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sus IR LATVIJO 
Lenkai briaunasi gilumon 

Rusijos. 
Anglis kontroliuojama kares laikų 

taisyeklmis. 

, Kolčako sargyba 3,000 
kareiviu. j 

i Plianuoja t&iką su Vengrija. j 
LENKAI BRIAUNASI 
GILUMON RUSIJOS. 

Varšava, lapkr. 29 d. — 

(Paryžius, gruodžio 1 d.). 
Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Tribūne 
Ryan praneša, kad Lenkijos 
kariumenė žengia vis giliau 
Rusijon. Paskutinėmis die- 
nomis lenkai užėmę Prosku- 
rov, žymią gelžkelio stotį 
ant Padolės-Odesos linijos f 
Grodek ir Starykonstanti- 
noV. Ir toliau !enkų kariu- 
menė einanti linkui Žitomir. 

Šias vietas neseniai aplei- 
do generolo Denikino armi- 
ja, kuri traukiasi prieš len- 
kus ir ukrainus. 

Ukrainų armija, kaip pra- 
neša korespondentas, turin- 
ti daug aficierių neukrainų, 
kas silpnina josios jiegas. 
Yra aficierių rusų ir lenkų 
ir jie nenoriai kariauja 
prieš savosius. 

ANGLIS KONTROLIUO- 
JAMA KARĖS LAIKU 

TAISYKLĖMIS. 
Washingtcn, D. C., gruo- 

džio 1 d. — Kuro adminis- 
tratorius Garfield paskelbė, 
kad anglies naudojimas bus 
tvarkomas sulyg karės laikų 
taisyklių. Galimas dalykas, 
kad daugelis mažiau svar- 

bių įstaigų turės sustoti vei- 
kusios, jei umu laiku nabus 
pristatyta anglies. 

KpLČAKO SARGYBA 
3,000 KAREIVIŲ 

Londonas, gruodžio 1 d. 
Iš Maskvos pranešima, kad 
Sibire pilna partizantiškų 
burių, kurie neduoda ramy- 
bės Kalčako kariumenei. 
Partizantiški būriai ant tiek 
veiklus, kad ypatiška admi- 
rolo Kolčako sargyba padi- 
dinta iki 3,000 kareivių. 

PLIANUOJA TAIKĄ SU 
VENGRIJA 

Paryžius, gruod. 1 d. — 

Augščiausia taryba taikos 
konferencijos šiądien, iš- 
klausius raportą sugrįžusio* 
misijos iš Vengrijos, nutarė 

pradėti taikos derybas si 

Vengrija ir kreiptis prie da 
bartinės Vengrijos valdžios 
idant siųstų savo atstovybę 
Paryžiun. 

RASTA SKRYNIOJE 
MERGINOS KŪNAS. 

Lawton, Mich., gruodžio 
1 d. — Vakar rasta skrynio- 
je sudvilinkuotas kūnas j 
p-lės Tabor. Jį atrado jos! 
sesuo, kuri, radusi skrynią į 
rusėje, ją patraukė ir pama- 
tė išsikišusią žmogaus koją. į 
Kūnas guljs skrynioje nuo j 

itrejų metu ir manoma, esąs 
baisamuotas, nes mažai ap- 
gedęs. 

Manoma, kad vielionės 
motina ir brolis yra, surišti 
su šiuo dalyku, bet niekas 
;nežino, kur jie esą, nes jie! 
| pirmiau dvejopai pasak oda-1 
vę kaimynams apie mergi-, 

Inos likimą. Sesuo gi atsisa-; 
ko ką nors pasakoti sąry-! 
šyje su nuotikiu; ji areštuo- 
ta. Po pradiniam kuno tiri-! 
nėjimui nesurasta jokių žy-\ 
nių priežasties mirties. 

Mergina laike mirties bu- 
vo paskutiniame taipsnyje 
nėštumo, kas priduoda dau- 
giau misterijos visam nuo-, 

tikiui. 

DEMOSTRACIJA ITALI- 
: JOS PARLAMENTE. 

Rymas, gruodžio 1 d. — 

Italijos karalius ir karalienė 
; dalyvavo atdaryme najoj 
I parlamento.' Pradėjus kara- 
liui kalbėti atstovai socialis- 

jtai, sušukę: "lai gyvoja so- 

cializmas," apleido salę. I 
j Jiems išėjus jų sėdynes už- 
!ėmė kiti atstovai. 

Karalius ragino tautą 
j remti savo parlamentą, be 
ko, girdi, ir ramybė nebūtų 
galima, kuri dabar taip la- 
bai reikalinga. 

HOOVERIS GRĄŽINS 
ŠALIAI $88,750,000. 

Washington, D. C., gruo- 

jdžio 1 d. — Maisto admi- 
| nistratorius Hoover prane- 
ša, l^ad,' iš pavestų jo kon- 
trolėn šimto milijonų dolia- 

rių sušelpimui Europos, iš- 
; leista 'aukos formoje tik 

i $11,250,000; gi už likusius 
i suteikta pašalpa paskolos 
■' formoje ir su laiku įvairios 
, į Europos šalįs grąžins Suvie- 
nytoms Valstijoms $S8;750, 
'000. 

Protestas Mohometo sunu, 

Turkijos likimas yra neaiškus ir nenuspręstas, vie nok permatoma, kad ji tap~ 
padalinta. Delei tokio daly kų stovio Konstantinopolyje įvyko milžiniška demonst- 
racija-prctestss prieš Turkijos padalinimą. 

NORI NAUJO PRIDĖČKO 
PRIE KONSTITUCIJOS. 

Washingtcn, D. C., gruo- 
džio 1 d. — Pranešamą, 
kad senatorius Jonės iš; 
Washingtono tuoj įneš bi-1 
liu-pridėčką prie Suvienytų; 
Valstijų konstitucijos, ku-į i'iuo butų draudžiama tap-1 
ti S. V. piliečiu visiems šioj! 
šalyj gimusiems, kurių tė-1 
vai neturėjo teisės tapti šios 
Šalies piliečiais. 
, Šis pridėčkas taikomas 
prieš chiniečius ir japonus 
ir kitus, kurių čiagimiai vai- 
kai sulyg konstitucijos gali 
tapti piliečiais, nors tėvams 
tas nėra leistina. 

16,000 ANGLIJOS KA- 
REIVIŲ LENKIJON. 

Berlynas, lapkr. 28 d. — 

čionykščiai laikraščiai pra- 
neša, kad Lenkijon atkėliau 
ja 16,000 Anglijos kariume- 
nės prižiūrėjimui tvarkos 
laike plebiscito. Sakoma, 
kad ši kariumenė keliaus! 
Lenkijon per Dantingą. 

ANNUNZIO PASIUNTĖ 
KARIUMENĘ \ ZARA. 

Belgradas, gruodžio 1 d. 
Serbijos spaudos biuras pra 
neša, kad iš Fiume išplaukė 
transportas su 1000 karei- 
vių, kurie skiriami užėmi- 
mui Zara. Transportą lydė 
jęs vienas kariškas laivas, 

į kuriuo vyko ir admirolas 
,Rizo. 

MUŠIS TARP SERBU IR 

VENGRŲ. 
! Belgradas, gruod. 1 d. — 

į Pranešama, kad ant paru- 
bežinio serbijos miestelio 

, užpuolė būrys vengrų civi- 
lių ir kariškių, bet serbų ka- 
riumenė atmušė vengrus su 

i dideliais nuostoliais. Patįs 
gi serbai, kaip pranešama, 
turi mažur: nuostolius. 

Atsidarė kongre- 
so Sesijos. 

Washington, D. C., gruo- 
džio 1 d. — Šiądien atsida- 
rė anrta sesija 66 kongreso, 
kuri, manoma, bus viena iš 
ilgiausiu, nes yra daug įvai- 
rių reikalų.IPrie atidarymo! 
sesijos dalyvavo 55 senato- 
riai ir apie 300 narių atsto- 
vų buto. 

SAKO, MEKSIKA PA- | 
LIUOSAVO JENKINS. 
EI Paso, gruodžio 1 d. t— 

Čion>kštis Suvienytų Val- 
stijų konsulis Gurcia gavo 
neoficialę žinią, kad Jen- 
kins, S. V. konsulis mieste 
Puebla, tapo paliuosuotas iš 
kalėjimo, kuriame buvo lai- 
komas sąryšyje su jo pavo- 
gimu. Bet patvirtinančio 
oficiaKo pranešimo dar nė- 
ra gauta. 

MUŠIS TARP TURKU IR 
GREKU. 

Soloniki, lapkr. 29 d. — 

(Suvėlinta). Pranešama, 
kad tarp turkų ir grekų iš- 
tiko mušis apielinkėje 
Smyrna, kuomet grekų ka- 
riumenė ėjo užimti paskirtą 
jai demarkacijos liniją. 
Tam pasipriešino turkai ka- 
riškiai ir civiliai. Turkų už- 
mušta į 100 ypatų ir į 200 

ypatų sužeista. 

ANGLIJOJE BUVO 24,500 
PRIEŠŲ PILIEČIŲ 

j Londonas, gruodžio 1 d. 
| Anglijoje laike karės buvo 
suimta 24,500 priešų pilie- 
čių, kurie apie 84 nuošimtis 
jau departuoti, gi likusie 16 
nuošimčių rekomenduojami 
palikti Anglijoje. 

AUDROJE ŽUVO 6 
YPATOS. 

Detrcit, Mich., gruodžio 
1 d. — Pasirodo, kad audra 

pereitą subatą padare daug ! 
nuostolių visoj Michigan j 
valstijoj^. Daugelyje vietų į 
tapo sunaikintos telegrafo 
linijos; sugriauta namai. 

Laike audros užmušta še- 
šios ypatos ii- į pora šimtų 
sužeista įvairiais puolan- 
čiais dalykais, daugiausiai 
krintančiais sugrustais stik- 
lais. 

REZIGNAVO ISPANIJOS 
MINISTERIJA. 

Madridas, guod. 1 d. — 

Šiądien rezignavo Ispanijos 
ministerija. Rezignacija jvy 
ko delei atmetimo valdžios 
paruošto biudžeto 1820 me- 

tams. Rezignacija buvo per-j 
matoma 10 dienų atgal. 

SUSIRĖMIME UŽMUŠĖ 
STREIKIERĮ. 

Wheeling. W. Va., gruo- 
džio 1 d. — Šiądien ties var, 
tais plieno dirbtuvės įvyko j 
susirėmimas tarp streikierių 
ir policijos. Pasekmėje tapo 
užmuštas vienas streikieris 
ir peršauti du policistai ir j 
vienas streikieris. 

AMERIKOS IŠLAIDOS 
LABAI DIDĖJA. 

Washington, D. C, gruo- 
džio 1 d. — Iždo sekrioto- 
rius pranešė, kad vedimui 
reikalų 1921 metais reikės 
apie penkių bilijonų dolia- 
rių, kas bus į penkis sykius 
daugiau už prieškarinius lai 
įkus. 

] 

KUNIGAI STOJA 
POLICIJON. 

! Fife, Škotija, gruocl. 1 d. 
Susivažiavime presbyterijo- j 

;nų kunigų pranešama, kad 
daugelis jaunų kunigų me- 

ta dvasiškių urėdus ir stoja 
policistais, kur atlyginimas 
yra geresnis negu kunigo. 

Su bolševikais 
tuviai 

Baltiko šaiys 

tarsis tik Lie- 
ir Estai. 
neturi piniiu, 

SUSIJUNGĖ LIETUVOS 
IR LATVIJOS ARMIJOS. 

Ryga, lapkričio 30 d. 
)Suvėlinta). Šiądien visoj 
Latvijoj ir Kurše didelis 
džiaugsmas, nes apvalyta 
kraštas nuo vokiečių kaiiu- 
menės, kuri per du mėnesiu 
naikino Latviją. 

Vokiečių kariumene b 3- 
veik visai sunaikinta ir tik 
jos maž: būriai klaidžioja 
po šiaurines Lietuvos miš- 
kus norėdami pasprukti Vo- 
kietijon. 

Latvijos armija susijungė 
su lietuviais ir jungtinėmis 
spėkomis be pertraukos i 
spaudžia vokiečius. 

Vokiečiai dar laiko Šiau- 
lius ir kontroliuoja liniją iš i 

Šiaulių Tilžėn, bet Šiauliai' 
apsupti Lietuvos kariume-! 
nes ir permatoma umus puo | 
limas vokiečiu centro šiau- ^ 

lių. 
Ši vokiečių ekspedicija, 

kuri buvo vedama prisiden- 
gus Kolčako vardu pilnai ne 

pasisekė. Ir vokiečių milita-i 
ristų norai,# kad užgriebus j 
Baltiko provicijas neišsipil- 
dė. 

Vokiečiai norėjo pradėti 
derybas su Latvija ir Lietn-i 
va, kad tokiu budu išgelbė- 
jus savo karinę ir gelžkelių 
medžiagą, bet gavo atsaky- 
mą, kad jokių derybų nega- 
li būti? kol vokiečiai karei- 
viai neišsineš Vokietijon. 

SU BOLŠEVIKAI TARSIS 
TIK LIETUVIAI IR ESTAI 

Ryga, lapkričio 29 d. 
(Paryžius 1 d.). Specialis 
korespondentas laikraščio 
Chicago Tribūne Clayton 
praneša, kad taikos konfe- 
rencijoj Dorpate Latvija ne 

ims dalyvumo. Ji tik turės 
savo atstovus delei informa- 

cijos, bet jie nebus ingalioti 
tartis. 

Su pilnais ingaliojimais 
tartis su bolševikais bus at- 
stovai tik nuo Estonijos ir 
Lietuvos. 

! Latviai Lauks Talkininku. 

Latviai nenori tartis su 

bolševikais todėl, kad bcl- 
Še ?ikai, pergalėję Judernęo 
armiją, pradėjo labai pūstis 
i', daugiau reikalauja nuo 
Baltiko tautų negu tai darė 
pirmiau. 

Prie to latviai nemano tar 
tis su bolševikais kol toj 
konferencijoje nebus atsto- 
vu nuo Kolčako, Denikino 
ir talkininkų tik tada, girdi, 
bus nuoseklu daryti taiką 
su bolševikais. 

Bet latviai muštis nenori 
ir jie stengsis padaryti per- 
trauką musių su Rusijos so- 

vietais jei tas bus galima. 

Latvija Prašalina Ministe- 
rius Baronus. 

Latvijos ministerijoje įvy 
ksta žymios permainos. Bu- 
vusie ministeriai vokiški ba- 
ronai pakeičiami latviais 
neaugštos kilmės. 

BALTIKO ŠALIS NETURI 
PINIGŲ. 

Stcckholmas, gruodžio 1 
d. — Čia pribuvo delegaci- 
ja iš Finliandijos pasitarti 
su Amerikos ministeriu Mor 
ris, ar negalima butų gauti 
paskolą Suvienytose Valsti- 
jose. Mat Finliandijos pini- 
gai labai nupuolę kurse ir 
jai sunku ką nors nusipirkti 
užrubežyje. 

Ėstom ja randasi irgi keb- 
liame padėjime, nes ji išlei- 
do per daug popierinių pi- 
nigu sulyginamai aukso ša- 
lies turtu. 

Kitos Baltiko šalis irgi 
turi keblumų su žemu pini- 
gu kursu. ~ 

Ukrainos atstovai pasiūlė 
Švedijai pristatyti daugybę 
Įvairių grudų mainais ant 
ūkio masini,; ir įvairių reik- 
menų. 

Švedijos pirkliai, nežiū- 
rint visko noriai pirkliauja 
su buvusiomis Rusijos pro- 
vincijomis ir sako, kad ten 
vaisbos sąlygos yra geros ir 
saugios. į 

PRAŠO AMERIKONU 
NESISKUBINTI NAMO. 

Paryžius, gruod. 1 d. — 

Francuzijos atstovai taikos 
konferencijoje ragina Suvie 
jjytų Valstijų taikos delega- 
ciją nepasitraukti iš konfe- 
rencijos, nors iki galutino 
užtvirtinimo taikos protoko- 
lo tarp talkininkų ir Vokie- 
tijos. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėjc. 

Šiądien lengvas sniegas; 
kiek šalčiau; vidutiniai 
šiaurvakarių vėjai. 

j Saulėtekis, 7:00; 
t Saulėleidis, 4:17. 
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REIKŠTU DAUGIAU PASIRŪPINTI 
DEGTINĖS UŽVADUOTOJAIS. 
Gret telpanciame straipsnyje "Lyg plaštakėlės" gvildenamas ytin svarbus klau 

simas — apie "priverstiną" blaivybę ir jos pasekmes, o kartu apie degtinėj substitu- 
tą-užvaduotoją. 1 

Žinoma, svarbiausias klausimas šita- 
me reikale — tai: "Naudingas ar blėdin- 
gas yra alkoholis žmogaus kunui?"—Nė- 
ra reikalo daug čionai apie tai kalbėti ir 
prirodinėti alkoholio bledingumą. — Gy- dytojai ir žmogaus kuno žinovai senai jau prirodė, jog svaigalai kenkia žmogaus or- 

ganizmui, — ardo žmogaus kuną, o Išartu 
silpnina ir jo dvasią, protą. 

Daugelis nurodo, kad gėlimai, kur al- 
koholie randasi mažas nuošimtis, nėra blė- 
dingi žmogaus kunui. Tečiaus tokis nuro- 
dymas neišlaiko kritikos, nes jeigu alko- 
holis yra nuodai, tai jie atlieka savo veik- 
mę, nežiūrint j tai, kiek jų išsyk nebūtų 
panaudota. Suprantama, jeigu žmogus 
nuodų panaudoja išsyk didelį saiką, tai tas 
skaudžiai ar naikinančiai atsiliepia ant jo 
kuno, bet jeigu visai*- mažame saike, tai 
mažai išsyk atsiliepia ant kuno, bet per il- 
gą laiką, vis priimant tuos mažus "saikus", 
žmogaus organizmas lieka suardytas. 

Taigi, jei norima apsaugoti žmones, 
visuomenę, nuo naikinančiai veikiančių 
nuodų, svaiginančių gėrimų išvaizdoje, ir 
jei patįs žmonės nėra anttiek tvirti bude 
ir dvasioje, idant apsisaugoti ir pasiliuosuo 
ti nuo tų nuodų, tai prisieina iš viršaus, t. 
y., 'iš valdžios puses panaudoti savo rųžies 
prievartą. Ir žiūrint į dalyką giliau, jo- 
kiu budu negalima to paskaityti liuosybžs su 

varžymu. — Juk reikia teisingai liuosybę 
suprasti ir mokėti jaja naudoties. Laiko- 
tarpis po oficialinio karės pertraukimo iki- 
šiol kaip-tik ir paliudija, kad Europos tau- 
tos, ypač atskiros tautų grupės, Susispietu- 
sios Į tam tikras partijas, visai klaidingai 
suprato • liuosybės obal?į ir kenksmingai 
juomi pasinaudojo. Panašiai galima iš- 
sireikšti ir linkui liuosybės naudoti (ar už- 
drausti naudojimą) svaiginančius gėrimus. 

Vienok negana atimti nuo žmonių 
svaigalus, negana užrakinti smuklių duris 
— reikia jiems tą viską užmainyti kuom 
kitu, būtent, reikia suteikt: tam tikrus ne- 

svaiginančius gėrimus, lengvas užkandas, 
o taipgi tinkamas vietas, kur jie galėtų 
linksmai ir užimančiai praleist: liuosas nuo 

darbo valandas. 
Nesant to substituto, neturint tinka- 

mos užeigos, žmonės tankiai panaudoja 
gėrimui tikrus nuodus, visokios rųšies de- 
ginančius-svaiginančius skįstimus, leisdami 
laiką visokiose landynėse. Tą, kaip pra- 
nešama, lengva buvo pastebėti Rusijoje; 
panašiai elgiamasi ir Suvienytose Valsti- 
jose, kur nuo pereitos vasaros "prievarta" 
tapo uždrausta pardavinėti svaiginančius 
gėrimus. 

Daug svaigalu, spirito išvaizdoje, gail- 
iui žmonės vaistinyčiose. Nors i tą spi- 
ritą, pagal valdžios paliepimą, dedama nuo 

du, tečiaus pardavėjams mažai apeina, kad 
jų "kostumieriai" geria nuodus. Nors ant 
bonkutės ir yra padėtas tam tikras užra- 
šas, bet pirkikai visai to nepaiso. 

štai ką praneša mums vienas "L." 
{skaitytojas apie-tokių "vaistų1' pirkimą: 

"Tūlą laiką dabojau žmonių eiles krau 
,tuvėje, kūne perka "medikai} alkoholį", 
j Tiek daug žmonių jo reikalauja, kad pa- 
tarnautojai pirkėjus tik iš eilės i^omi geru 
'(aprūpina. Gal del mados — dar paklausia 
j pirkėjo, ką pastarasis su olkoholiui darys. 
, Man pasitaikė patarnaut,—mat, tluta ?ir 
kėjo svetimšalio, kuris nesuprato ano pa- 
klausimo. Aš tiesiog pasakiau, kad žmo- 
gus tą alkoholį gers. — Nuo jo paimta 
vienas dolaris ir duota puskvartė alkoho- 
lio." 

Abelnai imant, visokių piigavysčių ir 
"juokų" galima dabar patirti — sąryšyje 
su "priverstina" blaivybe įvairiose "už- 
eigų" vietose, teismuose ir net policijos na- 
muose. 

> Reikėtų į tą klausimą žiūrėti rimčiau 
ir plačiau, nes kitaip tokia "blaivybfe" ga- 
li kenksmingai ir demoralizuojančiai at- 

1 siliepti ant šio krašto gvventoju. 
ę 

PAVYZDINGAS LIETUVOS SUNUS. 

Pereitą subatą į "Lietuvos" redakci- 
ją užėjo paprastos išvaizdos — vidutinio 

lugio ir amžiaus — žmogus. Jis pranešė 
noris aukauti Lietuvos liuosybės reika- 
lams, būtent, į Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą. Kartu jis pastebėjo, kad šiose 
dienose pribuvęs Į šį miestą nuo farmų, 
kur dirbąs jau keletą metų. 

"Esu, — sako jis, — lietuvis iš Šau- 
lių apskričio ir trokštu prisidėti savo dali- 
mi prie Lietuvos paliuosavimo, prie išga- 

ivimo jai neprigulmybės. Juk švenčiausia 
musų priedermė yra paduoti savo Tėvynei 
pagalbos ranką. Tiktai šiame svarbiame 
momente mes galime pasirodyti, kad esa- 
me ištikimi .sunųs musų Tėvynės-Lietu- 
vos" 

Malonu, o kartu ir griaudu buvo klau- 
syties tų prakilnių žodžių, paeinančių iš 
burnos paprasto darbininko, kuris nėra 
dar "užnuodytas" partijiniais "svaigalais". 
Jis ka'bėio iš tyros širdies,, karstai trokš- 
damas prisidėti savo daiimi prie Lietuvos 
paliuosavimo. Jis papasakojo, kad jau 
ir pirmiau esąs nemažai aukavęs Tėvynės 
reikalams. 

"Aukavau kiek, — pridūrė jis, — į 
j Tautos Fondą, bet dabar pasiryžau aukau- 
iti Į Liet. Nepr. Fondą, kuris visas aukas 
sunaudoja skiriamam tikslui ir kuris nesi- 
bijo išduoti pilnų atskaitų". 

Užklausus, kiek jis yra pasiryžęs au- 
kauti į L. N. Fondą, atsakė : 

* "Štai W. S. S. už 100 dolarių — nors 
sunkiai uždirbti centai, tečiaus ant Tėvynės 
aukuro negaila jų padėti. — Mes visi jos 
vaikai turime gausiai aukauti ir paduoti 
jai visokeriopą pagalbą. Sugrįžę į laisvą 
Lietuvą, patįs galėsime gerėties; gėrėsis 
Lietuvos liuosybe ir gerbuviu ir sekančios 
kartos". 

Jis taipgi išsireiškė, kad Amerikos lie- 
tuviai Tipvalo pasistengti, idant Lietuvos iš 
dirbystė ir prekyba nepatektų į 'svetimtau- 
čių rankas. Užsiminus apie Liet. Atsta- 

itymo B-vę, jos veikimą ir siekius, prakil- 
|nus tėvynainis paklojo 100 dolarių nupirki- 
imui 10 šėrų. 
Lietuvoje žydai, prusai, rusai ar kiti & 'e- 

priečų, lietuviai privalo naudoties ir ,;os 
turtais — neturi daugiau šeimyninkauti 
Lietuvoje, žydai, prusai, i-usai ar kiti sve- 

timtaučiai — tegul bus Lietuva del lie- 
Ituviu i" 

Karštas Lietuvos reikalų rėmėjas iš- 
I važiavo ant poros savaičių į Aurorą, pas- 
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Dvasiškija Amerikoje, 
"Darb." nuomene, nesikiša 
politikon dėlto, kad čia po- 
litikai neliečia tikybos ir 
civiasiškijos. Europoje, gir- 
di, ir tarpe lietuvių vedama 

| smarki kova prieš tikybą ir 
I šmeižiama dvasiškija. Už- 
I pultieji turi ginties. 
I Bet kodėl "Darb." nepa- 
aiškina, kodėl Amerikoje 
"politikai" neliečia tikybos 

[ir dvasiškijos, o Europoje 
j''liečia". Juk taip elgia- 
jmasi nebe priežasties. Ti- 
j kybos klausimas Amerikoj 
I— nuo pat pradžios kolom- 
Izacijos stovėję antroje vie- 
itoje (kolonizatoriai priklau- 
sė prie kelių tikybų); Euro- 
poje gi tikyba ir jos šulai 
vis prisieina savo "garbin- 
įgą1' praeitį, spėką, "tradici- 
jas", "gerus laikus" su vai- 
jnikuociais ir t.t. ir t.t. 

Reikia pastebėti, kad 
"Darb.", nurodęs, jog Ame- 

jrikoje tikyba atskirta nuo 

; politikos, užreiškia, kad 
|"tai yra geru daiktu". Mes 
irgi "atskyrimo" klausime 

j panašiai manome. • i 

L. N. Fondas paskelbė: 
'pilna atskaitą, dar kartą pa; 
tvirtindamas savo veikimo j 
atvirumą. Dabar plačioji 
visuomenė matys, ant kiek 
neteisingi buvo daromi tam 
ifondui užmetimai. Bet ko-; 
del nesuteikia visuomenei j panašios atskaitos tų "už-į mėtinėtojų-ekstremistų" fon 
dai? Ar tik nepristigs vi- 
suomenei kantrybės? 

Kaip ten nebūtų, tečiaus' 
Liet. Nepr. Fondas turės vi- 
suomenės pasitikėjimą ir ga 
lės phčiai žiūrėti ateitin. i 

i 
♦ * * 

Oenikjnas ir bolševikai, iš 
ti sų, ''daro stebuklus" —' 
štai Denikinas su savo "iš-j 
tikimaisiais" arti "auksą-: 
galvės" (Maskvos), bolševi-' 
kų vadai "planuoja" bėgti į į Turkestaną; štai vėl bol- 
ševikai stumia "garsų" de- 
mo^ratybės "apsaugotoją" 
atgal; Denikinas "atsispiria-' 
susipurtiną" ir 50,000 bol- 
ševikų liekasi sutriuškinta; 
bet štai iš Londono praneša- 
įma nuo lapkričio 26 d., kad! 
gen. Denikino kariumenė 
traukiasį atgal, kad bolše-! 

vikai per tris dienas užėmė 
dešimts miestų ir kad jie 
įžengė į Ukrainą. 

Kito "demokrato" armija 
skubiai bėganti atgal; bol- 
ševikai "nužengę" apie 100 
mylių į rytus nuo buvusios 
Kolčako sostinės Omsko. 

įdomus veikimas, bet dar 
indomesni pranešimai. 

sSt >H 
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L. N. Tolstojus štai ką 
yra pranašavęs už meto-ki- 
to prieš savo mirt j (1910): 

"Aš matau visą Europą 
apsiaustą ugnimi ir pasrivu- 
sią kraujuose. Aš girdžiu 
vaitojimus milžiniškuose mu 

šių laukuose. Apie 1915 
metus ypatinga figūra atsi- 
ras šiaurėje — naujas Na- 
poleonas, kuris prisidės 
prie atlikimo tos kruvinos 
dramos. Jis yra žmogus 
mažo kariško išsilavinimo, 
rašytojas arba žurnalistas;, 
bet jojo "globoje" pasiliks 
beveik visa Europa iki 1925 
metų. 

Lygir atitinka tas prana- 
šavimas baisiajai karei ir 
siaučiančiam bolševizmui— 
su p. Leninu priešakyje. 

Gen. Juododžiui ir jo ka- 
rininkams, kaip pranešta 
"Tėvynėje", D. New Yorko 
lietuviai surengė puikias iš- 
leistuves lapkr. 23 d., ku 
riose dalyvavę apie 100 žy- 
mesniu veikėjų (kar. misija 
išvažiavo Lietuvon lapkr. 
25 d.). 

Tarpe kitų išleistuvėse 
atsilankęs tą p: mjy dieną i^. 
Lietuvos sugry.'tr kun. J. 
Žilius, kuris pr«. l ?ęs dauji: 
indomių 'dalykų ij.ie dabar 
tini Lietuvos i »■ C ėjimą. — -j 
Lietuvos žmonių upas ir pa- 
siryžimas kovoti už savo lais 
vę iki pilno laimėjimo esąs 
stebėtinai didelis ir tvirtas. 
Visi Lietuvoje veikią su pa- 
sišventimu, sutartyje. Kau- 
nas likęs pilnai lietuvišku 
miestu. Žmonės tvirtai ir 
karštai remia valdžią; — 

lenkai ir dvarponiai neturį 
Lietuvoje jokios intekmės. ! 

Kun. J. Žilius buvęs Kau- 
ne lapkr. mėn. pradžioje.. 
Dabar jis manąs darbuoties^ prie Lietuvos Militarės Mi- 
sijos Washingtone. 

Nėra abejonės, kad kun. 
J. žilius plačiai praneš Ame 
nkos lietuviams apie savo 

veikimą Europoje ir apie 
dabartinę Lietuvos ir lietu- 
vių padėtį. 

Lyg Plaštakėles. 
: Butų sunku pasakyti, kas 
i kaltas ui įsigyvenusį papro- 
itį, kuris randasi biednose 
| bakūžėse, lygiai ir puoš- 
niuose luinuose, — tai už 
gėrimo paprotį, kad asvai- 
gus. Turtas ir neturtas šiam 
papročiui gal dažnai sudės- 
to skirtingas aplinkybes, bet 
jo nesuvaldo. Tuom tarpu 
alkoholio jiega sukelia žmo 
guje intemptą kraujo te- 
kėjimą; pastarasis, banguo- 
damas žmogaus gįslose, su- 

kelia kunui nepaprastus pa- 
linkimus. Girtas žmogus 
dažnai paseka tų nepapras- 
tų palinkimų keliu ir, visai 
nesirengęs, nesvajojęs, atsi- 
randa nesusivaldančiame 
girtuoklių pasaulyje. Žino- 
|ma, tuomet tokis valandos 
| nabagėlis pridaro įvairių pa- 
sistengimų, už kuriuos vė- 
liaus prisieina gėdytis, arba 
nukentėt. 

Gėrimas — tai yra antra 
žmogui neskirta gamtos do- 
vana prie tabako. Šie du 
daiktai yra pusėtinai žymus 
viešpačio-žmogaus priešai, 
kuriems žemai pats jų vieš- 
pats lenkiasi. Jiedu gaiši-1 
na gyvūnų Viešpačio turtą, j 
laiką, sveikatą, o jis vis že-j miaus linksta urieš jiedu. 

1 

Tas niekingas nusižemini-, 
mas, rodosi, pasiekė visiš- 
ko slėnio, purvinos žmogui j 
žemumos. Tas viešpačiu i 
savo priešui nusižeminimas 
prislėgė nelaimės našta ir, 
tuoį, kure i i sulinko d vai:-1 
ge su silpnais prieš tuodu! 
priešų — tai prieš girtabk-, 
lių elgimąsi šeimynoje, 
draugijoje, prieš Lgas, ku- 
rios tarpsta, sklyta girtuok- 
lystėje. Vienas šio paročioj 
tarnas tą visą blogą atne-j 
ša, o drauge su juorr.i *uri j 
kentėt jo šeimyna, draugi-j 
ja. 

Radosi žmonių, kurie per j 
matė tą blogą ir dėjo ant; 
labo svarstyklių visas tavo 

jiegfls, knd persvjrus, kad, 
paveikus tą piktą. Buvo 
žmonių, kurie giminiavosi 
su tuom blogu, bet noriai j 
gelbėjo dirbantiems labui ir 
perga ėjo tą blogą,—ir už- 
darė karčiamas. O, kiek 
daug skundų užgirdome. 
Tiek daug apkaltinimų bu- 
vo mesta, žinoma, bile kam. 
Dar tiesiog užreikšta, kad 
tai varžoma, žmogaus lais- 
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kiau grįžšiąs atgal ant farmos, o pavasarį 
esąs pasiryžęs grįžti į Lietuvą, kur manąs 
užsiimti ukininkyste. 

Tas prakilnus tėvynainis — tai Jonas 
Vaišvilas. 

Gerb. Jono Vaišvilo auka, jo prakil- 
nus ir tyri norai ir šviesios mintįs daug ką 

j mums pasako. Tik sulyginkime tą kaimo 
darbininką, kuris sunkiai dirba ir nedaug 
uždirba, su musų didmiesčių turtinges- 
niais lietuviais, biznieriais, bankieriais. 

profesionalais ir politikieriais, o tada aiš- 
kiai pamatysime, — kam daugiau rupi 
Lietuvos ir lietuvių tautos liuosybė, ir švie- 
si ateitis. Juk didžiuma musų biznierių ir 
politikierių arba visai neaukauja arba nu- 
meta ant Tėvynės aukuro vos kelis skati- 
kus. 

Jei didžiuma Amerikos Lietuvių va- 

dovautųsi panašiomis mintimis, kaip g. Jo- 
nas Vaišvilas, tai Lietuvos reikalams butų 
sudėti miljonai dolarių. — 

vė. Tiesa, apribuot kieno 
nors laisvę 'yra nejaukus 
pasikėsinimas. Bet prie to 
reikia štai ką pridėti: buk 
tai eina savo "keliu, žinoma, <' 

žmogus. Jo kojos krypsta, 
jis iš krašto i kraštą puldi- 
nėja, griųva, keliasi, praei- 
viui užstoja kelią, jį veja 
niekingais žodžiais. Žiūrėk, 
kokį telegrafo stulpą apka- 
bins ir politikuoja su pasta- 
ruoju. Kaip nematyt, jog 
ir pats, mielas skaitytojau, 
matei tokį "mučelninką", 
kuomet jis varžo praeivio 
laisvę, jį užgauna ir save, 
gyvūnų viešpatį, pastato ant 
pajuokos prieš. žemesnius 
žemelės narius, prieš gyvu- 
lius. 

Vargiai kas galėtų jiega 
suvaldyt tuos, kurie nemu- 
kiame išsityčiojime savo 

vienatinę sveikatą, savo gy- 
vybę smaugia, griaužia. Gal 
butų naudingiau tuose ne- 

laiminguose anų gyvenimo 
paveiksluose parodyti jų 
veikėjus, gal nors tuomet 
pastarieji įžiūrėtų, kurlink 
jie taip greit eina. Gal to- 
kis pažinimas savo nuopo- 
lio juos pakelių ir grąžintų 
jiems gyvūnų Viešpačio gai 
bę. 

Buvo karčio mos. Taikėsi 
girdėt, kaip karčiamninką 
prilygina prie žemo geidi- 
mo žmogaus, nes jis ėjo 
prie praeivio kišeniaus, o ne 

prie ko kito. Dabar tie kar- 
čįmninkai jau nebebut toki'- 
pavojingi, jeigu jiems pa- 
galbon neateitų tie, kurie 
karčiamninku^smerkė. 

Girdėt, kad krautuvės, ku. 
rios naudojasi teisėmis par- 
davinėti vaistinį spiritą, par 
davinėja jį didelėje rniero- 
je. Žįnoma, pagal valdžios 
padavadijimą, į t4 spiritą 
dedamu nuodų, bet ar par- 
davėjai kiek nors paiso, kad 
jie prisideda prie nuodijimo 
žmonių? Ne! — Jiems ru- 

pi pinigai ir niekas daugiau. 
Tiesa, ant bonkutės yra už- 
rašyta "Medical spiri t", bet 
tą supranta tik patįs parda- 
vėjai. Yra sakoma, kad tas 
užnuodintas spiritas plačiai 
pakeičia karčiamose pamėg 
džiojamą degtinę. O todėl 
nekartą mes turėsime nelai 
mę užgirst apie mirtis nuo 

tokios "degtinės" ateityje. 
Šventinyčių sakyklos, ži- 

nau, ateis pagalbon. Svei- 
katos apaštalai-daktarai 
tuom rūpinsis. Švietėjai nuo 

pagrindų, žinau, nepamirš 
savo brolių-varguolių, kurie 
tuom nelemtu papročiu yra 
vedami. 

Švietėjai! Pragaištingas 
darbas jau eina, pasekraiv* 
giidėt. Dabar jusų eilė, ne. 

žmonės lygus jums, jau kri: 
ta nuo tos naujagadynės 
degtinės. Jie puola prie jos, 
lyg tos plaštakėlės puola į 
liepsną nakties tamsoje 
ir ten dingsta. M. D. 
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Viltis ir Baimė. 
Viltis stovėjo prie dangaus 

vartų ir žiurėjo į dievu susi- 

rinkimą. 
— Ineik, o stebuklingoji esy 

1)0! — šaukė dangiškas tuntas 
— Ineik ir pasakyk nuims, kas 
esi ir k<> nuo mušu norėtum. 

Viltis inejo. Oras. kur tik ji 
žengė,' drebėjo lengvumu, švie- 

sybe ir džiaugsmu, — kas pir- 
miau buvo nežinomu danguje, 
(iražybe mojavo i ią; garbė lai 
kė jos vainika; galybė davė jai 
vavo skeptrą. Ir žibtcrėjimai 
vi-n daiktu, kokie tiktai butu 

pageidaujami, atsivėrė nemir- 

tinos minios, reginiui. 
Dangiška šviesa liejosi iš 

\ ilties akių. Ji iškvėpė ant 

vis\i, ypatingai puikų — saldų 
pvcpėjimą. Jos dainavimai su- 

judino gyvybės sroves džiaug- 
smingame ritme ir apipiešė ini 
riadas gražybės t rmų. Jos 
balsas įtempė nervus; paastri* 
no jausmus; verste-vertė ši'rdi 
plakti smagiau; davė naują jie 
gą žodžiams. Tai buvo saldes- 
Uė-malonesnč muzika, kuri lie- 
ju i i to bal ht^u djmjjrkų 

choristu.... 
— Aš, Viltis, buvau pai( 

dyta ir užvardinta Minties, jū- 
sų tėvo, ir auklėjama Geismo, 
karalienės pažemino svieto ir 
Valstijos vidurinių visatos 
šalių. Tečiaus, tokio budu pa 
šaukta į esybę savo nemirtini 
tėvu, aš vis.esmi priešegzisto- 
jauti — be tėvų — ir amžina, 
kaip ir didis visų tėvas. 

— Aš patylomis šnibždėjau 
Tvėrėjui, kada visata buvo-už 

manyta tverti. Ir jis įsikvėpė 
mane j savo esybę. Bude n^a 
ant universali*") (visuotino) 
kiaušinio, aš perėjau kiaurai ir 
sužadinau jo potenciales ei:ci'- 
;4'i i a gvvvbei. Pa auliu fvriua 
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vinie aš dainavau gyvasčių 
dainas, ir nupiešiau jų prbžas-i 
čių švietimą j formas. AŠ gar-1 
binau moduliuotuose tonuose 
jų Valdytojo užgimusių esybių! 
vardus. Bet jie manės negirdė- 
jo. Aš vaikščiojau drauge su 

žemės kūdikiais ir džiaugino 
giesmėj išreiškiau Minties, jų 
tvėrėjo, stebuklus ir garbės 
Bet jie nepažino jo. Aš ro- 

džiau jiems skaistų taką, ve* 

dantį į dangų, ir skatinau jų 
kelionės žingsnius. Bet jie ne- 

matė jo. Jų akis negalėjo išvy- 
sti mano šviesos. Ausis jų ne- 

buvo pritaikintos prie mano 

balso. Jų širdis — tuščias au- 

kuras. Ir tiktai nemirt in"- ug-; 

nįs, krintančios ant jų iš vir- 
šaus. tcgalčtn užžibinti kurą, 
kurį aš jiems suteikiau. Jie,1 
nepažindami ir nematydami | 
manęs, pavirsta vėl j ta befor- 
miškumą. iš kurio buvo sutver- 

ti-pašaukti. Ir pragaišta — ne 

pasiekę to, prie kurio buvo 
lemti Minties. 

— Tie, kurie mate mane, p«s 
liko mane savo omenyje. Ašj tenai apsibunu. Jie nebegali; 
užmiršti manės visiškai. 

— Manyje, o dangaus su- 

ims, regėkite visus daiktus! SuĮ manim jus galėsite užsikelti j 
uit jusų dangiškos sferos 
skliautu; — tenai galėsite pa-; 
ikulti Į ^arbin^ ir neištirtas 

augštenybės, — dar ligsiol ne 

sapnuotas. Betgi neapsivilkite 
manyje. Nes tada jus pražudy- 
tumet savo lygsvarunią. Tada j 
Heviltis paims viršų ant jusu I 
J r jus ingriusite i žcmiausias| 
pragaro gilumas. Betgi i'* pra- j 
gare, kaip danguje ar anapus, 
aš busiu su jumis, jei tiktai t: 

panorėsite. • • 

— Regiamuosc pasauliuos*, 
mano midija yra skatinti — 

ginti visas esybes, prie iii-p.L- 
siekto. As esmi nemari. Bet 
mano forma mirtina; ji pra- 
nyks. Ir aš vis apsireiškiu iš 
naujo besikeičiančiose forme »- 

se, kdl tęsis žmoniškas bėgis. 
Žeme iiiuo:;e, regi amuose pa 

sauliuose as busiu pavadinta 
didžiumos įvairiais vardais. 
Tiktai keli tepažins mane, 
kaip aš estui. Xaivi>ki garbini 
mane kaipo savo poiiariskąja 
žvaigždę. Mokyti vadins mane 

iliuzija. Jie apkaltins mauc 

ir nutars, kad reikia manęs 
šalirtties. Ir liksiu žemes- n 

niuose pasauliuose nežinoma 
tam. kurs nesuras .many je ne- 

apreikšto. 
Taip prakalbėjusi — atsilie- 

pusi t pavergtus dievus. Viltie 
padarė pertrauka. Ir dievai 
net nepatėmije jos įsakymų. 
visi kartu atsistojo, lyg vie- 
nas. 

( P.u < daugiau ) 



Iš Amerikos Lietuviu c 

Tautines Tarybos 
p* Raštinės. 

Posėdis Lapkričio 25. — 

Pranešimai Tarybon: 1) 
Laiškas iš Europos, kuria- 
me, tarp kitko, šiaip sako- 
ma: "Žinome, kad Lenkai 
turi savo šnipus ir Ameriko- 
je; ir jų reikia sergėtis. Ne- 
kurie amerikiečiai, kaip ži- 
nome, yra palinkę pre liue- 
sai su panašiais dalykais 
elgtis privatiniame gyveni- 
me ir spaudoje. Praėjusiame 
ir neišdegusiame lenkų suo- 

kalbyje išversti Lietuvos 
valdžią, buvo rasta doku- 
mentai, kuriuose buvo pro- 
gos įstitikinti, kaip Lietuvo- 
je buvo lenkiškų šnipų su- 

naudoti įvairiausi amerikie- 
čių išsitarimai. — Dažinota, 
taipgi, kad Berline susitvė- 
rė Kolčako ir Denikino kom 

pani ja su $300,000,000, ku- 
rion sumon ir Amerikos ka- 
pitalistai žadėjo įmokėti, 

įjc^d sutverti "matušką Ro- 
FsTją" ant senovės carizmo 

pamatų. Ta kęmpanija mi» 
zernai nusvilo^ nes yra švie- 
siai permatančių dalykus 
amerikonų, kurie apie ca- 

rizmo atgaivinimą nenori 
nei girdėti. Reikia supras- 
ti, kad Bachmetjevas yra ca 

rizmo agentas". 2) Praneš- 
ta, jogei p. Hoover paakina 
Baltiko tautas ir Lietuvą, 
kad tų tautų žmonės gali da 

bar panaudoti visą savo j 
energiją savo gimtinių šalių1 
sušelpimui, kame Amerikos! 
valdiškoji labdarybės maši-j 
nerija galės jiems pagelbė- 
ti. 3) Sandaros seimo pa- 
siuntiniai Augunas ir Rač- 
kauskas praneša, jogei San- 

| dara Tarybos veikimus pasi- 
Ižada remti ir reorganizuo- 
ja L. N. Fondą taip, kad 
tasai beveik ineina Tarybon 
visais savo nariais, idant 

jpasekmingiau reaguoti ant 
Lietuvos neprigulmybės rei- į 
kalų. 4) Išpild. Komiteto1 

j pirmininkas p. vinikaitis 
i praneša, jogei Lietuvoje su-! 

jsidaro svarbi situacija delei! 
i finansų reikaių, kuriais rei- 
Ikia būtinai abiejų srovių 
i fondams padaryti bendrą 
susirinkimą. 5) Pridouta 
spausdintas Lietuvdų Komu- 

! nistų atsišaukimas, kuris 

j aiškiai parodo, kad jie yra 
Į pasiryžę darbuotis su to- 
kiais neprieteliais, kurie no- 

ri išversti Lietuvos valdžią 
Į ir parduoti Lietuvą sveti- 
jmiems gaivalams. 6) Ineina 
i pranešimas nuo Lietuvos 

| Gelbėjimo Draugijos, jogei 
'apturėjo nuo Lietuvos Rau- 
'rionojo Kryžiaus pirminin- 
iko, Dr. J. Šliupo, laiškelį, 
jkuriuomi tasai praneša Lie- 
įtuvos šelpimo padėjimą, ir 
jogei L. G. D. -yra nutarusi 

i padaryti vajų-surinkti $10,- 
|00 Kalėdinės. 7) Ineina pra 
Įnešimas apie įvykušią va- 

jkarienę, išleistuves Europon 
gen. Juododžio ir jo štabo, 
taipgi sutiktuves Lietuvos 

^Žinomas per 2o metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzsr State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų ValdiSi kaip pirma 

,, r taip ir dabar 

j SIUNČIA PINIGUS į U ETilVĄ 
ir gvaraiik-doja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų ži 
meldžiame kreiptis pas: 

Heniy J. Schnitzei State Bank^ 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

finansinės misijos nario, 
kun. J. Žiliaus, kuris dabar 
jau yra Amerikoje. Vaka- 
rienėje dalyvavo apie 70 
lietuvių ir amerikonų veikė- 
jų ir tenai įvyko svarbus 
pranešimai. 

Nutarimai: 1) Lapkričio 
26 įvykinti susirinkimą abie 
jų srovių fondų pasikalbė- 
jimui ir sudarymui planų 
apie Lietuvos šelpimo rei- 
kalus. 2) Kabelis Balučiui 
tlelei tulų itsitkimų prie da- 
bartinių reikalų. 3) Su "Lai 
svės Varpo Komisija" susi- 
rašyti delei inėjimo bendru- 
mon musų konsoliduotan 
darban. 4) Įvykinti specia- 
li susirinkimą Tarybos per- 
taisytos konstitucijos priė- 
mimui. J. O. Sirvydas. 

Aerikos Lietuvių Tauti- 
nės Tarybos Sekr. 120 
Grand St. Brooklyn, N. Y. 

4 
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Iš Gyvsašica 
| Lietuvių. Amerikoje j 
» 

ST. PAUL, MINN. 
Draugystės Broliškos Pa- 

galbos Lietuvių buvo laiky- 
tas susirinkimas lapkr. 23 
Po apsvarstymui draugystės 
reikalų tapo priduotas laiš- 
kas nuo Lietuvai Gelbėti 
Draugijos su atsišaukimu 
Kalėdinė "drive", kad pri- 
sidėti prie darbo visiems 
Perskaičius ir apsvarsčius 
draugystė aukavo iš iždo 
$50.00, kurie jau pasiųsta 
L. G. D. Centro valdybai. 

Komisja. 

VALPARAISO, IND. 

Darbininkams prieinama 
mokykla. 

Valparaiso universitete šį 
met mažai tėra lietuvių mo- 

kinių sulyginus su praeitais 
metais, bet vistiek dar yra 
apie 40 vyrų ir kelios mer- 

jgaitės. 
Ši mokykla yra visiems 

darbininkams žmonėms ge- 
rai prieinama. Jei kas nori 
gali užsidirbti už valgį be- 
simokinant. .Todėl jei kas 
norite mokyties, sužinoti 

JUSŲ PYPKEI 
RUKALAS i 

i 

t 

JEIGU geidi daugiau iš pyp- 
~ 

kės užsiganėdinimo, tai 
rūkyk Prince Albert tabaką. 
Išmėginęs rasi, kad tasai taba- 

) kas jums patiks. Jo skonis, 
! kvapsnjs ir švelnumas toli j 

gražu lenkia visokius kitokius 
rukalus kokius kada nors < 

vartojai. 

the nationol joy smoke 
•j 

pavelyja jums rūkyti kiek tiktai norite. Nuo jo liežuvis 
ncpcroti nei gerkle neišdžiusta, nes perštis ir džiovi- 
nimas yra prašalintas musy ; užpatentuotu procesu. 

Nusipirk kiek-nors Prince Albert šiandien ir pats 
persitikrink, kad tai yra puikesnis pypke' ir cigaretams 
tabakas, negu kada nors rukiai. 

Gaioanm raudonuose krepšeli u r>s«, /aadnnnse blciinSjc ir pus* 
įvaro Mckė» hpmid-nioic «rb« tvnro ntik!r> hutnidoruosc, kuriy 
d*»ift<liu<5se rand.isi kempt drėgnumos palaikymui. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
W1NS1ON-SALEM, Ii c. 

praeitį ir išvengti klaidų 
|ateityje, tai važiuokite į mo 

įkyklą. Daug yra mokyklų 
Į Amerikoj, bet ne visos tėra 
darbininkui žmogui prieina- 
mos. 

Šioj mokykloj yra apie 
3,000 mokinių ir, galima 
sakyti, visi yra darbininkai 
neturtingi, bet kurie sten- 
gias atsiekti augštesnį mo- 

kslą. tai ir su mažu turtu 
atsiekia. 

Mokslo brangumas: Moks 
las už bertainį, arba už tris 
mėnesius 21.50 dol., o jei 
kas užmoka už metus, arba 
už keturis bertainius, tai tik 
79.00 dol. Valgis už ber- 
tainį 46.00 dol. Kambarių 
yra nuo 12.00 dol iki 25.00 
dol. už bertainį. 

Čia randasi lietuviškos 
draugijos, bet svarbiausia, 
tai Liet. Literatiška Draugi- 
ja; prie šios draugijos pri- 
klauso visokių pažvalgų 
moksleiviai. Susirinkimus 
laikome kiekvieno penkta- 
dienio vakarą. Susirinki- 
muose yra išpildomi prog- 
ramai : vieni skaito raši- 
nius, kiti sako prakalbas, ei- 
les bei deklamacijas. Taip 
sau moksleivija lavinas sa- 

vo kalboj, ši Literatūriška 
draugija palaiko savo kny- 
|gyną, kuris, gal but, yra di-J 
įdžiausias Lietuvių knygynas 
i Amerikoj. Be to, yra lie- 
! tuvių kalbos mokytojas, ku 
ris mokina lietuvių grama- 

| tikos, syntalnės, retorikos, 
I literatūros ir istorijos. 
| Apie mokslo svarbą ne iš- 
simoka aiškinti, nes manau, 
kiekvienas tą supranta. To- 
dėl, vaikinai ir merginos, 
kurie norite mokyties atva- 
žiuokite pradžioje bertai- 
nio, kuris prasidės šešiolik- 
|toj grudžio (Dec.). Važiuo- 

j jaut į mokyklą reikia apie 
i porą dienų atvažiuoti pir- 
miau negu prasidės klesos. 

J. Keserauskis. 
Liet. Knygyno antrašas: 
751 Cyrus St., Valparai- 

so, Ind. 

ROCHRSTKR, X. V. 
Lapkričio 23 d., čionai pii* 

ma sykį tapo pabandyta parda 
vinčti Lietuvos Valstybės Bo- 
nus. Bonų pardavinėjimu ru- 

i pinosi vietos rautos rondo ko 

initetas. Apie tai buvo praneš- 
ta vien iš bažnyčios sakyklos. 
Žmonių prisirinko apie 30 ypa- 
tų. 

L. V. Bonus nusipirko 14 

ypatų už $(KX).00 vergės. A. 
Žieniis už $100, A. I/'. Navi- 
dauskas — $100, |. Gudas — 

$100. Butrimaitis — $50, 
Y. Uzdila — $50, M. Nevidau 
skas — $50. J4'. Šlapelis —$50, 
(2-ras (?) ), M. Nevidauskas 
$50, J. (iikis — $50, M. Tan- 
kus $50, J. Musteikis $50, B. 
Uiozas — $50, P. Sabestinas 

I (pasižadėjo) $50. 
Taip pirmutiniai vietos lie- 

tuviai pasirodė, kad jiems ru- 

pi Lietuvos reikahi. Bet tiki- 

mės, kad a tėtyje tokiu tėvynai 
niu skaitlius pasidaugins, nes 

čia randasi daugi aus prakilniu 
savo tėvyne mylinčiu žmonių, 
tik tas reikalas dar nebuvo ga- 

< netirtai išgarsintas. 
Bonai parduodami bažnyti- 

nėj svetainėj, ket vergai s nuo 8 
vai. vak., šventadieniais nuo 7 
vai. Tatai, gerbiami rochesti- 
riečiai pasirūpinkite, kad kiek- 
vienas n'usipirktumite Lietu- 
vos Paskolos Homi. 

Anl, Žicinis. 

DR. I. E MAKAR 
, Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Rosclando: 10900 S. Mickigun Avc, 

Telefouas Pullman 342 ir 3180 
Cliica^os ofisas: 4515 S. Wood Str 

lik i,vetvergo vak. nuo 5:30 iU 7. 
Tclcloiias YiirdB 726 

M. Herzman 
iŠ RUSUOS 

r--rui 'įeiUTiarcj Tlnoraaa Įjer 16 «« 

tų kaipo patyrė* gydytojas. ckirurg* 
Ir ekuieris. 

Gydo aArriai ir diron'SIcai lipia, rj 
ry moterį". Ir vaikų, pagal tiaujauila 
anetrdai. X-Ray It kitokiu* tlettrr 
triftaiiua 

Ofisai ir Laboratorija: 1025 W. I3ti 
Street, neto.I Fiak Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 plttg, Ir 
6—8 rukarsls. Telepbone Ctnal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S». ^.alsted St. 
VALANDOS: 8—9 tJkUl. 

Tel. Ya'ds 3664. AKU^ERKfl 

Mrs,A.MictiniBWicz 
Baigusi Akušerljo \ 

kolegiją; ilgai p rak* i 
kavusi pennailva»i 
jos hospltalgae. Pa 
Bekm'ngal patarnau 
ja prife gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
so ligose moterims ir 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 
Chicagl, III. 

inuo b iki a ryto ir iki veiai va-.ai 

Z'EL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDVTOJA& ih. CHIRURGAS 
Valanods tuo 4 iki 8 vakaro 

5125 W. 38th ST.f CH1CAGO, ILL 
arti Kedzie Ava. 

DRU VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
\r esi nervuotas, skauda palva, trumparegystl 
paeina nuo silpnų akių. Sergėkite savo regt 
ijnia. Ypatingą domą atkreipiame s vaikii! 
einančias mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vakaro. Ned61.: 10 iki valandos. 
Ofisas 1563 Y,rest 47-t.a kampas 
AsliteUd Ave. Telefonas Drover 9660. 

J Phones: \ard» 1SS- r51 ] 
I Residence Phone Drover 7731 

j F. A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
į DBUG STORE—APTIEKA 
I Pildome Visokius Receptus 
♦ 3601 SO HALSTED ST. CH1CAGO 

Telcpbone Vards 1532 

DR. J. KŪLIS 
į LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

jydo visokias ligas moterų, vaiki) ir vyt J. 
Specialiai gydo limpančias, senai; Ir l 

iiahlnpttoęas vyrų liiĮas. 
3259 8o. Haleted C t., Chicago, III.) 

Phone Canai 257. 

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

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halsted St. Chicago 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, Lentų, Ir Stogams Popierln 

SPEciaLiAI: Maleva malevojlmul 6tubų ii vldaut, po $1.50 uS galiom 
CARR BKOS. VVRECKING CO. 

8003-3039 80. HAL3TED STREET, CHICAGO, ILL. 

UBEKTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Hondus pilna parašytąja ^ Lj 
verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 

■ * 

Atneškite arba atsiųskite j I C. & fO 
Atdara kasdien nuo 9—6 

J" U* ^A*-'f^ric'llvl ® ^l-r* 

Utarninkals, Ketvergais 1335 MILWA\TKEE AVB. 

,A 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

Juo galit turėti pas save naa- * | Padaryto iš geros Selyklos ir 

muos pulkaus naminio alaus, Apynių, kainuos 20c galionas 

KAM JUMS RŪPINTIS PASIDARYKITE SAŲ ALAUS NAMIE 

Musų sutaisymas iš apynių lapb'ausiai tinka naminiam darymui gėrimų 

Iš jo galima padaryti pastiprinant} gėrimą arba girą. Jis yra sutaisytas Iš 

grynų sveikų ir daugiausiai užganėdinančių pjdėtinių. 

Mušu surašas užganėdintų kostumerių auga kasdiena dūkstančiais, kas ro- 

do kad musų sutaisymas labai tinka žmonėms. Jis yra sutaisytas žmonėms, 

kurie gana ilgą laiką darbavosi šioj srityj, Idant jums suteikus progą turėti 

puikaus puikaus alaus namie. 

pardavinėsime per trumpą laiką. Nes nuo Sausio 1, 1920, bus užgintas par- 

davinėjimas, todėl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 

tlnai ateičiai. Gavę nuo jusų vieną dolerį ($1 00) męs prisiusime šį sutaisy- 

mą, iš kurio galėsite sau pasidaryti 5 galionus puikiausio alaus, putojančio 
Ir su skoniu tikro alaus. Su sutaisymu prisiųsim nurodymą padarymui alaus. 

ŠIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TESIs TIK PER 30 DIENU. 

Sutaisymas ant 20 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jųs 

jųs sučėdysite $1.50. Llgšiol dar teisės negina siuntinėjimą šio sutaisymo. 

Jan\e visai nėrr alkoholiaus. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal mu6ų 

nurodymą, kurį męs prisiunčiame, ir kuris yra Jums suprantamas 

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

RANTUOJAME JUMS UŽGANEDINIMA. 
Musų knygutė pilna receptų rodančių kaip padaryti namie viskę, alų 

vyną Ir kitokius puikius gėrimus, bus jums išsiųsta gavus nuo jusų vieną 

dolerį pinigais arba money orderį. 
Rašykite šiuo adresu: Michlgan Wnolesale Home Brevv Supplv Co.. 

:'S1 FARNSVVORTH AVE., DETROIT, MICH 

Mokinkis Angliškai Namiej 
LENGVA IŠMOKTI 

30 Lekcijų buvo $i0. Dabar $3.00 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, SUGRAŽISIME JUMS PINIGUS 

NN&ra geresnlobudo už šį kursą, išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias budfes išmokti vit^ų 

angių kalbų namie. Kiekviena lekcija sio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip sunrantamai ir pertikrinančių budu, kad mokinys netik, gali, bet turi 

viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktikai, kad intere- 

singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudž.asi Į mokinio minti .su 

tokia spėka, kad jit nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišnoksta. Išta- 

rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon ta pgi yra praktiškas. 
šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek- 

cijų Pirmų lekcijų susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių. 

štai kų mūsų mokinys sako apie mūsų kursų, išmokęs angliškai: 
Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums padėkų 

už jusų atsakanti mokinimų ir populiariškas lekcijas jusų metodos. Jusų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulia- 

cijų (patarimus). Jusų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su aug§ta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristovvn, Pa.. July 11 1917 

Turime šimtus panailų laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po 
£10.00 už kursų yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, mo- 

kėdamas dabar tik $3.00 už cų kursų. Bet užsirašyk tuoj aus — dabar. 

"\*ėliaus gali but pervėlu, Atminkit, męs turime tik 50 šių kursų po $3.00 
kiekvienas, Po to ir vėl bus po $10,00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir- 
mas. Siųsk $3,00 šiandien, Indėk markių už 15c, del iškaščių prisiuntiino 
kurso. Tamista nieko nerizikuoji, JHgu nepatiks, prtsiųsk lekcijas mums 

atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo mes sugrąžinsimo pinigus, šis 
kursas yra vienas $30,00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progų gauti j} už $3,15 su markėmis, Naudokis šių proga. Prisiųsk pini- 
gus šiandien, Užtikrinamo, kad nesigailėsite, Pinigus siųsk "Money Orde- 
riu" šiuo adresu: 

L. BEN. WAITCHES 
4456 SOr HERMZTAGE AVE, CHICAGO, 7LL 

SKAitYKITĖ lR PLATINKITE_MŪETU¥A" 
~ 

I# 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGRE1ČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 -IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautine Taryba, priėmė 
kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

se 

i(Amerikos Lietuviu Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
hietuvos raidžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukčium 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant $y2 nuos." 

Ko mums dar laukti ilgiau?,Pildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmoketi nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00- 
" $500.00 " " " $50.00 

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

lingu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
derme ispildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Siuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčfu pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė ...... 

Miestas .... 
llll]m!ll!lllli!lllllMli:l .I1MI!.••.. IIIIIIII III 



AUKOS LIETUVOS LAIS- 
VĖS VARPU! LAIKE 

AMERIKOS LIETUVIU 
SEIMO IR BANKIETO. 

(Tąsa.) 

Chicago, 111. 
Darkantas Ant. .. $5.00 
Duker J. S 5.00 
Deveikis K. F 1.00 
Elias Jos. J 100.00 
Eidutis M 200.00 
Evaldas J 50.00 
Eringis J 10.00 
Fabijonas S. G. .. 10.00 
Garsus Vardas Lietu- 

vių Dr-ja 15.00 
Giraitis J 10.00] 
Golubickis F. A... 10.00 
Genčauskas Ant. .. 10.00 
Gerdnavičia V 2.00 
Grigaliūnas St. .. 10.00 
Graičunas A. L. Dr. 5.00 
Grybas P. 5.00 
Girgaliunas J. P.. 6.00 i 
Gaubas J. ...». 5.00 
Galiauskai A. ir Ago- 
ta 5.00 
Grigorovič M. C. .. 1.00 
Hertmanovič Jos. .. 5.00 
Ivanauskas A 1.00 
Izdonis L. B 1.00 j 
Juozapaitis F 60.00: 
Jankevičius B. K. 20.00 j 
.Jablonskienė V. .. 16.001 
Juška J 5.00 
Juneviče Al 5.00 
Jablonskiene Ant. 4.00 
Jakutis P 2.00 
Jučas J 1.00 
Juozapaviče P 1.00 
Janulis T 1.00 į 
Kūlis J 110.00; 
Krukonis F 100.00 j 
Kochinskienė E. .. 25.00 
Kransuskas A. .. o,5.00 
Kosmovvski Jachv. 15.00 
Kosmow£ki Ant. 15,00 
Kenutis 10.00 
Krasauskas J 10.00 
Krukonis Nikod. .. 10.00 
Kareiva Ant 10.00 
Karsoka& F. A 5.00 
Kanevičius S 5.00 
Kvetkus S 5.00 
Kirienė A 5.00 
Katkeviče M 5.00 
Kuizinas A. S 5.00 
Kareivienė J 5.00 
Kūlis J 2.00 
Kuizinas K 2.00 
Kemzūra J 2.00 
Kazakeviče Ant. .. 1.00 
Katkevičienė Katr. 1.00 
Gegužis S. Mahonoy 

City, Pa 25.00 
Groclis S. Newark, 
N. J 5.00 
Grinius J. Philadelp- 

hia, Pa 5.00 
Jankus J., New York, 

N, Y 10.00 
Jakubauskis St., Rock- 

fcrd, Iii 5.00 
Klapuskas Ant. Ra- 

cine, Wis 25.00 
Kareiva Wm. J. Fran- 

cuzija 15.00 
Kazakevičius Ant. Eli- 

zabeth, N. J. .. 11.00 
Kliausas J. Frankford 

Phil. Pa 5.00 
Kirdulis Jul., Cicero, 

Iii 5.00 
Kudirka J. East Chi- 

cago, Ill( 5.001 

VALENTINHE DRKSSMAKTNę 
COTLEGB 

Mudu* sltrrlmo ktnolno. dfe*i*n:uu 
dlenomli lr yakaraia del blzuto b 
umij. P liudijimai iSduoda-ni tr n» 

f rba rašykite, o męe paaiytongpicoa 
rat*iktl luin« paU»im%. 
tu* pampinamos tokai. Atsilankykite 

JM07 W Madiaon 

BARA PATKK. Prircipnl 

Ofisas: Te*. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS SR CHIRURGAS 

Chicagos 4712 S. Ashland Ave 

Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 9961 

Rezidencija 3336 W 66-th Strset 

Telephone rroapeot 8&85 
::nnmunMMuinimifiiini: ■ 
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Vietines Žinios 

GAUSI AUKA LIETUVOS 1 

REIKALAMS. | 
Jonas Vašvilas (Aurora,i 

111.) per "Liet." red. paau- 
kavo L. N. Fondui V. S. $. 
už 100 dokrių; kartu užsa- 
kė (paklodamas 100 dol) 
10 Šerų L. A. B-vės. 

Pinigai pasiųsti pagal nu- 

rodymo. 
"L." Red. j 

CICERO, ILL. 

Moksleivių vakarėlis. 
Privaliai moksleiviai, lap 

kričio 25 d., šv. Antano 
parap. svet. buvo surengę 
taip vadinamą koncertą del 
Lietuvos naudos. Žmonių 
prisirnko nemažai, kaip to- 
kiam paprastam vakare. 

Programas ouvo įvairus 
ir puikus. Vakaras tapo ati 
darytas su Amerikos him-, 
nu, kurį pagiedojo Sofijai 
Vaitkaitė. V. Stulpinas kai i 
bėjo apie verte lavinties mu! 
zikališkoje siytyje. 

Programe ypatingai atsi- 
žymėjo Elena Saudauskaitėj 
ir Emilė Žilvičiutė. Tos 
jaunos mergaitės, jei lavin- 
sis, gal kacla bus gabios pia- 
nistės. Jos publiką labai už- 
ganėdino. Gi Nela Rosnis, 
Anna Liukartv Sofija Vait- 
kus, E, Virbickis, Bronis- 
lovas Kriveikis, Izabelėj 
Vaišviliutė ir Stela Toneėrs, j 
taipgi, buvo prisivengę ge-j 
rai. Aš nuo savęs patar- 
čiau, kad ir toliaus bandy-' 
tumėt stoti ant pagrindų. | 
Iš deklematorių p-lė Anto- 
sė Malnauskaitė jautriai de- 
klamavo ir sujudino publi j 
ką. 

Tai labai naudingas tokis 
vakarėlis. Geistina, kad dau 
giaus panašių vakarėlių bu- 
tų rengiama, nes jie neša 
didelę naudą musų tėvynei 
Lietuvai. Lietuvaite. 

BRIDGEPORT. 
i 

Komunistų "prakalbos". 
Lapkričio 30 d., Mildos' 

svet., komunistų 8 rajonos j 
surengė prakalbas. Kalbė- j 
jo tūli Janošis ir Kukutis, j 
Iš tų "kalbėtojų" buvo ga- 
lima pastebėti, kad tarp1 
komunistų ir socialistų yra 
didelis nesutikimas, arba, 
bus geriaus, kerštas, nes 

pastarieji "kalbėtojai" ant1 
k'ek tik įmanydami nieki-: 
no, koliojo Grigaitį, Jurge- 
lionį ir kitus nepritarian-1 
čius jų minčiai.. Beto, pri- 
pasakoja daug juokų, kaip 
*ai, "Naujienos" talpinan- 
čios pajieškojimus darbi- į 
ninku į streikieriu vietas ir; 
t.t. , ; 

Kokis ten Kukutis "ku-! 
kavo", aimanavo visą laiką 
kaip šiandien Rusija yra; 

felepfcone Drover uocz 

DR A JUOZAITIS 
DENTI8TA8 

3261 S. HALSTED ST„ CHJCAGO 
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

Nedaliomis pagal sutarti. t 

Dr. G. M. Glaser 1 
Prsktflraoja Jai tf metei i 

1149 t. Morgan «t~ k«rt« M S 
»poc!aJi»ta4 Moterlšluj, Vyrlikf, 5 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: i—10 ryto. 11—| 90 v 

piet. s—« ▼%*.. N«d41. 1-1 
TELEFONAS YARDi M7. g 
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laiminga, kokia ten gerovė 
skurdžiams darbininkams. 
Tik gaila, kad pats "kalbė- 
tojas" tokis nelaimingas nu 

duoda. Laimingas. 

BRIDGEPORT. 
Padėkavonės Dienoj, lap- 

kričio 27 d., įvyko pašven- 
tinimas Ražančavos Vėlia- 
vos. Ceremonija prasidėjo 
apie 5 vai. po piet. Prie tos 
ceremonijos prisidėjo dau- 
gelis moterų ir merginų. Vė- 
liavą del papuošimo Šv. Jur 
gio bažnyčios, nupirko Mo- 
tėm Ražančavos Draugystė. c- C v 

Po pašventinimui vėliavos 
prasidėjo balius, parapiji- 
nėj svet., kur susirinkęs jau- 
nimas pašoko, pasilinksmi- 
no ir apie dviliktą linksmai 
skirstės namon. 

Paarpijonas. 

BURNSIDE, ILL. 

Seredoj lapkr. 26 cl, Lie 
tuvių Raudonojo Kryžiaus 
57 skyrius surengė prakal- 
bas. Buvo susirinkęs nema- 

žas būrelis lietuvių, bet vis-] 
?i mažai pagal gyventojų 
skaičiaus, ^as aiškiai paro- 
da, kad b; iuiečiai nėra] 
susipažinę su Lietuvos da- 
bartiniais reikalais. Kalbėjo 
Dr. Rutkauskas. P^r prakal- 
bas susirašė keliolika ypatų, 
kurie pasižadėjo Lietuvos 
Raud. Kr. darbą variti to- 
liaus. Aukų surinkta 15 dol. 

Lazdynėlis. 

KAREIVIŲ ATIDAI 

Šiuomi pranešame- vi- 
siems Susivienijimo Ameri- 
kos Lietuvių Kareivių na- 

riams, jog visuotinas, Cen- 
tralis susirinkimas įvyks se- 

redoj grodžiuo 3 d., 7:30 
vai. vakare, "Lietuvos" Ben 
drovės svetainėj, 3249 So. 
Morgan St. Visi Susivieniji- 
mo kareiviai būtinai turit 
atsilankyti, nes turim daug 
naujų žinių ir daug svarbių 
reikalų. • > 

Dr. S. Naikelis, Pirm. 
J. J. Zamkus, Rasi. 

L. G. D. APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos Chicagos apskričio su- 

sirinkimas įvyks utarninke, 
2 dieną gruodžio, 8 vai. va- 

kare, Wodmano svet., W. 
33 ir Lime gatvės. 

Yra visa eilė svarbių rei- 
kalų, todėl visi delegatai 
bei skyrių valdybos malo- 
nėkite pribūti. 

K. Adr.gis, apskr. sekr. 

REIKIA 

MERGINU IR MOTERŲ. 

RINKTI PUPAS. 

Švarus kambarys. 
Gera mokestis. 

Kaip nuvažiuoti: Imkite 
Clearing karą prie Archar 
Limits, arba 63 ir Auston 
Ave., iki galo. 

MARTINDOLL CO., 
6558 So. Ogden Ave., 

LEBERIŲ. 

PRIE BUDAVOJIMO 
STONE & WEBSTER 

WHITMAN & BARNES 
PLANT. 

1000 W. 120tas Str. 
CHICAGO. 

* ■ *: —■— < 

BRID(;EPORTO KAREI- 
VIAMS. 

Kadangi rengiamos Susivie- 
nijimo Amerikos Lietuvių Ka- 
reiviu l »ridg:cporto kuopos pra 
kalbos neįvyks ateinantį utar- 
ninka, tai ši kuopa šaukia su- 

sirinkimą uiarninke, gruodžio 
2 d., 7:30 vai. vak., Šv. Jurgio 
svet., Auburn Ave ir 3.3-čios 
gatves. 

Kiekvienas privalo -i t si lan- 
kyt i į .ši svarini sv-sirinklrn* 
<:es bu.s rvvbv.- .'jilVki; aptar 

WEST S TDK. 
S, A. L. Kareiviu \Vest Si- 

de kuopa rengia dideles pra- 
kalbas, kurios atsibus utarnin- 
ko vakare, gruodžio 2 d., 7:30 
vai. vakare, Meldažin svet., 
2242 \Y. 23 1\ I'didybei. 

TO\VN OF LAKE. 

Teatrališko Kliubo "Lietu- 
va" repeticijos bus Iaik »mos 
antradienio vakare, gruodžio 
2 d., 8 vai. vakare, Šv. Kryžiaus 

I svetainėje. 
j Visi nariai malonėkite susi- 
rinkti. ReL J. J. Falckas. 

Parsiduoda Trokas, 2-jų tonų. "Me- 
nominee." Gerame padėjime, už pri- 
einamą kainą. 

Parsiduoda 7 pasažierių automobi- 
litis. "ChalmersV 1917 model, $350.— 

S. IgnataviCia 
C&00 Maryland Ave.. 2nd floor reai'. 

Oliicago. 
Telefonas Blackstone 37^.4 

TiARGENT r.ARGENAT. j 
3814 Emerald A ve., 5 ir 5 

kambarių, plytų namas, 25 x 

125, pečiaus šiluma, be skr>lų, 
$2,350.00 3816 Emerald A ve.. 

6 ir 6 kambarių, plytų namas, 
25x125, pečiaus Šiluma, be 
skolų, 2$,350.00 3824 Union] 
Ave., 6 ir 6 kambarių, plytų na 

mas, 42x125, pečiaus šiluma, 
be skolų, $4,150.00. Ne dideli 
įmokėj'mai, turi būti parduota 
šia savaitę. Reikale pirkimo 
klauskite, Carroll. \Vilson ana 

|*Fox, 7104 Stonev lsland Ave., 
tel. Mid\vay 5000, Blackstone 
8116. 

: 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna formul ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip nauie pasidaryti ir vai toti j 

į taisus varimui degtinės, prisiunčiami | 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager n-| lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti j TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varome 

degtinę ir alų. šios formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubink 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

W7LLIAM KLAES INSTITUTE j DEPT. 57 M/LWAU KEE. W/3. Į 

Severos Gyduoles iižlaiko 
; šeimynos sveikata, r-.' 

Gaukle kopija Severos lietuviuko kalen- 
doriaus 1920 metams savo apttekoje, arba. 
paraSyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. 
Gaunamas dovanai! 

Kosulys 
yra tai įkyrius symptomus, kurs 
neretai priduoda daug skausmo, 
kentėjimo i- rūpesčio. Nuo jo ne- 
galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip 
kiti daro: Imk 

Severa's 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink čiandien. 
Gaunamas jusų aptickoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. tak- 
sų, arba 50 ct. ir 2 ct. taksų. 

J DR. JOHN N. THORPE 1 
» GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
{ 1637 W. 51ma ir kamp. Marshfieldl 
I Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 j 
; Telefonas Prospert. 1157 

j DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymą:. Elektriką 
Speriali:';kiimas. 

1229—49th A ve; Tel. Cicero 3656 
Ofisas: -49th Ct. prie 13-tos. 

Telefonas Cicero -*9. 

HRIKA1jAL.!AMA augliu milinio 
rių bu Šeimynomis ir nevedusiu i Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimi}, darbo nereikia mokėti. Streikų 
uūra. KrelpkiLSs: 30 S. Canal Street. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienės, kuri atsiskyrė nuo manės 
Liepos 20, ljil8, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav Ciirdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergipa būdama vadinosi Mari 
joną Baikauskaito. Atsišauk laike 30 
dienu, po to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. kad nebūtu klapato. Juozapas 
ši'asui.e. 1517 — 4l)th Ave., Cicero, 111. 

Pajieškau Jon0 Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., K ve 
darnės parap., Sautlaukirt kai- 
mo, apie 40 metn senumo. Tu- 
riu labai svarbu reikalą, jisai 
pats arba kas apie jį žino pra- 
neškite. Kas pirmas .praneš, 
duosiu dovanu. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn Av. 
Chicago, 111. 

DIDELI l»AR(jlZXAT. 
Su $500 ai ba $1.000 įmokėji 

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

Naujas 2-ju augstų muri-i 
nis namas su beismantiv 2 pa-j 
gyvenimai po 6 kambarius j 
Randasi 3609 S. Lo\\įc gat. pre> 
kc tik $6,300.1 

2-ju aukštų mūrinis namas.I 
su beismantu 2 pagyvenimai po! 
5 kambarius. Randasi 3725 
So. Lo\ve Ave. Preke tik 

$3,800] 
o-ju aU£- mūrinis namas, su 

cimentu hekmantu. 3 pag. p>6 
kam. Randasi 4611 S. Union 
A ve. Preke tik $8,500. j 

3-jų aus*. mūrinis namas- 3, 
papf. po 4 kam. Randasi 919 į 
W. 34-tos gat. Preke .. $6,300, 

3-jų auę\ nutrinis namas, su 

beismantu. 3 pagf. po 4 kam- 
Randasi 3014 S. Emprald gat. 
Preke tik $7,60b'. 

2-jų ausf. medinis namas, su 

beismantu, Randasi 3433 So 
\Va11ace St., Preke .. $2,200 

Del platesnių paaiškinimu 
kreipkitės pas, 

M. J. Kiras, & Co. 

3331 S. 1 Talsted St., Lhieago 
Yards 699+ 

N A JAS IŠRADIMAS. 

Gerbiamieji tautiečiai, atsi- 
šaukiu i jus, nes turiu išradęs 

nauja mašiną prie grafafono 
taip vadinamą (opera), su šita 

mašina gali namuose turėti ge- 

riausią operą, kaip kur turėtu 

mei už tai mokėti $10.00 idant 

išgirdus tokią operą. Dabar 

grafafoną girdime, net nieko 
nematome, o stt mane išrasta 

mašina, prieš tave stojasi to 

paveikslas, kas dainuoja. Taip- 
gi visokias dainas gali matyti 
su iliustruotais paveikslais su 

elektriką. Ši mašinėlė turi elek- 

triką savyje, jokio konektavi- 
mo nereikia. Tūkstančius gali- 
ma parduoti Amerikoje, taipgi 
ir Lietuvoje. Taigi aš nenorė- 
damas pavesti Į svetimtaučių 
rankas, kadangi pats neįsten- 
giu, del neturėjimo kapitalo 
pinigų. Taigi atsišaukiu į tau- 
tiečius kas norėtų prisidėti prie 
kompanijos su kiek nors kapi- 
talo ir tapti savininku kaip ir 
aš pats. Reikale informacijų 
rašykite i 

J. T. Maloney, 
'P. O. P,ox 196 Clierry Yallcy, 

Pa. 

Tel Drover YC42 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

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

PAJIEŠKOJIMAI. 

MERGINOS 
16 metu amžiaus 

D1RUTI RASTINĖJ E. 
Pasiuntinio darbus. 

Labai puikios progos mergi- 
noms, kūrins n > r i pramokti bi/ 
nio. Gera pradinė alga. 
SEARS ROETjUCK & CO. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Sukatomis iki pietų. 

JIOMAN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

MERGINOS ir MOTERIS. 
nuo 16 iki .^0 metu amžiaus. 
Lengvas, švarus dirbtuvės dar 
bas. Dažu dirbtuvėj, Baksi* 
dirbtuvėj. Skrynių dirbtuvėje. 
Sieninių popierių dirbtuvėje, 
Knygų apdarytuvėje, Gera pra 
dinė mokesti?. Geros progos iš- 
sidirbti gerą darbą. Pastovus 
darbas. Pat) rimas nereikalin- 
gas. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos nuo 8:0^ iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKTA R E AL ESTATE 

PARDAVĖJO. 
prie geriausiai ištaisyto subdi- 
vyžino pietvakarinei miesto da 
Iv j netoli nuo lietuviškos baž- 
nyčios ir mokyklos. Turi Anie 
r i k )j gimęs lietuvis- Jolin Rai- 
nis Subdivision Office, 6237 
So. Ashland A ve. 

REIKALINGOS MERGI- 
nos nuo 14 metų ii vir- 

šaustyadienam ir nuo stukių 
leng^an dirbtuvės darban, 
44 valandos Į savaite. Nuo 
stukių uždirba nuo $20 iki 
$30 i savaite. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

RE K A LINGĮ V AI KAI NUO 
14 metų ir viršaus del su- 

destimo, lengvas darbas ge- 
ra mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

REIKALINGA PUNCH 
Press Operatorių del smul 

kaus ir lengvo darbo. Gera 
mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

STENOGRAFES 
T1P VST ES. 

Mokestis s u lyg" patyrimu, (ie 
ra pradinė mokestis pradi- 
niams. Pastovias darbas. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 
HOMAN AVE., & 

ARTHINGTON ST. 

RKIKl'A VYRU 
Stiprių 
1 .eberių 

TROKERIŲ 
WAREHOUSE MENŲ 

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

SEARS ROEBUCK & CO. | 
Valandos: nUo S *.00 iki 4:45 

Subatomis iki pietų. 

T TOM A X A V E. 
T R ARTJ IINGTON ST. 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastjvus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKTA VYRŲ. 
Dirbti prie lumberio. AtoM 

kitc ant 7 vai. ryto. 
Užmoka kasdieną. 

I-O R D & RUSHNELLL. 

2-124 So. Larfin Str. 

VAIKINAI. 
16 metu amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIŲ 

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

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

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

ARTHINGTON ST. 

JAUNOS MOTERIS. 

MERCHANDISE. DARBAI 
Del Yyniojimp, Inspektavimo, 
Sverimo Parcel Post orderių, 
Čekiavimo, Pakavimo, ir pildy 
dvmo orderių ir prie kitokių 
da.rbų mūsų departamentuose, 
parijas ant visados. Gera alga 
ir išsidirbimas gero darbo del 
ęeru darbininkių. 

c. 

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

HOMAN A V E. 
IR ARTlILNTiTON ST. 

JAUXI VYRAI 

nuo 17 iki 25 metų. 

Pakuoti. Vynioti ir pildyti 
orderius. 

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

kestis. 

SEARS ROEBUCK & CO.^ 

Valandos nuo 8:00 iki 1:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
ŠVENTADIENIO DARBAI 

Abelnas raštinės darbas. 
Mcrcbandise ir Stock. 

TRUMPO LAIKO DARBAI 
prieš piet 8 iki 12. j>o piet nuo 

12:45 iki 4:45. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. 

Jeigu kas pageidauja. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBULK & CO. 
TUOMLATKO DARBAI 

Merginos ir Moteerįs. 
\ vilioti pundelius, čekiuoti or- 

derius. inspektuoti prekes. 
prieš pie* arba po piet, 8 iki 12 
12:45 iki 4:45. 
SEARS ROEBULK u CO^ 

HOMAN AVE. 
IR ARTIIINGTON ST. 

REIKIA MORETU IR 
MERGINŲ. 

Prie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 
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