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LIETUVA TAIKINSIS SU BOLŠEVIKAIS 
į Rusai Kryžiokai Kovai 

Su Bolševikais. 
f 

Artinas) Korejiečių Revoliucija. 
* Neims Ateiviu Keriumenen. 

Laike Karės Mirė 800.000 
Serbu. 

LIETUVA TAIKYSIS SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Revelis, spalio 2 d. (per 
Kopenhageną 3 c!.). Specia- 
lis korespondentas laikraš- 
čio Chicago Trbune prane- 
ša, kad Estonija, Latvija ir 
Lietuva pradės taikos dery 
bas su bolševikais. Tokis 

į nuosprendis išnešta pereitą 
'i naktį minėtų tautų konfe- 

rencijoje Dorpate. 
Laikinoji valdžia oiaur- 

vakarinės Rusijos, kuri da- 
lyvauja konferencijoje, ne- 

balsavo. 
Visos trįs Baltiko šalįs, 

derybose su bolševikais, 
veiks kaipo vienutė, nes to 

įlavo Estonijos dele- 

tarime su bolševikais Psko- 
ve dvi sąvaiti atgal. 

Šis žingsnys Baltiko val- 
stijų yra pirmas žingsnys 
formalio pripažinimo sovie- 

tų Rusijos kaipo neprigul- 
mingos valstijos. 

Estonija, Latvija ir Lietu- 
va dabar rinks atstovus, ku- 
rie susitiks bolševikų atsto 
vus mieste Dorpate. Laiakas 
susitikimo dar nėra nusta- 

tytas. 

preliminariame pasi- 

RUSAI KRYŽIOKAI KO- 
VAI SU BOLŠEVIKAIS. 

Londonas, spalio 3 d. — 

Čia pranešama, kad Omske 
susitverė tikybinis ordenas 
Švento Germogeno, kurio 
tikslu yra kovoti su Rusijos 
priešais ypač su bolševikas, 
kaipo priešais krikščionybės 
ir stačiatikių tikėjimo. 

Šių legijonų viršininkai 
susidės daugumoje iš dvasiš 

kių, taip ir iš profesorių ir 

žymių politikų. Jų simboliu- 
mi yra kryžius. 

ARTINASI KOREJIEČIŲ 
REVOLIUCIJA 

Honolulu, Salos Haiti, 

spalio 3 d. Vietos Japo 
nų laikraštis patalpino pra- 
nešimą iš Tokyo, kad .šiau 
rinėje Korėjos dalyje pilrn 
ginkluotų korėjiečių sukilė 

lių, kurie tik laukia tinka 

mos progos, kad paplitus 
po visą šalį. 

Pranešme taipgi pabrie- 
žiama, kad Japonijos val- 

į džia turi paruošusi nemažai 
kariumenės, kuri prie bile 
sujudimo, tuojau gali ke- 
liauti Korėjon malšinimui 
sukilėlių. | 

NEIMS ATEIVIU 
KARIUMENĖN/ 

Washington, D. C., spalio 
3 d. — Šiądien generolas 
Black, viršininkas inžinie- 
rių korrpuso, išdėstė armi- 
jos reikalus atstovų buto 
militariai komisijai. 

Jis užreiškė, kad pirmiau 
Suvienytų Valstijų armijon 
buvo imami ateiviai iš ko 
pasinaudojo Vokiečiai, nes 

būdami S. V. armijoje, jie 
sužinojo daug svarbių da- 
lykų ir vėliau tas išėjo ne- 

naudon S. V. armijai karės 
lauke. 

Jau paskelbus karę vo- 

kiečiai buvo pradėję skverb 
tis kariumenėn, bet tas tuoj 
buvo sulaikyta. 

ToHau generolas Black 
patarė priimti ateivius ka- 

riumenėn, kuomet jie užreiš 
kia norą pastoti Suvienytų 
Valstijų piliečiais. 

LAIKE KARĖS MIRĖ 
800,000 SERBŲ. 

Belgradas, spalio 2 d. — 

Pranešama, kad Serbija lai- 
ke karės nustojo apie penk- 
tą dalį savo gyventojų. Nuo 
vieno tyfo, kaip pranešama, 
išmirė apie 300,000. 

ANGLIJOS STREKAS 
STIPRĖJA. 

Londonas, spalio 3 d. — 

Anglijos gelžkelių unijos 
atmetė pasiūlymą priimti 
septinių dienų santaiką tarp 
darbininkų ir kompanijų. 

Dėlei to nuotikio valdžia 
preipėsi prie piliečių, kad 

■ stotų liuosnoriais į laikinų 
■ pilicistų eiles. Tuomi nori- 
L, ma suorganizuoti stiprią sar 

■'gybą apsisaugojimui reikme 
■(nų pristatymą publikai. 

Įsismarkavo. 

J [(CopyrlįĮht) 

m 

įvairus elementai šalyje pakėlė tokį lermą, kad negirdi nei Dėdės Samo 
įsakymo imtis atbudavojimo darbo. 

Atmetimas pagaminto vai 
džios projekto įvyko po kon 
ferencijos tarp premiero 
Lloyd George ir unijų at- 

stovų. 
Unijų sekretorius J. H. 

Thomas išleido pranešimą, 
kad unijų atstovai negalėjo 
priimti valdžios išdirbto plia 
no dėl susitakymo,, nes tame 
plane buvo reikalaujama, 
idant unijos pasiduotų be- 
jokių išlygų. 

PREZIDENTAS SERGA. 

Washington, D. C., spalio 
3 d. — Prezidentas Wilso- 
nas kiek susirgo laike pra- 
kalbų maršruto po Suvie- 

nytas Valstijas. Pirmiau bu- 
vo manyta tai neesant pa- 
vojinga, bet prezidentas vis 
nesveiksta. 

Šiądien jį lankanti dak- 
tarai turėjo du pasitarimu 
ir neprieita prie jokios nau- 

jos nuomonės. Geriausiu 
vaistu, sakoma, yra poilsis, 
ir todėl prezidentas saugo- 
mas nuo bile darbo. 

Gi Dr. Dercum iš Phila- 
delphia, Pa., kuris buvo spe 
cialiai iššauktas Washingto- 
nan, prezidento sveikatos 
stovį skaito pavojingu gy- 
vasčiai. 

Visa eilė prezidento gimi 
nių pribuvo Washingtonan. 

NAUJAS REKORDAS 

ORLAIVIŲ SMARKUME. 

New York, spalio 3 d. — 

Čia gauta žinia, kad tūlas 
francuzas Villa Coublay nu- 

statė naują rekordą orlaivi- 
įninkystėje jis buk lėkęs 184 
! mylias į valandą. Tai butu 
apie 20 mylių daugiau už 

, pirmiau oficialiai nustatytą 
i rekordą. 

SUDUŽO 20 TAVORINiU 
VAGONŲ. 

Phiiadelphia, Pa., spalio 
2 d. — Traukinys su preke- 
mis iš Chicago ant užsisuki- 
mo nušoko nuo bėgių ir su- 

dužo 20vagonų sudarydami 
krūvą mišinio prekių ir sulu- 
žusių vagonų. Apie už poros 
minučių atlėkė ekspresas ir 
mašinistas vos suspėjo sulai- 
kyti traukinj ir išgelbėti 
traukinį nuo nelaimės. 

Vienok lokomotyvas, val- 
gomasai kambarys ir ketu- 
ri vagonai tapo numesti nuo 

bėgių Mašinistas ir pečku- 
rys tapo sužeisti, bet pasa- 
žieriai niekas daugiau nenu- 

kentėjo. : 

DENIK1NAS IŠGELBĖS 
RUSIJĄ. 

Paryžius, spalio 3 d. — 

Čia pribuvo iš Turkijos ru- 

sas aficieras, kuris tulą lai- 
ką buvo pietiniame Rusijos 

| fronte. Jis pasakoja, kad 
generolas Denikinas yra 
vienintelė Rusijos viltis. Jis 
girdi išgelbės Rusiją iš bol- 
ševizmo. i'* 

Generolui Denikinui daug 
prigelbsti Anglija, kuri pri- 
statė jam aprengimų dėl 
100,000 kareivių. Denikino 
fronte taipgi matosi angliš- 
kų tankų, 

TEISĖJAS NUVEDĖ AD- 
VOKATĄ KALĖJIMAN. 

So. Chicago, 111., spalio 3 
d. — Vietos teisme tapo su- 

areštuotas streikierių advo- 
katas Thomas A. Green. Jis 

| suareštuota po tulo ginčo su 

teisėju; dargi pats teisėjas 
'ir kalėjiman jį uždarė. 

JŪRĖS VERDA. 

Hilo, Salos Haiti, spalio 
2. d. — Lavos upelis iš ug- 
niakalnio Mauna Loa slenka 
linkui jūrių netoli Hilo La- 
va šiuo laiku sudaro upę arti 
1,000 pėdų pločio ir 30 pė- 
dų augšeio. 

Lava plaukia it milžiniš- 
kame lovyje, kurio kraštus 
sudaro sustingusi lava, gi 
verdanti lava sau ramiai 
trukia linkui jūrių. 

Raudini lavos r'tuliai pa- 
siekę vandenį eksplioduoja; 
gi vanduo jūrėse verda pus- 
ratyje pusė mylios nuo la- 
vos įtakos jurėsna. Pakraš- 
tys pilnas užmuštų žuvų. 

Bet šiaip ugniagalnio iš- 
siveržimas padarė nedide- 
lius nuostolius; sunaikino 
keletą namų, kiek medžių ir 
gyvulių. Mat išsiveržusi lava 
slenka senaisiais lavos ta- 
kais, kuriomis vietomis gy- 
ventojai nesinaudodavę. 

1 

j TAFTAS TARIASI SU 
SENATORIAIS. 

Washingto, D. C., spalio 
3 d. — Buvusis prezidentas 
Taft, apsilankęs Washingto- 
ne su budžeto reikalais, taip 
gi turėjo privačius pasikalbę 
jimus su senatoriais klausi- 
me užgirime taikos sutarties. 
Jis kalbėjo su priešais su- 

tarties ir su jos šalininkais. 

JUGO-SLAVIJA BE MI- 

NISTERIŲ KABINETO. 

Belgradas. Serbija, spalio 
3 d. — Naujas Jugo-Slavijos 
premieras Partich negali su- 

daryti naują ministerių Ka- 

binetą ir negali, užimti vie- 
tą neseniai rezignavusio ka- 
bineto. 

POPIEŽIUS TAIKOS! 
SU ITALIJA. 

Rymas, spalio 3 d. — Ita- 
lijos valdžia vis buvo šnai- 
ruoju su vatikanu nuo 1870 
metų, kuomet Garibaldi kon 
fiskavo daug bažnytinio tur 
to. Nuo to laiko valdžios at- 

stovai Vatikane nebuvo pa- 
geidaujami. 

Italijoje vis ekzistavo 
kaip ir dvi spėkos: dvasiš- 
kijos šalininkai arba įuodie- 
jie ir valdžios šalininkai 
arba baltiejie; tarp jų nuo- 

lat buvo rami vidujine kova. 
Dabar gi santykiai tarp Va- 

tikano ir valdžios, sakoma, 
pradeda gerėti. 

POLIAUS TIRINĖTOJAl 
KALBĖSIS SU LONDONU. 

Lndonas, spalio 3 d. — 

Sekančią vasarą Anglijos 
mokslavyriai tirinės pietinį 
polių. Šiai ekspedicijai tai- 
soma specialis orlaivis, ku- 
ris turės bevielinį telegrafą 
vidutinio stiprumo ir per- 
duos žinias laivams esa*i 

tiems toliau nuo poliaus. Gi 
"jie tuojau perduos, su pa- 
jelba stiprių aparatų, civili- 
zuotam pasauliui. 

reikmenis priešbol- 
ŠEVIKIŠKOMS SPĖKOMS. 

Stockholmas, spalio 3 d. 
Pranešama, kad Šiaur-vaka 
rinės Rusijos štabas išleidęs 
užreškimą, jog gauta Įvai- 
rių reikmenų ir amunicijos 
iš Anglijos ir Suvienytų Vai 

stijų. 
Pranešime taipgi pridu- 

riama, kad bolševikai tapo 
suvaryti į pelkes ir turėsią 
pasiduoti. 

ŠAUDĖ Į DEMONSTRAN 
TUS BERLYNE. 

Berlynas, spalio 3 d. — 

Berlyne įvyko darbininkų 
demonstracija, kurioj daly- 
vavo apie 15,000 žmonių. 
Kariumene sutiko demon- 
strantus šuv ičJ' 3; užmušta 
vienas ir sužeista 10. 

DEGA ALIEJAUS 
LAIVAS. 

Liverpool, spalio 3 d. — 

Čia pribuvo ingula laivo 
Nembe, kurs, kaip praneša- 
ma, degąs jau savaitė lai- 
ko prie vakarinio Afrikos 
krašto. Laivas vežė 40,000 
bačkų aliejaus. 

38,222 FARMERIU 
EMIGRAVO KANADON. 

Ottawa, spalio 3 d. — Bė 

gyje pereitų 8 mėnesių per- 
ėjo Kanados rubežių apie 
70,000 asmenų. Iš kurių, 
kaip praneša oficialės skait 
linės 38,222 amerikoniškų 
farmerių, kurie nuvyko Ka- 
nadon apsigyventi ant vi- 
sados. 

LENKIJOS ATSTOVAS 
MEKSIKOJE. 

Mexico City, spalio 3 d.— 
Čia, kaip praneša vietos 
laikraščiai, pribuvo Lenki- 

i jos atstovas Šalkowski, ku- 
'ris rūpinsis, idant Meksikos 
valdžia pripažintų Lenkijos 

i neprigulmybę. 
I 

OMAHOJE AREŠTUOTA 
75 YPATOS. 

j Omaha, eNbr., spalio 3 d. 
j Čia sąryšyje su praeitomis 
i riaušėmis tapo areštuota 75 
1 
asmenis. 

Generolas Wood rekomen 
davo nusamdyti dėl tvarkos 
palaikymo 100 policistų ir 
įsigyti policijai porą kulka- 
svaidžių ir 30 riaušinių šau- 
dyklių. 

RAUDONAS KRYŽIUS 
PIRKO CARO PALOCIŲ. 

Varšava, spalio 3 d. — 

Amerikos Raudonas Kryžius 
nupirko Baltstogės giriose 
buvusio Rusijos caro palo- 
cių. Caras vasaromis atva- 
žiuodavęs ten pamedžioti. 
Šiame palociuje, kaip pra- 
nešama, bus įtaisyta vai- 
kams ir seneliams bei palie- 
gėliams prieglauda. 

SUSTREIKAVO TEISĖJO 
TARNAI. 

Londonas, spalio 3 d. — 

Visi tarnai teisėjo R. D. 
Hare sustreikavo ir piketuo- 
ja namą, neleisdami niekam 
vežti maistą teisėjo naman. 

Policiia ėmėsi sergėti teisė- 
ją- 

NAIKINS MONARCHIJOS 
ŽENKLUS. 

Berlynas, spalio 3 d. — 

Vokietijos valdžia rengiasi 
išleisti įsakymą, kad butų 
nuimami nuo namų, ants- 
paudų, kiškų, sagučių ir vi- 
sų kitų dalykų visi ženklai, 
reiškianti monarchiją. 

KAIZERIO VIRTUVĖ 
WASHINGONAN. 

St. Nazaire, spalio 3 d. — 

Virtuvė, kuri visą laiką bu- 
vo vežiojama paskui kaize- 
rio vakariniame (Francuzi- 
jos) fronte gabenama Į Su- 
vienytas Valstijas, kur bus 
perduota Smithsonian muze 

jui Mashingtone. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkejc. 
Šiądien ir rytoj oras ne- 

|pastovus bus kiek lietaus; 
biski šalčiau; vidutiniai piet 
vakarių vejai. 

Saulėtekis, 6:51; 
Saulėleidids, 6:27. 
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MUSŲ DVARININKŲ PURVINI 
DARBELIAI. 

Viena didžiausių pasaulyj niekšysčių 
yra savo tėvynę priešams parduoti. Mo- 
rališkai sukirmiję musų dvarininkai jau seniai neteko jokio garbės pajautimo ir 
jie tokiems purviniems darbams kaip tik 
ir tinka. Kuomet visa Lietuva nuo vaiko 
iki senio sukįlo savo tėvynę vaduoti nuo 
priešų ir iškovoti jai šviesesnę ateitį, tai 
musų dvarininkai užsidėję snipiškus kro- 
melius ėmė iš pasalų pačiais/provokatoriš- kais budais kenkti Lietuvos armijai, bi tik 
išgelbėti savo apiplyšusius dvarelius ir pa daryti iš Lietuvos poniškosios Lenkijos 
provinciją. Ne kas kitas, bet jie atsikvie- 
tė iš Lenkijos legionus, ne kas kitas, bet 
jie samdo tukstančius šnipų agitatorių, ku 
rie platina tarp žmonių bjauriausius gan- 
dus-prasimanymus, kad tik įnešti nepa- 
sitikėjimo dvasią į Lietuvos liaudį ir to- 
kiuo badu sustabdyti jos kilimą. 

Kuomet lietuvio kaimiečio vaikas ka 
rininkas Ladyga narsių valstiečių prieša- kyj puolė prieš kelis syk gausingesnius ru- 
sų bolševikus, sumušė juos ir atsiėmė pa- skutinį Lietuvos miestą, Ežerėnus, buvusį 
rusų valdžioje, tai tuo pačių laiku Rasei- 
nių dvarininko Bardausko sunus, tarnavęs aficieriumi lietuvių armijoj, judošiškai per simetė Seinuose lenkų pusėn, bandydamas 
pavesti lietuvius kareivius legioninkų žiau- 
rajai malonei ir atiduoti jiems rnusų mie 
stą Seinus. 

Kitas musu ponelis Liaudanskis, lie- 
tuvių inžinierių batalijono karininkas, taip 
pat sutepė savo vardą Judošiaus dėme. Jis 
pavogė nuo musų valdžios 36 tukstančius 
auksinų, suiminėjo savo kišenėn iš geiž- 'celių keliaujančių pinigus, o pasodintas 
;alėjiman pabėgo pas lenkus ir dabar ve- 
'a legioninkus prieš savo tėvynę Lietuvą, ^avikas Lnudanskis yra kilęs iŠ žemai- 

dvarinink i. 
Bet to dai negana. Vakarykščios te- 

•ramos pranešė, kad lenkiški agentai ir 
pai buvo padarę suokalbį Lietuvoje nu 

,'j'sti mūsiškę valdžią. Jie bandė iššaukti 
Kaune generalį streiką, pasėti neramum? 
tarp gyventojų, kad Lenkija tokiu budu 

v but turėjusi priežastį užimti laikiną Lie- 
tuvos sostinę Kauną ir nuversti lietuvių 
valdžią. Bet parsidavėliams nepavyko. Lietuvos policija surado suokalbio gijas ir padarė daug areštų. Kaune. Tikimės 
ateityje sužinoti daugiau smulkmenų apie 
šį bjaurą lenkų dvarininkų suokalbį prieš 
mu3u valstybę. 

Lietuvos dvarininke.! niekuomet ne- 
mylėjo Lietuvos, o dabar jie, kaip mato- 
me, leidžia į darbą visus savo pragariš- 
kus įrankius, kad tik sulaidyti musų kili- 
mą prie laisvesnės ir skaistenės buities. 
Prisidengę lietuvybės kauke musų dvari- 
ninkai su savo vaikais lenda, kaip erkės, 
į musų jaunas valstybin įstaigas, į mu 
sų armiją,, kad provokacijos ir. sabotažo 
įmonėmis užduoti musų bundančiai tautai 
mirtiną smūgi. 

Nuo senų senovės lietuviai yra kant- 
rus ir tolerantingi žmonės, bet kaip kan- 
trumas taip ir tolerantingumas nėra gele- 
žiniai daiktai—jie ir gi turi savo rubežius 
Nuolatinės musų dvarininkų šunybės ne- 

gali buti amžinai kenčiamos. Išpjaukim tą 
baisią gangreną iš sveiko Lietuvos kuno, 
prašalinkim juos iš musų visuomeninio gy 
venimo. Jiems kliudant mes tiek daug 
darbo padarėm tėvynės labui, nusivalę nuo 

jų dar daugiau galėsime patarnauti savo 

meilutei Lietuvai. 

I 

į Svetimoj® Spaudoj© 
> Apie Lietuvi us į 

BALTUOS TAUTOS PLIEKIA 
BOLŠEVIKUS. 

Sykis nuo sykio, tai šian, tai ten pasi- 
klysta kalbos buk bolševikų valdžia esan- 
ti įsivyravus ir reikia ją pripažinti kaipo 
tikrą tautos valdžią. Bet vėl iš kur pasi- 
pina panašios žinios j sekančias: Išvesk 
liniją ant Rusijos žemlapio, kur dabar tie- 
siasi karės frontas per Ukrainiją, Lenki- 
ją ir Lietuvą ir pastebėsi, kad vienas šešta 
dalis Rusijos imperijos su 45,000,000 gy- 
ventoju į paskutinius šešius mėnesius ta- 
p/> atimta nuo Lenino. Ir tai jau neskai- 
tant Kolčako pasekmių. Ta iš bolševikų 
atimta teretorija yra tokio didžio kaip su- 

ėmus i krūvą Naujosios Anglijos valsti- 
jos, New Jersey, Ne\v York ir Pennr-ylva 
nia. Tai daug didesnė teretorija, negu 
nuo admiralo Kolčako tapo atimta rytų 
fronte. 

Bolševikai tapo sulaikyti nuo Finlan- 
dijos iki Kaspijos jūrių. Vienok tai plo- 
na linija. Beto kariauninkai nesudidelė 
vilčia kariauja 

Is "Waterbury (Conn.) American." 

ARKLIŲ MEILĖ. 

i Lietuviai myli gyvulius, bet arklį jie 
už visus kitus labjaus myli. 

Tuli pastebi, kad lietuvių meilė lin- 
kui arklio turi buti prigimta. Tai paste- 
bima iš mažų lietuvių vaikų ir mergaičių. 
Daugelis arklį pamatę tuojau pasako ar 
tas arklys yra augytas ir prižiūrimas lie- 
tuvio, ar kito keno. Lietuvių arkliai ne 
vien tik darbininkai, bet ir draugai del 
savininko. 

Iš "Baltiinore, (Md.) Sun".) 

SENIAUSIA KALBA. 

• "Viri, trahite jugum". (Vyrai trauki- 
te jungą),-juokėsi Romos ■politikieriai,'' 
kuomet Neronai pareikalavo aštuonių die- 
nos darbo valandų ir didesnės mokesties. 

"Vyrai, traukite jungan,"-atkartoja 
linksmus lietuvis dabar, kuomet jis ir jo 
broliai numeta vergijos jungą ir eina liuo 
si darban ir apsiskaukė neprigulmiuga sa- 
vo tėvynę. 

Tokis panašumas moderniškos lietu- 
vių kalbos į senovinę lotinų kalbą ne tik 
tai tuose pastebėtuose žodžiuose, bet dau 
gelyje T*ietų., Lietuvių kalba yra seniau 
sia pasaulyje kalba, koki tik randasi šian- 
dien. Iiietuvių kalba yra kilus iš primity- 
viškos Sanskritų kalbos ir gal buti, kad 
yra senesnė už graikų, bei latinų, su ku- 
riomis, filologistai pastebi, kad labai pa- 
naši. 

Lietuvių kalba visai skyriasi nuo vo- 

kiečių, bei rusų kalbas. 
Franeuzų kolegijos Prof. A. Millet. 

Šiaip išsireiškia kas link lietuvių kalbos: 
"Jei jus norite išgirsti iš žmogaus lupų 

indo-europiečių kalbos atbalsį, pasiklau- 
sykite Lietuvos kaimiečio, arba karaliaus 
kalbos, kuri tikrai kilus iš indo-europiečių. 

(Iš "Easton (Pa.) Free Press). 

LIETUVIAI TAIKOSI SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Lietuvių delegacija Paryžiuje prane- 
ša, kad Lietuvos valdžia sutinkanti dary- 
ti taikos sąlygas su Rusijos sovietų sulyg 
pasiulijimų M. čičerino bolševikų užmbe- 
žinių reikalų ministerio. Lietuvos valdžios 
pranešime sakoma, kad bolševikai davę 
lietuviams tokį pasiulyjima tuomet, kuo- 
met lietuvių kariumenė padarė didelę pa- 
žangą bolševiku frontuose. Dargi ten pri- 
minama, kad Lietuva negalėtų taikyties 
su bolševikais, jei ant to nesutiktų alijan- 
tai. 

Iš "Bridgeport, (Conn.) Standard." 

BLAIVOSI DANGUS. 
| 

Paskutiniais penkiais me- 

tais Lietuvoje siautė bai-! 
šiaušia suirutė. Europos- 
Karei prasidėjus lvJl4 me- 

tais, musų mylimoji tėvynei 
tapo mušiu lauku. Tėvai, 
motinos, seserįs ir mažieji 
broliai su ašaromis lydėjo 
žaliukus vyrus į karo lau- 
kus. Jauniems vyrams iš- 
ėjus kariautų, Lietuvos dar 
bai susunkėjo, namie liku- 
sieji išleidę savuosius nu- 

siminė, nuliudo, vilties ne- 

teko. Ir visoje Lietuvoje 
tapo Kartu, liūdna ir skau- 
du. Kur dar neseniai skam 
bėdavo linksmos dainelės, 
ten viskas nutįlo, girdėjosi 
tik vieni dejavimai. 

Bet to dar neužteko. To- 
kių baisių sielvartų dar Lie- 
tuvos gyventojams buvo per 
mažai. 

^ 
Veikiai iš vakarų 

šalies Lietuvon atūžė kanuo 
lių trenksmas, užplūdo Lie- 
tuvos žemę pulkų-pulkai ka 
reivių-žiaurių rusų ir vokie 
čių. O tuom laiku Lietuvo 
je javai buvo pribrendę,-- 
jau po dienos kitos butų rei 
kėję pradėti pjauti. Bet 
atūžusi kari u menė, neat- 
kreipė ant to domos. 

Ar pasigailės gausių ne- 

kaltų ūkininkų javų? 
* 

Ką 
čia Kalbėti! Gražus, gau- 
sus javai, našus laukai tapo 
suminti sutripti. Ramus gy 
ventojai išsigandę, savo gy 
vastį gelbėdami paliko na- 

mus, paliko turtą, paliko 
gražias, gimtynės vietas ir 

į ')ego Į Rusijos gilumą, i ki- 
; tas ramias šalis, nežinoda- 

mi kas juos ten pasitiks, kas 

| priglaus, kas papenės, kokia 
juos ten laukia dalis. Jie to 

Į nežinojo. Kartais nežinojo 
ir kur bėgą, bet bėgo, ke- 

i!iavo ir slapstėsi nuo per- 

j kūniškų, trenksmingų ka- 

nuolių,^ nuonuodijančių du- 
jų ir kitokių karės baiseny- 
bių. 

~ 

c 

Išbėgantieji ir ant vietos 
pasilikę gyventojai apsiau- 
sti ir pergandyti karo vie- 

I sulos manė, kad tas neilgai 
tęsis; kad veikiai prauž to- 
ji gaiši audra ir vėl viskas 
nusiramins, aptils vėl senas 

gyvenimas sugrįš; vėl ne- 

užilgo pabėgusieji galės grį 
jšti j savo namučius, gi ant 

vietos^ pasilikusieji nusira- 
minti ir džiaugties su sugrj- 
^usiaisiais praleidus tą bai- 
liąją karės audrą. 

Bet ta viltis Lietuvoc gy- 

ventojus apvylė. Taip ne- 

buvo. Prabėgo vieni metai, 
antri metai, treti ir ketvirti I 
netai, o karo pabaigos kaip 
nesimatė, taip nesimatė. Už, 
stojo ir penkti metai ir dar 
>;is karo pabaigos nematy- 
si- Gyventojus užklupo ba- 
Jas, nuogumas ir baisiausia 
vargai. Beto gudai bėgda- 
mi daugelyje vietų sunaikė 
Lietuvos gyventojų ramus— 

miestus, kaimus, išvežė iš 
bažnyčių varpus; vokiečiai 
Lietuvon atpludę vėl nepa- 
sigailėjo, vėl grobė ką tik 
galėjo. 

Atėmė įspasilikusm gy- 
ventojų paskutinius gyvu- 
lius. javas ir kitį visokį mai 
stą; istikro Lietuvos bran- 
gias girias ir pradėjo žiau- 
riausiu budu elgties su pa- 
silikusiais Lietuvos gyvento 
jais. 

Tokiuose apsireiškimuose 
jau lietuviams nebeliko ir 
vilties, kad dar kuomet iš- 
auš skaidrus rytas, nusiblai 
vys apsiniaukęs, kraujuotas 
dangus ir sugrįš Lietuvon 
linksmus laikai ir dargi 

linksmesni, negu kuomet bu | 
vo buvę. Daugelis karės 
baisenybių prislėgtų lietu- 
vių jau buvo netekę vilties, 
kad užeis kuomet nors ge- 
resni laikai. 

Bet vis gi galų gale ka- 
rės audra praslinko, arma- 

tos paliovė griauti. O kant- 
rus lietuviai ėmė tarties apie 
Lietuvos valdžią—apie Lie- 
tuvos Valstybę. Atsirado iš 
tikimi Lietuvos tėvynainiai, 
kurie nepasibaidė sunkaus 
tėvynės darbo, ir su šven- 
tais norais stojo j darbą vi- 
si sątarvėje iš vieno, neat- 
sižvelgdami j srovės ir ki- 
tus menkus dalykus. 

Ir štai karei pasibaigus, 
pradėjus tarties apie taikos 
sąlygas lietuviai suskubo pa 
sėkmingai ir nuosekliai per 
statyti Lietuvos reikalus, 
jos vargus. 

Sudarė Lietuvos Valsty- 
bę, išsirinko jos valdytojus 
ir tik laukia, kada Lietuva 
bus pripažinta kaipo nepri 
gulminga valstybė Lietu- 
vos pabėgėliai grįšią Į savo 

gimtynę; pergrįšta iš Vokie 
tijos lietuviai nelaisviai; 
pergrįšta ir iš kitur ir visi 
spiečiasi į kuopą, visi imasi j 
už ginklo ir kovoja prieš 
savo priešus-bolševikus ir | 
lenkus. Ir beabėjo jie lai-j 
mes, nes musų pusėj šventa' 
tiesa. 

Nors dabar dar Lietuvo- 
je nėra tikro ramumo; nors 

dar badas ir vargai tebe- 
siaučia, vienok neilgai ims 
laiko, iki viskas ten aprims, 
nusiblaivys. Ūkininkai su- 

degintas, bei sugriautas 
triobas atsistatys ir pradės 
po senam savo ukius ap- 
dirbinėti. Jau dabar tas 

apsireiškia; jau ant musų 
tėvynės Lietuvos dangus 
blaivosi, po audros ūkai 
nyksta, viskas nusiramina. 

Prabėgs metai, prabėgs 
antri, praeis dešimts metų 
ir daugiau, musų Laisvoj 
Lietuvoj šios karės žiauru- 
mai taps užmiršti, o diena, 
kurioj Lietuva sutraukė ver 

gijos retežius, kurioj nu- 

metė sunkų prispaudos jun- 
gą, niekuomet nebus užmir 
šta. Ateis nauja karta gy- 
vens laisvoj Lietuvoj, kvė- 
puos laisvu tėvynės oru ir 
minės laikus, kuomet jiems 
laisvė tapo iškovota; at- 
mins bočius, kurie už Lietu 
vos laisvę kovojo, vargo ir 
laimėjo. -Hjįjf 

Tulelis. 

BIBLIJOS ISTORIJA. 

Du šimtu aštuonios de- 
šimtis penki metai pirm 
Kristaus gimimo atsirado j 
Alexandrijoje septynios de- 
šimtis šaunių vyrų, kurie su 

rinko žydų legendas ir su- 

taisė žydų bibliją. Paskum, 
kad ją aiškesne padaryti 
išvertė į graikų ir paskiaus 
į egyptijonų kalbas. Tų vy- 
rų pasekmės buvo tos, kad 
tuomet tą septynios dešim- 
tis vyrų mišinį užvadino 
"Septuaginta." 

Apie keturis simtus metų 
vėliaus, t. y., antram šimt- 
metyje po Kristaus gimimu 
tapo surinkta antra knyga, 
kuri užvardinta "Naujas 
Testamentas" ir prijungta 
prie senajo testamento ir 
paskui abidvi knygi išver- 
stos latinu kalba. i- c- 

Latinų kalboj išversta bi- 
blija veikiai tapo panaudo 
ta primintyvių krikščionių 
ir buvo vartojama per du 

šimtmečių aplenkiant grai- 

kų ir žydų kalboi, iki šv.i 
Jeromes, 405 m. p. k. per- 
žvalgos. Kuomet šv. Je- 
rome pabaigė garbingą sa- 
vo darbą, kurio didelę dalį 
jis prirengė Betlėjui, Dal- 
matijos ir Pannonijos kuni- 
gai paslėpė senąs savo bi- 
blijos dalis ir pradėjo var- 
toti Jerome parengtą bibli- 
ją 

Jeromio peržvalga kur 
kas viršijo, tų septynios de- 
šimtis vyrų pusbarbarišką 
darbą. 

I 

TYLUS KARŽYGĮ S. 

Sekmadieny rugp. 3 d. Kau- 
ne 1-je kilnojamoje lig? minėje 
mirė kruvinąja 1 raitelių pul- 
ko 1 eskadrono kareivis Pra- 
nas Smailys, 26 metų amžiaus. 

Pranas gimė ir užaugo \ ii-j 
kelių sodžiuje, Upytės par., 
Panevėžio apskr., Kauno gub.; 
Kar>) laike tarnavo rusų ar- j 
mijoje, kurią demobilizavus 
bolševikams, grįžo tėvynė.', 
bet begrįžtant tapo vokiečių su 

imtas nelaisvėn. Sugrįžus jam 
iŠ nelaisvės, gimtinėje jau bu- 
vo bolševikai. Pranas su savo 

arkliu ir ginklu tuojau įstojo 
i dar tik besitverianti 1 lietu- 
vių raitelių eskadrną, tai buvo 
tuomet, kuomet dar nedaugelis 
tikėjo, kad Lietuva, kaipo vals- 
tybė, sulauksianti rugpjūčio 
mėnesio. 

Tai buvo uolus kareivis, su- 

sipratęs pilietis ir geras drau- 
gas. Pranas, būdamas narsus 

kovoje su priešais, tačiaus bu- 
vo gailingas nuveiktiemsiems 
ir beginkliams; neturėdamas 
augšfcesnio apšvietimo, tačiaus 
turėjo gilų pilietiškų prieder- 
mių supratimą ir Kiekvienu 
žingsnį derino su tėvynes labo 
reikalavimais; buvo tylaus bu- 
do, be to, gana draugiškas. Sa- 
vo biblijinę Jobo kantrybe pri- 
duodavo kitiems daugiau pa 
tvarumo pergalėti sunk*as ap- 
linkvbes. Vienu ž džiu Pranas 
buvo augš'tos kareiviskos do- 
ros vyras, kokiais ne visi .esti, 
ne tik mūsų jaunos armijom, 
bet ir kitų arr.iijų kareiviai, ir 
jis, būdamas kariuonienėje, ne 

vienam draugui kareiviui nu- 

rodė gerą kryptį. 
Kareivis I\. C—in$. 

(E "Kariškių žodis.") 

PLOKŠČIAI. 
(Šakių ap.). Plokščių var 

totojų bendrovė jau kelintas 
mėuno kaip gyvuoja. Var- 
totojų bendrovės valdybos 
buvo sukviestos visuotinas 
narių susirinkimas liepos 20 
d. aptarti bendrovės padi- 
dinimo kapitalo reikalą ir 
kitus klausimus. Susirinki- 

Imas buvo atidarytas valdy- 
bos pirmininko Brusoko. 
Brusokas pranešė, kad susi- 
rinkimas išsirinktų pirminiu 
,ką. Iždininkas pasiūlė susi- 
rinkimai pirmininkauti tą 
patį Baisoką. Su pasiulymu, 
daugumas sutiko. Buvo pa-1 
skelbta dienotvarkė ir pra- 
sidėjo posėdis. Susirinkusie- 
ji pareikalavo, kad butų 
naujai išrinkti valdybos pir- 
mininkas ir iždinnkas su 

nejudinamuoju turtu, tai ta- 
da busią pasitikėjimo dau- 
giau ir greičiau padidės ka- 
pitalas. Vienas revizijos 
komisijos narys pasakė, kad 
ir iis neužganėdintas ir at- 
sisakąs nuo tarnybos, ka- 

| dangi pirmininkas ir iždinin 
| kas neturi nejudinamojo tur 
to; būtinai, anot jo, reikia 
rinkti nauji, nes ši valdyba 
rinkta mažo skaičiaus narių. 
Pirmininkas visokiais bu-j 
dais gailino susirinkimą. | Kai nubodo nariams, tai keli 
balsai pasakė, jog tegul pa- 
silieka tie patys. Susirinki- 

tne pakilo triukšmas, ėmė 
reikalauti kai kurie nariai, 
kad butų tikslingas balsavi- 
mas. Tečiaus buvo pranešta,* 

Į susirinkimui, kad lieka ta. 
'pati valdyba. Toliau rin^o 
bendrovės krautuvės parda- 
vėją. Rinko viešu balsavimu. 

Bijūnas. 

23-oje dienoje 
Lapričio-Nov. mėnesio 

1919 metų 
Sueis vienas metas 
Nuo pasirodymo 

"LIETUVOS" dienraščio 
Pirmo numero. 

Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių 
Metą laiko stgal 

Užsirašė "Lietuvą" ir 
"Lietuva" buvo jų 

Kasdieninis svečias. 
Dabar-gi, 

Po metų laiko 
Vėl tūkstančiai 

Amerikos lietuvių, 
"Lietuvos" skaitytojų 
Užsirašys dienraštį 

Sekantiems metams. 
"LIETUVOS" ofisan, 
Apie Lapkričio 23 d., 

Suplauks 
Daug tūkstančių laišku 

Su PINIGAIS 
Už "LIETUVOS" 

prenumeratą. 
Kas gi išdrįstų 

Palikti be geriausio 
į laikraščio 

"LETUVOS?" 
Bus daug tokių, 
v Kurie prisius 

Po dešimkę, 
Po dvidešiml:*, 

Po penkdiešimk? ir daugiau 
Už "Lietuvos" šėru3, 
Kurių dar šiek-tiek 

j Bendrovės ižde pasiliko, 
Bet turi but parduota. 

Jog reikia didinti 
"LETUVOS" šeimyną! 
Oi, bus darbo-darbelio 

"LIETUVOS'' ofiso 
darbininkams! 

Na, dirbsime išsijuosę. 
Prakaituosime, 

Bet 
N Kad greičiau ir geriau 

Patarnaut 
"LTUVOS skaitytojams 

Priimant ju pinigus 
Už "LIETUVĄ" sekantiems 

metams, 
Kad tinkamiau 

Atsakyti į jų laiškus, 
Kad sumažint ofisui darbą, 

"LIETUVOS dienraščio 
Administracija 

Nuoširdžiai prašo 
Dienraščio skaitytojų 

Tradėti nuo šios dienos 
Rūpintis 

Atnauj in i mu prenumeratos. 
Nelaukite 

Lapkričio 23 dienos. 
Šiądien išpirkite 

P. O. Money Orderį, 
Parašykite čekį arba 
Popieriniais pinigais 

(Registruotame laiške 
ŠIĄDIEN, 

SIŲSKITE. 
"Lietuva kainuoja 

Chicagoje, metams $0.00 
pusei metų 3.50 
trims mens. 1.85 

Kitur metams $5.00 
pusei metų 3.0v 
trims įnėns. 1.G5 

~ 

Canadoje, metams $7.00 
Lietuvoje, $8.00 

Tai-gi 
Šiądien 

Užsirašykite "Li-tuvą ir 
Siųskite pinigus 

* Sekančiu adresu: 
"LIT U VA" 

3253 S. Morgan St., 
Chicago, 111. 
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T* Vietos lietuviai surengė 
prakalbas, tikslu suorgani- 
zuoti L. G. I)., kuris atsi- 
buvo rugsėjo 17 d. Kalbėto- 
jų buvo p. A. M. M artus 
kuris aiškino dabartinį Lie- 
fuvos padėjimą. 

Potam aiškino L. G. D. 

tikslą ir suorganizavo nau- 

jį skyrių. Prie šio skyriaus 
iš pirmo vakaro prisirašė 
virš keturios dešimtis na- 

rių. Pilnai užsimokėjo, šie 
nariai: 

Po $2.00: 
Dominikas Diskavičius, 

Mikas Karosas, Tamošius 
šmulkštis, Antanas Keme-! 
zis Motė jus Igl iškis, Anta- 
nas Bendoraitis, Antanas 
Vokietaitis, T^nas Čipinskas, 
Vladus Kraucielis, Vincas 
Buriaskas, Stanislovas Mi- 
žaras, Jonas Čipulis, Magi 
delena Talavinskienė, Ma~ 

irijona Česnienė, Marijona 
■jjįr.utienė, Amelia Čivinskie1 
JST, Ei va Smalskienė, Anta 
^įas Labutis, Juozas Žorskis, 

Juozas Mikalauskas, Juo- 
zas Jarašius, Stanislovas 
Mekionis, Antanas Bendo 
raitis, Bolesius Kraučelis, 
Jonas Grigėliunas, Antanas 
Grigėliunas, Jonas Burin- 
skas, Antanas Gruštas, Sta- 
nislovas Skribulis, Antanas 
Žujus, Juozas, Baltuškonis, 
Julius Budelis, Juozas Kaz- 
lauskas, Juozas Babrauskas, 
ir Antanas Ramonas. 

Andrius Lazauskas, $1.00 
Pinigus $75.50 pasiim- 

tom Dr. J. W. Sarpalio var 

du. 
Šio skyriaus valdyba su- 

sideda iš sekančių narių:' 
Pirm. Dominikas Diskavi- 
čius, Rast. Motiejus Igl iškis, 
Ižd. Antanas Vokietaitis. 

Pageidaujame, kad prie 
šio skyriaus rašyousi dau- 
giau moterių ir merginų, 
nes męs jų savo skyriuje 

,, mažai turime. 
Sekantis susirinkimas, at 

Išsibus spalio 8 d., 7:30 vai. 
gfe»kare, Šv. Vincento Sve- 
|?aineje, Beechwood Ave. 

Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti esate kviečiami 
atsilankyti. 

Kom '.tetas. 

PITTSBURGH, PA 

Plieno streikas dar vis te 
besitęsia. Lietuviai beveik 
visi streikuoja, tik keli boi 
sevikai, kurie pirmą agiiuo 
davo už socialistus, dabar 

virto streiklaužiais ir eina 
darban. 

I). L. K, Gedimino Brau 
gija paaukavo $25 j L. N. 
Fondą. 

Birutės Choras panedėlio 
vakare, vugs. 29 d. susirin- 
kęs ant praktikos užsiminė 
ir apie Lietuvos Liuosybės 
Sąvaitę, kad nors kiek tą 
sąvaitę surinkus aukų į L. 
N. Fondą. Tuom tikslu nu 

tarė surengti koncertą, ku- 
ris atsibus spalio 18 dieną. 
Mat, L. M. D-ja yra nuta- 
rusi rengti po koncertą. 
Kaip tai: Birutės, Aido ir 
vaiku Chorai. 

Už tai gi birutiečiai ir ru 

pinas, kad nebūti skolin- 
gais L. M. D-jai ir rengia 
koncertą L. L. Sąvaitėje. 
Nuo rengiamo koncerto pel 
nas bus pasiiptas i L. N. 
Fondą. 

Betogi bus sulošta kome- 
dija "Grafas Kaimiečio Bei- 
nąs," ir dainuos chorai po 
vadovystę p. J. L. Senulio. 

Pittsburgietis. 

ROCHESTER, N. Y. 

Dviejose prakalbose. 

T. M. D. 52 kp. rengė pra 
kalbas, kurios atsibuvo rug 
sėjo 28 d., Tos prakalbos 
buvo pašvenstos vientik ap 
šivetos reikalams. Kalbėto 
jum i buvo P. Petronis, ku- 
ris gana plačiai paaiškino, 
kas tai yra apšvieta ir ra- 

gino visus mokinties ir skai 
tyti T. M. D. išleistas kny- 
gas. 

Buvo renkamos aukos, 
dėl padengimo svetainės lė 
šų. Surinkta vos trįs dole 
riai. 

T. M. D. susirinkimus lai-1 
kys paskutinį nedėldienį 
kiekvieno mėnesio. 

Antros prakalbos buvo 
rengiamos bolševikų. Jų 
kalbėtojų buvo Kunigas 
Žvalionis. Jis daug kalbė- 
jo, bet mažai gero ką pa- 
sakė. 

Bėje, jis gerai išpeikė 
Lietuvos valdžią. Sakė: 
"Dabartinė Lietuvos valdžia 
yra kaizeriška, burzuiška 
ir t. t. Bet kuomet pasakė, 
kad reikia susiorganizuoti 
ir važiuoti į Lietuvą su kie 
tu kumščiu, kad dabartinė 
Lietuvos valdžią sugriaut." 
Tuomet pasigirdo didis bol 
šev&u šauksmą hura! hura! 

Mat, kokią naudą musų 
broliai bolševikai .neša Lie 

į tuvai. 
Paukštais. 

PIRMA TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETU- 

VIŠKA VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 

807-809 W. 35-th STREET 

KAMFAS SO. HALSTED ST. 

Padėite savo taupomuosius pinigus į tvirtą vie- 

tinę Lietuvišką Banką, kur žinoma gvarancija yra, 
kari jusų pinigai yra saugiai padėti ir kad jie bu3 
išmokėti, kuomte jųs pareikalausite. 

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. 

Apdraudimas nuo ugnies. 
Saugios pasi dėjimu i dėžės 

Atdara Utarninko ir Subatos vakarais iki 9 vai. 

NORTH ABINGTON, 
MASS. 

Šis miestelis ne didelis ir 
apgyventas svetimtaučių. 
Čia daugiausiai gyvena ma 

žosios Eur< pos tautelės, 
tarp kurių yra didelė dalis 
lenkų ir lietuvių. Ir iki šiol 
visi sutikime gyvenome. 

Rugsėjo (> d. musų mie- 
stelis surengė didelį ap- 
vaikščiojimą "Welcome 
boys." 

Prieš apvaikščiojimą len 
kai po dirbtuves ir gričias 
pradėjo rinkti pinigus, del 
nupirkimo lenkų vėliavos. 
Lietuviai netik pinigų neau 

kavo, bet dar pašiepė len- 
kus sako: "Mes jųsų vėlia- 
vos nereikalaujame. Musų 
broliai Lietuvoje kovoja su 

jum.'s ir jusų sunkios ran- 
kos priespauda kenčia, o 

čia jus dar norite, kad mes 

jums pinigus aukautume. 
Ir dar lenkų vėliavas pirk- 
tume. Mes esame lietuviai 
turime savo lietuvišką vė- 
liavą ir svetimų, o ypač len 
kų dievaičių nereikalauja- 
me." 

Tuomet lenkai pradėjo 
išmetinėti lietuviams, but 
jie žiną, ką reikia daryti, 
kad lietuvius prigavus. 

Ir kuomet atėjo dieną pa 
rdos, 6 d. rugsėjo. Visi 
dirbtuvių savininkai gatvė- 
mis maršavo: Anglų minia 
vežimais ir automobiliais 
važiavo. Lenkai irgi atei- 
na ir iškabą benešą "Kara 
patkinas." Ir ožką prisirišę 
besivedantis. 

Tuomet pradėjo juokties 
jau nevieni lietuviai, bet ir 
kitos tautos, kad poliokai 
ožką apsirinko užvadovą. 

^ 
Lenkai nebetrivojo išpyk- 

eio ir norėjo lietuviams kaip 
nors atmokėti. Sušaukė ex 

trą lenkų susirinkimą, kuria 
me nutarė areštuoti lietu- 
vius. Na, taip' ir padarė. 
Penkius lietuvius ir vieną 
baltrusą suareštavo. 

Rugsėjo 17 d. atsibuvo 
teismas. Keturi liko ištei- 
sinti, o du užsimokėjo po 
$25.00. Nubaustieji padavė 
į augštesni teismą, o ištei- 
sintieji apskundė lenkus už 
žeminimą jų vardo. 

Lietuvos sunuS. 

WORCESTER, MASS. 

Rugsėjo 23 d. buvo su- 

šauktas visų Worcester'io 
lietuvių susirinkimas. Susi 
rinkimą atidarė kun. J. Čep 
likas, T. F. 30 skyriaus pir 
mininkas. Ir trumpai pa- 
aiškino tikslą, dėl kurio su 

sirinkimas buvo sušauktas. 
Jis esąs gavęs iš miesto 

leidimą surengti "Tag 
Day." Bet tie pinigai, kurie 
bus tą dieną surinkti nepri- 
valo buti pasiūti nei į jokį 
fondą, bet tiesiog Į Lietuvą, 
Antano Smetonos vardų. 

Gražus tai sumanymas. 
Patartina visiems "VVorces- 
i,er lietuviams remti. 

Ten buvus. 

KENOSHA, WIS. 

Keli metai atgal vietos 
lietuviai buvo sumanę buda 
voti ar pirkti "Tautišką" 
svetainę. Tam tikslui buvo 
išrinkti komitetai, kurie su 

sirinkę nutarė ne budavoti 
ir nepirkti tautiškos svetai- 
nės. Mat, jie manė, kad 
susirinkimus bus galima lai 
kyti šv. Petro parapijos 
svet. Bet apsiriko šv. Pet- 
ro svetainė, tai tik del Pet- 
ro, o jus eikite pas anglus 
svetainės pasisamdyti. 

Dabar lenkai su manė ir 
nupirko svetainę geriausio- 
je ir gražiausioje, miesto cla 
lyje. Ta svetainė pirmu 
vadinosi Gernania Hali. 

Rugsėjo 28 d. lenkai tu- 
rėjo atidarymą ir per krik- 
štijo ją Į Polonia Hali. AM 
daryme dalyvavo miesto ma 

jaros John G. Jachim, Ku- 

ris savo kalboje lenkus la- 
bai pagyrė. 

Dabar L. B. Dr-ja rengia 
balių, kuris atsibus 4 d. spa 
lio, Polonia Hali. Visi lietu 
viai ir lietuvaitės esate 
kviečiami ateiti Į naują sve- 

tainę, ir gražiai vakarą pra 
leisti. ** 

L. G. D. laikytame susi-1 
rinkime nutarė paaukauti 
Lietuvos Laisvės Varpui 
$25. 

Ten buvęs. c 
i 

PITTSBURGH, PA 
Pranešimas A. P. L. A. kp. 

4-tos Nariams. 

A. P. L. A. 4-tos kuopos 
susirinkimas atsibus Utar- 
ninke 7 d. Spalios 7:30 vai 
vakare po 1525 Penn Ave., 
Pittsburgh, Pa. Meldžiame 
visus narius atsilankyti, nes 

bus rinkimas A. P. T*. A. 
Centro Vaildybos, ir dau- 
giau svarbių dalyku. 

Komitetas. 

PRANCŪZAI ŪKININKAI! 
PELNO $5,000 Į METUS 
Paryžius. Apskaitliojama, 

kad tuli ūkininkai pelno 
$5,000 Į metus. Mat augš- 
tos kainos ant produktų duo 
da jiems progą pasipinigau-' 
ti. Be to francuzai ūkininkai! 
nėra apkrauti taksomis. 

DR VOITUSH, OPT. i 

Lietuvis akių specialistas. 
Ar osi l ervotas, skauda glva, trum 

paregys'^ aijba tolirogystė. kre'.voa 
ak|s arba kiti keblumai vis paeinu 
nuo slpni.i akių.Ekzeniinuoju akis ir 
teisingai prirerjku akinius. Ypatingu 
doiną atkreipiame jvaiitus einančius 
i mokyklą. 

Valandos nuo 12 iki 8 vakaro. Ne- 
dėliomis nuo 10 iki i-mos po pietų. 

Ofisas 1553 Wc»st 47-ta kampas j Ashland Ave. Telefonas Drover 066U. > 

I !_1 ► 

Tclcphon: Ynrds 1532 

| DR. J. KUL1S 
LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gydo visokias linas moterų, vaikų ir vyi j. 
Specialiai gydo limpančias, >-t;nns ir 

paslaptingas vyrų linas. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel. Ya"Hs 3654. A K U 5E R KĄ 

Mrs.A. Michmewic? 
Haigusi Akušerijo 

kolegiją; ilgai pi-ak* 
kavusi Pennsilvani 
jos hospitalėse. Pa 
sekmir-rai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rody, visokie 
so ligose motorinis i) 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antrų labu) 
Chicagi, III. 

.\uo b iki f) r}to ir 7 iki w*.il va'ia* * 

Oi\ M. Herzman 
1S RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomai p« 16 <■< 
t ij kcipn patyręs gyuytoja*. chirurgą Ir a\u$erU. 

Gydo aitria* ir chronišku ligas, v| 
r-ų. moterų ir vaikų, pagi. naujausia 
nnrtoHa^. X-Kay ir kltokir* elektra 
T ric taisai. 

Ofisas ir laboratorija: 1325 W. 18tla 
Street, netoli Pi«-k Street 

VALANDOS: Nuo JO—\2 pietų, ir 
6—8 vakaro K Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*, Halste<i St. 
VALANDOS: s—o Mkt*J 

A. Masalskis 
LIETUVIS GRABilRI'JS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
rlausial, teisingmuslal \r danu 
plgUu, kaip kiti, dėlto. 1-ad 
męs patįs dirbome grabus Ir 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius Aauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius vcselljoms, Krikštynoms 
lr kitiems reikalams dieną ar 
nnkt}. 
3305 luburn Ave, Tel. Drcter 4"!39 

Namuose 
Mokykla 

Kar. neturėjo laimės lankyt mokyklą tiri del stokos turto, tai del 
stokos laisvės, tas gali tlabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantis jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždaviniu ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sąjungą Vilniuje, kaina .15 

V.'.NDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

žemelėje esant, 25 
CHEMIJA, jstabus mokslas apie ugnį, orą. vandenj; zer*ę 

.• jų susilietimus -20 
V. KUDIRKOS rastai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- linta Lietuva prie laisvės žengė (G knygos) 3.00 
FASKAllCS iš l ic.l< gijos ir Bakterijologlijos su paveikslais apdaryta, 05 

ŽIRDIS jos autorius garsus italu rašėjas de AmiCi. Knyga labai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos turinys taip gilus-jautruR, kad pilnai savo vardui atkako. Ji savo gra žilinu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam $1.50 
KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa d;;ugyl)ė paveikslą (3 knygos) $3.00. 
SVEIKA'/'A arba tiesus } ją kelias. Pamatinės ž'nios iš anato- mijos, tizioliugijos ir ilygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kūno polflai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir Hga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėliu visu kuno sana- riu ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai jsivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- fuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius ėia Ameri- k<.je. Užsisakant šias knygas, ėekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

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

Knygas išsiųsiu greitinusiai. 

EXTRA! EXTRA! 

STATOMAS PO No. 3205-3207 So. HALSTED ST. 
Netoli 32ros, bus gražinusis ir vi gadniausis, pagal naują modelj pa- statytas dieną gar;.džius. kaipnpirmutinis tokios rūšies šioje da- iyjo miesto. Su pilnu Įrenginiu viso-kią dnlktii dėl automobiliu ir pirmos kliasos mechanišku sulalsymu 

Vietos dėl pastatymo automobiliuyra ant randos. Kas ankščiau ran- davęs — iš kalno, tas gaus geresnę v iet;j. nes vietos yra numeriuotos, tai naudokis dabar proga. Garad-žius bus užbaigtas statyt Hiržplio- June 15tą diena, Savininką to gražiau-sio ir naujos mados garadžiaus yra gerai Cbicagos visuomenei žinomas 

PETRAS KRASAUSKOS, 
3331 SOUTH HALSTED STREET. 

Tel. Yards 6594. 

Kiekvienas Chicagos gyventojas gilli paa mus pirk ti, su mažais pinigais, lotą; ir kada jisai turi "Cash" lotą, tai męs jam pastatome namą, už kurį jis gali mo- kėt* tiktai raudomis, po $15 į mėnesį. Lotai kainuoja taip: 
20 pėdų ilgio X 126 pėdu ilgio, $500.00 
25 pėdu ilgio X 126 pėdu ilgio, $450.00, su visais in- 
taisymais ir geriausioj vietoj Chicagoje, tsrp nauju na- 
mų kaip čia parodo ant šio paveikslo. 

Su visokiais reikalais kreipkitės pas: 

A. J. KWEDARAS 
Room 846, First National Bank Building 

Telephone Randolph 7400 

Gyvenimo vieta: 3122 S. Union Ave. 
BRITIOAN ORGANIZATSON 



Lietttvai 
Gelbeti 

Draugijos 
Aaskaita už Birželio, Liepos 

ir Rugpjučio mėn. 

(Tąsa is 225 i\um.). 
NEWARK, N. J. 

Skyrius 14, per P. Faltinaitis. 
J. Kralikauskas $27.00 
A. Žiugžda 30.00 
P. žiugždienė 10.00 
J. Gudauskas 10.00 
Dr. J. Kaškevičius 10.00 

Po $2.00: 
V. Ambrazevičia, .J Ambrazevi- 

čienė, M. Truska, V. Puodžiunas, S. 
Adomaitis, J Skiemas, J. Martinkai- 
tis, L. Jačionis, P. Faltenaitis, V. 
Leščinskas, P. Leščinskienė, P. Glem- 
žitė, J. šekšnis, J. Dvareckas, S 
Dambrauskas, V. Pranis, P. Dvarec- 
lc 51 

Po $1.00: 
J. Baltakis, J. Globis, A Benevi- 

čius, P. Saniulis, M. Dvareckas ir B. 
Bernieskiutė. 

Smulkių sur'nkta $3.00 
Viso $110.00 

Skyriaus išlaidos 4.50 
Centran prisiųsta $105.50 

RACINE, WIS. 
Skyrius 15, per M. Kasparaiti. 
J. Pilipavičius $5.00 
R. Medzis 5.00 

Po $2.00: 
F. Andrijauskas, J. Morazas P. 

Krenčionis, J. Urbusienė, D. Miški- 
niene, F. Pocienė, F. Pocius, J. Me- 
žinis, J. Kanitauskas, P. Stumbris, 
I. Sadauskas, A. Bišekus, J. Kamin- 
skas, J. Zaikauskas, J. Rumbutis, 
V. Ordinas, M. Laudauskas, Z. Šim- 
kienė, F r. Šimkus, 
M. Samoliunienė, $1.00 ir P. Civie- 
nė 25c, 

Viso $49.25. 
DETROIT, MICH. 

Skyrius 16, per K. šnuolis. 
Be vardų $54.00 
CHICAGO, (Bridgeport). 

Skyrius 17, per M. K. šilis. 
Be vardiT $300.00 

NEvV BRITAIN, CONN. 
Skyrius 23, per J. Užuolaitį. J 

šv. Kazimiero Dr.gija $25.00 
šv. Jurgio Dr-gija 25.00 
Šv. Andriejaus Di-gija 10.00 
V. D. L. Kunigaikščio 10.00 
•T. Aržuolaitis * 5.00 
M, Daunis 5.00 
J. Skritulskis 5.00 j 

Fo $2.00: 
J. Montvila, A. Mikalauskas, J. 

Petkevičius. P. Pilipauskas, J. Vceel. 
ka, A. Mažuronis, J. Mažuronis, K. 
KaspaĮraitis, J. Grazudavičius, J. 
Kazlauskiutė, P. Daugaveskas, J. 
Zdančukas, A. češkevičius. K. Suo- 
pis, P. Kupstai?, J. Gerdauskas, A. 
Ramanauskas A. Vikrekas, J. Mika- 
J .įskas, J. Skerka, P. Butkus, M. 
Lamienė, V. Budrikas, J. Budreckas, 
A. Aržuolaitis, M. Mažeikiene, A. 
Kalinauskas, A. Pekus, A. Buinis- 
kas, J. Maksimavičius, J. Grimala, 
M. Neimanas, M. Isganaitis, J. No. 
vagorskis, P. Bagdonas, 

Viso 155.50 

DIVERNON, ILL. 
Skyrius 26, per C. M. RaszaHis. 
E. Juleilis ^5.00 
T. Eitutis, K. Raczaitis, T. Cer- 

nev'čius, T. šeSkauskas, E. Gulbinas, 

D. Poška, I. Atkoczaitis, A. Vaiais, 
E. Cepkauskas, K. Malakauskas, I. 
Burčius, E. Januška, I. Danis, P. 
Jiirginas, : 

To $1.00: 
A. Zogas, K. Pekas. I. Bukantas, 

I). Mikeczisi, F. Jakimavičius, K. 
Butekus, I. Katilius, A. Ruczplaukis, 

Po 50 centų: 
S. Marozienė, L Meldažis, J Am- 

brazaitis, P. Malašius, A. Bagičius, 
A. Gudrinas. 

Po 26c: P. Šimkus ir P. JuraS- 
ka.. *" 

Visu $45.50 
Skyriaus išlaidos 2.50 

Centran prisiųsta $43.00 
/ OMAHA, NE13R. 

Skyrius 27, per Fr. Zigmontą. 
Po $2.00: 

K. Junevičienė,. O. Viršulienė, J. 
Sakinis, V. J. 'S ,.b«,liauskas, J. Ln- 
bauckas, K. Laucius, F. Zigmontas, 
Ap. Sabaliauckienė, A. Poškus, B. 
Maslauckas,, A. Smailis, J. Radec- 
kiene, P. Litvinienė, A. Ūkelis. B. 
Nevedomtikie^s. J. žiemienė, E. MadĮ 
lauckiene, V. Paukštiene. 

Šviesos Mot. ir Vyrų dr-ja $5.00 
Viso $41,00 

PHILADELPHIA, PA. 
Skyrius 31. per A. Andruško. 

Po $2.00: 
A. B. Andruško, S. župkus, J. 

Vajavoda, F. Žiurauskis, J, Kalieda, 
P. Tamašauskis, K. Leudanskis, M. 
Leudanskaite, F. Skrabalius, >1. 
Morkrvičia, A. Sadauckac. ir L. T 
lanskienė. 

Viso $24.00 

PELLE VALLEY, OHIO. 
Skyrius 37, per J. Tuliški. 

Po $2.00: 
J. TuliSki, J. Yečius. St. UŠru- 

nys, P. Yočiene, A. Volonsievičius. 
M. Kisielius, A. Bukauskas, J. Vai 
tekūnas, J. Aponavičius, J. Šmitas. 
K. Sabaliauskas, V. Vinckunas, K 
šarikas, P. Rimkus, J, Krivas, J. K 
žielionis, 

F. Naštis $1.00. 
K. P. 238. S. T. A. $25,(4 

Viso $58.fl,' 
Aukos surinktos dienojo išleist J 

vių Laisvės Varpo, Septinu* Heiį 
mento svet., Chicago, 111. 

M. Duda $5.0i 
A. šilauskas 6.01 
D. Paugelis 5.01 
St. Kriukas 5.01 

Po $2.00: 
L. Lapinskas, K. Majauskas, P. 

Aftrommiče, M. Vinckus, F. Stan 
kus, J Bartkus, T. Kiuzinas, A. Kū- 
lis, J. Stankus, V. Gritenas, T. Jurė- 
nas, A. Sheidis, A. Stankus, J. Ra- 
gauskis, T Kūlis, M. Valantis, J. Jur- 
gelis, j. Barta.7,:us, P. Kaulavičius, B. 
Juodis, M. Rarkus, T. Alieliunas, J. 
Peruekas. J. Rimkcviče, T. Klimas, 
O. Masiliunienė, 

Po $1.00: 
V. Lukauskis. B. Gustas, P. Ne- 

ver, K. Pilikonis, I. Birgela, .T. Serei- 
kis, J. Bardauskas, L. Skrobutenas, 
J. Bagdonas, F. Dovalgo, J. Maka- 
ras. M, Ramanauskas, S. Lepas, J. 
Baydešus, F. Lavrfnavioe, M. Pūdas, 
B. Karauskis, J. Valinčius, M, Dam- 
brauskis, J. Blazeviče, J. Jarudaviče, 
J. Bagdonas, F. Bitautas. S. Barau. 
pkis, J. Leistranis, J. Judvitis, V. 
Lebodzinskis, K. Krasauskas, A. Juo. 
zaitis, A. Ramanauskas, M. Repeska, 
F. Shermore, P. Dūdas, R. Ivanaus. 
kas, A. Purvis, S. Vaitekaitis, R. Pa- 
zrroikiene. B. Pivarunicnč, D. Rudin- 
skas. F. Mazolas. P. Nav«kauskas, 
P. Kurizauskas, J. PryĮieta, S. Dran, 
A. Vasiliauskas, A. Pocius, K. Vili. 
mis, J. -Tušas, K. Opa'v;anko J. Pcčiu- 
kier.č, J, Vaineikis. F. Vainoris, S. 
Dargi s, K. Daunaitis, J. Grušas, B. 
Yuška, K. Cybulskis, A. Sudikis, K. 
Lamaviče, A. škodis, M. Stanaitis, A. 
Levickis, F. Stanaitis, K. Galiniu. 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiarimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS I LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčias gauti prekes pinigiį ir kitų #»»[ų 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank j 
141 \Vashington Street, New York, N, Y. 

POCAHONTAS 
Lump ir Er;g 

Genij anglių 
Visuomet 

HARD COAL 
Solvay Coke 

KOMPANIJA 50 METU SENUMO. 

TIKRIEJI "POCAHONTAS" ANGLIAI 

Pusiau Be dumin a! geri ir po $7.50 Uodais (m Load Lots). 

1,000 Tonų lindiana ir Illinois "Mine Run" po $5.00 už 

Toną Uodais (in Load Lots). 

Visokrų Anglių del naminio ir garu šildomo naudojimo 

Musų Yardai randasi: fouth, West ir North Side. 

Telefonuokite Normai 829. Kuomet norite gerų 
englių. 

ABC Pocahontas Coal Co. 
6541 S. SANGAMON ST. 

IN9TEIOTA 1865 M. 

LEINDEKKN kalba pats už save; visuor:et žinomrs kaipo par- 
davinėtojas gerų anglių; pasekmės parodo, ir dar dabar pardavinėja 
savo seniems kosuimleriarru!, kuriom? jis pardavinėjo anglis 50 meti] 
atg.ilios. Patelefonuokite rr.an Normai 829 arba Proapcct 4857. 

tes, D. Varnas, .T, Paurazas, J, Kar. 
j likauskas S. Puika, A. Kurlikauskas, 
M. .Taukis. J. UselienP, S. Radavičc, 

I J. Kaminkienė, J, Juškaitin, J. Bag-. 
Į villo, A. Lenartaviče, J. Gugis, J. 
Aleksandraviče, A. Vidugiris, J, Po- 

I cius, B. Dervinis. 
Po 50c.: 

J. Arlauskis, Vaitkionis, Vait- 
kionis, J. Kudirka, V. Gaižinskis, N. 
Martinkicno J. žilinskis, B. Bangai. 
įo P. Sacauskas ir J. Stalskis. 

Po 25c.: 
J. Jusus, J. Vilkas, I<. Rudaitis, 

M. Rudis, S Stulginskis, J. Mateliu- 
nas, 

Smulkiu aukų $11.55 
Viso $171.55 

Aukos surinktos per p. A. Žilvi- 
tienę, Chicago, 111. 

K. Gugis $5.00 
Po $2.00: 

M. Kiras, J. Budrikas, S. Lovi- 
kis, Lepa, A. Monsner, A. Mazgc- 
ris, Slikas, P. K. BruČas, Jakshis, 
F. Klikunas, A. Kartanas, P. Žilvi- 
tis, V. Stankūnas, J. Sworlos, M. 
Mcssor, S. L. Frabien, J. Meletz, J. 
Kūlis, 

Po $1.00: 
C. Weorm, The Lion Shoe Store 

ir Kontrataviče. 
B. Zaleskis 50c 

Viso $44.50 
Birželio 28 d., 1919 m. Dr. S. Biežis, 

M. Jarešiunas $3.00 
Po $2.00: 

K. Burkauskas ir V. Aleksan- 
draviče. 

Po $1.00: 
J. Martinkus, M. MatinkienS, J. 

N."-;-;k(is, J. Gedvilą, A. Gedvilien; 
ir J. Klivecka. 

Viso $13.00 
CLEVELAND, OHIO. 

Dr. J. šemoliunas $5.00 

PHILA, PA. 
J. Šlaužys $3.0i) 

LAKE SIDE, OREGON, 
A. Kisielius $5.00 

MAPLETON, N. D. 
Ig. Pacevičius $2.50 

BATAVIA, ILL. 
M. Tarabilda $2.00 

WATERBURY, CONN. 
L. D. Draugija Varpo per h. P. Osteika $10.00 
Dr. S. Sarpanas $25.OC 

WILSON, PA, 
M, J, Seniūnas — $.200 

BOSTON, MASS. 
J)r. F. Matulaitis $5.00 

SO. CHICAGO, ILL 
P. Puplauskis $10.00 

CHICAGO, ILL. 
V. Atkočiūnas $3.00 E. Butkus 2.00 

ZANESVILLE, OHIC. 
S. L. A. 150 kp. $25.00 

ELIZABETH, N. J. 
Dr. A. Bacevičius $25.00 

SEATTLE, WASH. 
D. L. K. Gedmino dr-ja $2u.00 

CHICAGO, ILL. 
Birutes Kalno Dr-ja $10.00 
Viltis Dr-ja 5.00 

GREAT NECK, N. Y, 
Po $2.00: 

A. Šimaitis ir A. Šimaitiene. 
OSCEOLA, PA. 

B. Puean, ($2.d0 
CANADA. 

J. Butkus $1.00 
PORTLAND, ILL. 

J, Grite $2.00 
SPOKEN, WASH. 

W. Prank $2.00 
Viso $175.50 

HEMPHILL, N. VA. 
Prisiuntė J. Klivaitis. 
J. Johnson $5.00 
M, M. Latonas 5.00 
J. Kalvaitis 3.20 
K. Paliliones 3.00 
A. Budginas 2.00 
J. Smaikis 100 
J. Pasley .55 

4 J. Vietaldas -25 
Viso $20.00 

Viso labo įplaukė 'iki Rugpjūčio 
1 d., 1919 metų $2,965.35 

Tad, matot gerbiamieje, kad tik 
truputį pasijudinome r suvis savęs 
nenusiskriaudėm, o vienok nemažai 
padarėm. Dartės yra rengiama pa- 
siust pirma vienute, susidedanti iŠ 
keliato gydytojų ir norsių. Tad su- 
bruskim prie švento darbo. 

Rąžyk dek j Dr. J. Kulio vardu ir 
siųskit Dr. J, Sarpaliaus antrašu 
3252 So. Halsted St., Chicago, 111. 

SENELIS. 

žmogus gyveno, gyveno, 
vargo, vargo, alko, skaus- 
mus kentėjo ant,galo ėmė ir 
paseno--sunyko, nusilpnėjo, 
pagelto ir ant lazdos vos ne 

vos be pasilaikydamas atsi 
grįžo j tamsią savo praeitį; 
ir pats sau tarė : 

Ko aš gyvenau? Ko, 
kentėjau ir vargau? Ar ma 

no gyvenimas pasauliui la- 
bo atnešė? Hm! Dievas 
žino. Vienas Dievas teži- 
no! 

T-lis. 

KALBA. 

Kalba yra žmogaus gyvy! 
bes atspindulys. 

Kalba yra žmonių min- 
ties padaras, bet ji yra ir 
padargas įrankis žmogaus j 
'mintims reikšti 

Kalba yra visų didysis 
jos pačios pasistatytas, pa- 
minklas. 

Kalboje tauta pasisako 
kas esami, ko verta. 

Kalba skyria žmogų nuo 

gyvulio. 

Pirm.iB lietuviškas, Hotelis ChicagoJ, "prie 1606 South llulsted St. šisai Uo- 
tells nfira brangus dėl darbininkų žmo- 
nių, taipgi ^arsamdome Bingeliams ir 
ženočlams ir priimame pakeleivius. 
Ruimai parBamdomi nuo dienou, svai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi ;.\i valgiu. Numinė valgykla. 

ONA PEiTRUUS, gaviuinkg. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angll'kos ir lieti'viSkos 
kalbų, aritmetikos, knygverV1' -s, ste- 
nografijos, typewrlting, pirkly >s tel- 
siij. Suv. "alst. istorijos, abelnoa is- 
torijos, geografijos, politines ekono- 
niijoB, pilletysta? dailiarašystės. 
Mokinimo valandos- nuo 9 ryto iki 4 
valandos po plet. Vakarais nuo 6 iki 
10 valandos. * 

3106 S. Halated st,} Chicagc- 
VAJLKNTimfi U M A Fi M C* 

COT.LEGE 
iJ.'VJnA siuvimo, ttrplao, dfcBignlng 
dk-nomU lr vakarais dGl bistuio li 
oamų. Paliudljlm&l lėduodar/' ir Tio 1 rba rašykite, o mfp iiaslHtanfci'ittii 
BUtoikti Jums patari m*. 
U>; parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W. IViadlson St. 
SARA FATEK, Principal 

7'EL MCKINLEY 4988 
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST., CHICAGO, !LL. 
arti Kedzij Avo. 

Tčl Drovcr 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTĮSTAS 
Valandos: nuo s) ryto Iki 9 vak 

Nedėlioinls pagal sutaUmą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

Phone Canal 257. 

DR. C, K. KLIAUGA 
...Dentistas... 

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

iki 9 vakare. 

DR. F. O. CARTER 
Akių, Aus'į, Nosies ir Gerklča ligos. 
Tonsilai prašalinami. 'Kreivos akja 

atitaiaomoB Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki 6. Nedėliomis 10—12. 

120 So. State St., Chicago, II*. 

Phoncs: Yards 155—551 
Resitlence Phonc Drover 77S1 

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

Pildome Visokius Receptus 
3C01 SO. IIALSTED ST. CH1CAGO 

Telephone Drover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTA3 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Nedėliomis pagul sutartj. 
3261 S. HALSTED 8T., CHICAGO 

DR. I. E. MAKARAS. 
Lietuvie Gydytojas 'r Chirurgas. 

Perkėliau suvo ofis^ j mirusio 
Dr. T) J. BagoCiaus ofisy. 10900 So. 
Michigan Ave., Foseland, 11). kur 
ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame 
miesto ir apielinkeje. Telefonas ofi- 
so Pullman 342, 

Kozidouciju: 4515 So. Wood Street. 

Telefonas Yards 723 Chicago. 

Dr. G. M. Glaser 
Prrtftkaoja Juo tff m«t*l 

114D S. Morgan 6t, k«rt« S2 «t. 
Bpeclallata* Mcterifelu. Vyrlik*, 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—i 90 
plet. b—1> v&k., SI«d3l. 8—1 

TELEFONAS YAKD8 S87. 

DR. S. MKELIS 
GYDYTOJAS IR CH.'F-URGAS 

ChicagOB 4712 S. Ashland Ave 
Ofi«us: Tel. D'.over 7042 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero .5961 

Rezidencija 3336 W 65-th Street 
Telephone Prospect 8G85 

JETUVI3KAS MOTELIS 
VfVVVTVtV'Vli'V'VfVU VVVTIfVUI^ 

De! pakelevių. kurie gali 
gauti kambarius ant nak- 
ties, nedėlios ar mėnesio- 

PREKĖS PIGIOS / 

MRS.T. RODO VICZ 
}36 W. 33 St. Chicagc 

nu^n^ YarJs 2750 

P-LĖ MAKAR I 
PIANO MOKYTOJA 

4515 80. WOOD ST. 
Duoda lekcijas ckambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos nekalus Chlca- 
gos Muslcal Collcge. 

Phone Bonlevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ3VSENCJUS108 

L I G O 8 

Valandos: 9 iki 12 ir i iki y 

vakaraJi. 

3303 S0. MORGAN STREET 

Daktaras 

Jonas W. Sapalius Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:80 ryto iki 32 
i iki 4 7 iki 9 v&t 

Telefonai 
Ofisas Yjvc'b 2544 

Br. Virpša Narbutt; 
Physician & Sargcoo 

3001 Wtst 2211d Street 
aux MarshaU Blv<fL 

Ofiit# valandos; 
2 liti 4 po plfti 
7 9 velnri 

Tai Uiwndilo 6CC 

©yvenirnat; i 
ttak Rockvvaii 16S1 

Pridek Naujrj Metuo su tftbuiu »ld" t. 

gijimu, taip. kad uih*".< ncpi'aieirtum^i oer » 
su* metus, kas t-.u S*ii uuti naudingi. 
prieš einant kur kitur. E^zamliiariia !>VK,\ 

Gerai pritaikinti akiniai prašalins aki 14 *j 
gaivos slraudJjiir.us, irnmparepy«tt t'ba t«H 
ipg;,it€ prašalinama, pasitarkite su maaitr- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. O-MCAG' 
•ilios lubos, tiri Vlitt'o aptiekus. TCmyktie 

t :n&uo ouraifl 
F"wpas J^toe Gatria. 

Valandos: na' 9U» va), rytu ik. 5 vai. vak. j Kcilčlioj: nuo 3 vp). rytu iki 12 vai. 4ien*a. 

Sėveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.' 

: —L 
G;mkie kopija Saveros lietuviuko kalen* < 

dorinus 19S0 metnnia savo aptlekojo, arba < 

paraSyk ir p:iroikalauk tiosioe nuo mus. < 

Gaunamas dovanai! 

Kosulys 
yra tai įkyrius symptomas, kurs 
neretai priduoda daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- 
galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarys, taip, kaip kiti daro: Imk 

Severa's 
Balsam for Langs 

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto Kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jūsų aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. tak- 
sų, ,iba 50 ct. ir 2 ct. taksų. 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Uydau visokias ligas naujausiais budada ir au pagolba 
naujausių ir tobuliausių elektrikinių Įtaisų. 

r/!!0,.. !nd08: 9 lki 12 ryt0. 4 Ha 8 vak. Nedėidieniaia 10 iki 12. 
® ® 4'"ta netoli nuo Marshfield 

..... 

AS ADOMAS A. K A RALI AUS KAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AS labai sirgau per 3 metus, r^slabnėjęs pilveli* 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilve'lo. nuslabntjiraas. 
Kraujo, li.kstų, Nervų ir abelnas sjėky nustojimas 
viso kuno. Ir buvau nustojęc vilties, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagclbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubrzių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pageibos. 

liet kada pmeikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valyt >jo, Neivs;'.oną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po tuvartojimui minC'os gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujai 
išsivalė, ^'ervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyVo po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

luuras, Uittcrla, ir po 3 račn. savo paveiksle pamačiau tekį skirtum* kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir cfu linkimas ir 1000 sykių džląv oalutana mylistų peradijlstci ir linkiu vi-tiems savo orauKair.s ir paiptaicietns 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

8ALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 Sc. HalGted 8t., Phone Canal 6417 Chicago, Sliinols 

Didysis Valstijinis Bari kas 
ant Bridgeporto■ 

YRA 

Centrai Maimfacturing Bistrict 
A State 
Bank 

A State 
Bank Į 

1112 WEST 35TH ST (3 blokai nuo Halsted St.) CHICAGO, ILL. 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $550,000.00. 
TURTAS VIRŠ $5,000.000.00. 

Taupymo skyrius priirru p i r. I g u s užčėdijlmul nuo mažiausios iki 
didžiausios sumos ir moka 3 iuuš. 2 syk. per metus. 

Pinigus padėtus išrr.oka ant kiekvieno pareikalavimo. 
I 

Duoda paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų Chicagoje. 

Persiunčia p'.i. gus Į- visas dalys pasaulio. 

Parandavoja saugias nesudegamas dėžutes (safety boxes) ir abel- 
nai atlieka visokius bankinius reikalus. Pa':ar|mai už dyką. 
Pinigai Suv. Valstijų uašto bankų, Paąvieto Cook ir Mie6to Chica- 
gos yra laikomi Siame Banke. 

Bankas atdaras Itasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
SEREDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
SUBA7'OMIS per v!cą dieną nuo 9 ryto iki 8 vakre. 

Jonas Czaįkauskas šio Banko senasis darbininkas jau yro sugrįžęs 
li Suv. Valtijų kariumenės ir dabartės atstovauja Lietuvių ir už- 
rubežiniam skyriuose. 

The Big "C" Cloak & Sujf Hoose 
Subatoj, Rugsėjo 27 

Grand 
OPENINfi 

NAUJAUSIOS KRAUTUVAS 
BR1DGEPORTE. 

Su vėliausių madų aprėdalais 
merginoms ir moterims. 

Pas mus viskas pigiau, nes męs 
patis siuvame. 

3631 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, 1LL 

Telcįjhone Boulvard 509. 

A. OLSZEWSKIS atidarė dabar Naują Ofisą Pinigų 
Siuntimui ir persiunčia į Lietuvą Gerai, Greitai ir Pigiai. 
Kurie no.itc nusiųsti savo giminėms piniginę pašelpą į 
Lietuvą, tai kreipkites šiuo adreju: 

A. OLSZEWSKI 
3251 S. HALSTED ST. CHICACG, ILL 



J. Buivydžio 

Saulei šviečiant 
(Pašvenčiu draugui Žemaičiui R.). 

Ant mėlyno danga.iŠ .švietė 
ir spinduliais žėrė skaidriai 
auksine saulutė apšvieid.ima 
miškus, pievas, išartą ir lyg 
milj siūlės, atrodančia dirvą, 
siūbuojančius rugelius ir dul- 
kantį kelią, kuris vingių vin- 
giais sukinėjosi po apylinkę. 
Aukštai linksmai čyreno vė- 
v'crsėlis, špokai būriais .skrai- 
dė, visru saulutė savo spindu- 
liais maloniai glostė žemę. 
Pirmu žvilgsniu atrodė, jog vi- 
sa gamta yra kaž ko ntulžiu- 
gusi. 

Bet ir buvo ko džiaugtis. 
Keliu žengė visuotinio links- 
mumo žadintojai; pilkose liue- 
se su geltonais raiščiais, kurie 
buvo visai apylinkei tiek mei- 
/ųs, tiek laukiami svečiai. Jie 
buvo artimi jos gyventojams 
ir rūbais, ir širdžia, ir visu sa- 

vo krauju. 
Tai žengė kareivių būrelis, 

savų — lietuvių bernelių, apie 
kuriuos taip daug dainuoja- 
ma musų sesučių dainose. Jau- 
nas, ką tik išdygusios kariuo- 
menes atžala, karys vedė juos 
rūpestingai įsižiūrėdamas ke- 
lio priekį ir dabodamas kiek- 
vieno kareivio žvilgsnį, tuo- 

#jaus sekė nedidelis ju«xlbruvis 
jaunikaitis, gyvu ir giliu žvil- 
gsniu. Žvilgterėjęs į ta jauni- 
kaitį, jutai, kad jis savo gra- 
žumu bei drąsia vyriška išvaiz 
da privertė ne /ienos mergi- 
nos širdelę plaktis. Tegul tik 
mergina buvo metusi žvilgsnį 
į burį kareivių, aukojančių s&- 

v gyvybę už neprigulminga 
nuo visų "ponų",—rusų ir lenv 
kų,—tėvynę. Neviena musų 
skaistveidė, pamačiusi jį, gi- 
liai imdavo kvėpuoti ir, sėdė- 
dama prie ratelio, siuliti nutru- 

kus, paremdavo veidą rankele, 
ir slaptai manydavo: ''O kad 
manasis toksai butų". 

Šis gi nebuvo visiškai mer- 

ginų širdelių ramybės ardyto- 
ju. Bet tinkamai Švytravo ka- 
laviją j > rankoje. Jis puikiai 
mokėjo ja vartoti. Ir vos tik' 
keletą mėnesiu laiko šautuva 

w c v 

rankoe, bet jis su juo jaučiasi 
galingu. Po trumpo mokymosi 
kov s lauke jis jau tiek prityrė 

t šauti, jog, ilgai netaikindamas, 
lekiančią viršum galvos varną 
pašaudavo. Nors jis iš išvaiz- 
ci s ir neišrodė stipriu esąs, 
bet ištiesų ką kitą rodė, o j>eš- 
tvnės su rusais. Štai, kad ir to- 
kis atsitikimas: 

Kovose vieną karštą dieng 
jis tiek sušilo- ir ištroško gerti, 
jog padarė neatsargu žingsnį 
— įšoko į vieną nesenai užim- 
to kaimo grįčią nepaisydamas 
y kio pavojaus nei kaip. drau- 

gams pasisekę kovoje. Kaip ty 
čia, jo draugai, stipresnio prie- 
š stumiamį atsitraukė už kai- 
mo, nieko nežinodami apie li- 

kusiojo kaime draugo Juozo 
Norkaus likimą. Rusai, grte.r- 
dami dantimis greit apsupo, 
grįčią tikėdamies iš Ju zo iš- 

rūgų išspausti. Juozos pervėlai 
šoko laukan. Namas jau buvo 
visai rusų apsuptas. Jis akies 
mirksniu užvertė langus ir du- 
ris stalais, spintomis ir Įvai- J 
ria padargine, o patas šokinė- 
damas tai prie vieno laigo, tai 
prie kito taip sugebėjo laikui 
pašauti tai vieną, ui kitą lin- 

dusį artyn rusą, kad jų draugai 
net užlindo už balkių, tvorų,) 
medžių, kad tik apsisaugoti 
nuo jo šautuvo kulipkų. I»et ir 
čia Juozas mokėjo nutaikinti 
taip tiksliai, jog priešų rata> 

aplink namą vis darėsi retes-( 
nis ir .retesnis. Po kaikurio lai- 
ko keletas likusiųjų rusų, ma- 

tydami, kad šiuo budu negalės 

nugalabyti Juozo, užmetė ant 

stogo ugnies, kurs netrukus 
susmilko ir užsidegė, patys g^ 
iie užlindo už akmenų, lauk- 
iami, ku 111 e t prakeiktas lietu- 
vis iškeps, arba lipš laukan. 
Juozas ir čia daug negalvojo. 
Užtaisęs šautuvą, buože išver- 
tė duris ir šaudydamas šoko 
rusų link. Rusai tokio staigaus 
antpuolio nesitikėjo ir sumišo 
kaip avinai. Kol jie susigraibė 
iššauti pro Juozo ausį, šis tris 
juos nušovė, vienam paskambi 
no makaulę ir padalė ją pusiau, 
kitam ją įlaužė, o paskutinį net 

j gyvą nelaisvėn paėmė. Šis pas- 
tarasis žiurėjo su bailiu į Juo- 
zą, manydamas, kad čia esąs 

|tikras velnias žmogaus pavida- 
le. 

! Juozas buvo vietos žmogus, 
i Pažino kiekviena takelį ir grio- 
belį, nes iš mažų dienų čia ban- 
da ganęs ir nesenai iš siu vietų 
pasprukęs. Visai netoli, mylią 
iš kelio nuo šios vietos, gyveno 
jo matutė. Išsiilgusi narnų 
.širdis traukia ji tenai, bet jis 
nusimanė, čia esąs daug reika- 
lingas. Todėl žengia pirmyn 
kariagon didelio pasiryžimo 
kupinas. 

* 

Šiapus jų eina šviesus mėly- 
nakis Prancė, žemaitis, Viduk- 
lės parapijos kalvis. Žmonės 

į'pažin -jo jį kaipo labai sugeban 
tį žnlgų; jo darlx> pakausty- 
niais važinėdavo po visą Rasei 
nių apskritį. Tik sužibėjus ry- 
tuos pašvaistėmis, kažkoks ne- 

žinomas slaptas jausmas pa- 
traukė jį į Kauną su arkliu ir 
šautuvu. O iš ten jis keliavo 
vis pirmyn į rytus, nukloda- 
mas kovos barus rusų lavonai:-, 
kaip rugpjutėje rugių pėdais. 

Jo raumenys buvo tvirtos, 
kaip verpalų pynės, pirštai kie- 
ti, kaip replės, jis lengvai lauž- 
davo rusų pengrašius ir pasa- 
gas. Užtai jis tinkamai mokė- 
davo suvartoti mūšyje savo 

jėga. Sykį jam besišaudant 
viename kaime, pritruko šovi- 
nių, kurių nebuvo daug nei pas 
draugus. Rusai puolė durtu- 
vais durti. Prancė pagriebė sa- 

vo geležiniais pirštais vienam 
pastuikusam rusui už kaklo ir 
taip suspaudė, jog šis tik išsi- 
viepė iš didelio skausmo, ir iš- 
metė iš rankų visą, ką turėjo. 
Rusas iš skausmo pradėjo net 

cypti, kaip šuo, paimtas už kc- 
11 j ros. Kiti draugai rusai puolė 
ĮgelbGti savo draugą, bet Pran- 
cė kita ranka sugriebė šiam už 
pečių ir sukdamas aplink save, 
pavaišino joj i "gelbėtojus" ir 
netik apsigynė nuo užpulikų, 
bet ir gerokai apdaužė juos, o 

viena net pas Abraomą nu- 

siuntė. Kiti gi, pamatę, kas de- 
dasi, bėgo nuo Prancės neatsi- 
grįždami ir. baimingai į šalis 
žvalgydamiesi. O kai apsidir- 
bęs su priešais, jis išleido iš 
ranku savo baisų įrankį — ru- 

są, tasai sn perlaužtu nugar- 
kauliu baigė savo paskutines 
dienas... 

Toliau būrelyje buvo maty- 
li dar keletą vadu, vis daugiau c c' O 

augštaičių ir suvalkiečių. 
T :li viduryje kelio iškilo 

dulkės. Vadas, domiai isižurė- 

jęs per žiūroną, sako: 
— Kaž koks žmogus atva- 

žiuoja. — Būrelis keliu įeina j 
krumus ir valandėlę nebeinate 

atvažiuojančio. Išlindęs iš krn 

nių būrelis susitiko su važiuo- 
jančiu, kuris varė savo arklį, 
kiek tik t- jo kojos neša. Va- 
žiu jęs vežime žmogus, pama- 
tęs išlendančius iš krūmų ka- 
reivius, nustebo ir, tartum, nu- 

sigandęs, sustojo. Būrelis links 
mai prisiartino ir iš vsų pusti 

apstojo važiavusįjį. Važiuoto- 
jas matyt pasijuto tartum an- 

glių deginamas. 1 >"t Jtizas 
Norkus, įsižiūrėjęs kiek i sė- 

dinti, staiga puolė prie jo šauk- 
damas: 

— Sveikas, dėde! 

Žmogus, paleidęs vadeles, 
Įžiūri ir tarytum savo akimis 
netiki. Atsipeikėjęs kiek, jis, 
tartum pasviltas .šoko iš veži- 
mo ir puolė Juozui tiesiai į 

glėbį. 
— Tai tu čia Juozuk, vai, 

jergutėliau gi tu mano!... O 
męs manėme kur jau tu galėjai 
pražūti. M lutė kiantis <\šarn 
priliejo. C) tu čia. Ir kokie justi 
geri drabužiai. Tai jus busite 
tie patys baltieji kuriuos dabar 
keikia raudonieji? Bet jus vi- 
sa nebalti, tik geltfoni... Kaip 
gi čia dabar išeina? Kam gi 
tikėti ?... 

į Ir'pasipylė tarp jų kalba, vis: 
besibučiuojant, vis besiglobs- 
tant. 

— O ar daug pas jus raudo- 
nųjų? — užklausė vadas, ne- 

Įkantriai tos kalbos bei glamo- 
nėjimų galo belaukęs. 

— Ką jau ir bekalbėti — 

mojo ranka senis. — Užgriu- 
vo šįryt ir tuoj prie arklių, ve>] 
žimli... Mes arklių negi duo- 
sim. Pradėjo jieskoti. Vienur 
rado, kitur ne. O aš čia iš ma- 

lūno parvažiuoju. Tik išbėga 
mano Magdė: "Tėte, sako, ne-j 
važiuok į sodžių, ratui inieji 
atima arklius". Aš arklį aplink 
ir kiek tik jis išneša pas kūmą 
į viensėdiją, kad gerai paslėp-, 
ti. O čia pakeliui jus tartum iš 
po žemių išdygę. Kad jus kuri 
dievai... Taip nusigandau. Ma 
niau kiti Raudonieji. Mat butų 
nuo vlko bėgęs ant meškos^ltž-' 
bėgęs,... 

(Iš "Kariškių Žodžio") 

ALUNTA. 
Per Aluntos miestelį ir jo 

apielink.es legioninkais rė- 
žia demarkacinę liniją. Tuo 
pasinaudodami lenkų "do- 
brodžiejai" geradariai rie- 
čia nosį ir trukdo lietuviams 
darbą. Karolienė, Saičio dva 
ro savininko žmona, kuri ne 
labai sutinka su savo vyru, 
nuvažiavo į Malėtus ir pa- 
kvietė lenkų legioninkų, kad 
suimtų dvaro šeimininką, 
nes jis padedąs p. Karulei 
platinti lietuvybės dvare. 
Lenkai paklausė ir dabar 
dažnai apvažiuoja į dvarą. 
Kiekvieną sykį, kada tik va- 

žiuoja, vis ima žmonių ve- 

žimus ir dėlto labai trukdo 
žmonėms darbą. Aluntos 
valsčiuje neduoda ramiai 
dirbti. Žmonės be galo ne- 

patenkinti legioninkais. 

DUKŠTAI. 

Salgudiškio apskr. Atėjus 
lenkams labiau susipratu- 
siems lietuviams teko pasi- 

šalinti, nes jų elgesys tai 
l padaryti privertė.. Lenkai 
j tuo nuadojasi ir varo kuo- 
smarkiausia agitaciją, kad 
gyventojai dėtųsi į lenkus; 
priešinančius verste verčia. 

SKUDUTIŠKIS. 

(Lenkų užmita vieta). 
Beveik visi vietos vyrai, kai 
kurie net su šeimynomis iš- 
einu j Anykščių apielinkę 
uždarbio. 

Čia duonos svaras moka- 
ma 4 rublius rusų pinigais. 

ALYTUS. 

Aplinkiniai ūkininkai ir 
šiaip žmones labai nepaten- 
kinti, kad į.ai kuriose mūsų 
įstagose negalima susikalbę 
ti lietuviškai, ypač Miškų 
Departamenteir kitur. Aly- 
tus girių priveizdėtojais žmo 
nes taip pat nepatenkinti. 
•Jie sako, kad girininkas nuo 

padėgolių bereikalingai 
imąs daug už medžius, o 

savo geriems pažįstamiems 
darąs visokių nuolaidų. 

rengiamas 

DRAUGYSTĖS ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
atsibus 

NED., SPALIO OCT. 5, 1919 m. 

MILDOS SVETAINĖJE. 
3142 So. Halsted Street 

Pradžia 5 vai. po pietų Muzika Alcxo Budriaus. 

Tikietas 25c. 

Kviečiaim visi lietuviai, kaip jauni taip ir įseifi kuoskaltliigiuu- 
siai atsilankyti j sj graži; balj. 

žodžiai Žemkalnio, muzika kompz Miko Petrausko etato BIRUTES DRAUGIJA 

NED. SPALIO 12, 1913 

C. S. P. S. SVET. 
1126 W. 1S St. arti Ručine Ave. 

Prasidės punkUial'škai 7:30 vai. vakare. 
Turime atkreipti atydą Chicagos lietuvių visuomenūs, g'og veikalai 

yra atkartojamas po vadovyste geri), komp. St. Šimkaus. Kur malaniai 
užžavės kiekvieną atsilanku.sj. 

Lošime šio veikalo dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių lošėjai ir 
daininkai. Kiekvienas galite tikėti?, jog nebusite apvilti. 

Kviečia "Birutč',' 

S imtai Žmonių 

* 

Į Svetainės ir negavo matyti 

Krutamųjų Paveikslų 
AMERIKOS LIETUVIO SEIMO 

Ir Didžiausios Lietuvių parodos 
LIETUVOS LAISVĖS VARPO IŠLEISTUVIŲ 

Todėl, žmonėms reikalaujant, šie krutamieji paveikslai 
DAR BUS RODOMI 

Panedėlio ir Utarninko Vakarais 
Spaiių-October 6-tą ir 7-tą, 7 valanda vakare 

HALSTED STREET INSTITUTIONAL 
MOKYKLOS SVETAINĖJE 

1935 S. Halsted Str. tarpe 19-tos ir 20-tos 

šių paveikslų reikalauja lietuviai kituose miestuose 
ir turime juos kuogreitiausiai išleisti iš Chicagos, todėl 
kurie dar šių paveikslų nemate, pasiskubinkite juos pa- 
matyti ir duokite progą kitų miestų lietuviams šiuos 
istoriškus paveikslus pamatyti. 
įžanga tik 35c.—Vaikams 20c. Širdingai Kviečia 

LIETUVOS LAISVĖS VARPO KOMITETAS. 

Kuris garsina savo biznį Dienraštyje "Lietuva", 
tas visados turi iš to geriausias pasekmes. 

Todėl visi Garsinkitės "Lietuvoje". _ 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. į ant Turų, Lentų, Ramų ir Stogamu PepJerl© SPECIALIAI: Maleva malevojimul ctubų U vidaus, po $1.50 ui galionu 
CARR BROS. WRECKIMG CO. 

3003-3039 SO. HAL8TED STREET, CHICAGO, ILL. 

UBERTY BONDS 
xn.<£» įrcrAAUiiit* ijituny uolius u 
piln^ "uaab" vertf. AtneSklte 
arba atsiųskit*. 
Atdara kasdien nuo 9—S 
Utarninkaiu Keivergala lr 
Subatomis f —9. 

CASH 
J. G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ave. 
tarpe Woo<i Ir Paulina gatvių: 

lietuvių tautiškos kapinės. 

Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- 
kų txr politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščiau. 
Reikale kreipkitės i kapinių u'iveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
WILLOW SPRINGS 10 R. 

SOUTH HALSTER GARAGE & REPAI R SHOP. 
Chasas Bros. savininka. 

% 
Taisome visokius automobilius. Turime patyrimą, per 13 metų 

ic.mo darbe Taipgj patarnaujamo automobiliai pagrabams, ves- 
tuvOms, krikštynoms ir t. p. Kainos musų kuopigiausios. 

2322 SOUTH HALSTED STREET. 
Chicago, 111. Telefonas L)rover 2186 

VIENINTELIS lietuvis paminklų dirbėjas 
Pranešame tiems, kurie esate pirkę paminklus prieš ir po kapinių dienos, kad paminklai jau pastatyti ir 

jų pašventimas atsibus Nedėlioj, spalio 5 dieną, 1919. 
Taipgi primename tiems, kurie rengiasi pirkti paminklų, kad nelauktų pavasaro, nes jau ir dabar visa pamink- lams reikalinga medžiagapabrango 10 nuošimčių. Ka- 
dangi męs dar turime senos medžiagos, tai kas pasisku" bins gaus senomis kainomis. Važiuojantieji kokiais nors 
reikalais pas mus ir nenorėdami eiti pešti išlipę iš karų, patelefonuokite mums ir mes atvažiuosime automobiliu 
pasitikti. v 

Telefonuokite Mt. Greemvood 5. 
Anton Bittin, 

Mt. Greemvood, 111. 

SVARBU 
Iš priežasties Išvažiavimo parduodu labai pigiai 6 

kambarių ant cementinto fondamento namas vėliau- 
sios mados, elektros sviesa, puikus porčiai ir prie to 
namo 5 lotai. Lotai pavieniai šioje vietoje parsiduo- da po $900 ir $1000. Pardosiu viskį už $4,500. 

Ten pat 5 prie kampo lotai, už kurios užmokėjau $2,500.00 parduosiu už $2,000.00. Viskas randasi neto- 
li 59-tos ir Western Ave.Puikiausia vieta. 

Atsišaukite vakarais arbanedėlioje iš rvto iki 3 vai. 
S. ŠOKALSKIS, 

y' 33' 3 Lowe A. v e. 3 lubos • 

JIAODH. _;k, kaip man nieili jai- 
t'1 •' libtivlii m litokius ntataojtmus, 
trinkimus, RiMtAmi — ir liskas tas 
/•it ko nepatjt Ibe.j nuo tu tj&'iriu plcis- kanu... .!an y'da net Jarottit" ® 

il.lltiC. "Xa, tai kum tav kęst be- 
ri (kalingai! Žiūrėk, kokie flttonc plau- 
kai'gružus, įtrinti- ir č į/s t C O tai 
tudi'l, kad aš vartoju Itl'FFLES 

Kas tai yra RUFFLES? Ar t tai gyduolė? Ne!! Af kve- ' 
piantjs vanduo? Ne!! JRUF- į H. ES yra tai paprasčiausis j plauku ir odos ;ustinrirrfoii«. i 

iJiiyum gamtai sutciKt žmogui priklausanti grožį. 0 ka-s gal but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus?" Kas gaJ Lat smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 
KUPPIyES 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. * 
O Nusipirkte šiąnakt RUFFLF.S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tnk 65c., bet jųs sakysite, kad jos vartos daug daugiau. Paaiškinimai pridėti prie kiekvienos bonkutėa. Jei negausite jusų aptiekoje, t;li atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar monev order šiokiu adresu 

F. AD. rtICHTER 6 CO., J26-330 Broadway. New York—--- 

J. PAVLOVICH GARAGE \ 
PERSIKĖLĖ NAUJON VIETON \ 

5437-39 S. RGBEY ST. 
BUVĘS PO NO. 3222 S. HALSTED ST. 

TELEFONAS PROSPECT 7427 

Patarnauja dieng. ir naktj. Pristato automobilius vestuvėms, ba- 
liams, krikštynoms ir t.t. 



Vietines Žinios 
APDEGĖ LIETUVIU 

VAIKAS. 

Vakar, Adomą ir Eleną 
Užvakar, Adomą ir Eleną, 

sted St.), aplankė nemaža 
nelaimė: labai apdegė nuo 

ugine^jų trijų metų amžiaus 
Adomėlis. Yra vilties, kad 
vaikas išgys. 

Motinos, domiai prižiūrė- 
kite savo vaikus. Neprileis- 
kite jų prie ugnies, nepave- 
lykite žaisti su degtukais. 

TOWN OF LAKE. 

L. G. D. 1 skyriaus suba- 
tos vakare 27 (i. rugsėjo š. 
m. buvo sušauktas admini- 
stracijos ir organizatorių 
susirinkimas. Bet narių ne- 

daug atėjo ir dėlto nebuvo 
galima bėgančių reikalų ap- 
kalbėti. Nekuriu draugijų at 
stovai atėjo ir išdavė savo 

raportus, iškurių galima net 

pasigerėti, nes pasekmingai 
darbuojasi. 

Nutarta pilnus arba visuo- 
tinus susirinkimus laikyti 
kas pirmo pancdėlio vaka- 
re, p. J. J. Elias svetainėj. 
Ponas Elias, prižadėjo del 
Lietuvai Gelbėti Draugijos, 
susirinkimų svetainę duoti 
užyka, už tai p. J. J. Elijo- 
šiui, tariame šidringą ačių. 
Sekantis susirinkimas bus, 
panedėlyj spalio 6-tą d. 8-ta 
vai. vakare p. J. J. Elias 
svetanėj prie 4600 So. Wood 
St. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti, nepamirškite at- į 
ei t j į šį susirinkimą. 

Raršt. J. J. Palekas. 

LIETUVĖS IR LIETUVAI- 
TĖS NEPRALEISKIT 

PROGOS 
Tikiosi, jog tamistos pa- 

tėmijot laikraščiuose, kad 
Amer. Liet. Daktarų Drau-! 
gija organizuoja Pirmos Pa-, 
gelbos Mokyklą. 

Taigi toji mokykla jau | 
suorganizuota ir panedėlyj j 
spalio 6-tą d. 1919 m. 8 vai. 
vakare, "Lietuvos" dienraš- 
čio svetainėje prasidės "Re-! 
gstraciją," arba užsirašy- 
mas norinčių pastoti Pirmos 
Pagelbos Mokyklon. 

Todėl meldžiame gerbia- 
mųjų sesučių nepatingėti ir 
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ateiti susirinkiman, jei ir ne- 

panorėsite tapti mokiniai, 
nors išgirsite platesnį pa- 
aiškinimą ir tikslą tos mo- 

kyklos. 
Visos lietuvės ir lietuvai- 

tės yra kviečiamos, todėl 
tikimės skaitlingo susirinki- 
mo. 

Už mokyklos Komisiją, 
Dr. A. L. Graičunas, Sekr. 

A. L. D. D. 

Dra&gijų Prasėsimai 

3o Chicago. III. 
S. L. A. 74 kp. susirinkimas Įvyks 

nedč'ioje spalio 5d., 2 vai. po piet. Be 
smer i'arkjo Svot., 81) ir Michigan av 

Vi.s i nariai esate kviečiami atsilan- 
kyti n.'3 turime daug svarbių reikalų 
ipkalbėjimui. F. Shagamogas, rast. 

C'cero. (II. 
Lietuvių Tvirtybės Draugystės ex- 

tra susirinkimas įvyks suimtoje, spa- 
lio 4 d.. Simano žvibo svetainėje, 1347 
So. 50 A ve., 7:30 vai vakare. 

.sj vakarų draugystė persikels j p. 
.f. Jukniaus svetainę, 4837 \V. 14ta gat 
vė. Todėl-gi visi nariai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausia atslankyti. 

Komisija 

West Pullman, III. 
Lietuvių ifušaipinio Kiiubo mėnesi- 

nis susirinkimas Jvyks subatoje. spa- 
lio 4 d., 8 vai, vakare, .'.2053 S. Hals- 
ted Street. 

Visi nariai esate kviečiami ateiti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap- 
talbėjimui. S Pilvikas, Rašt. 

S. L. A. 3Gtos kuopos susirinkimas 
jvyks nedėlioje, spalio (Oct.) 5 d 
ii valandą dienos, Aušros svetainėje, 
3001 So. Halsted Street. 

•Nariai malonėkite atsilankyti. No- 
rintieji įstoti, gali gauti aplikacijas 
istojimo susirinkime. Valdyba. 

Cicero. III. 
S. L. A. 104 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks nedėlioje, spalio 5, 1:30 va- 

landų po pietų, O. Tamuliunienėa sve- 

tainėej. 
Nariai ir norintieji prisirašyti esate 

kviečiami atsilankyt. Vaidyba. 

Wcst Pullman, III. 
\Vest Pullmano Lietuvių Pašalpos 

Kliudo mėnesinis susirinkimas jvyi^s 
subatoje, spalio 4, 8 vai. vak., Lietuviu 
Svetainėje, 12053 S. Halted St. 

Nariai ir norintieji pasirašyti visi 
esate kviečiami atsilankyti. 

Kašt. S. Tilvikas. 

West Pdllman, III. 
\Vest Pullmano Draugysčių Syryšio 

palaikančios svetainę. šiuomi prane- 
šu, kad svetainę nurandavojo kitoje 
vietoje, 121)53 S. Ilalsteil St, netoli 12] 
gatvės. 

Draugystės priklausančios prie są- 
ryšio laikys savo susirinkimus ar pra-l 
kalbas naujoje svetainėje. Užtai pride- 
ra įsitėmyti kiekvienai draugijos są- 
ryšio valdybai S. Tilvikas, 

Bridgeport. 
Bridgeporto namu savininku susiriu, 

kimas įvyks panedėlyj. spalio 6tų d. 
S vai. vak., I'. Wodmano svetainėje. 
33čia ir Lime gatvės. 

Vi-i namų savininkai esate kviečia- 
mi atsilankyti. J. I' Evaldas, rašt. 

Bridr;eport. 
Lietuvių Moterų Apšvietos Draugys- 

tės mėnesinis susirinkimas įvyks spa- 
lio Ed. 2 vai. po pietų, Mark Whitc 
Square Parko Svet. Haltse ir 30 St. 

Visos narės esate kviečiamos atsi- 
lankyti, nes turime varbiij reikalų ap- 
kalbėjimui. T Pabarškienė, rašt. 

Cicero, III. 
Dieninė Vaikų Prieglaudos Draugi- 

jos susirinkimas jvyks panedėlyje. 
palio (i d., 7 .30 vai. vak. Parapijinėje 

svetainėje 
Visi nariai ir norintieji prisirašyti 

esate kviečiami atsilankyti. 
J. Mikalonis. 

lilinojans Lietuviu Patalpinis Kliu- 
b:ia laikys savo mėnesinj susirinkimą 
ubatoje. spalio 4d., 3 vai. vakaro, P 

Daukaus s-vet.. 3301 S. Halsted St. 
V^sl kliubiefiai paskirtu laiku ma- 

lonėkite susirinki i. A .1. La7.ar.ska:; 

West Side. 
Lietuviu Mechaniku Sąryšio susirin- 

kimas Įvyks nec»., spalio 5 d., li» vai, 
,s ryto, Meldažio svet.. 2242 W. 23 PI. 

Visi Chicagos ir apielinkės lietuviai 
kaip rnekanikal. taip ir paprasti darbi 
ninkai esate kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbiu reikalu apkalbėjimui 

V., šliauteris. 

T. M D. 27 susirinkimas Įvyk? 
ned., spalio 5 d„ 12 vai dienos, p. Piet 
zyntkio svet., 4600 S. Paulina gatvių. 

Visi nariai privalo neatbūtinai atsi 
lankyti an,t susirinkimo, nes turime 
laba daug svarbių dalykų apkalbėjimui 
taipgi atsiveskite draugus ir pažįsta- 
mus, tourie norėtų prisirašyti. 

Valdyba, 

Town if 
Draugystė šv Vincento FereruSa 

laikys savo bortaininį susirinkimą ne- 
delioj. spalio f»d.. 2 vai. po pietų. Pa- 
prastojo svet. šv. Kryžiaus parap. 

Kviečiai susirinkti visi nariai, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėjmui. 

J. Lignugaris, rašt. 

BULVES IR KOPŪSTAI 
Tik-kg. parvežta karais iš Wisconsin 

Bulves labai gražios ii- miltingos. I'ai 
sicluoda labai pigiai. Meldžiu kreipti;-. 
pa3. 

Feliksas Bielovvskas, 
Kilevičiaus namo, 

32.°.!) So. Limė St., Chicago. 

MALIORIUS IR POPIE- 
RUOTAJAS. 

Malevoju. popieruoju. grainuoju, tai- 
sau rakandus ir pianus. Darbą atlieku 
atsakančiai. Reikale kreipkitės. 

John Luckaw, 
3302 S. HALSTED ST. CHICAGO 

REIKIA PAGELBOS. 

MOTERŲ. 

reikalaujame 

MOTERŲ IR MER.GINU 

nuo 16 metu jr augščiau, prie 
lengvo darbo, gera mokestis. 

RATHBORN HAl R AND 
RIDGVVAY CO. 

2279 So. Union Ave. 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ |R MER.GINU 

nuo 16 mėty ir augščiau. pri, 
lengvo darbo, gera mokestis. 

RATHBORN HAl R AND 
RIDGVVAY CO. 

1418 W 22nd St. 

PARDUOS PIGIAI. 
Pusė akerio puikaus juodžemio ran- 

dasi viename iš puikiausių priemies- 
čių prie North\vestern Railvvay gele- žinkelio, prie puikios upės kur galima 
valtelemis važinėtis ir žuvauti, neto- 
limai randasi dirbtuve, kur visuomet, 
gali gauti darbo už gorų užmokesti. (';ta gali gyventi ir auginti paukeCius ir daržoves ir sumažinti pragyvenimo 
išlaidas. Parduosime ant lengvių mė- 
nesinių išmokėjimų. 

PAUL BAUBLY. 
1404 West 18th Street 

Telefonas Canal 6296. 

PARSIDUODA FOTObR.AFIŠKAS 
BIZNIS (STUDIO). 

Puiki 30x20 pėdu moderniška gale- 
rija, su aparatais ir fotografiškais 
rakandais. Pragyvenimo kambariai 
prie vietos Biznis? randasi vakari- 
nėj adlyj Chicagos, tirštai apgyven 
toj lietuvių ir jvairių tautų kolionijoj. 
Kito tos rųšies biznio art nėra. 

Krepkitės antrašu: 

1435 S. 49th Ct.. Cicero, 111. 

Telefonas Cicero 3051. 

BARGENAS. 
Pigiai parsiduoda medinis namas 

| ant trijų augštų, šeimynoms pagyveni 
mas. geroj vietoj lietuvių apgyventoj 
apielinkėj, arti bažnyčios ir mokyk- 
los. Priežastis pardavimo — pirV.au 
farmų reikalingi pinigai. Atsišaukite 

J. Viskant 
1.800 West 46tb St., Chicago 111. 

PAJIEŠKOJIMAL^ _ 

Pajieškau Antano Valukonio ir Mor 
los Kijauskienės, abu paeina iš Vai- 
nunų kaimo, Seinų apskr., ir pašto, 
.Suvalkų redybos. Meldžli^ juos pačius 
atsišaul ,i arba kas apie juos žinote 
malonėkite pranešti; nes turiu labai 
svarbų reikalų. 

Mot. Verbyla. 
872 Bank St., V/aterbury, Conn 

PATEMYKITE 
PAJIEŠKAU kambario vienai ypa- 

tai tarpe 51mos ir G9t.os gatvėj, ir tar- 
pe Halsted ir Kedzie Ave. Geistina, 
kad hutu su valgiu Jeigu kas nors tu 
rite tokj kambarį, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: M r. P. Paul, 4438 So. 
Pairfield Ave., Chicago. 111. 

REIKALINGAS aunas j vyras dirbu 
aptiekoje. Turi būti patyręs Darbas 
pastovus. Atsišaukite tuojaus; F. A. 
Juozapaitis. 3601 S. Ilalsted Street, 
C'hicago, 111. 

REIKALINGA MERGINA A N 7' 
FARMU. 

Reikalinga mergina dirbti ant far- 
mii prie stubos darbo Savininkas ne 
vedęs. Gerai merginai yra gera proga. 
Labai puiki vieta ir labai linksma gy- 
venti. Reikale tolimesniu paaiškinimu 
rašykite šiuo adresu. Martin Shareiva. 
CIssna Park, 111. 

Reikalingas ant.os ran!:os Ford'as 
Praneškito "Lietuvai". 

REIKALAUJU BUČERIO. 
Reikalingas geras bučeris, supran- 

tantis savo darbą. Turi kalbėti lietu- 
viškai. Atsišaukite greitai, laišku il- 
ki t.a i p. 

John Corey, 
Kevvanee, III., 

reikalavimai. 

REIKALAUJAME MERGINU. 
Reikalimame 25 merginu prie lengvo 

dirbtuvės darbo. $14.00 i savaitę oesi- 
mokinant Ant šmotukų (piece work) 
nuo $16.00 iki $20.00 į savaitę. .Moka- 
me bonus kas tris mėnesiu-. 
American Insulated Wire £ Cnt!; Co. 
954 W. 21 st Street. 

REIKALAI 'A Al. v n n p, 11J m aini 
riu su šeimynomis ir nevedusiu j Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimo darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

Reikalaujame keletą apsuk- 
rių vyrų pardavinėti liotus nau 

joje lietuv\i aprgardoje. Arti 
lietuvių vienuolyno (Šv. Kazi- 
miero). Lotai parsiduoda ant 

lengvų išlygų, dera proga už- 
dirbti pinigų liuosame laike. 
Patyrimas nereikalingas. Krei 
pkites tuojaus: Francis Kibort 
& Co., 2402 W. 63rd St.. Tel. 
Republic 923. 

PARSIDUODA 6 Pianai Ir S Vargo- 
nai geriausiame stovyje. La ibi pigiai, 
beveik už pusę prekės, greitu laiku 
iš priežasties neturėjimo vietos kur 
padėti. 

EAGLE MUSIC CO 

3240 S. Halpted Street 

Chicago, 111. 

Tfrlephonc Drovei 6737 

SPYNA. 

Vienintele apsaugo jauti 
nuo vagilių spyna. "The 
Monarch Carburator Lock." 
Šioji spyna užrakina gasą 
taip, kad nei pats kipšas 
negales nuvažiuoti jusų au 

tomobilių. šią spyną turė- 
dami nereikalaujate in&ury- 
ryti nuo pavogimo. Reika- 
liaudami meldžiu kreiptis, 
prie: 

A. KVEDER'S, pardavėjas. 
35 N. Dearbom Str. 

arba 1701 S. Ruble Str. 
Chicago. 

Telephone Central 6531 

Telephone Canal 322 

i Kad Salutc Stomach Bitters yra pri- 
I pažintas Washingtonc, D. C. už tikrą 
j ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs viduriu nesveikatą, 
skauda po krutinę, viduriu užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skąusmą, 
strėnų ir inkstu ir taip tolhius. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ii pa 
lieka laimingu, aigi. kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina 'bonkos $1.50, 2 
boukos $3.00, 4 bonkos, $3.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittėris iš šaknų žievių žo- 
lių seklu ir žiedu, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistu. 

Pasarga: Reikalaudami prisiuskit 
tikrą ir aišku savo antrašai r rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BAL7R.ANAS CO 

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

Parsiduoda Studelaiker trukau. O eras, ^ 

tinkamas poslinkiam uarbui. Pi pini 
Reikalaudami i»:imatyti kreipkitės \ 

| "Lietuva", 

Tie, kurie norite gyventi i it farmų, 
tai yra „-oriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wis- 
consine. Kurioj daugybe lietuvių gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga, ir žeme randasi prfe •ge- 
ležinkeliu geru keliu ir gražiu ežeru 
ir upeliu. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 

avento. Męs esame savininkai u'i.000 
akru žemės, ir turime paskyrę 5,00i> 
akru žemės išimtinai tik lietuvių ko 
lionijai ir paskyrėm Kazimierą Gad- 
'iauską tos kolionijos direktoriumi 

kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyveni?. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmg. •>), SO 
120, 160, ake'} Galite pradėti dirbti 

farmą su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 

farmą išmokėta. Ir ni?s duodame dar- 

ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mame l.ibeitv bondsus už pilna vertę j 
ir lotus kaipo dalį jmokėjlmo ant far- 

mu. Dėl platesnių žinių rašykite lietu 

viską i. 

SANBORN COMPANY 

Engle River. VVisconsm. 

Farmos.. 

Extra Bargain Extra 

Pirkitešj rudenį farnias didžiausioj 

Lietuvių Ūkininkų kolonijoj. Ameri- 

koje, kurioj >ra per 450 lietuviu ūki- 

ninku. kur šįmet vararų či'p.suvirš 50 

pirko farrnas lietuiai. kurie turime sa 

vas ūkiškas draugijas laisvas ir kata- 

likiškas, turime bažnyčią ir kunigą. 

Anglai Taimeriai matydami tokį diūe- 

li skaitlių lietuvių čionais pereinant 

gyventi mufuojas laukan iš tos Lietu- 

vių Kolonijos, palieka mums savo pui 

kia iįtaisyta sulesė. kad parduotume 

lietuviams rkad ir u žp'gTfens kęanin 
no snaglam snesinor itarpo lieutvių 

gyventi kaipo jums 'kad nesinori tar- 

po svetimų gyventi. Broli lietuvi, ku- 

rio mylit savo kalbų ir *autq, jums ge- 

riausi p"oga apsigyventi ir.usų koloni- 

I joje kuri yra patogesni 'r geriausi 

vieta del Lietuvių ant ūkių gyvenimo 
Amerikoje apielinkė puikaus turgauno 

miesto Sccttvillės, -Mieli. Kolonija 

randasi prie pat Michigan Leikos van 

denyno į kur galima laivai ir trauki- 

niais atvažiuoti žemė derlingiausi 
(10:1 YioUivii/ j:i 1,1. uaiv.u\ iu, uuu u 

vų. Molis su juodžemių, upeliais ir 

ežerais geri žviravoti keltai. puikio- 

mis farmomis apgyventa. Mos turime 

80 h: r m u paėmę iš anglų farmerių, 
kurie mufuojasi laukan iš tos lietuvių 

kolonijos, vienos yra mažos, titos di- 

desnės fanuos; vienos yra su menkais 

budinkaai. pigios, kitos yra su pui- 

kiausiais įrankiais; su pelningais so- 

dais. Turime sunirkę dabar iš rudens 

fariną gausit, nuo kelių šimtų iki tūks- 

tančio dol. pigiaus. Rudenics gyvulius, 
sėklas ir ūkio mašinas antrų rankų 

gausi už pusę kainos. Naudokis proga 

Atvažiuoki tuojaus mes apvežiosime 
su automobiliu tas farmas veltui, iš 

kurių galėsi pasirinkti tinkamesnę 

farmą. Priimsime Liberty Hondsus už 

piln.ą kainą, kad dabar pirkaite už li- 

kusia skolą nereikės mokėti procentų 

ir taksų, kol pareiai gyventi pavasary. 

Garantuojame, kad viskas taip yra tei- 

singai. kaip mes rašome, jeigu netai- 

pos rasite, kaip mes čia garsimane, 
mes jusų gelžkelio lėšas apmokėsime. 

Pilnai galite pasitikėti mumis, nes 

m<^s esame tos kolonijos uždėtojais 
ir jos apgyvendintojais lietuviais ir 

mes drauge su savo lietuviais ūkinin- 

kais gyvenome po šiuo adresu: 

A. KIEDIS CO. 
Robinson Building, 

Scottville, Mich. 
I 

NAUJOS DAINOS SU GAIDOMIS ST. ŠIMKAUS. 
Vienam Balsui. -~- 

Era Mano Brangi 50c. 
Ne del tavęs Aš Mergelė 50c. 
Miegok Mano Balandėli 60c. 
Sunku man gyventi 60c. 
Pamylėjau Vukar, Vai Varge Vargeli ir Vai Putė, Putė 75c. 

Gaunamos tiktai J. Budriko knygyne. Užaakymus siųsdami ad- resuokite: 
^ 

k £'« 4 j 
F. J. BUDRIK. 

3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

DIDELĖS KEPTUVĖS 
ir 

Kiekvienam proga linksma 
praleisti laiką 

Chernausko Darže, 
Lyons, 111. 

Nedėl. Spalio-Oct. 5, 1919 
Pradžia 2 vai. popietų. 

Nežiūrint a.' lyja ar giedra. 
Šokis Clam Chowder 1 vai. 

Tikietas $2.00 porai. 

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

3249 South Halsted Street, Chicago, 111. 
Siunčia pinigus j visas svieto dalis ir pardouda laivakortes. 
Padaro visokius N0TARIJALI6KUS raštus ir parūpina pašportus 

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

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 6 po pietų. Utarninke. Ketverge 
ir Subatoje nuo 0 ryto iki 9 vai vakare. Nedėliomis nuo 9 ryto ikii 
3 po pietų. TELEFONAS BOULEVARD 611. 

A. PETRATIS. S. L. FABIJONAS. 

Puikus Teatras ir Balius 
rengiamas 

DR-STĖS SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J. No. 1 
IS BRIGH'/'ON PARKO 

NEDĖLIOJ, SPALIO-OCTOBER 5, 1919 
J J. ELIAS SVETAINĖJE 

4<3ta ir Wood Gatvės 

PRADŽIA 7-tą VALANDA VAKARE 

Kviečiame nuoširdžiai visus kaip jaunus taip ir senus atsilankyt 
ant šio puikaus vakaro, kur galėsite linksmai ir gražiai laikę praleist 
nes bus lošta juokn^a komedija po vardu 

"UŽKERĖTAS JACKUS" 
Po lošimo puikus balius iki vėlos nakties. Kviečia visus. Komitetas 

B BALIUS 
L. S. S. 4 KP. PIRMA KARTA STA'7'0 VEIKALA CHICAGOJE 

"NEPALAIDOTI KŪNAI" 
Keturių ve'ksmų tragedija iš darbininkų gyvenimo, kuris darbinin- 
kams žingedu bus pamatyti. Perstatyme dalyvaus gabus Chicagos lo- 
šėjai, kurie užganėdins publiką Atsibus 

NEDĖLIOJ, 5 DIENĄ SPALIO-OCTOBER 1919. 
C. S. P. S. SVETAINĖJ. 

1126-28 W. 18th Street 
Svetanė atsidarys 4 vai. po pietų. Perstatymas prasidės 5 vai. vąkare 
Vadovaus Režisierius J. Stankūnas. Griež Latvių orkestrą. Po perstaty 
mo bus šokiai iki vėla: nakties 

širdingai kviečia v sus atsilankyti skaitlingai, o busite užganėdįntį 
Kviečia KOMITETAS. 

JUBILEJINIS 

Dr. V. Kudirkos Draugijos Dešimts metų sukaktuvių 

Spalio 5,1919 
M MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2244 West 23-rd Place, 

Pradžia 6:30 valandą vakare. 
Chicagiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyt, nos męs tjkjmCv, kai 

kiekvienas bus užganėdintas, kadangi Dr. V.. Kudirkos draugija visadoi 
parengia puiku programą, taip šį kart^ padarė. 

PROGRAMAS BUS SEKANTIS: 

1. Lietuva Tėvynė Musų. Išpildys brolių šarpalių orkestrą. 
2 Kalba Dr. A. Montvidai, 
3. Duetas pliu Eleonoros ir Sofijos Jasinskaičių 
4. Solo Smuiką. Vytautas Briedukas akompanuojant Algirdui Briedukui. 
5. Lietuviu Kvartetas. 
6. Valse Triste I Sibelius ir A. Jarnefelt 
7. Solo p-lė Ona Rudauskaitė 8. Solo — Daina V. Briedukas, akompanuojant Al. Briedukui 
!» Duetas Eleonora ir Sofija JasinskaitSs 
lo. Sudiev mazurka — Kudirkos Bro'ių šarpalių Oj'kestia Po Programo šokiai tęsis iki vėlybos nakties. KOMITETAS 
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