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¥ Bolševikai uždare ofisus 
Petrograde. 

Artinasi didelis angliakasių 
streikas. 

DENIKINAS UŽĖMĖ 
OREL. 

Londonas, spalio 15 d.— 
Šiądien čia gauta praneši- 
mų, kad Denikino armija 
jau užėmusi miestą Orei, 
238 mylios nuo Maskvos. 

Mieste daug suimta bol- 
ševikų, įvairios kariškos me- 

džiagos ir amunicijos; De- 
nikinui taipgi tekę dvi ba- 

^ tarėjos bolševikų artilerijos. 
Denikino armija turinti pa- 
sisekimų ir kitose vietose. 

Taipgi ateina gandų buk 
tuli bolševikų komisarai 
jau rengiasi apleisti Mask- 
vą ir nešinas Turkestanan, 
jei pradės bolševikams blo- 
giau sektis. 

bolševikai uždare 
OFISUS PETROGRADE. 

i- 
Londonas, spalio 15 d.— 

Iš Revelio paranešama, kad 
bolševikai uždarė savo ofi- 
sus mieste Petrograde perei 
tą ketvergą, spalio 9 d. ir 
buk yra prisiruošę apleisti 
Petrogradą bile laiku. 

Generolas Judenič, kaip 
praneša, jau užėmė miestą 
Pskovą ir vis artinasi linkui 
Petrogrado. 

AMERIKA NEDALYVAUS 
BLOKADOJE PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS 

Paryžius, spalio 15 d. — 

Suvienytos Valstijos nepri- 
sideda prie bolševikų blo- 

kados, kurią ketina uždėti 
talkininkai. 

Suvienytų Valstijų atsto- 
vai užreiškė, kad S. V. ne- 

sutinka palaikyti blokadą 
ramiaisiais laikais; gi nie- 

kas iš talkininkų nėra ka- 

rėje su Rusijos sovietais. 

ARTINASI DIDELIS 
ANGLIAKASIU 

STREIKAS. 

Indianapolis, Ind., spalio 15 
d. — Angliakasių unijų cen- 
tro valdyba išleido įsaky- 
mą, kad butų sustabdyti vi- 
si darbai kasyklose vidur- 
naktyje 31 dieną spalio. Po 
Įsakymu pasirašo angliaka- 
sių unijos prezidentas 
Lewis ir sekretorius W. 
Green. 

Šiądien išsiųsta iš centra- 
lės unijos raštinės laiškai su 

įsakymais į 4,000 angliaka- 
sių unijos lokalų. 

Todėl 1 dieną lapkričio 
gal susilauksime vieno iš- 
dižiausių streikų Suvienyto- 
se Valstijose. 

SENUS PADARO 
JAUNAIS. 

Paryžius. Dr. Serge Vo- 
ronov, praneša, kad su pa- 
gelba tam tikros operacijos 
galima padaryti seną žmo- 
gų jaunu. Jo manymu, se- 

nis 70 metų, gali persikeis- 
ti j 30 m. vyrą. 

Jis darė bandymus sugy- 
vunais ir turėję geras pa- 
sekmes. Ir išgydęs vieną 
silpnaprotį, kurio viduriuos- 
na įleidęs tulų sulčių iš jau- 
nos beždžiones. 

Pajaunimui senio, sulyg 
Dr. Voronov metodos, yra 
reikalingos sultįs jaunuolio. 

BERLYNE STREIKUOJA 
15,000 KLERKŲ. 

Berlynas, spalio 15 d. — 

Čia iškjlo liaujas klerkų 
miesto įstaigų streikas; 
streikuoja apie 15,000; rei- 
kalaujama didesnės algos. 

Svečiai pas Svečias. 

Rusai ateiviai yra kaip ir svečiai Suvienytose Valstijose, bet uoliai 
platina bolševizmu. Paveikslėlis parodo Gary, Ind. rusų kliubą, kur valdžia 
apžiūrinėja ten rastus šautuvus ir įvairią literatūra. 

NEW YORKE IŠGELBĖ- 
TA 425 SKĘSTANČIŲ. 

New York, spalio 15 d.— 
Praneša, kad New Yorko 
apielinkės vandenyse pe- 
reitą vasarą tapo išgelbėta 
425 skęstanti. Apie tris 
ketvirdalius išgelbėjo na- 

riai, taip vadinamo, gelbė- 
tojų korpuso. Narių gelbė- 
atojų korpusas New Yorko 
apielinkėje turįs 5,500. 

SERGA SAMUEL 
GOMPERS. 

Washington, D. C., spa- 
lio 15 d. — Amerikos Dar- 
bo Federacijos sekretorius 
šiądien pranešė, kad apsir- 
go federacijos prezidentas 
Samuel Gompers. Jis, kaip 
praneša daktarai, apsirgo 
iš persidirbimo. Paskuti- 
niais laikais Gompers daug 
dirbęs sąryšyje su taikos 
konferencija ir su iškilusiu 
plieno streiku. 

ATIDEDAMA GALUTI- 
NAS TAIKOS UŽGI- 

RIMAS. 

Paryžius, spalio 15 d. — 

Pirmiau buvo kalbama, kad 
šioje sąvaitėje bus galuti- 
nas užtvirtinimas taikos su- 

tarties tarp talkininkų ir Vc 
kietijos. Bet šiądien augš- 
čiausia talkininkų taryb? 
pranešė, kad galutinas su- 

tarties užgirimas atideda- 
mas tūlam lakui. Girdi, 11 
trukdo sudarymas įvairii 
komisijų, kurios turės pri 
'žiūrėti, kad taikos sutarties 
reikalavimai butų pildomi 

JAPONIJA NEPRIPA- 
ŽINS OMSKO VAL- 

DŽIOS. 

Tokyo, spalio 15 d. — 

Japonijos diplomatiškas 
agentas Sibire Kato, kuris 
neseniai sugrįžo Į Tokyo, 
užreiškė, kad Japonija ne- 

galinti pripažinti Omsko 
valdžios. Bet Japonija, su- 

lyg jo nuomonės, šelps Si- 
birą su maistu ir reikmeni- 
mis. 

Prie to Kato pabrieže, 
kad Japonija privalo turėti 
Sibire savo kariumenę, kad 
apsaugojus gelžkelius ir ki- 
tas įstaigas nuo sugadinimo, 
nes pačių rusų valdžia ne- 

sugebtų to padalyti. 

MIRĖ DR. KUNO MEYER 

Londonas, spalio 15 d.— 
lš Berlyno atėjo žinia, kad 
ten pranešta, jog Leipcige 
mirė Dr. Kuno Meyer, pro- 
fesorius keltiškų kalbų Ber- 
lyno universitete. Dr. Meyer 
yra pasižymėjęs moksliškais 
darbais. 

GARY SUAREŠTAVO 25 
SĄRYŠYJE SU STREIKU 

Gary, Ind., spalio 15 d.— 
Šiądien policija su pagelba 
kariumenės buvo suėmusi 
į 150 asmenų streikierių ar 

j jų šalininkų, kurie buvo nu- 

žiūrimi, kaipo gundytojai 
prie streiko. Po iškalusinė- 
jimų 25 tapo areštuoti iš ku- 
rių 7 nuspręsta ieportuoti. 
Skiriamų deportavimui pa- 
vardės slaviškos daugiau 
rusiškos. 

JAPONIJA SIUNČIA 
DAUGIAU KARIUMENĖS 

SIEIRAN 

į Tokyo, spalio 15 d. — 

Karės departamentas šią- 
dien pranešė, kad sunčia- 
ma Sibiran brigada pėsti- 

į ninku ir batalijonas inžinie- 
rių. 

BOURGEOIS FRANCU- 
ZUOS ATSTOVAS 

LYGOJE. 

Paryžius, spalio 14 d. — 

Francuzijos atstovu tautų 
Lygon tapo paskirtas Leon 
Bourgeois. buvusis premie- 
ras ir ministeris užrubeži- 
nių reikalų. Jis tapgi buvo 
taikos konferencijos lygos 
komisijoje. 

SOVIETU KANDIDATAI 
TURĖJO MENKAS 

PASEKMES. 

Buffado, N. Y., spalio 15 
d. — Vietos preliminariuo- 
se rinkimuose pirmusyk 
buvo išstatyti kandidatai 
komunistų partijos su sovie 
tų platforma. Sugrįžusie bal 
savimai parodo, kad sovie- 
tu kandidatai gave tik apie 
po 300 balsų iš 54,000. 

I 
LAKUNU LENKTYNĖSE 

DU UŽSIMUŠĖ. 
Solt Lake City, Utah, 

spalio 15 d. — Lakūnai lei- 
tenantai Kirby ir Miler, ku- 
ji'ie lėkė nuo Atlantiko iki 

| Ramiojo vandenyno, daly- 
vaudami lakūnų lenktynėse, 
nukrito su orlaiviu apie 200 

į pėdų augštumos. Kirby 
tuo,i mirė gi Miler kiek luk- 
terėjus. 

Lietuviai mušasi ties 
Ryga. 

Lietuvos Atstovai Dalyvaus 
Raso-Vokiečiu Konferencijoje. 

LENKAI UŽĖMĖ 
KAUNĄ. 

Stockholmas, spalio 15 d. 
Iš Rygos ateina žinių, kad 
lenkai pradėjo užpuolimus 
ant rus-vokiečių spėkų Bal- 
tiko distrikte. 

Rranešfajie taipgi pridu- 
riama, kad lenkai esą už- 
ėmę Kauną, kuris randasi 
60 mylių į šiaurvakarus nuo 

Vilniaus. 
..... ....td&s&Jh 

Lietuviai mušasi ties 
Ryga. 

KGpenhagenas, spalio 15 
d. — Pranešama, kad lat- 
vių lietuvių armija vis ap- 
šaudo vakarinę Rygos mies- 
to dalį, kurią laiko užėmus; 
ruso-vokiečių armija. Mu- 
šis tęsiasi be perstojimo. 

Nuo mūšio daug nuken- 
tėjo Rygos prieplauka, taip 
gi yra sugriauta daug namų 
ir užmušta civilių gyvento- 
jų- 

Tarpe ruso-vaokiečių ar- 

mijos yra daug bavariečių, 
nes tarpe nelaisvių, kuriuos 
suėmė latviai, didžiuma 
esama bavariečiai. 

Sako, anglį? kariumenė 
Rygoje. 

Pranešama, kad ruso-vo- 

kiečių kanuolės apšaudė 
Anglijos kariškus laivus, 
kurie randasi prie Rygos. 
Taipgi atėjo nepatvirtinan- 
čios žinos, kad Rygoje ta- 

po išsodyta Anglijos ka- 
riumenė. 

Blokada Baltiko pakraš- 
čių, kaip matosi, jau prasi- 
dėjo, nes angliškas skrai- 
duolis jau suėmė šešis vo- 

kiškus prekybinius laivus, 
kurie plaukė j buvusios Ru- 

sijos Baltiko portus. 

| Lietuvos atstovai, susitik?; 
su ruso- vokiečiais. 

Londonas, spalio 14 d. 
(Suvėlinta). Anglijos misi- 
ja iš Helsingiorso praneša, 
kad vokiečių generolas Eber 
hardt pakvietė Lietuvos val- 
džią, kad prisiųstų savo at- 
stovus konferencijon, kuri 
atsibus Satkanuose. Prane- 
šime priduriama, kad Lie- 
tuvos valdžia pakvietimą 
priėmė. 

pamainyti rusais. 

Mintaujoje, kaip prane- 
ša Anglijos misija iš Hel- 
singforso vokiečių valdžia 
tapo pamainyta rusais. Mln 
tau jos gubernatoriumi esąs 
paskirtas tūlas Scheide- 
mann. 

Geli. Goltz rezignavo iš 
kariumenės. 

Berlynas, spalio 15 d. — 

Vokiečių laikraščiai prane- 
ša, kad generolas von Goltz 
rezignavęs iš kariumenės. 
Tas buk padaryta delei pa- 
skutinės talkininkų notos 

sąryšyje su Goltzo veikimu 
Baltiko šalyse. 

Vokiečių laikraščiai la- 
bai neužganėdinti blokada 
Baltiko pakraščių; tas, gir- 
di, daug atsilieps ant gy- 
venimo Rytinės Prūsijos. 

PROTESTUOJA PRIEŠ 
LENKUS 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
^Chicagos apskritys vakar sa- 

vo susirinkime išnešė pro- 
testą prieš lenkus, kur;e vis 

| veržiasi Lietuvon ir užėmė 
net Kauną, kuomet lietuviu 

įkariumenė ties Ryga kariau- 
ija prleč vokiečius- 

STENGIASI PRAŠALINT! 
CLEMENCEAU KABI- 

NETĄ. 

Paryžius, spalio 15 d. — 

Clemenceau politiški prie- 
čai labai -varosi, kad nu- 

griauti Clemenceau kabine- 
tą pirm sekančių rinkimų. 
Dabar vėl bus dedamos pas- 
tangos, kad atmetus kabi- 
neto patvarkymą link seken 
čių rinkimų. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėjc. 

Šiądien greičiau bus lie- 

taus; vidutiniai šiarvakarių 
vėjai. 

Saulėtekis, 7:04; 
Saulėleidis, 6:07. 
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KAUNAS LENKŲ RANKOSE. 

.Vakar pasiekusios Ameriką žinios iš Stock 
holmo pranešė, jog lenkai pradėjo karišką vei- 
kimą prieš sujungtą vokiečių-rusų kariumenę 
Baltijos krašte; kartu pranešta, kad lenkai 
užėmė Kauną, dabartinę Lietuvos sostinę. 

Tai baisi ir padrebsianti kiekvieno lietu- 
vio širdį žinia. Jei— ji iš tiesu teisinga, tai reiš- 
kia, jog didžioji Lie uvjs dalis pateko i musij 
didžiausių priešų rai kas. Nėra abejonės, kad 
lenkai senai laukė progos dėlei užpuolimo ant 
Kalino ir ant likusios Lietuvos. Dabar ta pro 
ga kaip-tik ir pasitaikė. Vienok stebina tas, 
kad 'lenkai visados skelbė, kad jie kariauja tik- 
tai prieš bolševikus; dabar-gi jie pradėjo ka- 
rišką veikimą prieš vokiečių-rusų kariumenę, 
kuri irgi skelbia veikianti prieš bolševikus. Tas 
tla'r kartą patvirtina, kad lenkams visai nerupi 
apsisaug :j imas nuo bolševikų, bet išimtinai Lie- 
tuvos užgrobimas. 

Taip, l»a!tijos pakraštyje dabar siaučia 
baisiausia audra. Sunku dabar nuspręsti, kad 
tą audrą sukėlė, kas ja palaiko ir kuomi ji už- 
sibaigs. Sunku taipgi permatyti ir Lietuvos da- 
ba'rtinj padėjimą arba lenku veikimą Lietuvo- 
je, nes viskas padengta kokiu tai ruku, kokio- 
mis tai politiškomis kombinacijomis 

Vien k galima tvirtinti, kad vokiečiu gen, 
Goltz'o kariumenę remia tvirta jiega (nc-vo- 
kiška) iš šalies. Tarp ko kito galimą suėti (tuli 
pranešimai tą patvirtina), jog tuomi yra vyk- 
d mos Rusijos ir \" >kiet i jos monarchistų pla- 
nas. Neaišku, kodėl sąjungiečiai nesigriebia 
griežtu priemonių, griežtaus veikimo* 

Iš Ko« cnhagcno pranešta, kad latvių ir 
lietuvių kariumčnė atkakliai kaujasi su vokie- 
čių-rusų kariumenę Rygos mieste, — taipgi iš- 
eina, kad lenkai ir lietuviai ir latviai kovoja 
prieš vieną ir tą patį priešą — voki ių-rusų 
kariumenę, kuomet gen. Denikin kieta, spaud- 
žia bolševikus atgal (užėmė svarbų miestą O- 
rel su keliais tūkstančiais bolševikų-belaisvių 
ir daug įvairios kariškbs medžiagos). 

Abeltiai, iš ]>ranešimų sunku permatyti 
tikrą dalykų stovį. Neaišku dar ir tas, kad pra- 
nešime apio Kauno užėmimą nieko nepasakyta 
apie Lietuvos valdžios likimą. Vienok kai]) ten 
nebūtų, lietuviai nepasiliks p svetimų tautų 
jtengu. Lietuviu tauta apgins savo laisvę ir gar- bę — nu-o Lenkų, rusu ir prūsų, yicnybč ir tei- 
sybe suteiks■ mums pergalę: 

Lietuvių tauta pergyvena kritiškiausią 
momentą. Jos likimas sviruoja- Vienoje pusėje 
—pražūtis ar vergija, kitoje — iaisvė ir palai- 
ma. Piktai lietuvių vienybė ir pasiaukavimas 
gali priversti mūsų Tfciutą ir Tėvynę prie tos 
laisvės ir palaimos. 

Tą viską matydami, Amerikoje gyvenantįs lietuviai turėtų, galop, sujungti savo jiegas ko- 
voje už abelnus ir dėl kiekvieno brangius idea- 
lus. Dabar yra kaip-tik gera mums proga paro- 
dyti savo galybę — vienybę ir pasiaukavimą: babart juk tę .iasi Lietuvos Liuosybčs Savaitė" 
O kas neveikia ir neaukauja dėl Lietuvos, tas 
negali vadint ies sunumi jos./ Atminkime, kad 
Lietuva randasi didžiausiame pavojuje... 

PASKAITOS APIE 
UKINiNKYSTĘ AMERIKOJE. 

Tarpe didelio skaičiaus lietuvių, kurie su 
grįš iš Amerikos į Lietuvą, n?ma*:ai rasis ir 
tokių, katrie stversis savo tėvynėje už žemdir- 
bystės, ar už gyvulininkystės- Juk kaip ten ne- 
būtų, bet Lietuva pasiliks žemdirbystės kraš- 
tu, — svarbiausia rolę ekonominiame jos gy- venime los žemdirbystės produktai. Vadovau- 
ianties tirm žvilgsniu, galima net užreikšti, 
jog didžiuma iš sugrįžusių tėvynėn lietuvių tu- 
rėtų užsiimti žemdirbyste. 

Vienok idant sugrįžę "amerikantai" ga- 
lėtų pasekmingai užsiimti Lietuvoje ukininkvs 
te ar gyvulių auginimu, tai jiems reikia pride- 
r&nčiai su tuomi susipažinti dar 1>esirifošiant 
prie grjžimo. Daugelis iš lietuvių yra dirbę ei<* 
nai ant ūkių, todėl šiek-tiek yra apsipažinę su 

žJemdarbvstės stviu ir vedimu Amerikoje: kiti 
gi yra dirbę tam tikrose įstaigose, kur sutrau- 

ikiama įvairios rųšies žemdirbystės produktų ar 

gyvuliu; treti, galop, yra platokai apsipažins 
su Amerikos ukininkyste iš raštų ar tam tikrų 
paskaitų. 

Tfečiaus, kaip turintiems šiokį-tokį supra- 
timą apie žemdirbystes vedima ir produktus 
šiame krašte, taip ir nieko apie tai nežinan- 
tiems, labai butų naudinga išgirsti apie tai pla- 
čiau iš burnos tokio žmogaus, kuris supnntn 
ir žino tuos dalykus. Čia gali patarnauti '.Ltai 
Amerikoje mokinęs i ir veikę agronomai. 

Agronomas D. B- Pratapas praneša mums 
kad jis turi prirengęs iliustruotą prakalba — 

paskaita apie "Ukininkystę Amerikoje". Jis 
pastebi, jog turi patsai nuėmęs daug paveikslė- 
lių įvairiose Suvienytų Valstijų kraštuose; taip- 
gi turįs paveikslėlių iš tulų universitetų. | 

Svarbiausiu tikslu tokios prakalbos-pas- 
kaitos agr. D. B. Pratapas skaito: 

1. Perstatyti lietuviams, kaip yra vedama 
ukininkyste Suvienytose Valstijose. 

2* Suteikti Amerikos lietuviams, pasiryžu- 
siems grįžti Lietuvon, proga, pasimokinti apie 
ukininkystę šioje šalyje. 

3. Suteikti Amerikos lietuviams tikras ži- 
nias ir tiesius nurodymus, kai]) geriausiai gali- 
ma butų pagelbėti Lietuvos ūkininkams. 

Galop agr. ]). B. Pratapas pažymi, jog pa- 
veikslėliai renkami su tikslu — parvežti juo? 
Lietuvon. Pati gi paskaita esanti grynai ekono- 
mini) turinio. ''Jeigu, — sako p- Pratapas, — 

rastųsi visuomenėje užtektinai žingeidumo 
tai aš surengčiau maršrutą ne r Lietuvos kolo- 
nijas Amerikoje dėlei nušvietimo savo vientau- 
čiams to labai svarbaus klausimo — "Lininin- 
kystės Amerikoje". 

Puikus sumanymas ir lietuvių visuomenė 
itiri juomi pasinaudoti. Kiekvienos kolonijos 
lietuviai, užinteresuoti ukininkystės klausime 
pirmiausiai turi susinešti su agr. 1). B. Prata- 
pu dėlei galutinos sutarties. Žinoma, tą reikėtų 
atlikti kaip galima greičiau, idant p. Pratapas 
stalėtu kuotinkamiausiai sutvarkyti maršruta* O c J c 

Susinešti reikia šiuomi antrašu: D. B. Prata- 
pas, agr., 5338 Bortmer St., St. Louis, Mo. 

į Svetimoj® Spaudoje į 
Į Apie Lietuvius j 

LIETUVOS SKIRTINGOS RASES. 
Mažesniu1 se Lietuvos miestuose beveik 

vieni žyC — Vert.) gyvena. Lietuvių, len- 
kti ir bai j visai mažai. Kuomet aš lankiaus 
po Lietuve kaimus, tuomet kiekviename kai- 
me radosi vokiečiu garnizonai, kurie gyvenc 
santaikoj su vietos gyventojais, nes vokiečia 
prisilaiko iš namų duotų instrukcijų, kad uz- 

^ančdinti žmones. Jie prisilaikydami Hunų pa- 
pročių: įsteigė daug senitariškų reguliacijų, iš- 
valydavo rynas, laistydavo gatves, atidarė lo- 
klius ligonbučius. Vilkmergėje, vienas iš mies- 
tų, kuriuos aš aplankiau, įsteigė nors primity- 
viškas, bet labai tinkamas viešas maudynes. 

Taipgi jie įsteigė visoje šalyje vokiškas 
mokyklas, kuriose buvo vokiečiai mokytojai ir 
tas, mokyklas jie dar vis stengėsi palaikyti', ne- 
žiūrint, kad Lietuvos valstybė rūpinosi įsteigti 
uniformiška mokyklų sistema. Tikrai yra ten ^ 

♦ daug keblumo su mokyklų klausimu, vienok po- 
litikoj neužima svarbios vietos. 

Kiaune, kuris yra laikina Lietuvos sosta- 
pilis, radosi, apart lietuvių ir vokiečių, lenkų di 
delė mokykla, kur išimtinai buvo vartojama 
lenkiška kalba ir, kur lenkų vaikai buvo lais- 
vai įkvėpiami tautiškos prapagandos; gudų mo- 

kykla buvo palaikoma vyriausio generolo im- 
perialės armijos, taipgi ir žydų mokykla. Kiek- 
viena iš tų mokyklų, abelnai, turėjo ame 400 
Vaikų-mokiniu ir kiekviena iš tu mokykiu, buvo t, c i* J U' 

palaikoma privatiškai, tėvai, kurie norėjo savo 
vaikus mokyti tautiškoj dvasioj, turėjo padengti 
visas mokyklos lėšas. 

Mokyklų situacija gerai pcrstato politišką 
I sietuvos problemą. Gyventojai susideda iš prie- 
šingų ir nepamatauotų antagoniškų elementų. 
Pirmoj vietoj ten stovi piliečiai lietuviai, kurie 
yra netik rusų "pusbroliai" (?) ir vartoja rusų 
kalbą, bet ir jų pačių kalba yra sumaišyta rusų ir sanskritų. Aplamai sakant lietuvių gyvento- 
jų miestu/ase randasi nuo 10 iki 40 (?—vert.) 
nuošimčių, gi kaimuose, nuo 50 iki 50 ( ?-vert.) 
nuošimčių. 

Paskui seka lenkai, kurie didžiumoje že- 
mes paveldėjai ir vidujinės klesos žmonės ir 
kurie prielankus lartymai federacijai su Len- 
kija. Tretiieji seka žydai, kurie simpatizuoja 
rusams, arba yra pro-geriiianų elementai ir 
rreidžianti savo tautiško pripažinimo. Ketvirti 
balt rūsiai, kurie didžiumoje gyvena Piet-Lie- 
tuvoje ir, kurie pageidauja autonomiškos valsti- 
jos, su Minsku, kaip jų sostirHe, kurioj randasi 
apie 40,000 vokiečiu kareivių, kur gudriai pr«, 
vartojamos spėkos ir Lietuva vra panaudoja- 
ma, kaipo atdaros duris susinešimui su Mins- 
ku, kuomet tik jie paleidžia pasitarj su sovie- 
tų viešpatija. 

M. F. "Harrison. 
Iš "Troy (AT. Y.) Budget" 

DEMOKRATIJA. 
Demokratija yra prakilnus 
civilizuoto ir sąžiningo pa-! 
šaulio tvarinys. Bet, jei 
mes atydžiai į jį įsigilinsi- 
me, tai pastebėsime, kad 
tas žodis demokratija yra 
gyvas pantaplis, kurį kiek- 
vienas ant savo kurpalio 
tampo. Todėl demokrati- 
jos vardu yra padaryta 
daug labai baisių dalykų, 
už kuriuos, jei ištiesų butų 
demokratijos tokios pasek- 
mes, reikėtų nusiųsti į pra- 
varinės, kad daugiau jau 
del to garbingo vardo lemo- 
kratija nebeatsikartotų taip 
iiaurųs apsireiškimai. 

Si paskutinė karė, kur 
pusė Europos turto ant jos 
aukuro tapo sukrauta, mili- 
jonai- prakilnių sielų nužu- 
dyta , tūkstančiai amžinai 
sužeista — jaunuolių, tai 
rankų, tai kojų, tai akių, tai 
proto netekę, daug mažų 
vaikelių badu išmarinta, ki- 
ti dabar dar tebemairnami, 
morališkai daugelis nupul- 
dyta ir tt., irgi demokrati- 
jos vardu buvo kariauta. 
Lenkų generolas Pilsudskį 
irgi gariauja už demokrati- 
ją, nes New Yorke išeinan- 
čiam žuranie "Current His- 
tory" paduodamas šešių 
mėnesių lenkų karės rapor- 
tą, kur j jis pampino tūlam 
to žurnalo korespondentui, 
jis sako: ''šeši mėnesiai tau- 
pos gyvenimo, tai trumpas 
periodas, o vienok į tą lai- 
ką mes daug ką nuveikėm. 
Mes dabar rengiamės prie 
^ateities. Aš tikras, kad de- 
mokratiška (mano pabrauk- 
ia) ir progresiviška musų 
[valstijos papėdė pasiliks ne- 

pajudinta ir laikiii bėgant 
daugiaus ir daugiaus sudru- 
tės, nepaliesta išaugančiu 
politiškų partijų frakcijų." 

Daug panašių atsitikimu 
galima pririnkti, bet užten- 
ka tų dviejų ir prie tų dai 
pridėkime mažesnės rūšies 
.atsitikimą kuris irgi demo- 
kratijos vardu daromas. Na, 
duokim sau, tūlas' būrelis 
jaunikaičių ant vidurio ša- 
ligatvio sutoja ir šnekasi. 
Bet praeivis, kuris jau ne- 
beturi vietos praeiti, nepri- 
valo jiems ką sakyti, nes tą 
padaręs sulaužys šventus de 
mokratijos priniipus. O pa- 
anšių atsitikimų, jog labai 
daug pasitaiko. 

Pastatę tuos tris pavyz- 
džius, kurie demokratijos 
vardu vykdomi, grįžkime 
atgal ir, nors paviršį pakrės- 
kime ir pažiūrėkime, ar tai 
ištikrųjų gali buti demokra- 
tija? Ar tie žmonės tokiuo- 
se aktuose turi tiesą sakyti, 
jog tai daroma tik vardan 
demokratijos, arba jei tie, 
augščiaus paminėti, jauni- 
kaičiai taps iš kelio praša- 
linti, ar bus nedemokratiš- 
ka? 

j Pirmas, ar ši karė tiek 
Igyvasčių ir turto prarijo 
vardan demokratijos, ar ki- 
|tokių tikslų? Tai sunkus 
šis pirmas klausimas, nes 
vieni sako del, kiti ne. Ta- 
tai ii mes galime krypti prie 
vienų ar prie kitų. Bet jei1 
įmes pašvenstumėm vietos ir 
laiko ir atydžiai perkratinė- 
tumem prieškarinį Europos 
komercijos ir industrijos 
padėjimą, mes nukryptu- 
mėm i tą pusę, kurie sako, 
kad ne, — ne del demokra- 
tijos tokios milžiniškos, be- 
galo milžiniškos aukos Į 
praversmes nugarmėjo. 

Suvienytų Valstijų prezi- 
dentas Woodrow Wilson'as,į 

kuris plačiai susipažinęs su 
ekonomiškais politiškais ir 
kitokiais klausimais ir, ku- 
ris visam pasaulyje įžy- 
miausia ir daugiausia ger- 
biama ypata, laikydamas 
prakalbas vakarinėse valsti- 
jose atkartotinai pasakė: 
"This war was a commerci- 
al and industrial war. It 
was not a political war." 
(Ši karė buvo del komerci- 
jos ir industrijos. JJ nebu- 
|vo del politikos). To mums 
ir užtenka. Jau nebejieš- 
kosime dnugiaus panašių au- 

toritetų ir neprisiminsime, 
ką komunistai šneka. Mes 
;.ilnai patikėsime preziden- 
to Wilsono pasakymui, — 

Į sakysime, kad ta karė buvc 
(komercijos ir industrijos ka- 
rė. Todėl ji neturėjo teisės 
'prisidengti juodą savo vei 
dą demokratijos skraiste. O ' vienok labai daugelis pašau 
lio gudruolių tai padarė. Ta 

Itau ir demokratija! 
Antras klausimas, ar ^ti- 

krųjų Pilsudskiai, Paclerew- 
skiai ir jiems panašus pona. 
subudavojo, ar dar tebebu 
davoja demokratiškus Len- 
kijai pamatus? Į šitą klau 
simą lengvas atsakymas. Ši 
tan klausiman mes nepasi 
rimdani jokiu autoritetu, ga 
lime arąsiai pasakyti, kac 
Lenkų Valstybės pamata 
nėra demokratiški, nė pi o 
^resiviški. Bet gyvai auto 
kartiški, imperialistiški ii 
kraugeringi. 

Ar gali buti demokratiš 
ka, jei Lenkija militariškž 
spėka veržiasi užgrobti mu 
sų ir ukrainiečių kraštus 
arba, kaip -kuriuos laikt 
jau užgrobus? Ar gali bu 
ti ten demokratija, kur vi 
sos jiegos panaudotos, kac 
sustiprinti, padidinti armi 
ją? Niekuomet! Milita 
riška tauta negali buti de 
mokratiška. Kitų tautų te 
ritorijas evokuodamav tautž 
negali buti demokratiška 
Toki tauta negali buti ii 
progresiviška. Apsigink 
lavus tauta negali buti vai 
doma balsavimų. Jeigi 
tauta-šalis turi militarišką 
klesą, nedaro skirtumo ko- 
ki jos valdžia butų, ji vis- 
.viena nebus demokratiška 
Prezidentas Wilsonas save 
prakalbose pastebėjo: "Ag 
long a you have a militarj 
class it does not make anj 
difference what your form 
of government is." O ])rie£ 
tai Wilsonas pasakė, kad 
apginkluota tauta negalima 
valdyti, jei ji yra demokra- 
tiška. Tokia tauta tik kon- c c 

j centruota militariškp, vald- 
žios organizacija tegali val- 
dyti. Bet pan Pilsudskį to 

|nežino, ar nenori prisimin- 
ei. Jis ir su juom visa 
Lenkų Valstybė sapalioja 
apie kokius ten demokrati- 
škus savo tautos pamatus. 

Kitų šalių "laisvės paver- 
gimas, militariškos spėkos 
išauklėjimas, lenkams atro- 
do demokratišku budu. 

Trečias klausimas, ar bus 
nedemoratiška, jei praeivis 
paprašys tuos jaunikaičius 
pasitraukti jam iš kelio? 

Šitas klausimas, kaip 
kam gali vaikišku atrodyti. 
Vieni gali pasakyti, kad ne- 

airas tokių jaunikaičių, ku- 
rie nežinotų tos pareigos, 
jog ant vidurio šaligatvio 
būriui stovėti negražu ir ne- 

galima ir jie nestovės, arba, i 
kad jau stovės, tai papra-į 
syti, be vaidų pasitrauks į1 
šalį Jš dalies gali buti ir 

taip, bet, deja, kad ne vi- 
suomet taip yra. Labai 
daug gyvenime atsitinka 
panašių kuriozų. 
(Tie jaunikaičiai vietoj pasi- 
traukti, pradeda aimanuoti, 
kad praeivis juos užkliudęs; 
laužo demokratiškus tautos 
principus ir varžo jų ypatiš- 
ką laisvę. 

liilą mokytoją sykį gir- 
dėjau pasakojant, kad jis 
kada tai gyveno tokiam na- 

me, kuriame tuojau už sie- 
nos gyveno antras vaikinas. 
Pastarasis mylėjo pianą ir 
ant nieko neatsižvelgdamas 
skambindavo jį. Del tos 
priežasties mokytojas nega- 
lėdavo atlikti sau reikalin- 
go darbo. Todėl sykį kan- 
trybės netekęs ir paprašė to 
vaikino, kad jis atsimintų, 

> jog ^tuojau už sienos gyve- 
na žmonės ir todėl, kad tai- 
kytų pieną skambinti tuo- 
met, kuomet kiti ar tai pra- 
sišalinę, ar tai ne taip sun- 

kiu darbu užimti. O tas pa- 
daryti tame name buvo la- 
bai lengva. Vienok vaiki- 
nas ant to prašymo nesuti- 

jko, — pradėjo prirodmėti, 
kad Amerika, tai demokrati- 
jos ir laisvės šalis ir, kad 
jis kambarį nusisamdęs ga- 
li jame ką nori veikti. Bet 
tas vaikinas klydo ir už tą 
stambią savo klaidą buvo 
priverstas pasijieškoti kito 
kambario. 

Demokratija cluocla žmo- 
1 gui laisvai kalbėti ir veik- 
ii, bet tiK tiek ir tol, iki ne- 

į paliečia jo kalba, bei veiki- 
Nmas kitos ypatos laisvės. Gi 
kuomet to žmogaus veiki- 
mas paliečia kitą asmenį 

į tuomet jau kįla klausimas 
ir tyrinėjimas, kuris iš jų 

; kaltas. Ir kaltasai tam 
> i tikru įstatymu taps nubaus- 
J tas, neatsižvelgiant, ką jis 

minėtų apie šalies laisvę ir 
Į demokratiją. 

Jbi demokratija butų su- 

lyg to jaunikaičio nuomo- 

jiės, tuomet ji nebūtų demo- 
kratija, bet jau anarchija, 

į Demokratija turi savotiškas 
tiesas, kurių privalo prisi- 
laikyti kiekvienas, kuris po 
jomis gyvena. Vienok de- 
mokratijos nėra tokios tie- 

į sos, kaip autokratijos. De- 
mokratija nėra toki, kaip 
lenkai ir jiems panašus įsi- 
vaizdina. 

Demokratija yra labai 
, gražus kulturingo pasaulio 
i tvarinys, bet šiandien jis 

ant daugelio kurpalių tam- 

pomas ir po jos skraiste 
daug juodų darbų atlieka- 
ma. Todėl daugeliui iš mū- 

sų sunku suprasti kas toji 
demokratija yra ir tt. 

Tulelis. 

Jieškok prakilnių takų, 
nes jie tavo esmė. 

Tu numirsi. Tavo kūnas 
supus. Bet prakilnus tavo 
darbai amžinai žmonėse pa- 
siliks, — jie tavo nesunai- 
koma stovyla. 

Kas kila ir nupuola, iš to 
juokties nereikia. Bet kas 
stovi panašus Į uolą, tą te- 

gul visi peikia. 

Buk gudrus, kaip žaltys, 
ir tai tave pasaulis apjuoks. 

Pasinerk į marių dugną, 
ir ten išvysi antrą pasaulį 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mis,.V Mlchniewic? 
Baigusi Akušerijo \ 

kolegiją.; Ilgai prak* 
kavusl Penusilvani 
jos hoBpltalėse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
st3 ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 
Chicagl, III. 

i 

AKUŠERKA 

Xuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

Dr. AUtorzmaiM 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinoma* per 16 
tų kaipo patyrę* gydytojas, ckirarga ir Akušeriu. 

Gydo aitriai ir chroniškai !igas, *y 
nj moterį] ir Taikų, pagal r.aujsuria 
metodas. X-Ray ir kttoidui elektra: 
prietaiciM. 

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli Fiak Street 

VALANDOS: Noo 10—12 pietų, Ir 
6—8 vakarais. Telcphooe Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 J" Halsted St 
VALANDOS: 8—9 tt*c. 

Telephone Drover 6052 
DR. A. JUOZAITIS 

_ DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

NedėHomis pagal sutarti. 
3261 S. HAL8TED ST., CHICAGO 

Phonos: Y arda 155—551 
Residence Pbonc Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. j 
DRUG STORE—APT1EKA J 

Pildome Visokius Receptus i ^ 
3601 SO. IIALSTED ST. CHICAGO { 

t— 

—7 
'Telephons Vards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS » Gydo visokias ligas motery, vaikų ir vyi i 
Specialiai gydo limpančias, senas it I 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. Halsted St., Chicago, II!.' 

.MiMMiiMiiii4iiimiu..MiiiiiiiHiiiuiiiiiimim:iuuuuilNlU 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valando9: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėliomis ;>agal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

Dr. G. M. Glaser 1 
Praktikuoja Jin *? a«Ui 

1149 5. Morgan Gt., ksrtt 12 «t " 

Specla!!«tan Mctorifckų, VyiIJkij, 2 
ir Chronišku IA&į, 

Valandos: »—10 ryto, 12—S 90 P 
piet S—* vak., &—8. y 

B TELEFONAS YARD8 6*7. % 

^w«nrTFrmM!(ntniT^ii^nitiitifaiwTRHHmi0urii,M:!Hm»fliRW 
§ Ofisas: Tel. Drover 7042 ^ 

1 dr. s. mm\h | 
J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

Chicagos 4712 S. Ashland Ava g 
| Cicero 4847 W. 14th Street g 
s Ofisas: Tel. Cicero 5961 |= 
1 Rezidencija 3336 W 66-th Street | 

Telephone Frospect 85S5 |§ 
IRIIIiiltlI! 

Phona Canal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

..Dentistas... 
Naujienų Name 

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

iki 9 vakare. 

DR. L E. MAKARAS. 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas. 

Perkėliau savo ofisg. i mirusio 
Dr. D J. Bagočiaus ofieą, 10000 So. 
Michigan Ave., Rosoland, III. kur 
ir praktikuosiu tarpe liet uvių šiame Į 
mieste ir apielinkėje. Telefonas ofiJ 
so Pulluian 342, l 

Rezidencija: 4515 So. Wcod Street.] 
Telefonas Yards 723 Chicago | 

I E — 

ce 

1 Phone Bmdevard 2160 

I Dr. k J. Karalius I =■ 

g 
Ui3tSEN£JUSIOP 

LIGOS 

| Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki » i 
vakarais. 

| 3303 S3. MORGA.a STHLEI 

^Htawiuiuu!iiuiiiui;ii!U!miuuin;!iniiaiiiiiiuimiiii!!iiii(:;tiuiuu!ii[iiĮM 
VALENTINE DitESSMAKING 

C0MEG2 
sJavirao. lrirx»JjBęt: dnKftntng 

dlenouii* ir vararala džl biziio U 
narni;. Paliudijimui išduoJa~l ir tic. 
rba rąžykite, o įnęt* paaistAugsiBiU 

sutelkti lumu patin^ift. 
□a parūpinamos <lykal. Atsilankykite 

P407 W. W9ci;bo»» 

SARA FATEK, Principal 



IŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINES. 

Posėdis rugsėjo 30: Pra- 
nešimai Tarybon: 1) Ame- 
rikos Lietuvių delegatas į 
Taikos Konferenciją, p. B. 
K. Balutis prisiunčia sekan- 
čius pranešimus: a) Verti- 
mas memorandumo, kurį 
Estonijos, Latvijos ir Lie- 
tuvos respublikų atstovai 
inteikė p. Clemenceau, rei- 
kale pripažinimo ir atbuda- 
vojimo šitų valstijų; b) pa- 
aiškinimą delei šykščiai pa- 
reinančių Amerikon politi- 
nių žinių delei nepakakti- 
nos iš pradžių orgaizacijos, 

kuris trukumas dabar tam- 
pa prašalintas; c) jogei vi- 
si Lietuvos laikraščiai Ame- 
irikon užprašomi; d) jogei 
Lietuvos pasiuntinystė Ame 
rikon yra rimtai svarstoma 
ir greitu laiku ji bus išrišta 
2) Išpildomasis Komitetas 
per p. Vinikaitį praneša se- 

kančias; a) jogei Paryžiuje 
susitvėrė Komitetas lietu- 
vius nuo karo šelpti, po pir- 
mininkyste Dr. J. šliupo; 
b) joge: prie Lietuvos Dele- 
gacijos veikia Informacijos 
Biuras, vedamas p. J. Ži- 
liaus ir p-lės J. Chadakus- 
kaitės; c) jogei Lietuvos 

I paskelbtoji, Liepos 10 mo- 

bilizacija, skamba sekan- 

čiai: "Visi Lietuvos pilie- 
čiai gimimo nuo 1894 iki 
11900 metų, esantieji užru- 
įbežyje privalo grįžti Lietu- 
von ir stoti mobilizacijos 
kariuomenėn." Po vardu 
'Lietuvos piliečių yra supra- 
ntama visi Lietuvos pilie- 
čiai, neskiriant tikėjimo, nei 
■kalbos, kokia jie namieje 
vartoja, ir kad šis įsakymas 
paliečia lietuvius gyvenan 
čius Amerikoj, Anglijoj ir 

i kitur užsieniuose; d) jogei 1 
Lietuvos reikalai Taikos 
Konferencijoje yra svarsto- 
mi tam tikroje Baltijos Tau- 
tų Komisijoje. 3) The In-. 
dependent redaktorius, p. 
Slosson praneša indedas iš j 

frarcuzų kalbos verstą Lie- 
tuvos neprigulmybės dekle- 
rariją. 4) Kongresmanas 
La Guardia įneša Atstovų 
Ruman bilių, kad butų pa- 
skirta $15,000 algoms ir už- 
laikymui konsului Lietuvos 
respublikos Amerikoje. 5) 
p. Ambroze priduoda visą 
eilę lenkišku la.'kraščių iš- 
karpų apie provokatoriškus 
raštus prieš Lietuvą ir lie- 
tuvius. 6) Tas pats p. Am- 
broze priduoda leidimus 
katalikų laikraščio "Ameri- 
ca," kuriame rašoma prie- 
lankiai ir draugiška* apie 
Lietuvos neprigulmybę. 7) 
Ineina interpeliacija apie 
musų viename laikraštyje 

tilpusi lenkų naudai apgar- 
sinimą. 8) Agitatyvė Ko- 
misija per p. Damijonaitį 
priduoda žinią, jogei apie 
15 kalbėtojų apsimė lai- 
kyti kalbas per Lietuvos 
Liuosybės Savaitę nuo 15 d. 
iki 22 d. spalio. Taipgi in- 
eina patarimas šitą sąvaitę 
prailginti laiku. 9) Nuo A. j •T. Sandaros interpeliacija 
delei tveriamųjų Tarybų vie 
tinėse kolonijose. 10) Inei- 
fna p. Račkausko atsakymai 
delei buvusių užmetimų 
prieš "Tėvynę." 

Nutarimai: 1) Sulyg Lie- 
tuvos valdžios nustatymo 
Taryba patvirtina, jogei 
Lietuvių Išpildomas Komite 

tas Washngtone yra vienin- 
telė auteritetinga išpildymo 
įstanga, veikianti po Tary- 
bų direkcija. 2) Žiauris 
nominuota ir parinkta pri- 
skirti Informacijos Biuran 
.prie Lietuvių atstovybės 
Washingtone. 3) p. Mar- 
taus išgautuoju Lietuvon 
,paspartu išdirbti visadinę 
pasportų sistemą Lietuvon. 
4) Prisidėti nuolatinin už- 
laikyman 4-rių Tautų Lygos 
biuro. 5) Lietuvos Liuosy- 
bės Sąvaitė prailginti, taip 
kad išeitų pradėjus nuo spa 
lio 15-tos iki pabaigos to 
.paties mėnesio. 

J. O. Širvydas, 
A. L. T. Tar. sekr. 

V t 
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Aprūpink Save-Aprupink Savo Šeimyna 
I 

• •••• * 

Išmintingas vyras. 

Čia matote laimingą šei- 
| myną. Vyrams iš darbo su- 

! grižus, linksmai ir smagiai 
| valgo vakarienę, gražiai su- 

| sėdę prie stalo. Organizato- 
| rius tik ką gavęs 3usivieni- 
| jimo Lietuvių Amerikoje or 

| ganą "Tėvynę", godžiai 
| skaito vėliausius praneši- 
| mus: — pereitą bertainį 
| tūkstantis naujų narių prie 
1 organizacijos prisirašė; try- 
! lika tukstačių doliar?ų iš- 

| mokėta pašalpų ligoje. Or- 
| ganizacija auga, kaip ant 
1 mielių. \ 

Dabar yra geriausias lai- 
| kas pasirūpinti, kad šeimy- 
| na butų apsaugota, kad bu- 
I tų kuo pasitikėti, jeigu ištik- 

| Gera ir ramu ligos nelai- 
| mė kentėti ir net mirti, kuo- 
| met tavo šeimyna yra apru- 
! pinta ir žinai, kad pasiliku- 
1 siems moterei ir našlaičiams 
1 nereikės kęsti vargo ir skur- 
I do. Žinai, kad organizaci- 
! jos ranka bus ištiesta tavo 
1 šeimynos aprūpinimai. 
| Bet vargingas padėjimas 
1 žmogus, kurs neturi prie 
1 dusios nei skatiko ir neturi 
| vilties iš niekur jokios pa- 
1 šalpos sulaukti. Negana to, 
1 kad nėra iš ko apmokėti 
1 daktarui už priežiūrą ir me" 
0 dikališkus patarimus, bet, 
1 pasirgus savaitę ar dvi, nė- j i ra kuom šeimynelei nei duo- 
j§ 
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tų nelaimė su šeimynos 
duonpelniu. 

Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje nėra prietarų: 
čia priimami visi: moters ir 
vyrai lietuviai. Niekas ne- 
kluasia jų religijos persitik- 
rinimų, nei politiškų paz- 
valgų; tartum visi jie yra 
vienos didelės šeimyno:: vai- 
kai. Jei dar nesi tos šeimy- 
nos nariu, — eikš greičiau 
ir prisidėk prie jos. O jei 
esi — tai kalbink kitus ir 
daigink tos šeimynos na- 

rių skaičių. Suvienikime vi- 
sus lietuvius i vieną orga- 
nizaciją, o Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, kaipo 
tikra motina, neapleis jusų! 

NELAIMEI UŽĖJUS. 
iCX 

nos plutos nusipirkti. Apie 
atgavimą sveikatos nėra nei 
kalbos, nes gydytojo įsaky- 
mų negalima išpildyti: nėra 
už ką gyduolių pirkti ir li- 
goniui tinkamą maistą su- 

teikti. 
Baisi yra mirtis žmogaus, 

kursai šeimyną palieka ne- 

aprupinęs. Apgailėtina yra, 
kad tuli musų žmonės yra 
tiek nejautrus! Būdami svei- 
ki, suranda įvairias priežas- 
tis išsikalbėjimams. Tuli net 
sako: "Tai ana! mano tėvas 
man nieko nepaliko, tad ir 
aš nepirvalau nieko palikti 
gavo vaikams..." Taip sako 
blogas žmogus, kurį kalbini 
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prisidėti prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 

Neišmintingai daro tas 
žmogus, kurs seka blogus 
kitų darbus. Antrą-gi vertus, 
gal tokio žmogaus tėvas gy- 
veno kitose aplinkybėse, ir 
ištikrųjų negalėjo nieko sa- 

vo vaikams palikti; nesukal- 
bėdamas svetima kalba, ne- 

norėjo prisidėti prie svetim- 
taučių organizacijų. Tamstai 
yra kas kita — turi progą, 
kad ir šiandien prisirašyti 
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prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje. Matai iŠ augš- 
čiau tilpuslo paveikslėlio, 
kaip, nelaimei ištikus šei- 
mynos tėvą, visi apgailes- 
tauja: yra iš ko ir daktaro 
pagialbos pasišaukti ir už 
ką vaistus nupirkti, o tai 
dėlto, kad šis žmogus pri- 
klauso prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje. Tad 
jeigu dar nepriklausai — 

prisirašyk pirmutiniame 
kuopos susirinkime. 

KUOMET ŠEIMYNA APRŪPINTA. 

Numirė tėvas. Bet jis iš- 
mintingai iškaino aprūpino 
savo šeimyną, Todėl, nors 
ir skaudu, tėvelio netekus, 
pasilikusiai šeimynėlei, vie- 
nok ji yra apsaugota nuo 
baisaus padėjimo, kurin ji 
butų patekusi, jei tėvas ne- 

būtų padaręs išmintingo 
žingsnio. Nepraslinko nei 
dešimts dienų, kaip Susi- 
vienijimo Lietuvių Ameri- 
koje vietinės kuopos orga- 
nizatorius ir atneša pomir- 
tinės pinigus, tūkstantį muš- 
tinių našle i. 

Sumani motei iškė su tais 
pinigais visųįJrma atidarė 
mažą drapanų siuvimo ir 
taisymo "šapukę." Toliaus 
jai pasisekė ir puikus gyve- 
nimas susitverti. Ji buvo su- 
vis nuo nieko neprigulminga 
savo vaikučius be jokio var- 

go išauklėjo ir į mokslus 
A & {'r- 3 i*v «-J 3 1' ^ 

išleido. — Išmokino juos at- 
siminti savo tėvo vardą ir 
visas jo pastangas del jų. 

Kiekvienas prabėgęs mė- 
nuo sutrumpina tavo gyve- 
nimą an žemės. Imdamas 
pavyzdį iš šios šeimynos 
tėvo, žiūrėk tatai, kad tie, 
ku' iuos tu paleidai ant svie- 
to, kuriuos dabar maitini, 
aprėdai ir kuirems duodi 
pastogę, neliktų, tau pasi- 
mirus, be duonos kąsnio, 
i:ad neliktų išmesti gatvėn. 
Tai dideliai šeimynos nelai- 
mei gali užbėgti už akių, 
jeigu prisirašysi prie Susi- 
vienijimo Lietuvių Ameri- 
koje ant tūkstančio doliarių. 
Kuopa yra šiame miestelyje, 
— kreipkis prie kuopos se- 

kretoriaus, iis tau suteiks 
pilnas informacijas, arba 

I rašyk į centrą. 
LAISVOJ VALANDOJ. 

* 

Kadangi šios šeimynos tė- 
vas buvo pavyzdingu žmo- 
gumi — pats prigulėjo prie 
Susivienijimo Lietuvių Ame- 
rikoje. ir, būdamas eneggin- 
gu, nemenkai pasidarbavo 
tai organizacijai, tai liku- 
sios našlės atmintyje giliai 
buvo Įsidėjęs jausmas: ji vi- 
suomet, laisvoj po darbo va- 

landoj, atsisėdus su savo 

veikeliais, pasakodavo koks 
jų tėvas buvo rūpestingas; 
ji skiepino į jaunų vaikelių 
širdi doros jausmą. 

Ar gali moteriškė duoti 
gerus pavyzdžius savo vai- 
keliams, jei jos vyras, bu- 
bamas gyvu, niekuomi nesi- 
rūpina? Ji pati jaučiasi nu- 

skriausta, suvargus; iš pir- j 
mos dienos po vyro mirčiai 
ji yra priversta kreiptis 
prie geros valios žmonių, 
kad jai pagelbėtų; nemažai 
yra atsitikimų, jog moteris 

neturi kuom nei jo kuną 
palaidoti. Vargas ir skurdas 
nuo tos dienos, kuomet vy- 
ras nustojo ėjęs į fabirką, 
nes banke pinigų pasidėjęs 
neturėjo. Tas, kur atliku- 
sius skatikus gali nunešti į 
banką, tas visuomet ir or- 

ganizacijon priklauso, nes 

jis žino, kad iš banko tiek 
tegalėsi pasiimti, kiek jin 
sudėsi. Padėsi $200.00 — 

tiek ir atsiimsi, su nuošim- 
čiais. 

Iš Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje gausi tiek, kiek 
tau bus pažadėta, nežiūrint 
to, kiek busi sumokėjęs. 
Taigi neatidėliok kitam kar- 
tui, tuojaus — šio mėnesio 
SLA. kuopos susirinkime— 
prisirasyk ant $1,0000.00 
arba bent ant tokios sumos, 
ūž kurią lengvai gali išsi- 
mokėti. Mokėk pagal savo 

uždarbį. į 4 & 

KELIOS INFORMACIJOS, f?; V- 

sua organizacija suside- 
da iš dviejų skyrių: Imas 
Apsaugos Skyrius turi ke- 
turis apsaugos laipsnius; 
2-r»s Ligoje Pašalpos Sky- 
rius turi tris ligoje pašalpos 
laipsnius. Pastarasis skyrius 
yra svarbus netik S. L. A. 
kuopoms, bet ir visiems lie- 
tuviams, kurie mano tverti 
pašalpines draugijas. Nėra 
nei mažiausio reikalo tverti 
kur-nors pašalpos dr-jas, 
nes prigulėdamas prie SLA., 
turi daug geriau užtikrintą 
pašalpą ligoje, negu tokiose 
mažose draugijose, kurios, 
pagyvenusios keletą metų, 
miršta, neištesėdami išmokė 
ti savo nariams prižadėtų 
pašalpų. Pavyzdžiui imkim 
seniausią liet. kolioniją 
.Fennsylvanij os valsti j oje, 
kur pirmiausiai tos lokalės 
draugystės susitvėrė, kiek 
ten jų jau išmirė, o Į pasta- 
ruosius du metu jos nyksta 
taip greit, kad žmonės net 
ištolo bijosi į lokalš draugys 
tę rašyties. S. L. A. gi toje 
vallstijoje netik nenusilp- 

nėja, bet kas kartas stiprė- 
ja, kuopos dauginasi ir di- 
dinasi. SLA. jau gyvuoja 
trisdešimts dveji metai ir 
visiems, kam priguli pašal- 
pas visuoment išmokėjo. 

SLA. steigia savo kuopas 
ir tokiose vietose, kur nega- 
lima sutverti draugijų. Jei 
atsiranda dešimts ypatų, r o 

iskiriant motėm ir merginų, 
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tai ir gali gauti daleidimą su 
tverti kuopą: gauna čerterį 
dovanai, neišmetant $30.00 
ar daugiau už jo išgavimą. 

Prie SLA. naudinga pri- 
gulėti taip didelėmis, kaip 
ir mažomis kuopomis. Kiek- 
vienas narys gauna dovanai 
savaitinį laikrašti "Tėvynę". 
Nariai SLA. išleistas knigas 
gauna už pusę eienios. turi 
teisę prie pomirtinės nuo 

$150.00 iki .$1,000.00 ir prie 
pašalpos ligoje po $6.00, 
$9.00 ir $12.00 savaitėje; 
už šešiy mėnesių nuo prisi- 
rašymo lieki pilnu pašalpos 
skyriaus nariu. 

visi lietuviai — ne jau- 
nesni 18 ir ne senesni 50 me 

tų arriiriM — turi teisę pri- 
sirašyti prie S. L. A. Norė- 
dami žinoti, kiek turi mokė- 
ti įsirašymo ir mėnesinių ir 
k'.ek išviso, — lai kreipiasi 
prie vietinės kuopos bent 
vieno iš valdybos — orga- 
nizatoriaus, sekretoriaus ar 

pirmininko, kurie pilnai ta- 
me reikale duos patarimus. 

Norintieji prigulėti prie 
Pašalpos Skyiraus, būtinai 
turi prigulėti bent prie vieno 
apsaugos skyriaus. Visos 
mokestis į abudu skyrių turi 
buti mokamos kartu pilnai 
už visą mėnesi ar daugiau. 

Reikalaudami daugi?1! 
informacijų, kreipkitės pas 
kopos viršininkus aiba pas 
Centro sekretorių šioumi 
adresu: 

Susivienijimas Lietuviu Amerikoje, 3S™ET 
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Vietines Žinios 
BUS DIDELĖ PARODA. 

Chicagos miestas rengia- 
si prie didelės parodos, 

kuri įvyks lapkričio 11 d. 
Tą dieną apvaikščios 

kaipo paminėjimo dieną, 
kurioje vokiečiai pasirašė 
po taikos sutartimi ir tuom 
užbaigė baisios karės mu- 

šius. 
Parodoje dalyvaus Ame- 

rikos Legijonas ir kitokių 
organizacijų, kurios šiuo 
tarpu rengiasi. 

APIPLĖŠĖ KOMPANIJĄ. 

Vakar dieną keli apspigi- 
nklavę plėšikai įėjo į Ban- 
ner Apron kompaijos dirb 
tuvę, 2425 Lawrece Ave. 
ir pasiėmę $3,586 vertės 
įvairių daiktų išėję susėdo 
j automobilių ir tik durnai 
ir dulkės pasimatė, kaip nu 

važiavo. 
Dabar policija jieško 

plėšikų. 

RUBSIUVIAMS PAKĖL£ 
ALGAS. 

Chicagos apskričio rubsiu 
vių unijos pirmininkas Sa- 
muel Levis, vakar pranešė, 
kad rubsiuviams kompani- 
jos pakėlė algas, šešiais do- 
leriais daugiaus i savaitę. 

Bet tuo pačiu laiku ir 

drabužių kainos pakilo. 

PRIŽIŪRĖS VAIKU 
* SVEIKATĄ. 

Chicagos sveikatos depai' 
tamentas, su pinigiška pa- 
gelba Chicago Dental drau 
gijos, į 14-ka viešų moky- 
klų įsteigė ligonbučius, ku- 
riuose bus gydyomi ir tai- 
somi skaudantis dantis, ne- 

turtingų tėvų vaikams. 
Nuo nesveikų dantų pa- 

eina visokios ligos, nuo ku 

rių labai tankiai vaikai ser- 

ga- 

STOKA ANGLIŲ. 

Chicagos miesto anglių 
pirklių ir vertelgų susirin- 
kimas atsibuvo spalio 15 d. 
Apkalbėjus tulus dalykus 

kįlo anglių klausimas. Kur 
ir tapo sužinota, kad Chica 
gos anglių pirkliai ir par- 
davinėtojai labai mažai 
turi sava sankrovose.. Ir 
greitu laiku visai jų neteks. 
Lapkričio 1 dieną visi Illi- 
nojaus valstijos anglių ka- 
sėjai mano sustreikuoti. Jie 
reikalauja 6 vai. dienos dar- 
bo, penkes dienas sasaitėje, 
ir daugiau pusė pakėlimo 
.algos. Yra manoma, kad 
bus didelis streikas ir gal 
ilgai, ilgai jis tęsis. 

Todėl Chicagos anglių 
pirkliai ir pardavinėtojai 
savo susirinkime išrinko 

[atstovą ir pasiuntė jį į Wa- 
ishingtonan, D. C. su tikslu 

| prašyti federalės valdžios, 
[kad ji taikytų kasyklų savi- 
ninkus su darbininkais ir 

įneleistų iškelti didelį strei- 
ką. 

J/eigu tarp angliakasių ir 
kasyklų savininkų iškils di- 
delis streikas. Tai šią žie- 
mą Chicagoje anglių nei už- 

kokius pinigus gauti nebus 
galima. 

Dėlto visiems miesto gy- 
ventojams reiktų atkreipti 
domą į tai ir iš anksto ang- 
lių prisipirkti. 

NORTH SIDE. 

Lietuviai Gelbėti Draugi- 
jos 47 skyriaus susirinkimas 
atsibus nedėlioje, spalio 
12 d., prie 1822 Wabansia 
Ave. 

j Nauji nariai užsimokėjo 
ipei L. G. D. 47 skyriaus 
[komitetus, kurie renka dra- 

bužius. 
Per K. Matelį užsimokėjo 

šie: 

Po $2.00 : A. Samijonas, 
P. Gastautas, P. Nakašas, 
J. Plian&Kas ir A. Navickas. 
Po $1.00: A. Slančius, F. 
Petkunas, K. Janušis, J. Pa- 
žereckis, F. Prusis, W. Če- 
pialis, A. Šimkūnas, Z. Dau- 
nis ir A. Josevičienė. Po 
50 centų: J. Giniotis, K. 
Gulbinienė ir K. Urbanas. 

K. Motelis surinko $20.50 
Per J. Dauginą užsimo- 

kėjo šie: po $2.00, J. Ra- 
ftžišauskas, J. Varnagiris, 
A. Jatulis, J, Jaleikis ir V. 
[Diržis. 

Po $1.00 F. Tamanavi- 
čius, K. Labanauskas, A. 

Gustaitis, H. Jusas, K. Ge- 
deminas, M. Jenkus, J. 
Stankevičius, J. Zinkevi- 
čius, M. Juškaitis, H. Vil- 
kaitis, J. Mačiulis ir K. Ju- 
tas. K. Stungis, 50 centų. 
J. Dauginis surinko $22.50. 

Per L. Lapinską užsimo- 

kėjo šie: po $2.00 S. Vaiš- 
niuriuke, F. Byrr (vokietis), 
J. Gorclon (žydas), J. Va- 
luskienė, P. Brazis, A. Če- 
reška, A. Vaitekūnas ir G. 
ePuzenas. 
L. Lapinskas surinko $16.00 
V. Narbutas užsimokėjo 
$1.00. 

Viso labo $60.00. 

Į sentrą pasiųta, spalio 
12 d. $100.00. 

Piešėjas V. Narbutas 47 
skyriui paaukavo savo ar- 

tistiškomis rankomis pieštą 
paveikslą, kuris yra vertas 
$100.00. Tą paveikslą virš 
minėtas skyrius leis ant 

išlaimėjimo. 
Todėl visi 47 skyriaus na- 

riai taria širdingą ačių, au- 

kautojui. 
F. Dovalgas. 

PRANEŠIMAS. 
Sekančioms ypatoms yra 

laiškai iš Lietuvos: Stanis- 
lovui Tamošiunui, Mykolui j 
Grigaliunui, Stasiui Uliui 
(2), Ignacui Česnauskui, 
Antanui Budrikui ir Chas 
B. Stasukačiui. 

Visi laiškai randasi pas 
p. I. Nausėdą, 917 W. 33- 
čios gatvės. 

Malonėkite atsišaukti. 

TOWN OF LAKE. 
Susivienijimas Lietuviu i 

Kareivių susirinkimas įvyk 
ketverke, spalio 16 7 
vai. vak. p. Juroškos svt .., 
4415 ?o. Wood gatvės. 

Visi ex-kareiviai ir šiaip 
jauni vyrai, malonėkite at- 
silankyti ir prisirašyti ar 

nors pamatyti kareivių vei- 
kimą. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Susivienijimo Amerikos 

Lietuvių kareivių, susirin- 
kimas įvyks pėtnyčioj spa- 
lio 17 dd., 1919 m., 8 vai. 
vakare D. Šiemačio svetai- 
ne j, kampas 18 gatvės ir 
Union Ave. 

Kviečiami kuodaugiausiai 
atsilakyti lietuviai kareiviai 
taipgi ir ne kareiviai vy- 
ra nuo 18 metų iki 45 m. 

amžiaus, nes visi yra ly- 
giai priimami prie šios svar- 

bios organizacijos. 
Valdyba. 

CICERO, ILL. 

Amerikos Lietuvių karei- 
vių susirinkimas įvykys ket- 
verge, spalio 16 d., 7:30 
vai. vakare, Juozo Neffo 
svetainėje. 

Visi ex-kareiviai ir ne- 

kareiviaii esate kviečiami at- 
silankyti. 

J. KirduKs. 

Reikia merginų ir mo- 

terų dirbti popierinius bak- 
sus, lengvas darbas patyri- 
mas nereikalingas. Švarus j 
ir linksmas darbras. 

Schultz Paper Bore^ 
531 W. Superior St.) 

NE "TIKIUOSI", BET 
"ŽINAU." 

Yra daug visokių gyduo- 
liškų sutaisymų, kuriuos ser 

gantis ima su mintim "ti- 
man." Bet jeigu t tri blo- 
kiuoos, kad tas pagelbės 
gą apetitą, vidrių žkietėji- 
mą, pritvirtini, galvos skau- 
dėjimą, nerviškmą arba k;- 
ts nesveikatingmus, kurie 
;paeina no vidrių nesveikatai 
gmo ir jeig jus pirksite Tri- 
erio American Elixir of Bit- 

jter iVne, tuomet gali pats 
sau tikrai sakyti "aš žinau 

jos šios gydolės man pagel- 
bės." Paimkite del pavyz- 
džio atsitikimą su Mr. Al- 
bert Havdra, R. 2, Yoakum, 
Texas. Jis sirgo per 22 sa- 

vaites, buvo abejonė ar jis 
gyvens. Bet Trinerio Ame- 
rican Elixir of Bitter Wine, 
kaip jis mums pranešė Rug- 
sėjo-Sept. 24, pastatė jį vėl 

Didelis 
RoziniS 

Įimiiiinimiiw.i|||fHi'ii*'iin"ninfiiiiiiiiifiiniMiaimHuiyinuMiiiiimiimiininiiiii»mmnHnBnHiinmiininfflmiiniaminiiiiininniiinnnmin!nnHninnnii^ 
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DRAUGYSTES-ŠV. PETRONELES 

Subatoj, Spalio-October 18, 1919 | 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINEJE 

32ras Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valandą vakare. Inžanga 35 Centai. | 
I 

Muzika Brolių šaprallų. 

Gerbaimiej rii Girbiamosios nepraleiskite šio puikaus balaus, nes 1 
tai vienintelis savo rųšies rožinis balius šj sezoną Kaus gaus did- 1 
žiausį bukietą rožių, tam bus suteikta dovana. Beto bus griežiami š 

kaip vieninteliai taip ir naujausios mados šokiai, č turėsite progą | 
iki širdies sotumo pasišokti ir pasilinksminti. Kviečia visus, 

KOMITETAS. | 
iuiiiimiiMimuiuiiiiiuuiimiiiiiRiiiiiiimiiutHUiiiuitfiiiifliari. t 

ant kojų. Gerklės nesveika 
tingumai, sutinimai yra pa- 
pj, stas apsireiškimas rudes 

K '\) tik pajusite, 
k.id turite sunkumą rijime, 
išgargaliukite su Trinerio 
Ar.tiputrin, sumaišius šilta- 
m v ndenyyj Jus nesis- 
tebi ; kaip umai jos su- 

teiks jms palengvinimą. 
Kiap tas, taip ir kitas Tri- 
enrio gyydoles jus gausite 
pas vaistininko. Joseph Tsi- 
ner Company, 1333-43 So- 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

Copyyrigth 1919, by Jo- 
seph Tirner Coompany. 

DTDELI BARGENAI. 
Tvotai 30x125 pėdų, $225 ar- 

ba $5.00 į mėnesį, netoli gat- 
vekarių, mokyklos ir bažnyčios 
Atsišaukite: J. J. O'Rcilly, N. 
\V. Cor 63 rd & Kedzie. 

PAJIEŠKAU savo brolių Antano ir Jo- 
no Itumšų; Antanas gyveno New Ycr- 
ko apie 35 metai tam atgal. Jonas apie 
2J. metai ltaip Amerikoje, Antanas yra 
apia 60 metu amžiaus, Jonas apie 50 

metų. Abudu paeina iš Katino gub., 
Raseinių pav., Vainoto miestelio. Tie 

patys ar kas apie jucEPŽTnote meldžiu 

atsišaukti: Ona Rumšaite (pagal vyrą, 
Milkerienė), 4302 S. \tfood St., Chi- 
eago, 111. 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKALINGA MERGINŲ 
IR MOZ'ERŲ. 

Prte lengvo švaraus Ir žingeldaus 
darbo 
musų 

POPIERINIŲ BAKSŲ DIRBTUVĖJ. 
2'RŲNK DIR.BTUVEJ. 

f 

Jokio patyrimo nerlkla. Postuvus 
darbas. Gera pradine alga. Valanods 
nuo 8:00 iki 4:45 Subatomis Iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

į iKIA^PAGELBOS^ 
Reikalaujame merginų ir mo 

tern sartoti iškarpas. Geros sa 

lyg°s, gera alga. Atsišaukite, 
B. Cohen & Sons, 

1100 West 22nd St., 4th floor 

SEARS ROEBUCK & CO. 

PUSDENINIAI DAR3AI. 

Merginos ir Jaunos moteris 

Vynioti pundelius. 
Inspektuoti Prekes. 

Sverti Prekes. 

Priešpiet ar Po piet. 
8:00 iki 12—12:45 iki 4:45 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

.1 

SEARS ROEBUCK & CO. 

R5KIA VAIKŲ. 

Musų įvairiuos Merchandise ir Ship- 
ping skyriuose. Pakuoti, vynioti ir 
pildyti orderius musų kostimerių, 
pildyti orderius musių kgstimerių 
Gera pradinė mokestis ir labai pui- 
kios progos išsidirbti geresnį darrbą, 
vaikiukams kurie nori pastovaus 
darbo. Valandos 8^00 iki 4:45. Suba- 
tomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA JAUNŲ V/YRŲ 
pr e 

DARBO IN MŪSŲ MERCHANDISE 
skyk:ų. 

PILDYTI ORDERIUS 
VYNIOTI PREKES. 

PAKUOTI OKDERIUS. 
SVER.TI SUN7'INIUS. 

Gera mokestis, puikios progos išsi- 
dirbti gerą darbą. Valandos 8:00 it\i 
4:,,5. Subatomis iki pietŲ. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

i 
* 

oEARS ROEBUCK & CO. 

PAGELBININKŲ PRIE PREKIŲ 

MOTERIS 
IR 

MERGINOS. 

Mes turima daug puikių vietų mergi- 
noms irmoterlms, kūrins norėtų pa- 
simokyti darbo sekančiuose Marcha- 
d ise Departamentuose. 

ŽAISLŲ. 
VAISTŲ 

ČEVERIKŲ 
PAN^IAKŲ 

GALENTERIJOS 
APATINIŲ DRABUŽIŲ 

ŠIURELIŲ IR SKR.AZDŲ 
IK KITUOSE DEPARTAMETUOSE, 

Pildyti orderius 
Patikrinti orderks. 
Inspektuoti prekeb. 
Dėti j maišelius. 
Vynioti pundelius. 

Petyrimas nereikalingas. Gera pra 
oina mokestis. Geros progos išsidirb 
ti gerą darbą. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis Iki p!et. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

REIKALAI/JAM A anglių mainie 

riy su šeimynomis ir nevedusių J Kei 
tucky valstiją,. Didelis užmokestis, u 

gavimą darbo nereikia mokėti. Streiki 
nėra. Kreipkit§3: 30 S. Canal Street 

•i ■ 

REIKALAUJAME MERGINU. 
Reikalauame 25 merginų prie lengvo 

dirbtuvės darbo. $14.00 j sąvaitę besi- 
mokinant Ant šmotukų (piece work) 
nuo $16.00 11:1 $L 00 savaitę. Moka- 
mo bonus kas trio nienesiu:?. 
American Insulated Wire & Cablo Co. 
954 W. 21st Street. 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

SHIPPING DEPARTMET. 

Reikia 
MERGINŲ IR MOTERŲ 

Geri darabl yra dabar siuinmi mer- j ginoms ir moterims kuri?- ori p a- 
silavinti reikalaujamo i; rbo 
SIPPING DEPARTAMENTE. 

Darbas —vynioti ir rišti pudelius, 
sverti orderius ir t. p. 

Patyrimas nerlkollngas. Geros algos. 
Gera proga Išsidirbit gerą darbą. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

Reikalingas Kriaučius. 
"Coat maker" atsišaukite 

greitai. ! 
J. Razgaitis, 

3103 So. Halsted St., 
ant 2-ru lubų. room 1. 

REIKIA TRIMER1U IR BUČER1U. 
Reikia mėsos dešroms taimerių, įpra- 
tusią prlo kiaulienos bučerių ir lei- 
,ei<ų. Ateikite pasirengę J darbą,. In- 
Jependent Packing Co., 41-ma ir Hals- 

Sts. 

REIKIA LANKSTYTOJU. 
Reikia lanksty jų benC ir squee<.ers. 
Atdara dirbtuvė netoli Chicagos. Vis- 
kas ramu. Gera mokestis. Ateikite nuo 
8.0U iki 10:30. Kambarys 100. 190 N. 
Stato Street. 

PARSIDUODA bučernS ir grosernė, 
geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj vie 
toj. Parsiduoda pigiai, nes turiu par- 
duoti greitu laiku iŠ priežasties ne- 

sveikatos. ST. MIKUŽIS, 1823 W. 45th 
Str., Town of Lake. 

SPECIALIS BARGENAS. 
Vienas akeris puikiausio juodžemio, 
viename iš puikiausiu miestuku prie 
Chicago ir Northwestern Railvvay ge- 
ležinkelio, 30 minutų važiavimo nuo 

miesto, netoii krautuvės, bažnyčios. N 

mokyklos ir dirbtuves kur jums dar- 
bo iki soties. Jus gaiite turėti savo 

sodą, aug'nti paukščių ir gyventi po- 
niškai. šitokiomis sąlygomis parduosiu 
$100 Įmokėti pinigais arba Liberty 
Bonais, o kitus ant išmokėjimo po $10. 
i mėnesį. Pošykite ateikite arba Tele- 
fcnuokite tuojaus: 

Paul Baubly, 
1404 W. 18 St. 

Telefonas Canal6296 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU. 
Reikalaujame merginų ir moterų. Ge- 
rr. mokestis. Pastovus darbas. Atsi- 
šaukite Porter Safetv Seal Co. 163 W. 
TUrrison St.. Room 1100. 

; „r'$everos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata. 

fc 1 

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

Severa's 
Kidney and Liver Remedy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto Šlapumo, skausmingo šla- 
pinimosi, geltligSs ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė- 
.iose paeinančių nuo inkstų betvar- 
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 75 ct. ir S ct. taksų, arba 
$1.25 ir 5 ct. taksų. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikr^ 
ir geriausią, gyduolę dė.' kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
sl-auda po krutinę, vidurių r*kietėjimų 
skilvio nedirbimą. neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skau mą, 
strėnų ir Inkstų ir taip toliaus. Saiutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonku $14.00. 

Salute Bitteris iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, lr 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 tairlstų. 

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRŪNAS CO 

616 W. 31 si St., Chlcago. III. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪŠŲ KAINAS. 
ant Dury, L®ntų, Rimy Ir ttogams Poplerl# SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubu Ift vidau#, po $1,50 ui jallon* 
CARR BROS. WRECKING CO. 

80034039 ąO. HALSTED STREET. CHICAOO. ItU 

lH^^]^XH5^CHlHlH34jHCH2H3HŪK5^CHŪHŪHČH!HIH5HCHjHlHfl-CH3fcCHCH3H3-CHjHif-r ^«H«KKHKKK»Kl 
UBERTY BONDS 
Mes perkame Llbort., Bonds a j t pilną "Casb" vertf. Atnefiklt* V-^ ̂ c-\^ 1 JL 
arba atsiųskite J.G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9 -S 

v A Utamlnkala Ketveriais lt 1335 Muw#llke Ave. 
8ubatomlB 9—9. tarpe Wood Ir Paulina (catTlu? 

Lietuviška Sydykla DR. JICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 

Gydau visokias ligas naujausiais budads lr su pagelto* 
naujausiu lr tobuliausiu elektrifelntij Jtalarj. Oflto v:Umdoa! & iki 18 ryto, 4 iki 8 vak N «xl 51 dieni ai s 10 Iki 12. 164S V/est 47-ta netoli nuo Marthflald Ave. >H)VtVvVa/^iva,a-a,a..i.' 

^ 
žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 
~ 

SIUNCiA PINIGUS | LIETUVA 
ix gvar&nfcuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žijžių 
meldžiame kreiptla pas: 

Henry J. Schnitzer State Banką 
141 \VasKington Street, New York, N, Y. 
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