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Judenicas apleido Jamburga 
Amerikos taikės delegatai nori namo 

Lenkai imasi taikintojų darbo 
Darbo Kongresas nesutaria sovietų r eikaie 

JUDENIČAS APLEIDŽIA 
JAMBURGĄ. 

helsingforsas, lapkr. 12 d. 
Šiądien pranešama, kad gene- 
rolas Judeničas jau apleidžia 
ir vėlesnę savo stovykla Jan* 
burgą. Sakoma pritraukimas 
iš jamburgo eina piln j tvar- 

koj; rv>rs nedidelis miestas 
per kimštas pabėgėliais. 

Stiprios bolševikų spėk 
artinasi prie Narvos, kur stip- 
riai laikosi esrorni kariumenė. 
Manoma, kad tekis sutraufci- 
mas bolševikti s]>ėkų yra mili- 
tariška demonstracija, kad m> 

gadinus Baitiko šalis, kurios 
dabar laiko konferenciją l)or- 
rVf.'ic. 

Judeničo reikalai blogėja. , 
» /r 

Wash/ngton. D. C., lapk»\ 
12 d. — Sulyg gautų ocilia- 
lių pranešimų Jucteničo ar- 

mijos padėjimas yra keblus, ■ 

nors jis paskutiniais laikais 
ir sumušė kiek bolševikus 
ant abiejų fronto sparnų. 

JudeniČo reikalai ypač 
pablogėjo tada, kada Fin- 

liandija atsisakė suteikti 
jam militarę pagelbą. Taip j 
gi, sakoma,, Anglija prade-j 
da mažiau remti Jucleničo j 
spėkas. 

TUOJ SUGRIZ AMEkl- 
KON TAIKOS 
DELEGATAI. 

Paryžm*, lapkr. 12 d. — 

Suvienytų Valstijų taikos 
delegatai pranešė augščiau- 
siai tarybai taikos konfe- 
rencijos, kad nori važiuoti 
namo pradžioje gruodžio 
mėnesio. 

Francuzijos, Anglijos ir 
kitų šalių atstovai irgi yra 
linkę tuoj užbaigti taikos 
konferencijos darbus. 

LENKAI IMASI TAIKIN- 
v TOJŲ ROLES. 

Londonas, lapkr. 12 d., — 

iš Varšavos pranešama, kad 

Lenkija ketinanti kreiptis prie 
kariaujančių Rusijos partijų, 
raginant jas sulaikyti mūšius 

ir susirinkt' Varsavoje taikos 

deryboms. 
Lenkija mananti, kad Rusi- 

jos partijc* su tuo sutiks ir taip 
gi tikimasi talkininkai tam irgi 
n*bus priešingi. 

Lenkai, sakomą, riterio laik> 
tib Wsai bešaliai plianuojamo 
Rusijos partijų konferencija 
(Cia kas tokio neaiskaus: ai 

lenkai klaidingai persistato 
savo i vizicija, nes jie esą labai 
užinteresuciti savo rvtiniu ru- 

težiu: ar Londono korcs|>o?» 
dentas neaiškiai perduoda len- 
ku n »rns). 

M 

DARBO KONGRESAS 
SVARSTO SOVIETU 

REIKALĄ. 
\ 

WasK/ngton, D. C., lapkr. 
12 d. — Italijos atstovai 
tarptautiškame darbo kong- 
rese įnešė, kad talkininkai 
priimtų bolševikų taikos pa- j 
siulijimą. Delei šio klausimo j 
kongreso nuomenes pasida- 
lino ir neprieinama jšrie jo- 
kio išvedimo. 

BERGERIS IR VĖL GALI 
BUT IŠRINKTAS. 

Milwai»kc^, lapkr. 12 d.—; 
Vietos republikonai ir de-l 
mokratai pribijo, kad Ber- 
geris netaptu išrinktas ant- 
rusyk jei tik jis statys savo 

kandidatūrą ekstra linki- 
muose, kurie atsibus 19 d. 
gruodžio, kad papildžius at- 
stovų bute vietą, kuri pasi- 
liuoaavo prašalinus Bergerį. 

Kad užbėgus išrinkimuij 
Bergerio manoma sujungti | 
į vieną visas partijas ir iš-' 
statyti nepartyvį kandidatą1 
priešais socialistų tikėtą, jei' 
jų kandidatu bus Bergeris. 

SUSEKTA PRIEŠVALDIŠ- 
KAS SUOKALBIS 

ECUADORE 

Tulcan. Ecuador, lapkr. i 
12 d. — Šiądien pranešta,1 
jog susekta suokalbis nu-j 
versti dabartinę šalies val- 
džią. Ruošimąsi prie sukili- 
mo buvęs gerai išvystytas; 
suokalbininkai turėję san- 

dėlius moderniškų ginklų. 
Suokalbis, manoma, buvo 
vedamas iš kaimyniškos Co- 
lumbia respublikos. 

I LAPIŲ FARMOMS GERAI 
SEKASI, 

i Winnipeg, lapkr. 12 d. — 

Pora metų atgal tūlas uki 
ninkas pradėjo veisti, taip 
vadinamas, sidabrines la- 

;pes, kurios, girdi, jam labai 
! gerai sekasi. 

j Iš vienos poros lapių jis 
jau turi priveisęs net 56 po- 
ras lapių ir jau pardavęs la- 
:pių kailiį už $16,500 Dvie- 

|jų metų sidabrinės lapės 
j kailis, kartais kainuoja iki 
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Paprastai plačioji publika nėra smulkmeniškai apnpažinusi su dalykų bėgiu 
šalyje, tociel įvairus išnaudotojai ir stengiasi tuomi pasinaudoti ir, gąsdindami pub- 
liką, kad visko yra s^oka, kelia ant "eikmenų kainas. 

UNIJOS KOVOS PRIEŠ i 

"INJUNCTION." 

Wash/ngton, D. C, lapkr. 
12 d. — Praeitasis "injunc-: 
tion" iškilus angliakasių 
streikui sujudino unijų va- 

dus. Dabar visų unijų vadai 
jungiasi bendram darbui, i 
kad prašalinus ateityje bile 
kokius "injunction" streiko! 
reikale. 

Girdi, jei nepasisektų už- j 
tikrinti laisvę streikuoti, tai 
unijų ofisai galėtų visai už- 
sidaryti, nes nesimatytų jo- 
kio reikalo organizuoti ir 
palaikyti bile unijas. 

SUSTREIKAVO AFICIE 
RIAI KARIŠKOJ 

MOKYKLOJ. 

Lyons, lapkričio 12 d. — 

Čia yra kariška mokykla, 
kurioj mokinasi keleto šalių 
aficieriai. Ispanijos ir Bel- 
gijos aficieriai atsisakė mo- 

kintis atidavimo kariškos 
garbės sulyg frarcuziškos 
metodos; tas, girdi, įžei- 
džiąs jųjų šalis. Bet keturi 
amerikonai ir kitų šalių afi- 
cierai nesutiko streikuoti. 

DEL ŠVENTĖS PRAVA 
RĖ 300 MOKINIU. 

I Waco, Texas, lapkr. 12 d. 
1 Apie 300 mok'nių vietos 
įhigh sehool priešais moky- 
tojų norą apleido mokyklą, 

i kad dalyvavus apvaikscio- 
ijime paliaubų suktuvių 11 
d. lapkričio. Už tokį elgi- 
įmasi visi tapo prašalinti iš 
j mokyklos neapribotam lai- 
kui. 

Angliakasiai nestoja 
, dabaii. 

Washington, D. C., lapkr. | 
12 d. — Beveik iš visų strei- 
ko apimtų vietų pranešama, 
kad angliakasiai nei nema- 

no stot: iarban be pakėlimo 
algų. j 

Delei tokios angliakasių 
taktikos yra dikčiai susiru- 
pinusi ir valdžia ir anglia- 
kasyklų savininkai. 

Darbo sekretorius Wilson 
skubotai daro prisirengimus 
sušaukimu/į konferencijos 

tarp angliakasių ir kasyklų 
savininkų, nes kitaip nema- 

toma umaus išrišimo klausi- 
mo. 

IŠ ARCHANGELSKO 
PARVEŽTA 100 YANKIU 

LAVONU. 

Washington, D. C., lapkr. 
12 d. — Pargabenta Hobo- 
ken, N. J. iš Archangelsko 
100 lavonu Suvienytų Val- 
stijų kareivių, kurie ten nu- 
1 stojo gyvastį. Tarpe jų yra 
ir vienas lietuvys iš Chica- 
gos M. Kazlauskas. 

I 
TALKININKU ULTIMA- 

TUMAS VENGRIJOS 
VALDŽIAI. 

Berlynas, lapkr. 12 d.'— 
Pranešama, kad Anglijos 
generolas Clerk vardu tai- 
kos konferencijos įteikė 

j Vengrijos dabartiniam pre- 
mierui Friedrich aštrioj for- 
moj reikalavimą, idant bė- 
gyje 48 valandų sudarytų 
koalicijinį Vengrijos minis- 
terių kabinetu. 

NUBALSAVO ATIMTI 
NUO BERGERIO 

PILIETYSTĘ. 
Minne&polis, lapkričio 11 

d. — Amerikonų-veteranų 
legijonas šiądieniame savo 

posėdyje beveik vienbalsiai 
nutarė atimti nuo Bergerio 
pilietystę ir paskui depor- 
tuoti. 

VOKIEČIAI VEŽ ANGLIS 
BELGIJAI. 

Brussellis, lapkr. 12 d.— 
Šiądien pranešama, kad vo- 

kiečiai tuoj pradės vežti 
anglis po 15,000 tonų kas 
mėnuo Belgijai. Tas bus da- 
roma, sulyg taikos Sutarties 

reikalavimų. 

MIESTO MAYORAS 
TARFE PRIGAVIKŲ. 

Indianapol/s, Ind., lapkr. 
12 d.—Šiądien rasti kaltais 
prigavystėse7 asmenįs sąry- 
šyje su prigavystėmis viso 
apie $150,000. Tarpe siu 
septynių yra ir Muncie mies 
to mayoras, pavieto teismo 
tardytojas ir kiti kurie su 

pagelba laiškų išmonydavę 
pinigus. 

TAFTAS UŽ TIESĄ OR- 
GANIZUOTIS Į UNIJAS. 

J 

New Haven, lapkričio 11 
d. — Buvusis Suvienytų Vai 
stijų prezitentas Taftas šią- 
dien užreiškė,. kad darbda- 
,viai privalo pripažinti dar- 
1 b4; ninku tiesą organizuotis 
j unijas. Girdi, negalima 
norėti, kad darbininkai ne- 

sirūpintų savo reikalais. 

Ruso-vokiečiai nuvyii nuo Ryps 
BOLŠEVIKĄ! PRIIMA 

BALTIKO TAUTU 
IŠLYGAS. 

Kopcnhayems, Iapkr. 12 d. 

į Specialis korespondentas laik- 
i rasčio Chięago Daily Xcws 

1 
iSaac Don Levine praneš.? ] 

i apie bolševiku priėmimą iš- 
l\L;ti, kurias jums pastatė 
Ualtiko šalis clelei pertrauk ■> 

kares. ! 
Bolševikai priėmė !>altiko ša; 

liti | įsiulijima, sudaryti neut-į 
ralę juostą tarp s .'vietų Rtisi-; 
jos iš vienus pusės ir Rst-.ni-^ jos, Latvijos ir Lietuvos iš ki-j 
l s pusės. Šią nauralę justą, į 
man. ma. laikinai prižiuręs 
Švedija. ✓ 

Reikalauja pripaž/nimc ne- 

pr/gulmybes ir Daugpilio, j 
Sekančiais svarbiais rei- j 

kalavimais yra pilnas pri- 
pažinimas nėprigulmybes 

etnografiškose rybose Esto- 
nijos, Latvijos ir Lietuvos; 
pasitraukimas bolševikų iš: 
Baltiko distriktų ir atidavi-i 
mas miesto Daugpilio. 

Į pirmesnius reikalavimus 
atsakymas yra prielankus, 
nes Rusijos bolševikai ne- 

ketina kištis į kitų tautų vi- 
dujinius reikalus, ir todėl 
jie sutiko sudaryti neutra- 
lę juostą. 

Kas link Daugpilio atida- 
vimo nėra pasakyta nieko 
aiškaus. Bet Latvijos dele- 
gatai, kurie spalio mėnesy- 
je lankėsi Maskvoje eąą nuo 

monės, kad Maskvos sovie- 
tas gali sutikt atiduoti ir 
Daugpilį. 

RUSO-VIKIEČIAI NUVY- 
TI NUO RYGOS. 

Dorpatas, lapkr. 12.—Šią- 
nich Latvijos a t si vai prane- 
šė C i Įtiko saliu konfi'rcilci jo- 
je. kad ruso-vokieėių spėk s 

tapo pastūmėtos keletą mylių 
atgal visu frontu ir kad Ry- 
gai jau nėra jr.ki pavojaus nuo 

Berniorult'o spėkų. 
Pranešime taipgi pridurta, 

kad latviai suėmė vieną bata- 
rėją sunkios artikrijo-; ir dide- 
li skaičių kulkosvydžių. 

POPIEŽIUS PRIPAŽINO 
SERBIJĄ. 

.. Rymas, lapkričio 12 d.— 
Vatikanas pripažino naują 
Serbų, slovėnų ir kroatų ka- 
ralystę. Jugo-Slavijos atsto- 
vas bbus paskirtas vatika- 
nan ir popiežiaus atstovas 
bus pasiųstas Belgradan. 

ATMETA KARĖS LAIKU 
BLAIVYBĘ. 

Louisviile, Ky.. lapkričio 
12 d. — Antru ka''tu fede- 
ralis teisėjas pripažino, kad 
karės laikų priverstinoji 
blaivybė yra pireškonstitu- 
cįjinė. 

Prcvidence, R. L, lapkr. 
12 d. — Federalio distrikto 
teisėjas Brown nusprendė, 
kad karės laikų priverstinos 
blaivybbės bilius yra ne 

konstitucijinis ir uždraudė 
persekioti pardavinėjimą 
alaus su 4. nuošimčiais alko- 
holio. 

ANNUNZIO LĖKS 
RYMAN. 

Į Londonas, lapkr. 11 d.— 
Iš Rymo gauta telegramas, 
kuriame pranešama, kad ka- 
pitonas Annunzio ketinąs 
atlėkti iš Fiume Ryman del 
pasitarimų su Italijos minis- 
teriu nžrubežinių reikalų 
Fiume klausime. 

SUKILIMAS FRANCUZI- 
JOS MIESTELYJE. 

Paryžius, lapkl*. 12 d. — 

Viename miestelyje iškilo 
tikra revoliucija socialistiš- 
kų elementų. Demonstraci- 
joje buvo šaukiama del Ru= 
sijos sovietų pasisekimo. 

OMSKAS APLEIDŽIA- 
MAS TVARKOJ. 

Omskas, lapkričio 5 d.— 
(Suvėlinta). Pradėjus kraus 
tytis iš Omsko įvairioms įs- 
taigoms ir civiliems gyven- 
tojams delei besiartinančiu 
bolševikų, prasidėjo didelis 
sujudimas; vienok krausty- 
mas eina pilnoj tvarkoj. 

BRAZILIJA UŽGIRŽ 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Rio De Jeneiro, lapkr. 12 
d. — Brazilijos senatas šią- 
dien užgirė taikos sutarti 

įsu Vokietija. 

ORAS 
♦ * * 

Chicagojc ir apielinkėje. 
# $ # 

Šiądien giedra; šalti šiau- 
rių vėjai. 

Saulėtekis. 6:38; 
Saulėleidis, 4:30. 
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SVETIMU KALBŲ PERSEKIOJIMAS. 
Išseno amerikiečiai buvo neva garsus 

savo tolerantingumu. Būriai perse- kiojamų Europos piliečių nuolat jieškojo 
prieglaudos šioje šalyje, nes čia niekas ne- 
niekino ir neužsivarinėjo nei ant jų tauty- 
bes, nei ant kalbos, tikėjimo, politiškų įsi- 

•-tikinimų ir t.t. 
Bet tradicijinis amerikiečių tolerantiš- 

kūmas nuolat mažėjo. Karės gi laiku jis 
beveik visiškai išnyko. Užsipuldinėjimai 
ant svetimtaučių, jų kalbos, papročių ir t.t. 
nuolat čia didėja ir kartais net ingauna la- 
,bai bjaurių formų. 

Dabartiniais laikais Nebraskoje ir ki- 
tose valstijose super-patriotai iš kailio ner- 
damies stengiasi išnaikinti svetimų kalbų 
pamokas visose privatinėse ir valstybinėse 
mokyklose. 

Žinoma, ši trumparegių politikierių ko 
va prieš svetimas kalbas nepasikakins vien 

-tik mokyklų sfera. Matyt, norima vesti 
smarki ataka abelnai prieš svetimų kalbų 

.-vartojimą Suv. Valstijose. 
Nebraskos valstijoje užsipuldinėjimai 

'prieš svetimų kalbų vartojimą turėjo šiokį- 
tokj pamatą. Mat, ten tapo susekta, kad 
kaikuriose pradinėse svetimtaučių mokyk- 

; lose visiškai nemokinama angliškos kal- 
bos,,o tik gimtąsias vaiku kalbas. 

žinoma, susidaro labai kebli situaci-l 
ja valstijoje, kuomet jos mokyklose vai- 
kams neišguldoma valstybines kalbos. An-i 
glų kalba privalo but mokinama visose pra- 
dinėse Suv. Valstijų mokyklose, bet tas dar, 
toli-gražu nereiškia, kad ten negali but i 
vietos svetimoms kalboms. 

Istorija mums duoda daug pavyzdžių,! 
kad užsipuldinėjimai ant kitatautiškų kai-' 
bų paprastai neatneša pageidaujamų vai-' 
sių. r ( 

Štai, kadir cariška Rusija. Kiek ji ne-j 
peisekiojo ukrainiečių, lietuvių, lonkų, lat- 
vių. armėnų ir kitų tautų kalbas, bet ką gi 
laimėjo? Argi tos persekiojamosios tau- 
tos labiau pamėgo valstybinę rusų ,kalba! 
ir mažiau ėmė mylėti savo gimtąją kalba? j 
Visiškai ne. —- Juo labiau rusai persekojoj 
musų kalbą, tuo labiau mes ją brangino-1 
me ir didžiavomės jos grože. 

Nepavyko ir Austrijai, Vokietijai, Tur 
k i jai ir kitoms autokratiškoms valstybėms 
numarinti svetimtaučiuose meilę prie gim- 
tosios kalbos garsų. / 

Labai trumparegiškai elgiasi ir kai 
kurie amerkiečių visuomenės veikėjai, pra- 

dėdami kovą su čionykštėmis svetimomis 
kalbomis. Tik tolerantingumu, tik gerb- 
dami svetimas kalbas amerikiečiai gali su- 
žadinti išeiviuose meilę, prie valstybinės 
kalbos, kurią jie privalo stengties išsimo- 
kinti. Svetimų gi kalbų parsekiojimu jo- 
kių žymių pasekmių nebus atsiekta. Tuo- 
mi tik bereikalingai erzins ateivius ir že- 
mins gerą Amerikos vardą kitų tautų aky- 
se. 

FIUMĖS TRAGEDIJA. 
Nemažai pagarsėjęs jau karės metu 

žinomas italų poetas ir dramaturgas Gab- 
rielius D'Annunzio sukėlė didelę suirutę 
Italijoj ir tarpe pietinių slavų. Ši suirutė 
iškilo delei to nelemtojo Fiumė's uosto Ad- 
riatikos jūrių pakraštyje. Tai delei to pa- 
ties uosto italų delegacija taikos konfe- 
rencijoje buvo andai-apleidusi Paryžių, rei- 
kalaudama prikergti Fiumę prie Italijos. 

Jugo slavai gi prispirdami reikalavo, 
kad Fiumė butų jiems atiduota, motyvuo- 
dami savo reikalavimą tuomi, jog 'daugu- 
ma aplinkinių gyventojų yra slavai. Apart 
to, jie tvirtino, kad šis uostas yra vienin- 
telis jų išėjimas Į jūres. 

Ligai tęsėsi ginčas. Galų gale didžio- 
sios talkininkų valstybės taikos konferen- 
cijoje nutarė, kaj šis klausimas yra vidu- 
jinis tų dviejų tautų reikalas, kuri jos pa- čios be svetimų pagalbos, ir privalo išriš- 
ti. Taipogi talkininkai nutarė išvežti iš 
|Fiumė's savo kariumenę ir leisti žmonėms 
į nubalsuoti, prie ko jie patįs nori prigulėti: 
prie Italijos ar prie Jugo-Slavijos. 

Bet Italijos uitrapatriotams nenatiko 
;toKs talkininkų nusprendimas. Viens tų 
j patriotų D'Annunzio visiškai netikėtai su- 
kinko dvidešimts tūkstantinę armiją ir su 
į jos pagalba, nieko nes'iklausdamas, užėmė 
, Fiumė's uostą. Iškilo didelis triukšmas. 
Keletas Italijos ministerių iš tos priežas- 
ties atsistatydino, valdžia pradėjo prašyti 

j nuo talkininkų pagalbos sustabdyti negir- 
|detą poeto sauvaliekumą, o talkininkai, lyg 
stabo ištikti, nežinojo, kaip pasielgti tokia- 
me nepaprastame atsitikime. 

Jaų senai D'Annunzio užėmė Fiumę su 
savo kareiviais, bet visgi ligšiol dar nie- 
kam nepasisekė jo išten iškrapštyti. Jis 
kaip šeimyninkavo ten diktatoriškai, taip ir 
tebešeimyninkauja, o nustebintos talkinin- 
kų valstybės vis neišgalvoja, kaip išrišti 
tą keblų klausimą. 

Nesmagus tai tvra incidentas. Reikėtų 
talkininkams padaryti atatinkamų žygių, 
kad galų-gale išrišti tą Fiumė's klausimą. 
Toks atskiru žmonių sauvaliavimas yra di- 
deliai pavojingas. Jis gali sukelti karę. 
tarp tų dviejų tautų, kurioje tūkstančiai 
nekaltų vyrų paguldytų savo galvas. Ro-į 
dos, laikas jau butų galutinai išsklaidyti, 
tuos kruvinus debesis, kuriuos sudarė pa-1 
saulinė katastrofa. i 

Tai .pavojingas prietikis, bet tuom pa- 
čiu laiku jis yra ir labai charakteringas 
šiam momentui. Kuomet visose šalyse tiek 
daug kalbama apie demokartiją, Tautų 
Lygą, "uzurpatorių" sauvaliavimas kaiku- 
riuose kraštuose, tai tame pat laike pas 
juos pačias atsitinka tokie sauvaliavimai, 
kekių vargiai galima buvo laukti ir carų 
ar kaizerių laikais. 

Jeigu gi Tautų ,Lyga negali suvaldyti 
vieno įsikarščiavusio poeto, tai ką ir kal- 
bėti apie viso pasaulio valdymą. 

* * 
* 

Lietuvai reikia protingų ir sažinimru 
žmonių. Steįgkis. skaitytojau, buti tokiuo 
iv tu tapsi savo likimo šeimyninku i r nau- 

dingu visuomenes naru. 

! Teatras ir Muzika 
j tušo Stos \\ ■ Šimkus. 

IŠ KALBŲ APIE DAILĘ. Į 
I 

AMŽIAMS slenkant, žmo! 
niįt įngijo, išrado milijonus | 
stebėtinų dalykų. Nuo primi 
tvvaus gyvenimo šiandien 
ciaeita iki to, kad galima 
sakyti, žmogus jau inkinkė 
didžąsias gamtos jėgas ir 
priverčia jas sau tarnauti. 
Daug stebuklų padaryta. 
Bet vis tai žmogus padarė, 
didelės jėgos raginimas: no 
ro tapti karaliumi gamtos. 

Apart to, visi mokslo ir 
technikas išradimai šimte- 
riopai apmoka žmogui už jo 
triūsą, vargą, nušviečia jam 
kelius, palengvina gyveni- 
mą. 

I 1 

Vyriausia raginančia jė- 
ga, jieškoti gamtos įstaty- 
mų, gamtos jėgas nukreipti 
veikti .žmogaus naudon, bu- 
vo ir yra žadamas ir nujau- 
čiamas atlyginimas. Bet yra 
srytis, kurion žmonija išlieja 
daug energijos, daug jėgų 
ir kurioje jokio atlyginimo 
nežadama ir nelaukiama. 

| Tai dailės srytis. Veikti to- 
Ije srytyje raginančia jėga 
į yra estetiškas jausmas, ilgė- 
jimasis grožės. Kur. pasibai- 
j g/a medžiaginio gerbūvio, 
i kūniškų patogumų troški- 
jmas, ir kur prasideda gry- 
nai estiškas jausmas, ilere- 
sis? — Sunku į tai atsakyti. 
Dalyką šiek tiek gal nušvies 

tokis atsakymas: ten vei- 
kia vien estetikos jausmas, 
kur yra vien gėrėjimasis, 
kur dalykas sutąikiantis pa- 
sigėrėjimą, pats savimi nei 
mažiausia nežada materia- 
les naudos nei patogumo. 

Ūkininkas, žiūrėdamas i 
užkįlantį debesį, gėrisi jo 
sp aivomis, jo mistiškų for- 
mų keitimusi; jam gražu; 
jis visai užmiršo, jog tas de 
besys gal sulydins jo javus, 
jo šieną. Jis gėrisi debesiu 
iš estetiško atžvilg;o, jis pa- 
gautas grynai estetiško jaus 
mo. 'v į 

Teks tau gėrėtis gražia 
pavasario nakčia: ten upe- 
liukas, tik užgirdėti, čiur-j 
Iena; čion margai žydin- j 
čiam sodne Įspudžių-įspu- j 
dėlių, matymų-matymėlių j 
privertė tave užmiršti visas; 
sielvartas; lengva tau buvo 
ant širdies, norėjai vien dai 
nelę niuniuoti: 

Tykus, tykus vakarėlis, 
Šviesus, skaistus mėnesė- 

I Tu gražia naktimi gėrė-] 
jaisi iš estetiško atžvilgio. 

Ligos pakirsta jauna mer- j 
gaitė nenori mirti, ji trokš- 
ta dar gyventi. Gamtai at- 
gimstant, jos noras gyventi 
dar reiškiau išsiveržia, bet; 
netekus vilties nusimena: j 

Ateis šalt's pavasarėlis. 
Aš vargelyj busiu. 
Visos žolės ims žaliuoti, 
Tik aš viena džiusiu. 
Jos noras gyventi, jos nu- 

siminimas išreiškia grynai 
estetiškus jausmus. 

Tokios rūšies nusimini- 
mai, linksmumai, ilgėjimai, 
liūdėjimai paragino dvasios 
milžinus sutverti šiandien 
esančius gražiausius dailės 
veikalus. Estetiškas jaus- 
mas, žinoma, yra tiktai pir- 
moji priežastis, pirmoji ki- 
birkštis, kuri sužadina vei- 
kiman paslėptas žmoguje jė 
gas. Kuo jausmas tyres- 
nis, tuo tų jėgų žmoguje dau 
giau randasi, tuo dailės vei- 
kalas, sutvertas to žmogaus 

! gražesnis, reiškesnis, savotiš 
kesnis, tuo plačiau veikia 
jis į kitus žmones, turinčius 
estetikos pajautimą. Home-| 
ras, Dante, Šekspiras, Goeth 
he, Palestrina, Bachas, Be- 
ethovenas, Schumanas, Mi- 
kei Andželo, Rafaelis, Remb 
randtas, ir eilė kitų vyrų, 
•lyg saulė savo spinduliais 
'siekia ir veikia į visą kultu- 
' rišką pasaulį. Tūkstančiai 
! jiems panašių veikia į savoj 1 tautos žmones, j kaimynus,1 
i skindami kelią anų milžinų j 
!spinduliams ir savo daug j 
[ naujo indėdami. Milijonai 
žmonių menkesnėmis jėgo- 
mis. turėdami vien pradinės 
sąlygos estetiškai tvėrybai, 
ima maistą nuo žmonių su 

didesnėmis jėgomis, patįs 
juo minta ir kitus maitina. 

Taip susidarė viešpatystė 
dailės. Jos pavaldiniai: 
žmonės įvairių tautų, įvai- 
rių tikybų. įvairių luomų. 
Toje viešpatystėje visi liuosi 
ir visi lygus. Daug čion j 
maisto yra, daug grožybių.; 
Imk, semk jų kiek nori, bet! 
patsai, kaip bitė medų iš gė 
lių. Dailė atlygina žmogui 
už atsidavimą jai tiek, kad 
užvaldo jį, nurodo savus ke- i 
lius io jėgoms, gyvybei ap- 
sireikšti — įveda žmogų į 
savo viešpatystę. 

Klausant muzikos, dar- 
buojantis mūsų vaidentuvėj. 

Suirutes Poniškoje Lenkijoje 
1 000 lenkų aficicriii kaieji 

muOftiį už plėsimu**. 

Lenkijos armijoje ir-gi 
Eldalykai negeriausiai stovi. 

Kareiviai neužganėdinti, dls 
! riplina prasta, jau daugelis 

buvo maištų armijoj. Len- 
kijos Seime besvarstant mir 
ties bausmes "projektą, at- 
stovas Svida štai ką prane- 
šė: "Ar yra žinoma Didžia- 
jam Seimui, kad lenkiškuo- 
se kalėjimuose sėdi virš 
1,000 lenkų aficierių, ant ku 
rių guli didelė kaltė plė- 
simai ir vagystės? Jeigu 
įvesime mirties bausme, tai 
negalės nuo jos išsigelbėti 
sulyg istatų nei musų suaręs 
tuoti karininkai". Tai ma- 

tote, skaitytojai, kokiais 
^didvyriais" aficicnaię pt'i* 

pildyta lenkų "demokratiš- 
ka" armija. 

Vokiečiu laikraštis "Vor- 
warts" N 895 praneša, kad 
jis iš visai pasitikimų šal- 
tinių sužinojęs, kokia buvo 
priežastis Poznaniaus lenkų 
kariuomenės vykiausio va- 
do generolo Dovbor-Mus- 
nickic rezignacijos. Tai de- 
lei lenkų kareivių maištų 
Poznaniuje, Gniezne, War- 
toje ir net pačiame fronte 
minė tasai lenkų kariuome- 
nės vadas priverstas buvo 
atsistatydinti. Išt;sos retos 
ir batalijonai neklausė sa- 
vo aficierių, o Watroje, ka- 
me aficieriai su ginklų pa- 
galba bandė užlaikyti karei- 
vius paklusnybėje, tapo pa- 

kareivių sušaudyti arba 

pavojingai sužeisti, 
į Poznamaus provincijoj 
dėlto lenkų kareiviai ėmė 
įkelti maištus, kad kariškoji 
i vyriausybė perdaug netiku- 
siai ėmė su jais elgties. Esą 
i už mažiausius prasižengi- 
mus kareiviai mušami, nie-1 
kin imi. žodžiu sakant, i 
Lenkijos karininkai visiš- 
kai taip pat bando elgties 
su savo pavaldiniais karei- 
viais, kaip buvo Rusijoje 

; carų laikais. 
O šlėkta gi tapo "tūzais", j 

Paskiriant aficierius nežiu-j 
a į žmogaus mokslą ir 

sugebumą, bet tik į protek-; 
ciją ir bajorystę. Kuris tu-, 
rėjo savo paramai koki nors | 
Makteli, tas galėjo but tiK j 
ras, kad netolimoje ateity-j je gaus aficiei laipsnį.! 
Kareiviams nebuvo paslapti j 
mi, kad daugelis aficierių' 

nemoka nei ginklų valdyti. 
Kuomet aficieriai paauksuo 
temis ir pasidabruotomis 
uniformomis pasidabinę uže 
per kiauras naktis restora- 
nuose šampano ir moterų 
draugijoje, tai kareiviai pus 
badžiai vaikščiojo, nieks 
nepasirūpino nei papirosų 
jiems gauti, nes gaunant po 
dvi marki į dieną jie patys 
negalėjo tiems dalykams 
leisti pinigų. 

Jaunučiukas leitenantas 
Lenkijos armijoj gauna 900 
markių į mėnesį, o kareivis: 
tik 60, nors dauguma karei- j 
vių yra jau gerokai pagyve- 
nę, vedę žmonės, nes Poz-į 
nairnus provincijoje visi j 
vyrai iki 45 metų jau senai 
yra sumobilizuoti. 

Tikroje Lenkijoje dar blo ] 
giau. Ten paprastas karei- 

! vis gauna į dieną tik vieną j 
markę ir pusę. Tik maža 
kareivių dalelė gavo kariš- 
kų drabužių ir batų, o visi 
kiti tarnauja civiliuose dra- 
bužiuose. Ant Varšavos gat- 
vių galima pastebėti šitokių 
apgarsinimų: "Musų karei- 
viai be marškinių ant fron- 
to, tegu kiekvienas pagelbs- 
ti jiems kuomi tik gali". O 
tuo pačiu laiku Varšavoje— 
vienas balius po kito, čeža 
šilkai, liejasi šampano upe- 
liai. O lenkų valstiečiai čia 
pat, šalimais, badu miršta. 
Matyt, lenku magnatams' 
liaudis, kurią jie vadina! 
"bydlo", yra reikalinga tik j 
frontui bei rinkimuose, kad' 
balsuoti už juos. Užtat ir; 
nereikia daug stebėties, ko- 
dėl kareiviai kelia maištus, 
baundo pabėgti iš arm'jos 
ir t.t. Homo Novus ■ 

tankiausia užmirštama apie 
svarbiausį veikimą, ačiu ku- 
riam klausymas muzikos ir 
yra gėrėjimusi. Tai protinis 
užsiganėdinimas, kurį klau- 
sytojas ingį ja gaudant, spė- 
jant kompozitoriaus mintis, 
norus; tai džiaugsmas, kad 
sugauta, atspėta, tai malo- 
niai apsirinkant. Žinoma, 
tas nuolat proto veikimas, 

į tai išleidžiant, tai prisiimant 
atsibūva žaibo greitumu. 
Pilną estetišką užsiganėdi- 
miną suteiks ta muzika, ku- 
įri protu ir vaidentvti atly- 
igina už jų darbavimąsi. Ap- 
skritai sakant,, nėra estet.iš- 
Įko gėrėjimosi be dvasios! 
veikimo. Muzika yp<*c atsi- 
žymi veikimu dvasinėj for- 
moj, nes jos veikalai nesto- 
įvi prieš mus, išsykio neina-, 
tomi, bet mažu-pamažu tę- 
siasi prieš klausytoją; juos 
negalima apžiūrėti apsisto- 
jant, palaukiant, juos reikia 

į sekti, kas kart vis tampriau, 
!intempiant savo atydą. Di- 
deliose/ komlįkuotose kom- 

! pozicijose šis sekimas gali 
i pavirsti į tikrą j j proto dar- 
bą. Yra atskiri žmonės ir 
net visos tautos, kurioms ta- 
isai darbas sunkiai duodasi, 
i Tautos, kurių dainos yra 
ivienbalsinės, parodo savo 

įtinginumą ir nesugebėjimą 
išsireikšti muzikoje. 

Mes pasakėme, jog este- 
tiškas muzikos veikalu gėrė- 
jimasis, maždaug, lygus pa- 
ties veikalo gerumui. Vie- 
lok gali atsitikti, kad pa- 
prasta piemenio dūdelė, pa- 
prasta liaudies dainelė iš- 
spars mumyse gilesnį įspū- 
di, negu geriausia simfoni- 
ja. Bet tokiuose atsitiki- 
muose muzika paliauja bū- 
ti savimi ir veikia į mus, 
kaipo vienas iš gražumų 
gamtos. Peizažiui ir ypa- 
tiškam upui prigelbstint, ta- 
sai gražumas gali į mus veik 
ti giliau negu visi dailės vei 
kalai. 

Tel. Ya-ds 3654. \KU*ERKft 

Mrs.A.Micliniewicz^__ 
Baigusi Akušerljo 1 

kolegiją; ilgai pralc* 
kavuai Denusilv&nJ 
jos hospitalese. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prit gimdymo. 
Duodu roda visokie 
so ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted Ci 

(Ant antry lub'j) 
Chicaai. III. 

Nuo iki S) ryto it 7 iki vfilaJ va ri: 

rEL MCKINLEY 4988 
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38tii ST., CHICAGO, !LL 
arti Kedzie Avc. 

< Plionev: \ ards 155—551 
Resiucnce Phonr Drovetf 7781 | 

j F.A. JOZAPAiTIS, R.Ph.į j DRUG 6TORE—APTIEK A 
t Pildome Visokiu* Receptu* 
{ •3601 30. HALSTKD ST. CHICAGO J 

jTelepbon; Yards 1532 1 DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, va'kų ir vyt i- 1 Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas. 

3259 8o. Halated Gt., Chlcago, III 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandas: nuo 9 ryto Iki 9 vak 

Nedčliomls imagai sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-to# Gatves. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ropelando: 10900 S. Michigau Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

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

Telefonas Yards 72'6 

Dr. M. Harzflian 
IS RUSUOS 

^^roi iictUTiami tlnoiau per 16 ■« 

tų kaipo patyręp gydytojai, ckirurf* 
Ir tVuktit. 

Gydo aitria* Ir chroniikai Ilga*. 
m aotera ir vaikų, pagal nau' iria 
metodas. X-Ray ir kitokiai '-k»:tr« 
rrlctibat 

Ofla&j Ir Labontarlji: 1025 W. 18'k 
Street, netoli Piak Street. 

VALANDOS: Nuo 10— !2 pietį). t» 
6—8 vakarai*. Teiephoue Caiial 311(1 

GYVENIMAS: 3412 S*, 'ialated at. 
VALANDOS* S 9 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS f 

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. N>»dėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

1 

Telephone Drover 6052 

DR. A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedėliomis pagal sutarti. 

3261 S. HALSTED ST., CH/CAGO 

Phcne Canal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

...Dentistas... 
Naujienų Name 

i 1739 S. Halsted St Chicago 
| Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

1 Ofisas: Tel. Drover 7042 i 

IDR. S. NfllK&LIS ! 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 
j Chicagos 4712 S. Ashland Ava i 
j Cicero 4847 W. 14th Street f 
Į Ofisas: Tel. Cicero 59G1 \ 
j Rezidencija 3336 W 66-th Street Į 

Tolephone rrospect 85S5 

Bf. G. M. Glaser j 
Praktikuoja Jau tl matai 

1149 8. Morgan S t., kerta S2 *t. 

8peclall»uu McterifeH). Vrrltt*. s 

u Chroalšky Llgv. 
Valandos: 3—10 ryto, 12—I »o 
plet. f>—-o vak., *—I. 

rtL£;-ONA: YAH£>t «S7. 

c- 
y 

Phone Boulevard 2160 

Dr. A. J. Karalius j 
UŽSlSENtJUSiOS 

LIGOS 
«2j 

Valundoe: 9 Ik! 12 ir 4 tkt » 1 
kam la. 

sies so mm strcei 

jū1E3 K K T V 130 xSt JDbS 
CASH Męs poriiume kiterty ttondt a' 

luiu# xusb" .-eftf. A. tarkit* 
artta atslyskne. 
Atdera kasiU"* aao 9—C 
Utarninkals Keiverųala ir 
SubatoifclB 9—9. 

J.G. SACKHUM & CO. į 
1335 Miiwauke Ave. 
tar^e Wootf Ir Paulina «atTlų: į 

rJ AA^uAUSJ 

EXTRA! EXTRA! EXTRA! 

Šeimyniškas Draugiškas Vakarėlis 
Sis VAKARAS bus su PUIKIU programų. 

kurį rengia Gerai Pagarsėjęs Clilcagos 
JAUNU VYRU LIETUVIU DRAŲOIfiKAS PAŠELIN1S KLIUHAS. 

Subato], 15 Lapkr-Nov, '19 
MILDOS SVETAINĖJE 
ul42 S. Halsted St.. ant 2rų lubu. 

PRADŽIA 8 VALANDA VAKARE 
Minėtas vakarėlis bus labai iškilmiugus, pagerbimui savo nariŲ 

kareivių purgr}žusiŲ iš karės. Tai bus pirmutinio tokios rūšies bau- 
kietas ir šokiai. Inžangą 50c. ypatai. N'ariams 25c. Kviečiame atsikm- 
kyti visus be skirtumo. Kviečia, Komitetas. 



JUOZAPO BUDRIKO KRAUTUVE 

| 3343 SO. HALSTED STREET, OHICAGO, ILL. 

DIDELIS PARDAVIMAS GRAMAFONU^ GE- 

RIAUSIŲ IŠD1RBYSČIŲ. 

Pirk grama/ouą pas mus ir pirk dabar, r, sučSdysi pinigų. Kainos 
numažintos iki Lapkričio 15 d. Prie kožno gramafouo pridedamo (3 
rekordus ir 500 adatų dykai. Liberty Bondsųa priimame uit piVug. vertę. 
Chlcagoie parduodame airt lengvų išmokėjimų. Krautuvo atdara ne- 
daliomis iki 6 valandai po pietų. 

Didžiausia pasirinkimas gramafony visokio Išdirbjmo. kaina nuo 
10 dol. iki 25') dol. Katalogu rekordų, knygų, pasiunčiamo kiekvienam 
dykai; siunčiant tavoraa i kitus miestus; už prisiųnt.mą apmokame. 

Nauji Lietuviški Rekordai kaina po 85c vienas. 
Indainavo Butenis. 

B 4362 Pi.-akyk Man Mylimas Krašio ir Kur Upelis Teka. 
E ^363 Kas Subatos Vakarėli ir Jau Saulutė Leidaa. 
E 4273. Padainuosiu Gražią Dainą ir Našlys. 

Indainavo Mikas Petrauskas. 
E 2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis Ir Birutė. 
E 2358 Darbininkų M?.vsa1ietė Ir Sukeikime Kovą. E 3348 Suktinis lr Valu Valuže. 
E 4.272 Spragilų Daina ir Strazdeli. 

Indainavo St. Šimkaus Choras. 
E 3905 Aut Tėvelio Dvaro ir Nesigraudyk Mergužėle. 
E *90$ Bijūnėlis žalias ir Važiavau Dieną. 
E 4237 Jonas šraikis keliauja namo ir Maušiaus Kelionė. 

Monologai ir Dialogai. 
E 1248 Velnias Ne Boba — Dalis 1 ir 2. 
E 4090 Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie Nosj. 
E 1249 Mano Palvys ir Diskusijos. 
E 4180 Medžiotojai — Dalis 1 Ir 2. 

Invairųs Rekordai. 
E 1161 Tekėjo 3aulutė ir kad aš Jojau. 
B 124"» Kaip gražus, gražus Rūtelių Darželis ir Batu čystytojas. 
E 2(>o!J Krakoviakas ir Polka. 
E 2223 Pamylėjau Vakar !r Draugė — Polka 
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka — Polka; 
E 2581 Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. 
E 3243 Saulelė Raudona ir Beauštant. Aušrelė. 

Indainuota Choro. 
E ^165 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs. 
R 4181 Pilviškių Valcas ir ant Alvito Ežero Bangų Valcas. 
A 255.J Francuzy Melodijos. 

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame. 

JUOZAPAS F. BUDR1CK j 3343 S. Halsteo Street, Chicago, 111. | 

etaviu kmm&m 

j KEN05HA, YVIS. 

Lietuvos Laisves Varp0 
Išleistuves. 

Kenoshiečiai subruzdo ir 
visi rengiasi prie didžios Lie 

įtuvos Laisvės Varpo išleis- 
tuvių iškilmės. Lietuvos 
Laisvės Varpas atv.žiuoja j 
Kenoshą nedėlioje, lapkri- Ičio 16 d. Iškilmė prasidės 
3-čią vai. po pietų, Liberty Hali, Mihvaukee ave. ir 
North Main St. 

Programas susidės išpra 
kalbų ir dainų.—Tarp daug 
kitų kalbėtojų bus žymus 
kalbėtojas Kenosha miesto 
majoras, kuris savo turtin- 
ga kalba dar pirmu kartu 
prabils į vietos lietuvius. Jis 
aiškins Lietuvos dabartinį 
padėjimą ir kaip didesni as 
mens ir tautos užjaučia Lie- 
tuvai ir jos nepriklausomy- 
bės išgavimui. 

Solo dainuos Pranas Ja- 
kutis, ant piano akompa- 
nuos Vincas Sarpalšus. 

I Potam Lietuvo Laisvės 
Varpas užskambins Lietu- 
vai Laisvę ir Nepriklauso- 
mybę. Varpas savo malo- 
niu baisu oužadins musų 
širdyse meilę Tėvynės Lie- 
tuvos, kurios per savo am- 

žių užmiršti negalėsime. 
Juk varpai savo graudžiais 
ir skardžiais balsais nuo am 
žiu šaukia mus vienybėn, 
Dievo avinyčion, amžinas- 
ten ir per amžius šauks jie 
visus ir visų tautų vaikus 
liuosybėn, kad jie nebūtų 
po jungu kitos tautos ir ne- 

vergautų kitiems. Lietuvos 
Laisvės Varpas yra pirmas, 
kuris tarp mažųjų tautų pra 
dėjo skelbU joms laisvę ir 
neprigulm^ ę ir skelbs ją 
amžinai. ,;au vargiai kas 
gulės išplėšti tą laisvės žo- 
dį iš'Lietuvos širdies, kurį 

i 
J. BANSEVICH JOHN FREEBURO 

Lietuviu Atletų K Ii ubas rengia dideles ristynes, kurios i vyks nedelioj gruodži"; 7 dM 
pr» pietų ant Bridgepom. Sv. Jurgio parapijos svetinėje. Duris atsidarys 2 vai., o ristynes 
prasidės 3 vai po pietų. 

Risi a milžinas švedas Ja n Freoburg. kuris sveria avarg. Jis risis eu dviem lietuviais — Juozapu Banco, 
vifiu k;»ii<o genuliui u llptuvių ėmiktj, 3U kuriuo visi l|e,tuviai ,.bįj0 jniUs. Du metai tam atgal Jonas Kuljs dar 
gftodiao jj Juozapu Šimkum, kurio Uuncevičius visai ne.v>ij0i 0 kada reikėjo imtis, tai Šimkus išbėgo ir iš Chi_ 
cagos. 

Pereitą ziera;;. Katauskas šokinėjo kaip žvirblis piteS vanagą. Jonas Kulia vis bandė užbėgti kelią Baucevi_ 
?iut Jis visur kalbėdavo, kad Bancevi.čius bijo Kataus ^o, o Katauekas vis ketino imtis su Banc&vičlum. B^t 
kad?. Otto Prapotnikas. kaipo Bancovičiaua manedžeris, sureugė ristynėe, tai Katauskas visai nepasirodė; jiš 
reikalavo, kad Bancevifius padaryti? savo sunkumą tok; kaip jo. žinoma,[ jei Ba^cevičlus nevalgytų kc'uus du 
mėnesiu. tai ji paguldytu ir sena boba, neUk emlkas, Tas parodo, kad šitas ėmtkas bijo Bancevičiaus Turafi, 
geras ėmikas nepaiso kad jo prię.šninkas ir dusyk tieksverty kiek jis. 

Ir d. l»ar pažiurfsime, kaip jis milžiną šMdys. Nors' milžinas sako, kad jis neturės k;j veikt su tais katiuais, 
bet tie katinai gu-li iškasti jam šposą. Jis imsis su dvieir. lietuviais, BaACęvičium ir Karoliu Sarpalium. švedas 
turi paguldyti uos po du kartu, o jei ji paguldytų nors syki, tai .io butų pralaimėta. Atleetų Kliubat duoda tris 
šimto.-. Kuris išlaimės gaus 20«> dol., o kuris pralaimės UJO flol. 

Ristynes o dalyvaus apie penkios poros: Juozapas Plčntus su lietuviu žydeliu, Otto Prapot-.ikas su didžiu, 
kiu Bill Jerry, tvirtu slovaku. 

Domininkas Dudinskas su garsiu čeku 
šeštoj por.ii visiems žinomas Juozapas'Geštautąs imsis su drutuoliu Petru Cirtautu, sveriančiu 200 svarij. Visos poros Imsi.- galutinai. 7'iketų'kainos n«o 50 c. iki $2.i0. 

I 

L. L. Varpas įskiepys. 
Potam bus rodomi krutan 

tieji paveikslai, kurie yra 
| nuimti laike Amerikos Lie- 
tuvių Seimo ir Lietuvos Lais 
ves Varpo Išleistuvių paro- 
dos. Paveikslai yra 5,000 
pėdų ilgio ir labai įdomus, 
geistina, kad visi kenoshie- 
čiai juos pamatytų. 

Chicagos lietuviai, kurie 
tik matė krutančius paveiks- 
lus vįsi gėrėjosi ir net į kitas 
kolonijas važiavo jų antru 
sykiu pamatyti ir visur gau 
siai aukavo. Ar mes ke- 
noshiečia? duosimės kitoms 
kolonijoms save pralenkti? 
Mes turime pirmą garbę, 
po Chicagos lietuvių, Lietu- 
vos Laisvės Varpą pamaty- 
ti, priimti ir pasigėrėti jo 
gražumu, meilės ir vieny- 
bės šauksmo balsą išgyrsti. 

Todėl visi: vyrai, moteris, 
seni ir jauni rengkimės, kad 
tą dieną visi kuoskaitlin-! 
giausiai susirinktumėm ir 
Lietuvos Laisves Varpą pa- 
matyti galėtume. Esu tik- 
ras, kad visi busite užganė- 
dinti ir jausitės ne Am^riko 
je, bet anapus vandenyno 
Lietuvoje esą. Tik nepa- 
mirškite dienos. Tai bus 16 
dieną lapkričio, ateinantis 
nedėldienis. 

I, F. G. 

ATSIŠAUKIMAS, 
i Sandariečius ir gercs va- 

lios Tėvynainius. 
Štai 20, 21, 22 dd. lapk- 

ričio įvyksta A. L. T. San- 
daros Seimas Waterbury, 
Conn. Sesijos atsibus sve- 

tainėje 48 Green St., prasi- 
dės 10 vai/ prieš piet. Šiuo- 
mi Atsišaukiame j visas A. 
L. T. Sandaros kp, idant 
išrinktumėte kuodaugiausiai 
atstovų, kad šis Seimas bu- 
tų skaitlingas atstovais, 
idant galėtų tinkamai ap- 
svarstyti kaip savo partijos, 
taip ir musų atgimstančios 
reikalus, taip ir musų at- 
gimstančios Tėvynės-Lietu-1 
vos. Priegtam, kaip A. L. 
T. Sandaros kuopas, taip ir 
į visus geros valios lietuvius 
—malonėkite siųsti pasvei- 
kinimus Seimui, nop~mirš- 
dami pridėti aukų galuti- 
nam Sandaros morgičių iš- 
pirkimui ; taipgi kviečiami j 
visi musų veikėjai dalyvauti1 
Seime. 

į Visus pasveikinimus siųs- 
kite A. L. T. Sandarai — 

48 Green St., Waterbury, 
Conn. I 

Programas bus sekantis: 
Pirmą vakarą, tai yra lapk. 
20 d.—prakalbos; kalbės K. 
,G. Šliupas, K. Norkus—San 
!daros redakt., P. Purvis— 
"Tėvynės" redakt. Antrą 
vakarą — teatras, L. Dra- 
mos dr-ja "Varpas" sulos 
Iveikalą po vardu "Kalvio 
Duktė" pj, :ašė I. Zoipis. Tre 
čią vakarą šokiai. 

Visi atstovai turės progą, 
susipažinti su Waterburio 
jaunimu ir pasilinksminti. 
Visi rengimai atsibus toje 
pačioje svetainėje, kur bus 
Seimo sesijos. 

Širdingai kviečiami water 
buriečiai ir apielinkių lietu- 
viai dalyvauti Seimo paren- 
gimo programe. 

Su tikra pagarba •>- 

A. P. Osteika, 
V. F. Ruč/nskas, 
K. J. Paulauskas. 

REIKALAUJU ŠIAUČIAUS. 
Turi buti nevedęs. Gera mokestis. 

Darbas ant. visados. Del platesnių ži- 
nių rašyk klausdamas. JOHN VILKAU 
SKAS, i'iiotp, Wis. 

i 

VALENTlN*. u&J£S£Ma» «n 

CO» LFO» 
Mokina siuvimo Kirnl/oc dt>«iK»iti» 
dusnomi* ir refc&ralc dįi bizulo » 

iami|. Paliudijimai lfeduoda^l ir nt> 
rba raaykitfe, o u»ęp o> 

<w»lkt) Jums peUfim^. 
oh parūpinamo* orkai Atokankykit# 

»W7 W Madlsor «t v 

^ARA f rt '< 

Sęveros Gyduoles, užlaiko 
seimynos sveikata. 

I 

Geras Linimentas. 
Rodos, kad nėra reikalo aiSklnti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa- 
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė» 
jose nėra nieko geresnio už 

Severa's 
Gothard Oil 

(Severos Goth-rdišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas #kau- 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sanarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 

> tiekose. Kainos: 50 ct. ir 2 ct. 
taksų, arba 60 ct. ir 5 ct taksų. 

W. F. SEVERĄ CO. 

^ CEOAR KAPIPS IOWA 

KNYGA VALGIŲ GAMINIMUI. 
Jau Išėjo iš spoudos, kurioj telpa 4OO geriausių parinktų Ir 

Išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, turi 164 puslapius 9x6 colius 
didumo. Kaina $1.25 su prlsiuntlmu. Gaunama J. Budriko kny- 
gyne, adresas: 

Juozapas F. Budrik, 3343 S. Halsted st, Chicago. 111. 

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSU KAINAS 
f m Purg. C4ntw H# ny <r 8togam« PupUrU 

SPJECiaLiAI: MjMeva malevojlmul stubŲ li vldm«. po $1.60 ui *»Uon« 

S CARR BKOS WRF.CKING CO. 
SC08-90S9 60. HAL8TED 87 >,*£ET, OMICAO". » « 

Žinomai* per *ib n»*tu- <» Valii/io* priži.irinut* 

Henry J. SchniUer State Bank 
P*T«Iijant Suvieayti} Valstijų Valdžiai kaip pirnj# 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS ĮIIETUVĄ j 
ir gv&rantuoja 

Norinčias gauti prekes pinigų ir kitų 
meldilame kreiptja paa: 

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

* 1 < ■ tr r * T ^ » -r * T r t » t ».<■<!, »ri 

Geriausia Sekasi 
Liet. Amcr. Pramones Bendrovei 

DĖLTO, KAD 

TEISINGI SUMANIAI IR GABIAI YRA VEDAMA 
yiiiiiumi wm 

Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi: 

1) šioji Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik į 
kelis mėnesius laiko. 

Z) bioji tferorovė plačiausiai varo biznį jau net keliose ša- 
ikose ir turi įsteigus keieią skyrių, kaipo: 

a) j\uitoiruK.cijos (Svatymo), 
b) Exporio ir importo (invežimo ir išvežimo prekių į Lie 

tuvą ir iš), 
c) Industrijos (išdirbystės). taipgi 
d) biurą siuntimo pinigų, laivakorčių agentūros, etc. 

3) Šios Bendroves investytas turtas jau siekė keletą šimtų 
tūkstančių dolarių. 

4) Šios Bendrovės šėrai geriausią turi vertę, nes pinigai 
saugiausiai yra įvestinti į turtą, kurio vertė pakilus jau ant 5U# 
procento, reiškia, apvertus dabar Bendrovės turtą į pinigus, 
gaunama tiek pelno. Užtai ant tiek pat ir šėrai jau yra vertesni. 

5) Šioji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes į pusę metų 
po susiorgamzavimui jau išgali mokėti šėrininkams, nuo pelno 
iš apyvartos, net (8?°) aštuntą procentą dividendo. 

6) Šioji Bendrovė tinki miausiai gelbsti Lietuvai ii : j 
sia patarnauja Amerikos lietuviams persiuntime di\.b v ų i 

sio s^viemsiems į lietuvą, negeidžiant :'š to jokio pe n , i 
primokėjimu persiuntimo lesų. 

7) Šios Bendrovės darbą užgina Lietuves Prezidentes, ner 
jo prisiųstas laiškas šios Bendrovės eksperto skyriaus vedė į n. 
kuris čia tilpsta, duoda suprasti, k?d Lietuvoje p^gelbi yra M 
kalinga, nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama įaivrs su maistu ir 
drabužiais, dekuoja Amerikos Lietuviams už užuojautą. št?i 
to laiško turinys: 

Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kad L/etuva susi-lauks iš Amerikos Lie- 
tuvių lapkričio mėn. laivo su valgiais ir drabužiais, 
prašau širdingai padekuoti Amerikos Lietuviams 
už jų užuojautą ir pagelbą gimtajam kraštu/. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 
(Pasirašo) A. SMETONA. 

Lietuvos Vals£ybj6s prezidentas. 

\Nors šios Bendroves šėrai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 ir buvo manoma nuo 1 d. lapkričio, 1919m., tokia kaina 
pardavinėti, bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norin- 
čių prigulėti, tik negalinčių dabar užsimokėti, todėl paskiausiame 
Direktorių susirinkime buvo nutarta dar trumpą laiką pardavi- 
nėti sena kaina. Tokiu budu duoti progą visiems norintiems tap- 
ti šėrininkais už pigią kainą. Vienok patariama pasiskubinti, 
nes užsirašymai plaukia šimtais kas dieną ir neilgaį trukus ne- 
tiktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus, bet gali prisieiti, kad 
ir už pinigus šėrų negalėsi gauti, nes bus visi jau išparduoti. 

Todėl nelauk, užsirašyk «iandien. Dabar gali gauti po 
$10.00 šėz... Žinok, kad tai yra viena iš geriausių lietuvių Ben- 
drovių, daranti didžiausi ir pasekmingiauiį bizni. Neužmiršk 
pasakyti apie tai savo draugais ir, siųsdamas pinigus, įsitėrayk 
gerai jos adresą: 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. GREENE STREET, .. BALTIMORE, 1VQ). 
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-PERGALĖS PARODOS. 
t: Petnyčioj ir subatoj, lap- 
kričio 14 ir 15 dd. visoj 
£)hicagoj bu sbPergalčs pa- 
rodos, bei programai. Tuose 
.programuose bus rodama 
"įvairus dalykai apie S. V. 
Jtariumenę, kaip tai jų nar- 

sumą Francuzijoj, grižimp. 
namon ir t.t. 

Tu parodų tikslas, tai, 
kad padidinti S. V. armi jos į 
ligonbučių fondus. ; 

X TOWN OF LAKE 
Šaetuvai Gelbėti,' Draug/jos 
įf 1 skyriaus atskaita. 

į* Nuo 27 d. birželio, lig 30 
E rugsėjo, 1919 m. 

^Naujų narių pirsirašS per! 

f Kareivą: Leonas Paukštis' 
Leonas šveikauskis užsi- 

mokėdami po $2.00. Per J.! 
Jb Paleką: Martinas ir Juo- 

įeįpas Šuminai po .. $5.00 
Stanislovas Skipetis.. 4.00 
Sranas Bačiulis 3.00 
~Z. Ba'auckas, M. Martin-1 
Snas, D. Navickis, J. Ma-1 
karas, J. Stoškus, S. Skaly- 
ŽtUs ir A. Kunza po .. 2.00 
^Viso $14.00 
£-Ed. TaJuntis, Ad. Galubic 
kas, E. Urbutis, Domic. Gri- 

8~ liūnas, K. Barauckas po 
.00. Viso $5.00; 

H Viso per J. J. Pr leką 

$36,00 
, Per J. Vaišvilą užsirašė 
užsimokėdami po $2.00: 

P. Čiapas, J. Augaitis, P. 
Motsela, A. Petrokas, J. 
Kvietkauskrs, A. Puleikis, 
A. Jaugelis,V. Keitra, L. An 
dens, M. Raudonis, D. šar- 
kienė, V. Šalkauskas, J. 
Mastauckas, J. Skrodeiis,, 

Pr. Raila, J. Plankis, L. Ku-1 
kulskis, J. Petkus, A. Lyd-j 
žius, J. Kvietkauskis. J. Gu- 
džionis, K. Zobiela, D. Mi- 
kolaitis, V. Raila, L. Venc- 
kevičienč. Viso .... $50.00 

Po $1.00: J. Kalvaitis i* j 
St. Judeikis, vso ..,. $2.00 

Viso per J. Viašvilą 52.00 
Per Praną Puleikį: P. 

Briedis ir IL Grigolas po 
$2.00, viso $4.00 

M. Puteikienė $1.00, viso 
$5.00 

Per P. Venckų, po $2.00: 
P. Ukockis, J. Jurkus, J. 
Kluras^ J, Jonušas, viso 

$8.00 
Po $1.00: 
S. Vaitkus, B. Jankaus- 

kas, J. Pūkelis, P. Bleris, J. 
Bajoriunas, V. Kleinas, M. 
Kuisaitė, J.: Pocius, J. Bas- 
lis, M. šveikauskis, A. Ša- 
tenas, A. Baužis, viso 12.00 
J. Šaučiunas ir A. Zobiela, 
po 50 ct $1.00 

£ PRANEŠTAS. 

fLRININKOMS I .T BERT V LAN D & INVESTM. CO. 
ievini jums pranešama, kad Metinis susirinkimas šėrininkų 

Eiberty Land & Investrtient G\ įvyks Lapkričio- Nov. 21 d., 
TV 19 m., 8 valandą vakare, Mildps svet., 3J 38-42 S. H^lsted 
§£, Chicago, 111. Tikslu gavimui raporto nuo valdybos, išrin- 
kimui direktorių ateinantiems metams ir: atlikimui tokio biz 
tjįo, kokis pasirodys reikąjjngn atlikti šiame susirinkime. 
2: Visiems šėrininkams buvo išsiuntinėti laiškai sn užkvieti- 

mpis'dalyvauti minėtame susirinkime, bet nekurie laiškai sur 

įpž/jji atgal — pačtas nesurado.yjodėl meldžiame visų tų, kit- 

Bp pe^ i kėlėte kitur gyventi, priduoti savo adresus į korpufa- 
^osijjfisą. Taij)gi nepamirškite dalyvauti. aiit ,yįrsmihėtb sii- 
fiinkimo. Su pagarba, LIB. LAXD\'&\ IXV. CO. 
SOl' S Halsted St., J. Sinku's, Secr. 

Viso per P. Venckų 21.00 
Per S. Balčiūną: 

P. Šimėnas $5.00 
Po $2.00: A. Pilipavičius, 
V. Paukštis, V. Saleckis. 
viso $6.00 

Po $1.00: G. Balčiukas, 
P. Žalinskas, M. Damiška, 
S. Vielius, Attlas (žydas), 
;S. Narala ir J. Blažėnas, 
$7.00. Viso $18.00 

Per L. Šveikauskį, po $2.: 
S. Mišeika, V. Saunomis, K. 
Paulius, K. Jospelkis $8.00 

Po $1.00: S. Lukošius, K. 
Pigenas, J. Rimelis, K. Kin- 
deris, J. Merekelis, P. Sar>- 
dargis, — $6.00. M. Švei- 
kauskis 50c. Viso .. $14.00 

Per P. Grybą, po $2.00: 
M. Dobilas (sunus), J. Bau- 
ža, P Shm'dt ir J. Kusai- 
tis $8.00 
A Norkus ir John Shultz 
po 1.00 $2.00 
Rozalija ir Kazimiera Do- 
bilaitės, po 50 ct. .. $1.00 

Viso $11.00 
Per J. Yucių, po $2.00: 

J. Yucius ir J. Mikolaus- 
kis $4.00 

Per L. Geležinį: K. Yo- 
vaičas ir P. Misns po $1.00 
viso $2.00 

Per A. Jasaitį, po $2.00: 
J. Daujotas. I. Miliauskis, 
B. Juškus, S. Kazlauskis, A. 
Buksas,-»0. Buksaite. Viso 

$12.00 
Per J. Yanavilių, po 2.00: 

I. Trakšelis. P. Trakšelis, P. 

Galdukis, B. Milius, ,$8.00 
K. Mockevičių $1.00 

Viso $9.00 
Per J. Stulgį, po $2.00: 

P. Anglickis, B. Kinzgaila, 
P. Stulgis. J. Dudėnas, 8.00 
P. Norkus $1.00. Viso $9.00 

Ant Susivienijimo Lietu- 
viškų Organizacijų susirin- 
kimo .prisirašė: / 

J. VĮskontas ...... $5.01 
Po $2.00: A. Venckevičius, 
Ed. Kareiva ir P. Verbic- 
kas $6.00 
Po $1.$$: P. Venekus, S. 
Balęiunas ir V. Andriekuš 
$3.00. Viso ...... $14.00 

Laike viešo susirinkimo 

Tf T A T Reiki> Sukelti TITĄ T i 
1 UUJ LktaTOi Pasėti | UUJ 1 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA j 
PASKOLINT JAI VIENA MILIJONĄ DOLERIU ANT DVIEJŲ METU IR \ 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSį PROCENTUS IN METUS. 

i n 
ii 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amen k s Lietuviu Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė sc- j 
kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp j 
Lietuvo:, valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės ..ukdlime | 

$1,000,000.00 paskohs dvejiems metams ant Sy2 nuoš." 

Ko mums dar laukt! ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bcmi 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 

" $100.00 " " " 

$10.00 
" $500.00 $50.00 

$1000.00 $100.00 
Sėsk tUojaus ir išpildęs aplikaciją, prilsiųsk tuo jalus su reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad saivo prie- 
dermę išpikiei. .... 

BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuottii užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą.'mokestį $ 

Lai gyvuoja LiettUva! 

Maino vardas 

Gatvė 

Mielstas 

21 d. liepos p. J. J. Elias 
'svetainej, po $5.00: A. Geii-I 
čiauskas, P. Balsis, P. Gry- 
bas, A. šeclpitis $20.00 

Į Po $2.00: L. Banevičia, St. 
Ragauskis, J. Genčiauskis,1 

i L. Geležinis, S. Kolyčius, 
j]A. Daugiela, N. Petravičia, 
N. Baltrukonis, J. Bartkus, 
J. Kibus ir J. Jakutis $22.00 
St. Nemčiauskis $3.00 
Po $1.00: A. Anicevicz, A. 
Mikaliunas, J. Jonkaitis, J. 
Skirmontas ir P. Venckus 
(damokejo iki $2.00) $5.00 

Viso $50.00 
Ammalgamate, Meat Cut- 

[ters and Buchers Work- 
mans of North Amerira A. 
F. of L. Locall 257. (tai yra 

! skerdyklų unijos lietuvių 
'skyrius) per S. Balčiuna 
1 rP200.00 
| Draugystė Meilės Lietuvių 
per A. Kareivą .... $8.00 

! Per organizatorius surink 
ta ... $197.00 

Per Viešojo Susirinkimo 
Vakarą $50.00 

S. L. O., Town of Lake, 
susirinkime $14.00 

| Viso $469.50 
Išmokėta: 
Spauda plakatų (atsišau- 

kimui) deJ Viešų Susirin-1 
kimų,. Town of Lake ir' 
Brighton Park .... $10.00 

Atspausdinta 200 atviru- 
čių del Extra susirinkimo 

>, $3.00 
Gumirė antspauda $.70 j 
Rugpj. 30 d., 1919 m. pa- j 

siustą i L. G. D. Centrą1 
$113.00, 

Viso išmokėta .. $128.50 | 
Inplaukos buvo $469.50 j 
Pas Skyriaus Iždininką j 

randasi $341,00 ( 
Rast., J. J. Pulekas. i 

CICERO, 1LL 

Lietuvos Laisvės Varpo Iš- 
leistuvių parodas ir Amerikon 
Lietuviu Seimo kaitantieji pa- 
veikslai bus rcdomi Cicero, se- 
rčdos ir ketverto vakare, lap- 
kričio 12 ir 13-&, 14th Street 
Therūre. 

Paveikslai yra įdomus ir ža- 
vėti -- žavejanti, žmogaus jau, 
smus siavęp traukia. Jie jau at- 
lankė visas Chicagps lietuvių 
kolonijas ir, kurie juos mate,1 
visi gėrėjos', ir sakė, kad tikrai 
puikus ir įžiurėtojus padaranti į 
nėmiršljaihčiols atminties įspu- 
d*' 

Cicero yra paskutinė kolo- 
nija, kurioje bus mdomi šie 
garsus ir puikus kratantieji pa 
veikslai. Paskui išvažiuoja į va 

karinės valstija, — lietuviais 
apgyventas kolonija)* ir jau var 

giiai begrįž Chicagon. 
Todėl kurie dar nesate ma- 

tę ir norite pamatyti nepraleis- 
kite progos, kuoskaitlingiau- 
siai atsilankykite. 

Visus kviečia,, 
Rengėjai. 

KLIUBIO "LIETUVA" 
NARIŲ DOMAI. 

į Lietuviškas Teatrališkas 
Kliubas "Lietuva" laikys 
savo menesinį susirinkimą 
pėtnyčioj lapkričio 14 d., 
7:30 vai. vakare, Švento 
Kryžiaus parapijos svetai- 
nėj. 

Gerbiamieji nariai, ma- 
lonėkite kuoskaitlingiausiai 
susirinkti, nes bus išduotas 

i pilnas raportas nuo atsibu- 
[vusių dviejų teatru ir daug 
Įftaujų dalvkų del Kliubo la- 
ibo. 

^ 

N. K. 
I 

DELEI SIUNTIMO 
DRAPANŲ LIETUVOS. 
L; G, D. Chicagos apskri- 

tys nutarė antrą partiją, su- 
i rinktų drapanų išsiųsti se- 

kantį panedėlį, 17 d. lapkri- 
čio, tpdėl skyriai malonėkite 
pasirūpinti, idant surinktos1 
drapanas syki ubutų išsiųs- 
tos. 

Drapanas gerai supakuo- 
kite (jei didelės skrynios, 
tai apriškite viela ar gele- 
žėle per vidurį ir ant galų). 
Supakuotas drapanas atga-1 
benkit į Chicago Cloth'ng 
Store, 1922 So. Halsted Si., 
kur p. Ant Martinkus pasi- 
žadėjo prigelbėti labdary- 
bės darbe, suteikdamas dra 
panoms vietos. 

Skyriai gabenkite tik su- 

pakuotas drapanas, gi pa- 
laidas palaikykit kitam sy- 
kiui. Drapanų išsiuntimas 
jau aprūpintas. 

R. Adzgis, apsk. sekr. 

LIETUVIU TARYBŲ KO- 
MITETO SUSIRINKIMAS. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
bos komiteto, kuris suside- 
da iš 21 nario, susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj, lapkričio 
14 d. Pildantis komitetas 
privalo atsilankyti. 

P. J. Evaldas, Sekr. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 

Mitchell 1914 už $285.00 vert. 
$500. mašina gerame stovyje ir važiuo 
ti išmokinsiu. Atsišaukite 3127 So. 
Emerald Ave., 3čos lubos 

Paj ieškau savo sesers Onos Reka- 
šaitės po Vyru Kancienės. Dešimts rae 

tų atgal gyveno New Britain, Conn., 
o dabar nežinau kur, 21 metai kaip A- 
merikoje, 20 metų kaip tekėjusi. Ji pa- 
etina iš Kauno gub., Telšių valsčius, 
Lūkės parap. SklanBČių sodos. Ji pati 
arba kas žinote malonėkite pranešti: 
Mr. ANTON REKA6IU8, 4448 S. Her- 
mitage Ave., Chicaho, 111 

BARGENAS 

Parsiduoda farma 105 akerių Mi_ 
chigan valstijoje, netoli nuo miestelio 
Pullman, Mich., arti geležinkelių. Ant 
farmos dveji burtininkai verti apie 
$7.000, viskas parsiduoda už $8,000. 
Pirkimo reikalais kreipkitės pa«: 

S. VILIMOYITZ 
8924 Cottage Grovė Ava, 

Chicago, 111. 

NESTREIKUOKITE! 
Kam dirbti kitam jeigu gali buti 

pats sau ponu, išmokdamas barbarys_ 
tčs amatą j trumpa laiką.. Tas amatas 
tai pravers net jeigu gr{žtumei j savo 

tėvynę. Del platesnių žinių rašykite 
pas: 
NOSSOKOFF'S INTERNATIONAL 

BARBER SCHOOL 
1202 Penn Ave., Pittsburgli. Pp 

PARSIDUODA 1G0 AKERIU ŽEMES. 
Labai derlinga žemė. netoli nuo mies 

tų ir stoties, geras vanduo. Priežastis 
pardavimo — savininkas turi krautu- 
vę Ir nteuri pakaktinai darbininkų dirb 
ti prie ūkės. Klauskite: JO. SHAR- 
KfiY, Frankfort. He'.«rhtB, UI. 

Paleškau savo pusbrolio Benedikto 
Katausko taipgi ir Pranciškaus Ka- 
tausko. Abudu paeina iš Kauno gub., 
šialių parap. Jie patys ar kas kitas 
apie uos žinote, malonėkite atsišaukti 
sekančiu adresu: JUOZAS ŠNABIS, 
606 Garfield Ave., Detroit. Mich. 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda didelis sandelis groserio ir 
rūkytos mėsos. Turi butl parduotas į 
trumpę, laikę. 8944 Houston Ave., So. 
Chicago. 111., Telef. So. Chicago 64.54. 

REIK ALA L JAM A anglių malnle- j rlų su Šeimynomis Ir nevedusių j Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už1 
gavimu darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipklt53: 30 S. Canal Street.! 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach BItters yra pri- 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikrą 
lr geriausiu gyduolę d81 kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą. neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvop skausmu, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach BItters viską prafialina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o bueltc 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkoa, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute BIttėrte iŠ šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, lr nėra prlpažlntao 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prislųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus Ir 
užsakymą klek relkalaunat tai prlslų 
slme dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskit 
tikrą, lr alikų savo antraSą, ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANA9 CO 

616 W. 31 st 8t., Chlčago, III. 

REIKIA PAGEELBOS 

REIKIA LEBERIŲ 
j faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39tii & Stewart Ave. 

SHIPPING DEPARTMENT 
MERGINOS 

IR 
MOTERIS j Dabar yra viena iš geriau- 

sių progų merginoms ir mo- i 
terims, kuros nori išmokti; 
darbą, kuris reikalingas 
Shipping Skyriuje. 
Darbas tokis: vyniojimas, 
rišimas pundelių, sverimas 
parcel post orderių ir t. p. 

Gera pradine mokestis. 
Puiki proga išsidirbti garą 
darbą. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų 

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN AVE. & 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTERIS 
Prie lengvo, švaraus ir žin- 
geidaus darbo musų Popie- 
rių, Baksų, Trunku ir Sie- 
ninių Popierių dirbtuvėj. 
Gera pradine alga. Puiki 
proga išsidirbti gerą darbą. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

LEBERIU 
TROKERIŲ 

WAREHOUSE MENŲ 
PEKIERIŲ 

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

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKIA MOTERŲ 
Reikia moterų ar merginų plovi. 

mui grindų, maidynių ir kambarių.. 
Atsišaukite pas prižiūrėtoją (House- 
keeper) 

Lakota Hotel, 
3001 So, Mlchigan Ave, 

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

LORD & RUSHNELL. 
2424 So. Laflin Str. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuotl aSklas. 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO. 

228 W. Kenzie St. 

REIKIA MERGINU. 
prio lengvo dirbtuvės darbo. Paty- 

rimas nereikalingas $15. { savaitę pra- 
dedant. Pastovus darbas'. Valandos nuo 
7:45 iki 5. Subatomls iki pietų. 
CHICAGO MINIATURE LAMP WKS. 
652 W. Lake St., 2-ros lubos. 

REIKIA VYRU. 
Reikalaujt.me tvirtų vyrų 1 cold Sto- 
rage. Atsišaukitee greitai: 

U S. COLD STORAGE CO. 
39th ir Hoyne Avenue 

NAUJA KNYGA! 
Visiems instrumentams ir 

dainavimui 8 lekcijos notų. 
išsimokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų 
knyga $1.50 parduodu už 
$1.00, viena daina 10 lentų. 

A. BARONAS, 
6110 Utica Ave. N. E. 

Cleveland, Ohio. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA MERGINU T R JAU 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkinio darbas. 
Gera mokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mo- 

ka bonus. 

48 valandos į savaitę. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 X. Desplaines St. 

VAIKAI 
IR 

VAIKINAI 
nuo 17 iki 25 metų 
merchandise* 

IR 
SHIPING DEPTS. 

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

derius. 
Gera pradine mokestis. 

Geros progos išsidirbti garą 
darbą. 

Pastovus darbas. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
Mums reikiamerginų, kurios 
norėtų išmokti darbą sekan- 
čiuose Prekių Departamen- 
tuose : 

žaislų. 
Vaistų, 

čeverykų, 
Pa n čekų, 

Jubilerijos, 
Sidabro, 
Apatinių 

Šniūrelių ir Skraždų. 
ir kituose prekių departa- 

mentuose. 
Pildyti orderius 

Patikirnti orderius 
Inspektuoti Prekes 

Rišti Prekes 
Vynioti pakus. 

Gera alga pradedantiems. 
Patyrusiems mokama sulyg 
jų mokė;imo atlikti darbą. 
Gera Proga išsidirbti gerą 
darba. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 
HOMAN AVE.. & 

ARTHINGTON ST. 

VAIKAI. 
Dirbti ofise musų Clerical 
Departamente, prie abelno 
ofiso darbo. 
Gera pradine mokestis ir 
geros progos išmokti gerą 
darbą vaikams, kurie nori 
išsidirbti pastovų darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 
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