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Darbo ir Kapitalo kova 
prasideda. 

Berpr rastas neištikimu šaliai. 

Bolševikai atsiėmė Carskoe 
Selo. 

DARBO IR KAPITALO 

KARĖ PRASIDEDA. 
k 

Washington, D. C, spalio 
2 \ d. — Atmetus kompanijų 
atstovams visus darbininkų 
reikalavimus iširo darbo 
konferencija ir prasideda 
naujas darbininkų judėji- 
mas. Amerikos Darbo Fede- 
racijos prezidentas Sauel 
Gompers šįądien pranešė, 
kad trumoj ateityje Wafch- 
ingtone šaukiama 112 unijų, 
surištų su federacija konfe- 
rencija, apsvarstymui naujai 
susidariusios situacijos tarp 
darbo ir kapitalo. 

Manoma, kad šioj kanfe- 
► rcncijoje dalyvaus atstovai 

ir Kanados unijų taipgi ir 
unijų, kurios nepriklauso fe- 
deracijoje, bet remia jos sie- 
kius. 

Permatoma, kad po šiai 
konferencijai darbdaviai tu-' 
rės daug adugiau nusileisti 
negu nuo jų buvo reikalauta 
pirmiau, arba gali iškilti vi- 
suotinas streikas, ko Ameri- 
koje dar nebuvo. į 

BERGER RASTAS KAL- 
TU NEIŠTIBIMYBĖJE 

Washington, D- C., spaiio 
24 d. — Atsovų buto spe 
ciale komisija darė trinėji- 
mus link Victor L- Berger 
ištikimybės šaliai laikė ka- 
rės. 

Komisija savo raporte pa- 
briežė, kad Berger, išrink- 
tas atstovų butan iš Wvscon 
sin ant socialistų tikieto, su 

savo šalininkais laike karės 
elgėsi naudon Suvienytų 

k Valstijų priešų, reiškia ne- 

buvo šaliai ištimas. 
Delei šios priežasties 

Berger nustoja tei3ės buti 
nariu atstovų buto. Bet ir 
sekantis po Berger kandi- 
datas Camey negalės už- 
imti atstovų bute vietos; to- 
dėl Berger vieta paliks ne- 

užimta. 

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
CARSKOE SELO. 

Londonas, spalio 24 d. — 

čia gauta bevieliniu teleg- 
rama bolševikų oficialis pra 
nešimas, kuriame užreiškia- 
ma, kad bolševikų kariume- 
nė užatakavo Judeničo spė- 
kas ii* net ?teme nuo Jude- 
ničo Carskoe Selo ir Pav- 
lovsk. Bolševikų žengimas 
pirmyn, kaip pranešama, 
vis tęsiasi. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
TOBOLSKĄ. 

Londonas, spalio 24 d. — 

Bolševikų bevielinis teleg- 
armas praneša, kad bolševi- 
kai įveikė odmirolo Kolca- 
ko armiją Sibiro fronte ir 
užėmė miestą Tobolsk. 

Bolševikai stiprina Tulą. 
Iš Denikino armijos taip- 

gi pranešama, kacl sovietų 
valdžia Tūlos priemiesčius 
pradeda stiprinti. Sakoma, 
sovietų karės ministeris 
Trocki užreiškęs, kad apie- 
linkėje TiP.os turės nežuilgo 
įvykti didelis mušis tarp De 
nikino ir bolševikų. 

DENIKINAS SUĖMĖ 1500 
BOLŠEVIKŲ. 

Londonas, spalio 24 d.— 
Deniki.no štabas praneša, 
kad užimant Kamyšiną tapo 
suimta apie 1,000 bolševikų 
Taipgi Dono kazokai užim- 
dami Pavlovską, Kuban gu- 
bernijos irgi suėmė apie 
500 bolševikų- 

BOLŠEVIKAI REKVI 
ZUOS DRABUŽiUS. 

J Londonas, spalio 24 d. — 

j Iš Maskvos pranešama be- 
į vieliniu telegramų, kad bol- 
ševikai nusprendė rekvizuo- 
ti šiltus drabužius del armi 

Įjos. Rekvizicija prasidės 
,nuo buržujų, kurie, girdi. 
turi skrynias šiltesnių dra- 
panų, gi kareiviams prie 

Į fronto reikia šalti. 

Vis nuskraudžia. 

/ RH. look't \ 
nį'i ORASdlKG 
ĄIL Trt£ 
con^rt^ ;*į 

Da/bas Su kapitalu ši oje šalyje vis nesutinka ir darbininkai nuolat krei- 
piasi prie Dėdės Samo, i dant sudraustų godųji kapi talą. 

[ORGANIZAVO RAUDON 
ARMILČIUS REVOLIUCI 

JAI AMERIKOJE? 

Washington> D. C., spalio 
24 d. — Senato komisija, ti- 
irinejanti plieno steriką šią- 
dien turėjo du gr žtai prie- 
šingu liudytoju iš Gary, Ind. 

j Detektyvas, leitenantas 
IVan Buren tvirtino, kad 
tGary streikieriai esą tiesio- 
Iginiuose susinėsimuose su 

įTrockiu ir organizuojasi 
I prie revoliucijos Suvien^o- 
se Vaalstijose. Net, girdi, 
organizavo kariumenę, kuri 
buvo ruošiama busimai ko- 
vai su esančia valdžia- 

Gi streikierių vadas Am 
derson tvirtina, kad nieko 
panašaus nėra; girdi, būre- 
lis liberališkesnių streikierių 
negalįs valdyti streikierių 
minias ir streikas neturįs 
nieko bendro su Rusijos bol- 
ševikais. 

LENOIR SUŠAUDYTAS. 

j Paryžius, spalio 24 d. — 

Pierre Lenoir, kuris rasta 
įkaltu darbavimasi vokiečių 
naudon, šiądien ryte tapo 
sušaudytas. 

j Lenoir turėjo suparalizuo. 
tas kojas, vienok tas jo ne- 

išgelbėjo nuo bausmės. 
! Lenoir g .adavęs pinigų 
iš vokiečių šaltinių ir pa- 
pirkdavęs francuzų laikraš- 
čius- Susekta, kad jis aplai- 

lkęs nu"? vokiečių apie $200, 
000 per Šveicariją. 

Ruošia korįumenę 
prieš riaušes.1. 

Lowiswiiit, Ky., spalio 
24 d. — Taylor stovykloje 
gauta įsakymas nuo kares 
departamento, kad butu pa- 
siruošę keliauti į riašių vie- 
tas keturi batalijonai pėsti- 

I ninku ir kulkasvaidžių ro- 
tos. 

Pulkininkas Peabody, 
štabo viršininkai, užreiškė, 
jog negauta jokios žinios, 
kur manoma siųsti minėtą 
kariumenę, bet manoma, 
jog tai skiriama West Vir- 
ginia ir Pennsylvania vals- 
tijosna. 

i 

NEPERTAISYS RUMUNI- 
JOS RUBEŽIŲ. 

Paryžius, spalio 24 d. — 

Franeuzu spauda sako ga- 
vusi informacijų, kad augš- 
čiausia taikos konferencijos 
taryba atmetusi Rumunijos 
reikalavimą, idant butų per- 
taisyta naujas Rumunijos 

jrubežius. 
| Taipgi dabar pranešant, 
'kad augščiausia taryba at- 

sisakė peržiūrėti sutarties 
punktus, kur kalbama apie 

j mažumų tiesas Rumunijoje. 
Girdi, talkininkai nemana 

; kėsintis ant Rumunijos ne- 
1 

prigulmybės, bet tai priimta 
įsistema taikos sutarčių. 

BiLIUS IŠVARYMUI 
NESTOJUSIU KARIU 

MENĖN. 
i 
i 

Washington, D. C., spalio > 

24 d. — Atstovų buto atei-l 
vystės komisija šiądien už-i 
girė projektu, deportavimui 
tu, kurie atsisakė stoti kariu 
menėn ir atsisakė nuo pirmų 
pilietiškų popierų. Įnešėjai 
užreiškė, kad norima reko- 
menduoti deportuoti visus 
tuos buvusius neutralių ša- 
lių piliečius, kurie atsisakė, 
del kariumenėn stojimo, nuo 

pirmu popierų; ju yra apie 
1700-" , ! 

SAKO, VĖL LENINAS 
NELAISVĖJE. 

Hcnohilu, spalio 24 d. — 

Japoniškas laivas sako per | 
ėmęs bevielinį telegramą, 
kuriuo pranešama, buk Le- 
ninas, premieras Rusijos 
sovietų esąs paimtas nelais- 
vėn priešbolševikiškų spėkų. į 
Bet detalių šiame klausime 
nepaduodama. 

NORI ŽINOTI KADA 
PERSHING KARIAVO. 

Į 
Į Washington, D. C., spalio 
24 d. — Šiądien atstovas 
Shenvood iš Oliio užklausė 
militarės komisijos pranešti 
kada ir kur generolas Per- 
'shing buvo fronte laike mu- 

»šio. 

LIETUVOS PREZIDENTO PADĖKA. 
Į- 

Kaunas, 1919 m. Rugsėjo 17 d. 
LIETUVOS VALSTYBĖS 

PREZIDENTAS 
No 231 

PONUI ADV. MASTAUSKUI, 
Lietuvių Tautos Pirmininkui 

"VVashingtone 
Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto 

Rugp. 13d. 1919 m., kad Lietuva susilauks U 
Amerikos Lietuvių lapkričio mėn. laivo su vai 
giais ir drabužiais, prašau širdingai padėkuo 
An.erikos Lietuviams už jų užuojautą ir pagal- 
bą gimtajam kraštui. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 

A. SMETONA 
Lietuvos Valstybės Prezidentas. 

LIETUVIAI SUMUŠĖ 
RUSO VOKIEČIUS. 

(Į 
.. Kopenhagenas, spalio 241 
d. — Lietuvos generalis šia- j 
bas Kaune išleido oficialį 
pranešimą, kad lietuvių ka- 
riumenė dviejuose susirėmi-j 
muose sumušė ruso-vokie- 
čių kariumenę. kuria vado- 
vauja pulkininkas Vergolič- 

Netoli Solešviki (gal Sa- 
ločaii) ruso-vokiečiai tapo 
nuginkluoti; gi netoli Kur- 
še venų (gal Kuršėnų) ruso- 

vokiečiai apleido pozicijas, 
palikdami ginklus ir amuni- 
ciją. 

SVEIKATOS BIURAS 
ESTONIJOJE. 

Revelis, Estonija, spalio; 
21 d. (suvėlinta). Naujoji j 
Estonijos respublika prade-1 
jo rūpintis sveikata savo gy 
ventojų. Neseniai tapo Įsieig 
ta tam tikslui sveikatos biu 
ras, prie kurio sutvarkymo! 
prisidėjo ir valdininkai 
Amerikos Raudono Kry- 
žiaus, kurie randasi Estoni-, 
joje su pašalpos reikalais. 

AMERIKOS STOTIS 
AZORES SALOSE. 

Londonas, spalio 24 d. — 

Iš Lisbono pranešama, kad 
Portugalijos valdžk. sutei- 
kusi Suvienytoms Valstijoms 
koncesiją Azores salose įstei 
gimui laivams stoties. 

SF.RBAI PASIRAŠYS PO 
SUTARTIMI. 

Paryžius, spalio 24 d. — 

Šiądien atvyko Serbijos at- 

stovybe. kuri turinti nuo 

valdžios ingaliojimą rašytis 
po taikos sutartimi su Aust- 

rija. 
Bet Petit Parisien pranc* 

ša, kad serbijos atstovybei 
valdžia leido pasirašyti tik 
su specialiais patėmijimais- 

NEVYKSTA PRIŽIŪRĖTI 
GOLTZO. 

Paryžius, spalio 24 d. — 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad susidariusios naujos ap 
linkybės sulaiko talkininkų 
misiją Baltiko šalysna. Ge- 
nerolas Mangin irgi dar ne- 

keliauja prižiūrėti vokiečių 
išsikraustymo iš Baltiko ša- 
lių. 

BULGARAI DAVĖ ATSA- 
KYMĄ TALKININKAMS. 

Paryžius, spalio 24 d — 

Bugarijos atstovybė šiądien 
įteike taikos konferencijai 
atsakymą į taiko? išlygas, 
kurios buvo Bulgarijai Įteik 
tos kiek laiko atgal. 

Bulgarijos atsakymus pa- 
ruoštas trijoje brošiūrom. 

Viena link politiško ir dar 
bo klausimų, antra rubežių 
reikalai ir trečia kariume- 
nes, laivyno ir atbudavoji- 
mo klausimai. 

KARĖS STOVIS 
PETROGRADE. 

Kopenhagc-nas, spalio 24 
d. — Iš Helsingforso prane- 
šama, kad ginti Petrogardą 
atvyko pats Trockį ir ketina 
gintj jį iki paskutiniam vy- 
rui, kurie tapo sumobilizuo- 
ti nuo 20 iki 45 metų. 

Petrograde paskelbta ka- 
res stovis. Visi teatrai užda- 
ryti; iš namų nevalia išeiti 
ant gatves po 8 vai. vakare. 
Iš pietų Rusijos atvyksta vis 
daugiau kariumenės apgirtJ 
mui Petrogrado. 

ORAS 
O 

Chicagoje ir apielinkcjc. 
() 

Šiądien oras nepastovus, 
gali but Kiek lietaus; maž: 
atmaina temperatūroje; vi- 
dutiniai vakarų vejai. 

Saulėtekis, 7:15, 
Saulėleidis 5:53. 
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SU KUO MUMS JUNGTIES? 

Mes neabejojame ir neturime abejoti, kad Lietuva taps savistovia valstija. Taip- gi neabejojame, kad Lietuvai bus sugrą- žinta Vilnius, Gardinas ir kiti musų tėvy- nei priklausantįs miestai ir žemės plotai. Tai yra pamatiniai punktai, ant kurių re- 
miasi visas Lietuvos klausimas. Iš įvairių 
šaltinių gaunamos žinios skelbia, kad Ang- 
lija tvirtai stovi už neprigulmingą Lietuvą 
su Vilnium ir Gardinu. Panašiai laikosi ir 
Suv. Valst. Tas parodo, kad lenkų intrigos ir machinacijos neatsiekė savo tikslo. 

Lenkijos premjeras ?aderewski su- 
grįžo iš Londono į Varšavą. — Lenkai 
paskelbė "naujai atgimdytos" Lenkijos įu- 
bežius, apleidžiant rubežms^.i. s\i Lietuva. 
Iš to aišku, kad ta rubežių dalis yra ne su- 
lyg lenkų pageidavimo,—todėl jie visai apie 
tai neužsimeną. 

Visgi reikia tikėti, jog iki sekančių 
Naujų Metų visiškai išsiris Lietuvos klau- 
simas, t. y., Lietuva taps pripažinta nepri- 
gulmingą valstija, o kartu bus pravesti 
nauji rubežiai. 

Bet kas bus toliau? — Ar galčs "Lie- 
tuva atskirai nuo kitų valstijų gyventi ir 
bujoti? — Ne, Lietuva delei savo apsau- 
gos ir gorovė3 turės susijungti susitarti 
su kitomis tautomis, su kitomis valstijomis. 
Susiartinimas su kitomis valstijomis turi 
buti paremtas ant dvejopų išrokavimų — 

grynai politinių (rubežių apsaugojimas) 
ir ekonominių. 

Svarbiausia sutartis —tai politiška, 
nes nuo jos priklausys patsai Lietuvos li- 
kimas. Mes matome, juk, kaip francuzai, 
persistatydami vokiečių užpuolimą, sten- 
giasi "sudaryti" galingą Lenkija, neatsi- 
žvelgdami į tai, jog tas gali privesti prie 
naujos karės ir prie smūgio, — kaip clelei 
Lenkijos, taip ir delei Francuzijos. Iš kitos 
puses Francuzija remia Lenkiją delei 
ekonomiškų išroka^imų (Lenkija turė- 
sianti atlyginti Francuzijai d j IĮ Ėusijos 
skolų). 

Visiems aišku, kad Lenkija visados 
pasiliks didžiausiu Lietuvos priešu- Taigi 
lietuviai turi užvelti sutartį su kita valsti- 
ja, kuri taipgi skaito Lenkiją svarbiausiu 
savo priešu. Tokiomis valstijomis yra, be 
abejonės, Ukraina ir Vokietija. Bet Vokie- 
tija buvo, ir turbut pasiliks, vienu iš Lie- 
tuvos priešų "trejybės." Todei Lietuvai 
pasilieka sudaryti tamprius ryšius su Uk- 
raina. Kadangi ukrainų skaitosi apie 35,- 
000,000, tai lenkai prieš ukrainus-lietuvius 
jokiu budu negalės priešinties. Tuomi pa- 
čiu ta sutartis bus labai naudinga Lietuvai 
ir ekonominiu žvilgsniu, nes, taip sakant, 
susijungs Baltoji jure su Juodąją. 

Tiesa, labai butų svarbu ir paranku 
Lietuvai užverti tvirtą politišką sutartį su 

Latvija ir Estonija, — bet vargiai tas bus 
galima, kadangi latviai ir estonai nieko 
bendro neturi su lenk? "s, todėl jiems nėra 
išrokavimo jungties prieš juo3 su kita val- 
stija (svarbu turėti omenyje, kad Latvijos 
valdžia pakvietė šiose dienose lenkus pa- 
gelbcn prieš vokieeių-rusų kariumenę, — 

be susitarimo su lietuviais;. Vienok lat- 
viai ir estai, tiktai delei apsisaugojimo 

nuo rusų gali buti priversti užverti sutartį] 
su lietuviais ir ukrainiečiais. Teeiaus Lat- 
vijai ir Estonijai yra aiškus išrokavimas 
sudary ; • Lietuva ekonominę sutartį. 

1 a>\ .■ pilnai galima ir labai naudinga 
ekonomine sąjunga Lietuvos su Suomija 
ii' Skandinavijos valstijomis. Tokia sutar- 
tis, rodos, neišvengiama. 

Tečiaus nekaltą buvo pakeltas ir gvil- 
dentas klausimas Europos spaudoje apie 
sudarymą politiniai-ekonominės Baltijos 
valstijų sąjungos, į kuria ineitų taipgi iri 
Ukraina. Tokion sąjungon ineitų Lietuva, j 
Latvija, Estonija, Suomija, Švedija, gal 
Norvegija su Danija ir Ukraina (turint 
omenyje, kad Baltgudija susijungia su Lie- 
tuva). 

Šitokia kombinacija galėtų pilnai ap- 
saugoti tas valstijas nuo užpuolikų — ai- 

tai vokiečių, ar lenkų, ar rusų. Kartu tokia 
sąjunga tum ų didelę reikšmę ekonominiu 
žvilgsniu, suderinant minetuos kraštuos iš- 
dirbystės ir prekybos reikalus. Tai butų 
Baltijos juros ir naujai susidariusių valsti- 
jų sąjunga. 

Vėliausiai atėjusios žinios iš Lietuvos 
praneša apie Baltijos pajūrio valstijų fe- 
deraciją "irba sąjungą. Tokią federaciją 
skaitoma jau Įvykusiu faktu. Jeigu ištiesu 
šica sąjunga yra užtikrinta, tai mes galime 
tiktai pasidžiaugti. Štai ką apie tai užreiš- 
kia Kaune išeinantis dienr. "Lietuva." 

"Lietuvą, latvius, igaunius, suomius 
iš senų senovės artino bendras rusų jungas, 
bendras vargas, bendras reikalas kovoti 
už savo nepriklausomybę. Vokiečių oku- 
pacijos žiaurus metas tą bendrą padėties 
artimumą dar pastiprino. Pagaliau kritusi 
išsivadavimo valanda gyvenime parodė, 
kad Baltijos sąjungos sudarymas — yra 
gyvas neatidėliojamas reikalas. Iš visų pu- 
sių mes apsiausti priešininkų. Lietuvių pa- 
dėtis, rasit, visų sunkausia. Pusę Lietuvos 
yra pagrobę lenkai. Lietuva yra pačiame 
kely tarp vokiečių ir rusų, kuriems ytin 
svarbu turėti tiesioginį susisiekimą, kurie, 
žinoma, visomis galėmis stengsis, kad 
savo tikslo pasiektų. Pagaliau Mažoji Lie- 
tuva y *a dar vokiečių rankose. Bet užtat 
rusų imperializmui kurkas yra sunkiau at- 

sisakyti nuo Latvių ir Igaunių uostų, ku- 
riems gresia didesnis-rusų pavojus. Geres- 
nė padėtis Suomių. Jie jau senai turi or- 

ganizacijų, mokyklų, kariumenę, jie ir 
dabar yra pripažinti nepriklausomi de ju- 
re. Tečiau rusai į jų nepriklausomybę žvai- 
ruoja, ir aišku, vieniems suomiams prieš 
rusus atsilaikyti butų sunku. Latvėms ir 
igauniams dar daug šunybių siekia daryti 
baronai ("baltai"), kurių rankose yra tų 
kraštų dvarų dauguma. O visų tų kraštų 
ekonc sąlygos maž daug tolygios. 
Tat iigę, sudarę vienatą, gauname 
galin. a p j jėgą, su kurią turėtų vis^i rimtai 
skaitytis pasaulio galiūnai, ir gal rimčiau 

jų baiso klausyti. Kaip telegramas 
praneša, į derybų pagrindą dedama rei- 
kalas iš vieno gintis prieš bendrus priešinin 
kus. Vakarų Europos dižioji Santarvė gi- 
mė ir tomis pačiomis sąlygomis ir išaugo į 
pajėgą, kuri nasaulio laimę lemia. 

Musų siekimai yra siauresni, mums 

nerupi kieno nors galybę sulaikyti — mums 

svarbu tiktai musų laisvę, musų nepriklau- 
somybę apginti nuo priešininkų. Nūdien 
sunku nuspręsti, koks gyvenimo ugik bus 
ir į kurias realingas foimas visa tatai gali 
ištilieti. Tečiau senoji svajonė šiandie da- 
rosi įvykiu. Tai dar sąjungos viena pusė, 
Kitoj Gintaro marių pakrantėj gyvena 
skandinavai — švedai, norvegai, cianai. 
Jiems, pramonės kraštams, turėti tiesioginį 
ryšį su šiomis žemdirbių šalmis butų gyvas 
reikalas. Cyvenimas rrrlžinų žvilgsniais nū- 

dien žengia. Gal ir nebe toli ta valanda,: 
kai Baltijos ežerėlio pakraščio visos vai-j 
-tybės sudarys vieną vienatą, kuri suge-j 
bės pasaulio ugi kitomis vėžėmis nukreipti. I 
Šiandie aišku: Bakijos valstybės tegali tik 
savo pajėgomis pasitikėti. Ir pajėgų jungi- 
mas turi gyventi. 

ŠIRDIS 

(Pagal Richepįną). 
Turėdamas krutinę piktumo pripiltą, 
Aš motiną savo nudėjau senyvą 

Ir, peili į leidęs lavonan jos šiltą, 
Išplėšiau padūkęs jai širdį dar gyvą. 
aKda gi, tą širdį teriodam's baisiausia 
Pasiutusiom kojom ją spardydains, 

>' kuldams, 
Parpuoliau į kraują, širdis toji klausia 

"Vaikeli, ar tu nepažeidei, puldams?" 
Vincas Kudirka. 

PASIDAIRIUS PO MARGA SVIETELI. 
Lenkija — rojus žandarams 

Lenkiškų ponų vyriausy-į 
bė, muzikanto Paclerevskio j 
vedama, nepaprastai "demo 
kratiškai" pradeda tvarkyti 
savo tėvynės reikalus. 

Iš Kauno išeinąs laikraš- 
tis "Przyjaciel Ludu" pra- 
neša, kad besvarstant Len- 
kijos Seime biudžeto klausi- 
mą štai kas paaiškėjo: ka- 
riuomenės reikalams Lenki- 
ja išleidžia VA milijardų 
zlotų ( auksinų? ), poli- 
cijai — 120 milijonų, o 

apšvietai, tai yra: augštes- 
nėms, vidurinėms ir žemes- 
nėms mokykloms tik 52 
milijonus tų slotų. 

Užgirdęs tą taip stebėti- 
ną Lenkijos biudžetą, atsto- 
vas Dasmski's taip prabi- 
lęs Seime: 

"Kiekvienas mūsų priva- 
lo raudonuoti iš gėdos, žiū- 
rint j šias skaitlinės: pasi- 
rodo, kad apart išlaidų ka- 
riuomenės užlaikymui, poli- 
cijos ir žandarmerijos reika 
lai suėda ketvirtą dalį visų 
šalies įplaukų, o tik pusė 
to tenka apšvieto išplatini- 
mui. Aišku, Lenkija 
yra pasaulinis rojus policis- 
tams ir žandarams. Nesusily 
gins dabar su Lenkija visos 
kitos "žandarmeriškos" val- 
stijos. .. 

Well, žinoma sunku dabar 
tinėms Lenkijos "balvoms" 
apsieiti be žandarmų. Juk 
reikia darbininkų sukilimai 
malšinti, reikia tinkamų vy 
rų, kad užkariautoj Lietu- 
vos dalyj gerą "tvarką" įves 
ti, reikia gerai išlavitų vy- 
rų žydus skersti pogromuo- 
se.. 

Ir tą visą gali atlikti tik 
gerai apmokamas, nuo gal- 
vos. iki kojų apginkluotas, 

lenkas žaudarmas. 1 
Paderevskiams, Dmovs- 1 

kiams ir totolygiems endekiš 5 

kos teakcijos patriotams žan 1 

darmerija rodosi daug svar- • 

besnė už apšvietą ir užtat 1 

jie žandarmų užlaikymui pa 
skiria iš valstybės iždo du 
kart daugiau pinigų negu 
mokyklų ir mokytojų užlai- 
kymui. 

Taigi, argi neteisybę pa- 
sakė varsavinio seimo na- 

rys Daszinski's, pavadinęs 
savo tėvynę ^ispasauliniu 
žandarmų rojumi. 

Ištikro, gaila man Lenki- 
jos. Ji kaip buvo, taip ir 
pasiliko žandarmų glostomu į 
kraštu. Lenkijos "jasnie 
wielmožni" ponai kaip val- 
dė, taip ir tebevaldo šalį, o j 
alkani "chlopai" kaip ken- Į 

i tė, taip ir tebekenčia po jų 
jungu. 

Mažas pagaliaus skirtu- ! 
mas pusnogiui, alkanam, ap i 

gautam ir paniekintam len-1 
kų žemės 'chlopui' kas jį per 
sekioja ir plaka: ar rusų 

[žandaras, ar savasis parazi-j 
to pono samdininkas. 

Matyt vėl lenkų liaudžiai 
I prisieis save liuosoti. 

Tik jau šį sykį 4 
be pagel-1 

bos Įvairių "geradarių," ku- 
rie užsodino ant jos palin- 
kusio sprando Paderevskį 
su jo ištikimų žadarų gau- 
ja- 

Lietuva šimteriopai demo 

įkratiškesnė už savo pietinį 
'kaimyną, kurio legionai, 
taip begėdiškai įsiveržę į 
imusų kraštą, dabar šlaksto 
! lietuvių žemelę žmogžudiš- 
ku krauju. 

Bet nenusiminkim krau- 
ju atgaivinta žemė bus der- 
lesnė. 

1 K. Gineitis. 

J 

Armėnijos Respublika 
1917 metų gegužio mėne- 

i syj didelė Kaukazo dalis 
atsidalino nuo Rusijos ir 
įsisteigė neprigulmingą val- 
stiją. Tai Armėnija atkrito 
nuo carų tėvynės, kuri jau 
senai svajojo laisvės du- 
rną. Dabar Armėnijai jau pa 
sisekė įkūnyti savo teisin- 
gus troškimus. Ji jau save 

vadinama neprigulmingą 
respublika. 

Sunkį ir tragiška Armėni- 
jos istorija. Senai jau ji bu- 
vo netekusi neprigulmingos 
buities. Pradžioje Armėnija 
pateko turkų verguvėn. Pas 
kui valdžia ant Armėnijos 
parėjo iš sultano rankų į 
"baltojo caro" rankas. 

Karės metų armijos, ko- 
vusios Kaukazo kalnų pie- 
tuose, begalo sunaikino jau 
ir be to neturtingą kraštą. 
Mintijama, kacl laike pen- 
kių karės metų turkiškoje 
ir rusiškoje Armenijoje žu- 
vo arti 2,000,000 žmonių- 
Armėnijos priešai tyčia žu- 
dė jos gyventojus. Ypač tur 
kai su dideliu žvėriškumu 
užsiiminėjo tuo negarbingu 
darbu. 

Armėnijos vadovai tikėjosi, 
kad atnaujinta Rusija nesi- 
kėsins ant Armėnijos liuo- 
sybės ir pripažins jai nepri- 
gulmybę. Kuomet visa išda- 
linta Armėnija bus suvieny- 
ta, tai ji-bus didelė ir svar- 
bi valstija. 

Armėnų tauta jau pripažij 
no savo konstituciją, kuri su į 

j teikia daug laisvės gyvento- 
jams. Taipo gi armėnai su- 

teikė lygių teisių ir visiems 
Armėnijoj gyvenantiems ki- 
tataučiams — rusams, toto- 
riams, kurdams ir t. t. 

Dabar Armenijoje labai 
vargingai gyvenasi. Karės 

j nuvargintame krašte skau- 
džiausiai jaučiama valgio 
stoka. Ligos irgi nemažai 
vargina nelaimingus gyven- 
tojus. Taarp armėnu, kurdų' 

| ir totorių nuolat verda kru-f 
vina kova dėlei tikybinių 
prietarų. Armėnijos priešai 
nuolat stengiasi pjudyti į- 
vairias Armenijoje gyvenan 
čias tautas. Suokalbių suo- 

kalbiai visur knibždėte knib 
žda pailsusioje Armenijoje. 

i Armėnijos tragedija vi? 
dar nepasibaigia 

V.jname sodžiuje Karaba 
cho provincijoj totoriai iš- i 
pjovė visus alei vieno gyven ] 

tojus. Išviso tapo išžudytai] 
virš 300 vyru, moterų i*!' j i 
vaikų. 11 

Dar niekas nepripažino, 1 
naujos respublikos. Tokiuo i 

budu Armėnija, kaip ir Lie-ll 
tuva ir daugelis kitų šalių, j 1 
kol kas jaučiasi apvilta.'s 
Bet Europos politikai jau i 

pradeda ne juokais flirtuoti r 
su Armėnija ir gali pripa-j\ žinti ją. il 

Kaip ten nebūtų, bet Ar-il 
menija atgimsta ir veržte j\ 
veržiasi prie laisvesnio gy- j 
veninio. Ji turi pilną teisę' 1 
to trokšti. 

j r 
Dobilas, r 

TEGYVUOJA IR DAINŲ! 
Musų meilutė Lietuva ruo 

iasi į laisvą buitį. Nors ne- 

frigulmingos valstybės ru- 
nus bestatant daug įvairiau 
iių kliūčių atsiranda, bet 
nes privalome tikėties, kad 
los visos bus pergalėtos ir 
nusų tautos teisingi ir rienu' 
nalclomi troškimai tikrai įsi 
sūnys. 

Besurupindami politiška 
krašto neprigulmybe, mums 

reikia neužmiršti ir visų tų 
dalykų, kurie yra reikalingi 
krašto kulturos pilnybei. Vie 
nas sva. biausių kulturos da- 
lykų muzikos meno plėto- 
jimas. Nekalbėsiu aš čia a- 

pie savos konservatorijos į- 
stergimą Vi1 mije ar Kaune 
ir apie kitus lietuviškos mu- 

zikos klausimus. Norėčiau šį 
sykį pasitenkinti tik keliais 
žodžiais apie lietuvišką dai- 
ną. ir jos svarbą ypač lietu- 
vių amerikiečių gyvenime. 

Kuomi, kuomi, bet jau sa- 

vo dainomis, tai jau tikrai 
mes galime didžiuoties net 

ir prieš kultiringesnes už 
mus tautas. Ir Lietuvą gali- 
ma pamylėti vien tik už jos 
didžiai poetiškas, neišpasa- 
kytai jautrias, giliai perim- 
tas gamtos atjautimais dai- 
nas, kurios visame pilnume 
išreiškia ištvermngą, meilų, 
gražaus liūdesio pilną lietu- 
vio budą. Nors musų liau- 
dies dainos dar nėra tinka- 
mai "aptašytos," apvilktos, 
moderniškai muzikos rūbais, 
bet jos yra taip turtingos, 
taip gražios, kad net tokie 
poetaį kaip Goethe, Mickevi 
čius, Herderis ir kiti rado jo 
se neišsemiamą poetiško į- 
kvėpimo šaltinį, vadina lie- 
tuviškos dainos poezijos 
žemčiūgais. Nebereikalo gai- 
sus vokiečių kritikas D-ras 
Tetzneris visuomet vadina 
lietuvius "dainorių tauta." 
Ištikro mes esame "dainorių 
tauta" ir Lietuvos dainos nu 

tildymas reikštų vieno svar- 

biausių musų kulturos rams- 

čių išgriovimą. Mūsiškė vi- 
suomenė gerai supranta sa 

7o dainos vertybę, ji ją bega 
liniai myli, iki ašarų gerėda 
mos klausosi ir drąsiai visuo 
met stoja prieš tuos, kurie 
norėtų sunaikinti tą žymiau- 
si lietuviškos kulturos tva- 
rinį. Net pasiutėlių armotų 
pragariški balsai, kurie tiek 
niiitų skambėjo ir tebeskam- 
ba musų žilutėje tėvynėje, 
neįstengė numaldyti tėvyniš 
kos dainos garsu. Kaip dai- 
navo lietuviai, taip ir dainuo 
ja. Atėję iš Lietuvos laikraš 
šiai praneša, kad ten nauji 
chorai, kai grybai dygsta po 
lietaus, steigiamos muzi- 
kos mokyklos, dažnai keli 
susivieniję chorai rengia lie- 
tuviškos dainos milžiniškų 
koncertų ir 1.1. 

Mylime savu muziką ir 
lies, amerikiečiai lietuviai. 
L1 arime jau nemažą būrelį 
r gan išlavintų dainininkų, 
įestinga ir savų muzikališkų i 

concertų. Mylime, bet... 
įeužtektinai. Šiaip ar taip 
kalbėsime, bet visgi mūsiš- 
kiai chorai dar yra labai 
lepastovųs, geriausiuose va 

:aruose dažnai svetainės 
>una apytuštės, ir gabiau- 
ieji chorvedžiai toli gražu 
įeužtektinai apmokami. O į 
nes privalėtum garbinti sa- 

o dainą netik grynai dai- 
§s žvilgsniu, bet ir praktiš- 
:esnių, ne artistiškų išroka- į i 
imu dėlei. į 

Esame svetimoje šalyj,.. 
siekas čia mums neprime- < 

la nei tėvelio Nemunėlio, i 
ei krištuolinių Lietuvos ežė ] 

I JA LIETUVIU TAUTA! 
rų, nei meilu kaimų, žydin- 
čių sodžių prieglobstyje- Vis 
kas lietuviškai širdžiai ču>' 
svetima, ne savo ir mums 

gręsia didelis pavojus už- 
miršti savo kalbą, išsižadė- 
ti savo papročių ir visko, 
kas yra lietuviška, kas ski- 
ria mus nuo kitos tautos žmo 
nių. Ištautejimo pavojus A- 
merikos lietuviams yra dide 
lis ir mums reikia griebties 
įvairiausių priemonių, kad 
ji prašalinti, kad nepražudy- 
ti Lietuvai milijoninės išei- 
vijos. 

1 Viena tokių priemonių 
ginties nuo ištautėjimo—tai 
lietuviškos dainos. Iš kiek- 
vieno musų dainos žodžio, 
iš kiekvieno tautinės melo- 
dijos garso trikšta gryna 
lietuviška dvasia, plaka šir- 
dis sava-tėviška. Klausai ko 
kioje nors dulkėtoje prie- 
miesčio svetainėje tos, ro- 

ldos, prastutės dainelės apie 
brolio žirgelį su sidabrinė- 
mis kamanėlėmis bei apie 
skaistveidę rūtelių auginto-^ 
ją ir štai tau ryškiausiai 
simena tėvų nameliai, jafr 
nystės dienos, Lietuvos vi- 
suomenė, jos gamta. Sukur- 
'styta lietuviškos dainos šilu 
ma tik. suvirpa sudejuoja 
nuvargusio lietuvio išeivio 
širdis, jo siela veržte ver- 

žiasi "namo", o vaidentuvė- 
je gema eilių eilės meil-.ų, 
lietuviškų vaizdų samano- 

mis apaugę gričių stogai,, 
skambutis prie lanko, daina 

Įkarštame vidurdienyj 
_ 

vie- 
versėlio. Karštu pasveikini- 
mose iš tėvynės ir meilu šauk 
gtnu grjžti Į tą žemę, kuri 

yra musų ir kuri mus lau- 
kia, skamba čia lietuviškos 
dainos tiems, kurie nuolat 
mintija apie tėvynę, kenčia 
už ją ir nuolat ilgiasi jos. 

I Taigi, lietuviška daina 
yra viens puikiausių buaų 
'auklėti išeiviuose patriotiz- 
mo jausmus, neduoti galu- 

1 tinai sutrukti jungiantiems 
ryšiams su apleista tėviške, 
žadinti norą išeiviuose grįž 
ti namo. Žinokime, kad tol 
Amerikos lietuviai pasiliks 

i lietuviais, kol čia skambės 
lietuviška daina. Pražus j v 

[pražūsime ir mes patys sve- 

Itimtautiškų gaivalų jurėje. 
t 

į Užtat kas myli tėvynę, 
tas privalo gerbti ir savo 

1 dainą. Tegyvuoja ir dainuo- 
j ja lietuviai, neatsižvelgiant 
j kokiame žemės skritulio 
|krašte jie gyventų! Tegy- 
jvuoja ir dainuoja visa Li'e- 
! tuva! 

i 

MANO STATYDINTI 
i SKRAIDUOLIUS NAR- 

LAIVES. 

Londonas, Admirolas 
Beaity, kaip pranešama, už- 
reiske, kad užėmus jam pir- 
mojo admiraltijos lordo, 
jis įves Anglijos 
laivyne skraiduolius narlai- 
ves, kurie butų varomi alie- 
jumi. 

Toki skraiduoliai na r lai- 
vės, kaip apskaitliuojama 
galėtų .turėti kanuoles iki '. 
18 colių, kurios neštų kokias -i 

25 mylias; tokis skraidotis 
butų tikru- karės bakųnu, 
ties jam butų jau sunku prie 
sintis ir nemažai tvirtovei. 

Anglija sako turinti nar- 

laivių, kurios nešiojasi 12 
iolių kanuoles; tai irgi jokis 
aivas negali atsilaikyti 
)rieš spėkų tokios kulkos. 
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NUO AMERIKOS LIETU- 
VIU CENTRALIO KOMI 

TETO. 

Gerbiamieji Lietuvos Gelbė 
►Jojai:— 

Amerikos Lietuvių Cen- 
tralis Komitetas, šiomis die- 
nomis pasiuntė į Lietuvą — 

Lietuvos Rauclonamjam Kry 
žiui $3,000.00 Lietuvoje bus 
apie P>0,000. auksinių. 

Reikia daugiau aukų, to- 
dėl visi kaip vienas imkime 
pavyzdį nuo lietuvių apsi- 
gyvenusių tolymamjame 
Transvaliuje, Pietinėje Af 
rikoje. Jonas ir Ona Milei; 
mums rašo sekančiai: 

"Benomo Lietuviai au- 

kavo: Juozas ir Ona Mi- 
lei 5 svarus sterlingų, V. 
ir M. Rausčiai po 1. JO- 
HANNESBURGOv Lietu-: 
viai J. Jonaitis 2; L Eru 
lis, A. Taukiene, J. ir O. 
Tvaronavičiai, S. ir Z. Pet 
kevičiai po 1. J. Reikenu, 
A. Galkevičienė, J. Bra- 
cas ir P. Milvidas po 10 

šilingų. GERMISTONO ! 
Lietuviai N. Ir A. Maži- 

^•liai, L. ir O. Vaškiai ir D., 
Alksninis po 1; J. Zlat-j 
kus iš BOK3BURGO irgi' 
1 svarą. Viso 25. Širdin-1 
gai meldžiame, priimkite 
šitą musų mažą Pietinės! 
Afrikos Lietuvių auką ir; 
kaip galima greičiausiai: 
pasiųskite į Lietuva gelbė I 
ti PUSNUOGIUS ir BA-| 
D AU J ANČIOS BROLIUS1 
LIETUVIUS. Aš Ona Mi- j 
le pašvenčiau mažumą sa- j 
vo laiko pavažinėti po 
tuos miestelius, nors vie- 

nas nuo kito gana to- 

li, bet visą kelionę aukau- 
ju del badaujančios Lietu- 
vos. Iš surinktų pinigų sau 

nerokuoju nieko kiek ga- 
vau tiek ir siunčiu." 

Neatsilieka ir musų Ame- 

jrikiečiai. čia paminėsime, 
j celetą pavardžių, kurie sa- 

jVo pareigą, kas link musų 
šalies jau atliko. Labai daug 

j atsižymėjo Superior, Wis. 
Lietuviai; J. A. Grabaitis 

| aukavo $100.00 Garbė jam 
į už taip gausią auką; A. Za- 
inarauskas ir S. Yotka po 
; $20.00; P. Jakubynas $15. 
K. Bernotas $10.00; J. Šul- 
skis, J. Leonavičia, A. Zu- 
kaitis, J. Daubaras, V. Le- 
pus, D. Venslauskas, A. Spu 
dis, A. Juškus, A. Drebialis, 
J. šilaikis, K. Grikipelis, D. 
Kazlauskis, A Dumbrava, 
P. Stasinkenis, J. Vaičiūnas, 
J. Puslis ir J. Olinskis po 
S5.00; daugelis aukavo ma- 

žesnėmis sumomis. 

CentraJio Komiteto Sky- 
rius iš Eeloit, Wis., $36.50 
ir $47.75, C. K, Skyrius iš 
Pittsburgh, Pa. $35.00; C. 
K. Skyrius iš Amsterdam, N. 
Y. $39.50; Aukščiausios 
Prieglaudos Liet. Amerikoje 
12-ta kuopa iš Ambridge, Pa 
$100.00; S. L. A. 200 kuopa 
iš Binghampton, N. Y. $25.; 
S. L. A. 142 kuopa iš New 
Haven, Conn. $40.00; V. K. 
Raškauskas iš New York, N. 
Y. $30.00; B. Urbonas iš So. 
Glastonbury, Conn. $10.00; 
V. J. Slifka, M. Janušas ir A 
Križanauskas iš Digeville, N. 
Y., ir J. Biliūnas iš Sioux Ci- 
ty, Iowa, po S6.00; F. A. 
Tamulonis iš Shenahdoah, 
Pa. M. Sturpur iš Waltham, 
^ass., P. Žuris iš New York, 
N. Y., D. Fankauskas iš 
Jonės Point, N- Y., P. Luka- 
ševičius iš Hartford, Conn., 
V. Yankus iš Benham, Ky., 
V. Norvaišiutė, Z. Norvaišiu- 
tš ir J. Narvydas iš Brook- 
lyn,.N. Y. po $5.00. 

Brangus Skaitytojai- Visi 
kaip vienas dėkime visas pa- 
stangas reikalingu pinigų pa~ 
rupinimui. 50,000 vaikų 
maitinimas Lietuvoje turi 

buti pratęstas bent iki se- 

įkančio Birželio mėnesio. A- 
įmerikos Relief Administra- 
cijos specialė misija Lietu- 
voje vienkart su Lietuvos 
Raudonuoju Kryžium tąjį 
maitinimo darbą atlieka ko 
geriausiai. 

Pasistengkime, kad grei- 
tu laiku ir vėl vieną kitą 
tūkstantėlį į Lietuvą pasių- 
sti gedėtume- Aukas siųski- 
te į Lithuanian Central War 
Relief Committee, Inc., 320 
5th ave., New York, N. Y. 

A. Steponais. 

YPATIŠKA! UŽTIKRIN- 
TAS. 

Šiandieną Dėdė Šamas iš 
leidžia savo vaikus į svie- 
tą laimes linkėdamas. Kiek- 
vienas Amerikos jaunikai- 
tis, kuris ateina prie to kad' 
pradėti kovoti savo gyveni- 
mo kovą, gį\i neštis su sa- 

vim visuomet, prieš ne- 

pasisekimus apsaugą, kurią 
jam valdžia suteikia. Ir jis 
gaudamas nuo valdžios ap- 
saugą ingys mąstimą ir po- 
būdi, kurie jį prives prie pa 
sisekimo. 

Dabar jaunomenė, Dėdės 
Samo pastangomis, gali len-1 
gvai taupyti. Valdžia net ir 
bėdiniausiam taupytojui su-1 
teikia progos saugiai taupy- 
ti, pradedant dėti savo atei-j 
čiai turto perkant valdžios 
užtikrintą 25 centų taupy- 
mo ženklelį. Nuo 10 jis gali 
žengti prie'Karės Taupymo 
ženklelio, (War Savings 
Stamp), ir Pinigyno Taupy 
mo Paliudijimo (War Sa- 
vings Certificate), kurie 
jam suteiks užtikrinimą 
prieš gyvenimo nesmagu- 
mus. Ir insigydamas tuos pi 
nigus jis ingaus paprotį tau 

pyti, o tuomi prisirens į gy- 
venimo kovą. 

Dėdė Sarnas siūlo pilną 
laimės užtikrinimą. 

PARENGTAS 

Lv. WL. I ). .A psvietos 
EL "MONNA. VANNA"ST 

Nedelioje, Lapkričio-Nov. 1\% 1919 
C. S. P. S. Svet., 1112 W. 18th st, 

SVETAINE ATSIDARYS 5 VAL. .VAKARE. LOŠIMAS PRASIDĖS PUNKTUALIŠKAI 6 V. V. 

Gerbiamieji ir gerbiamosios! šis veikalas yra verstas iš francuzų kalbos ir yra gana istoriškas, ku- 
ris labai tinka šiais karės laikais, šiame veikale kiekvienas atsilankęs ras užsiganėdinimg.. 

Nors veikalas didelis ir sunkus pastatyti bet gerb. režisierė M. Dundulienė pasišventė prirengti pil 
nam dailės skoniui. Taipgi pakviest' lošėjai scenos žvaigždės iš Roselando, k 1 iau nesykį savo jaut- 
riais gestais užžavėjo publika, be a„ejo, ir dabar nuo jų laukiame. Todėl gerb' visuomenė malonės 
atsilankyti ir pamatyti t.} širidingą. "MONNA VANNA", kurios dar lietuvių daiieje niekas nematė. 
Tikiehj kainos $1.00; 75c; ir 5$c. Kviečia L. M. D. "APŠVIETA". 

parengtas 
RYTMETINES ŽVAIGŽDES P AŠ. 

IR PAS. KLIUBO. 

Sub. Spalio 25 d. 
Schoenhsfen Svel, 

kamp. Milvvatikee ir Ashland 

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 50o yp. 

(Iš anksto perk. tikietus 35c.)- 

Gerbiama visuomene! Kviečiame 
visus be skirtumo, kaip jaunus ir se- 

nus, vaikit.us ir paneles, vyrus ir mo- 

teris; žodžiu sakant, visus be skirtu- 
mo pažvalgų ir amato, o busite visi 

užganėdinti. Bus geriausia proga pra 
leisti puikiai vakarą prie puikaus jau- 
nimo, ir prie puikios muzikos puikiai 
pasišokti. Kviečia. Komitetas. 

j GERIAUSI BARGANAI 
i PARSIDUODA 2 pagyveni- 
mų namelis po 5 kambarius 
su gerais įtasymais, naujai 
nupentuotas. Randos neša 
$26.00 į mėnesį. Bus par- 
doutas an lengvų išmokėji- 
mų. $300 įmokėti, o kitus iš 
randų išmokėsite. 

Kaina 32,600. 
Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted S t. 

PARSIDUODA naujas biz- 
niavąs namas Brighton Par- 
1: e. su storu ir iš užpakalio 
kambariai ir viršuje 6 kam- 
bariai. Galite pirkti su biz- 
niu arba be bizinio. Bus 
parduotas ant lengvų išmo- 
kėjimų- 

Liberty Land & 
Investment Co., 

33^1 So. Halstcd St. 

PARSIDUODA visai nau- 

jas mumis namas 5—6 kam- 
barių su naujausiais madęs 
įtaisymais. Gasas; elektra, < 

maudynės su gasu apšildo- 
mas, knygų šėpos, ugniavie- 
tėmis (fireplaces), su mo- 

zaik padlagomis maukykles 
kambariuose ir tarpduryae 
(su sun parlor). Randos ne- 

ša 12% nuošimčių. Bus par- 
duotas $1500 pigiau negu 
kainuotą pabudavoti. 30 pė- 
dų lotas ir viskas išmokėtą. 
Randasi netoli parkų ir bul- 
varų tarp lietuvių apgyven- 
tos vietos. Užteks įmokėti 
$1000 kitus iš randų išmo- 
kėti. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 

REIKALAUJAME 
MOTERŲ 

Prie sortavimo popierio. 
Atsišaukite greitai. 

1451 So. Peoria St, 
Chicago, 111. 

Paj ieškau savo dėdės Liud- 
viko KazftutšktoTpaeina iš K a 11 

'•-> gub., Karklienų miestelio, 
Pašilų parap., Telšių ,pav., 
n>rangus dėde, aš manau, kad 

pats atsiliepsi, neš labai man 

•įorėtųsi su tamista susirašyti. 
Taipgi kas žinote jį» praneški- 
e man žemiaus paduotu ant- 

«šu, už ka busiu labai dėkin- 

gas. Liudvik Banis* 1900 Col 
lins St., Jū'liet, Tll. 

PAJIEŠKAU Jono Nosikovo ir jo 
prietelkos Onos taipgi pajieškau švo- 
gėrio Antano Katkaus. Jie visi paeina 
iš Liepojaus, 6 metai atgal gyveno 
Amsterdam. N. J. Brooklyn, N. Y. Ma- 
lonėkite atsišaukti kuogreičiausiai, nes 
turiu labai svarbų reikalą, žinantieji, 
juos malonėkite pranešti jų adresus. 
Kazimieras Drungilas, 235—154th St. 
Hammond Ind. 

PARSIDUODA ant 3-jų lubų plytų 
namas. Kam reikia, klauskite Mrs. 
Harte, 3800 Wpllace St. Boulevard 486 

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 
REIKALINGAS RANKINIS ZECERIS. 
ATSIŠAUKlfl^T'uOJATJS IN \VEST 
SIDE PRESS, 2259 W. 22-ND STR.. 
TTLEFONAS, CANAL 107. 

PARSIDUODA 
Geri vargonai ir dar visai ma- 

žai vartoti. Jeigu kam reika- 
linga, tai malonėkite pamatyti 
vakarais arba nedėldieniais. 
'4512 S. Talmari Ave., 2 lubos- 

REIKALINGA LEBERIU 
I LIUMBER YARDĄ 

" 

PASTOVUS DARBAS. 
HERMAN H. HETLER. 

2601 Elston Ave., 
LAUKITE PRIE VARTŲ. 

4* 

PAR IIDUODA pigiai, beveik'naujas 
žien. nis pečius. Geras dėl apšildymo 
4 ar 5 kambarių. Galima deginti minkš 
tas ar kietas anglis. Atsišaukite pas: 

I J. Jasaitis, 3230 Lowe Ave., Chicago. 

rEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valanoils nuo 4 iki 8 vakaro 

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

Dr. Virginia Narbatt | 
Physician & Surgson 

3001 Wcst aand Street 
aizx Marshall Blv& 

Ofiso valandes: 
2 Iki 4 ?o ptat 
1 iki 9 vakare 

Xel> Lavvndile 660 
$yv£&lma&: 

-i'ei. Rock\w«|| 1681 
>*0*0*0N »** ✓< > 

fradtk Nauju* Metuj «u tooulu aki" Į j'jirau, taip. kuo uir<"i navi-*iristura*i oer ♦ ! 
ms metus, kas 11 u ~ai; juti naudinga. 
c g; jti prašaliu .ima, pasitarkite su mamr | 
iriei einant kur kitur. Egzarolnacija DYKAi 

Gerai pritailduti akiniai prašaliu akių y 
;alvos skaudijLHiib, irump^regystf uita 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

801 S ASHLAND AVE., O'ICAG' 
iliui lubot, fiib VUtt'o apliekos. T4av».it. 

< •►.■lao oariSf 
Ka.npas l*tęc Gatrlą. 

balandos: nuo 9uw vnt. iyt* ik^ L v»l. vslt, I 
VedSlioj: cac 'J r«". rjru iki 1J *al. dieiM* Į 

™™,v ^ "s? £ T«" 
Severos Gyduoles užlaiko 

sęifnynos sveikatą. 

Inkstu Betvarkės 
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be- 
sitęsiančių ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradžių. Imk 

Kidney and Liver Remedy 
(E jveros Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 

pūslės uždegimo, susilaikymo ar 

pertiršto šlapumo, skausmingo šla- 
pinimosi, geltligas ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo stro- 
nose paeinančių nuo inkstų betvar- 

kių. Parsiduoda visur aptiakose. 
Kainos: 75 ct. ir S ct. taksų, arba 
$1.25 ir 5 ct. taksų. 

UBERT\ 
percarae Liberty Bonds a 

l>iln$ "uasb" vertf. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—I 
Utaroinkais Keivergai* Ir 
Subatomls 9—9. 

JE30xNOS 
CASH 

J.G- SACKHE1M & CO. 
1335 Mi)wauke Ave. 
tarpe Woo<? Ir Paulina gatvių: 

;ii 
Apsiaustai ir Sijonai 

už pusę kainos 
Norime įtikriuti 

visus Chicagoje, 
kad Narių Bendro- 
cės Krautuvėse gali 
ma pirkti 'pigiau, 
kaip kitur; dėlto 
atiduodame dabar 
dalį moteriškų dra 
bužių už pusš kai- 
nos. 

Apsiaustai (kautai 
geriausios rūšies, j 
vairių spalvų. 

Paprasta kaina 
$26—tiktai $13 

Paprasta kaina 
$30—tiktai $15 

Paprasta kaina 
s 40—tiktai $20 

sukiniai sijonai dideliame pasirinkime įvairių 
spalvų ir rūšies; atiduodam irgi už sumažintą kainą 

SI 6 vertes 
S20 vertes 
S20 vertes 

už $8.00 
už 310.00 
už $13.00 

Tas išpardavimas bus tiktai per vieną sąvaitę. Skubinkite, kol yra didesnis pasirinkimas. 
Savas pas savą! Darbininkų p'nigai -i darb. rankes 

įm Korpor. 1 
1112-1114 Mi!waukee Av. ir 1701-1703 W. 47 Gatv. 

5,000 Dalininkų 4,000 Mokinių 
$500,000 Kapitalo 2 Didelės Sankrovos 

Pirkly bos Kursai visoj Amerikoj 
a—b——————— ■■ 

Rudeninis Atidaryme 
IšPA R DAVIMAS 

Musų sandelis čeverykų ir kaliošų (rubbers) rudeniui. Čia rasite puikiau- 
sią madą ir geriausią nešiojimo kokybę čeverykų už perikščią kainą, sučėdija 
jums nuo 50f/( iki 60 ; nuošimčių. 

Tai greičiau išrodo dovanojimas, negi1 pardavojimas, atsižvelgiant į šių dei- 
nų čeverykų kainą, bet mes pirkome šiuos čeverykus praeitą pavasarį, tuos čeve- 
i;ykus žiūrint į tai kokią kainą mes mokėjome, o į tai kokią kainą šiandiei yra mokama. 

Keli iš musų Specialių Numerių 
Moteriški puikus rausvi ir juodi ožiuko odos čeverykai, su franeuzų ir ku- 

banų užkulniais, kiekviena pora gvarantuota, jų pilna verte šiandien $8.50, spe- ciale kaina $4.85. 
Moteriški patent vamps arba rausvi ožkos odos vam, su laukinio oužiuko 

odos viršumi, franeuzų arba kubanų užkulniais, rankų darbo — tai yra viena iš 
vėliausios mados, jų šiandienine kaina S 11.00, musų speciale kaina $6.85. 

Vyriški tamsiai rausvi veršio odos arba juodi, veršio odos čeverykai, taip vadinami bull-dog, english arba staight shape, jų šiandienine kaina $7.50, spe- 
cialiai atiduosime už $4.85. 

Merginų tamsiai rausvi, taip vadinami english walkers, augštais viršais — 

grynos odos — pilnai gvarantuota, pilnai šiandien verta $6.0o, speciale kaina 
$3.85. 

Mes turime šimtus kitokių čeverykų, bet mums trūksta vietos visus čia išvar- 
dyti, bet kiekvienas čeverykas bus parduotas žiur.'nt į tai kokią kainą mes mo- 
kėjome už juos, o tas jums daug reiškia, nes turite porgą sučėdyti. 

! Mes užlaikome pilnus skyrius vyriškų, moteriškų ir vaikų 
čeverykų, nešiotų sliperių, čeverykų ir kaliošų (rubbers) už kai- 
nas, kurios jums reišks didelį sutaupimą. 

W arshavvsky's 
Rcliable Shoc Store 

1341 SO. HALSTED ST., 

CHICAGO, 1LL. 



LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 

Gerb. A. Šukys (Cieve 
"land. O.) gavo laišku is Lie- 
tuvos nuo savo brolio iš Ge- 
lažių valsčiaus, Panevėžio 
apsk Laiškas rašytas rug- pjučio 1919. 
Gerbiamas mano broli An- 
tanai ! 

Gavau laišką nuo Jusų 
rugpjučio 20 d., už kurį ta 
riu širdinp-ą ačių. Siuom duo 
du žinoti, kad aš esu sveikas 
ir gyvas. Tiktai neramu gy 
.Venti, kad karas vis dar ne- 
pibaig'a. Mes dabar esame 
po ketvirtos valdžios ranka: 
rusų, vokiečių, bolševikų o 
dabar po lietuvių. 

Dar nežinia, ar ši valdžia 
bus paskutine. Dabai Lietu- 
va iš visų keturių pusių ap- 
stota keturių c priešų: bolše- 
vikų, vokiečių, lenkų ir kol 
čakinių. Jie visi nagus ga į .landa ir Lietuvą nori pasida j linti. 

Mielas broli! Dabar nau 
jienų pas irus yra be skai- 
čiaus. Kaschen vis nauja, o 

ypatingai per keturis karės 
metus ir apsakyti savo gyve- 
nimo negaliu. Parvažiavęs 
Idetv'/on trumpai pragyve- 
nau ramiai. Šaukė karėn ne 
nore j u eiti. Dėlto per aš- 
tuonis mėnesius turėjau daug 
vargo. Išvaikščiojau skersai; ir išilgai vibus miškus ir bai 
la3, besislapstydamas nuo 1 

rusų. Buvo paskelbę, kad| 
jeigu atras, tai sušaudys, 
šiaip taip besislapstydą 
mas, sulaukiau ir vokiečių 
Tada išlindau iš krūmų, nu! 
siskučiau barzdą ir pradėjau 
maišyties kartu su vokie- 
čiais. Fotam, užėjus bolše-Į vikaa \ mes visas Gelažių 
valsčius truputį nusikaltome 

,pneš ju valdžią ir tapome 
baisiai primusu. Kurie ne- 
spėjo pabėgti, nakčia suė-1 
mė 18 vyrų ir sukišo kalė ji- j 
man. Keturi buvome nuteis | ti ant sušaudymo, tarp ku 
rių aš buvau. ir jau buvo- 
me pasirengę mirti. Dviem 
savaitėm praslinkus, mums 
besėdint kalėjime, susibun- 

, tavojo 39 pulkas ir liepė vi 
sus poliiiškai prasikaltu- į sius paleisti, o kalėjime pa- j likti tik vagius ir žmogžu 
džius. Laikui bėgant, sulau 
kėme ir lietuvių. Tada pa- 
likome ramesni, kur ir iki 
?siai dienai tebegyvename. 
Koki tik valdžia užeina 
mu'ns nieko neduoda, o tik 

vis iš musų nori. Vieni ma- 

žiau ko turime, kiti dau 
giau, bet vis šiaip taif 
dar gyvename. Aš turiu dvi 
karvį ir pusantro arklio 
Kaip buvai rašęs, kad vie 
na moteris, atvažiavus A 
merikon, papasakojo jums, 
kad Velnekių sodžius tik 
vieną arklį turi bulvėms pa 
sisodinti. Tas netiesa. Visi 
turi po arklį, kitas dar ir 
du. 

Šiamet buvo vasara 

šilta, lietaus pakaktinai. Va 
saroj us užaugo vidutinis. 
Jeigu niekas neatims, duo 
nos užteksime. 

Mielas broli, kaip gausi 
šį ^išką, meldžiu tuojaus 
atrašyti, kas girdėti po A- 
meriką. Ar tankiai susira- 
šai su Bronislovu? Mes ma- 

nėme, kad Bronislovas dar 
Vbkietijoje tebėra, vis lau 
kėme jo sugrįžtant. Kaip 
rašysi laišką Bronislovui, 
meldžiu ir nuo manęs jį pa- 
sveikinti. Dabar meldžiu 
duoti labas dienas nuo ma 
nes: Jonui Čeriaukai, Jo 
iiui Ičerkėsui, Antanui šim- 
kunui, Juozui Kopalinskui 
ir jo žmonai, Anai, Marga- 
retai ir Sofijai Bagdžiunai- 
tėms. Prašau nuo manęs pa- 
sveikinti brolius: Povilą, 
Juozapą, Joną ir seserį Oną 
ir švogerį Kaminską. Da 
bar mes visi namiškiai ma- 

ma, Apolonija, Izabelė, Ju 
[ijonas, Pranciškus ir Stani- 
slovas esame gyvi ir sveiki 
ir velijame Jums geriausios 
kloties ojsų gyvenime. 

Su augina pagarba. 
R.Šukys. 

PADERESKIO ŽANDARU 
DARBAI. 

Svetimtautiškį laikraščiai 
nemažai rašo, kaip lenkai 
platino "demokratiją," atė- 
mę nuo bolševikų Minską, 
lenkiškų ponų sufanatizuoti 
bernai elgėsi nei kiek nege- 
riau kaip Lietuvoje. Visus 
jie ten plake, žudė, ubagi- 
110. 

Prieš pat miesto užėmimą 
lenkiški orlaiviai ėmė mėty- 
h;. ant jo bombų. Keletas 
žmonių tapo pavojingai su- 
žeista nuo lenkiškų bom- 
bų. Ant gatvių pasidarė di- 
džiausia suirutė. 

Neužilgo ėmė gatvėmis 
:lundėti artilerija, o paskui 
ją skubino pėstininkai. 

Tai bolševikų kariauna bė 

minimu imu 

■;go iš miesto. Gyventojai gi 
;tuojaus pradėjo užkalinėti 
'člurįs ir darė langus, 
i Kelioms valandom pras- 
linkus pietinėje miesto dalyj 
pasirodė pirmieji lenVų pul-j 

I i 
Nors raudonieji apleido 

miestą be jokio pasipriešini- 
mo, bet lenkų legioninkai 
vistiek šaudė į miestą iš bro 

1 niruotų automobilių- Šio sau 

dymo dėlei daug gyventojų 
tapo užmušta ir sužeista. 

įėję i miestą lenkų karei- 
viai tuojaus pradėjo plėšti 
krautuvės, veržties į namus 

ir mušti gyventojus. 
Daugeliose miesto dalyse 

legioninkai užmušinėjo žmo- 
nės ant gatvių be jokios prie 
jžasties. Nemažai žuvo net 
vaikų ir senių. 

Lenkai jieškojo komunis- 
tų ir žydų. 

Į vieną namą įsiveržė su- 

žvėrėjusių lenkų kareivių 
būrys, manydami, kad jau- 
!nas šeimininkas esąs'prie- 
lankus komunistams ir be 
! jokio tardymo užmušė įį pa- 
tį ir jo visą šeimyną, suside- 
dančią iš penkių žmonių. 

Teroras tęsėsi Minske ke- 
letą dienų. Vežimai vienas 
paskui kitą vežė lavonus ka- 
pinių link. Kasdieną palai- 
dodavo po keletą dešimčių 
nekaltu gyventojų. 

Tik Amerikos misijai at- 

| važiavus, lenkai aprimo su 

'savo žiaurumais. 
KaiKunos Minsko dalis įs i 

;degė iki pamatų. Taipo gi 
I visiškai sudegė clu mieste- 

jliai netoli mn Minsko Igu- 
menas ir Smolevičiai. 

žmonės pasakoja, kad dau j igeliose Minsko gubernijos 
dalyse už svarą duonos rei- 
kia mokėti 16 rubliu ir be- 1 4» 

veik visi gyventojai vaikš- 
čioja gatvėmis pusbaisiai- 

Lenkijos liaudis pradeda 
bruzdėti. Ji nuvargo nuo 

nuolatinių karių, o ypač jai 
sunkų suprasti, kodėl lenkų 
kareiviai siunčiami lieti 
kraują į svetimus kraštus. 

Homo No-»us. 

REIKIA MERGINU nuo 16 
i* 

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

Boye Needle Works 
4343 Ravanswood Aev. 
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Su Išiaimėjimu 
5.00 

pinigais 

surengtas per 

LIET. TEAT. DRAUGYSTĖ SV. MARTYNO 

Subatoj, SpaHo-October 25, 1919 
SV. JURGIO PARAP. SVETAINEJE 

32ras Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valandą vakarac. Inžanga 25c Ypatai. 
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Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites senus ir jaunus atsilankyti 
ant šio vakarėlio, kur galėsite Linksmai Laiką, praleisti. 

Kviečia visus, KOMITETAS. 

rengiamas 

SIMANO DAUKAKTO LRAUGijOS 
SPAUO (OCT.) 26, 1319 m. 

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 S Halsted St., aut treči\i lubų. 

Pradžia 6 vai. vakare, Įžanga 25 c. 
Kviečiamo visus Lietuvius ir Lietuvaites senu3 ir jaunus atsilankyt ant šio vakarėlio, kur galėrite Linksmai Ląiką praleisti. 

Kviečia visus, KOMITETAS. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA VAIKINU 
4> 

PILDYMUI ORDERIU 

Vyniojimui 

PASIUNTINIŲ 

16—18 metų 

Tai nėra "taip sau" darbai. 
Čia kaip tik yra proga tiems 
vaikinams, kurie yra tikę 
kokiam nors darbui. 

Tai nuo jusų priguli 
patyrimas nereikalingas. 

GEROS MOKESTIS. 

Turi kalbėti, skaityti ir ra- 
šyti angliškai sau mažiau 
turi buti baigęs pradinę mo- 

kyklą. Darbai pastovus, dau- 
geliu, vaikų ir jauniems vy 
rams. 

Employment Office 
pirmos lubos. 

Chicago A ve., 
ir Larrabee St. 

MONTGOMERY WARD 
AND CO. 

DAKTARAS PARDUODA 
SAVO NUOSAVYBE- 

Esu priveistas parduoti labai | 
pigia kaina pusiau atskirtų 6 
fliatii namus. $8000 įmokėti už 

abu, randa išmokės likusius. 
Randasi prie 6539-41 Normai 
Blvd., 4—4 ir 2—5 kambariai. 
Viskas akmenų arba plytų;! 
grindįs ir kiti aptaisymai ar- 

žuolo lentų; elektros šviesos. 
6 miegamieji porčiai, liotas 
>0x125 pėdų. Randos $206 į 

mėnesį. 

Prie 6547-49 Normai Blvd. 
labai puikus akmenų ir plytų 
namas* marmuro įėjimas, nau- 

jausios mados; 3—4 ir 2—5 
kambariai; liotas 37"/2xl25 
pėdų. Randos neša $201 į mė- 

nesį- Stebėtinai žema kaina tik 
$29.000 už abu. Sąlygos yra 
$8000 įmokėki, randos išmokės 
kitus. 
\Vells, pardavėjasMcClun, 217 
W. 69th St. Tel. Went. 1845. 

PASINAUDOKITE GERA 
PROGA. 

Parsiduoda keturių kamba- 
rių rakandai (fornieiai) ra- 

kandai, gerame stovyje, ma- 

žai vartoti; savininkas gyve- 
na Brooklyn, N- Y. ir nenori 
gryžti Chicagon, todėl rakan- 
dai parsiduoda visai pigiai. Tu- 
ri bu t i parduoti bėgyje 10 die- 
nu, dėlei stokos vietos dėl iu 

N i 

palaikymo. Atsišaukite į trum I 
pą la:ka pas 

J." MIKALAJŪNĄ' 
2334 S. Leavilt St. 

\ į Chicago 111. 

TpHSSBtfir JffiĮĮSi 
K1 

UETUVISKAS MOTELISl 
Dėl pakelevių kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedelios ar mėnesio- 

PREKĖS PIGIOS 
MR S. T. RCDOVICZi 
936 W. 33 St. Chicagc 

Phone Yards 2750 
vmssssgsBsmBKismam^smM 

DR. VOITUSH, OPT. 
Lietuvis akių specialistas 

Ar esi nervota#, skauda galva, trum- 
paregystė arba toliregystė, kreivos 
ak|s arba kiti keblumai vis paeina 
nuo sllpuy aklq. Ekzeminuoju akla lr 
teisingai prirenku akinius. Ypatingi} 
(lomą, atkreipiame i vaikus einančius 
l mokyklą. 

Valandos nuo 12 iki 8 vakaro. Ne 
deltomis nuo 10 iki l-mos po piety. 
Ofisas 1553 West 47-ta kampas 
Ashland Avo. Telefonas Drover 8660. 

Phones: "i arda 1 SS—551 
Resiuence Phone Drover 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
3601 SO. HAL9TED ST. CIIICAGO 

\ 
Telephone Drover 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTA8 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakar® 
Nedėllomls pagal sutarti. 

3261 8. HALSTED 37., CHICAGO 

į Dr. G. M. Glaser j! 
2 Praktikuoja ja« ll m«TU 
9 1149 t. Morgan S t., kart* S2 ii K 
g fcpeclaiutaa Moteriškų, Vyriški, l 
M lr Ctironiški) Ligi), 
g Valandoa: >—10 ryto, li—4 pb 5 
S pieU •—8 vrL, Nedil. *—1. į 
2 TELEFONA& YARD® IV. į 

f Dr. M. Herzman I 
JS KUS1J03 

Gerai lietuviam žinomai per 16 «t 
tq Irai po patyrei gydytojai. ckirursa 
ir akušerla. 

Gydo aitriai ir cBroniSkai ry 
nj moterij ir raiko, o a y "d nauianria 
metodą"!. X-Ray ir Idtoldua elektra* 
crietafrra. ■' *" | 

im»» ir t-atJoratorlJlu 1029 V?. 18t« 51 
Streėt, netoli fldt Street. 

VALANDOS: Nno 10-12 pietg, Ir 15 
6—8 vakarai*. Telephone Canai 3110 n 

i GYVENIMAS: 3413 S*. HflUted o». j 
VALANDOS: 8—f> rr*c.. tJkttL j 

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

Telefonas McKlnley 223. 
(Visas: 1757 W. 47tli St. (47 Ir \Vood) 

Telefonas Boiilevard 160 
Vai.: 10 ryto iki 2 po pietų; 6:30 iki 
8:30 vak. Nedėlionlts 9 iki 12 ryto. 

m % 
i Phone B^ulevard 2160 

i Dr. A. J. Karalius | 
U28TSENEJUSI08 

L I Q O I 

Valandos: 9 1U 12 lr 4 Iki 9 1 
vakarai*. 

3103 SO. MORGU STREET 

■ 

■ 

s 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimos •; 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma J 

taip ir dabar į 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekei pinigų ir kitų žioių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank0 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

Žmogue kasosi galvą, Į 
kad palengvint niežėjimą, i 
Kasįmasi pasidaro papro- j 
čiu, ir tuomet žmogus ka- ) 
sosi nejučiom?. Bet jis i 
žino, kad jam niežti, ir | visi kiti tą žino. | 

Vyrai ir moterįs kenčia Į 
niežėjimą nuo pleiskanų, i 
o kenčia bereikalingai, ] 
nes tą niežėjimą galima Į 
lengvai prašalinti. N'ebus i 

(daugiau 
niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, I 

įvykstančių nou pleiskanų. f 
RUPFlvES | 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! 
Ii nų atsinaujinimo. | RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. j Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be ! 

RUFFLKS, jei turite pleiskaną. j 
a Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi g 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuc jūsų 75 centus pačto j M 

I markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: (P I 
1 F, AD. RICHTER & CO.t 326-330 Bro&dway, New York —* 1 

Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimes lankyt mokyklą tai del Btokos tarto, tai del 

stokos laisvės, ta* g*U dabar at.ikt. MokslaB visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygos®.. JleJkantli Ji ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžių rinkinys pirmiems ^vie- 
jieme mokslo metama. Išleido Mokytojų Stungį Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant žemės, po tem* lr jos viršuje 10 
•GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

temelgje esant, — — 25 
CHEMIJA, {stabus mokslas apl® ugnj, orą, vandeni; ženę 

:? Jų susilietimus, JO 
V. KUDIRKOS rAštal, gražiausia piešinys kelio, kuriuoml apka- 

llnta Lietuva prie laisvės žengė (G knygos) 3.00 
PASKAITOS iš £lologijota ir Bakteriologijos su paveikslais 

apdaryta, ! » 65 
8IRDIS jos Autorius garsus italų rašėjas de Amičl. Knyga labai 

gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gllue-Jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoirs blle kuomet ir bile kam, $1.50 

KULTŲROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) „...4 $3.00. 
SVEIKATA arba tiesus i jų kelias. Pamatines žinios iš anato-' mljos, fllloliogUos lr Hyglenos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas Iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija. kvėpavimas. Kuno pelėlai ir judėjimas. Dirksnlai (nervai). Pajautimai. Svel- 

J,at*Ir Parazitai. Kaip Ištobulinti kūną, balsų. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džio\a. Kaip musės Ir kiti vabalai užkrečia žmonis lisom^ h Kaip nuo jįj apsisaugoti. ,Su daugybe paveikslėlių visų kuno"sanaN rtį ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai Jslvaizdint, kiek gero saviesiems sutelktum, jeigu šias knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum TSvynSr.-Lie- tuvon. patingai knyga Sveikata jiem? daug pasitarnautų, nes ten gjdytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minetomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- *oje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

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

Knygas ilsiusiu greičiausfiil. 

Laivas in Lietuva 
SEKANTIS LAIVAS SU VISOKIAIS 

SIUNTINIAIS IŠEIS IŠ NEW YORK'O 
PRIEPLAUKOS APIE 10 TA DIANĄ LAP- 
KRIČIO (NOVEMBER) IR PASIEKS LIE- 
TUVĄ PRIEŠ KALĖDAS. 

JEI KAS PRISIUS MUMS SAVO SIUN- 
TINI VĖLIAUS NEGU 8-TĄ DIENĄ LAP- 
KRIČIO, TO SIUNTINYS BUS PASIUSTAS 
Į LIETUVĄ KITU LAIVU PASKIAUS. -'i 
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Lithuanian American Trading Co. Į 
(NAUJAS ANTRAŠAS) I 

s 

680 FIFTH AVENUE, 



SVAJONES. 

(Tąsa iš N!^50 Volney'o! 
"imperijų Griuvėsiai.") 
Štai, tariau sau, kadaise 

klestėjo turtingas miestas; 
čia buvo sėdyba galingos im 
peri jos. Taip, šios vietos, da 
dar Hk"<ūos apleistos, buvo 
pripildytos gausumu gyvy 
bes; triukšmingos minios 
pripildydavo tavo gatves, 
dabar taip nykios ir apleis- 
tos. Tarpe tų sienų, kur da- 
bar viešpatauja mirtina tvla, 
griausmai dailės ir nenu- 
domi riksmai linksmumo ai- 
dėjo; sius krūvos marmuro- 
tai buvę palociai; tos sutru- 
pėjusios kolumnos puošė iš 
didumą šventnyčių; tos sui- 
rusios galerijos apsupdavo 
viešas vietas. Čia susirinkda1 
vo skaitlinga minia žmonių 
pildyti šventas pareigas sa- 
vo tikėjimo ir rūpintis mais 
tu; čia pramonė, motina pa- 
togumo, rinko sau turtus iš 
visų pasaulio šalių, ir pur- 
puras Tyro buvo mainomas 
ant brangių siūlų Seriko; 
švelnus audiniai Kašmiro 
ant brangių apmušalų Lidi- 
jos ; gintarai Baltiko ant per 
lų ir kvepalų Arabijoa; auk 
sas Ofiro ant cinos Thulio. 

JJakar, žiūrėk, kas bepa'i- 
ko iš to galingo miesto: nu- 

skurę grėdai. Kas dCjosi su 

jos viešpataujančia dydybė, 
tik liko abejotinas i'r neaiš- 
kus prisiminimas. Trenks- 
mingi susirinkimai, kurie 
grūdosi po portikais, liko 
pakeisti mirties tyla. Grabi- 
nė tyla pakeitė triukšmingu 
užimą viešų vietų; išteklius 
vaizbinio miesto persimainė 
į skurdą; pirmiau karalių 
palociai, dabar pavirto į lau 
kinių žvėrių gulyklas; galvi- 
jai Ps.ri ant vietų senovės 
šventnamių ir šliaužai lindi 
dievų aukuruose. O, kaip ga 
Įėjo tiek garbės užtemti? 
Kaip galėjo tiek triūso pra- 
nykti? Ar tai taip žūna dar- 
bai žmonių — ar tai taip žu 
na imperijos ir tautos? Ir 
istorija senų gadynių pri- 
siminė man; man prisiminė 
seni amžiai, kuomet dauge- 

lis garbingų, tautų čia gyve- 
no : aš išsivaizdinau sau as- 

siretį ant krantų upės Tigro. 
Kaldietį ant krantų upės Ef 
rato, Persą viešpataujantį 
nuo Indų iki Viduramžio ju 
rių. Išvardijau karalystės 
Damaskus ir Indumea, Jero. 
zolimą ir Sa^naria, karingas 
valstijas Filistinų ir komer 
ciales republikas Finikijos. 

Sirija, tariau sau, dabar 
tai sumenkėjusi, kadaise tu- 

rėjo šimtą klestenčių miestų, 
gausybę miestelių, kaimų ir 
kaimelių. Visur matėsi dir- 
bami laukai, važiuotų ir pes 
čių keliai ir pripildyti gyven 
tojų namai. 

O, kur dingo tie amžiai 
gyvybės ir gausumo? 
Kur dingo tie puikus pa- 
darai žmonijos triūso? 
Kur toš liekanos Ninevos, 
tos sienos Babilionijos, tie 
palociai Persopolio, tie diev 
namiai Babeko ir Jerozoli- 
mo? Kur tie laivynai Ti- 
ro, tie dokai Arado, tos 
dirbtuvės Sidono ir nesu- 

skaitomos daugytvs jūreivių 
pįrklių ir kareivių? Kur 
tie ūkininkai, javai, gyvu- 
liai ir visi gyvi sutvėrimai, 
kuomi žemės veidas džiau- 
gėsi? 

Nelaimė! Vaikščiojau po 
tą nykią žemę. Aplankiau 
palocius, kitados skenstan- 
čius puikybėje ir regėjau 
vien tik nykumą ir tyrus. 
Jfieškojau senovės gyvento- 
jų ir jų darbus ir radau 
'tik pėdsaką, kaip pėdos ke- 
liauninko ant smilčių. Švent 
nyeios sugriuvusios, palo- 
ciai sutrupėję, uostai užslin 
Jcę, miestai sunaikinti ir ša- 
lįs, kurios gyventojai išnyko 
pavirto į kapines. 

Didis Dieve! Iš kur atei- 
na tokios baisios pervers- 
mės. Kodėl persimainė lai 
me tų šalių? Kodėl tiek 
daug miestų sugriauta? Ko 
dėl šitie, seni gyventojai, 
nesidaugino ir negyveno. 

Ir taip man paskendus 
durnose, naujos mintįs ver- 

žėsi galvon. Viskas, tęsiau 
sau, užtemdo mano protą ir 
pripildo mano širdį baime, 
ir rupesčiu. Kuomet šios 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PATARNAVIMĄ, PARANK'JMĄ IR SAUGU 
MĄ RASITE LIETUVIŲ BANKINĖJ 

įstaigoj' 

UNIVERSAL STATE BANK 
kurio tur*a jau siekia 

$1,763,000.00 
Siunčia pinigus Europon, parduoda Lai- 

vakartes, skolina pinigus ant Nuosavybių, ap- 
draudžia nuo uęnies, randavoja bankines 
Skryneles. 

VALDYBA: —— 

JOSEPH -J. ELIAS, Piezidentas, 
WM. M, ANTONISON, Vice Prezidentas, 

JOHN L BAGDZIUNAS, 
Vice-Prez. ir Kasierius. 

3252 S. HALSTED ST., Rampas 33čios CH1CAG0 

VALANDOS: — Kasdien nuo 9 ryte iki 5 po 
pietų. U/arnįnka^ ir Subatomis iki 8:30 vai 

šalįs buvo garsios ir laimin 
gos, jose gyveno netikintie- 
ji. Tai buvo Feonikijonas, 
kuris aukavo žmogų Molo- 
chui, kuris sutraukdavo į 
savo sandelį turtus visų ša- 
lių; tai buvo Kaldietis. ku- 
|ris perpuolęs garbino savo 

dievą-žaltį, kuris užkariau- 
davo turtingus miestus, su- 

griaudavo palelius, karalių 
ir žinyčias dievų; tai buvo 

i Persas, garbintojas ugnies, 
kuriai nešdavo aukas šimtai 
tauty: jie buvo gyventojais 

I šito* paties miesto, mylėto- 
jais saulės ir žvaigždžių, ku 
rie paliko tiek daug pamink 
lų gerbūvio ir turto. 

Skaitlingos kaiminės gy- 
vulių, derlhgi laukai, sau- 

sus javų derlius — kas ture* 

tų buti atlyginimu už dievo- 
baimingumą — buvo ranko- 
se šitu netikėliu. Ir dabar, 
kuomet, šitie laukai priguli 
vaidams šventųjų ir tikinčių 
jų, viskas virto nevaisinga 
ir tuščia. Žemė, už darbą tų 
šventų rankų, išduoda tik ar 

skiečius ir dagin. Žmogus 
sėjo su nuliudcisia šuJ:mi ir 
pjovė ašaras ir rupesčius. Ka 
rę, badas, ir ligos užpuola jį 
paeiliui. 

O, visgi ar tai ne jie vaiką1 
pranašų? Muzulmanas, Krik 
sčionis, žydas, ar tai ne jie 
yra išrinktaisiais Dievo vai 
kais, apdovanoti malonė- 
mis ir stebuklais. Kodėl šiuo 
met tos išrinktos gentis ne- 

turi tos pat laimės? Kodėl 
tie laukai pašvęsti kraujų 
kankinių, nustojo savo der- 
lingumo? Kodėl šita palai- 
!ma liko atimta iš čia ir per- 
kelta į kitas šalįs, atiduota 
kitoms tautoms? 

Vertė R. G. 

GARBINGA AUŠRA. 

O, mano Siela atbusk! 
Jau rytas švinta. 
Mes gan tolimą kelionę 

perkeliavome naktyje — iš 
ilonio neramumo ir nepa- 
laimos mes užlipome ant 
Šviesos kalno. 
Ryto žvaigždė svečia. Nak- 

ties audra nustojo. Auksi- 
nė, rožinė ir- linksma švie- 
sa žėrėjo skaidrėjančiuose 
Rytuose. 

Kelkis, o mano Siela, ir 
.klausykis atgaivinti jauti- 
mu garbingos giesmės, ku- 
ri žadina mieguistas sferas. 

O, mano Siela, buk link- 
smai. Ir pridėk šiai dangiš- 
kai antifonai, kurioj pasau- 
liai linksminasi, savo balso 
muziką. 

Atbusk ir kelkis, o mano 

Siela 
Iliuzijos, abejonės ir skau 

smo retežiai pasiliuosavo— 
streikas nebus lamėtas. 

Tu esi laisva 
Linksminkis liuosybėje 
Sutraukyk savo žemiškus 

pačius. Ir iškesk plačiai 
savo šviesos sparnus. 

Nebeslankiok ant Gyveni 
mo skaudžios statumos; bet 
skrisk j Teisybės giedrią 
augštybę! 

Skaudus takai; tamsios ir 
ilgos naktįs; sunkenybės ir 
vargai, ir sukilusioji pagun- 
da; teisybės ir neteisybės 
lekcijos; tuščios vilties va- 

landos; sloginimo ir kovos 
amžiai — praėjo ir pragai- 
šo, garbingai aušrai prašvy- 
tus, kuri apreiškė Realį Gy- 
venimą. 

Budėk, o mano Siela! 
V. J. B. 

Amerikos trikampis, tai vy- 
\as, motris ir šnipas. 

Moteris tankiai perkeičia sa 

vo mintis; bet dar tankiaus — 

meile. 

REIKIA PAGELBOS 

Pakavimui 

ir 

Pildymui orderiu 

mums 

Reikia jaunų Vyrų 

nuo 17—21 metų 

į Musų 

Prekių ir 

Parcel Post 

Skyrius. 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. 

Gera mokestis ir pastovus 
darbas. 

Begalinės progos išsidirbti 
gerą darbą, tas, žinoma, pri- 
gulės nua jusų pačių. 

Privalo kalbėti, skaityti ir 
rašyti anglų kalbą ir turėti 
pradinės mokyklos mokslą. 
Kreipkitės į Emplymnet Of- 

fice, pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGOMERY WARD 
AND CO. 

Kad Salute Stomach BitterB yra pri- 
pažintas Washlngtone, D. C. už tikr^ 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą., 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
nio neturint apetito, galvos FkauRtuą, 
Strėnų lr inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach BitterB viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busito 
užganėdinti. Kaina bouko3 $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
ko a $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittėris iš Šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prlsiųslc money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisių 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą. ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRA.MAS CO 

616 W. 31 sl St., Chicago, III. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Telefonas Yards 723 

REIKIA PAGELBOS. 
I 

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS 

Su ar Be 

Patyrimo 

Dirbti prie 

Ženklinimo 

Elliot-Fisher 
cperavimo. 

Laiškus atidarinėti. 

Užrašinėj imo. 

Stencil cutting. 

Pildymo. 

Mes galime duoti darbus 
kaip pradinę mokyklą bai- 
gusioms, taip įr augštesnę 
bile koke ofiso darbą. Turi 
kalbėti, rašyti ir skaityti 
angliškai. 

Gera mokesti. 

Musų darbo vieta labai 
patogioj vietoj pire Chica 
go ir Larrabbee gatvių į va- 

karus iš didmiesčio. 
i 

Ateikite ir pamatykite 
Mrs. Weaver 

Employment Office, 
ant žemutinių lubų. 

MONTGOMERY WARD 
AND CO. 

REIKIA VYRŲ. 
Reikalaujame tvirtų vyrų j eold Sto- 
ruge. Atsišaukite greitai: 

U. S. COLD STORAGE CO. 
39tli ir Hoyno Avenue. 

Specialiai pydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligns. l<a3iai>iiiiKaa 

3259 So. Halsted St., Chlcago, III.) 

VALENTIiVtL OKESSMAKINC 
CO *,LEGE 

Mokini šlavimo. tfrptao, deflignJng 
illenomtt ir vakarafa <151 biziito fo 
namų. Paliudijimui lžduoilarr.l rr ri* 

rb.1- rąžykite, o męe paaietoiigsim<' 
sutelkti J'iina patari 
tos pampi damos dykai Ats'lankyklU 

2407 W- Madlsori «t 

SARA r^TOK, Principą] 

uiii>r.s: let. urover 

DR. S. NftiK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagoa .4712 S. Ashland Ave 

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

Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Tolephoue Frospect 8585 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Curų, L«ntŲ, Rimų Ir Stogame Popierlo 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul 8tubų iš vidaus, po $1.50 ui falloną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
8003-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, Itt. 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. Petratis & Co., Managers, 

3249 South Halsted Straet, Chicago, 111. 

Sl» PIGUS į LIETUVA 
Padaro visokius NOTARIJALIžKŲS rašius ir parūpina pašportus 

j tas šalis j kuriąs jau galima važiuoti. Perka Liberty Bonds po 
dienos kurso kaina. Suteikia patarimus žodžiu ar raštu dykai. 

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki (j po pietų. Utaruinke, Ketverge 
ir Subatoje nuo 9 ryto iki 9 vai vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto ikii 
3 po pietų. TELEFONAS BOULEVARD 611. 

A. PETRATIS. S. L. FABIJONAS. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelta 
naujausiu ir tobuliausiu elektriklnlu Įtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedčldieniais 10 iki 12. 
1645 We8t 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

Lietuvių Tautiškos Kapines 
Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- 

kų ar politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
WILLOW SPRINGS 20 R. 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU; 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęj pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinirnas pilvelio, nuslabnėjiraas. 
Kraujo, li.kstų, Nervų ir abelnas sfėkų nustojimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pageibos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau saro 
sveikatai pageibos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Btiterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, geni dirbt. Kraujai 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebeCadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų iigų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

lutaras, JUtteria, ir po 3 mčn. s»\o paveiksle pama čiau teki skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykigdikoju 
Salutam nylistų gerarf£;istei ir linkiu vi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
bu tokiais at sitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

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

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 
Ivlęs užaikome pilnai visokio ta- 
voro: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių Žiedų ir vi- 
sokių Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lyilsų. Žemos pre- 
kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
patarnavimas. 
Priimame Liberty 

Bondsus už pilną 
vertę. 

P. K. BRUCHAS, 332! SQ HALSTED ST. 

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS 
rengiamas LIETUVIU PILIEČIU DARBININKU PAS. KLIUDO 

2334 So. Leavitt Street. 

SUSATOJ, SPALIO OCTOBER 25, 1919 m. 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2242 West 23nl Phice 

Scenoje statoma trijn aktu tragedija 
"KERŠTINGA MEILĖ" 

Taipgi dalyvaus gerai žinomas Chicagiečiams kalbėtojas p. J. I. BAG- 
DžIUNAS, darbuojantis tautos labui. Taipgi bus deklemacijų. 

DURYS ATSIDARYS G VAL. PRASIDĖS 7:30 VA L. VAKARE. 
INŽANGA Soc IR 50 CENTU. 

Kviečiamo visus Lietu"ius ir Lietuvaites senus ir jaunus atsilankyti 
ant šio vakarėlio, kur galėsite Linksniai Laikę, praleisti. 

Sis vakaras bus vienas iš linksmiausiu ir gražiausiu vakarų. Atei- 
kite patys ir atsiveskite savo draugus. Kviečia, KOMITETAS 

PIRMAS IR DIDYSIS YAI.STIJINIS BANKAS 
ANT BRIDGEPORTO YRA 

CENTRAI MANUFAGTURING OISTRICT 

A STATE BANK 

Kapitalas ir Perviršis Banio Turtas Yiršina 
$550,000.00. $5,000,000.00. 

Priima 
pinigus i 
taupymo 
skyrių ir 

moka očią 
nuoš2 syk 
per metus. I 

Pinigus \ 
gražina 
ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 
vimo. 

Siunčia pi- 
nigus j Lic 
tuvą ir vi- 
sas pasau- 
lio dalis 

greit, sau- 

giai ir su 

pilna at- 

sakomybe. 
Užtikrina 
mandagų 
ir rūpes- 
tingą pa- 
tarnavima 

A STATE BANK 

Šis bank'is yra jau visiems žinomas kaipo vienas iš did- 
žiausiu ir stipriausiu bankų šioje apielinkOj-e. Cia yra lai- k Jinikomi Suvienytu V alstijų, Paštu, įlankų, Pavieto 
Cook, Miesto ChieagOs ir daugybės Korp eaeijų, Dran.1- 
^ysčių, Kliubų ir Tūkstančių darbininkų. Siame banke yra įtaisytas speeialis lietuvių skyrius, kur 
galia atlikti vis'.kius bankinius reikalus prigimtoje kalA 
boje. \ isoki patarimai Dykai. 
CenraS Manu}; Disttrict *£ank: 
1112 \V. 35-th St., tarpe Morgan ir Racinc St. Chicago. Bandas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Scredos vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. Subatomis atdaras per vis<| dieną iki 3 vai. vakaro. 



Aukautojai ir Jų Aukos 

PASARGA. 
I 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystes' taip ir pavie- 
niai, tėniykitc į aukų sąrasą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa). 

Cikanauskv Kostanta .. 1.00 
Čibataronas J lm 1.00 
Cinikas Petras 5.00 
Čiuras Petras 100 
(įieienas Juozapas 1.00 
Čapaitis Stanislovas .... 1.00 
Celekas Juozapas 1.00 
Carzanskis Andrius .... 1.00 
Cernauskas Joe 5.00 
Cylencz Kari 1.00 
Čaraška Antanas 2.00 
Čemeris Bronislovas .... 2.00 
ečkauskas Peter 5.00 
Ciraskeviče Joe 2 00 
Cižauskas Ni kolas • • un f 00 
Doraitė Ona 5.00 
D nnanski Martin 1.00 
Paniovicz Stanislovas .. 5.00 
Dvarkitis K 1.00 
Druktienienė Domicėlė .. 1.00 
Dimskis K. A 200 
Dovidauskas J hn .... l.Oo 
Dauparas Juozapas .... 1.00 
Dubka i'olus 1.0C 
Dian Silvestras .... ĮO.(K) 
D r u k naitė Sofy •.... 1.00 
Dirvelis Frank 1.00 
Daroeikis Joseph 5.00 

Daugėla Petras 5 0«. 

Dapkus Viktor 1.00 
Daukantas Kazimer .... 2.00 
Danietas Juozapas .. 5.00 
Duchovicz Juzaph .. 5.00 

Dapkus Mikolas 2.00 

Dalangauskas Frank .'2.00 
Davolis jonas ....... 5.00 
Dambrauskas Jonas .. 5.00 

Dauginis Joe 1.00 
Drangelis Stasys 1.00 

(bus daugiau) 

I *~į 
AR MATEI 

"ŽMONES" 
| 

3-se veikmėse drama 

renglaa 

Liet. Teatr KL Lietuva 

Į NED. SPALIO 26, 1919 
j 

J. J ELIAS SVET. 
46ta ir Wood Gatvės. > 

į Pradžia lygiai ant 7 vpl. vak. 

Iužangu 25c ir augšči'au 

Gerbiamieji, užtenka paminėti 
tik vardą, 

"ŽMONĖS" 

tai jau visuomenei yra žinoma, 

kad žmonių gyvenime ^tsitinka 
jog tfivas turėdamas vieną duk- 

terj, stumia ją už to, kuris tur- 

tingas, 1;* duktė nenori eiti už 

to, katras nepatinka, bet lieka 

priversta nuo tėvų eiti už to ku- 

ris tėvama patinka. 

Kviečia KOMITETAS. 

Po T ea/rui, kaip visa- 
dos Šokiai. 

Vietines Žinios 
A A A. A A A A_A_Aj-_A A A A A A A_A A A A-A-AAA-A-A-^uS A A.AA A A A rti^lrtA-A AAf 
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ATVYKSTA CHICAGON 
P-NAS P. J. ZUR1S. 

Teko sužincii iš patikėti- 
nų šaltinių, kad Chicagon 
šiomis dienomis atvyksta iš 
rytų chemijos inžinierius po- 
nas P. J. Zuris. 

P-nas Zuris rytinese valsti 
i jose pasižymėjo suorganiza- 
jvimu batų bendrovės Mod- 
elio Mass. ir abelnu darba- 
vimusi ekonominėje srityje 
lietuvių tarpe. P-nas Zuris, 
berods, ir Chicagon atvyk- 
sta su ekonominiais reika- 
lais. 

Be to, kiek teko girdėti 
iš narių Chicagos Lietuvių 
Taiybos, p-nas Zuris taipgi 
pasakys eilę prakalbų Lietu- 
vos Liuosybės Sąvaitės lai- 
ku. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Didžiamjam miesto pašte, 
po Gcrtnan Austriau, Russian, 
etc. skyrių randasi iš Europos 
sakanti laiškai del lietuvii ir i 

po sekančiais numeriais; 
2 Aleksievicz Jozef 
3 Andrešiunas K* 

24 Celkis Jozef 
62 Kalėta Stef?n 
64 Kaminski Henryk 
67 Kareiva Stanislavv 
79 Kazlauskas Antanas 
81 Kristkus Jozaph 
84 Kvvilas Jan 
92 Lukauskis Stanli 
9-1 Madera Tgnac 
97 Mandula Mary 
99 Martiška Zuzana 

101 Maskaliunas Adomas 
116 Pa\vlawski Jozef 
119 Plantaunienė Jieva 
128 Ramusis Kalina 
182 Zizas K. ^ 
183 Zolp Frank ; 

Pastaba: Miesto pasta n nu- 

ėjus reikia pastebėti augščiaus 
paminėtą laiškų skyrių ir savo 
laiško numerį. ; 

Gal but iš čia paminėtų pa- 
vardžių, nevisos bus lietuvių. ! 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Visai Chicagos lietvių 
visuomenei. 

Šiuomi pranešame visiems 
savo tautiečiams Chicagos 
ir jos apielinkės, jog pane- 
dėlyj, spalio 27 d., 8 vai. va- 

kare įvyks visuotinas, arba 
masinis Amerikos Lietuvių 
Kareivių susirinkimas Mark 
White Sąuare parko svetai- 
nėj, prie 29-tos ir Halsted 
gatvių. 

Tikslas susirinkimo yra, 
kad išnešti kuodručiausią 
rezoliuciją varde visų karei- 
vių, kurie tarnavo Suvienytų 
Valstijų kariumeinėj- Taipgi 
bus prakalbos, kur kalbės 
atsižimėję kalbėtojai. Visi 
kareiviai būtinai turi atsilan- 
kyti, taipgi kviečiame visą 
visuomenę: vyrai ir moteris, 
molonėkite atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, o atsilankę 
išgirsite daug ko naujo ir 
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naudingo iš kareivių v 

mo, 
įžanga visiems veltui. 

J. Zomkus Račt.! 
WEST SIDE. 

T. M. D. 28 tos kp. mC-ne- 
sinis susirinkimas įvyks spa- 
lio 28 d. 7:30 vai- vakare, 
M. Meldažio svet. 2242 W. 
23rd PI. 

Visi nariai molanėkite bū- 
tinai atsilankyti ir atsive. 1; 
draugus bei drauges pr ! 

rašymui prie šios apšv.' I 
draugijos. Turime d g 
svarbi] reikalų aptarimui 
ir rinksime *°'*bininkus bu- 
siančiam vakarui. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 
Lietuvai Gelbėti Draugija 

6 skyriaus mėnesinis susirin- 
kimas atsibus subatos vaka- 
re, spalio 25 d., p. Neffo sve 
tanėje, 1500 So. 9th Ave. 

Visi nariai malonėkite at- 
silankyti, nes turėsime la- 
bai daug svarbių reikalų. 

BRIDGEPORTO KOLONI 
JOS LIETUVIU. 

DOMAI. 
Susivienijimo Amerikos 

Lietuvių Kareivių .šios apie- 
linįės susirinkimas įvyks 
utarninke, spalio 28 d., 
"Lietuvos" svet. Kviečiame 
kuodaugiausiai atsilaikyti. 

Valdyba. 

SANDARIEČIŲ DOMAI 
A. L. T. S. 25 kuopos su- 

sirinkimas įvyks subatoj, 
spalio 25 d., 8 vai. vakare, 
"Lietuvos" svetainėje. Vivii 
malonėkite atsilankyti, nes, 
prie kitų svarbių reikalų, 
taipgi bus balsavimas ant 
centro valdybos viršinikų. 

Valdyba. 

LIETUVOS ŪKININKO 
RR-JOS NARIŲ DOMAI. 

Šiuom pranešu, kad visi 
nariai nedalioje, spalii 20 
d., 1:30 vai. po pietų, pri- 
valote susirinkti į M. Mo: 1 

dažio mažąją svetainę, 224^ j 
W. 23rd PI. Iš kur imsime 
dalyvirną apvaikščiojime j 
"Lietuvos Jaunikaičių Dai i 

nos Mylėtojų Draugijos 10; 
metų sukaktuvių. 

J. Raugevičia, rast. 

CICERO, ILL. 
Dieninės. Vaikų prieglau 

dos Draugija rengia pas. m 

Ksminimo vakarą, kuris 1 "d 
bus nedčlioje, spalio 26 t., 
Šv. Antano parapijinėje 
svetainėje. 

Pasilinksminimas bus 
puikus. Likęs nuo vakaro 
pelnas eis naudai vaikų prie 
glaudos draugijai, del užlai 
kymo ten esančių vaikų. 

Visus kviečiame kuoskait 
lingiausiai atsilankyti. 

Komitetas. 

RED. ATSAKYMAS. 
A. J. Yanekulis' 

Tamistos "protesto" su- 

naudoti negalime, nes tai 
daugiau asmeniškas daly- 
kas. 

REIKIA PAGELBOS 

RAŠYTOJŲ AMT 

MAsr.'ElŲ. 

\DŽI/ lOKSLIAi 

arba 

MOKANTIEJI. 

Jaunos moteris turi puikia 
proga Įgauti biznio patyri- 
mą ir tuo pat laiku uždirbti 
gerą algą. 

Gera mokestis besimokinant 

Pastovus d arba. 

Puikios darbo sąlygos. 

Puiki priežiūra. 

Trumpos valandos. 

Yra galimybe išsidirbti. 

Sau mažiau privalo buti bai- 
gusios pradine mokyklą ir 
mokėti skaityti ir rašyti 
angliškai. 

EMPLOYMENT OFFICE 

Pirmos lubos. 

Chicago A ve., 
ir Larrabee St. 

! 

MONTGOMERY WARD 
AND CO. 

KALINGA PATYRĘ0 
ANADŽJiRIUS DEL 

Gv 3ERNĖ3 IR BUČER 
N r GERAS MOKESTIS. 

b. ^EIPKJTES LAIŠKU 
ARBA YPATIŠKAi PAS 

WORKERS' CONSUMERS 
ASSCCIATION. 

2005 Lp'-.e St., 
MelroSe Park, 111. 

FAJIEŠKAU savo pusbrolio Jurgio, 
Jono, Katrynos ir Uršulės Jaiutčaniu. 
Paeina iš Panevėžio pa v., Karužiš- 
kiu kaimo. Malonėkite atsišaukti arba 
žinantieji juos malonėkite pranešti jų 
adresus. Juozas .Tanašonis, 696 \Vebs- 
ter Ave., llammond Incl. 

Tel Drovcr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS D E N TIST A S 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarima 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tcs G;;tv5s. 

ilIlBIlilililSilBlll'!!!! 

Te!. Yards 365-4. 

Mrs7,A,Michniewic( 
Baigiwl Akušerija j 

Chicagi, III. 
kolegija; ilgai prakf 
kavusi Pennsilvr.nl 
jos hospitalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rod:j visokie 
bo ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halstcd Ct į 

(Ant antru lubų) j 

AKUSERKA 

Nuo C iki D ryto ir 7 iki v§lai vft'rat 

Phone Cnnal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

..Dentistas... 
Naujienu- Name 

1739 S. Halstcd St. Chicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

P-LE t. <J. MAKAR 
p 1A NO JA O KYT O J A 

4515 SO. VVOOD ST. 
Duoda lekcijas skambinime pie- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokalU3 Chica- 
sos Muslcul College. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, type\vrltiiig, pirklybos tei- 
siu, Suv. Valst. istorijos, abolnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos* nuo i) ryto "i 
valandos po piet. Vi'karais nuo 0* iki 
10 valandor. 
3106 S. Halsted st,} Chicągo 

REIKALALJAMA anglių mainie- 
riu su šeimynomis ir nevedusiu i Ken 
tucky valfctij^. Didelis užmokestis, už 
gavimą Jarlio nereikia mokėti. Streikų 

[nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

SKAITYKITE 

IR 

PLATINKITE 
"LIETUVA" 

SOUTi-i IIALSTED GARAGE & REPAIR SIIOP 
Chasas Bros. savininką. 

Taisomo visokius automobilius. Turimo patyrimu por 13 metų 
ir.mo darbe Taipgj i atarnaujame automobiliai pagrabams, ves- 
tuvėms, krikštynoms ir t. p. Kainos musij kuopigiausios. 

3222 SOUTH IIALSTED STREET 
Chicago, III. Telefonas Drovcr 2186 

Pranešimas 
Turiu už garbę pranešti gerbiamiems drau- 

gams ir pažįstamiems, kad aš atidariau parėdų 
krautuvę, laikrodžių, laikrodėlių, žiedų ir kitokių 
auksinių daiki 'v\o.i užlaikome gramafonų, re- 

kordų visokiomis IL^nis ir visokius muzikališ- 
kus nstrumentus ii striuna^. Taisau nnizikališkus 
instumentus. Didelis pasirinkimas britvų ir pustų 
britvomis. 

K, PIKlELIS 

1907 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL. 

Kiekvienas galėsite išbandyti sa- 
vo laimę ir nusipirkti pigiai viso.- 
kių gyvenimui reikmenų. Taipgi 
bus paduodamas limosinas ir au- 

tomobilius. 
ims gardžios visai clykai. Prasidės 10 ryto ir tęsis iki vėlumo nakties. Per visą mėnesi Seredomis ir Nedėliomis. 

Geo. M. Chernauskas 
lllllllllilHIIIIIIIIIHIIMilIllIlHlll LYONS, 1LL5NOIS. 

CCLUMBIA SVETAINEJ. URA VISI Į 

DRSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ NO. 1. 
rengia 

DIDELĮ RUDENINĮ BALIŲ 
NEDEUOJE SPALIO OCTOBER 26 d-, 1919 m 

COLUMBlA SVETAINĖJE 
prie 4Stos ir So. Paulina Gatvių. 

Pradžia 5:30 vai. vakaro. — Taigi esjjte kviečiami visi } minėtą 'nilių, kaip jauni taip ir seni, nes bus puikus muzikantai, po vadovyste 
V. AMBROZAIČIO. Kviečia visus KOMITETAS.' 

rengiamas 
Draugystės Lietuvių Jaunikaičių 

Dainos Mylėtoju 
DEŠIMTS" METU SITKAKTUVIU 

NEDĖLiOJ, SPAUO OCT. 26, 1919 
M. meldažio svet. 

2242 W. 23 rd PlaCe. 

Svetainė atsidarys 1 vai. po piet. Prasidės 3 po piot. 
JNŽANGA 35c YPATAI • 

Draugijoms dalyvaujančioms šiame apvaikščiojime 
iiuosa įžanga nuo 1 iki o. 

Siq' kalbės gabus kalbėtojai. Dainuos Č'hi- 
cngo. V ii rhoras ir garsus monologistaas Stepukas 

,uvo >:inona krės juokus, iš ko publika iki sočiai 

prisijuoks. .Monologas prasidės 6 vjįi. vakare. Visos 
prisižad; ios draugijos, malonės dalyvauti šiame 
vakare. Kviečiame senus ir jaunus ateiti urmu i šj 
vakarą ir išgirsti kalbas garsių kalbėtojų ir idant 
prašalinti nors ant trumpo laiko gyvenimo rūpesčius 
pasiklausyti Stepuko juokų iki širdies apalsitno. 

Kviečia, KOMITETAS. 

Brff "HflIlMIMMh 'K »s Hfi'1I ifflIHIUM Wi|||jBMBaMaHHK^M£HS«SSS 

wl 
i eatras ir Koncertas 

SCENOJE 

STATOMA 
VIENAVEIKSME 

JUOKINGA 
KOMEDIJA 

rengiamas 

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO S. P. 
NEDEMOJE, SPALIO OCT. 26d., 1919 

ZWIĄZEK POLEK SVET. 
1315 North Ashland Ave. arti Milwaukee 

Durys atsidarys 5 vai. Prasidės lygiai 6 valandą vakare. 
Todės gerbiamieji lr gerbiamosios, širdingai kviečia- 

me atsilankyti ant šio iškilmingo N^knro. Po programul, 
šokiai prie J. Grušo orkeatros. Inžan'ga 35c, 50c, ir 75c yp, 

PASARGA: Imkite karus iki Ashland Ave., Ashland 
v. iki valo, paeikite vieną, bloką J vakarus. KOMITETAS. 

PROGRAMAS: 
1. Rusijos rev. gimnas J. Grušo orkestrą. 
2. Kom. "šalpputris", Stasiūnas, Navikaitė, Mcilienč ir 

Stonis. Režisierius, Stasiūnas. 
3. Chicagos Lietuvių Soo. Vyrų Choras, po vod. J. Katiliaus 
4. 'Kalba P. Galskio 

■mBHBBDBBHHiiii ■■ mii n-i ii m— 

HuavrmMonniHdEEZtt H 

Pianas ir muzika: A. Rugiutė ir M. Rugiukas. 
Deklamacija A. Lusiuskjjito 
Lietuviu Kvartetas, akom n. p-Iei Vysčiuliulei. 
Deklamacija Z. Vylinto. 
Pianas, A. Rugiutė. 
Chicagos Liet. Soc. Vyru Choras, po vau. J. Katiliaus. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6

