
I ORGANIZUOKIMĖS PRIEŠ 1 M SS 

LENKŲ VERŽIMĄSI 5 P 
LIETUVON. 

6 = 
= 

S — 

iiiiiHiiiiiiiiiuiiii 
THE FIRST LITHUANIAN NEWSPAPER IN CENTRAL AND 

WESTERN STATES. ESTABLISHED 1893. 

BB 
"LiTHUANIA" 

1 'LIUOSYBĖS SĄVAITĖJE' I =2 
rti 

| IŠKOVOKIME LIETUVAI j 
LIUOSYBĖS AMŽIUS. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:!, 
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS VIDURINĖSE-VAKARINESE 

VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 1803. 

Published and dietrihuted ur.der Permit 582 ^uthorized hy the act of October 6, 1917, on file at the Post Office of Chicago, III. By order of the Presldent A. S. BURLESON, Postmaster General. 

METAI: (Sąv. XXVI), Dienr. II. No. 250 CHICAGO, ILL., KETVERGAS, SPALIO OCT. 23 d. 191S. KOPIJA—COPY 2c. 

Iširo Darbo Konferencija. 
Nuskandino du bolševiku laivu. 

Francuzai bombarduoja 
Kronštadą. 

Jadenič užėmė Krasnaja Gorka. 
IŠIRO DARBO KONFE- 

RENCIJA. 

Waahington, D. C., spalio 
t 22 d. — Šiądien iširo kon- 

ferencija, kuri buvo tarp 
darbdavių ir darbininkų at- 
stovų ir taipgi atstovų taip 
sakant iš publikos. 

Konferenciją apleido dar 
bininkų atstovai su Samuel 
Gompers priešakyje, kuomet 
darbdavių blokas atmetė 
rezoliuciją, kuria norėta pri 
pažinti darbininkams teisę 
organizuotis. Šiai rezoliuci- 
jai pritarė atstovai iš pub- 
likos. 

Gompers apleisdamas 
konferenciją užreiškė, kad 
labai apgailestauja, jog pra 
kilnus norai prezidento Wii 
sono, kuris sušaukė šią kon- 
ferenciją, idant jpadidinus 
našumą išdirbystėse, nuėjo 
niekais. h \ ? i 

Nekuriu permatoma, kacl 
po šiam konferencijos su- 

irimui galės kilti visa eilė 
naujų streikų, nes ant kom- 
promisų darbininkai jau 
daugiau nepasitikės. 

Sakoma, kad bandoma 
darbininkų vadus sugražin- 
ti konferencijon, bet yra pra 
nešama, kad nemažai jų jau 
apleido Washingtoną. 

NUSKANDINO BOLŠEVI 
KU DU LAIVU. 

Londonas, spalio 22 d. — 

•Šiądien Anglijos admiralti- 
ja pranešė, kaJ anglų ir es- 

tonų kariški laivai buvo už- 
pulti bolševikų laivų Fin- 
liandijos įlankoje. Praneši- 
me pabriežiama, kad susirė- 
mime tapo nuskandyti du 
bolševikų narlaivių naikin- 
tojai ; gi iš anglų estonų lai- 
vų niekas nenukentėjęs. 

FRANCUZAI BOMBAR 
DUOJA KRONŠTADĄ 

Kopenhagenas, spalio 22 
d. — Iš Helsmgforso prare- 
šama, kad Franeuzijos ka- 
riški laivai bombarduoja 
Kronštadą nuo panedėlio. 
Jie naudoja smarkesnias ka- 
nuoles negu turi tai Kronš- 
tadas ir todėl, stovint jiems 
atokiai, Kronštado kanuolės 
jų nepasiekia. 

JUDENIC UŽĖMĖ 
KRASNAJA GORKA. 

Herringeors, spalio 22 d. 
Judeničo armijos generalis 
štabas praneša, kaci panede 
lyje po smarkaus mūšio su 

bolševikais tapo užimta 

dmtvietė Krasnaja Gorka 
prie Finliandijos įlankos 
greta tvirtovės Konštad. 

Mušis už Petrogradą vis 
tęsiasi su visu smarkumu. 
Bolševikų armija sustiprin- 
ta pulkais iš Maskvos ir tei- 
kia stiprų pasipriešinimą ge 
nerolo Judeničo spėkoms. 

Kronštadas bolševikų 
rankose. 

.Londonas, spdio 22 d.— 
Anglijos admiraltija pra- 
neša, kad Rusijos jūrių tvir- 
tovė vis dar randasi bolševi- 
kų rankose ir pirmesni gan- 
dai apie jos puolimą nėra 
pamatuoti. 

Taipgi pranešama, kad 
bolševikų kariumenės sky-Į 
riai pasirodė prie ežero Pei-1 
pus, t. y. iš šono Judeničo i 

armijai. Iš to daroma išve- 
dimas, kad bolševikų spė- 

' kos yra ganėtinai stiprios, 
I nes jų užtenka ir ties Petro- 
gradu ir taipgi kitose vieto- 
se. 

Patvirtina Kievo puolimą. 

Maskvoje išleista oficialis 
[bolševikų štabo pranešimas, 
^kuriame patvirtinamos pir-i 
mesnės žinios apie puolimą 

Į Kievo, kurį neseniai užėmė 
)Denikino spėkos. Bet prane- 
šime nieko neminima apie 
Orei, kurį buk bolševikai ne 

seniai atėmę nuo Denikino. 

* NESKIPvS VOKIETIJON 
« AMBASADORIAUS. 

Washington, D. C., spafio 
22 d. — Šiądien tapo suži- 
nota, kad Suvienytos Valsti- 
jos pakol kas neskirs amba- 
sadoriaus Vokietijon. Am- 
basados reikalus prižiure3 
specnlis atstovas. | 

Nesiunčiama ambasado- 
riaus todėl, kad kaip ir ne- 

pasitikima Vokietijos val- 
džia, kuri kartais gali nesi- 
elgti sulyg taikos sutarties. 

Taipgi pranešama, kad ir 
talkininkai pakol ;;as nesiųs 
savo ambasadorių Beilynan 
ir tik pasiganėdins atsto- 
vais. 

RENGIAMASI PRIE 
KAIZERIO TEISMO. 

Londonas, spalio 22 d.— 
Bonar Low šiądien pranešė 
atstovų butui, kad visi pri- 
sirengimai prie kaizerio teis 
mo yra daromi. Gi išreika- 
|lavimas buvusio kaizerio iš 

jHollandijos bus padarytas, 
j kada visos valstybės pasi- 
• rašys po taikos sutartimi. 

Pagerbia Belgijos Didvyrį. 

Iškilmės Cclumbia universitete Nevr Yorke, kur Suteikta kardinolui 
Mercier Daktaro Tiesų laipsnis už didvyrišką tiesų apgynimą užėmus vokie" 
čiams Belgiją. 

baltiko klausimas 
ANGLIJOS PARLAMENTE 

Londonas, spalio 22 d.— 
Šiądien, 2:45 po pietų vėl 
atsidarė parlamento sesijos, 
kurion tapo pakviestas ad- 
mirolas lordas Long, kad 
duotų paaiškinimus linkui 
Anglijos kariškų spėkų Bal- 
tiko ►j'H'ėse. Jis užreiškė, 
kad ten randasi kariškas 
laivynas, bet nėra gauta 
pranešimų, kad jis butų bu- 
vęs mūšyje. 

TALKININKAI STIPRINA 
BOLŠEVIKUOS BLO- 

KADĄ 

Paryžius, spalio 22 d. — 

Augščiausia taiyba taikos 
konferencijos šiądien svars- 

ti Vokietijos reikalavimą, 
k ^cbutų varžomi vokie- 
čių žūklių laivai Baltiko jū- 
rėse delei blokados Baltiko 
jūrių. Augščiausia taryba 
nusprendė, endaryti nie- 
kam jokių išėmimų, kad ne- 

susilpninus blokados. Girdi, 
blokadą reikia stiprinti, o 

ne silpninti. 

NEPRITARIA GLOBOTI 
TURKIJĄ IR ARMĖNIJĄ. 

Konstantinopolis, spalio 
22 d. — Didžiuma narių 
amerikonų misijos, kuri bu- 
vo pasiųsta Armenijon yra 
nuomonės, kad Suvienytoms 
Valstijoms neparanku imti 
savo globon Turkiją bei Ar- 
mėniją, kaip to norėtų tų 
šalių gyventojai. Girdi, jei 
Europos valstybės visai at- 

sisakytų nuo priežiūros mi- 
nėtų šalių, tik tada gal S. V. 
reiktų imti globon minėtas 
šalis. 

KARĖ ATIDENGĖ 
SENOVĖS LIEKANAS. 

Saloniki. Pranešama, kad 

į M. Pelekides, muzejaus di- 
rektorius, turi suradęs daug 
senovės liekanų, rastų Ma- 
kedonijoje bekasant apka- 
sus. Sakoma yra rasta ka- 
pų apie trijų tūkstančių me 

t tų senum--. 

Prezidentas 
jau sveikesnis. 

i 

Washington, D. C„ spalio 
22 d. — Sekretorius Tumul- 
ty pranešė, kad prezidentas 
Wilsonas šiądien pasirašė 
po keletą bilių, kūrinos pri-l 
ėmė kongresas. 

Bet visuotinos blaivybės 
bilius, kurį irgi priėmė kon-j 
gresas, dar esąs teisių de- 
partamente, kuris turįs nu-\ 
spręsti ar nėra priešingas 
Suvienytų Valstijų konsti- 
tucijai. 

KAIZERIS SKUNDŽIA 
ARTISTĄ. 

Berlynas, spalio 22 d. — 

Buvusis Vokietijos kaizeris 
apskundė artistą, kuris pa- 
gamino judamiems paveiks- 
lams filmą, išjuokiančią bu- 
vusį kaizerį. 

j Berlyno cenzorius ją už- 
draudė rodyti, bet ji turi ge- 
ras pasekmes kitose vietose. 

AUSTRAI ATSISAKO 
NUO VOKIETIJOS. 

j Vienna, spalio 22 d. — 

Šalies parlamentas šiądien 
pakeitė savo konstitucijoje 
žodžius "Vokiškoji Austri- 
ja," žodžiais "Austrijos Res- 
1 publika." 
| Tuomi sykiu atmesta pro- 
ga apie susijungimą Aust- 
rijos su Vokietija, šiai per- 
-mainai, kurios reikalavo tai 

kininkai, labai priešinosi 
■Vokietijos šalininkai. 

RIAUŠĖS STREIKLAUŽIU 
IR STREIKIERIŲ. 

Youngstown, Ohio, spalio 
21 d. — Dirbtuves prigabe- 
no juodveidžių vieton strei- 

kuojančių darbininkų. Pra- 
džia riaušių ištiko kuomet 
streikieriai norėjo ištrautki 
iš karo streiklaužį juoduką. 

Riaušėse yra keliolika su- 

žeistų peiliais ir kulkomis. 
Taipgi tapo sumuštas vienas 
policistas. Visi sužeisti yra 
baltveidžisi. 

NAUJI PATAISYMAI 
PRIE SUTARTIES. 

Washington. D. C., spalio 
22 d. — Šiądien senato už-i 
rubežinių reikalų komisija i 
vėl priėmė net dešimts nau-i 
jų pataisymą prie taikos su- 

tarties ir tautų lygos. Neku- 
rie iš naujų pataisymų yra, 
taip sakant stiprus. 

Bet demokratai, kurių yra 
40 gręžtai užreiškė, jiad tai- 
kos sutartis bus užgirta tik j tokia, kokia yra priimta j 
Versailles konferencijoje, ar 

ji nepereis, nes 40 senatorių 
turi galę sutartį atmesti. 

SENATAS PRIEŠ ATEI- 
VIUS RADIKALUS. 

Washington, D. C., spalio 
22 d. — Šiądien senatas ne- 

rekorduojant balų užgirė i 

bilių pratęsiantį karės laikų 
pasportų sistemą vieniems 
metams; tokiu budu kai-i 
riemsiems elementams Ame! 
rikos duris bus uždaiytos j 
nors tūlam laikui. 

ATEIVIAI ORGANIZUO 
JASI SU PATARIMAIS 

CHINAMS. 

Šanchai, spalio 21 d. — 

Europiečiai jaučiasi, kad 
Chinijoje gali kilti bile lai- 
ku sujudimai prieš visus at- 
eivius, kaipo kaltininkus 
Chinijos nepasisekimų tarp 
Itautinėje politikoje. Atei- 
viai organizuojasi, kad su- 

įteikus chinams nurodymų 
j jog visi Chinijos nepasiseki- 
mai paeiną nuo chinų val- 
džios, o ne nuo kitų šalių. 

ŠNIPAS PRAŠO 
DOVANOTI. 

| Paryžius, spalio 21 d. — 

|Pierre Lenoir, rastas kaltu 

jšnipRrime vokiečių naudon 
ir tapo jam priteista mirties 

j bausmė. Vėliau tapo paskir- 
,ta komisija del ištirirno, 
;kad leidus bylą naujam per- 
kratinėjimui, bet komisija 
rado bereikalingu naują by- 
los peržiūrėjimą. Dabar nu- 

teistojo advokatas kreipėsi 
prie prezidento Poincare, 

įprašydamas atleidimo. 

Turkai orlaivyje atvyko 
Kaunan. 

Mūšiai ties Ryga tęsiasi. 
TURKAI ORLAIVYJE 
ATVYKO KAUNAN. 

Paryžius, spalio 22 d. — 

Augščiausiai talkininkų ta- 
rybai tapo pranešta, kad 
Kaunan atvyko orlaivis 
tvarkomas dviejų civilių 
žmonių Orlaivyje atvyko 
dar vienas vokietys ir du 
turkai. 

MŪŠIAI TIES RYRA 
TĘSIASI. 

Kopehagenas, spalio 22 
d. — Latvijos generalis šta- 
bas praneša, kad nedėlioj 
vokiečių kanuolės apšaudė 
Anglijos laivus esančius 
Dauguvos įtakoje arti Ry- 
gos. Panedėlyje anglų laivai 
atsake irgi ugnimi ir apšau- 
dė vokiečių pozicijas arti 
Rygos. 

Vokiečiai vis apšaudo 
Rygos miestą ir sakoma yra 
nukentėjusių daug civilių 
gyventojų. Vokiečiai bom- 
barduojant Rygą naudoja 
gazines bombas. 

Latvių spaudos biuras 
praneša, k?d 19 spalio vo- 

kiečiai stengėsi pereiti upę 
Dauguvą ties Fridrichstad,' 
bet buvo atmušti su dide- 
liais nuostoliais. 

Vokiečiai suardė 
amerikonų ofisą. 

i 

Panedėlyje vokiečiai ypač j 
smarkiai atakavo Rygos! 
miestą su eksplioduojančio-1 
mis bombomis, suardė ir už- j 

degė daug namų. Tapo su- 
ardyta taipgi ir amerikonų 
ofisas, kuriame buvo tvar- 
komi labdarybės reikalai, 
palaikomi amerikonų Balti- 
ko šalyse. 
Bermondt nenori trauktis 

nuo Rygos. 
Berlynas, spalio 22 d. — 

Iš Revelio pranešama, kad 
Anglijos laivyno komai?- 
ductojas liepęs Bermondtm 
ir Torenberg, pasitraukti i> 
Dunamunde, bet Bermondf 
užreiškęs, jog norįs ten i?*- 
kytis, idant turėtų vietą at- 

sispirti prieš bolševikus. 
Prie to pranešama, k^d 

pulkininkas Bermondt atsi- 
šaukė bevieliu telegrafu i 

visą. pasaulį prašydamas pa 
ramos rusams, kaipo buvu- 
siems talkininkams. 

Atvyksta vis daugiau 
vokiečių. 

Londonas, spalio 22 d.— 
Latvijos premieras Ulmanis 
pranešė, kad Latvijon at- 
vyksta vis daugiau vokiečių 
kareivių reguliarės kariume- 
nės, kurie liuosai keliauja 
iš Rytinės Prūsijos Latvijon 
be jokių iš valdžios pusės 
varžymų. 

Pranešama, kad estonai 
nori gauti atlyginimą nuo 

latvių už pagelbą prieš ruso- 
vokiečius ir manoma, kaci 
latviai su eętonų reikalavi- 
mu sutiks, by tik apsiginus 
nuo gręsiamos naujos ver- 

gijos. 

KARININKAI RAPOR- 
TUOS SUTARTIES 

KLAUSIME. 

Paryžius, spalio 22 d. — 

Pranešama, kad rytoj tal- 
kininkų karininku taikos: 
konferencijos komisija ra- 

portuos augščiausiai talki- 
ninkų tarybai apie vokiečių 
elgimąsi nuo pertraukos! 
musių, kad talkininkai ga-j 
[lėtų tinkamai orientuotis 
! prie galutino taikos užtvir- 
tinimo. 

REDAKTORIAI 2ADA 
STREIKUOTI. 

Barcelona, Ispanija, spa-j 
lio 22 d —Vietos laikraščiui 
redaktoriai rengiasi strei- j 
kuoti. Mat savininkai neku-l 
rių laikraščių atsisakė išpil-, 
dyti redaktorių ir rašė jų 
reikalavimus. 

NEW YORKE UŽREGIST ! 
RAVO 1,084,786 BALSUOK 

TOJUS. 

Ncw York. Šiemet mieste 
užsiregistravo 1,084,786 bal 
suotojai vyrai ir moteris, j 
Daugiau už pernyksčius me-: 

tus apie 70 tūkstančių. 
' 

VOKIEČIAI DALYVAUS 
DARBO KONFEREN 

CIJOJE. 

Berlynas, spalio' 22 d.— 
šiądien tapo sužinota, kad 
Vokietijos ir Austrijos val- 
džia esą nutariusios siųsti 
delegatus darbo konferenci- 
jon, kuri atsibus Washing- 
tone. Delegacija, kaip ma- 

li :i?ia vyks į Suvienytas Vai 
stijas pabaigoje šios sąvai- 
tės 

CLEVELANDE AREŠTUO 
TA 32 STREIKLAUŽIAI. 

Cleveland, Ohio, spalio 
22 d. — Čia tapo areštuota 
32 darbininkai, kurie pri 
skaitomi prie streiklaužių 
atgabentų iškitur. Mat mif 
to mavoras Davis yra 
draudęs gabenti Clevelnn 
dan steiklaužius iš kitur. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėje. 
Šiądien debesuota ir gali 

but lietaus vakaran; maža 
atmaina temperatūroje; vi- 
dutiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis , 7:12; 
Saulėleidis, 5:57. 
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MUSU "DEMOKRATAI." 
r 

Gal nei vienai iš dabartinių valdžių 
nėra taip sunku "valdyti/' kaip .Lietuvos 
valdžiai, kuri turi vienlaikiai tvarkyti vi- 
dujinį naujos valdžios mechanizmą ir kar- 
tu ginties nno iš visų pusių užpuolusių 
nuožmių prkšų. Tai neapsakomai sunkus 
darbas, reikaulaujantis sumanumo, prityri- 
mo ir ypatingo pasišventimo. Prityrusių 
valdininkų valstijos tvarkyme lietuviai, ga- 
lima sakyti., neturi. Dabar daromi toje sri- 
tyje pirmutiniai bandymai. Ir mes galime 
džiaugties ir kartu didžiuoties, kad nauja 
Lietuvos valdžia, nauji ministeriai, atsižy- 
mi nepaprastu pasišentimu savo darbui, 
tėvyniška meile ir sumanumu. Net svetim- 
taučiai stebisi, kad Lietuvos valdžia taip 
gabiai tvarko tos naujos respublikos rei- 
kalus. Žinoma, pasitaiko ir nenuoseklumai, 
bet kur jų nėra? — nenuoseklumus oapil- 
do ir prityrę valdininkai, "seni" ministe- 
riai ir valstijos vairo "valdytojai." Taigi 
tuom žvilgsniu lietuvių tauta gali tiktai 
pasidžiaugti, pasididžiuoti. 

Visiems žinoma, kad kiekvienoje pa- 
saulio valstijoje pinigai lošia svarbiausią 
rolę. — Jei valstijoje stoka pinigų, tai te- 
nai suįra visi dalykai. Bet dar didesnę 
reikšmę turi pinigai naujai susidariusioj 
valstijoj, kur reikia paleisti veikmėn visą 
valstijinę mašineriją, o kartu suorganizuoti 
Dariumenę ir aprūpinti ją visomis reikme- 
nimis delei atviros kovos prieš nepriete- 
lius. Tokiame sunkiame padėjime •— pi- 
nigų žvilgsinu — yra dabartinė Lietuvos 
valdžia. 

Gan ilgą laiką (per du atvejus) Lie- 
tuvos ministerijos priešakyje stovėjo M. 
Sleževičius. Nors jis yra socialistas, te- 
Čiaus pasirodė karštu tėvynainiu ir suma- 

niu-energišku valdininku. Laike jo valdy- 
mo likosi užtrauktos paskolos ir ant grei- 
tųjų sudaaryta mokesčių sistema. Negali 
buti maži ,usios abejonės, kad gerb. Sleže- 
vičius butų tas paskolas arba mokesčius 
paskelbęs be susitarimo su kitais ministe- 
riais, be užgyrimo Lietuvos Taiybos, be 
sutikimo lig!dkinio prezidento, A. Smeto- 
nos. Taipgi neabejotina, kad p. M. Sleže- 
vičius ir kiti ministeriai vadovavosi pini- 
^niuose reikaluose geriausiais norais ir 
visados elgėsi sąžiniškai. Tuomi p. M. Sle- 
ževičiaus, ir abelnai Lietuvos valdžios, vei- 
kimu pasitikėjo ir jį užgyrė visi Lietuvos 
žmonės (tą patvirtina, tarp kitų, ir nesenai 
Amerikon pribuvęs kun. Laukaitis), o taip- 
gi didelė didžiuma Amerikoje gyvenančių 
vientaučių. 

Bet yra pas mus žmonės, lietuviai, 
kurie atvirai išreiškia nepasitikėjimą, — 

ypač piniginėse operacijose, — gerb. M. 
Sležiavičium ir abelnai Lietuvos valdžia. 
Stokuoja tirkamų žodžių apibudinimui 
tokio nepasitikėjimo žemumo, o taipgi per- 
statymui tokių žomių psichologijos ir sie- 
kių. Ypač keista tas, kad tie žmonės pri- 
verstinai pretenduoja skaityties karštais tė- 

vynainiais ir demokratizmo principų skie- 
pyto jais ir diutintojais. 

Kiekvienas sveikai protaujantis tėvy- 
nainis gali lengvai suprasti, kokios rųsies 
yra tie "tėvynainiai" ir "demokratai," 
kuom jie vadovaujasi ir prie ko jie siekia 
ir kitus traukia. Kiekvienas taipgi lengvai 
suras jiems pritinkamą vardą už tą lietu- 
vių visuomenės demoralizavimą ir kenki- 
mą Lietuvos Laisvės ir Neprigulmybės rei- 

kdlams Kuomet musų Tėvynė pergyvena 
kritiškiausią laikotarpį, kuomet Lietuvos 
valdžia deda viską — savo kūniškas ir 
dvasiškas Tas — ant Tėvynės aukuro, 
kuomet y ikalinga visos tautos vieny- 
bė ir suk. ii as veikimas, tai mūsų "demo- 
kratai" skelbia nepasitikėjimą linkui Lietu- 
vos valdžios, krikdo musų spėkas, demo- 
ralizuoja liaudį, o kartu kerkia išgavimui 
Lietuvai Laisvės ir Neprigulmybės. 

Kas gi tie "demokratai?" — paklaus, 
gal, nustebęs skaitytojas. — Kas randasi 
jų vadu? — Ugi "Draugo" redaktorius, 
kuris štai ką užreiškia "savo dienraštyje 
nuo spalio 20 d.: 

"P-s M. Sleževičius yra socialistas. 
Jam dukart esant Lietuvos ministerių pir- 
mininku, tėvynė dėjo mokesčius, užsitrau- 
kė paskolas, o išleistų pinigų apiskaitos 
nematė. "Draugas" nori, kad žmonės, duo- 
damieji pinigus valdžiai, galėtų žinoti, ką 
ji su jais daro." 

Kitaip sakant, "Dr." redaktorius rei- 
kalauja, kad jam Lietuvos valdžia priduo- 
tų pilną atskaitą apie pinigiškas išlaidas. 
Juk nėra abejonės, kad valstijinės pinigų 
išlaidos yra Lietuvos valdžios užrekor- 
duoios, kad yra nustatytas tam tikras biu- 
džetas, kad išlaidos yra daromas sulyg 
visapusiškai apskailliuotos sąmatos, kad, 
galop, p. M. Sleževičius ar kitas ministeris 
nieko neatlieka savarankiškai, — visa ne- 

laimė tame, kad jis nepridavė atskaitos 
1 "demokratiškam" "Dr." redaktoriui. Tiesa, 
valstijos gyventojų atstovų kontrolė yra 
uždedama ant demokratiškai valdomos 
valstijos iždo, bet ar turi priparodymus ir 
/eisę sakyti "Dr." red., kad M. Sleževičius 
ir Lietuvos valdžia "aikoja" lietuvių su- 

dėtus pinigus be kontrolės? "Dr." red. 
sako, kad "faktas yra, kad naujoji vidu- 
rinė paskola yra užtraukiama be viešo ap- 
svarstimo teisėtame .Valstijos Tarybos su- 

sirinkime...." Bet ar žino "Dr." red. visus 
faktus, surištus su ta j a paskola, su viso- 
mis aplinkybėmis, su Valstijos Tarybos 
pritarimu ir, pagaliaus, su pinigų sunau- 

dojimu? 
Bet štai ką toliau skelbia "Dr." "de- 

mokratas:" 
"Norėdomi ramybės, mes daug kaitų 

nusileidome, matydami, kad iš Lietuvos 
iždo, socialistams j? valdant, sriuvena vie- 
ši pinigai šimtai tūkstančių ir milijonais, 
mos tylėjome...." Toliaus įntariama, buk 
socialistai (reiškia, ir socialistiška Lietuvos 

i valdžia) niekatlos nenorėjo atsidalinimo 
(nuo Rusijos. Galop, "Dr." .redaktorius už- 
! reiškia: 

"Taig. nežinia, ar bus kam priimti pa- 
skolos pinigus. Mes padarytume, gal ne- 

pataisoma klaidą, jei sustabdytume pa- 
skola. I? os pusės neprotinga butų mi- 

lijoną d' palikti be aprupinilmo, kol 
nežinom*', .ap stovi dabartinė Lietuvos 
ministerija. Todėl dabar reikalas sudaryti 
Lietuvos Paskolos Draugiją turi buti aiš- 
kus visiems." 

Bereikalingi čionai komentarai prie 
augščiau paduotų "Dr." užreiškimų ir san- 

protavimų. Galima tik pastebėti, jog tas 
"demokratas" tol nebus patenkintas Lie- 
tuvos valužia, tol nepasitikės jai, kol toji 
valdžia nebus jojo "plauko" ir "dvasios." 
Bet vargiai jis to susilauks. Kaslink siūlo- 
mos "Paskolos Draugijos" — tai, rodos, 
kad "Dr." redaktorius "pilnai" sutiktų, 
kad taip turi buti, jeigu jis — kokiomis 
nors machinacijomis — taptų tos draugijos 
pirmininku arba tvarkytoju. Tuomet tas 

j milijonas dolarių (kurio dar nėra) butų 
j taip prižiūrėtas ir sunaudotas, su tokiomis 
! pat atskaitomis, kaip yra "prižiūrimas" ir 
"kontroliuojamas" Tautos Fond?s... 

Ištiesų skaudu, kad tarpe r,asų randa- 
si šiame svarbiame ir nusveriančiame musų 
tautos likimą momente tokie "veikėjai," 
"demokratai" ir "kovotojai" už neprigul- 
mingą Lietuvą, kaip kad tie klaidinantis 
"demokratai", su "Draugo" redaktoriumi 
priešakyje. 

Tečiaus lietuvių visuomenė pradeda 
permatyti tikrą laisvę, tikrą demokratizmą, 
o kartu ir tikrus vadus — ta visuomenė 
visados stovės už visiškai laisvą Lietuvą ir 
pasitikės jos valdžiai, nors ji susidėtų iš 
socialistų.... 

i ANGLIŠKAI KALBANTIS LEGIONAS. 
i 

Daug jau Amerikoje kalbėta ir gin- 
čytasi clelei sudarymo lietuviškos kariu- 
menės, lietuviškų legionų, pasiuntimui 

(Lietuvon. Žinoma, tokie legionai butų su- 

lose labai svarbią rolę, ypač morališku 
| žvilgsniu, priduodant musų vientaučiams 
Lietuvoje daugiau energijos ir vilties ko- 

ivoje su savo priešais. Amerikoje kol-kas 
lietuviškos kariumenės organizavimo klau- 

psimas laukia savo galutino išrišimo; reikia1 
tikietis, kad jis tuoj išsiris, nes kariška mi-l 
sijc iš Lietuvos svarsto tą ytin svarbų klau-1 

PASIDAIRIUS PO MARKA SVIETELI. 
Tas muzikantas 

turį stebėtiną klausą. 
Kad buti geru muzikan 

tu reikia turėti gerą klau- 
są. Vienr be kito tie daly- 
kai neegzistuoja pasaulyje. 

Lenkijos juodašimčių "ti- 
tė" muzikantas Paderews- 
kis, išmainęs muziką ant 
politikos, jgavo didžiai ste 
įėtiną klausą. 

— Vardan žmoniškumo, 
nekankinkit musų! Neskers- 
kite nekaltų vaikų, motynų, 
senių! Pasigailėkit! Paliau- 
kit! — šaukia blaškosi žy 
dai, ant kurių lenkų legionin 
kai nuolat rengia baisiausių 
programų. 

— Argi kas vaitoja? Aš 
negirdžiu. Tai tik išsivaiz- 
dinimas. Niekas neskerdžia 
"kulturingoj" Lenkijoj žy 
Vlų — teis'nasi "Polščos" 
Ingnacas savo lokajams, 
glostydamas saviškę "stoli- 
cą mądrosci," ant kurios 
dar užsiliko daugelis ilgų, 
artistiškų plaukų. 

Negirdi supolitikėjęs Len 
kijos muzikantas ir tų nelai 
mingų lietuviukių, Švenčio- 
nių gimnazistų, verksmo, ku- 
rių mokyklą lenkai činov- 
ninkai paverte j krutamųjų 
paveikslų teatrą. 

Neprieina prie jo 'diplo- 
matiškos klausos ir tukstan 
čiai kitų begalinio skausmo 
ir apmaudos balsų iš visų 
tų vietų, kur tik žengia len 
ko legioninko koja, kuris 
su bombos ir peilio pagel- 
ba nešaa "demokratizmą" į 
visas kaimynines šalįs. 

Bet štai papešiojo trupu- 
tį vokiečiai Silezijos lenkus 
ir staiga Padere\vskio klau- 
sa stebėtinai pagerėjo. Jis 
šį sykį užgirdo nuskriaustų 
žmonių skundas ir tuojaus 
nudundėjo į Paryžių su per- 
kuniškiausiais grasinimais, 
kad jis neįeisiąs niekam sa- 

vų piliečių skriausti. Talki- 
ninkai pažadėjo muzikan- 
tui prigrąsyti vokiečiams, 1- 
dant jie daugiau nedrįstų 
persekiuoti Silezijos "pro- 
šepanų." 

Nelabai seniai krūvelė 
Lietuvos lenkų, o ypač su 

lenkėjusių dvarininkų, buvo 
padarę suokalbį nuversti 
Lietuvos vyriausybę Kaune 
ir pavesti visą šalį į pade- 
revskinę provincija. Bet mu 
siškė jaunutė policija ati- 
dengė laiku suokalbį ir ne- 

mažai suareštavo išgamų. 
Jie dabar laukia rustaus, bet 
teisingo karinio teismo. 

Lietuvos visuomenė bega- 
lo įniršo ant lenkų už tuos 

! jų judosiškus darbus musų 
tėvynėje. Kantrus ir tolerin 
gas lietuvio būdas neištvė- 
rė iš apmaudos ir kaikurio- 
se vietose geraširdės lietu- 
viškos moterėlės gal truputį 
uždavė lenkams dvarinin- 
kams per pliką. 

i 

Paderevskis užgirdo ir ši 
tų parsidavėlių dejavimą ir 
£tai dabar iš kailio nerda- 
mas leidžia drauge su sa- 
vo negarbingais lokajais 
kvailiausius prasimanymus 
apie nebutus lietuvių žiauru- 
mus. 

Na ką, argi nestebėtina 
to muzikanto klausia? 

"Geri žmonės, pasigailėki/ 
jų!" 

Į Ameriką gan dažnai už- 
suka tai vienas, tai kitas 
koks nors kunigaikštukas, 
grafas, baronas ar kokio 
nors kito plauko aristokra- 
tiško kraujo vyras iš Rusi 
įjos ir iš kitų revolucijos ap- 
imtų kraštų. 

Piln? tų ponų ir Švedi- 
joj, pilna Francuzijoj, Dani 
joj ir kitose šalyse. 

Nors sukilusios minios pa 
naikino visus tuos kvailus 
.titulus, užsilikusius dar nuo 

viduramžio laikų, bet jie Ke 

liauja, yt tie netikę pinigai, 
po užrubeži ir vis dar save 

vadina grafais, baronais, ba 
jorais, "dižiausiais" kuni- 
gaikščiais ir tt. 

Daužosi jie po visą pašau 
lį, išvyti bei išbėgę iš savo 

gimtinių kraštų, gailia skun- 
džiasi ant savo likimo, plu 
sto-šaukia prieš įvykusias 

] permainas. 
Galima pilnai tikėties, 

kod jie nuoširdžiai kalba. 
Kur gi tau nebus blogai- 
atšme nuo bajorų žemę, 

atėmė nuo grafų, kunigaik 
ščių ir kitų ponų titulus, 
nemoka jau jiems valdžia 
ididžių algų, visi verčiami 
dirbti. " " 

Ir švaistosi dabar tie po 
nai grafai, kaip kokie paka 
rokliai, po svetimas šaįs. 

Švaistosi ir skundžiasi: 
"Blogi laikai užtsoja...." 
"Sunku gyventi"... "Viską 
atima..." > 

Argi nepagelbėsite jiems, 
geri žmonės? 

Argi nepagelbėsite Kolča 
kui, Denikui, Judeničui ir 
'kitiems, sugrąžinti tiems po 
Inams titulus, žemę ir viską, 
kuomi jie džiaugėsi dar dau 
džiavos laikais? 

K. Gineitis. 

I 
i TRUMPAI 

KALBANT ! 
t i 

Vyras tankiai turi patrauki- 
mą mylėti dvi moterį vienu sy- 
kiu. Bet jis laimingas, jei su- 

spėja pabėgti nuo ju/abiejų- 

Moteries svajonė yra panaši 
j vyrą. Ji taptų jos vyras, jei 
moteris ne apsivestų. 

Mergina dažniausia apsiveda 
su tuom, kuri pirmiausia ji su- 

tinka. % 13? 

NEŽMONIŠKI LENKŲ PASIELGIMAI. 
Viena ranką tiesk drau- 

giškam pasveikinimui, kita 
ranka verk peiliu! Tokią po- 
litiką lenkai, matomai, atran 
da geriausia linkui lietuvių. 
Sivetimtautiškoj presoj jie 
čiulba-ulba apie savo geru- 
mą ir norus pagelbėti lietu- 
viams, gi Lietuvoj — mėgi- 

, na, kulnu krutinę priminę ir 
už gerklės nutvėrę, pasmaug 
ti naujai kilusią Lietuvos 
valstybę. Jų pasielgimų pa- 
tvirtinimą ranndame že- 
miaus. 

Naujai paskirtas Lenkijos 
ministeris Anglijoj,* kuni- 
gaikštis Sapieha, londomš- 
kiame Timese (rugp. 24 d.) 
kalbėdamas apie Lietuvos- 
Lenkijos klausimą, iškilmin 

į gai tarp kit-ko užreiškia: 

"Šių dienų Lenkijos Die-1 
ta (Seimas) užreiškė, kad 
Lenkija neturi ambicijos 
priverstinai užmesti Lenki- 
jos pilietystę bile kam. Jei- 
gu musų armijos sako jis- 
dabar yra rytuose, tai tas yra 
todėl, kad vietiniai gyvento 
jai pareikalavo musų pagel- 
bos (?) (Has claimed our 

help) prieš bolševikus .... 

'.Žmonių valia turi išrišti vi- 
sus tautinius ir rasinius klau 
simus... Plebescitas privalo 
nuspręsti apie tai, ar Lietu- 

? ;a turi buti neprigulminga, 
ar neatidalinama dalis (Part 

i a d parcel) Lenkijos. 
Lekai — sako toliaus ku- 

nigaikštis Sapieha — dabar 
liuosuoja (Sic!) šalį, kuri 
pirmiaus priklausė Lenki- 
jai; musų "galutinai nusis- 
tačiusiu noru yra, kad jos 
gyventojai turėtų žmonišką 
progą (a fair chance) nu- 

spręsti apie savo esamą tau- 
tystę." 

Tokį lenkų ideališkumo 
paveikslą piešia Lenkijos 
ministeris Anglijos publikai. 
O kaip tasai jų ideališku- 
mas yra pritaikomas ant vie- 
tos Lietuvoj apie tai liudija 
žemiaus musų paduodamas 
atsitikimas: 

Šiuolių sodžiuje, Vilnius 
gubernijoj, Kaišedorių ap- 
skr'tyj, Kietaviškių valsčių- 

je buvo sekantis atsitikimas, 
kuris vaizdingai parodo len- 
kų šeimininkavimą jų užim- , 

tose vietose. 
Liepos 27 d. šiu metų Šuo- 

lių sodžiaus apielinkėje bu- 
vo mušis tarp lietuvių karei- 
vių ir lenkų žva'gų. Lenkai 
prakišo. Idant nubausti so- 
džiaus žmonės už savo nepa- 
sisekimą, jie uždėjo sunkią 
kontribuciją ant jų užtai, 
kodėl jie nepranešė len- 
kams, kad sodžiuje esama 

lietuvių kareivių. 
Lenkai pradėjo atiminėti 

nuo žmonių paskutinius gy- 
vulius ir privertė 21 vieno 
sio sodžiaus gyventojus (vi- 
sus mažažemius ukininkus) 
užmokėti lenkams 6,000 ru- 

blių kontribucijos, lupdami 
tokiu budu žmonės sulyg vo 

kiško patento. 
Nuskriausti žmonės buvo 

manę, kad rasią geresnę tei- 
sybę pas viršesnę lenkų val- 
džią. Kreipėsi prie lenkų ka- 
riškos vyriausybės Semeliš- 
kėse ir prašė, kad nuo tos 
neteisėtos bausmės paliuosuo 
tų. Į ta jiems atsakė, kad„ 
jie dar didesnės bausmės 
esą verti — Lenkai, vadi- 
nasi, tikisi kad lietuviai ga- 
li buti savo lietuvių bro'ių 
išdavikais, o kadangi tie to 
kiais nemano buti, tai juos 
baudžia plėšimais. 

Sodžiaus gyvetojai, per 
tam tikrą delegaciją, perė- 

1 jo lietuvių fronto pusėn ir 
apie viršminėtą pranešė Lie 

| tu vos vyriausybei o apart 
to įteikę prašymą ir Anglų 
karo ir politikos misijos va- 

dui Kaune. Šiame prašyjne 
jie reikalauja, kad lenkai: 

1. Butų priversti sugrą- 
žinti žmonėms neteisingai 
nuo jų išluptus 6,000 rublių. 

2. Kad jie atlygintų žmo- 
nėms už visus padarytus 
nuostolius ir 

3 Kad lenkai "Žiauriau- 
sieji musų priešai iš musų 
krašto išeitų, nes jie, kaip 
mes aiškiausiai matome, no 

ri mus pavergti ir musų že- 
melę pagrobti." 

Iš Int. Biuro. 

— 
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IMPERIJŲ GRIUVĖSIAI. 
Tvį.-- (Iš Vclney'o "Ruins of Inr 

pires"). 

Kasdieną atlankydovo pa 
minkius, kuriais buyo nusta- 
tyta visa lygitma. Vieną va- 

karą eidamas giliai užsimą- 
stęs pasiekiau Grabų Klo- 
nį. Pasikėlęs ant augštybių, 
kurios apsupa tą klonį, išvy- 
daus eilės griuvėsių ir neap- 
matomą dyklaukį. 

Saulė nusileido; raudona 
pašvaista už Sirijos kalnų 
žymėjo jos pėdsaką. Pilna- 
veidis mėnulis kįlo rytuo- 
se ant mėlyno dangans, ties 
Efrato lygumomis. Dangus 
buvo giedras, ore ramu ir 
tylu. Mirštanti dienos švie- 

simą Washingtone. 
Europoje gi, būtent, Francuzijoje, 

tapo lietuvių legionas sudarytas ir pasiųs- 
tas Lietuvon. Štai ką apie tai rašo "I. Dr." 
nuo rugs. 27 d: 

"Londono "Times" rašė apie "English 
Speaking Legion for Lithuania." Tas re- 

gimentas, ifeiktų suprasti, butų sudarytas 
iš anglškai kalbančių lietuvių. Reikia spė- 
ti, kad tame regi mente bus amerikiečiai 
lietuviai, buvusieji Amerikos kariumenėje 
Franci joje, nors dienraštis nieko aiškiai 
apie tai nesako. Tasai legionas esąs suda-, 
rytas lietuvių Delegacijos prie taikos kon-j 
ferencijos Paryžiuje. Legionas tuo tarpu 
susidedąs iš apie 6,000 kareivių. Kareiviai, 

pasieksią Lietuvą clar prieš prbaigą šio 
mėnesio. Tas legionas busiąs padidintas 
iki 30,000 kareivių 

Legionas Lietuvoje busiąs sunaudo- 
tas Lietuvos rekonstrukcijos arba atstaty- 
mo darbui, turėsiąs savo Raud. Kryžiaus 
skyrių ir t.t. To legiono kareiviai be al- 
gos busią duodakna '"oonus" — piidėčkai 
ir žemės, jei norės." 

Toliau "Iš. Dr." pastebiama, kad Ame- 
rikos lietuviai, norintįs vykti Tėvynėn kai- 
po kareiviai, galėsią savo norą pravesti ir 
pribūti Lietuvon delei pagelbėjimo savo 

vientaučiams kovoje su priesais-užpuoli- 
kais. 

sa ramino baisenybę prisiar 
tinančios tamsumos; gaivi- 
nantis nakties vėjelis mai- 
šė troškinanti dvelkimą nuo 

įkaitintos žemės. Piemenis 
paleido savo gyvulius poil- 
siu. Ant subrėžkusios lygu- 
mos nesimatė jokio judėji- 
mo. Didžiausia tyla užvieš- 
patavo ant tyrlaukio; tili 
staugimas džekalų ir iškil- 
mingi aidai naktinių paus- 
čių, girdėjosi ertkarčiais. 

Dabar tamsuma tirštėjo ir 
per brėkšmą vos tik buvo 
galima pastebėti nubliškę 
fantasmai kolumnų ir sienų. 
iNusaiumas vietos, tylumas 
valandos, iškilmingumas sce 
nos suburė mintis tikėjimiš- 
ko pobūdžio. Reginys dide- 
lio apleisto miesto, atmini- 
mai praeitų laiku ir palygi- 
nimai jo su dabartiniu sto- 
viu viskas nuggraanzdino 
manę i gilų užsimąstimą. At 
sisėdau ant galo kolumnos 
įrėmęs alkūnę į kailį, parė- 
miau ranka galvą, mesda- 
mas akimis tai į tyrlaukį tai 
i griuvėsius, paskendau gi- 
iose svajonėse. 

Vyras, susitikės gerą mote* 

•Į- visuomet jiį atmena. 



1$ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE' 
ELIZABETH, N. J. 

Seredoje, 15 d., spalio, p. 
A. Liutvino salėje 69 So. 
Park sti\, įvyko Elizabeth'o 
Lietuvių Statymo ir Skoli- 
nimo Bendrovės, (Lithua- 
nian Building and Loan 
Association) šeštas meti- 
nis šėrininkų susirinkimas. 
Raportą išdavė Sekretorius 
p. W. H. Binger angliškai, 
p iždininkas p. D. Biažin 
škas lietuviškai. Iš raportos 
pasirodė, kad šį Bedrove 
turto turi $80,351.7,8 kuri 
pasiskirsto sekančiai: pasko 

linta žmonėms (Mortga- 
ges) $75,100.00, bankoje 
padėta $168.38, Karės Tau 
pymo ežnklelių (W. S. S. 
$83.40.) Viso $80,351,78. 
Narių yra 222. Jie šeri turi 
paėmę 1755—1-2 vienas Še- 
ras $100. Čia raikia pastebė 
ti, kad ši Bendrovė per šešis1 
metus beveik dvigubai pasi-! 
daugino turto. Taipgi ir na- 

rių skaičius pasidaugino. 
Valdyba išrinkta iš sekan 

čių ypatų: pirm. p. J. Bu- 
dris, Vice pirm. p. V. Sen- 
(kus, Raštininku, J. W. Liut 
kauskas, antruoju raštininku 
B. Kopustaitis, ižd. A. Liut- 
vias. Direktoriais darinkti 
šie: J. A. Ribinskas, F. J. 
Lopinskas, A. Makutenas, ir 
J. Dapkus. Senesni direkto- 
riai Kun. B. žindžius, A. P. 
Zailskas, M. Butėnas, A. 
Medway ir S. Mack. (Ma- 
kauskas) Knygų prižiūrėto- 
jai : Dr. A. Bacevičius J. Žo- 
lionis ir V. Bražinskas. 
Valdyba susideda iš visiems 
vietos lietuviams, gerai ži 
noma žmonių. Galime tikė- 
ti, kad jie sugebės ir gerai 
patobulins šią Bendrovę, 
kaip nariais taip ir turtu 
Kiekvienas prižadėjo steng- 
tis prirašyti savo pažįsta- 
mų ir savo šėrų skaičių 
padauginti, kad ateinan- 
čius metais padvigubint šią 
Bendrovę nariais ir turtu. 

Iš susirinkusių kalbų gali- 

m a buvo pastebėti, kad vi^- si pilnai likosi užganėdinti 
iš pereitų metų raportų. 
Tiktai reiktų visiems pasi- 
stengti ir paraginti vi- 
sus vietos lietuvius, kad pri- 
sidėtų prie šios Bendrovės. 

Tad visi stokime dabar 
už šios Bendroves ir padvi- 
gubinkime jos skaičių narių 
ir turto ant ateinančių me- 

tų. 
B. Kosputaitir 

MONESSEN, PA. , 

Šiame miestelyje yra ke- 
lios plieno dirbtuvės. Kad 
dabar visose S. V. siaučia 
plieno darbininkų streikas, 
dėlto ir musų miestelio ulie- 
110 darbininkai streikuoja. 
Ir jau kelius kartus mėgino 
sušaukti susirinkimus, bet 
miesto valdžia stuoja už 
kampanierius ir yra kompa- 
nijos kontrolėje; dėlto susi- 
rinkimams įvykti nedalei- 
džia. 

j Dauguma darbininkų ei 
na Į Charleroi, Pa., kur kas 
nedėldienį yra laikomi dar- 
bininkų, streikierių susirin- 
kimai. 

M. 
i — 

PITTSBURGH, PA. 

L. G. D. 36 skyrius ren 

gi a balių, kuris įvyks spa- 
lio 29 d., 7:30 vai. vakare., 
Kleino svetainėje, 2813 
Penn ave. Šito baliaus visas 
pelnas skyriamas Lietuvos 
naudai. 

Visus Pittsburgh'o apielin 
kės lietuvius, meldžiame ko 
skaitlingiausia atsilankyti 
ir tuom pagelbėti Lietuvai 
kovoti su-savo priešais. 

Kviečia, Komitetas. 

I Jauna mergaitė — tikras 
'kalėjimas. Jį vyro laisvę su- 

varžo kaip tik saau panori. 

Moteris, kuri primerkto- 
mis akimis į tave žiuri, da- 
bokis nuo jos, nes ji tave 

^taikosi pavergti. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUS'/ KAINAS. 
ant Curų, Lentų. Rimų Ir Stogams Poplorl© 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul siubg Ii vldaua, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS, WRECKING CO. 

800M039 80. HALBTED STREET, CHICAGO, IUL. 

I^1E3E0RTY BONDS 
14%s perkame Llborty Bonda a ✓—s & t—^ r_T 
plln* "casb" vartf. Atnefklt# V.^- Jr\^. i~l 
ĮT-oa »t,ų,kite. J.G. SACKH2IM & CO. 
Atdara kaadlen nuo 9—C 
Utarnlnkalfl K et v argai* tr 1«*35 lVJltflrBuke Avfl. 
Subatomis 0—9. tarpe Woofl tr Paulina gatvių: 

Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

07dau visokias Ilgos naujausiais bud^s ir su pagelto 
naujausių ir tobuliausių elektri kinių įtaisų. 

Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 iki 8 vak. Nedčldlenlais 10 iki 12. 
1845 West 47-*a netMi nuo Marshfl.Md A ve. 

^ PRANEŠIMAS. 

L. G. D. 36 skyrius laikys ji 
susirinkimą spalio ?Gd., 5 
vai. po piet. 2741 Liberty 
ave., Lietuvių Piliečių na 

me. 

Malonėkite visi atsilanky 
ti, nes bus pakelta d.'ng 
svarbių dalykų ir bus isduo 
tas raportas iš komiteto vei 
kimo. Taip gi meldžiame at 
silankyti ir tuos, kurie nepri 
klauso prie L. G. D., ir pri 
sirašyti. 

Komitetas. 

KENOSH \, WIS. 

L. G. D. 32 skyx'"»s susi- 
rinkimas įvyks ketverge, 23 
diena 7:30 v. vak. "Schlitz 
Hali." 

Gerbiamieji nariai ir rė- 
mėjai malonėkite visi susi 
rinkti, taipgi ir naujų narių 

i atsiveskite. 
P. Kaminskas, raš/. 

GELBĖKIM LIETUVĄ IR 
SUŽEISTUOSIUS. 

Lietuva papludusi krau- 
juose, paskutiniais laikais 
ateina žinios iš Lietuvos, 
kad lietuviai kariauja su ru- 

sų, vokiečių armija. Gina sa 
vo numylieta žemės kampe- 
jli, deda savo gyvastį už Lie- 
tuvos Laisvę. Mums jau de- 
lei geresnio paliudijimo pa- 
siekė mus, net keletas laiš- 
kų, nog pažįstamų ir gimi- 
nų, jie sako: "kovosime už 
laisvę kol gyvi busime." 

Kas mums Amerikiečiams 
lietuviams palieka daryti? 
Ar mes jau taip papratcme 
sau ramiai žiūrėti į visas tas 
baisinybes, kurias kenčia 
musų broliai Lietuvoje? Ar 
pas mus nesirando nei ma- 

žiausio sudrėbėjimo širdęs, 
kuomet girdime juos šaukian 
čius pagelbos; kuomet tiesia 
jie savo suvargusias rankas, 
prie musų, broliai lietuviai 
musų viltis, jumyse! Istiesu 
mes turime sustoti nors ant 
mažos valandėlės, atsidusti 
savo širdyse ir skubti kuo- 
greičiausiai su pagelba, ant 

i kiek galint. Tai pirma pa- 
gelba, pirma musų prieder- 
me yra remti Lietuvos Rau- 
donasis Kryžius, prisirašant 
įmokėdami du doleriu me- 

tams, Lietuvai Gelbėti Drau 
gijon. 

, Musų šventą priedermė 
yra prigulėti prie L. G. D. 
ir gelbėti Lietuvos sužeistus 
ir sergančius kareivius bei 
ir kitus reikalaujančius pa- 
gelbos. Jau galima sakyti, 
kad chicagiečiai padarė pra- 
džią surinkdami drapanų 
virš dviejų tonų, prisirašy- 
dami keli šimtai metinių są- 
narių į L. G. D.,, bet to dar 
neužtenka visai mažas nuo- 

šimtis prisidėjo prie to šven- 
to ir taip svarbaus darbo, ki- 
ti visai lyg ir negirdėję butų, 

parengtas 
RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠ. 

IR PAS. KLIU.30. 

Sud. Spalio 25 d. 
Schoenhofen Svet, 

kamp. Milvvaukee ir Ashland 

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

(Iš anksto perk. tikietus 35c.)* 

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

nus, vaikinus ir paneles, vyrus ir mo- 

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

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

kitiems lyg visai svetimas da 
lykas, kad jo brolis vaitoja 
saukiasi pagelbos, kad jo se 

šuo, motina ar senas tėve- 
lis laukia kiekvieną valandą 
nuo jo pagelbos! Taigi 
mieli, broliai ir seseris, kuo- 
met jųs kas nors pakalbins 
prisirašyti ir tapti narių L. 
G. D. tai neatsisakykite, bet 
prisidekite ir kitus paragin- 
kite tapti los Draugijos na- 

riais.... 

M. K. Šilis. 

DAKTARAS PARDUODA 
SAVO NUOSAVYBE- 

' 

] 

Esu priveistas parduoti labai 
pigia kaina pusiau atskirtų 6 
fliatų namus. $8000 j mokėt i už 

abu, randa išmokės likusius. 
Randasi prie 6539-41 Normai 
lUvd., -1—4 ir 2—5 kambariai. 
\ iskas akmenų arba plytų; 
grindįs ir kiti aptaisymai ar- 

zu'lo lentų; elektros šviesos. 
6 miegamieji porčiai, liotas 
')0xl25 pėdų. Randos $£06 i 
mėnesi. 

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

jausios mados; 3—4 ir 2--S 
kambariai; liotas 37'/ 2x125 
pėdų. Randos neša $201 i mė- 

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

Weils, pardavėjasMcClun, 217 
W. 69th St. Tel. \Yent. 1845. 

Kad Salute Storuacli Bitters yra pri- 
pažintas Washingtone, D. C. aiž tikrą 
ir geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs viduriu nesveikatą., 
skauda po krutinę. vidurlŲ užkietėjimu 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apėtito galvos skausmą., 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutos 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.60, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, G bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

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

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTR.ANAS CO 

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

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. NflIK&LlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos .4712 S. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone Jt»;ospect 8585 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoju jau IV metai 

*140 8. Morgan 81., ktrt4 32 at. 
8peclaJI«ta* Moteriškų, Vyriik*. 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 8—10 ryto, 12—J 
piet. b—s vak., NedSl. »—2. 

TELEFONAS YARD8 M7. 

Phone Canal 257. 

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

Naujienų NaiDe 
1739 S. Halsted St. Ciiicago 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir ? 

iki 9 vakare. 

Telephone Drover 6052 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Nedėliomis pagal sutartį. 

3261 S. KALSTED 37., CHICAGO 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DEN'flSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliouiis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos Gatvės. 

, PAIKŠYSTE PIRKTI į 
PAMEGŽDŽIOJIMUS- 
Žmogus perkantis pugų, že- 

mos rūšies pamėgždžiojimą yra 
vienintelis, kuris daugiausiai 
nukenčia. Dirbėjams tikrųjų 
gyduolių pa m ėgž d ž io j i m a s reiš 
kia* kad šios gyduoles duoda 
laukiamas pasekmes. Trinerio 
American Elixir of Bitter \Vi- 
ne yra pirmos kliasos gyduoles 
nuo užkietėjimo, nevirškinimo, 
galvos skaudėjimo ir kitų vi- 
durių nesveikatingumu. Tos vei 
da saugiai ir be jokio skaus- 
uo. Jos yra žinomos per 30 
lietų. Jos buvo ir yra pamėž- 
l/.iojarros ant kiekvieno žings- 
įio ir kiekvienu žvilgsniu; jų~ 
uitaisymas,\ vardas, užraašas, 
paskutiniuoju laiku net apgar- 
sinimą ir pakelio pavidalą. To- 
clC'l mes primename savo kos- 
tumeriams, kad pirkdami vi- 
suomet butų tikri, jog jie gau- 
na tikrą Trinerio Americai 
L£lixir of Bitter YVine, o ne pi 
gų, žemos rūšies pamėgždžio* 
jinią. Trinerio gyduoles gau- 
namos kiekvienoj vaistinėj. 

Josepli Triner Company 
1333-43 S. Ashland Ave-, Chi 

eago. 111. 

(Copyright 1919, by Josepl 
Triner Company). 

Phoncs: ^ arda 155—551 
Resicicncc Phonc Drover 7781 

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

Filduine Visokius Receptus 
3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

J Tclephons Yards 1532 
> DR. ?. KŪLIS 
j LIETUVIS GYDTTOJAS IR CHIRURGAS i Gydo visokias ligas motery, vaikų ir vyr i. | Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vvrų ligas. [.3259 So. Halsted St„ Chlcago, III. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roaelandot 10900 S. Michlgan Av 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chic.agos ofisai: 4515 S. Wood St 
Tik Ketvergo vak. nuo 7 Iki 9. 

Telefonas Yards 723 I 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ3ISENCJUSI08 

L | Q O 8 

VaJandoa: 9 lld 13 ir 4 lkl « 
yakarala. 

?!(!& SO. MORGAI STREET 

Dr. M. Herzmari 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuvlamj žinomai per 16 ■« 
't) irsipo patyrę* pytfrtojaa. ckirurg* ir akuŠerla. 

Gydo aitriai ir chroniilcaa ligas, tt 
rų moterų ir vailnj. papai nauiattiia 
metodas. X-Ray ir idtokfaa ekktraf 
r-netaisni, * -"TT'?? 

Ofisas ir LaboiatorIJa: 1025 VV. ISta 
Street, netoli Fi«k Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 piefcj, Ir 
6—8 vnkarris. Tciephoae Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 r-V. tlkUl. 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norinčias gauti prekes pinigų ir kitų žijyių 
meldžiame kreiptis pas: 

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

Spalio Mėnesio 

Ly on & Healy 
PARDAVIMAS' 

PIANAI SUGRĄŽINTI NUO ftAMAVIMO 
IŠ VASARINIU NAMU. 

i» 4> 

jm 
TARPE tų augščiau paminėtų instrumentų randasi 
ir nuisų dirtuvių darbo, taipgi instrumentus darbo 
kitų gerai žinomų dirbtuvių. Daug iš mainytų pia- 
nų taipgi rodoma. 

ATEIKITE IR PAŽIŪRĖKITE 
MUSŲ PUIKIAS VERTES. 

Sekdami kasmetinį paprotį, darome pardavimus pra 
turtinimui vietos, mes padarėme dideles kainų nuo- 

laidas ant didelio skaitliaus Sterling instrumentų. 
Tie pianai yra ko ne nauji,—nekurie iš jų yra tik 
apie du ar mažiau mėnesių vartoti. 
Kiekviena pianą mes gvarantuoiame. Tokia gera 
proga negreit jums vėl pasitaikys, sau mažiau pri- 
sieis laukti kitus metus. 

UPRIGHTS — GRANDS — PLAYERS 
Jus rasite puikiausį pasirinkimą vartotų pianų, ko- 
kių jus dar pirma nesatae matę- Viskas puikiausioj 
tvarkoj, kaip tai Steimvay, Lvon & Healy, \Veber, 
Knabę, Krakauer, Chiekering, Conover ir daugelis 
kitų. 

SĄLYGOS:—Mėnesiniai ni< kes- 
čiai pritaikomi jusų išgalei. 

Wabash Ave. 

prie Jackson 
Telefonas 

VVabash 7900 

Cia rasite viską, reikalinga muzikoje. 

'»««' 

SAKANTIS LAIVAS SU VISOKIAIS 
SIUNTINIAIS IŠEIS IŠ NEW YORK'O 
PRIEPLAUKOS APIE 10 TA DIANA LAP- 
KRIČIO (NOVEMBER) !R PASIEKS LIE- 
TUVA PRIEŠ KALĖDAS. 

JEI KAS PRISIUS MUMS SAVO S1UN 
TINI VĖLIAUS NEGU 8-TĄ. DIENĄ LAP- 
KRIČIO, TO SIUNTINYS BUS PASIUSTAS 
Į LIETUVĄ KITU LAIVU PASKIAUS. 

II 
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Lithuanian Amenican Trading Co. 
(NAUJAS ANTRAŠAS) 

I 

680 FIFTH AVENUE, N E V/ YORK CITY, N. Y. 



Aukautojai ir Jy Aukos. 
Per Laisves J'arpo Išleistuves 

PASARGA. 
Visi gerbiami aukautojai, 

kaip draugystės* taip ir pavie- 
niai, tėmykite j atikų sarasą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

DR STĖ ŠV. JUOZAPI A 
PIEKUNO, IŠ SO. CHICA- 

GO. ILL, $25. 
Ažusėnis Pranas .... SI.00 
Atkočiūnai Povilas ir Save- 
ra 2.00 
Alšauskis Stanley 2.00 
Abramavičius Jonas .. 1.00 
Aleksandravičius Wal- 

ter 10.00 
Atkočiūnai Juozas ir Va- 
lerija 10.00 
Adamovicz Stanley .. 1.00 
Atrosh A 1.00 
Alzbertas Vincentas .. 1.00 
Ališauskis Joe 1.00 
Apunskienė Zofija .. 1.00 
Ališauskas Alek 1.00 
Alvikis Juozapas .... 5.00 
Adomaitis Jonas .... 1.00 
Avobel Jozeph A 1.00 
Alsokeris M 2.00 
Auškalnis Jonas .... 5.00 
Andrekis J 1.00 

Akatonas Petras 1.00 
Aukštolis Juozapas ..1.00 
Abromavičia Petras .. 5.00 
Abromaitis Juozapas 5.00 
Apacanka Kazys .... 5.00 
Aleksandrovicz Johhn 1.00 
Alekna Nikodimas .. 1.00 
Abrarn John 1.00 
Adomaitis Vencent .. 5.00 
Andrijauskas J 5.00 
Ankriunas J 5.00 
Adomaitis Kazimier .. 5.00 
Adomovicz Juozapas 1.00 
Adomaviče Ignacas .. 1.00 
Beinoris Antanas 1.00 
Baltrušaitis M 1.00 
Brazaitis Antanas 2.00 
Bačiulis Frank 2.00 
Brais Atanas 1.00 

Bagvilo John 1.00 
Baltrimas Chas 1.00 
Butrimaitis Domicei .. 1.00 j 
Butkus Ben. M 5.00' 
Baieonas Silvestras .. 5.00 j 
Baltikauskas Jarominas 5.00 i 

Bagdonas Ona 2.00 j 
Bisauskas P 2.00 
Barauskas Konstantas 1.00! 
Butkus Vincetas 5.00 
Bartkus John 5.00 
Batkevicz Wladislaw 5.00 
Bieskis Tamošius 5.00 
Bakutis Veronika .... 1.00 
Bitautas Kazimieras ..1.00 
Balkauskas Antanas .. 1.00 
Balčiūnas Joe 2.00 
Bučas Anton 10.00 
Baltrušaitis Juozas .. 1.00 
Beinoris Pranas 1.00 
Balkis Joseph 1.00 
Blinsrupas V 1.00 
Bakutis K 1.00 
Brusokas Vincas 10.00 
Balkaitis Antanas .. 5.00 
Barauskas Stanley 5.00 
Berniunas Juozapas .. 5.00 
Bagdonas Juozapas 10.00 
Bitautas Pranas 5.00 
Barkus Frank 2.00 
Bradauskis Jonas .. a.uu 

Bartkus Ignacas 5.00 
Balčaitis Povilas .... 5.00 
Bagdanauskis Vincas ..2.00 
Biedrik John 3.00 
Birgelo Ignatz 3.00 
Birgisla Franciškus .. 1.00 
Biežis S. Dr 5.00 
Beršenas Andrius 5.00 
Bamaskaus Mikolas .. 2.00 
Birbilas Jonas 5.00 
Basite Petronė 1.00 
Balčiūnas Jozas 1.00 
Bridelis Petras 5.00 
Brieknis J 2.00 
Bartkus Antanas .... 2.00 

(Bus daugiau). 

v 

Vietines Žinios 

SUMUŠĖ SAVININKĄ iR 
APIPLĖŠĖ KRAUTUVĘ. 

Vakar du apsiginklavę 
plėšiku įėjo i p. J. L. Brown 
krautuvę, 909 E. 47-tos gat- 
vės ir sumušę savininką pa 
ėmė $3,000 vertės kailiukų 
ir išėjo. 

VAIKĄ SUVAŽINĖJO 

Vakar, kaip 1:30 po pietų 
ant Morgan gatvės p. Pra- 
nas Gurecki automobiliu su 

važinėjo vienuolikos rnetų 
lietuvį vaiką Joną Auksutį. 

TĖVYNĖS MYLĖTOJAI. 

Crane dirbtuvės apie 50 
vyru, lietuvių jau laikė ke- 
letą susirinkimų. Susirinki 
muose tariasi važiuoti į Lie 
tuvą ir kariauti prieš jos 
priešus. 

Pastarieji vyrai yra nuo 

25 iki 40 m. amžiaus ir gali 
savo lėšomis apsirėdyti, iš 
simaitinti ir parvažuoti j 
Lietuvą, nors ir šiandien. 

$20,000 KAIPO DOVANA 
BELGIJOS KARDINOLUI. 

Utarninko vakare per Bei 
gijos Kardinolo priėmimo 
prakalbas, kurios atsibuvo 
Auditorium teatre, į dvi va 

landė laiko tapo surinkta 
$20,000. Pinigai yra skiria- 
me kaipo dovana Belgijos 
Kardinolui Mercier. 

Bet tai dar maža auka. 
Kuomet kardinolas buvo pri 
imtas New Yorke ten į dvi 
valandi laiko tapo jam 
sudėta $1,000,000. Syra 
cuse i dvi valandi sudėjo 
$100,000. Chicaga tai ma- 

žiausią auką ikišiol sudėjo. 

TOWN OF LAKE 

Susivienijimo Lietuvių 
kareivių susirinkimas įvyks 
ketverge, spalio 23 d., 8 v. 

vakare., p. Turaškos svet., 
4415 So. Wood gatvės. 

Visi ex-kareiviai ir paša- 
liniai vyrai, malonėkite at 
silankyti ir pamatyti karei 
vių veikimą. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 
i 

Amerikos Lietuvių Karei- 
vių Susivienijimo susirinki- 
mas įvyks spalio 23 d., 7:30 
vai. vakare, J. Neffo svetai- 
nėje, 1500 So. 49th Ave. 
kampas 15-tos gatvės. 

Visi ex-kareiviai ir šiaip 
jau vyrai nuo 18 iki 45 me 

tu esate kviečiami atsilanky 
t i ir prisirašyti prie šios 
svarbios organizacijos. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 

Dieninės Vaikų prieglau 
idos Draugija rengia pasilin 
Ksminimo vakarą, kuris atsi 
bus nedėlioje, spalio 26 d., 
Šv. Antano parapijinėje 
svetainėje. 

Pasilinksmintas bus 
puikus. Likęs nuo vakaro 
pelnas eis naudai Vaikų prie 
glaudos draugijai, del užlai 
įkymo ten esančių vaikų. 

Visus kviečiame kuoskait 
lingiausiai atsilankyti, 

i Komitetas. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Moterių Apšvie- 

tos Dr-ja turės virimo mo- 

kyklos kursus, kiekviena 

Ketvergą 7:30 vai. vakare 
Mark White Sguare, So. Hal 
oted gatvės. 

Narės ir visos moteris ir 
merginos meldžiu atsilanky- 
ti. 

M. Švarlienč. 
i 

LIETUVOS ^NINKO 
RR-JOS NARIŲ DOMAI. 

Šiuom pranešu, kad vi. i 

nariai nedėlioje, spalio 1/; 
d., 1:30 vai. po pietų, \ 
valote susirinkti į M. Mel- 
dažio mažąją svetainę, 2242 
W. 23rd PI. Iš kur imsime 
dalyvumą apvaikščiokime j 
"Lietuvos Jaunikaičių Dai 
nos Mylėtojų Draugijos" 10 
metų sukaktuvių. 

J. Raugevičia, rast. 

WEST SIDE. 

Lietuvor Gelbėjimo Drau- 
gijos 2-tro skyriaus susirin 
kimas įvyks penktadienį, 
spalio 24 d., 7:30 vai. vak. 
M. Meldažio svetainėje, 
'2242 W. 23rd PI. 

Visi nariai malonėkite bu 
tinai atsilankyti, nes turia- 
me daug svarbių reikalų ap 
tarimui, taipgi atsiveskite 
draugus bei drauges del pri 
sirašimo prie šios naudin- 
gos draugijos. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Sekantis susirinkimas A. 

M. C. & B. W. of N. A. Lo- 
cal 257, atsibus ketvergo va 

kare spalio 23-čia d., 8 vai. 
pc^o Piežinskio Svetainėje! 
4600 S. Paulina gatvės. Vi- 
sus narius ir narės kviečia- 
me atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalykų del pa 
tarimo. Mėnesinius mokės 
čius, meldžiu atnešti į musų 
raštinę, kurį randasi, 4539 
So. Marshfield Ave. Duris 
atdaros kas diena nuo 2 vai. 
po pietų lig 8 vai. vakare. 

Kviečia Valdyba. j 

DR. M. T. STRIK0L1S 
Lietuvis Gyd/.ojas ir Chirurgas 

2914 W. 43rd £<t. ir Francisco A v. 
Telefonas McKinley 223. 

Ofisas: 1757 W. 47th St. (47 ir \Yood) 
Telefonas Boulevard 160 

Vai.: 10 ryto iki 2 po pietų; 6:30 iki 
8:30 vak. Neaėliontts 9 iki 12 ryto. 

Illinois Farmos 
Didelis Bargen^s. 

160 akerių i pietus nuo Chicagos. 2i->- 
mė visa dirbama, 1 mylia nuo miet;' 
ant šios farmos yra dvieji budini \ 
mašinos ir gyvuliai: 4 arkliai 2 mul:. a 
3 melžiamos karvės, 2 veršiai, 9 k 
lės. Ricinai pašaro ir grudų užtektinai, 
šita farma turfouti parduota i trum- 
pi), laiką, iš priežasties ligos. Gali pirk- 
ti už mažus pinigus. Pusę {mokėti, o li- 
kusius ant 5 metų. 6 nuošimčiu. Po pen 
kių metų pradėti sumą, mokėti. Kas 
pirmas atsišauks tas gaus farmų. 

60 akerių geros žemės ir geri bu- 
dinkai, 1 ir pusė mylios nuo miesto 
ant Dixie Ohio kleio. Didelis sodnas. 
Lietuvių apgyventa vieta. 45 akeriai 
dirbamos, 15 akerių miško ir ganyk- 
los. Savininkas turi biznj, užtat par- 
duoda už pusę prekės, už $3.200, $2.000 
jmokėti, o 12 šimtų. 5 metus palaukę. 
Skubinkis greiaiau, jei nori jgyti šitą 
farmų. 
.. F irs National Realty 

and Con. Co. 
840 West 33rd St., 

Chicago, 111. 

ŽEME IR NAMAI. 
Turi buti parduota j trumpą, laiką,, 3-jų 
pagyvenimų namas, cimento funda- 
mentas, 3 metų senas, randos reša 38 
dolerius į mėnesį. Kaina 35 šimtai, ran 
dasi prie 4221 Artesian Ave., $1000 j- 
mokėti, likusius ant lengvų išmokėji- 
mų. 

Parsiduoda mūrinis namas ant 2-jų 
lubų, po 6 kambarius, ant Bridgeporto, 1 

randos neša $27 dolerius j menesį. Par 
siduoda uš pusę prekės $1500. 

Mainome farmas ant miesto namų 
ir miesto namus ant farmų. 'Jeigu kaa 
nori pirkti farmą Atwood Park, 111., 
tai meldžiu atsmaukti. 

Firs National Realty 
and Con. Co. 

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

RF'^'A PAGELBOS. 

MERGINOS 
ir 

: AUNOS MOTERIS 

Su ar Be 

Patyrimo 

Dirbti prie 

Ženklinimo 

Elliot-Fisher 
operavimo. 

Laiškus atidarinėti. 

Užrašinėjimo. 

Stencil cutting. 

Pi 1 d jono. 

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

Gera mokesti. 

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

karus iš didmiesčio. 

Ateikite ir pamatykite 
Mrs. Weaver 

Employment Office, 
ant žemutinių luj^ų. 

MONTGOMEDY WARD 
AND CO. 

1 aj ieškau Kazimiero Aukš- 
tu \io paeina i: Kauno gub., 
Ui rgės pav., Balninkų pa- 
ra]).. lartinonių sodos. Jeigu 
kas 

~ 

įote kur jis gyvena arba 
:is ]>ats lai atsišaukia, nes dėl 
o yra atėję laiškų iš Lietuvos. 
Ytsišaukite kaip gal i fa grei- 

čiaus. Rapolas Pirogis, 364 — 

22-nd St', ftefroit* Mieli. 

Pajieškau savo dėdės Liud- 
vlko Kazlaušia(57"paeina iš Kati 
To gub., Karklienų miestelio, 
Pašilų parap., Telšių pav., 
''rangus dėde, aš manau, kacT 
pats atsiliepsi, nes labai man 

norėtųsi su tamista susirašyti. 
Taipgi kas žinote jį' praneški-' 
fe man žemiaus paduotu ant- | 
i su, už ka busiu labai dėkin- 

gas. Liudvik Banis* 1900 Col- 
lins St., Joliet, 111. 

Tel. Ya"ds 3654. 

Mrs7.A.Michniewic 
Baigutii Akušerijo 1 

Chlcagl, III. 
kolegiją,; ilgdi prak* 
kavusi Pennsilvani 
jos hospltalSse. Pa 
sėkmingai patarnau 
Ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) Į 

AKUŠERK* 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakare 

VALENTINA DKiiSSMAKING 
COT,LEGE 

Molina bIavimo- klrpli*©, dteignJng 
diflcomlt lr vakarais d£l blzulo li 
aamŲ. Paliudijimai Išduodami ir rio 
rba rąžykite, o męe pasistougsimfl 

autftikti jums patulm*. 
os parūpinamos dykai. Atsilankykite 

3407 W Madlton «t- 

SARA FATEK, Principal 

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-1 
gulės nua jusų pačių. 

Privalo kalbėti, skaityti ir! 
rašyti anglų kalbą ir turėti1 
pradinės mokyklos mokslą. 
Kreipkitės j Emplymnet Of- 

fice, pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGOMEDY WARD 
AND CO. 

REIKALINGA LEBERIU 
1 LIUMBER Y ARDA 

PASTOVUS DARBAS. 
HERMAN H. HETLER. 

2601 Elston Ave., 
LAUKITE PRIE VARTŲ. 

PAJIEŠKAU savo pusseserės Onos 
Stankiutės, po* vyru Biržinskienė, pa- 
eina iš Kauno rėdybos. Kauno aps- 
kričio, Krakių parapijos, Užvarčių 
kaimo. Ji pati, ar kas kitas ją 2lno 
malonėkite pranešti Mataušui Bartkui, 
3239 S. Emerald Ave.. Chica^o, III. 

U. S. of A. 

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

Severa's 
Kidney and Liver Remedy 

(£jVeros Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 

pūslės uždegimo, susilaikymo ar 

pertiršto šlapumo, .skausmingo šla- 
pinimosi, geltligės ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė- 
nose paeinančių nuo inkstų betvar- 
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 75 ct. ir 5 ct. taksų, arba 
$ 1.25 ir 5 ct. taksų. 

rEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BILŽIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

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

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 mokeętis besimokinant' 

Pastovus d arba. 

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. 

MONTGOMEDY WARD 
AND CO. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
VAIKU, VAIKINU, VYRU, 

JAUNU VYRU 
nuo 16 iki 25 motų. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTMENT 

birbti mv.sų prekių ir išvežiojimo eky- 
o. Išpildyti ir patikrinti orderius. 

Vynioti pakuoti ir svirti siuntinius. 
VAIKINU NŲO 16 IKI 17 METU 

'vlcrkų-Raštir.inkų, prie abelno darbo 
r.:usų raštinės ir prekių skyriuje. 

VYRU 
P-.kuotoj'.i Trolcerių, Lebeįių i.* 

\Varhousemenų. 
•str.-u? dnrba:-.. Gera proga išsidirbti 

.'nrb-f Gera pradinė mokestis.! 
nuo 8 iki :41. Subatomis 

iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

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

REIKALINGA PATYRĘS 
MANADŽIERIUS DEL 

GROSERNES IR BUČER 
NĖS. GERAS MOKESTIS. 

KREIPKITES LAIŠKU 
ARBA YPATIŠKAI PAS 

WORKERS' CONSUMERS 
ASSOCIATION. 
2005 Lake St, 

Melrose Park, III. 

1 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA VAIKINŲ 

PILDYMUI ORDERIŲ 

Vyniojimui 

PASIUNTINIŲ 

16—18 metų 

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

Tai nuo jusų priguli 
patyrimas nereikalingas. 

GEROS MOKESTIS. 

Turi kalbėti, skaityti ir ra- 

šyti angliškai sau mažiau 
turi buti baigęs pradinę mo- 

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

Employment Office 
pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGOMEDY WARD 
AND CO. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
REIKIA MERGINŲ 

IR JAUNU MOTERŲ 
OFISO DARBAI 

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

be patyrimo, jaunos moterjH ir mergi- 
nos kurios moka gerai rašyti, skait- 
liuoti, patikrinti orderius, Urbti sąs- 
kaitas, rąžyti ant mašinfilėa 'r t. t. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTFENT 

Geros algos geri darbui jaunoms 'i.ote- 
i, y:\. siūloma, kurios 

rl pildyti orderius, vynioti pakuoti 
ckoii musų žnislų, vaistų fieverykų, 

"'•rii-ts. n ".ko ir šniūrelių depar'a- 
to. 3,-crti pakuoti ir s. rtouti ciun- 

:u •. 

'!• PAGELBOS DIRBTUVEJK 

"U3 žngeidus darbas mu« 
?•: dirbuvčjo. Gera nrogr. lšsi- 
^~ nuo s iki 4:45. Suba- 

oniis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
SHIPPING DEPARTMENT 

REIKIA VYRU 
loberiu ir Irokerlų dirbti Ship- 

;>ing Department. 
1 i.- dėlioti freitD ir expreso 

luntinius. 
s 

Ta alga. Valandos nuo 8 iki 4:41. 
nbatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 
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