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Bravorininkai žudo viltį 
degtinę iškišti. 

Bavarija sustabdo išgabenimą na= 

minių daiktų. 

5,000 žydų išžudyta viena= 
me Ukrainos mieste. 

Turkai ir arabai mušasi su britais 

Goidtnan ir Berkman prisi- 
rengę prie deportavimo. 

Taikos tikimas bus sprendžiamas 
cenate rytoj. 

BRAV0RN1NKAI ŽUDO 
VILTĮ IŠKIŠTI DEGTINĘ 

Louisville, K y., gruodžio 
18 d. — kentuckės bravor- 
ninkai pradeda žudyti viltį, 
kad jie galės iškišti apie 35' 

milijonus galionų degtinės 
iki užstos draustinė blaivy- 
bė visu šalies plotu sausio 

§16 d- 

Apie tą laiką visa degti- 
i»ė ketinama gabenti užsie- 
nin turi buti išgabent' ar- 

ba bu<* konfiskuojama fede- 
»*alės valdsios. 

Kiek galma buvo sužinoti 
bravoro inkai ligšiol neturi 
dar jokio tinkamo pieno iš- 
kisirnui degtinės sukrautos 
Kentuckės magazinuose, ku 
rios vertė išneša api? $350, 
000,000. 

BAVARIJA SUSTABDO 
IŠGABENIMĄ NAMINIU 

DAIKTŲ. 
J * 

Perlinas, gruod. 18 d. — 

Bavarijos valdžia uždraudė 
išgabenimą naminių daiktų, 
ypatingai siuvamų mašinų, 
rakandų, stiklinių prekių ir 
indų. Manoma, kad šitokiu 
budu bus sustabdyta padi- 
dėjusi vaizba Šitais daik- 
tais. 

Nors šitas valdžios žings- 
nis yra priešingas šalies kon 
stitucijai, bet valdžia tvirti- 
na, kad sustabdymas šitos 
vaizbos yra reikalingas ša- 
lies gerovei, nes salis tuo- 
mi yra nuskriaudžiama. Įsta 
tymas* leidžiantis šitą vaiz- 
bą žada buti tuojaus panai- 
kintas. 

S,„00 ŽYDU IŠŽUDYTA 
VIENAME UKRAINOS 

MIESTE. 

Bern, Šveicarija, gruod. 
18 d. — Suiig žiniomis šian 
dien atėjusiomis iš Lember- 
go Lembergo laikraštis Ga- 
zeta Wiscrowska atspausdi- 
no pranešimus apie naujus 
žydų pogromus Ukrainos 
apskričiuose užimtuose De- 
nikino kareivijų. Laikraštis 
praneša, kad apie 5,000 žy- 
dų išvaryta viename Ekate- 
rinoslave. 

TURKAI IR ARABAI MU- 
ŠASI SU BRITAIS. 

Londonas, gruod. 18 d.—. 
Kaip kares raštL/^ aneša, 
Mesopotamijoj i& j stė di- 
dokas turkų ir arap\ judėji- 
mas; jei jis plej t< toliaus, 
tai laukiama pa pjaus. 

Arabai sakomi, sudeginę 
valdžios trobas Bhezezzare 
ir pasilaikę miestą. Daug be 
duintj apielinkėse stovi sto- 

vi y >s"\ T. i.rkij ir ambų bū- 
rys einąs jfa-Etlfraeiu linkui 
Bagdado. 

GOLDMAN IR BERGMAN 
PRISIRENGĘ DEPORTA- 

VIMUI. 

New York, gruod. 18 d.— 
Emma Goldman ir Alek. 
Bergman, kai]) jų advokatas 
Harrv Weinberger šiandien 
pasakė, prisidėjo skrynias 
šiltų drabužių ir valgomų 
daiktų blekinėse ir yra pri- 
sirengę prie to, kad juos de- 
portuotų Rusijon. iJe tikisi, 
kad valdžia laikysis savo 

prižadėjimo ir deportuos 
juos šią savaitę. 

TAIKOS LIKIMAS BUS 
SPRENDŽIAMAS SENA- 

TE RYTOJ 

Washington, gruodžio 18 
d. — Yralaukiama, jog ga- 
lutinis veikimas tuoju tikslu, 
kad abudu kongreso butai 
priimtų rezoliuciją paskel- 
biančią taiką su Vokietija 
busiąs paimtas užsienio san- 

tikių komiteto, kuris sušauk, 
tas susirinkti subatos ryme- 
tyj. 

I Senatorius Lodge šaukda- 
mas susirinkimą šiandien 
pranešė nariams, kad komi- 
tetas svarstis Knoxo rezoliu 
ciją užtvirtinimui taikos be 
tautų lygos. 

Narių pranešimai rodo, 
kad rezoliucija tam tikroje 
formoje bus priimta komite- 
to ir raportuoia senatui. Tas 
senate prives prie kalbos 
apie nusileidimą, kuris dau* 

jgiausiai paeina iš demokra- 
jtų senatorių nesutinkančių 
[su prežidento Wilsono 
pozicija. 

| Vengrija nėra "sausa" I 

Viena svarbiausių Vengrijos pramonių yra augini- 
mas vynuogių vynui daryti, šitame paveikslėlyj paro- 
dyta, kaip vynuogių augintojas parduoda vynuogės 
pirkliui cėberiais. 

LIBERALAI BUS TREČIA 
PARTIJA 1920 M. 

St. L?u»ą, ^i'uod. 16 d. — j 
Ačiu liberalu suvažiavimui 
šitame mieste šiame mėne- 
syj, prezidento rinkimuose 
1920-1$, bus trečia partija. 
Šitą užreiškė šiandien libe- 
ralų suvažiavimo pildomojo 
komiteto pirmininkas I. A. 
Hopkins iš New Yorko. 

DENIKINO PADĖJIMAS 
PAVOJINGAS. 

Bern, gruodžio 18 d. — 

čionykščics ukrainų misijos 
apturėtos įinios apie Petlu- 
ros karęivijų, veikimus prieš 
Denikino jiegas verčia misi- 
jos narius manyti, kad De- 
nikino padėjimas yra be- 
veik be .vilties. 

Trockis Rengia Smūgį 
Lenkijai. 

i 
Pranešimai skelbia, kad 

Denikiną sumušus, bolševi-1 
'kų karės ministeris Trockis 
rengiasi pultis ant Lenkijos j 
ir tam tikslui jis laukiąs pa- 
gelbos nuo vokiečių liuos- 
norių ir naujos chinų kariu-Į 
menės, kuri dabar yra orga-1 
nizuojama rytiniame Sibire.' 

' • ! 

"PLĖŠIKU VADAS" AP- 
LANKĖ BERLINĄ 

Berlinas, gruod. 18 d.' — 

Pulk. Avalov-Bermondt, va- 

das rusų ir vokiečių jiegų, 
padariusių užpuolimą ant 
Rygos rudenyj, vakar atvy- 
ko Berlinan ir buvo priim- 
tas gynimo ministerio Gus- 
tavo Noskes. 

Laikraštis Freiheit apie 
iį sako: "Plėšikų vadas ne- 

šasi atstovu draugingos val- 
stybės, kuri gali pratęsti to- 
liau jo atsitikimų jieškoji- 
ma ant vokiečių žemės. 

"Bermondto pinigai dar 
vis tebespaudomi; vakar 
daugybė jų buvo suimta," i 
sako tasai laikraštis. 

UŽ $50,000,000 MAISTO 
SUPUSTA KAS METAS; 

60'i GALIMA BUTU 
išgelbėti. 

New York, gruode 18 d.— 
Maisto konferencija šian-1 
dien sušaukta Columbijos, 
universiteto žemdirbystės | 
skyriaus ir menų bei mokslų j 
instituto tviardu svarstė mais 
to klausimą pagamintojo, 
tarpininko ir vartotojo žvilg 
sniais. Tarp kalbėtojų buvo 
Abraham F/'Elkus ir buvusi 
New Yorko valstijos moterų 
kliubų federacijos pirminin- 
kė poni Elmer Blair. Vaisių 
pardavinėtojas E. L. Good- 
sell pasakė, kad tame uoste 
kas metai supusita maisto 
tiek, kad jo užtektų visus 
miesto gyventojas vieną mė- 
nesį išmaitinti. Sulig jo ap- 
skaitymu šitoj šalyj per me- 

tus supusta maisto už $50, 
000,000, kurio 90 nuoš. ga- 
lima butų išgelbėti prie tin- 
kamų paskaidymo patogu- 
mų. 

PREMERAI SURADO IŠ- 
RIŠIMĄ DIDIESIEMS 

KLAUSIMAMS. 

Londonas, gruod. 13 — 

Anglijos ministerių pirmi- 
ninkas Daivid Lloyd George 
ir francuzų premieras Cle- 
menceau, šį vakarą užbaigė 
trijų dienų konferenciją su- 

šauktą del klausimų palie- 
čiančių taikos sutarti, ypa- 
tingai paliečiančių Turkijos. 
Amerikos, Japonijos ir Ita- 
lijos ambasadoriai ir Ang- 
lijos finansų žinovai buvo 
šaukiami- keliais atvejais, o 

Italijos užsienio ministeris, 
Sig. Scialvia lošė joje svar- 

bią rolę. 
Konferencija svarstė dau- 

gybę dalykų ir šiandien iš- 
leistame trumpame oficia- 
liame pranešime pasakoma, 
kad "visuose pastatytuose 
klausimuose prieita prie pa- 
tinkamų sutarčių." 

VENGRIJOS VALDŽIA 
INTERNUOJA 500 KO- 

MUNISTU. 

Budapeštas, gruod. 11 d. j (pavėlinta). Valdžia prisa-( 
k§ internuoti 500 komunis^ 
tų. Jie bus pasiųsti karės ka-> 
Įėjimo stovyklon Hakmaski- 
re, apie už 80 mylių nuo čia, 
į šiaurvakarius. 

SKERDYKLŲ SAVININ- 
KAI IŠSIŽADA PAŠALI- 

NIU BIZNIŲ 

Washington, Gruod. 18 d. 
Didieji Chicagos pakuotojai: 
— Swift ir komp., Armour 
ir komp., Morris ir komp.,; 
Wilson ir komp. ir Cudahy 
pakavimo kompanija, kaip 
vyriausis prokuroars Pal- 
mei* šiandien po petų užreš- 
kė, atsižada visų savo di- 
džiųjų pramonės ir vaizbos 
užsiėmimų, nesirišančių su! 
mėsos pagaminimu. 

Sulig teismo prisaku, su 

kuriuo pakuotojai sutiko, 
jie dviejų metų bėgiu turi! 
atsiskirti nuo visokio valdy- 
mo ir kontroliavimo laida- 
rų, keliogalų, šaldyklų, iš- 
skiriant reikalingą mėsai ir, 
paliauti pakuoti ir pardavi- 

jų dabartini didžiulį valgo- 
mų daiktų aplaminį biznį, j 

i 

POETO KAREIVIAI FIU- 
MĖJ TRUKDO PLENUS. i 

Fiume, gruodžio 18 d. —| 
Kliūtis ištraukimui kap. G. 
d' Annunzio's pajiegų va- 

kar suteikė naują pasisuki- 
mą Fiumės padėjimui ir ga- 
li užkenkti Italijos štabo va-; 
do, gen. Badoglio, pasiulini-į 
mo priėmimui. 

Daugybė kareivių, kurie i 
nori pasilikti Fiumėj iki forj 
malis aneksavimas Italijai! 
bus prižadėtas, daro didelį! 
spaudimą; be to yra visokių I 

aneksininkų gaivalų, kurie 
laukia geresnių užtikrinimų 
ir net reikalauja, kad dabai* 
tinis garnizonas butų palik- 
tas kaipo reguliaris Italijos 
garnizonas po d'Annunzio's 
komanda. 

VALSTYBĖS UŽTVIR- 
TINS TAIKĄ APIE 

SAUSIO 1 D. 

Londonas, gruod. 18 d.— 
Anglijos įgaliotiniai rytoj 
išvažiuos Paryžiun pasirašy 
ti po taikos protokolu. Yra 
laukiama, kad po paskuti- 
niais užtvirtinimo popieriais 
Anglija, Francija, Italija, ir 
Vokietija pasirašis apie 
Naujus Metus. 

KAREIVIAI NUGRIOVĖ 
TARYBŲ VALDŽIĄ 

GALICIJOS MIESTE. 

..Vienna, gruod. 18 d. — 

Komunistai Tarnovoj, Gali- 
cijoj, nesenai sukilo, išvarė 
miesto valdžią, paėmė vie- 
šas trobas ir įsteigė tarybų 
valdžią. Bet nauja valdžia 
gyveno tik dvi valandi, atė- 

jo kareiviai r atsteigė val- 
džios kontrolę. 

27 I. W. W. NARIAI NU- 
TEISTA KALĖJIMAN. 

Kansas City, Mo., gruod. 
18 d. — Federalis teisėjas 
J .C. Pollock šiandien po 
pietų išnešė nusprendimą 
prieš 27 I. W. W. narius, 
kuriuos federalio apskričio 
teismo posėdininkai atrado 
nusikaltusiais suokalbiu 

prieš, valdžią. 

Kaltinamieji tapo nuteis- 
ti nuo trijų ir pusės iki de- 

vynių ir pusės metų kalėji- 
mo Leavenworlho kalėjime, 
Kans. 

Šitie I. W. W. nariai tapo 
suareštuoti lapkričio mėn. 
1917 m. žibalo ir javų lau- 
kuose Kansase 1r Oklaho- 
moje delei kilusių ten strei- 
kų. 

BELOS KUNO BYLA 
PRASIDĖJO 

Budapeštas, gruocl. 18 d. 
Nors buvusis Vengrijos ko- 
munistų diktatorius Bela 
Kun dar vis tebesiranda 
Austrijoj, bet šiandien jis 
čia pastatyta tieson, kaltina 
mas kurstymu užmušti arti- 
lerijos kapitoną Era»zą 
Mildnerį iš Ludovicra miii- 
tarės akademijos. Drauge 
su Bela Kunu kaltinama 
Josph Dinnyes ir Olari, ku- 
rie sako užmušę minėtą ka- 
pitoną. 

BUVUSIS ARCHANGELS- 
KO VALDŽIOS GALVA, 

ČAIKOVSKIS ATVA- 
ŽIUOJA AMERIKON 

New York, gruod. 18 d.— 
Šiandien paskelbta, kad se- 

nas rusų socialrevoliucionie- 
rių vadas, Nikolojus Čaikov- 
skis už savaitės, ar 10 die- 
nų laiko pribus New Yor- 
kan, važiuodamas Sibiran, 
kur jis yra priėmęs svarbią 
vietą Visos Rusijos valdžio- 
je. Per daugiau kaip du me- 

tu laiko jis buvo Archan- 
gelsko laikinosios valdžios 
galva. 

Kaip New Yorko komite- 
tas Rusijos atsteigimui sako, 
tai Čaikovskis busiąs pirmi- 
ninku komiteto, kuris užžiu- 
rės rinkimus visos Rusijos 
steigiamąjan susirinkiman. 
Dabar tojo komiteto galva 
yra buvusia Kolčako val- 
džios premieras P. Vologod- 
skis, kuris laiko tą vietą tik 
laikinai. 

Čaikovskis yra 70 metų 
amžiaus. 

CUKRAUS PROJEKTAS 
VĖL SUTIKO KLIŪTĮ. 

Washington, gruodžio 18 
d. — Cukraus projektas 
šiandien senate sutiko kitą 
kliūtį, kuomet reikalaujan- 
tieji išplėtimo federaiės kon 
tiolės ant cukraus ir leidi- 
mų ėmimo 1920 m., del nu- 

sitęsusių ginčų negalėjo pri- 
vesti senato prie balsavimo 
pataisymų išplečiančių ga- 
lią sumanomam Suv. Valsti- 
jų cukraus išlyginimo komi- 
tetui. 

SOVIETU NOTOS ŠUTEI- 
KIA GVVUMO TARI- 

MAMS DORPATE. ... 

Dorpatas, gruod. 17 d. 

į (Pavėluota). — Estonijos 
.užsienio ministeriui Poškai 
južreiškus, kad naujas bolše- 
vikų p'asiulimas kas del ru- 

bežių bus tuojaus įteiktas, jo 
valdžiai ir gal net steigia- 
majam susirinkimui, grieš*- 

(tas pertraukimas tarybų Pa- 
baltijos konferencijoje tapo 
sulaikytas. Padėtis nėra vi- 
sai patenkinanti tarybų tę- 
simui, bet bent tikras bal- 
sas bus duota šaliai spręsti 
apie dalyką. 

Gen. Kostiajev, atstovau- 
jantis rusų sovietinę valdžią, 
atsivežė rašytą pasiulinimą 
nuo maskviškės valdžios, at- 
sakyman į estonų raštą, kur 
atiduodama Narvos mies- 
tas, bet mažai atsimaino sa- 

vo reikalavimąis. Bolševikai 
reikalauja, kad Narvos upė 
butų neutralizuota ir kad 
estai pasitrauktų per dešimtį 
mylių į vakarus nuo savo d a 

baltinių kasimų. 
Estai oficialiai paskelbė, 

kad Joffe, bolševikų delega- 
tas pasakė, jog militaris bu- 
jtiniimps privertė sovietinę 
Rusiją atsitolinti nuo apsi- 
sprendimo pozicijos tam tik 
ruose kalbamuose apskri- 
čiuose. Jie reikalauja, kad 
siūlomasis rubežius butų pa- 
stovia siena ateityje, kituose 
gi rateliuose sakoma, kad tai 
tik militaris rubežius, kuris 
pasitiksiąs tik kol karė pa- 
sibaigs, kuomet klausimas 

, tikrojo rubežiaus nuo Nar- 
vos į rytus busiąs pavestas 
plebiscitui. 

Bolševikai padarė smar- 

kų užpuolimą PskovO sekto- 
re, kur ligšiol buvo ramu. : 

SERBAI PASTATO MO- 
TERIS KULKOMS. 

Paryžius, gruod. 18 d. — 

Šios dienos pranešime sa- 

koma, kad tarp gruod 1 d. 
ir gruod. 12 d. įvyko smar- 

kus mušis montenegrų iro 

serbais. Pranešime tvirtina- 
Į # 

ma, kad serbai pastatę pirm 
Įsavęs moteris ir vaikus, kad 
apsisaugojus nuo montene- 

grų kulkų. 

NUMIRĖ NUO NUODIN- 
GO ALKOHOLIO. 

Reading, Pa., gruod. 18 
d. — John Lowasokicz, 45 
metų amžiaus, tėvas 8 vai- 
kų, šiandien numirė čia, iš- 
sigėręs taip vadinamos deg- 
tinės, kurioje buvo nuodin- 
gas alkoholis ir kiti nuodai. 
Dalis to gėralo dabar yra 
valdžios rankost. Dar vie^ 
nas žada mirti nuo tos pa- 
čios priežasties. 

ORAS 
f Chicagoje ir apiclinkėje. 

Šiandien ir sabatoj ne- 

pastovus oras; šiandien gal 
snies; subatoj šilčiau. 

Saulėtekis, 7:13 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:21 v. vak. 
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LIETUVIAI PA3ITIKI TALKININKAMS. 
Lietusių tauta kovoja už savo teises- 

— ji tvirtai tiki laimėti tą kovą, nes ji ti- ki j galutiną teisybės pergalę. Lietuviai 
nesinaudoja užgrobimo ar kokiais nors ki- tais tikslais. Jie trokšta tapti liuosais ir 
savistoviais savo tėvynės piliečiais. Pana- šios liuosybės lietuviai pageidauja ir visoms kitoms mažomsioms taupoms. 

Talkininkai, kovodami prieš centrales 
valstijas, skelbė, kad jie kovoja vardan demokratizmo principų, vardan mažųjų tautų paliuosavimo iš-po prispaudėjų jungo, vardan panaikinimo teutoniško militariz- 
mo. Besivadavaudor.il tais obalsiais, mili- 
jonai jaunų vyrų statė savo gyvastis prieš 
mirties pavojų. 

Lietusiai irgi šventai tikėjo tiems obal- 
3iams, o kartu ir talkininkams, kaipo tų* obalsių skelbėjams. Jie tikėjo ir dabar 
tiki. Nežiūrint į tai, kad talkininkai ikišiol 
nepripažino Lietuvos neprigulmybės, jie tu 
ii tvirtą viltį, kad, galop, jų tėvynės nepri- gulmybė bus pripažinta, —įad, galop, tal- 
kininkai suteiks Lietuvai tį, kas jai pri-; klauso ir ką jie skelbė savo obalsiuose. | Delei to lietuviai nedori atskirai tar- ties su sovietų valdžia Rusijoje. Jirf trokš- 
ta taikos, bet tokios taikos, kuriai pritartų ir talkininkai. — Tą patvirtina užreiškimas 
D;\ J. šliupas, kuris nuvyko kaipo delega- cijom vadas i Dorpatą, kur atsibuna tarybos 
tarp Baltijos valstybių ir sovietų Rusijos. Dr. J. Šliupas aiškiai pabriežė: "Lie- 
tuva nori taikos su sovietine Rusija, kaipo i ir kiekviena iš kariaujančių valstijų ! 
Nors pusė krašto apgyvento lietuviais už-j imta lenkų, tečiaus lietuviai negali taiky- ties su Rusija, kol talkininkai nesusitai- 
kins. Mes Čion atvykome t \ pasikalbėti 
su bolševikais apie apsimainymą karės be- 
laisviais. Jei sovietų Rusija yra pasirengu- si tarties apie musių pertraukimą, tai mes 
mielu noru dalyvausime tame pasitarime. 
Bet mes stovėsime r; pulsime taikos klau- 
sime drauge su Francuzija, Anglija ir Ame 
rika". 

Dra tge su Francuzija Anglija, ir Ame 
rika L.. Taip užreiškė d-ras J. Šliupas, ku; 
ris, be abejonės, perdavė Lietuvos valdžios 
nuomonę. Reiškia, lietuviai vis dar tvir- 
tai tiki j talkininkų pažadėjimus — jie 
tiki, jie laukia, kartu jie kenčia vargą ir j skurdą... Kokia desperacija apimtų lie-l 
tuvių tautą, jeigu ji liktų apvilta!... Bet 
lietuviai liuosybės neišsižadės, nes jie tvir-j 
tai tiki į galutiną teisybes pergalę.. 

RAUDONIEJI SPAUDŽIA K.OLČAKĄ 
IR DEN1KINĄ. 

* I 
Adm. Kolčako galybė Siberijoje vi- 

sai susmuko. Apleidus Omską, jo kariume- 
nė betvarkėje traukėsi rytų link, ir tas 
traukimasi tęsiasi iki šiai dienai. Sulyg 
pranešimo nuo gruodžio 12 d. — bolševi- 
kai buvo atstu nuo Novo Nikolajevsko 
vos apie 50 mylių. Už kelių dienų bolševi- 
kai užėmė tą svarbų punktą. Kolčakiniai, 
nepasitikėdami savo pajiegomis, skubiai 
išsikraustė iš to miesto. Kartu nranešama, 
kad bolševikai užėmė cechų vietą vakari- 
nėje gelžkelio linijos dalyje. 

Bolševikai gali pasidaryt plačiosios 
Siberijos valdovais. Pirmiausiai jie už- 
valdė Turkestaną, o dabar traukia linkui 
Ramiojo vandenyno pakraščio. Tas pa- 
rodo, antkiek "tvirta" buvo Kolčakn val- 
džia ir kariumenė ir kaip ją rėmė vietos 
gyventoiai. 

Aniras bolševikų "pergalėtojas" ir 
senosios Rusijos "atstatytojs"—Denikinas il- 
gi skubiai traukiasi atgal prieš bolševikų 
kariumenę. Gruodžio 12 d. pranešta, kad 
bolševikai užėmė Charkovą, svarbų gen. 
Denikino punktą. Taipgi bolševikai skel- 
bia užėmę Vaikį, apie 20 mylių j pietva- 
karius nuo Charkovo. 

Bolševiku komisaras Maksim Litvinov 
Kopenhagene paskelbė gruodžio 13 d.,, 
kad bolševikų kariumenė užėmė miestą 
Poltavą, kuris randasi apie 75 mylias j 
pietvakarius nuo Charkovo; taipgi bolše- 
vikai užėmę B^rdičevą žydų "sostinę". Bol1 
ševikai visu smarkumu veržiasi Dniepro 
papraštin, linkui Kremenčugo ir Jekateri- 
noslavo. Gruodžio 18 d. paskelbta, kad 
bolševikai užėmė' Ukrainos sostinę Kievą. 
Abelnai imant, bolševikai stumią atgal gen. 
Denikino kariumenę ant 300-400 myiių 
ironto. 

Estonijos fronte bolšeivikai vis atkar- 
toją smarkias atakas ir be sustojimo di- 
dina savo jiegas. Ypač žiaurus susi.'ėmi- 
mai atsibuvę pa1 ei Narvą ir Korostel-Yam- 
burg srityje. 

Tiktai Kaukazo-Caricyno fronte bol- 
ševikai buvę priversti atsitraukti atgal. 
Taipgi pasekmingai veikią prieš raudonuo- 
sius Dono kazokai. 

Iš tokio pasekmingo bolševikų veiki- 
mo prieš Kolčaką, Denikiną ir Estonijoįe 
galim?, spręsti, kad bolševikų Mnumenė 
yra didelė ir galinga. Kiek bolševikų ar- 
mijoje priskaitoma kareivių, sunku pasa- 
kyti, tečiaus yra spėjam?, kad tą armiją 
sudaro nemažiau dviejų milijonų karei- 
vių. Taigi pergalėjimui tokios kariume- 
nės turi buti išstatyta milžiniška jiega.— 

Argentinos prezidentas Irigoyen, su- 

žinojęs apie siaučiantį badą Austrijos sosti 
nėje Vienoje, patarė kongresui suteikli 
badaujančiai Vienai pagalbą sumoje 2,- 
200,000 auksinių pesų. Stebėtina, kad pa- 
galbos šaukiančių balsas pasiekė tolimą 
Argentina, bet nepasiekė kitų "demokra- 
tiškų" ir "filantropiškų" kraštų. — Turbut 
jie apkurto nuo pergalės triumfų. ^ 

i 
v * v 

Šiais laikais daroma įvairios rųšies 
lenktynės: lenktyniauja išradimuose, lenk 
tyniauja orlaįvystėje, lenktyniauja suokal- 
biuose, lenktyniauja sutarčių laužyme 
Dabar pradėjo lenktyniauti sukilėlių žu- 
dynėse. — Korėja, Indija, Armėnija, M. 
Azija, Jugo-Slavija, lenkais apimtos že- 
mės — tai paskutinės rųšies lenktynių vie- 
tos. .. Gal sumušusieji rekordą" gaus pa- 
gyrimą ar auksinį kvyžių už "prakilnų" 
darbą. 

1 Pastabos-1 
į Išvados. I 

''Kapitonas" J. J. Biels- 
kis, Vyčių pirmininkas, sa- 
vo atsisveikinimo pranešime 
prieš išvažiuojant Lietuvon, 
tilpusiame "Vyčio" N 15, 
prisiminęs apie gen. Žukaus 
ką ir jam skirtą (Vyčių Sei- 
me) aukso kardą, pastebi, 
kad kardas butų atsiėjęs 
apie $2,000) bet jo "dirbi- 
mas" likęs sulaikytas iki 
jam sugrįžtant iš Lietuvos 
su žiniomis. Tečiaus nežiū- 
rint to, jis ragina kiekvie- 
nai kuopai paaukauti bent 
po 10 dol., o atskiriems na- 

riams bent po 25 c. tam rei- 
kalui. "Jei, — girdi, — 

del kokių priežasčių minėtą 
kardą nebūtų patogu paga- 
minti, tuomet surinktus pi- 
nigus galėtune paaukauti 
Lietuvos Šauliams". 

Puikus "kapitono" paste- 
bėjimas. Bet ar nebūtų bu- 
vę puikiau paraginti Vyčių 
kuopas ir atskirus narius tie 
siog dėti ir rinkti aukas Lie- 
Luvos Šauliams. 

* * * 

Tarp kitų gyvų daiktų 
Europoje "susektas" neda- 
teklius 180,000,000 vištų, 
sulyginant su 1913 m. Tuo- 
met Anglijon buvo įvežama 
60' nūoš kiaušinių iš Rusi- 
jos, Vokietijos» ir Austro- 
Vengrijos. Vištų skaičiusi 
nupuolė — Belgijoje 80%, I 
Holandijoje 75%, Danijoje 
ir Francuzijoje 50/2. 

Gaila, kad nėra statis- 
tiškų žinių apie vištas Lie- 
tuvoje — reikia manyti, kad 
tenai beveik"' tfifeai jos iš- 
naikintos. Juk naikino ru- 

sai, naikino hunai, naikino 
bolševikai ir, galor>, "balto- 
jo erelio" plėšrus vaikai.... 

* * * 

90,000 prasikaltėlių Fran- 
cuzijoje likosi paliuosuota, 
padėkavojant 1 darbininkų 
reikalavimui, — taip prane- 
ša sugrįžęs .iš Prancūzijos 
žurnalistas Ganetti. Tai vis 
kariški ir politiški prasikal- 
tėliai. 

Francuzijos kalėjimuose 
dar esą apie 1,000 politiškų 
kankinių, kuriuos taipgi ma 

noma greit paliuosuoti. Ga- 
netti praneša, kad 1917 ii 
1918 m.m.- armijoje buvę 
iškilę buntai, kurie apėmę 
75,000 kareivių,— jie metę 
ginklus ir sugrįžę, namon. 

Taigi pasirodo, Lad ir 
Francuzijos kareiviai kėlė 
riaušes, ners buvo skelbia- 
ma, kad tenai, "viskas ra- 

mu". Apie 100,000 kariškų 
prasikalatėluj kalėjime!... 

-i-TE 

P-s Dom. Žutautas (Chi- 
cago, 111.) gavo nuo Ant J 
Gedmonto iš Kauno sek. 

turinio laišką'. — 

Kaunas, 13. XI. 19.! 
Gerbiamas Dėde!... I Neapsakomai apsidžiau- 
giau tamstos laišku, kurį' 
apturėjau šiandien raštinė-1 
je. Laišką apturėjau nuo 

tevtų ir su juom tamstos, ku- 
rį biivai mano tėvams ra- 

šęs. Senai rupinausi apie 
tamstos gyvastį ir norėjau 
net siųsti į Amerikos lietu^ 
vių kokį nors laikraštį skel- 
bimą—"Ar gyvas dėdė D. 
Žutautas", kuris atsimenu 
mane kit-kart mokino A, B, 
C ir milinę sermėgaitę siu- 
vo, bet išvaizdos jo jau ne- 

galėčiau nupiešti!.. Norė- 
jau net kun. Ziliaus klausti, 
bet būdamas kareiviu, ži- 
noma, nedrįsau. Aš, mat, 
kareiviu dabar: prieš karą 
baigiau Telšių 4-kl. miesto 
mokyklą, per karą-2-jus 
mokytojų kursus ir 31/2 me- 

tus mokytojavau: 2-jus me- 

tus Varniuose, vėliaus Al- 
sėdžiuose ir iki mobilzacijos 
1 metus Tveruose. Visur 
buvau mokyklos vedėju. 
Apart mokyklos mokytoja- 
vau 3 kl. gimnazijos pro- 
gramo kursuose ir šventa- 
dieniniuose skaitymo -rašy- 
mo kursuose. Dirbdavau į 
dieną po 10 valandų. 

Esmi mobilizuotas, kaipo 
inteligentas. Iškarto pasiun 
tė mane ant fronto, kur iš- 
buvau V/% mėnesio ties 
Dvinsku, žinoma, visako. 
mačiau ir bado ir ugnies ir 

1.1. Vėliaus prisiuntė mane 

į Karo (aficierių-karininkų) 
mokyklą, kur iš savo liuoso 
noro nepastojęs gavau kol-, 
kas vietą raštininko Kaune 
Kr. Apsaugos Ministerijoje 
pas Tiekimų viršininką. 
Darbas nuo 8 iki 3 vai. po 
pietų. Alga maža; pragy- 
venti sunku, kito uždarbio 
neturiu. Su namais blogas 
ikišiol nesisekimas: mat, 
kolčakininkai-vokiečiai per- 
traukė kelią iš Žemaitijos. 
Namie buvau parvažiavęs 
atastogų rugsėjo mėnesyje. 
Kariumenėje tarnauju jau 5 
mėnesiai. Gerumo didelio 
nėra iš priežasties daugy- 
bės rusofilų karininkų ir 
karo valdininkų. 
Valdžia neturi pinigų. Abel 
nai esame visi užganėdinti: 
tik gaila, kad geros tvarkos 
nekuriuose atžvilgiuose ne-, 
įvyksta iš priežasties neišti-j 
kimybės priimtų ant tarnys- j 
tės lenkų, rusų ir vokiečių 
valdininkų. Nesergi, gir- 
džiu, vokietis su aeroplanu 
pal Tę girdi su pini- 
nigais ir 't.t. Gaila, žinoma, 
bet ilganiui pasitaisys. Ne- 
žinpdamas, ar tamsta gau- 
si nuo tėivų laišką ir kada, 
pranešu, jog mužų gyveni- 
mas tebėra čielybeje; ma- 

žiau tik pyvulių turime. Ma 
ma silp įs sveikatos, mažai 
kraujo -|jį. Esame 8 vai- 
kai, aš Titanas, Barbora 
(kuri tuk? ^ut šią žiemą iš- 
tekės), Ka^ys, Prųzina, Au- 
genija (Tamstos podė), 
Amelija, Juozas ir Pomas 
(tyčia tamstos .vardu pa- 

K&r. Antanas Gedmontas. 
(Girkontiškių kaimo, Žarėnų valsč., Telšių apskr.). 

krikštvtas mamos noru). 
GaiU man motinos, kuri 

gal^ šią žiemą pasimirti iš 
priežasties silpnumo ir šir- 
dies kokios tai ligos. 
^.Gyyendamas Kaune jau 
čielas mėnuo jokių žinių 
apie namus neturėjau, vis 
tie prakeikti kolčakai. Šalin 
juos! — užteko mums jau 
jų — tų pačių vokiečių. 
Manau greu,i laiku pastoti 
universiteto kursuosna, ku- 
rie atsidaro greitu laiku 
Kaune. Dirbu, nesnaudžiu 
ir čionai kareivių labui. Lin 
kiu tamstai viso gero; pra- 
šau linkėti savo žmonai. Ir 
aš, kuone apsivedžiau bemo- 
kytojaudamas. 

Sveikinu taipgi sunų Al- 
girdą. Su pagarba— 

Kareivis A. Gedmontas. 
1 (Tiekimų Virš. raštinėje, 
Krašto Apš. min-je). 

P-s V. Ambrazeviče (New 
arkt N. J.) gavo sekančio tu 
rimo laiškus: 
Mylimas dėde,ir mamuto! 

Sveiki gyvi P Esu jau ant- 
nl' kart ant fronto—dabar 

i prieš kolčakininkus. Bet 
muštis labai mažai tenka. 
Mes su degtine juos apga- 
lim. Jie net sa>vio armotas 
įiai-duoda mums už samo- 

gonką. Gal Dievas duos— 
greitai su jais apsidirbsim. 
Taigi kaip matot mes ne 

snaudžiaim. Kaune biskį 
pasilsėjom, žadėjau parva- 
žiuot į Simną pasimatyt, 
bet ant nelaimės gavom įsa- 
kymą iš Kauno eiti pozici- 
jon Dabar visgi manau 

parvažiuot greitai Myli- 
mas dėde, atrašyk man, su- ; 

tęikit nors žinias apie savo 

sveikatą, apie sveikatą 
krikšto njamukės, kaip 
Jums gyye^asi ir abęlnaį Į^o 
kių nors naujienų. 

a!š esu pakolkas gyvas- 
sveikas, gyvenu neblogiau- 
siai. Dabai stovim mieste- 
lyj Baisogaloj, Na, bet aš 
dabar tai tik pažįstu gerai 
Lietuvą, nes išvažinėjau be- 
veik perdėm visą. Visuose 
kampouse Lietuvos buvau, 
bet niekur taip man nepa- 
tiko kaip čia. čia žmonės 
gyvena vidutiniškai bet jų 
vaišingumas nepaprastas, « 

Na, anc šio karto užteks. 
Greitai parašysiu daugiau. 
Bet,# mylimas dėde, suteikit 
man kokią nors žinią apie 
save, visgi galit rast laiko 
parašyt laišką. 

Pasilieku sveikas Jus my 
lintis, Kazys. 
26-X-19. 

R£D ATSAKYMAS. 

Herelda. Tamista nieko 
faktiško nepasakote. Netal- 
pinsim. 

1 
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Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
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(Tąsa) 

PRANEŠIMAS IŠ 
W ASH1N GTOK O. 

ĘutzHlos Jono iš Te!siii komen- 
dantūros, kurs pabėgo į Kursė- 
nus; jis buvo Lietuvos kariu- 
menėj paprastas* kareivis, c <ia j 
bar Kuršėnuose segi spindaii- 
čius pagonus- su viena žvaigž- 
dute. Musų sargybiniai nueje 
i kolčakininku štabą ir pareiš- 
kė, kad iš musų išbėgęs tok.-' 
plėšikas, kuris esąs dabar ji. 
tarpe ir reikalavo vokiečiu jj 

iiŠduoti. Vokiečiai sutiko ir pa 

sakė, kad jie patįs jį surastai 
ir į štabą pristatytų. Tada 
n\usų kareiviai nuėjo į tą. uuta, 

[M'i '■ 

kur gyvena Butvilą ir pareika- 
lavo jį į štabą. Jis tuoj pašau- 
kė kitus savo kaimynus, vokie 
čius, kurie užpuolę tuos karei- 
vius gerai primušė, atėmė gink 
lus ir į kalėjimą įkišo. Vokie- 
čių kolčakų štabas, kuris patu 
liepė musų kareiviams Butvi- 
lą suimti, ne tik kad neužstojo 
musų, bet dar pagyrė Butvilą. 

Tas incidentas įvyko 'rugsė- 
jo 3 d. 4 diena vakare š. m. 

| Ejo musų sargibinis kareivis i 
per miestą ir sutiko kolčakt j 
ninku patrulius, kurie sustab- į 
d£ musu kaieivius ir klaus"«5 W 

L 

k:i jie nakčia vaikšioja. M u- j 
siškiai aiškino, kad jie yra sar I 

gyba ir kaipo sargybiniai tu- 

ri teisęs vaikščioti visur ir ka- 
da tik nori. Jie aiškinosi lietu- 
viškai, tuo tarpu pripuolė kij 
tas kareivis su šautuvu 'rankot 
se ir surikęs "Razvie nieu- 
mieješ po ruski govorit, ne vi- 
diš, čto pėrėd toboju stoit ofi- 
cer", davė kareiviui šautuvo 
buože per galvą, o kiti pripuo- 
lę pabaigė jį mušti; paskui at- j 
ėmė ginklus ir į kalėjimą įstu* 
mė. Tos gaujos buvo kariniu-1 kas Eismantas; jis tą sykį bu-1 
vn su -kauke, mat, kad lietu- 
viai jo nepažintų. 

M it in (jas. 

Pasvalys 8 IX 1919. 

Išklausius visą eilę pranešė- 
jų — kalbėtojų, vienu balsu 
nutarė: 

1) Remti laikinąją Lietuvos 
valdžią visais mums galimais 
budais kaip medžiagiškai, taip 
ir dvasiniai jos kovoje už ne- 

priklausomą — uemokratingą 
Lietuvos Respubliką su sosti- 
nė Vilniuje. 

2) Išreikšti griežtą protestu 
prieš lenkus, kolčakininkus ir 
kitus Lietuvos priešus, mėgi- 
nančius mums trukdyti kuria- 
mąjį darbą ir šaukti laikinąją 
valdžią prie atafcklfos kovos, 
su jais net ginklu, kad išvijus 
juos iš Lietuvos ribų ir iš tų- 
jų Lietuvos vietų, kuriąs jie yra 
užgrobę naudodamies tuom, ka 
eta musų jauna, narsi kariuoi 
mene užimta fronte, kovoje su 

bolševikais ir negali pamokyti 
tuos priešus gerbti Lietuvoj 
tautos teisės. 

3). Patiems pirkti ir kitus 

raginti pirkti Lietuvos vidaus] 
paskolas bonus, kad sustipri- 
nus valstybės iždo lėšas. 

Parašai: j 
Steponas Kazėnas, Antanas i 

Šibelis, Kazys Gudas, Antanas 
Avižonis, Antanas Tarvidas, 
Jonas Petrauskais, Petras Ve: 
leika, Gružauskas, Antanas Ka 
zenas. 

Nuo visa Pasvalio miestelio 
žydelių: Nisen, Natan, Samue- 
lis Utinskis. 

Nuo Pasvalio Vartotojų Ben 
droyės: 

Pirmininkas D. Tonkūnas, 
narys G. Marčiulionis. Pasva- 
lio Nuovados*-Viršininkas P 
Traškevičius, Mišeika. Pasva- 
lio Jaunimo draugijos "Vai- 
ras" Valdyba pirm. A. Kuosa 
rastin. P. Traškevičius. 

Protestas. 

1919 m. Rugsėjo 7 diena. 
Išklausę pranešimą apie dabar 
tini musų tėvynės Lietuvos po- 
litinį -stovį, mes visi Z.—Pane- 
munės parapijos gyventojai vy 
rai ir moters, griežtai protes- 
tuojame, prieš: 

1) Lenkų kėsinimąsi pasi- 
savinti musų tėvynes širdį Vil- 
nių. 

2) Prieš priskyrimą prie Len 
k i jos musų vyskupų sostinės—j 
Seinų miesto ir. kitų grynai lic 
tuviškų, vietų kaip antai: Laz- 
dijai, Punskas if t. t. 

3) Protestuojame prieš kol- 
čakininkų ir kitų musų priešų 
kišimąsį į Lietuvos valstybės 
reikalus. 

Išreiškiame pilną pasitikėji- 
mą musų valdžiai, veliančiai 
Lietuva prie nepriklausomybė? 

ir laisvės. 
Lai gyvuoja narsi mušu ka- 

'riuomene! 

Šalin visi okupantai! 
Visos Z. Panemunes parapi- 

jos įgalioti — pasirašome: 
Vincas Bitiną itis, Juozas K a 

čiulis, Cecilija Kibildaitė, A. 
Povilaitis, P. Patačius, Kur.. 
Dek. Juozas Skinkis, Marė Ja- 
senaitė, T. Mačiulaitienė J. 
Skaisgirys, J. Bružauskas, J. x 

Bernotas, J. Stfračkaitis. 
Rezoliucija, priimta rugpjū- 

čio 15 (f. Šimonių m. Mitinge; 
Mes, Šimonių apielinkės vals 

čių piliečiai, susirinkę j mitin- 
gą skaičiaus per du tuksian- 
čiu ir sužinoję apie veržimąsi 
į Lietuvą lenkų ir kitokių karo 
gaujų, nutariam griežčiausiai 
protestuoti prieš juos visus. 



ĮIS OfVENlHO LIETUVIU AMERIKOJE 
^PRINGFIELD, MASS. 
V 

Jau net keli mėnesiai su- 
sitvėrė L. G- Dr-jos 40 sky- 
rius iš 17 ypatų, kurie visi 
pilnai užsimokėjo. 

Po $2.00: Andrulis F., 
Babonas V, Bakutis J., Do- 
bužinskis F., Gernis J., Jos- 
patis J., Kačiulis J., kukai- 
tis J , Minkaitis V., Ragelis 
J. Saulis St., Skriabis M., 
Tamošaitis M., Traigis V., 
Valienė V., Varanka J., Vis 
niauskas B. Viso .. $34.00 

Nuo krutamųjų paveikslų 
pelno buvo ... .... $3.55 

Viso išlaidų 5.00 
Lieka L. G. Dr-stei 32.05. 
Geistina butų, kad ir dau 

giau springfieldiečn.i pasi- 
darbuotų delei labo musų 
tėvynės! 

Martinas Tamošaitis, L. 
G. Dr-jos 40 skyriaus pirm. 

$32.05 priimta, širdingai 
ačiu. 

Dr A. L. Graičunas, Cen 
tro Sekret. 

^ 
BROOKLYN, N. Y. 

Dvejos amatninkų prakal- 
bot. 

Gruodžio 7, 1919 m., atsi- 
buvo dvejos "Lietuviu Me- 
chanikų Sąryšio" prakal- 
bos, Po pietų nuo 3-jų vai. 
buvo miesto dalyj, vadina- 
moje Williamsburg, parapi- 
jos svetainėje. Vakare, nuo 

7 v., taip-pat paraipijos sve- j 
tainėje, dalyje miesto, vadi- 
namoje Central Brooklyn.! 
Kaip pirmoje, taip ir antro- 
je vietose prakalbos buvt> 
gana pasekmingos. Žmo- 
nių abiejose vietose prisirink 
ko g&hz daug, 'ir tft&iVaifce 
kuogražiausiai. Kalbėtojais 
buvo: V. Vaitkus, J. Sa- 
geviČius ir A. Stankevi-| 
čius. Reikia pasakyti, kad 
kalbėtojai amatninkų reika- 
luose kalba gana gerai, ir 
rišimas amatninkų reikalų, 
raginimas lietuvių visuome- 
nes užsiimti išdirbyste ir 
pramone Lietuvoje turi Se- 
ras pasekmes. P$ prakalbų 
Abiejose vietose buvo par- 
Jfevinėjami Šėrai, kurių par- 
duota apie už $2,500 ver- 

15b. 
Pabaigus kalbas augščiau 

minėtiems kalbėtojams, pa- 
siprašė pirmsėdžio tūlas 
jaunuolis (pavardės neži- 
nau), kad butų jam leista 
keli žodžiai pratarti į pub- 
liką Lietuvos Sargu reika- 
luose. Ir tas jaunuolis, tik- 
ras Lietuvos sunus neiškal- 
bingu, nei žodžiais nešvel- 
nytu, bet jausmingu, su kar- 
žygišku atsidavimu kovai 
už Lietuvos liuosybę balsu, 
ragino jaunuolius stoti Lie- 
tuvos sargų eilėsna, ir va- 

žiuoti Tėvynėn ginti su gink 
lu rankose tėvų žemę nuo 

užpuolikų. Tas jaunuolis 
tik-ką sugrjžęs iš Arnarikos 
kariumenės, ir vėla, dar su 

didesniu atsidavimu veržia- 
si gelbėti savo šalies. Vie- 
nas iš didžiausių pasiauko- 
jimu, ką žmogus gali duo- 
ti už laisvę Tėvynės, — gy- 
vastis. Amatininkas. 

j^PHILADELPHIA, PA. 

Lietuvių Draugysčių Sąry- 
šis rengia didelį darbą Lietu- 

vos gelbėjimo delei — tat 18 1^ 

ir 20 dienomis gruodžio atsibu: 
milžiniški f erai Lietuvių Muz' 

kaliskoj Svetainėj, Alleghenv 
Ave. ir Tilton St. Philadelphls 
— Richmond. Pasitikima, kac 

šiais fčrais padarysime diktO; 
ką suma pinigų Lietuvos re? 

kalams, nes dar tokio sudėti 
jiio darbo Philadelphijoj nebu- 
vo. Ačiu nekurienis darbštes- 
niems veikėjams Philadelphi 
joj tano sutvertas Draugysčii 
Sąryšis, kuri* jau daug yra p? 
sidarbavęs Lietuvystės delei 
o nėra abejonės, kad ir tolesne: 
veiks toje srityje be atvangoj 

•V alio Philadelphi jos Lietu- 
viai \ 

Bumbulis. 

Gruodžio 7 d. įvyko susirin- 
kimas įžymesnių Philadelphi- 
jos lietuviu Grand Fraternit;* 
Hill, 16-ta ir Arch St., kur ta; 
po nutarta nutverti Philadel- 
phijoj lietuvių banką. Gerbia- 
mas S. F; Paukštis, advokatas, 
plačiai išaiškino teises tokios 

įstaigom, n ir naudą iš banko 
Metuviams, jei t .kis įsisteigs 
— taipgi reikalingumą, kad 
toks miestas, kaip Philadel- 
phia, trečias :š didžiausiu mie- 
stų Amerikoj, kur yra apie 15 

tūkstančių lietuvių, dar iki 
šiam laikui lietuviai neturi sa- 

vo nuosavo banko. Ant šio mi- 

tingo apie 25 žmones užsirašė 
šėrų prie šio tveriamo banke 
apie už $25,000. Kitas susi- 
rinkimas jvvks jau viešas, kur 

yra kviečiama didesnis skait- 
lius žmonių, ateinančioj neda- 
lioj, grurdžio 22 dieną, Lietu- 
viu Tautinėj Svetainėj, 928 E. 

Moyamensing A ve. 4 vai. po 
pietų. Todtl kis gyvas, kam ru 

pi lietuviški reikalai, ateikite 
j ši susirinkimu, — čion bus 
dar plačiau dalykai apkalba- 
ma. f 

S it.viriniame buvęs 

Li; UVUJ ĖfraUgyiciS Sąry 
šis 'r Lietuvos Atstat. Bendro- 
vės nariai Philadelphijoj su- 

renge visą eilę prakalbų gerbia 
mam inžinieriui P. Žufiui, ku- 
rios atsibuvo 29 d., lapkričio, 
T'rankforde, — Philadelphia 
30 lapkričio Lietuvių Svetainei 

pietinėj Philadelphi jos dalyj 
1 d. gruodžio — Richmoride 
Lietuvių Muzikališkoj Svetai- 
nei. Gerbiamas P. Zuris visur 

kalbėjo labai gražiai ir nuosek 
liai, budindamas industrija? 
klausimus lietuviu vaidentuvėj. 
Visur gerbiamo inžinieriau? 
prakalb a paliko labai malo 
niiH įspūdžius ant mūsų Phi- 

ladelpnijor lietuviškų sielų. D' 
dele padėka gerbiamam kalbė- 

tojui už jo trirsą priguli. Visur 
gausiai užsirašė prie L. Atsta- 

tymo Bendrovės naujų narių 
ir daugelis liko pasižadėjusių 
uzsirašyt. Pageidaujama 
mums nors karta ant mėnesio 

surengt tekias prakalbas, tad 
mes labiaus jaustumės — lie- 
tuviais ir didesnius darbus at 

ltktume savo tėvynei. 
Juodiilukas. 

CAMDEN, N. J. 

Lapkričio 30 d., šių metų 
'tafb surengtos prakalbos Can 
den, — kalbėjo inžinierius P 
Žuris. Prakalba gerbiamo P 
Aitrio buvo labai indomi ir 

turininga, nėsa lietė tokiu> 
klausimas, kurie musų gyvenj 
imti yra labai žingeidus ir rei 

kalingi. Dar nei vienas kalbė- 

tojų, kiek man te!ko girdėt, ne 

buvo tai1) nuoseklius ir užinte 
resi*>jantisi kalboje, kaip ger 
biamas P. Žuris. Publikos buv't 
l'aip Camdenui gan daug, vie 
nok nevisiems gerb. Žurio kal< 
ba patiko. Reikia pasakyt, ka< 
čia yra žmonių, kurių mok 
slas visai neapeina, jie geriau 
linkę -regreso, negu progres« 

(keliu eiti. Taip ir su gerk Živ 
| rio ])rakaU)r,, — kuri buvo gry- 
j nai moksliška ir rimta, tai nors 

į laike kalbos niekas nedrįsc 
j murmėti bei priešintis, bet pr 
prakalbai taip ir sustojo būrys 
raudonkaklių, tarpe kurių nei 
ir viena moteris, su įvairiai? 
nešvariais užmetimais, kurie 
nieko bendro su prakalba ne 

turėjo. 
Gerb. kalbėtojas sutiko at 

sakinėt i klausimus, jei tokie 
bus lytintis jo prakalbą ir jei 
rimtai bus klausiama. Vienok 
raudonkakliams tas ne svarbu. 
''Tu ne bolševikas" k gana. P. 
Žuris apdalino tinkamais var- 

dais tokius klausėjus, davė gra 
žų "dvasišką" pamokinimą irt 

paprašė, kad norintieji prisidė- 
tų pria Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės. Tas tai jau visai 
paliko kaulu gerklėje Cauide- 
m 'raudonkakliams, — ėmė net 

| rėkte rėkti, kad niekas nusidėtų 
^įes tai ne-bolševikiška ir t. t. 

Kalbėtojas visgi nenustojo 
vilties ir energijos, matant, kacl 
su raudonkakliais nebus gali- 
ma gražiuoju susitaikinti ir, 
kad jiems moksliški dalykai 
nieko nereiškia, be ceremonijų 
paprašė, kad visi nenorintįs 
prisidėti prie L. A: R.; išeitu 
lauk, o liktų tik tie, kurie pri- 
taria ir simpazuoja tam. Dar 
ir tada bandė raudonkakliai 
daryt Ištvarkę bet neilgai 
"trukus patįs raudonieji pamatė 
iš kalbėtojų paaiškinimų, kad 
iš jų jokios naudos nėra. lygiai 
kaip jš ožio —nei vilnų nei 
pieno, o tik viena smarvė 
tai ir išniuriir> lauk visi Iš- 
tvarkęs kėlėjai. Kuomet likosi 
vien-tik rimtesnieji ir tikri lie- 
tuviai, tat' užsirašė prie Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovės 
spie 7~n»Hjį -nariai be«e 27 
Šerais. 

t 

Visi-gi reikia ištart didelį 
acių gerbiamam kalbėtojui, ku 
iis truputį aplaužė ragus Cam- 
deno raudonkakliams ir pasėjo 
sveiką sėklą į Camdeno pildy- 
mus, pasitikėtina, kad tolesniai 
bus dar pasektuingesnis veiki- 
mas. Geistina, kad ir vėl toks 

kalbėtojas aplankytų musų mie 

ttelį. / 

Camdcnn Tainsuoli\ 

WATERBURY, CONN. 

Gerb "Lietuvos" Redak-1 
•ija: Bukite malonus įdėti 
avo lctikraštin šitą trumpą 
nano straipsnelį. Nors, ro- 

los, butų gaila užimti branį 
pą vietą jusų laikraštyj, 
')et, manau, kad tas, apie 
:ą čia rašau, yra svarbu vi- 
suomenei žinoti. 

Čia noriu parašyti mano 

orityvimą su vietos agentu, 
'turis apsiima pasiųsti daik- 
tus Lietuvon už mažą atly- 
ginimą. 

Kada aš nuėjau paklausti 
pas jį, kokiomis išlygomis 
jis apsiima pasiųsti baksą 
Lietuvon, jis man pasakė, 
<ad už tą patarnavimą bus 
•askaityta tik po 14 c. už 

svarą ir po 1 c. svaini 
nuvežimą iš Watrrburio į 
New Yorką. Aš sutikau su 

tuo, bet kada padaviau jam 
baksą ir paskui gavau są- 
skaitą, tai pamačiau, kad jis 
paskaitė man dar ir už ki- 
tus dalykus, būtent: $2.25 
už nuvežimą ant stoties; 
$1.75 už surašymą ant bak- 

1 
so; už sutvarkymą ir išsiun- 
timą pinigų $2.25; už išlei- 
dimą ant stoties $1.25; už 
laiško įrašymą $1.00. 

Taigi viso labo jis paėmė 
> nuo manęs daugiau negu 
i žadėjo paimki—$8.40 už pa- 

siuntimą vieno bakso sve- 

riančio 184 svarus. 

Šitokį paskaitymą, kaip 
'sau nori*:, aš skaitau pasi- 
pelnymu, kuris musų visuo- 
menei yra nepageidaujamu. 

Viktoras Gudžiunas. 

SHENADOAH, PA. 
GruocU.io 5 d. čionai lan- 

j kėsi garb. J. Račiūnas, ro- 

dydamas savo puikiai priti- 
jkintus prie šio laiko kinta- 
muosius paveikslus. Gerb. 
Račiūnas yra vertas pagar- 
bos už tokius paveikslus; 
l.i i s rodė ir aiškino apie ūk-*, 
,jos įrankius ir gamtos apsi- 
i reiškimus. Ypatingai iliu- 
struotos dainelės, kurias at- 
liko p-nia RračiunieiJ, ža- 
vėjo publiką ir sužadino 
jausmus linkui tėvynės-Lie- 
tuvos meilės: kad ir didžiau 
sio užkietėjėlio širdį ji gali 
suminkštinti šitomis savo 

dainelėmis. 
I Prie progos noriu paste- 
bėti. kad musu visuomenė 
labai toli užsilikusi užpaka- 
lyje kitu tautų; j tai reikė- 
tų atkreipti mums daugiau 
atydos. Guronių Vargdienis. 

L. G. DR-JOS $10,000.00 
KALĖDINĖS.' 

L. G. D. Ižde randasi 
$4,991-31. 

~;vi 
1 1. Rochester, N. Y. Sk; 

12 per Petrpnis .. .. 13.6§{ 
2. Springfield,, Mass. 

Skr. 40 per M. Tamo- 
šaitis 32.05 

3. St. Paul, Mįrjn. Skyr. 
13. per A. Schultz;.. 24.00 

4. Easthampton, Mass. 
Skyr. 41. per L. ;rJ. J. 
Jurša .. .^.110.00 

5.; Indiana Hą>rboiy,Ind. 
Skyr. 64 per ̂ .lSOeis 26.00 

6. Philadelphia,; Pa. Skyr." 
58. per J. Grinius .. 58.00 

7. Wilkes-Barre, Pa. 55 

kp. A. L. T. S. per J. 
Vaišnis 5.00 

8. Chicago, 111. Atlanta 
Lietuvių Tautin. Dr-tė 
per V. Dovidaitis .,. 59.7,6. 

9. IAngeles,. Cal. Skyr. 
66. per jtv. TiUbm«?. 43.00 

10. Chicago, 111. §v<. Roko 
Dr-st§s nariai per B. 
Kazanauskas 20.32 

11. Joliet, m.. Skyr. 62 

per F. ščukaukas ;. 80.50 
12. Chicago, 111. Kazys 

Karlikauskas .• 10.00 
13. New Haven, Conn. 

Skyr. 33 per M. J. Vo- 
kietaitis 17.00 

14. Chicago, l\\. Skyr. 4. 

per S. Petrauskas.. 200.00 
15. Wilkes-Barre, Pa. J. 

J. Nienius 2.00 
Viso labo .... $5,692.59 
Kas sako, kad nesurinksi- 

me $10,000.00 Kalėdinės? 
Kur dar skyriai, kurie 

išrinkę turi kolektorius po 
stubas "kolektuoti", kur 
draugystės, klubai ir kuo- 

pos, kurios jau paskyrė sa- 

vo šimtinę, tik dar Centran 
L. G. D. neprisiuntė? 

Šiuomi užkviečiame gerb. 
Draugystes, Klubus ir Kuo- 

pas, lygiai L. G. D. sky- 
rius, idant malonėtų prisius 
ti centran pinigus, nes jau 
Kalėdos čia-pat — reikia 
siųsti $10,000.00 Kalėdinės 
Lietuvos Raudon. Kryžiui. 

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

jos. 

IŠMINTIES ŽIEDAI. 
—0— 

Ar tu patėmijai, kad, išė- 

jus darbo jieškoti, žmonės 
mano, jog tu turbut esi nie- 

kam nuvertas, jei darbo jieš 
kai, nes kitaip turėtum dar- 

bą. ^ c j 

ŠALIN SU DEGTINE .i* 

^Visa Amerika Išdžiuvo, bet jeigu nori 
Atgaivinti ši'dj, •nusimink labai,,neB 
mes išdirbame tani tikrą, sunka iš ku- 
rios jus galėsite sau pasidaryti puiku 
gėrinijj., kurj mes gvarantuojame, užga- 
nėdins kiekvieną. Jeigu jus norite ger- 
ti prieš valgj arba po valgiui, ar parė- 
jęs iš darbo, arba ant vestuvių, krikš- 
tynų arba šiaip kokių nors pasilinks- 
minimų, jus lengvai galite pasidaryti 
kelis galionus gana pigiai. Pakelis iš 
kurio jus galite pasidaryti 6 galionus, 
tik $2.00. Ištikrųjų užsimoka bandyti. 
Rašykite šiądien- 

WA LT E R NOVELTY 00. 
Dept. 254—HI7 N. Paulina St. Chicago 

Lietuviai! Kut'ie garsinasi 
dienraštyje "Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. 

I PIRMA NEGU" PIRKSI, GAUK MUSU ICAINAS. n ANT DURU. LENTŲ, REMU III STOGAMS POPIERTO 
Specialiai: Maleva malevojimul atubu iš vidaus, po $1.50 už galoną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
—3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

SkaityKite ir pl-atainkite dien-raštj "Liotuva' 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja šk O 
verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine ver».o. 
Atneškite arba atslgskUe | j Q SACKHEIM & CO. Atdaru kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvorgala MILWAŲKEE AVE. 
ir Suimtomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

oaajKiCKKKKHSoej {Kmcrn***&*kkhkhkh: 

P. K. BRUCHAS 
JUBILIERINE KRAUTUVE 

3321 South Halsted Street. 
♦ •♦•♦♦♦♦♦• • 

♦ Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau- « 
! Bior. mados tavoru Kalėdų dovanoms. Tamista nuplrkslte ♦ 
♦ dovanos tikros vertės mr.su krautuvėj. Ir bukit užtikriu- | 
J ti, kad jįjs nupirksite tavorą už žemiausią gaunama kai- ♦ 
♦ ną. Uvarantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusięms- J ♦ užtikrinant užganėdinimą Ir teisingą patarnavimą. ♦ 

Išsiskyrimas. 

Deimantiniu žiedų, la- 
volieriu auksiniu, lai- 
krodėlių. lenciūgėlių 
brarzalčttj. albomų ir 
taip toliau. 

Priimame Liberty 
Bonds 

Krautuvė atidaryta 
kožng, vakaru ir ne- 
dėiiomia iki Kelėdy. 
Puikus kalendorius vi 
siems dykai 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausia kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuotir ofiso darbams 
yra naujausios mados. Užlaikom visokius laikrod 
žilis, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
įrns, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 SO. ASIILAND AVI7.., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: D ROVER 7309. 

Reikia Sukelti T II f: I 
Lietuvos Paskolą! J y y J 

] .1 KTU VOS VALDŽIA PRA50 AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREICIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos LiėtUvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuci ją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe, 
"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 

Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendroves sukėlime 
$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant $/> nuos." 

Ko mums dar laukti ilgiau^Pildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

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

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

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, SVJASS, 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčia pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva!. 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 



MEZLIAVA. 

Nukentėjusiai Nuo Kari; Lie- 
tuvai Per Amerikos Lietuvių 

Central į Komitetą. 

Atskaita už spalį ir lapkritį 
1919, m. 

Ledford, Iii, V. Monstaviče 
ir M. Masiokas po $1.00; A. 

Gerdauskis, J. Mockus, A 

Repšis, I. Bitinas, Y. Kviet- 

kauskrs, K. Leviskis, F. Ado* 

maviče, C. Višnauskis ir V. 
Gedgaudas po 50 c. 

.Viso $6.50. 

H'ilkes-Barre> Pa., J. Če* 
nauskas $4.00; A. Kupris $2.00 
A. Babonas, A. Bazis, J. Kun- 

drotas, J. G. Alenskas, J. Nor- 

kūnas, J. Mozeris, J. Danie- 
lius, J. Vaišnora, M. J. Baubo- 
nis ir P. Relkevičius po $1.00; 
A. Žaulis 50 c. 

Viso $16.50. 

Bcloit, Wis., Lietuvių Tėvy- 
nainiai $47.75. 

Ambridyc, Pa., B. Grara- 
ba, A. Gramba, N. K. 

Varsevičia, M. Mickevi- 
če, S. Norkeviče, P. Gudonis, 
A. Milutis, K. Gegužis, P. Šim 
konis, J. Zubris, K. Pikčiunas, 
J. Lokis, J. Kinderis, ir K. Vai 
seviče po $1.00; J. Šalkunas 
50 c. 

Viso $14.50 

Superior, Wis., J. A. Grobai- 
tis, $100.00; A. Zanazauskas 
ir S. Yotka, po $20.00; P. Ja- 
kubinas $13.00; K. Bernotas 
$10.00; J. Šulskis, J. Leonavi- 
čc, A. Žukaitis, J. Daubaras 

V. Lepus, I). Venslauskas, A. 

Spūdis, A. Jaškus, A. Drebia- 

IJs, J. Šilaikis, K. Grikipelis 
D. Kazlauskis, A. Dumbrava 
P. Stasiukonis, J. Vaičiūnas, 
J. Puslis, J. Olftiskis, jx>p $5.00 
M. Višniauskas $3.00; B 
Francbefvičia ir A. šilaikis, po 
$2.00; D. Tertal, F. Žedis, ir 
A. Venslauskas po $1.00; 
Viso $262.00. 

Scuttle, Wash., J. Palukai* 
tis, $5.00; A. Šlapikas, J. Iviar 
tinkaitis ir B. Sitko po $1.00; 
V 15*01 $8.00 

Lcdford, Iii, V. Monstaviče 
ir M Masiokas po $1.00; A. 
Gerdauskis, J. Mockus, A. 
Repšis, J. Bitinas, V. Kviet- 
kauskis, K. Levickis, F. Ado- 
ma viče, C. Visniauskis ir V. 

Gedgaudas pop 50 c. 

Visto $6.50. 

Stamford, Coun., F. Naike- 
lis $4.00; K. Čerkauskas ir S. 
Gerulaitis po $2.00; K. Dang 
veckis, V. Diksnis, J. Klimas 
M. Laukaitis, ir M. Tarulis pc 
$1.00; Smulkiu aukų $2.00. 
Viso $15.00 

Transvalikis. (Pietinė Afri- 

ka) Ben.no Lietuviai aukavo; 
Juozas ir Ona Miliai 5 (svarus 
sterlingu), J. ir U. Stancikai 
3 — ; j. Karvelis 2; K, Xa- 

vickis, J. ir M. Efc.bšiai ir V 
ir M. Rauščiai po 1—; Joha- 
nesburga Lietuviai — J. Jonai 
tis 2; L Krūtis, A. Taukienė. 

J. ir O. T Varanavičiai, ir Z 
Petkevičiai po 1 —; J. Reikonis 
A. Galkevičiene, J. 13racas ir 
P. Milvydas i>o 10 šilingų. 
Ger.mistono Lietuviai — N. ir 
A. Mažiliai, L. ir O. Vaškiai 
ir i). Alksninis po 1 svarą. J. 
Zlatkus iš Boksburgo irgi i 

svarą. 
.Vis.* 25. — Viso .... 103.65. 

Thompsonville, Conn., Lie- 
tuviai Gelbėjimo Draugija — 

pelnas nuo baliaus. 1 
V isu $22.17. 

Norzvood, Mass., J. Jurge- 
liene $2.00; D. Balčiūnas, E. 
Jankūnas, M. Jovaiša, O. Nc- 
veckienė, J. Pašakairnis, J. Pė- 
ža, P. Preifoas, J. Ruškis, M. 
Šarka, B. Tumaviče, S. Vasi- 
liauskas, I. Vasiliauskienė, P. 
Žiuka ir M. Menkęviče po $1; 
T. Bataitis, 40c. 
Viso $16.40. 

Keivport News, Va., M. Va- 
lentiniavičia $5.00; L. Stark- 

'man $2.00; A. Romanski ir J. 
[Ohron po $1.00. 
Viso $9.00, 

Ambridyc, Pa., J. Budrius. 
M. Gramba, M. K. Varseviče. 
M. Mickeviče, P. Gudinąs, A. 
Milutis, K. Gegužis, P. Šimko- 
nis, j. Zubris, K. Pikčiunas, J. 
Lonis, J. Kiilderis. K. Varse- 
viče po $1.00; J. Šalkunas 50c. 
Viso $14.50.i 

Utica, N: Y., J. Palaima ir 
M. Benzunas po $1.25. 
Viso $2.50. 

Plains, PaS. L. A. 110-taį 
kuopa $10.00; J. Derins, $4 J 
J. Salinis, J. Talandis ir A. 
Rusevičius po $2.00; A. No 

taitis, J. Norauskas, P. Bru- 
kas $1.00; Už atvirlaiškius. 
$1.00. 
Viso $24.00. 

So. Boston, Mass., K. Vilai- 
šis $5.00; K. Sirbikas $2.00; 
A. Mockienė. $1.00. 
Viso $8.00. 

i 

Amsttrdam, N. Y.. S. Qav* 
•rilčikas, f. Varnas, K. Jukstie- 
nė p:> $1.00. 

j Viso , $3.00. 

Lcdford. III., V. Maistaviče, 
M. Matcukas ir J. Bendorius 
po $1.00; A. Gerdauskis, j, 

i Mockus, A. Repšis, I. Bitinas. 
V. Kvietkauskis, K. Levickis. 
F. Adomavičius ir C. Višniau- 

jskas po 50c.; M. Masiokas 
I $1.00. 
| Viso $8.00 

Pittsburyli, Pa., Aukščiau- J 
sios Prieglaudos Lietuvių Ame 

rikoje 4-ta kuopa $100.00; P. 

Pikšris $25.00; Smulkių aukų 
y$30.00; 
Viso $155.061 

New Britain, C omu, Vieti- 
nis Centralio Komiteto Sky- 
rius ir Liet. Gelbėti Draugija. 

$87.50, 

Pittsburyh, Pa., B. Vainaus- 

|ka*, A. Vainauskienė, P. Ve- 

gis, K. Vegis ?. Jasiunas, T. 

Jasjunas, A. Jasiunas ir E. 

Jasiunas po 25c. 
Viso $2.00 

Madison, ///., J. Geidvilas, 
$10.00; Šv. Mykolo Draugy- 
ste, J. Kapavičius, V. Kuda- 

rauskas, L. Cibulskis, V. Ka- 

zanavičftis, M. Kazanavičiust 
P. Karpavičius, P. Lcvanavi- 

čius, K. Minkevičius, J. Šveig- j 
žda, E. Zaunieriauskas, L. Pil- 

venis, K. Greičius [n $5.00; B. 

'Urbcnas, V. Kudarauskas, A. 

| Karpavičius; V. .Geidvilas ir 

i A. Zabotka po $2.00; Ji Bla- 

| dikas $1.50; J. Šaulenskas, A;! 
Banis, J. Aidulis ir A. Kašins* 

•kas po $1.00. 
Viso $90.00, 

Pavieniai. 

V. K. Račkauskas, $30.00: 
F. 2ivatas $2j.00; V. Apšei 
gaite $12.00; St. Grigas $10' 
J. Biliūnas, $6.00; M. Stupper 
T. A. Tamilionis, B. Urbonas 
V. Noirvaišiute, X. Norvaišiu- 
tė, J. Narvydas ir P. Žiuris po 
$5.00; P. Andriuškevičius ii 
A. B. Strimaitis po $4.00; J 
Butkus, J. Strimaitis, M. Snei 
deris, F. Mikolainis ir A. Ste- 

ponaitis po $2.00; A. Andre- 

jauskas, A. T. Račiūnas, V. 

Valeika, P. Dugen £r V. Du- 
gen po $1.00; Smulkių aukų 
"$18.25. 
Viso $159.25. 

Viso ... 

< $1,081.92. 

Gerbiamieji:— 

Nepersenai Amerikos Lie- 
tuvių Centraiis' Komitetas pa- 
siuntė Lietuvos Raudonamjam 
Kryžiui į Kaurtą $3,000.00, da 
bar ir manoma siųsti, todėl 
kuogreičiaUsia užsimokėkite 

savrj užvilktas mokestis, kad at 

sakančiciu galima butų Lietu- 
vos badaujančius vaikelius su- 

Šiame laike dauguma vyrų 
užsiima aukų rinkimu išgavi- 
mui Lietuviai Laisvės, tai jųs 
gelrbianiosios moterįs' — mo- 

tinos, kurios jaučiate tą moti 

nišką jausmą prie savo kūdi- 
kių, neatsisakykite pasidarbuo 
ti šiam šventam reikalui. Eiki- 
te stuba nuo stubos, o nėra abe 

jonės, kad surinksite r*jo kiek- 
vieno Lietuvio bent po dolarį. 
Visus surinktus pinigus siųski- 
te j Amer. Lietuvių Centrai] 
Komitetą pagal šj adresą: The 
Lithnanian Central Wcr Re- 

licf Committce. Inc., 320 — 

5t/f A ve., Nezv* York N.' Y. 

Al. Steponaitis.. 
Raštinės Vedėjas. 

NELEISK PINIGŲ VĖ- 
JAMS, TAUPYK. 

Yra spėjama, kad nuo 

laiko karės užsibaigimo 
apie 900,000 svetimtaučių 
gyvenusii; Suvienytose Vals 
tijose, sugrįžo į Europą. 
Šitie emigrantai susidėjo 
daugiausia iš italų, graikų, 
jugo-slavų, syrijiečių, kroa- 
tų serbų ir romanų. Tyri- 
nėjimas parodė, kad daugu- 
mas jų turėjo susitaupę apie 
$3,000.00, kuriuos su sa- 

vim išsivežė. 
Tas faktas yra tikru da- 

rodymu, kokias progas šio- 
ji šalis duoda emigrantams 
ir taip-pat parodo, kad sve- 

timtaučiai, kurie sugrįžo J 
Europa, nesunaudojo viena 
iš svarbiausių tų progų. 
Jeigu jie butų indėję tuos 

pinigus j Suvienytų Vals- 
tijų valdžios užtikrintus 
Karės Taupymo Ženklelius 
ir Pinigyno Taupymo Paliu- 
dijimus, jų pinigai nebūtų 
turėję gulėti dykai nei vie- 
nos minutos. Laike kelio- 
nės, ir iki to laiko kada jie 
butų ant vietos apsistoję, jų 
pinigai butų buvę apsaugoti 
nuo pavogimo ir pragaiš- 
ties, ir ant jų butų buvęs 
užtikrintas tikras pelnas. 

Apart to, jie butų netu- 
rėję jokios pagundos rizi- 
kuoti savo sutaupytus pini- 
guu į projektus, sugalvotus 
vien-tik, kad išgauti pinigus 
iš jų. Karp lengvai galima iš 
vilioti nuo svetimtaučių jų 
sunkiai uždirbtus pinigus pa 
rodo profesorius Luigi Lu- 
zatti, buvusio Italijos pre- 
mjero prityrimas. Tas di- 
plomatas nesenai buvo api- 

piltas pinigais iš Amerikos 
sumose nuo $1.00 iki $100.- 
00; siuntėjai, prašė jo, 
'kad jiems butų palaikyti bi- 
lietai del busimos tarptau- 
tiškos lioterijos, nuo kurios 
pinigai eis apmokėt karės 
iškaščius. Bet tokios lioteri- 
jos nebuvo. Tai buvo tik 
paskalai Francuzų laikrašti- 
jos ir jos užteko patraukti 
šimtus.žmonių mesti ant nie 
kų savo pinigus. 

Jeigu svetimtaučiai Ame- 
rikoje jiesko budo pagelbė- 
ti apmokėti karės iškaščius 
kaip šios šalies, taip ir Eu- 

; ropos šalių, saugiausis ir 
pasekmingiausis kelias, tai 
daryti yra, indėti dali sa- 

vo sutaupytų pinigų į Suvie 
nytų Valstijų karės Taupy- 
mo Žęklelius ir Pinigyno 
Taupymo Paliudijimus. Tai 
yra ekonmiskiausis būdas 

sudalyti kapitalą Suvieny- 
toms Valstijoms, nes ant Su 
vienytų Valstijų uždėta prie 
dermė aprūpinti pinigais ir 

j atstatydinti nuo karės nu- 

kentėjusias Europs šalis. 
Amerika duoda svetimtau 

čiams uždirbti pinigų, ir Su- 
vienytos Valstijos del jų pa- 
čių naudos šalies, kurioje jie 
gyvena, ir tos, kurios jie 
yra gimę, parodo budus 
kaip tuos pinigus sutaupyti, 
perkant su jais Karės Tau- 

pymo Ženklelius. 
i 

PAŠTO ATSKAITA. 
| 1 f *' 

Postmaster General Burle- 
son savo metiname raporte už 

įmetus, kurie baig'' "0 d., bir 
želi o 1919 m., suteikia žinių 
apie :savo darbus pašto reika- 

ilais. 

Ineigu per metus, inimant 
visas pašto veikimo šakas ir ka 

rės taksus, kuriais laišku siun- 
tinejinias buvo pabrangintas, 
buvo $436,339,126.20. 

Karės reikalams, pabrangi- 
nus laiškų siuntinėjimą,' laike 
to pepriodo surinkta apie $115, 
892,000. Tie pinigai buvo pa- 
vedami Suvienytų Valstijų Pi- 
nigynui kas mėnuo, sutinkant 
su Kongreso nutarimu. Spėja- 
ma, jog nuo lapkričio 2 cl. 191-7 

jin., iki birželio 30 d. 1918 m., 
surinkta apie $44,500,000, o 

laike periodo nuo liepos 1 d. 
1919 m., iki birželio 30. 1919 
m., $71,392,000. 

Paprastasios pašto ineigos 

per praėjusius metus, be padi- 
dinimo pašto ženklelių kai- 
nos, siekia $364.847,126.20. 
Palyginimo makalams toji su- 

ma suteikia normalę krasos 
darbų inplaUką ir parccb, kad 
ji buvo didesne, $20,371,163. 
96, arba 5.91%. 

Peržiūrėti išleidimai tais me 
1 tais buvo $362,497,635.69 t. y. 
$37,663,907.22, arba 11.59% 
daugiau, neg praėjusiais me- 

tais. 

Taigi patikrintos ineigos- 
viršija patikrintąsias išlaidas 
$2,349,490.51. Atėmus pragai- 
štis pašto turtų del ugnies, va- 

gyvasčių ir kitu priežasčių, ka< 
siekia $6,638.55, iŠ viso per me 

tus buvo gryno perviršijus 
$27342,851.9 fi; 

* -i 
• i ^' Kiti žmonės rūpinasi ik 

numirimo brangumu; jie tą 
daro ne dėlto, kad jiems 
reikės užmokėti, o dėlto, 
kad jiems numirus reikės 
rugoti. 

—0— 
Ar tu patėmijai, kad kuo- 

met esi be pinigų ir be dar- 
bo, tai jokiu budii negali su 
rasti nei vieno tų darbų, ku- 
riuos atmetei, turądamas 
darbą? 

PORK& 

^ — WT mm. 
k?:*i\r 

ilv 

GERESNI B1NSAI negu aš esu kuomet 
nors valgęs pirmiaus" — taip jus sakysite 

pavalgę \Yilsono Certified Pork and Beans. 
Didelė pilna lėkštė apšlakšyta ketčiu- 

pu pažadins miegantį apetitą ir jums norėsis 
daugiaus. Jus gausite pas savo pardavėją, jei- 
gus jus tik reikalausite Wilsono. 

Šitas 3 piece Barlor Suite, Goldcn Oak su rudu arba juoda oda, tiktai $84.75 

Mūsų Player Pianai yra Sleger darbo. 
Prie Piano pridedame bench—floor lamp 
ir.20 piano rclls, kuriąs jiis išsiskirsite vi- 
sad DYKAI. 

Mes taipgi turime pilna lainę visokių POL 
SKLU PIANO ROLLS. Jei kokios nors 
rolls negali niekur kitur gauti, tai atva- 
žiuok pas mus. 

.l iktai 65 šitokios kukninės ks<lės liko, 
tlajjar mes jas parduosime visai nu- 

piginta kaina, nes tiktai po 

$1.39 

Šitie staleliai yra visados ver-^ 
ti $6.00, o pas mus jus juos 
gausite tiktai už 

$1.85 

3224 S. Halsted St. J. Pavvlavičius Sav. 



Žinios Iš Lietuvos i 
Karės laukuose. 

Daug gyvumo kovpje su kol- 
čakininkais parodė šauliai ir 

šiaip partizanai. Daugelyje su 

sirėmimų vieni šauliai be ka- 
riuomenės pagalbos Įstengė su 

mušti kolčakininkus ir atimti iš 

jų karo medžiagos. Todėl šau- 

lių būriai nuolat vis auga ir 
stiprėja. 

Musų kariuomenė turėjo žy- 
mių susirėmimų su vokiečiais 
kolčakininkais Radviliškiosritį. 
kur vokiečiai keletą kartų buvo 

paleidę šarvuotą traukinį. Ta-j 
ciau musų kariuomenė parode 
čia labai daug- narsumo ir ge- 
riau apginkluotus vokiečius 
įstengė sulaikyti, o kai kur ir 
smarkiai buvo sumušę vokie 
eius. ! 

Spąlių 26 d. j Raseinius atė- 

jo keletas, šimtų vokiečių ka- 

reivių, kurie, būdami gaus i il- 

gesniame skaičiuje, nuginkla: 
vo musų miliciją ir likusius ka 
reivius; taip pat užėmė kalėji- 
mą ir apiplėšė kai kurias įstai- 
gas. Vakairte 8 valandą vokie- 
čiai darė kratas pas privati- 
nius žmonės ir krėtė tuos na- 

mus, kur buvo gyvenę mus;* 

kareiviai. Patį miestą apstatė 
kulkasvaizdžiais ir niekam ne- 

leidžia išeiti iš jo. Musų ko- 
mendantūra su savo kareiviais 
laikinai evakuota iš Raseinių. 

Kai eina kova su vokiečiais 
ir kolčakininkais, lenkai irgi go 
džiai žiuri j Lietuvą, kad tik 

galėtų kur gardesnį kąsnelį 
pagriebti. Kaip paprastai, len- 
kai neva siūlosi lietuviams ei; 

ti į pagalgą prieš vokiečius ir 

kolčakininkus, kad paskui ąie- 
ną kartą j.ąju3 į Lietuvos'Jfcemę 
galėtų šioje žemėje pasilikti iii 
lenkams tinkamu tvarką įvesti ! 
Netoli Ckmęrgės ir AJkytauą] 
srity lenkai koncentruoja savo1 

kariuomenę ir pasirengę yra 
neva eiti lietuviams į pagalbą. 
Tačiau lenkai, berodydami "ge 
rą širdį" lietuviams, plėšia mu 

sų žmonės ir visaip juos per 

sekioja. Spalių 25 d. lenkų le- 

gijoninkai buvo atėję į Sližių 
dvarą, kur prišaudė iš kume- 

čių bandos galvijų ir, susidėję 
nukautuosius galvijus į veži- 

mus, išvažiavo. Taip pat apie 

Vištytį ir kitose vietose lenkų 
kareiviai išplėšė daug ūkininkų 
turto. 

Bolševiku fronte didesniu 
c 

susirėmimų nebuvo. Spalių 25 
d. du bolševikų kairininku su ka 
reiviais pasidavė musų kariuo-1 

'menei. 

NeiVarėnai, Telšių apskrities. 
Šiaip but miestelis ir neper- 

mažas, -turėtų apsčiai ir jau- 
nimo, bet nuskurdęs visas ''iki 
kaklo". Musų jaunimas miega 
ir nėra kas pabudina, nors čia 

didesnė kaltė ne jų, bet paties 
šio kampelio likimo, nes musų 
žmonėliai ir ūkininkai visi ne- 

pasiturį nebuvo kas leidžia vai 
kus' j mokslą, per tą ir netu- 

rim beveik jokios inteligenti- 
jos, del kurios stokos turim la- 
bai liudnus padarinius. Pav. 
laikraščiu beveik nieks neskai- 

c 
t1 

to, liaudies mokyklą, kurią iki 
karo lankė apie 150 vaikų ir 
nr kytojavo 2 mokytojai, da- 

bar, per 4 kano metlis, pro jos 
kiaurus langus vėjas švilpia, 
nes prie vokiečių okup. val- 
džios mokyklos gyvavo tik pa- 
čių žmonių rupesniais, o pas; 
mus nebuvo kas rūpinas, Šie- 
met jau žadėjo atidaryt moky- 
klą, bet tik-žadėjo, nes, nežiu- 
rint į tą, kad per 4 metus aplei- 
sta mokyklos sutvarkymas pa 
•reikalaus daug darbo, bet iki 
šiam laikui dar nieko nėra da- 

roma. .. .„mat reikia vis para- 
gint .... o nėra kas! 

Pernai rudenį, vokiečiams 
išeinant, kada lietuviai laisvai 
atsikvėpę, visuose kampeliuose 
pradėjo krutėti dirbti ir varyti 
milžinišką kūrybos darbą, ta- 

da pradėjo krapštyt akįs tiek 
laiko miegojęs ir mūsų jauni- 
mas% Atsirado keletas vargo— 

jyLIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGIN ALA 3 SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE, 

PARODO: visus kaimelius, bažnytklemius, miestus ir miestelius, gelž 
ieliua, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, kraaoa kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir Jųjų kalbas. 
2EMLAPIS yra su daugeliu paai&kinlmŲ ir cuclde'ja 12 8 dallŲ. 

1) Lietuva lr Europines Valstijos. 
2) Prieš IstorinS Lietuva. 
3) Lietuvos Karaly3tS po Mlndaugiu (1242—1263), 
4) Lietuvos KaralystS po G?»leminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1877). 

Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (13P?-~14.W). 
7) Lietuvos Vaistyta priei Padalinimu. 
8) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

inteligentų miciatorių kurie su 

šaukė Nevarėnų apylinkės jau 
nimo susirinkimą ir įkūrė jau- 
nimo draugiją į kurios .valdybą 
buvo išrinkti nors ir parinktie- 
ji labiaus prasilavinę, bet vis- 

gi silpni ir nepratę darbininkai 
ir darbas eina labai sunkiai. Bu 
vo apibrėžtas platus darbas, ma 

nyta daug ko padaryti, kaip 
tai: įsteigti mokyklą, kursus 

suaugusiems, knygyną, nuolat 
daryt paskaitas ir referatus, 
rengti vakarus ir rūpintis vi- 
sais kitais jaunimui » ^kalin- 
gais dalykais, bet p.uktikoj 
(gyvenime) pasirodė visai ki- 

taip prisiėjo sa\ > norus susiau- 
rint ir nuo daug ko atsisakyt. 
Iš visu uždavinių pasisekė tik 

įsteigti mAžą knygynėlį ir su- 

rengti ketvertą vakarėlių, bet 

toliau i* to nebeišgalėjo bepa- 
daryt, nes ir taip jau silpnos 
spėkos pradėjo mažėti ir musų 
valdyba irti. Vienas i j jsida- 
vusių darbininkų iniciatorių S. 
Kuodis šį pavasarį iš musų 
kampelio išsikėlė kitur, antrą 
pasaukė kariuomen, trečias— 

Juozas Rymsa 20 m. jaunikai- 
tis, kurs daug prisidėjo prie to 
darbo ir buvo visų mylimas 
kaipo doras ir naudingas (irau- 

įgas ir atsidavęs šventam tik- 
slui darbininkas, be laiko iške- 
liavo pas protėvius ilsėtis. Nu- 

liudę draugai su labai skau- 
džia širdžia lydėjo jį į kapus 
ir nerugojo ant Dievo, kode'l 
be laiko atima tokį naudinįgą 
jaunikaitį, tąsyk, kada beveik 
!šimtmečiai seneliai, kartais be 

naudos, ir Dievo pamiršti, 
vargsta šiame pasaulyje. Bet 

ką veiksi, mat toks mušu kam- 

pelio likimas! Tai-gi galų gale 
iš musų kampelio jaunimo dar- 

bininkų beliko vienas, nors se- 

nas bet ąžuolinis šulas draugi- j 
jos pirmininkas^ suvirš 60 me- 

tų senelis, vargoninkas Ant. į 
Bubelė, tas nuostabiai stiprus 
ir jaunos dvasios senelis savo 

pasišventimu ir darbštumu bu- 
vo pavyzdžiu musų jaunimui. 
Jis ir dabar likęs vienas nenu- 

leidžia rankų, nors knygas da- 
lina skaityti ir laukia mokyto- 
jaus, su kurio pagalba vėl ke- 
tina keįti iš miego musų jauni- 

| mą. 

Dabar parvykęs į namus 

atostogosna, stengiaus susipa- 
žinti su žmonių upu ir abelnai 
visų dalykų stoviu ir šit ką pa- 
tyriau: žmo/idiai labai nepa- 
tenkinti vietine (apskričio) vai 
džia dažnai dejuoja, kad valdi- 
ninkai neteisingai elgiasi, kad 
jiems daugiau rupi jų pačių rei 
kalai, negu visuomenės, ir ap« 
skritai kardais įsivaizdiną ia- 
bai didžiais ponais ir nesiskai- 
tą su visuomene. Fer tai žmo- 
neliai nelabai jais pasitikėdami 
nesiskubina pildyti jų įsaky- 
mų ir manydama, kad juos ap- 
gaudinėja, dažnai viską daro 
iš prievartos. Čia vertėtų spar- 
čiau kontroliuoti vietos valdi- 

Vėliavos Akyyaizdoj 
Tai yra puikiausia knygelė lietuviu Kalboje. Skaitydamas ją 
džiaugsiesi ir neisi gulti tol, kol jos neperskaitysi. Tamstai 
bus trumpi žiemos vakarai. Šicjs knygelėje yra aprašoma apie 
kare, sprogstančias medžiagas ir jūrių valkatas, kurie norė- 
dami užkariauti pasaulį, patys tampa užkariautais ir nepavo- 
jingais niekam. Kaina šios knygelės yra tiktai vienas dole- 
ris. Siųsdami užsakymus adresuokite šitaip: 

"Lietuva", 3253 S. Morgan Stx CMcago, 111. 

ninku darbus ir pasielgimus 
o visuomenę kiek galima* su- 

pažindinti su dabartiniu daly- 
kų stoviu, nes musų kaimo 
žmonės dar vis tebeklajoje pa- 
tamsiais. 

Kelmė. 

Musų valsčiaus Komitetas 
buvo kelis kartų perrenkamas, 
nariai dvįejų Komitetų pa- 
traukti teisman, o paskutinis 
komitetas dirba daugiau pusės 
metų ir nieko ligi šiol nėra nu- 

dirbęs: nesurašė nei žmonių, 
nei gyvulių, nežino kiek ir kur 

yra gyventojų, ką jie turi, nes 

pirmininkas visada užsiėmęs, 
tiktai nežinia kuo, nepataisė 
nei valsčiaus buto, nei buto pa- 
što, daržinė kieme puna be 

stogo ir visiškai apleista; mo- 

kykloj vaikai pradėjo mokytfs 
o namai visiškai nepataisyti, 
reikalingiausių langų nėra. 
Vaikai sušals. Taip pat moky- 
tojaus butas be langų. Matyti 
tas dalykas jam nerupi. Buvo 

jau beatsisaką, ir visi tuo 

džiaugėmės. AtsisUrty damas 
Iduvo jau apskričio Komiteto 

( 

priimtas ir blivo paskirti nauji j 
rinkimai, bet atvažiavęs^ pri-' 
žiūrėti rinkiniams apskričio 
Komiteto narys, gerai žinoda- 
mas, kad čia nieko nedirbama 
paaiškino, kad nuo naujų metų1 
turės buti rinkimai sulig nan-! 
jų įstatymų ir dcl t .s prie- 
žasties gali tas pats viršinin- 
kas pasilikti ligi naujų rinki- 
mų. Jis vėl pasiliko ir taip pat 
nieko nedirba ir nedirbs. Bet 
tbKS pirmininkas moka išduoti 
geros pilietybės ir dorybės pa- 
liudymus tekiems, kuriems nie» 
ku budu negalėjo išduoti. Tokį 
paliudy: įą išdavė Antanui Lan 
cevičiui buvusiajam Komiteto 

raštvedžiui, kuris visą Komi- 
tetą. vedžiojo už nosies ir ku- 
fris buvo dtt kartu teisman pa- 
trauktas už kyšių ėmimą ir ki- 
tus gerus jo darbus. Nesenai 
dar teismo tardytojas Šulcas 
pašalino jį iš Komiteto ir pa-j liupsavo nuo kalėjimo gaviis j 
1,000 rub. užstato. Pirminiu-j 
kas turi dabar gerą patarėją.! 
su kuriuo nepasitarus jis nie-į 
ko nedirba. O koksai tas nata-! 

" 

rėjas, matyt iš to, kad kai jis: 
tarnavo musų pašte per sargai 
ir ėmė algos 100 rub. mėnesiui 
iš pašto ir 50 rub. iš Komite-j 
to, tai neturėjo ko valgyti nei 

pats nei vaikai, jei negaudavo j 
laiku algos, o dabar, būdama* 
trečią mėnesį mili:ijantu ir ka-; 
Įėjimo sargu ir imdamas po į 
200'rub. algos mėnesyj jau pirį 
ko karvę už 1,000 ru. Iš to aiš-| 
ku kaip yra gera tarnauti mi- 

licijoj ir prie kalėjimo ir pirmi- 
ninko buti patarėju. Milicijoj 
tarnauja daug tokių jaunų vy- 
rų, kuriems vieta kariuome- 
nėj, o milicijoj galėtų tarnauti 
tie1, kurie buvo mobolizuoti ka- 
ro metu 38 45 met. senumo. 
Tokie dalykai labai piktin# 
žmones ir mums primena ca- 

4*o laikus, kada sargybininkais 
ir miesto polici joj tarnavo (lik- 
ti vyrai nenorimieji eiti ka- 
riuomenėn. Mes turime ir mi- 
licijos vada buvusį prie rusui 
anstoliu ir dar kuo blogiausi 
iš buvusiųjų Kelmėj, ir mums 

labai nemalonu matyti dabar 
buvusiųjų caro valdininkų! 

Kclmictis. 
P. S. Autorius ima visa at- 

sakomybę ant savęs. Red, 
i 

ŠVIETIMO SRITYJ. 
Naujos gyvenimo sąlygos 

kelia aikštėn ir naujus rei- 
kalus. Iškilo reikalas pra- 
mokti geriau lietuvių kal- 
bos. Reikalingi yra to mo- 

kėjimo pirmiausia mokyto- 
jai. Augštesniųjų mokyklų 
mokytojams Švietimo Minis 

terijos steigiami kursai Kau 
ne nuo spalio 15 dienos. Jie 
bus musų kalbininko Jab- 
lonskio vedami. Šiaip no- 

rintiems geriau išmokti lie- 
tuvių kalbos steigia kursus 
mušu kalbos žinovas Ma- 
siulis. Savo kursus jis tai- 
ko dviem grupėm: jau mo- 

kantiems gerokai kalbėt ir 
rašyt, bet norintiems tinka- 
mai kalbos taisykles ir dva- 
sią pažint, ir menkiau mo- 

kantiems. Pagaliau yra 
sumanyta ir pradedamieji 
lietuvių kalbos kursai, tos 
kalbos dar nemokantiems 
ai' labai mažai jos temokan- 
tiems. 

Yra didelis reikalas pa- 
rengti paišybos, braižybos 
ir lipdymo mokytojai bent 
progimnazijoms. Šiam rei- 
kalui Švietimo ministerija 
projektuoja vakarinius kur- 
sus, po 3 valandas kasdien. 
Kursai manoma įsteigt dar 
šį rudenį Kaune. 

Beto, formacijos magist- 
rui Raudonikiui yra leista 
jsteigt 3 mėnesių kursai ap- 
tiekos mokiniams, išėjusiems 
atatinkamą praktiką ir no- 

rintiems įgyt provizoriaus 
padėjėjo vardą. 

Nerimauja ir jaunuomenė, 
sustojusi tiės augštosios m o 

kyklos durimis. Ji sunkiau- 
sia yra patenkinti. Leng- 
viausia, rodosi, butų Įsteigti 
"lietuviškųjų dalykų" kur- 
sai, kuriuose butų dėstoma 
lietuvių kalba, Lietuvos is- 
torija ir geografija ir kiti 
tokie dalykai, kurie lietuvių 
šviesuomenei * privalomi, o 

augštosiose mokyklose jų 
negaus pasimokyt. Apie to 
kius kursus bent jau galvo- 
jama Pr. Mš. 

PANEVĖŽYS. 
Rugsėjo 9 d. Panevežyj 

įvyko steigiamasis Vartoto- 
jų Bendrovių Sąjungos 
"Ąžuolas" susirinkimas. Da 
lyvavo 13 įgaliotinių nuo 

12-tos B-vių ir keletas sve- 

čių. Susirinkimas išrinko 
sąjungos valdybą iš 3 narių 
ir 2 kandidatų ir revizijos 
komisiją iš 3 narių ir 1 kan 
didato. 

Iš kitų nutarimų svarbes- 
ni šie: vartotojų b-vės pri- 
valo rūpintis visus atlieka- 
mus pinigus Įnešti į sąjungą 
kaipo pajus arba avansą. 
Sąjunga turėdama didesnį 
kapitalą, geriau galės aprū- 
pinti B-ves prekėmis piges- 
nėmis kainomis. Pirma visų 
gaus prekių B-vės,Įstojusios 
į sąjungą ir įnešusios avan- 

so prekėms pirkt. Butų pra- 
vartu, kad B-vės, siųsdamos 
avansą, pažymėtų, kurių ir 

kiek, arba už kiek prekių 
joms reikalinga- B-vės, no- 

rinčios prisidėt prie sąjun- 
gos, turi pristatyt savo na- 

rių visuotino susirinkimo nu 

tarimo protokolą arba jo 
nuorašą, valsčiaus ar apskr. 
valdybas patvirtintą, kad 
b-vė prisideda prie są- 
jungos ir pasižada pildyt 
sąiungos Įstatus. Beto, rei- 
kia įnešt 50 auks. įstojamo- 
jo mokesnio ir nemažiau, 
kaip vieną pajų — 2000 
auks. 

Sąjunga, visų pirma, ma- 

no pargabenti šių prekių: 
cukraus, žibalo, druskos, sil 
kių, mašinų tepalo, stiklų 
siūlų, bovelnos, uknolių, vy 
nių, rašomųjų dalykų, rū- 

komojo popierio, degtukų, 
geležies, šinų, kuliamųjų ma 

šinų ir kitų ūkio įrankių, da 
žų, ir kitko. 

Laikinai' sąjungos adresas 
yra šis :• Panevėžys, Mono- 
polio g-vė, Nr. 18. "Ąžuo- 
las". Valdyba. 

LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y gos 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško ciarosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, aut ko jie lai 
keri ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
įpysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašž 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'a 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce. 
so ir aiške.-' iam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksle' 
lių. Puslapių 138, kaina 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraCliicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 580, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdarais $x»7f 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. r»ert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny. 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi 
209, kaina 75c 
Tapati audimo apdaruose ...$1.5# 

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795} 
Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lii 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajoru 
šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .... $2.o«i 
Ta pati audimo apdaruose $3.0# 

fl. Račtato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
budu išdirbo sau rašta kiekv>na žmonių tauta, koki buvo raštas 
senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen 
ltlų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9- Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitncr, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos -pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina 

0(, 
Ta pati audimo apdaruose -1*5 

*?' ^as^aPtys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $i.o<] 

11. iinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų ap'e sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams Iš j vairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 39 2, kaina $1.7.5 Ta pati audimo apdaruose $2.5(1 
12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J. dilius. Issued by Lithaiaiiian Nationol Council in U. S. of America. 

YVashington, D. C. Price .25c 

13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos G 
C"addock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. L^u* 
kis. Kaina 25c* 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamokit 
narni knygelė kaip susideda žmogauB kuno organizmas, kaip už 

laikyti kūną sveikai ir -apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmpgaius kuno dalių. Tarase S. M. Pusi. 144, 

# 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pr*« 
kalbas arba paskitas laikyti apie iietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina 5°^ 
Ta pati audimo apdaruose 750" 

5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijc- 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 
patiems per save mokintles. Popieros kietais viršeliais 45c 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kultūros istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir t.t. Surengė J. 
A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia v $2.00 
Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių .paveikslėlių: otlaivių, 
Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų žmonijos jgytų oro, žemės" ii? vandenų užkariavimų. 
Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbo ir praktikon įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. AI. D. Pusi. 142 kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliai 50C 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
Šernas, čia rasite, aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų 
vystimosi ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių'ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129, kaina .. 5°c- 

20. Pamokslai Išminties ir teisybes. Parašė kun. Tatarė. Čia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, nie- 

kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, ....75c. 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. prancūziškai parašė j ules Verne, 

lietuvių kalbon vertėj. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mirininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, 
kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų che 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė j lietuvių 
kalba Matas Gr "Jonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, k^rs tinka 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta į visas 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose. Pusi. 362. kaina $1.00 
Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 

23. '.The Fraternal Age. The Problems of Peace and The Righta of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su nuimi ir musų tautos pageidavimai*. (Jžsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 15c 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio ciarbo Lietuvoje, nuo 
1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yra lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, 3 darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- S* ka'nto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių ? 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Ii Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- I mi adresuokite: 

LIETUVA. | 
3252 Souih Morgan St., CHICAGC, II j 
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Krūčių vėžys. ] 

* Tai yra viena iš vėžio rų-i 
ų, kurioje yra daugiausiai 
ilties, kad ligonis gali pa- 
veikti, dėlto, kad anksti 
į pažinti yra, palyginamai, 
.esunku. Tečiau liga iš 
ds vietos platinas greitai ir 
įbai svarbu, nelaukti ilgii J 
u gydymu. Abelnai imant, 
ežys tuo laiku, kuomet jis 
ra išgydomas, ir ant kru- 
Ies bile kokis gūželis reika- 
:mja' greito ir atsargaus gy- 
lymo. Nors daugelis guzo- 
ių nėra vėžiu, bet kiekvie- 
as iš jų gali pavirsti į've-! 
io ligą. Tie, kurie apsi-: 
eiškia pas moteris senes-i 
es, negu 30 metų, ypatin-' 
;a? yra svarbus. Visokie gu 
ai krūtyje, nežiūrint kokio 
jnžiaus moteris Dutų. turi 

>uti, nieko nelaukiant, nu- 

imanančio chirurgo ištirti, 
r jei jie esti ilgiau kai mė- 

įesį, turi buti išimti. Jpe-; 
•acija, išimant mažuc; gu-1 
;eiius, yra palyginamai ma-l 
'a arba visai jokio suėjau-1 
inirno nepalieka, jei jis' 
iro. paprastas gūželis. Iš| 
;itos pusės užvilkimas ope-į 
'aci jos reiškia, jog vėliaus j 
•eikės daryti didelę ir sun-į 
da operaciją, kuomet pri-j 
iieina subjaurinti kuną, ku-j 
ris yra laikomas iki tol, Kad 

iį galima butv^ iš sykio pa-' 
sinti, kaip vėžj, jau yra to-j 
riame stovyje, kad operaci- 
ja turi buti didelė, o jei nie- 
<o su juo nedaroma, gali j 
>rivesti prie mirties. 

Ysčiaus vėžys. 

Kita vieta, kurioje daž- 
įai vėžys apsireiškia pas 

noteris, yra yščius. Seniau j 
yščiaus vėžįs buvo skaito- 
mas už beveik neisgidomą! 
ligą, bet dabar jis yra skai- 
tomas tarp tų, ant kurios 
yra vilties išgydyti dėlto,! 
kad anksti galima pažinti 
kai-kuriuos tos ligos ženk- 
lus. Kuomet anksti gydo-| 
ma, jo prasalinimas yra pa- 
lyginamai nepavojingas. 
Kiekviena moteris turi ge- 
rai buti apsipažinus su svar- 
biausiais tos ligos ženklais. 
Nors tie ženkaii nevisuomet 
dar reiškia vėžio ligą, te-j čiaus jie yra persergėjimu j 
ir reikia, tuojaus kreiptis į, 
daktarą, kad jis nieko ne- 

laukiant ir tikrai viską ištir-. 
tų. 

Pirmieji perspejantįs 
ženkli, yra: 1) kiekviena, 
permaina ilc^ume ir tanku-! 
me mėnesinių tekėjimų; 2X 
kiekviena permaina tekėji- 
mo budo, kuri skiriasi nuoi 

tos, ką yra ligonei papras- 
ta; 3) kiekvienas sugrįži- 
mas kraujo tekėjimų po am-' 
žiaus permainos; tai yra po 
to laiko, kuomet mėnesinės' 
buvo apsistojusios; 4) kiek-, 
vienas kraujo pasirodyuas j 
po sužeidimui yščiaus jį 
plaunant, ekzaminuojant ir 
t.t. Tie visi ypatingai svar. 

bus ženklai -Vandeniuoti ir 
mažai krauju sutepti tekė- 
jimai yra taip pat labai svar 

( 

bųs. Tiems ženklams pasi- 
rodžius, gydyties be atsar- j 
gaus daktaro ištyrimo tų j 
ženklų priežasties yra labai j 
pavojinga, o laukimas ir ati; 
dėliojimas diena nuo dienos 
gali privesti prie mirties. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedmimas gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų sluatl ir ovorkoial, padaryti »ut orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių Ir konservatyviškų modelių $20.00 lkl $45.00. 
Vyrų Ir jaunų vaikinų blutal ir overl.otai nuo $15.00 lkl $28.50< 
Vyrižkos kelinės 53.00 ir angščlau. Valkų siutai nuo $5.00 Ir augščlao 
Pirkite aau ovorkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neat8Jo. 
Męs turime daug kiek aftdSvetų siūtų ir overkotų ouo $8.50 ir augfiClau 
FuJl dreas, tuiedo, frakai Ir t.p. nuo $10.00 Ir augSčiau. 
Kr&utuvė atdara kas vakar? iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatouils iki 10 Valandai vakaro.fnateigta 1902 * 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STRET 

Išlaukinis vėžys. 
Lupos vėžys turi buti nu- 

žiūrimas, kuomet žaizda ar 

spuogas ant tos kuno dalies 
negyja ir neprapuola. Vė- 
žys, ant lupos dažnai pra- 
džioje išrodo kaip paprastas 
slogų spuogas, tik žinoma, 
jis neprapuola taip, kaip 
slogų spuogas, kuris laiku 
pranyksta. Toji. liga daž- 
niau pasitaiko pas vyrus, ne- 

?;u pas moteris. 

Virškinamų organų vėžys. 

Vėžys pilvo, žarnų ir ke- 
penų dažnai pasitaiko ir yra 
baisi tos ligos rųšis. Jis 
pasitaiko lygiai tarp vyrij, 
kaip ir moterų ir yra prie- 
žastimi 35% visų nuo vėžio 
mirčių. Nors progos išgydy 
ti iš tos ligos yra daug ma- 

žiau, negu tose rųsyse, apie 
kurias pirmiau kalbėjome, 
tečiaus, vėžys tų organų ga- 
li buti pasekmingai išimtas, 
jei laiku jis yra patėmytas. 
Toks išsireiškimas nereiš- 
kia, kad vėžį butų galima 
išimti iš kepenų, nes nėra 
nei jokios1 gaUmybės tą li* 
gą iš kepenų prašalinti. Tik 
tai sakant, vėžys retai kuo- 
met prasideda pirmiausiai 
augti kepenose; paprastai 
iis užsikrečia iš peraugusio 
vėžio kitose kūno dalyse. 

Pilvo vėžys ir geriausiose 
sąlygose yra sunkiausia rų- 
sis tos ligos ir gydymas tu- 
ri buti pradėtas kuoanks- 
čiausiai. Liga prasideda 
dažniausiai taip išlengvo, 
kacl jos išsikerojimas gali 
buti taip toli nuėjęs jau 
tuomet, kuomet pirmieji, 
persergiantįs ženklai pasiro 
do. Kadangi vėžys tų or- 

ganų negali buti matytas 
tol, kol viduriai nėra atida- 
romi, taigi ir reikia, ką^ jį 
pažinti pasitikėti jo simp- 
tomams. X-spinduIiai, te- 

čiaus, kaip-kada parodo 
žiūrimas pilvo ar žarnų 
permainas. Beto,:. tų orga- 
nų normalė funkcija yra 
paprastai anksti pradedama 
trukdyti, ir tas tur.ėtų pakel- 
ti musų nužiurėjimą. Nevirs 
kinimas yra labai paprastas 
nusiskundimas, bet tos ypa- 
tos, kurios turi viršum 40 
metų ir kurios pirmiau tu* 
rėjo gerai virškinančius vi- 

MEDELIS & CO. 
NOT l,\C. 

L H. MACARUS 
Vedėjas 

3256 SO. WALLACE yfR. 
Kampas 33čios 

Gerb. p. .BALUTIS patarė, kad aukos butų siunčiamos 
(lai- r. kad išnaudoti augStą, amerlkos dolerio valiutu kuodau 
ginusiai. 

Mes siunčiame greičiausiu budu lr atsakome (gvaran- 
tuojainc), kad pinigai nepražus, be to musę kalnas yra pi- 
giausios. 

Išrūpiname pasportus. 
P. Makaras dirbo penkius metus Sostapilė, Washington 

D C. del Suvienytu Valstijų vadi?09 ir pilnai supranta ko- 
kiais biuluis kreipties prie valdžios {stalgu išgavimui paspo:- 
tu. pilitetystės popierų ^r t. t. Kaip Inr«*?e Tax popierius 
taisyti ir t. t. r jtff 

Sierno Departamentinė Kroutuvė taria jums visiems širdingą 
ačių už jūsų malo.m rėmimą mūsų biznio pereitais metais ir tu- 
i'irne viltį, kad ateityje niusų geri santikiai nepaliaus. 
Atsilankykite Kalėdinėj savaitėj ir gaukite niusų naują kalendo- 
rių. Linkime jums Unksmių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

H, B. Stern Dept. Store 
3442-44 SO. HALSTED STREET, 

PHONE YARDS 2243. 

\. 

dūrius, jeigu tiktai pradeda 
mažiau, sverti turi žinoti, 
kad kas nors yra ir turi pri- 
siminti apie vėžį. Ne virš- 
kinimas nėra tai tikras pil- 
vo vėžio prirodymas, te- 
čiaus, jei jis nuolatinis, tai 
geriau buti atsargiau ir ge- 
rai ištirti su pagelba šių lai- 
kų diagnoso metodų, ypa- 
tingai su X-spinduliais. 
Skonio permaina, kaip tai 
nemėgimas mėsos skonio ir i 
yra dažnai pilvo vėžio simp 
tomai. Skausmas pilvo duo 
belėje ir vėmimas dažnai 
be matomo kraujo yra dar 
didesni pavojaus ženklai. 

Pirmieji simptomai žarnų 
vėžio yra beveik tie patįs, 
kaip ir pilvo. Nuolatinis vi 
duriavimas su kraujais yra 
paprastas persergėjimo žen- 
klas. Kai-kuriose žarnų 
vietoje toji liga dažnai yra 
paskaitoma už hemoroidus 
(ahgl.' pilės). Kraujo tekė- 
jimas iš žarnų yra dažnai 
iš tos priežasties, bet gali 
btiti ir vėžio ženklu, taigi 
visuomet tokiuose atsitiki- 
muose reikia eiti pas gerą 
daktarą, kad ištirtų. Tai 
yra vienintelis kelias, kad 
tikrai susekti tarp tų dviejų 
ligų skirtumą. Tų ligų gy- 
dymas be jokio ištyrimo, 
ant nelaimės, labai dažnai 
pasitaiko ir, kad save apsi- 
saugoti ligonis turi būtinai 
reikalauti, kad gerai jį dak- 
taras ištirtų. -ii/i 

Vėžio gydymas ir apgavin- 
gi daktarai. 

Žmonės turi visuomet sau 

gotis klaidingų ir pavojingų 
nuo tos ligos vaistų ir gy- 
dymų, kuriuos taip dažnai; 
skelbia įvairus ąpgavikai. 

(Bus daugiau.) 

ESTONŲ LATVIŲ, LT ET U 

VIt; IR UKRATKŲ t-YGA 
AMERIKOJE. 

Kad galutinai, iškovoti Esto 

inijai, Latvijai, Lietuvai ir 

i Ukrainai neprigulipybę, Ame- 
rikos Estonų, latvių, lietuvių 
ir ukrainų Lyga .pastaruoju 
laiku uojjai darbuojasi dėl ke- 

blių projektų, kurie^jtijrir atnešti 
labai naudingas ^ pasekmes. 
St&i keletas dalykų, kuriais ta 

Lyga \riipinasi: ; 

1) Perstatymas paminėtu 
tautų reikalų prieš. Senato ko- 

mitetą del užrube^inių reika- 

lų komisijas Washington, D. 
C. Senato tapo pašvęsta viena 
diena del kiekvienos tautos, ku 
ri priklauso prie tos Lygos, 
kad apsvarstyti jos reikalus. 

Kong:tesinano į^a uuar- 

tik* bylos inteitoimas aįsto^'tt 
bute, kad įsteigti amerikoniš- 
ką tegaciją (pasiuntinystę) ir 

konsulatą Estonijoj, Latvijoj, 
Lietuvoje ir Ukrainoj. 

4) Pasikalbėjimas su prezi- 
dentu Wilsonu. 

5) Sutartis įsteigti fondus, 
Kad padengti Lygos iškaščius. 

6) Lygos veikimas, kad su- 

sijungti su visomis Rytinės Eu 

fopr>s respublikomis. 
./) Stfdarymas žymesnių 

atfiėrikiečių nurodymų taryboj 
8) Įsteigimas pastovaus su- 

sinėsimo su atstovais Pary- 
žiuje. 

$j Užvėrimas pramonės ir 
komercijos santikių tarpe Su- 
vienytų Valstijų ir Rytines Eu 
ropos respublikų. 

Lyga nuosekliai veikia nuo 

pat susiorganizavimo, gegužio į 
16 d. 1919 m., — po estonų, 
latvių, lietuvių ir, ukrainų, 
mass-mitingo Carnegie salėje. 
Jos valdyba yra sekanti: 

Vincas F. Jankauskas, pre« 
zidentas, Amerikos Lietuvių 
Tąfotiškos Tarybos atstovas.. 
Hans L. Pymsou, vice-prcv-'- 

(tentas, Amerikos Estonij Lv 
gos atstovas. Vladiniir I>. La- 

Itotsky, sekretorius, S. V. 
Ukrainiv tautiško komiteto at- 
stovas. John j. Kalniu, Ame- 
rikos Latvių Tautiškos Lygos 
atstovas. 

Po mass-mitingo, Carnegie 
salėje, kuriame susitvėrė ši 

Lyga, pirmą aktyviškumą pa- 
rxlė rugp. 2{) d., perstatyda- 
ma keturias susijungusias tau 
lil.s prieš Senato komitetą, de- 
lei užfrubežinių reikalų. Tas iš- 

klausymas tapo inkunytas su 

pagalba Robert J. CakhveU, 
American Mid-European As- 
sociation prezidento. 

Leitenantas — kamand. Geo. 
Reali, U. S. N., perstatė Es- 
1) nijos reikalavimus, kun. 
Carl Podin — Latvijos Jonas 
Lopatto — Lietuvos ir Kmil 
Revyuk — Ukrainos. 

George Gordon Battle, Ly- 
gos atstovas parūpino tvirra 

atsišaukimą, kad valstijos de- 
partamentas pripažintų tas ke- 
turias respublikas. * 

Rugsėjo 16 ir 17 d., įvairių 
or g an 1 zaej j ų ir epr ezen t ar. t ai, 
kurie sudaro Lygą, laikė kon- 
gresą Pennsvlvani jos viešbu- 
tyje, Ne\v York. Jame dalyva- 
vo apie šimtas dekgatų iš visų 
šalies kraštų. Atidarė sesiją. 
Prezidentas Jankauskas. Biivo 
svarstomi įvairus atsišaukimai 
bei dabartiniai reikalai, palie- 
čiantis Estoniją, Latviją, Lie- 
tuva ir Ukraina. Buvo išnešta c- w 

keletas rezoliucijų, kurios bu- 
vo pasiųstos Amerikos valdi- 
ninkams ir svetinoms valsty- 
bėms. Taipgi buvo apkalbama, 
kaip ir kuom butų galima 
toms keturioms, respublikoms 
apsaugoti savo rubežius. 

Egzekutyvis Lygos komite- 
tas laiko susirinkimus kiekvie- 
no panedėlio Vakarą po N. 30 
ĖaslP SfcVeritll st.,; Ne\vY'orke. 
Susirinkimuose yra •svarstomi 
tų keturių respublikų riaikaląi. 
Komitetas susideda iš dvide- 
šimties narių, p0 pnekis nuo 

.žėdnos tautos. Dabar plianuoja 
ma įsteigt atsakantį ofisą, kur 
galima butų atlikti visus Ly- 
gos darbus. 

IŠ VERDUNO IR ĖELGI- 
JOS. 

PAJIEŠKO GIMINIŲ., j Jonas Kerelis, buvęs Ru- 
sijos armijos kareivis, iš 
Kauno rėdybos, Ežeręnų. (Novo Aleksandrovo) ap- skr., Pandėlio valsčiaus, 
Gineišių sodžiaus pajieško 
savo brolio Petro Kerelio, 
kuris pirmiaus gyveno Chi- 
cago, 111., po numerių 107 
E. Roseland st. Jis pats ar 
kas jį žino atsišaukite šiuom 
antrašu: 

France. Verdun (Meuse) 
Caseme Jardin Fontaine, 
Delashnement de Lituanie 
Del J. Kerelis. 

Jonas Brazas paeinąs iš 
Šaulių, paj ieško savo brolių 
Antano ir Juozo Brazų, ku 
rie prieš karę gyveno Chi- 
cago, 111., ant Canal gatvės. 
Patįs ar kas juos žino atsi- 
šaukite 'šiuom antrašu: 

Jons Brazas, Armee Bel- 
ge, 6 comp. Lithuanie Hout 
hem (Fumes) Belgiąue. i 

Zigmantas Vepšta, paei- 
nąs iš Kauno g., Panevėžio 
ap., Velžės vai., Puodžių kai 
mo pajieško savo pusbrolių 
Jono, Ipolito ir Liongino 
Gabrių, kurie prieš karę gy- 
veno Chicagoje. Patįs ar 

kas juos žinote atsišaukite j 
šiuom antrašu: 

Zigmantas Vepštas, Ar- j 
mee Belge, 6 comp., russeįį (Lithuaniene), Houthem j j 
(Farnes), Belgiąue. Ij 

Jeigu jums reikia ko nors Kolėctoms 

patiems arba norite kam nors su- 

teikti puikią dovaną, ateikite pas 

mus, nes musų tavorai geri, o kai- 

nos prieinamiausios. 

LUSTIG'S DEPT. STORE 
3410-12 S. HALSTED ST. 

TEL VARDS 5535; 

LIETUVIS PAS 
LIETUVĮ. 

Jeigu kam reikė- 
tų ko, kaip vieti- 
niems gyventojams 
taip ir apielinkes, 
pas mane gausite. 
Lietuviai, remkite 
lietuvius. Pas mane 

taiugi galite gauti 
pavieniais nurae- 

rias arba užsirašyti 
dienarštį "Lietuvą*. 
JAUNAS LIETU- 
VIS POVILAS TU- 
PIA, 2822 Penn. 
Ave., .Pittsburgh, 
Pa. 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

■ \ 

Ar turite dukterį šešiolikos metu amžiaus, ar senesnę, kuri npri pati'sau gyvenimą pasidprvti? Ąr.jus syįruoja- te nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes gailime pasa- kyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtu uždirbti gerą nlp- kestl gražiose apystovose. Ji bus globoje puikiausių irho- 
terų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dir,bs, tik-aš- tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgiu, kutins ji gali gėrėtis pasipintuose jai pasilsio kambariuose. » .čią, 
jei ji myli muziką, ji galės, gėrėtis pianu ir Viktrolomis^ji galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar" skaityti 
'laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po 'ratijfca. 
Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten tsįjjjji nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, .tiii'/ji gali rasti ramų kambarį,, kur sofos aprūpintos su įprigždviais ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, a&a 
ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žius ir jai bus paskolinta tai dienai saur>i čeverykai ir sau- 
sos pančiakos. O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
t-ik ji nori nieko nemokėdama už tai. 

įsi era tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos ofisuo- 
se. Niuo tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rūpes- 
tingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji esti po malonia prie- 
žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigelbsti jai visame. 
Gydytojai, kiti geriausieji visame mieste, visuomet yra pa- 
sirengę suteikti jai patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 
kompanijai du metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi 
savaiti atostogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie 
kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera mo- 

kestis, pradėjus jai mokintis ir tolydžio pakeliant. Ji 
gali atsivesti savo drauges su savimi ir gali jaustis kaip 
pas ša ve namuose- Mes jau daug trrėjome lietuvaičių, 
kurios yra puikiomis telefonistėmis. 

Atsilankykite j musų lavinimo skyrių pn. 311 W. Wash- 
ington St. ir pasižiūrėkite patįs, kokios pageidaujamos vie- 
tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miešto 
kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriuj, gali gauti vietą 
arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitą įdomią 
darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "Booklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRA1NING 
DEPARTMENT 

9TH FLOOR 

311 W. WASHINGTON STREET 
Telephone No. "OFFICIAL 300". 



f Teatras ir Svetaine. I $ $ 
k.- 

k Jeigu galas šių metų ne- 
atneš mums "pabaigos svie- 
to", tai ateinantieji' 1920 
metai privalo atgabenti 
Chicagos lietu'viairns dvi 
įstaigas, kurios užties tvir- 
tus pamatus kulturiškam 
ir tautiškam Chicagos lie- 
tuvių išsiplėtojimui. Supran 
tama, turiu čia omenyje Mil 
dos teatrą ir Mirgos svetai- 
nę. ;; ; 

Kadangi atsakomybė už 
įsteigimą abiejų šitų įstaigų 
krinta ant manęs, o jų to- 
lesnis likimas priklauso nuo 

jų valdybų, dalininkų ir, — 

pagaliaus, — visuomenės, ši 
tame momente apsireiškė 
mano pareiga nušviesti vi- 
sus faktus, tikslus ir budus 
jų atsiekimui viešai, kad bu- 
tų žinoma, kas ir kaip ga- 
lima atsiekti arba sunaikin- 
ti. — 

Mildos Teatras. 

Materiališkai dalykus 
ginant, Mildos teatras yra 
pirma įvykusia didesne lie- 
tuvių teatralė įstaiga netik 
Chicagoje, bet galbūt ir vi~ 
samo pasaulyje. Tame ir 
yra svarba to fakto. Teatro 
namas ir visi rakandai jau 
pilnai priklauso Mildos Te- 
atro Bendrovei, kurios da- 
lininkais yra lietuviai. Te- 
atras talpina arti 1,000 žmo 
nių, o vertė turto išneša 
virš $200.000.00. Tas faktas 
stato Mildos- teatrą eilėn 
svarbiausių lietuvių įstai- 
gą 

Kulturišku ir dailės žvil- 
gsnių Mildos teatras pra- 
dės s*vo veikimą nuo dienos 
Naujį Metų, kada lietuvių 
bendrove perims į savo ran- 

kas teatro vedimą. Ateinan- 
tieji metai bus, tat, Mildos 
teatrui vieni iš svarbiausių, 
nes nuo bendrovės pajiseki 
m o priklausys tolesnis liki- 
mas tos įstaigos ir ios nau- 

dingumas kulturiškam lie- 
tuvių išsitobulinimui. 

Ateitis yra tamsi — nieks 
iš musų negali permatyti, 

4<aip kas įvyks. Aplinkybės 
vien nurodo, kokiu keliu 
reikia eiti, kad pasiekus pa- 
statytą tikslą. Yplinkybes 
tos yra šitokios: sceniškos 
iietuvių Amerikoje tpėkos 
kolkas yrp persilpnos, kad 
jomis galima but teatrą už- 
pildyti. Statant scenoje lie 
tuvių veikalus kas dieną, ne 

žinia, ar butų užtektinai 
publikos, kad lėšas padeng- 
ti. Neturint užtektinų sce- 

niškųjų spėkų ir neturint 
m .^tikrinto parėmimo lietu- 
vių publikos teatrą palaiky- 
ti, pasikėsinimas padaryti 
M; Idos teatrą nuo pat pia- 
džios lietuviškojo sceniško- 

jo meno švientvite galėtų 
but mirtinu ^.mugiu pačiai 
bendrovei ir pačiam lietu- 
vių sceniškam menui. Tos 
priežasties delei tas ir ne 

bus mėginama. / 

Mildos teatras iŠ viršui nu 

roa>tų 0 priežasčių nustatė 
sau šitokį programą: 1) 
Kol-kar, jokių žymių permai 
nų nedaryti, bet \ »sti te- 
atrą po senovei, sta.~-it sce- 

*-noje vodevilius ir Krutamus 
paveikslus mišriai publikai 
tinkamus, taip kad lfetuviai 
ir amerikonai galėtų tą te- 

atrą lankyti ir gauti užganė- 
dinimą-už savo pinigus; 2) 
Palaikyti senąsias kainas už 
ineigas, tai yra, 11 centų 
už balkoną, o 17 centų už 
pirmą augštą; 3) Pagerinti, 
kiek galima, orkestrą,3 ne- 

^statant vienok daugiau, kol- 
kas, muzikantų, kurių pa- 
didinimui nebūtų iškur pa- 
galima, geersnius aktus ir 
galima geresnius atkus ir 
krutanlus paveikslus, tuomi 
patraukiant skaitlingesne 
publiką; 5) Prisilaikyti di- 
desnio švarumo kaip ant 
scenos, caip ir publikoje; 
!6) Laiks nuo laiko panaudo 
V. lietuviškas sceniškas spė- 
kas, išmėginimui, kaip ios 
Kus publikos priimtos. Toks 
programas yra nustatytas 
pirmiems šešiems mėne- 
siams 1920 metų Antrojo 
pusmečio programas bus nu 

statytas vasaros laiku. 
Ateinančią vasarą teat- 

ras bus uždarytas porai sa- 

vaičių nuodugniam atnau- 
jinimui namo ir visokiu pa 
gražinimų ir pagerinimų, j 
Jeigu per pirmą pusmetį ma 

tysis, kad lietuvių užuojau- 
ta Mildos teatrui yra taip 
žymi, kad jie galėtų užtik- 
rinti jo užlaikymą, tai nuo 

ateinančio rudens progra- 
mas bus permainytas, la- 

da galima bus padidinti or- 

I kestrą, padaryti vien du 
perstatymu į vakarą vieton j 
trijų, pakelti kainas, staty- 
ki scenoje brangesnius vei- 
kalus, primaišyti daugiau 
lietuviškumo, ir laiks nuo 

laiko' statyti scenon grynai 
lietuviškas operetes. Lietu- 
viškumas Mildos teatro sce- 

niškuoju žvilgsniu priklau- 
sys nuo šitų dviejų sąlygų: 
1) Nuo užsiinteresavimo lie- 

| tuvių visuomenės Mildos te- 
atru; 2) Nuo išsitobulinimo 
lietuvių sceniškajame mene. 
'šitie du dalykai jau nepri- 
klauso nuo mil'dos Teatro 
Bendrove norų ir pageidavi- 
mų. 

Viena dar svarbi aplinky-1 
bė privalo but suprasta my-' 
lėtojų lietuviškojo meno. Pa; 
sėkmingas patarnavimas 
Mildos Teatro Bend. lietuvių 
kultūriškiems tikslams pri- 
klauso nuo kokybės valdy- 
bos ir dalininkų tos bend- 
rovės. Pamatiniu reikalavi- 
mu geros pasekmės šituo 
žvilgsniu yra: 1) Suprati- 
mas valdybos pasekmingų 
būdų teatro įvedimo; 2) Su- 
pratimas ir pamylėjimas da- 
lininkų ir valdybos lietuvių 
dailės ir žinojimas budų jos j 
pasekmingo ištobulinimo, j 
šitie dalykai reikalauja peri 
ėjimo Mildos Teatro Bend-: 
rovės į rankas žmonių, ku- 
rie butų savininkais teatro 
ne iš prievartos, bet iš noro* 

patarnavimo lietuvių kultū- 
riškiems tikslams, — kurie i 
matytų Mildos teatre tą į 
šviesą, kuri galėtų iškelti1 
aikštėn lietuvių prigimtus j 
ir ištobulintus sceniškojo, 
meno gabumus, kurie su- 

teikė tautai garbingu var- 

dą "kulturiškos". 
Į 

Mano linkėjimu yra, kad 
Mildos teatras butų "steping 
stone'' lietuvių kulturiškų at 

sižymėjimų; kad lietuvių 
prigimtieji gabumai galėtų 
čia surast progą apsireikšti 
šviesoje pilnos garbės ir 
parodyti pasauliui, kad lie- 

tuvių tauta turi talentus, ly- 
gus geriausiems italų, fran- 
cuzų, vokiečių, rusų, lenkų 
ir kitų atsižymėjusių sceniš- 
kame mene tautų. Tegul 
Mildos teatras sulaukia tos 

dienos, kada čia bus p ir? ^as 

pasirodymas lietuvių ir lie- 

tuvaičių, kurie ateityj užži- 
bins pasauliui lietuvių gar- 
bę it parodys, kad talentai 

Karužų, Campani, Galli- 
Curci, šeliapinų, Sembrich- 
Kochanskių, Reszkių, Pade- 
rev/skių, Modjewskių ir ki- 
tų tos rųšies pasaulio žvai- 
gždžių auga irgi ant lietu- 
viškos dirvos, ir kad lietu- 
viai sielos turtu, talentu ir 
išsitobulinimu srityj gražio- 
jo meno gali žibėti konste- 
liacijoje -pasaulio artistiškų 
žvaigždžių savotiška, ly- 
giai puikia šviesa. Tas vis- 
kas neįvyks be didelio triu 
so ir urnai, bet tas yra mū- 

sų tikslas, kurį, pašventus 
visas musų pastangas, gali- 
ma atsiekti. 

Mirpos Svetaine. 

Inkurimas įstaigos, kurio- 
je galėtų susikoncentruoti 
Visos lietuvių tautiškos jie- 
gos; kur kulturiškas, ekono- 
miškas ir tautiškas lietuvių 
veikimas galėtų susispiesti, 
susiderinti, susikoordinuoti 
ir sutverti pamatus pasek- 
mingam išsivystymui ir iš- 
sitobulinimui, — buvo mano 

svajonė nuo senų laikų. Ap- 
sigyvenus man ant Bridge- 
porto, tarpe lietuvių, 1907 
metais, ta svajonė rodėsi 
bergždžia. Dirva buvo la- 
bai neišnaši. Vienok, su- 

prantant, jog didžiausias 
pustynes galima paversti j 
derlingus laukus, pradėjau 
ravėti kelmus ir tą dirvą 
rengti. Radus prielanku- 
mą p. A. 01szewskio banko- 
je tikslams pakėlimo Bridge 
porto, pradėjau vykinti sa-j 
vo svajones gyveniman. Parį 
davinėjimas lietuviams "ne- 

judinamų nuosavybių buvo 
pirmu žingsniu. Laikui bė- 
gant, Bridgeportas perėjo į 
lietuvių rankas. Buvo tada 
proga padaryti antrąjį žin- 
gsnį,, vedantį prie igkąlno 
nustayto tikslo. Prasidėjo j 
valymas Bridgeporto nuo 

puvėsių ir statymas jų vie- 
ton gražių namų ir įstaigų. 
Taip prasidėjo statymas mo 

demiškų namų ant Bridge- 
porto, taip atsirado Mildos 
teatras, Kulio aptiekos na-j 
mas ir dabartinis namas,! 
priklausantis prie Mirgos 
Svetaihės Bendrovės, po 
No. 3222-32224 ir 322b So. 
Halsted St., ir visi kiti gra- 
žesni namai, kuriuos pasta- 
čius susikėlė lietuvių upas 
prie statymo geresniu rezi-, 
dencijų ir biznio namų. Tuo 
laiku rodėsi įvykinimas vi- 

sų mano planų užtikrintas, 
bet ateitis visados yra tam- 
si. 

Kada viskas vyko kuogra 
žiausiai, reikėjo tulų niek- 
šų, kurie iš užvydumo pa- 
leido gandą apie griuvimą 
p. A. 01szewskio banko. Vi- 
durvasary j, 1913 metais, de 

pozitoriai padarė didelį už- 

puolimą ant banko, kada 
Mildos teatras, delei tulų 
kliūčių, buvo sustabdytas 
statyme. Pavojus bankui 
su visais mano pianais apsi- 

reiškia visoje savo galėję, ir 
tik ačiu didelėms pastan- 
goms kaip banka, taip ir Mil 

dos teatras buvo apsaugotas 
nuo puolimo. Bet ta? notikis 
sustabdė tolesnį vykdinimą 
planų ir mano prietikius su 

banku: Dalykai bėgo to- 
liau sa^o keliais iki 1916 
metų; tada užėjo viesulą, 
kuri visus privatinius ban- 
kus nušlavė nuo žemės pa- 
viršio. 

Kovo mėnesyje, 1917 me- 

tų visas turtas p. A. 01- 
szewskio banko, o jų tarpe 
ir Mildos teatras ir Mirgos 
•svetainės namas, pakliuvo j 
;rankas Chicago Title and 

pfriašt Co:, kaipo Trustee p. 
A* 01szewskio kreditorių. 

Licitaclja to turto 
buvo neišvengiamas da- 
lykas, u su licita- 
cija ir perėjimas visų tų 
gražiausių Bridgeporto na- 

mų ir įstaigų į svetimtaučių 
rankas. Toks liūdnas už- 
baigimas mano visų pastan- 
gų buvo dideliu smugiu Chi 
cagos lietuviams, kurie ne- 
tik tokiu budu nustotų tų 
puikių įstaigų-, bet vienkart 
prarastų savo pinigus, į tą 
turtą sudėtus.';; 

TokiQje liūdnoje valan- 
doje reikėjo imties už dar- 
bo ir nelaimę, paversti į lai- 
mę. Mano buvo kaltis, kad 
bankas pradėjo vykdinti 
tokius didelius:'Sumanymus, 
ir kritiškoje valandoje ma- 

no pareiga buvo apsaugoti 
kreditorius ir įstaigas nuo 

liūdno likimo.. Iš to liūdno 
padėjimo, buvo-,tįjk viena iš- 
eiga — atimti turtą iš Trus 
tee ir pavesti jį kredito- 
riams, už kurių pinigus jis 
tapo pagamintas. Tos prie- 
žasties delei pavasarį 1917 
metais prade jau, milžinišką 
darbą organizavimo kredi- 
torių p. A. Olszevyskio ban- 
ko į oenaroro,'Kurios atim- 

tų iš Trustee .jų turtą. Tame 
pasiryžime nuo pat, pradžios 
sutikau kliūti^!, iš ..pusės 
Trusteę ir iš pusės pačių kre 
ditorių. Pašaliniai žmonės 
prisidėjo prie trukdymo dar 
bo, ir greit pakilo audra ant 
mano galvos. Vienas prieš 
visus ir'prieš' višas kliMs! 
Taip man buvd*Iėmta veik- 
ti. Du metai neilstančių pa- 
stangų išdavė1/vaisius — 

Mildos teatrasir Mirgoe 
Svetainės Bėfidrovė yra 
šiandien įvykinti dalykai. 
Kitas gi turtas11 eis trumpa 
me ląike ant Kcitacijos, ir 
tie, kurie šiandien džiaugiasi 
iš mano. neišgalėjimu atimti 
visą turtą iš Tmstee del la 
bo žmonių, truijipame laike 
pamatys vaisius'savo pastan 
m- 

Tokia yra istorija Mildos 
teatro ir Mirgois Svetainei 
Bendrovių, kuri privalo but 
visuomėni žinorh'a ir supran 
tama, kad kliūtis', kurios dar 
laukia įsteigimą svetainės, 
butų galima prašalinti. Kad 
tos kliutįs butų aiškiai ži- 
nomos ir suprantamos vi- 
suomenei, o labiau lietuvių 
draugijoms Chicagoje, ku- 
rios užsinteresavę svetainės 
statymo klausimu, čia pa- 
duosiu faktus dabartinio da 

lykų stovio. > 

Įsteigimas svetainės bu- 
vo mano užmanymas, nes 

namas, kurį Mirgos Svetai- 
nės Bendrovė paėmė iš Trus 
tee, buvo statytas tuo tiks- 
lu, ir viskas yra prirengta 
to tikslo atsiekinui. Bet 
dalininkams bendrovės. rupi 
tik vienas dalykas — atgau- 
ti savo pinigus. Pakol aš 
variau organizavimo darbą 
ir buvo iš visų pusių užsi- 
[JUUllIIIdl C* JI Vr 

kad veikiu su tikslu 
apgavimo kreditorių, 
dalininkai neturėjo vilties 
savo pinigus ątgauti pilnai, 
ir kiekvienas sumanymas, 
kuris vedė prie 'atgavimo 
daugiau pinigų, .rado pas vi 
sus baugų pritarimą. Bet 
dabar laikai .persimainė. Dv 
metai valiiymo namų paro- 
dė dąlininkams jų šėrų sau- 

gtimą. Nuošimtis, gauna- 
mas kas metą, yra lygus nuo 

šimčiui bankų už n^rtga- 
ge'ius. Šerai Mirtos Bend- 
rovės pasirodė pilni jų ver- 

tės. Pastaruoju., laiku atsi- 
rado ir "kupęiaf.V kurie Hį 
ramą nori pirkti. O kadrJ 
jau nėra baimės žudymo pi- 
nigų, tai bendroves valdy- 

ba pradėjo rupinties išnau- 
dojimu progos pinigiškam 
pasipelnymui. Jai nerupi, 
ar svetaine įvyks ar ne, ar 

namas bus parduotas svetim 
Itaučiams ar lietuviams, bile 
tik dalininkai galėtų gauti 
už savo dalis brangesnę kai 
ną, ir su šituo tai tikslu Mir 
gos Svetainės Bendrovės vai 
dyba nusprendė parduoti na 

mą ir pastate jo kainą, kuri 
dalininkams duotų didelį 
uždarbį. 

Ar bus galima gauti nu- 

statytą kainą ar ne, tai jau 
kitas klausimas, bet svarba 
to pasielgimo vaidybos guli 
tame, kad toks nutarimas 
gali pakenkti įvykinimui sve- 

tainės. Ir tos tai priežasties 
dėlei šitą klausimą dabar 
viešai perstatau Chicagos 
lietuviams. Valdyba ir da- 
lininkai gali apsirikti savo 

viltyse. Jie vieton pelno 
gali sulaukti kitokių pasek- 
mių. Bet tas nieko negel- 
bės. Todėl, draugijos, ku- 
rios rūpinasi svetainės įstei- 
gimu, privalo tuojaus su- 

! Durst ir prašalint tą pavojų, 
kuris tam sumanymui grę- 
sia. Derėties su valdyba 
ar dalininkais bendrovės me 

tiniame susirinkime, kuris 
įvyks Mazyliauskio svetai- 
nėj, antrą nedėldieni po 
Naujų Metų, po pietų, butų 
bergždžias darbas. Papras 
tas yra patyrimas,, kad kuo 
Latiną daugiau glostai, tuo 
jisai augsčiau uodegą puo- 
šia. Atsiekimas tikslo pri- 
valo but atliktas kitais ke- 
liais. 

Draugijos privalo tuos ke 
lius sužinoti ir jais eiti prie 
tikslo, pasekmė biis užtik- 
rinta. Iš tų kelių yra tik 
vienaV kuris' yr& stačias ir 
aiškus:''l^a^Miu $fra! paver- 
žimas kontrolės bendrovėje 
ir pastatymas valdybos, ku- 
ri pildytų draugijų tikslus. 
Kad tą atsiekus, bėgyje at- 

einančių poros savaičių 
draugijos privalo išpirkti di 
desnę pusę Mirgos Svetai- 
nės Bendrovės šėrų. Mirgos 
kapitalas yra $24:000.00 
Kontrolė reiškia $12.100.00. 
Drauemos, išpirkusios tiek 
šėru, gali visai nepaisyti, ką 
kiti dalininkai arba dabar- 
tinė valdyba mano. Korpo- 
racijose kalba pinigai, ir 
diduma seru viską spren- 
džia. 1210 šėrų nuspręs vi- 
sus dalykus at3inačiame 
bendrovės susirinkime, ir 
tie šėrai privalo buti savas-. 

timi Chicagos Lietuvių Drau 
gijų tame laike. Kitus šė-| 
rus gali pasilaikyti seni da- 
lininkai, ir juos laikyti taip 
ilgai, pakol draugija gy-| 
vuos, o jos amžius yra 99 
metai. Tas draugijoms vien- 
palengvins surinkimą reika- 
lingo kapitalo įsteigimui 
svetainės, be jokios prieder 
mės mokėti arba pirkti šė-! 

rus iš pasilikusiųjų dalinin- 
kų dabartinės Mirgos Sve- 
tainės Bendrovės, kurie sta- 
tymui svetainės neprijau- 
čia. 

Norinčių parduoti savo 
šėrus be uždarbio, vien už 
pilną jų kainą, yra Mirgos 
Svetainės Bendrovės dali- 
ninkų užtektinai paėmimui 
kontrolės Tame dalyke 
jokios kliūties nebus. Dali- 
ninkų, norinčių tuojaus gau- 
ti pinigus, aš turiu pilną 
surašą, ir tegul draugijos 
parūpina pinigus, o aš su- 

teiksiu dalininkų antrašus, 
nuo kurių jie išpirKę dalis! 
galės vesti ateinantį metinį 
bendrovės susirinkimą su- 

lyg ideališkų, o ne speku- 
liatyvių tikslų. 

Chicagos Lietuvių, Drau- 

gijos, prie darbo! Iki Nau- 
jų Metų išpirkite, kontroliuo 
jančią dalį Mirgos dalių, 
lo potam galėsite juokauti 
su priešais. Tokiuose atsi- 
tikimuose kitaip negalima 
pasielgti. Jeigu šitas mano 

patarimas nebus priimtas 
atidon, tai svetainės nebus. 

Velydamas lietuvių ge- 
riems darbams viso labo, pa 
silieku — 

Su tikra pagarba, 
J. J. Hertmanowicz. 

I 
Dr. G. N. Glaser f 

Praktikudfa jau 27 metai. 
3149 SO. MORGAN ST, kertė 32. K 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų $ 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų, $ 

6—8 vak., Nedėl. 9—2. g 
TELEFONAS YARDS 637. 

Pranešimas 
Turiu už garbę pranešti gerbiamiems draugams 

ir pažįstamiems, kad aš atidariau parėdų krautuvę, 
laikrodžiu, laikrodėliu, žiedu ir kitokiu auksinių daiktų. t," C' C t, c 

Taipgi užlaikome gramafonų, rekordų visokiomis ir 

visokius muzikališkus instrumentus ir striunas. Taisau 

muzikališkus instrumentus. Didelis pasirinkimas britvų 
ir pustų britvomis. 

K. PIKELIS. 

1907 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

N amuose • $ 

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

stokos laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jleškantls Ji ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių Ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 

jiems mokslo metams, išleido Mokytojų Sąjungą. Vilniuje, kaina .15 
VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje .10 

•GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 
Cemelėje esant, 25 

CHEMIJA, Įstabus mokslas apie ugnį, orą, vandeni; žerę 
jų susilietimus, -20 

KUDIRKOS raštai, graaiausis piešinys kelio, kuriu^ml apka- 
lint Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 

PASKAITOS iš Biologijom ir Bakterijologiflos su paveikslais 
apdaryta, .. 65 

5IRDIS jos autorius garsus ivjų rašėjas de Amiči. Knyga labai 
gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra 
žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam, $1.50 

KULTŲROS ISTORIJA lai pats mokslo židinys,, telpa daugybė 
paveikslų (3 knygos) $3.00. 

SVEIKATA arba tiesus 1 ją kelias. Pamatinės žinios Iš anato- 
mijos, fizioliogljos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgia 
ir kas iš jo pasidąro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. 
Kuno pelčiai ir judėjimas. Dirksnial (nervai). Pajautimai. Svel- 
kata ir liga. Parazitui. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- 
rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo. $2.00 

Nelengvai Jslvalzdint, klek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 
knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- 
tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten 
gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš. 
minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderiuB paprastuose laiškuose siųskite: v 

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

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 

JOHN KAZAKAUSKAS 
LAIKRODI XIXKAS, I LB1LI ERIUS 

IR OPTIKAS. 
3255, SO LT H HALSTED STREET 

PllOX E .DROVER 10105 

Jeigu norite sau kokį laikrodėlį, žiedą, la^olierių arba kitokiu jubilicriškų daigtų arba 
pirkti kam nors Kalėdiniu dovanų, tai pas mus galite pasiskirti ko tik jūsų 'širdis trokšta. 
Pas mus gausite tay.orą. už žemiausiai gaunama kaina. Ateikite ir persitikrinkite, pa- 
matysite, kad pas mus viskas pirmos rūšies už prieinamiausias kainas. Didelis pasirin- 
kimas deimantų, žiedų, lavalierių, laikrodėli!, lencrigėliit, branzalietų. Ateik pamalvii. 
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|| Vietines Žinios į f 
GARBINGAS DARBAS. 
Lietuvių Tautiška Dr-tė, 

jauniausioj Chica^os lietu- 
vių kolonijoj vadinamoj 
"Atlantikė," laikė priešmeti- 
nį susirinkimą gruodžio 7 
d., Fuller park svet., prie 
45 ir Princentoa Ave. 

Apsvarsčius dr-stės rei- 
kalus, p. V. Dovidaitis da- 
vė įnešimą, kad dr-stė pa- 
remtų Lietuvos Raud. Kryž. 
per Lietuvai Gelbėti Dr-ją. 

Tas įnešimas širdingai ta 
po susirinkusiųjų paremtas 
ir nutarta paaukauti iš drau 
gystės kasos $25.00. 

Draugai gi šios jaunos 
draugijos, kaip geri tėvyn- 
ainiai, dar tuomi nepasiten- 
kino ir prisidėjo su auko- 

mis sekančiai: 
Po $2.00: A. Gudaitis ir 

J. Bacevičia. 
Po $1.00: J. Jakaitis, J. 

Valevičia, P. Zabris, A. 
Blaškis, A. Ivanaitis, J. Ka- 
tauskas, V. Palekas, A, Za- 
leckis, J. Krauza, F. Rum- 
binas, A. Gh-dauskas, K. 
Zideikis, A. Linkauskas, A. 
Sandarga, P. Damskis, P. 
Jučas, J. Kumpikas, A. Ku- 
ksta, K. Šarka, J. Urbelis, 
K. Gedrimas, M. Stankevi- 
čia, J. Šalvaitis, J. Pampa- 
ras, T. Pocius, M. Ošlak, Y. 
Dovid .*'tis, A. Mačiulis, J. 
MaČiuplis. 

Po 50 c.: J. Damskis; F. 
Sidabras, J. Bacas; J. Gečas 
— 26c. Viso aukų $59.76. 

Krautuve 
Juczapo F. Budriko 

3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Parduodame gramafonus geriausiu iAdirbiSčiu ir kainos yra piges- 
nes kaip kitur. Turime Įvairiausiu Uetuvišui, Anglišku, Lenkiškų, ir 
Rusku rekordu. Teip-(,i dideli nasirinkima Įvairiu naujausios madų 
daiktu tinkamu del Kalėdų Dovanu: Jtwelry: laikrodėlių, diamontu, 
žiedu 14 karat aukso, teip-gi Kalėdų Atviručių. popieros del laišku ra- 

Symo, su gražiais apskaitymais, ir didžiai. *i skyrių visokiu Lietuvišku 
Knygų. 

Tavorus pasiunčiamo v'sur ir prisiuntimo lesąs patys apmokame. 
Kataloga, kiekvienam pareikalavus, pasjunčiam veltui. 

GRAFONOLA A2 GRAFONOLA E2 

Didžio 13 7-8 x 14 3-4 coliu, 
lidupda jjražu baJaa ir yra len 

pva ir ntdidele del persi vežimo, 
nu 6 rekordais. 
Kaina $30-00. 

GRAFONOLA C2 

Didžio 18% x 21% coliu 
Puikios išvaizdos lr t.url gražu 

Ir labai garsu baisa. Yra viena 
LA parankiausiu modeliu del par- 
sivešimo Lietuvon. Ga'Jma gttJ- 
tl as-.uolo ar nuhogony medžio. 
Kaina. $50.00. 

» ♦ »4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ + 

Augščio 42-7-8 C. 

Minėta grafono- 
la, su savo pui- 
kia išžiūra, yra 
labai verta savo 
prekes. 
Išduoda artisti- 
škai gražu bai- 
sa. Motoras tu- 
ri tria, springsus. 
Galima gauti t- 
zuolo arba raa- 

hogony medis. 

Kaina $100.00. 
# 

Daugybe kita modeliu 
gr.unufonit kainos nuo. 

I $15.00 iki $350.00. 

► Mušu krautuvėje randasi pul- 
| kiaušių Auksinių ir Deimantinių 
► žiedu, kaip tai: sliubinių ir vi- 
i šokių kitokių. Didelis pasirlnki- 
► mas. 

Užprašome visus savo kostumerius senus ir nau- 
juos. Kiekvienam duosim gražų kalendorių veltui. 

Linkėdamas Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nau- 
jų Metų. 

Krautuve atdara nedėliomis 

Juozapas F. Budrik 

3343 SOUTH HALTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

Šiame susirinkime tapo 
perskaityta^ jausmingas at- 
sišaukimas centro valdybos 
L G. D., kuris išaiškino rei- 
kalingumą aukų ir pertik- 
rino abejojančius. — 

Širdingai ačiu! — Auka 
$59.76 priimta. 

Dr. A. L. Graičunas, 
Centr. Sekr. Am. Liet. 
Dakt. Dr-jos. 

BRIGHTON PARK. 
Prakalbos. 

Gruodžio 14 d., Labda- 
ringos Sąjungos 8 kuopa su 

rengė vakarą bažnytinėje 
mokykloje. 

Vakaras prasidėjo 40 m. 

vėliau, negu būvio garsinta. 
Buvo ir "tvirtų" žmonių, 

tai jiems nekaip buvo lauk- 
ti, sėdint vaiku suoluose. 7 t, •». 

Pirmiausiai pasakė eiles 
dvi mažos mergaitės — iš- 
mokusios neblogai, tik nu- 

davimas nekoks. 
Toliaus kuopos raštinin- 

kas perstatė kalbėtoją, eent 
ro organizatorių p. Jueevicz. 
Kalba ilga (apie valandą ir 
pusę) — tai vis kartojo tą 
pati. 

Neblogai "užvažiavo" ku- 
nigams, o labiausiai musų 
klebonui. Tiesa, vardų nemi 
nėjo, bet ir taip buvo su- 

prantamai. Matomai, buvo 
gerai informuotas kaslink 
duosnumo musų tėvelio. P-lė 
Jovaišaitė paskambino ant 
piano; p-lės Širvinskaitė ir 
Rimkaitė padainavo angliš- 
kai. Paskui p-lė Širvinskai 
tė skambino, antra (sesuo) 
Širvinskaitė dainavo solo 
"Ave Maria" (latiniškai).— 
Dainavo gražiai, tik per- 
daug linksmai. 

Vėl p-lė Širvinskaitė ant' 
piano, p-lė Rimkaitė — 

"Kur bakūžė samanota". 
P-lė Rimkaitė gan gerai iš- 
silavinusi, taipgi ir balsas 
Vidutiniškas. 

Toliau 3ekė dialogas 
;"Karčiama".— Karčiamnin- 
Ikas — Pr. Stasiulis, vežėjas 
i— A -Ramanauskas; gaila, 
'kad jis nemokėjo savo ro- 

įlės. "Patagrafą" atvaizdi- 
no Pr. Stasiulis ir P. Virbic: 
kas. Atliko gan gerai. 

I Buvo leista ant išlaimėji- 
mo aukso laikrodėlis. Išlai- 
mėjo tula mergina nuo 33- 
čios Lowe ave. 

Programų nebuvo, tai sun 

ku buvo žinoti visų vardus. 
žmonių buvo mažai ir tie 

daugiaus vaikai. Kareivis. 

WEST S IDE 
Dr. Apš. Brolių susirinki- 

mas. 

Gruodžio 14 d. Draugystė 
Apšvietimo' Brolių laikė 
priešmetinį susirinkimą M. 
Meldažio svetainėje. Ap- 
svarsčius draugijos reikalus 
ir išklausius delegatų ra- 

portus, buvo pakeltas klau- 
simas kaslink šelpimo nu- 

kentėjusių nuo karės lietu- 
sių. 

Po pasitarimo visi vien- 
balsiai nutarė sudėti po ke- 
lis centus Liet. Gelb. Drau- 
gijai- 

Aukavo sekantįs nariai: 
P. Stoškus $2.00. Po $1.- 

,00: Z. Kūkalis, A. I. Sta- 
keliunas, D. Simaitis, A. Ati 
,tūlis, A. Surila, M. Dauno- 
ras, M. Tamkutonis ir K. 
Gavgiva. N. Aukautojas — 

75 c. 

Po 50 c.: M. Palionis, J. 
Muka, J. Kavaliauskas, J. 
Valantinavičius, J. Gaito- 
nas, P. Kabelis, V. Bulaus- 
kas, A. Vilkeras, G. Vara- 
navič, V. Anukevič, J. Gur- 
nevič. Smulkių aukų surink- 
ta 3.80. 

Išviso $20.05 

j Pinigai randasi pas A. 
antro skyriaus pirmininką, 
kuriuos perduos ?:asieriui. 

Antanas Jonudas. 

TIKRAI PUIKUS BALIUS. 
Gruodžio 27 d., 1919, M. 

Meldažic salėje (2242-44 
W. 23 PI.) atsibus visais 
žvilgsniais puikus ir indo-, 
mus balius, kurį rengia S'. 
L.A. M. 208 kuopa. Nėra 
mažiausios abejonės, kad tai 
bus ypatingas balius — mo- 

terįs parodys savo gabumud 
ir energiją. Pranešama, kad 
tai bus vienas iš linksmiau- 
sių ir gražiausių vakarų ir 
kad rengėjos stengsis kuo- 
geirausiai užganėdinti atsi- 
lankiusius 'baiiun svečius. 
Balius prasidės nuo 7:30 v. 
vak. įžanga tik 25 c. | 

Lietuvos S aų Dr-ja nuo 

Briclgeporto laikys priešmeti 
nj susirinkimą nedėlioj, 
gruodžio- 21 d., Fellowship 
svetainėj — 831 W. 33 PI. 
Pradžia 1 vai. po pietų. 
Draugai, malonėkite visi pri 
buti j laiką, nes apsvarsty- 
mui yra daug svarbių rei- 
kalų. Priegtam, bus rin- 
kimas naujos valdybos 
1920 m. Meldžiame užsimo- 
kėti už mirusį draugą Kaz. 
Rimgailą, o taipgi sugražinti 
už seriją pinigus (kurie ne- 

sugrąžinote). Norintieji pri- 
sirašyti prie draugijos, pri- 
bukite tą di$6& nes tame 
susirinkime galėsit įstoti 
lengvomis išlygomis. 

Vincas Gauuiesius, fin. 
rast. 

t % Kareivių pamoka. 
Susivienijimo Amerikos 

Lietuvių Kdreivių antros 
kuopos buš' susirinkimas-Į mankštinimaM gruodžio 19 
d., nuo 8' VSf. Vakaro, Ap-j 
veizdos Dievo parapijos sve 

taineje tarp '18 ir Union av. 

Kviečiami atsilankyti visi 
nariai kartu ir visi lietuviai 
— be skirtumo. Valdyba. 

CHICAGOS TARYBOS 
21 NARIO DOMA}. . 

Šį vakarą, 8 valandą 
Wodmano '-sVėtainėj prie 
Lime ir 33 gatvių įvyks Chi- 
cagos Tarybos 21 nario su- 

sirinkimas. Visi nariai yra 
prašomi atsilankyti, nes tu- 
rime dau svarbių reikalų. 

Valdyba. 

Pranešimas T. M. D. kuo- 
poms Chicagoje ir apielin- 

keje. 
T. M. D. apskričio susi- 

važiavimas įvyks gruodžio 
21 d., nedėlioje; nuo 1-mos 
(vai. po pietų, "Lietuvos" 
Bendrovės svetainėje. 

Malonėkite pribuk į susi- 
važiavimą "visų kuopų de- 
legatai bei valdybos, nes šį 
sezoną apskritis turi nuveik 
ti daug svarbių reikalų. 

J. Vaišvilas, pirm., 
M. K. Šilis, rast. 

Nuo 18-tos ir Union gatvių 
kolonijos. 

Drauste Susiv. Brolių 
Lietuvių savo priešmetinia- 
me susirinkime, gruodžio 13 
d., tarpe kitų dalykų nuta- 
rė paaukauti Lietuvios Rau- 
donamjam Kryžiui $25.00 
iš savo iždo. Taipgi buvo 
parinkta aukų svetainėje 
tarpe narių. Ištikimieji sū- 

nus musų tėvynės-Lietuvos 
pagal savo išgalėjimo sume- 

tė $29.00, kas sudarė au- 

ką išviso $54.00. 
Nutarta auką pasiųsti tie- 

siog Lietuvos Delegacijai 
Paryžiuje del perdavimo 
Lietuvos Raudonam Kry- 
žiui. Suprantant, kaip 

clidei pagelba yra reikalinga 
mūsų tėvynei šiuose laikuo- 
!se, pinigai jau išsiųsti, išper 
!kant 'elraftą" ant 600 fran- 
kų. 

J. Blankus, pirm., 
P. Jokubonis, nut. rašt. 

KAS RADOT BALTA ŠUNIUKĄ? 
Prapuolė baltas šuniukas "pūde Į 
lis",, gruodžio 13, 1919. Kas radol, 
malonėkit sugražinti arba kas žino 
te kur jis gali rastis, praneškite 
man. Kafc sugražins, duosiu $10 00 
dovanu. ISunies vardas "Tootsi'e". 
Atsišaužite pas: F. K. 
4606 Callfornia av. Tel. McKinley 

4827 
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I DR. C K. KLIAUGA | 
DENTISTAS 

jj| Naujienų Name. 
S Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vak. || 
I 1739 SO. HALSTED STREET 1 

CHICAGO 
II 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolie- 

te. Bizr.^s išdirbtas 14 metu. Pardavi- 
mo priežastis savininkas eina j kitą 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me- 

džiais, anglėmis, kėksais ir kitu ko 
nnt visų metu. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkinio atsišaukite. 

a. Algmino\vicz, 
223 Casidy Ave .Toliet, 111. 
Telefonas .Toliet 3961. 

Į REIKIA PAGELBOS 
R.E/K/A MERG/NŲ. 

10 mergini; nuo 17 metu amžiaus ir 
vyresnių. Prie lengvaus mašinos ir 
statymo darbo, švarioj ir sanitarioj 
dirbtuvėj. Patyrimas nereikalingas 
Reikia turėti metų paliudijimą. 

Atsišaukite Felt & Tarrant Mfg Co., 
1735 N. Paulina Str. 

REIK/A VAIKINŲ. 
Nuo 17 metų ir vyresnių prie leng-į 

vo\in iraSiaos ir statymo darbo, švari | 
ir sanitaro dirbtuvė. Patyrimas nerei-' 
kalingas. Privalo turėti metų paliudi-! 
jintą 

Atsišaukite Felt & Tarrant Mfg Co., 
1735 N. Paulina Str., 

REIKALINGA LIETUVE PARDA- 
VĖJA. 

Kuri moka kalbėti lenkiškai ir an- 
gliškai, švarus darbas, geros darbo 
sąlygos ir gera mokestis. Atsišaukite! 
greitai 

Stružvna's Dept. Store, 
3217-23 So. Morgan St., 

REIKIA 
Drop machine molderių. Gera1 
mokestis ir geros darbo sąly- 
gos. Ateikite prisirengę prie 
darbo. 

AMERICAN BRAKE 
SHOE & FOUNDRY CO. 

26th and Kenton Ave. 
: i 

REIKIA MOTERŲ IR ! 
MERGINŲ. I 

Prie lengvo darbo, sotuoti, 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 

REIKIA VYRŲ. 

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

Užmoka kasdieną. 

LORD & RUSHNELLL. 

2424 So. Lailin Str. 

j REIKALAUJU Jauno Vaikino, gerų 
| tėvų mokanti angliškai rašyti ir šne- 
I lcėti, darbas labai lengvus, štore pagel- 
bėti amžiaus nuo 13 iki 15 metų 

Walttr Nasech, 
Birch River. Man. 

, CANADA. 

! EXTRA BARGENAS. 
! Parsiduoda 2 augštų mūrinis 
namas, 2 pagyvenimai po 5 
kambarius, ant Bridgeporto. 
Prekė $3400. 
Pardavimui arba išmainymui 
2 augštų medinis namas 2 pa- 
gyvenimų, 5 ir 6 kambarių, 
mūrinis fundamentas, lotas 
33x125. Randos neša $412. Į 
metus. Mainysiu ant loto arba 
automobiliaus. 

WM, KAZLAUSKAS, 
840 W. 33rd St., Cliicago, 111. 

Kurie norite, kad jusų biznis 
augtų, gar sinki t ės "Lietuvoje" 

Lietuviai.! Kurie garsinasi 
'dienraštyje "Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. 

LIETUVIU RE AL ESTATE1 
BENDROVĖ. 

328 Mayomensing A /e., 
Philadelphia, Pa. 

Gerbiamieji šėrininkai, 
virš minėta korporacija, ga- 
lutinai nutarė Gruodžio 11, 
1919 m. ir duoda galutiną 
apreiškimą savo šėrinin- 
kams, kurie turi pradėję 
mokėti šėras ir nėra' gaigę 
mokėti, jog tokiems šėrinin- 
kams, yra duodamas laikas 
nuo 13 Lapkričio, 1919 iki 
13 Vasario. 1920 užsimokė- 
ti, neužsimokėję per tą lai- 
ką nustos visų tiesų šios 
Korporacijos. 

Su pagarba, 
Raštininkas, 

Jonas Bravinskas, 
1215 South Second St., 

Philadelphia, Pa. j 
SUCfiD'YK PINIGUS. 

Tik-ka išėjo iš spaudos kuvgelė 
"DAKTARAS NAMUOSE". 
A|>rašo visokias vaistžoles, šak 
nis, žiedus ir tt. ir kokiomis li- 
gomis yra tinkamos, su lotyniš 
kais užvardijimais, taip. kad 
kiekvienas galės gauti bile ap- 
tiekoje arba pas mane. Re to 
vra visokių receptų, slaptybių 
ir g-eirų pamokinimų; daktarui 
reikia mokėti kokius $5.00 už 
viena receptą, o čia gausite net 

$3.50 už $1.00. 
M. ZUKAITIS. 

451 Hudson av. Rochester N.Y 

K. MICHALOVVSKI 

Jubilierius ir Optika's 

Pas mane gausite puikiausių 
laikrodėlių, jubilięriškų daik- 
tu ir deimantinių žiedų. Taiso- 
me laikrodėlius i'r visokius ju- 
bilieriškus daiktus už žemiau- 
sias kainas. 
3303 S. Morgan St. Ghicago. 
Telefonas Drover 7027. 

5EK.KETU 
KNYGA". 

* 

Labai yra naudinga ir reikalinga, de- 
lei Tavęs kcžno skaity tojaus; ypač 
ženotiems, vaikiams ir merginoms 
Knyga laimės ir sveikatos? .. Prisius-' 
kite dvi po 2 centus paftos štempas 
tą syk matys! kokia?... Rašykite pas: 

S. M. Calvin; P. O Box t>5; 
Bedford. Ohio 

šita knyga tik ką. tapo išleista, per 
jdomiua specialistus del labo visiems. 
Siųskite greit, nes kas pirmiaus sių- 
stas greičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rime daug orderių. 

Teler.hone Drover S0S2. 

DR A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 HALSTED ŠT„ OHICAGO 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakare, 

Nedėliomis j.agal sutartį. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51ma Ir kamp. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Lietuviškas 
Išradėjas 

šiuo vardu knygutė parodo jums 
kiek žmonės pelno padarė ir dur 
kiek gali padaryti pepr išradi- 
mus. Tą brangi!}, knygutę siun- 
čiame kiekvienam reikalavimui. 

= DYKAI= 
Kaipo žinovai (exportai) paten- 
tų bandome išradimus DYKAI. 
Rašykite reikalaudami knygos. 

AM. E. 
PATENT OFFICES 

(LA) 

718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
)fisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Df. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
ki 8:30 vak. NedBl. 9 iki 12 dlenę 
darnai: 2914 W. 43 st. McKinley 2C3 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Rosplando: 10900 Michigan Ave. 

Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kctvergo *-ak. mto S :30 iki 7. 

Telefonas Yarcls 723. 

DR. S. NAIKLLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ; 
Ofisas: 4712 S. Ashland A ve. 1 

Tel. Drover 7<»42 • 

Valandos: 9 iki 12 ryto, 2 iki 4 j 
po pietų. 7 iki !> vak. 1 

Rezidencija: 3336 \V. 66th Rt.. ; 
Telephone Prospect 8583 ! 

Telephoite Yards 153.?. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
j.vdo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrij 

Specialiai gydo limpančias. senas ir 
paslaptingos gyrų ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Phone Boulevard 2160. 

Dr.A. J. Karalius 
UŽSISENEJTSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, UI. 

I Dr. M. Herzman f I IŠ RUSIJOS ? 
Gerai lietuviams žinomas p«r 16 motų i 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir J 
akušeris. Gydo aštrias ir' chroniškas li 
gas vyrų, moterų ir vaisų, pagal tiau- 4* 

į jausias metodas. X-Ray ir kitokius elck J* 
į tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. ♦}• 
V 1025 W. 18-TH STREET $ >|« netoli Fisk Street. X 
T Valandos: nuo 10—12 fietų ir 6—8 V 

i vakarais. Telefonas Canal 3110. X 

f Gy\v 3112 SO. HALSTED STR. * 
Valandos: B--9 ryto tiktai. T 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti i- 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis la«er a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarautuot! 

TIKRAI GĖRIMAI 
N" pamėgdžiojimai. Mes pirma varemS 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubins 
greitai. Prisiųskite mums $1. monoy 
orderių, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

W/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. S7 M/LWAUKEE. W/3 

* 

Teiejhone Drover 7042. 
t 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedaliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, designing. die- 
nomis ir vakarais del biznio ir namu. 

Paliudijimai išduodami ir vietos parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti patarimj. 
2407 W. Madison St. 6205 So. 
Halsted St. 1850 Well8 Street 

| Tel. Vards 3654. AKUŠERKA.1 
į Mrs. A. j 
j Michniewich 
Z Baigusi Akušerijos ko 

j lcgiją; ilgai praktika- 

(vusi Pennsilvanijcs 
liospitalėsc. Pasekmin 

J pai patarnauja prie 
i gimdymo. Duoda ioilq 
| visokiose ligose moto. 
» rims ir merginoms. 

3113 80. Halsted 
J (ant antrų lubti) 
! CI1ICAGO, ILL 
I XT... •• « 

♦,%.>/ XJ iv :J vyio ir 
— J Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro. 

(O- 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką 
Spcciali^kuinas. \ 1229—49th Ave. Tel. Cicero 3056 

Ofisas: 49th Ct. prie li-tos. 
Telefonas Cicero 49. 

"S 

"Lietuvoje" rasite daugiausiai 
ir vėliausių žinių iš viso pasau- 
io. Skaitykite "Lietuva". 
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