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Kurdai užpuolė Amerikos 
misiją. r/ 

Rumanai laimėjo Taikos Derybose 
Arabai sukilo prieš Anglija. 

Denikinas ir bolševikai giriasi 
laimėjimais, 

KURDAI SUĖMŠ DALI 
L AMERIKOS MISIJOS. 

Konstantinopolis, spalio 
21 d. (suvėlinta). \Čia pri- 
buvo generolas Karbord, 
viršininkas Suvienytų Vals- 
tijų misijos Armenijoje, ku- 
ris pranešė, kad netoli kal- 
no Ararat ant amerikinų už 
puolė kurdai, turkai ir toto- 
riai. Generolas Harbord su 

keliais kitais spėjo paspurk 
ti; gi "kita misijos dalis pate- 
ko nelaisvėn. 

Vienok po keliolikos va- 

landų suimtiejie amerikonai 
tapo paliuosuoti, ir sugražin 
ta jiems nuo jų paimtas tur- 
tas. 

Toj vietoj, kur buvo už- 
pulti amerikonai prieš po 
rą sąvaičių buvo armėnų 
sodžius; dabar gi ten jų 
kaip ir nėra, nes dalis tapo 
išpjauta, ir dalis nuvesta ne 

laisvėn. 

RUMUNIJA LAIMĖJO I 
TAIKOS DERYBOSE. 

^ Paryžius, spalio 23 d. — 

^ Augščiausia taryba taikos 
konferencijos svarstė rapor- 
tą Sir Clerk, kaipo taikos 
konferencijos komisijonie- j 
rius Rumunijon. 

Sakoma, augščiausia ta- 

ryba nusprendusi vėl imti 
apsvarstymui tuos punktus 
delei kurių nenori rašytis 
po taikos sutartimi Kurnu-; 
nijaa. •&, 

Rumunija pasipriešino 
punktui sutartyje, kur kal- 
bama apie užtikrinimą ma- 

žumai protekcijos atimtose 
nuo Austrijos provincijose. 

ARABAI SUKILO PRIEŠ 
ANGLIJĄ. 

Paryžius, spalio 23 d. — 

Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Daily 
New» praneša, kad Arabi- 

joje tikra revoliucija ir ara- 

bai jau sugebę užvaldyti di- 

delę Arabijos tyrlauki'; 
oazisų dalį. 

Sukilimas taikomas prieš 
► Angliją, kuriai po šiai ka- 

rei teko Arabiją ^rižiurėti. 
Gi arabai esą visai priešien- 
gi bile keno kontrole. 

Sakoma buvo nemažai su- 

sirėmimų tarp sukilėlių ii 
Anglijos kariumenės; pra- 
nešime priduriama, kad ang 
lų kariumeiiė turėjusi nema 

žai nuostolių. 

DENIKINAS IR BOLŠEVI- 
KAI GIRIASI LAIMĖ- 

JIMAIS. 

Londonas, spalio 23 d. — 

Iš Denikino štabo praneša- 
ma, kad kazokai turėjo 
smarkų susirėmimą su bol- 
ševikais apielinkėje Kamy- 
šin į šiaurius nuo Caricino, 
kur bolševikai tapo sumušti. 

Gi bolševikų valdžia pra- 
neša, kad jiems pasisekė su-, 
naikinti Denikino armijos j 
kylį, kuris artinosi prie 
Maskvos, ir užėmė Lievks ir 
Kromy. Denikino kazokai, 
sakoma, beatodairos nešasi 
nuo bolševikų šiame sektore. 

REVOLIUCIJĄ ALZASE 
PLIANAVO VOKIEČIAI. 

Strasburg, spalio 23 d.— 
Kaip pasirodo, tai ruošiama 
si prie involiucijos Alzaso 
provicijoje čia buvo pasta- 
tytas daug ant platesnės 
skalės negu buvo manyta. 

Inžinierius Koessler, ku- 
ris buvo vadu revoliuciji- 
nio judėjimo, prisipažino 
kariškiems tardytojams, kad 
jis yra gavęs iš Vokietijos 
net pusė milijono frankų 
revoliucijiniai agitacijai. Pi 
nigai sakoma buvo siunčia- 
mi iš Badeno. 

Tarpininku tarp Koessler 
ir vokiškos policijos buk bu- 
vęs Gruenelius giminaitis 
buvusio Vokietijos kancle- 
rio Bethmann Hollweg. 

NESISEKA SUMAŽINTI 
CARRANZOS TIE3Ų. 

Washington, D. C., spalio 
23 d. — Prieš porą metų 
Meksikos prezidentui Car- 
ranzai tapo suteiktos specia 
lės tiesos tuluose valstybi- 
niuose reikaluose ir jis tuo- 

mi pasinaudodamas išleido 
nemažai įvairių įstatymų. 

Dabar Meksikos atstovų 
buto didžiuma atstovų no- 

jrėti^ atšaukti tas speciales 
tiesas, bet valdžios palaiky- 
tojai jau tris sykius apleido 
posėdžių salę ir tokiu budu 
butas neturėdavęs kvoru- 
mo svarstymui pakeltojo 
klausimui. 

BELA KUN ITALIJOJE. 

Berlynas, spalio 23 d.— 
Pranešama, kad buvusis 

i Vengrijos diktatorius Bela 
Kun jau persikėlė Italijon ir 

pradeda darbuotis revoliu- 
ci joniško j dirvoj. 

Pradeda Nerimauti. 

Dėdė Šamas pirmiau nepaisydavęs daug apie vis augantį kairiųjų elemen- 
tą. Bet vėlesniais laikais pradeda rūpintis, kad sumažinus radikališkų ele 
mentų priplaukimą. 

ANGLIAKASIAI NESITA 
RIA SU VALDŽIA. 

Washington, D. C., spalio 
23 d. — Pranešama, kad 
angliakasiai atmetė darbo 
sekretoriaus Wilson pasiuli- 
jimą tartis del atšaukimo 
streiko, kuris yra paskelbtas 
ant 1 dienos lapkiičio. 

Angliakasių prezidentas 
Lewis užreiškė, kad priimti 
darbo sekretoriaus pasiuli- 
jimą nebuvo galima, nes jis 
nėra aiškus. 

Vėliausiai parnešama, 
kad darbo sekretorius Wil- 
son, buvusis angliakasys, at- 
sišaukė įjile angliakasių, 
kad nepertrauktų derybų 
tarp angliakasių ir kompa- 
nijų, nes bus dedama pa- 
stangos, kad užbėgus strei- 
kui. Delei jo atsišaukimo 
derybos dar nepertrauktos. 

BOLŠEVIKAI POLIUOSA 
VO DU AMERIKONU. 

New York, spalio 23 d.— 
Valstybės departamentas 

pranešė telegramų Y. M. C. 
A. komitetui New Yorke, 
kad Y. M. C. A. sekretoriai, 
Coyle ir Areson, kuriuos i 
bolševikai laikė nelaisvėje 
ties Archangelsko frontu 
jau tapo paliuosuoti. Bolše- 
vikai juos laikė nuo rug- 
pjučio mėnesio. 

BAVARIJA REIKALAUJA 
15 AUSTRIJOS LEVIENO. 

( 

Vienna, spalio 23 d. — 

j Bavarijos valdžia kreipėsi 
prie Austrijos valdžios, rei- 
kalaudama išdavimo Levie- 
no, pagarsėjusio Bavarijos 
komunistų vado. Austrijos 
valdžia, kaip manoma, pa- 
reikalaus, idant pristatytų 
apkaltinimus kriminališko 

1 pobūdžio, kitaip Levieno 
neišduosianti. 

Danio koferenejja 
be (laidininkų 

.Washington, D. C., spalio 
23 d. — Šiądien prezidentas 
Wilsonas parašė antrą laiš- 
ką darbo konferencijai, pra 
gydamas tęsti konferenciją 
nors ir be darbininkų atsto- 
vų, kad kiek geriau sutvar- 
kius išdirbystes reikalus ra- 
miemsieins laikams. 

Todėl konferencija vėl 
prasidėjo, bet jau nedaly- 
vaujant atstovams nuo dar- 
bininkų, kurie, kaip užreiškė 
Gompers tol negriž konfe- 
rencijon, kol nebus išpildyti 
tuli jų reikaiavimai. 

Konferencijoje dalyvauja 
atstovai nuo kompanijų ir 
nuo puklikos. 

SINFEINERIUS VADINA 
BEPROČIAIS. 

Londonas, spalio 23 d. — 

Fieldmaršalas French va- 

kar labai užsipuolė ant sin- 
feinerių. Jis airius, karštus 
patriotus, tiesiog, vadina 
bepročiais. 

ŠVEICARIJA NEDALY 
VAUS BLOKADOJE 

bolševiku. 

Bern, spalio 23 d. — 

Šveicarijos valdžia nuspren 
dė neprisidėti prie blokados 
Rusijos bolševikų ko reika 
lavo nuo jos talkininkai. 

DAR PULKAS VOKIEČIU 
LATVIJON. 

Berlynas, spalio 23 d. — 

Pranešama, kad vėl vienas 
'pulkas vokiečių kariumensė 
perėjo Rytinės Prūsijos ru 

bežhj ir, nuvykęs Latvijon 
susijungė su , taip vadina 
ma geležine devizija. 

, BILIUS SUGRĄŽINIMUI 
1 SAVININKAMS GELŽ- 
| KELIŲ, 
j 

^ 

Wa«hington, D. C-, spalio 
23 d. — Senato komercijos 
komisija šiądien pranešė, 
kad bilius sugrąžinimui gelž 
kelių pilnon kontrolėn jų 
savininkų jau visiškai pa- 
ruoštas ir manoma jis bus 
įteiktas senatui tuoj užbai- 
gus reikalus su taikos su- 

tartimi. 
Šiame biliuje pasilieka 

priešstraikinės taisyklės, 
kaip jos buvo rekomenduo- 
jamos pirmiau. Prieš šias 
taisykles eina tik senatorius 
La Follette. Prieš streikinės 
taisyklės įneis galėn po 30 

| dienų po užtvirtinimo bi- 
I liaus. 

AMERIKA PARDUODA 
MAISTĄ PETROGRADUI. 

| Paryžius, spalio 23 d. — 

! Suvienytų Valstijų pašalpos i administracija pardavė 
'Šiaurvakarines Rusijos vai- 
zdžiai maisto del Petrogrado, 
kurio užtektų Petrogradui 
anie 30 dienų. 

12,000 tonų maisto yra su 

krauta Stockholme Švedijo- 
je ir tik laukia, kada Jude- 
ničo spėkos užims Petrogra 
dą, kad pristačius ten reika- 
lingo maisto. 

voralberg uždarė 
ŠVEICARIJOS RUBEŽIU. 

Vienna, spalio 23 d. — 

Provincija Voralberg užda- 
rė savo rubežių su Šveicari 
ja. Priežastimi tokio pasiel- 
gimo yra nuolatinis šveica- 
rų lankymasi minėton pro- 
vincijon supirkimui maisto 
su šveicariškais frankais. 
Kadangi frankai, sulygina- 
mai su krona, yra labai pa- 
kilę kurse, todėl vietos gy- 
ventojams sunku dasigauti 
maisto. 

Baltiko šalys prieš Kol- 
čakinius. 

Blokada bolševiku kenkia 
Baltiko šalims. 

BAITIKO SAUS PRIEŠ 
KOLČAKINIUS. 

Kopenhagenas, spalio 23 
d. — Lietuvos ministeris 
Danijoje Jurgis Savickas, 
pasikalbėjime su korespon- 
dentais, užreiškė, kad Balti- 
ko šalis bijosi, idant Kolča- 
ko ir Denikino armijos ne- 

taptų pergalėtojais. 
Baltgvardiečių pergalė 

reiškia pavojų Baltiko šaiių 
neprigulmybei, nes Rusijos 
generolai nepripažins Balti- 
ko šalių. Tas, i ima, ver- 

čia Baltiko šalink neremti 
kolčakinių rusu. I «■ 

Toliau ministeris pabrie- 
žė, kad Baltiko šalįs daug 
deda vilties Anglijoje ir Su-j 

vienytose Valstijose, kad 
jos neduosiančios skriausti 
mažąsias Baltiko tautas ir 
užtikrins joms neprigulmy- 
bę. 

blokada bolševiku 
KENKIA BALTIKO 

ŠALIMS. 

Kopenhagenas, špilio 23 
d. — Blokada Balti1:3 jūrių 
prieš bolševikišką Rusiją 
daug kenkia Suvienytų Val- 
stijų bizniui su Baltiko ša- 
limis. 

Uoste yra keliolika tūks- 
tančių tonų prekių, skylamų 
Baltiko šalims, bet negali 
but siunčiamos, kur yra ski- 
riamos. 

REGISTRUOS 10,000,000 
ATEIVIŲ. 

1 

■ Washmgton, D. C., spalio 
23 d. — Piiietinimo biuro 

jdrektorius Christ kreipėsi 
prie ateivystės komisijos, 
ragindamas suregistruoti at- 
eivius, kurių yra apie 10,000 
000, ir paskirimo po vieną 
doliarį ant kiekvieno atei- 
vio del mokinimo ir ameri- 
konizavimo. 

Ateivystės varžymo klau- 
simas atidėtas tolimesniam 
laikui, nes dabar pratęsia- 
ma karės laikų pasportų 
sistema sulaikys priplauki- 
iną ateivių. į 

ANGLIJOS VALDŽIA 
NUSTOJO PARAMOS. 

Londonas, spalio 23 d. — 

Valdžios įnešta bilius sve- 

timšaliečių klausimo tapo 
atmestas Anglijos atstovų 
bute 185 balsais prieš 118. 

Atmetus vieną skyrių, 
Bonar Law paprašė, idant 
valdžios projektas nebūtų 
atstovų bute svarstomas, pa 
kol valdžia perkratinės prie 
žastis biiiaus atmetimo. At- 
stovų butas, sutikęs su pra- 
šymu, išsiskirstė iki panede- 
lio. 

VAGIA ARKLIUS 
DEŠROMS. 

Berlynas, šiame mieste 
kasdien pavagiama iki 40 
arklių ir tik maža jų dalis 
surandama, nes vagiliai tuoj 

j arklius sukemša dažnai jų 
pačių žarnosna. 

Čia, sakoma, yra gerai su 

! organizuotas būrys, vagių 
kuris prie pirmos progos va- 

gia arklius ir perdirba į deš- 
ras. Apdraudos kompanijos 

! dabar jau nebenorinčios ar- 

klius apdrausti, nes jau ta- 
po susekta, kad ir patįs sa- 

lininkai myli savo arklius 
pasivogę suvalgyti. 

Estonai laimėjo mūšį. 
Londonas, spaliu 23 d. — 

Pranešama, kad Ostrov ir 
Pskov distrikte ištiko smar- 

kus mušis tarp estonų ir 
bolševikų, kuriame suėmė 
nelaisvėn 550 bolševikus ir 
taipgi paėmė tris kanuolea 
ir daug karės medžiagos. 

NUSKENDO 346 BOLŠE 
VIKU. 

Stockliolmas, spalio 23 H. 
Estonijos štabas praneša 
oficialiai, kad nuskandinu. 
utaminke du bolševikų k.-i- 
riškus laivus žuvo 346 bol£e 
vikų kareivių. 

MAISTO INSPEKTORIUS 
PAKLIUVO AISBAKSIN. 

Honolulu. Maisto inspek- 
torius George Washington 
Kuaimakaole tapo užraky- 
tas vienos krautuvės aisbak- 
sin, kur vos išliko gyvas. 
Krauf.uvninkas tvirtina, kad 
tas atsitiko netikėtai. 

I 

LAIKRODŽIAI ATGAL! 
| 

t 

Washington, D. C., spalio 
23 d. — Gelžitelių darbi- 

! ninkams šiąiden Įsakyta 
I atsukti laikrodžius viena va- 

landa atgal nedėlios rytą, 
į26 spalio. 2 valandą, nes 

Itaupinimas šviesos jau be- 
reikalingas, kadangi jos jau 
lišnios nėra. 

ORAS 
o 

Chicagoje ir apieJi keje. 

Šiądien lytinga ir kiek 
šalčiau; stiprus šiaurių vė- 

jai. 
Saulėtekis, 7:13; 
Saulėleidis, 5:55. 
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LIETUVA JAU LIUOSA 
IR PASILIKS LIUOSA.... 

Tokiu užreiškirnu pradeda savo laiš- 
ką "Lietuvos" red. tūlas lietuvių veikėjas iš Londono, kuris šio rudens pradžioj 
lankėsi Lietuvoje ir visapusiškai susipc 
no su dabartiniu dalykų stoviu tėvyne ir su žmonių upu ir pasiryžimais. Tol! js 
tas veikėjas savo laiške sako: "Nežiūrint 
visokių gandų ir įvairių pranešimų, pasau- 
lio spaudoje, aš esu kuopuikiausios nuo- 
monės apie Lietuvos likimą. Lietuvos gy- 
ventojai kuotvirčiausiai yra įsitikinę, kad 
Lietuva pasiliks neprigultninga valstija; 
priegtam, jie yra pasiryžę .visuomet, be 
atodairos, ginti savo tėvynę ir laisvę nuo 

užpuolančių priešų." 
Toliaus laiške perstatoma apie palai- 

kymą vidurinės tvarkos Lietuvoje ir apie 
sumanų valdžios veikimą, o taipgi apie su- 
tartiną žmonių veikimą bendruose reika- 
luose, nežiūrint partijinių skirtumų. Išreiš- 
kiamas didelis nusistebėjimas, kad Ame- 
i-ikos lietuviai vis dar nesusitaria veikti 
išvien šiame svarbiausiame del musų tau- 
tos laikotarpyje. 

"Mes visi, — rašo jis, — turime su- 

tartyje ginti savo tėvynę, savo feis3s ir 
laisvę; veikiant išvien — mes laimėsime 
ir atsiginsime nuo visų neprietelių... Len- 
kai mums nepavojingi, — jei tiktai mes, 
supratę dabartinį momentą, veiksme kaipo 
ištikimi vaikai Tėvynės Lietuvos " 

Galop, laiške išreiškiamas pasigerė- 
jimas iš Lietuvos kaimiečių, kurie atsižy- 
mi tvirtu pasiryžimu apginti tėvynės lais- 
vę. — "Mes išgavom Lietuvai laisvę, mes 

ją ir apginsim/' — visur užreiškią sodžių 
gyventojai. 

"Lietuvos sodžius — tai lietuvių tau- 
tos viltis ir apsauga; — Lietuvos sodžius 
apgins Lietuvos liuosybę," — užbaigia sa- 
vo laišką voekėjas iš Londono. 

Taip, Lietuvos sodžius — tai lietuvių 
tau/os vilt»s ir apsauga. Tai labai svar- 
bus ir daug reiškiantis obalsis. — Nuolat 
pasitaiko g?rdėti ir skaityti Amerikoje 
apie nepasitikėjimą Lietuvos kaimiečiais— 
vis užmetama, kad jie seka paskui kuni- 
gus, kad jie priešingi demokratiškai res- 

publikai, kai jie, galop, nepageidauja lais 
vos, nepriklausomos Lietuvos. Tai niekuom 
nepamatuoti ir klaidingi užmetimai. Lie- 
tuvos kaimiečių elgimąsi, jų pasiryžimai 
ir jų ištikimybė vaizdžiai perstatoma kau- 
niškėje "Lietuvoje'' (viename iš paskiau- 
siai mus pasiekusių numerių), — taigi to- 
liau ir privesime ten tilpusias mintis. 

"Šiandie aKunas yra Lietuvos politino 
gyvenimo centras. Kaunas kalba LLUr os 

Vardu. Jame laikinai susiburė visos tautos 
pajėgos. Bet ne Kaunu turi remtis visa Lie- 

! tuvos liaudies, bet Kaunas liaudimi. Įsižiu- 
♦rėjns geriau J sodžius gyvenimą, tenka 
pastebėti daug nenormalium, ko ypač 
šiuo metu neturėtų jame buti. 

Sodžius stokoja inteligentinių pajėgų,! 
kurios galėtų žmonėms vadauti. Vieni dau- i 
giau prasilavinę išėjo į miestus, Valstybi-j 
nių vietų jieškoti, pamiršdami gyvą rei-j 
kalą likti sodžiuj; kiti buvo priversti pa- 
likti sodžių, valdžios įsakyti, pavd., kariš- 

kiai, karės gydytojai ir šiaip savo dalyką 
gerai mokantieji žmones. Sodžius patuš- 
tėjo. Tarp Valdžios ir plačių žmonių minių 
nebeliko tieto. Kai kur sodžius ima žiūrėt 
į Kauną, kaip kad seniau į Petrapilį: gir- 
di, kad kas ten kaž ką veikia, dirba, žmo- 
nių vardu kalba, bet nėra kas jam tinka- 
mai apie valdžios darbus papasakotų, kad 
iš tikrųjų išeitų: valdžios darbai — žmonių 
darbai, valdžios vargai — žmonių vargai. 
"Toks žmonių abejingumas, kur pareina 
nuo to, kad sodžius nėr paKankamai gerai 
informuojamas apie valdžios darbus ir su- 

manymus, pateikia galimybės musų prie- 
šininkams platinti visokių paskalų ir 
šmeižtų ir apie Vyriausybę ir apie Lietu- 
vos politinę padėti. Tikrų žinių iš savo val- 
džios nesulaukdamas, nors ir nenorėda- 
mas, klauso žmogus ir kitiems atpasakoja 
įvairius plepalus. Vis mat politika! Ir del 
tos pat priežasties ir valdžios vargai žmo- 
nėm nelabai rupi. Sakysim, kad ir Valsty- 
bės paskola. Ten, kur žmonėms buvo daž- 
niau paaiškinama Lietuvos padėtis ir val- 
džios darbai, žmonės kiek galėdami remia 
Vyriausybę skolindami jai pinigų. O ten, 
kur retai kas apie Vyirausybės darbus gir- 
dėdavo, ir paskolos klausimu žmonės laba! 
abejingi. Arba, vėl, atsitinka, kad pabėga 
iš kariumenės vyrai ir grįžta į tėvus. Tėvai 
slepia. 

Tuo tarpu taip neturėtų buti. Gerai 
susipratę tėvai savo sunų niekada neslepia, 'bet patįs rengia vaikus stot kariumenėn. 
Ir taip yra svarbiausiais valstybės reika- 

I lais. Tas pat i" su javu, sviesto ir mėsos 
davimu, su mokesniais. Suklaidintas įvai- 

i rių piktos valios žmonių, sodžius ima tikėti 
nelemtomis paskaloms apie parsidavimą, 
papirkimus, valdininkų nesąžiningumą. O 
jei kur nors iš tikrųjų atsitinka, kad val- 
džios atstovas ne taip pasielgia, kaip kad 
jo sąžinė ir pareigos reikalauja, tai žmogus 
ir visai nusimena: išeina, jo akims žiūrint, 
kad ir Lietuvos valdžia ne kiek tobulesnė 
už Rusų, kad ir viena ir antra taip pat 
spaudžia; tad ir kįla jam abejingumo: ko- 
kia valdžia bus, tokia ir gera! Vis tiek 
mus spaus. O pagrindiniai dalykai paaiš- 
kinti žmonėms tokiu abejojamu laiku ir 
nėra 1 *a* Laikraščių maža sodžius skaito, 

[ ir tai isdien, o čia pasipynė provoka- 
toriui r sėja abejojimo ir nepasitenki- 
nimo j susirupinusio žmogiaus dvasią. 

i Kai kas gal pasakys, kad yra valsčių 
Tarybos, kur žmonės gali visada patarimo 
jieškoti. Taip antai, važiuodamas labai 
dažnai matai parašų: "Valsčiaus Taryba, 
Apskrities Taryba, rodos ne Lietuvoj esi, 
bet kaž kur Rusų Tarybų šaly. Visur Tary- 
bos. Bet kas joms vadauja? Tie patįs so- 

diečiai, nes valsčius neturi iš ko pasirinkti 
tinkamų :r:?nonių. Valsčiaus Taryba nepa- 
sitiki Apskrities Taryba, Apskrities Tary- 
bos diplomatuoja su centro valdžia. 

Šiuo metų, kada tik darbas dirbti, o 

polemika palikti kitam kartui, daug val- 
stybinių įstaigų kariauja popurio karę, 
kuri tik laiką suryja, o naudos jokios. Tuo 
tarpu be to ko puikiausiai galima buti. 

Žmones girdi, kad yra tiek ir tiek mi- 
nisterių, kurie dirba, bet jų pačių žmonės 
nemato. O pakaktų vienur kūur nuvažiuoti 
vienam kitam augštesniam valdininkui, 
ministeriui, kad žmones pajustų, kad val- 
džia jų reikalais rūpinasi, kad yra s/iprus 
ryšys tarP žmonių >r valdžios... Ir daug 
nepasitikėjimo ir ablojimų išnyktų. O 
laiko vieną kitą Lieti kampelį atlanky- 
ti, ypač tuos kuriems yra lenkų pavojus, 
visada pakaktų. 

Šiuo sunkiu metu Vyriausybė turi rem- 
tis žmonėmis, eiti į juos, bet ne kad žmo- 
nės eitų vyriausybės jieškoti, privalo kiek 
galėdami informuoti šalį kas jos yra da- 
roma, kad atsitikus nepasisekimui, žmonės 
nepasijustų neparengti, kad atijus reikalo 
aukoti tėvynei turtą ir gyvybę žmonės nė 
vieną akimirksnį nepaabėjotų tai padaryti. 
Žmonės tik nujaučia, ką valdžia dirba ir 
ko nori. Bet sėkmingesniam darbui reikia, 
kad žmonės ir valdžia vieną vargą vargtų, 
vienu džiaugsmu džiaugtųsi. Tam atsiekti 
reikia eiti plačiu keliu į žmonės, nesislėp- 
tis nuo jų už durų, kur parašyta kalbamo- 
sios valandos, nemanyti, kad paprastas 
sodietis nepriaugęs ir nemokėsiąs didelių 
aukų aukoti. 

Ne! Sodžius nori nepriklausomos ir 
laisvos Lietuvos! 

Sodietis yra pasiryžęs visą ką atiduoti, 
kad tai atsiektų, tik jis nori eiti j tą tikslą 
vedama? sąmoningų vadų, kurie nežiūri j 
jį iš aug?to, bet kurie atvirai jam kelią 
rodo ir lai ims iš jo tai, kas reikalinga 
tikslu- :ti." 
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Užsipuld'nėja ir užsipuldi- 
nėja.. 

Tradicijinis amerikiečių 
tolerantingumas nuolat ma- 

žėja ir mažėja. 
Beveik kiekvienoj mieloj 

dienelėje randi jų laikraš- 
čiuose visą virtinę nesąmo- 
ningiausių pjudymų prieš 
svetimtaučius ateivius. 

Esą, ateiviai daugiausia 
prisideda prie streikų, atei- 
viai nori nuversti dabartinę 
valdžios formą, ateiviai tin- 
giniai, ištvirkėliai, ateiviai 
nemyli Amerikos ir t. t. 

Taipr gi pastaraisiais lai 
kais vis dažniau pasitaiko 
koliojimasi gatvekariuose 
už savo prigimtos kalbos 
vartojamą, įvairus pašiepi- 
mai ant gatvių ir 1.1. 

O mūsiškiai senatoriai ir 
kongresmanai Washingto- 

ne dabar sau laužo galvas 
kaip čia kuostipriausiai su- 

varžyti ateivystę, kokių įsta 
tų pravesti prieš Amerikos 
kitataučius ir t. t. 

Reakcijinės Suv. Valstijų 
spaudos nuolatiniai visuo- 
menės siundymai prieš atei- 
vius yra visiškai neteisingi 
ir netik kad neatneš jokios 
naudos šiai žemei, bet dar 
galės nemažai jai padaryti 
blėdies. 

Jeigu jau ateiviai yra to 
kie netikę ir nenaudingi 
žmonės, jeigu ant jų galvų 
čionykštė spauda nuolat lie- 
ja bjauriausių prasimanymų 
ir pašaipų pamazgų, tai atei 
viams daugiau nieko nelie- 
ka, kaip tik pasakyti "su- 
diev" Amerikai ir keliauti j 
savo kraštą. 

Ateiviai yra kantrus žmo- 
nės. Bet kantrybe nėra ge 
ležinis daiktas ji ir gi turi 
savų rubėžių. Nuolatiniai už 
sipuldinėjimai ir paišaipos, 
kaip sakoma, išves ateivius 
iš kantrybės ir jie ištikrųjų 
nebenorės ilgiau čia bud, o 

kitų šalių piliečiai, sužinoję 
apie ateivių skriaudimą Suv 
Valstijose, bijos važiuoti į 
šį kraštą. 

Nuo to žinoma daugiau- 
siai nukentėtų pačių Suv. 
Vals. gerovė, bet čionykščiai 
dešinieji taip yra apjakę, 
kad to visiškai nemato ir 

vis dar traukia savo negra- 
žią dainelę prieš mus. 

Statistika parodo, kad Suv. 
Valstijose iš viso yra 10% 
ateivių, o tarp dirbtuvių 
darbininkų — 50% ateivių. 
Vadinas, kas sunkiausiai 
dirba: ar ateiviai, ar ameri 
Kiečiai: ir akyveizcloje šių 
faktų kai kurie jankių lai- 
kraštininkai vis dar nesidro 
vi mus tinginiais tituluoti. 

Ateiviai palaiko šios ša- 
lies pramoniją, savo kruvinu 
prakaitu jie ne vieną ameri 
kietį milijonieriumi pada- 
rė, jie pūslėtomis rankomis 
gražiausių miestų Amerikai 
pristatė, jie visur dirba sun 

kiausius ir bjauriausius dar- 
bus. 

Jei ne ateiviai, tai Suv. 
Valstijoms kur kas sunkiau 
butų versties. Amerikiečio 
šeimyna nuolat mažėja, jie 
nemėgsta daug burnų ture 
ti prie valgomojo stalo. Tai 
gi ne kas kitas, bet atei- 
viai, daugiausiai pagamina' 
Šaliaį vaikų, ateivių diikte^ 
lįs yra dažniausia pardavė-, 
jomis, jų krautuvėse, atei 
vių sunai užpildo įvairių pa' 
siuntinių, pagelbininkų vie- 
kas. ! 

Valdžia gerai suprato a- 

teivių naudingumą ir didžiai 
prisibijo, kad didumą jų ne 

iškeliautų Į aną vandenyno 
pusę. 

Nors daug yra Kalbama 
,apie "neramų" ateivių de- 
portavimą, bet tas... tik kai 
bomis ir pasilieka. 

Daugelis rusų, vokiečių, 
čekų, lietuvių, vengrų ir tt. 
su ašaromis prašo Amerikos 
valdžios išduoti jiems pas- 
portų i Europą keliauti, bet 
pavėlijino vis dar negauna 
ir negauna. 

Taip, ateiviai yra labai 
naudingi šitam kraštui ir di 
džiai kvailai daro tie, kurie 
nuolat urzgia prieš juos. 

Vardan augštesnės kultu 
ros ir vardan pačių Suv. 
Valstijų gerovės paliaukite, 
pagaliaus, Amerikos laikraš 
čiai, pjudyti žmonės prieš 
ateivius! 

Oi tas Petrogradas.. 

| Ima, ima "baltieji" mas- 
koliai tą vargšą Petrogradą 
o vis dar nepaima. 

Jau tiek kartų tas Petro 
Didžiojo miestas buvo "puo 

jlęs", kad jau, rodos, akmens 
ant akmenio neprivalėjo ten 
pasilikti. 
Šiomis dienomis bevielis te- 
legrafas vėl buvo išnešiojęs 
"sensacijinę" naujieną, kad 
buk Paryžiaus birža gavusi 
"oficiališką" pranešimą apie 
Petrogrado puolimą. 

Vieni tikėjo. 
Kiti netikėjo. 
Vieni linksmai šypsojosi 

apie tai skaitydami. 
Kili didžiai nuliudo. 

Galų gale tas visas milži- 
niškas debesys labai mažų 
lietų tedavė: pasirodo, kad 
nei Petrogrado, nei Kron- 
štado, nei kitų svarbesnių 
miestų dar nepaimta. 

Bet ta žinia daugeliui Lu 
|vo netik labai linksma, bet 
[ir turtinga. Tariamasai bu 
Jvusios Rusijis sostinės puo- 
'limas žiniai padidino ru 
bliu kursą ir daugeliui finan 
sistų prie Paryžiaus, Stock- 
holmo ir kitų biržų pasise- 
kė iš tos priežasties milijo- 
nų užsidirbti. 

: Tai mat kaip ir kokiais 
tikslais fabrikuojamos ži- 
nios apie Rusiją. 

Kadą gi mes galų gale iš 
simokinsime protingai skai- 
tyti tas žinias? 

Kai kurie redaktoriai, pri 
siskaitę tų "oficiališkų" ži- 
nių apie generolo Judeničo 
"nepaprastus" pasisekimus 
ėmė pusbalsiai kalbėti, kad 
talkininkai privalėtų ji kuo- 
greičiausiai pripažinti. 

Je, reikia skubinties... 
K. Gineitis. 

LAWRENCE, MASS. 

Čia lietuvių randasi ne- 

mažas būrelis, kurie yra 
pasiskirstę i partijas. Ka- 
talikai turi savo bažnyčią 
ir kapinės. Taipgi katalikai 
turi duonkepyklos koopera- 
ciją. 

Spslio 19 d. Duonkepy- 
klos kooperacijos tapo su- ■ 

rengtos kun. Šleiniui parkai- | 
bos Prakalbos pavyko. 20 
ypatų nupirko po $10 šėrų. i 

žmonių buvo prisirinkus pil j1 
na svetainė ir neiškilo jokis 
triukšmas. 

Vilniaus Dzūkas. i 

Lietuvos LGuosybes Savaites 
IškilmSs ir Pasekmes. 

RACINE, WIS. 
Pasidėkuojant darbštiems 

A. L. L. S. 35 kuopos na- < 

riams ir kitiems vietos rim- ; 
teims veikėjams, tapo su , 

rengta su iškilmėms Liuo- 
sybės savaitė spalio 19 d., 
Iškilmę buvo gana graži, 
2:45 pop pietų Pirmininkau 
jant Antanui Klapatauskui 
pradėtas susirinkimas. Ce- 
remonijos atsibuvo šitokios: 
uždainuota Lietuvos Hym 
ną. Trįs lietuviai apsivilkę 
uniformas S. V. Kareivių: 
■pirmas nešė vainiką per sve 

tainę ant estrados vainikas 
labai gražiai buvo pagamin- 
tas, 3 pėdų didžio, nupintas 
iš aržulų lapų ir rutų, o vi- 
duryje vainiko buvo gražiai 
nupieštas ant žalio popierio! 
Lietuvos žirgvaikis baltos 
spalvos. Aplinkui Žirgvaikį 
Amerikos vėlevos spalvos. 
Skersai trįs kaspinai. Kaspi- 
nai buvo trijų spalvų: vir- 
šuj geltonas, viduryj žalias, 

| apačioj raudonas. 

Gi apačioj žirgvaikię trįs 
raides "L. L. S." (reiškian- 
čios Lietuvos Liuosybės Sa- 
vaitė.) Vainiką nešė Lieute- 
nantas P. Umbrožas šale jo 
nešė dvi vėlevos. Lietuvos 
trispalve geltona, žalia ir 
raudona ir Amerikos. Liet. 
Vėliavą nešė Tanias Sadau 
skas, o Amerikos Bagdonas 
Žalias aržolų vainikas su 

žirgvaikiu ir vėliavoms bū- 
na padėtas ant pagrindų. 
"Birutės" Choras vadovau- 
jant gerb. S. Šimkui sugie- 
dojo." Tėv. Mūsų." Po to 
"Birutės" choras po vado- 
vystė p. S. ŠimRaus sudaina 
vo trįs dainelės; pirma bu 
vo "kariška daina," kur Tė 
vynė čia gražu" ir "berne- 
lio skausmai." Tvarkos ve- 

dėjas pranešė, kad yra at- 
vikę iš Chicagos du kalbė- 
toju Ad. S. Kodis ir B. M. 
Butkus. Pirmiausiai buvo 
pakviestas kalbėti gerb. Adv 
S. Kodis. Kalbėtojas trum 
pai, bet drūtai, ta&p aiš- 
kiai; taip suprantamai ir 
rimtai, perstatė susirinku- 
siems Tėv. Lietuvos reika- 
lus. Aiškiai nurodė kokiu 
keliu lietuviai Amerikiečiai 
privalo žengti, kad išgavus 
Lietuvai Liuosyuę. Antru | 
kalbėtoju buvo Gerb. B. 
M. Butkus Chicagos Lietu- 
viu Tarybos pirmininkas. 
Kalbėtojo buvo turtinga k?t 
ba ir patinkanti publikai, 
kad visi klausėsi su atyda 
vis naujo ir daugiau išgirsti 
norėjo apie veikimą Lietu 
vos labui. Priminė ir apie 
buvusi A. L. Seimo pasek- 
mes ir Seimo trukdytojus. 
Butkus, tai atviras ir teisiu 
gas lietuvis, savo kalboje 
pasakė: Kad lietuviams pir- 
moje vietoje turi rūpėti lie- 
tuvystė, bet ne partijos. Sa- 
ko, mes gimėme lietuviais i 
ir jais privalome vadinties. j 
Ne lietuvis, kuris išsižada į 
lietuvystės, ir prigimtos kai i 

bos, o ypač kurie neremia j 
ir nedirba labui Lietuvos, j Kas gi gali užginčyti tuos j 
teisybės žodžius? Tai yra j 
tikra tiesa... Pabaigoj pra- į 
kalbos primine apie reika- : 

lingumą remti aukomis, au- ! 
kaujant pagal išgale. Po 
antros prakalbos buvo ren- 

kamos aukos L. N. F. iš \ 
Rambesniu aukautojų bu/o < 

;itie: A. Darkintis $15. A. A 
Bukšnis $11. Mikolas Bar- * 

lauskas,$10. M. Kasparai- ~ 

;is,$10. Daugelis aukavo po 
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oenkinę. Visu aukavusu 
/ardai tilps "L. N. F." At- 
įkaitoje. 

Aukų viso surinkta $126 
45 Pabaigus rinkliavą, dar 
sudainavo duetą ponios Ste- 
a Šimkiene su F. Pociene 
:lvi daineles "Sudiev Lietu- 
va" ir "Išginiau Jaučius." 

Dar trumpai po užbaigai 
programo kalbėjo gerb. 
Adv. S. Kodis, aiškindamas 
Kad tuomet bus gau- 
tas pripažinimas Lietuvos 
neprigulmybės iš "S. V." ir 
kitu valstijų, kuomet bus 
vienas lietuvių visų noras 
ir balsas. Kad ta atsiekti 
reįkia remti Egzekutyvį 
komitetą Amerikos lietuvių 
tarybos privalo susitverti, 
kiekvienoj lietuvių apgy- 
ventoje kolonijoj pildant A. 
L. Seimo nutarimus. Tik to 
;kiu budu greičiaus paskubę 
sime ingyti Neprigulmybę 
Lietuvai... 

Šitos prakalbos galime 
.pasakyti, kad pilnai pavy- 
ko. Buvo žmonių prisirinkę 
į 300. Negana, kad surink 
ta $126.45 aukų dar apart 
to prisirašė prie sandaros 
35 skyrius 3nariai. Kalbėta 
plačiai apie reikalingumą 
sutverti Racino Lietuvių Ta 
rybą. Nutarta pavesti A. L. 
T. S. 35 kuopai, su šiuo rei 
kalu rūpintis... 

Aciu ger'o. kalbėtojams \itz pasakimą rimtų prakalbu ' 
negana kad p. B. M. Butkus 
ir gerb Aclv. S. Kodis gai- 
šino laiką ir kelionės lėšas, 
(bet renkant aukas S. Kodis 
dar aukavo $2. Tariame ačiu 

j Birutiečiams už surengimą 
gražaus programo. O kaip- 
i,gi neačiiuoti aukautojams 
kad aukavote gausias aukas 
nepamirškite ir ateityj remti 

I Lietuvos reikalu. Tarėme 
ačiu p. O. Dokšienei už pa- 
gaminimą vainiko ir buvu- 
siems "S. V." kareiviems 
dalyvavusiems iškilmėse. 

Kun. Laukaitis buvo at- 
vykęs su prakalbą Į Racina 
Spalio 17 d., Laike prakal- 
bą bažnytinėj svetainėj. 
Plačiai išaiškino apie Lietu 
vos reikalus ir kvietė prie 
,vienybės. Prakalba buvo 
rimta, aukų surinkta, 
del mokyklių steigimo 
$160.00 su centais. S. L. A. 
100 kuopa rengia didelį ba 
lių ant spalio 25 d., vaka- 
re Turner Hali. Šiuom lai- 
ku čionai streikų nėra. 

M. Kasparaitis. 

{Telcphon: Yards 1532 ? ' 
DR. J. KŪLIS 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyi 4. r 

Specialiai gydo limpančias, senas ir t 
paslaptingas vyrų ligas. 

3259 So. Halsted St., Chlcago, III.« 

DR. 3. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Telefonas Yards 723 

IS RUSIJOS 
Gerai lietuviams žinoma* per 16 »< 

tų ksipo pa'yię* eyJytoja*. ckirurja Ir akušeri*. 
Gydo aitria* ir chroniškai liga*, ry 

rų moterų ir vai'-Mj, nuirai naui<m«la 
mrtoHa«. X-Ray ir kltoldu* elektra' 
crietaJini. *' ^-1 

Otiaa* ir l.aboratarlja: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fi»k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, li 
6—8 vaViMs Telephoce ("anai 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. Halsted St. 
VALANDOS: ft~9 tiktai. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

2914 \V. 43rd St. ir Francisco Av. 
Telefonas McKinley 223. 

)fisas: 1757 \V. 47tli St. (47 ir \Vood) 
Telefonas Boulevard 160 

ai.: 10 ryto iki 2 i>o piety; C:30 iki 
:30 vak. Nedėlioihls 9 iki 12 ryto. 

EL MCKINLEY 4938 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 
Vulanods nuo 4 iki S vakaro 

125 W. 381 h ST., CHICAGO, ILL 
arti Kedzie Ave. 



j Iš Gyvenimo 
v-j Lietuvių Amerikoje 

.i. ... ■■ ■ 

CHICAGO, 1LL. 
vBrighton, Park). 

Lenkes lietuviškos parapijos 
mokykloje. 

Čia susiorganizavusiai lietu- 
viškai parapijai pasirodė rei- 
kalinga mokykla dcl lietuvių 
vaikučių, idant išauklėti kata- 
likiškai ir lietuvių dvasioje. 

Reikalingo dalyko kodėl ne- 

įvykdinti- jeigu yra pinigų? O 
pinigų pas žmones netrūksta. 

Musų gerbiamas klebonas 
už mokytoją pastato lenke. 
Greit vaikučių tėvai pamatė 
lenkės mokinimo vaisius—su- 
judo, sako: "Męs reikalavome 
lietuvišku vieniu *iu, o ne len- C 4,7 

kiu!" c 

Kunigas ramina, — girdi, 
mokytoja užpyks, o juk kita 
gauti sunku* Tai tik nieko ne- 

sakykite, "viskas bus gerai"— 
reikia tik laiko! 

^ Bet kur tau. Kad moterėlės 
^užpyksta, tai ir kunigėliui sun 

ku jas perkalbėti. i 

Taip ir bruzdėjo per trįs me- 

tus. Kadangi rūgs. 1917 m. bu- 
vau patekęs po Dėdės Šamo 
sparnu, tai ta laika remiu pa- 
sakojimais tu, kurie buvo ir 
matė. 

Jau pradžioje 1 J/19 m. pa- 
rapijonįs padarė porą susirin- 
kimų privatiškuose namuose 

(žinoma* tokiems susirinki- 
mams nėra vietos parapijinėje 
svtainėje).'Ir nutarė, kad len- 
kams turi buti paskutinis me- 

tas čia šeimyninkauti. Antra, 
— kad butų lietuvaitės seserįs 
(vienuolės), ar taip lietuvaitės 
mokytojos- 

Taipgi tuos dalykus pakėlė 
dr-jų susirinkimuose. Klebonas 
matydamas, kad gali buti ne- 

kaip, prižadėjo, kad jau rudenį 
1919 m. bus vienuolės moky- 
tojos. 

Moterįs — atstovės nuo dr- 
jų klausia, ar bus iŠ Šv. Kazi- 
mieio vienuolyno vienuolės ar 

kokios kitos lietuvaitės. 
Kunigas atsakęs: "Aš daug 

kartų prašiau "kazimier iečių", 
bet man atsakė, kad neturim 
ir negalim duoti". O buvo ži- 
nia ir yra prirodymų, kad ga- 
lėjo gauti. 

Kiek laiko praėjus, moterė- 
lės vėl eina klausti — "Ar jau 
turi seserįs"? "Taip", -- at- 
sako". "Iškur". — "iškur no- 

rėsiu išten gausiu-" — atsako 
klebonas. 

Štai, at<; na ir ruduo. Musu 
c. 

klebonas paskelbia, kad jau ga 
ves seseris; ir ragina suvesti 
vaikus dėl užrašymo. 

Moteris, suvedusios vaikus, 
labai nusistebėjo, pamačiusios 
lenkes "mazurietes". Viena 
lietuvė (Town-of-lakiečiai pa- 
sigyrė, kad jie tik tris turi' o 

mums dar davė viena) ir dvi 
c / 

lenkės, kurios dienomis nuo 

To\vn of Lake atvažiuoja čia. 
Per kelias savaites viskas 

buvo ramu, lyg tyla prieš au- 

drą. 
Bet štai viena diena sesuo, o w 

aiškindama geografija, išaukš- 
tina lenkus, o pažemina lietu- 
vius. 

Vaikas pasakęs, pad parva- 
žiavę iš Amerikos lietuviai ai- 
stis lenkus išmušią. Lenkė da- 
vė vaikui per veidą (sako vai- 
kas verkęs) ir suriko: "Neturi 
taip sakyti. Lenkai geresni yra 
už lietuvius"- "O kaip seserįs 
tarp savęs kalbas"? — užklau- 
siau vaiku. "Polskai, o kai-ka- 

Rudeninis Atidarymo 
išpardavimas 

Musų sandelis čeverykų ir kaliošų (rubbers) rudeniui. Čia rasite puikiau- 
sią mcdą ir geriausią nešiojimo kokybę čeverykų už perikščią kainą, sučedija 
jums nuo 50% iki 60^ nuošimčių. 

Tai foreičiau išrodo dovanojimas, negu pardavojimas, atsižvelgiant Į šių dei- 
nų čeverykų kair.ą, bet mes pirkome šiuos čeverykus praeitą pavasarį, tuos čeve- 
rykus žiūrint j tai kokią kainą mes mokėjome, o į tai kokią kainą šiandiei yra 
mokama. 

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

banų užkulniais, kiekviena pora gvarantuota, jų pilna verte šiandien $8.50, spe- 
ciale kaina $4.85. 

Moteriški patent vamps arba rausvi o^kos odos van , su laukinio oužiuko 
odos viršumi, francuzų arba kubanų užkulniais, rankų darbo — tai yra viena iš 
vėliausios mados, jų šiandienine kaina $11.00, musų speciale kaina $6.85. 

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

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

grynos odos — pilnai gvarantuota, pilnai šiandien verta $6.00, speciale kaina 
$3 85. 

Mes turime šimtus kitokių čeverykų, bet mums trūksta vietos visus čia išvar- 
dyti, bet kiekvienas čeverykas bus parduotas žiūrint į tai kokią kainą mes mo- 

kėjome už juos, o tas jums daug reiškia, nes turite porgą sučėdyti. 
! Mes užlaikome pilnus skyrius vyriškų, moteriškų ir vaikų 
Čeverykų, nešiotų sliperių, čeverykų ir kaliošų (rubbers) už kai- 
nas, kurios jums reišks didelį sutaupimą. 

W arshavvsky's 
Reliable Shoe Store 

1341 SO. HALSTED ST., 

SHICAGO, ILL. 

FARMERIU 
parengtas 

RYTMETINES i ,'AIGŽDES PAŠ. 
IR PAS. KLIUBO. 

Si. Spalio 25 d. 
Schoenhofen Svel, 

kamp. Milvvaukee ir Ashland 

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

(Ls anksto perk. tikietus 35c.)- 

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

nus, vaikinus ir paneles, vyrus ir mo- 

teris; žodžiu sakant, visus be skirtu- 
mo pažvalgų ir amato, o busite visi 
užganėdinti. Bus geriausia proga pra 
leisti puikiai vakarą prie puikaus jau- 
nini), ir prie puikios muzikos puikiai 
pa-siŠokti. Kviečia. Komitetas. 

da ir angliškai," — atsako jie. 
Lenkė pradėta darbą tęsia 

toliaus. t 

Vėl po keliu dienų duoda 

prilyginimą. Lenku prabaščius 
turėjo šunį ("polską")- kuris 
už juos (lietuvius) buvo pro- 
tingesnis ir geresnis. Parašy- 
davo jam laiškelį, jis nueidavo 
i mėsinyčią ir atneš ;lavo ko 
reikia. O iš jūsų, lietuvių, nėra 

nė tiek, kaip iš 4'i>jlsko'? šu- 
nies. 

Vaikai, parėję namo, papa- 
sakojo tą tėvams. Tėvai, išgir- 
dę tokius mokyKlos ''kursus", 
labai užsirūstino. 

Yėi pradėjo svarstyti po dr- 

jų susirinkimus ir šaukti eks-r 
tra pasikalbėjimus, — ką da- 

ryti- 
Ir Dievas žino, kas iš to bu-v 
Žmonės kalba, kad "šiur" 

t 
iki Naujų Metų bus "čysti" 
nuo lenkų "kultūros". 

Bet aš abejoju, ar visi nuta- 
rimai išsipildys. Juk ir pirmu- 
tine lenkę, vyriausią mokytoją 
ir drauge kunigo gaspadinę 
prašalino tik iš mokyklos- o 

kunigo gaspadinė ji kaip buvo, 
tai]) ir yra. 

Turbut laukia pavasario, 
kad galėtų ir vėl viščiukus pe- 
rinti bažnyčioje ant viškų. Jau 
viena karta taip ir atsitiko. 

Gal ka. pasakys, kad ji yra 
lietuvė i; nemoka lietuviškai 
susikalbėti. Čia du faktai. Y ie- 

nas, kad — ji rašydavo ant 

sieninės lentos, tai vaikai šrukė 
kad tas neteisinga, kad knygo- 
je netaip parašyta. Tas, žino- 
ma, mokytojai nepatikdavo, 
kad vaikas mokina vyriausia 
mokytoją- O antras — jos bro- 
lis yra lenkų kunigu, kuris vi- 
sai nemoka lietuviškai (jiedu 
ge ai svečiuojasi su mūsų pra-j 
aščiumi). 

Mustt klebonas taipgi p;.si-j 
darė neaiškus. Net ir atlaidų 
ar ko kito svarbesnio be lenkų 
kunigo negali atlikti. Ar Lie- 
tuvos kunigų nėra, kad kvie- 
čiami musų priešai? 

Juk ir kun. Laukaitis sako 
prakalbose, kad lenkų kunigai 
skundė lietuvius popiežiui. 

Daugelyj vietų lenkų kuni- 

gai sako bažnyčiose' kad ne- 

užsiimtų su lietuviais, t. y. kad 

nedarytų jiems biznio. 
Tai ko gi lietuviams eiti pas| 

lenkus? 
Maniau tokiais dalykais ne- 

užsiimti (nes žinau, kad "Drau 

gas" iš adatos vežimą priskal- 
do), bet, nesant kam pranešti 
dėl visuomenės, priverstas esu 

pasakyti teisybės žodį- 
Laike šios parapijos gyvavi- 

mo, atsitiko tiek visokių "ko- 

medijų", kad į 5-kių veiksmų 
komediją nesurašyčiau. 

Kareivis. 

Pbones: Yards 1SS—551 
Rcsitience Phone Drover 7781 

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

Pildome Visokiu. Receptus 
3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

elephone Drover 5052 

DR. A. JUOZAITIS 
.... DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedėliomis pagal sutartj. 

!61 S. HALSTED 37., CHICAG 

Dr. G. M. Glaser 
PrskUkuoja Jau S? inetal 

S149 8, Morgan St, kerti 12 ci. 
Spf clall«a* MoteriSių, Vyrlikf, 

ir Chroniškų Ligų, 
Valandos: 9—10 ryto, 12—S yo 
piet. —h v&fc, Nedėl. 9—i. 

TELEFONAS YARDS 687 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. NftIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos .4712 S. Ashland Ave 

Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5£61 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone l'rospect 8585 

Illinois Farmos 
Didelis Bargenas. 

iCO akerių j pietus nao Chicagos. že- 
mė visa dirbama, 1 mylia nyo miesto, 
ant šios farmos yra dviej! budinkai, 
mašinos ir gyvuliai: 4 arkliai 2 inulaia 
3 melžiamos karvės, 3 veršiai, 9 kiau- 
1< s. žiemai pašaro ir grųdų užtektinai, 
šita flirma turi būti parduota { trum- 
pą 'alky. iš priežasties ligos. Gali pirk- 
ti už mažus pinigus. Pusę įmokėti, o li- 
kusius ant 5 metų. 6 nuošimčiu. Po pen 
klų metų pradėti sumą mokėti. Kas 
pirmas atsišauks tas gaus farmą. 

60 akerių geros žemės ir geri bu- 
dinkai, 1 ir puso mylios nuo miesto 
ant Dixio Ohio kleio. Didelis sodnas. 
Lietuviu apgyventa vieta. 45 akeriai 
dirbiuuos, 15 ukerlų iniško ir ganyk- 
los. Savininkas turi biznj, užtat par- 
duoda už puse prekės, už $3.200, $2.000 
j mokėti, o 12 šimtų. 5 metus palaukę. 
Skubinkis grelaiau, jei nori Jgyti šitą 
farmą. 
.. Firs National Realty 

and Con. Co. 
840 West 33rd S t., 

Chicago, 111. 

Tel. Ya-ds 3654. AKUSERKfl 

Mrs7.A.Michnlewic 
Bajguul Akušerija 

Chlcagl, III. 
kolegijų; Ilgai prak* 
kavuel PennailvanJ 

Jos hospltalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
Ja prlo gimdymo. 
Duodu rodę visokie 
se ligose moterims i] 
merginoms 
3113 80. Halsted 8t 

(Ant antrų lubų) 
Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki včlal vakaro 

VALENTtffjS DKKSaMAKING 
COLLHOT 

Mokina siuvi uu?- ktrptoHĄ flesignluj 
dlenomli ir vakarai* dėl blzulo U 
namų. Paliudijimui Išduodanti ir t1» 
rba raiykito, o rnę? pasietongsima 

futoikti juina patarimą, 
tos parūpinamos dykai. AtsilankyklSI 

2407 «T, rvudison #t 
SARA P^TBKj Pi hienai 

LiETUViSKiS įSRADEdAS 
I Šiuo vardu knygutė paro- 
j dvs Jums kiek žmonės pel- 
| no padarė ir kiek dar gali 
| padaryti per išradimus, 
j Tą brangia knygutę siun- 
1 čiame kiekvienam ant pa- 
| įeikalavimo. 

| DYKAI 
Į Kaipo žinovai (expertai) 
| patentu bandome išradi- 
Į mus DYKAI. Rašykite 
| reikalaudami mus knygos. 

AM E. PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

BUK ŠOFERIU 
Laikas yra satni ^\u tinkamą vl e- 
i jį. Niekuomet nebuvo toks dide- 
lis šoferių reikalavimas kaip dc»- 
bar. Męs duosime užai6mlą 
kiekvienam pabaigusiam kursus 
musų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame įndlvldinčmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika vatinSjime automoblllaJi 
visokių rųSių. Prityrė mašinistai 
pamokins tamstą ir suteiks tin- 
ke mus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių avtomobil'.ų irlritų prietaisų. 
Užtikriname tamlstai, kad tuojaua 
gausi leidimą,. Dieniniai lr va- 
kariniai kursai Visas kursas 
$25.00, Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 JackBon Bivd. 
(Ino.) 

"LIETUVOS" STOTIS 
CH1CAGOJE. 

DOWH TOWN 
Cor. State & S. \Y. 18th 
N. W. cor. State & Vau Buren 
Cor. Van Buren & Clavk 
N. W. cor. Madison & Stato 
S. E. cor. Madison & Franklln 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. W. Adam8 & La Salle 
Cor. Van Buren & Wells 
S. W. Halsted & 18iU Str. 
726 West 18th Street 
633 West Weat 18th Str. 
Cor. Halsted & W. 14th Str. 
N. W. Corner Halsted. & 12th Str. 
Cor. Jeffereon & 12th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
S. W. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3903 S. Halsted St 
Cor. 12 th & Homan atte. 
Cor. So. ABhland & Grosą, 
Cor. So. Ashland & 43rd St 
Cor. Halsted & 47th St 
S. W. Cor. Halsted & ExGhange. 

PRIGHToN, PARK DI3TRICT i 
4604 W«jhtenaw Are. 
m8 B. Falrfleld Av«, 
4140 S. Maplewood Aye. 
4015 Arteslan Aye. 
4111 So. Rlchmond St 

REIKALAUJAME 
MOTERŲ 

Prie sortavimo popierio. 
Atsišaukite greitai, 

1451 So. Peoria St., 
Chicago, 111. 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 va_ 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-toa Gatv3s. 

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. 

pirma negu Pirksi, gauk musų kainas. 
ant Durų, L«nt:j, Rimų Ir 8togams POplerio 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų Ii vidaus, po $tJ>0 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

S00M039 sa HALSTED STREET, ChlCAGO, ILL 

LIBERTY 
fetys pertame Liberty Bonds tt 
pllng "UMh" vertf. Atnefiklt* 
arba atsiųskite. 
Atdara kaedlen nuo f 
U tam t n kai s Keivergaia Ir 
Būbatomia 9—B. 

BONDS 
CASH 

J.G. SACKKEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wocd Ir Paulina gatvių: 

DIPELIS PERSIKĖLIMO PARDAVIMAS. 
Męs ką tik persikėlėme i kitą pusę gatvės. Užlai- 
kome didelį sandelį visokių drapanų kaip ta: mo- 
terų, vyrų is vaikų. Vaikams siutai ir overkotai. 
Merginoms dresės ir overkotai. Moterims sijonai ir 
jakės ir svederiai. Vyrams kelinės ir pirštinės. Jei 
reikalaujate ko nors ateikite pas mus, o čia rasite. 

MARK'S DRY GOODS STORE 
3106 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikini) siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiaU. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augsčiau 
PiTkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjc. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augšCinu FuJl flress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
KrautuvS atdara kaB vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vaL po piety. Subatomis Iki 10 valandai vakaro. Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS 
rengiamas LIETUVIU PILIEČIU DARBININKU PAS. KLIUDO 

2334 So. Leavitt Streot. 

SUBATOJ, SPALIO OCTOBER 25, 1919 m. 

M. MELDAŽ10 SVETAINĖJE 
2242 West 23rd Place 

Scenoje statoma trijų aktų tragedija 
"KERŠTINGA MEILĖ" 

Taipgi dalyvaus gerai žinomas Chicagiečiaais kalbėtojas p. J. 1. 13AG- 
DŽIUNAS, darbuojantis tautos labui. Taipgi bus dokleniacijų. 

DURYS ATSIDARYS 6 VAL. PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE. 
INŽANGA 35c III 50 CENTU. 

Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites senus ir jaunus atsilankyti ant šio vakarėlio, kur galėsite Linksmai Laikg, praleisti. šis vakaras bus vienas iš linksmiausių ir gražiausių vakarų. Atei- kite patys ir atsiveskite savo draugus. Kviečia, KOMITETAS 

Viskas Parsiduoda Pigiau 
Musų krautuveje randasi didelis pasirinkimas vi- sokios rūšies ir naujausios mados žieminių siutų ir over- 

kotų; labai gražaus audimo ir pasiūti pagal naujausią ■ madą ir labai gražiai pritinka, kaip jaunėsiems, taip ir 
senėsiems. Taipgi mes turime savo kriaučius ir kiekvie- 
nam pirkusiam pas musų siutą arba overkotą pritaiko- 
me ir pataisome taip kaip kosturierius nori ir kuoge- riausiai. 

Musų krautuvėje randasi didelis skyrius čeverykų, skrybėlių, vilnonių marškinių, viršutinių ir apati- nių. Taipgi užlaikome kitokių smulkių dalykų rei- 
kalingų žmogui prie parėdnių. Visus kam reikia mel- 
džiame aplankyti pas mus į musų krautuvę, o pamaty- site, kad musų Tavorai yra geresni, daug pigesni negu kitur. 

Taipgi priimame Liberty Bondsus už pilną jųjų 
vertę pinigų. 

PAUL P, PILKIS 
729 WEST 18-TH ST-, CHICAGO, ILL. 



m 

Aukautojai ir Jų Aukos. 
Per Laisves Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės- taip ir pavie- 
niai, tėmvkite į aukų sąrašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ei aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa). 

Baltromaitis Jonas .. 2.00 
Bagdanovicz Frank .. 2.00 
Brazauskis Arlam .... 1.00 
Burulauskas Frank .. 2.00 
Beržonski K?z 5 00 
Balsis Anton 1.00 
Budrevieia Jonas 1.00 
Baltromaitis Petras .. 1.00 
Baliunas Vladislavas .. 1.00 
Tenai Buvęs 1.00 j Brazrvleikis Juozapas ... .5 00 
Bendir George 1.00: 
Bakaviče Antanas i.00: 
Bitautas Yinc 1.0'r 
Bridikaitė Stanislova.... 1.00į 
Baktunė Emilie 2.00 
Barpsis P^ter 1.0^ 
Bučinskas Juozapas .... 1.00t 
Brazas Aleksandra .... 5.00j Barkauskis Antanas 5-00 
Berženas J vnas 1,00 
Bukauskas Vinc ] .00 
BriediŠaitė Soj)hia 1.00 
Baltrukas J 2.00 
Blazevicz Juoz. C 5.00 
Balnis Antanas 5.00 
Bastin John 5 00 
Balutis M. Mrs 5.00 
Banauskas Vincentas .. 1.00 
Bitinas Alex 5.00 
Bakstis Benny 1.00 
BeisturisM. S 1.00 
Bagdonas Jonas 100 
Bonis Antanas 5.00 
Baksis M. J 2.00 
Brasauskiene Morta .... 2.00 
Baltrušaitis J^nas 1.00 
Bajorūnas Juozapas .... 5.00 
Bitautas Antanas 1.00 
Baliunas Vinsas J. %... 100 
Banis Antanas 1.00 
Bielskis Jonas 1.00 
Balsis Fr.+P. 5.00 
Bukauskis Povilas .... 5.00 
Brazas Juozapas 1.00 
Brazas John 2.00 
Bagdon John 1-00 
Burneckis Antanas 50c 
Babasa Peter 1.00 
Balazaitis August 1.00 
Barčns Julijonas 1.00 
Čerba Jonas 5.00 
Čapulis K 5.00 

(Bus daugiaus). 

Vietines Žinios 
VVWMVVWVWVVVWU1W(WW^ 

{MOTERIS, KURI DINGO 
Iš IlOTEI.IO, TAPO 

ATRASTA. 

Ponia Lotta Arnold, kuri bu- 
vo dingus iš Harrison hotclio 
pereitą panedėlį, užvakar tapo 
atrasta pas gimines Tomlnrd. 

Ponia Arnold, jos vyro mi- 
rimo priežasčia, yra labai su- 

sinervavus. Dabar ji randasi 
pas tulą Smith, prižiūrimą gy- 
dytojų- 

KARDINOLAS MERCIER 
IŠVAŽIAVO I ST. LOUIS. t- 

Belgijos kardinolas Mercier 
pabuvęs dvi dienas Chicagoje, 
vakar išvažiavo i St. Louis. 

ria žmones labai nepapras- 
tai ji priėmė ir apdovanoja vi- 
s ki ►mis dovanomis- Moterįs 
ant rankų laikė mažus kūdi- 
kius, kad kardinolas juos "pa- 
laimintų' Kardinolas Mercier 
"palaimino" savo tarnus, poli- 
ciją ir dar keletą Chieagos 
vyrų. 

Kaž ką žmonės mano apie 
tą brigą, atrodo, lyg, kad jis 
butų nepaprastas \y ras. 

ROP.ERTSON PRAŠO MIE- 
STO TARYBOS DAUGIAU 

LIGONBUČIŲ. : 

Cbicagoje limpančios ligos 
labai plėtojasi- Todėl Robert- 
sonas kreipiasi prie miesto ta- 

ryb s prašydamas, kad įsteig- i 

tu nauju.; limpančių ligų ligon- < 

bučius, kurie pagelbėtų sulaiky < 

t i ligų plėtojimas. 
Pranešama, kad iš 3,922 < 

rlift.rija sergančių, m'r "i 325. 
Užvakarykščiai raportai pa- 

stebi dvidešimts keturis nau- 

jus susirgimus ir du iš jų mi- 
rusius. 

moteris gerta pėrfu- 
MA VIETOJE DEGTINĖS. 

Del priežasties uždraudimo 
vartoti svaiginančius gėry- 
mus, ponia Jane O Neill, 54 
metų moteris, pereitą sercdą 
stojo prieš teisėją D. P. Trn- 
rlc už pasigėrimą. Ji vietoje 
degtinės vartojo perfumą. 

FREDERICK T. RA\VSON 
LAIKĖ KRAK ALBAS. 
Vakar Frederick T.- Ra\v- 

=>on, Londono metafizikas, 
Congress hotelyje, davė prakal 
bas. Prakalbų tema buvo "Ge- 
ro gyvenimo lyga". 

vw*Af MVVV VMVVnAWVV¥VV¥VV n* 

VAIKAI PAVOGĖ $389- 
Oit jauni vagiliai apie 13 ir 

15 metu amžiaus užvakar i.s 

Kigglv-AYiggly krautuvės- -yo 
nr. H20 \Yilson a ve., pavogė 
voką, kuriame buvo $389. 

1\ nas E. Lavvrenee vijosi 
vaikus, bet nepagavo ir nepa- 
tėtnijo jokių pastabų ant 

plėšiku. 

BRTDGEPG.^ 
Spalio 19 d. vietas lit.'1viai 

vyčiai buvo parengę vakarą, 
kuriame atvaidino veikalą 
''Kastutė". 

Jau nekalbant apie veikalo 

senumą ir netinkamumą vy- 
čiams perstatyti, aktoriai taip- 
gi silpnais pasirodė. 

Kaip kuriose kolonijose lie- 
tuviai vyčiai progresuoja, o 

kaip kuriose dar tebemiega. 

18 KOLONIJOS LIETUVIŲ 
DOMAI- 

Susivienijimo Amerikos Lie- 
tuvių Kareivių šios apielirkės 
susirinkimas su prakalbomis 
Įvyks pėtnyčWjc spalio 24 d. 
3 vai. vak., T). Šimaičio svet., 
kampas 18 gatvės ir Union av. 

Kviečiame kuodaugiausiai 
itsilankvti. Valdyba. 

\VEST PULLMAN. 
Lietuvių Pašalpinio kliub^ 

lepaprastas susirinkimas įvyks 
;ubatoje, spalio 25 cl-, Lietuvių 
;vct., 12053 S. Halsted gatvė. 

Į šį susirinkimą privalote \ 

ii nariai atsilankyti ir pridn i 

:eisingus savo antrašus, u i 

protokolo raštininką ištiko ne- 

aimė ir sudegė visos kliu1x> 
<nygos ir narių antrašai. 

Sekr. S. Tilvikas. 

TO\VN OF LAKE. 
I). L- K. Vytauto Gvardija 

laikys mėnesinį susirinkimą 
sekantį nedėldienį, spalio 26 d., 
2 vai. |x> pietų, Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. 

Nuoširdžiai yra kviečiami su 

sirinkti visi nariai, nes randas? 
daug svarbių dalykų del ap- 
svarstymo. J. L c gint r/ar is. 

Chicago5 Tarybos susirinki- 
mo nebus, šiądien. Jokio Chi 
cagos Lietuvių Tarybos su- 

sirinkimo nebus, nes salė už- 
imta su kitais svarbias rei- 
kalais. Evaldas sekr. 

Su Išlaimėjimu 
$29.00 

pinigais 

surengtas per 

LIET. TEAT. DRAUGYSTĖ SV. MARTYNO 

Sutatoj, Spalio-October 25, 1919 
SV. JURGIO PARAP. SVETAINEJE 

82raa Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valandą vakjrae. Inžanga 25c Ypatai. 
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Kviefiian.e visus Lietuvius ir Lietuvaites senus ir jaunus atsilankyti 
ant Sio vakarėlio, kur galėsite Linksniai Laiką. praleisti. 

Kviečia visus, KOMITETAS. 

26 TAS IŠKILMINGAS 

Apvaikščiojimas ir BALIUS 
rengiamas 

SIMANO DAUKANTO LRAUGIJOS 
SPALIO (OCT.) 26, 1919 m. 

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 S. Halsted St., ant trečiij lubų. 

Pradžia 6 vai. vakare, Įžanga 25 c. 
Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites senus ir jaunus atsilankyt 
ant Sio vakarSlio, kur galesite Linksmai Laiką praleisti. 

Kviečia visus, KOMITETAS. 

REIKIA PAGELBOS. 

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS 

Su ar Be 

Patylimo 

Dirbti prie 

Ženklinimo 

Elliot-Fisher 
opera'virno. 

Laiškus atidarinėti. 

Užrašine jimo. 

Stenci] cutting. 

Pildymo. 

Mes galime duoti darbus 
kaip pradinę mokyklą bai- 
ousioms, taip ir augštesnę 
I.:ie koke ofiso darbą. Turi 
kalbėti, rašyti ir skaityti 
t lėliškai. 

Gera mokesti. 

M u darbo vieta labai 
patogioj vietoj pire Chiea 
go ir Larrabbee gatvių į va- 

karus iš didmiesčio. 

Ateikite ir pamatykite 
Mrs. Weaver 

Employment Office, 
ant žemutinių lubų. 

MONTGOMERY WARD 
AND CO. 

DAKTARAS PARDUODA 
SAVO NUOSAVYBE- 

Esu priverstas parduoti labai 
pigia kaina pusiau atskirtų 6 
fliatų namus. $8000 įmokėti už 
abu, randa išmokės likusius. 
Randasi prie 6539-41 Normai 
Blvd., 4—4 ir 2—5 kambariai. 
Viskas akmenų arba plytų; 
grindįs ir kiti aptaisymai ar- 

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

mėnesį. 

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

jausios mados; 3—4 ir 2—5 
kambariai; liotas 3/72x125 
pėdų. Randos neša $201 į mė- 

nesį- Stebėtinai žema kaina tik 
$29.000 už abu. Sąlygos yra 
$8000 įmokėti, randos išmokės 
kitus. 

\Yells, parddvėjasMcCiiin, 217 
\v. 69th St. Tel. Wcnt. 1845. 

i ŽEME IR NAMAI. 
i'' uri būti parduota j trumpa laiką, 3-jų 

i v'enimų namas, cimento funda- 
ir. '.tas, 3 metu se įas, randos neša 38 
dol; ūus j mėnes{. Kaina 35 šimtai, ran 
d' si prie 4221 Art aian Ave., $1000 j- 
mt likusius r lengvų išmokėji- 
mų. 

iduoda mūrinis namas ant 2-jų 
lubų 6 kambarius, ant Bridgeporto, 
randj* neša $27 dolerius j mėnesi. Par 
siduo.'i už pusę prekės $1500. 

Mainome farmas ant miesto namų 
ir miesto namus ant farmų. Jeigu kas 
nori pirkti farmg. Atwood Park, 111., 
tai meldžiu atsišaukti. 

Firs National Realty 
and Con. Co. 

' 840 West 33rd St., 
.. Chicago, 111. 

Bamn—m—m—a—bį 

REIKIA PAGELBOS 

Pakavimui 

Pildymui orderių 

mums 

Reikia jaunų Vyrų 

nuo 17—21 metų 

j Musų 

Prekių ir 

Parcel Post 

Skyrius. 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. 

Gera mokestis ir pastovus 
darbas. 

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

Privalo kalbėti, skaityti ir I 
rašyti anglų kalbą ir turėti 
pradinės mokyklos mokslą. 
Kreipkitės j Euplymnet Of- 

fice, pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGOMERY WARD| 
AND CO. 

REIKALINGA LEBERIU 
I LIUmBER YARDĄ 

PASTOVUS DARBAS. 
HERMAN H. HETLER. 

2601 Elston A ve., 
LAUKITE PRIE VARTŲ. 

PAJIEŠKAIT savo pusseserės Onos 
Stankiutės, po" vyru Biržinskienė, pa- 
einu iš Kauno rėdybos. Kauno aps- 
kričio, Krakių parapijos, Užvarčių 
kaimo. Ji pati, ar kas fcltas jg. žino 
malonėkite pranešti Mataušui Bartkui, 
3239 S. Emerald Ave.. Chicago, 111. 

U. S. of A. 

Pa j ieškau Kazimiero Ankš- 
tuolio paeina iš Kauno gub., 
Ukmergės pav., Balninkų pa- 
ra p., Martinonių sodos. Jeigu 
kas žinote kur jis gyvena arba 
ii s pats lai atsišaukia, nes dėl 

) yra atėję laiškų iš Lietuvos. 
Vtsišaukitc kaip galifa grei- 

čiaus. Rapolas Pirogis, 364 — 

22-nd St-, OSroit' Mich. 

PARSIDUODA pigiai, beveik"naujas 
žieminis pečius. Geras dėl apšildymo 
4 ar 5 kambarių. Galima deginti minkš 
tas ar kietas anglių. Atsišaukite pas: 
J. Jasaitis, 3230 Lo\vo Ave., Chicago. 

PARSIDUODA 
Geri vargonai ir dar visai ma- 

/.ai vartoti. Jeigu kam reika- 
linga, tai malonėkite pamatyti 
vakarais arba nedėldieniais. 
4512 S. Talman Ave., 2 lubos- 

MAINOM. 
ant miesto _ -opertės 115 Akrų Far- 
mų netoli Chicagos su budinkais, gy 
vuliais ir mašinomis. Prekė $15000. 
United Land & Invest. Co. 
117 N. Dearborn St., Chicago, III. 

REIKIA PAGELBOS 

RAŠYTOJŲ ANT 

MAŠINĖIŲ. 

PRADŽIAMOKSLIAI 

arba 

MOKANTIEJI. 

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

Gera mokestis besimokinant 

Pastovus darba. 

Puikios darbo sąlygos. 

Puiki priežiūra. 

Trumpos valandos. 

Yra galimybė išsidirbti. 

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

EMPLOYMENT OFFICE 

Pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

) 

MONTGOMERY WAKD 
AND CO. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
VAIKU, VAIKINU, VYRU, 

JAUNU VYRU 
nuo 10 iki 25 motų. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTMENT 

■Irbti nu; s vi prekių ir išvožiojimo sky- 
uoso. T ^pildyti ir patikrinti orderius, 

'.'ynioti pakuoti iv sv<rti siuntinius. 
VAIKINU NUO 16 IKI 17 METU 

vlerku-Rastininkų, prie abelno darbo 
rau3ij raštinėj ir prekių skyriuje. 

VYRU 
Pakuotcju Trokerių, Lebeįių i.' 

Warhousemenų. 
-tN ur darbą*. Gera proga išsidirbti 
v rinrhij. Gera pradine mokestis.! 

alandos nuo 8 iki 4:41. Subatouiis 
iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
APTHINGTON 'JT. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių su šeimynomis ir nevedusių | Ken 
tucky valstiją,. Didelis užmokestis, už 
gavimo, darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

REIKALINGA PATYRĘS 
MANADŽIERIUS DEL 

GROSERNĖS IR BUČER 
NĖS. GERAS MOKESTIS. 

KREIPKITES LAIŠKU 
ARBA YPATIŠKAI PAS 

WORKERS' CONSUMERS 
ASSOCIATION. 
2005 Lake St., 

MelroSe Park, 111. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA VAIKINŲ 

PILDYMUI ORDERIŲ 

Vyniojimui 

PASIUNTINIU 

16—18 metų 

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

Tai nuo jusų priguli — 

patyrimas nereikalingas., 

GEROS MOKESTIS. 

Ą 
Turi kalbėti, skaityti ir ra- 

šyti angliškai sau mažiau 
turi būti baigęs pradinę mo- 

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

Employment Office 
pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGOMERY WARD 
AND CO. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
REIKIA MERGINŲ 

IR JAUNU MOTERŲ 
OFISO DARBAI 

Pastovus darbai musų raštinės ir pre- 
kių departamentuose. Su patyrimu ar 

bo patyrimo, jaunos noterįs ir mergi- 
nos kurios moka gerai rašyti, skait- 
liuoti, patikrinti orderius, dirbti su- 
kultas, rašyti ai. mašinėlės Jr t. t. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTFENT 

Geros algos geri darbai jaunoms 'r.ote- 
•tvi.i.oias y:\. siulcina. kurios 

ori pildyti orderius, vynioti pakuoti 
vko. niusų j::iisltj, vaistŲ čeverykų. 
iliilor'jos. suko ir šniūrelių departa- 

t'\ Sverti pakuoti ir s. rtouti ciun- 
inius. 

KI PAGELI30S DIRBTU VE.TE 

U3 ž'ngeidus darbas mu- 
hU-B'i dirbuv?jo. Gera nrogn išsi- 

r...: UUJ s iki 4:45. Suba- 
tomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
SHiPPlNO DEPARTMENT 

REIKIA VYRU 
•>'•!> Mierių ir t rokerių dirbti Shlp- 

oing Department. 
ur*r| ir. dėlioti fi'eitD Ir expresc 

siuntinius. 
"ora alga. Valandos nuo S iki 4:41 
'ubatomls iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 
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