
mnug 
■ 

D5.K1ME KAD IR 

PASKUTINĮ DOLARI ANT j 
LIETUVOS AUKURO. 1 
MiifBiiuiiiiiHKuiiiiiiiiHuuiiniiiifliiiiiiBintiiiiHnBHiiHiiiiiiimiinRnuis 

THE FIRST LITHUANIAN NEWSPAPER IN CENTRAL AND 
WESTERN STATES. ESTABL1SHED ;893. "LITHUANIA" DAILY 

iiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiinr* 

STOKIME Į 
LIETUVOS APGYNĖJŲ 

EILES. 
fi S ^llllllllli:'i'll|||||lll!l!lllillllllllllllllilllllllllllllllillllllll!lll!llllll!llll!lllllllllllll!i!lllllllllll!illl!lli 

SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS VIDURINfiSE-VAKARINESE 
VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 1893. 

METAI: (Sęv. XXVI). Dienr. II. No. 273 

Published and dlstrlhuted under Permlt 582 authorlzed hy the act of October 6, 1917, on flle at the Post Of'ice of Chlcago, III. By order of the Presldent A. S. BURLESON, Postmaster General. 

CHICAGO, ILL., SEREDA, LAPKRIčIO-NOV. 19 d. 1919. KOPIJA—COPY 2c. 

V ladivostoke iškilo 
Revoliucija. 

Bolševikai suėmė 10 Kolčako generolų 
Denikinas sueme Petlu- 

ros stabą. 
Bolševikai susitarė su Orenburgo Kazokais 

VLADIVOSTOKE IŠKILO 
REVOLIUCIJA. 

Washington, D. C,, lapkr. 
18 d. — Valstybės departa- 
mentas šiądien gavo prane- 
šimą iš Sibiro, kad Vladi- 
vostoke iškilo revoliucija. 
Revoliurijoje kaip praneša- 
ma dajyvaujau tik rusai. 

Ši revoliucija, manoma, 
yra pasekmė bolševikų lai- 
mėjimų Kolšako fronte, 
ypač puolimas Kolcako sos- 
tinės Omsko padarė gilų įs- 
pūdį į vietos gyventojus. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
10 GENEROLŲ 

Londonas, lapkr. 18 d. — 

Čia gauca bolševikų oficia- 
lis pranešimas išleistas Mas- 
kvoje. Pranešime pabriežia- 
ma, kad boLavikai užėmus 
Omską suėmė 10 generolų 
ir apie 100 kitų oficierių. 

Taipgi pranešama, kad 
bolševikai užėmė Kolčako 
pozicijas apie 20 myl: ] į 
rytus nuo Omsko, kur suim- 
ta daugybė ginklų, amuni- 
cijos ir kitokios medžiagos. 
Atėmė nuo Judeničo Ostrov. 

Tame oat rranešime pab- 
riežiama, kad bolševikai už- 
ėmė miestą Ostrov ir vis to- 
lyn stumia Judeničio armiją 
į vakarus visame fronte. 

DENIKINAS SUĖMĖ 
PETLUROS ŠTABĄ. 

Londonas, lapkr. 18 d.— 
Iš Maskvos pranešama, jog 
ten yra žinių, kad Ukrainos 
vado generolo Petluros šta- 
bas papuolė Denikino ran- 

kosna. Pranešama taipgi pri- 
duriama, kad ir pats Petlu- 
ra nežinia, kur dingęr. 

BOLŠEVIKAI SUTARĖ 
SU ORENBURGO 

KAZOKAIS. 

Dorpatas, lapkričio 16 d. 
(Kopenhagenas 18 d.). Ko- 
respondentas laikraščio Chi- 
cago Daily New» praneša, 
kad Rusijo0 sovietai buk su- 

tarę neįtraukti mušius su 

Orenburgo kazokais, ku- 
riems paliko išrišimą žemes 
klausimo jų distrikte jiems 
patiems atskirai nuo visos 

Rusijos. 
Jei ši žinia teisinga, tai 

bolševikai esą stiprus ryto- 
se ir Kolčekui bus nelengva 
prieš juos laikytis. 

DARBO AMŽIUS 
14 METŲ. 

Washington, D. C., lapkr. 
; 18 d. — Tarptautinio darbo 
kongreso komisija paruošė 
projektą delei darbo nepil- 

namečiams. Projekte nusta- 
toma, kad samdomas dar- 
įbininkas negali but jaunes- 
! nis 14 metų. Darbininkai 
j nuo 14 iki 18 metų abiejų 
lyčių skarosi jaunamečiais 
ir negali but statomi prie 
darbo, kuris skaitosi kens- 
mingu moterims. • 

I 

PADAREWSKIO REŽI- 
MAS PRALAIMĖJO 

PARLAMENTE 

| Varsa va, lapkričio 18 d. 
Padarewskio valdžiai pra- 
deda nesisekti. Paskutiniais 
laikais Lenkijos parlamente 
susijungę sic'alistai su so- 

diečių partija atmetė val- 
džios remiamą bilių ir priė- 
mė kitą, einantį priešais val- 
džios politiką. Reiškia Pa- 
darewskio valdžia neturi pa- 
sitikėjimo. Į 

ANGLIAKASIAI VĖL 
STREIKUOS. 

Pueblo, Col., lapkr. 18 d. 
įColorado angliakasyklos vėl 
gali atsidurti be darbininkų. 
Valstijos angliakasių cen- 
tralė valdyba paskelbė nau- \ 
ją steiką nuo pėtnyčios ry- 
to, jei nebus priimti darban 
veiklesni unijistai. 

| Angliakasių distrikto pre- 
zidentas praneša, kad ka- 
'ayklų savininkai išleido taip 
| vadinamą juodą listą su varj 
dais veikliausių uiu.iistų, ku-, 
^iems neduodama darbo ka- 
1 

syklose. 

AMERIKONAI RENGĖSI 
MUŠTIS SU KAZOKAIS. 

Vladivostok&i. Ameriko-! 
Inų skyrius gabeno 68,000 j 
| šautuvų iš Vladivostoko Ir- 
jkutskan Kolčako armijai, 
i Kelyje susidurė su Semeno- 
įvo kazokais kurie pareika- 
lavo sau 15,000 šautuvų, gi 
amerikonai neturėjo jokio 

! įsakymo išduoti kam nors 
1 dalį ginklų. 
i Priėjo prie to, kad kazo- 
kai, Semenovo įsakymu, su- 

stabdė amerikonų traukinį 
ir greta jo ant kitų bėgiui 

[atgabeno šarvuotą traukini, 
i kad pradėjus bombarduoti 
amerikonus. 

Pradžia puiki, bet užbaiga? 

Rusijos carai auklėjo rusofilizmą kitų tautų triu su, befe tik ar neprisieis už 
tai skaudžiai užsimokėti. 

Amerikonai irgi nesnau- 

dė ir palindė po vagonais 
užsibarikadavo, kad sutikus 
kazokų antpuolį. Ameriko- 
nai šarvuoto traukinio ne- 

bijodavę, nes jis r'i arti ma- 

žai galis veikti su savo ka- 
nuolėmis, gi toliau ameriko- 
nai butų jo neleidę, nes bu- 
vo pasirengę išgriauti bė- 
gius. 

Bet mušiui užbėgo atvy- 
kusi japonų kariumenė, ku- 
ri sulaikė kazokus nuo jų už 
manyto žingsnio. 

UŽ SUJIEŠKOJIMĄ DAR- 
BO REIKALAUJA $108 000 

New Yor.V, lapkr. 18 d.— 
A.ugščiausiame valstijos teis 
me yra byla, kur reikalauja- 
ma už sujieškojimą darbo 
net $108,000. 1 Tula ponia 
Wilkening skundžia žinomą 
artistę Mary Pickford, rei- 
kalaudama 10 nuošimčio 
metinės algos, kuri,, sako- 
ma, siekia iki $1,080,000.. 

WĮilkening tvirtina, kad 
ji sutarusi M. Pickford už 
10 nuošimtį įpint: ją luoši- 
ke Famaus Playres kompani 
jai. Bet Pickford užgicina 
bile kokią pagelbą suradime 
darbo prie minėtos kompa- 
nijos, kur ji gavo didžiau- 
sią algą kokią ./ra kas kada 
gavęs. 

AMERICA PARVEŽ DE- 
LEGACIJĄ AMERIKON. 

Paryžius, lapkr. 18 d. — 

Pranešama, kad Suvienytų 
Valstijų laivui America įsa- 
kyta ruoštis kelionėn Ame- 
rikon su Suvienytų Valstijų 
taikos delegacija, kuri, ma- 

noma, iškeliaus iš Bresto 
pradžioje Gruodžio mėne- 
sio. 

Judeničo Armija 
Sunaikinta. 

I , 

Dorpatan, lapkr. 16 d. — 

(Kopenhagenas 18 d.). Spe- 
(cialis korespondentas laik- 
raščio Ch/cago Daily New 

j M. Farbman praneša, kad 
Judeničo armija y* a beveik 
sunaikinta; ji vis traukiasi 
į vakarus ir jau pasiekė Esto 
nijos rubežių. Tulus sande- 
lius jau pradėjo kraustyti j 
Estonijcn. 

Delei Judeničo armijos! 
kėlimosi Estonijon gali su- 

sidaryti nemažas incidentas, ( 
kuriame Estonija galėtu ne- j 
mažai nukentėti. i 

Mat talkininkai, kaip ma- 

noma, reikalaus, idant ne-1 
butų nuginkluojama Jude- į ničo armija; gi bolševikai 
kaip sykis reikalaus priešin- 
go. 

Talkininkui parėmimui 
savo reikalavimo turi gan 
stiprų laivyną, Estonijos pa- 
kraščiuos ; gi bolševikai tu- 
ri sutraukę prie Estonijos 

|ganju stiprią armiją, kur* 
yra kokius trisyk didesne 
negu buvo mėnuo atgal. 

Bolševikų armija Baltiko 
šalių parubežyje, manoma, 
nemažai prisidės ir pasku- 
biname užvėrimo paliaubų 
tarp bolševikų ir Baltiko ša- 
lių, ko abi pusi pageidauja. Į 

STOJO DARBAN IR VĖL 
SUSTREIKAVO. 

Punx8utawney, Pa., lap- 
kričio 18 d. — Vietos ang- 
liakasiai pradėjo dirbti ir 

•vėl metė darbą. Mat einant 
darban vienam streikieriui 
kas tai šovė -1' jį iš krumu. 

NEDODA SMY^iVOS 
GREKIJAI. 

Paryžus, lapkr. 18 d. — 

Greikijos premieras Venize- 
los labai stengėsi išgauti tal- 
kininkų sutikimą, kad mies- 
tas Smyrna Mažojoj Azijoj 
butų pavestas Grek;jai. Bet 
augščiausia talkininkų tary- 
ba nusprendė, kad Grekijos 
kariumenės buvimas tame 
mieste yra tik laikinas. 

EŽERE RASTA 18 KUNU. 
fc> 

Greenbay, Wis., lapkr. 18 i 
d. — Čia gauta pranešimas I 
telefonu iš Escanaba, Mich., 
kad į kraštą ežero išplovė 18 į kunų. Manoma, kad tai yra 
ingula garlaivio John Owen, 
kuris nežinia kur dingo ke- 
letas dienų atgal Minėto lai 
vo ingula susidėjo iš 22 as- 

menų. 

STREIKIERIAMS NEDUO- 
DA PILIETIŠKU 

POPIERU. 

H/llsboro, 111., lapkr. 18 
d. — Šiądien apskričio tei- 
sėjas atsisakė išduoti pilie- 
tiškas popieras 20 ateivių, 
kuomet sužinojo, kad jie 
dar nestojo darban po atšau 
kimo angliakasių streiko per 
centro valdybą. 

BELGIJA PASILAIKO 1 

50 VOKIŠKŲ LAIVŲ. } 

Brussellis, lapkr. 15 d.—į 
Šiądien teismas nusprendė, | 
kad 50 vokiškų laivų, kurios j Belgijos valdžia suėmė An- 
tverpene 1914 metais teiso-l 
tai priklauso Belgijai. Lai-' 
vii intalpa yra apie 150,000 
tonų. 

Keturi Bolševiku Atstovai 
Dorpate. 

Bermondt nustojo koman- 
duotojo vietos. 

^ 

Latviai muša ruso-vokiečius. 
KETURI BOLŠEVIKU 

ATSTOVAI DORPATAN. 

Dorpatas, i»pkr. 16 d. 
(Kopenhagenas lš d.). Spe- 
cialis korespondentas Chi- 
cago Daily News I. Witte 
praneša, kad bolševikų at- 
stovai perejo Estoniios ru- 

bežį ties Ihborik ir specialiu 
traukiniu nukyko Dorpatan. 
Sovietų atvyko keturi atsto- 
vai: du vyrai ir dvi moteri. 

Konferencija, manoma, 
tęsis dvi dieni. 

Witte praneša, kad ir jis 
sykiu važiavęs su bolševikų 
atstovais iš Ihborik į Dorpa- 
tą; gi iš kitų šaltinių prane- 
šama, kad su bolševikais 
niekas nebuvo leidžiamas 
susieiti, net gi nebuvo lei- 
džiami nei Anglijos aficie- 
riai. 

r. 

BERMONDT NUSTOJO 
KOMANDUOTOJO. 

VIETOS. 

Berlynas, lapkr. 18 d. — 

Vietos laikrašičai gauna pa- 
tvirtinančių žinių, kad pul- 
kininkas Bermondt-Avalov 
jau nustojo komanduotojo 
vietos ruso- vokLčių spėkų 
Latvijoje ir šiaurinėje Lie- 
tuvoje. Visą galę jis parda- 
vęs generolui Ejerhartui, vie 
tininkui erenerolo Goltzo. 

Ruso- vokiečių spėkos, 
kaip pranešama, esą visai 
pakrikę ir neprisilaiko jo- 
kios disciplinos. 

LITVINOV GALVA BOL- 
ŠEVIKU ATSTOVYBĖ S. 

Dorpatas, lapkr. 18 d. —j 
(per Associated Press). 

Vakar įvyko pirmas posėdis 
tarp atstovų Baltiko šalių ir 
Rusijos sovietų, kuriame 
priimta įgaliojimai. Rusijos 
sovietų atstovybės galva yra 
Litvinovas, kuris buvo bol- 
ševikų ambasadoriumi Ang- 
lijoje, bet Anglija jį atme- 
tusi. « 

Sako. talk/ninkai nedraude 
tartis su bolševikais. 

Dorpatas, lapkr. 17 d. — 

Korespondentas laikraščio 
Ch/cago Tribūne praneša, 
kad Dorpatan atvyko virši- 
ninkas Anglijos politiškos 
misijos pulkininkas Tallents. 
Jis užreiškė, jog negirdėjęs, 
kad talkininkai butų draudę 
Baltiko šalims tartis su bol- 

ševikais, klausime sulaiky- 
mo mūšių. 

Tallents atsyko pasitarti 
su Baltiko šalių atstovais, 

j kurie esą susirinkę vienon 
vieton, ir taipgi padaryti tu- 

įlus susitarimus su bolševikų 
j atstovu sąryšyje su jo kelio- 
!ne Kopenhagenan tarimuisi 

j su anglais del apšimainymo 
inelaisviais. 

LATVIAI MUŠA RUSO- 
VOKIEČIUS. 

Kopenhagenas. lapkr. 18 
d. — Latvių spaudos biuras 
gavo žinių iš Rygos, kad 
Latvijos kariumenė vis stu- 
mia pirmyn ruso- vikiečių 
spėkas į vakarus nuo Rygos 
ir jau užėmė miestą Šlok. 

Taipgi pranešama, kad 
apylinkėje Mintaujos girdi- 
si. smarkios ekspliozijos bet 
jų priežastis nėra žinoma. 

DENVER NUSPRENDĖ 
PERSEKIOTI RADI- 

KALUS. 

Denver, OI., lapkr. 18 d. 
Šiądien miesto taryba nutarė 
Įgalioti miesto valdžią per- 
sekioti visus radikalus, ku- 
rie darbuosis tokiu ar kito- 
kiu budu prieš vietos ar Su- 
venytų Valstijų valdžią. 

STOKA ANGLIŲ PIETI- 
NĖSE VALSTIJOSE. 

Atlanta, lapkričio 18 d. — 

Pranešama, kad daugelyje 
vietų pietinėse Valstijose 
jaučiama didelė stoka ang- 
lių Stoka anglių ypač 
jaučia dirbtuvės. Neku- 
rios dirbutės trumpoj atei- 
tyje turės but uždarytos jei 
negaus kiek anglių. 

ŽIURKIŲ VEISINGUMAS. 

j Londonas. Gerai žinomi 
! mokslinčiai žemdyrbystės 
| srityje paskelbė, kad iš vie- 
nos poros žiurkių bėgyje 
dešimties metų privistų 48, 
319,698,843,030,344.720 žiur 
kių. jeei tik jų niekas neper- 
sekiotų ir joms butų geros 
aplinkybės. 

Delei šio paskelbimo 
Anglijoje prasidėjo tikra 
kare su žiurkėmis. Apskait- 
liuojama. kad Anglijoje žiur 
kės kasmet padaro blėdies 
apie $200,000,000. 

ORAS 
Chicagoje ir apiclinkeje. 
Šiądien giedra; maža at- 

maina temperatūroje; vidu- 
tiniai šiaurryčių vėjai. 

Saulėtekis, 6:45; 
Saulėleidis, 4:26. 
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VOKIETIJOS TVIRTĖJIMAS. 
Pralošus Vokietijai visasvietinę karę 

ir iškilus tenai sumišimams, daugelis buvo 
tos nuomonės, kad jau "galas galingai Vo- 
kietijai", — Vokietija seks Rusijos pėdo- 
mis. Tečiaus vokiečiai greit susitvarkė ir 
jau pradeda naują gyvenimą. 

Dabar lakraščiuose nuolat užtinkame 
aprašymus, kad vokiečiai iš šios karės iš- 
ėjo "užgrudyta" ir daugiau suvienyta tau- 
ta. Labai indomias žinias apie vokiečių 
besitvarkymą ir jų naują gyvenimą pada- 
vė savu laiku p. Morgenthau, buvęs S. V. 
ambasadorius Turkijoje, kuris pereitą va- 

sarą buvo paskirtas nuo S.V. nariu komisi- 
jos delei ištyrimo lenkų žiaurumų priešais 
žydus. Jis pažymėjo, kad vokiečiuose sle- 
piasi didžiausia jiega, ir kad jie trumpu 
laiku vėl galės pasipriešinti prieš pasaulį, 
— ir tik S. V. gali sulaikyti vokiečių iš- 
kilimą. 

Chicagos "The Daily News" (lapkr. 
17 d.) tilpo garsaus francuzų generolo F.m. 
Mangin nuomonės (išreikštos to laikraščio 
korespondentui) apie greitą vokiečių su- 

tvirtėjimą ir jų centralizaciją. 
"Už dviejų metų Vokieti ja* biiis taip- 

pat galinga, kokia ji buvo prieš karę," — 

užreiškė gen. Mangin. — Dabartinė socia- 
listinė tvarka atliko del suvienijimo tautos 

daugiau per vienus metus, negu kaizeris 
per dvidešimts metų. 

"Štai. keletas smulkmenų, kurių pa- 
saulis gali nepastebėti. — 1914 rn. Vokie- 
tija buvo padalinta j 26 federales valsti- 
jas, tūlos iš kurių, kaip Bavarija, Wuer- 
temberg ir Saksonija, naudojosi plačia 
autonomija. Jos palaikė savo atstovybes 
svetur ir Berline. Jos naudojosi tam tik- 
romis privilegijoms ant gelžkelių. telegra- 
fų ir mokesčių sistemos jųjų rubęžiuose. 
Bavarija su užvydėjimu apsaugojo teisę už- 
laikyti atskirą kariuomenę. Dabar tas vis-į 
kas pradingo. Nėra daugiau 26 skirtingų 
valdžių, o tiktai viena. 

"Dabartinė valdžia atmetė visas vals- 
tijines privilegijas. Vieton priėmimo vie- 

no penktadalio nacionalių mokesčių, palie-j 
kant keturis penktadalius atskiroms valsti-1 

joms, kaip buvo prie kaizerio, dabartinei 
valdžia- paima devynis dešimtadalius 
visų mokesčių. Ar neinformuoti žmonės 
persistato, ką tas reiškia? Priegtam, pri- 
gavingi socialistai, stovintieji dabar prie 
valdžios vairo Berline, sumaniai ruošiasi 
prie ateinančios karės. Galop, jeigu taip 
vadinamų socialistų programas bus inkuny 
tas, visas krašto veikimas bus pavestas 
valstijos priežiūrai. Tas suteiks mažai 
žmonių grupei Berline daugiau galės, ne- 

gu kaizeris kada-nors yra apie tai svajo- 
jęs. Vokietija taps daugiau centralizuo- 
ta valstija, negu Francuzija, Anglija ar 

Japonija. 
"Nesąmoninga yra tikėti, kad keršto 

idėjos Vokietijoje neegzistuoja. Tiktai ne- 

žinantieji tos tautos psichologijos gali po- 
našiai tilieti. Karės ministeris Noske — 

tai išrinktasis didžiojo generalio štabo. 
Amunicijos dirbtuvės veikia po visą sali— 
mažiau ar daugiau slaptai. Apie tai aš 
sužinojau Mainz'e. 

"Taikos konferencija parodė pastebė- 
tiną nenuosekhmą ir nesupratimą vokie- 
čių psichologijos Vokiečiai pradėjo 
skaityti taikos konferenciją bespėke. 

Tai labai indomios ir daug reiškiančios 
pastabos. Platusis pasaulis privalėtų rim- 
tai į tą pažvelgti h- sumažinti galimybę 
iškilimui naujos karės. — Pirmiausiai turi 
buti te/'singai išrištas mažųjų tautų klausi- 
mas. Juk ikišiol, padėkavojant "gudriai" 
pergalėtojų politikai, visos mažosios (ypač 
naujai susidariusios) valstijos, taipgi ir 
Rusija, vedė ir dabar veda atkaklią kovą, 
silpninant savo jiegas ir palaikant visur 
betvarkę, — kas, žinoma, vokiečiams kaip- 
tik pageidaujama ir naudinga. — Kuomet 
Vokietija kpsdien vis tvirtėja ir pradeda 
išnaujo tvarkyti savo ekonominį gyveni- 
mą, tai ją apsupančios tautos puola vis 
žemyn ir diena iš dienos darosi silpnes- 
nėmis. 

Žinoma, vokiečiai nesnaudžia jie 
naudojasi kiekviena proga, o ypač neaiš- 
kiu padėjimu buvusiose Austro-Vengrijos 
teritorijose ir Rusijoje, kurios pakraščiuose 
susitverė visa eilė savistovių valstybių, bet 
kurių liuosybės nenori pripažnti pasaulio 
"galingieji", tuomi palaikydami tautinį 
bangavimą, nepasitenkinimą ir, galop, be- 
tvarkę ir skurdą. : 

SIBERIJOS KATASTROFA. 

Bolševikai smarkiais žingsniais trau- 
ikia linkui Ramiojo vandenyno. — Užva- 
kar patvirtinta, kad Omskas—adm. Kolča- 
ko valdžios sostinė — pateko j bolševikų 
rankas. "Garsusis" prieš-bolševikiškų spė- 
kų vadas su visais savo rėmėjais 
skubiai pasitraukė rytų link, spėjama, kad 
į Irkutską, apie 1,200 myliif j rytus nuo 
Omsko. 

Jei taip bolševikai "maršuos" ir toliau, 
tai trumpu laiku gali jie pasiekti ir Kam- 
čatką, ar Vladivostoką, — suvarydami van- 
denynan monarchistinio admirolo "spė- 
kas". 

Keletas dienų atgal iš Maskvos buvo 
pranešta, kad bolševikai tuoj pradėsią ak- 
tyviškai veikti per Turkestaną prieš Indi- 
ją. .. Sunku pasakyti, kaom tas bolševikų 
veikimas Siberijoje pasibaigs, tečiaus visa 
Azija randasi "pavojuje". Tai vis vaisiai 
neaiškios talkininkų politikos ir romimas; 
caro bernų •- Kolčako-Denikino-Judeničo. 

■ ■ »■ V "į ■ ■ 

Ką Daryti su Pinigais? 
Kad galutinai sulikvicluo 

ti Centralį Komitetą "Lit- 
uariia" (Šveicarijoj), reika- 
linga išaiškinti žemiau pa- 
duotos sumos. Jau nekartą 
kreiptasi j kaikuriuos č)a 
nurodytus asmenis tai pri- 
vačiai laiškais, tai per laik- 
raščius, prašant tinkamų pa 
aiškinimų. Dabar skelbiama 
paskutiniu kart. Jei iki šių 
1919 metų pabaigos (vadi- 
nasi per tris mėnesius ne- 

gausiu paaiškinimo, kas da- 
ryti su pinigais, pavesiu juos 
Lietuvon Raudonajam Kry- 
žiui. Rašyti prašau šiuo ad- 
resu: Mr. A. Steponaitis, 
Villa Italia, Av. du Leman, 
Lausanne, (Suisse), Šveica- 
rija. Rašant prašau išvar- 
dyti sumą, nurodyti kur ras 
ta žinia ir aiškiai surašyti 
paskyrimą. 

1. 6-III-17. Nuo Bielinio 
iš Los Angeles Amerikoj 
naudai F. A. Bielinio. Be- 
laisvis paleista namon 4 
rugsėjo 1917 m.; prašė siųs 
ti broliui namon. Užklausta 
adreso, bet atsakymo nėr 
ikišiol. Frs. 36.05. 

2. 20-111-17 Nuo kun. 
Starkaus (per K. Burdulį) 
iš Petrogrado del belaisvio 
Bielio (Celle-Schioss nesu- 
rasta 24-IV-17, Frs. 13.33— 
(10 rub.) 

1 3. 17-IV-17. Nuo Kaz. 
Laukio iš Newark nažinia 
kam; laiško nėra, Frs 77.25. 

! 4. 10-V-17, 2-VIII-17. 
Nuo kun. Jakaičio iš Wor- 
cester Amerike (atskaičius 
'apmokėjimą valgių, siųstų 
, broliui belaisviui ir pinigus 
namon, liko dar) Frs. 

5. 23411-17, 29-VIII-17. 
Nuo Alš?uskienės iš Rusijos 
del belaisvio Olšausko (at- 
liko nuo apmokėjimo siun- 
tinių) 'Frs 68.95. 

6. 13-IX-17. Nuo J. Am- 
jbraziejaus iš Brooklyn. Ame 
j rike P. Pilačiųi belaisviui 
Vokietijoj (nepadavė ad- 

reso) Frs 21.25. 
7. 1-X-11. Nuo K. Žiliaus 

iš Hamilton, Scolland borlio 
| belaisvio naudai (užklausta 
[stovykloj, bet atsakymo nė- 
ra) Frs 45. 

8. 6-X-17. Nuo J. Ambra- 
zėjaus iš Brooklyn, Ameri- 
ke J. Miliunui belaisviui Vo 
kietijoj (neužtektinas adre- 
sas paduota) Frs 50.— 

9. 30-1-18: Nuo Fr. Ra- 
gauskio, Homestead, Pa., 
Amerike del Mort. Ragaus-] 
kienės pasta Kuršanai, Šiau 
lių apsk Kauno gub. (už- 
klausta Lietuvoj, bet atsa- 
kymo negautaa) Frs 70.— i 

10. 21-111-18. Nuo P. Ra- 
gišio, Waterbury, Amerike 
(laiško nėra; nežinia ko 
kiam tikslui), Frs 51.50. 

11. 21-111-18. Nuo I. Sle- 
žio, Watcrbury, Amerike 
(laško nėra; nežinia kokiam 
tikslui), Frs 51.50. 

12. 3-IX-l° Nuo Ūsaičio 
iš Amerikos (nėra laiško 
ir nežinia kokiam tikslui), 
Frs 200. 

13. 11-XI-18. Nuo M. Vai 
siuno iš Centralia, 111. Ame- 
rikoje clel Elz. Vaisiuno Jo- 
kubėnų sodž., Pabiržės pa- 
rap.; pasiuntėm pinigus Lie- 
tuvon 21-XI~18, bet sugrįžo. 
Frs 103. 

14. 8-XII-18. Nuo I. Ciru- 
lio iš Rockford (pinigai bu- 
vo išsiųsti 21 gruodžio 1918 
m. ir 3 sausio 1919 m., bet 
abu kart grįžo delei susinė- 
simo apsunkinimo), Frs 76.- 
92. 

15. 14-1-18. Nuo J. Genio 
iš Worcester Mass. Ąe\ Ka- 
rol. Genienės iš Pragaudžių- 
Batvinkų valsčiaus, Uk- 
mergės, Lietuvoje; buvo iš- 
siųsta Lietuvon 2-III-18 ir 
15-VI-18, bet abu kart grį- 
žo; besiuntinėjant krasos 
'pasiliko už keitimą, taip kad 
į iš 51 fr. 50 c. pasidarė 47 
Įfr. 63 c. 

16. 23-V-18. Nuo Rev. F. 
Kemėšio iš Chicago del He- 
len Samoshka Jurbarke, 
Kauno gub. (buvo išsiųsta 
21-VI-18 grįžo atgal), Frs 
124.16. 

17. 21-1-19. Nuo Ad. Kau 
po, Box 161 Bloomfield 
Conn. Amerikoj del Stanis. 
Kaupo, Kaune. Šie pinigai 
buvo siųsti per Raudonąjį 
Kryžių Frankfurte, gi mum 

pateko per Bureau Interna- 
tional de la Paix, ką su jais 
daryti? Frs 156.42; No. 6 
ext. 

18. 22-IX-17. Nuo kun. 
Kl. Maliukevičiaus iš N. Tra 
kų Lietuvoje del Vit. Maliu 
kevičiaus, belaisvio Schnei- 
demuehl > (Vokiet.) (12-XI 

j 17 klausta Komendaturoj; 
įjo nerado. 28-XI-17 klausta 
Raudonojo Kryžiaus, bet at- 
sakymo negauta). 50 mar- 

kių. 
Visų kitų pinigai, siųsti 

ar tai Lietuvon, ar tai be- 
laisviams, aprūpinti savo lai 
ku; GR. Siuntėjams bu- 
vo apie tai pranešta. 

Šis pranešimas yra siunčia1 
mas į Amerikos, Britanijos; 
ir Lietuvos laikraščius. Ka- 
dangi sunku parašyti į visas 
Redakcijas, tai prašyčiau ger 
biamųjų Redagcijų perspaus 

dinti šią žinią, jei tas nebū- 
tų perdaug neparanku. 

Su augšta pagarba, 
A. Stepona/tis, plrmininKas. 

Lausanne, (Šveicarija) 
30 rugsėjo 1919 m. 

P. S. Plati apyskaita tuoj 
bus paskelbta. 

SVARBU ŽINOTI VA- 
ŽIUOJANTIEMS I 

LIETUVĄ. 

1. Kiekvienas keliaujan- 
tis Lietuvon, nepaisant ko- 
kios valstybės pasportą jis, 
jarba jinai turėtų, privaio 
turėti Lietuvos Atstovybės 
vizą, be kurios nebus Lie- 
tuvon įleidžiamas. 

2. Norintieji keliauti Lie 
tuvon pirvalo pasirūpinti, 
kad jų pasportuose butų pa 
žymėta, jog jisai, arba jinai 
važiuoja Lietuvon. Tankiai 
pasitaiko, kad pasportuose 
pažymėta tik "Rusija", to- 
dėl, dar kartą pažymime, 
kad visi neturintįs pažymėji 
mo, jog jie išduoti važiavi- 
mui į Lietuvą, nebus vizuo- 
ti L/etuvos Atstovybėje. 

3. Vienintelė Lietuvos At 
stovybė, įgaliota Lietuvos 
Užsienio Reikalų Ministeri- 

jos yra Lietuvių Egzekuty- 
vis Komit. Washingtone. 

4. Norintieji pasportus va 

žiuoti privalo išpildyti tam 
tikras aplikacijas; aplikaci- 
jas gali gauti Egzekutyvio 
Komiteto raštinėje, 703-- 
15th St., N. W., Washing- 
ton, D. C. 

5. Mokestis už pasporto 
vizavimą yra vienas dolaris. 

6. Visi aplikantai prašan- 
tis pasportus vizuoti turi kar 
tu prisiųsti paliudijimus nuo 

Tautos Fondo arba Nepri- 
gulmybės Fondo vietinio 
skyriaus valdybos. 

7. Visi Lietuvos Atstovy- 
bės vizuoti pasportai tinka 
įvažiavimui ir išvažiavimui 
iš Lietuvos. Bet norintieji 
tik pervažiavimui per Lie- 
tuvą į Rusiją ir į Lenkiją, 
boi pereiti frontą ar demar 
kacijinę liniją turės išgauti 

tiš Lietuvos užsienio Reika- 
lų Ministerijos pasų skyriaus 
ir Generalio štabo leidimą. 

Lietuv/ų Egzękutyvis Ko- 
mitetas. 
(Lietuvos Atstovybė Jung- 
tinėse Valstijose). 

Pasirašo M. J. Vinikas, 
j Pirm. J. J. Bielskis, veikian- 
t tis rast. 

SKAITYTOJŲ PASTABOS 

Spalis ar Lapkritis. 
Lietuva, apsišaukus nepri- 

gulminga, skubinasi valyti sa- 

vo šalį, — šluoti laukan "lcn- 

kizmą," "gudizmą" ir kitus ne- 

labai garbingus dalyku-. Vil- 

tingai daug donios tapo atkreipj 
ta j kalbą, ir ant kiek tik gali-l 
111a ji pradėta valyti be* taisyti.; 

Mes greitai pastebiamt įsi- 
maišiusį lenkišką ar gudišką žo 

dį į musų kalba. Bet tur-but 
dar nieks nepastebėjo, kad mes 

vartodami grynus lietuviškus 
žodžius, ^gi daugelyje vietų 
vartojame klaidingai — atbu-l 
lai. Pavyzdin, žodžius spalis ir 
lapkritis mes tikrai klaidingai) 
vartojame. Ir man puolė min- 
tin, kad atkreipti j tai savj vien 

ginčių domą. 
Mes praeitą mėnesį (octo- 

ber) vadiname spaliu, gi šitą 
(November) — lapkričiu. Čia 
tikrai ratai pirm arklio pakin- 
kyti. Tai patirti nereikia jokių 
m kslinčiu bei filologu, — tai c O c/ 

gali pastebėti* kiekvienas, kuris 
moka paprastą lietuvių kalbą, 
nes tai gamta gerai pasako. 

Ištarus žodį spalis* mums 

tuojau puola mintin šaltas ru- 

dens laikas; — laikas, kuria- 
me Lietuvos ūkininkai užsiė- 
mė linų darbu — t. y., linų mi- 
nimu id pluki m u. O kuomet su-j 
ima ir plūkia linus, tuomet po 
klojimus- daržinės ir lauka' 

skraido spaliai. O kad skraido 
spaliai, tai mes ta laika bei mė- 

nesį turime užvardinti spaliu. 
Bet mes turime, kaip tik prie- 
šingai užvardinę, — mes lą 
laika, kada spaliai skraido, va- 

diname lapkričiu. 
Ar ne keista? Argi tuomet 

krinta lapai? Ar jie nėra jau 
nukritę ? 

Gi laiką, kuomet lapai paru- 
davę, suvytę, šlama, krinta mes 
užvadiname spaliu. Argi šiuoi-i 
laiku mes matome spalius? Ar 
spaliai skraido po orą ir laiko 
žemę apkloję? Ar ne medžiu 
lapai? Juk pastaruoju laiku Ii- 
mes tuodu žodžiu taip klaidin- 
gai ir kalboje ar spaudoje var- 

toti randasi. Jei taip, tai kam 
nai dar tebemirksta, arba pa- 
tojame? Jei mes lietuviai myli- 
me užvardinti laiką sulyg gani 
tos apsireiškimų, tai privalėtu- 
me teisingai užvardinti. 

Dabar, kuomet Lietuva in- 
puilė į parversmų mašiną; kuo- 
met valo ir taiso savo kalbą, — 

tikiu, kad atkreips domių ir j 
tą svarbų dalyką, ir Š'o ir praė 
jusio mėnesio užvardininius 
pakeis, t. y., praeitą mėnesi, 
ką nūnai mes vadiname spalių 
pavadins lapkričiu, gi šj, ką nū- 

nai mes vadiname lapkričiu, 
pavadins spaliu. 

Binghatiipton, A". V. 
Kun. K. Ambrazaitis. 

PRIETARUI DABARTINIUOSE LAIKUOSE. 
<* Pastarame metašimtyj civi- 
Hzacijia padarė jau dideli žing- 
snį pirmyn. 

Gamtos jiegų studijavimas 
buvo begalo vaisingas, įvairus 
didžiu mokslininkų atradimai 
išsaukė gilią revoliucija visuo- 
se nmsii mintijimuose apie esv 

Uis ir atsitikimus. Ta, tą žmo- 
nija per tūkstančius metų laike 
ttž neišaiškinamas slaptybes, 
šiandie jau yra lengvai supran 
tam i mokslo šviesoje dalykai. 

Nors šiandieninis mokslas 
jau išaiškino didelę daugybe 
gamtos paslapčių, bet, neatsi-į 
žvelgiant j Tai, prietarai dar lo-j 
šia gan svarbiu rolę dabartinių1 
žmonių gyvenime. Čia nekai j 
besime apie neaj>švęstus, prie-į 
taringus žmonės, kurie atsilikę! 
nuo gyvenimo gal keliais im i 

t«ais meili, kurie dar braido 
i tamsybių karalystėje. J^et nei 
(apšviesti žmonės, ėję augštas 
'mokyklas, vis dar nesugeba ga- 
lutinai atsikratyti nuo prieta- 
ru valdžios. Kokiu budu priela 
rai randa sau vietą mooksliškai 
disciplinų- tose- smegenyse, tai 

tiesog psichologine paslaptis. 
Pavyzdžiui paimkime kadi r 

prietaringą baimę skaitlines 
"13." Kuomet paprastas, nemo 

kautis nei skaityti nei rašyti 
kaunietis bijo "13-kos" ir va- 

dina ją "velnio tuzinu'', tai nė- 
ra tame didelio nusistebėjimo, 
liet kodėl dabartinis civilizuo- 
tas žmogus dreba prieš šią 
skaitlinę, tai ištiki* sunku su- 

prasti. 
Baimė skaitlinės "13," kaip 

žinome, remiasi ant padavi- 

mo. 

Laike Kristaus "paskutinės 
vakarienės" už stalo sėdėjo 
kaip tik 13 žmonių ir vienas 
jų tarp buvo Judošius, kuris 
pardavė Ivristų už 30 auksinų.. 
Rodosi, kad dabartinis civili 
zuotas žmogus* kuris savai]) ti- 
ki į Kristaus dievybe, nepriva- 
lėtų matyti jokio baisaus sa 

ryšio tarp tos skaitlinės "13" 
ir J ūdos Iskarioto išdavystės. 
Bet, neatsižvelgiant j tai, net 
apšviestas žmogus kai-kada jau 
čia kokia tai instinktivišką bai- 
me prieš skaitlinę ''13." 

Nelabai senai vienas plačiai 
pragarsėjęs amerikiečių kalbė- 
tojas atsisakė viename bankiete 
atsisėsti prie stalo, už kurio jau 
sėdėjo 12 ypatų. Jis sutiko tik 
tuomet atsisėsti, kada pristatė 
14-tą kėde ir tokiu badu vaka- 
rienė buvo duodam? 14-kai as- 

menų. , 

Tį. patį galima pasakyti ir; 

apie instinktiviška penktadie- 
ni ; baimę. Pasirodo, kad apie 
2,000 metų atgal penktadienyj 
buvo nukryžiavotas Kristus 
Laike kelių metašimčių krik- 
ščionims penktadienis buvo liu 
dėsio (tranro ) diena. Nors 4a- 
bartinittoose laikuose daugelis 
žmonių nei nežino, kad penkta- 
dienis buvo paskutinė diena 
Kristaus gyvenime, btt nema- 

žai dar yra tokių, kurie bijo 
šios dienos. 

Nesenai Ne\v Vcrke, ant 14- 
tos gatvės, prie požeminio ge 
kžinkelio stoties atsitiko šito- 
kia scena. 

Vienas garsus New Yorko 
advokatas palydėjo savo drau 
ga prie sobvėjo. Atsisveikinę- 
su juo, draugas ruošėsi Įeiti i 

stotį. 
"Palauk! — sušuko netikėti- 

nai advokatas — geriau Įeiki- 
te pro kitas durįs"... 

— ''Koks skirtumas.-'" — 

paklausė draugas. 
.— "Matot.. — Kaip ir su- 

sigėdinusiai ištarė advokatas. 
— Jeigu norite, kad si diena 
Imt pilnai laimingiau darykite 
taip, kaip aš jums sakau".. 

— "liet p nas N! Nejaugi 
jus tikite j. .. ?" 
— "Aš. ... aš pats nežinau, 

liet... patikėkite manimi. Pa- 
galiaus, darykite, kaip norite... 

1 Sudiev!" 
Arba vėl. Tūlas gydytoja s 

L', paliepė savo pacientui, ku- 
ris vadino save radikalu, ateiti 
išryto. 

— ''Daktare... — pusbai- 
mingai ištarė pacientas — Ar 
negeriau butu man užeiti pas 
tamstą tarp 6 ir 7 vai. vaka- 
re?". 

— "Xe, išryto man bus pa- 
t giau tamsta apžiūrėti." 

— "Ne... ka daryti?... Et, 
tebūna taip kaip sakote, bet... 

— jv> tamsta taip sujudęs?Į 

— paklausė gydytojas — Jei 
gu negalite ateiti išryto, tai ki- 
tas klausimas." 

— "Aš galiu ateiti, bet/... 
matote.. rytiniai saulės spin 
dūliai man nelaimingi. Aš gi 
miau tarp 6.ir 7 vai. vakare ir 
iš viso savo gyvenimo patyriau, 
kad viską, ką darau vakarais, 
atneša kuogeriausius vaisius, 
o rytmečio darbo pasekmės ne- 

tikę 
Galų gale gydytojas sutiko 

apžiūrėti prietaringą pacientą 
tarp 6 ir 7 vai. vakaro. 

Apsirengdamas pacientas i< 
pradžios užmovė pančeką ant 

kairės kojos, bet tuojaus susi- 
griebė, numovė pančeką nuo 

kairės kojos ir užm vė ją ant 
dešinės. 

Daktarui tą pastebėjus, jis 
paaiškino, kad visuomet pan- 
čeką reikia pirmiausiai užmauti 
ant dešinės kojos. Priešingai— 
nelaime gali patikti. 

Nemažai pasižymėjo savo 

prietaringumu ir amerikiečiu 
rašytojas Po. Jam nuolat — 

"dvasios" beldėsi į duris, kuo- 
met jis pradėdavo rašyti, tai 
"matydavo," kaip juodai pasi- 
rengusi senė švaistydavus jo 
kabinete. 

Galima ištisa knyga prirašy 
ti apie panašus apšviestų žmo- 
nių pri-etrius, į kuriuos dau- 

Į gelis laimingai tiki. 
Didžiuma prietaru yra žilo.s 

senovės liekana, kuomet žmo- 
nės tikėjo į dvasias, į pašiau* 
tingas jiegas. 

Kiti prietarai, kaip pavyz- 
džiui, clelei skaitlinės "13" ir 
penktadienio, remiasi istoriš- 
kais atsitikimais. Daugelis tu 

atsitikimų tapo užmiršta, bei 
jų įspūdis taip giliai įsismeigė 
Į žnmnių širdis, kad dar dau- 
gelis negali atsikratyti nuo jų 
psichologinės veikmės. 

NcprieUiriiujas. 



SVEIKAME KUNE—SVEIKAS PROTAS 
VĖŽIO LIGA. 

(Pastaba: Vėžio liga pas 
lietuvius ne naujiena. Netik 
tarp darbininkų, bet ir tarp 
inteligentų mirčių yra nema- 

žai atsitikę. Gi higienos raš- 
tų, kaip nuo tos ligos apsi- 
saugoties, beveik nėra. Mes 
ir norime tą spragą užkišti, 
suteikdami Amerikos lietu- 
viškiems laikraščiams Su- 
vienytų Valstijų visuomenės 
Sveikatos Buro išleisto vei- 
kalėlio vertimą. Veikalėlio 
vardas yra "Cancer" "Facts 
Whięh Every Adult Should 
Know" "Keep Well Series 
No. 6". Jį galima gauti ra- 

šant šiuo adresu: United 
States Public Health Ser- 
vice, Wa3hington, D. C.) 

Vėžio liga arba vėžys, jei 
laiku pasergetas ir tinkamai 
gydomas, yra išgydoma li- 
ga. Beto, jei kaikurios sąly- 
gos, kurios dabar yra žino- 
mos ir veda prie vėžio, yra 
.prašalinamos arba išgydo- 
mos, vėžio ligos galima pil- 
nai išsisaugoti. 

Delko-gi vienas pamani- 
mas apie tą ligą iškelia tiek 
baimės? Turbut dėlto, kad 

"NAUJAS LAIKRAŠTIS"' 

"DARBO VALANDOS". 
Pradės eiti lapkričio pabaigoje. 

Savaitinis laikraštis išeidinės kas Se 
rėdą 4 puslapių didumo, turintis gra- 
žius pamokinančius raštus bei satira 
bus pritaikyta nedėldieniniams pasis- 
kaltlmama, praleisti savo nedirbančias 
valandas. Kiekvienas galčs linksmai 
lai K 9 praleisti, kur tik "DARBO VA- 
LANDOS" lankysis. 

Prenumeratos kaina Amerikoje ra*- 

fibC.2.' tams $2 50 
pusei metų $t.50. 

Kanadoj metams $3.50 
puaol metų $2.25. 

Taipgi siunčiant Lietuvon metams 
$4.50 

pusei metų $3.25J 
Pavienis numeris 8c 

Reikalingi agentai ir korespondentai. 
Biznieriai klauskite apgarsinmųjmų 

kalnų rašydami, bus suteikta ant parei-' 
kalavimo. Su visokiais reikalais kreip-j kitės ant šio adreso: 

DARBO VALANDOS PUB. CO. 
•6400 SŲPERfOR AVE, 

CLEVELAND, OHIO. 

I 
| chirurgiškos ir kitokios gy- 
įdymo priemonės labai daž-, 
nai negali prašalinti tos li- 
gos užpuolusios musų gimi- 
nes ir pažįstamus. Toks 
dažnai pasitaikantis pritiri- 
mas sudarė apie vėžio ligą, 
nusiminimo atmosferą ir fa 
talizmo jausmą, kuriuos la- 
bai sunku ir prašalinti. Dar 
blogiau, tas jausmas veda 
prie to, kad žmonės nesisten 
gia apie tą ligą ką nors su- 

žinoti. Išsidirba į strausą 
panašus paprotis bėgti toiyn 
nuo faktų, kad jų visai ne- 

matyti. Tokia pažvalga 
yra priežastimi pasidaugini- 
jmo nuo tos ligos nereikalin- 
'gų mirčių. 
| 

Ištikrųjų-gi vėžys, kaip ir 
džiova yra išgydomas, jei 
laiku patėmytas, ir anksti 
pradėtas gydyti, bet ant ne- 

laimės, jo pirmieji ženklai, 
paprastai nebaisus ir išrodo 
taip menki, jog pavojaus nie 
kas ir nesitiki; beto, svar- 
biausi3 dalykas yra tas, jog I 
kelias savaites pavėlavus 
dažnai persimaino visai 
dalykų stovis. 

Yra reikalingu du dalyku, 
kad apsaugoti žmogaus gy- 
vybę nuo to seno žmogaus 
priešo: Pirmiausiai žmonės 
turi žinoti pavojaus ženklus 
ir laiku suprasti jų reikšmę; 
antra turėtų buti visur su- 

pratimas ir pasitikėjimas šių 
dienų medicinos mokslui, 
kuris, sako, kad daug kartų 
vėžio 1/ga jog pradžioje yra 
išgydoma. 

Dabar niekas džiovos ne- 

skaito liga, nuo kurios bū- 
tinai turi mirti, tai yra dėl- 
to, kad žmonės pradeda li- 
gą suprasti ir žino, kaip nuo 

jos gydytis. Tos pačios pa- 
stangos yra dabar daromos, 
kad visi protingi suaugę 
žmonės turėtų pamatines ži 
nias apie vėžį. Kaip tik 
žmonės supras kas yra vė- 

|žys, toji baimė, kuri dabar 

| randasi persikeis į protin- 
gesnį vilties jausmą. Bet 
.apsisaugojimas yra visuo- 
met svarbu ir, kad buti svei 
ku, žmogus turi žinoti ne- 

laimės priežastį. Žinių, ku- 
rias protingi imonės turėtų 
žinoti yra nedaug ir viskas 
yra išpasakota šiame veika- 
le. [ 

Kaip plačia/ vėžys yra 
išsiplatinęs. 

i Pagal geriausius statisti- 
kų apskaitliavimus Suvieny 
tose Valstijose nuo vėžio 
miršta 90,000 žmonių kas 
metai. Suv:enytose Valsti- 
jose 1917 m. cenzo praneši 
me randame 61,452 mirčių 
nuo tos ligos vietos'*, kuriose 
registracija yra vedama, o 

tai yra daroma tik tarp 
73% visų šios šalies gyven- 
tojų. Jei visos mirtis nuo 

vėžio butų teisingai pažy- 
mėtos uztikro, kad Suvie- 
nytose Valstijose butu ne- 

mažiau, kaip 100,000 mir- 
čių per metus. 

1917 metais Suvienytų 
Valstijų registarcijos apiemi 
kėje nuo džiovos mirė 110,- 
285; nuo plaučių uždegimo 
112,821 (paprastais metais, 
kuomet nėra influenzos epi- 
demijos) ; širdies ligų 115,- 
337; inkstų ligų 80,912. Tai 
gi vėžio liga yra viena tar- 
pe labiausiai prasiplatinusių 
ligų. 

Ar vėžio liga platiras/7 
Išrodo, jog taip, nes užra- 
šomieji mirčių skaitmens pa 
rodo, jog pus-trečio nuošim- 
čio daugiai' miršta kas me- 

tai. Suvienytose Valstijose 
tas skaičius pakilo nuo 62.9 
ant 100,000 gyventojų 1900 
m. iki 81.6. Panašiai prane- 
šama ir iš kiekvienos kitos į 
civilizuotos šalies. Tečiau 
atydžiai dalyką ištyrus sun- 

ku pasitikėti, kad tos žinios 
viską nurodytų, kas liečia- 
si ligcs platinimos. 

Kok/o amž/aus laiku vė- 
z:i daugiausiai sergama? 
Vėžys beveik išimtinai už- 

TUOJ 
Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

p"skoi ?ntVmiv!pv*Rwu ̂ rikos lietuvių kuogreiciausia 

DAR PRIŽADI MOKfiTI fiTOręr L'L)LERIŲ ANT DVIEJU METU IR 
A AlUKEI [ j IR PUbĘ PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė sc 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 
i 

"Amerikos \Jetuwų Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
Lietuvos raidžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

.S 1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5/2 nuos." 

Ko mums dar iaukti ilgiau? Pildykime sava priedermes 
Pirkit# Lietuvos Bonus 

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

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

lingu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad sa»vp prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirma mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 

augusių liga. Apie 95%, 
mirštančių nuo vėžio yra 
žmonės, turintieji daugiau 
kai 35 metus. Viršum 40 
metų vienas iš dešimts mirs 
Įtančiųjų miršta nuo vėžio. 
[Daugiausia iš nepasisergė- 
jimo arba nežinės, 9 iš 10 
turinčiųjų tą ligą. Tečiau, 
|jei tinkamai saugojamos ir 
gydoma užtikro, kad dau- 
gi-.u kai pusė tų 90,000 mir- 
čių kas metai Suvienytose 
Valstijose nebūtų. 

Kuriose kuno dalyse vė- 
žys daugiaus/a/ randasi? Vė 
žio liga apsireiškia įvairio- 
se formose beveik kiekvie- 
noje kuno dalyje. Suvienytų 
Valst/ijų cenzo pranešimai 
parodo, kad vėžys pilvo ir 
kepenų sykiu yra priežasti- 
mi 35,000 viso nuo vėžio 
mirčių. Vėžys moterų lytiš- 
kųjų organų yra priežasti- 
mi 13,000 mirčių per me- 

tus; vėžys krūčių apie 8,- 
500, vėžys gerklės ir liežu- 
vio apie 3,500; vėžys žar- 
nų 12,000; vėžys odos apie 
3,500 ir vėžys kitų kuno da- 
lių apie 14,000. 

Ar moters dažniau serga 
vėžiu neg vyra/7 Taip, dėl- 
to, kad lytiškieji moterų or- 

ganai, ypatingai yra 
prie tos ligOs palinkę. Vie- 
na aštunta dalis visų mote- 
rų li^ų senesnių kai 40 me- 

tų yra del vėžio, o tiktai 
viena mirtis iš keturiolikos 
vyrų to paties amžiaus yra 
nuo tos ligos. Jei mes iš- 
skirsime mirtis nuo vėžio 
krūčių ir yščiaus, tai vėžio 
liga randasi pas moteris ir 
vyrus beveik toje pačioje 
proporcijoje. Civilizuota, 
ypatingai baltoji rasė daž- 
niau serga vėžiu, abelnai 
imant, negu šiaurės Ameri- 
kos indijonai, ir Oriento ra- 

sės, bet išrodo, jog ysčiaus 
vėžys dažniau atsitinka tarp 
Suvienytų Valstijų negrių 
moterų, negu tarp baltųjų. 
Vėžys krūčių ir ovarų daž-, 
niau atsitinka tarpe netekė- 
jusių. Iš kitos pusės-gi ys- 
čiaus vėžys dažniau atsitin- 
ka tarp tekėjusių moterų. 

Taigi vėžio liga ypatin- 
gai apeina moteris, o labiau 
si ai pusamžes moteris. Yra 
skaitoma, kad tarpe 35 ir 
45 metų amžiaus, nuo vC- 
žio miršta, tris kartus dau- 
giau moterų, negu vyrų. Tar 
pe 45 ir 50 metų du sykiu 
tiek, kiek vyrų. Tečiau, yra 
linksma atsiminti, kad tos 
ligos yra išgydomos, jei li- 
gos pradžioje tinkamai gy- 
domos. 

Imant domon, jog toji li- 
ga padaro tiek baimės ir rū- 

pesčio ir, tikrai sakant yra 
labai baisi, yra svarbu ži- 
noti tris paprastasias rupes- 
nio priežastis. Pažiūrėkime 
į jas arčiau. 

(bus daugiau) 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. NflIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURUAS 

Chicagos .471 f: S. Ashland Avc 

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

Rezidencija 3336 W 66-th Street 
Telephone Prospect 8585 

o 

COLORADO CONSOLIDATED M1NES & POWER CO. 
(PO PRIEŽIŪRA DVIEJTJ VALSTIJŲ: COI/ORADO IR ARIZOKA) 

KAPITALAS $1,000,000.00 

Panedėlyj užtikome labai svarbi; strai- 
psni didžiausiame ir jtekmingiausiame Co 
lorados laikraštyje "The Denver Post", 
Nov. 16, 1919. Straipsnis rašytas žinomo 
kasyklų autoriteto p. W. C. Blair. 

P-s Blair rašo, kad COLORADO CON- 
SOLIDATED MINĖS & POWER KOMPA 
NIJA sparčiai varo priekyn išlaukinius 
darbus Sherman'e ir kad daugelis darbi- 
ninkų dirba prie įvairiausių {rengimo dar- 
bų. Rašo, kad išlaukiniai darbai bus grei- 
tu laiku užbaigti ir kompanija galės dirb- 
ti visų žiemų. Taipgi rašo. kad COL. CON. 
M. & P. CO. jsteigusi didelj "Tobasco" fab 
rikų, kuri nugriauja ir iš jo panaudoja i* 
vairias mašinas, tramvajų ir tt. Prie da- 
mo-muro gabenama rųstai ir damas bai- 
giamas mūryti. 

Straipsnyje patėmija, kad COLORADO 
CONS. M. & P. CO'S rudies fabrikas esųs 
vienu iš puikiausių visoje Coloradoje ir 
kad j rengiamas naujausiomis ir geriausio- 
mis mašinomis. Viskas jrengiama taip. 
kad perdirbimas rudies atsieitų pigiausiai. 

Apie kasyklas rašo, kad geriausi Suvie- 
nytų Valstijų geologai ir mineralogai, kaip 
prof. Hayden ir kiti, pripažino, jog iiu? 
kompanijos kasyklos yra didžiausiomis vi 
sojo piet-vakarinėje Coloradoje. Suko. kail 
kasyklose matosi suviri 3,000,000 tonų 
rudies, kurių tik reikia laužti ir perdirbti. 

Kompanijai, sako, labai palengvina dar- 
bį du dideli automobiliai (trokai), kurie 
atvažiavo iš Chicagos. Patėmija, kad COL. 
CONS. M. & P. CO. ui viską moka "ca3h". 
Ant galo primena, kad šita kompanija. 

turėdama tokią puikią vietą, tokį dideli ir 
moderniškiausiai jrengtą rudies fabriką, 
naujausią vandens-elektros fabriką ir labai 
dideies ir turtingas kasyklas, greitu laiku 
liks viena iš didžiausių ir turtingiausią 
kasyklą kompaniją piet-vakar. Coloradoj. 

Taip rašo apie COLORADO CONSOLI- 
DATED MINĖS & POWER CO. vienas iš 
geriausią Colorados kasyklą žinovą. Pa- 
našę opiniją turi visi tie, kurie atlanko 
šios kompanijos propertes Shermane ir, 
kurie cavo akimia pamato visus jtaisymus 
fabrikus ir neapsakomai dideles ir turtin- 
gas aukso ir sidabro kasyklas. 

Dabar baigiami įrengimo darbai. Greitu 
laiku k<fnpanija pradės siųsti j valdžios 
bankas išdirbtą auksą ir sidabrą, o savo 

šėrlnlnkams didelius dividendus. Todėl ne 

eenal prezidentas savame laiške minėjo, 
kad ičrai greitu /alku pakils nuo 100% iki 
200% ir daugiau. 

Dabar parsiduoda paskutinė dalis šėrų. 
Pinigai renkami paskutiniem įrengimam. 
Greitai visi šėral išsiparduos lr vėliaus 
niekas nebegaus šėrų pirkti. Dabar pasku 
tlnė proga prisidėti prie šios kompanijos. 
Todėl, brolau, pasinaudok jąja. Nusipirk 
kuodaugiauslai šžrų. NELAUK NEI DIE- 
NOS. UŽSIRAŠYK TUOJAUS. Investuok 
šimtus, o gausi tūkstančius. Dabar gausi 
du šėrus. (Preferred ir Common kartu) 
už $15.00, o nuo Gruidžio-Dec. 1-mos jau 
šėrų kaina bus $20,00 už abu, arba po 
$10.00 kiekvienas. 

Siųskite orderius Express Money ( 
derlu arba bankos draftu. 

PEOPLES INVESTMENT COMPANY 
220 S. State St. Room 1422. Tel. Harrison 2024. Chicago, 111. 

Tel. Ya'ds 3654. 

Mrs.A.Michnievicz 
Bajgu.d Aku£ertJo' 

kolegiją; Ilgai prak* 
kavusi ^ennsilvanJ 
jos hoBpltalese. Pa 
sekm'ngai patarnau 
ja prie- gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų luby) 
Chicagl, III. 

AKUSERKft 

nuo b iki 9 ryto ir 7 iki velal va'r&r: 

Dr. C. M. Giaser 
Praktikuoji j na tt matai 

J149 8. Morgan tt, karti 12 at 

Speclall«taa Moteriškų, Vyriikų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: &—10 ryto, 12—1 $a 
piet, I—)? v ak, Nadftl. >—1, 

TELEF0NA8 YARD8 M7. 

DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
i\r esi nervuotas, skauda galva, trumparejysti 
paeina nuo silpnij akių. Sergėkite savo regi 
Įima. Ypatinga (lomą atkreipiame š vaikas 
eitiiy.ičius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vnkaro. Nedčl.; 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1553 V/est 47-ta kampas 
AshluOd Ave. Telefonas Drover 9660. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 

Nedėliomis pagal sutarimą, 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-to8 Gatves. 

I VALENTINE DKKSSMAKINC 
COT.LEGE 

I Mokina siuvimo- kirpimo. dtsigiJag 
dltnomlft lr vsJrarala dėl bizulo ii 
aamij. Paliudijimai Išduodami ir vi* 
rba raėytlte, o męs pasistengsim" 

auicikti luinu patanm*. 
'oa parūpinamos dykai. AtsiSankyJdl® 

2407 W, Madlton »t 
SARA F*TEK, Priixipal 

UBERTY BONDS 
Męs peršame Liberty Bonds a A '—T T 
pilnį MCasb" vert*. Atneiklte w jr\ JLjL 
arba atsiųskite, J.G. SACKHEIM & CO. atdara kasdien nuo 9—« .>>i v k 
Utarnlnkals K ei vergai* U> 133« Mliwauke Avc. 
Subatomia 9—9. v 

tarpe Wood ir Paulina gatvių: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Dury, L«ntų, Rimų Ir 8toflams Poplerio 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul s*ubų li vldaua, po $1.50 už galiom 
CAFIR BROS. "vVRECKING CO. 

8003-3039 SO. HALSTED STR-EET, CHICAGO, ILL. 

Kurič garsinasi Dienraštyje ''Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. Garsinkitės! 

"NELAIMINGIAUSIA ANT VISO PASAULIO" 
"NAUJAS TEATRALIŠKAS YBJKALAS", 5 veiksmių drama su dai- 

nomis ir šokiais. Lošime dalyvau. .. 19 ypatų. Gaidos pritaikytos kožnoj 
knygoj. Skubiai užsisakykite šių knygų. Kuopos, Teatrališki Rateliai. 
Draugijos, Knygynai ir pavienės ypatos. nes knyga tinkama šeip pa- 
siskaitymų. Knygos didumas 60 pušiaplų. Kaina šios knygos 50c ege. 
Reikalingi agentai, imant daugiau kaip 100 Egz. padarom nuolaidą. 
Daug gavom užsakymų, pasiskubinkite vifjl užsisakyti, nes anų spaus- 
dinsime aprubežiuotą skaitlių, d51ei brangumo popieros. Siųskite 50c, 
adresuodami šitaip- 

tJETUVIŲ SPAUDOS BENDROVĖ 
(LITHUANIAN PRINTING CO.). 

6400 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinim&s gvarantuotas 
Vyry lr vaikinų siuatl Ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20 >0 iki #46.00. 
Vyrų lr jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.60. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščl&a 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.(0 lr aug&čl&n 
FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšCiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėllomis iki 6 vaL po pietį). Babatomis iki 10 valandai vakaro.Insteipta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HA-STED STREET 

AS ADOMAS A. KARALI AU£-L\S 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnCjcs pilvelis 
buvo. Dispepsija, įievirinimas pilvelio, nuslabnėjiraaa. 
Kraujo, ii.kstų, Nervų ir abelnas spėkų nustejimas 
viso kuno. ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau tavo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kttujo valytojo, Nervatoną, Inkitų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minitos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprit, gerai dirbt. Kraujai 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas jTanyko, ūl .gtiat nebef'Hė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko pa užmušimui vis'j ligų. Bė- 
giu i meaestų išgerdavau kas savaite po butelį Sa> 

lutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. sevo paveiksle pama čiau teki skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar '"•nciuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykig dėkoju 
Galutans mylistų geradZ;isiei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
tu tokiais at sitikimaig patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted SU Photu Cana 6417 Chicago, iiiir.ola 

Pinigai Lietuva jau Nueina 
PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 

Siųskite per Lietuvių įstaigą 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS U CO., Vedėjai. 

3249 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

Kreipkitės raštu !š kitu miestu. 



Aukautojai ir Jų Aukos. 
Tcr Laisvrs Varpo Išleistuves■ 

PASARGA. 
i. 
(• 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės- taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų sąrašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonekite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(T^sa\ 

Šalna Al. SI.00 
Sveikaitskio M 1.00 
Starlginskis S 1.00 
Šmitas P 5.00 
Šimkus St 2.00 
Stukas A 1.00 
Skinkis Andrius 1.00 
Simnas V 1.00 
Sunejailo K 1.00 
Šimkus J 1.0U 
Slusgenski J 1.00 
Slavinskas Stanley 1.00 
Šurkus D 1.00 
Sližis J 1.00 
Saunorus lg 1.00 
Samolis A 1.00 
Samlis J 1.00 
Sriubas Vlad.. 1.00 
Sandars J 1.00 

Stulga J 1.00 
Serdikevičius Ylad 5.00 
Šlikas G 5.00 
Stasulis F 5.00 
Satton S. A 5.00 
Stasunas J 5.013. 
Jankauskas A 5.00 

Skupas A 5.00 
Stankevič \V 2.00, 
Statkeviče J 1.00 j 

šedlauskv S 1 .O^Jj 
Stankus A 5.00| 
Stasima M 5.00į 
Sliteris V 1.00, 
Skuzalek A 1.00 
Stasulaitis A 1.00 

Sipavičis P 2.00 
Sipavičis J 1.0C 
Sanorias J. 2.00 
Šimkus j 1.00 
Štokas P. ... 1.00 
Sakalas J 2.00 
Sruoginis J 3.00 
Šūkis K. 1.00j Šarka K 5.00J 
Sabonaitis K. A. ... 10.00 
Sadauskas A 1.00 
Stankus F. .. 3.00 

(Bus daugiau). 

smmmmtmmt 

Dr. M. Her/M į IŠ RUSUOS 
">nū iKiutuuiii alnomaa per 16 m 

tų kaipo patjrręa gydytojai, ckiruri* 
lt airoit/ia. 

Gydo aitriu Ir chroniflcaa ligaa, n 
rq moterų ir raiIrt), p««al naujausi* 
aietodas. X-Kay ir kttoldna ekfctr« 
lihMhoa 

Ofiaaa ir LaboiaUriJa: 1025 W. llth j 
Stieet, netoli Fiak Street 

VALANDOS: Ntio 10—12 pietų, »• ! 
6—8 yaksraia. Talepkooe Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. lalaM St 
VALANDOS: %—* rtJkuL 

Phone Boulevatd 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U28T3EN tJUSIOS 

L I O O t 

Valando#: » Iki II Ur 4 Iki » 
rakando. 

3103 S'ii. M0H6AK STREET 

VnMk N r ijo# Mato* «a i«Wa al*i 
Mfiura, taij». kai aU*o Bepraiebtaaoi $4t f 
Mtt K&tua, ka» tam gali tati naudinga. 
I»t5 itt prttmBnvmm. pa« tarkit* tu mate 

prUA einant kur kitur. Egzamlnadia DVKAi. 
Garai pritaikinti iJdn'M prašalint aJdtj % 

gahraa «kaud*Jiama, arumparefjrtti arba tatt 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIU 

1801 8 A8HLAN0 AVE.. CHiCAO' 
tiiow lok** *lii P'att'o aptidcoe. TtajrUu 

i nMon imtą 
Kmui )"Ut Gatrfe. 

V>landoa: noo 9t<* r*L 17 .• iki 8 vai val| 

v 

Vietines Žinios 

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJOS 1-MO SKY- 

R1AUS ATSKAITA. 

Pirmadienį, lapkričio 3 
d., pirmas skyrius L. G. D. 
turėjo savo susirinkimą, p. 
J. J. Elias svetainėj. 

Išdavus įvairius komisi- 
jos, ir organizacijos rapor- 
tus, padaiyta keletas gana 
svarbių nutarimų. 

1) Nutarta prisidėti prie 
L. G. D. Chicagos apskri- 
jčio rengiamo vakaro su pa- 
veikslo išlaimėjimu. 

2) Nutarta visus surinktus 
ligi šiol drabužius, peržiurė- 
jus, supakuoti ir pasiųsti į 
Brooklyn, N. Y., o iš ten į 
Lietuvą. 

3) Nutarta pasiųsti laišką 
Centro raštininkui, su pra- 
šymu. kad pinigai, kurie iki 
fVio laiko yra surinkti, ir jau 
randasi pas Centro iždinin- 
ką, kad butų pasiųsti tuo- 
jaus į Lietuvą, ir ten perduo 
ti Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. 

4) Nutarta surengti agi- 
tatyvišką vakarą su prakal- 
bomis, ir kitokiais pamar- 
ginimais. 

Rinkimo Drabužių Komi- 

sija pranešė, kad p. S. Poš- 
kevičius, 1719 W. 47th St. j 
vyriškų drabužių krautuvės 
savininkas paaukavo Lietu- 
vos Raudonajam Kryžiui; 
per L. G. Dr-ją, 12 porų 
naujų čeverykų ir dar daug 
gerų, truputį apnešiotų dra 
bužių. Nariai išreiškė vie-1 
šą padėką p. ?oškevičiui už 
gausią auką. 
TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS im. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 ik! 8 yakaro 

!125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL 
arti Kedzle Ave. 

Telepbons Varda 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokiu ligas moterų, vaikų ir vyt j. 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
32S9 So. Halated C t., Chlcago, III. 

Phen* Canal 257, 

DR. C. K. KLIAUGA 
...DentUt&a... 

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

iki 9 vakare. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typewriting, pirklybos tei- 

sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Is- 
torijos, geografijos, politiaSs ekono- 

mijos, ptlietystėfl, iailiarašystės. 
Mokinimo valandom: nuo 9 ryto iki 

valandos po piet. Vakarais nuo 6 iki 
10 valandos-. 

3106 S. Haisted st., Chicago 

DR. L E MAKAR 
Lietuvis Gydyiv.'sa ir Chirurgas 

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

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str. 
Tik Ketvergo vak. nuo 7 iki 9. 

Telefonas Yards 723 

Telephone Drover 6052 
DR A JUOZAITIS 

DENTISTA8 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

NedSllomifi pagal sutarti. 
3261 j. HALSTED ST., CH/CAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Ot Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak Nedėi. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

Phone*: Vsrd* 153—551 
ResHence Phone Drovet 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

i Tai jau antras Town of 
Lake lietuvis biznierius, gau 
siai aukavo L. " 

G. Dr-jai 
(pirmiaus p. p. Bukauskis 
ir Ališauskis, paaukavo 25 
poras naujų čeverykų). Ver- 
ta butu sekti ir kitiems lie- 
tuviams biznieriams šiųjų 
gražų pavyzdį. 

P-s J. Čiliauskas, atstovas 
draugijos Šv. Petro ir Povilo 
Apaštalų pridavė auką $25.- 
00 nuo minimos draugijos ir 
įstojimo nario dauoklę $2.- 
00. Viso dr-ja Šv. Petro ir 
Povilo aukavo $27.00 

P. Kareiva pridavė auką 
$11.35 nuo draugijos Meilės 
Lietuvių No. 1., surinktą su- 

sirinkime. Garbė tokioms 
draugijoms ir jų nariams. 
Tebūna pavyzdis ir kitoms 
draugijoms. 

Naujų narių priduota se- 

kančiai. Per p. B. Poškevi- 
čių po $2.00: 

B. Poškevičius, V. Lukauc 
kis, Br. Dockevičius, V. Sta- 
riulis, A. Panavas, K. Doc- 
kevičia, K. Krauklis, K. Re- 
ksnis, V. Pankauskas, K. 
Služevičius, I. Potvinskis, J. 
Murmauskas. Viso 12 na- 

rių su $24.00 
Pe.* p. p. Gryb? ir Pr. Ven 

ckų. Po $5.00: 
J. Šukevičia ir Z. K. Ur- 

banavičia. i 

Po $2.00: P. Norkus, P. 
Barskis ir J. Kvederas. Viso 
5 nariai suaukavo .. $16.00 

Per Pr. Puleikį. A. Gar- 
gasas, — $2.00. Per A. Ka- 
reivą, P. Diktus, — $2.00. 
Per J. Vaišvilą, Orio Klum- 
baitė — $2.00. Viso 21 na- 

rys, su metine duokle $42.00 
Viso aukų nuo draugijų ir 

pavienių $42.35 

Viso $84.35 
Iki spalio 6 d. buvo 

$469.50 

Sudėjus $553.00 
Pasiųsta į Ce*itrą $453.50 

Pas iždininką p. J. Vis- 
kantą $100.35 

Rašt. J. J. Palekas. 

CICERO, ILL. 
Lietuviu Kareivių Drau- 

gija surengė puikų vakarą 
pareitos subatos vakare, 
lapkričo 15 d., A. I. Toter- 
baeh svetainėj. Programas 
susidėjo iš 19 punktų. 

Programas tapo gerai iš- 
pildytas ir publika likos už- 
ganėdinta. Bet vietomis pub 
lika neramiai užsilaikė. Gi 
but, pelno draugijai mažai 
kas liks; vienok to vakaro 
atmintis atsilankiusiuose 
ant ilgo pasiliks. Teis/ngas. 

TOWN OF LAKE. 
Pranešimas. 

Susivienijamo Lietuvių 
Kareivių susirinkimas įvyks 
ketverge, lapkričio 20 d., 8 
vai. vak., p. Turaškos svet., 
4415 So. Wood gatvės. Visi 
nariai ir norintieji prisira- 
šyti, malonėkite atsilanky- 
ti. Galima ir ne nariui at- 
eiti pasižiūrėti. Valdyba. 

DU UŽMUŠTI, 12 SUŽEIS 
TU STOCK YARDS EX- 

PLOZIJOS PASEKMĖJ. 
Du žmogų tapo užmuštų, 

dvylika sužeistų ir tūkstan- 
čiai skerdyklų darbinikų 
,tapo baisiai pergandinti 
vandendario explozijos, ku- 
ri įvyko panedėlį, po pietų, 
Acme Products kompanijos 
skerdyklose. Nuostolio kom 

panijai padaryta anie $60,- 
000.00. 

Užmušta Albar Hoiznau- 
ser, 45 metų amžiaus, 5239 
S. Honore St., ir William 
Harper, 42 metų amžiaus 
nigras, 46 W. Forty-fifth St. 
Tarp sužeistųjų lietuvių pa- 
vardžių, rodos, nesiranda, 
jeigu tik Edward Harkus, 
4755 S. Lincoln ave., ku- 
riam galva tapo sužeista. 

Laike explozijos per ke- 
lis blakus namai sudrebė- 
jo ir skerdyklų didieji lan- 
dai išbirę j o. 

Letuvių ex-kareiv/ų susirin- 
ikimas atsibus ketvergo va- 

!kare, lapkričio 20 d., 7:30 
vai., vak., p. Niffo svet., 
i500 So. 49-th ave. 

Visi ex-kareiviai nepa- 
mirškite atsilankyti, nes 

'randasi daug svarbių daly- 
iku del apsvarstymo. 

Valdyba. 

ATSIŠAUKIMAS I VISUS 
WESTSAIDIEČIUS. 

Amerikos Lietuviu Karei- 
ivių Susivienijimas kviečia 
1 
atsilankyti kuoskaitlngiau- 
siai į susirinkimą, kuris at- 
sibus F. Karvovskio svetai- 
nėje, seredoje, lapkričio 19 
d., 7:30 vai. vak. 

Cia bus jumis nurodyta 
musų padėjimas Amerikoje 
.ir Lietuvoje. Tatai nepa- 
mirškite šito susirinkimo, at 
silankykite visi, kviečia, 

A. L. K. S. 

KLAIDŲ ATITAISYMAS. 
"Lietuvos" 270 No. iš 

North Side Laisvės Savai- 
tės Aukų atskaitoj negeisti- 
nai įsiskverbė šios klaidos: 
P. V. Šliautris auk. — $10.- 
00, nepaminėtas; L, Lapins 
kas — $5.00, turėtų buti 
$6.00; Petelės, turėtų buti 
Petrulis. 

PAJIEŠKO GIMINIŲ. 
Apulskis Leopaldas iš 

Daubarių okolicos, Tirkšių 
iparap., mokinęsis "Saulės", 
.kursuose jieškb tėvų, gimi- 
nių ir pažįstamų. Adresas: 
Japan Gensan (Korea), Ru 
ssian Consulate, L. Opuls- 
ky. 

GRAŽI DOVANA. 
Kiekvienas kuris užsirašys 

per mane "Amerikos Ūkinin- 
ką" ant metų, tai gaus dovaną, 
labai gražų Lietuvos Laisvės 
paveikslą. 

Laikraštįs kaštuoja metams; 

Amerikoje — $1.00, Lietuvon 
— $2.00. 

Išrašykite "Am. Ūkininką 
savo giminėms Lietuvoje: Adre 
suokite: 

I. P. SMETONA. 
2520 Washington Ave. Siou\ 

City, IoNva. 

PAJIEšKAU pusseserės Babiavičiu- 
tės, po v>ru Petronė Gainienė. Paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pavieto, Valki- 
ninku parapijos, Kuršiu sodžiaus. Gir- 
dėj.1au kad 6 metai atgal ji gyveno Bo 
stone, o dabar nežinau kur. Malonės ji 
pav.i arbr, kas apie ją žino atsišaukti 
šiuo adiesu: JEDVIGA BABRALIU- 
TE, 807 Washington Ave., Scalp Level, 
Pa. p 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 122'} S. 49 Ave., dabar pei 
kraustė savo ofisą, po numeriu: 

i4930 W. 13th St., Cicero. 
! REUMAT/ZMO IR KRAUJO 
I L/GU SPECIAL7STAS 
ADYNOS: nuo 9 iki 12 išryto, nuo 3 

jiki 6 po pietų, nuo 7 iki 9 vakare 
Kaina $2 ofise. $3 namuose. | 

I Chicago; $1.00 extra už mylią .. 

Telefonas rezidencijos Cicero 3056 
Ofiso Cicero 49. 

Lietuviai! Remkite biznie- 
rius, kurie gasinasi dienrašty- 
je "Lietuva". 

• 1 • ■ ■ 

REIKIA PAGEELBOS 

VAIKAI 
IR 

VAIKINAI 

MERCHANDISE 
IR 

SHIPING DEPTS. 

Dirbti musų Prekių ir Išva- 
žiuojimo skyriuose. 
Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 
Sverti siuntinius ir post or- 

derius. 
Gera pradine mokestis. 

Geros progos išsidirbti garą 
darbą. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

REIEKALAUJAME LIFE 
INSURANCE AGENTŲ. 

Geriausi kontraktai, dideli kaml- 
šinai, liberali atnaujinimai. 

Galite pašvęsti visg, arba dalj savo 

laiko. Jums apsimokės dirbti su mumis. 
Telef. Monroe 2820. 

NORTHWEST CHICAGO 
AGENCY. 

1575 Ogden Ave. 
Louis Hirsh, Manager 

REIKIA MOTORU IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas 

Gera imkestis. 
LEONARO SEED CO 

228 W. Kenzie St. 

REIK ALA L JAM A anglių malnie 
Hų su šeimynomis ir nevedusių t Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimu darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

Pajieškau savo moteries Marijonbs 
šušienės. kuri atsiskyrė nuo ma&fls 
Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pa'v Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
joną Baikauskaltė. Atsišauk laika 30 
dienų, po to laiko nebeatsišauk dau 
glaus, kad nebūtų Ulapato. Juo^pas 
šiušius, 1517 — 49th Ave., Cicere, Iii. 

■ " 

Pajieškau savo stvers Onos Reka- 
saites po vyru Kanotemės. Dešimts m e 

ty atgal gyveno New Britaln, Conn., 
o dabar nežinau kur, 21 metui kaip A- 
merlkoje, 20 mėty kaip tekėjusi. JI pa 
etlna iš Kaund gub., Telšių valščius, 
Lūkės parap. Sklansčių sodos. Ji pati 

■arba kas žinote malonėkite pranešti: 
Mr. ANTON REKA&IUS, 4448 S. Her- 
mitage Are., Chicago, 111 

PARSIDUODA lotas prit 3328 Ein» 
rald Ave. Pirkit* ?t lotą už $1.00, au 
to loto aš jums pabuįavosiu »aaj.% 
ių tlatų namą. ir jus galėsite j) pirkt 
aiit Mėnesinių išmokėjimų kaip randįi 

ERNIS E. FEENBY 
603 W. 31-ma Gatvė. 

EXTRA! 
LJkės ant pardavimo arba 

mainome j miesto namą. 80 ak 
ni geri budinkai. Žemė dirba- 
ma, $6,000. Inmokėti reikia 
$1,000. Su gyvuliais ir maši- 
nomis $10,000. Inmokėti rei- 
kia $3,000. Šita ukė turi buti 
parduota į 30 dienų. Priežas- 
tis — šeimyna skiriasi. Ukč 
yra vidurį lietuviškos koloni- 
jos. Atsišaukite greitai: 

P. A. MAŽEIKA 
R. 3, Box 56, 

Campbellsport, Wis 

DIDELES PRAKALBOS. 
Chenrko P. J. Žurio prakal- 

bos apie Lietuvoj Industriją, 
prekybą ir žalią medžiagą, k< 
kia randasi Lietuvoje ir kai[ 
sunaudoti visą Dievo dovaną 
Atsilankykite, viską išgirsite. 

Cicero. 111. 
Seredcje,. lapkričio 19 d., O 
Tamuliunienės svet., 1447 So 
'48th ave. ir 15th st. 
Visur prakalbos prasidės lygiai 
7:30 vai. vak. 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 

OFISAI 

SHIPPING 
IR 

PREKIŲ. 
DEPARTMENTAT. 

Patyrimas nereikalingas 

OFISO DARBAS. 

Ar gerai skaitliuoji. 
Ar gali aiškiai rašyti. 
Ar gali rašyti ant mašinėlės 
Ar gali perrašinėti. 
Ar nori išnešioti popierius ir 

laiškus musų raštinės skv- 
c * 

riuje. 

Mes galime jums suteikti gerą 
vietą su puikiu atlyginimu ir 

gera proga išsidirbti gerą dar 
bą. 

Patyrė darbininkai apmokami 
sulig vertės jų patyrimo. 

SHIPPING RUMO 
DARBAS. 

Stiprios, veiklios, sumdnios 
merginos ir moteris prie paka- 
vimo, vyniojimo, svėrimo ir 
sortav:'mo pariel post ir expres 
orderių. 

MERCHANDISE DARBAS 

Merginos ir moteris nuo 16 
metų ir vyresnės prie pildymo, 
čeekiavimo, inspektavimo ir pa 
kavinio pašto siuntinių musų 
Prekių Skyriuje. 
Puikios progcs išsidirbti gera 
darbą. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

i 
1 

REIKIA MERGINU, 
nuo 16 metų ir Tyresnių. $13. 
į savaite pradedant. Valandos 
nuo 8 iki 5:15, subatomis iki 
1-mos. Darbo vieta pačiame 
mieste. Patyrimas nereikalin- 
gas. Atsišaukite: 312 W. Ma- 
dison St., Ketvirtos lubos. 
IMPERIAL METHODS CO. 

REIKIA LEBERIU. 
Pastovus darbas. Gera alga. 

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

REIKIA KARPENTERIU. 
Piece work, prie taisymo 

freightkariu. 
THE STREETŠ CO.„ 
48 and S. Morgan Sts. 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

» REIKIA MOTERŲ" 
i Išmokti popierius ir skutus. 

Gera mokesti. Atsišaukite 
greitai. 

1451 So. Peoria St., 
Reikia 2 patyrusių shearmenii 
į scrap iron ya-rd. Taipgi paty- 
rusių, yardmenų. Gera mokes- 
tis ir pastovus darbas. 

Troąuois Steel ū Iron Co., 
4620 West 12th St., 

REIKIA PAGELBOS. 

VAIKINAI. 

16 metų amžiaus. 

Mums reikia claus vaikinu : 
o v % 

m ilsų prekių ir raštinės sky- 
rius prie įvairaus darbe, paty- 
rimas nereikalingas. 

Tai yra puikios vietos ir geros 
progos norintiems išsidirbti 
gera darbą. Pastvus darbas, gt: 
ra pardine mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO, 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST, 

LEBERIU 

PRIE BUDAVOJIMO. 
STONE & \YEBSTER 

WHITMĄN & BARNES 
PLANT. 

1000 W. 120taj Str. 
CHICAGO 

KARPENTERIU: 

STONE & WEBSTER 
\YH 1TMAN & BARNES 

PLANT. 
1000 \V. 120tas Str. 

CHICAGO 

BRICKT.AYERS MKK'I 
NINKU. 

STONE & \VEBSTER 
\VHITMAN & BARNES 

PLANT. 
1000 W. 120tas Str. 

CHICAGO 

LEBERIU 

TROKERIŲ 
WAREHOUSE MENŲ 

PEKIERIŲ 

Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAME MERGINU. 

Reikalaujame 25 merginę prie lengva 
dirbtuvės darbo. $14.00 J savaitę besi 
mokinant. Ant šmotukų (i>iece work] 
nuo $16.00 iki $20.00 t savaitę. Moku 
me bonus kas tris mėnesius. 
Amer'can /rtsulai'ed Wirt A Cab/e Cc, 
954 W. S1st Street. 

REIKIA VYRŲ. 
Dirbti prie lumberio. Atei 

kite ant 7 vai. ryto. 
Užmoka kasdiena. 

LORD & RUSHNELLL. 
2424 So. Latfin Str. 
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