
oauuuniJiiimtuiiinniliiiimiii 

DEKIME KAD IR 

PASKUTINĮ DOLARĮ ANT 

LIETUVOS AUKURO. 

lll!ii:iilUillllRIUIIIH!IH!l!lillllilllllini!llil:l!lllllllllllllllllllll!IHUUII!!iim^ 
THE FIRST LITHUANIAN NEWSPAPER IN CENTRAL AND 

WESTERN STATES. ESTABLISHEi.) 1893. "LITHUANIA" 

STOKIME I 

LIETUVOS APGYNĖJŲ 
EILES. 

SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS VIDURINfiSE-VAKARINESE 
VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 1893. 

METAI: (Sąv. XXVI). Dienr. II. No. 266 

Pubhshed and dstrlhuted under Permit 582 authorized hy the act of October 6, 1917, on file at the Post Office of Chicago, III. By order of the President A. S. BURLESON, Postmaster General. 

CHICAGO, ILL., UTARNINKAS, LAPKR.-NOV. 11 d. 1919. KOPIJA—CO?Y 2c. 

Tautu lyga riš Rusijos 
klausymą. 

Talkininkai nesusitars su bolševikais. 

Bolševikai užims Fastov. 
Turkai dėsis su bolševikais. 

TAUTU LYGA RIŠ 
RUSIJOS KLAUSIMĄ*. 
Washingtun, D. C., lapkr. 

* 10 d. — Šiądien čia kalba- 
ma, kad Rusijos klausimas 
bus 'pavestas tautų lygos 
nuosprendžiui. Tai, girdi, 
bus didžiausias mėginimas 
tautų lygos galės. 

Sulyg gandų įvairios ne- 

bolševikiškos dalįs buvusios 
Rusijos bus pavestos globon 
įvairioms valstybėms, ku- 
rios, sutartinai su gyvento- 
jų reikalavimais, turės rū- 

pintis sutvarkyme šalies rei- 
kalų. 

TALKININKAI NESITARS 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Londoną*, lapkr. 10 d.— 
Anglijos premieras Lloyd 
Geroge vakarykščioje savo 

kalboje pabriežė, kad butų 
vietoje pradėjus tarybas su 

bolševikiška Rusija. Tas su- 

kėlė didel] triukšmą tarpe 
londoniečių. Nekurie laik- 
raščiai net užreiškė, kad 
Anglija neprivalanti tartis 
su bolševikais, kūne, girdi 
esą lygus žmogžudžiams. 

Gi šiądien ^tstovų bute 
Bonar Law užreiškė, kad 
Anglijos valdžia neketinan- 
ti pradėti derybas su Leni- 
nu .'ir Trockiu, pakol atsto- 
vų butas neišdiskusuos šio 
klausimo. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
FASTOV. 
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Londonas, lapkr. 10 d.— 
Čia gauta bolševikų bevie- 
linis telegramas, kuriame 
pranešama, kad bolševikai 
užėmė miestą Fastov. 

Fastov randasi apie 45 
mylios į pietvakarius nuo 

Kievo. Jei šis pranešimas 
teisingas, tai reiškia, kad 
bolševikams sekasi abiem 
pusėm upes Dniepr. 
Sulaiko bolsev/kus Sibire. 

Omskas, lapakričio 1 d.— 
Bolševikų ėjimas pirmyn 
tapo sulaikytas visoj Gališ- 
manovo-Kazakovo-Dubenki- 
no-Petropavlovsk linijoje. 

Gi Orenburgo kazokai, 
kaip pranešama eina ant 
bolševikų iš priet-ryČių pu- 
sės ir užeidinėja bolševikų 
spėkoms iš dešiniojo šono. 

TURKAI DĖSIS SU 
.. BOLŠEVIKAIS. 

Londonas, lapkr. 10 d. — 

Iš Kopenhageno pranešama, 
kad turky nacionalistų va 

das KemeI Paša, kur's suor- 

ganizavo turkų nacionalistu 

valdžią Mažojoj Azijoj pa- 
siūlęs jungtis į sąjungą su 
Rusijos bolševikais ir buk 
turkų nacionalistų valdžia 
šį pasiulijimą pasiuntusi so- 

vietų premierui Leninui. 
Taipgi pranešama, kad 

Achmed Bey Paša suorga- 
nizavo apie 3,000 gerai iš- 
lavintos kariumenės ties 
Belu Kessan ir yra pasiry- 
žęs užatakuoti turkų nario 
nalistų stovyklą, kurie ne- 

nori skaitytis su Konstanti- 
nopolio valdžia. 

KONFERENCIJA LEID2IA! 
RINKIMUS VOKIETIJOJE! 

Paryžius, lapkr. 10 d.— 
Vokietijos dalyse, kuriose 
bus visuotinas balsavimas 
klausime prie kurios šalies 
gyventojai nori prigulėti, 
prasidėjo rinkimai vietos 
viršininku. Taikos konfe-' 
rencijjos augščiausia tary-! 
ba nusprendė nesikišti į mi-. 
nėtus rinkimus, nors jie esą! 
tūlame sąryšyje su taikosi 
sutartimi. 

TAIKOS PROCESIJA IŠ i 
PARYŽIAUS LONDONAN j 

Paryžius, lapkr. 10 d. —' 
Čia organizuojama taikos 
procesija Londonan sukak •' 
tuvėms 11 d. lapkričio, j 
Procesijos vadu bus Reimso1 

! antvyskupis, kardinolas Lu- 
con; taipgi dalyvaus 15 
Francuzijos generolų ir ke- 
turi Anglijos generoali. 

LEIDŽIA MECKENSONUI i 
GRĮŽTI VOKIETIJON | 
Paryžius, lapkričio 8 d.— 

Augščiausia taryba taikos 
konferencijos šiądien nu- 

sprendė leisti firldmaršalui 
Meckensenui grįžti Vokieti- 
jon, nes jo amžius sveikatos, 
stovis verčia tai daryti, jis 
yra 70 metų. 

Meckensen visą laiką bu- 
vo pergalėtoju pereitoje ka- 
rėje. Sulaikius mušius jis su 

armija buvo Rumunijoj ir 

norėjo prasimušti per Veng- 
riją Vokietijon, bet Buda- 
pešte jis tapo suareštuotas 
Prancūzų kariumenės ir pa- 
siųstas į Salonikus. 

KARIUMENĖ SAUGOJA 
MIESTĄ. 

St. Loius, Mo., lapkr. 10 
d. — Valdiški namai apsta- 
tyti reguliare karumene. 
Tas padaryta sulyg įsakymo 
iš Washįngtontf ir liepta da- 

i boti nužiurėtų asmenų. 

Nauji Lietuvos Oficieriai. 

Ant paveikslėlio yra grupė buvusių amerikoniškų 
aficierių, kurie nuvyko su Amerikonų brigada Lietuvon. 
Jie esą amerikonų uniformo je, tik turi lietuviškus 

ženklus. 

LIEPIA VOKIETIJAI 
t 

NESIŲSTI GINKLŲ 
v RUSIJON. 

Paryž/us, lapkr. 10 d. — 

Šiądien atstovai didžiųjų 
Europos valstijos ir taipgi 
atstovai Vokietijos turėjo 
bendrą susirinkimą apkai- 
bėjimui galutino užtvirtini- 
mo taikos sutarties, kuriuo 
Vokietija pasižadės pildyti 
sutartyje užbriežtų reika- 
lavimus. 

Talkininkų misijai Berly- 
ne tapo įsakyta pranešti 
Vokieti jis valdžiai, idant 
sulaikytų siuntimą ginklų 
Rusijon. Vokiečiai aiškina- 
si, kad jie siuntę ginklus 
Denikinui, bet Denikinas 
sako, kad jis jų. negaurąs. 
Gi šelpti ginklais Bermondt- 
Avalovą. kuris vadovauja 
sukilėliais, talkininkai drau- 
džia. 

ANGLIJOS SOSTO ĮPĖDI 
NIS ATVYKSTA 

V/ASHINGTONAN. , 

Washington, D. C., lapkr. 
10 d. — Šiądien čia laikoma 
Anglijos sosto įpėdinis prin- 
cas Wales. Manoma, kad se- j 
kant pavyzdį Belgijos ka-; 
raliaus aplankys prezidentą 
jam esant lovoje. 

MUŠTYNES PRIE PLIENO 
DIRBTUVĖS. 

Ycngsto'-vn, Ohio, lapkr. 
10 d. — šiądien prie plieno 
dirbtuvės ištiko visa eilė su- 

sirėmimų piketuojančių su 

grįžtančiais darban streikie- 
riais. Dirbtuvė praneša, kad 
jau sugrįžo darban apie 
2000 streikierių. Muštynėse 
'tapo mirtinai perdurtas pei- 
iliu piketuojantis Joe Gra- 
' dutich. 

Buenos Aiies, lapkr. 10 
i — Amerikonai nepajie- 
gia konkuruoti su vokiečių 
prekėmis Argentinos rin- 
kose. Mat esant augštai kai- 
nai amerikoniško doliario 
ir žemai kainai vokiškos 
markės vietos pirkliams pi- 
giau atseiną pirkti vokiškas 
prekes negu amerikoniškas. 

Be to Argentinos pirkliai 
ruošiasi ir ateityje pasinau- 
doti dabartine žema Vokie- 
tijos markės kaina. Jie per- 
kasi dabar markes, kad tu- 
rėjus kuo mokėti už vokiš- 
kas prekes, kuomet markė 
kainoje pakils. 

ANGLIAKASIU STREIKE 
NĖRA PERMAINŲ. 

Indianapolis, Iind., lapkl*. 
10 d. — Šiądien čia laikma 
konferencija angliakasių uni 
jų lyderių; viso susivažiavo 
101 asmuo. Iki vėlyvam va- 

karui dar nebuvo prieita 
prie jokio nuosprendžio 
link Saldžios įsakymo at- 
šaukti streiką. į 

PORTUGALŲ ŽUVO 
KARĖJE 8,367. 

Paryžius, lapkr. 10 d. — 

Čionykštis Portugalijos mi- 
niste.is pranešė,kad Portu- 
galija pereitoj karėj turėjo 
sumobilizavusi 200,000 vy- 
rų arba 4 nuošimtį šalies 
gyventojų. Iš šios armijos 
krito užmuštais bei mirė 
nuo s žaizdų 8,3G7 vyrai: 4, 
180 vyrų skaitoma dingu- 
siais nežinia kur. 

IŠBADO AMŽINĄ 
KALENDORIŲ. 

Rymas, lapkričio 10 d. — 

Pranešama, kad tūlas kuni- 
gas išrado amžiną kalendo- 
rių, kuris buk detaliai rodys 
laiką per visus amžius, tik 
reikės pakreipti vieną lentą 
ant kitos. Iki šiol nors ir bu- 
vo bandymai išrasti amži- 
ną kalendorių, bet nieko at- 
sakančio nesugalvota. 

BERGER PRAŠALINTAS 
1 IŠ ATSTOVŲ BUTO. 

Washington, D. C., lapkr. 
10 d. — Šiądien atstovų bu- 
tas balsavo apie atstovybė:, 
teises Victor L. Berger iš 
Wisconsin. Jis yra kaltina- 
mas rėmime šalies priešo. 

Butas 309 balsais prieš 
1 nutarė Bergen prašalinti i 
iš atstovų buto.-Berger pirm 
balsavimo pasakė smarkią 
kalbą, pasmerkenčią val- 
džios įstaigas ir valdininkus. 

UODUS PERSEKIOS 
ORLAIVIAIS. 

Ottawa, lapkričio 10 d.— 
Žemdirbystės departamen-1 
tas Ontario valstijos pradės j 
naudotis orlaiviais suradi- 
mui pelkių, kuriose didžiu-; 
moj veisiasi uodai. Mat Ka- 
nados valdžia ketina prade-' 
ti kovą prieš uodus, kurie 
daug kenkia gyvulių ukėms. 

ATĖJO IR UOŠVIŲ EILE. j 
Londonas,' lapkr. 10 d. —! 

Anglijos maisto administra- 
torius uždraudė laikyti pas 
save svečiuose uošves dau- 
giau keturių sąvaičių. Ly- 
ginai draudžiama iglai lai- 
kyti pas save ir kitokius 
svečius. 

ŠLAPIEJIE LAIMĖJO 
OHIO VALSTIJOJE. 

Colubmus, Ohio, lapkr. 
10 d. — Šiuose rinkimuose 
Ohio valstijoje buvo pasta- j 
tytas užtvirtinimui priversti: 
nos blaivybės bilius, kurį 

į jau kongiesas priėmė. Šia-! 
piejie džiaugiasi, kad vals- 
tijos piliečiai apie 700 balsų 

I atmetė kongreso priimtą j ! priverstinos blaivybė, bilių. 
• 15,000,000 SVARU CUK 

RAUS LAUKIA 
IŠKROVIMO. 

New Oorleans, La., lapkr. 
10 d. — Vietos uoste yra 
apie 15,000,000 svarų cuk- 
raus, kuris laikomas laivuo- 
se, nes delei uosto darbinin- 
kų streiko negalima jį iš- 
krauti. 

REIKALAUJA VOKIŠKU 
KIŠKIU. 

i 
Paryžius, Francuzų me- 

dėjų kliubas išnešė rezoliu-į 
ciją, idant vokiečiai pripil- 
dytų Francuzijos girias jvai 
riais paukščiais ir žvierimis, i 

kurie tapo išnaikinti laike j 
karės. Pavyzdin, nuo Vokie, 
tijos, Austrijos ir Vengrijos 
reikalaujama 6,000 stirnų, 
600,000 kišikų ir visos eilės 
kitokių sutvėrimų.. 

Manoma kvies bolševikus 
Baitiko konferencijon. 

ANGLIJA UŽIMA RIN KAS BALTIKO ŠALYSE 

MANOMA KVIEST BOL- 
ŠEVIKUS BALTI KO 
KONFERENCIJOM. 

Hcls/ngforsag, lapkričio 
10 d. — čionykščiuose poli- 
tiškuose rateliuose kalbama, 
kad Baltiko tautų ir Lenki- 
jos konferencijoje Dorpate 
prieis prie sutarimo užkvies 
ti bolševikų atstovus konfe- 
rencijon Dorpatan, 17 dieną 
lapkričio. 

Finliandijos valdžia, sa- 

koma, irgi svarsto apie pri- 
sidėjimo prie minėtos kon- 
ferencijos, bet dar nieko ga- 
lutino nenusprende šiame 
klausime. 

Anglija Užima rinkas 
Baltike Šalyse. 

Londonas, lapkr. 10 d. — 

Anglija biskis po biskio 
pradeda užiminėti rinkas 
Baltiko šalyse. Šiuo laiku 
Anglija suteikianti Baltiko 
šalims daug įvairių reikme- 
nų. 

Aglija turi ypač stiprius 
ryšius su Estonija, kuriai 
suteikia viską reikalingą, gi 
iš Estonijos gauna medžių 
atlyginimui už išdirbtas rei- 
kmenis. Gi pirmiau Angli- 
ja medžius didžiumoj pirk- 
davusi Amerikoje. 

GATVEKARIAI IŠSIMU- 
FINO KITON VALSTINON 

Toledo, Ohio, lapkr. 10 d. 
Miestas visai neturįs gatve-: 
karių patarnavimo, nes visi 
karai nukeliavo Michigano 
valstijon, kad pasislėpus 
nuo tiesų Ohio valstijos. ! 

Mat gatvekarių kompani 
ja varė savo biznį mieste per 
paskutinius 6 metus neturė- 
dama su miestu formalio 
kontrakto. 

Paskutiniuose balsavimuo 
se Toledo piliečiai nesutiko 
duoti kompanijai pageidau- 
jamą kontraktą, todėl kom- 
panija, nieko nepranešusi, j 
nedėlios naktį išgabeno vi- 
sus karus kiton valstijon. 

BERTAINIS MILIJONO 
VOKIEČIU NELAISVIU 

PALIUSUOTI. 

Berlynas, lapkr. 10 d. — 

Jau sugrįžto iš Anglijos apie 
250, 000 vokiečių nelaisvių. 
Trumpoj ateityj laukiama j 
dar 55,000 vokiečių, kurie į 
laikomi nelaisvių stovyklo-j 
se Anglijoje. 

SAKO PADEREWSKIS 
REZIGNUOSIĄS. 

Paryžius, lapkr. 10 d. — 

Universal agentūra prane- 
ša, kad tapo pranešta taikos, 
konferencijos sekretoriui, | 
jog Pederewskio vietą tai- 
Jtos konferencijos posė- 
džiuose užimsiąs Stanislav 
Patek. Priežastimi tokios 
permainos sakoma yra liga. 

VYRO VERTĖ — 20 

METU ALGA. 
* 

Berlynas. Vokiečiai esą | 
labai užinterasuoti išeivys-1 
tės klausimu. Yra šalininkų' 
išeivystes, kurie tvirtina,! 
esant šalyje mažiau žmo- 
nių, bus lengviau guventi. | 

Gi kiti tvirtina, kad šaliai j 
vyro vertė yra lygi 20 metų j 
jo algai. Taigi, sako, butų Į 
neišmintinga remti išeivys- 
tę, nes tada šalies vertė ma- 

žėtų. \ 

16 METU TĖVAS VAIK:. 
KALĖJIMAM. 

Londonas, lapkr. 10 d. — 

Čia apsivedė vaikinuks 16 
metų ir jau turį sau įpėdinį. 
Bet jis su trimis kitais vai- 
kinais padirbo porą klastin- 
gų šekių ir atsidūrė vaikų 
kalėjime. 

ŽIURKIŪ SĄVAITĖ 
ANGLIJOJE. 

Londonas, lapkr. 10 d. — 

Anglija turėjusi žiurkių są- 
vaitę, kurioje buvo naikina- 
mos žiurkės visoj šalyje. 
Apskaitliuojama, kad tapo 
užmušta į 50 milijonų žiur- 
kių. 

TRIS KETVIRDALIAI 
VAIKŲ NESVEIKI. 

Wa»hington, D. C. Vai- 
kų biuras prie darbo depar- 
tamento praneša, kad Su- 
vienytose Valstijose apie 
tris ketvirdaliai veikų mo- 

kyklos amžiaus esą su di- 
desniais ar mažesniais tru- 
kumais iš sveikatos atžviį- 
gio. 

Sulyg biuro suririk.^ ži- 
nių, iš 22 milijonų vaikų mo 

kyklose apie 200,000 vaikų 
silpnapročiai. 

250,000 vaikų turi sirdies 
silpnumą. 

1,000,000 vaikų turi ar tu 
rėjo džiovą. 

5,000,000 vaikų turi silp- 
nas akis. 

4,500,000 vaikų kenčia 
nuo menko maitinimosi. 

Nuo3,000,000 iki 5,000, 
000 vaikų turi įvairius kito- 
kius trukumus sveikatoje. 

Delei šios statistikos Dr. 
Woods ragina, idant visų 
vaikų sveikatos stovis butų 
ekzaminuojamas nors sykį 
metus. Gi vaikams, turin- 
tiems žymesnius trukumu?, 
kad butų teikiama speciaiė 
priežiūra. 

ORAS 
CMcagoje ir apielmke" 
Šiądien oras nepastovi; 

kiek šalčiau; stiprus pietva- 
karių vejai. 

Saulėtekis, 6:S5; 
Saulėleidis, 4:33. 
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METAMS PRASLINKUS. 

1914 metuose, liepos 28 dienoje, ser- 

bas studentas Gavnil'as Princip'as nužu- 
dė Austrijos kunigaikštį Praną Ferdinan- 
dą. Ši bjauri žmogžudybė davė progą pra- 
dėti Didžiąją Europos Kar*-, kuri pirmiau- 
siai iškilo tarp Serbijos'ir Austrijos. Trum- 
pam laikui praslinkus, ir kitos valstybės 
prisidėjo prie šios baisios katastrofos. Iš- 
viso praėjusioje karėje dalyvavo net 28 
didelės ir mažos valstybės. 22 valstybės 
buvo apskelbę v>ena kitai karę, o šešios 
buvo pertraukę tik diplomatinius santi- 
kius. Keturios valstybės dalyvavo vienoje 
pusėje, o 18 ir 6 kitoje. Žinoma, ne visos 
valstybės lygiai veikliai dalyvavo, bet 
vistiek jos buvo kariškame stovyje ir tik 
labai maža dalelė žemės skritulio gyvento 
jų džiaugėsi oficiališka taika. 

Tai buvo baisi karė. žmonijos istori- 
joje nerandame kitos tokios karės, kuri 
galėtų prilygti praėjusiai savo žiauiumu, 
ilgumu ir aukomis. Virš keturių metų 
žmonės narclėsi savo ašarų ir kraujo mil- 
žiniškose jūrėse, virš keturių metų viską 
naikinančios kovos, kurioje visa musų ci- 

vilizacija buvo atsidurusi ant krašto pra- 
pulties; — galų gale tapo susitaikinta. 

Neapsakomai linksmaŲiums visiems 
buvo pernai šitoje dienoje, nes toje dieno- 

je telegrafas žaibo greitumo išnešiojo po 
visus kraštus musų planetos senai lauUia- 
mą žinią, ad kariaujančios valstybės jau 
pasirašė po paliaubų sutartimi. 

Praslinko štai metai nuo tos dienos. 
Žinoma, mes visi esame didžiai užganė- 
dinti, kad Didžioji Europos Karė, kurios 

prigimties dar negalime gerai suprasti, jau 
pasibaigė. Bet to negana! Visos tautos 

tikėjosi daug daugiau gero iš prisiartinu- 

1 sios taikos, nes tie politikai, kurie vedė 
karę, nuolat kalbėjo apie demokratybę, 
pavergtųjų tautų laisvę, militarizmo pa- 
naikinimą, užtikrinimą amžinos taikos ir 
t.t. žmonės vargo, kariavo, klausėsi +ų 
gražių kalbų ir tvirtai tikėjo, kad visos au- j 
kos nežus veltui, kad praeities skriaudos 
bus pataisytos, kad karei pasibaigus visose 
žmonių veikimo srityse prasidės teisinges- 
nis ir smagesnis gyvenimas. i 

Dabar-gi nors karė jau senokai kaip 
pasibaigė, beveik tų visų žadėtųjų dalykų 

i nėra ir mažai kol-kas vra vilties, kad iie 
| bus greit įkūnyti. Vietoje tų humanizmo 
|obalsių — godumas, priespauda, arogan- 
cija, egoizmas, konkurencija ima viršų ir 
užtat žmonių apsivylimas nemažėja, bet di- 
dėja. 

Ir mes lietuviai gražias svajones au- 
dėme apie karės pabaigą. Štai, manėme,, 
užstos taika, išsisklaidys iš Lietuvos padan 
ges parako durnų debesiai, duos mums ža- 
dėtąją liuosybę ir, vadinas, pradėsime nau- 

ją, ramią, užganėdintą buitį. Dėja, apsiri- 
kome. Musų, kaip ir daugelio kitų tautų, 
neprigulmybės vis dar nepripažįsta; mums 

vieniems reikia su ginklų pagalba ginties 
nuo keletos priešų, nėra dar ramybės 
mieloje tėviškėje, visi jaučiasi apgautais, 

| suvargusiais. 
Taigi, nelinksmos mums šitos sukak- 

tuvės, — mes dar negavome tinkamo atly- 
ginimo už baisų tėvynės nuteriojimą, už 
išniekintas tautos sventyklas, už tuos be- 
galinius vargus, kuriuos teko iškęsti musų 
tautiečiams arapus vandenyno laike ketu- 
rių karės metų. 

Tikimės, kad sekančios praėjusios ka- 
rės sukaktuvės bus linksmesnės musų nu- 

vargintai, apviltai, apsiašarojusiai tautai. 
Geresnių laikų karšta vįjt/s tedega visų 
lietuvių š/rdyse ir šios dieno s visos iškil- 
mes teSuž^dina mumyse dar gyvesnį pasi-j 
ryž/mą lis išgalėm/s kovoti už L/etu- 
vos lais'v; gerbūvį. 

* * 
I # 

Gražiai ir įspūdingai raudojo Jeremė- 
jus deiei Jeruzolimo griuvėsių. Brangios 
jo ašaros, nes jis verkė, kadangi tautos 
laisvė ėmė žlugti. Bet pikta ir bjauru da- 
rosi, klausant Paderewskio dejavimus, kad 
Lietuva nenori jungties su Lenkija. Tai 

I skriaudiko veidmainiška rauda. 
4 

* * 
* 

I Poetų svajonės, kad kardai bus per- 
lieti į žagres, pradeda pildytis. Šiomis 
dienomis tapo pranešta, kad garsiosios Kru 
ppo armotų dirbtuvės \ pradės išdirbinėti 
ūkiškąsias mašinas. ♦ ; 

* # 
* 

Viešbučių kainos New Yorke pašoko 
5v nuošimčiais. Matyt, dabartinis Suv. 
Valstijų obalsis yra "augštai ir sausai". 

Kruvinos Sukaktuves 
Yra musų gyvenime to- 

kių valandų, kuomet labiau 
norisi rašyti raudonu krau-i 
ju, negu juodu rašalu. 
> Yra dar musų pasaulyj 
tokių dalykų, apie kuriuos 
gėda kalbėti, kurių baiseny- 
bė negali but teisingai apra- 
šyta nei genijaus ranka. 

Šiandie, vadinas, mes mi- 
nime Didžiosios Europos 
Karės metines sukaktuves... 

Žmonės, tai buvo kas tai 
nepaprasto savo begaliniu 
žiaurumu ir beprotybe, savo 

kančiomis ir ilgumu, savo 

aukomis ir visuotinu proto i 
ir jausmų apsvaigimu... j 

Ir kuomet pradedu min- 
dyti apie tą visą nesvietišką1 
praėjusios karės 'baisenybę, 
protas man ima svaigti, aky 
se darosi tamsu ir norisi, 
numetus plunksną į šalį, už- 
gniubti štai čia ant stalo ir 
imti verkti, verkti, verkti... 

Nes taip buvo kvaila, taip 
buvo baisu, bjauru, krau- 
juota ir purvina, tiek daug 
visko žuvo... 

Keletas milijonų apsigin- 
klavusių žmonių susijungė 
j tam tikins burius. be po- 
ilsio vaikštinėjo ištisas die- 
nas ir naktis, puvo nuo ne- 

švarumo, miegojo purvuose, 
plėšė miestus ir kaimus, gy- 
veno nuolatiniame svaigu- 
lyj, o susitikę tokius pat 
burius kitų žmonių, tik su 

kitoniškomis kepurėmis, su 

žvėrišku pasiutimu puolėsi 
vieni, ant antrų, badėsi dur- 
tu\ais, su sukepusiomis lu- 
pomis ir kraujuotu veidu ai- 
žė viens kitam pilvus aš- 
triais peiliais, raitėsi krau- 
juose, spiegė nuo begalinės 
sopės ir siuntė mirdami pek 
lišką prakeikimą musų ci- 
vilizacijai ir demokratiz- 
mui, vardu kurių mes juos 
siuntėme j tas baisenybes. 
^ gi pačios, sesutės, jau- 

nieji broliai,' senukai tėvai 
tuo pačiu laiku namie pasi- 
likę tekino šrapnelius, galan 
do durtuvus, dirbo paraką 
ir viską siuntė ten, į frontr, 

idant toliau vesti tą negir- 
dėtą nusidėjimą prieš Die- 
vą, j kur j jie sakęsi tiki, ir 
prieš pasaulio kulturą, ku- 
riai tie*; himnų pridainavo. 

Baisenybių baisenybės! 
Kraujo garai laikė apgulę 
visą žemės skritulį, viskas 
suiro, sumišo, o žmonių gy- 
vastįs tirpo, yt geležis bai- 
sioje liejykloje, tame ug- 
nies, plieno ir pagiežos su- 

kuryje. 
Bet mes vis tikėjome... 
Tikėjome, kad ta bepro- 

tiška, organizuota, nepapras 
tai žiauri žomgžudybė ilgai 
nesitęs, greit pasibaigs. 

—"Kitos" rožės nesuspės 
pražydėti ir žmonės, kurie 
vadina save krikščionimis 
ir išpažįsta vieną ir tą pačią 
didžią meilės ir brolybės tie 
są, puls susigraudinę viens 
prieš kitą ant kelių ir bu- 
čiuosis,. kaip tikri broliai"— 
kalbėjome sau k^rės pra- 
džioje. 

Bet ne! Nesibučiavo! 
Vietoje to gražutė lyguma 
kadaise gaivinančio pušyne 
lio nusiklojo pažaliavusiais, 
išdraskytais kūnais, ore švai 
stėsi bombos, plaukiojo nuo 

dijančių dujų debesįs. 

Raudona saule su pasidi- 
džiavimu leidosi j mėlyną- 
sias jūres... mėlynosios jū- 
rės tyliai banguodamos bliz 
gėjo-žaidė auksiniuose sau- 

lės spinduliuose... O žmo- 
nės, yt laukiniai žvėrys, vis 
mušėsi ir mušėsi, kramtė 
viens kitą dantimis, laužė 
viens kitam kaulus... 

Ir taip praėjo vieni me- 

*»>•••: 
Praėjo -kiti... 
TTeti... 

! Ketvirti... 
i O kareiviai vis taikė 
| vienas kitam j kaktą šrapnė 
lį, motinos kasnakt ašaro- 
mis vilgė savo paduškas, 
vaikų burnos tino iš bado, 
turtingi miestai ir kaimai j 
pelenus virto, jautrios gi 
sielos raudojo-plėšėsi, neži- 

nojo kur dėties, nes joms Į 
nesinorėjo bereikalingų kan 
eių, nesinorėjo kraujo. 

Tikrai, dėjosi tokie daly-' 
kai, kurie tik Akmens Am-' 7 

žiaus laikus tegalėjo primini 
fti, kuomet žmogus gėrė iš 
makaulės žmogišką kraują,' 
rupiai malė kaimyno plo-j 
nesnius kaulus ir tepė jo tau 
kais savo kuną. 

Jeigu Akmens Amžiaus 
žmogų but buvę galima at- 
vesti ant mūsiškės karės 
lauko, tai jis stebėtųsi mū- 

sų apskustais veidais, švel- 
morriis, mažomis rankomis, 
bet nei kiek nesistebėtų, kad 
musų burnos apkruvintos, 
kad mes skerdžiame viens 
kitą, o priėjęs prie šių dienų 
armotos tas laukinis musų 
prabočius gal linksmai su- 

šuktų: "Ah, tai geras daik- 
tas! Jįjs esate gabus žmo- 
nės... Aš apie tai svajoju, 
bet negalėjau išgalvoti." 

Bet pagaliaus, kuomet 7 
milijonai tėvų ir sūnelių, tų 
motučių gulbinėlių, tapo iš- 
žudyta, kuomet gal bent 20- 
čiai milijonų tapo išbadytos 
akįs, išsukinėtos rankos, ko- 
jos, žandai, sugadinti plau- 
čiai nuodijančiomis dujomis, 
kuomet Serbija, Belgija, Lie 
tuva, vakarinė Francija, 
Lenk'ija ir visa eilė kitų ša- 
lių tapo išpustytos, galų ga- 
le, po tiek laukimo, pasigir- 
do tas dangiškasis žodis 
"Taika!" 

Dūkome pernai iš džiau- 
gsmo šitoje dienoje. 

Lakstėme, kaip pasiutę, 
miesto gatvėmis, putėme į 
trimitus, stumdėme viens 
kitą, nes pašėlusiai linksma 
buvo, nes siela užkaito die- 
viškos vilties aidais, kad jau 
pasibaigė ant visados ta 
baisi" karė ir, vadinas, jau 
galėsime pradėti ramų, tei- 
singą, pilną grožės gyveni- 
>mą, prie kurio mus nuolat 
kvietė ir Jėzus Kristus, ir 
Franciškus Asizietis, ir Jo- 
nas Damaskietis, ir Aristo- 
telis, ir Levas Tolstojus ir 

(daugelis kitų pusdievių-pus- 
žmonių. 

Šiandie gi, praslinkus me 
tams nuo tos gal linksmiau- 
sios dienos žmonių giminės 
istorijoje, miestų gatvės 
apytuštės, visos šitos demon 
stracijos dirbtinos, nėra gy 
vo jausmo, nėra tos pašėlu-^ 
sios linksmybės. 

Žmonės nepasitenkinę, nu 

liudę, susierzinę... 
Jaučiasi apviltais, apkvai 

lintais... 
Virš keturių metų žmoni- 

ja pluduriavo kraujo jūrė- 
se, virš keturių metų ji ken- 
tė baisias kančįas, .tikėda- 
ma, kad ji štai išeis iš to 
viso sukurio atnaujinta, pa- 
grožėjusi, demokratiška, am 
žinai apsaugota nuo kitos 
panašios karės, nes tie, kū- 
ne karę vedė, nuolat lakštin 
galos balsu čiulbėjo apie 
augštus humanizmo idea- 
lus, apie demokratizmą, 
apie pavergtųjų tautų išliuo 
savimą, apie <silpnųjų teises 
ir t.t. 

Klausėmės mes jų kalbų 
apie didžius karės tikslus, ir 
tikėjome, ir ėjome mirti ir 
kentėti, kuomet taip norė- 
josi gyventi ir džiaugties. 
Bet tokią taiką, kokios mes 

laukėme ir kokią šventėme,.rf 
neatėjo, Versalius kame v 

buvo susirinkę doriškai su- 

teršę Europos diplomatai, 
mus didžiai apvylė. 

Nors karė oficiališkai pa- 
sibaigė, bet žmonių krau- 
jas dar liejasi kaip vanduo, 

: žmonija pasidalinusi j kariš- 
kas stovyklas, • pagieža dar 
tebesiaučia. 

Nėra dar taikos pasaulyj. 
Štai šioje dienoje ginklai 

l žvanga ir Adriatikos pakraš 
tyįe, ir Karpatuose, ir Lie- 
tuvoj, ir Rusijoj, ir Siberi- 
JOJ, ir Čekijoj, ir Suomijoj 
ir kitose šalyse. 

"Raudonieji" žudo "bal- 
tuosius", "baltieji" "raudo- 
nuosius", baltieji juodus, 
juodieji baltus ir t.t., ir t.t. 

Vakar — kraujas. Šian- 
die — kraujas. Ir rytoj — 

kraujas. 
Ir visur kraujas — Euro- 

poj, Afrikoj, Azijoj. 

(Tąsa ant 3-čio puslapio) 

I PASIDAIRIUS PO MARGA SVIETELI. | 
Pragar/skas darbas. 

— Kas esi? Demokratas? i 
— Ne. 
— Repubiikonas? 
— Nė. i 
— Tai esi išdavikas, "pro- 

germanas." 
Tai taip buvo Suv. Valsti 

jose karės metu. 
Tas pats ir clabar. 
Vietine mažai protaujan- 

ti visuomenė, prisiskaičiusi 
geltonosios spaudos, vis dpr 
mintija, kad gera, ištikimu, 
naudingu piliečiu tik tegali 
buti arba repubiikonas arba 
demokratas. O kas priklau- 
so prie darbo, socialistų ir 
kitų partijų, tas, anot jų, 
yra niekšas, neišmanėlis, ku 
iriam esą tinkamiausia vieta 
butų už "švediškų firankų." 

Nerimavo Amerikos 
archipatrijotai ant svetim- 
šalių, socialistų, darbiečių. 
Prasidėjus karei visus juos 
ėmė vadinti pi j-vokiečiais, 
anarchistais, nemylinčiais 
Amerikos ir t.t. 

Atgręžė jie dabar savo 

nešvarias armotas ir prieš 
"Non-Partisan League". 
Laike pastarųjų dienu laik- 
raščiuose teko skaityti apie 
dviejų žmonių nulynčiavi- 

mą, nes tradicijinio; "repub- 
nariais minėtos lygos. 

Tai baisus dalykas! "Non 
Partisan League" yra jau- 
nutė amerikiečiu politinė 
partija. Ji labiausiai išsi- 
platinusi vakarinčse valsti- 
jose. So. Dakota pernai pa- 
kliuvo į jos valdžią. Tai ne 

bolševikų, ir ne socialistų 
partija, bet tik šiaip jau tu- 
į'į progresyviškesni progra- 
mą, nes tradicijino' "repub- 
likonizmo" ir "derrtokratiz- 
mo" nepaprastai traumpa- 
regė atžagareiviška politi- 
ka jau negali patenkinti dau 
gelio protingesnių amerikie- 
čių. Ir jeigu šitokios mo- 

iderniškos partijos nariai 
pradedami karti be jokio 
teismo vien tik už buvimą 
nariais, tai jau čionykščiai 

kulturai ir toleratingu- 
jrnui atėjo galas ir galime už 
traukti "amžiną atilsį". 

Nei vienoje civilizn ,<:■ 

šalyje dar nėra buv o.i- ių 
i atsitikimų. Matyt, "vieliną 
j visuomenė mažai'paiso apie 
'Amerikos kulturos gerą var 

dą užrubežyj, jeigu da.'ei- 
Idžia tuos gėdingus politi- 
nius lyne^s. 

Negrų, "aidoblistų", so-1 
cialistų ir dabar prasidedan 
čių bepartyvių lygos narių | 
lyrčiavimai yra juodžiau- 
sia dėmė ant Amerikos kū- 
no. 

Atimti nuo žmogaus gy- 
vybę ir dar be jokio prasi- 
kaltimo ir be teismo yra di- 
džiausia piktadaiybė pa- 
saulyje. 

Jie jau jauč/as/ galinga/s. 
Visi "tūzai" Washingto- 

ne kalbėjo, kad anglies ka- 

sikų streikas nebus daleis-1 
tas. 

Musų "the greatest1 
world,o newspapers" irgi vi 
sa gerkle šaukė, bliovė,- kad 
darbininkams negalima strei 
kuotl ir kad streiko nebus. 

Įvadus 'krąivadušiai, po-' 
Ij'.tiki ežiukai irgi karštai 
tvirtino, kad angliakasių 
streikas neįvyks, nes val- 
džia uždraudė pamesti dar- j 
bą. 

Visos pranašystės ir visi 
uždraudimai vėjais nuėjo. 
Streikas iskilc 11* tęsiasi. 

1400,000 angliakasių kaip vie 

|nas metė darbą, neatsižvel- 
giant baisiausių grąsinimų. 

Viens iš "mainierių" va- 

ldų prieš pat streiką prane- 
1 

šė, kort visoj šalyj nėra už- 
tektinai augšto teisėjo, kur 
i ris galėtų sustabdyti strei- 
H, 

Pasitikėjimas savo jiego- 
mis yra geriausis ginklas 
kiekvienoje kovoje. 

50 mit/jonų juodajam gene- 
rolui. 

Nepersenai laikraščiai bu- 
vo pranešę, kad Amerikos 
ir talkininkų bankieriai ban 
do surinkti milijonus dola- 
rių garsiam caro šalininkui 
banditui-generolui Kolča- 
kui. 

Teisingai gabusis Čikagos 
laikraštininkas P. Brisbane 
pastebėjo: "That is the 
right spirit shown by the 
right people". 

Je, nuo šitokios rųšies 
žmonių nieko geresnio nei 
negalima tikėties. Jų Die- 
,vas-pinigas ir delei jo jie 
yra pasirengę papildyti bjau 
riausią kreivadušystę. 

JNors rusų žmones kratosi I 
nuo Kolčako, nors jo pik- 
tos dvasios, nors jo purvini 
tikslai yra visiems aiškus,, 
bet neatsižvelgiant į tai Eu- 
ropos ir Amerikos bankieriai 
'tiesia jam pagelbos ranką, 
ilgina brolžudišką karę, kad 
tik išvaduoti savo rusiškus 
bonus. 

Skubėkite, skubėkite, po- 
nai bankieriai, rinkti aukas 
tam juodą jam caro lokajui 
genero'ui Kolčakui. 

Paskui dar adreso jo ne-; 
galėsite surasti... K—S. 

PREKYBOS PRAMONĖS 
B-VE 4'VENTA". 

Šiauliuose pradėjo veik- j ti Prekybos ir Pramones įsi-; 
tikėjimo Bendrovė vardu1 
"Venta", turinti tikslą im- 
tis gaminti. reikalingiausių 
prekių, vyriausiai iš vietinės 
žaliosios medžiagos. Beto, 
Bendrovė "Venta" užsiimi- 
nės plačiai prekyba ūkio 
produktais ir žaliąją me- 

džiaga ir pristatinės dides- 
nėmis partijomis ūkinin- 
kams įvairias prekes. 

B-vės "Venta" steigėjais 
yra komersantas Jonas Tu- 
mas, teisių kandidatas dva- 
rininkas K. Lukomskis, Šiau 
lių klebonas kun. Jasienskis, 
"Birutės" fabriko savinin- 
kas V. Vaitkus, pramoninin- 
kas A. Zaborskis, bankinin- 
kas B. Kibortas. Pirmieji 
penki yra pilniausiais Bend 

rovės bendrais. Bendrovės 
erikalų vedėjais yra J. Tu- 
mas ir Lukomsk/s. Šiauliai, 
Bažnyčios gatvė. No. 1. 

RED. ATSAKYMAI. 
I 
1 

J. P. Zakarauskas. Pir- 
miau gautą patalpinome. 

Mylintis Tiesa. "Del ap- 
svarstymo" negalima sunau- 

! doti.' 

Jau gaunami! 
/UOS IŠRŪPINA 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
VISI NORINTIEJI KELIAUT t IN LIETUVA, LAI 
KREIPIASI PASPORTU REIKALE IX LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDROVES NOTARIALI SKYRIŲ 

ŠIUO ADRESU: 

F. F.. BRANC1I 
320 FIFTH AVENUE, NE\Y YORK, N. 



Iš Gyvenimo Liotavių Amerikoje 

PTTTSBURGH, PA. 

Plieno darbininkų streikas 
dar vis tebesitęsia, f r, kad 
tarp tų strcikienų randasi dau 
ftelis lietuvių, tai vietas lietu 
viai sujudo rupinties sušelpti 
savuosius. 

Iš vietinių dragi3ų atstovų su 

sitvėrė tam ti<kras komitetas !;u 
ris rūpinsis streikierių šelpimu. 
H augelis d r augi j 11 paūkavo pa- 
kelius šimtus doleriu streikeriu 

C 

sušelpimui. Komitetas nuspren 
dė atsišaukti į visus kitus, kad 
prisidėtų prie sušelpimo strei- 
kierių. 

Tuo tikslu "Birutės* choras 
buvo surengęs koncertą, Mc 
Kcsflodk, Pa., lapkričio 1 d. Het 
pasitaikė lietinga diena; del tos 

priežasties visai mažai 
susirinko k pelno nieko neliko. 
Gal (LaT pačiam chorui iš savo 

kešenės reikės pridėti lėšų pa- 
dengimui. 

Atsilankusiai publikai labai 
patiko kaip dainos, taip ir tea- 
tras ir jie patarė dar kartą tą 

~ patį programą perstayti toj pa 
čioj vietoj pasitaikius gražiai 
dienai. 

Biriitietis. 

SANDAROS PARTIJOS 
SEIMAS. 

Lapkr/čic 20, 21 ir 22 dd., 
48 Green Street, 

WATERBURY, CONN. 

Sandar iečiai J 
Musų partija jau žymiai iš* 

buJcįus ir savo prakilniais dar 
bais del tėvynės labo pasižy- 
mėjus. ..i 

Lai per šį Seimą Amerikos 
Liet. Tautinės Sandaros Par 

tija sujungia šion partijon vi- 
Lietuvos laisvę, liaudies ap- 

svietą ir gerbūvį-. 
Šis seimas privalo but skait" 

lingas apsišvietusiais tnusų vi- 
suomenės veikėjais, idant tin- 
kamai aptart ir pradėt vykinti 
tuos svarbius mūsų tautos rei- 
kalus, kuriuos mes privalome 
vykinti gelbėdami sutv.o vien- 
genčiams, vedantiems mirtiną 
kovą už laisvę Lietuvoje. 

Sandariečiai, rinkite dtelega" 
tus, gaminkite Seimui įneši- 
mus, rašykite pasveikinimo lai- 
šlrus ;r neužmirškite pridėt au-i 

kų, galutinam "Sandaros" spauI 
st.uvės išpirkimui. 

— "Sandaros' Redakcija ir 
Administracija. 

WATERBURY, CONN. 

Pas nius rnrp lietuvių šis" 
tas veikimas. Laisvės Savaitei 
tapo surinkta nemažai aukų. 
Reikia pažymėti, kad prie aukų 
rinkimo daug prisidėjo ponia 
Bakarienė. 

Dabar ''Sandaros" kp. ren- 

giasi pasitikti A. L. Sandaros 
Seimą, kuris įvyks lapkričio 
mėnesyj. 

Beio čionai "Varpo" drama- 
tiška draugija rengiasi staty- 
ti saenc j gražų veikalą "Kalvio 
Dukteris" lapkričio 2 d., laike 
T. Sandaros Seimo. Veikalo 
perstatymas; reikia manyti, 
kad pavyks; nes varpiečiai su 

pasišventimu rengiasi prie to. 

Alks t lis. 

PHILADELPHIA, PA. 

Philadelphfjoj lietuviai 
darbuojasi, — 15 d. spalio 
prie Lietuvos Muzikai. Sa- 
lės Bendrovės susitvėrė L. 
G. D. skyrius iš 21 nario ir 
sumokėjo čia pat ant vietos 
$41.00. Ką čia čekiu ir pri- 
riunčiame: 

Tl i nn m n i innniM ūBwnnnunninninfni nnmn i nrnnmnii m 

Po $2.00 aukavo: 
S. Masickas, B. Taftas, G. 

L Z Januškevičius, 
J. Kaulinkas, Jok Matulis, 
J. Maslauskas, St. Kuzmars- 
kis, J. Jurkšaits, M. Jackus, 
iT. Žukauskas, J. Tamošai- 

| 7 

jtis, J. Ivanauskas, J. Telei- 

įša, St. Čivilis, Alex. Brake- 
: ris, G. Strolis, J. Grinius, 
jLein. Ginkevičius, Dom. Ba- 
jerunas, Ant. Andrius. 

1 
Viso kartu sumokėjo 

$41.00. 
Čekis ant $41.00 yra gau 

tas ir į knygas L. G. D. į- 
trauktas. — Ačiu! 

Dr. A. L. Graičunas, 
Sekretorius Liet. Gelb. Dr- 
jos. 

KENSINGTON, ILL. 

į Lapkričio 7 d., vakare, 
I čionai atsibuvo chemiko P. 
J. Žurio prakalbos. Žmonių 

j buvo susirinkę pusėtinai. 
Pirm prs kalbų girdėjosi bal 
sai, kad "kalbėtojui duos 
Idaug klausimų, ypač apie 
Lietuvos Atstatymo Ben- 

i dorvę. Tečiaus susirinku- 
sieji, išgirdę žingeidžią kai 
bą apie "Industrines progas 

Į Lietuvoje" ir nuoseklų gerb. 
i P. J. Žurio išaiškinimą apie 
jLetuvos Atst. B-vės siekius 
I ir programą, o taipgi apie 
nuveiktus darbus, buvo pil- 
nai patenkinti ir jokių "už- 
įsipuolimų" nebuvo. 

Prakalba tęsėsi apie po- 
rą valandų, bet žmonės už- 
silaikė labai mandagiai ir 
ramiai. — Tas parodo, kad 
moksliški p. Žurio paaiški- 
nimai apie Lietuvą paten- 
no visokių pažiurę žmones. 
T. Liet. Atstatymo B-vę pri- 
sirašė gražus skaičius lie- 
tuvių už $650. Žinoma, bu- 
tų prisirašę daugiau, jei ne 
bedarbė. Reikia pažymėti, 
kad jokia organizacija nė- 
ra gavusi išsyk tokios pa- 
ramos šioje apielinkėje, 
kaip L. A. B-vė. Tiesa, ta 

rniiiiniiminniliiiTriinnnimirniimiiiinimiiiiiiiiiiTiTifTTtmiii 

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 

KRUVINOS SUKAKTU- 
VĖS. 

I Susmukome, suniekčėjo- 
me, pamišome, šaudome žmo 
nes dešimtimis ir šimtais 
be jokio teismo, akimi už 
akį, mokame gyvybę už gy- 
vybę, bombą už bombą. 

Nėra nei žadėtosis ramy- 
bės, apgraužtu kaulu pasi- 
rėdė ir pavergtųjų tautų pa- 
liuosavimo obalsis, po ga- 
lam nuėjo ir "open diplo- 
macy" ir beveik viskas, vis 
kas, apie ką jie taip balsiai I 
reklamavo.. 

Oi, kaip nusibodo nuo- 
lat kartoti ir kartoti tuos 
pačius- žodžius: "kare", 
"kraujas", "užmuštieji". 

Mes norime taikoj No- 
i .me ramybės ir poilsio. 

Tos visos karės ir kare- 
lės, tos kruvinos misijos ir 
nuolatinos suirutės savo be- 
tikslingumu, žiaurumu ir il- 
gumu silpnina žmogaus pro 
tą? atgrįso iki gyvo kaulo. 
Laikas, jau laikas užbaigti 

tą visą marmalynę ir pra- 
dėti kalbėti humanizmo lie- 
žuviu. 

Pamanai apie taiką, ir 
siela tau meilės aidais už- 
kaista, kvepia laukais, ra- 
miu darbu, užganėdinimu. 

1 Atsimena rutų darželiai, 
vieversėlio daina karštame 
vidudienyj, geros mamos. 

Susimildami duokit mums 

taiką! 
Tikrą taiką! 
Tik greičiau, greičiau!!! 

K. 

oiganiacija ir yra verta tvir 
tos paramos, kadangi, at- 
gavus Lietuvai liuosybę, di- 
džiausias reikalas bus pa- 
kelti Lietuvos industriją ir 
prekybą, paimant patiems 
ilietuviains į savo rankas. 

Lietuvos Rėmėjas. 

CHEMIKO P. J. ŽIURIO 
PRAKALBU MARŠRU- 

TAS. 

Į Bogyje Lietuvos Liuosy- 
bes Savaitės p. P. J. Žuris 
rinks aukas L. N. Fondui, 
— išviso Clevelande ir Chi- 
cagoje surinko apie $2,500. 

Dabar g. P. J. Žuris dar- 
buojasi del Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovės. Per tre- 
jas prakalbas, laikytas Chi- 
cagoje jis visus patenkino 
savo moksliška kalba "In- 
dustrial/nės Progos Lietuvo 
je", — taipgi patartina ir 
kitų kolonijų lietuviams ne- 

praleisti progos jį išgirsti ir 
tuom pačiu laiku tapti L. 
A. B^vės dalininku, pėrkant 
šėrus, kadangi po Naujų 
Metų bus jau vėlu. 

Chem. P. J. Žuris kalbės 
sekančiose vietose: 

Chicago, 111. — lapkričio 
14 d. (?); 

Sheboygan, Wis. — lap* 
14 d.; 

Kenosha, Wis. — lapk. 
(parap. svetainėj) 15 d.; 

Racine, Wis. — lapkri- 
čio 16 d. (2 v. p. p., (Union 
Hall-"Straud" teatr); 

Chicago, 111. —lapkričio 
18 d.; 

Sioux City, Ia. — lapkr. 
21 d.; 

South Omaha, Neb. — 

lapkr. 23 d.; (36 ir U gat- 
vės. 

Pittsburgh, Pa., ir apie- 
linkėse — nuo lapkričio 25 
iki 28 d. 

Philadelphia, Pa. ir apiel. 
— nuo lapkričio 28 d. iki 
gruodžio 4 d. 

TAI VAIKAS. 
Motina įvyeiliai klausia savo 

vaiko: 
— Sunel, kuom tu nori buti 

užaugęs ? 
— Kaminšluočiu. 
— Kodėl gi išsirenki tokį ne 

smagu amatą? 
— Nes kaminšluočiui nerei- 

kia taip dažnai prausties. 

Iš Chicagos. 
NORTH SIDE. 

Liuosybės Savaites 
prakalbos. 

Nedėlios vakare, lapkričio 2 
d., atsibuvo prakalbos Liuosy- 
bės Savaitės reikale. Kalbėjo 
chemijos inžinierius P. j. Žu 
ris, kuris nuosekliai ir aiškiai 

nupiešė dabartinį Lietuvos pa- 
dėjimą ir kaip mus-ų amerikie- 
čių pagalba jai reikalinga. 

Žmonių buvo nedaug", bet 
atsilankusieji prakalbos laiku 
domiai siekė kalbėtojo išvedžio- 
jimus ir po prakalba nepasigai' 
Įėjo gausios savo aukos. Aukų 

r tapo surinkta ipZUU.UU. 
Vienok sulyg gyventojų skai 

čiaus, maža auka. Mažai žmo- 

nių atsilankė į prakalbas. Kaz 
kodėl vietos lietuviai taip ne- 

prijautė toms prakalboms, ar, 
kad jie jau atšalę nuo savo tė- 

vynės, ar yra kokių nebūt agi' 
tatorių suklaidinti, neteisiai in 
formuoti, kaslink Lietuvos 
Liuosybės savaitės. Tikime, 
kad ateityje vietos lietuviai kar 
ščiaus atsineš linkui Lietuvos 
reikalų. 

Northsidietis. 

CICERO. 

PRANEŠIMAS. 

Prakalbos ir balius paminė' 
jimui metinių sukaktuvių už- 
baigimo didžiosios pasaulinės 
karės ir užoujautai dabartinės 
darbininkų kovos su darbda- 
viais. Rengia Lietuvių Raudo- 
nos Rožės Paš. Kliubas utar" 

ninke, lapkričio 11 d., J. Juk- 
niaus svetainėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Inžanga 25 c. Visas 
pelnas eis pliieno darbininkų 
streikierių naudai. Visus darbi- 
ninkus k darbininkes skaitlin- 
gai kviečiami atsilankyti. Kal- ei 

bės geri kalbėtojai. 
Kviečia Kliubas. 

BRIGHTON PARK. 

Kaip kurių kolonijų lietuviai 
yra labai pasišventę gelbėti sa" 

vo brolius kovojančius už tėvy 
nės laisvę, tiesas ir gerbūvį. 
Bet miisų brightoniečiai visai 
šaltai žiuri j Lietuvos laisvę. 
Jie nepavykusiu komunizmu ap 
svaigę-sH'ulydę ant lupų be- 

kartoja nieksiskus Tročkių, bei 
Leninų darbus. 

Didžiai skaudu, fkjad mūsų 
br.oliai taip suklaidinti visokių 
agitatorių ir per tai yra nusto- 

ję tėvynės meilę ir nei maža 
auka nenoria sušelpti savo 

skurstančius ir už tėvynę gal- 
vas guldžančius brolius. Da' 

'bar čia, kaip ir kitose lietuviais 
apgyventose kolonijose, yra su 

s i tvėręs Lietuvai Gelbėti Drau 
gijos skyrius, prie kurio pri- 
valėtų prigulėtų kiekvienas do- 
ras lietuvis. Bet čia randasi 
lietuvių ir lietuviškų organiza- 
cijų, kurie vienu centų nėra su 

šelpę savo tėvynę. Tai negra- 
žu. 

Pastaruoju laiku Visų Šven- 
tų Draugija leidžia ant išlai- 
mėjinx> gramafoną, kurio vi" 
sas pelnas bus paaukotas L. G. 
Draugijai. Tatai, broliai lietu- 
viai, kam rupia tėvynės laisvė 
ir sušelpimas pirkite tas seri- 
jas ir nors tuom prisidėkite prie 
Lietuvos laisvės išgavimo. Gi 
komunizmo vilingų žodelių ne- 

klausykite, nes tas komuniz" 
mas, kaip zuikis pakeltas, nu- 
lėks ir jus tapę suvedžiotais nu 

blaušite ir nebežinosite kur pri 
siglausti. 

Dabar Lietuva iš musų ame- 

rikiečių labai daug laukia, tatai 
ir mes brightoniečiai subrus- 
kini prie darbo. 

Brolis Lietuvis. 

VALGYKLOJE. 
... Svečias: — Duokite man zui 
kio porciją 

T amas: — Gerai. 
Svečias: — Bet, meldžiama- 

sis, aš tikiu zuikis nėra katine 
pseudonimu. 

... 
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ATSTATYMO BENDROVE 
■ ——— | Pirmiausia Ir. Mslausla Korpsraei ja Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu f 

SKYRIUS KAIfftE Inkorporuota ant $1,000,000 Exporto ir Importo Skyriai I 

I Lietuvos Atstatymo Bendrove Daugiausia Patarnauja Lietuviams- 1 
I llllllllll!lllllllliIII!llllfllll!!!lilllll!llllli!lll!li!l!l!llllllil!ltilJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIll!lliiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii.. 

Skyrius Lietuvos AtsUtym/V Bendro- 
vės Lįetuvoje įstojo j didelį biznį: pradėjo 
importe} ir rengiasi prie exporto, o taipgi 
pramonėIš Lietuvos exportuos ūkio pro- 
duktus, mišką, etc., išdirbinės ukėms padar 
gus etc., aprūpins kooperatyvius tavorais 
iš užsienio, darysi bankines operaci jas kar- 
tu su Lietuvos pramonės bankų. Savo vei- 
kimą išplės ir už Lietuvos ribų. Jau Liepo- 
juje rengiama su1>skyrius su sandėliais. 

Už kelių dienų gaus didžiausią trans- 
portą tavorų iš Amerikos, nuo Lietuvos 

MIUilIlilMMH 

Atstatymo Bendrovės. 
Lietuvos atstatymo daibe Lietuvos 

Atstatymo Bendt.cvė jau padare didelį žin- 
gsnį; Kauno skyriaus vedėjai darbuojasi 
kiekviename svarbesniame darbe. 

Amerikoje Lietuves Atstatyme Ben- 
drovė išrūpina lietuviams paportus. 

Lietuvon rangia siųsti vėla didelius 
transportus būtinai reikalingų dalykų; jau 
turi sutartis del ūkio mašinų, etc. įrengi- 
mu pranpnėą įstaigų Lietuvoj rūpinasi ir 
siųs inžinierių ir amatninkų darbuotis į 
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Lietuvą. 
Amatninkams yra svarbu įregis- 

truoti prie Lietuvos Atstatymo B-vės. 
UŽBAIGIAMA KELT KAPITALAS. 

Lig Naujų Metų užbaigiama kelt vT- 
vas kapitalas ir šėrii daugiau nebus parda- 
vinėjama. Dabar laikas įstoti į LIETU- 
VOS ATSTATYMO BENDROVE. Li- 
ko parduoti tik keli tūkstančiai šėrų. 

Dabar proga yra pasipirkti, kas nori 
dalyvauti Lietuvos Atstatymo darbe ir vė 

n 
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liau turėti didelį pefną; dividendai kils ir 
šėrai augs vertėje. 

Jau šiemet išmokame e nuošimčius. 
Kita meta išmokės daugiau negu tiek. 

Stokite į Lietuvos Atstatymo B-vę. 
Šefas $10. — bet vienam asmeniui 

ne parduodama mažiau kaip 5 šėrai k* ne- 

daugiau kaip vienas tūkstantis. 

Dėkitės su didesniais pinigais. 
Tuoj rašykite čekį ar money-orderį ir 

siuskite: 
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Lithuanian Development Corporation 
320 Fifth Avetuie, t 
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New York, N. Y. 
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Aukautojai ir Jy Aukos. 
Per Laisvės Varpo Išleistuves• 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės- taip ir pavie- 
niai, tėmykite j auktt sąrašą, 
ir jeigu su.asite kokias liors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

■ 1 ■ 

(Tąsa). 

Nedvodis J 100 
Xeverciuskas Peter .... 5.00 
Navarkauskis Ant 1.0° 
Navakiuskis P r 1.-00 
Olszevskis Juozapas .... 5.00 
Or vidos Alex 2.00 
Olšauskiene Juzefą .... 1.00 
Ostrovicz Mac 1.00 
Oskeliunas Magdalena ..1.00 
Okmanas Antanas .... 1.00 
Oitilauskas Antanas .... 1.00 

C Bus daugiau). 

KLAIDOS ATITAISYMAS 

Pereitos petnyčios "Lietu- 
vos" nutn. žinutėje "Mums chi 

eagiečiams biskį "nesmagu" įsi 
skverbė klaidą, btuent, prinuo- 
se eilutėse pasakyta: 

"Ką-tik gavome žinią iš; 
'Rrooklyn. /, N. Y., kad lenkų 
pc*citq nedeldienį buvo sureng 
tos prakalbos. ... Turi buti. 

kad tenai pereitą ne- 

deldienį ir tt. 

P r iHTON ?\R¥L. 

pxira susirinkimas Lietuvai 
Gelbeti Draugijos 4 skyriaus 
įvyks seccdoj, 12 lapkričio, 8 
vai. vak., 4535 oo. Rockvvell 
St. Lietuvaitės ir Lietuviai mrt 

lonėkite kuoskaitlingiausiai at- 

silankyti, nes yra daug svtft- 

bių reikalu del apsvarstymo. 
KviečiaFa/rfyba. 

Vietinės Žinios 
I KOVA UŽ 5 CENTU 

GATVEKAR1Ų FARĄ. , 

Pravestas kompromisas; kad 
1 gatvėkarių faras butų šeši ceri 

tai majoro Thompsono nepa- 
tenkina. Jis spiriasi, kad gat 
vekarių faras nebūtų didesnis 

per 5 centus. 

Tapo patirta, kad gatvėka- 
rių kompanijos dabar uždirba 
$1,000,000, kas mėnuo. 

Reikia tikėti, kad skubiu lai 
ku gatvekariai sugris į sena 

kaina. 
i 

"FARMAZONAI" SCENO-! 
JE. I 

Lapkričio 9 d., vakare, M. 
Meldužio salėje buvo sulošta 

trijų veikimų komedija "Far- 
mazonai." Vakarą surengė 
'•Rirtues" draugija. 

Vakarą-lošimą galima skai- 

į tyti '"beveik" visais žvilgsniais 
nusisekusiu. — Tūli lošėjai 
pilnai sumaniai atliko savo už- 

duotis, būtent. Uktveris —Rti-j 
dlckffl^Kujalio rolę, p. Ad. Mi-, 
ec\*ičisu — Kubaičio rol. B. 

Di^rris — Rimšos rol., ponia 
A Jasevičienė — Karaliuos 

ta 

( Kulb. žmonos) rol., E. Dar- 
giutė — Eilės rol., A. Žemai- 
čiutė — Lilkos rol. Vietomis 

lošėjų veikimuose matėsi dirb- 
tinumas ir neatjautimas to, kas 
užsi veržia ž»cxIžių prasmėje. Vie 
nas-kiti.s lošėjas nežinojo ga- 
nėtinai savo -rolės. Perdaug 
"jausmingai'' ir netikusiai 
"atvaizdinta" meilės-meiiavi- 

niosi-bučiavimosi scenos. Ga- 
dino taipgi ispudj keletas "rie- 
biu" išsireiškimų. Juk tai ne 

".kabaretas" ir ne "burlesąue." 
Reikėtų daugiau atsiminti, 

kad atliekamas dailos darbas. 

L1E3ERTY BONDS 
f jfltf#* pertais* Llbarty BonJa « ✓-—% a t—«. -r t 

pilu* "cairti" vertę. Atneškit* ^iA.v5J~l 
fH ata^t0> _ 

Jr.G-SACKHEIM & CO. 
itdara kasdien nuo f—f n„e M., w A 
tltarcinkata Katr»r«aia tv 1335 Mllwauke Afi. 
ttnbatomla •—9. tarp# Woo4 tr Paulina gamq: 

TIEMA TOUTŪ8fSl77^K MUSŲ KAINAS. 
•nt Du py, L*nttf, Rimų Ir Stogams Poptorlo 

IPECaLIAIi Maleva malevojlmul 8*ubų II vldaua, po $1.50 ui failo™ 
rAFlR BROS. WRECKING CO. 

100(4039 80. HALSTED STREET, CHICAOO. ILL. 

Jųs gaflt turit) pas save nat- £fl lltt Padaryto ii geros Selyklos Ir j 
muot puikaus naminio alaus. Apynių, kainuos 20c galionas 

KAM JUMS RŪPINTIS — PASIDARYKITE SAŲ ALAUS NAMIE 
Musų sutalsymas ik apynių lapbiauslal tinka naminiam darymui gėrimų 

Ii jo galima padaryti pastiprinant) gėrimą arba girą. Jis yra sutaisytas Iš 

grynų sveikų Ir daugiausiai užganėdinančiu sudėtinių. 
Musų suraias užganėdintų kostumerių aut kasdiena tūkstančiais, kas ro- 

do kad musų sutaiaymss labai tinka žmonėms. Jis yra sutaisytas žmonėms, 
kuri* gana ilgą laiką darbavosi iioj srityj, Idant jums suteikus progą turėti 
puikaus pulkaus alaus namie. 

Pardavinėslme per trumpą Iriką. Nes nuo Sausio 1, 1920, bus užgintas par> 
davlnėjlmas, todėl patart'na j' ms pasinaudoti Slą proga ir prisipirkti užek. 
tinai ateičiai. Gavę nuo ju*ų vieną doleri ($1 00) męs prisiusime ii sutaisy- 
mą, ii kurio galėsite sau pasidaryki 5 galionus puikiausio alaus, putojančioj Ir su skoniu tik.'o alaus. Su sutaisymu prisiųsnn nurodymą padarymui alaus. 

6I8 8PZCIALI3 PASIŪLYMAS TESIa TIK PER 30 DIENU. 
Sutalsymas ant 20 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jųa 

jųs sučėdysite $1.50. Llgilol dar teisės negina siuntinėjimą iio sutaisymo. 
Jan*t visai nėra alkoholiaua. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, kuri prisiunčiamo, ir kuris yra Jums suprantamas 

8lųskite savo orderi iiądien Ir męs jums prisiusime greitai. MES GVA I 
RANTUOJAME JUMA UŽGANED1NIMA. 

Muaų knygutė pilna rt-c^Dtų rodančių kaip padaryti namie viskę, alų 
vyną Ir kitokius puikius garimus, bus jums išsiųsta gavus nuo jusų vieną! 

dolerj pinigais arba money t-derį. 
Rašykite šiuo adresu: Michi^an VVholesale Home Brew Supply Co.. 

M1 FARNSVVORTH AVE., DETROIT, MICH 

^žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzsr State Bank 
P*Telijaxit SuvienytValstijų Valdžiai kaip pirma 

fcaip ir dabar 

SIUNČIA PINK | LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitu timų 
meldžiame kreiptis pas: 

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

Poniai P. YalAsevieienei intcik 
ta du gražiu gėlių bukelai. 

Žmonių buvo kupina salė; 
daugelis atsilaiikusių turėjo sto 

vtlti, delci to ir šokti buvo "rer- 
ankšta." 

Negalima nepaminėti vieno 
blogo apsireiškimo — tai ypa- 
tingo trukšmo, kuris viešpata- 
vo laike lošimo, ypač atliekant 
trečią veikmę, delei ko užpaka- 
linė publikos dalis maaži ką ga- 
lėjo girdėti. Trukšmą kėlė sto- 

vintieji pačiame užpakalyje. 
Visgi reikėjo pasistengti palai- 
kyti laike lošima tvarką ir ra- 

mumą, nes kitaip paaemiįvi 
nias patsai lošimo tikslas, o k u- 

tu ir lošėjai. 
Ž. /. 

LIETUVOS LIUOS. SA- 
VAITĖS AUKOS. 

/"Lietuvos" Red., pridavė 
del L. N. Fondo: 
J. Biežis $101.50. 
Tai aukos surinktos prakal- 

bose kurios atsibuvo- Brighton 
Parke lapkričio 1 d. 
A. Žilinskas $5.00. 
Stan. Lukauskas $5.00 
juoz. Macevičius $5.00 

(Visi iš Hoosick Falls N. Y; 
aukas prisiuntė ]5. A. Žil.) 
J. Janusz (ChicagG:) $5.00 

''Liet.'' Red. — Ačiu uz au- 
kos! Tuoj jos pasiusime L. N. 
F. 

LIETUVOS ATST. B-VĖ 
IŠDUOS PASPOnTUS. 
Gauta žinia, kad Lietuvos 

Atstatymo Bendrovė jau ga- 
vo leidimą nuo Suvienytų 
Valstijų išduoti pasportus 
Lietuvon. 

Pirmiau buvo keblumas i 
su Danija, kuri nenerejo pri 
pažinti amerikoniškų pas- 
portų j Lietuvą. Dabar L. 
A. B-vė ką-tik gavo praneši- 
mą, kad p. Jurgis Savickas 
gavo pilną leidimą kaslink 
amerikiniškų pasportų pri- 
pažinimo. — Taigi pasportų 
klausimas dabar išrištas. 

P. J, ž. 

•' CICERO, ILL. 
Vietinių vaikų dieninė prie- 

glaudą buvo surengusi balių, 
kuris pilnai nusisekė ir davė 
pelno 107 dol. 

Ačiu visiems, kurie surengi- 
mui to vakaro darbavosi, bei 

paaukavo kokių nebūt daiktų, 
ar centų. 

Spalio 21 d., per viršminC- 
tos prieglaudos susirinkimą nu 

tarta kreipties į tas draugijas, 
kurios prisižadėjo prisidėti 
prie palaikymo vaikų prieglau" 
dos, kad draugijos paragintu 
savo atstovus lankyties į tos i >r 

ganizacijios susirinkimus, kur'j 
atsibuna kas mėnesio pirma ir 
trečią panedėlį. Nes kuomet 
claugiaus atsilanko Į susirinki- 
mus, tuomet daugiaus minčių 
— sumanimų. Butų gerai, kad 
ir vaikučių tėvai atsilankytų i 
tuos susirinkimus. Susirinki- 
mai atsibuna parapijos svetai* 
nė j. 

Vietos lietuviai, daugiaus pa 
sišvęskim prie to darbo. 

Jonas Mikolainh. 

PRANEŠIMAS 
BR1DGEPORTIEČIAMS. 
Susirinkimas Susivieniji- 

mo Amerikos Lietuvių Ka- 
reivių Bridgeporto kuopos 
įvyks Utarninke, lapkričio 
11 dieną, 7:30 vai. vakare, 
"Lietuvos" Bendrovės sve- 

tainėje — 3249 So. Morgan 
St., Chicago, 111., 

Visi kareiviai ir norin- 
tieji tapt| kareiviais ir Lk 

i vos gynėjais, malonėkite visi 

atsilankyti susirinkiman, 
nes turim daug svarbių rei- 
kalų, kuriuos turime būti- 
nai atlikti 

Bridgeporto kp. Valdyba. 

T, G. D. APSKRIČIO SU" 
Sl RINKIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
Ch'cagos apskričio susirinki' 

|; įvyks utarninke, lapkričio' 
'lt d., 8 vai. vak., Wodmanoj 
svet., W. 33 ir Limę gatvės. 

i.. G. D. sk rių delegatai ! 

b i Ulybii nn ai, malonėkite 
nei iiiti, kad nere'ktų vie- 
nicii. kitų laukti ir bereikalo 
gaišyti laika. Taipgi kvieč'a- 
mi atsilankyti dar neprisidėju- 
sių prie apskričiu 38 ir 57 sky- 
rių atstovai. 

S, Grisius. pirm 
R. Adčgis, sek r. 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

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 Utie/ Ave. N. E. 

Cioveland, Ohio. 

Tuojaus gaukite 
iią knygą: 

PATARIMAI VYRAMS 

LYTIES DALYKUS 
D-ro W. J. ROBINSONO. 

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žibias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitŲ jdomiŲ 

dalyky. 

236 pusi. raito, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00. 

Pinigus eiysk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu: 

J. BARKUS Dept* A-' l29> D«nKUO, Ooneral P. O., 
NEW YORK. N. Y. 

t 

DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
---i nervuotar., skauda galv». trumparegystė 

! tn-iregyste kreivos akys arba kiti keblumai 
p.. In nuo silpni) alciij. Sergėkite savo regi. ji ji. Ypatingu <iorr,?, atkreipiame š vaikus 
ehai.r.us mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vai.: o. Nedėl.: 10 ik! ! valandos. 
Oi'!sac 1553 Wep' 47-ta kampas Ab 1 Ave. Tale runas Drover 9660. 

ĮWffMIIĮWM1 
f Geras Linimentas. ' 

[ Rodos, kad nėra reikalo aiškint: 
} reikalingumą laikyti po ranka bon- 
i ką kokio — nors goro linimento pa- i [ viršutiniam vartojimui nuo visokių 
f prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė. < 

| 
jcs. nėra nieko geresnio už j 

Severa'sl 
> Gothard Oil ! 
I 
; (Severoa Gothurdišką Aliejų), kurs 

yra žinomas kaipo galingas skau- ( 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 

1 dieglio, syatkos, tidimo, strėnų ( 
, skaudėjimo ir sanarių ir raumenų 

sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
> tiekose. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. I 
! taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. j 

w. F. SEVEttA CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

EXTRA! EXTRA! 
Puikus, naujai statytas 5 kam- 
barių namas, maudynė, elekt- 
ra ir gesas. Namas randasi pui 
kioj vietoj, prie pat dirbtuvių 
ir strytkarįų. Kreipkitės prie 
savininko, o busit su ka'na už- 
ganėdinti. Mrs. T. Rodovičie* 
nė, 936 W. 33rd St., Chicago 

■iJ Tel. Yards 2750. 

REIKIA PAGEELBOS 

REIKIA LEBERIŲ 
70 centų į valandą. 

Atsišaukite 
WRIGHTWOOD IR 
HERMITAGE AVE, 

GERHARDT F. MEYNE 

SHIPPING DEPARTMENT 
MERGINOS 

IR 
MOTERIS 

Dabar yra viena iš geriau- 
sių progų merginoms ir mo- 

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 MENU 
PEKIERIU 

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 DARBININKU 
PRIE BUDAVOJIMO. 

ATSIŠAUKITE PAS 

WELLS BROTHERS 
CONSTRUCTION CO. 

\ 

PRIE 
BRENNAN PACKING CO., 

PLANT No. 2 

40-tas Plaėe, Normai Ave. 

REIKIA MOTERŲ 
Reikia motery ar merginų plovi. 

mui grindų, maidynių ir kambarių,, 
Atsišaukite pas prižiūrėtoju (Houae- 
keeper) 

Lakota Hotel, 
3001 So. Michigan Ave, 

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

LORD & RUSHNELL. 
2424 So. Laflin Str. 

Parsiduoda pigiai bučernes ir 
grosernčs fikčeriai šu namu 

arba atsiduoda į randą. Atsiša 
ūkite pas savininką J. Stankus, 
3514 Emerald AVe., CHidago.j 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA MERGINU IR JAU 
NU MOTERIŲ. 

i —: 

Lengvas rinkimo darbas. 
Gera mokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mo- 

ka bonus. 

48 valandos į savaitę. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SiGN SYSTEM 
ELETRIC 

212 N. Desplaines St. 

VAIKAI 
IR 

VAIKINAI 
nuo 17 iki 25 metų 
MERCHANDISE 

IR 
SHIPING DEPTS. 

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

derius. 
Gera pradine mokestis. 

Gero3 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, 
Pančekų, 

Jubilerijos, 
Sidabro, 
Apatinių 

Šniūrelių ir Skraždų. 
ir kituose prekių departa- 

mentuose. 
Pildyti orderius 

Patikirnti orderius 
Inspektuoti Preke3 

Rišti Prekes 
Vynioti pakus. 

Gera alga pradedantiems. 
Patyrusiems mokama sulyg 
jų mokėjimo atlikti darbą. 
Gera Proga išsidirbti gerą 
darbą. 
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 ROEJUCK & CO. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda didelis sandelis groserio ir 
rūkytos mėsos. Turi buti parduotas į 
trumpą laiką. 8944 Houstou Ave., So. 
Chicago. 111., Tfelef. So. Chicago 64.54. 

Pliones: \ardi 155—551 
Resicience Phone Drover 77S1 I 

FA JOZAPAITIS, R. Pb. f 
DBUa STORE—APTIEKA Į Pildome Visokius Receptus t 

3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO | 
-41 

jTelephons YTards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterg, vaiku ir vyt 4. j 
Specialiai gydo limpančias, senai ir 

paslaptingas vyrų ligas. : 
3259 So. Halsted 8t„ Chicago, III.i 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTA8 
Valandos: nuo 9 ryy* Iki 9 vak 

Nedaliomis vagai sutarimu 
4712 SO. A8HLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojai ir Chirurgas 

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

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

Telofonas Yards 723 

Dr. M. Herzman 
13 RUSIJOS 

■TVrai netuTitmi zlnonaa per 16 m, 
tu kaipo patyręa gydyt o i m. ekinirf* 
Ir aktiierla. 

Gydo aitriai ir chrooiflcaa iigaa, n 
n] motern ir vaikg, pagal naujao*i* 
■et oda*. T-Ray ir kitokiu* eklir® 
CrtrtnittM. 

Oflaaa Ir Uutotaterlja: 1025 W. 18»b 
Street, netoli Fi|k Street 

VALANDOS: Nuo 10—13 pietį), lf 
6—8 Takarcia. Telephone Canti 3110 

GYVENIMASt 3412 St Oalated St 
VALANDOS: 8—® tfirtsL 

miiinnuiiiiiiiiiinftu: 
Tel. Yards 3654. .\KU4ERKflj 
Mrs,A.Miclu)le«icz_ 

Baigusi Akušerijo 
kolegiją; ilgai p rak* 
karusi ^eatailvarJ 
Jos hospital&je. Pa 
sekm'tngal pa taniau 
ja prte gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se Ilgose moterims ii 
mergluoms 
8113 80. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 

Nuo 6 Iki 9 ryto li T Iki yflal va^ro 

DR. M. T. STR1KOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 S t. Boulerard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. Ir 6:30 
iki 8:30 rak Nedėl. 9 iki 12 <lleną, 
Namai: 2914 W. 43 at. McKinley 263 

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST.f CHICAGO, ILL 
arti Kedzie Are. 

Telephono Drover 5052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTA8 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 rakai* 

Neddliomii pagal sutartį 
261 8. HAL8TED 37., CHICAGO 

Phona Canal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

...Dentista*... 
Naujienų Name 

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

iki 9 vakare. 

VALENTINE IJRKSSMAJCTNfl 
COT.LFOI 

Mokina siuvimo. kirpimo, dtalgniin 
dienom!« lr vakarata dil h1*ulo u 
aamij* Paliudijimai lfidooda^l lr TJ» 
rba raiykite, o «t» paaietongnimd 

"oteikti Juma patvlm*. 
•(.a parūpinamo* dykai. Atsilankykite 

9407 W. Madlaon tt 
SARA F ^T^K. Priccipal 

T 

arorascHTOc*' t *M5<* < ^mkkkkkkk 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja )m H matai 

•149 8. Morgan ftt, karti lt at $ 
tpeelallata* Motarllkij, Yyrliki, < 

tr Ckrooiftkų Ligi}. į 
Valandos: 1—10 ryto, 11—S #o v 

plet. 4—b ralt, N®d81. »—1. 
TELEFONAS YARD9 «S7. į 

MtiHa<H3&CHfr0O0OCHSH3tiH3H3HStSH9WHH 

mifniiiinniinnini!ii]n!nii!!iiiiiiiii«niiiinuitniiiiiinii!nif!!ii'",'unniiii 
Ofisas: Tel. Drover 7042 j 

DR. S. MIKELIS! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

Chicagos .4712 3. Ashland Ava j 
Cicsro 4847 W. 14th 8treet j 
Ofisas: Tel. Cicero 6961 Į 
Rezidencija 3336 W 66-th Street j 

Telephone Frospect 8586 į 
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