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Lietuviai ir Lat- 
viai susivienijo 

apsigynimui. 
i 
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Latviai nori taikytis 
su bolševikais. 
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LIETUVIAI IR LATVIAI 
SUSIVIENIJO APSIGYNI- 

MO TIKSLAIS. 

Kopenhagen, gruocl. 23 d. 
Latvių biurui iš Rygos pra- 
nešama, kad Kaune įvyko 
užpuolamasis ir apsiginama- 
sis Lietuvos ir Latvijos su- 

sivienijimas apsigynimo tiks 
lais vakaruose ir rytuose. 

LATVIAI NORI TAIKY- j 
TIS SU BOLŠEVIKAIS 

Helsingforsas, gruod. 23 
d. — Sulig apturėtais čia 
pranešimais iš Rygos, latvių 
valdža nusprendė pradėti 
tarybas su sovietinės Rusi- 
jos valdžia musių pertrau- 
kimui. 

BOLŠEVIKAI APSUPO 
PETLUROS K AREI VI JĄ. 

Londonas, gruod. 23 d.— 
Sulig apturėtu čia bevieli- 
niu prąrfešimu iš Maskvos 
bolševikų pajiegos apsupo 
gen. Petluros kareiviją arti 
BerdiČavo, Kievo gub. už 24 
mylių nuo Žitomiro į pietus. 

SENATORIAI NEGALI 
SUSILAIKYTI DEL 

TAIKOS. 

Wa«hington, gruodžio 23 
Republikonai ir demokratai 
senatoriai laiko savo kofe- 
renciją del taikos sutarties 
išlygų toliaus, bet be jokių 

^konkrečių pasekmių. Vie- 
nok jaučiama pasitikėjimas, 
kad iki švenčių pertraukos 
pabaigai, apie sausio 5 d. 
bus prieita prie sutarimo. | 
Vis dar pabriežiama, kad1 
tarimuose vis dar miglotas, 
stovis ir kad bus svarstomai 
daug patarimų pirma negu 
bus bandoma eiti priegalu- 

\ tinos sutarties. I 

HOWAT PALIUOSUO- , 

TAS; SUTINKA BANDY- 
TI PABAIGTI STREIKĄ. ! i 

Indianapolis, gruodžio 23 I 
d. — Suv. Kas. Darb. Kan- j 
saso apskričo prezidentas' 
A. Howat šiądien tapo pa- j leistas iš Marion apskričio 
kalėjimo, jam pažadėjo Suv. j Valst. apskričio teisėjui A. 
B. Andersonui prisidėti prie 
angliakasių tarptautinių vir-| 
šininkų su siuntimu telegra-į 

j mų apskiieio pildomam ko- ; 

mitetui Kansase, raginanti 1 
i j užbaigti streiką Kansa3o į 

I kasyklose. 

26 SVETIMŠALIUS LAU- 
KIA DEPORTAVIMAS. 

Chicago, 111., gruod. 23 d. 
Dvidešimts šeši svetimšaliai, 
daugiausiai I. W. W." tapo 
areštuoti už lankymą susirir 
kimų, kur bjvo skelbiama 
nuvertimas vialdžios; jie yra 
po kaucijomis $10,000 kiek- 
vienas ir jei jie neįrengs 
parodyti valdžiai, kad jie 
yra geri šitai saliai, bus de- 
portuoti. Tarp jų yra Ilja 
Ratkovski, 1314 S. Morgan 
St. Jis yra šitoj šalyj 5 me- 

tai, nėra piliečiu ir nemoka 
anglų kalbos; turi pačią ir 
4 metų vaiką. 

Važiavimas kaiais Chi- 
sapje 6c nuo 

Subatos. 

! Chicago, 111., gruod. 24 d. 
Viešojo Patarnavimo Ko- 
misija vakar numažino kai- 
nas važiavimo karais iki 6c. 
suaugusiems, vaikams jau- 
nesniems kaip 12 ir vvres-! 
niems kaip 6 metų iki 3 cen- 

,'tų. j 
Naujos kainos įeis ga-' 

subatoje 12:01 valandą ' 
."<0. 

SUTINKA SU SMULKME- 
NIMIS PRITEISIMO 
ANGLIAKASIAMS. 

Chicago, 111., gruod 24 d. 

jillinojaus kasyklų savinin 
| kai ir darbininkai vakar su- 

j tiko priimti Palmero priteis- 
| tus 14 nuoš. 

j Sulig šitomis sutarties 
i išlygomis angliakasiai gaus , 

imaž-daug 4 nuoš. nuo tono i 
I daugiaus, o darbininkams i 
į ir amatininkams bus moka- : 

| ma tiesiog pakeltas 14 nuoš. i 

Pagal sutartį paprastas dar- j 
bininkas už aštuonių valan- j 
dų dieną gaus $5.42. 

,3,000 ANGLIAKASIŲ SU- 
STREIKAVO DEL vado: 

AP,r ALTINIMO. 

į Pittsburg, Kan., gruod. 
23 d — Septyniolika Kan- 
saso kasyklų, kur dirbo apie 
3,000 angliakasių, išėjo į1 
streiką šį rytą. Šitas strei-j 
kas yra protestu prieš In- • 

dianapolio teisėjo Anderso- 
; no pasiuntimą vakar Alex. 
i Hovvata į kalėjimą. Howat 
i kaltinamas peržengimu fe- 
| deralio teismo drausmės 
streikuoti; Ho\vat nepaklau- į 
sė teismo prisako ir neatšau 
kė streiko Kansase pereitą 
liepos. I 

I. W. W. varo 
baimę mokyklų 

valdžioms. 
I 

Chicago, UI., gruodžio 23 
d. —Augštesniųjų mokyk- lų mokytojų komiteto pir- 
mininkas W. T. McCay, pa- 
sakęs. kad I. W. W. deda 

j)asu.ngas patraukimui 
savo pusėn Chicagos aug- 
štesniujų mokvlų mokytojų, j reikalavo, kad mokytojų al- 

'(gos butų pakeltos tiek, kad 
pirmeiviųjų intekmės nega- 
ilėtų pasiekti jų ekonominiu 
spaudimu. 

Jis piipažino, kad mokyk 
lų mokytojai, nors pilni pat 
riotingumo, daugelyje atsi- 
tikimų nėra patenkinti savo 

j padėjimu. Jis taipgi pripa- 
j žįsta, kad mokytojų algos 
i yra juokingai mažos ir sa- 

ko, kad jos turėtų buti dvi- 
gubai didesnės, negu jos bu- 
vo 1914 m. 

I. W. W. organizacija 
siuntinėjo kaitas nuo karto 

i atsišaukimus pas mokyto- 
jus, ir jie matomai, pada- 
lė i juos tam tikrą veikmę, 
i Vieno tų atsišaukimų užbai- 
jga skamba šitaip: 
j "Mes klausiame jus, kaip 
i ilgai šįtie baisus persekioji- 
jmai bus leidžiama daryti? 
i Tai yra balsas atsiliepiantis 
iį jus, vyrų ir moterų dirban- 
čių pramonėse. Jis reikalau- 
ja teisingo pasielgimo. Ne- 
j dorybės, kurios yra daro- 
mos su mumis, parseis ken- 
|tėti ir jums, jei jus nepagel- 
bėsite mums musų reikale. 
;Musų kova yra jusų kova. 
Mes noirme, kad jus patys Į 

!petį stotumete .su mumis." 

BOLŠEVIKAI SIŪLOSI 
LENKAMS TARTIS 

APIE TAIKA. 

Londonas, gino d. 23 cl.— 
Sovietinės Rusijos užsienio 
reikalų' ministeris čičerin 
pasiūlė lenkams pradėti tar- 
tis apie taiką, kaip skelbia 
bevielinis pranešimas iš 
Maskvos. Jis prašo lenkų 
valdžios nurodyti laiką ir 
vietą, kur galima butų pra- 
dėti tartis. 

(Daugiau ant 6-to pusi.). 
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ATŽYMĖKIME SlAS KALĖDAS T7IR- 
TAI5-PRAK1LNIAIS PASIRYŽIMAIS. 

Yra skelbiama, kad Kalėdos — tai 
universališkos taikos ir ramybės švente. 
Taip, bent, žiūrima į Kalėdas tikybiniu 
žvilgsniu. Vienok jau šios bus šeštos Ka- 
lėdos, prie kurių negalima pritaikinti augs čiau privestų ypatybių, — kadangi nei Eu- 
ropoje nei Azijoje per penkis suvirs metus 
nebus nei taikos nei ramybės. Tiesa, 
pernai oficiališkai liko pertraukta pasauli- 
nė karė, bet, padėkavojant "sumanių" per- 
galėtoji; ypatingai politikai ir taktikai, ka- 
rė tęsiasi iki šiai dienai. 

Pernai metą Kalėdas sutikome su tvir- 
tu įsitikinimu ir tyra -viltimi, kad sekančias 
Kalėdas švęsime kaipo viso pasaulio pri- 
pažintos neprigulmingos Lietuvos piliečiai.' 
Negalima buvo daleisti, kad kovotojai už 
liuosybę ir demokratizmo principus ir už 
mažųjų tautų teises trukdys lietuvių tautai 
ingyti tas teises, neįsileidžiant į savistovių 
tautų vainiką. Praėjęs metas kaip-tik iri 
parodė, kad tie talkininkų obalsiai buvo 
viltvilingi obalsiai, kuriuos dabar jie no- 

rėtų visai užmiršti, atmesti. 
Vienok to jie neįstengs padaryti. Liuo 

sybės ir demokratizmo obalsiai prigijo mi-] niose — žmonijoje. Kas tiems obalaiams] priešinsis, tas bus pasmerktas ir atstum- 
tas į šalį. Kuo daugiau bus slopinamos tos 
prakilnios idėjos, tuo giliau j03 įsmegs į 
minių širdis. Kuo daugiau bus persekio- 
jami liuosybės skelbėjai, tuo daugiau jie! 
patrauks paskui save žmones. — juk mes 

matome, Kaip visose pasaulio valstijose 
bruzda darbininkai, lvies matome, Kaip 
gerbiami ir branginami liaudies ir darbi- 
ninkų vadai. Pagaliaus mes matome, kaip 
jau siubuoja uZsilikusieji sostai ir kaip 
skubiai eina prie galutino susmukimo pri- 
gavingi suveužiotojai-pohtikieriai, minta- 
ristai ir imperialistai. 

Taip, Lietuva jaučiasi nuskriausta — 

vienok ir ji tiki į šviesią ateitį. — Lietuviai 
Tėvynėje šias Kalėdas sutinka su išdidu- 
mu, kad jie įstengė apsiginti nuo nuožmių 
priešų, kad jie apsaugojo garbę savo Tė- 
vynės, naujai užgimusios Lietuvos respub- 
likos. Šias Kalėdas lietuvių tauta sutinka 
kaipo galinga tauta, pas kurią, apart at- 
gimusio senovės laikų narsumo ir karštos 
tėvyniškos meilės, yra jau prityrimas sa- 

vistoviame valdyme ir.kovoje su priešais. 
Lietuviai, taip sakant, patįs save pripr žino 
neprigulmingais ir prisiekė palaikyti ir ap- 
ginti Lietuvos neprigulmybę. Tuom žvilgs 
niu lietuvių tauta iškilmingai gali apvaikš- 
čioti šias Kalėdas. 

Amerikos lietuviuose nuo pernykščiu 
iki šių Kalėdų mažai kas persimainė. Ne- 

perdiclelius ir darbus jie nuveikė delei pa-' 
liuosavimo ir sudrutinimo save Tėvynės, 
tavo tautos. Vienok jų priešakyje yra di- 
deli darbai, nuo kurių atlikimo priklausys, 
gal, Lietuvos ateitis. Taigi, sutinkant šias 
Kalėdas, Amerikos lietuviai turi tvirtai pa-' 
sižadėti arba prisiekti, kad jie atliks tuos 
darbus. 

Pirmiausiai jie, kaipo Lietuvos vaikai, 
privalo inkunyti savyje pilietiško savistovu 
mo ir neprigulmybės idėją ir prisiekti gin- 
ti savo Tėvynės liuosybę ir nepriklausomy- 
bę. Taipgi turi pasižadėti palaikyti savyje 
ir tarp savųjų taiką ir ramybę. Galop, 

i Amerikos lietuviai turi pasižadėti, kad jie 
greitu laiku suteiks Lietuvai pagalbą pa- 
skolos formoje, turint omenyje, kad nuo 

šios paskolos (delei kurios užtraukimo atvy 
ko Amerikon Lietuvos valdžios atstovai) 
priklausys Lietuvos Valdžios likimas, Lietu- 
vos li uosy be, lietuvių tautos gerbūvis. Jeigu 
Amerikos lietuviai nesuteiktų Lietuvai tos 
paskolos (sumoje $5,000,000), tai vargiai 
ilgai galės išsilaikyti musų Valstybės apa- 
ratas ir musų narsioji kariumenė. — Taigi 
galima pasakyti, kad Lietuvos ateitis Ame- 
rikos lietuvių rankose. 

Taip dalykams stovint, mes privaloma 
i per šias Kalėdas, taip sakant, atgimti dva- 

sioje ir tvirtai pasižadėti, kad remsime Lie- j 
i tu vos reikalus visomis jiegomis ir kad trum į 
pu laiku sudesime reikalingą paskola su 

žymiu perviršiu. 
Tuomi mes atžymėsime šias Kalėdas. 

Sekančiais (1920 m.) Kalėdas daugumas iš 
mūsų linksmai švęs savo Laisvoje ir Ne- 
prigulmingoje Tėvynėje, viso pasaulio pri-j 

;pažintoje Lietuvos respublikoje... 

"LINKSMU KALĖDŲ iR 
LAIMINGU NAUJU METU TAU, 

MUSŲ TĖVYNE!" 

Nuo daugelio metų pirmu syk praleis- j 
damas Kalėdas toli nuo savųjų, sa :o drau-j 
gų, pažįstamų ir '"Lietuvos" skaitytojų, .su 

kuriais teidavo kasmet apsimainyti ge-! 
rąfs velijimais, pasinaudoju dabar "Lietu-' 
vos" skiltimis, idant persiųsti Jums visiems1 
širdingus velijimus —, 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų! 

Siųsdamas Jums visiems šiuos veliji- 
mus, negaliu pamiršti dar ir' Tos, kuri šių 
velijimu ir jų išpildymo šiandie^ 4ač^iauH 

jsiai yra reikalinga, būtent — nuvargusios, 
nukentėjusios Lietuvos, kuri, už savo gy-. 
vastį kovodama štai jau kiek metų, dabar 

; akis nukreipusi į savo brolius amerikie-' 
eius, laukia ar nesušuks jie šiuosmet vienu ■ 

galingu balsu "Laimingų Naujų Metų Tau, 
musų Tėvyne!" 

Aš tikiu, kad Jųs tai padarysite. Aš 

Įtikiu, kad jusų broliai Lietuvoje amerikie- 
čiais neapsiviis. Nuo ilgo laiko jau Jųs 
prašėte, kad Lietuvos valdžia prisiųstų 
jums savo atstovą, idant Jųs galėtumėte 
tiksiingia" savo Tėvynei prigelbeJ. Jusu 

j troškimai pagalios išsipildė. Jųs šiomis 

[Kalėdomis ir Naujais Metais, pirmu sykiu 
amerikiečių istorijoj, turite tarp savęs Lie- 
tuvos Valdžios atstovus, kurie atvyko jums 
išreikšti Lietuvos žmonių norus ir prašy- 
mus. ■ 

Jie patįs tai Jums pasakys, ar jau pa- 
sakė. Iš savo pusės, turėdamas progą ar- 

čiaus susipažinti su Lietuvos reikalais, aš 
galiu tik pridėti štai ką::—Anais laikais 
prcft Valdemaras yra rašęs amerikiečiams, 
a ari. Lietuvos neprigulmybės išgavimas p.i-į 
klauso daugiausiai nuo amerikiečių. Šian- 
dien aš galiu pasakyti, kad visa viltis Lie- 
tuvos neprigulrnybės išlaikymo yra vientik 
rnierikiečiuose. Lietuva iškovojo sau nepii- 
guimybę, ji gyvuoja (kada ją "krikštys" sa- 

vo formaliu pripažinimu "kūmai"—tas ant- J 
raeiiės svarbos dalykas). Nuo mus amerikie 
čia dabar pilnai priklauso, kad tą naujai 

Pastabos 
Išvados. 

Vokiečiai, kaip prane- 
se Vokietijos iždo min. Mat. 
Erzberger — jau išmokėję 

j 20,000,000,000 markių mo- 

kesties (žymią dali auksu) 
sąjungiečiams — sulyg Tai- 
kos sutarties. Jei Vokie- 
tijos markę skaityti pagal 
dabartinio kurso 2.11 cenio, 
tai butų išmokėta apie 
$400.000,000, bet jeigu imti 
sulyg normalio kurso, tai 
susidarytu apie $5,000,000, 

1000. 
Min. M. Erzberger pašte-; 

bejo, kad sąjungiečiai turi | 
skaityti morale savo priederl 
me suteikti Vokietijai ne-| 
apdirbtą medžiagą ir valgio 
produktus. 

Jei vokiečiai, perleidę ka- 
ros baisenybes, tokiu grei- 
tu laiku įstengė atmokėti 
sąjungiečiams tokią milži- 
nišką sumą, tai, matyt, jie 
tvarkosi smarkiai ir suma- 

niai ir už kelių metų jie vėl 
gali atsistoti ant tvirtų ko- 
ių- 

I 
* # * 

j 
"Mes, lietuviai katalikai, 

— sako "Draugas" sąryšy- 
je su penkių milijonų pasko- 
la,—labiaj, negu kiti tautos 
vaikai, atjaučiame priespau 
tlos žiaurumą ir laisvės bran 
gumą... mes, katalikai, tu- 
rime buti pirmi". 

Lygir keistai skamba, kad, 
girdi, katalikai ypatingai 
atjaučia žiaurumą ir laisvę. 
Kodėl taip? Žiaurumas ir 
priespauda kiekvieną slegia, j 
Kiekvieną kankina, o žmo- 
niškumas ir liuosybė kiek- 
vienam suteikia smagumo, 
malonumo ir pasitenkinimo. 
Tame negali buti skirtumo 
tarpe kataliku ar ne-katali- 
i 

~ 1 

kų. 
"Turime buti, pirmais..." 

Puiku! Šitame svarbiame ir j 
prakilniame darbe kiekvie- 
na srovė privalo stengties 
buti pirmutinė. 

"Lai pirma sausio 1920 
metų,—sakoma toliau tame 

straipsnyje (Am. L. R. K. 
Fed. Valdybos), — pamato 
mūsų karžygių-darbininkų 
tuksiančius, gerai pasiren- 
gusių į darbą. Steigkime 
visur kuogreičiausiai Bonų 
pardavinėjimo komitetus... 

Kalėdos. 
"Taika ant žemės, gera 

valia žmonėms!" Šitie žo- 
džiai išreiškia lauktą troš- 
kimą, kuris tvylojo žmogaus 

j širdyje per visus žmonijos 
į kruvinos ir žiaurios praei- 
j ties amžius. Kurie žiuri 

jį žmogų tik kaipo į gyvu- 
lį, palinkusį prie muštynių, 
yra paviršutiniais galvoto- 
jais. Behdro veikimo ins- 
tinktas yra tiek-pat pama- 
tingas jo ingimčiai, kaip ir 
lenktyninis, ir jiedu amži- 
nai kovojo tarp. savęs, kad 
[vienam jų jo sielą pa- 
tvaldžius. Kiekvienoj ga- 
jdynėj didieji utopininkai 
i (svajotojai), — Platonas, 
Kristus, Budda, More, Cam- 
panella, Tolstojus; — laikė 
augštai iškėlę auksinės ga- 
dynės pažadą, kur visokia 
kova pasiliaus, kur įlaimė 
ir brolybė brs gyvenimo 
dėsniu. 

Į Bet jų žodžiai praėjo ne- 

išgirsti ir jų idealas iki šiai 
I dienai pasiliko nepritaiko- 
jma svajonė; žmonijos isto- 
rija buvo tolesniu, kaip 

i Marksas ir Engelsas sako, j 
klasinių kovų — baisių ir j 
žiaurių kovų, — tęsimu. 
Kodėl? Nes iki devynio- 
liktojo šimtmečio, kuomet 
išaušo Mašinų Gadynė, žmo 
gus nežinojo budų išnau- 
dojimui žemės turtu ir pa- 

l 

Į 
iai stoja jie (katalikai) j 
gražų lenktyniavimą su ki- 
tokiais lietuvių komitetais, 
ar įstaigoms; lai pampina 

i lietuviams katalikams kredi 
tą prieš tautą; lai parodo 

■ visiems, kad lietuviai kata- 
likai didžiausiai Lietuvą 
myli ir del jos gyvybės ir 
laisvės mokės pasiaukoti ir 

i pasišvęsti." 
į Sunku daleisti, kad tas 
lenktyniavimas išeitų tikrai 
gražus, nes prie to plačioji 

| visuomenė nepripratusi, o 

pratinties šiame momente 
nėra kada. — Taigi daug 
nuosekliau butų atliktas dar 
bas, jeigu jo išpildj.ne da- 
lyvautų tik lietuviai (o ne 

srovių ar partijų nariai), ku 
rie vadovautųsi išimtinai vie 
n>bčs ir sutartino veikimo 
idėja. 

į gaminimui pertekliaus vi- 
! siems. Taigi padalinimas 
į'visuomenes į Turčius ir Be- 
turčius buvo neišvengiamas 
ir tarp jų ėjo nepasiliauja- 
ma kova. Savęs išlaikymas 
yra pirmutinis dėsnis kiek- 
vienai gyvasčiai, ir jis turi 
paimti viršų ant kiekvienos 
visuomenės įgaidos, kuomet 
du susikerta, o jie turi su- 

sikirsti, jei abiem neužten- 
ka kiek reikia. 

| Bet devynioliktais šimt- 
metis visa tai atmainė. Tu- 
rint mašinas pasaulio dar- 
bams atlikti, nėra reikalo 
vergiškoms, aiškiai darbinin 
kiškoms klasėms buti. Ačiu 
mokslui, galint sutverti be- 
veik begalinius turtus, nėra 
jokio pateisinimo užsispy- 
rimui saugoti privatinius, tur 
tus, ar ginti kokią kitą pa- 
skaidos sistema, o ne tą, 
kur bendrai pagadintais 
daiktais bendrai apsimaino 
ma nemokamai. Kada gam 
tos turtai ir gaminimo įran- 
kiai bus atimta iš dabarti- 
nių pasiglemžusių juos "sa- 
vininkų" ir jie bus padaryta 
nuosavybe visų, tąsyk nega- 
lės buti, ir nebus daugiau, 
nei klasinių kovų, nei klasių. 
Imtyninis, visuomenei prie- 
šingas instinktas pražus, ne 

tekęs kuo gaivinties. Ben- 
draveikis, ginąs visuomenę 
instinktas žydės, nes visos 
pramoninio komunizmo su- 

tvertos apystovos auklės jį. 
Istoriniu pramononiai or- 

ganizuoto pasaulio proleta- 
riato uždaviniu yra vesti 
paskutinę klasių kovą ir, 
pergalėjus, patiekti bekla- 
sę visuomenę. Tąsyk, ir tik 
tąsyk, taika ir gera va- 
lia bus gyvaja tikrybe, taip 
ingimta žmogaus budui, 
kaip ir tas oras, kuriuo jis 
kvėpuo;*a. N. S. 

Skaudžios Kalėdos. 

Kalėdos jaus pas mus. — 

Tiktai vieną kartą per me- 

tus. Ir neilgiau, kaip tik 
vieną clieną. 

Iškilminga šventė. 
Pilna linksmybių... 
Bet ir skausmų randasi... 
Pasižvalgę po įvairius 

krmpelius, atrasime gyveni- 
mo aplinkybes, kuriose ir 
Kalėdų šventė nesuteikia 
linksmumo. 

gimusią neprigulmybę išlaikytume iki 
"kūmai" (kitos viešpatijos) prie "krikšty- 
nų" prisirengtų. 

Lietuvoje musų broiiai yra pasiryžę tą 
tėvynės gyvybę ant žut-but išlaikyti iki ga- 
lui. Musų kareiviai tranšėjose, musų val- 
dininkai nuo trijų mėnesių be algų Tėvynę 
gina ir gins, iki kol mes amerikiečiai pa- 
geibon jiems ateisime. 

Ar amerikiečiai ateis? Ar ir jie pasi- 
ryžę taip-pat, kaip jų broliai Lietuvoje? O, 
apie tai aš neabejoju! Susispieskite visi 

aplink savo Tėvynės prisiųstus Jums atsto- 
vus. Suteikite kiekvienas sulyg savo išgalės 
Tėvynei jau ne dovaną, ne auką, bet pasko- 
lą ir tuomi pastatykite ją ant kojų, idant ir! 
ji sykiu su jumis, sykiu su visais lietuviais vi j 
sam pasaulyje, galėtų su džiaugsmu atkar- 
toti: 

Ištikro, Laimingi Nauji 1920 metai, 
nes tais metais Liėtuvių tauta galutinai 
pasiliuosavc iš svetimos vergijos! 

B. K. Balutis. 
Paryžius, Gruodžio 5 d. 1919 m. 

1 Paimkime aną kampelj, 
vadinamą Lietuva, — tai 
imu,* Tėvynė. Žemė kant- 
rių žmonių kaimynų erškė- 
čių vainikais apdovanota. 

Jinai irgi švenčia Kalė- 
das. Švenčia ir tas jos kraš 
telis, kurs nekaltai kenčia. 
Kenčia nuo tų, kurie anais 
amžiais buvo lyg "apašta- 
lais" de'l lietuvių, t. y. su- 

l teikė lietuviams Kryžeiviš- 
jką tikėjimą ir įsteigė Kalė- 
|das, užvardindami: didži?u 
įsia ir linksmiausia švente 
j metuose. 

| Lietuviai šventė Kalėdas 
iškilmingai ir linksmai — 

nuo laiko jų įsteigimo. Bet 
i kaip šiandien jiems reikia 
švęsti, kada tie "Įstei- 
gėjai pavirto į plėšikus?! 
Jie atima turtą, išdrasko 
mokyklas, išblaško moki- 
nius, mokytojus ir vadovus.. 
Ir su kardo pagalba liepia 
švęsti Kalėdas ir jau ne- 

taip, kaip jie gali, bet... 
lenkiškai. 

Pasaulis to nemato. Ar 
nepritruks kantrybės nekal- 
tiems?!... Špykis. 

GENERALINIO ŠTABO 
PRANEŠIMAS. 

1919. XI. 4. 
Dauguvos fronte ramu. 
Biržų kryptimi Parovėjos 

dvare įsivyravę bermonti- 
ninkai musų žvalgų pastan- 
gomis išvyti. 

Saločių Komiliunų linijoj IX 2. įvyko žymių pirmuti- 
nių dalių susirėmimų. 

IX 3. bermontininkai puo lė Saločių 'miestelio įgulos 
kareivius. Po kiek laiko 
priešininkas buvo priverstas 
apleisti Saločius. 

Radviliškio Raseinių li- 
nijoje ypatingų įvykių ne- 
buvo. 

Generolas Leitenantas 
Nastopka. 

POLITIKOS ŽINIOS. 

Del nukautu vokiečiu 
kareivių. 

Vokiečių generalinis įga- 
liotinis Lietuvai Cimeruė 
spalių 23 d. pranešė Lietu- 
vos ministeriui prezidentui, 
kad Simaičiuose Lietuvos 
kareiviai nužudė vokiečių 
jėgerių bataliono kareivių, 
ir reikalavo, kad kaltininkai 
butų nubausti. Prašymą 
jis spalių 27 d. dar 

j pats įteikė ministeriui pre- 
Įzideijtui. Spalių 29 d. raš- 
tu Vokiečių vyriausybė iš 
naujo reikalavo, kad mišri 
komisija tuojau tai ištirtų ir 

I butų nubausti kaltininkai; 
I anksčiau vokiečių vyriau- sias karo vadas negalįs pa- 
! keisti įsakyti prievartos prie 1 

monių. 
I (Kauno "Liet.") 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
-vvr 

(Tąsa) 
PRANEŠIMAS 15 
WASH1NGT0N0. 

Nesulaukę bemaž i^ niekur 
pagelbos Lietuvai atstatyti »s 

visų pusių priešų apnykti, ne- 

tekę kantrybės, stvėrėmės gin- 
klo visiems okupantams iš tė- 

vynes išvaryti. 
Mes reikalaujame, kad lenkų 

kariuomenė apleistų musų oku- 
puotojo krašto žemes su s^'iti- 

Vilnium. 

| Mes protestuojame prieš san 

i tarves, ypač prieš fralicuzų po- 
litika Lietuvoje, kuri padėda- 
ma lenkams leidžia jiems oku- 

puoti mušti krasia ir vis to- 

| liau skverbtis j i:> gilumą. 
į Mes kreipiames Į Laikinąja 
valdžia ir 'reikalaujame iš jos 
imtis visu priemonių organi- 

; zir ti ginklu ".tą kova su vl:ais 
Liet1'1"' s okupantais. 

Visai pasitikėdami Vyriau- 
sybę, įsakome jai sergėti musų 

krašte nepriklausomybę ir pa- 
sižadame visomis išgalėmis 
remti jos žingsnius, vedančius 
prie Laisves Nepriklausomos 
Lietuvos Demokratinės Respu 
blikos. 

.Kreipiamės i visus Lietuvos 
tautiečius ir šaukiame: "Tau- 
tiečiai !'J Tėvynė pavojuje! už 
ginklu Į kova su visais mubii 

] krašto okupantais.'' 
Mes .susirinkę į mitinga apie 

6.000 asmenų, įgaliojamo šį 
protestą pasirašyti Juozą F.ier-; 
ta, Jurgį Mikušauskį ir Vincą | 
Smoler>skį ir pasiųsti L. L. Vai 

I tižiai paskelbti pasauliui. 
Tikruma parašu J. Elert^į 

J. Mikušausko ir Vinco Smo- 
lensko šiuomi liudijame Viša- 
kio Rudos Valsčiaus Vykdofrio 
jo Komiteto Pirmininkas. 

(pasirašė) 
• J. lvanibacevičius, už Rašt- 

vedį (pas.) K. Žemaitytė. 

P e Ii tiem. 

Of Gustav Boehnke, citizen 
cf Snantzy (suburb of Kov- 
uo), Richter gatve. 

Until tlic invasion of the 
l'oles T. Gustav Boehnke, havc 
beciv empkyccl as forester in 
tlij \voods, of Buravičiai, of 
the Seinai vobst. \\rhen onj 

A ugu s t 27 tli tliis place vas 

occupied1 bv thc Poles, thcy 
kept me fe\v days as a war 

prisoncr, and then tried to 
make nic sign an agrčement to 
thc iclfect tliat I was to be- 
come Polish citizen, and tliat 
thcy 011 their pa r t \vould sct 
nii frce, rcstore me in my for- 
mcr employnient and give me 

back my property. As Lithua- 
nian citizens, my \vife and 
mvself positively declined to d o 

so, and cscaped to Kovno. 
J beg that indemnitv sliould 

1>c granted to me f r thc Į 
things ąuoted belo\v which Iį 
have been deprived of by thc j 
Poles. and that an employnient j 

should bc given nie, as I have 

noUiing to live upon. 
(SigiK-.d) Gustav. Boehnke. 
Kovno, September 23rd, j 

1919. 

List o f Pro pert y Los t. 

j 1 horse M. 4,00C 
į 2 cows, 2,000 M. ca. .. 4,00C 
2 pigs 150 M. ca .300 
2 iron beds 100 M. ca. .. 200 
2 feather '1,500 M. ca. 3.00C 
1 suit 900 
1 "" (old) 300| 
1 pair boots 200| 1 winter coat 6001 
1 ladi-es costume 600 
1""" (old) 400'■ 

1 \vairdrobe 300 
1 prcss for linen 180 
6 cliairs 120 
1 large niirror 180 
1 one-liorse uagoii 350 
1 rifle 400 
1 plougli 60 
1 carbinc 150 
1 rcvolver "Mauscr" .. 180 
1 harroAV 50 
I liarness 250 

Totai 16,720.00. 
30 c\vts ot rve 

15 Buckwheat 
50 ? Potat es in grouncl 
60 hav 
II ? 

rve so\vn in spring.* 



Kalėdų Vakaras Amerikiečio Kliube. 
/C tif'-i'.Į. •/akara.~< 

^rfnei"'kiečiu Mlu.be 'leksi- 
kos Mieste. 

Lauko mžlinas Meksikos 
dangus dengė istorinį klonį, 
krr ties išdidaus kalno Po- 
jiokatepetlio ir jo sėbru kal- 
ninių sargų apačia stovėjo 
Meksikos: respublikos sosti- 
ne, susimetąs 'laušimu na-i 

pasinimu. Eiektros žavin-: 
gumas apšvietę šešioliktos 
Rugsėjo gatvę, ir, lyg die- 
nos aiškume, parodė nau- 

jovinius i t amus ir švaria, 
gražiai išgrįstą gatvę. Sker- 
sai gatvės dideli spalvuoti 
posteriai sale irėjimo Olim- 
pijos Teatran, masinamu ra 

šalu judiningų judomųjų pa j 
veikslų "La Gerra Bolše- 
viki", palaikomi] amarikie- 
čia pinigais ir sudaryti] Ame 
rikos teatriniu gabumų, ža-j 
dejo parodyti lengvati-į 
kiams meksikiečiams baic.e-| 
nybes bolševizmo! Būreliai 
gražiai apsitaisiusių vyru ir 
moterų, meksikiečių ir sve-j 
'Jpšatių, vaikščiojo gatve iš i 
►vieno galo kitan. Eiles vi-į 
šokių automobilių, prade- i 
dant kukliais važiais ir oai- 
giant didžiulėmis eksukur- 
sinėmis mašinomis, stovėjo 
sustatyt prie salygatvio šiau! 
rineje gatves pusėj. MinkS-1 
tas vakaro vejalis lengvai- 
sukeli oru i.' pridavė vėsaus 

smagumo šfcai gavotai Mekį 
sikos Miesto nakčiai. Išski- 
riant dainos ir krykštavimo 
balsus, ateinančius iš Ame- 
rikiečių Klubo ir aristokra- 
tų meksikiečių užeigos už 
kelių du ui žemiau, visur bu 
vo tylu. Miesto gyventojai f 
bu',0 namuose, klubuose, ,ąr 
pas draugus, žadėdami pa- 
silinksminti. 

Klube amerikieciai-banki 
įlinkai, p'vkliai, pasyklų sa-' 

vininkai, žibalo magnatai ir 
VJti pralobusieji po šilta f 
Meksikos saule ir ant gau-' 
sios Meksikos žemes švente 
iškilminiu berupestingumu 
ir gyvu linksmumu. Vynas,, 
gausiai tekojo, nes Meksi- 
kos Miestas nepažįsta prie-i 
Ulines blaivybės. Meksi- 
kos begaliniu turtu "saugo- 
tojai" valgė ir gėrė šitą Ca-į 
lilejos Dailydės gimimo su-, 

fijp.kfivių naktį ir nepaisė 
išlaidų. žėrį auksiniai pi-i 
nig&i švysčiojo jiems iš lie-! 
menių kišenių, jiems pamo- 
jus tarnams pripilti stiklus, 
ar atkimšti kitą bonką. De- 
besiai dumų nuo brangių ci-1 
garu ir eigaretų pripildė j 
klubo ruimus sunkiu ir snau! 
dulingu oru. 

Augalas, liesas žilaplau-1 
\m, i iiTitu veidu, lėto budo,1 
kaip ir pritinka ppguodoja- 
marn vertelgai ir bažnyti-į 
ninkui. R. su dviem drau-j 

,gais sėdėjo prie vieno sta-1 
lų. Jis negėrė su savo drau 

:gais, tik islėio negarsiai kai! 
bėjo. Arti jo liuoniai atsi-j 

! drėbęs sėdėjo kresnas, ge- 
rai apsitaisęs L—, pagarsė- 

jjęs neatbojimu ir gudrumu, 
I kurie visuomet budina jo 
finansinius idealus. Jis be- 
vuposf.ingai įukė cikarą, ku-, 
i ls lėšavo daugiau negu dau 
c rliiu žmonių lėšuoja pus- 
ryčiai. Kitu tos grupės 

m ogu m buvo M—, sausas, 
smailiomis akimis, nedide- 
lio ugio žydas, kuris iš Yst- 
taidės atsigabeno Meksikon 
\ erteivystini mitrumą su di- 
džiausia nauda sau ir tai 
kompanijai, kurios reikalus 
jis vedė. 

R—, rimtai paglostęs sma 

krą, tarė švelniu balsu, 
į l imenančiu Džano D. Roc- 
kefolerio balsą, "^aip, kiek 
mes nenorėtume tvarkos at 
steigimo Meksikoje, mes 
turime pripažinti, kad ši- 
tokia suėmimas generolo 
Ar.geleso yra tikra nelaime. 
Tas suteiks labai klaidingą 

i.(ii, buk Meksikos žmo- 
nės gali patįs valdytis. Tas, 
kad Carranzos kareiviai su- 

ėmė ir kad Angeles buvo 
Vilios maištų smegenimis, 
ii įtikins daugumą amenkie- 
čįu, jog ginkluotas įsiver- 
žimas nereikalingas. Ir mek 
"kiečiai su savo išdidumu 
ir dideliu manymu apie sa- 

vo, nepaliaus tuomi girtis. 
Butų buvę daug geriau, jei 
Amerikos kareiviai, gerėję 
sieną, butų pagavę, arba 
;>?t, jei Angeles butų kiek 
pasilikęs, su Villa. Nežiū- 
ri iv:; visų ių piktadariscių, 
Vidos pasekėjai butų sužadi 
r o sveiką sentimentą Suvie- 
nytose Valstijose ginkluoto 
įsiveržimo naudon. Tai iš- 
tikvo didelė nelaimė, labai 
didelė nelaimė, kad tas at- 
sitiko". Ir bažnytininkas 
dėbtelėjo į lubas, gerai nu- 

manydamas tą sunkią at- 
sakomybę, kuri gulė ant 
Amerikos kapitalo Meksi- 
koje. 

L—, pavartęs cigarą bur- 
noj, iki tas atsistojo bevfeik 
stačias,N atsiliepė švelniu, 
bet aiškiu, kandžiu balsu, 
kuris yra labai įerai žino- 
mas apsipažinusiems su 

juo: "Tamsta nepasakai nei 
pusės to, kas yra. Aš jums 
pasakysiu, kad reikia kas 
nors daryti ir tai tuojaus. 
Šitie visi paskutiniai įvyks- 
niai padaro musų darbą vis 
sunkesniu ir sunkesniu. Tik 
apie šešis mėnesius tam at- 
gal Carranzos šalininkai su- 

mušė banditą Zapatą ir pa- 
darė galą jo maištui More- 
lose. Paskui jie suėmė ir 
užmušė Blanąuetą, greitai 

j apsidirbdami su jo 'revo- 
liucija'. Dabar jie suėmė 
gabiausią Vilios vyrą, An- 
įgelesą, ir užvirsijimui visa 
i to, kaip aš suprantu, Felix 
Diaz rMri pasiduoti. Pir- 

[miausia, Kaip mes žinome, 
iViila pats bus suimtas, ar- 
ba išdums. O čia vėl tas 
'jenkinso biznis. Kodėl jis, 
po velnių, nepasiklausė sa- 

vo proto? Tai tiesiog gė- 
da ir sakyti, kaip jis tą pa- 
darė. O butų buvusi puiki 
diplomatija galų gale, jei 
jis tą lošį butų sulošęs kaip 
reikiant." Susimąstęs jis rū- 

kė savo cigarą. 
"Net mūsų spaudos agenj 

tai nieko gero nenuveikia", j 
tęsė jis toliaus. "Tie pra-i 
keikti Raudonųjų laikraš-1 
čiai Suv. Valstijose viską 
užgina, ką mes paskelbia-1 
me apie daromus čia 'žiau-j 
rumus' ir daugybė, tary- j 
tum, gerų patriotu laikraš-, 
čių čiauška sykiu su jais. j 
Paskui visoki nelemti asilai: 
amerikiečiai, kuiie nežino, 
ką amerikonybė reiškia, su 

grįsta iš Meksikos atgal į 
Suv. Valstijas ir zaunija, 
kad čia viskas kaip reikia ir 
visą kaltę suverčia ant 
mus". 

"Visa tai, ką tamsta sa-j 
lrai, yra tiesa", atsiliepė M j 
—, išmaukęs savo stiklą;' 
bet kas mums reikia dary-j 
li su tuo? Man rodos, kad j 
atėjo laikas pasiutusiai ar-j 
ti imtis darbo. Jei mes toj 
nepadarysime, tai nei i ks joj 
kios progos paimti šitą sali j 
savo kontrolėn. Beto, biz-' 
nio reikalai gali netekti va- 

dovystės net musų pačiu ša-! 
ivje. Tik pažiūrėkite sian-l 
dięn i Su\ Valstijas. Visoj j 
šalyj atsivėrė pragaras. Ra-! 
dikalizmas pasiuto. Jei ,ge- j 
10 prispaudimo nebus, tai 
Washingtone bus sovietinė,, 
valdžia, mes prarasime vis-1 
ką, ką turime Suv. Valsti-j 
jose ir negalėsime nieko pa į 
daryti su Meksika. Atmin-1 
kite mano žodi, mes turime j 
veikti ir veikti tuojaus!" 

Kalbėtojo ak ^cpapras- ■ 

tai išsipūtė ir kaip ju juodi 
degantis kamuoliai buvo 
kuone bekrintą iš savo duo- 
bių. Godumas, kuri R— 
11 L— atsargiai slėpė pa- 
rinktiniais žodžiais ir pui- j 
kiu susivaldymu, apsireiškė, 
1V1—o kalboj ir apsiėjimuo-i 
se su visu savo žvėrišku, 
laukiniu žiaurumu. 

Pabalusiu veidun dreban- 
čiomis nuo godumo ir įnirši 

mo lupomis jis sušuko: "Del; 
Dievo! mes turime turėti ka1 
rę vėl! Mes negalime butij 
sudžiūvusiais takiu laikui 
kaip šis. Mes turime atsiųs1 
ti čia kareivius ir sutruškin- 
ti šitą Dievo prakeiktą res- 

publikėlę, ir mes turime pa-; 

daryti tą tuojaus! Jei to ne-i 

padalysime, tai visa finansi [ 
nė sistema Suv. Valstijose! 

JUBILIERINE KRAUTUVE 
3321 South Haisted Street. 

TELEFONAS DROVER 0087 

M tisų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau- 
'o-. iTita.oru Kalėdų dovanoms. Tamista nuplrksito 

dovi.nos tikros vertės mūsų krautuvėj. Ir bukit užtikrin- 
ii, kud j'i h nupirksit.e tavorą už žemiausią gaunamą kai- 
į.ą. Gvarantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems 
u/tikrinam užgar.edinimą ir teisingą patarnavimą. 

Išsiskyrimas. 
Deimantiniu žiedų, la- 
volleTių auksiniu, lai- 
krodėlių. lenciūgėlių 
branzaletų. albomų ir 
taip toliau. 

Priimame Liberty 
Bonds 

Krautuvė atidaryta 
kožn.-} vakarę, ir ne- 

dėlicynis iki Kelėdy. 
Puikus kalendorius vi 
3iems dykai 

bus revoliucijos nuversta ir 
kaip tik ten dalykai atsidurs 
Įpavojuje, tuoj šitie prakeik- 
ti meksikiečiai ims viską 
konfiskuoti ir visuomeninti 
čia. Mes sulaikysime revo- 

liuciją Suv. Valstijose ir po 
draug Įsteigsime protekto- 
ratą ant Meksikos, kad mes 

jgalėtume valdyti šitą šalį 
taip, kaip ji turėtų buti val- 
doma". 

Jis nutilo, pritrukęs kva- 
!po nuo įsikarščiavimo. L— 
pašaukė vėl vyno. 

"Aš tikiu, kad tame yra 
daug tiesos, ką tamsta sa- 

kai", įsimaišė dievobaimin- 
gasis R—, "bet sunku bus 
'apšviesti" Amerikos • žmo- 
nes. Daugumas jų net da- 
bar kalba apie "galą visoms 
karėms' ir priveda nelaimin 
gus prezidento Wilsono žo- 
džius apie 'paskutinę' ka- 
rę. Mes turime —" 

"Lai sau einie j pragarą 
tie prakeikti žmonės!" karš- 
tai atkirto M—. "Jie nieko 
nežino. Tik reikia pasirū- 
pinti, kad Kongresas nu- 

spręstų apskelbti karę su 

Meksika, kad uždėtų vėl 
cenzūrą, suvaržytų Kairiųjų 
ir Ramybininkų laikraščius, 
sukištų į kalėjimą kiekvie- 
ną purviną šuni, kuris loja 
ant karės ir užvirsijimui to 
nulinčuotų kelis Raudonuo- 
sius. Tai šitaip —" 

| Orkestrą užtraukė Kalėdų j 

j giesmę. Kiekvienas, kas mo 

j kėjo ir kas nemokėjo, pradė 
įjo giedoti. 

"Taika ant žemės, gera 
j valia žmonėms," skambėjo 
laiškiai ir balsiai.prisikimšu 
! sis klubnamis... 

Džiungininkų gerkliojimas 
i pavirto senų laikų melodijos 
| ritmu. Tas, kuris valandė- 
lė pirmiaus skleidė vėl ata- 

į\ ištini šauksmą prie grėbi- 
mo ir galabinimo, sumaišė 
savo balsą su linksmos mi- 
nios balsais giesmėje Mei- 
lės, Sutikimo ir Brolybės... 

Žiaurumo balsas dingo. 
Žmoniškumo balsas užėmė 
jo vietą... 

Trįs vyrai tą naktį, ažuot 
važiavus namon karieta, iš- 
ėjo pėsti. 

žvaigždės ant dangaus, 
kaip milijonai mažyčių mir- 
gančių akučių, linksmai žiu 

rėjo į miestą klonyje ir kal- 
nus aplinkui jj. Balzaminis 
vėjelis vis dar tebedvelkė 
nakties vėsumoj ir jos tylu- 
moj. Metropoliją, artimuo- 
sius kaimus ir nusidrieku- 
sius anapus jų plotus apsiau! 
tė tyla po rėksmingos puo- 
tos krykštavimų. 

I "Ar žinote ką?"—keistu,! 
kimiu balsu tarė M—. "Man' 
užėjo keisti jautuliai po tos1 

giesmės šiąnakt. Kasžin j 
I kaip man atėjo mintin, kad 
(šita visa tvarka yra nelem-1 
ta, ^įpuvusi, nepakeičia- 
ma. Man atėjo į galvą, kad 
.šitie komunistai ir socialis- 

tai, ar kaip jie ten nesiva- 
sdintų, galų gale, gal ir turi 
tiesą — gal šitas lošis ne- 

verta lošti ir gal mes aptu- 
rėtume iš gyvenimo dau- 
giau, jeigu mes jo neloštu- 
me... ?" 

"Tas vynas, matyt, trupu- 
tį apsuko galvą," tarė R— 
savo matuotu, rimtu ,balsui 

I "Rytoj po geram pasilsiui 
tu vėl ateisi į save." 

| "Ištikro, tamsta nervuo- 

; tas ir gal perdaug išsitrau- 

kei", pritarė L—. "Tik už- 
,miršk apie tai dabar. Rytoj 
; tamsta jausiesi vėl kaip rei- 
kia". 

| "Man užeidavo tokie sen 

i timentališki jausmai, kaip 
jas jaunas buvau..." T. 

Prie Tado Daugirdo Kapo 
Mirė 1919 m. lapkr. 1 d. 

Tadas Daugirdas gimė 
1852 metais Naugardo gu- 
bernijoj, Torbino stotyj. Jo 
tėvas buvo ten prie geležin- 
kelio susisiekimo inžinieris. 
Po kelių metų Daugirdo šei- 
myna grįžo i Lietuvą ir ap- 
sigyveno savo dvarelyj 
Plemborge. Iki 12 metų Ta- 
das buvo auklėjamas Įvairių 
pedagogų ir rusų, ir pran-i 
cuzų, ir lenkų, kuriuos be- 
veik visus savo atsiminimuo' 
se Tadas mini, kaipo dide- 
lius spiritualinių dalykų my- 
lėtojus; po to viso pastojo 
i Vilniaus Realinę mokyklą, 
kur besimokydamas pakliū- 
na Alfredo Romero Įtakai, 
žymaus tų laikų portretinin- 
ko, kurs pastebėjo vaikelio j 
gabumą paišyti ir ragino jį i 
eiti toliau šita kryptimi. Isto1 
jęs į Vilniaus paišymo mo.j 
kyklą ir pasimokęs pas dai-j 
lininką Karčauskį, 70-ais! 
metais jau darbuojasi Pet-! 
rapilio dailės akademijoj.1 
Čia daugiausia susigyveno 
su atvykusiu iš Lietuvos jau 
nuomenės rateliu, kur turė- 
jo nepaprastos įtakos jau 
tuomet žinomas juristas Spa 
savičius. 

| Akademijoj dirbo peiza- 
žų skyriuj. Besidarbuoda- 
mas pas profesorį Vorobjo-: 
v$, čia pasipažino su Semi- 
radoskiu, AntokoSskiu, Ko- 
valevskiu, Riepinu, S. Vit- 
kevičių. 

72-ais metais nuvažiavo 
tęsti sa>vo studijr Į Mona- 
chiumą, iš kur po 76 metų 
kartu su savo Monachiumo 
draugais Edvardu Romeru, 
Vitkevičium ir kitais nuva-1 
žiavo i Varšavą, kur įkūrė 
savo dirbtuvę-; čia darbuo- 
jasi ligi 1891 m., atostogoms 
važinėdamas į Lietuvą. Nuo, 
tų laikų pradeda vis labiau j 
ir. giliau domėtis Lietuvos 
praeitimi ir žmonių daile,1 

prie ko ypatingai jį paragi- 
no d-ras Matlaševskis ir S. 
Vitkevičius. Iš Varšuvos ga- 
lutinai persikėlę Į Plembor-! 
gą, pradeda antrą "lietuvis-' 
kąjį" savo gyvenimo tarpą. 

Pamylėjęs lietuvių valstie 
čius ir jų meną, visą kitą 
gyvenimo tarpą iki paskuti- 
nės dienos paskyrė jau Lie- 
tuvai. Plemborge Įkūrė vals- 
tiečių tarpe krepšių dirbtu- 
vę, 1900-ais m. žemės paro- 
doje Minske surengė Lietu- 
vos liaudies meno skyrių, 
uoliai parinkęs žymių lek- 
cijų. 

Archeologijos darbų srityj 
žymios įtakos turėjo Š. Kir- 
koras, Samokvasov'as, Osov 
skis. 1908-ais m. Tadas per- 
sikėlė į Kauną ir įkūrė čia; 
miesto musejų, toj pačioj 
vietoj, kur šiandien jis yra, 
sudėdamas jame rinkinius i 

iki tol netvarkingai Rotušėj 
gulėjusius ir prijungdama? j 

žymias savo paties kolekci-( 
jas, sudarančias didelę dalį 
šios dienos etnoggrafijos ir 
Archiologijos muzejaus sl-.y- 
rių. 

Gyvendamas Kaune ir ei- 
damas muzejaus saugotojoj 
pareigas, uoliai augino to-i 
liau muzejų. Kauno mieštoj 
muzejuje matome gan tur-1 
tingą rinkinį juostų, prijuosl 
nių audeklų, Įvairių skap-j 
nių audeklų, įvairių skaup-j 
toriškr išdirbinių, surinktų' 
iš visų Lietuvos kampų. Ta- 
tai jo dėka. 

Maocme gan stambią ko- 
lekciją tašytų ir dailintų ak- j 
menų, daug karakter^ęųj 
žalvario dirbinių, geležies | 
ir kitokių dalykų iš Lietu-, 
vos milžinkapių, patekusių j į muzejų visuomenei pama- 
tyt. 

Iš Daugirdo studijų, Lie 
tuvos archeologijos palie-; 
čiančių, tuo tarpu pasakyti; 
šiuos darbus lenkų laikraš- Į 
tyje "Pamiętnik fiziologicz-! 

ny," antropologijos skyruj 
išspauzdintus: 

1) 1886 m., tomas Vl-tas, 
paminklai iš priešistorinių 
laikų Žemaičiuose: milžin- 
kapis prie "Jasnos Gurkos 
(tris tabelės); 

2) ]887 metais, tomas 
Vll-tas, tolimesnis tęsinys 
tuo pat vardu apie minėtai 
kapinyną (septynios tab.); 

3) 1888 m., tomas VIII- 
tas, aprašymas darbų Vis- 
girduose milžinkapį tyrinė- 
jant (aštuonios tab.); 

4) 1889 m., IX-tas, Kapi- 
nyno ir pilekalnio Imbaro- 
se aprašymas ir apie darbus 
čion atliktus (3 tab.); 

5) 1889 m., tomas X-tas. 
Žinios apie dailinto akmens 
dirbinius, Žemaičiuos ir Lie- 
tuvoj surastus; 

6 Darbuose II lenkų isto- 
rininkų suvažiavime Lvove 
išspausdintas referatas: 
"Trumpa archeologijos tyri- 
nėjimų apžvalga apie prieš* 
istorinius žemaičių ir Lietu- 
vos likučius." (Przegląd his 
toryczny); 

7) 1909 m. to paties var- 

do laikraštyj Varsavoj išlei- 
stas "Archiologijos žemė- 
lapėlis Dubysos apielinkės 
nuo Beitygalos iki Surviliš- 
kiu" su aprašymu. 

V. Nagevičius. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių regė- 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per* visus 
inctus, ka:. tau pali būti naudinga. Toliregystė 
praįalinauia. Pantai kitę su manim prieį ei- 
nant kur kitur. F.gzaminacija DVKA1. 

Gerai pritaikinti akiniai praįalins akiu jr 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regy>tė prašalinama, į asitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE.. CHICAGO 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-ėios lubos, virš Platt'o af.tiekos. Tėmy 
kitę i mano parašu! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vaW. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

% 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KUOGREICIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIETŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 
kančia rezoliucija šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 
$1,000,000,00 paskolos dvejiems metams aut 5'A nuoš." 

Ko mums dar lankti ilgiau?.Pildykime savo priedermes 
Pirkit® Lietuvos Bonus 

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

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

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

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

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas .... 
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Laiškas iš Užbaikalio apie 
Kraštą ir Žmones. 

(Rašo A. Kiš mas poniai I 
B. Varašienei — Chicag 1 ); 

Adrianovka, Spaliu 28(1.,- 
1919. 

Brandi Tamsta:— 

Apturėjau nuo "'anistos laiš- 

ką, man taip linksma pasidaro, 
kad aš dar turiu ~ >rs viena 
ypatą, kuri nepamiršta nors 

retkarčiais parašyt man laišku. 
Ypač dabar man labai malonu 
gauti laišką, nes aš esu visai at j skirtas nuo visti draugų, pažįs-į 
tanių ir viso pasaulio.... 

Dabar iŠ t) džiaugsmo su- 

maniau »xvrašvt iis>'a laišku — 

^ O ^ o 

apie viską, kas ant minties už- 

eis. 
Taip, dabar Tamsta matot, 

jau praslinko suvirs penki me- 

tai, kaip aš atsisveikinau su® 
Amerika, Ir štai kur daba r esu 

atsidūręs, kokiame Sibire kam j 
pe — Užbaikalio krašte. 

Kad aiskiaus Tamsta įsi-! 
vaizdintum, kas per Užbaika- ! 

lio kraštas, turiu n >rs keletu j 
žodžių paminėti apie jįjį. 

Šis kraštas gana žingeidus j 
iš daugelio atžvilgių. Jis atno-! 
do kokiu tai slaptingu, neištir- 
tu. jo gyventojai irgi kokie tai 

ypatingi. Bet gamta šio kraš- 
to labiausiai ypatinga. Uoluo- 
ti kalnai, kalneliai, upės, miš- 
kai ir tyri laukai — tai išti- 
kai ju malonu pažvelgti ant to- 
kiu puikių reginių. 

Pavyzdin paimsim ta patį 
ežerą Baikalą, nuo kurio paei- 
na užvardinimas "L'žbaikalis." 
Jis atsižymi savo didumu, gi- 
lumu, tyrumu vandens, ypatin 
gai augštai gulinčiu paviršiu 
nuo jūrių paviršio, ir sceneriš- 
kumu. Ir užtai jis nebereikalo 
vadinasi tarp vietinių gyvento- 
ju "Šventuoju Baikalu". 

Aplinkui pietines to ežero da 
lies eina gelžjcelis. Važiuojant 
tno gelžkeliu galima pastebėti 
stebuklingus reginius, ypač va- 

saros ryte, kuomet saulutė, pa 
kilus augščiau kalnų, apšviečia 
jų stačias viršūnes ir melsvą, 
tyrą, kaip kristuola, vandenį. 

Nuo htoties "Balikalo'' gelž- 
kelis eina pačiu pakrančių, taip 
kaci is vagono bežiūrint trauki- 
nys besivingiuodaimas, rotlos, 
ims i n puls į jo bedugnę, —kur 
pakraštyj, giliai matos per ty- 
rą vandeni margi akmenis ir 
u:)los. I.š kitos gi puses -augšta, 

Ai* turite linkteri šešiolikos metu amžiaus, ar senesnę, 
kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus sviruoja- 
te nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes galime pasa- 
kyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gerą mo- 

kesti gražiose apystovose. Ji bus globoje puikiausių mo- 

terų, kurios prigelbėi jai išmokti biznio. Ji d: bs tik aš- 
tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgiu, kuriais 
ji gali gėrėtis pampintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, 
jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji 
galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka. 
Ji gali tcletonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
nemokami jai. ^.rba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai'ji 
gali rasti rainų kambarj, kur sofos aprūpintos su prigalviais 
ir užklodėmis- J'-i ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba 
ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žins ir jii bus paskolinta tai dienai sausi čcverykai ir sau- 

sos pančiakes. O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
tik ji nori ni«ko nemokėdama už tai. 

Nėra, tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos ofisuo- 
se. Nato tos dienos, kada j. įeina lavanimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rūpes- 
tingai prižiūrimi ir jei ji susirgtu ji esti po malonia prie- 
žiūra puikiai išlavintos slauges, kuri prigelbsti jai visame. 
Gydytojai, kiti geriausieji visame mieste, visuomet yra pa- 
sirengę suteikti jai patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 

kompanijai du metu, ii gauna ligos pašelpL. ji turės dvi. 
savaiti atostogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie 
kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera mo- 

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

Atsilankykite j musų lavinimo'skyrių pn. 311 W. Wash- 

ington St. ir pasižiūrėkite ^atjs, kokios pageidaujamos vie- 
tos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 
kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriuj, gali gauti \<et;j 
arti namų. 

Jei norite knypelės, kur aprašoma apie visą sitį įdomią 
darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 

prašydami knygutės — "Buoklct K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATCRS TRAINING 

DEPARTMENT 

9TH FLOOR 

311 W. WA5HINGTGN STREET 

Teiephone No. "OFFICIAL 300". 

stati u line siena, nekuriose 
vietose palinkusi ant trauki- 
nio, — net baisu daros, kad 
neužgriūtų ant jo. Toliaus va- 

žiu jant priešakyje matosi juo- 
das didelis taškas ir sale taško 
didelė uola, pakrypus ant van- 

dens. Privažiavus arčiau juo- 
|(lo taško, patėmiji, kad tas taš- 
kas — tai yra ttnelis, i kuri 
traukinis tuoni tarpu pasisle- 
pia, — atsirandi tahisuinoje. 

Tokiu vaizdeliu nemažai ma- 

tos, važiuojant aplink ežerą. 
Važiuoji iš vieno tunelio j ki- 

tą. Pravažiuoji gal 40 tunelių, i 
ir vis traukinis eina pačiu pa- 
krančių, prasimušdamas per 
kalnų uolas, tai vėl važiuoji pa 
čiu pavandeniu— per tiltus, 
tarpe uolų ir vandenų. Regi- 
nys neapsakomai gražus, taip, 
kad ir aprašyti nelengva. < 

Važiuojant per Užbaįkalio 
kraštą, galima patėmyti daug 
kitokių indomių dalykų, kaip 
tai, aukso kasyklas, minerali- 
nius šaltinius ir daug kitokių 
stebėtinu vaizdu. 

Šis kraštas dar netaip tan- 

kiai apgyventas. Kaimas nuo 

kaimo stovi per kiek šimtų vai 

stų. » 

Tikru keliu čionai nėra, ir 
c i* 

jei kada prisieina keliaut iš vie 
no kaimo j kitą, tai reikia rai- 
tam joti per kalnus, miškus, 
upes ir upelirs. Kelias, papras 
tai, esti pramintas takas, 
bei tie takai tankiai esti mū- 

zai žymus, taip, kad per mis- 
kus keliaujant reikia tėmyt 
pakirstus medžius, kurie žen- 

klina praeinamą .taką. Tokiais 
keliais kelionė gana pavojin- 
ga, nes tankiai galima susitik- 
ti draskančius žvėris, kartais 
ir žmones, kurie tik ir užpuldi- 
nėja ant keleivių. Mat, čionyk- 
ščiai gyventojai daugiausiai 
susideda iš visokiu kriminaiis- 

> 
# 
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tų, kurie kada-tai buvo išsiųs- 
ti iš europinės Rusijos. Apart 
to, čionai' gyvena Užbaikalk* 
kazokai, kurie irgi užsiima 

peštynėmis ir girtuokliavimu. 
Taipgi randasi tauta buriatų, 
kurie skaitosi tikri šio kraštu 
gyventojai. J k nėra tokie pa- 
vojingi ir užsiiminėja gyvulių 
auginimu. 

Lietuviškoje dainoje yra žo- 

džiai: "Graži žemė ir dangus 
Lietuva — tai kraštas mus*. 

Calima panašiai pasakyt apie 
šį kraštą, bet vis tai svetimas 
kraštas, ne musii. Jis ne mie- 
las, jame gyventi ilgu ir' nur 

bodu. Ypač dabartiniame lai- 
ke, kur žmones baisiai skursta 
ir vargsta. 

Dabar aš ir prieinu aprašinė 
ti apie žmonių padėjimą šiame 
krašte. 

Juk galima sakyti, kad 
žmonių padėjimas visur ne ka- 
žin koks, bet man rodos, kad 
nėra niekur tokio padėjimo, 
kaip Rusijoj; kas dedas pačio- 
je Rusijoje, neapsiimii apraši- 
nėti, tik paminėsiu apie tai, ką 
aš esu pats-patyręs šiame kra- 
šte. 

Visųpinna galima pastebėti 
skurdą, kaip augščiau minėjau 
apie tai. Priežastis to — žino- 
ma, Rusijos netvarka ir savi- 

tarpinė karė. 
Užsilaiko dikaduonių armi- 

ja, susidedanti iš visokių'sąjun 
Igininlęų: japonų, cechų, Ameri 
kos, Anglijos ir kitų kraštų ka 
reivių. Tuo tarpu kada jau- 
nuomenė galėtų dirbti produk 
Įtyvišką darba ant ūkės, įvai- 
riose dirbtuvėse, dabar randas 
kariumenėje ir valgo d} kai 
duona. 

Pramonė nupuolusi, išdirbi- 
nio Rusijoj nėra, — užtai da1 
bar prisieina visokias prekes 
gabenti iš užrubežio, už ką reil 
kalauja mokėt auksu. Toks gi 
Rusijos padėjimas padaro ru- 

bli mažos vertės, tuom tarpu 

ir gyvenimas baisiai pabran- 
go. 

Bet tokie dalykai gana aiš- 
kus, taip kad apie juos nėra 
ko daug ir rašyti. 

Svarbiausiu dalyku eiona' 

yra kariškas padėjimas, kur 
viskas savaip veikia. Čionai 
yra žymus, pagarsėjęs atama- 
nas Seruionovas, kuris, kaip ir 
daugel kitų dabartinių laikų ru 
su didvyrių, apsiskalbė save 

viešpačiu šio krašto ir prisi- 
savino sau neapribuotą valdžią. 
Pradėjo daryti naują tvarką... 
ir kariauti su visokiais tėvynės 
priešais. 

Vėliaus, kada susitvėrė Sibi- 
ro valdžia, arba, kitrp sakam, 
Kolčako valdžia, atamanas Se- 
micnovas vis veikė atskiriai ir 
nenorėjo pripažinti naujosios 

ivaldžios. Bet galų-gale vis-gi 
turėjo ją pripažintu Jis tuom 

daug ko nenustojo. Naujoji 
valdžia jj paskyrė augščiausiu 
valdininku Užbaikalio krašto, 
taigi po senovei tęsėsi jo 
viešpatavimas. 

Jo viešpatavime pagarsėjo 
"karštų 25" (goriaėiot), tai 
reiškia inkirsti tiek bizūnų ar- 

ba rykščių. Gauti jas gana lei^ 
gva ir net uždyką. Pavyzclin; 
jeigu darbininkas, susirgęs, ne 

išeis į darbą, tai vėliau atėjės 
darban, be abejonės, gauna "25 
semkmovkas'' (žinoma, toks 
skaitlius maž-daug priimtas, 
kartais duoda daugiau ar ma- 

žiau); arba jei keliauninkas 
drįsta neužleisti girtam Semio 
novo aficieriui vieta vagone, 
"lengvai" apturi "25 semionov 
kas" ir panašiai. 

Kariškieji, turi neapribotą 
valdžią. Visur pirmenybė iičms 
duodama ir jie vis lenda i nesa 

ve; dalykus. Tokiu budu gelžke- 
lio tarnautojam padėjimas gana 
apsunkintas f jiems prisieina 
drebėti ir pildyti kariškių jų ret 

kalavimus, kurie nesitaiko su 

gelžkelio įstatais. Kartais kariš 
'kiams reik gaut vagona del sa 

vo privatiškų reikalų; viršinin 
kas stoties turi surast jiems va- 

gona, nors iš karun-kur. Arba O c* 

užsimanys greičiau nuvažiuot 
'j paženklintą vietą, tai jie be 
jokio klausinio liepia stoties 

I viršininkui sustabdyti pasažie- 
rini traukinį arba kokį kitą 11 

praleisti jų privatišką traukinį, 
o jeigu viršininkas pasiprieši 
na,, tai jie pagrasina inkirst 
"25 karštų". Taip-pat elgias 
ponai kariškieji. 

Bet kada gelžkelio kontrole 
paėmė tarpsąjungininkų tary- 
ba, tai šiek-tiek apkirto uode- 
gas, bet išpradžios vis-gi buvo 
nemažai kivirčų su jais, ypač 
amerikoina)ms neretai prisiėjo 
susikirsti su "semion vcais". 
112s į amerikonų raukas perė- 
jo visas techniškas skyrius, 
taigi prisiėjo daugiausiai veik- 
ti, žinoma, ir susidurti su m r 

nėtaisiais "semionoveais." 
Amerikos instruktoriai da- 

bar yra apsigyvenę po visas 
'svarbesnes Užbaikalio gelž. 
stoties. * 

Minėtas gelžkelis yra pada- 
lintas į skyrius, ant kiekvien 
skyriaus yra paskirtas inspek- 
torius, kuris apvažinėja savo 

skyrių ir prižiūri darbą in- 

struktorių ant skyriaus Man- 
džurija. Čia yra inspekto- 
rius majoras Gravis, kuriam 
labiausiai prisiėjo susidurti su 

"semi&novcais", nes šitas gelž- 
kcli > skyrius "semiono* cais" 
apsėstas. Ant stoties Daurija 
randasi daugybė ka?.?rmių, ku 
riore gyvena Semi'invo karei- 
viai; ant stoties Adrianvvka 
stovi šarvuoi' traukiniai, a 

pačioje Čitoje Semionovo šta- 
bas. Vieną vasaros dieną mi- 

nėtasis majoras pravažiavo sto 
tį Daurija, — buvo sustabdy- 
tas ir paliepta išsikraustvt iš 
vagono. Žinoma, majoras ifcpraj 

džios pasipriešino, bet vėliaus, 
Semionovo afiekriai pagarsi-' 
no ginkluota jiega iškraustyt j 
iš vagono. Tas aiškiai parodo,! 
jų sauvališkumą, ir jei jie už- 
simanė turėti majoro vagoną,! 
tai ir turi buti, nesiskaitant su j 
niekuom. j 

Žinomas dalykas, tas klausi- 
mas buvo pakeltas tarpsajun- 
gininkų Taryboje. Vėliaus iš- 
leido paliepimą, kad niekas iš 
kariškiu nesikištų Į gdžkelio 
dalykus. 

Po t patsai Semionovas vie 
naiUe viešame susirinkime atsi 
prašė prieš amerikiečius ir pr;i 
dėjo nubausti kaltininkus. Yė- 
liaus majoro vagonas buvo su 

grąžintas. 
Kas per ypata patsai Semio- 

novas nieko apie jį negaliu pa- 
sakyti. Bet kaslink jo aficierių 
ir kareivių—tai daug ko gali- 
ma pasakyt, nes man pačiam 
tankiai prisieina Į juos pasižiu- 

i rėti. 
Vienu žodžiu, galima pasa- 

kyti, kad tai yra draugijos at- 

matas, susirinkęs visas šiam- j 
štas. Retai galima atrasti pa- 
doresnį žmogų jų tarpe. Dau- 
giausiai girtokliai ir doros ne- 

i tekę žmonės. Pavyzdžiui, gali- 
ima nupiešti, kas ji? per žmo- 

įnės. Taip vieną karta, vasa- 

! ros laike, kuomet aš tfar gy- 
|venau Olovianoje, Scmicnovp 
į aficierius vakare atsivedė bū- 
reli savo kareivių i sodnelį; 
pas viršininką įį. konduktorių 
(netoli, Hui; ąš.gy veii^U K.Pra- 
dėjo. žinoma^ linksmin'fiės afi-j 
cieriai viduje u^Sfci'lėliov pfie, 
stiklelio, :» kareiviai sodnelyje. 
Linksminosi lig vėlybos nak- j 
ties laiko. Kareiviai irgi, mato! 
mai, gavo išsikaušti, nes pradė- 
jo tokias dainas dainuot, kad 
nors ausis užsikimšk. 

Galop nepamiršo padainuot 
ir ^'iložc, caria chra'ni," o pa- 
skui, išgėrę už sveikata busin- 
čio caro, išsidangino i namus. 
Iš to matyt, kad pas Semiono-' 
va dar kvepia,. monarchizmas,' 
nors jis viešai neišsiducda. j Žinoma, tokie žmonės bai- 
siai inkyrejo vietiniams gyven- 
tojams, ypač darbininkams, j 
kurie jau ir taip yra baisiai pri 
slėgti, dirbdami ilgas valandas 
be pailsio, o prie to gaudami 

mažas algas, kuriu neužtenka 
pragyvenimui. Darbininkas či 
nai neturi teisės atsisakyti nuo 

darbo. O reikalaut geresnių g v j 
veninio sąlygų irgi negali, jei- 
gu drįsi pareikalaut geresniu 

I sąlygų, tai jau reiškia esi fooi- J 
jševikas, o bolševikų vieta 
tai nestebėtina, kad žmones: 
ir "kaput". Žmogaus gyvastis 

Į čia nebrangi. Lengva pasakyt, 
i kad toks ir teks — bolševikas, 
kriukis ''užriestas," — jau lo 

I žmogaus nėra.... 
Nėra čionai jokio teismo, Į 

teisybės nėra kur j ieškot. Už- 
tai nestebėtina, kad žmonės 
tankiai ateina pas amerikonus, 
j ieškodami pas juos užtarimo. 
Man rodos, kad aš perdaug- 
įsigilinau j smulkmenas, ku- 
ri s mažai gali tamstai apeit.į 
M. e s gyvename lyg tarp Austrą 

Ant galo turiu paminėti, kad 
Iii'>3 laukiniu žmonli. J c c 

kaip "baltieji,'' taip ir "rau- 

donieji žmonės pavirtę j 
žvėris. Vienas kitą be gailes- 
čio skerdžia. Nors '"baltieji" 
turi paėmę viršų Sibire, bet 
nekaip tvarkos negali padaryti 
ir su "raudonaisiais'' niekad 
neužbaigia. Beveik kasdien nai 
kina šimta's žmonių gyvastis. 
Baisu.... 

Tai .juatot,. kokiose saniygu- 
šv gyvename. Aplinkui pavc- 

i jus. Aš dabar iš namų niekui 
neišeinu, kaip tik j kontorą ir 
atgal.namus. 

^ėziurint ant viso to, gyve- 
nu tarp alkanų sotus, — mat, 
pas amerikonus nieko netruks- 

jt'a. Algos-gailinu kaip koks gene 
rolas ir galima sakyt, kad iš 
medžiagiškos pusės aprūpin- 
tas. Vienok, tuomi nesu paten- 
kintas ir tik laukiu to's valandos 
kada bus galima grįžti į Lietu- 
vą, Tai tokie dalvkai dedas Šia- 

j 
mc tolimame Užbaikalyje: 

Rodos aš priplepėjau gero-į 
kai, kaip senr boba — visokių' 
niekų. Taigi aš labai atsipra-j 
sau, kad galbūt daug ko nerei-j 
kalingo pasakojau, bet gar 
Tamsta ineisit i mano padėji- 
mą ir suprasit, kad prie tokių j 
sąlygų gyvenant žmogus gali i 
tapti nenormališku, — taigi 
p'rad.di pasakoti niekus, vienok 
pradedi pasakoti niekus vien k 
kas šiame laiške yra parašyta 

— tikra tiesa. 
Baigdamas šį laišką, turiu 

paminėti, kad aš pasiunčiau 
tamstai keletą laikraštukų, iš 

kurių Tamsta galėsi sužinoti 
daugiaus apie lietuvių gyvenu 
nią Sibire. Apart to, dar panų-1 
nėšiu, kad Tamstos laišką, rašy 
tą rugsėjo 5 d., apturėjau spa- 
lio 25 d. š. m., bet laikraščių, 
apie kuriuos Tamsta minėjai sa 

vo laiške, pakol kas dar nega- 
vau. 

Tai tiek šį kartą iš savo pu- 
! sės. Lauksiu nu 1 Tamstos 
! atsakymo. Likit sveiki — viso 
'gero! Taipgi geriausių linkėji- | mij pp. Miceviciams, Gugianis 
| ir visiems mano pažįstamiems'; 
;Aldonai taipgi prašau perduot 
'"kryžiuką.'' Man labai malo- 
į nu. kad dar Aldona nepamirš- 
j ta manęs. Aš manau, kad ji 
i jau suaugus panaitė, — labai 
butų žingeidu ją pamatyti., 
Tikiuos visgi su visais pasi- 
matyt. Na, kol-kas lig pasima- 
tymo. Sudiev! 

Tas pats Antininkas. 

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAUKA. 

I Laivyno Departamentas. 
Sekretorius Danielius pran^ 
ša, .kad pardavinėjimas ma 
rinių orlaivių ir skrendan- 
čių laivelių, kurie prigulė- 
jo laivynui, pasirodė taip 
pasekmingas, kad jų išpar- | duota už keliolika šimtų tū- 
kstančiu dolariu. Pai davi- i 

nėjimo dienų paskelbimas 
yra atspauzdintas naudai 
manančių tuos laivus pirk- 
ti, ir juos galima gauti iš 
Navigacijos Reikmenų Biu- 
ro. Sekretorius sako, kad 
Laivynas viešai parduoda- 
mas aeronautiškus dalykus 
už prieinamą kainą, tikisi 
atsiekti du tikslu: išauklėti 
aviatorius tarpe civilių gy- 
ventojų ir sunaudoti kaiku 
riuos marių orlaivius, kurie 
buvo pagaminti laike karės 
ir kurie dabar, sumažinus 
laivyno programą, yra ne- 

reikalingi. 

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

CAMELS yra tai cigaretai visiškai skirtingi—jie turi tą skonį ir 
švelnumą kokis iki šiol cigaretuose nesirnsdavo. Pažinimui 

jy kokybės palygink Camels su bent kokiais cigaretais pasaulyje nežiūrint j\i kainos! 
Camels skonis yra taip geras ir gaivingas, kad iš sykio jums patiks. Camels expertiškas mišinys parinkty Turkišky ir naminiu tabakyi jums tai suteikia! Tasai mišinys jums gerbus patiks, negu bent 
vienas tabakas, kurs paprastai rūkomas! 
Tėmykie, kad rukani Camels cigaretus 
burnoje nepasilieka tasai nemalonus ciga- 
retinis skonis nei atsidavimas. O kas ge- 
riausia, tai Camels gali rūkyti be aprube- 
žiavimo ir j\i neatsibodėsi! 
Ii Camels cigarety gausi daugiau užsiganėdinimo, 
negu bent kada patyriai Oa?r»elR berūkant nepa- 
sigesi kupony ir dovany Rusi užganėdintas iš 
Camels kokybes' 

l REYNOLDS TOBACCO CO. 
1 " J J 

WINSTON SALEM, N. C. 



Savęs Pažinimas. 
Žmogau, "pažink save!'' 
Be šio savęs žinojimo, visas 

žinojimas yra tuščias. 
Viskas tuštumas! 
Tu gali užsikopti ant pa- 

dangių ir suskaitliuoti miria- 
das Žvaigždžiu; perkeliauti 
kiaurai per jų orbitas žėdrų 
planetą; atžymėti teisingą eks- 
centriškos kometos bėgį; iš- 
pranašauti jos kelionę; isanks- 
to permatyti jos sugrįžimo lai- 
ka.... 

u 

Tu gali teisingai aprašyti 
formą, judėjimą ir augimą per 
dėm nesuskaitomus amžius mu 
sii Motinos Žemes; apipieš- 
ti visas gyvybės formas, kurios 
atėjo į esybę, — penejosi jos 
suteikiamu maistu, atgyveno 
savo paskirtą laiką ir pragaišo, 
pasiduodamas ki'oms formoms 
ir augštesniems tipams, iš jų 
išsivysčiusiems. 

Tu gali pranašo pažinimu 
persiskverbti perdėm begali- 
nius amžinasties amžius ir su- 
žinoti užslėptus Begalinio slė- 
pinius ir interpretuoti juos žmo 
nėms. 

Tu gali sužinoti ir pritvir- 
tinti visų gyvių likimą, perdėm 
visa amžinybę — pagal savo 

pat ies proto seklumą, pavadin- 
damas tai Dievo valia. 

Tu gali inkunyti savyj visą 
žmonišką praeities pažinimą 
— ir vis nepažinti gero ir blo-! 
go savyj — ir nežinoti, kaip 
ugdyti, tobulinti ar valdyti 
savo proto mintis ir veiksnius 
ir išduoti harmonijos saldaus 
akordo tonus, perdėm tą stebu- 

klingiausią instrumentą — 

žmonišką Protą. 
Tu gali pažinti viską, kas 

danguje ir ant žemes, tiktai ns 

pažinti savęs. Tada visas tavo 

besimokinimas ir pažinimas 
bus tuščias — niekis. 

Tavo žemiškasis gyvenimas 
— suklydimas, nupuolimas. 

Ir tu turėsi dar kartą įstoti 
į pradinę mokyklą ir moky- 
ties, kai)) valdyti savo dvasią 
valdono ranka. 

Geriau valdyti save, negu vi-! 

są pasaulį. 
Geriau pažinti savo paties 

proto jiegas ir galybę, negu 
apvaldyti tai, ką žmonės vadi- 
na turtu. 

Žinok tai, kad nepažinda- 
mas savo proto gabumų ir jie- 
gii tu nepasieksi prakilnume 
Ir teisybės; ir tu neturėsi mo- 

ralės vertės padaryti save tur- 

tingu. 
Kas esi, o Žmogau? 
Ar tu kac'a pamąstei ir už- 

klausei savęs klausimu: kas 
esmi? 

Netankia1' ateina tau mintis 
apie tai! Betgi dairaisi aplink 
ir žvelgi į įvairias gyvybės 
formas ir manai esąs prakilne- 
snis, negu šios formos. 

Ir kodėl? 
Tcdel, kad tu turi jiegą — 

jiegą mąstyti; kitos formos ne 

turi tos jiegas, ir jas negali 
mąstyti. 

Tu gali mąstyti ir išreikšti 
savo mintis; palyginti ir ana- 

lizuoti visus dail.tus; ir jausti 
viduj 'savo sielos nemarumo 

diegus. * 

Bet toji jiega yra baili do- 
vana, jei tu nemoki jos su. ar- 

toti teisingai. 
Žmogau, tu esi Dievo kūdi- 

kis! 
Tu esi suformuotas Dievy- 

bės paveikslas; apdovanotas 
begalinėmis galimybėmis. Bet 
šios galimybės, iškraipytos ar 

nesuprastos, išdirbs tau nepa- 
laimą vietoj tyriausios palai- 
mos. 

Taigi, mokykis suvartoti sa- 

vo jiegas teisingai. Ir kaip su- 

manus muzikas, kurio vikriu 
pirštai gali paleisti neišmanin- 

go, bebalsio instrumento kla- 
višius ar stygas ir išduoti sal- 
džius harmonijos tonus, — 

klausykis atidžiai savo sielos 
muzikos. 

Mokykis išduoti saldesnius 
akordus, melodiškesnę savo 

sielos muziką, perdėm tą iš- 
kilmingą instrumentą — žmo- 

gišką Protq. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų lr vaikinų siuati Ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vfiliausių stalių ir konservatyvifikų modelių $20.00 iki #45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir over kotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelines $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlan 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatSJo. 
Mes turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.60 ir augifilAtl 
FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augSčlau. 
Krautuvž atdara kas vakarą Iki 9. NedSliomis <ki 6 vaL po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakarojnsteigta 1902 

S. GORDON 
1415 80. HALSTED STREET 

AS ADOMAS A. KARALIAUSIĄS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

A3 la'oai sirgau P«r 3 metus, nuslabcijęs pilveli* 
buvo. Dispepsija, nevirinitr.aa pilvelio, nuslabnftjiroas. 
Kraujo, li.kstų, Nervų ir abelnas sjėkų nusfcsjimai 
viso kuno, lr buvau nustojęs vil'.ies, kad begyven- 
siu. Visur Jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Ameriicoj ir už rubezii). bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervaton^, lnkstg ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minCfos gyduolės, mano 
pilvas pradftjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas iAsivalė. Nervai imi stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, dygliai nebebadė po krutinę. 

| Vidurių rCžimas išnyk; fa užmušimui visu ligų- Bė- 
giu 3 rr.fneslų išgerdavau kas savaitė po butelį Sa- 

!uUraa, Bitterla, ir po 3 aiėn. si..« paveilule pama či«u tokj skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 tykių dėkoju 
Salutaji* mylistų aeradėjistei ir linkiu ri-si^ms savo draugams ir paiistamiemc 
su tokiais atsitikimais patariu nuoitrdiiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENA8. Prof 

1707 So. Halsted St, Phone Cana 6417 Chlcago, tiiinola 

Pamatinis tonas yra Meilė. 
Ir Meilė visuomet bus pama- 
tiniu tonu. 

Puikus sentimentas Mei.v' 
Puikesnio dar nesužinota. 

Meilė gero, meilė didžio, mei 

lė gražaus; meilė kūdikių; mei- 
lė tavo draugų : meile viso pa- 
saulio. 

Koki reikšmė tokios mei- 
lės ! ? 

Mylėti tai visą — tai dary- 
ti gerą visiems. 

Nuslydęs vien į savo "aš" 
meilę, pateksi vergijon. 

"Aš" meilė išdirbs tau nepa-j 
laimą. 

Taigi, mokykis čia ant že-| 
mes pasiekti tobulą stygą, ku-' 
ria visas tavo gyvenimas galė- 
tų buti sutaikintas su saldžia 
muzika, ir tu galėtum padary- 
ti iš jos iškilmingą Antifoną, 
ir garbinti Išmintingiausią Pa'< 

teikėją. 
Vienok-gi, vienas pamatinis 

tonas nesudaro himno; kiti to- 

nai ir akordai turi sueiti sutar- 

tin, jei norima sutverti tobu- 

lą harmoniją. 
Žemi, gaivus turi susimai- 

šyti, kad suformuoti tobulą čie- 

lybę. 
"l.etvarki muzika nualsina 

ausį savo monotonija. 
Laidotuvių giesmė, ar link- 

smybės giesmė, perilgai tęsia- 
ma, padaro mus liūdnais. Mes 
dusaujame saldesnių tonų, kuo 
mi galėtume paglamonėti ir nu 

tildyti ar iškelti savo sielas į 
gyvesnę ir pilnesnę gyvybę. 

visuose dalykuose pasek Die 

viską Muziką ir Dieviškesnį 
Dailininką, Dievą, kurio ran- 

kų darbas viršuj, aplink, apa- 
čioj, viduj tavęs kalba apie be- 

galinę atmainą ir pažangą. 
Tu esi Jo kūdikis. 
Visa amžinastįs tavo. 

Tu gyvensi ir mokinsies be- 

galinėje amžinybėje. 
Tu laikai likimą savo paties 

rankose — geram ar piktam. 
Išsirink išmintingai ir veik 

prakilniai. 

Mokykis suvartoti dovanas 
teisingai. 

Siekis prie tobulybės. 
Ir tu teisingai susigiminiuo- 

si su Begaliniu; tu žinosi, jog 
esi savo darbą ''atlikęs gerai. 

Ir tavo Siela sustos keliavu- 
si. 

Ji ilsėsis saldžioj viltyje ir 
ramybėje. 

Budrikas. 

Iš Amerikos Listuviy 
Tautinės Tarybos 

Raštinės. 
Posėdis gruodžio 16 d. Iš 

pranešimų Tarybon: 1) Išpil- 
domasis Komitetas, p. Vinikai 
tis persiunčia visą pluokštą do- 

kumentų, -susidedančių is nuo- 

rašų rezolicijų ir protestų įvai- 
rių Lietuvos miestų ir mieste- 

lių priešais Lietuvos puolikus 
ir Aliantus, kurie leidžia Lietu- 

i 

vą naikinti. 2) Visas piuokštas; 
dokumentų ingaliavimų nuo 

Lietuvos valdžios Amerikos 
I Brigadai, ir šiosios Brigados 
I štabo sąrašą. 3) Kabelis per 
|Į Londoną sekančio turinio: 

ariEITA FAO£3Ij£A 
Silpnybes, paeinančios nuo peraidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenu 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXFELLEBI 
"Drangą Reikale" 

Šeimynos, kurios kartą įlažinojo jo veikiančiu jieg?, danginus be jo noapsieina. Yr* tik vioaaa I'ain-Expellerts ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženl(f utas 
mu3u vaizbaženkliu 

^ ANCHOB, (Įls.ara.9) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jin nėra tikras ir j:is toL •» 

neimkite. Visose aptiekoae po 5J5c. ir <JG«- Taipgi galima gaut; pan iSdirbėjua : 

F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadway, Nev/ York 

"Musų kariuomenė netoli Jo- 
niškiu suėmė 150, o ižuiušė k i 
300 vokiečių. Musų nuostoliai i 
— 30 užmuštų ir 100 sužeistų.' 
4; Nurodymai iš \Yashingto- 
no, kad tūla musų s])audos da- 
lis (''Draugas" ir kili) prade- 
da vesti Lietuvos valdžiai prie- 
šinga agitaciją, skleisdami ne- 

teisingas žinias apie Amerikos 
Brigada. 5) Chicag s Lietuvių 
Taryba kviečia Militarę Misi- 

ją ir kun. Žilių tarpušvenčiaisi 
i vakarus nukeliauti. 6) Lais-j 
kas? nuo "Latvija Biuro", ku-, 
ris' žitiodina, jogei vyriausis [ 
Paštų Departmentas per p.' 
Praeger })raneša, jogei Ameri- 
kos valdžiai bus labai malonuj 
su Latviais ir Lietuviais tai-j 
tis dclei siuntinių Latvijon ir 
Lietuvon atidarymo. 7) Tele- 

gramas ir raportas nuj p. Xu-; 
rio, kuris nuvažiavęs Chica- 
gon negalėjo su L. Varpo K> 

misija susitarti delei Lietuvon 
pinigų išsiuntimo. 8) C. 111 ra- 

lio Komiteto pranešimas apie! 
naujai išrinktus mušu Tary- 
1 >:m jojo atstovus: A. Stepo-1 
naitį, V. F. Jankauską ir P, 
Bukšnaitį. 9) Lietuvai Gelbė- 
ti Draugija per Dr. Graičuną 
priduoda smulkmenas apie me- 

namųjų laiškų suvėlinimą ir 
jų netikrą informacijų krypti. 
10 Lietuvių Bylos naujas \Va- 
shingtoue išklausymas eina 
prirengiamaisiais žingsniais, ir 
pakol kas yra tik abelnoji po- 
litinė padėtis studijuojama nei 

prie visokiu naujų apsireiški- 
mų rengiamasi. 

Nutarimai: 1) Paaiškėjus, 
jogei Lietuvos Varpo komisi- 
ja neaiškų turi nusistatymą j 
prie Amerikos Lietuvių Šeimoj 
buvusiųjų nutarimų ir prie Lie 
t u vos Neprigulmybės Fondo, 
išrinkta Tarybos komisija šio- 
jo vyksmo išlyginimui: A. B.| 
Strimaitis. P. 2uris, P. Jurge- 
liute ir P. j^orktis. 2)'išpildo- 
majam Komitetui per p. Yini- 
kaitį inteikta reikalavimas: 
stengtis išgavime sutarties tar 

pe Lietuvos ir Suvienytųjų Yal | 
stijų valdžių, idant butų vei-Į 
ki'ai atidaryta kelias pakelių' 
(paroel postj Lietuvon siunti- 

nėjimo tam tikrais tinkamais 
keliais. 3) Sukėlimo $25,000 
reikalingųjų pinigų Lietuvos Į 
Delegacijom Taikos Kcnfeicn* 
ei joje užbaigtinųjų darbų tvar- 
kon suvedimui, nutartą: kreip- 
tis j gerų Lietuvių kolonijas, 
kurių surašas čionai sustatv- 
'tas ii* į tąsias apvažinėjimui 
išrinktas ir išsiųstas p. P. >~u- 

ris. 4) Padairyta patarimas j 
Lietuvos Neprigiilinybės Fon-j 
dui, kad kuoa eikiausiai pasam- ; 
dytų žmogų, kuris keravytų! 
nuolatinį vajų aukų Lietuvos j 
neprigulmybės judėjimui. 5) j I Pagarsinti laikraščiuose atsi-į 
šaukimą, jogei reikalaujamai 
jaunų ir energingu veikėju Lie-i 
tuv-'js neprigulmybės reikaluo- 
se. Parinktiems žmonėms bus 
mokama alga sulvg susitarę, 
1110 su L. N. Fondu. Prašoma 
veikiai atsišaukti Į Tarybas 

sekretorių: J. O. Sirvydas, 120 
Grand St. Brooklyn, X. Y. ar- 

ba j L. N. Fondą: Miss P. Jur- 
geliutė, 307 \Y. 30th St., New 
York City. 

Pridėtinė Informacija: Lie-| 
tuvos Misija, susidedanti iš: i 
p. Jono \ ileišio, buvusio Fi-j 
nansų Ministerio ir Major P. j 
Žadeikio, pribuvo iš Lietuvos 
ir išsėdo New Yorko uostei 
Gruodžio 18, atkeliavę ant iai-! 
vo "Lafayette." Su jais atva- 

žiavo p-lė Babickaite, kuri mi- 

sijoje nėra inkorporuota. Ji j 
yr'a artistė i. važinės po Ame-! 
rikos Lietuviu kolonijas davi-j 
nedarna koncertu*. Svečius pa-j 
sitiko Xcw Yorko apielinkės 
Lietuviai veikėjai. Tuom tar- 

pu misija apsigyveno \Valdorf 
Astoria Motelyje. Adresas: Li 

thuanian Mission, \Yaldorf 
Astoria llobel, New Vork Ci- 
ty. 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius, 120 
Grancl Street, Brooklyn, N. Y. 

Stetoskopas. 
prieš šimtą metu Rene Theo 

i# tr 

philo Hyacinthe Laennec, vie- 
nas i s šiolaikinės medicinos k e 

lio pravedėjų, tėmydamas vai- 
kus bežaidžiant Lauvre sod- 
nuose, ir klausantįs perleidimo 
balso pei medines lazdeles, in- 
gavo supratimą pavartoti ta 
bilda išgirsti alsavimo baisa tė- t, O c- 

mijant ligonio plaučius. Jis pa- 
rėjęs namo, pasidirbo iš suvy- 
niotos popieros trubelę ir su ja 
pradėjo daryti bandymus savo 

vedamame skyriuje, Neckar li- 
gonbutyje. 

Pirmieji stetoskopai arija 
klausamos trubeles Laennee'o 
sumanyta, bu\-r« visai kitokį, 
neg kad dabar vartojami šio- 
je šalyje, ius jie buvo taip su- 

taisyti, kad tik viena ausimi te- 

galėjo klausytis. Nežiūrint j 
tai, originale Laennac'o ryšis 
vra dar iki šiol plačiai vartoja-j ma Europ s Šalyse. Mums, ku-| 
rie esame pripratę prie tobu- 
laus švarumo dabartinių ligon- 
bučiu, reikia atsiminti, kad La- t-T 

ennac'o laikais, kuomet ligon- 
bučiai būdavo labai nešvariai 
užlaikomi, gydytojams nemalo 
nu būdavo klausytis alsavimo, 
pridedant ausį prie ligonio kru 
tinės. 

Vartojant stetoskopą, jis tu- 
ri būti pridėtas prie nuogos 
krutinės, ir tik taip pilna: plau 
čių judėjimo balsas tegali buti 

girdžiamas. Neatsargus gydy- 
tojai kartais mėgina jį vartoti 
per drabužius. Toks būdas yra 
niekam netinkantis. Jeigu nori 
pasitikėtinos informacijos apie, 
savo plaučių stovį, neik prie 
gydytojo, kuris vartos tokį ne- 

atsargų buda. Tuo gaišini lai- 
ką ir pinigus. 

Dr. Lannec gimė Britanijo 
je, Uuimper miestelyje, vasa-i 
rio 17 d. 1781, studijavo medi- 
ciną Paryžiuje, tapdamas dak- 
taru 1804 m. Mirč rugp. 13 d. 
1826 m. sulaukęs vos 45 metus 
savo gimtiniame miestelyje. j 

LAIKINOJ SOSTINĖJ. 

Apsiniaukė Kaunas mūsų, 
Ūkuos bokštai jau pasken-j 

do,— 
Gal pavojus yr nuo prūsų, ; 
Kad jisai taip nusigando? 
kas, nejau viltis pražuvo, 
Kad taip baisai jis nuliudęs, 
To pas jį senai nebuvo —; 

į Ko jis nori, ko paniuręs? 
i Ko nuliudę jojo sunųs, 

| Vaikštinėja po Alėją, 
Bene jie baisius oiaubunus 
Ant galvų nun paregėjo? 
Ko nuliųst,—juk turit vadą? 
Didi armijos didvyrį 1 
Kiek Tėvynėj priešų rado, 
Jis visus nutilt prispyrė! 
Taigi, ko nuliudęs Kaunas,! 
Ko jo murai ukuos skęsta? i 

Jei jis buvo šviesiai šaun-' 
nus,— | 

Ko dabar taip liūdnai gęs-| 
ta? i 

"K. ž." 
i 

Skaitykite "Lietuvą", o rasite 
daugiausiai žinių apie Lietu-j 
vos Neprigulmybę ir Lietuvos 
kariuomenės veikimą! 

I 

Kurie norite, kad jusų biznis, 
augtų, gacsinkites ''Lietuvoje" 

Fraternal 
ge 

The Problems of 
Peac.* and the Right 
or Little Nations. 

* * 
Mažoj knygelės formoj ži 

nalas G4 pusi. Anglų ka 
boje, pašvęstas mažų t&ut 
klausimui, šis numeris vei 
visas paskirtas lietuvių re 
kalms. čia rasite apart k 
tų šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
L1THUANIANS? 

* * j 
THE NEW LITH- i 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN į 
PEOPLE. A 

♦ * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUAN1AN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga oupažindl- 
nimul amerikiečio su nkusų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko žio num. Kai- 
na tik 15c. 

» * 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St. 
CK1CAGO,. 1LL. 

"Lietuvoje" rasite daugiausiai 
ir vėliausių žiniį iš viso pasau- 
lin. Skaitykite "Lietuvą"! 

Pirmiausis iusu Rūpestis Turi Būti 
pasirinkimas savo taupvnic ir čekiu indeliams 

SAUGIOS BANKOS 
Musų banką atsako pilnai visiems sa ugumo reikalavimams s>rynu turtu, kapi- 

talu ir banko perviršiu. Mes kviečiame ju mis atlikinėti bankinius reikalus pas 
mus, kur ypatiškas atyda mus patarnauto ju yra atkreipiama į visus reikalus pavės- 

ius musų priežiūrai. 
BANKO VALDYBA. 

KELSON L. BL'CK 
General Manager of Eactories, Wm. Wrlgloy Jr. (Jo. 

J.\Y. EMBREE 
President Ritteshouse & Embre Co. 

A. MAUKIS 
Prcsidest, Harris Brothers Company 

WM. N. JARNAGIN 
President of the Bank 

PI. L. KNC7-DLER 
President Mothcr's Remedios Compasy 

JOHN MAGNUS 
President John Magsus & Compasy 

ARTIiUR MEEKER 
\*ice-Prcsi(lcnt Armour & Company 

FRANK J. P ALT 
Mortgagė Banker 

President Pioneer Tire Insurasce Company 
Ii. E. PORONTC) 

Vice-President Chicago Jusctios Reihvay Company 
HARRY S. SCH RAM 

Secretary and Treasufer Straus & Schram 
DAYID E. SHANAHAN 

Real Estateasd 'flosds 
Director E. L. Essley Machincry Company 

SIGMUND SILBERMAN 
S. Silbermas & Sons 

A STATE BANK 

1112 35tii St., 3 blokai į vakarus nuo Haisted St., Gliicap, III. 
Banko turtas virš 36,000,00 

Bankas atdaras kasdien i»uo 9 ryto iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS VAKARAIS, Kuo 6 iki 8 valanda 
SUBATOMIS per visa diena iki <S vai. vakaro. 



jai priešingi daiiniipoį 
pienui oriemiero : 

j pnfok'e. i 
M 

gruod. 23 d. —Į Įkraštis "Frieman's Jour- 
r pareikšdama?? premie-i 
| kalbą vakar žemutinia-j 
| 'bute, kur premjeras iš- 
<o siulamofc airiu savaval- 
des projekto išlygas, sa-! 
kad p. Lloyd George iš- j 

kino butui savo vaistą 
o visų Airijos ligų prie 
nerikos ambasadoriaus, 
; nesant nei vienam airiui 
Ižiuirios atstovui. t 

įGirdi. net keii airiai tril- 
inkai išlikusieji nuo pir- 
jsniųjų ministerią pir- 
ki inko klastų ir pardavys- 

neatėjo. Jie turbut nu- 

ne, kad jų paniekos ges- 
bus karštai priimtas ai- 
šalies ir tautos. Ištikrujų 

Ntik klauso savo mirusiojo 
do prisako duoto jam ir 

įms apleidžiant butą, ka- 
i premieras pirmu kartu iš 

norą padalinti jų £ulį 
41 visados. 

|tip-sla»ai siti kares 
I su Italija, 
jChicago, III., gruofl. 23 d. 
igo-Slavij šelpimo komisi- 
3 pirmininkas "VValter F re-1 
ivič, kuris nesenai sugrižo! y 

ncagon, išbuvęs šešis me- 

tsius tarp slovincų, kroatų 
į serbų Jugo-Slavijoj, va-j kr pasage, kad kare tarp j 
hlijos ir Jugo-Slavi.ios yra j 
:ks tikras dalykas kaip iri 
einančios Kalėdos, jei ita-; 
i vartos priespaudoj Įmo- 
;s Jugo-Slavijoj toliaus. 

Girdi, Amerikos visuome-į i girdi labai daug apie Fiu-j 
ę ir Tiestą, bet labai mažai J 
sakoma apie likusią sali,' 
>ji šalis nėra itališka. Tries' 

to priemiesčių ir pakarščių 
gyventojai yra gryni sloven- 
cai. Tas pats yra su visa ša- 
!'mi, išskiriant tas vietas, 
kur paskutiniu laiku italai 

buvo įgabenti. 
Predovič sako, kad jugo- 

slavai mano, jog Franci ja, 
! Anglija ir Italija apleido j [juos ir jie kudikišku užsiti-j 
|kejimu žiūrį Į Ameriką. 

Karė, girdi, yra vienintelis 
dalykas, kuris paliko jiems, 
jei Amerika jiems nepagel- 
bės. 

Į d'Annunzio ekspediciją 
jugo-slavai žiuri su neišsi- 
tikėjimu ir skaito ją skraiste 
Italijos grobimams. 

Didesne savaldybe 
Indijoje. 

Lcndonas, gruod. 23 d. — 

Karalius Jurgis šiandien iš- 
leido pkskelbą, apskelbian- 
čią naują įstatymą, sutei- 
kianti Indijai didesnį sava- 

, valdybės laipsnį, šita paskel 
;ba vadina valdžios projektą 
istoriniu aktu,, suteikiančiu 
indusams senai pageidauja- 
ma jų atstovybę. Paskelboje 
sakoma: 

Y. 

"Kita gadynė yra pasiekta 
šiandien Indijos metraščiuo- 
se. Aš duodu karališką su- 

;tikimą aktui, kuris įvyksta 
Į tarp didžių jų istrmių įmo- 
nių šitos karalybės parla- 
mento priimtų geresniam 
Indijos valdymui ir dides- 
niam jos žmonių pasitenki- 
nimui. 

"Aktas, kuris dabar virsta 
įstatymu, sute'.kia žmonių iš 
rinktiems atstovams tam tik 
rą valdymo dalį ir rodo ke- 
lią į pilnai atsakomingą val- 
džią toliaus. Jei, kaip aš ti- 
kiuosi, veikimo būdas, kurį 
šitas aktas įveda, atsieks sa- 
vo tikslą, tai pasekmės bus| 
tuojautinės. 

Bolševikai rengia puoli-1 
m ant Lenkijos apie 

į pavasarj, 
■ 

Geneva, grnod. 23 d. —: 

'Sulig" apturėta oia ukrainų 
j žinių buvo telegrama iš Var 
| savos sovietines Rusijos ka- 
res ir laivyno ministeris Le- 

įonas Trockis apie ateinantį1 
j pavasarį rengia dideli bol- 
ševikų puolimą fc»it Lenki-' 
j jos. 
I Yra sakoma, kad tani tiks 
jlui imama kariumenėn chi- 
'nai po 8,000 į dieną ir rno-1 
Ikinama sovietinėj karių mo- 

į kykloj. 
j Yra sakoma, kad Trockis 
nesenai pasakęs, jog jo nuo' 
mone bolševizmas Chinuose 
yra tvirtai įsišaknyjęs ir ten 
netrukus laukiama bolševi-j 
kinės revoliucijos. Trockis į 

|žadąs panaudoti chinus sa-i 
i vjo projektui vakarinėn Eu-j 
jropon įsiveržti. 

BOLŠEVIZMO IŠSIVER- 1 

ŽIMAS GĄZDINA 
BULGARIJĄ. 

Geneva, gruodžio 23 d.— 
Bulgarijoj bolševizmas plie- 
čiasi baisiai greitai, Kaip te- 
legrama iš Sofijos skelbia. | 
Daugybė šapų ir dirbtuvių1 
uždaryta, nes darbininkai 
atsisako dirbti daugiau kaip 
šešias valandas į dieną. Sa- 
koma, kad nesitenkinimas! 
skleidžiama už rusų bolševi- 
kų pinigus ir laukiama pa-į 
jvojaus konstitucijai. 

Chicaęoje ir apielinkėje. 

Šiandien apsiniaukęs; ket-i 

verge gražus'. 
Sulėtekis, 7:17 v. v.; 

Saulėleidis, 4:23 v. v. 

Cenzo Istorija Suv. Yalst 

Keturioliktas dešimtmeti- [ 
nis cenzas įvyks sausio m ė-. 

nesyje, 1920 m. 

Pirmas Suv. Valstijų cen ^ 
zas buvo 1790 m., Jurgio] 
Washingtono administravi- i 
mo laiku. Jis lietė tik gy-: 
jventojus. 

— 

Suv. Valstijų Konstituci- 
ja reikalauja, kad Suv. Vals 
tijų cenzas butų daromas 
!kas dešimts metų. Jis rei- 
kalingas tam, kad valstijos 
jžfnotų, kiek joms reikia pa- 
skirti atstovų kongresam 

Cenzo Biuras yra Komer- 
cijos skyriaus dalimi. Jis 

,tapo Įsteigtas, kaipo pasto- 
jvius biuras, 1902 m. Pirm 
i to cenzo darbą atlikdavo 
i laikina organizacija, žino- 
!ma kaipo Cenzo Raštine. 

Šalies dirbtuvių cenzas j 
pi.Miu kartu buvo padarytas, 
1810 m. Sulyg dabartiniu 
įstatymu dirbtuvių denzas 
turi buti padarytas drauge 
su Keturioliktu Deši.ntmeti- 
niu Cenzu, o paskui kas du 
metai. 

1 Suv Valstijų kasyklų ir 
laužyklų surašymas pirmu 
kartu buvo padarytas 1840 
m. 

šeštas Dešimtmetinis Cen 
zas, padalytas 1840 rh., bu- 
vo pirmutinis,- apėmusiai 
žemdirbystės statistiką, kuri 
dabar yra viena svarbiausių 
viso cenzo dalių. 

Žemdirbystės Skyrius pa- 
gelbėjo Cenzo Biurui sureng j 
ti surašą paklausimų, kurie 
bus duodami kiekvienam 
ukininkui ateinančiame cen 

ze. 

Per pirmus devynis de- 
šimtmetinius cenzus Suv. 
Valstijų maršalai veikė kai-' 
po surašinėtojai. Kiekvie- 
nas maršalas turėjo tieki 
pagelbininkų, kiek reikėjo, 
jam paskirtoj srity j. 

Darant piimą Suv. Vals- 
tijų cenzą rrikėjo apie 650 
žmonių tam darbui atlikti. 
1920 m. cenzas reikalaus! 
apie 90,000. 

Pirmoji Suv. Valstijų cen 

zo statistika buvo pagarsin- 
ta viename nedideliame to- 
mely] 56 puslapių. 1910 m. 

cenzui reikėjo 12 tomų, pa- 
imančių viso 40,000 pusla- 
pių suviršum. 

Po paskutiniam dešimlmc 
Įtiniam cenzui buvo paskelb- 
ta G,361,502 ūkės, vertės 

I daugiau kaip 40 biljonų do- 
larių. 1920 m. -laukiama, 
kad ūkių bus daugiau kaip 

j 7,000,000. 
Cenzo Biuras išleidžia 

specialius priedus kiekvie- 
nai valstijai susivienijime; 
tie priedai paduoda visas 
cenzo skaitlines, paliečian- 
čias tam tikrą atskirą vals- 
tiją. 

Kongresas dapildė atei- 
nančio 1920 m. cenzo reg-j 
ratj tuomi, kad pridėjo gi-j 
rininkystės surašymą. Tų 
dalykų neivienas pimiesnių 
jų cenzo aktų neapimdavo 
specifiniai. 

Pirmame dešimtmetiniame 
cenze 1790 m. reikėjo 18 me 

nešiu surašinėjimo darbo 
užlaikymui. 1920 m. Cen- 
zo Biuras rengiasi užbaigti 

! surašinėjimo darbą visoj 
šalyj per laiką nuo dviejų 
iki keturių savaičių ir pa- 

j.skelbu gyveritoįams skait-j llines greičiau, kaip per tris: 
! mėnesius laiko, skaitant nuo į 
dienos, kada surašinėjimo1 
darbas buvo užbaigtas. 

Didelis susibėgimas am- 

žių, pasibaigiančių penkiais 
ar zero, visuomet praneša- 
ma per cenzą. Cenzo Biuras' 
padare daug pastangų iš-' 
vengimui šito krypsnio iš! 
gyventojų pusės, jiems sa-j vo amžių paduodant. 

Kiekvienas cenzas paro- 
dė tą, kad Suv. Valstijose 
yra daugiau vyrų, kaip mo- 

terų. 

1914 m., per paskutinį! 
dirbtuvių surašinėjimą, bu-į 
vo pranešta 275,000 fabri- 
kinių įstaigų. Cenzo Biuras 
itikisi, kad 1920 m. šitų įs- 
taigų bus apie 300,000. 

Sumaningos mašinos, var-i 

tojamos Cenzo Biuro suskai 
tymui, suskirstymai ir suta- 
buliavimui žinių, kiirias su-. 

! 
renka cenzo užrašinėtojai, i 

yra vaisiumi paties Biuro 

labaratorijos.- Suskirstomo- 
ii mašina suskirsto 300 kvi-l 
tų per minutą, suskaitomoji 
mašina suskaito '500 kvitų 
per minutą, o tabuliavimoĮ 
mašina gali sutabuliuoti 
400 kortu per minutą. 

X/ 

■ ; 

KAIP MES GRĮŽOM. 
i 

Jau Lietuvos priešą ą, bol- 
ševikas, liko išvytas iš musų 
brangiosios tėvynes. Dau- 
giau jis jau nesugrjž Į musų! 
žemę, ir nekankins musų j 
brolių Įvairiomis bausme- j mis bei kankynėmis. Štai 
ji*Jau išvijom ir dabar lai-! 
kinai esame Kurše, Latvių 
žemėj. Bet mums ten yra 
neramu ir nelinksma, nes; 
čia ne musų žeme. Kiek-; 
vienas musų kareivių tiokš- 

trokšta gi-įžti atgal, eiti 
į lenkų frontą, ginti savo 
numylėtos tėvynės nuo legio 
nininkų, tų dvarininkų sam 

dininkų. Juk jie kėsinosi, 
nieko nežiūrėdami ir ne- 

klausydami užpulti Lietuvą 
ir jos ramius gyventojus. 

Musų kareiviai išgirdo, 
kad mes traukėm į Kauną, 
bet ir tikėti nei vienas ne- 

norėjo. 
Galų gale parjojo batali- 

jono vadas, karininkas ir 
pasakė, kad šiandien tuoj 
išeisim iš Kirkalnio ir eisim 
tiesiog | Kauną. Visi karei 
viai iš džiaugsmo sušuko: 
"valio Lietuva, demokrati- 
nė respublika!" Netrukus, 
taip apie sntrą valandą po 
pietų, išrikiavo visus musų ■} 
kuopos kareivius ir pašilei- 
dome žygiuoti. Atėję Į plen 
tą, truputį sustojome, pasil-.; 
sėjome, pavalkarieniavcm., 
Tuom kart susirinko ir visas 
batalijonas. Bataliono va- 

das išrikiavo visa savo ba- 
taliona, ir pradėjom traukti, 
pačiam v^dui vadovaujant.. 
Ir traukėme gi visu batalio- 
nu linksmas dainas dainuo- 
dami, kad net visa giria 
nuo Lietuvos kariškų dainų ^ 
skambėto skambėjo. Išgirdo 
ir latvių žemės girios Lietu- 
vos kareivių linksmų bei 
graudingų dainų. Tik mums 

buvo labai gaila, kad -jau 
nevisi draugai grįžta priešą ! 

nugalėję. Daug jau musų 
paguldė galveles už tėvynę. 
Jie ilsis šaltuose kapuose, iš 
kur jau jie niekad nebegrįž. 
Bet mes dar grįžtame ir ei- 
sim vyti antro dar piktes- 
nio priešo — lenko... 

"Kar. ž." 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje ''Lietuva" — tve- 

ria pftTnata jfhvoivilnim:- «■■■-•- 

Atminkite, kad apsiskelbimas 
yra pamatas — kas garsinasi 
tas niekados nepra pelno. 

L VOS ATSTATYMO 
Lithuanian Developemeni Corporation. 

J 

iPfrmjausiM ii* Oitfelausla Korporacija "I f u pI lt ū n t i' L- s e t u v o s A t s t ai y m. u 

SKYRIUS SCAUS^E (Inkorporuota ant $1,000,000 
IMl(Il!tlllllliflMii:tnArr 

Exportoir importo Skyriai 
81 (f 

■ 8'i »« » 

KAS NORI ĮDĖTI PINIGUS IN PELENINGĄ BIZNĮ, TAI DABAR DAR TURI PROGOS PASIPIRKTI ŠĖRŲ. 
PARDUODAMA MAŽIAUSIAI PENKI ŠĖRAI VIENAI YPATAI IR IKI 1000 ŠĖRU. 

10 I / 1L 
DAUGIAU INFORMACIJŲ GALITE GAUTI RAŠYDAMI } LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ Š'UOMI ADRESU; N \ 6 

liilllicinilllllllhlllillllillllllljitilll!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!: mm m.... 
"""" 

Lithuanian Development Corporation 
320Fifth Avenue. 
iHiilIti.Li!i!l)lil..,.ii:!,|||,|'i!J!!i 41, 1|||„ u..,!'ir'llililIlIilIIlHIIilIlIlilIlIllIliMliSlilirjIIIIIIIII'llllllillllllllllllllliiilIlIlIlIlHIIIIIIIIĮIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllliliillllliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiinmiiniiiiiii»MiiiNi« 

New York, N. Y, 



Laiškai iš Lietuvos. 

Ona Kriukonytė (Chicago)' 
fc-aplaikė nuo savo brolio Jono 

Kriukonio iš Lazdijų, Seimų 
apskr., Šventežerio vals., laiš 
ką, kur tarp kit ko rašoma. 

Spalių 3 d. 1919 m. 

.... Kuomet vokiečiai pavt 
dė valdžią į mūsų rankas, aš 

paėmiau milicijos Lazdijų apie 
linkės viršininko pareigas. Pa- 
skui mano vietoj buvo paskir- 
tus kitas, o aŠ saunuriai įsto- 
jau į Lietuvos armiją. Tarna- 
vau Seinuose. Kada sustiprė- 
jo lietuvių galybė, man prašant 
buvau paskirtas pradedamosios 
mokyklos mokytojum ir nuo to 
laiko gavau mokytojo titulą 
kurį ir d'abar tebeturiu. Po 

kelių mėnesių, šįmet nuo Vely- 
kų, tapau paskirtas Seinuose, 
antros klasės mokytojum. Gau- 
nu po 300 rub., į mėnesį. Bir- 
želi ■ 20 d., visus inteligentus, 
namažiatfs keturių klesu, niobi- 

C C 

lizavo. 
Paėmė ir mane. Suėmė mus, 

kad,pagaminus karininkų (afi 
NESTREII. (JOKITE! 

Kam dirbti kitam jei- 
gu gali buti pats sau po- 
nu. išmokdamas barbary- 
stės amafą j trumpį laiką 
Tas amatas tai pravers 

net jeigu grįžtume! i 
savo tėvynę. Del plates- 
niu žinių rašykite psis: 

NOSSOKOFF'S INTERNATIONAL l 
BARBER SCHOOL 

1202 Penn Ave., Pktsburgh. Pa 

cie*rių). Vieną dieną paėmė ir 

davė šautuvus ir po 150 kulkų, 
4 rankims bombas, plieninę ke- 
purę ir išvarė ant pozicijų ant 

bolševikų fronto. Mušiausi si: 

tais galgonais, mušiausi su vo- 

kiečiais, mušiausi su lenkais, 
bet ačiū Dievui likau sveikas. 
Pabaigoj Liepas š. m., pašau- 
kė mane į Kaimo aficieru mo- 

kyklą. Ten išbuvau 1 

mėnesį, o po trijų 
mcn., bučiau tapęs aficierium. 
Bet išėjo įsakymas paleisti 
vienturčius, o aš, skaitausi vien 
turtis dėlto kad Juozas senai 
išėjęs į Ameriką. Kaipo1 vien- 
turtis 24. VIII., t. y., tą dieną, 
kada tu rašei laišką į mus, bu- 
vau paleistais iš armijos. Sei- 
nus užėmė lenkai, svkiu ir ma- 

y 

no mokyklą. Dabar paskirtas; 
Nemajūnų mokytojum. Mati 
pas mus mokyklų daug daugiau 
kaip pirma buvo. Ukį, tėvas 
pavedė man. Dabar ūkininkau- 
ju. Ūkyje niekas nekainuoja, 
gi visa alga 300 r. lieka kiše-1 
niuj. Bet mano trečias užsaky- 
mas. Po kitai nedaliai t. y. 15 
d. spalių mano šliubas. K vi e-! 
čiu į vestuves. Tįi dieną buk1, 
linksma, nes ir tavo brolelis, 
sendlė, ir tėveliai bus linksmi. 

Sudiev, tavo brolis Jonas. 

BIBLIJOS STUDENTŲ SUSIVIENIJIMO 
KETURI U DIENU 

..KONVENCIJA.. 
atsibus 

GRUODŽIO 25, 26, 27 IR 28 D., 19i9 M. 
"ARCHAR HALL" SALĖJĖ, 

2988 Archar Ave., kampas McDermot Ave. 
Chicago, 111. 

Imkite Archar, arba 31-mos gatves karus. 
įžanga liusa kolektos nebus. 

V. At. Musų noru yra ir tamistai pasiekti užkvieti- 
mo žodį, nes rnes tikim, kacl šitas suvažiavimas bus pil- 
nas gerų ir liksmų žinių. — 

E v. Šv. Luko 2—10. 
Biblijos Stud. Apg. Kom. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

Siuskit Pinius Lietuvon 
gentims i r 

Padarykite Linksmas Šventes 
Suteikite jiems savo pinigišką paramą 

Musų bankas turi specialj pinigų siuntimo ulcyrių, per kuri 
galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prie,', ainį kainą.. Lietuviai 
pas lietuvius! 

Banko turtas virš $1,800,000.00 
Parankus—Stiprus—Saugus ftankas 

VALDYBA: — — 

JOSEPH J. ELIAS. PliEZ. 
WM. M. ANTONISEN', VIC E PREZ. 

JOHN* I. BAGDŽIUNAS. 
VICE-PREZ. IR KASIERIUS. 

UNtVERSAI. STATE BANK 
3252 S. HALSTEDST., Kampas 33čios CHICAGO 

VALANDOS. — Kasdien nno & ryto iki 5 po pietų. Utar- 
nJnko ir Suba«.os vakarais nuo 5> ryto iki 8:30 vakare. 

Į (Jonas Jasiukaitis iš Bur- 
bakiškių kaimo, Kauno ap-' 
dkv. rašo Jonui Gliebai, Chi-i 
cagoje.) 

Rūgs. 22 d., 1919 m. 

Dabar paduodu apie savo 

gyvenimą Lietuvoj. Dabar 
'čia daug geriau negu pirma 
buvo. Tarime gyvulių ir 
duonos užtektinai. Bausmių 

I jokių nėra, kaip kad kitados 
po ruskiu; gyvenam links- 
mai. Tik vieną sykį buvo 
dideli mūšiai, tai turėjome 
trauktis tolyn. Po kelių ne-; 
dėlių sugrįžę radome trobas; 
nesudegintas, tai ir greitai 
prasidėjom^ gyventi. Dabar 
pas mus savivalda; vokiečių 
blogų žmonių nėra, viskas 
gerai auga; kur eini visur 
parašai lietuviški. 

I Parvažiokit dabar namon, 
| pamatysit, kaip dabar mes 

Lietuvoje gyvenam. 
J. Jasiultaitis. 

LAIŠKAS J) R. K. GRI 
| NIAUS SUNAUS — LEI- 
TENANTO'IŠ KAUNO LAP 

KR1ČIO 5 d. 1919. 

Mielas Dėdė! 
Turiu pnoga jums parašyt. 

Esmu atvažiavęs Lietuvon tik 
rugsejjo 12 dieną su transpo1*- 
tu ])rekių, kurios yra supirk- 
tos iš Amerikos del Lietuvos. 
Dabar tarnauju 1-mam Raite- 
lių pulke, kaipo aficierius — 

leitenantas. Lietuviškos kariu- 
menės tarnyston pastojau Pa- 
ryžiuj. Ikišiol tarnavau gudiš- 
koj kariumenėj — Denikiuo, 
Kaukaze, kur atsitiko tokia 
baisi nelaimė: 1918 m. spalio 7 
dieną gauja bolševikų įsiveržė 
į musų namus Kislovodske ant 

Kaukazo, nužudė mamytę ir se 

sutę. Laime, kad tėvelis buvo 
tuom tarpu ligonbu'yje, tai iš- 
liko gyvas. Aš gi t:k pusę valan 
dos ]>rieš tą žudyme atsitikimą 
pabėgau iš namų prie kariume- 
nės i kalnus, ir tik sausio 7 d. 
1919 pasimačiau su tėveliu u 

clažir: jau, kad mano mamyte 
ir sesute nužudytos bolševiku. 

Kada galutinai tapo'sumušti 
bolševikai Kaukaze ir išvyti iš 

Kislovodsko, tai ir aš sugrįžau 
prie tėvelio atgal. Visa ta ka- 
rė Kaukaze su bolševikais — 

tai baisus istorijos lapas, apie 
kurį kada nors plačiaus papa- 
sakosiu. Laimė, kad Lictuvcf, 
ačiu narsumui savo kanumenės 
išsigelbėjo ir nematė bolševi- 

kų. 
Aš 'baigiau gimnazija 

Kislovodske laimingai, su 

auks > medaliu. Ka- 

rė su bolševikais beveik už- 
baigta, taigi pradedam muš- 
ties su vokiečiais, kurie, ])ava- 
dinę save kdčakistais, nenori 
išeit iš dalies Lietuvos. Upas 
kariumėnėj ki::puikiausias. Vi 

•si aprengti drapanoms, kurios 
gaut :d iš Amerikos. Žinoma, 

daug dar kariumenei stoka, 
bet manom, kad trumpu laiku 
visos klintis bus prašalintos. 

Kuriamasis darbas <eina spar 
čiai. Turim savo mokyklas 
aficicrių. Jau mus aviatoriai 
lakioja.. \ isi pasitikim ant sa- 

vo spėkų. Po karc-i jei gyvas 
išliksiu, važiuosiu ar Anglijon 
ar Amerikon užbaigti savo 

mokslą. Ejsiu mokslan inžine- 

rijos — mechanik s. Meldžiu 
rašvt kuodąvtgiausiai — antra- 

šu: 

Lithuania, Europe, Kaunas, 
1-mas Raitelių pulkSts, 

K. Grimus, Leitenantas. 

UŽREGISTRUOTI GALVI- 
JAI IR UŽREGISTRUOTI 

K U PI KI AI. 

Arklių ir galvijų augintojai 
visuomet užregistruoja save 

gyvulius, nes tas padidina jų 
vertę ir ci'Bluo labai pageidau- 
jama. 

Sulyginu.1 tai su neatsar- 
giais tėvais; Public Healtli 

j Service duoda šias priežastis, 
t clel kurių kūdikiui užgimus rei 
kia jį užregistruoti: 

1. Kad prirodyti kas jis yra 
2. Prirodyti taupystc. 
3. Darodyti, kas jis yra pa- 

gal įstatymus gimęs. 
4. Parodyti, kada vaikas tu- 

ri teirę pradėti dirbti. 

į 6. Darodyti teisę paveldėti 
[ turtus. 

7. Darodyti kuomet reikia 
stoti kariuomenės tarnyston ai 

ba pail'iuosavima nuo jos. 
(S. (jauti teisę balsuoti. 
V. Padaryti atsakomu turė- 

ti nu savybę, pirkti ir parduo- 
ti žemes. 

10. Gauti teisę užimti viešas 
vietas. 

11. Darodyti metus darant 
vedimo 1. įtrakta. 

12. Kad butų galima daryti 
statistiškus tirinėjimus šalies 
sveikatos padėjimo. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK Mt'SŲ KAINAS. 
ANT DURU. LENTŲ, RBMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malovojimui stubij iš vidaus, po $1.50 už galoną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkamo Pergalės Bondus pilna parašytąja £*& flk O LJj verte, Ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. VSnvtn 
Atneškite arba atsiųskite ( J G SAClCHElM & CO. Atdara kasdien nuo 9—C 
Utarninkais, Ketvergais ll'"5 MILVAv 
ir Subatomis 9—9 "" 

tarp Paulina ir Wood Sts. 

PRAKALBOS, TEATRAS, DAINOS, DEKLEMA- 
CIJOS IR BALIUS. 

Rengia Lietuviška aiuiška Draugystė Vienybė. 

GRUODŽIO, DECEMBBER 31 DIENĄ 1919 m. 
M. MELDAŽIO SVBTA1NEJE, 2242 W. 23 rd PI. 

Sveta'ne atsidarys G valanda vakare. Prakalbos prasidės 7:30 vai. vak. 
INŽANGA 75 c. 50 c. 35 c. YPATAI. 

Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaitės atsilankyti ant šjto 
pakaus vakaro.* linksmai senus metus pabaigti ir saujus sulaukti. 
Kalbės "Naujieną" Reduktorius, P. Gvigaitis. dainuos CŠcagos Vyru 
Choras loš veikalą "Daina be galo" po to deklemacijos ir linksmus 
šokiai tęsis iki Vėlybam laikui. Kviečia, KOMITETAS. 

PUIKUS 

— rengia — 

S. L. A. M. 208-tos kp. 
SUBATOJ, 

27 d. Gruodžio-Dec., 191S m. 

M. MELDAŽIO SVET. 
2242 West 23rd Place 

Pardžia 7:30 v. vak. Įžanga 35. 

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti i 
viršminėtą vakarą, kur bus vienas iš linksmiausių ir gra- 
žiausių vakarų. Gireš pirmos klesos muzike, kaip lietu- 
viškus taip ir angliškus šokius, o mes iš savo pusės irgi 
stengsimės atsilankusius svečius kuogeriausiai užganė- 
dinti. 

Visus skaitlingai kviečia atsilankyti. 
KOMITETAS. 

CHICAGGS LIETV1Ų VYRŲ CHORAS 

Stato Seturiu veiksmu dramą 

"BEDARBE" 
Iš darbininko grabų dirbėjo gyvenimo. 

Paraše Sofija Belaja, rusų kalboje, verte J. L. R. 

Nedelioje, Gruodžio-Decem. 28, 1919 
M. MELDAŽIOSViETAINĖJE 

2242 W. 23rd Pl*ce 

Pradžia lygiai 6:30 valandą vakar. Įžanga 35e., 50c., 75c., iiT*1.00 
Šitas veikalas yra statomas pirmą kartą lietuvių kalboje, taigi yra labai puikus 

ir įdomus kiekvienam darbininkai; parodo koks darbininko gyvenimas; koks jo 
likimas ir kokia jo mirtis. Taigi geibiamiejie ir gerbiamosios, privalumas kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei pamatyti šitą dramą, nes yra pakviesti puikiausi iš Chi- 
cagos lietuvių artistai. D-gas Stankūnas režisierius, deda visas pastangas, kad tą dra- 
mą atlošti kuopuikiausiai. Širdingiai prašome visų atsilankyti, nes šitas vakaras bus 
puikiausias iš visų vakarų Chicagoje. Po programo bus šokiai iki vėlybos nakties. 
Nesivėluokite, nes lošimas prasidės lvgiai paskirtu laiku. 

Kviečia' CHICAGGS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS. 

| LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y gos 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
iaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, aut ko jie lai 
iccri ir t.t. Lnkėtina perskaityti širt knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 

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

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijom Prof. Blockman'u 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 55c; 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
;e, l>iek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina $i.oe 
Ta pati audimo apdarais 

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

7. Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795} Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta 
tūtas Zigmonto I. .Tai yra pilna istorija kaip 500 metų,atgal Life 
tuva susijungė su lenVija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajora* šlėktoms vadinami vuldė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2. mj 
Ta pati audimo apdaruose r. $3.o« 

0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiti 
būdu išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų prieš Kristų, čia talpa aaug įvairių rašto žen 
Iclų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $i..5u Ta pati su audimo apdrais $2.35 

g. Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Mūsų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jas priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23^ kaina 

$1.00 Ta pati audimo apdaruose -1.75 
10. Paslaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaiua .... $i.oo 
11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų ap'e sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta pati audimo apdaruose $2.5(1 
12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J. Žilius. Issued by Litluuanian Nationol Council in U. S. oi America. VVashington, D. C. Price 25c 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne 

žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- 
kis. Kaina 25c< 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki*, 
n&nri knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj truę 
pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina .... i 50c. 
Ta pati audimo apdaruose 75c, 

*5. Lietuvių Kalbos Graifiatika. sutaisė mokytojas J. DamijC' 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 
patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45a 

16. Kulturos Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su dauge iu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J 
A. Chmieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.co 
Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: orlaivių. 
Zepelinų, vagonų, tiltųv submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų žmonijos igytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. Uaudingas aprašymas kaio žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbo ir praktikon Įvedė. Su lietuvino J. A. Chmieliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliai 50c 

19 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
Šernas, čia rasite aprašymą apie įvairius musų žemės augalus, jų 
vystimosi ir atmainas, gyvj ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 129,. kaina- 50c. 

I 20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tat^r?. Čia 
j telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, niu- 
kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 

21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senu laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, 
kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveik* tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity. 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu buriu anų die 
tių rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 

22. širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė \ lictu\ių kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka 
lygiai vaikams, kip/ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose. Pusi. 362, kaina $:.oo Ta pati gražiais audimo apdaiais $1.50 

23. 71ie Fraternal Age. The Problems of Peace and The Rights of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir mūsų tautos pageidavimais Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina :5c 
24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yjTt lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai'užima ket- 
\v tainių milui žemės, kiek yra vokiečiįį, rusų žydų, lenkų ir koki su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistčs, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose eoc. • Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- 
mi adresuokite: 

LIETUVA. 
3252 Sor.fch Morgan S t., CHICAGO, IIj»^ 



Vietines Žinios 
* 

BRIGHTON PARK. 

Liet. Brighton Park. Pašal- 
pinio ir Pol. Klubo susirin- 

kimas. 

Gruodžio 21 d. L. U. P. 
P. Klubą?; laikė priešmetinj 
•susirinkimą McKinley Pp%- 
ko svetainėje, ant 39 St. ir 
Western a ve. Apsvarsčius 
visus klubo reikalus, Aug. 
Šalčiukas pakėlė klausimą 
kaslink šelpimo nuo karės 
nukentėjusių lietuvių. Po! 
pasitarimo visi draugai vienį 
balsiai nutarė paaukauti iš I 
kiubo iždo $10.0.0 ir drau-j 
gai sudėjo $13.00. 

Aukavo sekantis draugai: j 
J. Spitlis $1.50. Po $1.00: Al 

i Šalčiukas, J. Jančauskis, K. 
i Ražas, V. Gotautas, J. Af- 
ikočaiti3, J. Petraitis, J. Ra- 
zis, T. Rupšis. Po 50 c.: J. 
Ūselis, K. Pinas, A. Lakas, 
U. Pikclunas, J. Rimkus, K. 
Balčius, J. Volskis; — viso 
•$23.00. 

Pinigai bus clacluoti Liet. 
Gelb. Draugijai per pirmsėdj 

i Joną Petrulį. 
Beje, šis klubas nutarė 

prisidėti prie Lietuvių Dr. 

Tarybos. Atstovas į Tary- 
bą likosi išrinktas pirmsė- 
dis Jonas Petraitis. 

Šis klubas susitvėrė 1916 
metais; moka pašalpą ligo- 
je, taipgi užsiiminėja ir po- 

Krautuve 

Juozapo F. Bud riko 
3343 SO. HALSTED ST., CHJCAGO, ILL. 

Parduodame gramafonus geriausiu išdirbiačiu ir kainos yra piges- 
nės kaip kitiir. Turime {vairiausiu Lietuvišku, Angliškų, Lenkišku, ir 
Kuflku rekordu. Telp-gl dideli pasirinkimu įvairiu naujausios madu 
daiktu tinkamu del Kaledu Dovanu: Jtwoiry: laikrodėlių, diamontu. 
žiedu 14 karat aukso, teip-gi Kalėdų Atviručiu, popieros del laišku ra- 

šymo, su gražiais apskaitymais, ir didžiausi skyrių visokiu Lietuvišku 
Knygų 

Tavorus pasiunčiamo visur ir prisiuntimo lesąs patys apmokame. 
Kataloga, kiekvienam pareikalavus, pnsiundiam veltui. 

GRAFONOLA A2 

Didžio 13 7-8 x 14 3-4 coliu. 
Išduoda gražu baisa ir yra len 

gva ir ntdidele del persi vežimo, 
su 6 rekordais. 

Kaina $3000. 

GRAFONOLA C2 

Didžio ĮSVj x 21 i/į coliu 
Puikios išvaizdos ir turi gražu 

ir labai garsu baisa. Yra viena 
iš parankiausiu modeliu del par- 
sivezlmo Lietuvon; Galima gau- 
ti azaolo ar mahogony medžio. 

Kaina. $50.00. 

GRAFONOLA E2 
AugšSio 42-7-8 c. 
Minėta grat'ono- 
la, p.u savo pui- 
kia išžiūra, yra 
labai verta savo 
prekes. 
Išduoda artisti- 
škai gražu bai- 
sa. Motoras tu- 
ri tris dpringsud. 
Galima gauti a- 
zuolo arba ma- 

hogony medis. 

Kaina $100.00. 
Dpugybo kitu modeliu 

graniafonu kainos nuo. 

$15.00 iki $350.00. 

Mūsų krautuvėje randasi pui- 
kiausių Auksinių ir Deimantinių 
Žiedų, kaip tai: Sliubinių ir vi- 
sokiu kitokių. Didelis pasirinki- 

mas. 

Užprašome visus savo kostumerius edenus ir nau- 

juos. Kiekvienam auosim gražų kalendorių veltui. 
Linkėdamas Linksmų Kalėdų ir Laimingų Nau- 

jų Metų. 

Krautuvė atdara nedėliomis 

Juozapas F. Budrik 

3343 SOUTH HALTED STREET, CHICAGO, ILL. 

jlitikos reikalais. Klubas lai- 

j ko susirinkimus kas trečią 
jnedeldienį kiekvieno mėne- 

| sio McKinley F^arko svetai- 
I neje. Narintieji Įstoti Į šį 
i klubą, nepamirškite dienos 
susirinkimo. 

Klubo Narys. 

MANKŠTINIMO PAMO- 
KA. 

i Sus. Am. Lietuvių Karei- 

vių 2-ros kupos mankštini- 
mo pamoka atsibuvo gmo- 
džio 19 d. — Ap/. Dievo 
Iparap. Svetainėje — 18 ir 
Union ave. Buvo susirinkę 
gražaus jaunimo. Mokino 

į instruktorius J. Kūlis. Visi 
stengėsi atlikti "komandas" 
kuogeriausiai. Mokinmasi 
smarkiai eina pirmyn. 

Tariame ačiu visiems at- 
silankiusiems ant šios man- 

kštinimo pamokos. 
Kartu pranešame, kad 

S. A. L. K. 2 kp. susirin- 
kimo gruodžio 26 d. d. ne- 

bus (antra diena Kalėdų); 
susirinkimas atidėtas ant 
sauęio 2 d. 1910 m. 

S. A. L. K. Valdyba, 
J. GOTVITIS, Rast. 

PRIBUVO CHICAGON 
ŽYMI AKTORĖ-DAINI- 
NINKĖ IŠ LIFTUVOS. 

Vakar "Liet." redakcijoje 
lankėsi ką-tik Chicagon pri- 
buvusi aktorė-dainininkė 
p-lė U. Babickaite. Ji Ameri • 

kon atvažiavo su Lietuvos 
Finansine Misija. 

P-lė U. Babickaite mano 

surengti įvairiose lietuvių' 
kolonijcse visą eilę koncer- 
tų ir teatr. (dramų) persta- 
tymų. Pirmiausiai pradės 
jveikti Chicagoje. Apsigyve- 
|no pas savo dėdę drą A. L 
Į Graičuną. 

L. G. D. $10.000.00 
KALĖDINĖS. 

Ant rankų randasi $5,692.59 
Argo, 111. Lietuvių Tau- 

jtiška Dr-tė per p. A. 
IZapelį 10.00 
Wilkes Barre, Pa. Skyr. 
61 per p. V. Suckų .. 51.50 
Cleveland, Ohio skyr. 10 

Iper p-lę J. M. Baltruko- 

[niutę 67.00 

jChicago, 111. Dr-tė Bro- 

i lių Lietuvių per p. T. Va- 
balavičių 1G.00 
Chicago, 111. 36-ta S. L. A. 

per p. F. Bradchulį 100.00 
Maspath, N. Y. skyr. 56, 
per p. I. Bel^ 80.00 

Viso $6,011.09 
Dr. A. L. Graičunas 

Am. Liet. Dakt. Dr-jos sękr. 

PRANEŠIMAS. 

! 57 skyrius, gruodžio 25, Ka- 
So. Englewood L. G. D. 

ledų dienoj, J. Baukaus sve- 

tainėj 8428 Vincennes Ave.,( 
^engia puikų naujos rųšies 
balių, "Ant ežmės Rojus:" 
Adomas ir Jieva ir visokie 
vaisiniai medžiai. Už vai- 
siausi nuskinimą bus baus- 
mė. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Susivienijimas Lietuvių 

Rymo Katalikiškų Draugi- 
jų Valstijos 111. 

Kiekviena daugija, kuri 
priguli ar nepriguli, teiksi- 
tės atsilankyti j susirinkimą, 
kuris bu^ nedėlioj, gruod- 
žio (Dec.) 28 d., 1919 m., 
P. Wodmano svetanėj 2351 
Lime str. ir 33-čios gatvių 
7 vai. vak. 

Šis susirinkimas labai 
svarbus, nes turime daug 
[svarbių dalykų apkalbę ji- 

mui kas del Draugijų, o la- 
biaus, kas del Lietuvos ir 
priėmimo Misijos atvyku- 
sios iš Lietuvos. Tapgi bus 
rinkimas valdybos sekan- 
tiems 1920 metams. Todėl 
kiekvienas teiksitės atsilan- 
kyti. 

Valdyba. 

REIKIA PATYRUSIŲ. 
Bag thatchers 

Atsišaukite pas 
M. S. Goldberg, 

1508 Newberry Ave. 

PAJISŠKAU savo pus-1 
brolio Jono ižlinsko, kuris 
apie 3 metus tani atgal gy- 
veno Ansonia, Coan. Jis 
yra 25 metų amžiaus, pa- 
eina iš Marijampolės aps- 
kričio, Kalvariojos vals- 
čiaus, Brazavo kaimo. 

Gavau laišką nuo jo tėvo 

i'3 Lietuvos; yra labai svar- 

inu reikalų. 
Jis pats ar kas apie jį ži- 

note, meldžiu atsišaukti. 
Vincentas Birgelis, 
2852 W. 39th Str., 

Chicago, 111. 

Reikalingas bartenderis. Dar- 
bas ant visados. Geras mokes- 

tis. Atsianktie, 
Justin Mackewicz 
2342 S. Le?v-itt St. 

REIKIA LEBERIŲ. 
i faundry. Pastivus darbas. 

•Usišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A^e. 

REIKALAUJAMA1 anglių mainie- 

rių su šeimynomis ir nevedusių Į Ken 

tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 

gavim«i darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

Reikia moterų prie sortavi- 
mo skutų. Gera mokestis. At- 
sišaukite : 

1530 So. Halsted St., 
Cnicago, 111. 

PADEK NAUJUS METUS 
SU TVIRTU r pasiryži- 

mu. 
Viduriu ne sveikatingumai 

nuodija gyvenimą. Jie pripilda 
gyvenimą nerimastimi ir ati- 
n, c 

|ma visą gyvenimo laimę. Pada 
ryk galą toms kančioms ir pra- 
dėk naujus metus su tvirtu pa- 
siryžimu kovoti su visais ra- 

mumo ardytojais. Skaityk se- 

kančius žodžius: West, l exas, 
Dec. 1, 1919. Trinerio Ameri- 
can Elixer of Bitter YVinfc už- 

sitarnauja didžiausio pagyri- 
mo. Mana moteris visuomet 
sirgo, niekuomet ją neapleis- 
davo galvos skaudėjimas. Pra- 
dtą pavasri aš nupirkau jai, 
Trinerio American Elixer of 
Bitter Wine, gyduoles ji imda 
vo reguliari škai ir šiasdien ji 
jaučiasi daug sveikesnė negu 
kelis metus pirmiau. Su pagal- 
ba. Jos Tvdlacka, RFD. 4. 
Trinerio American Elixer pa- 
gelbės jums taipgi, nes jos nie 

| kuomet neužvila. Jeigu jusų 
kureikalaukite savo vaistinin- 
ko Trinerio Angelica Bitter 
Tonic. Nuo jo gausme puikų 
sienini kalendorių (arba jus ga 
lite ji gauti nuo musų prisiųs- 
dariii 10 centų) Joseph Triner 
Company. 1333-43 So. Ash- 
land Ave., Chicago, 111. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

Cor. 12th & Houan ave. 
^or. 26th & Western ave. 
1458 S. Hermitage Ave. 
2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina St. 
Nf. W. cor. Madiaon & Stato 

E. cor. Madison & Frankliu 
Oor. Van Buren & Franklin 
3. W. Halsted & Madison 
\T.: E: Cor. Halsteu & Madison 
^or. Van Buren & Clark 

W. cor. & Van Buren 
1601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. ■ 

4537 S. Hermitage Ave. 
3137 West 38t.h Place. 

I 'a j ieškau švogero Ignaco 
Miltaikio, kuri gyveno kagu- 
viškių Sodos, Ignoc:> šlusnio 
ir brolį Miltona gyveno ivwso 
džio sodą jie patis ar kas juos 
žino atsišaukite Kazimieras 
Mazonu 4543 California A ve., 
Chicago, 111. 

Pasirandavoja kambarys vie- 
nai arba dviem ypatoms Gazu 
apšildimas, elektros šviesa, su 

visais parankumais. 
Mrs. Davis. 

3335 S. Union A ve. 

TĖMYKITE AGENTAI! 
Ant pardavimo didelis skait 

liūs lietuviškų knygų už nu- 

mažinta kaina. Atsišaukit tuo- 

jaus: _ 

S. P. Tanis & Co. 
31 East. 112th St. Chicago, 111 

Ant pardavimo 4 lotai nau- 

joj lietuvių kolonijoj Morgan 
Park, labai gražioj vietoj ir 
su visais įtaisymais. Parsiduo- 
da labai pigiai $800.00 už vi- 
sus 4 lotus. Lotai turi buti par 
duoti kuo greičiausia. Atsišau- 
kite tuoj aus. 

S. P. Tanis & Co. 
31 East. 112th St. Chicago, 111. 

TREČIAS LAIVAS I LIE-, 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 

Trečias transportas siuntinių (pun- 
dų) jau yra rengiamas ir bus išsiųstaš 
j Lietuvą, ant laivo, kuris turės išplauk 
ti iš,New York'o aplo ateisant} mėse- 
sj. Taigi neatidėliokite siuntimo pašei 
pos savo broliams Lietuvoje, nes jie 
jusų pašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
sn didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siųskite jiems pagelbą ir apginkite 
juos nuo bado ir šalčio. 

Musų Korporacija išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Shortsvilie" 4500 pundų 
(baksų), o ant antro laivo "Ozaukee" 
6800 pundų, o ant trečio tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes musų Tarptautiš- 
koji Korporacija atidarė Lietuvišką 
Departmentą. po vadovystę Kazimiero 
Laban'o. kuris užbaigė pramonės kur- 
są "Import & Export Institute" lf nuo 

dugniai pažįsta Import ir Export (j- 
vežlmą ir Išvežimą, tavorų). ir abelną 
pramonę, ir gauname pundus del iš- 
siuntimą. į Lietuvą, Iš visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo sklado 470 
Green\vich St., New York, iki pasku- 
tin.ai gelžkelio stočiai Lietuvoje nuo 

ugnies, nuo pasigadinimo tavoro, nuc 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusų siuntiniai būtinai liksis 
persiųstj jusų broljams ir gentėms ar- 
ba gausite savo pinigus atgal jeigu 
kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite j 
Lietuvišką Terptautišką Pramonės 
Bendrovę po užsivardinimu: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13-21 Park Row. New York, N. Y. 

KENTĖJO 10 METU 
VIDURIŲ LIGA/ 

Dabar sveikas. Turi gerą 
apetitą ir viską valgo be ma 

žiausios baimės. 
Aš sirgau per ilgą laiką. Tu 

rėjau pritvirtini, užkietėjimą, 
katarą ir iktokius skausmus ir 

kentėjimus. Mėginau visokias 
gyduolės, ėjau prie geriausių 
daktarų, bet niekas negelbėjo. 
Pagaliau aš tai nusilpau, jog 
negalėjau nieko dirbti 11* ma- 

no nervai taip pairo, jog nega- 
lėjau miegoti. Likau be vilries 
ir nežinojau ką daryti. Bet kas 
kokiu budu man teko išgirsti 
apie Šv. Bernardo gyduolišką 
žoline ir gavęs aš pradėjau ją 
gerti. Į trumpą laiką aš pasi- 
taisiau, ir dabar jaučiosi svei- 
kas. Ta žoline manę išgydė. 

Todėl jeigu kas nors ligą ski 
lvio, inkstų arba viduriu tegul 
q;eria gyduolišką Šv. Bernarde 
žolinę. Ji turi labai priimnu 
skonį ir pagelbsti labai greitai. 

Siųsk $1.12 už vieną pakeli, 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo 
adresu: St. Bernard Gardens 
D-22 New Orleans, Ia. ir jie 
prisius jums su paaiškinamais 
kaip sutaisyti ir kaip gerti. Pi- 
nigus grąžisime atgal jeigu ta 
žolinė jums negelbės. Išsimoka 
pabandyti. 

LIETUVIU REAL ESTATE 
BENDROVĖ. 

928 Mayomensing Ave., 
Philadelphia, Pa. 

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

Su pagarba, 
Raštininkas, 

Jonas Bravinskas, 
1215 South Second St., 

Philadelphia, Pa. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomacli Bitters yra prt 

pažintas Washingtc*ie, D. C. už tikr^ 
ir geriausi!}, gyduolę. dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą., 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmu, 
strėnų ir Inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 

užganėdinti. Kaina bonkos $1.60, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris iš šaknų žievių žo- 

lių sėklų ir žiedų, Ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

Jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 

užsakymą kiek reiklalamnat tai prislų 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami pr-isiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą lr rasrkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., 

616 W. 31 st St., Chicago. W. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j 
taisus vrrlmui degtinąs, prisiunčiami 
už $1. Ragino degtinė, tikrasis lager a 

lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuot' 
TIKRAI GĖRIMAI 

No pamėgdžiojimai. Mes pirma varemč 
degtinę ir rIų. šloš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubins 
greitai. Prisiųskite mums $1. mone> 
orderių, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

WZLLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LVVAUKEE. W/3 

Phones: Yards 155—551 
Rasidence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STOP.E—AP77EKA 
Pildome Visokius Receptus 

3G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir Hctuv'ikos kal- 

bų. aritmetikos, kriygvedystSs, stenogra 

fijos. typcwriting, pirklybos teisių, Sitv. 
Yalst. istorijos, abclnoi istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilictustSs, 
dailiaraįystSs.\ 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 

vai. po pietų. Vak. nno 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

DR- VOITUSH, O. D. 
I Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 

1 Palengvjs akių {tempimą, kas yra prie 
j žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
| aptemimo, nervotpmo skaudančiu ir 

užaugusus karščiy akių krtivos akis, 

j katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 

liregystė atitaisomo. Visuose atsiliki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 

| rodintis mažiausias klaidos. Speciaie 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo i0 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro storo 

Kampas Ashland A ve. TcL Drover 9660 

Telephorie McKinley 4988. 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3114 W. 42nd ST., CHICAGO 

Valandos: nuo 4 iki 8 vakaro. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard ICO 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak, Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinlev 263 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10900 Michigan Ave. 

Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kctvergo vak. nuo 3:30 iki 

Telefonas Yards 723. 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
Ofisas: 4712 S. Ashland Ave. 

Tel. Drover 7042 
Valandos: 9 iki 12 ryto. 2 iki 4 

po pietij. 7 iki 9 vak. 
Rezidencija: 3336 \V. 66th St. 

Telephone Prospect 8585 

Tcieplionc Yards 1532. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias lipas motery, vaiktj ir vyrų 

Specialiai gyilo limpančias, senas ir 

paslaptingas gyrų ligas. 
3259 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas ii- 
gas vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau- 

jausias metodas. X-Ray ir kitokius clek 
tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street. 

Valandbs: nuo 10—12 f ietų ir 6—S 
vakarais. Telefonas Canal 3110. 
Gyv.- 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

Tciefhone Drover 7042. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DKNT1STAS 

Valandoj: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis pajai sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4"-tos gatvįs. 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEJC, Principą' 
Mokina siuvimo, kirpimo, designing. die- 
nomis ir vakarais del biznio ir namų. 
Paliudijimai šduodami ir vietos parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti patarimu 
2407 W. Madison St. 6205 So. 
Halsted St. 1850 Wells Street 

j Te!. Yards 3654. 

! Mrs. A. 
d 

AKUŠERKA. 

Michniewich 
Raigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika- 
vusi Pcnpsitvanijis 
hospita'ėse. Pasekmin 

gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda roc!ą 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
311o So. Halsted 

(ant antrų lubų) 
CIIICAGO, 1L L. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 
Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki včlai vakaro. 

DR. J. SHINGLMAN , i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką Į Speciališkurras. 

1229—49th Ave. Tel. Cicero 3656 
Ofisas: 49th Ct. prie 13-tos. 

Telefonas Cicero 49. I 

Dr. G. M. Glaser 
Fraktikuoja jau 27 metai. 

3149 SO. MORGAN ST, kertė 32. 
Specialistas Moteriškų. Vyrišky 

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

6—8 vak., Nedėl. 9—2. 
TELĘFONAS VARDS 637. 

Tclcphunc L)rovti 5032. 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 HALSTED ST., CHICAGO 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakare, 

Nedčliotnis j.agal sutartį. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157- 

Phonc ČanaI 257. 
" """"""""" 

DR. C K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vak. 

1739 SO. HALSTED STR12ET 
CHICAGO 
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