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Siunčia misija Baltiko šalysna 
Austrai darė Amerikos pinigus. 

»*<e t į; %... 

Priverstinos Blaivybes bilius, 
užtvirtintas. 

Ispanija pastoja kelia Amerika!. 
SIUNČIA MISIJĄ BALTI-, 

KO ŠALYSNA. 
Paryžius, spalio 28 d. — 

Augščiausia taryba taikos 
konferencijos šiądien nu- 

sprendė trumpame laike pa 
k siųsti specialu komisiją Bal- 
^tiko šallysna, kuri prižiurė- 

tiko šalysna , kuri prižiūrė- 
tų. vokiečių išsikraustimą 

Šis nuosprendis išnešta' 
posėdyje kuriame dalyvavo J maršalas Foch, generolas 
Niessel ir visa eilė kitų ka- 
rininkų ir kariškių bei laivy- j 
no ekspertų. 

Komisija susidesianti iš 
sekančių asmenų: generolas 
Niessel nuo Francuzijos; 
gen. Turner, Anglijos; gen. 
Marietti, Italijos, gen. Chen 
cey, Suvienytų Valstijų, ir 
komanduotojas Takeda, Ja- 
ponijos. 

Komisija pakeliuje į Bal- 
tiko šalis sustos Berlyne, 
kur sužinos Vokietijos val- 
džios instrukcijas duotas 
Goltzui ir vokiečių kariume 
nei Baltiko šalyse. 

AUSTRAI DARĖ AME 
RIKOS PINIGUS. 

Vienna, spalio 28 d. — 

Vietos policija surado vie- 
noj spaustuvėje daromus 

Suvienytų Valstijų pinigus, 
kurių jau buvo padaryta 
$50,000 ir tik laukė išsiunti- 
mo. 

Pinigai atidengti netikė- 
tai. Vienos dirbtuvės savi- 
ninkas sugrįžęs iš provinci- j 
jos sužinojo, kad tapo pada-1 
ryta forma amerikoniškai I 
dešimtdoliarinei ir perduo- 
ta tūlai spaustuvei. Jis pra- 
nešė apie tai policijai. 

Spaustuvėje sužinota, kad 
prieš kelias dienas atvyko 
vyrai, kurie sakė esą nariai 
ukrainų misijos ir kad jiems 
leidusi Suvienytų Valstijų 
valdžia išleisti tulą sumą 
amerikoniškų pinigų. Priro 

dymui fakto jie buk turėję 
paliudijimą iš policijos. 

PRIVERSTINOS BLAIVY- 
BĖS BILIUS UŽTVIR 

TINTAS. 

Washington, D. C., spalio 
28 d. — Šiądien senatas 65 
balsais prieš 20 vėl priėmė 
priverstinos blaivybės bilių. 
Reiškia priverstina blarvybė 

^ įvykinama priešais preziden 
to norą, kuris buvo biulių 
vetavęs. 

Valdžia, sakoma, yra pil- 
nai prisiruošusi, kad prida- 
boti, kad naujas įstatymas 
butų pildomas. Gi jis įstaty- 
mu taps, kaip tik abiejų bu- 
tų sekretoriai įteiks apie tai 

pranešimą Valstybės sekre- 

toriui, kas manoma įvyks 
šią sąvaitę. 

Dar bus proga pasigerti. 

Kaip tik senatas priėmė 
bilių, tuoj iš baltojo namo 

atėjo žinia, kad prezidentas 
Wilsonas ketinąs atšaukti 
karės laikų priverstinos blai 
vybės uilių, kaip tik bus už- 
tvirtinta taikos sutarti. 

Mat blaivybės bilius pa- 
dalintas į du skyrių. Vienas 
iš jų yra tik dėl karės laikų; 
gi kitas pastovus ramiem- 
siems laikams, bet skaitysis 
jstatymu tik nuo 16 dienos 
sausio mėnesio 1920 metų. 
Todėl, sakoma, prezidentas 
pasinaudodamas proga ir at 
šauks karės laikų bilių, kaip 
tik bus užtvirtinta taikos su- 

tartis. 

Stengsis užvilkinti užtvirti- 
nimą sutarties. 

Seante, sužinojus apie pre 
židento plianus atdaryti sa- 

liunus nors tūlam laikui, ki- 
lo nemažas sujudimas. Mat 
blaivininkai niekaip negali 
nurimti del manymo atgai- 
vinti degtinę nors trumpam, 
laikui, kuomet jie manė, 
kad ji yra ne tik mirus, bet 
ir palaidota. 

Jie žada dėti pastangas 
idant taikos sutartis kuoil- 
giau butų neužtvirtinta, kad 
prezidentas neturėtų progos 
atšaukti karės laikų biliaus 
linkui gėralų. 

ISPANIJA PASTOJA 
KELIĄ AMERIKAI. 

Madridas, spalio 28 d.—1 
Pranešama, kad Portugali-j 
ja neduosianti Suvienytoms j 
Valstijoms žemes Azores 
Salose įtasymui laivyno sto-! 
ties, kaip pirmiau buvo pra- j 
nešama apie tai iš Londno- 
no. 

Sakoma, kad tokiam Por- 
tugalijos duosnumui pasi- 
priešinusi Ispanija ir jos pa 
sipriešinimas turėjęs ne- 

prielankia Suvienytoms Val- 
stijoms pasekmes. 

Gi Associated Press ko- 
respondentą? praneša iš Lis 
bono, Portugalijos sostinės, 
kad Portugalijos premieras 
jam sakęs, jog Suvienytos 
Valstijos neprašiusios pas 

Portugaliją jokių žemės 

į koncesijų. 

ŠALTIS BOLŠEVIKŲ. 
TALKININKAS. 

Londonas, spalio 28 d. — 

j Čia ateina žinių, kad Jude- 
jiičo stovykloje esą susirū- 
pinę su paėmimu Petrogra- 
do, kurį norėtų užimti kuo- 

Nesveikus lauk! 

[(GopyrJftlii) 

Dėde Šamas pradeda darytis piktesniu ir, nelaukdamas, ketina iškrausty ti ii r* lies ateivius iiadikalus, len iš kur jie atvyko. 

greičiau, nes kitaip galima 
atsidurti kebliame padėjime. 

Mat Šiaurvakarinės Rusi- 
jos laikinos valdžios spėkos 
neturinčios žieminių kazar- 
mių ir taipgi šiltk drabužių, 
kas apsunkintų Judeničui da 
šigauti Petrogradan, jei jo 
neužims pirm ateisiant šal- 
čiams. 

Yra manoma, kad jei ne 

užims prieš žiemą PetrograĮ 
do (ir tas yra galima, nes 

bolševikai gana stipriai lai- 
kosi rrie Petrogrado), tai 
užpuolimas bus atidėtas iki 
pavasarui. Bet tas daug at- 
silieptų ant visos kampani- 
jos. 

PERSERGSTI ISPANIJOS į 
DARBDAVIUS. 

Madridas, spalio 28 d. —; 
Ministeris vidurinių reikalų1 
perspėjo Ispanijos darbda-| 
vius, kad nebandytų uždaryi 
ti dirbtuves dėl išvarimoj 
darbininkų iš darbo, nes jie j 
bus baudžiami. Be to vai-' 
džia piunčia kariumenės sky 
rius į dirbtuvių centrus, kad 
užbėgus galimai betvarkiai. 

DĖL RIAUŠIŲ SMYRNOJE 
KALTI GREKAI. 
r 

Konstantinopolis, spalio 
28 d. — Čia pribuvo talki- 
ninkų komisija, kuri tirinė- 
jo priežastis riaušių, kurios 
įvyko užėmus greikams 
Sm.yiną Mažojoj Azijoj. Vi- 

|si komisijos nariai yra nuo 

monės, kad grekų netikęs 
I elgimąsi Ljivo priežastimi 
I riaušių. 

SUOKALBIS PAVOGTI 
FORDO SUNU. 

Tolido, Ohio, spalio 28 d.— 
Tūlas detektyvas pranešė, 
kad susekė suokalbį, kurio 
tikslu buvo pavogti Fordo 
sunų ir pareikalauti jo 
išpirkimui $200,OOu. Sąry- 
jšyje su šiuo reikalu tapo 
areštuota keturi vyrai. 

Bolševikai užems 

Dmitrovsk, 

Paryžiue, spalio 28 d.—! 
Čionykštė bevielinio telegraj fo stotis perėmė bolševikų j 
telegramą iš Maskvos, ku- į 
riame pranešama, kad bol-j 
ševikų spėkoms pietuose vis 
gerai sekasi kariauti prieš 
Denikino spėkas ir net tapo 
užimta miestas Dmitrovsk j 
apie 75 mylios į pietvakarius j 
nųo Orei. I 

RIAUŠĖS UTICA. 

Utica, N. Y. spalio 28 d. 
Čia iškilo riaušės, kuomet 
policistai norėjo areštuoti 
motorį, kuri ginčijosi su dir- 
bančiais darbininkas. 

Keli šimtai streikierių 
puolėsi ant policistų. Policij 
stai panaudojo lazdas ir j 
taipgi revolverius; yra sužei j 
sta 10 streikierių, sakoma, 
visi ateiviai. 

NEPILIEČIUS PALIUO 
SUOS IŠ DARBO. 

Boston, Mass., spalio 28 
d. — Vietos laivyno stoties 

j viršininkas gavo pranešimą 
iš Washingtono nuo laivyno! 

| sekretoriaus Daniels, kad 
mažėjant darbams laivų kie 
'muose bus pirmiau paliuo- 
suojami ne piliečiai. 

j 
* * 

Washington, D. C., spalio 
28 d. — Iš laivyno departa- 
'meto pranešama, kad paliuo 
savimas darbininkų bus da- 
romas delei stokos finansų 
palaikymui tulų darbų. 

Nepiliečių, kaip praneša- 
įma iš laivyno departameto, 
laivų yarduose dirba apie 
tūkstantis ir jie, manoma, 
bus tuoj paliuosuoti iš dar- 
bo. 

EŽERE NUSKENDO 

21 ASMUO. 

j 
Muskegan, Mich., spalio 

28 d. — Šiądien ežere Mi- 
chcigan nuskendo laivas Ci 
ty of Muskegan. Jau suras- 
ta žuvusių 21, bet ma- 

noma, kad žuvo iki 27 ypa- 
tų. 

Laivas nuskendo neišlai- 
kydamas ežero bangų. 

Laivas buvo 230 pedų ir 
1,148 tonų intalpos. 

LENKIJAI GRĘSIA 
BADAS. 

Champaign, 111., spalio 28 
d. — Vienas lenkas gavęs iš 
Lenkijos laišką kuriame pra 
nešama, kad Lenkijoje ši- 
metą ir sekančiais metais 
bus didelė stoka maisto, gir- 
di, jei neateis pagelba iš ki- 
tur tai gyventojai mirs iš ba- 
do kaip ir karės laikais. 

SOSTO ĮPĖDINIS PRIE 

ŠINGAS SULTANU1. 

Konstantinopolis, spalio 
28 d. —Turkijos sosto įpė- 
dinis Abdul Megdid, sako, 
esąs priešingas sultano dar- 
bams ir apleidęs Konstanti- 
nopoliu perėjo turkų nacio- 
nalistų pusėn. 

PRANAŠAUJA ŠILTĄ 
ŽIEMĄ. 

Kane, Pa. Tūlas senelis, 
kuris pasižymi oro spėji- 
mais pranašauja, kad šie- 
met bus šilta žiema. Savo 
spėjimus remia tuomi, kad 
voverys nesirengia prisirin- 
kimu riešutų, ir taipgi lokių 
šerstis šiemet trumpa, kas, 
girdi, liudija nešaltą žiemą. 

Mažuju tautu blokas Paryžiuje 
Trilypis blokas Baltike saliu. 

Dar didžiausiajai Europos 
I karei betesęsiant.ir bolševi- 
kams Rusiją galutinai suar- 

džius, daugelis tautu, buvu- 
Įsiu po Rusijos jungu, pasi- 
naudojo apsisprendimo tei- 
se ir pasiskelbė nepriklauso- 
momis valstybėmis. 

Į Dar toli prieš "armistice," 
lietuviai, 1atviai ir estai rei- 
kalavo nepriklausomybės, 

pasiuntė savo Delegacijas i 
Londoną, į Paryžių, prašy- 
dami pripažinti jų savisto- 
vybę. 

Visi sąjungieeiai išsireiš-1 kė, kad jie "de fakto" pripa- j žįsta susitvėrusias tose val- 
stybėse valdžias ir kad tai-1 
kos konferencijai susidarius, 
busiąs tas klausimas galuti- 
nai išrištas ir nepriklauso- 
mybė busianti pripažinta. 

Kitos tautos, nors aiškių 
prižądų pavieniui negavo, 
bet to paties iš Konferenci- 
jos laukė. 

Konferencijai prasidėjus, 
šitų naujų valstybių delega- 
cijos rekalavo, kad jos butų j įsileistos į Taikos Konferen- 
ciją. Didžiosios valstybes su 

įsileidimu nesiskubino. Tada; 
imta daryti sąjungą tų val- 
stybių. kurios tvėrėsi pilnais 
nepriklausomybės pamatais. 

Susidarė blokas iš Estų, 
Latvių, Lietuvių, Ukrainų ir 
Gruzinų. Nebuvo tai konfe- 
deracija, tik neperiodinės 
konferencijos viršminėtų vai 
stybių atstovų bendros tak- 
tikos nustatymui ir kai-kurių 
bendrų visoms valstybėms i 

reikalų svarstymui. Bendrų 
žygių buvo padaryta apsilan- j 
kant pas Taikos Konferen-; 
cijos pirminikus ir didžiųjų: 
valstybių delegacijų galvas, j 

Laikytasi tos nuomonės, i 
kad į duodant notas konfe- 
rencijai, butų maždaug 
vienuodumas ir kaikuriuose 
atsitikimuose bendrumas, 

del įsileidimo i konferenci- 
ją. Šių valstybių atstovai, vi- 
soms delegacijoms pasira- 
šius, įteikė Taikos Konfe- 
rencijai bendrą notą dcl ne- 

priklausomybės pripažini- 
mo. Ypatingos organizaci- 
jos nebuvo. Pirmininkauda- 
vo tos valstybės atstovas, 
pas kuri nariai susirinkda- 
vo. 

Vėliaus prie to bloko pri- 
sidėjo Baltgudžiai ir Azabo- 
džiano respublikos atsto- 
vai. (Kaukazo musulmanai). 

Buvo momentas, kad del 
Baltgudžių respublikos at- 
stovų taktikos, neprielan- 
kiai nusistačiusios del Lietu 
,vos, Lietuvių delegacija išl 
; to bloko buvo išstojusi, kol 

j Baltgudžiai nemodifikuos 
i savo reikalavimų. Dabar 
|santikiai su tomis valstybė- 
mis vėl yra palaikomi geri. 

Blokas Baltiko šalių. 

Į Baltiko komisijai besvar- 
jstant išimtinai tik trijų val- 
! stybių reikalus, (Estų, Lat- 

vių ir Lietuvių) Lietuvos 
Delegacijos iniciativa tapo 
sudalytas ankstesnis blokas 
šių trijų valstybių. Panašiu 
budu, kaip ir visų viršminė- 
tų valstybių, daromi susinr> 
kimai, koordinuojamas ve: 
kiinas ir svarstomi ber ir- 
reikalai. Pastaruoju laiku au 

daiktas net projektas arty- 
mesnių sąryšių, "quasi" kon 
federacijos, kurs tų trijų vai 
stybių atstovų yra prielan- 
kiai svarstomas, 

Vokiečiai nenori trauktis iš 
Lietuvos. 

Spalio penkioliktoje die- 
noje Lietuvos kariumenės 
priešakine sargyba susirėmė 
su gauja apginkluotų vokiu 
čių ir kolčakinių. Po &mar- 

kaus mūšio lietusiai atrėmė 
priešus ir užėmė Daugėliš- 
kiu kaimą. Susirėmimas 
taipgi įvyko Šiaulišnų mies- 
telio apielinkėje. 

Ginkluotos gaujos, susi- 
dedančios vien iš vokiečių, 
traukia Raseinių linkui. Lie- 
tuvos kariumenė sknbiiiasi 
plėšikams pastoti kelią ir 
j išvaryti. Netikėtai vo- 

kiečiai užpuolė ir užėęnė 
Šiaulių miestą, bet iš prie 
žasties alijantų griežto rei- 
kalavimo Lietuvą ? 'eisti, 
spalio šešioliktoje dienoje, 
pradėjo trauktis iš Šiaulių, 
bet jų vieton veržiasi kolča 
kiniai. 

Pastebėta, kad vokiečiai 
tik nuduoda, jog jie traukia 
si iš Lietuvos, bet, kaip tik 
pasiekia Vokietijos rube- 
žius, daugumas jų grįžta 
Lietuvon atgal einančiu 
traukiniu, o kiti net piešti 
grįžta Lietuvon. 

Lietuvos kariumenės va- 
das pareikalavo Eberharto, 
vokiečių kariumenės vado 
Lietuvoje, kad iki spalio 
penkioliktos dienos jisai pa- 
sitrauktų iš Radviliškio. 
Eberhartas atsakyme pažy- 
mėjo, kad jisai tik nori ru- 

sų šiaurvakarinę, kaiiumenę 
pervesti bolševikų frontai- 
tuomet kuogreičiausiai pa- 
sistengs pasitraukti iš Lie* 
vos. 

Lietuvos kariumenės v .< 

das atsakydamas pažymėjo, 
kad duodama vokiečiams 
tik aprubėžiuotas laikas is 
Radviliškio pasitraukti. Lie- 
tuvos kariumenė esanti pri 
sirengusi tą prižiūrėti ir gin 
ti Lietuvos teises ir nepri- 
klausomybę. 

Lietuviai nutarė dėti vi- 
sas savo pastangas, kad pa- 
gelbėjus Lietuvos valdžiai 
nuo įsiveržusių rusų plėšikų 
apsiginti ir juos visai iš Lio- 
tuvos išvyti. 

Lietuvių Inf. Biuras. 
O 

O 
Chicagoje k apielinkeje. 
Šiądien giedra ir kiek šil- 

čiau ; vidutiniai įvairus vėjai. 
Saulėtekis, 5:17; 
Saulėleidis, 4:47. 
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PASIRŪPINKIME grįžimu. 
LIETUVON. 

Lietuvos atstatyme ir sudrutinime 
Amerikos lietuviai turės sulošti milžinišką 
rolę. — Jie ne tiktai turės prisidėti prie 
to didžiausio darbo save pinigais — ar 
tai formoje paskolos ar prisidėjimu prie 
bendrovių, kurios rūpinsis dastatymu Lie- 
tuvon įvairios rųšies daiktų ar išdirbinių ir, 
abelnai, palaikymu prekybos tarpe Lietu- 
vos ir Amerikos, apsaugojant ją nuo sve- 

timtaučių, — bet, svarbiausia, jie turės 
grįžti Tėvynėn ir panaudoti visas savo ži- 
nias ir jiegas Lietuvos atstatymui ir jos pa- 
kėlimui ant laikui atsakančios ekonominės 
augštumos. 

Amerikoje gyvenančių lietuvių skai- 
čius — sulyg abelnų apskaitliavimų — sie- 
kia 750,000. Juk, neabejojant, galima pa- 
sakyti, kad jeigu Lietuva taps laisva ir sa- 
vistovia valstija (kitaip ir bu/i negali), tai 
mažiausiai apleis Ameriką apie trečdalį, 
t. y., apie 250,000 lietuvių. Tarpe tų ma- 
žiausiai apie 10 nuošimčių, t. y., apie 25, j 000, galima skaityti prityrusių amatninkųj 
kurie ypač bus reikalingi ir naudingi atli- 
kime konstruktyvio darbo Lietvoje. Tai- 
gi aišku, kad "grįžimo Lietuvon" klausi- 
mas — tai vienas iš svarbiausių prieš mus 
stovinčių klausimų. Tą klausimą mes pri- 
valome gvildenti ir pasistengti priderančiai 
jį išrišti. Juk svarbu, idant tas "grąži- 
nimas" butų pačių lietuvių rankose. Dau- 
giausiai, žinomi, reiktų atkreipti domos 
ant suorganizavimo ir suskirstymo amat- 
ninkų. 

Jei "grįžimo" klausimas ištiesų yra 
svarbus, jei ištiesų bus reikalinga grąžinti 
Lietuvon didelias minias Amerikoje gyve- 
nančių lietuvių, tai tuomi, rodos privalėtų 
rupinties musų "augščiausios orgainzacijos" 
— tarybos ir pild. tų tarybų komitetas. Te- 
čiaus taip nedaroma — tos garbios įstai- 
gos geriau laiką leidžia ant ginčų apie Liet. 
Dienos pinigus, apie fondus, apie paskolas 
ir apie visokius kitus dalykus. O to svar- 
biausio reikalo, — grįžimo Lietuvon — iki 
šiol negalėjo aprūpinti, nežiūrint to, kad 
musų visuomenei visos tos tarybos ir ko- 
mitetai labai brangiai apsiėjo. Ir sunku 
tikėti, kad tos "garbios įstaigos" atidžiai 
užsiimtų to klausimo gvildenimu ir išrisi-1 
mu. | 

Tokiu budu tą didžiausios reikšmės 
darbą turi atlikti kokios nors kitos lietuvių 
"įstaigos." Tokiomis įstaigomis gali buti 
tiktai jau veikiančios prekybinės ir Lietu- 
vos atstatymo bendrovės. 

Kiek mums žinoma, lietuvių grįžimo 
klausimu, tarpe kitų, labai rimtai rūpinasi 
Lietuvos Atstatymo Bendrove. Ji turi jau 
sutraukusi ir suskirsčiusi daug tūkstančių 
amatninkų; ji baigia jau išsirūpinti ar jau 
išsirūpino teises siųsti Lietuvon žmones ir 
ne piliečiams duoti paliudijimus, kurie bus 
ir Amerikos valdžios pripažinti. Tikimasi, 
kad greitu laiku bus viešai paskelbta laik- 

VARGAI PAGIMDO GALIONUS. 
(įspūdžiai žinių iš tėvynės) 

Lenkai užėmę Seinus, 
gražiuose aukštuose Seinų 
bažnyčios bokštose įtaise ob 
servacijos ir telefonų stotį. 
Lietuviai lenkams primine, 
kad tai laužymas tarptauti- 
nių tiesių ii žmonijos pap- 
ročių,podraug užreiškė, jog 
lietuviai bus priversti at- 
sukti savo ai motas j bažny- 
čios bokštus. Lenkai atsakė: 
Šaukite, griaukite. Lietuviai 
apsistojo ant to: geriau Sei- 
nus kol-kas tegul valdo len- 
kai ir nuo bažnyčios bokštų 
žvalgo lietuvių apsigynimo 

[linijas, ne^u kad suardžius, 
! sugriovus mums brangų 
'miestą. 

Kunų tat širdims artimes 
ni Seinai? 

žiloj-žiloj senovėj gyve- 
,no karalius Salamonas. Jis 
; buvęs taip pat didis teisė- 
■ jas. 
j Dvi motinos gyveno drau-1 
:ge; augindamos po kūdikį, 
j Iš nakties vienas kūdikis 
rasta negyvas. Susikovė dvi j 
motinos už gyvąjį kūdikį; | viena šaukė tai mano- kita : 

— tai mano! ! 

Atėjo jos padidįjį Sala- 
moną teismo jieškoti. Tei- 
sėjas Salamonas joms taip 
užreiškė: "Jeigu negalite to 
kūdikio pasidalinti,tai liep- 
siu jį per pusę perskelti ir 
abiem jį padalinsiu," t?i iš- 
taręs pašaukė kardo. 

Viena iš moterų klykė: 
"taip, gerai, karaliau, skelk 
per pusę, tegul kūdikis ne- 

teks nei man nei jai!" Kita 
moteris parpuolė ant >elių 
ir sušuko: "didysai karaliau, 
atiduok jai tą kūdikį, tik pa. 
lik jį gyvą!" 

Kuri iš jų buvo tikroji 
motina? 

* * 

Krekenavos dvare gyve- 
no vargo kumetis Sinickas. 
Jie turėjo viena-vienturtį oii-1 

, nelį Antaną. Augino, moki- 
! no ir Antanas tapo liaudies 
I mokytojumi. Prąsidėjo di- 
1 džiajai karei, Antaną, vos te- 
pradejusi tėvelius remti, pa- 
šaukė rusų armijon. Iš visų 
musių ir nelaimių Sinickas 
išėjo gyvas ir sunykęs, su 

vargęs, sugrįžo į Lietuvą pas 
savo vargšus tėvelius. Vėl 
užpludo Lietuvą priešai-gro- 
bikai. Jaunas Sinickas val- 
gio nevalgė, miego nemigo 
— vis veržėsi kovon varg- 
dienio-kumečio tėvynę ginti, 
Motutės ašaros jį vis sulai- 
kydavo. Jaunas kraujas už- 
virė — ir Sinickas atbėgo į 
Panevėžį ir įstojo Lietuvos 
ginėjų eilėsna. Nuo tėvų pa 
bėgo naktį, kad ne virkdin- 

( ti perdaug matušės... 

| Narsumas ir išmintis Si- 
i nieką tuoj ištume priešakyn: 
jis tapo Panevėžėlio jaunų 
kareivių vadu-aficieru. Ko- 
voje Siniekas viena težinojo: 
"pirmyn" Ir ėjo pirmuoju. 

O jo motušė-"kumetka" 
vis vyto ir vyto, kai žolė pa- 
kirsta. .." 

Kovoje ties Rautežeriais 
jaunas Siniekas, 27 metų 
amžiaus, krito keleto kulkų 
parvertas. 

Žinia apie jo mirtį ir se- 

nąją motušę dabaigė: suklu- 
po, rodos, tų pačių kulkų 
parverta. 

Skraido po Lietuvą pasa- 
kos, kad numirusieji nekalti; 
kūdikiai danguje virsta 
ąnioliukais ir ant sparnužių 
skrajoja dangaus erdvėse. 

Kaip gražios turės buti pa- 
sakos ir dainos, kuriomis mi- 
nės musų jaunikaičius-did- 
vyrius! 

Tos pasakos ir dainos jau 
pradeda skrajoti po musų 
žemelę. Jas mezga-rezgia, 
vaizdais papuošia, meliodi- 
jas vingiuoja sulinkusios 
didvyrių motušės, našlaitės- 
mergaitės, netekusios myli- 
mųjų, globėjų, graudžiai lin- 
guodamos, skruostus šluošty 
damos... 

* # 

Vienas senas už Lietuvą j 
kovotojas, matęs Sibirą ir 
ėjęs kitais erškėčių keliais,; 
sunkių laikų įveiktas, nusi- 
minė, pradėjo liūdėti ir dre- 
bėti už Lietuvos likimą. "Iš 
visų p asių priešai," — pra- 

I dėjo dejuoti —"neatsilaiky- 
kime!" Ir nyko, tirpo kaip 
žvakė. 

Į Kada lenkai užėmė Sei- 
nus, pradėjo Kaunui grumo- 

1 ti, jis prisipirko ginklų ir 

j ištisoms dienoms pradėjo 
j visą savo šeimyną mokyti 
šaudyti. 

Po trumpo laiko šaudymo 
pamokų, jo jauniausioji duk- 
ryte, 10 metų amžiaus, nuo 
100 žingsnių pataikė iš revol n 

verio į medi. 
Senas musų veikėjas pri- 

bėgo, apkabino savo dukry- 
tę, prispaudė prie krutinės 
ir sušuko: "tai mano duktė!' 

Atgijo musų senas veikė- 
jas ir vėl jis vilčia persiėmė, 
kad Lietuva bus laisva ir ne- 

siklausoma. Skaisgiras. 

račiuose apie tiesioginį gavimą pasportų 
delei grįžimo Lietuvon. 

Kartu su tuom L A. Bvė pradeda tar- 
pininkauti žmonėms pridavime pašalpos 
jų giminėms Lietuvoje, siunčiant pinigus 
ar įvairios rųsies daiktus — nors, tiesa, 
bankinių teisiu B-vė dar neturi. Žinima, 
kada L. A. B vė atidarys Foreign Exchan- 
ge skyrių ir įsteigs Banką, tai tas tarpinin- 
kavimas bus pravestas plačioje skalėje. 

Nėra mažiausios abejonės, kad L. A. 
B-vė klausimą kaslink -ažinimo lietuvių 
Tėvynėn išris atsakančiai, kad ji atliks tą 
svarbų darbą su visapusiška nauda ne tik 
del savęs, bet ir delei grįžtančių lietuvių ir 
delei Lieutvos. 

Kadangi tas klausimas yra labai svar- 
bus tautiniame ir ekonominiame Lietuvos 
gyvenime, tai jis turėtų buti išrištas pri 
gelbstint Lietuvos valdžiai, užsienio minis- 
terijai ar jos atstovui. Gal visos trįs vei- 
kiančios čionai bendrovės sutars atlikti 
"grąžinimo" darbą kombinuotai. Svarbu, 
juk, tas, idant tos minios grįžtančių Tėvy- 
nėn lietuvių surastų priderantį ir sąžiningą 
patarnavimą; idant viskas butų atliekama 
tvarkiai; idant butų kuodaugiausiai su- 

traukta—suorganizuota ir pargabenta Lietu 
von amatninkų, kurie, kaip galima grei-( 
čiaus, stvertųsi už rekonstrukcijos darbo. 

Kas tą "gražinimą" lietuvių netvar- 
kys, bet tegul tv arko ir a clieka sąžiningai 
ir pavyzdingai, — nes tai labai-laibai svar- 

bus reikalas, už kurio sumanų atlik'mą bus 
amžinai dėkinga Letuvių tauta. 

DAR ANTRAS—TREČIAS KORPUSAS... 

Lietuviai ginasi su didžiausiu narsu-i 
mu nuo priešų-užpuolikų. Visur viešpatau-j ja pastebėtinas entuziazmas — jauni ir 
seni yra persiėmę vienu jausmu, vienu troš- 
kimu: apginti savo Tėvynę nuo nepriete- 
lių ir padaryti savo tautą laisva ir galinga. 

Esant šitokiai vienybei ir pasiaukavi- 
mui prakilniai idėjai, Lietuvos laisvė už- 
tikiinta. Juk jau ir lenkai, persitikrinę, 
kad lietuviai yra pasiryžę kovoti ant žut-j but už savo Tėvyne, pradėjo "minkštėti" ir, 
tarties apie "taiką." Taip- pat ir su bolše-l 
vikais. i 

Visi laiškai iš Lietuvos, visos žinios ir 
pranešimai tvirtina, jog visi Lietuvos gy- 
vetojai viską sudeda ant Lietuvos aukuro. 
— Bet jie yra nukankinti baisios karės; 
pagaliaus jie perleido keletą audrų iš prie- 
šų-užpu^1' n pasės. Taigi jie šaukiasi j 
savo v' čius Amerikoje pagalbos; — 

jie, ne1- nz uiškia, kad Lietuvos likimą ga- 
li nulemti Amerikos lietuviai. 

ir, neabejojant, galima pasakyti, kad 
jeigu tarpe Amerikos lietuvių butų perpus 
tiek pasiaukavi.mo Tėvynės apgynimo ir 
paliuosavimo reikalui, kaip pas musų bro- 
lius seseris Lietuvoje, tai mes greit įveik- 
tume visus priešus ir pradėtume .laisvą ir 
laimingą gyvenimą. 

"Dar amras-trečias korpusas ir mes 
parodytume dvarininkams kelią į Varšavą"; 
— rašo Tjismo Pirminikas iš Kauno. 
"Laukiu, sako jis, — tos dienos, kuomet 
galėsiu atvykti Vilniun su musų kariumenė. 
Aš tikiu, kad taip bus, nors gal ir ne taip 
greit...." 

Kaip nudžiugtų musų vientaučiai Tė- 
vynėje, jei mes sutartinai ir su tvirtu pa- 
siryžimu jiems užreikštume: 

''Laikykitės — mes greit pribusime 
jums pa^elbon! Mes prisiusime jums karei- 
vių burius, mes suteiksime jums pinigų ir 
įvairių reikalingų daigtų! iVsi išvien už i 

Lietuvos garbę ir laisvę! " 

Pergalė arti — tik suremkime visi pe- 
čiais, susijungkime vienybės ryšiu ir.... 
pirmyn — jokis priešas neatsilaikys.... 
Tuomį Amerikos lietuviai atsilygintų savo 

Tėvynei ir Tautai ir butų garbinami 
per amžius 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybos 

Raštines. 

Posėdis spalio 21: Prane- 
šimai Tarybon: 1) Išpildo- 
mojo Komiteto Pirmininkas, 
p. M. Vinikaitis referuoja 
sekančius dalykus: Lietuvos 
militarė misija, vedama 
pulk. Juododžio, pribuvo A- 
merikon ir Washingtone nu- 
sisamdę biurą; veikiai atvyk 
sta Amerikon pulk. Gedgau 
das; reikalauja vertėjų ir 
kitų militario štabo narių; 
2) Laiškas iš Paryžiaus, pa- 
sirašytas Naruševičiaus r 

Bielskaus praneša, jogei iš 
musų sriovės apturėta pas- 
kiausiai išsiųstieji pinigai 
62,400 frankų, taip-pat gau- 
ta pinigai ir iš Pittsburgho; 
sako: "Šiandien Lietuva y- 
ra dideliai sunkiame, tie- 
siog kritiniame padėjime, y- 
pač piniginiu žvilgsninu. 
Bet Lietuvos Delegacija Pa- 
ryžiuje turi stiprios vilties, 
jog Amerikos lietuviai ir 

toliaus rems Tėvynę ir pa- 
dės jai greitu laiku ingyti 
laisvės ir nepriklausomybės. 
3) "Įeina pranešimas, jogei 
lapkričio 4d. Pennsylvania 
Hotelyj, New York, Įvyksta 
susivažiavimas šių įstaigų: 
a) Išpildomojo Komiteto 
Finansinės Komisijos, c) a- 

biejų Tarybų, d) visų trijų 
Amerikos pramoninių ben- 
drovių atstovų, e) abiejų su- 

susivažiavimas šių įstaigų: 
tikslas sustatyti planą ir su- 

daryti vieną bendrą komite- 
tą Lietuvos bonų pardavinė- 
jimui. 4) 4-rių Tautų Ligos 
atstovybė raportuoja sekan- 
čiai: Liga siunčia Europon 
po pasiuntinį nuo kiekvienos 
iš Lygoje esančių tautų; Ly- 
ga rengia tarptautinį koncer 
tą New Y., tik data šį va- 

karą dar nežinoma. 5) Pu- 
blikacijos Komisija nusiskun 
džia, jogei musų laikraščiuo 
se (tūluose) veikia kokią tai 
nežinoma ranką, kad ardyti 
lietuvių politinius darbus ir 
kenkti Lietuvos nepriklauso 
mybės darbui. 6) Lietuvos 
Gelbėjimo Komisijos atsto- 
vai praneša: kįlo tuli nesu- 

sipratimai pačioje komisijo- 
je delei tūlos dalies nenorė- 
jimo užlaikyti tos komisijos 
raštinės; yra painė ir dėlei j 

finansavimo: C. Kom. davė j 
tam tikslui $500, bet katali-1 
kų sriovė nenori to padary-| 
ti. Laimė tik, kad p. tfjover 
prižadėjęs, jogei kas bus, 
kas nebus, c Lietuvos vaike- 
lių Amerika neapleisianti. 

Pranešimai raštu ir žo- 
džių, kurie yra labai didelės 
svarbos, tapo visame posė-i 
dyje išklausyti, ir tolesnis j 
Tarybos posėdis nukeltas, 
ant rytojaus. 

Posėdis spalio 22: Nutari 
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vakarą, jis eina į kinemato- 
grafą bei į krutamųjų paveik 
slų teatrą. Tą pati daro ir 
lietuvis ateivis, ir čekas atei- 
vis, ir kiti. Šiuo žvilgsniu tie 
ateiviai pilnai suamerikėjo. 
Ypač pastaraisiais laikais 
tarp lietuvių plačiai prasipla 
tino paprotys praleisti savo 

brangus vakarus krutamu jų 
paveikslų dulkėtose svetainė 
se. 

Bet dabartinis kinimeto- 
grafas šioje šalyj beveik jo- 
kios naudos neatneša žmo- 
gaus sielai. Dailės ten ne- 

rasi nei ant nago juodnagio, 
o technikos ištisos jūrės. 
O kiek ten bjauriausių pa- 
vyzdžių žmonių sugyvenimo, 
kiek žemų jausmų! 

Jokio aistetiško pasigro- 
žėjimo nei su žiburiu neieš- 
kok šiuolaikiniuose kruta- 
mųjų paveikslų teatruose. 
Ciniškiausios žmogžudybės, 
muštynės, jvairos apgavystė 
žema dora tik mirga, tik 
mirgo ant ekrano nuo pra- 
džios ikį galo. Juokų fil- 
mose ir beveik nėra jokios 
išminties, jokio sumanumo. 
Viskas kvaila, nepaprasta, 
išpusta, mažai ko bendro tu 

įri su aktualiu gyvenimu. 
Nesveikas ir nesmagus juo- 
kas tuose dvokančii < >se te- 
iatreliuose, kurie kas kart 
!vis pavojingesniais ir pavo- 
jingesniais tampa konkuren 
tais tikram teatrui. Kur dau 
giausiai tų sulyginamai pi- 
gų ir žemų kinematografų, 
ten blogiausiai laikosi dai- 
lės teatras. Suv. Valstijos 
gali patarnauti geriausiu 
tam pavyzdžiu. 

Neseniai teko matyti ši- 
toks paveikslas. Viena mer- 

gina pakliuvo į draugiją gir 
tų aficerių ir tapo nuskriaus 
ta. Ji žinojo, kas iš jai pra- 
žudė, lietuviškai beta- 
riant, rutų vainikėlį. 
Galų gale ji atrado 
vaiko tėvą, susirišę su 

juo taip vadinamu neatmez 
gamu moteiystės mazgu, ir 
karštai pamylėjo savo pri- 
gavėją! 

Pasakykit, ar daug jus pa 
žįstat tokių merginų, ku- 
rios galėtų karštai pamylėti 

tokius skriaudikus ištvir- 
kėlius? Juk tas taip pat 
skamba, kaip ir rusiškų juo 
dašimčių tvirtinimai, kad 
"žydai mėgsta, kuomet juos 
muša." Tokie paveikslai y- 
ra visiškai neteisingi, jie že- 
mina žmogaus vertybę įr 
nieko gero nepamokina. 

Daug kartų, beabejonės, 
jums teko matyti, kaip pa- 
prasta stenografistė bei tar- 
naitė išeina už milijonie- 
riaus. Prisižiūri tokių pa- 
veikslų fabrikų merginos, 
gaunančios į sąvaitę gal po 
kokių devynetą dolerių, ir 
jau jų galva pramušta, kad 
ir joms taip pasisektų. Su- 
ka plaukus, pilia ant nosies 
pudrą, tepa blakstienas by 
ti ir su jomis taip atsitik- 
tų, kaip su tomis ekrano lai 
mikėmis. Vietoje mokinties 
ir stengties išsprukti iš dvo- 
kiančios fabrikos, musų ne- 

laimingos merginos, prisižiu 
rėję netikusių ir neteisingų 
paveikslų, aikvoja savo e- 

nergiją turtingų vyrų gau- 
dymui. 

Tikru dramų amerikietiš- 
kame kinematografe beveik 
visiškai nėra. Dažniausiai 
viskas baigiasi kuogeriau- 
siai; veikianti didvyrį liki- 
mas paprastai gausiai apdo- 
vanoja ir doleriais ir meile. 

"Mes nenorime žiūrėti į 
liudnus reginius teisinasi 
amerikiečiai gyvenime 
tiek daug skausmo. Mes no 

rime pailsėti, pasigerėti, 
daugiau tvirtybės įgauti." 

Bet ar ištikro gauna pro- 
gos kinematografo lankyto- 
jas pailsėti ir pasigerėti? 
Kur tau! Išdirbęs visą die- 
ną dvokiančioje fabrikoje 
bei ofise eina žmogelis va- 
kare į kimšte prikimšta sve- 
tainę. Vietoje kad pasivaikš 
čiuoti parke, pasigerėti žvai 
gždėmis, ežero užimu, žmo- 
nės kvėpuoja cigarų dūmais i 
ir vadina tą p ilsiu. Nelai-; 
mingi! 

Krutamųjų paveikslų lan- 
kymo dėlei daugiausiai nu- 
kenčia plaučiai ir akis. Plau 
čiai genda nuo netikusio 
oro, o akįs nuo dumų ir nuo i 

latinio mirgėjimo. Nukenčia | 
ir kišenius, ypač šiais lai- 

kais, kuomet padidino Įžan- 
gą ir įvedė kares mokestį. 

Ką gi žmogus gauna už tą 
sveikatos ir pinigų leidimą? 
Gal smagumą, padrąsinimą 
kovoje už buvį. Visiškai 
ne. 

Sėdi, sėdi jis visą vakarą, 
žiūrėdamas, kaip kitiems 
stebuklingai viskas sekasi 
gyvenime, kuomet jis pats 
mušasi buities kovoje kaip 
sugauta žuvis ant ledo. Lai- 
mė ant ekrano netikra, iš- 
galvuota laimė, o tikras gy- 

j vienimas vargingas, juodo- 
mis spaivomis dažniausiai 

l klostosi. 

Tai ką, jųs visiškai ne- 

pripažįstate judomųjų pa- 
veikslų? gal paklausite ma 

nęs. Bet, juk tai diclis išra- 
dimas ! 

Žinoma, negalima visiš- 
kai pasmerkti kinematogra- 
fo. Ištikro, tai yra didelis 
išradimas. Mes privalome 
nupeikti ne krutamuosius pa 
veikslus abelnai, bet dabar- 
tinius paveikslus, dabarti- 
nias netikusias dramas ir 
kvailas komedijas. 

I Geras dalykas yra kruta-41 
mųjų paveikslų išradimas. 
Pasižiūrėkime į tarp vadina 
mus kelionių paveikslus. Ar 
gi nesmagu matyti prieš sa- 
vę, nors ir ant ekrano, sveti- 
mų kraštų laukus, ežerus, 
miestus, upes. Daug malonu 
mo ir daug naudos suteikia 
žiurėtojui tokie paveikslai. 

Verta lankyti ir istoriš- 
kus paveikslus, didžiųjų 
žmonių gyveninio perstaty- 
mus ir tt., jeigu tik jie gerai 
sulošti, teisinga scenerija 
teisingi, faktai paduoti. 
Tokie paveikslai mokina gy 
venti didžiųjų istorijos žmo- 
nių pasišventimas sužadina 
mumyse ambiciją smarkiau 
kovoti, tvirčiau žengti prh 
tikslo. < r| 

Ak, kaip gaila, kad taip 
mažai tokių paveikslų rodo- 
ma Amerikoje. Jei čionykš- 
tis kinematografas bijos ra- 

dikališkų refomų, tai jis 
taps dideliu pavojumi Suv. 
Valstijų kulturai. Amerikos 
visuomenės vadams reikėtų 
atkreipti rimtą domą į šį da 
lyką. Homo Novus. v 

mai: 1) Išrinkta Svetimų 
Reikalų Komisija: V. W. 
Ambroze ir V. Leščinskas. 
2) Nominuota ir rekomen- 
duota vertėjai į Amerikos 
Brigadą. 3) Nutarimas de- 
lei finansavimo Lietuvos mi- 
litarės misijos štabo, sulyg 
Lietuvos Valdžios rekomen- 
dacijų, užtvirtintų per Lie- 
tuvos prezidentą Smetoną. 
4) Išreikšta pritarimas daly- 
vauti visų stambiųjų Įstaigų 
atstovų susivažiavime lap- 
kričio 4 d., delei Lietuvos bo, 

nų pardavinėjimo. 5) Primin 
ti Ipild. Komitetui, idant ji- 
sai praneštų tūlai korporaci- 
jai, kuri lietuviškuose laikraš 
čiuose garsinosi p. Vinikai- 
čio atsakomu pasiremdamas 
idant Lietuvius suvadžiotų, 
kad Išpild. Kom. užreikštu, 
jogei skelbs laikraščiuose to, 
kį kesinimasį suvadžioti. 6) j 
Užgirta Chaplain Langhan 
išvažiavimas Lietuvon, kad 
mergaitėms į augštesnį mok-1 
slą eiti pagelbėjus. 7) Už- 
girta sumanymas, kad Ta- 

rybų bendri susivažiavimai 
bus paka-čiui sukviečiami 
vienos ir antros Tarybos, į 
kožnos nurodytą vietą. 8) 
Užgirta konstitucijine taisy- 
klė, kad kiekvienas Lietu- 
vos Liuosybės darbui ken- 
kiantis veikėjas, negali buti 
Tarybos narių ir išdavinėti 
Lietuvių priešams politinės 
slaptas, bei provokuoti pa- 
čių Lietuvių tarpe nesutiki- 
mus. J. O. Sirvydas. 

Amerikos Lietuvių Tauti- 
nės Tarybos Sekretorius. 



SVEIKAME KŪNE—SVEIKAS PROTAS j 
DR. A. L. GRAI6UNA9, Skyriaus vedėjaa. 

(Dr. A. L. Graičunas mielu noru duos atsakymus "Lietuvos'' skil- 
tyse ] hygienos ir sanitarijos klausimus ir kaip apsisaugoti nuo ligų. 
Jeigu mitų stoka vietos, ar j kokius klausir.us netiktų atsakyti per 
laikraštj, "vi bus atsakoma laiškais, tik tuokart reikės prisiųsti ad- 

resas ir krasos ženklelis). 

(Tą^a iš X249). 

Ir don, aš pasakysiu, kad tieji 
radikalai, šias idiotiškas ideas pa- 
laiko, kaslink liuoso, niekam ne- 

varžomo praktikavimo medicinos. 
Ir tas tik paskatino mane sutikti 
prabilti j jus, gerbiamieji. Daug ra 

dikalų net išdrįstą nužiurėti ma- 

nyje prieštaravimų .pačiam sau 

kaslink neprielankumo tiems ne- 

teisuotiems daktarams vyli,il- 
giams. Jie net nusistebi, kad Dr. 
,Wm. J, Robertson'as, k^iris yra 
plačiai žinomas nesuteptas libera- 
las visose sierose žmogaus veik- 
lumo, staiga pasirodyti] tokiuo at- 
kakliu priešininku nediplomuotiv 
daktaru ir taip įtemptinai ir šir- 
dingai reikalauja tų j ų ponų pra- 
šalinimo ir nubaudimo. Mano 
draugai, nėra tame Jokio priešta 

ravimo. Aš visados aiškiai mačiau 
skirtum.-} tarp laisvės ir teisėto 
leidimo. Žmogaus sveikata—žmo- 
gaus gyvastis — buvo visada ma- 

»^no sąžinėje bi.ingiausieji daiktai, 
ir pavelyti, kad jie su .širdies ramu 
mu ir šaltu krauju taiptų suardyti, 
išnaikinti iper kokius ten ignoran- 
tus ir šundaktarius — tai jau per- 
daug! 

'Kaslink-gi apkaltinimo, kad me- 
dicinos gydytojui yra labai prie- 
šingi neteisėtiems gydytojams 
vien tik iš saumyliško atžvilgio/ 
t'\i aš galiu tik tiek pasakyti: visi 
šitie aipkaltinimai yra nepamatuo- 
tais šmeižimais ir tiek. Dau- 
giausiai tie gydytojai užsipuola 
ant šundaktarių, kurių medžiagiš- 
kas stovis pilp-i aprūpintas. A1- 
meniškai aš neatbočiau nei ant na-» 

go juodumo ir jeigu rytoj visi kur- 
piai pradėtų gydyt' o gatvešlaviai 
užsiimtų chirurgija. Manės, tas 

nepaliestų pinigiškai nei kiek. Bet 
mano širdis kraujais apsipiltų iš 
gailesčio link kenčiančio žmogaus. 

Publika nėra kompetentUka, ap- 
kainuoti tikrą gydytoją. 

Manės .užklaus gerbiamoji pub- 
lika bei dalis jos: "Ar manai, ta- 

m.sta, kad mes esame nesumanųs, 
ignorantai, kad negalėtumėm pa- 
rikviesti savo reikalams sumanaus 

gydytojo? Ar mes negalime nu- 

tarti, kuris gydytojas geras ir su- 

manus, o kuris netikęs? Taip, ger- 
biamieji, jųs esate nesumanųs šio- 
je sritvj, jų esate perdideli ig- 
norantai medicinos reikaluose (da- 
lykuos), ir jusų opini;?. kuris yra 

geras ir sumanus gydytojas, o ku- 
ris yra negeras nesumanus gy- 
dytojas visiškai nieko nevertas. Li 
ga ir pagijimas iš ligos yra per- 
daug komplikuotas dalykas, kad 
galėtumėt teisingai apkainuoti. 
Gydytojų sumanumas nėra gali- 
mas apkainuoti pagal jo apsiėjimą 
ir kalbą, .pagal jo išvaizdą, drabu- 
žius, automoblių, jo dailų ir bran- 
giai įtaisytą ofis t, arba net ir pa- 
gal stebuklingai išgydytą atsitiki- 
mą mirtinai susirgusių ligonių. 

-Lai bus man pavelyta čion pa- 
duoti pavyzdžiui keletą paiprastų, 
kasdieninių atsitikimų. Vienas 
žmogus staiga įgyjav nepakenčia- 
mą skausmą pilve ir papilvėj. Jis 
paMŠauka d-rą A. Daktaras A, 
apžiurėjo ligonį. Liga nėra dar 
aiški, diagnozo tikraus negalima, 
pastatyti; gali buti "Appendicitis, 
Peritonitis, uždegimas žarnų, ar 

kas nors kita. D-ras A. paguldo li- 
gonį lovon, iprisako jam gulėti ra- 

miai, priimti tik skystą maistą, 
na ir paaiškinęs kitus reikalingus 
dalykus išeina, sakydamas, kad jis 
atsilankys ant rytojaus, kada 
svmptomai ligos bus aiškesni ir 
paveikslas visos ligos aiškesnis. 
Jis sako: y«a daug geriaus jei li- 
gotiis trupučiuką daugiaus paken- 
tes skausmą, negu užtemdinti pa- 
veikslą ligos su pagalba narkotis- 
kų (skausmas stabdančiu) vais- 
tu. Jis išeina. Ligonis nėra tuom 

pakakintas. Jis nuo skausmų pasi- 
daro labai neramus. Jis liepia pa- 
šaukti kitą daktarą — d-rą B. Be 
jokio mėginimo ipastatyti diagno- 
zą šis gydytojas Įleidžia po odą 
morphinos ar užrašo opium šio- 
kiame ar tokiame pavydale ir kriu 
kis atliktas. Ligonis ant syk pa- 
sijautė geriaus, skausmai praslin- 
ko, jis užmigo ir miegojo per visą 
naktį. 

Tuom laiku, vienok liga įsiga- 
lėjo," nors symptomų nėra aiškių, 
nes jos užtemdė — opium ar mor- 

phinas. Ligonis mirtinas ir mirtis 
ligonio gali būti pilnai delei an- 

trojo gydytojo d-ro B. kaltės. 
Vienok, šiame atsitikime d-ras B. 
akysna ligonio draugų ir giminių, 
bus laikomas už geresnj gydytoją, 
negu d-ras A. Na, argi ne d-ra* 

,B. kai^p ranka nutildė visus skaus- 
mus ir ligonis per visą naktį mie- 
gojo. Na, ką padarysi, kad numi- 
rė. numirus nėra gydytojaus. 

PIRMA N£į6U PIRKSI, GAUK M'JSŲ KAINAS. 
ant Dury, L«ntŲ, Rimą Ir Stogams fopiarty 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul s*ubi| Ii yldau®, po I1.CG ai c*J!oną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

SOOS-3039 80. HAL8TED $TF*E6T, CHICAGO, ILL 

VYRIŠKŲ D^\jSSĮ^SOS~ Teisingos Kainos. 
Užgunedinimat garantuotas 

Vyrų ir vaikinų riufcti ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių sta'.lų ir konservatyvlškų modelių $20.00 Iki 445.00. 
Vyrų ir Jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augSSiau. Valkų siutai nuo $5.00 ir augšClau Pirkite eau overkotus dabar. Kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augučiai: FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augSCiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro.Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnijęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiraas. 
Kraujo, if.kstų, Nervų ir abebias s(ėkų nustejimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pageli oj nesigailėjau visoje 
Amerfioj ir už rubezių. bet nielrur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kadi pareikalavau Jutaras vaistų, Bit'crio, 
Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebeBadė po krutinę. 
Vidvrių rėžimas iinyko po uimuįimui visų ligų. Bė- 
giu 3 stėneslų išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

luutras, oj neria, ir po mr.n. sm-a paveiKS.e pama eiau tokį skirtumu kaip tarp dienos ir uakticj. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių džkoju 
Salutaus mylistų gerad<-.lstri ir linkiu ri-jiems savo draugam, ir pažįstamiems 
sn tokiais atsitikimais patariu nnoilrdžiai kieiptis prie Salataras: 
SALUTARAS CHEMICAL IN3TITUTION. J. 8ALTRENAS. Prof 

1707 80. HaUted 8U Phone Caru 6417 Chicaga, iliinoia 
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MIRĖ LIETUVIS KUNI 
GAIKŠTIS. 

Rugp. pabaigoje mirė ku- 
nigaikštis Giedraitis. Jisai vi 
są laiką gyveno Rusijoj. Tik 
tai paskutiniu laiku buvo ap 
sigyvenęs Suvalkuose. Jisai 
paėjo iš senos lietuvių kuni- 
gaikščių giminės. Senelis bu 
vo užmiršęs lietuvių kalbą, 
kaip visi anų -laikų Lietuvos 
didžiūnai. Senelis 79 metų, 
apsigyvenęs Lietuvoje, norė- 
jo kuomi nors dar Lietuvai 
padėti. Turėjo parašęs rusų 
kalba veikalą apie Lietuvos 
praeitį ir rengėsi spausdinti, 
bet mirtis senelį prispaudė. 
Jo vienturtis sunus Vladimi- 
ras su savo šeimyna, rodos, 
Kieve. 

LIETUVĖ DZŪKĖS DŽIAU 
GSMAS. 

Kada Lietuvos Ministerių 
pirmininkui lankėsi Sei- 
nuose, tula lietuvė dzūkė 
susirinkime sušuko: "Ir 
man Dzievulis davė pa- 
matyt savo šalies kara 
lių! Nors jau neilgai gyven- 
siu, bet džiaugiuosi, kad ir 
mus žemelį bus kam valic!" 
Šitaip sveikina Lietuvos liuo 
sybę Lietuvos seneliai, ženg- 
dami į grabą! 

LIETUVIU KALBOS KUR 
SAI ŽYDAMS KAUNE. 

Sulyg žydų laikraščio "Di 
Judiše Štime" Kaune atsi- 
darę lietuvių kalbos kursai 
žydams. Tas žydų laikraštis 
rašąs: "Lietuva buvo prislėg 
ta ir lietuvių vaikai turėjo 
mokintis rusų mokyklose, 
nes liehivių mokyklos buvo 
uždraustos. Daug iš inteli- 
gentų taip pat nevartojo lie- 
tuvių kalbos. Tada jau žy- 
dų inteligentų tarpe buvo 
girdėti labai dažnai balsų, 
kurie šaukė Lietuvos žydus 
mokintis saivo kaimynų kal- 
bos. Dabar šis klausimas vi- 
sai kitoks, ir jį reikia buti-1 
nai kuoveikiausiai nuspręsti,1 
nes męs turime mokėti tos 
valstybės kalbą, kurioj męs 
gyvename ir kitados drauge 
kentėjome." Kauno miesto 
inteligentija tą gerai supra- 
to ir šitam tikslui atidarė 
kursus. 

Nagi, ar bereikia didesnio 
paraginimo patiems lietu- 
viams mokintis savo kalbos. 
Ar bereikia didesnio užgėdi- 
nimo ciems lietuviams, ku- 
rie savo kalbos nemoka, ne 

simokina, jos nebrangina ir 
I ja nekalba. Čia priderėtų sa- 
"0 akis atkreipti svetiv* gi- 
musio ji ir augusio j i lietuvių 
jaunuomenė, kaip tai Brita- 
nijoj, Amerikoj ir kitur. 

Rei'iria pridurti, kad tokie 
; lietuvių kalbos kursai Kau- 
ne yra ir paaugusiems lietu- 
viams. Tuos kursus, tarytum 
lanko vienas kitas ir iš 
Škotijos parvažiavęs lietu- 
vis. i 

LIETUVOS APŠVIETOS 
ĮSTAIGOS. 

Šių metų pradžioje Lietu- 
va be kitų įvairių įstaigų, sa- 
vo "Tarybos," Ministerių 
Kabineto, daug kitų valdinin 
kų ir kariumenės, turėjo 1, 
500 liaudies mokyklų ir dau- 
giaus ne 20 gimnazijų. Nė- 
ra abejonės, kad Lietuva šį 

i rudenį turi tų apšvietos įstai 
jgų kur kas daugiaus. Lietu- 
jva, buvusi prispaudime ir at 
Isilikusi daug kame nuo kitų 

šalių, sparčiais žingsniais žen 
gia pirmyn. Lietuvos nepri- 
gulmybės pripažinimas Eu- 
ropos didesnųjų valstiių tu 
rės Lietuvą sudrutinti, tai 
neprigulmybei įsigyventi pa 
dėti ir durys j šviesą ir "tie 
eą" plačiaus atidaryti. 

LIETUVIU APŠVIETOS 
STOVIS. 

Lietuva iškentusi daug 
priespaudos ir mokslo al- 
kio, neturėdama nei moky- 
klų, nei, pagaliaus spaudos 
per 40 metų, nei liuesai ga- 
lėdama mokintis rašto namie 
privačiai, bėgti yra nema- 
žiaus apsišvietusi, neg Lie- 
tuvos kaimynai. Kiti sako ir 
rašo, kad Lietuva yra apsi- 
švietusi labiaus už lenkus, 
kurių 35% yra išėję moky- 
klas. Ir už rusus, ku- 
rių vos 20% išėjo apsišvie- 
tę. Lietuvių gi mokančių 
bent skaityti yra 70%. Ir su 

inteligentais Lietuvai nėra 
taip bloga, kaip nekurie pra 
nešavo ir patįs nekurie lie- 
tuviai prisisergėjo. Visa ne- 

laimė, kad Lietuvos inteli 
gentija yra išsiblaškiusi ir 
ne visa dar sugrįžusi iš sve- 

timų šalių, kaip tai Rusijos 
ir iš kitur. 

LIETUVOJE DVARAI 
PARCELIUOJAMI. 

Pranešama, kad Totlebe- 
no dvaras Kedainiuose, Kau 
no gub. pacaliuojamas t. y. 
yra skirstomas į gabalus ir 
dalinamas, ^otlebeno, kaip 
ir daug kitų rusų dvarai Lie 
tuvoje, priklauso prie teip 
vadinamų "majoratų." Tie 
dvaj ai yra gauti rusų veltui, 
atėmus žemės iš Lietuvos sa 

vininkų ar kitaip kaip. Už 
tas atimamas žemės dabarti 
niams savininkams nieko ne 

mokama. Gaunantieji tas že 
mės, turi kiek mokėti Į teip 
vadinamą "žemės fondą." Iš 
to fondo bus paskiaus mo- 
kama už paimamas žemės 
Lietuvos ir duodamas Lietu- 
vos bežemiams iš tų savinin 
kų, kurie yra žemės pirkę ir 
mokėję patįs. Nes kiteip bu- 
tų skriauda. O su suskriauda 
negyvensi. Žemės ims ir iš- 
tikrų Lietuvos savininkų, ku 
rie turės daugiaus, neg val- 
stybės įstatai leis turėti. Ki- j 
teip neužtektų visiems beže- 
miams ar mažažemiams. 

AUKOS ŽEMAIČIU SEMI 
narijai. 

Žemaičių vyskupaas kun. 
Karevtyčius išleidęs aplin- 
kraštį Į vyskupijos kunigus 
ir žmonės, ragindamas au- 

kauti palaikymui Žemaičių 
dvasiškosios Seminarijos ar- 

ba Kolegijos, kur mokinas 
jaunikaičiai, einantieji j dva 
siškąjį luomą. Aukos, ren- 

kamos vieną kurį pasirinktą 
įnedėldienį arba atlaidų die- 
iną visose vyskupijos parapi- 
įjose. Aukos turi buti pabaig 
tos rinkti ir priduotos per 
dekanus iki 1 lapkričio arba 
Visų Šventų dienos. 

žemaičių Seminarija labai 
nukentėjo ir suvargo delei 

i karės. Kunigai Seminarijos 
i palaikymui ir pirma mokėda 
vo kas met paskirtą duoklę. 
Tas paprotys ir dabar pasi- 
liekta tuolabiaus. Aplinkraš 
tis išleistas 31 d., gegužės, 
šių metų. Taip rašo mėnraš- 
tis "Ganytojas' N. 10. Tą 
patį praneša ir kiti Lietuvos; 
laikraščiai. I 

Lietuvaite Norinti 
Pastoti Kariumenėn, 

Viena lietuvaitė Biržų ap- 
skričio kreipėsi į Tarybą se 
kančių laišku: 

"Atsiprašau, kad aš, netu- 
rėdama ir nežinodama prie 
^o kreiptis, išdrįstu Jus sa- 

vo laišku trukdyti. Gerbda- 
ma Jus, aš tikiuos, kad Jus 
nepaniekinsite mano prašy- 
mo ir neatsisakysite atkreip 
ti domės į šį mano laišką ir 
pagelbėsite man savo priete- 
liškais patarimais. Aš pasiry 
žiau Jums atverti savo sielą. 
O, kad galėtumėte mane su- 

prasti, lig dugno permatyti! 
Išreiškiu aš Jums savo idea- 
lą. Mano idealas tai verži- 
masis į mūšio laukus, į kovo- 
jančių brolių karžygių ei- 
lės. Mano idealas tai troš- 
kimas šokti j kovos sukurj 
tėvynės gynimui ir, drąsiai 
atstačius krutinę priešų kul- 

jkoms, nešti savo pasišventi- 
mą, drauge su karžygiais 
broliais, ant liepsnojančio tė 
vynės aukuro. Tai noras pa- 
švęsti savo gyvenimą nepa- 
žįstančiai nuilsimo jėgai. 

Saivo idealui prižadu amži- 
ną ištikimybę ir tikiu, kad 
joks išmėginimas jo neper- 
lauž. 

Mano ištikinimas veda 

prie to. Veržimasis i kovą 
tai mano įgimties apsireiški- 
mas. Juk ir tėvyne išsiilgus 
reikalauja mūsų lietuvaičių 
pasišventimo; reikalaujadrą 
sių karžygių, stojančių j jos 
gynėjų eilės. 

Ir kodėl mes, liecuviatės, 
negalėtumėm dalyvauti mu- 
šiuose? Kodėl tėvynės meilė 
turėtų pasilikti vien tik žo- 
džiuose- Kodėl negalėtų ap- 
sireikšti narsiuose darbuose, 
karžygiškame pasiaukavi- 
me? 

Kodėl toks beširdis skir- 
tumas? 

Kodėl taip neteisinga vi- 
suomenės tvarka? 

Širdis verda krauju... Ne- 
taip buti negali, taip nepriva 
lo buti. 

Maldauju aš Jus, gerbia- 
mieji maldauju visa širdimi, 
priimkite mane į kareivių ei- 
les. Aš pilnai teisingai jau- 
čių, kad viską galėsiu atilk- 
i, ko reikalaujama nuo karei 
vių vaikinių. Mano protas 
jaunas, nenuilsęs, siela karš- 
ta, pajėgos neišaikvotos. 
Trokštu išpildyti savo gyve- 
nimo užduoti. 

Turiu viltį, kad neatsisa- 
kysite pranešti man, kur rei- 
kia kreiptis su prašymu, jei 
ne prie Jusų. 

Su nuolankiausia pagarba 
Pilietė K. K. 

G. kaimo Biržų aps^r- 

Pridek Nauju* Metu* eu tobulu aklu r» 

gijimu, taip. kaa nifcVo nepraleistum#! per tr 
iui metus, kas tau įali buti liaudines. 
rcgjjtS prašalki ima, pasitarkite tu manim, 
priei einant kur kitur. Egzaulnacija DVKAi 

Gerai pritaikinti akiniai prašalini akių ii 
galvot ckaudijimu3. trumparegyste srba t*l> 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. f ^ICAG' 
iiiot luttv i, rira Vlatt'o apiickoa. Tfcruykiu 

i :«dco aarai* 
Kajupaa 2*tos Gatrfc*. 

Valandos: nuo 9ton vai. rytu iki 8 Ttl. »al«i 
Kedžlioj: cau > »(•!. rjio iki 14 vai. ėita+% 

DR. I. E MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Telefonas Yards 723 I 

Atsišaukimas į Amerikos 
Lietuvius Kareivius. 

Mes, Chicagos Lietuviai-Karei- 
viai, tarnavę Amerikos kariume- 
nėje laike visasvietinės karės už 
laisvę viso pasaulio, mes atsišau- 
kiame į visus lietuvius kareivius 
bei vis.-} jaunimą visoje Ameriko- 
je. Organizuokitės /isi kuogrei- 
čiaiusiai ir skaitlingiausiai, nepai- 
sant kokių ipažiurų arba partijų, 
kam tik rupi Tėvynės meilė ir per 
kieno širdį kalba lietuvystės dva- 
sia. 

Tie, kurie esate jau susiorgani- 
zavę j kareiviškas organizacijas, 
k. t. Lietuvos Liuosybės Sargai, 
arba panašiai kiti tokie būriai, ma- 

lonėkite susinešti su Chicagos lie- 
tu viu-kareivių centrale valdyba, 
kur 'bus galima susitarti kaslink 
platesnių užmanymų bei veikimo 

Mes Chicagos liet.-kareiviai per 
sunkų darbavim^sj esame atsiekę 
maž-daug pasekmių šiame užma- 
nyme ir turime Įsteigę tuomlaiki- 
nę centralę valdybą. 'Randasi pen- 
kios kuopos, kuriose skaitlius da- 
siekė suvirs 500 kareivių. 

Šiuomi, mes, organizuoti liet.- 
kareiviai, šaukiamės i vigus mūsų 
brolius-kareivius bei visą jaunimą 
visoje Amerikoje, ragindami vi- 
sus organizuoties ir darbuoties 
kuosmarkiausiai, idant butų gali- 
ma įvykdinti visuotiną kareiviu gu 
važiavimą kuotrumpiausiu laiku, 
kur bus galima ipradėti darbas 
kaslink susivienijimo kareivių vi- 

soje Amerikoje, ir apie tai pasi- 
tarus — išrinkti tam tikras valdy- 
bas del visos organizacijos. Svar- 
biausias darbas — tai išnešti griež- 
tas rezoliucijas vardan visų mus 

kareivių delei parodymo pasauliui, 
kad ir mes lietuviai kariavome už 
laisvę viso pasaulio, — ir reikalau- 
dami kad tas pasaulis atidarytų 
duris Į laisvę musų nuvargusiai 
Tėvynei, ir taipgi j Washingtoną, 
kad išpildytų, ką jie nuims priža- 
dėjo. 

Jau senai yra laikas tą padary- 
ti, nes musų Tėvynę terioja prie- 
šai — ten yra musų namai, moti- 
nos ir musų sesutės, kur visokie 
svieto valkatos įplėšia ir mindžioja 
jų garbę ir dorybę. Tai kokis da- 
bar yra žmoniškumas. Jeigu mes 

kariavome už tą žmoniškumą ir 
laisvę, tai^visi jauni vyrai stokime 
eilėn ir ginkime nuvargusią musų 
Tėvynę. Organizuokimės ir vie- 
nykimės visi į vieną Iburj, nes ra- 

sime būdą, apginti Tėvynę. 
Toliau mes paduodame pradžią 

musų konstitucijos arba įstatų 
ant kurių remiasi musų organiza-, 
cija. 

Instatai Amerikos Lietuvių Ka- 
reivių — Chicago, 111. 

SKYRIUS I. 

Tikslas. 

I. — Tikslas šios organizacijos 
yra — sujungti visus lietuvius- 
kareivius, tarnavusius Suvienytų 
Valstijų arba Alijantų kariume- 
nėje, ir visus vyrus nuo 18 iki 40 
metų amžiaus, netarnavusius mi- 
nėtose kariumenėse. 

Šita organizacija dalinasi j du 
skyrius: Pirmas skyrius susidės" 
iš kareivių, tarnavusių kariume* 
nėse, o antras skyrius — iš lietu- 
vių ne-kareivių, netarnavusių ka* 
riumenėse, esančius viršminėto 
amžiaus. Taipgi šios organizaci- 

I jos tikslas yra kovoti už Lietuvos 
laisvę sekančiais budais: 

■Rezoliucijomis, protestais, liuos- 

J norių važiavimu Lietuvon kariau- 
ti su jos /priešais ir visokiais ki- 
tais tinkamais budais remti Ame- 
rikos lietuvių darbus, kurie sta- 
čiai ir atvirai dirba Lietuvos Vals- 
tybės labui, ginti lietuvių vardą 
ir garbę, rūpintis lietuvių gerbū- 
viu Amerikije. 

I'I. — Fiziškas lavinimasis, kaip 
tai: gimnastika, atletiškas karei- 
vių mankštinimasis ir t. t. 

III. — Kulturinis lavinimasis: 
rengti moksliškas paskaitas, pra- 
kalbas, įsteigti amato pamokas ir 
kitokius įvairius veikimus, mokin- 
ties labdariškumo, ginti darbinin- 
kų reikalus ir sekti pasaulinės dip- 
lomatijos bėgį. 

IV. — Pasilinksminimai: reng- 
ti pasilinksminimo vakarus ir 
draugiškus išvažiavimus ir t. t. 

(Nepraleiskite šio atsišaukimo, 
gerbiamieji draugai! 

Malonėkite atsišaukti iš visų 
dalių Suv. Valst. trumpiausiu lai- 
ku, Čionais paduotu antrašu: 

Centralė Valdyba: 
Pirm. Dr. S. Naikelis, 

i-st Lietu. U. S. 
Rašt. J. J. Zamkus, 

Kasierius Dr. S. Biežis 
i-st Lieut. 

ir kiti žymus kareiviai. 

J. J. ZAMKUS, 
4121 S. Rockvvell St. 

Chicago, Iii 

i-st Ser?:. 

SKAITYKITE 

IR 

PLATINKITE 

"LIETUVA" 

Gerklės skaudėjimus, diegliai kruti- 
nėjo, influenzos, pasirodymo ženklai. 

Ištrink gerklę ir krutino su 

PAIK EXPELIERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsilcisk taip, ka<^ tavo pagautas šal- 
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
influenzą ir i kitokias pavojingas ligas. 

Nusipirk šiandieną sau ptrankiuusi 
oje nptickojo l'aiu-Espellci'io. 85c. ir 
03c. butelis. 

Tikrieji turi ruv.su vaizbaženkli 

4, IKARĄ ^ 
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AL). RICHTER 6 CO. 

326-3^0 Broadway New York 

IMT"LIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
| LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus Ir miestelius, gelž- 
helius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalbas. 
ŽLMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir susideda 1$ 8 dalių. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imptrija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1877). 
*0 Lietuvos Impei'ja po Vytautu Didžiuoju (139?—1433). 
7) Lietuva.: Valstybė prie? Patialinimį. 
8) Dabartinė Lietuva. 

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

"Lietuva" 8253 So. Morgan St. Chicago, 111. 



Aukautojai ir Jų Aukos. 
Per Laisvės l arpo Išleistuves 

PASARGA. 
Visi gerbiami aukautojai, 

kaip draugystės' taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų sara.vi, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Ttpa). 

Gurskis A. P. Dr 1,00 
Gurenas Petras P 1,00 
Garla Kaz 1-00 
Girdvainis Faan 1.00 
Girbontas Ignatius F 5.0C 
Grigula John 1.00 
Grigaliūnas Vinc 5.00 
Glacene Tzabeli 2,00 
Gricius Stan, 5,00 
Guzauskis Stan 1,00 
Glucas 'noz 5,00 
Grubi i- skis Joseph .... 100 
Griba etras 5.00 
Gedmintis Konst 5,00 
Gapshis Viktoras 2.00 
Grebavičicnė Amelia .... 1.00 
Gargas Tonis 2.00 
Grigliunas John 2.0C 
Gurauskis Kaz 5.00 
Galinauskis Tzid 5,00 
Gritenas Vincas 100 
Gavėnis Juozas 1.00 
Giraitis Antanina 10.00 
Ivaškis Juozapas 1.00 

Jascus Ludvig 5.00 
Jušč'us Tzid 5.00 

Jakutis Aug ,. 1.00 
Juodis Viktoras 1.00 
Jaraminas Antanas .... 1.0C 

Junonas Jonas 200 

Jokūbaitis Aleks 5.00 

Jončas Juozapas 5.00 

Juška Roleslav 5.00 

Hevičis Kaz 1.00 

Jaras G 2.00 
Jaukas Akx 5.00 

Judis Domininkas 1,0*3 
Jestromskis Mykolas .... 50c 

Jasas Andrius 1,00 
Inska Kaz 2,00 
Jučas Mik- 5,00 
Jurašiunas J 3.00 
JuškaiJs Juozas 5.00 

Jocis Peter 1.00 

Jankauskas A 1.00 
Turevich A 2.00 

J'.išiene Ona 1.00 

Jurjonas Adam 2.00 

Juškas Eronitnas 5 00 

Jonkus Mikalojus 5.00 

Jurgietis J 5.00 

Jakas John 10.00 

Jaraitis Louis 1.00 

(Bus daugiaus). 

AUTOMOBILIAI SUSIMU 
šę MOTERĮ SUŽEIDĖ. 
Susimušę du automobiliai 

prie Sheridan kelio ir Emer- 
son gatvės, panėdėlį, mote- 
rį Philip Heilmann, 143 W. 
Fifty sixth st., sunkiai su- 

žeidė. 

flr 000 UŽ KOJĄ. 
An w Sania, 15 metų 

vaikas, gyvenąs 4817 S. 
Hoyne ave., gavo konpenci- 
jos $15,000 kaipo atlygini- 
mą už savo koją, kurios jis 
neteko vasario 15 d., 1916 
metais. 

Tai nuteisė augštesnis teis 
mas praeitą panedėlį. 
ANT 18-tos SURINKTA $150. 

■ Vakarykščios "Lietu-vos Sąvai- 
tės" prakalbos ant 18-tos pavyko 
neblogiausiai, nors ir nepasisekė 
gauti tinkamos svetainės. 

Išviso tapo surinkta 150 dolarių.Į 
Kalbėjo garbus musų svečias p 
Žuris ir advokatas St. Kodis. 

Šiandie ivy-.s prakalbos "Mil 
dos" svetainėje. Vadinas, dabar 

prisiartino bridgeportieČitt eilė pa- 
rodyti savo "macnumą". Neuž- 

sileiskite, vyrai ir moterįs, kitoms 

kolonijoms. Eikite visi šiandie 

prakalbas. 

v 

Vietines Žinios 

TOBAKO NEBENORI SU 
PAČIA GYVENTI. 

Ponia Agata Tobako, ku- 
ri gyvena 2006 W. 22nd st., 
persiskyrė su savo vyru. Vy- 
ras sutiko jai mokėti $8. Į 
sąvaitę, iš savo savaitinės 
mokesties $18. Bet teisme 
Agata skundės, kad toki 
mokestis jai permaža išmai- 
tinti save ir dvi dukterį. 
Tuomet ponas Taboko paiš- 
kino, kad j: turi pulką vištų, 
keletą kiaulių ir daržą, kas 
palengvina jos pragyveni- 
mą. Teisėjas patarė jiems 
iš Vieno šeimynoj gyventi, 
bet ponas Taboko atsisakė. 
Sako: "Jei jai jau neužten- 
ka pragyvenimui $8, tai aš 
duosiu $10. Aš galėjiu pra- 
gyventi ir su aštuoniais do- 
lariais." 

Teisėjas pavelijo jiems da 

ryti taip, kaip jiems tinka 

PENKIOLIKA NAŠLAIČIŲ 
NAMU VELTUI GAUS 

PIENO. 

Panedelį Chicago Babies, 
Free Milk Fund organizaci- 
jos ir oficialės našlaičių prie 
glaudos atstovu susirinkime, 
tapo nusprensta, kad nuo 

dabar penkiolika našlaičių 
vaikų namų veltui gaus pie- 

» *. j-* r r .> 

$77,175 AUKU SURINKA 
VAIKŲ "TAG DAY" 

Panedelį Chicago Cbildren's 
Benifit Lague pranešė, jog 
metiniame vaikams aukų 
rinkime ("tag day") spalio 
20 d. jau buvo surinkta $77, 
175. Tai daugiau negu pa- 
prastai. 

KAREIVIS SAKO, JOG 
JO PATI, NE JO 

John Stapf prieš išeisiant 
į karę, lapkrity, 1917 m., 
tūlam šokyje susitiko ponią 
Berger, kuri persistatė, 

kaipo mergina, Paskiaus jie 
du susitikdavo tankiaus ir 
jau prieš pat iškeliausiant 
j Francuziją John Staupf 
apsivedė ponią Berger. 

Kuomet karė pasibaigė 
ir p. Staupf sugrįžo namo, 
tai savo ponią rado su kitu 

vyru begyvenančią. 
Ji pradėjo teisintis, buk 

tas vyras esąs jos borlis., 
Vienok kareivis Staupf iš pa į 
tikėtinų šaltinių patirė, kad 
tas vyras yra jos sužieduo- 
tinis Albertas Berger. 

Staupf'as apie tai praeitą 
panedelį pranešė teismui ir 

prie to dar pridėjo, kad 

ponai Bergeriai gudriu bū- 
da plianavo pasisavinti 

John Staupf apdrausmę $10, 
000, jei tik jis butų žuvęs 
karės lauke. 

PAŠAUTAS LIETUVIS. 

Juozapas Burba, 3927 W. 
Fifty-sixth st., nedėlios ry- 
tą tapo pašautas John Bra- 

giel, gelžkelio sargo, prie 
S. Crawford ir Archer A ve. j 

Sargas tvirtina, buk jis 
pastebėjęs Burbą su maišu 

javų beeinant ir pareikala- 
vęs, kad jis sustotų; bet 
Burba pradėjęs bėgti, tuo- 
met sargas šovęs į bėgantį. 

Detektyvai apžiurėjo tą 
vietą, kur Burba tapo pa- 
šautas, bet javų maišo ten 

j nesurado. Burba taipgi užsi 
Igina nuo to. 

BRIDGEPORT. 

Sp* io 1 ir 2 clieną, Mil- 
dos svetainėje buvo rodomi 
krutantieji paveikslai, Lais- 
vės Varpo išleistuvių. Ten 
buvo renkamos aukos dėl 
nukentėjusių nuo karės mū- 

sų brolių Lietuvoje. 
Aukos ir aukautojų var- 

dai: -Tonas Grišas $20. 
Po $5. .. St. Margevičia, P. 

Banauskis, Vladas Gedvilas 
G. Laurinavičia, P. Buikis, 
Vladas Juris, Vladas Alek- 
sandravičia, P. Bekinas, B. 
Pocius, O Varašius, J. Ka- 
tiliavas, F. Vamagis, Ig. 
Stančius, J. Šarka, Aleksan- 
dra Daukšas, St. Petraitis, 
D. Biauka F. Augustinas ir 

į J. Lesnauskis. 
Vladas Budraitis $3. 
Po $2. L. Uksas, L. Pau- 

lauskis, J. Žiniančius, J. 
Slaskutis, P. Šimkus ir M. 
įKučianas. 

Po $1. Ig. Bakšis, J. Go- 
dinskis, M. Meškinis, J. 
Žvebras, A. Garbauskas. A. 
Vaitas, F. Kitevieia, J. Mar- 
kūnas, P. Pliuškus, K. Da- 
mauskas, D. Šidlauskas, P. 
Grašinskas, K. Brasas, O. 
Karbauskas, P. Krapis, J. 
Taločka, A. Balkaitis, K. Pi 

lipavičia, J. Lazauskas, J. 
Jurius, J. Maziliauskas, J. 
Klikunas, A. Nausėdaitė, A. 
Lešauskaitė, J. Balčiūnas, P. 
Dubinskis, J. Karas, J. Po- 

ceta, A. Rakauskas, J. Tau- 
šius, J. Balkus, J. Urlesnas, 
L. Bimkus, J. Gaišaitis, An- į 
tanina Butk'is, A. Šermau ! 
skis J. Jančas, Barbora 
Wodmanas, A. Šakenas, J. 
Žolonis, J. Palekas, D. Pe- 
traitis, A. Dabuskis, J. Ki- 
selius, A. Kazaitis, St. Ba- 
rauskas, B. Venckūnienė. V 
Andrulis, S. P. Armanas, 
M. Judvirsis, M. Judrius, J. 
Daraška, A. Navadauskis, 
K. Butkus, J. Puceta, A. 

Bolkis, P. Rimkus, J. Ma- 
žeikiene ir N. Apšiega. 

Smulkiu aukų surinkta 
$2.50. 

Labu $197.50 
B. M. Butkus. 

SIMONO DAUKANTO 
DRAUGIJOS 26 METU 
APVAUK ŠipIOJIMAS. 
Spalio 26 d. Simano Dau- 

kanto Daugija, Mildos sve- 

tainėj parengė puikų vaka 
rą, kaipo paminėjimui Si- 
mano Daukanto gimimo die- 
nos. Kaip visuomet, taip ir 
šiuom sykiu Simano Dau- 
kanto Draugija atsižimėjo 
savo vakaro svarbiu turiniu. 

Gerbiams M, Tamulis ati 
darytamas vakarą trumpai 
prabylo į publiką nurodyda 
mas Simano Daukanto Drau 
gijos dabartinį stovį ir už- 
simindamas apie garbų Lie- 
tuvos istoriką Simaną Dau- 
kantą ( kurio paveikslas sto- 

vėjo ant pagrindų papuoštas 
Lietuvos ir Amerikos vėlia-! 
vomis ir gyvų gėlių vainikų. 
Taipgi pranešė, kad Simano 
Daukanto Draugijos garbės 
nariams bus suteikiamos do- 
vanos. Prie to sveikino pub- 
liką vardu "Lietuvos" dien- 
raščio ir kvietė, kad lietu- 
viai drauge su "Lietuvos" 
dienraščių pasidarbuotų sa- 

vo tėvynei Lietuvai. 
Paskui sekė net trįs kal- 

bėtojai. Dr. Naikelis trum- 

pai nupiešė Simano Dau- 
kanto gyvenimu. Antras 
kalbėjo Locaitis, jis kvietė 

,visų draugijos narius tapti 
garbės nariais kovojont už 

tėvynės laisvę. Adv. F. P.1 

|Bradčulis su savo kalba ne-j 
! pasekmingas, nes darė daug 
i naivų išvedžiojimų, į ku- 
riuos vargiai jis pats tiki. 
Nors savo kalboje jis pa- 
smeigdamas lenkus už jų šu 
nybes, kiek publiką užinte- 
resavo, bet ne ivietoj į mai- 
šęs tikėjimą suklupo. Savo 
kalboj jis pradėjo girti kle- 
rikalų nuopelnus. Nors ne 

taip drąsiai tame, išsireiškė, 
bet visgi pasirodė, kas jo 
sėbrai.... 

Po prakalbų sekė dekla- 
macijos ir šokiai tęsėsi iki 
vėlybos naftties. 

M. K. Š. 

SO ENGLEWOOD. 

Praeitoje subatoje vieti- 
nių veikėjų būrelis turėjo 
susirinkimą, kad pasitarti 
kokiu budu nešti pagelba 
keLciančiai Lietuvai. Tapo 
sutverta Lietuvių Raudono- 
jo Kryžiaus skyrius (No 57). 
Valdyba jau tapo išrinkta ir 
šiek tiek pinigų suaukuota. 

Viršininkai Gvardijos DLK. 
Vytauto, 1 Divizija Raitelių 
Town of Lake. Chicago> 111. 
Juozapas Letukas, Pirmininkas. 

4524 So. Wood St. 
Lludvlkp.s šimulis, Vice-Pirminlnkas, 

4508 So. Paulina Street, 
Juozapas Legnugaris, Prot. RaSt. 

1736 W. 47tli Street, 
Vladislovas šarka, Finansų Rašt. 

4512 So. Tnlman Ave. 
Jonaa Balnis, Iždininkas, 

4536 So. T'aulina Street, 
Vincentas Petkevlczius, Iždo GlobSjas 

2556 W. 60tb Street, 
Nlkodimas Klimažauskls, Iždo Glob. 

4441 So. Wasbtonaw Ave. 
Petras šarka, Iždo Globfijas, 

4600 So. Marshfield Ave. 
Liudvikas Banevlczlus, Maršalka, 

1849 W. 45th Street, 
Jtozapas Legnugaris, Gvardijos Gen 

1736 W. 47th Street 

Viršininkai Dr-itea 
$v. Stanislovo V. ir K. 

/ h t Town of Lake, Chicago 
A it rias J. Kareiva, Pirmininkas. 

1K% T". 46th <jt. 
Lt' šimulis, Pag "binlnLae. 

t So. Paulina St. 
c. C. jba, Nutarimų Raštininkas. 

W. 46th PI. 
Kazlt. jras Stanlsauskls, Knygvedis, 

4 '00 So. Wood St. 
Jonas '/eskontas, Iždininkas. 

Virsir'.nkai Dr-jos Simano Į 
Daukanto. į 

Pirmininkfis MarMnas Tamulevičiui i 

8247 Emerald Ave. 
Vice pirm. Petras Jonaitis 

8243 Union Ave. 
Nut, Rušt Petras Kenutls 

815 So. Kolman Ave. 
Finansų Rašt. Antanas Jonikls 

148 B. 107th St. 
Kasierius 8. F. Martlnkus 

3342 So. Halsted St 
Kasos Globgjai: 

Antanas Kasparavičius, 
Alfonsas Kaulakls 

Knygiai: 
Thomas Janulis i 

Viršininką1 Lietuvių Dr-jos 
Švento Jurgio, 
Detroit, Mich. 

Plrmlninkae L Kaaevl51u«, 25 Hln- 
dle av. 

Vice-plrmlninkaa B. Sugeltas, 38 
Laura St. 

Protokolų raštlninKas B. Balutis, 
68 MelviUa av. 

Finansų rašt. Jurgio Salasevičius 
229 Cardonl a7. 

Iždininkas I. Naujokas, 217 Cardo 
n i av. 

Maršalka Juozas Salasevičius. 221 
Cardonl av. 

Maršalka Fr. Barkauskas, 151 Car 
doni av. 

Knygų ved5jp,s D. Kadys. 79 Mel 
rllle t ir 

Knygų vedSJaa I. Statkevittus, 196 
Cardonl av. 

Draugystes korespondentai: 
Juozas Lenkaitis, 229 Cardonl av. Ii 

Jonas Statkevlfiiue 196 Cardonl av. 
Draugija susirinkimus laiko kas 

paskutini nedSldienį kiekvieno mėne- 
sio lietuvių pobainytinSJe svetainėje 
prie Westmenlster lr Cardonl gat7ių, 
toj po pamaldų 12:30 vai. 

Viršininkai 'Birutes* Dr-jos 
Kenosha, Wis. 

P. Beišys, Pirmininkas, 
182 N. Howland Ave., 

A. Kvedaras, Prct. Rašt., 
921 Jenne Street, 

H. Labanauskas, Finansų Raštv 
818 Albers Street, 

A. Tunkeviče, Iždininkas, y 
367 Broad Street, I 

"LIETUVOS" STOT{S 
CH1CAGOJE. 

DOWN TOWN 
Cor. State & S. \V. 18th 
N. W. cor. State & Van Buren 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & Frankllu 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. W. Adam?, & La Salle 
Cor. Van Buren & Wells 
S. W. Halsted & 18 th Str. 
726 West 18th Street 
633 West West 18th Str. 
Cor. Halsted &. W. 14th Str. 
N. \V. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
S. W. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3903 S. Halsted St. 
Cor. 12th & Homan ave. 
Cor. 26th & Westen. ave. 
4458 S. Hermltage Ave. 
2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina St. 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 S. Hermitage Av®. 
3137 West S8th Place. 
2900 West 40th Street 
3953 S. RockweU St 
3813 Kedzie Ave. 
N. W. Cor. 44th Mozart St 
2602 West 45th Plaoe. 
4418 S. Richmond Av» 
S. E. cor. Halsted & Milwaukee 
1656 Wabansia Ave. 
1615 North Wood S t 
Cor. Mihvaukee & Paulina 
Cor. Milwaukee & LlnorOn. 
S. W. Cor. Milwaukee & Robey. 3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. Halated & 31st St. 3343 S. Halsted St 
3423 S. Halsted St 
N. W. Cor. S. Halsted & 3^ St Vladas 8tankutt 

937 W. 34tb PI. 
2858 West 39th Street 
2422 West 69th St 
4409 S. Fairfleld Ave. 
S. E. Cor. State & Adam«. 
S. E. Cor. State & Madison. 
S. E. Clark & Madison. S. W. Cor. La Solle & Wa£hIneton. 2240 West 23rd Place 
2241 West 23rd Place 
2214 W. 23rd Place • 
233 1 So. Oaliley Aye. 
2240 Sn. Leavitt St 
1805 Weot 46th Street 4513 is'i. Wood Street 
4536 So. Paulina Stree. 4538 S. L'ermltage Ave. 3601 S. Halsted St. 

Pa j ieškau savo pusbrolio Jur- 
gio Zinio ir pusseserės Veronikos 
Rutkauskiutės. Girdėjau, kad pir- masis Kenoslia, \Yis., o antroji 
yra Chicago, 111., bet ių tikrų adre 
sų neturiu. Gavau laišką iš Lietu- 
vos. Jie patys, ar kas kitas, malo- 
nėkite duoti žinią adresu: Kazi- 
mieras Bandziulis, 797 Bank St.,! 
Boū 92. Waterbury, Conn. i 

REIKIA PAGELBOS. 
REIKIA VYRŲ. 

Reikalaujame tvirtų vyrų i cold Sto- 
rage. Atsišaukite greitai: 

U. S. COLD STO RAGE CO. 
S9th ir Hoyn«» Avenue. 

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 
REIKALINGAS RANKINIS ZECERIS. 
ATsišAUKinr-nfojAUs in west 
SIDE PRESS, 2259 W. 22-ND STR., 
TTLEFONAS, CANAL 107. 

REIKIA ANGLIŲ ŠIUPE- 
LIUOTOJU- 

ir prie pakavimo lėberių. Gera 
mokestis. Ateeikite prisirengę 
prie darbo. Independent Pack* 
ing Co. 41 st and Halsted sts 

REIKIA MERGINŲ nuo 16 
metų arba senesnių prie ope- 
ravimo mažo punch pres- 
serio ir swedging mašinos, 
tapgi banch darbininkų. 
Atsišaukite, 

Boye Needle Workg 
4343 Ravanswood Aev. 

Reikalingas Bučeris. 

Reikalingas bučeris kalbantis lie- 
tuviškai, angliškai ir lenkiškai A- 

teik.te arba šaukite telefonu. 1645 
N. AVabansia A ve., Telefonas 
Monroe 2545. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygveflystes, ste- 
nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinSs ekono- 
mijos, pilietyst&s, dailiarašystės. 

Mokinimo valatfdOB: nuo 9 ryto iki 
valandos po piet. VtUrarais nuo 6 iki 
10 valando?. 

3106 S. Halsted st., Chicago 

LIBERTY BONDS 
m$s pertame Liberty uonos u 

pllnę "Casb" vertę. Atnegkit# 
arba atsiŲBkite. 
Atdara kasdien nuo 9—§ 
Urarninkal.j Ketvergal* ir 
rf batomJs 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1.335 Milw&uke Ave. 
tarpe Wond Ir Paulina gatvių: 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS. 

nuo 16 iki 24 metų. 
LENGVAS ŠVARUS DIRBTUVES 

DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$14. J sųvaitę pradedant $1. bonosų už 
pilno sąvaifės darbą. 

Valandos nuo 7:30 iki 4:30. Subaiomis 
iki piety. 

KENNEDY BTSCUIT WKS. 
1005 West Randolph Street. 

VAIKAMS, VAIKINAMS, 
VYRAMS. 

DARBAS PRIE PREKIŲ. 

Vaikai nuo 1G metų dirbt prie pildy- 
mo orderių, rišimo pundelių, svėrimo 

parcel post orderių ir kitų darbų. 

VAIKINAI. 
Dirbti prie stako, pakuoti orderius 
čekiuoti orderius, ir kitų darbų musų 

prekių Departamente. 

VYRAI 

SHIPPINU 
.ir 

PREKIŲ DEPARTAMENTUOSE 

Prie skiestimo Freight ir Sxpress 
siuntinių. 

Pekerių, lėberių, trokerių ir 
warehousemanų. 

Pastovus darbas. Gera alga pradedant. 
Pulki proga išsidirbti gerą darbą. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
lr 

JAUN09 MOTERIS. 

Pilną laiką 
arba 

Dal{ laiko. 
Prekių, Shipping ir Dirbtuvča 

Departamentai. 

Darbas prie prekių. 
Inspektavimas prekių. VynlojimcB pun 

dėlių ir pildymas orderių mūsų 

ŠNIŪRELIŲ, ŽAISLU VAISTU, JU- 
BILERIJOS ir kituos departamentuos. 

IšYažiuoJimo darbas. 
Sortarima* pakų, pakitimas prekių. 

Bvėrimas parcel post orderių. 

Dirbtuvės darbas. 
Lengvas, švarus, užimantis darbas m« 

sų Popierinių baksų dirbtuvėje. Trunk 
dirbtuvėje. Sieninių popierių dirbtuvėj 

Pastovus darbas. Patyrimas nereika- 
lingas. Gera pradinė mokestis. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA KARPENTERIU. 
Patyruusių prie taisymo karų, taipgi 
leberių. Pastovis darbas gera mokes- 
tis. 

THE STREETS CO. 
W. 48th and S. Morgan St. 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Ateikite ant 7 
vai. ryto. Užmoka kasdieną. 

LORD & RUSHNELL. 

2424 So. Laflin Str. 

REIKALAUJAMA angMų mainle- 
rių bu šeimynomis ir nevedusių | Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
nera. Kreipkitės: 30 S. Canal Street, 

VALENTINjE drkssmaking 
C0LLEG1 

Mokina siuvimo, kirpimo, deBlgnlng 
dlenomlt lr vakarais džl blzulo 12 
oamų. Paliudijimai Išduodami lr ▼!» 
rba rašykite, o męs pasistengsimu 

sutelkti jums patarim*. 
'oa parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W, Madlaon »t 
SARA F &TEK, Principal v 

rEL MCK1NLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIR'iRGAd 
Valnnods nuo 4 iki 8 vakaro 

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

Dr. M, Herzman 
IŠ RUSIJOS 

f^rai neiummi žinomai per 16 m 
tų kaipo patyręi gydytojai, ckirurga 
tr akušeri*. 

Gydo aitriai Ir chronlikai ligai, ry 
n] moten) ir Taikų, pagal naujauii* 
Metodas. X-Ray ir kltoldua elektrai 
C/ietaiaoa. 

Ofiaaa ir Laboratorija: 1025 W. ISth 
Street, netoli Fiak Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį], Ir 
6—8 vakarėli. Telepkoae Caual 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. Halated 3t 
VALANDOS: »—9 tr*. dktaL 

■'-CKKMKKiUfl 

ser 
Praktikuoja Jm lf matai 

1149 t. Morgan it, kerti 12 ot 
Ipaclallataa Motorlikų, VyrUką, 

ir Chroniškų Ligi}. 
Valandos: 9—10 ryto, 11—1 to 
plet I—0 T*k-» N«d*l. I—1. 

TELEFONAS YARDt 187. 

Tel. Ya"ds 3654. 

Mrs7.A.Michnlewic 
Baigual Akušerljo ! 

Chlcagl, III. 
kolegiją; Ilgai prak* 
kavual PenuallvanJ 
Jos hoapitalėse. Pa 
sėkmingai pataraau 
Ja prie gimdymo. 
Duodu rodą ylaoklc 
Be ligose moterims 1] 
merginome 
3113 8o. Halsted £t 

(Ant antrų lubų) 

AKU5ERKA 

Nuo 6 iki 9 ryto lr 7 iki yglal valcaro 

Phone«: Yarda 1SS—551 
Resicience Phone Drorer 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokiu* Receptu* 
3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

Telephone Drover 6062 
DR. A. JUOZAITIS 

_ DENTISTA8 
Valandos nuo 10 ryto lkl 8 vakare 

Nedaliomis pagal sutartu 
3261 8. HAL8TED 37-, CHICAGO 

Oflaas: Tei. Drover 7042 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Cbicagos .4712 S. Ashland Ave 
Cicaro 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 6961 

Rezidencija 3336 W 66-th Street į 
Telephone irospect 8585 

Phone Boulevard 216C 

Dr. ft. J. Karalius 
U29T8EN tJU8IOt 

114 0 1 

Valandoa: 9 Iki 12 lr 4 Ikt I 
r&kAraUk 

3S03 30. M0R6U STREET 

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2914 W. 43rd St. ir Franclsco Av. 

Telefonas McKinley 223. 
Ofisas: 1767 W. 47th St. (47 ir Wood) 

Tele.onas Boulevard 160 
Vai.: 10 ryto iki 2 po pietų; 6:30 iki 
8:30 vak. NedSlioritfB 9 iki 12 ryto. 

Tel Drorer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DEN7MSTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėllomls pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
•rtl 47-tos Gatv5«. 

iTeleptaons Vards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

Gydo visokias Ilgas moterį), vaikų ir vyig. j Specialiai gydo limpančias, senas ir 9 
paslaptingas vyrų ligas. 

3259 8o. Haisted Ot, Chlcago, III.I 

Phona Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 
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