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VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 1 >93. 

Judeničo armija sunaikinta. 
Bolševikai jieško taikos 

visur. 

Annunzio ima slavus užstatan 
Suokalbis sugrąžinti Gre= 

* 
kijos karalių- 

JUDE VIČO ARMIJA 
SUNAIKINTA. 

Revelis, Estonija. lapkr. 
24 d. —Suvėlinta; Estoni- 
jos generolas Soots praneša, 
kad Šiaurvakarinės Rusijos 
armija, kovojusi prieš bolše- 
vikus po vadovyste genero- 
lo Judeničo visiškai išnyko. 

Pulkinikas Pink, nrrvs 

Estonijos generalio štabo, 
kuris tik ką sugrįžcvnuo Nar 
vos fronto, praneša, kad lai- 
ke Judeničo armijos pasi- 
traukimo nuo Petrogrado, 
generalis Judeničo štabas 
pertrauke visus ryšius su ar- 

mija ir del to pasitraukian- 
čioj armijoj įvyko didelė be 
tvarkė; ji jieškojo prieglau- 
dos Estonijos teritorijoj. 

Dalis našų kariumenės ir 

apie 10,000 pabėgėlių susi- 
rirko į pietus nuo Narvos. 
Didžiuma kareivių jau tapo 
nuginkluoti. 

Keturios rusų armijos de- 
vizijos, kaip praneša gene- 
rolas Soots, pasitraukė iki 
Narvos ir perorganizuojami 
po vadovyste Estonijos ge- 
nerolo Tonnison. Kareiviai 
noriai pasiduoda estonų įsa- 
kymams ir saugos Estonijos 
rubežių į pietus nuo Narvos. 

BOLŠEVIKAI JIEŠKO 
TAIKOS SU VISAIS. 

Londonas, lapkr. 25 d. — 

Iš Berlyno gauta žinia, kad 
bolševikų laikratis "Pravda*' 
praneša, kad Rusijos sovie- 
tai tuoj pasiųs pasiulijimus 
taikytis admirolui Kolčakui, 
generolui Denikinui ir taip- 
gi kitiems, nes bolševikų 
nauja taktika bus įvykinti 
taiką pasaulyje. 

Taipgi pranešama, .kad 
Leninas plianuoja suorgani- 
zuoti naują sovietų valdžią, 
kurion įneitų ir menševikai, 
reiškia bandys sudaryti ko- 
alicijinę valdžią. 

Sovietų Rusijos kongre- 
sas irgi ketinama sušaukti 
neužilgo; gal but, kad tas 

įvyks apie vidurį gruodžic 
mėnesio Maskvoje. * 

ANNUNZIO IMA SLAVUS 
UŽSTATAN. 

Belgradas, lapkr. 25 d — 

Iš Sebenice atėjo praneši 
mas, kad Italijos kariško: 
spėkos stovinčios Dalmaci 

joje, suėmė 12 žymių jugo- 
slavą kaipo karišką užstatą, j 

Taipgi pranešama, kad 

| Sebenice rengiasi sutikti 
; Annunzio spėkas su ginklu 
rankose, jei jos bandys už- 
imti Sebenice. 

i -■ 

Serbai prasc sulaikyti 
italus. 

j 
Geneva, lapkr. 25 d. — 

Čionykštis serbų spaudos 
biuras praneša, kad Belgra- 
de ūpas prieš Annunzio ir 

! abelnai italus vis kįla, Laik- 
raščiai atspausdino forma- 
lius reikalavimus, kad talki- 
ninkai sulaikytų Annunzio; 
i ir italų šeimininkavimą Dal- 
macijoje. 

; Gi jei talkininkai nesulai- 
kys Annunzio su pasekėjais 
itai Serbai grasina pasiprie- 
šinti jo šeimininkavimui su 

įginkluota spėka, 
j Annunzio, kaip pranesa- 
|ma rengiasi tuoj užvaldyti 
visą Dalmaciją ir Juodkal- 
niją, kurią laiko savo kont- 
rolėje Serbija (Jugo-Slavi- 
ja). | 

! Uoste Spalato randasi 
'amerikoniškas laivynas, bet) 
, neturįs jokių nurodymų iš 
įWashingtono kaip privalo! 
| elgtis, jei ten apsilankys 
1 Annunzio, kad užėmus mies 
!tą. 
! SUOKALBIS SUGRĄŽ'N- 
| TI ANT SOSTO GREKI- 

JOS KARALIŲ. 
k 

Athenai, lapkr. 25 d. — 

Suareštuota visa eilė ypatų, 
kurių tikslu buvo nužudyti' 
dabartinį Grekijos premie- 

irą Venizelos ir nuversti da* 
t 
įbartinę Grekijos valdžią, 
sugrąžinant ant sjsto buvu- 
sį karalių Konstantiną, su- 

areštuoti suokalbininkai pa- 
tįs tame prisipažino. Jie bus 
teisiami Kariškojo teismo. ] 

1 Delei šio ruotikio dauge- 
lis politiškų vadų, ir prie- 
šingų valdžiai partijų, va- 

kar apsilankė pas ministerį 
vidurinių reikalų ir užreiškė 
savo paramą valdžiai. 

»! BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
SAVO LYDERI. 

Riazan, Rusija. Preziden- 
tu vietos sovietų buvo tūlas 

5 M. Bachromov, kuris rinkęs 
pinigus, kad papirkus talki- 

;tl~ rLT_Tm m ^^"^^v^yyyyV^MĮ^.f*> 

Padekavon^s Diena 

/v ■ vi.'- ! Amerikonai linksmai apvaikščioja Padėkavonės Dieną, atmintin išsigelbėjimo j bočių nuo mirties. Ar turės progą lietuvių ainiai švęsti sukaktuves išsigelbėjimo 
nuo pražūties, pasirodys neužilgo. 

ninku valdyninkus ir vėliau 
savo pranešimuose tvirtino, 
kad jam pasisekė juos pa- 
pirkti. 

Laikraščiai praneša, buk 
Bachromov gilėsi, jog pa- 
pirkęs Francuzijos premie- 
įą Clemenseau už 150,000 
rublių; prezidentą Wi)soną 
už 200,000 rublių ir pana- 
šiai. 

Pagaliaus bolševikai su- 

sekę jo melagystes nuteisė 
jį mirtim per sušaudymą, 
kaipo išdava ją bolševikų 
idėjų. 

Bachromov, kaip prane- 
šama, pats padirbęs pinigų 
5,300,000 rublių, kuriuos 
naudodavęs daugumoj sa- 

viems reikalams. 

LENKIJOJE DIDELĖ 
STOKA DAKTARŲ. 

Varsa va, lapkričio 25 d. 
Sveikatos stovis Lenkijoje 
yra tiesiog apverktinas. Ap- 
skaičiuojama, kad daugely- 
je distriktų randasi vos po 
vieną daktarą ant 100,000 
gyventojų, todėl liVos ir mir 
tingumas* yra skaitlingi. 

Žmonės gi užsilaiko la- 
bai nešvariai, nes kuone vi- 
sur užpludo utelės ir tūlose 
vietose jos, sakoma, daug 
prisideda platinime Įvairių 
užkriačiamų ligų. 

i RYTOJ "LIETUVA" j 
| NEIŠEIS. 
\ Delei Padėkavončs Die- \ 
> nos šventės, ketverge. 27 |i į d. lapkričio lietuva nei®-į j 
į eis. ) 

BAISI TRAGEDIJA 

Abernethy, Saskatchevan, 
lapkričio 25 d. — Pas vieną 
ūkininką atsilankė svečiuos-j 
na tūlas Sullivan, ameriko 
nas. Jis nušovė seimininką j 
ir šeimininkę ir peršovė jų! 
vyriaus} sunų. j 

Paskui sustatė eilėn kitus 
į tris vaikus, kad juos irgi 
peršovus, bet tuoj pakeitė 
savo užmanymą ir persišo- 
vė pats. 

: x°ianuojama atidėt 
MOKĖJIMĄ SKOLŲ 

AMERIKAI 

I Londonas, lapkr. 25 d. — 

Šiądien tapo pranešta at- 
stovu bute, kad vedamos * > 

| tarybos tarp Suvienytų Val- 
stijų ir Anglijos ir taipgi ki- 
tų Europos valstybių, kad 
atidėjus mokėjimą paskolos 
Suvienytoms Valstijoms dar 
,nors trejiems metams, nes 

šąlįs dar tinkamai nesutvar- 
jkė karės išardytos ūkės. 

PRAŠO AMERIKOS 
IŠGELBĖTI EGYPTĄ. 
Paryžius, lapkr. 25 d. — 

Egyptiečių atstovybes pre- 
zidentas Zogloul paša pa- 
siuntė prezidentui Wilsonui 
kablegramą prašydamas iš- 
gelbėti Egyptą iš rankų, 
Anglijos valdininkų, kitaip.' 
girdi, Egvptas paplūs krau- 
ju. 

Piianuoįa visuotiną gelžke- 
lių streiką. 

Londonas, lapkr. 25 d. — j 
Egypte plačiai kalbama 
apie visuotiną gelžkelių 
streiką, kuris, manoma, ne- 

apsieis be kraujo praliejimo. 
Mat gelžkeiiečiai tiesiog , 

užreiškė, kad jie žudys kiek 
vieną, kuris bandys stoti 
darban vieton streikuojan- 
čių darbininkų. | 

SUSIKIRTO DARBO 1 

KONGRESO ATSTOVAI. 

Washington, D. C., lapkl*. 
25 d. — Darbininkų grupė 
tarptautiniame darbo kong-j 
rese prigrąsino apleisti gon! 
gresą, jei kitos kongreso! 
grupės ignoruos darbininkų : 

grupės įnešimus. Tokį gri°zj 
tą reikalavimą išstatė Sve-J 
dijos darbo atstovas, kurį 
remia ir kiti. 

Vokiečiai Baito šalyse pavo- 
juje. 

Lietuviai atakavo vokiečių 
traukinius. 

i LENKAI PASKELBĖ MO- 
BILIZACIJA LIETUVOJE. 

Kopenhagenas, lapkričio j 
|25 d. — Iš Kauno telegrafu; 
j pranešama, kad lenkai pa- 

jskelbė visuotiną mobilizaci- 
ją užimtose Lietuvos žemė- 
'se. Tokis lenkų elgimąsi yra 
| priešingas tarptautiškoms 
I tiesoms. 
i Delei;J: ^ ^bilizacijos pa 
| skelbimo daugelis lietuviško 
; jaunimo bėga iš lenkų už- 
:imtų vietų i lietuvių pusę., 
j (Reiškia lenkų nachališku- 
imas pėV^ina rubežius. Jokia 
i šalis iki šiol nemobilizavo 
ikariumenės užimtuose kraš- 
tuose., kad juos siuntu, muš- 
ti savo brolius). 

I VOKIEČIAI BALTIKO f 
ŠALYSE PAVOJUJE. 

Berlynas, lapkr. 25 d. —( 

Laikraštis Tegablat prane- 
ša, kad vokiečių kariumenė 
Baltiko šalyse randasi kri- 
tiškame padėjime. 

Vokicjių legijonai, kurių 
tarpe yra keli pulkai liuos- 
norių susirinko j pietus nuo 

Mintaujos, bet tapo užata •' 
kuoti Latvijos kariumenes. 
netoli Krukų. 

Kita gi latvių armija eina 
iš šiaurryčių ir stengiasi per- 
kirsti gelžkelio liniją iš Min 
taujos Šiauliuosna, kad už- 
kirtus kelią vokiečių pabė* 
gimui ar gavimui sustiprini- 
mų. 

Lietuviai atakavo vokiečiu 
traukinius. 

Toliau tas pats laikraštis 
praneša, kad penki trauki- 
niai vokiečių pabėgėlių nuo 

Mintaujos vyko Vokietijon. 
Lietuvių kariumenė apšau- 
dė minėtus traukinius. Pa- 
sekmėje tapo užmušta i 50 
ypatų ir sužeista apie 150 
ypatų. 

Vokiečių dedamos pastan 
i-sA palaikius vokiečių 

toritrolejegelžkeli tarp Min 
taujos ir Vokietijos rube- 
žiaus. 

Vokiečių kariumenės ko- 
manduotojas praneša, jog 
jo štabas randasi Šiauliuose 
ir kad gelžkelis i vakarus 
nuo šaulių yra vokiečių kon 
trolėje,. 

Bet abelnai paėmus, kaip 
praneša laikraštis, vokiečių 
padėjimas Baltiko šalyse 
yra sunkus ir tūlose vieto- 
se tiesiog kritiškas. 

nubaudė už sustoji- 
mą ANT TAKO. 

Washington, D. C., lapkr. 
25 d. — Vienas vyras auto- 
mobiliu je privažiavęs sker- 
sinę gatvę sustojo ant tako 
ir pėstiejie buvo priversti 
sukti aplink automobilių. 

Minėtas automobilistas už 
tokį elgimąsi tapo nubaus- 
tas vienu doliariu. 

VENGRIJA NUSKIRĖ 
TAIKOS DELEGACIJĄ. 

Budapeštas, lapkr. 2 5d. 
Vengrijos valdžia jau nu- 
skirė taikos delegaciją tari- 
muisi su talkininkais del už- 
vėrimo taikos. Delegacijon 
įneina vienas vyskupas; gi 
tarpe patarėjų yra po viena 
katalikiškas ir protestoniš- 
kas kunigai. 

MOKINS VAIKUS LYTIŠ- 
KOS HYGIENOS. 

Viena lapkričio 25 d.— 
Apšvietos komisija nuspren- 
dė pradėti vaikų mokinimą 
lytiškos hygienos. Bus to 
mokinami bernaičiai ir mer- 

gaitės ne jaunesni 13 metų. 
Šis nuosprendis 'padarytas 
sužinojus vaikų blo<?ą elgi- 
mąsi. 

SUSTREIKAVO NORĖ- 
DAMI DIRBTI. 

Bsrlynas. iapkr. 24 d. — 

Gan keistas streikas iškilo 
netolimame miestelyje. 400 
darbininkų reikalavo, kad 

jiems butų leista dirbti lai- 
i ke šalies šventes, kuomet 
į 7 

jiems tas buvo atsakyta, tai 
[jie sustreikavo. 
i 

■ 

i KOLČAKAS NEŠINASI 
IRKUTSKAN. 

Tiaga, Sibiras^ lapkr. 18 
d. — (Suvėlinta). Admiro- 
las Koleakas pasiekė Novo 
Nikolaevsk ir skubiai kėliau 
ja Į rytus. Jis metus laiko 
buvo galva visos Rusi- 
jos valdžios Omske, dabar 

| ketinąs įsteigti savo sostinę 
į Irkutske, prie ežero Baikal, 
į viduriniame Sibire. 

| T' 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėje. 

I Šiądien dalinai debesiuo- 
[ta; kiek šalčiau; stiprus 
i šiauriu vejai. 
į Saulėtekis, 6:53; 
i Saulėleidis 4:20. 
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SUDIEV, GIMTINIAI NAMELIAI! 
Visi žinome, kad brangiausias del žmo 

gaus daiktas — tai gyvastis. Todėl ir di- 
džiausia žmogaus auka yra jojo gyvastis. —"Mirti už tėvynę — malonu" — sakyda- vo senovės romiečiai, kurie visados noriai 
gynė savo tėvynę ir padarė ja galinga ir 
garsia. 

šitoje visasvietinėje karėje keletas mi- 
lijonų jaunų vyrų prarado savo gyvastį ir- 
gi.. .. už tėvynę, išimant tik tulą dali žu- 
vusių, kurie kovojo už svetimą tėvynę —! 
sulyg prievartos. Tarpe kitų už svetimų. 
reikalus, net už savo prispaudėjų reikalus | ir tėvynę, kovojo lietuviai. Jie prievarta; buvo imami kariurrencn ir vežami karės 
laukan. 

Dabar lietuviai kovoja už savus rei-j kalus, už savo tėvynę, o kartu už liuosybę1 ir savisotvybę. Ir jie kovoja su didžiau- j 
siu pasišventimu — jie yra pasiryžę mirti į 

; delei Lietuves ir savo tautos. Jie žino tik; 
j vieną žodį: "pergalė", kuri suteiks lietuvių 
i tautai liuosybę ir gerbūvi. 

"Mirti už tėvynę — malonu/' — kar- 
toj? Lietuvos sunųs, "todami į kovotojų ei- 
les ir kaudamiesi su nuožmiais priešais Vil- 
niaus — Kauno akivaizdoje. 

Tik paklausykime, ną pavyzdin, rašo 
didvyriškų jausmų tėvynainis Juoz. Stro- 
(li (iš Utenos) p. Antanui Dyčui (W. 
Lynn, Mass.): 

"....Daug rašyti neturiu laiko, nes1 
užimtas bėgamais dienos^ reikalais^ Tarpe 
tokių reikalų skaitau sau už garbę pažymė- 
ti, kad šiandien esu Utenoje kaipo — nau- 

jokas, gimusis 1897 m., šaukiamas į kilu- 
sios iš kapų" rnusų brangios tėvynės-Lietu- 
*06 karefviją... Komisijon dar nestojau, 
gal po pietų prisieis stoti, — taigi dar ne- 

žinau,' ar paims, ar ne... 

"Aš gi visai nesibijau už tėvynės lais- 
vę mini, — tik gaila namus be priežiūros 
palikti: tris moterėles be globos, taipgi iri 
mylimos mergaitės gaila. "Pats paėmimas 
man netaip svarbu, nes ,;er 1'are jau gar.t 
gerai suprantu, kas tai yra mirti už tėvy- 
nes laisvę...." | * 

Garb. J.Strolis, ištikrųjų, po pietų 
stojo komisijon, nes vėliau prie to paties 
laiško pridėjo sekantį prierašą: 

"Mane šiandien jau statė komisijon.— 
Paėmė užrašė į raitelių pulką, Karo .mo- 

kyklon. Išvežia i kareiviją rugsėjo 30 d. 
Tai ir sudiev. g/mtinia> namelia/!" 

Kaip gali jausties Amerikos lietuviai, 
skaitydami panašios rųšies laiškus iš Lie- 

Įtuvos? — Ir kaip jaustųsi tenykščiai lie- 
tuviai. tie narsus kovotojai už Lietuvos< 
liuosybę, jeigu jie žinotų, kad ir tame lai-j 
ke jų vientaučiai Amerikoje neperstojai 

vaidyties ir nededa net atliekamu savo ska 
tiku ant Tėvynės aukuro? — Jie aukauja 
savo gyvastis, o Amerikos lietuviai gailisi 
aukauti ir dolarių del savo Tėvynės ii; Tau- 
tos bbo!... 

GARBINGAS BALTARUSIU 
PASIŽADĖJIMAS. 

Jau daug kartų buvo pranešta lietuviu1 
laikraščiuose apie tvi./Lą baltarusių pasiry- 
žimą susidėti su lietuviais ir sykiu kovoti 
už Lietuvos liuosybę ir savistovybę. Buvo 
užreiksta, kad Baltgudija prisijungsianti 
prie Lietuvos, kaipo autonominė dalis. Lie- 
tuviai, pamatę tikrus savo draugus, pakvie- 
tė baltgudžių atstovus delei galutinos su- 

tarties, įsteigiant, net, atskirą baltgudžių 
reikalų ministeriją — prie kitų Lietuvos 
ministerijų. 

Tą baltgudžių draugiškumą linkui lie- 
tuvių ir jų tvirtą pasiryžimą kovoti ir pa- 
silikti kartu su lietuviais labai aiškiai ir 
jausmingai išreiškia baltgudžių frakcijos 
atstovas D. Siemaška savo pranešime, lai- 
kytame Valstijos Tarybos posėdyje spalio 
1(5 d., 1919 m. Štai kaip skamba tasai pra- 
nešimas : 

"Augštoji Taryba! 
Gudai, kurie drauge su jumis Lietu- 

vos Valstybėj kentėjo sunkius vargus, turi 
prie Ministerio Pirmininko pareikštos de- 
klaracijos šį-tą prikergti. 

Kai buvo Lietuvai sunki valanda, gu- 
dai prisidėjo prie darbo ir, kaip žinoma, 
eina drauge su jumis kaip patriotai ir tik- 
ri šios žemės sunai. 

Turėdami savo tautinių ypatybių, savo 
kalba ir savo kariuomenę, gudai stato Lie- 
tuvos valstybę, kaip bendrą Tėvynę, auto- 
nomijos pagrindu, tikėdami jusų demokra- 
tingumu ir širdingumu, ir prašo jus taip- 
pat pasitikėti gudais. 

Gudų tauta daug kenčia: gudų žemę 
turi paėmusi lenkų kariumenė; musų vi- 
suomenės darbininkai *ir musų Gardino, 
Tarybos nariai vargsta lenkų kalėjimuose; 
guaų tautą naikina ponai ir legionininkai; 
gudų mokyklos jau Poznanės mokytojų1 
rankose; gudų šalį lenkina; niekas negali 
sutramdyti Pilsudskio apetitų... 

Bet visos tos pastangos nesuardys lie- 
tuvių-gudų santarvės, kur; yra aplaistyta 
Žalgirio kraujais musų Didvyrio Vytauto 
metu. kaip ir dabar ties Zarasais (visi 
ploja). : 

; į 
Neturėdami ryšių su Gudų Respubli-Į 

ko? Vyriausybe, Lietuvos Gudai nesiskiiįs 
su Jumis ir kovos iš vieno del Baltstogės, 
Bielsko ir Baltvėžio. 

Visai smerkdami separatinę politiką, 
mes tvirtai kovosim už Lietuvos nepriklau-l 
s^my.bę ir neleisim jos nukariaut baronų j kolčakininkams ir lenkų imperialistams. 

Tegu baronai iš vakarų, bajorai iš rylų 
ir lenkų dvarininkai nuo Varšavos visada 
turi galvoj, kad Lietuvos Valstybės žemė 
ne jiems. — ši žemė yra žemdirbių, — 

ie žino jie, kad amžinai praėjo tas laikas, 
kada mes buvom jų tarnai ir vergai. 

Musų žmonės patįs valdys savo žemes, 
ir Steigiamasis Seimas atbaigtinai pasa- 
kys jų valią. O tol, kol lenkų kariumenė j ir toliaus mus niekins, tekaltina mus, jeii 
mrsų kraujas apšlekins Versalės taikos 
palmę. .. 

Mes pabaigtinai atsiteisim tada su mu 
si j atsigavimo priešininkais!... Mes norim 
su kaimynų tautoms gražiuoju buti, bet 
jokios kalbos negalim turėt nei su lenkais, 
nei bolševikais, kurie niekina musų teises. 

Manome, kad, būdami šiokių pažiūrų, 
mes su iumis nesiskirsim ir kursim Lie- 
tuvos valstybę, kuri bus jungtis ir su viso- 
mis joje gyvenančiomis tautomis." 

taM 

Pastabos-iMs. 
P. J. Purvis L L. S. Pirm.,! 

uTėv." N 47, kviečia lietu-j vius-kareivius ir ištikimus; 
Lietuvos sunus atsišaukti i j 
ji antrašu: 307 W. 30 St.,1 
New York City. 

Štai ką jis sako: 

"Labai butų gerai, kad 
kiekvienas lietuvis kareivis, 
kuriam yra brangi jo tėvy- 
nės laisvė ir kuris jaučiasi 
tinkąs ir norįs pagelbėti jai, 
atsišauktų paduotu antra- 
šu. Patartina ir Lietuvos j 
Liuosybės Sargams, kurie! 
dar ikišiol nėra išpildę ap-| 
likacijų link savo kareiviš- 
ko tinkamumo, kad taipgi 
greitai sužinotų su L. L. S. 
pirmininku..." 

Taip, Lietuvos sunųs Ame 
rikoje turi susitarti ir susi-; 
jungti tampriu ryšiu delei 
apsaugojimo savo tėvynės 
ir tautos liuosybės,.— idant, 
priėjus progai ir reikalui, 
galėtų stoti eilėsna p ra vedi- 
mui ir inkunijimui prakilnių 
dėjų. — Jaunime, sukrusk, 
įetylėk, tarkis!... 

I 
* # * 

Dr. J. Šliupas savo laiške 
("Tėvynėje") rašo iš Ry- 
gos, (rugsėjo 28 d.): 

"... Vds vakar vakare su- j 
grįžau iš Liepojaus; kelio- 
nėje užtrukau pusšeštos 
dienos. O kelionė sunkį del | 
bjaurių kelių... 

"Šiandien čion latviai atij 
daro savo universitetą, tai j 
visą dieną bus iškilmės, o! 
vakare bus "routas". — O 
kur lietuvių universitetas?... 

" Vokiečiai Klaipėdoje 
rengia autonomiją ii- mulki- 
na Maž. Lietuvos lietuvius... 
Gali uostai (Klaipėda) ir 
išsprūsti iš lietuvių rankų... 

:;t $ :Jc 

Tarybi" susivažiavimas j 
Įvyko lapkr. 5 d. (Pitts- 
burgh); buvę "gana" rim-į 
ti svarstymai ir keietas svar 

bių nutarimų, likę priimta 
bendram veikimui (1.—Kas 
link 4 milijonų dolarių pa-j skolos Lietuvai; 2. Kaslinkį 
organizavimo Lietuvos ap- j 
gynėjų; 3, Kaslink išparda-į 
/imo tarpe Amerikos lietu-j vių Lietuovs pastos ženkle- 
lių už 100,000 auksinų), lė- 
čiau s nieko apie tai "ofi- 
cialokai" nepranešta lietu-j 
vių laikraščiams. 

Visgi, atliekant šitokį 
svarbų darba, turėtų buti 
pirmiausiai tinkama/ ir vie- 
noda/ informuojami laik- 
raščiai. idant plačioji visuo 
menė galėtų žinoti tikrą da- 
lykų stovį. — Tai žymus ne- 

nuoseklumas tautiniai-poli-! 
tiniame musų veikime. 

Padekite Francijos Belaisviams! 
Iki pusiau spalio mėnesio, 

1919 m. Pareivių Komisijoj 
prie Lietuvos Delegacijos 
Francijoje yra suregistruo- 
ta 892 (ir 86 Prūsų liet.). 
Pareivių pasų duota 78. ga- 
vę pasus vieni iškeliavo Lie- 
tuvon, kiti gi yra pasilikę 
Franci j.oj arba nuvažiavo į 
kitas šalis. 

Ka/p tokia lietuvių krūva 
atsirado Franc/jcje? Didelė 
didžiuma yra iš Didžiosios 
Lietuvos žmones karės be- 
laisviai, paimti vokiečių iš 

Rusijos armijos. Jie buvo 
pastatyti dirbti įvairius dar- 
bus prie Francijos pafron- 
čio — Belgijoj, Elsase, Lo- 
ręne, Pareinyje. Kuomet su- 

mušti vokiečiai 1918 m. pa- 
baigoje turėjo traukties už 
Reino, tai belaisviai daugu- 
ma pasiliko tose vietose ir 
teko Francijai ir Belgijai. 

Mažosios Lietuvos belais- 
viai yra tekę alijantams 
(Francijai. Britanijai, Belgi 
jai, Rumunijai) iš vokiečių 
armijos, kaipo tikri imtiniai. 
Yra dar (Lorrene) ir taip 
vadinamų priverstinų dar- 
bininkų. kuriuos vokiečiai 
valdydami Lietuvą buvo iš- 

varę i Vokietiją darbų dirb 
i. 

Kasta dar lietuvių ir sve- 

timtaučių Franci jos legi jo- 
nuose (Salonikuose). Liuks- 
emburge yra kelios dešimts 
lietuvių darbininkų nuo šė- 

riau tenai dirbančių. 
Francuzai lietuviams pa- 

skyrė dvi koncentracijos vie 
tas: 

(1) Yerdun (Meuse) Ca- 
serne Jard/n-Fonteine. De- 

išmesti streiklaužius iš S. 
L. A., pataria 152 S. L. A. 
kuopos nariai (Rraddock, 
Pa.), kiuie gvildeno klausi- 
mą: "kas reikia daryti su 

tais S. L. A. nariais, kurie 
streiklaužiauja dabartinia- 
me geležies ir plieno strei- 
ke". Mat, tuomi norima 
apsaugoti S. L. A. nuo di- 
delių išmokėjimų, kadangi 
streiklaužio sveikatai ir gy- 
vasčiai gręsia pavojus, kaip 
dirbtuvėje, taip ir namie.—- 

* ♦ * 

Žmogaus prigimties geri- 
nimosi klausimas, kurį rei- 
kia skaityti vienu iš svar- 

biausių klausimų apie žmo- 
gų ir jo ateitį, gvildenamas 
straipsnyje "Ar gerinasi 
žmogaus prigimtis", kurio 
pradžia tilpo "Tėv." N. 47. 
—"Lietuvos" skaitytojams 
irgi reikėtų daugiau pasiin- 
rlomauti tuom pamatiniu 
klausimu apie žmogų, 
tachment Lituan/an, ir 

. (2) Tours (9-e Reg/on);; 
i antroj renka Mažosios Lie- 
ituvos belaisvius. 
1 Belgijos lietuviai sutelkti 
Į—Buthen-Furnes, Belgioue. 

Lorreno lietuviai susior-j 
gan'izavę ir turi savo Komi-j 
tetą — N/Ivange, Lorraine, 
rue Castolnau, 15, — p/rmi- 
n/nkas: Navickas. 

Liuksemburgo lietuviai tu i 
ri irgi savo organizaciją! 
mieste — Esch sur Alzette, 
rue Radange 86. Solonikuo- 
se lietuvių yra šiose dalyse: 

(1) Soloniąue, Grece- 
Sect. Pont. 507, Batail. Rus- 

įse 19; 
t 7 

(2) 1 Batall. Russe, 4 
comp. 

Alže.'ijoje, Afrikoje, ke-' 
liose vietose yra po keletą 
lietuviu. 

*■ 1 
Franci jos Lietuvių Karei- 

vių būrys 143 žmonės laiko- 
si La-Pallice Charente Inf°r. 
France,. Camp Lituan^en, t. 
y. tam porte, kur kraujama 
nupirkti nuo Amerikos pir- 
kiniai Lietuvos armijai. Jų 
dalis neužilgio iškeliaus Lie1 
pojun kartu su su 2 krauja- 
mais jau laivais. Gaila, kad' 
tie laivai nedaug žmonių te-1 
priima. 

Dar po kelias dešimts lie- j 
tuvių susitelkę Nancy-Meur- 
the et Moselle: 

(1) 23 Sect. C. O. A. Mi- 
1/taire, 

(2) 120 Rag. d'Artiller/e 
105 Sect., 

(3) 156 Reg. d'Artillerie. 
Bet iš čion lietuvius jau Ver 
dun'an gabena. 

Daug lietuvių yra tarpe 
lenkų legijonų; .pasakoja, 
kad pavasarį, kuomet lenku 
generolas Galler'is vežės' iš 
l'rancijos 70 tūkstančiu !tn- d k- 

kų armijos, tai kartu su len- 
kais išsivežęs apie 12 tuVis- 
'tančių lietuvių, kurie, žino- 
ma, lenkams nemažai pagel- 
bėjo. Mat tuomet lietu vi.-it j 
dar neturėjo susiorganizavę 
savo pareiviams šelpti orga- 
nizacijos. 

Kaip Franci jos par e/v/ai 
galėtu Sugrįžt/ Lietuvon. Tai 
priderėtų padarytai Franci- 
jos valdžiai, bet ji nelaba? 
skubinasi. Jau du mėnesiu 
suviršum jo koncentruoja lie 
tuvius Verdun'an ir Tours' 
an, bet iki šiol tik pusę dar- 
bo teatlikusi. Keliai du — 

arba gelžkeliu per Vokie- 
tiją arba juromis in Liepo-! 
jų, Klaipėdą. Per Vokieti-j 
ją iki šiol dar nesusitarta su j Vokiečiais. Juroms — tik. 
savo pinigais. Pev Vokie i 
fciją su dideliu vargu savo1 
pinigais galima pervažiuoti, 
bet tam reikia turėt ber.4 
300 frankų. 

Gal' pasiseks pargabni: 
keli šimtai lietuvių su nupirk 
tais lokomotivais. Tas daly- 
kas turėtų šiomis dienomis 
išsiaiškinti. Bet ir tai tikros 
žinios nėra. štai vėl jau 
nebepriima telegramų į Ber- 
liną. Vėl politikos komp- > 

likacijos. Vėl alijantai bi- 
josi garvežių po Vokietiją 
leisti. 

Tokiu budu dalykas par- 
grįžimo Lietuvon ir ikišiol 
neišsiaiškinęs. Kada musų 
pareiviai sugris tėviškėn, 
dar nežinia. Gal reikės ir 
žiemą Franci joj žiemavot. 

Na, kol kas belaisvius ir 
kareivius valdžia maitina, 
apdengia, jei varo darban, 
tai kasdien 75 santimus duo 
da. 

Kas demobilizuojąs/, tas 

paprastai užsidirba apie 15 
frankų dienai. Bet demo- 
bilizuotis nelengva. Reikia 
tam turėti nuo kokio-nors 
darbdavio liudijimą, kad 
gausi išėjęs iš kareivijos už- 
darbį ir netapsi valkata. 
Na, nemokant kalbos daž- 
nai sunku yra rasti toksai 
geradėjes, kuris duotų toki 
raštą. To dar negana. Fran 
cijos karės ministerija dar 
reikalauja kiekvienai de- 
mobilizuotu! nuo Lietuvos 
Valdžios liudijimo, Kad yra 
ištikimas (ne bolševikas) ir 
gero pasielgimo. Be to, 
kiekvienas norintis demo- 
bilizuotis turi patsaį paduo- 
ti Kares Ministeriui prašy- 
mą su savo parašu. Paskui 
Ministerija daro tyrinėjimą 
ar tesingi tie liudijimai. Ir 
tik po to visa duoda demo- 
bilizaciją. Arba tiesiai sa- 

kant legąlį paleidimą. 
O laikas, labai jau laikas 

grįžti Lietuvon. Rašinėja iš 
ten belaisvių giminės, kad 
nėr kam ūkis, vesti, nėr kam 
vato kai auginti... Prideda- 
me 3-ale kebtą ištraukų iš 
laiškų, parėjusių iš Lietuvos 
in belaisvius ir iš prašymų 
in valdžią. 

Dvas/ski belaisv.ų re/ka- 
la; nevisai gerai stovi. Dau- 
gumas negali išpažinties 
per kelis metus prieiti. Nors 
lietuvių kunigų Franci jo j 
turime, bet jiems išpažintin 
priiminėti nevalia be vysku- 
po leidimo, kuris gali b"i;. 
gautas tik tam tikrus kvoti- 
mus išlaikius, prie ko rei- 
kia apie 3 mėnesius rerg- 
n\?«. 

Knygų lietuviškų parei- 
viai taip kaip neturi, nes 
krasai nesusitvarkius iš Lie- 
tuvos beveik neateina.-Laik 
raščių nuo seniau gaudavo 
belaisviai tik du: Iše/v/ų 

(Tąsa ant 3 pusi.) 

Kas Teisybe? 
P » .surasiu teisybę, kad ji. 

slėptųsi ir pačiame viduryje.j 
Shakespearc. j 

Kas tvisybė? Žmogus visuo- 
met žinojo- kas teisybe.* Tei- 

sybė abstrakte visuomet pasi- 
rodė žmogui. Bet-gi visas jo 
pažinimas neįstengė aprašyti 
jos. Taigi apjuokėjas, ilgėda- 
mos prieš F'ihta pateisinti savo 

darbus. Imtų turėjęs paklausti:į 
"Kas teisybė? Tada diivUO' 
ėiausias arba mokyčiausia- Im- 
tu turėjęs tylėti: butu suklydę.--, 
bejieškodamas atsakančio iš- 
reiškimo teisybei. Tūlas gali 
taipgi paklausti: "Kas abstrak- 
tiškas gyvenimas arba esvbė?" 
Atsakymas, gaji ai-ktt-. Bet ji-! 
m 

tiktai gali būti jaučiamas, o ne 

išreiškiamas. I )escartes'o "As 
mintiju, *. ><lcl kad esmi —• 

vra geriausia gyvenimo (lėtini 
cija. Ivles pažįstame teisybe su 

pagelba intuicijos. 
\"isus teisybės pamatas yra 

esybės reališkume, » ne pas* 
rodyme (nes pasirodymai yra 
prigavingai) ]>ačioj esybėje 
T-:i visti esybių pradžia, ,todėl 
tat tv.ri buti esencialė teisybe. 
Teisybes Širdis yra nvĮgijsdin- 
ta. (ioeilie sak<>: "Teisybė yra' 
pasibaisėtinas žibintuvas, prie į 
kurio mes artinamės svirno-' 
jaučiai Jr bij darni nusigin- 
ti." 

F.i^bė visur esanti. Nelei- 

* 

sybė — tiktai plonytis teisybė 
uždangalas, — teisybės- kur' 
nori būti paslėpta. Melas — 

tai klaidingas išdėstymas t », 

kas yra teisybė, kas realvje. 
Bet melas mus paklaidina. Su- 
klydimas yra teisybe, kuomet 
įstatymų kulminacija nėra tei- 
singai interpretuota. Vis?, tei- 
sybė, visa esybė. Xe teisvbe 
ne-esybė. Tai nepotėncialis nie 
kis. 

Mokslininkas jieško teisy bės 
išminties g^imėsL1. J tikslas 
guli abstraktiškoj teisybėje. Jei 
jis yra geologas, jis tikisi ras- 

ti teisybę pasaulio ir jo spėkit 
misterijose, liet kuomet jis pa- 
jaustu, kad gali pačiupti teisy- 
bės žibterėjini<į, jo širdis tu.j! 
pavirstu į molį. Chemikas ar 

fix.ik-.is aiulituoja deriKiitUa 

tii-ėiose p£ist;nii4'«^sc, kati pa* 
,vergti teisybę: 1 >et vos-vos te- 

į numano kur pradėti analizu 
I tf gyvybę. Teisybė nėra che- 
; mišką. Bet jei ji butu^ tokia — 

i d ra sus žmogus jos bij tu. 

Astronomas žiuri į erdvę 
kad surasti didžią, teisybės šir- 
dį; ir pasijunta pražuvęs nciš-J 
matuojamuose pasauliu kj!iu -j 
se. jis atidengia gamtos įstaty-j 
mus — gal jie ir turi svary- 
bę; jo širdis viduj jo keliasi — 

tiktai per įmmentą; jo siela 
sako jam, kad teisybės esybė 
tebėra uždengta: kad ant i> 
akiu uždangalas tebekabo. Kas 
svarybė? Ar m* viena l)idži>s 
Teisybės teisybė? Mes žinome, 
kari svarybė yra įstatymas iš 
jns pasekmių, kurias pagami- 
na. Hel kam ir kodėl? Mes ue- 

žinome. Ir jei šydras Imtų nn-i 

f imtas nuo. akių — kadir per 
valandėlę — astr nomas tvir- 
tai atsistojęs prie tūkstančių te] 
leskopų, susipurtintų — misiją, 
stų bežiūrėdamas Į teisybe. 

Matematikas grabinėja P° 
skaitlinių labirintą ir žino tei- 
sybe. Ji jam aiški. Betgi miste- 
rija apsupa ji. Jis mato teisybe 
linijoje, kertėje, rate; ir ji nuu- 

lat praši jo žiūrėti, jieškoti. 
Jifi galėtų suklaidinti — pra- 
žudyti save neapribotuose Lai- 
k \ keliuose ir austi baisią Tei- 
sybės akį, besistebeilinanėią } 
jį iš begalybės, kurią jis bando 
perduoti Į apribotas dalis. Bet- 
gi jis nedrįsta •; jis negali maty 
ti Tjisybės Siel s. — nes ai)- ; 
žlembtas negali matyti Bega-j! 
litiio. 

Tūlas yra pasakęs: 'Teisy- 
bė randasi pačioje sieloje."1 
M"r verčiau paklausime: "Kur! 
šiame didžiame pasauliu pašau 
Iv j e nėra teisybės?" Teisybė 

visur. Teisybė begalinė. Ir žmo 
gus savo apribotoje negali sek- 
li teisybės Į begalybę. Athana- 
siu.s. interpretav Kristaus žo- 
džius. Aš esmi tiesą," tvirtin- 
damas, kad jis yra tikras viso 
re;iliškumox ir egzistencijas 
ĮiJncipas ir pradžia. Koks bai- 
sus dalykas tada siovėti )egė- 
[liškai prieš teisybę, kaip kilo- 
tas, žiūrėdamas Į pačia.: Tei-i 
sybės akis ir su panieka klau- 
sia: "Kas teisybė?" 

"Teisybė prieštarauja mušu 

>rigimčiai, nes ji reikalauja, : 

;ad mes žinotume save kai] i 

įpribotais." » 

Taip pat ir dailėje. Teisybe 
yra T Imlumas. Skulptoriaus 
tikslą- yra teisybė, vienok ii 
trukdo ji. Tepliorius svaid sa- 

vo teptuką veltui, kad apipiešti 
tiktai teisybės panašuma. 1 i:? 
žilio ̂ teisybę, bet ii išvengi?1. jo 
rauk s palietimo. O! "dailė il- 
ga, bet gyvenimas trumpas!" 

Hegalinė teisybė nedali lniii 

teptuku apipiešta ant regia- 
ny s pajautimo ir numanymo 
drobės, kaip kad muzikali- mis 
tras negali rasti savo melodi- 
jos sielos ir teisybės i»' perduo- 
:i ją tobulume aebr maiiško 
uilsakiipsnio notom-, žmonis, 
vo išreiškimo pažinimai negali 
pasiekti teisybės begalinį bal- 
>ą. — "Jus pažinsite teisybę ir 
eisybė padarys jus laisvais." 

Lhuhikas, 
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^^l).Ar vėžio liga yrk lim- 
p£i^a? Tiek, kiek mes da- 

j bar žinome, ji yra nelimpa- ? ma. Jokiu perų, kūne įleis 
ti arba ineję į žmogaus ar 

gyvulio kuną butu priežasti- 
mi vėžio ligos, iig-sioliai ne- 
surasta. Taip pat nėra jokio 
pamato, tikėli pasakoms, ku 
rios taip dažnai pasakoja- 
mos apie "vėžiu užkrėstus 
rJamus', arba "vėžių so- 

džius". Sirgimas taja liga, 
kuriuose nors namuose, ar- 
ba gatvėje, daugiau kaip ki- 
tuose, atydžia; dalyka išty- 
rus pasirodo, kad tuose na- 

muose ar toje gatvėje dau- 
giau žmonių turinčių kai pu 
sę amžiaus. Kadangi vėžys 
yra liga vidurinio arba se- 
nc-ri > amžiaus, taigi su- 

prantama, tokiose aplinky- 
bėse, dažniau atsitinka ir 
vėžio ilga. Taip-pat pasa- 
kos aįrie daugiau vėžio liga 
sergančiuosius kuriame nors 

yodžiuje pap:'ust<' ištyrus 
Jpdrodė, kad tai yra so- 

Jcfžius, iš kario dauguma 
jaunuomenes y n. kur nor- 

iškeliavus. Del tos priežas- 
ties taip daug mirčių nuo ve 

žio ilgs yra. \'ormon'to it 
New Hampshū'e valstijose, 
nes iš tų valstijų daug jau- 
nuomenės yra :.®<jus'os i ki- 
tų valstijų miestus. Vaka- 
rinėje valstijose, karna gy- 
vera daugiausia jaunuome- 
nes. nv. ve.^io miršta labai 
mažai. 

Pasakojimas, kad galima 
užsikrėsi vėžio liga nuc kito 
žmogaus yra nepamatuotas. 
Iš daugel tūkstančių užre- 
korduotų vėžio operacijų, 
nėra nei vieno atsitikimo, 
kad ligonis butų užsikrėtęs 
nuo chirurgo ar slaugytojos. 
Pasibaisėtinas apleidimas 
kai-kurių ligonių atsitinka 
vien dėlto kad jo prižiūrė- 
tojai bijosi užsikrėsti t a ja 
li£a. Ypatingai tai yra ne- 

laiminga, kadangi vėžys, 
kuomet r.s yra neisgydomas, 
reikalauja kantrios ir žmo- 
niškos priežiurc.*. Nors nė- 

}įri pavojaus gydyti ar aprai- 
šioti sergantį vė>-;) liga, te- 

čiaui:., paprastas švarumas 
reikalauja, kad sutepti pa- 
r&išalai ir įvairus nešvaru- 
mai apie ligonį serg?ntį vė- 

žiu, butų atsargiai surinkti 
ir dezinfekuoti' o apraišatai 
sudeginti. Tai daryti rei- 
kia ne dėlto, kad bijoti užsi- 
krėsti vėžiu, bet deito, kad 
puliuose ir apraišaluose ran 

dasi įvairių parų panašių į 
tuos, kurie yra priežastimi 
vočių, rožės ir kitų odos už 
degimų. 

2) Ar vėžys gali būti pri- 
gimtas? Praktiškai sakant, 

'vėžio liga nėra prigimta. 
Niekas negali taip gerai to 

dalyko patikrinti, kaip gy- 
venimo apsaugos bendro- 
vės, kurios žiuri į tą dalyką 
iš biznio pusė?. Tos Įstai- 
goj kuomet sprendžia ar 

asmuo yra "good Risk" ąt- 
meta prirodimus, kad vie- 
nas arba kitas nervų arba 
kuris nors protėvių yra sir- 

gęs ta liga. Jų pačių at- 

sargiai vedami rekordai 

per daugelį metų prii'odo, 
kad tas neparodo dar kad 
asmuo tąja liga turėtų sirg- 

Iti. Ištikimųjų srnai ir labai 
tikrai vedami tyrinėjimai 
gyvenimo apsougo^ bendro- 
vių statistikų gaiutinai pri- 
rodė. kad nėra priežasties 
tos ligos bijotis, nors ir abu- 
thi tėvai butų mirę nuo vė- 

sa). 
Žio ligOJ. 

Ties?, kad kai-kuriuose 
Ibandimuose su pelėmis, ku- 
[ rie taip plačiai buvo apra- 
išomi laikraščiuose, lyg nu- 

rodo, jog vėžio liga dažnai 
užpuola tuos gyvulius, kurie 
Įyra gimę iš arti stovinčiu 
giminystėje tėvri. Tečiaus, 
nors tas faktas ir yra žino- 
mas, reikia patėmyti, kad 

Į tas tik yra kai-kurių, baltų- 
iji pelių rusių, ne farp visų 
| veislių ir niekuomet nebuvo 
|patėmyta tarpe baltųjų žiuri 
kiu marių ki.ilių, zuikių 

Į ir kitų gyvulių, kurie yra 
[vartojami tos ligos bandy- 
mams. Labai nenaturalės 
sąlygos, kuriose tie bandy- 
mai yra vedami yra taip 
skirtingos nuo tų, tarp ku-j 

į rių randasi žmonių rasė, jog 
įgalima tikrai sakyti,# kad 

j vėžys butų prigimtas tarpe 
: žmonių. Kitais žodžiais sa- 

| kant, bandymų prirodymai 
į nedali dar 'užstoti statisti- j 
i kos prirodymų, kurie paro- 
! cio, kad vėžys yra neprigim- 
I tas. Net, tie, kurie tvirčiau- 
jsiai/ stovi užtai, sako. kad 
insigema tik palinkimas prie 
vėžio ligos, bet ne pati li- 
ga. Daugiausiai ką galimą 

I patarti tiems žmonėms, ku- 
jrių šeimynos randasi vėžio 
j liga, kad jie patirtų ir* ypa- 
tingai saugotų ligos apsi- 
reiškimus, bei kad saugo- 

.tųs tos ligos taip, kaip ir ki- 
lti protingi žmonės, kad da- 
ro. Tečiaus, jie neturi rū- 

pintis niekuo daugiau. Ne-j 
teisingas supratimas, kad 
vėžys insigema kįla iš to, 
kad liga taip plačiai išsi- 
platinusi dažnai užpuola ke- 
j lis šeimynos narius toje pa- 
čioje ar sekančiose gentkar- 
tėse. 

3) Ar vėžys yra kraujo ly- 
ga? Ji3 nėra kraujo liga ir 

j negali buti paskaitoma pa- 
našiu į venAros ligas arba 
į ligas, kurios paeina iš ne- 

jdoro ir nemorališko pasiel- 
gimo, kas galėtų suteikti 
ant pavienio žmogaus ar 

šeimynos ištvirkėlio vardą. 

Kaip vėžys' Išauga. 
Yra gerai žinoma, kad j 

žmogaus audiniai, raumens, j jglšžnįs, kaulai ir t.t. susi-j 
deda iš labai daug mažy- 
čių celių. Tos celės, kaip 
kada yra palyginamos i ply 
tas mure, ir jos laikosi vie- 
na su kita sujungtos me- 

džiaga, kurią galima paly- 
ginti prie kalkių mure. Te- 
čiaus tos celes nėra tai ne- 

gyva medžiaga kaip yra 
plytos. Jos yra gyvos, nuo- 

lat auga ir miršta, prisilai- 
kant kai-kurių įstatymu, ku- į 
rių mes gerai nesuprantame. 

Kaltais kurios nors iš tų 
celių pradeda augti ir vys- 
tyties nepanašiai į kitas vi- 

ešai nepaprastu budu. Maža 
celių grupe, rodos, sudaro 
kaloniją, iš kurios pasidaro 
nesveika ir augančia kune 

| vieta. Ta vieta gali buti 
j odoje, krūtyje, pilve, gerk- 
lėje. ar kituje kokioje kuno 
■ dalyje. Dažnai celės sudaro 
ro .mažą kieta gumulą, ku- 
rį lengvai galima užčiuop- 
ti ir, kurį gali chirurgas 
lengvai pradžioje išpjauti. 

Jeigu originalis guzukas 
yra neišimamas paprastai 
jisaį auga ir prasiveržia į 
apsuku; esančius kuno au- 

dinius. Tas priaugimas yra 
nelaimingas skirtumas tarp 

! paprastų gazų, panašių į 
karpas ir nelabųjų guzų pa 

r.\!)KK!TK FRANCI JOS 
p>i<:lais\ iams! 

( l aša nuo 2 i>u.- i.) 

Draugą iš. Škotijos ir Prūsu 
Lietuv/ų Balsą iš Tilžės; dar 
iš Lietuvos kartas nuo kai- 
to pakliūdavo keletas laik- 
raščių; paskutiniu laikn p ra 

dėjo ateiti iš Amerikos: 1) 
Darbininkas, 2) Chicagds 
L/ctuva. 3) Draugas, 4) Sau 
darą, 5) D/r va, 6) Naujie 
nos, 7) Saulė, ir kiti. Iš Lie- 
tuvos ateina su kurjerais 
L/euvos Ūkininkas, Darbas, 
Socialdemokratas. KarišktV 
Žod/'s, Vienybe. Nors pra- 
syta ir kitų redakcijų, bet 
ikišiol neatsiliepta. 

Labai reikalingos maldų 
knygos, dainų rinkiniui ii 
kiti lengvesni pasiskaitymai. 

Taigi arti 1000 lietuvių 
lai'kia, kada pules su- 

grįžt namon. Kitos 
valstybės pamažu ga- 
benasi saviškius tėvynėn. 
Lietuviams-gi tai neperge- 
rai sekasi. Šiais metais vos 

tik kelios dešimtys lietuvių 
parkeliavo per Franci,jos 
Delegacija Lietuvon. Prie- 
žastis tokio užtrukimo — 

•p/ii/gij stoka. Kad taip ištek 
l;aus pinigu, nors 20,000 
frankų butų, tai galima bu- 
tų per kokiu du mėnesiu be- 
veik visi Francijos lietuviai 
pargabenti namon. Su Prū- 

sų Lietuvos belaisviais, lie- 
tuviais Francijos miesto 
Turs'o tas pats. Amerika ir 

Anglija visuomet atsiliepda- 
vo į savo brolių vargus. Pa- 
ti Pareivių Komisija, kuri 
darbuojasi Paryžiuje, turi 
didelę paspirtį iš Amerikos 
lietuvių. 

Tikimės, kad ir šį kartą 
susilauksime reikalingi} su- 

mų iš anapus didžjurio, pra- 
džiuginsime' laukiančius gi- 
mines ir griuvancius ukius, 
duosime šaliai naujų pajie- 
gų, žodžiu, pagelbėsime at- 
sistatyti naujai Lietuvai. 

Surašą skyrium atsiųsim. 
K. G. 

Paduodame surašą (Su- 
rašą skyrium atsiųsim. IC. 

G.) c-ančių nntsų žinioj 
Prancūzijos ir Belgijos be- 

laisvių ir šiaip norinčių grįž 
ti namon lietuvių, tik netu- 

rinčių tam pinigų. 

našių Į vežį. Ant galo iš- 
auga didelė masa ir mažos 
jos dalys atsiskiria ir pa- 
puolusios i kraują ir lymfą 
jais išsiplatina po visą kū- 
ną. Ji paprasta celė išeina 
kune ir savo vietos ji beveik 
nieko nereiškia; nes tokia 
celė miršta.- Vėžio cėlCs- 
gi turi tokia gaivtimo jiegą, 
kad auga, kur tiktai papuo- 
la, ir kur tik viena tokia ce- 

lė apsistoja, naujas vėžys 
pradeda augti. 

Vėžio išsiplatinimą kune 
galima palyginti prie issi- 
platinimo limpančios ligos, 
kaip tymai, mieste arba 
gaisras namuose. Jis prasi- 
deda vienoje vietoje svei- 
ko kuno taip, ir tymai pra- 
sidedą vienuose miesto na- 

muose. Jei uždarysi na- 

mus ir neišleisi tymų išeiti 
epidemijos nebus. Bet,, jei 
žmonės iš tų namų vaikščios 
po Įvairias miesto vietas, 
nėra abejonės, kad prasi- 
dės epidemija, kurios ve- 

liju negalėsi jokiu budu su- 

laikyti. Jeigu maža ugnelė 
yra greitai užgesinama, pra 
gaištis bus labai maža, bet 
jei leisi ją platinties, ir iš- 
augs Į didelį gaisrą, kurio 
nebus galima net ir geriau- 
siomis priemonėmis užgesin 
ti. 

(Bus daugįau). 

Gal atsiras gerų žmonių 
Amerike, kurie at^ųs nuo 

savęs Delegacijai pinigų su- 

grąžinimui savo artimų žmo 
nių iš svetimos šalies Lietu- 
von. 

Pagal apskaitymą iš Pa- 
ryžiaus Kaunan per Vokie- 
tija parvažiuot atsieitų apie 
100 dolarių: gelžkelio bi- 
letui, bagažui parvežti, mais 
t ui kelionėje, kancelerijos 
ir pasų (vizų) išlaidoms, 
pagalios apredvmiū žiemą 
keliaujant ir netikėtoms iš- 
laidoms. Kas liktų iš tų pi- 
nigų, tai butų nusiųsta Kau- 
nan kad parkeliavusiam į 
tą viotą pinigai butų atiduo- 
ti. 

Delegacijos adresas: 
Delegatbn de L/tuan/e. Ave 
nik- M.irceau, 55, Paris 
France. 

PaieiviL Komisijos prie 
Franci jos Delegacijos, 

Pirm. D i*. K. Grinius, 
Sekrt. Kun. A. Vil/mas. 

jis Trakų apskričio, 12, Vii, 
1919. 

Rašo: Užėjus vokiečiams 
gyvenimas daug pablogėjo, 

I surekvizavo abudu arkliu 
kai.; gi ir gyvulius 
i Kaip nuveinu in kalioniją. 
laiai baisu, kad nėra tvar- 
kos; vaikai sveiki, bet bai- 
siai ištvirkią, jeigu ilgiaus 
pabūtų nedraudžami, nemo- 

kami, ta) nebežinia, kas iš 
jų butų; rąstai, kurie buvo 
suvesti budavojimui, tai jau 

j sudeginti, stogai pradeda 
piį št, nei vieno arklio nelai- 

;ko, tik turi viena karną iri 
teličiį ar 7 ožką, aveles ir] 
kiauliukę; kad pagrižau 
1913 miatais iš Rosijos, tai 
vi 3a s laukas stovėjo dirvo- 
nu, buvo kam dirbt, šiais 

i metais aš dirbau; bet da vi- 
su dirvonu netišdir^au 

* Rašyba'palikta. 

Iš StaklrškSs. 12 spaiio 
1919. 

Tamstų žmona šiais 
metais mirė. Kelis metus 
kamavosi koja. Vaikai svei 
ki. tik vargingame padėji- 
me. Žemę dirba švogeris. 

Iš nelaisvės ir Rusijos be-' 
veik visi grįžo, -tik stebėti- 
na, kad Tamsta lig šiol ne- 

gavai progos pargrįžti namo 

iš Franci jos. Stakliškėse sto- 
vi lenkai. Jezne lietuviai... 

* Rašyba palikta. 

K/etavisk/o Vaisčiaus. 
Šuolių viensėdžio Juozo 

Bliujaus (be datos) rašo- 
m a: 

.... likausi vienas su lfi 
metų pusberniu sunumi — 

pusantro darbininko išmai- 
tininuii 20 asmenų, broliu 
ir mano šeimynos apie 40 
desetinų apdirbimui lauko. 

prašau nužemintai 
paliuosuoti (mano broli Ig 
natą Bliujų; iš nelaisvės na 

mon paliktos šeimynos ir 
lauko globoti. 

Prašytojas Juzas Bliujus. 

Iš K/etaviškįo para p/jos, 
15, X, 1919. 

.... Namieje bunu aš vie 
na šu pora vaikų 4 ir 6 me- 

tų ir sena vyro motina ir 
neišgalime gerai apdirbt 
turimųjų 6 dešimtinių že- 
mes ir atlikti valstybinių 
priedermių ir šeimyną pra- 
maitinti. 

Nužemintai prašau pasi- 
rūpinti mano vyro namon 

paliuosavimu. 
Rašyta Kaišedoryse 13 d. 

spalio, 1919 m. Už nemo- 

kančią rašyti, prašytoją Jie 
va Cudulienę jos asmeniš- 
kai prašomas pasirašė, 

J. Milančius. 
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Ofisas: Tel. Diover 7042 m 

DR. S. NRIK&LIS I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f| 

Chicagoa 4712 S. Ashland Ave Šj 
Cicero 4847 W. 14th Street g 
Ofisae: Tel. Cicero &361 §[ 
Rezidencija 3336 W 66-th Street g 

Telephone J-'rospect 858*> § 
ililU!llll!llllllll!lllllllll!ll!lll!llllllllllllllll"!t:iii!!H!lllllll!l!!'illl!ll'lllllll">i 

Vhone Bouleiard 21 60 

Dr. fl. J. Karalius | 
utaisENa 'usioa 

LIGOS 

Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 tki d ff 
vakarais. 

3303 SO MORGU SIREE1 

DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
\r psi nervuotas, skauda gaivi). trumparegysti 
•<atina nuo silpni) akių. Sergfikite savo ret;v 
i imi). Ypatinga domi atkreipiame š vaikas 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vakaro. Nodėl.: 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1.!>T>3 Y/est 47-ta kampas 
Ashls-d Ave. Telefonas Drover 9C60. 

PiatfPk Nau •••» Metu* -<u toou'u aid" < 

i*jlrou, tnip. ic '.o •■iepi-aieistuir.'-j ot • 

iUl flirtus, k:i» "1j ji.. .)Utl naudm^*. 
efTj ,.ti praša'.invi.H, pašiurkite su itn< 

ri«;4 eiuunt m>- teitu. fc^iainlradju t)» <s 

Gorci pritaikinti »!cn ial pratotilna airių 
.aivos ikaudėjimuo, irunnpa~<,jy*'tė k t* „eb 

JOHN SMETANa 
SPECIALISTAS AKIŲ 

801 S ASHLAND AVE„ O-MCAG 
K»o« Uilioi, »ii -ii f U'.'o aptieiu*. TtmvtiM 

> ••i.'.ao aurafe 
Ka.iit>a» I^ter Gat-rte. 

Valandos: nuo 9tu* <ra«. »>u« ik L Tai. vnkt 

"LiETUVA" 
ADOMAS A. KARAI.!AU£..aS 

SEKANTI Al RA?. AL": 
A3 labai sirgau per 3 metu*!, ruslabnėjęs pilvelis = 

bn*o. Dispepsija. nevirluiiiiai pilvelio, nuslabnėiimaa. ? 
Kraujo, liksti}, Ncrvij ir alielnas sjikg n r. vėlimai | <iiso kinio |r buvau nustoję* vil'i s, kad bcįjvven- r 
-iu. Vt«ur jiejkojau «au pauelbos. •jtiRailėjan visoje | Amerikoj ir už rubezt'4. bet niekur negavau tavo | ■-veikalai paj;eU>o«. 

I'.ct kada pareikalavai* 'šalutsrai va!"»ų,« Hitlerio, | 
Knujn valytojo, Nervai .4. Inkšti; ir Reutnailsmo į 
gyduoles, tai po luvartojiinui mirtC'os gyduolės, mano į 
pilvą-' pradėjo atsigauti, stipiėt, gerai dirbt. Kr«ujai | 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. | Reumatizmas j.ranyko, ūi:gliai nel"»r>dė po krutinę. | 
Vidurių rėžimas i'nylo pj užmušim,ii visų lirų R4- = 

giu 3 ^iiteslti iSeerdavai ka^ savaitė po b'tt-.lį Sa* ? 
lurara?, umrria. ir po ,men. rs.i pūvciKsie pama Vi Mcirtmna ''nir fr<rn r 
dienos ir nakties. Hn- l>nr iauciuo* «.mnKiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu d^oin Į 3a!utai*»s myliom ir linkiu vi-cien-c gavo draugam* ir pa jjstainiriTi* į 
su tukiai* 8- si t ik i mais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras* 
SALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTICM. J. BALTRENAS P-v>f l 

1707 So. Halstsd SU Phone Cana 6417 £hicago, Illinois Į 

Žinoma* per i! 5" tuntus ir Valdžion ;»? įkūrimą.* 

Henry j. Schnitzer State Iria n!: 
Pavelijant Suvienytu Vaisti j\) Valdžiai kaip pinuti 

taip ir dabar 

"j ii Sis TliETovį j 
ir gvarantuoja 

Norinč rua gauti prekes pinigu ir kitų 
DieJdiiarae kreiptis pas: 

Henry j. Schnitzer State Bank. 
141 \Vashington Street, New York, N, Y. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ bArtiifcMS 
Teisingos Kainos. 

Uzganėclinimas gvarantuo'as 
Vyru ir vaikinų siunti ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet nerimti 
laiku, vėliausis; stu'lu ir konservaryviškų modelių ?2O.0O iki i4i>.00. 
Vyrų Ir jaunų vaidiny siutai ir ovcikotai nuo $15.00 iki $28.50. % 
Vyriškos kelinės $3.00 Ir ausčiau. Vaikų siutui duo $5.00 ir aukščiau 
Pirkite sau ovorftofus dabar. kol žiemos aukštos kaino? dar n^atSjo. 
Męs turime daug Iriek apdėvėtų niulų ir ovorl*ofų nuo $S.."0 ir augSClan 
Fu'l drops, tusedo, frakai ir t.p. nuo $l(f.00 ir augliau. 
Krautuvė atdara kas vakarę iki 9. NetiSliomis iki 6 vaL po piotų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro.'nsteit,ta 1302 

S. GORDON 
1415 SO. hALSTED STREEf 

trr. i<mi HWHJ —' ■ 1 -»■'»—■ 

O 3EL^3I«2?ua. JL;A 
Silpnybes, paeinančios r.uo perdirbinio, p.nlsii o, rn:a;iu Ir ramuonu 

$ustiur;hiio, strciiosi;, yra. greitai pra&fkliiin.:.iOj, v '.o;:.ut 

PftT'&T»KX"PKI T- H.I fcKi il£L- e£ui ■*&» ■IL'i. cJiį.C u—-/. tKvvLl 
<k I): r.iij;:« lioiUale" 

Šeimynos, Lt.rioa kartą<!:u::Aojo jo vpikiaufi i.rjsl •: .io tva prieina. Yra tik vienas l'jiln-EspeUeris ir dcl jusu cpsiin. vir_), ji p. -o: » itas 
rausu vaizbažonkliu 

ANCHOHi (Įk.aras) n|' 
Jeigu ant pokelio nėra vai:;1»j-;.tMiklio ikaro, tai ji. ; a tiks a* ir jus t'iiv » 

r.simkito. Y:si>8e nptii'kosy oc :{.>c. ir Taipgi j i!':. .1 į... iStiirbfjuu : 

F. A D. RICHTIZR & CO., 3-6-CCO Droaii\v:iy, Nciv Verk 

Reikia Sukelti 
Lietuves Paskolą! 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KUOGRFJCIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MILTĮONA DOLERIU ANT DVI RIX' METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS J N METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus j 
Amerik s Lietuvių Taryba ir A menko" Lietuvių Tautine Taryba, pričme so 

kančia revoliuciją šiame reikale Lapkočio 5 d., Littshurghc. 
i 

"Amerikos Lietuviu Taryha pripažįsta ir apsiima remti sutarti tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bemlrovčs sukilime 
$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5]-£ mios." 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant b >nų 
lž $50.00 reikia inmoketi nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

S 1000.00 " " $100.00 
Sėsk tuoj aus ir išpildęs aplikaciją, pri,siųsk tuojaus su reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi Imti ramus, žinodamas, kad savo prie- dermę išpildai. 

120 TREMOMT STREET BOSTON, MASS. 
iuo Siuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su ši 

laišku prisiunčiu pirmą mokestį S 
Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 
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Iš Amsiikos LiBtuvig 
Tautines Tarybos 

Raštines. 

Posėdis lapkričio 18: Iš 
Pranešimų Tarybon: 1) 

Laiškas iš Europos maždaug 
tokio tufinio: "Reikale Lie- 
tuvos atstovybes Wushingfco 
ne štai kas reikia pasaky- 
ti. Jau rugpjučio mėnesyje 
buvo žinoma, kad šita at- 
stovybė yra nužiurėti, ir 
buvo patvirtinta ir kad jau 
ir asmenis tai atstovybei 
kad reikalas bus netrukus 
išrištas. Bet, ant nelaimės, 
šalyje netrukus pasidarė ne 

tikėtų sunkenybių, kurios 
privertė vaMžią viską kitą 
atidėti tuom tarpu šalin. 
Svarbiausiu iš tokių atsiti- 
kimų buvo Lenkiį suokal- 
bis, padarytas ̂ t ikslu nugrio 
vimo Lietuvos Valdžios, kas 
buvo planuojama ant rug- 
pjučio 29-30 d. Kiek pla- 
čiai ir nuodugniai tasai suo 
kalbis buvo padarytas, pra- 
deda tik dabar aiškėti, kada 
gauta Leinkų slaptaraštis 
(šifras) ir daugybe doku- 
mentu. Vyriausi direktyva 
ėjo iš Varšavos per Vilnių; 
jie skaitė ant tam tikru 
slaptų organizacijų, sudary- 
tų' pačioje Lietuvoj. Lietu- 
vių armijoj šie niekšą' me- 

rgino sau sudaryti lizdus ir 
patraukti savo pusėn kuo- 
tftaugiausįai kariumenės — 

išinoma, prisidengdami ivai 
įlomis natomis lietuvių 
kilmės ir neva Lietuviais 
patriotais, kurie turėjo Lie- 
tuvos valdžią diskredituoti 
ir jos nugriovimui priekabę 
surasti. Šitie manekenai tu 
rėjo būtį pasodinti suokal- 
bio 'sd i rėkto irau", prie "po- 
rozumienia polsko-lite vv- 

skiego". Ant laimės, nie- 

kas iš to neišėjo, nes jnusų 
• vaikinai sučiupo juo3 visus 

tą-pat nakti prieš pervers- 
mės Įvykimą, kuomet jie jau 
telefonus ir telegrafus ap- 
link Kauną pradėjo kapoti. 
Rašančiam šiuos žodžius, 
pasitaikė proga studijuoti 
daugeli užgriebtu dokumen- 
tų, iš kuri ii matosi, kad Len 
kų buvo duotos direktyvos 
ne tik perversmą Kaune pa 
daryti, nuverčiant valdžią, 
bet ir nugalabinti pavpjinr 
giausius Lenkams asmenis, 
—"kul būriškai", argi ne? 
Temato Amerikos Lietuvių 
visuomenė, kokie nevidonai 
dabai- yra Lietuvą apsupę! 
2) Amerikos laikraščių tūlas 
sind;katas pasiųlo Lietuvių 
reikalams patarnavimą ant 

lengvų išlygų, idant Lietu- 
vos nepirgulmybės klausi- 
mas butų tinkamai Ameri- 
kos visuomenei isskelbtas. 
3) Pranešama, jogei ant 

lapkričio 23 d. yra- rengia- 
ma New Yorke Lietuvos Mi- 
litarės Misijos 'išleistuvės 
Europon, podraug priėmi- 
mas sugrįžtančio iš Lietu- 
vos kun. J. Žiliaus, kuris 
kaip-tik į tą laiką jau pri- 
busiąs Amerikon. 4) Ta- 

rybos komisija: p. p. Vini- 
kaitis ir Jankauskas buvo 
ant sutiktuvių Anglijos ka- 
ralaičio ,New Yorkan pribu- 
vusio; komisija,buvo drau- 

ge su kitų tautų komisijo- 
mis. Karalaitis, Lietuvius 
patekindamas pasakė: 
"Lietuviai man malonu ma- 

tyti". 5) Kabelis iš Pary- 
žiaus, jogei p. Narijauskas 
buvo nukeliavęs Romon ii 

gavęs nuo popiežiaus už- 
uojautos žodį Lietuvai. G) 
Kitas kabelis praneša, jo- 
gei tris Lietuvos atstovai, 

; keliaujanti Amerikon, tapo 
j f'kryžiuj e sulaikyti, nes, 
Amerikos konsulas nenore-. 

jo jų pasportų vizuoti. 7) i 
Dar vienas iš Paryžiaus ka-j 
belis, kurioumi Lietuvos vai 
džia prašo amerikiečių la- 
bai greitai išsiųsti $25,000 i 
tūliems begalinės svarbos | 
reikalams. 8) Pranešta Ta-| 
r bon, jogei yra rengiama 
naujos įr labai svarbios 
Lietuvių Bylos išklausymas 
senate. 9) Pranešta, jogei 
koike nevidonai stengiasi pa; 
sėti nesutikimus tarpe Lie- 
tuvių ir Ukrainų. 9) Pra-i 
neša L. G. Y), komisija, jo- 
gei surinktieji drabužiai 
jau baigiami pakuoti ir šią 
dar savaitę bus išsiųsti Lie- 
tuvon. 

Nutar/mai: 1) Dalyvauti 

Lietuvos Militai'c-s Misijos 
išleistuvėse. 2) Sandaros 
seiman, p. Sirvydui negalint 
išvažiuoti, užtvirtinta šie 
Tarybos pasiuintiniai: p.p. 
A ugunas ir Račkauskas. 3) 
Musų srovei pripuolanči<) 
dalį Lietuvos markių par- 
davinėjimo, paves 4 L. N. 
Fondui. 4) Lietuvon isva- 
ziuojantiesm paliudij tfuus 

i.utarta pavesti išdavinėti iš 
L. N. Fondo, per ją skyrius, 
iš C'niro. 5) Taryba reko- 
rnc įdios Išpildomai;!m Ko- 
mitetui ištikimų žfnonių, 
Kurie kolnijose užsiims pas- 
portų išdavinėjimui, paliudi 
jimų. J. O. Sirvydas, 

Amerikos Lietuvių Tauti- 
nės Tarybos Sekretorius, 
}20 Grand Street, Brooklvn, 
N. \\ 

Beždžiones ir žmones. 
Profesorius k\ L. (iarner, kti 

ris per 23 metus cintralinčje 
A trik j tyrinėj » beždžionių gy, 
\ enimą ir, kuris tame laiko-tar- j 
pyj pramokino 27 šimpanzes ii! 
12 gorilų, sugrįžo Į Suvienytas 
Valstijas ir Zūrnate "The iii-j 
depeiylent" patalpino labai į-į 
domų ir m -ksliska straipsnį,! 
'airio mintį bandysime perduo- 
ti savo žodžiais. 

Didžiosios bezdži mes (apes f 
arba throp id'os (žmogui pa- 
r r šios) stovi \'i iury j, ana: mr 

jos / i'gsniu tarp žmogaus ir 
mažesnių beždžionių* vadina- 
mu <lir nkeys". Vienok j«>s y- 
ra priskiriam s prie abelnai 
!:_'ž lži. >nių skyriaus. 1 »ei toks 
paskirstymas yra klaidingas, 
nes beždžionė (upe) yra labai 
panaši'į žmogų ir s:ivo kūnu 
ir kuais žvilgsniais. Vienok, 
kad tas gerai pastebėti, reikia 
ilgai ir atydžiai studijuoti bez- 
rz:' nių gyvenimą. Ibzdži ne 

; anas i į žmogų be. eik iš visų! 
:':vil '.snių, kaip t", i protiškais pa i 
į roėiais, btulu, gr ii'.omis indi-! 
viduoliskomis reakcij mis ir Į 
n kėjim., Apsisaugoti. 

Didelių beždžionių buitis, 
tiek skiriasi nuo primitiviskos 
žn: nių rasės buities, kiek jis j 
s k riasi n u > žemesniu už bez į 
dži; nes gvvuliu. Uezdžiones e.-i 
I- namiškai veda savo gyveni-, 
ma, kas pastato jas augŠčiau 
kitu gyvuliu. Pap/asti lauki- 
niai gyvulini bėgioja būriais ir 
nėra ĮKJSisk'rsie j poras. 1 >ez• 

■džionės gy vena poromis ir s t- 

vlarę -^.iniyna taikosi, kad san- 

taik« j sugyventi. Net trečioji] 
be/.ilži nių karta prisilaiko gi-] 
minystės. 

Senas pafinas tampa seimy- 
i, s vadovu, bei teisių davė- 
ju. jis šeimyna vedžioja po mi- 

į šk.į, kaip galėdamas trupinąs* 
; pagerinti jos gyvenimą, apgi- 
na nu užpuolimų ir tt. Jei pa- 

sitaiko, kad koks nors priešas 
j užpuola x imvn-i, jis su priešu] 
'stoja i kovą ir bando laikyties 
] ik! tol, kol pateles ir vaikai pa- 
bėga. 

beždžionės (patinai) turi 
dvi ar tris ; aleles (bet 

! Gar ne r tankiau-iai pašte- 
p'davęs tik \ iona.) ir kiekvie- 
na prižiūri sav kudikius. ji 
maža bezdžioniuka užsided'1 
ant nugaras, kuris rankom ?s a p 
ikabina motinai apie kaklą, o 

k .jas pabrflka po y s ranko- 

j mis. 
Motinos su vaikais gimmia- 

| v imas yra labai oanašus j pri- 
į nletiviškos žmonių šeimynos 
j santykius. Tankiai tenka pašte 
į I :-ti, kari bezdž: nė savo ma- 

žutį laiko rankose, panašiai 
k'iip, kad žmona — moteris lai 
Lytu savo kūdikį. 

Beždžionių vaikai labai pa: 
; naši s > žmonių vaikus. Tarp 
: vaikų panašumas didesnis ne- 

igti tarp įlaužiusiu gyvulių. Tik 

tu 111 beždžionių vaikas skiria- 
si iii- žhionių, kad užgimęs 
daugiau valdosi. Alažas bez- 

džior.ukas privalo viską išmoki i 
iš didesniųjų, kaip ir mūsų vai- 
kai. Bezdžioniukai privalo iš- 
mokti k kius dalykus galima 
valgyti i" kaip juos valgyti. Be z 

džionės labai gaižio::.. Pavyz- 
džiui, jos valgydam s bananą 
netik, kad nulupu žievę, bet mi 

bruka ir mažas plėveles. Tai] 
gi pavalgius su savo rankos al- 
kūne nusivalo lupas, kai]), kad 
mažas, vaikas su švarko rau- 

kt >ve. 

l>ezdždantį visai pa- 
našus į žm .nių- tik truputį cli- 
djsnj. Gimus bezdžionitikė per 
tris mėnesius neturi dantų, vė- 
liaus pradeda dygti ir keturių 
melų bėgyje išauga j s dantį'*, 
kurie iy skaičium ir sustatymu 
visai panašus Į žmogaus. N 

Nuo penkių iki septynių mė- 

nesių bezdžioniuke pradeda pa 
ti apie save rūpinti js, nors dar 

j)o nu tinos priežiūra. Tokio 
amžiaus bezdžioniuke motina 
dar nešioja ant savo nugaros. 

Jeigu maža bezdžionukč el- 
giasi taip, kaip m- tinai netin- 
ka, mokina pribėgus sudrau- 
eižia ją. 

Didžiulių beždžionių pana- 
šiatisias paprotys j žmogų y i a 

šis, tai gaminimas patalo nak- 
ties miegui. Kaip tik pradeda 
temti, tai beždžiones renkasi į 
savo guolius. Šimpanzės turi 
pasigaminę savo lovas medžino 
se ant sakų, apie aštuonioiiira 
|)ėdų augšeio nu > žemės; kaip 
kurios net keturios dešimtis pė 
du nuo žemes turi Įsitaisę sa- 

vo lovas. 
Clorilfis'laliiait mėgsta miegoti, 
l'ž tai jos turi pasidarę savo 

lovas apie dvidešimtį pėdų nuo 

žemės. Bet senis gorila gulia 
•ant žemės, saugodamas visa T C 

-avo šeimyną. 
Skrodžius. 

LAIKRODĖLIS. 
Žiuriu, mąstau... Tikras 

dyvas! 
Šaltas ir neturįs kraujo. 
Bet plastelia, tartum, gyvas. 
Ir ilgisi ryto- naujo 

žmogaus protas pagamino, 
Tą mažutį laikordėlį. 
.'.aiko, bet, be jo nežino. 
Jis neklysta eidams nei gi 

truputėlį. 

GYVASAI REIKALAS. 
Raše Jusu Laime. 

Nesenai man teko išsikalbct 
su vienu musų veikliu trganiza- 

11 irium. Jis man sako: "Jus už- 

| sidarę Ivg klerikai klioštoriu- 
i j'j, niekuomet su žmonėmis ne- 

susiduriat, ir n.turit mažiausi/ 
supratimo apie musų liaudie? 
reikalavimus. Jųs 'rašote api( 
šokius, apie plaukimą, apie niei 
lės psichologija, apie pastabu 

pastabas, o daugiausiai Įvairias 
'polemikas varote npie ek; 110- 

mines komisijas, apie aukų da- 
linimą., apie atskaitų neišdavi- 
mą. žodžiu, jų s mėgstat * apie 
viską rašyti, bet nieko nepa- 
rašote apie Gyvų ji ticikcilu. Ši. 
tai kuomet gaunam SLA. or- 

ganų "Tėvynę" su centr sek- 
retoriaus IkTtaininėmis atskai- 
tomis, peržmrim skaitlių nau- 

jai prisirašiusių narių, pasiro- 
do, kad bėgyje mėnesio vos p 
penkis šimtus naujų narių tepri 
si rašo. Na, ar tai tik tiek turėtų 
prisirašyti ?" 

Tai da: ir taip gana gerai, 
kad ])o penkis šimtus prisirašo. 
AŠ mačiau itų organizacijų 
atskaitas, tai nei pusė tiek ne- 

prisiraš Atsakiau aš tam or- 

ganizatoriui. 
l'rie kitu organizacijų? — 

c O c 

atšovė man organizatorius. Ai- 
tai tamista kitas organizacijai 
u«. ri prilyginti prie Susivieniji- 
i no Lietuvių Amerikoje.' Ta- 
mista manai, kad tarpe lletvi- 
\ ių yra ir daugiau ])anaslų or- 

ganizacijų? Atmink Tamista, 
kad aš esu jau septyni metai 
organizatorium ir esu aš vie- 
nas prirašęs ^penkiolika šimtų 
naujų narių, tai jeigi{Susivie- 
nijimas Lietuviu slnteriknjc bu 
tų tik tokia organizacij u kaip 
kitos, tai aš nieku budu nebū- 
čiau tiek Lietuvių prikalbinęs 
'prisirašyti, juk Tamista žinai, 
kad Susivienijimas moka ke- 
turių laipsnių pomirtinę: $15£, 
$300, $600 ir net $1,000. O ką 
jums (liv da kokia ten l'etrinė 

%ar Joninė ar Algirdinė susai- 
dės? Las jumis narys numirė, 
tai draugai turite pakrapštyti 
kišenius, ir surasti ekstra dola- 
rį, likusios našlės pagalbai; o 

kuonv.t nevisi draugai ant susi- 
rinkimų ateina, tai biedna mo- 

teriškė laukia p ■ tris keturis iv 
daugiau mėnesius, pakol gau- 
na keletą dolarių iš jūsų drau- 
gystės. įsigali aus gaunat po ke 

į lis dob.'ius, biedna našlė ir ne- 

limta kur tie pinigai pasideda 
ir tai kad gauna nuo draugų 
po d larį, t i i draugai su pasi- 
didžiavimu tai mokrei prie- 
ka». .uja, kad šitai mes Tamis- 
tai i e darėme auką, sušelpei n. 

i 'agaliaus kiek tokia moteriškė 
daugiausia gauna? K:id gau 
na šimtinę, lai daug gauna, na 

o kuomet žm gus priklauso 
prie SLA., tai ištikus nelaimei, 
jo moteris gavusi ant kart 
tūkstantinę, jau šį ta gali pra- 
dėti, ir ji nereikalauja klausy- 
tis priekaištų nuo draugų, kad 
šitai aš turėjau užmokėt cV larį 
tavo pašalpai, nes nei vienas 
narys, priklausantis prie Susi- 
vienijimo Lietuvių Amerikoje. 

| ekstra dolarių nariui pasimi- 
! rus n.moka, ir tai jeigu tik vis- 
kas buna ger je tvarkoje, tai 
biedna našlė nereikalauja lauk 
ti keliolika mėnesių kol drau- 
gai suneš po dolarį, bet tuo- 

jaus kas jai teisingai priklauso, 
gauna trumpame laike. 

Kas nežin kaip galima pri 
sirašyti prie Susivienijimo Lic 
tuvių Amerikoje, ar kas yra 
mažai girdėjęs kokia nauda pri 
sir: šiušieji turi iš šitos organi- 
zacijos, tegul kreipiasi prie vii 
t i n T-s kr/ pos viršininkų, sekre 
toriaus, ])rezidento, iždininko, 
0 ypatingai prie organizato- 
riaus, tai gyvu žodžiu gaus in- 

formacijas apie gyvąjį reika- 
lu. Jeigu gi butų neparanku ko- 
kių norint priežasčių deki s.i 

j vietiniai- kii" <pų viršininkai i 

,J -usiaiti ar nežinotumėt jų adre 
so, kreipkitės tiesiai Į Susivieni 
jimo Lietinių Amerikoje cen- 

,jtro raštinę sekančiu adresu, ( 

J gausite pilnas informacijas: 
■j Lithuanian Alliance of 

hnerica. 
1 30/ \V. 30 Si. >"ew York, 

Plione Cancl 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentista&... 

Naujieną Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Hakted St. Chicago 

Geif&s Linimentas. 
Rodcs. kad nera reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa- 
viršutiniam vartojimui nuo visokiu, 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė. 
jose nėra nieko geresnio už 

Severa's I 
Gothard Oii 

(Severos 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- 

$ tiekosa. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. 
taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 
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PI JKUS, DIDELIS III IŠKILMINGAS K A LAK l" TINIS 

BALIUS 
» Parengtus 

DR-STES ŠV. KAZIMIERO KARALAIČIO. 
KETVERGE, LAPKRIČiO-NOV. 27tą d., lS13m. 

Padėkavonės Dienojo 

MILDOS SV£TAINEJE 
3142 S o. Ilalsted Street 

PRADŽIA 5 VA L. VAKARE INŽANGA Sūc PORAI. ] 
Totlel kiekvieni.:; jaunas ar sen:;s nepraleiskite progos, kur galėsite : 

puikiai pasilinksminti. Griož puiki muzika lietuvj.škus Jr angljškus ko- j 
kius, kuriuos visuomenė labiausiai myli. Prie tu bus dar skanus nauji i 
gBrlmai.Taigi nepraleiskite progos, kad po tam nesigailėtumėte, uos tai | 
bus paskutinis balus prieš adventą. Kviečia visus KOMITETASį ; 

IIIIIIIIIKIII 

| UBEl^TY BONDS f 
S Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja 
<5 verte, ir ^aisvė3 Bonduc pilna pinigine verte. 

S T?mt? "v* ats"E„klti! 1 J. G. SACKHEIM & CO. A Atdara kasdien nuo 9—G v 9 Utarninkais, Ketvergais 1535 MILWA1, Ki-E A\ E. 

$ Ir Sub;i*omis 9—9 tarp Paulina ir \Vood Sts. 

('IRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
a?it Turų. L«ntv. Wėiny Ir 8»ocams Popierlc 

P.PECiaLiAl: Maleva m&icvojimj! Ii ^iccus, po $1.53 uu ^Hoi 

CARR BltOS. WR£CKING CO. 
J003-3039 SO. HALoTEO STBKET, CHICAOO, ILL, 

tvĄn 

Geriausia Sekasi 
Liet. Amcr. Pramones Bendrovei 

DĖLTO, KAD 

TEISINGAI SUMANIAI ir GABIAI YRA VEDAMA 
il!!IIMIIIIIIIIUIIIUH!!lllllllllllllllllllillllUII!IIIUIIIIIIIIlllH!llllWII!llll!lllllll!lilillMlllUlflH "Jliiilililll 

Skaityk, šiuos faktus ir persitikrinsi: 

1) Šioji Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik į 
kelis mėnesius laiko. 

2) šioji Bendrovė plačiausiai varo bizni jau nei: keliose ša- 
ikose ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo: 

a) Konstrukcijos (statymo), 
b) Exporto ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių i Lie 

tuvą ir iš), 
c) Industrijos (išdirbystės), taipgi 
d) biurą siuntimo pinigų, laivakorčių agentūros, etc. 

3) Šios Bendrovės investytas turtas jau siekė keletą šimtų 
tukstančiu dolariu. 

4) Šios bendrovės šėrai geriausią turi vertę, nes pinigai 
saugiausiai yra įvestinti i turtą, kurio vertė pakilus jau ant 50' 
procento, reiškia,x apvertus dabar Bendrovės turtą Į pinigus, 
gaunama tiek pelno. Užtai ant tiek pat ir šėrai jau yra vertesni 

5) Šioji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes į pusę metų 
po susiorganizavimui jau išgali mokėti šėrininkams, nuo pelno 
iš apyvartos, net (8'<) aštuntą procentą dividendo. 

6) Šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriau- 
sia patarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužių ir mai- 
sto saviemsiems Į Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su 

primokėjimu persiuntimo lėšų. 
7) šios Bendrovės darbą užgiria Lietuvos Prezidentas, nes 

jo prisiųstas laiškas šios Bendrovės eksperto skyriaus vedėjui, 
kuris čia tilpsta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pagelba yra rei- 
kalinga, nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama laivas su maistu ir 
drabužiais, dėkuoja Amerikos Lietuviams už užuojautą. Štai 
to laiško turinys: 

Sužinojęs iš Tamsios laiško, man rašyto Rugp. 13 
d.,' 1919 m., kad L/etuva susilauks iš Amerikos Lie- 
tuvių lapkričio men. ia/vo su valgiais ir drabužiais, 
Drašau širdingai padėku°t/ Amerikos Lietuviams 
už jų užuojautą ir pagelbą gimtajam kraštu/. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 
(Pasirašo) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybes Prezidentas. 

NNors šios Bendrovės šėrai, sulyg turto, yra verti jau po $15:00 ir buvo manoma nuo 1 d. lapkričio, 1919m., tokia kaina 
pardavinėti, bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norin- 
čių prigulėti, tik negalinčių dabar užsimokėti, todėl paskiausiame 
direktorių susirinkime buvo nutarta dar trumpą laiką pardavi- 
nėti sena kaina. Tokiu budu duoti proga visiems norintiems tap- 
ti šerininkais už pigią kainą. Vienok patariama pasiskubinti, 
nes užsirašymai plaukia šimtais kas dieną ir neilgai trukus ne- 
tiktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus, bet gali prisieiti, kad 
ir už pinigus Šerų negalėsi gauti, nes bus visi jau išparduoti. 

Todėl nelauk, užsirašyk šiaridien. Dabar gali gauti po 
$10.00 šėra. Žinok, kad tai yra v te na iš geriausių lietuvių Ben- 
drovių, daranti didžiausi ir pasekmingiausi biznį. Neužmiršk 
pasakyt/ apie tai savo draugams ir, siųsdamas pin'gus, [s i temyli 
gerai jos adresą: 

Lithuanian American Trading Co. 

; 112 N. GREENE STREET, .*. BALTIMORE MD. 
, 



!'a mus ra ito lainę visokiu pečiu nu > mažiausio iki didžiausio. Kiti parduoda prastus pečitn už tiek ka mes "c- 
rus pardundame. I'as mus pirkdamas niekad neapsigausi su pečium. Mūsų patarnavimas yra geriausias. Pečiu nuve- 

žani, suslatotn paipas, ir dar ugnį užkuriam. 
^ " 

C a<H>aO-CHKHK3<H3- 

L'eninsular P>ase Burncr kie 
tonis anglims labai eystas 
pečius, kuri labai retai pri- 
žiūrėt reikia. 

i 
Tas pečius virti ū* kepti 

su ga#su. Puikus bargenas tik 
tai už. įį 

Tas pečius degina minkštas 
ir kietas anglis. Jis labai 
greit užsšildo stuba ir mažai 
angių reikalauja. 

Šitas Comb. I'ečius geras 
.kepti ir virti su gasu ir an- 

glims. Jisai yra vienas iš ge- 
riausiu kukniniu pečiu su ku- 

riu* >m jokios bėdos neturėsit 
Gvarantuotas ant 20 metų 

>r"Y4 >y« >V< >r< M¥V>T^¥ W 

KŪLIS FURNITURE HOUSE. 
U' >' 

Chicago, 111. 
rnmr.'TBSFi* 73»x^7^^ir?icii!,/ryrac 

J. Paulavičius, Savininkas 
3224 South Halstcd Street, 

Extra Telegramas 

žiausias Balius 
su 5-kiais Išlaimėjimais. 

v 

Rengiamas 
DRAUGI JOS SUN U LIETUVOS 

Ketv., Lapkričto-Novamb, 27,1919 
I 

Frank Balkaus Svet. 
3301 S. Morgan St, kampas 33-čios 

Durys atsidarys 2 vai. po pietų, Balius prasidės 3 vaK 

1NŽANGA 25c YI 'ATAI 

Kviečiame visus senus it ajunus, didžius ir mažus, nes 
bus labai skanių užkandžftr gėrimų ir kendžių, apart ta 

griež puiki muzika lietuviškus šokins. 
PASARGA JAUNIEMS VYRAMS: 

jauni-vyrai, kurie atsilankys ant .virsminėto baliaus 
bus priimami i draugijos narius iki 35 metų amžiaus už 

dyką. Todėl, kas norės įstoti j draugijos narius malonės 

atsilankyti baliaus dienoj ir pasimatyti su kamitetu. 
Kviečia Komitetas. 

ir 
Rengia; įas 1 >r-stes S v. Pranciškaus Sarafično 

SEREDOS \ AK/ LAPKR.--NOV. 26 d., 1919 
AČVEIZDOS DIEVO P AR AP. SVET. 

ant 18-tos ir Uni n Gatvių. 
Scenoje statoma juokinga komedija 

"ŽYDAS ŠTAI X E fE" 
kuri suloš \ yčiu 5 kp. gabus artistai iŠ North Sidėe 
Po perstatymui Šokiai iki vėlyvam laikui prie gražios 

muzikos galima bus pasišokti. Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti", nes visi atsilankiusieji busite užganėdinti. 
Prasidės / vai. vakare. Kviečia Komitetas. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" 
c 

Siit1. I 'aistijos paskolino J i ura- 

pai 9,364,363,888 doldrins. j 

Amerikos finansistai si iru- 

pinę. Jię baisiai bijj, kad riepra 
pultų jii pinigai paskolinti Eu- 

ropai. 
Amerikos bankiariai nusiun- 

| tč Europos vyriausybėms ir ka 

i pitalistams 9.367,363,888 dol. 
Šitie milijardai šitaip paskir 

|styti: Anglijai du>ta4,277000, 
! 000 dol; Prancūzijai — 3,047, 
974,777 dol; talijai — 1,619,' 
922,872 dol; Belgijai — 343, 
445,700 dol; ir visoms kitoms 
šalinis drauge su Rusija 35S, 
069,844 d l 

Taigi, Amerikos bankieriai 
tapo pasaulio 'bankiniais. Jų 
pinigu likimas priklauso nuo 

L , kas atsitiks su Paryžiaus 
taikos sutartimi ir su ]>ačia pra 
siskolinusia Europa. 

Dabar visur pinigai netenka 
savo vertės. Visuotines suiru- 
tės irgi daro nemaža pavojų 
tam metalui. 

Amerikos l mkieriai ger kai 

praturtėjo iš Europos vargų: 
Dabar jie gali daug ko netekti, 

kaikurtems iš jų galės ir v i si s 

kai prastai prisieiti. Reikės 
tuomet sąžiningu darbu užsiim 
ti. 

Orlaivis dcl keleivių. 
Orlaivystė sparčiais žings- 

niais žengia pirmyn. 
Kiekvienas mėnuo, beveik, 

atneša naujenybių šioje sri- 
tyj: tai vandenyno pavergimas, 
lai naujos rūšies orlaiviai, tai 

i rekordas augštumoje. Žodžiu 
sakant oriai vys t ė nuolat tobuli 
na s i ir tobulinąs'. 

Štai dar viena naujienybė šio 

je srityj. Viena anglų bendro- 
vė pradėjo statyti milžinišku 
orinį f lotą ik'lei reguliarės kc 

kivių transportacijos. Dirbina j 
mi tokie orlaiviai, kuriu se ga- i 
Įima bu s .važiuoti 150 žmonių, i 
Tai bus tikras viešbutis. Apar;! 
keleivių, jame važiu s keletas 

lokaju, virėjai ir komanda. 
Tokie orlaiviai pradės skrąi- j 

dyti ant Atlantik-ji vandenyno} 
tarp Liverpool'o ir Ne\v Yor- 
ka 

Tais orlaiviais, žinoma, tega 
lės skraidyti tik turtuoliais o 

taip vadinamiems paprastiems 
žmonėms jie nebus prieinami. 
Keliavimas jais yra labai bran ■ 

gus. Už kiekviena mylią rei- 
kės mokėti po ld. 80 ccntų. 

Šis orlaivis turės 45 pėdų il- 
gio. 100 pėdu pl n.) ir 15 pė- 
dų augščio. 

Ji varys du motorai. KiL'kvic 
na m toro jėga bus lygi 400 ar- 

klių jėgai. 
Du pilotai (mašinistai or- 

laivio) jį valdys, jis galės pra- 
lėkti 100 mylių į valandą. 

Ccrkvu naudoja aps-vietos tik- 
slams 

"Krasnaja Gazeta," leidžia 
ma Maskvoje praneša, kad Za- 
moskovsk je zastavoje vii-na 
i erkvė Novodėvišjavo vie- 

nuolyn >' bus panaudota laiky-j 
rnui koncertų, vakarų, susirin- 

kimų. lekcijų ir tt. Tas nutari J 
padaryti dėlei stokos tinkamų! 
butų. V isokios cerkvės reikm 
n į.s bus išneštos ir atiduotas ki- 
toms cerkvėms. x 

Tai jau ik- pirmą kartą Ru-, 
sijoj cerkvės yra panaudot si 
kulUiriŠkiems tikslams. 

r 

Didžiausia spaustuvė pasaulyj 
Valstybinė spaustuvė Wa 1 

;shingtone yra didžiausia šio-1 

I torius, pabuvojęs Baltame Na- 
|me, Kapitoliirje irk ngre* bib 
li tekoje, barnio nueiti pasižiū- 
rėt i ir t'>s spaustuves, 

į Svečias įeina i didelius, 7 aug 
ŠI u namus, kuriu pastatymas 
kaštavo 2,410,000 dolarių. Tam 
tikri tarnautojai viską aprėdo 
ateivui, idant pamatyti kaip pri 
valo bu t sutaisyta spaustuvė su 

lyg paskutinio tipografišk 
technikos žpdži 

Valdiškoje spaustuvėje dar- 
buojasi virš penkių tūkstančių 
žmonių. Vien'njie salėje stovi 
(S0 "linotype" mašinų h" čia 

darbuojasi 304 raidžių rinkėjai. 
Kitoje, salėje randasi 165 "mo- 
li type" mašinos su 400 darbi- 
ninkų: trečioje salėje dirba 
407 rankiniai raidžių statyto- 
jai. paprastai vadinami zeee- 

riais. 

Atskirame, nuo elektros švie 
s s žėrineiame kambaryj, ran- 

dasi 290 žmonių, jij skaito 

"pauzdinių korektas. Čia jėjus 
reikia užsikimšti au^is — 

triukšmas neaprašomas. 
Užlaikymas ši s spaustuvės 

valdžiai kaštuoja į metus 12, 
000,003 dolarių. Visi darbiniu. 
k;-i dirba p<> 8 vai. i dieną. Nak- 
tiniai darbininkai gauna 20', 
daugiau negu dieniniai. A isi 
darbininkai. gaunjK vakaeijoms 
mėnesį laik sll pilnu užmokės- 
niu. 

STOKA PAS MUS SUTA- 
* RIMO V LIKIME, N LT 

LABDARYBEI. 

Sis momentas, b.ne bus, vie 
nas iš svarbiausių labdarybės 
momentų, kokius lik mes esa- 

me turėję. Šiandien musų tėvy 
nė Lietuva yra vargingiausiam 
ir kritiškiausiame padėjime. 
Todėl šiandien mums lietu- 
viams iki vienam turėtų pir- 
ui 'j vietoj rupėfci, kad sujung- 
ti visas savo pajėgas i vLną 
bendrą nenuilstančią spėką, ku 
ri pasekmingai -rūpintųs ir veik 

tų savo tėvynei Lietuvai. 
(lerai žinome, kai Lietuvo- 

je musų broliai lieja kraują u>: 

laisvę ir gyvybę sav<» tautos! 
Šiandien Lietuvos laukuose ne- 

vienas lietuvis kareivis dej v 

ja ir prašo, kad kas paduotų 
jam laša vandens, bei užrištu U 

j i žaizdą.... 
Tokiems nelaimingiems pa- 

jgelbą suteikia, tai vienitelis L". 
Raudonasai Krvžius, kuris ru> 

Į nuilstančiai neša greitą pagei- 
|l)čį reikalaujantiems. Liet. RaU 
j donamjani Kryžiui prisieina 
• pernešti sunkiausia gyveninio 
' valandą begrlbstant sužeistuo- 
i 6 ° 

j sius badaujančius ir t. t. 

Taigi* kad palaikyti ta įstai- 
ga' veiklia ir stipria, kad galė- 
tu atsakančiai savo užduotį at- 

| likti., yra labai, neis vengimai 
j reikalinga Amerikos lietuviu 
Įgausi parama. Taipgi reikalin- 
gas bendras ir sutartinas vei- 
kimas tame darbe. Bet kaip sy- 

jlsis, pas mus yra atbulai. .Ma- 
tyti, kad mums lietuviams ame 

rikiečiams mažai apeina liki- 
mas musų brolių Lietuvoj. Mes 
vietoj rupinties Lietuvos reika 
lais rūpinamės savo partijų ma 

y.'ai reiškiančiais dalykėliais ir 
kitais visais galais! 

Kad daugiau pagelbėti L. 

Raudonamjam Kryžiui čia a- 

merikiečiai lietuviai sutvėrė 
Lietuvai Gelbėti Draugija. 
I>et tai organizacijai nespėjus 
dar akių patverti, pasipylė Ju- 
desiškos intrigos, kad tik pa- 
kenkus tam prakilnam darbui. 

Klerikalai visa burna, reng 
danii prakalbos ir iš sakyklų, 
agituoja prieš L. G. D., netei- 
singai žmonėms, informuoda- 
mi, buk tai esanti daktarų drau 
gija, kurie jos "ardu surinkę 

c 

pinigus sau pasilaikysią. Kleri- 
kalai turi'nusamdė visokio nlaii 
ko agentus- kad agituotų už 
Tautos L;nda, kuris surinkęs 
aukas nesirūpina pasiųsti į Lie 
luvą, kur jos taip reikalingos 
bėrai, kad jie agitu ja už kai- 
po savo partijos fondą. I»et la- 
bai papeiktimas dalykas, kad 
band) kenkti toms organizaci- 
jom^, kūrins taipgi .rūpina.-'I 
1 Jetuvos reikalais. 

Tik pasidėkavojant klerika- 
lų pastangoms, ,nekurie lietu- 
viai pradėjo nepasitikėti D.r. 
Draugija. Daugelis nebenori 
tai draugijai aukauti išreikšda 
mi j s link savo nepasitikėji- 
mą. () kaip kurios draugijos, 
bei kolonijos nustoj > pasitikė- 
jimo link visų lietuvių Mudu 
ir surinkę aukas siunčia tiesiai 
i I 'aryžių Lietuvos atstovybei. 
Arba kaip kurios organizacijos 
visai susilaikė nuo aukavimo. 
Tai labai peiktina, kad atsiran' 
da tarp katalikų partijos tokių j 

kurie bando kenkti labdarin- 

gam darbui. 
Meskime, nors kartą, ežius 

I iš savo tarpo ir bukim vyrais 
— dirbkim sutartina darbą, "ku 
ri Lietuva reikalauja. 

M. K. Šilis. 

! NAUJU PAŠTO BEI TE- 
LEGRAFO IŠTAIGU 

į ATIDARYMO* TVARKA, 

Užmezgus tiesioginius ry- 
! sius su Amerjka ir kitomis Y^l 
stybčmis, korespondencija žy- 
miai didėja, jos skaičius kas- 
dien auga, paskutiniais laikais; 

pasirodo vis naujų ir naujų lai 

kraščių. Kad ta koresponden- 
cija greičiau pasiektų savo a- 

dresatus, kad greičiau laikraš- 
čiai pasiektų savo skaitytojus 
reikalinga atidaryti naujas pa- 
što — telegrafo jstaigos. Ka- 

dangi atidaryti visoje Lietuvo- 

je iš karto jų negalima ir kiek- j 
vienos įstaigos atidarymas yra 
surištas su išlaidomis, tai pašto < 

— telegrafo Įstaigos bus ten 

atidaromos kur gyventojai ta į 
reikalą labiausiai atjaučia, kur ! 

bus reikalavimai ir kur vietos j 
v 

gyventojai nors šiek tiek, pa- | 
lys prisidės prie apmokėjimo i 

tų išlaidų, t. y. kur duos nors j 
vieniems metams be užmokes- 
nio atatinkamą butą, kurą, švie 

są ir/vežiojimą iki artimiausiai 
pašto įstaigai1 taip pat ir rei- 

kalisgiausius baldus. 

Atidaryti naujai pašto — te 

legrafo įstaigai kokiame nors 

[miestelyje ar valsčiuje reikalin 

,g'a: 
1) Prisiųsti į Paštų, Teie- 

! grafų ir Telefonų \"aldybąi 
Kaune motivuoti prašymą, ku-! 
riamt turi buti nurodyta, kielv 
yra miestelyje arba valsčiuje 
gyventojų ir kiek kilometrų iki 

| artimiausiai pašto — telegrafo 
j įstaigai arba artimiausiai gielž- 
kelio stočiai. 

2) Nutarimą, kad duos 1 me 

tams be užmokesnio pašto — 

telegrafo įstaigai atatinkamą 
butą, kurą, šviesą, reikalingiau 
sius baldus ir važios iki arti- 
miausiai pašto — telegrafo į- 
staigai arba gelžkelio stočiai 
bent 3 syk per savaitę. 

Pastaba: prašymas turi bu-! 
ti apmokėtas žyminiu mokės-' 
niu. Ą -9 

.'ClPTHiNG1 
„ . 1133-1139 Mllwa\ikee A ve. 

GALI BLTTT UŽTIKRINTAS. KAD GAUSI 
VILNONIUS SIUTUS IR OVERKOTUS 

PAS L AM M. 

Drabužiai kuriuos mes pardundame, yra labai 
puikiai pasiūti, nes jie yra siūti mūsų pačių siu- 
vyklos?, todėl mes žinome kokybę tų drabužių ir 
suėėdimas $10.00 yra užtikrintas, nes mes nem> 

kame jokiems tarpinikams. 

Specialiai Paikavonės Dienai. 
Overkotai su juostomis a;ba paprasti, ver-* 

tės 840.00, rusvos, pilkos ir kitokių, arba maišytu 
spalvų $32.50 

Siutai minkšto dryžuoto audimo "Mt. Tom" 
arba "Livingstcm" dirbtuvių $45.00 

Vąlour skrybėles $6.50 
Geri eeverykai $6.50 iki $9.50 
Vaikiukam overkotukar labaf dailiai pasiųti. 

grvnu vihut audimo $8.95 kiti S10.00, 812- $15. 
ir $18. 

Siutai ir ()verkotai nuo $25. iki .850. 
\ iena kaina visiems. Padėkonės dienoj krautuvė 
bus atdara iki pietų. Siuvėjai Gerų Drapanų. 



Jaunimo Kampelis j 
JAUNIMAS—SEKANTI 

KARTA. 
Visi žinome ir visi sne-' 

kame, kad jaunimas — tai 
pri&ugančioji karta; kad iš 
janimo turės atsirasti tokių 
Vyrų ir mergaičių, kurie už- 
ims tas vietas, kurias siuo 
laiku užpildo seni žmones. 
Xai neužginčijamas faktas. 
Tą visi žinome. Nes tautos 
Vairas ir įvairios įstaigos tu 
rčs bu!i ateityje, kaip ir da- 
bar palai Komos. Priegtam, 
imant fiokiu, ar kitokiu 
žvilgsniu, kiekvienos tautos 
kultura vystosi, įvairiu Įstai- 
gų skaičius didėja. Todėl tų 
įstaigų palaikymui, tobulini- 
mui ir platinimui, sykis nuo 

syko, yi-> daugiau pageidau- 
jama gabių, savimi pasiti- 
kinčiu žmonių. 

Tokioj didelėj ir kultūrin- 
goj tautoj-šalyj, kaip Ame- 
rika, veik žedną dieną yra 
proga jaunuoliui užimti ge- 
resnę vietą, kuri dvasiškai 
ir fiziškai pagerintų ir pa- 
linksmintų jo gyvenimą. Mu 
sų lietuvių mažoj šalyj ma- 
žiaus tokių progų. Vienok 
dabar naujai įsikūrusiai Lie- 
tuvos valstybei, bežengiant 
prie galutino išsiiuosavimo 
ir savistovos, labai ir daug 
reikalinga kuklių, sumanin- 
gų ir darbščių vyrų ir mer- 

gaičių. kurie galėtų užmiti 
įvairias šalies vietas ir va- 

J ryti instruktyvį darbą. Išto 
| šiandien matome, kad dau- 
į gelis Lietuvos sugabesnių 
jaunuolių užėmė ytin įžy- 

jtaias pozicijas. Ir dar dau- 
j gelis gerų Lietuvos vietų lau 
| kia šaunių žmonių, kurie ga 

(lėtų jas užpildyti. Taippat 
ir ateityje Lietllvoj rasis jvai 
rių progų,' ir Lietuva diena 
j'š dienos lauks gabių žmo- 
nių. 

Užtai kiekvienam januo- 
I{u{ privalėtų tas rūpėti,— 

lig- vienas jaunuolis turėtu 
atsiminti, kad jį laukia jo 
tėvynės darbas ir kad jo pa- 
reiga — stengties atlikti ta 
darbą. Žėdnas jaunuolis tu- 
rėtų turėti gmbiciią, kad ką 
tokio gero nuveikus savo 

saliai pagerinus- paskaidri- 
nus trumpą savo gyvenimą.. 

P-lė Tollett n^sėnai išleis- 
toj savo knygoj "The New 
State" (Nauja Valstija) 
pastebi: "Šiandien mums rei 
kalinga aktyviškų piliečių, 
atsakančių piliečių, tverian- 
čių piliečių. Piliečių buda- 
vojančių savą pasauli, 'tve- 
riančių savą politišką ir so- 

ciališką struktūrą; būdavo- 
jaučių savą amžiną gyveni- 
mą''. 

K&o zo nežino? Kas apie 
tai "ekalba? Tokių piliečių 
reikalinga kiekvienai tautai 
»ir kiekvienu laiku. — Nes 
tik tokie piliečiai pagerina 
žmonijos gyvenimą, iškelia 
i viešą aikšti tautos idealus, 
praeitį ir išaukštinta jos gar 
be. liet, deja, panašių pi- 
liečiu kiekviena tauta labai 

i mažai teturi. Tokie pilie- 
čiai gimsta su talentais, ne- 

paprastais gabumais. Jie sle 

jnia savyje tris prigimtas 
ypatybes, būtent: reikalin- 
go dalyko sumanymą, pasek 
mingiausią vykdymą ir išt- 
ivarą. Tos rūšies žmones 
paprastai mes vadiname ge- 
nijais. 

! Tautai' pageidaujami au- 

gščiaus paminėtieji piliečiai. 
!yra jų savistoviai ir veikian- 
čiai tautai labai pageidau- 
jami ištikimi piliečiai, ku- 
rie pildo tautos pareigas, 
rūpinasi jos reikalais ir ki- 

ltus savo viengenčius prie 
to ragina. Gi kuri tauta ir 

j susilauktų nepaprastą* su 

prigimtu talentu žmogų, bet 
jei nesiras skleidžiamų jo 
idėjų pasekėjų ir apielinkes 

pagelbininkų, gražios ir pra- 
kilnios jo idėjos pasiliks kur 
čiomis ir mirs su juom pa- 
čiu. 

Kuomet Jėzus platino iiy- 
tuose Dievo žodi, jo, klausės 
minios mokoniai-apaštalai, 
kurie ištartus Kristaus žo- 
džius skleidė po plačj apie- 
linkę. Martinas Lute: 4, vic 
sai paskelbdamas' niekšiš- 
kus Vatikano darbus, turė- 
jo užpakalyje savęs stam- 
bius vyrus, kurie rėmė tei- 
jsingą jo žodi, ir ištisa eilė 
! kitų, kurių liko pasaulyje 
I paskelbtos idėjos, turėjo sa 
vo pagelbininkus. Kitaip, 
ir, neblitų galima varyti su- 

manytas, prakilnus ( -bas. 
Na, dar paimkime vieną 

pavyzdį, kad ir tą paprastą 
Amerikos lietuviu auku rin- 
kimą del Lietuvos. Pirmas to 

,taip svarbaus ir reikalingo 
iaaroo užmanymas buvo, tai 
j Amerikos lietuvių inteligen- 
tijos. Bet ar didelės iš to 
butų buvę pasekmės, jei 
tarp liaudies butu neatsira- 
do sumanesnių ir veiklesnių 

.paprastų darbininkų, kurie 
nuo savo darbo liiiosomis 
valandomis su didžiausiu 

į pasišventimu ir uolumu ėjo 
i per žmones rinkdami au- 

kas, arba draugijų susirin- 
kimuose davė sumanymus, 
kad reikia čia pars;kviesti 
gabus kalbėtojas, kuris pa- 
reiginių, pakviestų tos ar ki- 
,tos vietos gyventojus prie 
niikaviiuo' c t c. ? Niekuomet 
Nes, ar mažai mums tenka 
pastebėti tokių draugijų, 
kurių didelė didžiuma na- 

rių temoka tik rankas pa- 
kelti už ar prieš, ir tai dar 
dažnai nežinant, už ką jie 
kelia? .Labai daug yi'a to- 
kių draugijų, kuriose du ar 

'trįs nariai įneš? visokius su- 

manymus ir saunoriai val- 
do jų vairą. O kas tokie 
tie du ar trįs? Ogi tokie 
pat papiasti darbininkai, 
kurie nėra nei turėję didės- 

nčs pro^ 'S, nei atsieko augs- 
įtesnio mokslo už tuos, ką, 
kaip molio Motiejus, svars- 

tant draugijos reikalus, tyli. 
Iš tos pastabos, kuri kiek- 

vienam aiškiai permatoma, 
gali žėdnas jaunuolis, bei 
jaunuolė, pasimokinti ir in- 
gauti ambicijos, kad steng- 
ti es buti veikliu, sugabiu 

i draugijos nariu bei tautos 
piliečiu. 

Daugelis vaikinu ir mer- 

ginų nustoja vilties ir pasi- 
tikėjimo vien todėl, kad į'e 

j neturėjo progos atsiekti au- 

Igštesnio mokslo, patapti 
profesionalais, ar tam pana- 
įšiai. Labai gerai, kad yra 
'proga augščiaus pasimokin- 
! t i, ar užbaigti kokią nebūt 
profesiją. Bet neturint pro- 
gos. to atsiekti, taipgi nerei- 

kia nusiminti ir "rankų nv 
leisti". Reikia žiūrėt, ra- 

minties ir pasinaudoti taja 
proga,, kuria galima, t. y., 
jei negali buti šalies prezi- 
dentu. buk senatorium; jei 
negali buti senatorium, buk 

| miesto viršinįnku-majoru; 
jei negali ir tuom buti, tai 

1 stengkiš buti ištikimas pilie- 
tis, veiklus, sumanus drau- 
gystės narys. Ir tuom bū- 
damas tu išsiskirsi iš tu. ku- 
rie neturi jokios ambicijos 
'—težino užsidirbti duoną ir 
'miegot'. 
| .išskirtiniu žodžiu galinu 
i pasakyti: jaunimas yva se.- 

kančioji l:arta ir vietos-vie- 
; teles jo laakia, todėl žėd- 
nas jaunuolis privalo tą at- 
minti ir rengties, kad pasi- 
taikius progai užpildyti tą 

j vietą bei vietelę. 
Tulei /s. 

Laiškas iš Lietuvos 
VtČMia. Rugsėjo,22 d. 1(M* 
Antanui Dyčiui (\V. Lynu, 

Mass.) 
(iuodotinas Antanai:— 

Po.ilgo Įniko nežinės, kas 

dedasi plačiame pasaulvįj — 

kaip įgyvena mūsų broliai ir se- 

sutės Amerik j c, šiandien \i> 
daugiau- vis ])lačiau gauname 
žinių apie Amerikos lietuviu 
gyvenimą. Tu žinių tarpan rerj 
kia priskaityti ir. jūsų laišką,j 
rašytą jau keli melai mini-; 
šiam jusų broliui Juozui Dv- 
eui. Nors rašote, kad esi ve 

dę$ ir turi sunų. t*čiaus sena. 

pažintis verste verčia mane pa j 
Įrašui jums keletą žodžių. Ži-į 
! noma. dau;* rašyti neturiu lai-į 
į ko, iK'> užimtas bėgamais ule-į 
Inos reikalais. 
i 

I Tarpe tokių reikalų, skai- 
j tau sau už ;_;arbe pažymėti, kad 
šiandien esu l'tėv. j kaipo uau 

jokas* gimusis metais,, 
j šaukiamas j kilusi s iš kapų 
nnisų brangios tėvynės Lietu- 
vos kareivi ją. Komisijon dar 

vestojau, gal po pielii prisieis 
j stoti. — dar nežinau, ar _pn- 
I ims ar ne. Jeigu paims, tai t »- 

i dvi, kad aš turiu dar du senes- 

nius brolius (Petras ir J mas 

Stri.liai.) apie kuriu is nežinau, 
ar jie Amerikoj gyvi. ar mi- 

i rę. 
\š gi visai nesibijau už tė- 

vynės laisvę mirti; tik gaila na 

r.ms be priežiūros palikti, tri> 
moterėles be globos, taipgi ir 

mylimos merga i lės gaila. Pat- 
! paėmimais man netaip svarbi?, 
nes j>er karę jau gana gerai 
supratau, kas tai yua gyveni- 
mas be naudos ir kas tai yra 
įnirtis u? tėvynės laisve. 

Huvati rusu bol-'jvikų na- 

guose. Xorėj > mane ir sušau- 
dyti ir ko kito t Liko pritirti, bei 
tas praėjo ir vėl gyvenu kaip 
ir pirmiau, tik labiau suprafttu 
pa t j gyveninKi. 

f Taigi, mielas drauge Auta 

j'nai, gyvendamas Amerikoj' 
j'galbut žinai, kur mano ben' 

j Vienas brolis, malonėk pranešti 
jiems šitas naujienas, kurias 
čia jums parašiau, ir praneškit, 
kad aš per kare išlaikiau na- 

mus- ukę ir viską tvarkoj. Mat 
mokėjau vokiečiu kalbą, tai km 

gviau ])UY apsiginti; lik t r 

arklį, ką pirki- palikau pavo- 
gė, bet dabar |užsiauginom 
vulių, laukai a]js<?ti ir gera bu- 
tų gyventi kad butu kam ūkis 
vesti. Mane ir taip jar lai)'ai« 
traukia prie moks!' Žinoma' 
kad karei vijoj neprapulsiu, švi:> 
sesnin žmonių ir ten pageidau- 
ja. 

Su guodoiu- 
Jusų Jitoz.r S trolis. 

!'. S.:— Dar, ga'l-us clrau- 
; ,'arašau ant atskir > :>opie- 
r<.; sklypelio, kad mane šia'n- 
ii n statė konr.sinn. Paėmė i:' 

užraše j raitelių pr.1 ką Karr 
mokyklon. Išvaža i darciviį:r 
rugsėjo 30 d. Tai ir sudiev 
gimtiniai nameli';!. 

Taigi, Antanuk, nuoširdžiai 
1 ra>au pasirūpinti sužinoti per 
draugus, pažįstamus ar per lai' 
kraščius apij mano brolius. 

J u ozas. 

Jo broliai, pirmiau. gyven 
Petras Strolis, (irand Rapicfa 
Miclv t'i Jonas — Sioux Cit" 
lo\va ir Hartford, Wis. Jis 
patįs, ar kris itios žino meldžiu 
a'.Msaukt šiir in antrasii: \ri- 
ta na s Jyvčius, 25 \\"o'.'.dman 
S t., \Vest Lvnn, Mass. 

.. 
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LIETUVAI GEBĖTI 
DRAUGUOS VEIKIMAS. 

i (Pradžia N.269-270 "Lie- 
tuva'). 

Kas pirmas claoda—clau- 
.gictusiai duoda. 

L. G. D. ir tuos suras, ku- 
rie nieko neduoda. Mušu ar 

mija auga, skaitlinės didi- 
nasi, kaip nariais, nariais 
rėmėjais, taip ir sunkume 
Iždo. — Skaityk, broluži, 
iškaityk, sesute; ar tavo ko- « 

lonijos yra vardas Šiose ei- 
lutė/ i. Jei nėra — sutverk 
skyrių — prisiųsk čeki. — 

tai Įdėsime storom-juodom 
raidėm. 

Pamink, kad laikraštis ap 
keliauja pasaulį ir tūkstan- 
čių akis mato jį. Tad skai- 
tyk: 

Waterbuiy, Conn. 
per A. Juškevičius $§3.00 

Racine, Wis.,. 
per M. Kasparaitis.. 42.00 

Bridgeport, Conn. 
per R. Tamuliunas 3(5.00 

Į Burns, Ore.. 
per ,P. Venckus .. 6.00* 

1 New Haven, Conn., 
rocr K. A. Saikus... 42.00 
f Brooklyn, N. Y. 
I per J. Ambroziejus 320.72 
| Nl a-ark, N. J. 
per V.. Ambroztviče .10.00 

Worcestei\ Mass., 
per M. Martus .... 10.45 

Minneapolis, Minn., 
per M. J. Bieža .... 80.00 

Belle-Valley, Ohio. 
j per -T. Tulickis .... 22.00 
j Kenosha, Wis., 
•per iJ. Kaminskas 100.00 

(Clifford, 111. 
per J. Vainauskas.. 26.00 

"VVestifield, Mass., 
į per J. Žekonis .... 103.65 

Boston, Mass., 
per J. Kerdiejus .... 65.01 

I Stamford. Mass., 
per F. Naikelis .... 26.00 

j Rochester. N. Y., 
per P. Petronis .... 8.00 

Davton, Ohio, 
per I. A. Sakatis .. 110.00 V 

Wateibury, Conn., 
'per Dr. S. Saparnas 11.00 
Naugatuck, Conn.. 
per P. Vaičiulis 120.00 

I Torrington, Conn., 
per Dom. Diškaviče 75.50 

Chicago, 111., Garfield 
Park, per J. Užubalis 81.70 

Naugatuck, Conn. 
per M. Masionis .. 200.00 

! Portland. Ore., 
per J. P. Grite .... 11.50 

j Chicago, 111., Brigh- 
ton Park, per S. Pet- 
rauskas 100.00 

Dr. A. L. Graičunas, 
Sekr. Am. Liet. Dr-ų Dr- 

I jos. — -Į 
i 

i 
Skaitykite ir Platinkite 

L/RTZU'A 
i 

LIETUVOS rATYMO 1 
m 

Lithuanian Developement Corporation. 
Pirmiausia ir DfchJausia Korporacija Besi r u pinanti Lietuvos Atstatomu 

SKYRIUS KAUNE Inkorporuota ant $1,000,000 Exportoir Importo Skyriai 
IIIIIIIIHIIIIlOlItl'IIBS 't 

Lietuvos Ak-tatymo Bendrovė išrūpino 
paspirtus lietuviams, .keliaujančiu iš Alne 
rikos Lietuvon. Kas tik yra pasirengęs k? 
liauti tesikreipia j Lietuvos Atstatytmo 1 >en 

(Ir 'vę. 
Lietuvos Atstatymo ftendrove jau ren- 

giasi vėla prie antro didelio transporto ta- 
v ru j Lietuvą, kuris dar prieš Kalėdas ar 

leis Amerika. 
Kas prisidės dabar prie išsiuntininv> šiu 

taverų, tas pagelbės Lietuvos valstybės rei 
kalams. Prisidėti galima fasiperkant Lie 
tu vos Atstatymo 1 »endrovės šėrii. 

I'/pernai, pernai buvo po 4' o šiemet 
jau išro kėsime 5 dividentu iš gryno fld 

mntnHRnimmtmtr.'nfniiiiiiiitiiuiiinvtiiKnipnimnrniiiiiiniiiiiDiiiiiiiinMiiinmiimiHnHiiMniiiiiiinmiuiiiijiiiindiiK 
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no. Kitą metą Ims mokama dar didesni di- 
videutai ir serai aiujs vertėje. 

! A U TUOJAU ŠERŲ NEPARDAVI- 
NĖS JM E. 

Lietuvos Atstatymo Betndorves Šerai 
Ims parduodami tik ligi Naujų metu, o po 
t; niekas negalįs pirkti. Todėl pasiskttbin 
k i te. 

jau JJetuvas .-I(statymo Bendrovė sukė- 
lė suvirs $400,000, o išviso reikia sukelt 
tik $500,000. e&iko parduoti 10,000 Šerų 

vDahar kasdien parduodama apie 500 seru 

Jeigu kas iviri dalyvauti pelningame bizny- 
je. turi psiskubyti nusipirkt serų. 

Viena ypr.ta nedali mažiau pirkti kaip. 
I!lllillilllllll!lll!ill!llilli; 

5 ščrus, vienas Šeras $10.— l>et geistina 
kad nauji nariai srotu į L. A. Bendrovę su 
kuo didžiausiais įnašiais. Dėkitės prie Ben- 
droves su $10,001 — užrašymais. 
P] Ri\LYIMX I Al RYŠIAI VlETOJASI. 
..Lietuvos Atstatymo Bendrovė Latviams 
ir Estonams taip-gi tarnaus. Tame reikale 
jau daromi ryšiai ir už kelių savaičių pra- 
sidės pirkiybiniai mainai su Latvija. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovės skyrius 
Kaune daro pirkiinius ryšius su Lkraina 

ir tenai pradėsime savo darbą.Lietuvoj 
reikia anglies fabrikams ir gelžkelianis va 

ryti ir kitokių daiktų, kuriuos prieinamiau- 
siai galima bus gauti Ukrain oje. 

IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIII1IIII! imu. 

SAVO DIRBTUVES 

Lietuvoje išdirbvstės organizavimas yra1 
pirmutinė nžcluočia jos piliečiu Amerikos 
lietuviai, prisidedami prie Lietuvos .-1F sta- 

tymo Hemlrorčs pagelbės tai]) padaryti. 
Dirbtuvės visur dunda pelno ir pinigai j 
jas įdėti, visuomet geriausiai apmoka. 

L \B.\I SVARltl'S PAT^MIJIMAS 
Reikia Tw/ems Nukelti Pasipirkti ščrir 

Nes Kasdien Parduodamu Daugiau? T ei 
Saveliu ūbiems Gali netekti. 

Kasykite ir pinigus siuskite arba paaiski 
nimu klauskite ši ll) adresu: 

Lithuanian Developmenf Corporation 
320 Fifth Avenue, , New York, N. Y. 



DR A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 S. HALS'l £D $r., CH/CAGO 
Valandos nuo 10 r>to iki 8 \uli;in> 

Ned&lomifl pagal autartj. 

DR J. KŪLIS 
t. LIETUVIS GY^YTviJAo '.R CiluU&GAS 
Jydo vfookiaa Iif:a» moUfi/, vuikų ir vy> i 

Specialiai fvlo limpančia*, sena* !** 
?n*lap'in<w vynj ligat. j 3259 So. Haiiued Ct., ChicaflO, |U.f 

i * -Ki »<KKi*KH»CKt^ 

Dr. G. M. Glaser 
PrsktfknoJ« Ift» K tartsA £ 

8M9 S. Morcan St., X«rti S2 «t. \ 
Speciali*^* iicterlftMj, Vyri***, \ 

ir CIiiOElSky 
Valančio#. 9—10 ryto. 1J—3 po £ 
piet. ►--* ta*.. j)—i. 5 

TELE*ON*S» YAKCf. *S7- )< 
,ivi.'u, -'.r y 'jinyc 

DR. I. Ii. MAKAR 
•.ictuvia Gydytojas ir Chirurgas 

Ro.^elamlo: 10000 S. Mlehlgari Ave. 
Telefonas Pullmau 342 ir 3180 

Chlcagoa ofisas: 4515 S. Wood Str 
Tik Ketvovgo vuk. nuo C:30 iki 7. 

Telefonas Yarda Vii 

DR. C. Z, VAŽELIS. 
LIETUVIS DEN7»STAS 

Valandos: u':o 9 ryto J* I D vate 
Nedoliomis pagal au'arimg, 

4712 SO. ASULAMD AVENUE. 
arti 47-tos .*&tvu8. 

;: "S ;ftli 155—,"t 
i'csio'cru •: I*". r,t vor 77?' 

Į F. A. JOZAP/UTIS, R ?h 
j Offua STORE—APTIEK A 
į Ti!d"n\e V h* UI. <8 RcccįiImi 

13601 30. HALSTjED ST. CHICAGO 

,»»+«»»»»»+»+*4444frv ♦ W 

Df. M. fi6rZ!B3i! 
£3 RUSUOS 
.jeru^'u' '-numac per 16 *»• 

tų pityręt oiinf^ 
Ir A.'olif'-lrt. 

Gydo ištrina U chroninis v7 
rg mfterr. 5r *a;*gf pairai 
wtoda«. X-JR»y i' fclfr^uJ ck?;tr» 
rridihM 

Ofm» ir Laboratorija*. 1023 V/. Ifcti 
Strte:, reto!i >:*k StrcfC 

VALANDOS; '■Nuo 10—".2 W 
6—8 vakarti*. Te^phor-e <.ar.,il JUO 

GYVKN!.V.A™j 3413 Se. ''.alaud 
VALANJ* >S *•-■ irtu). 

DR. j. SHIMGLMAN \ 
Gydytojas ir'Chii .irgas 

, (lyd'j Reumatizmą. 
!(rvdvmas Elektriką Spccia- 

kumas. 

j 1229 49th A ve; Cicero 3jb56j | Ofisai 49 Ct. prie 13-to^ f 

Telefonas- Cicero 4'). 

DR. M. T. STRIKOLLS I 
LIETUVIS 

( GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 9 
| Ofisas: 1757 W. M St. Boalevard 1(101 

Of. Vai. t ! ryto iki J po plet. ir 6:30 J 
«ki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dieną I 

1 Nu.^ai. 2914 W. 43 st. McMnloy 263 5 
, — i 

Te). Ya-as 3654. AKU^ERKfl 
Hrs,fl,Mis!iwewicz 

Baletui AknSerljo \ 
Kolegljg; ilgai t>rak* 
kavnsi ^onna'.lvanJ 'i 
jos hoapitilGso. Pa į 
ge'^ra'ngai pataroau ? 
ja ,»rler gimdymo. ;? 
Duodu rodf} visokie jį 
so ligoae motoriaaa i: į 
merginoms 
3113 So. HfJstftd Cti 

(Ant antru lub'j) * 

Chicayi, iU. * 

jn:jo t> iKi :■ ryco v ■ ui vejai varais 

7'EL MCK1NLF.Y 4988 

LR. S. BIE2IS 
GVnVTOJAG> iK. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 Iki S vakaro 

8125 <V. 38th ST., CH1CAGO, ILL 
arti Kedzie Ave. 

AMERIKOS LIETUVIU 

Kloki? m 
Mokinama: argliško» ir lietuviškos 

kulby, ar i t netiko h, knygvodysrča, ste- 
nografijos, typevrit*^ pirklybos tei- 
sii.i. Suv. Valst. istorijos, abeinos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilieiystės, dalliarašystSs. 
Mokinimo valandos' nuo 9 ryto iki 

v;»lan(V>s po piei. Vakarais nuo 4 iki 
10 valandom. 
3106 S. Haisted st,. Chicago 

i 

VAlENTIfcv. 
COrLEOE 

M •.M"* Vi'jvi' .o OriUrjo ftfctiUntU 
dfenoni!* 5r vjicnra"^ <t*5 btoule t 
nnsvi'i. Paliudijimai »r ri?> 
rba Taijkltf, o 'nę? |(n*t?tmjgsim« 

mtoikif 
?03 par.ipjnp.^oi <j*kal. Atsilankykite 

?107 W- waCIi»on 

SARA F'\T$K. Pritinai 

ST. PAUL IR MINNEA- 
POIiS, MINN. 

Kadangi čia randasi ne- 
ri aug lietuvių, tai del dides- 
nio gyvumo šių dviejų mie- 
stų lietuviai susivienijo i 
v:ena lietuvišką kuną,' idant 
iš vieno suvienytomis spėko 
mis ir veikti del labo savo 

tautoi-Lietuvos. T odel-gi 
i šių dviejų miestų lietuviai 
nutvėrė vieną skyrių Lietu- 
vai Gelbėti Draugijos ir vie 
ną Neprigulm^bės Fondo 
skyrių'. Taipjau visi išvieno 
rinko ir renka drapanas ir 
visokias aukas del nuvargin 

j tu savo brolių ir sesučių Lie- 

tuvoje. Jogei St. pauliečių 
i- minneapoličių lietuviška 
dvasia yra didžiai pakilusi 
tai parodo jų duosnumas ir 
darbštumas. 

Šiai, susirinkimai yra lai- 
komi visi vieną dieną ir toj 
pačioj vietoj, ir jau iš kal- 
no jie rengiasi prie tos die- 
nos, idant suėjus visiems į 
būrelį apkalbėti lietuviškus 
reikalus. 

Spalio 26 d. atsibuvo Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos 13 

į skyriaus Misirinkimas, kur 
galtinai tapo suformuota 
drapanų rinkimo darbas. 

: Po t tapo atidaryta' Xepri- 
gulmybės Fondo skyriaus 
posėdis ir atidaryta visuoti- 
nas susirinkimas, kur tapo 
išnešta rezoliucija į Suvie- 
nytų valstijų valdžią prieš 
lenkų sauvalią ir jų žiauru- 
mą ir reikalauta jų praša- 
linimo iš Lietuvos. Kad 
'tuom kartu, buvo Laisvės 
Savaite, taipgi musų vieti- 
nė draugija pasižymėjo au- 

komis del Neprigulmybės 
j Lietuvos, 

Aukavo sekančios ypatos: 
| Ona Ivanauskienė $15.00 

J. Ivanauskas 10.00 
J. Sabas 5.00 
A. Masis 5.00 
T. Kibortas 5.00 
J. Babilius 5.00 
P Linsevičius 5.00 
J. Aamošauskas .... 3.00 

Po $1.00: 
M. Sabaliauskas, F. Man- 
deikis, S. Linkevičius, J. 

'Šulcas, Elena Čekanauskai- 
tė, Stella Čekanauskaitė, J. 
Čekanauskas, K. čekanaus- 
kienp, F. Milleris, Ona Kun- 
caitienė, M. Bieža, P. Ma- 

čiulis, F. Mondeikis, A. Šul- 
cas. J. Kuncaitis 50c., T. 
Merkelis 50. 

Sudėjus $68.00 
Už Lietuviškas stampas 

per Stella Čekanauskaite 
$5.00 

Viso $,73.00 j 
Garbė St. paliečiams iri 

mineapoliečiams už jų duos 
numą, nes šita jau ne pir- 
mą auką jie siunčia del pa- 
galbas savo broliams Lietu- 
voje. Apart pinigiškos pa- 
galbos jau jie yra išsiuntę j 
keturias skrynes drapanų. 
Tikimės, kad toliaus pasi- 
darbuos dar daugiaus. Taip- 
jau yra leidžiamas ant išlai- 
rnėjimo "Fordas" per 13-to 

skyriaus L. G. D., kuris at- 
neš keletą šimtų dolarių 
pelno Į Lietu*ai Gelbėti 
Draugija. 

TERRE HAITE INDIANA 

S. L. A. ktiopos laik\ 

tajiie Misirinkmie lapkričio ? 

d.» tap perskaitytas atsišauki- 
mas Amei ii >s lietuvių dakta- 
ru d :augij»>s po vardu Lietuvai 

j1 ielbeti Draugija. Po ctideliii 
disku si i u su keliais Lietuvos 

jj?rie^ais lapo priimta. Kuopa 

išrinko keturis narius, kad ei 
darni i'/.rt grįėias parinktu au- 

kų pinkais ir drapanų ir pat 
kuopa tuojaus paaukavo iš sa- 

vo iždo $5.00 
; Lapkr. () d., komunistai lai 
Ikydami sav mėnesini sUsirin- 
1 

< I kima padarė nutarimą, kad ne: 

vienas neaukautų nei cent« 
tvirtindami tą savo u/.mani- 

mą, kad darbininkams tas ne: 
kokios naudos neatneš, tikta 
kunigams — klerikalams ir 

kapitalistams. Gaila, kad mu- 

Įsu komunistai nemoka kapita 
įlįstu nuo tautos atskirti. W 

! Xe/.iuilnt ant t«> yra ir &v 
ros valios žmonių. Komitetams ! c 

einant per' stllbas aukavo-se- 
kantjs asmenis: t 

j Po $2.00: 
K. Zomerienė, A. Taniose- 

vičius, K. Tamoševičient" j 
Mikojaitis, J. Masaitis, I Kle- 
vnsuas, J. Klevinskas, J. Kli- 
binąs, J. Rutis* ().' AuilienC 
A. Žiliene, S, Lorentas, AI 
Latonis, S. Ūsaitis, Y. Isodas, 
M. Bockauskas, 1). Jokūbaitis 

j J. Gribas, i"". Podžiuniene, J, 
| Skripkiunas, A. Kairiūkštis", j 
i Gribas, K. Poliokaitis, P: /ai- 
nierai lis. 

Po $1.00: 
A. J •skaudis' P. Meilužiu- 

nas, J. Uidota'S S. Chernay 
(svetimtautis), M. Podžiunai 
tė, K. Raguekas, J. RubinaSj 
C). Rutkauskienė, S. Šalkaus- 
kas- J. Šarkauskas, P. P>ukis3 
A. liuividas, J. Cereška. 

Po 50 c.: 

Y. Dauėanskas, K. Jokubau- 
skas, J. Stančikas (svetimtau- 
tis), J. Šidagis, I. Darbutai. 
P. Marma, M. Murza, (sve- 
timtautis), 

Po 25 c,; 

j. 1 >(>ckauskas, J. IVIicke\i* 
ėius S. Morčak, (svetimtau- 

[tis), J. Aidukas, O. Pužauskie 
"ne, S. L. A. 4()-tos kuopos. 

Yiso $70.55. 

Nuorašas. 
1919 m. Rugsėjo 30 d. Xo. 

1()3. K-aunas, Laisvės alėja No. 
7. Amerikos Lietuvių Dakta- 

rų, Draugijai Chicago, 111. 

Gerbiamieji-: 
I Tamstų rasta 2-\ .111 turiu £, O V 

garbę pranešti, kad Lietuvo- 

je dabartiniame momente vis* 
kas yra reikalinga: ir gydyto- 
jai ir pinigai. 

Ant fronto kariškoji val- 
džia tUj « :>2rods užtektinai jie- 
gų, kurios yra sumobilizuotos 
iš krašto, bet už tat kraštas pa- 
siliko beveik be gydytojų. Di- 
deli šalies plotai ir ligonines da 
bar vietomis skursta be tinka- 
mų mediskų spėkų. Taigi, jei- 
gu pas Tamstas ątsirastu as- 

menys, kurie panorėtų pasiau- 
kauti savo buvusiajai Tėvynei, 
tai iš tikro jie turėtų netiktai 
begalės darbo, bet ir butų už- 
tektinai aprūpinti pinigiškai. 

Mažai to, N ra gyvas reikalas 
greičiausiu laiku įkurti sav 

Universitetą. Taigi vi:- s jė- 
gos, kurios tam tikslui tiktų, 

i meldžiamos ir užkvieėiamos 
Lietuvon. Ar tai chirurgai, a:; 
kiti specialistai- kurie tiktų mo- 

i kytojauti. atras tu jaus savo 

sakoje darbo ar tai ligoninėse 
ar tai miestuose. 

Suprantama, kad nieko nj- 

turimj prieš atvažiavimą \ ie- 
na to, t. y. grupės gydytojų su 

! gailesfingv mis seselėm's ai 

| nursemis. i>et turiu pažymėti, 
f 
kad dabar Lietuvos Raudona- 

j sis Kryžius turi tris lazaretus- 
ligonines -u S-10 gydytojais u 

i 18-20 seselių: 2 ligonines Kau- 
j nc ir 1 Panevėžyje ; didelio re 

j kai ) dar vienos ligonines nc 

niatyties, nes kariškoji žiii \ :>« 

| aprūpina kitas vietas su sav< 

{personalu. ( Del žinios priduri; 
ma: R. Kr. vyresniojo gydyto- 
jo alga mėnesinė <SQ0 auks. 
gi svselės — -00 auks ; visų si 

užlaikymu.)— 
Kaslink medikamentų, ta 

gavome dalį iš Amerikos Rau- 
donojo Kryžiaus Pe-rlyne, r 

didesniąją dali užpirkome Vo 
i kieti joj už gana pigūį kainą 
Užtat manytumėm, kad nebe- 
verta medikamentų iš .Ameri- 
kos gabenti, o geriausiai visu* 

| pinigus atvežti Lietuvon Ame- 

jrikos aliutoj.•Pai bus dviejo- 
Ipa nauda už gera Amerik j 

valiutą galima bus ėia visk;; 
j ipigiaus ]>irkti, o parvežimas 
iš Vokietijos žymiai pigiau, 
kainuos, negu iš* Amerikos. 

Galop, turiu išreikšti save 

didžiausi pasidžiaugimą tuom 

darbštumu ir taja energija, si 

kuria "Tėvynei Gelbėti Drau- 

gija" imasi darbo. 
\ Yriausi s Lietuvos R 

1 Kr. Valdybos Pirmininkas 
! (pasirašo) d-ras R. Šliupas. 

Su originalu atatinka: pas: 
rašo .-I/. Lingi'ys X. X. ReikaU 

vedėjas. Su prisiųsta Kopija 
sutinka Lietuvos Delegacij; 
Taikos Konferencijai. 

B. K. Balutis 

L>ĖKOXE DIENA. 
Suvienytose Valstijose Dč- 

končs Diena (Vrhanksg'iving 
l>ay), yra metinė šventė dėko- 
ti už malones, patirtas praėju- 
siais metais. Praktiškai imant 
ji yra tautiška pinties švente 

paskiriama Prezidento ir Val- 
stijų gubernatorių proklemaci- 
ji mis ir skaitoma kaipo legali 
šventė. 

Pirmiausioji pinties Dėko 
nes diena Amerikoje buvo šven 
ciama Pilgrimų tėvų, Ply- 
moutlie, 1021 m; vėliau Kon- 
gresas patarė Dėkonės diena 

jvęsti kas metai revoliucijos lai 
kais, o 1784 m. sugrįžtant lai 

kams, laip-pat kaip ir Prezideii 
tas Madison patarė 1815 m: 

\Vashingtonas paskyrė tokią 
diena 1789 m. po priėmimui 
konstitucijos ir 1795 m. abelnai 
naudai ir tautus labui. Nuu-18 
63 m. prezidentai visuomet iš- 
leidžia proklcmacijas, paskir- 
dami paskutini ketvertą lapkr. 
mėnesio kaipo dėkonės dieną. 

PAJIESKO CiJMIXILT. 
Pajieškau tėvo Petro Andri- 

kio' Raseinių pav., Kauno re- 

clvboš,'Girkalnio miestelin. Pa 
šlaitiniu laiku jis gyveno Wau- 

kegan, 111. ir Kenosha, vVis. 
Jis pats ar kas jį žino mel- 

džiu pranešti štuom antrašu: 
Novo Nikolajevsk (Toniš- 

koj g'ub.), 
Asinkritovskaja ulica d. N. 

11. Mr. Miakinin, persdat To- 
ny Andrikis. 

RED. ATSAKYMAI. 
Susivienijimo administra- 

cija (Brighton Park). Ta- 
mistų pranešimas suvėlintas. 

Parapijonas. Duokite ra- 

įmybę Brighton Parko kle- 
bouni. Kad ančiukus ant 

viškų perino ir kad yra pa- 
sirengęs nupirkti pusę Chi- 
cagos — biskį juokinga, 
bet "Liet.vietos stoka* 

Mikotas Muiza. Galite vi- 
sai ramiai laukti skelbia- 

mos "svieto pabaigos" gruo 
Idžio 17 d., saulė ir ja ap< 

, je, kaip nurodoma gruo- 
įdžio 17 d. saulė ir jį ap- 
| supantis kūnai yra buvę ar- 

j tinioj praeityj. \ ienok svie- 

i to pabaigos neįvyko. 

AMERIKOS SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PREZIDENTO 

PROKLAMACIJA. 
J r vėl atėjo metu laikas- kuo- 

met Suvienytų Valstijų vyvtin- 
to jai nuo senovės yra inpratęĮ 
susivienyti, dėkojant Visoga- 
lingiausiam Dievui už palaimi- 
nimus, kuriuos jis suteikė mū- 

sų žmonėm ir šaliai laike praėju 
siu dvylikos mėnesių. Prieš me 

uis musu žmonės nu širdžiai 
i 

etikė garbę ir dėkonę, kad su 

dieviška pageli ja ir teisybe lai-į 
jinėjo karėje ir užėjo ra-| 
mybė ant tautų, kurios taip narį 

siai kovojo, kad apginti žm -i 

ui jos laisvę ir teisybę. Dabar, j 
kuomet sunkusis darbas yra už 
baigtas, ir pasisekimo vaisiai 

mūsų rankose, ims su pasitikė- 
jimu laukiame austant oms, 
kuomet tautos pasiaukojimas 
bus atmokėtas ramybės pašau- 
lyje. 

Ik't, kad pasiekti pabaigą 
taip dideli > darbo- kuriam Ame j 
rikos žmonės aula m savo vy- 
riškumą, ir neapsak mus sav. 

Šalies turtus, jie turi kuomet 
jie dėkos Dievui* išnaujo pasi- 
švęsti save tiems teisybės, prin; 
pams, kurie pergalėjo per joj 
mielaširdingą gerumą. Musiij 
dėkonė neras tobulesnio išsireiš 
kimo, kaip atremti lojališkumu 
ir patriotiškumu tuos principus, 
už kuriuos laisvieji žemės gy-j 
\ entojai kovojo ir mirė. 

Praėjusiais metais mes turė 

I joni;a daug' t už ką turime biiti! 
j dėkingi. Nežiūrint į sumišimus! 
mūsų Ekonomiškame gyvenime,! 
kurie kilo del karės, mums vis- 
kas sekėsi. Mūsų pintis buvo 

gausios, ir iš savo partekliaus 
mes galėjome sušelpti kitas, ne 

taip kr'mijigas, tautas. Musri 
(Teir.i kratija tebėra nepajucliii- J 
ta sviete, su:irdytanu\poiitiš-j 

įkais ir socialistais neramumais. 

Musų tradicijos idealai tebėra 
Imusii vadais progreso ir civi- 
lizacijos taku. 

į Tos didelės palaimos, kurias j 
i mes patyrėme, už kurias mes 

'dievobaimingai dėkojame, turi 

; pabudinti mumyse pilnesnį su- 

įpratimą mušu priedermės sau 

! ir žmonijai' kad žiūrėti, jog nte 

| kas ką mes veiksime nesuteptų 

j pilnybės tos pergalės, kuri 
mums padėjo laimėti karę. Xie 
kas saumylingas tikslas ne- 

spyrė mus dalyvauti pasaulio 
karėje, ir su tąją pat nesaumy- 
listės dvasia mes turime steng-j\ 
tis pagelbėti savo*paveikslu irjl 
savo kooperacija, kad pasiekti j j 
pastovų visos žmonijos labą iri! 

jįvykdinti pasaulio valdžia> drau j 
£i s kurnu ir gera vana veua- 

ma. 

Taigi, aš, Wo:dro\v \Vilson, 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
prezidentas šiu > savo drau- 

gams piliečiams paskiriu ket 

v^rgą 27 d., lapkr. mėnesio švi- 

sti. kaipo dėkonės maldų die- 

na, kK'iečiant juos susilaikyti 
tą dieną; nu jų paprastų tlar-j 
bų ir susivienyti savo namuo-, 
se ir kitose viet -Se meldžiantįs, 
siunčiant maldas ir dėkonės 

Dievui visų palaimų Davėjui1 
ir •mūsų iklimo \ iešpačiui. 

Kad tą paliudyti, aš savo ( 

ranka pasirašau ir liepiu pridė-;1 
I 

ti Suvienytų \ aisti jų žymę. į ( 

Duota Kolumbijos 1 )istriku\! 
5 d. lapkr. mūsų V iešpaties me J 
tais- tūkstantis devyni šimtai i 

devynioliktais, ir nun Suvieny-,1 
tų Valstijų neprigujmvbės šim-j ( 

j tas keturias-dešimtis ketvirtais 1 

metais. 
H'oodrow irilson. 

\'ieta žymės. 
Robert Lansing,. 

i .. Secretarv t State. 

S Iki i t y h it c ir P tat i n k i i e 

L IRT lr l 'A .... 

W GARSINTOJŲ ATYDA1 "«6 
Turį ką parduoii, nori ką p rKti ar bi^nyjt, tu'rėii geresnį pat -i- f 

mą? Jei taip, tai yra ii* vienintelis būdas ~ią jacfyr.s garsintis la k, = 

tyje, kuris kuodaugiausia: skaitomas; tokiu laiKiatciu yra ''Lietuva." Į 
pe ju, be abtjo, yra ir tie, kurie j eško jusų. Te gi pass.kykiti jiems \ 
ką jus turite, ko norite ir kur esate. Sulyginus naudą, kokią atneša jį 
apgarsinimai šiame laikraštyja, ka 'na apgarsinimų. Stačiai, pigi. Ne- s 

į lauk rytojaus, nes geriausios progos gal šiądien pro sali praslinkti. = 

j Paduok savo apgarsinimą š'ądien ir persitikrink teisingume musy žo- § 
I d±i ų. 1 

"LIETUVA" 
13253 So. Morgan Street Chicago, Iliinois i 

SKAITYKITE 18 PUTINKITE "LIETUVA" 
dešimts m r/r r sukaktia ii* 

Draugvstės Apvei/.dos Oi.vo 
ketverge, lal;krici()-no\ 27a., \$u.\ 

Padėkavonės Dienoje 
DIEVO APVE1ZDOS PARAP. SVET. 

Uni 11 A ve. ir 1S ta Gatvė 
Svetainė atsidarys 5 vai. v:\karo. Šokiai prasidė., 6 vai. 
prie geriausios muzikos. 

INŽANGA 20c YPATA1 
Lietuviai ir Lietuvaitės ateikite į mušu balių, o bu-ks 

užganėdinti. Kviečia Komitetas. 
rtA jH.rt.yt.A.* A M 

| Kaunas Krutamu Paveikslų Kompanija dabar r do kru- g 
I tanius paveikslus is Lietuvos, lietuviu kolonijose. Bost n U 
1 Mass. net keturis kartus, kiekvieną diena, vis dauginus | 
J publikos prieina. 

Amerikos lietuviai nepraleiskite pl'ogo-, rengkiie va- i 
j| karus savo mieste. Šie pavjikslai yra originališki. Ra^y- § 
| kite greit. 

| Kaunas Motion Pictars Filui Mg, Oo. f 
| Sek r. M. TRUSKA. I-'rez. V. K. l'CODZll'NAS | 

314 WALXUT STREET 

NEVVARK, X. J. 
iiiilinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIHIIIIinilllllllIIIIIHIIinilllllllllllillMmilIlllIilllllillMtm'iiiMMifmiiitii.ii', — 

PASKUTINIS OKANclNiS 

PRIEŠ A1 )\ PA, i 

Draugystės Šv. Mykolo Arkaui>lo 
KETVERG'E, L A P K K! CI ()~N(J\r EM P> E R 27 d., VA1)' 

I 'adėkavonės dienoje 
ATLAS S\ ETAI X U j E 

1436 40 Emma St. prie Mihv: ukee ir Noble 
Pradžia 7 vai. vak. lnžanga -5c Ynatai, 

Šiuomi kviečiamo vislls a'silauk\ li Į viiMUiiU'lą lalių, 
nes bus vienas is linksmiausiu i'- :;ra':i;;usiu balių, tarnai kurie turės daugiausiai yrančių, j^au- į»uikias d< vanas 

Tai^i draugai ir draugės seni ir jauni lu'iumirškite i- 
lankyli j ta balių. Kviečia nll sirdž'P.i Komikvas 

Šv. Jurgio Parai>. Svetainėje, 
| 32 p!, ir Auburn Ave. 

| Pašventinimas Vėlk-vs Dr-sles Mažancav* » J 
I 5 Draugystes Mer^aičin 
1 Svetainės dury- at'sidary. i-,;, vai. pu pivtu. 

1 Programas prasidės lygei ota vai. pu pl m. I'o pognuuui šokiai ir l.Ui 

| pasilinksminimai 
| VIsų nuoširdžiai kviečia KOJUTKTA3. 

Draugystes Palaimintas Lietuvos 
KKTYKRGK, PADKKAY()XKS l)IHXA, 
LAPKRIČIO—NOYEMiiKR _'/ d., 1919. 

P L* LA S KIC) SYJSTAi X i į! \Z, 
1700-1713 S. Ashland Aver.ue. 

Svetainė atsidarys 4 vai. po pietoj. > kiai ..ra v. i. v."A. 
Muzika f>r H u Sarpaliu. iXŽ \X(1A 25 c. Y ani 
Lietuviai ir Lietuvaitės, visi ateikite į :i:.a '■u":-u halių. 
o visi bu > i te U/.g'anėdnti. Kviečia, vomitetns. 

j 



Aukautojai ir Jq Aukos. 
i\r Laisves Varpo Išleistuves* 

PASARGA. 
Visi gerbiami aukautojai, 

kaip draugystes* taip ir pavie- 
niai t C", nyki te j av.ku sarašą, 
ir jei^u surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo k< nuieMi. 

Vasiliauskis { 1.00 
Velias V 1.00: 
\ ai i i'ci Julijona .... l.OOj 
\ alančauskas Una>tazija 5.00| 

(Galas) 

\ acakaite i\ I.0O 

2.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 

•1.00, 
1.00 

Xe!as J. J. 
Žilinskas J. 
X!). i. SUSKIS J. 

J. 
ZbarauskK A, 
Ze;nienskis K. 
A:ir : ; i; 

Za'.ar:*.; į 1.00 
Zaiii [r 1.00 
Žclvis f 1.00 
Žuka \: 1.00 
Žuldas J 1.00 
;Žib:ir.as i: 5.00 
/.: ;:i.s I) 8.00 
Zer.nas K 5,00 
jŽėlanls J. S 10.00 
Žukas F 1.00 
Žemaitis Monika, 1.00 
Žilius F 1X0 
Zene vičius J 5.00 
Zubavias M 3.00 
Zucga J ;. 1.00 
Zcbelis A 1.00 
Žalarulauskis; '. 1.0.) 
ŽatiiM J 2.0) 
Zclriis k 15.00 
ŽviiK'nrlirs J 5.00 
Zafml J 2.00 
Ženkevičat S 5.00i 
/alandarski- j 2.00 
Zanba A. 1.01 
Žilin-ki T 1.00 
Žiiinskas j 1.00 
Z ak a v/ark.vs J 5.C0 
Za ra tiko A 5.00 
Žil\ i (iv lr 5.00 
Žukauskaite- ukla .... 2.00 

; i 5.oo 
/.'aja..ski K 1.00 
Za:*: j. ..." 10.00 
Žilinsk'; 5.00 
Z-kauis J 1.00 
Z ku'u.- A 1.00 

'iuba.: i* 5.00 
Zogas P i.CO 
/a: '-iv.'i [> v 1.00 

'•:./< 1.00 
x r,'•i;ka-. B 1.00 

/ ar:ir?:.!:i -3 1.00 
Ž tk': > teo S 1.00 
Žekonis F 1.00 
bebraii>s A 1.00 • 

Žefraitis Marijona 1.00 
.> 3.00 

A 

Pranešame savo giminėms 
ir pa7.jstaniietn.4y kad Povilas 
Ktiįcinskas, (Lietuvoje) persi-• 
skyrės su šiuo pasauliu Vasa- 
rio 17, Siu nicių, vdikdama:-,! 
dideliame nuliudit. ^ moterį ir 

• d U vaiku. I ̂ Gjo iš Kauno gub. 
Paneveži* pa v., Antašavos p.v 
rapijos Žemaitelių kaimo, il- 
gus metus zakrastijonavo An- 
tasavoj ir Sz. Salamiesčio i*a- 
rasijos-^. Lai buna jam lengv>. 
Lietuvos žemtlė. 

* Norėdami platesniu žinių 
malonėkite atsišaukti pas brolį 
K. Kučinską' 331 \Vest- 104tii 
plaee.. Roseland, 111. 

Vietines EMilm 

KRIMINALISTU feiZNIS 
"USEKTAS. 

Sž!.:-.up1 Cardineila. iki 
wol buvęs biliardų ("pool- 
room"), 218 West 22nd pi., 
savininkas tapo Įtartas di- 
džiausių septynių krimina- 
listu kaipo jų vadovas. Po- 
licijos suareštuoti septyni 
kriminalistai, Thomas Er- 
rico, Niek Vianna, Leonard 
Crapo, Frank Campioni, 
Tony Sautcni, visi gyveno 
Campioni namuose, 344 W. 
24 pl., Joe Doris ir Ben Tsr- 
terrist, prisipažino, kad 
Samuel Cardineila juos mo- 

kynęs kaip vokti, spintas iš- 
sprogdinti ir t.t. 

fSklLMfNGf )S Sr/IKDUt: 
T! X ii S. 

Sv. Jurgio. Bažnyčioje, ant 

[>ridgep .rmf įvyk iškilmingos 
vestuves, lapkričio 20 dieną 7 
vai. vakare. 1919 m. tap<, suri- 
sti amžinu ryšiu panvlė Alek- 
sandra Urbiutė su ponu \ i 1 i 11 

Sarpaliu; papuošimui šliubinės 

apeigos prie šalies jaunave- 
džiu stovėjo jaunikio br lis P. 
Karolius Sarpalius su jauno- 
sios sese re p:mc\ Brone Urbiu- 
te. ir jaunavedžių draugai p 
Ed\vard Kielar su p-le. Josefin 
i )ziugas. 

5liubą snteikc Kun. J. P. Mc 
Cue, asistenei j >je vietinio kun. 
Svirski* >. 

Papuošimui sllnbinės. cere- 

monijos panelė Marijona Ra- 
kauskaite sugiedojo "A v-e Ma- 
rija" akompanti jaut ant smui 
k p. Jadvįpii Urbiutei; pan:- 
i c.-. Al. l'rbiutės tėvai priren- 
gė i kilmingą vakarienę svečiai 
smagiai pasikalbėję išsiskirstė 
velydami jaunai šeimynai visc 
labo ką ir mes atkartojani. 

/ L. Lukas. 

TowN oi; Lake. 

Prie paskelbtų atskaitų iš 
vakaro 27-tos spalio- kuris at- 
sibuvi pono Kllijošiaus Sve- 
tainėj, Lietuvos Lv'svės San- 
vaitės reikale, turi būti pridė- 
tos sios aukos: 
I". Dikčius $2.00 
J. Šimkus 5.00 

Tokiu budu viso Town oi 
Lake aukų pasidar- > del "Lais- 
vės Lietuvai" $221.25. 

Komitetas. 
Stepo nas K a gausk as. 
Antanas Karciim. 

18 tos KOL()\| ) QS. 

/ yčiu koncertas. 
Parp lošinio įvairių dranu; 

lietuviai pradėjo vienur ir ki- 
tur rengti taip vadinamus ko; 
ccrtus* kuriu didžiuma neišlai- 
ko to žodžio prasmės. Lapkričk 
23 d., Diev i ąpveizdvS parap 
svetainėj, ir L \ yčių 4-ta kir 

pa surengė koncertą, kuris- lv 
ginant sU didžiuma liet. koncei 
lų, neblogai atrodė. Ypatinga 
kvartetas, sudainuotas p-lių D 
Šulckaitės ir V. Yaheraitės, pp 
J. Kudirkos ir Al. F. Augus- 
tino; duetas, p-lės Šulcaitės ii 
Kudirkos ir p. A. F. Augusti- 
no sol a i labai puikiai skambė- 
jo. 1 * 

n t s choras, taipgi, gražia 
sudainavo.' Tik tame šio kon 
certo buvo nepasisekim s, kac 
keletas jaunų vaikinų ir mer 

leaičiu dainavo amerikoniška: « > c 

dainas, ( ii amerikonai vieši da 
Įnininkai yra gan didžiai issila 

vinę. Todėl lyginant to vaka 
ro angliškos daifios daininin 
kus su jeis buvo "very poor.' 

(ii amerikoniškos dainos užpi! 
dt" veik puse k nearto. Ame 
rikoniškai 1 >e(l:iinnoįant dange 

i lis šnabždėjo:*' Aš :..';aliu*nu va- 

žiuoti ''dou'n to'«.vii i teatra ir 

pasiklausyti netokios dainos. 
I» U t n i?;e r a i, kad 1 i•: i u v i > k i 

koncertai stengtus licitu iŠkoms 
dainelėms užsipildyti, gi jei mai 
š tna svetimos dalbos, dainos- 
lai 'eikia žiūrėti, kad Imlu at- 

sakanti dainininkai ia s padai- 
nuo', i. 

Sknuičius. i 

BSUDGEPORT. 
Perstatymai ir pasilinksmi- 

nimai bei baliai. 
Šiuo laiku pas mus viso- 

kių pramogų netrūksta. Pa- 
siklausyk, pasidairyk tai ir 
girdi ir matai, vienur ba- 
ilius, kitur perstatymai, dar 
(kitur koncertai ir t. t. 
| štai ir praeitą nedėlia, 
įlapkr. 23 d. atsibuvo net du 
i vakarai. Mildos svet. Lietu- 
jvių Dukterų draugiją paren 
gė draugišką puotą, kur la- 
ibai puikiai nusisekė, žino- 
ma, kur yra dukterų, ten ne 

trūksta ir sunų ir linksmu- 
mo. O šv. Jurgio svet., tą 
patį vakarą, Visų šventų 
Draugija sulošė perstatymą 

• "Netikėtai," pats perstaty- 
mas, trijų veiksmų, labai 

j trumpas, bet visgi šiek-tiek 
i publiką palinksmino. 

Tik gaila, kad čia Ameri- 
koj pas mus brolius lietu- 
vius labai Įėjo madon viską 
vc'.kti su bizni-;.<n tikslu, me 

i ko nėra ideališko. Kas jau 
Įkas, bet teatro mylėtojai, 
j bei, persatytojai privalėtu 
.nesirūpinti, kad savo drau- 
gijos padidinti maišelį. 
Jiems turėtų rūpėti, kad per 
statyti ką tokio prakilnes- 
nio, kuris publikai įkvėptų 
naujos dvasios, naujų min- 
čių ir sužadintų tikresnės 
dailės jausmą ir t.t. 

Balių Myletcjao. 

WEST SIDE. 
T.M.D. 28 kp. mėnesi- 

nis susirinkimas Įvyks penk- 
tądienį, lapkričio 28 d., 7 
30 vai. vakare, M. Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23rd PI. 

Gerbiamieji nariai, ma- 

lonėkite būtinai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių da 
lykų apsvarstymui. 

Valdyba. 
I 

GRAŽI AUKA. 
Kazys P. Miškinis (Chi 

cago, 111.) pridavė "Liet." 
Red. 10 dol, paskirdama 5 
dol. Liet. Nepr. Fondui ir 
5 dol. Laisvės Varpo Fon- 
dui. Tai gražus ir sektinas 
pavyzdis. — Aukos bus per 
duotos sulyg nurodymo. — 

"L." Red. 

18-TOS KOLONIJOS 
LIETUVIAMS. . 

Lietuvai Gelbėti Dr-jos 
3 skyriaus susirinkimas i- 
vyks seredoj, lapkr. 26 d., 
7:30 vai. vak. D. Šiemai- 
čio svet. S. Union a ve. ir 
18-tos gatvės. Vis^ be skir- 

|tumo malonėkite atsilanky- 
'(ti i susirinkimą. Valdyba, ii 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Mechanikų Są- 

ryšio susirinkimas atsibus 
iseredoje, lapkr. 26 d., 7:80 
'|val. vakare, Liuosybės svt, 
"j 1824 Wabansia ave. Visi 

; esate kviečiami į susirinki- 
|mą, nes bus daug svarbių 
I naujienų. J. Z. Songailo. 

18-TOS KOLONIJOS 
• KAREIVIAMS. 

Susi vien i j i m o Am er ikoa 
lietuvių kareivių 18-tos ko- 
lonijos kuopos susirinkimas 
įvyks lapkr. 28 d., 8 vai. 
vak. Dievo Apv. parap. 
svet., tarp 18-tos ir Union 
gatvių. Lietuviai malonėki- 
te atsilankyi i sitą susirinki- 
mą, kaip nariai, taip ir n 

naii-ii. J Gr»towtis« 

I- \M KKSKIA Š(.)irJC!<IO 
I ieškau d'.:rix> už š f c r į prie 

expresso arba pri" pasažieri- 
nio automobilio, daugiau kaip 
metus tūriu patyrinu. Kam re i 
kia atsisankit -i U o adresu 

\\ Vitkus 
2f'50 W. 4Ckh St., ( hicaęjo. 

i'ajieskau malonaus draug 
Juozapo (ierčiaus paeinančio i ; 

Raseinių- apskričio, Svekšm 
parap. Stauki,škių sodos pir- 
niiaiis gyveno Chicag >j 1^12 
metais išvažiavo nežinia ir nuo 

to laiko nežinau, kur gyvena 
daba *, turiu bbi svarbių įiau- 

jienų is Lietuvos. Meldžiu jis 
pats ar kas npie jį žinote mani 
pranešti, tam Imsiu labai d ė 

kingas. Atrašas: f. ix)msari;i * 

!U7 \V. 33rd St., Chiėaą^, 

Aš e;avau laišką iš Lietllvof 
kuriame Kun. K:m. Jonas Scn 
kus ]>ajicško sesers Rozalij- s 

Kazlauskienės ir jos sitmi, ku- 
ri.' gyveno Chicagoje. Kun. f. 
Senkus nesenai p:jrs:k<-lė iš Pe 
trapili ) į Plungę Telšių Apskri 
čio- Kauiio rech bos, Lietuva. 
Platesniu informacijų malonė- 
kite kreipties šių antrašu: A. L 
Lukas ()17 \\?/33rd St., Chi- 
cago U1 

x Pajieškau savo dėdės Pnt.ro Ambra 
žaviriau»girdėjui' Kad jis gyvena kur 
tat., apie Joliet, 1H. Taigi malonės jis 
pats arba kas aplft jį žinantis pranešti 
sekančiu adresu. 

Vincą Ambraznvičlus, 
31(» fltli A\<\, Keaver Falls. Pa. 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna formula ir Smulkmeniški patari- 
mai. kaip nrmie pasidary'iir vartoti j 
ta' nj variniai degtinėm, prisiunčiami 
ii •Rūgino degtinė, tikrasis lager a- 
lir geriatisės rtišies vynai, gvarantuot! 

TIKRAI GĖRIMAI 
No pamėgdžiojimui. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šios formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštg. Pasiskubink 
greitai. Prisiųskitc mums $1. monoy 
orderių, pinigais aria pašto ženkli;.- 
liais. 

W / L LIA M KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LVVAUKEE. W/G. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

4601 S. Paulina St. 
4G22 S. Marsli field Ave. 
4537 S. Hermitage Avo. 
3137 West 38t.h Place. 
2900 West 40th Streot. 
3953 S. Rockweli St. 
3S13 Kedzie Ave. 
N. W. Cor. 44th Mozart St. 
2502 West 45tb Place. 
4418 S Richmon'J Av* 
S. P cor Halsted & Mihvaukee 
1056 "VVabansia Ave. 
1015 North w6od St. 
Cor. Mihvaukee & Paulina. 
Cor. Mihvaukeo &#Lincoln. 
S. W. Cor. Mihvaukeo & Robey. 
3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. ilaisted & 31st St. 
3343 S. Halsted St. 
3423 S. Halsted St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 35th St. 

937 W. 341h PI. 
2858 \Vest 39 tk Street. 
2422 V/est 09th St. 
1409 S. Falrfield Ave. 
S. E. C >r. State & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Washlngton, 
?240 West 23rd Place 
2241 West. 23rd Place 
2214 W. 23rd Place 
2334 So. Oaklev Ave. 
J246 V,\ Leavilt St. 
1805 West 46th Street. 
4513 So. Wood Street. 
4536 So. Paulina Stree. 
Cor. Halsted & W. 14tb Str. 
V. W. Corner Halsted & 12th Str. 
'"Jor. Jefforson & 12th S*r. 
*?. E. Cor. Halsted £• Maneli 
for. Halsted C-. Van Buren St. 
por. Halsted <v. .Tackson Blvd. 
Hor. W. Adams <P-. Ln Palle 
"?or Van Burėn & Wells 

W. Halsted fi- ISth Str. 
726 West l8th Stm 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
'.903 S. Halsted St. 
''or. 12th & Homan ave. 
^or. 20tli & "Western ave. 
4458 S. Hftrmltage Ave. 
-4R2 West 46tb Place. 
1505 So. Paulina St. 

I N. W. cor. T\Iadipon Stato 
I E. cor Madison &■ Frankliu 
f'or. Van Buren & Franklin 
Š. W. Halsted & Madison 

ANT GALO RADO, 
K'.'.rt ais mes jieškome kukio 

nors daikto ir negalime rasti, 
n>r-. jis k;;i i j kacla randasi vi- 
sai į?o ranka' tik reik";. Jį m;- 
tverti. Ir mes privalom,. džiau 
g'ties istikro^ jeigu mums ji.*«- 
>i.v:i\s ji surasti, nes k i i. > |,rt 
rirlc sako "las nėra d;t" pra 
raslas- kas nors ant ų-i! > atsi- 
randa". Taip rašo Mr. I;. f. Kle:elika iš Ilort m Kans, No\ 
!. "Per pastarus šešis 

metus vartojau visokias piliu- 
les, bet vis per niek. Dabar jai; 

į apsieinu bv jokių piliulių. Man 
Įjrisiėj būti \\ estėm Kansa* 

! šia vakarą, ji j man Įkalbėjo pa 
bandyti Trinerio ICli*ir of Hit 
ter VYine, taigi aš nusipirkau 
net tris 1)onkas jų ir reikia pri- 
sipažinti. kad jos mane paly- 
de. Nuo šiol aš visuomet turė- 
siu jas savo namuose! Tai bu- 
vo tikros pasekmės, nes Tri- 
nerio l'b'ir f llitier \Yine, 
yra vienas iŠ geriausių gyduo- 

l b'ų nuo, užkietiejimo, pritvirti- 
n i o* o i',"aivos skaudėjimo ir kito 
kiu nesveikatingumų paeinan- 

čių nuo vidurių nesveikat >s. 

Jusų vaistininkas turi jų už- 
tekt n a i savo sandelyje. Pamė- 
gink Trinerio Linimemą. kuris 
greičiausiai pagelbsti niv> reu- 

matizmo ir galvos skaudėjimo. 
Joseph Triner Conipany, 1333- 
43 So. Ashland A ve.' Chica- 
go, 111. 

jPARSJDODA RAK \KDAI. 
! komodo* knygoms sopa ir ki 
ti rakhndai. Atsišaukite, 

1922 \Vest 35tli St.. 
2-ru luini.' 

Parsiduoda proseni ė ir hu-| 
černė. Lietuviu apgvventoj vic 

j 
c v* 

■toj. Biznis gerai išdirbtas. 
Ott> 11 a1>el, 

3743 So.,Albauy A ve., 

Cliica«o, i 11. ^ 

PARSIDUODA YIICTROLA. 
Parsiduoda puiki $2tt0 šimtu vertėt 

vietrola, 21 rekordu. Rekordai kaip 
liauji. Pardduosiu labai pigini. Atsišau 
kite: 12o7 Springfield Ave., 3 lubos. 
Telefonas Lawndalc 4829. 

Parsiduoda daržas dešimts a 

kerių," daržas prie 1 loman av. 

ir 107. Puikus 5 kambarių naj 

mas ir kiti budinkai. Geriausi- 
vanduo. Parsiduoda už $700U. 
Taipgi biu^gaknv, cimerito fun 
damentas,'ekklros šviesas, vi- 
sas dailiai aptaisyta, vanduo na 

munse, pečiaus šiluma, randasi 

į prie 111 "ir Mount Greemvood 
1 netoli nuo kapų. Kaina £3200. 

L. HOLSTEIN & CO. 

|6923 S. Halsted St. Cliicago. 
P. A. Poška, prašant jo broliuliui ka 

riniakui iš Lietuvos, pajiešo Stanislo- 
vo Lingevičiaus iš Kubilium) sodos 
Grinkiškės, parapijos. Jis pats arba 
kas apie jj žinoto malonėkite pranešti 
kur jis dabar randasi atsišaukdami že- 
miau aduotu adresu. 

P. A. POŠKA. 
3101 So. Morgan St., Chicago, I1!., 

ANT RANDOS. 
ATSIDUODA IN RANDA 6 KAM HA- 

RIU KLIATAS GASAS. ELEKTRA 
TELEFONAS. VARPELIAI PRIE DU- 
RIU. RUIMAI PUIKIAI IŠMALĖ VOTĮ 
RANDA $25 00 ATSIŠAUKITE: 2511 
\V. 45-TH PLACE, CIIICAGO. 1LL 

Kad Salute Stomach Ritters j'ra pri- 
pažintas Washingtone, D. C. už tik n 
ir gcriausig. gyduolę' dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą,, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nodirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetite galvos skausmą, 
strėnų ir inkstą ir taip toliaus. Salutes 
SU mach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas i 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali jauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prls'.ų 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųsk.'tj 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir raš; kit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. DALTRANAS CO 

616 W. 31 sl St., Chicago. II1 

Parsiduoda Dailydė Įranikai 
(''carpenters Tr>ols. Galima pi r 

juti visus arba po vieną Įninki. 
I'ursiduoda iš priežasties maii:> 

vyro mirties. Išpardavimas bu*, 
dvi dienas: k et. ir pelnyčio j 27 
ir 2(S lapk'. P»arbora Rimkiene. 
173(» \\. 47th stv Chicaffo. 

Pajieškau drauyo, Antano 
P»utkaus, paeina is Kauno red., 
Raseinių apskr. Girkalnio pa- 
rap.. Juodaičių sodos.. Prašau 
atsišaukti arba kas žinote pra- 
nešti turiu svarbų reikalą. Gir 
dėjau gyveno Chicagoje 1913, 
iŠ Lietuv' .s atkeliavome drau- 

ge. Antanas Stoškevie' 
! l)ox 36. Lvon Mountain. X. Y. 

Pa j ieškau savo sesers Onos Reka- 
ša i tos i)i« vyru Kanoienėa. Dr-šimt's mr 
tų aigi'.l gyveno New Britain, Conn., 
o dabar nežinau kur, 21 metai kaip A- 
merikoje, 20 metu kaip tekėjusi. Ji pa- 
etina iš Kauno gub., Teisių valsčius, i 
Lūkės parap. Skiausčių sodos. Ji pati 
arba kas žinote malonėkite pranešti:! 
M r. ANTON REKAŠIUS, 4448 S. iler- 
mitage Ave., Cl^cago, 111 

Pajie.škau savo mot^riss Marijonos 
šušienės. kuri atsiskyrė nuo manos 
Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav Girdiškės parap., Dubes 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienu, po to laiko nebeatsišauk dau 
gi-ius. kad nebutu klapato. Juozapas 
£»ii>lus, lf,17 — 49th Ave., Cicero, 111.| 

Pajieškau savo dėdės Jono 
ir andrio'ir tetos Petrinėlės Ši- 
cllauskių, paeina iš \'ilniaus 
gub., Trakų pav., Daugų parap 
Kurliškių sodos. Malonėkite pa 
tis atsišaukti arba kas žinote 
pranešti sekančių adresu: 

Marijonos 1 )amkauskiute, 
3412 So. Halsted St., 

Chieago; 111. 

1 'ajieškau Jon0 Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., K ve 

darnės parap., SaUtlaukio kai- 
mo, apie -40 metų senumo. Tu- 
riu labai svarbų reikala, i's?.: 
pats arba kas apie jį žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš 
duosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zns Stasytis, 3202 Aubnrn Av 
( b krago, 111. 

REIKALAUJAMA anglių mainie 
riu su šeimynomis ir nevedusių 1 Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimu darbo nereikia mokėti. Streiku 
uera. Kreipkitės: 30 S. Canal Street 

REIKTA VYRU. 

Dirbti prie lumberio. Ateikite 
ant 7 valandos ryto. 

I"/moka kasdiena. 

LORD & P>USTTXELL 
2424 So. Laflin St. 

REIKIA MOTEIUJ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas 

<Jera m kęsti s. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Kenzie St. 

R EI KIA 1 .EBERIuT" 
Pastovus darbas. Gera alga. 

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

REIKIA KARPENTERIU. 
Piece \v: rk, prie taisymo 

freightkarių. 
THE STREETS CO., 
48 and S. Morgan Sts. 

REIKI A VYRU 
Stiprių 
r.eberiti 

TROKERIU 
WAREHOUSE MENU 

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

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

Subafr-mis iki pietų. 

IIOMAN A V E. 
IR ARTHINGTON ST. 

Skaitykite ir Platinkite 
Lietuva 

REIKIA PAGELB03 
I 

JAUNOS MOTERIS. 

į MRRCH \XDISE DARIUI 
I 
I Del \ viliojimo, Inspektavimo, 
įSvėrimo Parcel Post orderiu, 
Čekiavimo, Pakaviir/>, ir pildy 
dvmo orderių ir prie kitokių 
dari m mušu departamentuos?. 
Darbai ant visados. C,er:i alga 
ir išsidirbimas ger > darbo d Oi 
gerų darbininkių. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nuo 8:00 i':i 4:4o» 

įSubat mis iki pietų. 

1lOMAX .WR. 
1R ARTUIX(iTOX ST. 

VAIKINAI. 
16 metu amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIŲ 

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

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

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

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR , 

MOTEREIS 
MERCHANDISE DARBAS 

clcl 

\*viliojimo' Inspektavimo, Svė 
rimo Parcel Po.s t. orderių, Čc- 
kiavimo, Pakavimo ir Išpildy- 
mo orderių, ir prie visokių ki- 
tokių mnsų dirbtuvės darbų. 

Pastovus darbas. 
Gera pradine mokestis. 

Puikios progo? išsidirbti gerą 
darba. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
16 metų amžiaus 

MERCITANDISE DARBASn 
dirbti musų 

Graznų, Sidabrinių ir Žaislų 
Departamentuose. 

Pildyti orderius ir kitokius dar 
btis mnsų departamentuose. 
Tai yra puikios vietos ir gero? 
pragos norinčioms išsidirbti 
gerą darbą. Pastvus darbas, gt 
ra pardine mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

.. HOMAN mVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

JAUNI VYRAI 

nuo 17 iki 25 metu. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

PuiLi proga išsidirbti gera dar 
bą ateičiai. Gera pradine mo- 

kėsi is. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
S 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 
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