir kiti.. gabiausia 
deklamatoriai.. ir tt. ir tt. 

Subatos vakare, lapkr. 22 d. 
Melda/.io Svetainėj, tas ''kon- 
certas" ir tapo išpildytas. Vieš- 
pate, apsaugok mus nuo tokie 
koncerto, ir tokių prigavysčiu' 
Kuomet sudainavo ant pagrin 
du koks ten L. S. S. Mišrus cho- 
ras' tai ir sienos iš juoko liuke 
o publikai net pilvai suskaudo. 
Juokas ir švilpimas ir rankų 
plojimas stabdė "dainuotojus." 
Tikrai tas Mišros choras galė- 
tų stoti įkontaktą su Šeduvos 
ubagų (elgetų )' ''chorų," kuris 

per Visus Š' »us prie švento- 
riaus geičla. 

O gi vel kumonistų chorą? 

kaip pradės revoliucioniška} 
dainas dainuoti, tai tik roda :\v 

sis užsi'kimšjti ir bėgt pro duris 
O vel tie "šaunieji deklematc* 
riai" — apie penkių metų am- 

žiaus vaikai -— kaip išėjo, tai 
tikri gramafonai, kurie Sma- 

gaus ranka užtaisyti ir bjau- 
riausią rekordą gali iškalbėti 
be sanžines griaužos. Taip ir 
tie maži kūdikiai išėję pradėjo 
"dcklenuioti" apie tai, kaip ku- 
nigai pavogė darbininko pini- 
gus' kaip žmonės tikia .i prieta* 
rus — Dievą ir.fc.ip toliau. Žo- 
džiu visą tą jų "kooertą," apart 

|p. Stogio-solo; kvartetų ir due- 
tų, užrišt šuniui ant vuodegos 
ir lai neša per laukų — lau- 
kus! 

Rusų ir kitų chorai visai ne- 

pasirodė ir nieks iiž tą prigavi- 
te neatsiprašė. Taip per bolše- 
vikiška. J. 1 '■ 

SkradSius. 
; 

Parsiduoda daržas dešimts a 

kerių, daržas prie Homan a v. 

ir 107. Puikus 5 kambarių na- 

mas ir kiti budjnkai. GeriaUsis 
vanduo Parsiduoda už $7000. 
Taipgi bungalow, eimento fun 
damentas, elektros šviesos, vi- 
sas dailiai aptaisyta, vanduo na 

niupse, pečiaus šiluma, randasi 
prie 111 ir Mount Greemvood 

j netoli nuo kapų. Kaina $3200. 
L. HOLSTEIN & CO. 

6923 S. Halsted St. Chicago. 

ANT RANDOS. 
ATSIDUODA IN RANDA 6 KAMBA- 
IU FLIATAS GASAS, ELEKTRA 
ELEFONAS. VARPELIAI PRIE DU- 

RIU. RUIMAI PUIKIAI ISMALEVOTI 
RANDA $25 00 ATSIŠAUKITE: 2511 
W. 45-TH PLACE, CHICAGO. ILL. 

Parsiduoda grosernė ir bu- 
černė. Lietuvių apgyventoj vie 

toj. Biznis gerai išdirbtas. 
Otto Habel, 

3743 So. Albanv A ve., 

Chicago, 111. 

F. A. Poška, pražartt jo broliuliui ka 
rininkui iš Lietuvos, pajiešo Stanislo- 
vo Lingevičiaus iš Kubilium) sodos 
Grinkiškės, parapijos, Jis pats arba 
kas apie ji žinote ma'onėkite pranešti 
kur jis dabar randasi atslšaukdafni že- 
miau aduotu slresU. 

F. A. POŠKA. 
3101 So. Morgan St., Chicago. IU., 

Pa j ieškau Jono Pociaus, ^ei- 
nančio iš Raseinių apskr., Kve 
dainės parap., SaUtlaukio kai- 
mo, apie 40 liletų senumo. Ta- 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie jį žino pra- 
neškite. Kas pirmas prane\. 
duosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zas oiasytis, 3202 Auburn Av. 
Chicago, 111. 

■ ."■N.ii»:— 

Hjiėškaų sav® naoterib J/Tarijonos 
šužiea&į, kM k&leKyrė tuo mkae<s 
Liepos 20, pąėjia ^ Kauno gub.. 
Ėaseiojų pa.V Qifg&k§8 parap., Pub£e 
eodoa. Mergiqa ,t)Bda»a vadlabsi Marj 
jOoa ĖaikauBkaitė. Atsišauk laike 30 
dleuy, po to la.ao hebeatslčauk dau 
glaus, kad nebūtų idapato. Juozapas 
šiuslus,. i517 — 4&th Ave.r Cicero, UI. 

REIKIA PAGELBOS 

KEIKIA VYRU 
Stipriu 
Lebcrių 

TROKERIU 
WAREHOUSE MENŲ 

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

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

Subatomis iki pietų. 

HOMAN A VE. 
T R ARTHINGTON ST. 

JAUNOS MOTERIS. 

MERCU ANDISE DARBAS 

Del Vyniojimo, Inspektavimo. 
Svėrimo Parcel Post orderių, 
Čekiavimo, Pakavime, ir pildy 
dymo orderių ir prie kitokių 
darbų musų departamentuose. 
Darbas ant visados. Gera alga 
ir išsidirbimas gero darbo dėi 
gerų darbininkių. 

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

HOMAN AVE. 
I IR ARTHINGTON ST. 

REIKIA LEBERIU. 
Pastovus darbas. Gera alga. 

THE STREET CO., 
48 & S. Morgan St. 

REIKIA KARPENTERIU. 
Piece lyork, prie taisymo 

freįghtkariu. 
TIIK STREJiTS CO., 
48 and'S. Morgan Sts. 

Pajieškau ęlvieju draugų, 
I Juozapo RadaviėėS ir Stepono 
i Luteiko paeina iš Kauno gub. 
I Šiaulių apskn, Lokės para p. 
Į Mažeikių sodos. Malones jie 
! patis arba kas apie juos žinote 
! pranešti šiuo adresu. 
! 106 Lepaman A v. Hamtramck 
| Mieli 

Pajieškau savo tetos, Anielės 

j PilkienėiN ir tetino Antano Pil- 
I kio; Jiedu paeina iš Kauno gub. 
Raseinių apskr. Namakščių pa 
rap. Pabaltės padėjimo. Pirma 
gyvenp Chicagoj apie 111. Cort, 
o dabar nežinau kur. Turiu la- 
bai svarbia naujiena, todėl jie 
patis ar kas apie juos žinantis 
malonėkite pranešti sekančių 
adresu. 

Juozapas Saročka, 
1374 Grandview Ave.- 

Youngsto\vn, Ohio. 

Pajieškau savo dėdės Jono 
ir audrio ir tetos Petrinėlės Ši- 
dlauskui, paeina iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Daugų parap 
Kurliškių sodos. Malonėkite pa 
tis atsišaukti arba kas žinote 
pranešti sekančiu adresu: 

! ^ 

Mari jonos Damkauskiute, 
341*2 So. Halsted St, 

Chicago, 111. 

Pa j ieškau draugo, Antano 
Butkaus, paeina "iš Kauno red., 
Raseinių apskr. Girkalnio pa- 
rap., Juodaičių sodos.. Prašau 

I atsišaukti arba kas žinote pra- 
nešti turiu svarbu reikala. Gi'* c c 

dėjau gyveno Chicagoje 1913, 
iš Lietuvos atkeliavome drau- 
ge. Antanas Stoškėvič 
Box 36, Lyon M6untain, N. Y. 

... i 

Lietuviai! Rėmkitė biznie- 
rius- kurie garsinasi dienrašty- 
je "Lietuva". 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

KEIKIA MOTERŲ IK MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas 

Gora m ikostis. 
LEONARD SEED CO 

228 \V Kenzie St. 

REIKALAUJAMA anglių malnje 
rly su Šeimynomis ir nevedusių I Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikij 
uėra. Kreipkitėa: 30 S. Canal Street 

Taikinai 
16 metu amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIŲ 

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

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

Subatomis iki pietų. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
MERCHANDISE DARBAS 

del 
Vyniojimo- Inspektavimo, Svč 
rimo Parcel Post orderiu, Čc 
kiavimo, Pakavimo ir Išpildy- 
mo orderiu, ir prie visokių ki- 
tokiu musų (Jirbtuvės darbu.' 

Pastovus darbas. 
Gera pradine mokestis. 

Puikios progos išsidirbti serą 
aarba. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
16 metų amžiaus 

MERCHANDISE DARBAS1 
dirbti musų 

Gražnų, Sidabriniu ir Žaisli;* 
Departamentuose. 

Pildyti orderius ir kitokius dar 
bus musų departamentuose. 
Tai yra puikios vietos ir geros 
progos norinčioms išsidirbti 
gerą darbą. Pastvus darbas, gt 
ra pardinė mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO, 

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

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

JAUNI VYRAI 

nuo 17 iki 25 metų. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

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

kestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA VYRU. 

Dirbti,prie lumberio. Ateikite 
ant 7 valandos ryto. 

Užmoka kasdieną. 

LORD & BUSHNELL 
2424 So. Laflin St. 

■liiiaii 
Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Nerlėllorafs vagai sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos G«'v8t. 

Pildome Visokius K»;p«*ptijs I 
3C01 30. HALSTED ST. CI1ICAOO J 

lllll!llll!l!l!llll!lllllllillllll!l!llllill!!lill!l!!lll!lliii!Cillll!ill!lill!llil||||||HI!llll:!;i: 

DR, VOITUSH. O. D 

Lietuvis akių specialistas 
Ar e?i nervuota«, skauda calva. trumparegystė 
paeina nuo silpni) akių. SergCkite savo n įi 
iima. Ypatinga doru a atkreipiame i vaikai 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vakaro. Nedil.: 10 iki l valandos. 
Ofisas 1">53 Y.'est 47-ta kampos 
AslilA-d Ave. Telefonas Drover 9G60. 

tn::::::: 

Oi. M. Herzman 
13 RUSIJOS 

^>i«i ueiuviam* itnomaa per 16 ■« 

m kaioo patyrę* gydytojas. ckirurf* 
ir akufteria. 

Gydo aitriai ir chrcniUcaa liga*. r» 
n} mote n-, ir *aiktj, pagal naujausia 
aetoda*. JJ-Eay U kitaldui el«fctr» 
Yri^taiatia. 

Ofisas ir Laboratorija: 1435 W. l#tk 
Street, netoli F:«k Strr»». 

VALANDOS: Nuo 10—%2 oirtu. Ir 
6—8 Takarpts. TeVnbtvi*'Oanal ?1I0 

GYVENIMAS: 3412 S« TalatH St. 
VAT.ANDOC. g_»» —, Hkt%I 

r 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 

(iydo Reumatizmą. 
Gydymas Elektriką Specia- 

kumas. 
122{) 4()th Ave-; Cicero 3656 
Ofisas 4(J Ct. prie 13-to> 

Telefonas Cicero 40. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS lR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 Wr 47 St. Boulevard ICO 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 va k N'edėL 9 iki 12 dien? 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

Tel. Ya-ds 3654. AKU%ERKft 
iMrs.A.Micnnievficz 

Baigusi \kušerIJo 
kolegiją; ilgai prak* 
kavusi °enn3ilvani 

Jos hospitalGso. Pa 
sekm'-ngai patarnau 
ja prie. gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Kalsted Ct 

(Ant antrų luby) 
Chicagl, III. 

wuo o iKi y r jin u < iki vela! va'rau 

^ALKNTiNu, «»KiSSSMAKlNG 
coujjgi 

Mokina siuvimo trplro, dfciigalii| 
dleaomU lr vakaran dfil blzulo 11 
aunų. Paliudijimai Išduodami lr ti» 
rba raiyklte, o uęa paalstftngp'.nm 

»ut«lktl luma pat vi m*, 
oš parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W Madlaon *. 
SARA r ATT2K, Principe! 

Telephone Drover 5062 
DR A JUOZAITIS 

DENTI8TAS 
3261 S. HALSTED ST., CHZCAGO 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedėliomis pagal sutarti. 

Phone Canal 257. ^ 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentistai... 

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halsted St. Chicago 

•Telephons Yards 1S32 f 
DR. J. KŪLIS \ j LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

j Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyt j. v 
I Specialiai gydo limpančias, sena* ir | paslaptingas vyrų ligas. 

Į 3259 8o. Halsted St., Chicago, III. 1 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti {• 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
ui: $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 

lus,- geriuusės rūšies vynai, gvarantuoti 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir aly. šioS formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubink 
greitai. Prisiuskite mums $1. money 
orderiu, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

WV L'AM KLAES INSTITUTE 
DEPT. {>/ M/LWAUKEE. W/3. 
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