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Denikinas užeme Kievą. 
Sunaikino bolševiku devizija. 
Bolševikai atsiėmė Gatčiną? 
Amerikonai nedalyvaus Europos 

komisijose. 
DENIKINAS UŽĖMĖ 

KIEVĄ. 

Lonaonas, spalio 20 d.— 
Karės departamentas ga\o 
pranešimą, kad generolo 
Denikino kariumene atėmė 
nuo '/olsevikų Kievą, kurie 
buvo užvaldę tą miestą nuo 

pareitos savaitės. 

EKSPLIOZIJOS PETRO- 
GRADE 

Kopenhagenas, spalio 20 
d. — Iš Revelio pranešama 
čionykštiems laikraščiams, 
kad atakuojančios Petrogra- 
dą prieš bolševikiškos spė- 
kos girdėjo keletą didelių 
ekspliozijų Petrograde. Ką| 
reiškia minėtos ekspliozijos j 
nežinia, bet Judeničo armi-! 
joje tikimasi, kad Pertogra- 
das tuoj papuls jų rankosna. 

SUNAIKINO BOLŠEVIKU 
DEV1ZIJĄ. 

Londonas, spalio 20 d.— 
Karės departamentas gavo 
pranešimų, kad bolševikai 
buvo pasiuntę Petrogradan 
iš vidurio Rusijos vieną ka- 
riumenės deviziją, idant su- 

stiprinus Petrogrado garni- 
zoną, nes Judeničo armija 
vis daugiau gręsia Petrogra- 
dui. 

Ši devizija, kaip praneša- j 
ma, susitiko su Judeničo ar- j 
mija tie* Krasnoe Selo ir Į 
tapo visiškai išnaikinta. 

Anglijos karės departa-1 
mentui taipgi pranešama, j 
kad susinėsimai Petrogrado 
su provincijomis tapo per- 
traukti. Girdi, Judeničo ka- 
valerija suardė visus gelž- 
keliu einančius iš Petrog- 
rado, sakoma net suardė 
gelžkelį einantį į Vologdą. 

Iš Helsingforso pranešama, 
kad Judeničo armija jau 
yra apie 5 <verstri nuo Pet- 

rogrado ir jau užėmė Puti- 
lovo stotį. 

» * 

Washmgton, D. C., spalio 
20 d. — Karės departamen- 
tas apleikė žinią, kad Vibor 

ge vietos finai valdininkai 
tvirtina, buk Petrogradas ir 
Kronštadas jau bolševikų 
apleistas. 

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
GATČINĄ. 

Londonas, spalio 20 d.— 
Iš Maskvos gauta bevielinis 
telegramas, kuriame prane- 
šama, kad bolševikų armijai 
ties Petrogradu pradeda ge- 
riau sektis. Buk bolševikų 
armija pardėjo tpuoli- 
mus ant Judeničo armijos ir 

| jau atsiėmė miestus Catčiną 
j ir Krasnoe Selo, kuriuos Ju- 
jdeničas buvo neseniai už- 
ėmęs. 

Taipgi pranešama, kad 
Kronštado batarejos pasek- 
mingai atmuša atakas Ang- 
lijos laivyno. 

AMERIKONAI NEDALY- 
VAUS EUROPOS 

KOMISIJOSE 

Washington, D. C., spalio 
20 d. — Valstybės departa- 
metas šiądien pranešė, kad 
Suvienytų Valstijų atstovai 
nedalyvaus įvairiose euro- 

pinėse talkininkų komisijo- 
se kol senatas neužtvirtins 
taikos sutarties. 

Augščiausia talkininkų ta 
ryba užkvietė Suvienytų 
Valstijų atstovus dalyvauti 
įvairiose komisijose, nors 

neoficialiai pako1 senatas: 
užtvirtins taikos sutartį. |] 

KAREIVIAI VIETON ( 

NEW YORKO STREI- 
KIERIŲ. 

New York, spalio 20 d— 
Šiądien čia pribuvo laivu 
George Washington 500 ka | 
reivų, kurie rūpinsis iškro-j 
vimu ir sukrovimu prekių | 
v: ton streikuojančių uosto 
daroininkų. Sakoma karei- 
viai darbuosis tik prie taivų, 
kurie šiokiu ar tokiu budu ] 
yra sąryšyje su valdiškais^ 
reikalais. 

Atvykusiems kareiviams, 
kaip praneša generolas Da- 
vison, yra leidžiama šauti Į 
bileką, jei kas bandytų 
jiems trukdyti dirbti. 

Baker atmete mayoro 

prašymą. 
Washington, D. C., spalio 

20 d. — New Yorko miesto 
mayoras kreipėsi prie karės 
sekretoriaus prašydamas, 
idant susilaikytų su siunti-. 
mu kareivių vieton streikuo- 
jančių New Yorko uosto 

darbininkų. Mat New Yorko 
mayoras Hylan tikisi, kad 
galima bus užbaigti streiką 
po tulo pasikalbėjimo tarp 
kompanijų ir streikierių at- 
stovu tarpininkaujant ma- 

lyorui. Bet karės sekretorius 
| Baker atsisakė išpildyti Hy-] 
| lan prašymą, nes, girdi, nuo; 
i streiko daug turi nuostolių' 
pati valdžia ir ilgiau laukti ■ 

'nėra galima. 

GARY PRIEŠINGAS TAR 
PININKAMS PLIENO 

STREIKE. 

Washin^įon, D. C., spalio 
20 d. — Plieno korporacijos1 
direktorių pirmsėdis Gary 

Negeistinas Siuvinys' 
IH'Ol'lAPV 
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Močiute — žeme pa galiaus paruošė /aip keistą pasan'io surėdymą, kad 
paprastam piliečiui likrai pasidaro baugu gyventi. 

ažreiškė, kad jis esąs prie- 
šingas bile tarpininkams, 
kad sutaikius streikuojan- 
čius plieno darbininkus su 

iarbdaviais. Girdi, tik taip 
;uri but kaip jis pasakė pil- 
niau. 

Gary irgi pirešingas įve- 
limui unijų dirbtuvėsna; jis 
ažreiškė, kad nesutiksiąs, 
xlant ne mrjistai butų pra- 
šalinami iš darbo. 

ViENNA PRAŠO AME- 
RIKOS PAGELBOS. 

Vienna, spalio 20 d. — 

VIiesto taiyba šiądien pri- 
zmė rezoliuciją \ Suvienytų 
Valstijų kongresą su praši- 
nu, kad prigelbėtų Viennos 
niestui medžiagiškai, nes 

ritaip tūkstančiai gyventojų 
išmirs iš bado ir šalčio. 

POLICIJA IŠVAIKĖ 
KAREIVIUS. 

New Yo* k, spalio 20 d.— 
Šiądien raitoji policija iš- 
laikė apie 300 kareivių uni- 
formose, kurie veržėsi Lex- 
ington teatran, kad sulai- 
kius vokišką operą. Paga- 
liaus miesto mayoras palai- 
kė kareivių pusę, nes to rei- 
kalavo Amerikos legijonas 
su peticija apie 23,000 pa- 
rašų buvusių kareivių. 

STREIK1ERIAI REIKA- 
LAUS PALIUOSAVIMO 

7 RUSU. 

Gary, Ind., spalio 20 d.— 
S:reikierių atstovni pradeda 
bylą išgavimui iš kalėjimo 
7 streikierių rusų, kurie ta- 
po areštuoti įsakymu fede- 
ralės valdžios ir esą kalti- 
nami ruošime revoliucijos 
Suvienytose Valstijose. 

Advokatai tvirtina, kad 
tarpe areštuotų yra buvusiu 
kareivių, kurie, girdi, tapo 
piliečiais sulyg gongreso 
nuosprendžio. 

Bulgarai 
apleidžia 

Saloniki, spalio 2 Od. — 

Grekijos generalis štabas1 
(praneša, kad Bulgarijos ka-, 
riumenė jau kraustosi iš Va-j 
karines Trakijos. Tas daro- 
ma sulyg reikalavimo taikos 
sutarties tarp Bulgarijos ir 
talkininkų. I 

Pasitraukusios Bulgarijos 
kariumenės vietą užims tal- 
kininkų kariumenė po vado- 
vyste generolo Charpy. 

MILIJONAS FRANKU 
AMERIKOS PAMINKLUI. 

Paryžius, spalio 20 d. —j 
Atstovų butas šiądien užgirė i 
bilių, kad butų paskirta mi- 

lijonas frankų pastatymui 
paminklo atminimui prisi- 
dėjimo karėn Suvienytų Val- 
stijų. 

KONGRESAS IŠSISKIRS 
TYS LAPKRIČIO 10. 

Washington, D. C., spalio 
20 d. — Atstovas Mondell 
šiądien pranešė atstovų bu- 
te, kad Suvienytų Valstijų 
kongresas, kaip plianuoja 
republikonu lyderiai, išsis- 
kirstis kiek pasilsėtų besi- 
artinant reguliarei kongreso j 
sesijai pradžioje gruodžio I 
mėnesio. I 

PORTUGALIJOS KARĖS ! 

IŠLAIDOS 140 MILIJONŲ. I 
Lisbon, spalio 20 d. — 

Portugalijos valdžia šiądien 
pranešė, kad karė su Vokie- 
ti]? Portugalijai atsėjo $140, 
000, 000. 

REKOMENDUOJA MIR- 
TIES bausmę; UŽ 

BOMBAS. 

Washington, D. C., spalio 
20 d. Senatorius King šią- 
dien perstatė senato teismiš 
kai komisijai projektą del 
nubaudimo asmenų, kurie 
siuntinėja krasa ar panašiu 
budu bombas ar kitokius 
mirties prietaisus. 

Senatorius King savo pro- 
jekte rekomenduoja prasi- 
kaltėliams siuntinėjime bom i 
bu ir panašiai mirties baus- 
mę kaipo tikriems žmogžu- 
džiams. 

ČECHŲ ATSTOVAI 
DARBO KONGRESAM. 

New York, spalio 20 d.— i 

Šiądien pribuvo iš Huvre 
penki Čecho-Slovakijos at- 
stovai tarptautinian darbo 
kongresan, kuris Įvyks Wa- 1 

shingtone. Atstovais yra dvi! 
moteli. ! 

PL1ANUOJA INDIJOS 
SALŲ UNIJĄ. 

Kingston, Jamaica, spalio | 
20 d. — Vakarinės Indijos j 
;alų laikraščiai agituoja už 
susivienijimą salų į vieną 
Vakarinės Indijos federaci- 
ją 

SAKO, S. V. VALDŽIOJ ! 
YRA TROCKINIU. 

1 

Washington, D. C., spalio 
20 d. — Senatorius Watson| 
šiądien senate užreiškė,kad 
Suvienytų Valstijų ofisuose 
yra daug socialistų ir kitų 
"raudonųjų," kurie girdi, i 
stengiasi palaikyti Trockio 1 

ir Lenino pasekėjus. 
Jo užreiškimai sukėlė Wa' 

shingtone nemažą sensaciją.' 

Lietuvos Valstybes Tary- 
bos Sesijose. 

Lenkai keršija Lietuviams už Savųjų Neišdavimu. 
P). K. Balutis — Taikos Delegacijos Sekretorius' 

Spalio 16 d. Lietuviu Egze- c O 

kutyviui Komitetui praneša- 
ma iš Paryžiaus, kad Lietuvos 
\ alstybcs Tarybos sesij >s pra- 
sidėjo Kaune šiądieną. Tary- 
bos nariai: Klimas, Yčas, Ro- 
senbaum išvažiavo Kaunan 
dalyvauti Tarybos pasėdžiuo- 
se. Lietuvos Taikos Delegaci- 
jos sekretoriui p. Klimui išva- 
žiavus Kaunan, Balutis išrink- 
ta Delegacijos sekretoriumi. 

Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
nijos Delegacijos veikia sutar- 

tinai, kad užtikrinus aiškų 
tarptautinį status savo vals- 
tybėms. Didžiausios sukeny- 
bės išrišimui Baltiškų valsty- 
bių klausim > randasi iš prie- 
žasties trukumo aiškaus ir ga- 
utino Alijantų nusistatymo 
link Rusijos. Buk kai nebuvę, 
vienok randasi geras samatas 

manyti, kad Taikos Konferen- 
cija greitu laiku išleis defini- 
tyvi paskelbimą link Baltiškų 
valstvbiu, ir tikimasi de fakto c » 

va 1 d /. i ų j >r i pa žiu i mą. 

Konferencija su Militarc 
Misija' 

Šendieną Egzekutyvio Ko- 
miteto atstovai turėjo ilgą kon 
ferenciją su pribuvusiais Lie- 

tuvos Militarės Misijos nariai?. 
Apkalbėta j vairus budai paru- 
pininiui Lietuvos kariuomenei 
amunicijos? ir šiaip įvairiu reik 
menų. Išdirbti planai bus per- 
statyti Taryboms. Tam tikslui 
tikimės, kąd netrukus įvyks 
Tarybų suvažiavimas. Kai ku- 
ri j. misijos nariai netrukus bus 
Ne\v Y- rke ir Chicagoje, reik- 
menų užsakymo delci. 

To ji pat dienoje Egzekuty- 
vio Komiteto ofise atsibuvo 
konferencija su Monsignioru 
Splane iš Bostono, kuris dabar 
\Yasbingt .ne rūpinasi Ameri- 
kos Katalikų Tary1x>s reika- 
lais. Kuii. Burke laikinai pasi- 
kaukus; t .'lipę?" i dalyvavo ir ar- 
ini j-s kai)elionas J angliam, 
kuris netrukus išvažiuoja L;c- 
tuvn. Konferencijoje taipgi 
dalyvavo pulkininkas Juododi* 
pulkininkas Terry ir leitenar 
tas SI ame- Pasikalbėjimas įvy 
ko delei minėtos Tarybos siun- 
čiamos sanitaru vienutės Lietu 
von. Monsigrii ras Splane rū- 

pinasi, kad kuogreičiausiai 
šioj ivenutė Lietuvon išvažiuo- 
tų. ypač ku miet jisai išgirdo, 
jog Lietuvoje šiuo tarpu siau- 
čia šiltinės epidemija. 

Iš U'as/iington, D. C. 

AMERIKONAI UŽIMS 

SARGYBĄ UŽTVIRTI- 
NUS SUTARTĮ. 

VVashington, D. C., spalio 
20 d. — Šiądien kares sek- 
retorius Baker pranešė, kad 
Suvienytų Valstijų karei- 
viai, pasiųsti Silezijon pa- 
tol neužims jokios sargybos 
tame krašte, pakol Suvieny- 
tų Valstijų senatas neužgirs 
taikos sutarties su Vokieti- 
ja. Mat talkininkų kareiviai 
turi pridaboti tvarką laike 
balsavimo, kad šalis spręs 
Eipie tai prie ko ji nori pri- 
gulėti ar prie Vokietijos, ar 

prie Lenkijos. 

TALKININKAI TEIS 
600 VOKIEČIŲ. 

Paryžius, spalio 20 d. — 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad augščiausia talkininkų 
taryba jau nusprendusi pa- 
traukti teisman prieš lalki- 
ninkų tribunalą apie šešis 
šimtus vokiečių, kurie bus 
pareikalauti nuo Vokietijos 
valdžios. Kiekvienam kal- 
tinamam plačiai išdėstoma 
jo prasižengimai prieš tarp- 
tautiškas tiesas. 

Tarpe parinktų teismui 
yra Bavarijos princas Rup- 
recht ir daug kitų Vokieti- 
jos didikų. 1 

Romanai 
apšaudė 

Anglus 
Budapeštas, Vengrija. 

spalio 20 d. — Vakar ištik: 
šaudymasi tarp rumunų pi. 
tiulio ir anglų motorini:- 
laivo Dunojuje. Sakoma, r»i 
munai pirmi pradėjo šaudy- 
ti i ką anglai atsakė irgi šū- 

viais. 
Taipgi pranešama, kad 

tftem rumunų devizijoms, 
esančioms Vengrijoje Įsaky- 
ta tuo jaus išsinešdinti iš 
Vengrijos. 

ŠAUKIA GUBERNATO- 
RIUS SULAIKYMUI 

STREIKO. 

De Moines, Icwa, spalio 
20 d. — Valstijos guberna- 
torius kreipėsi prie guber- 
natorių kurių valstijose yra 
angliakasyklos kviesdamas 
susivažiuoti, kad suradus 
budus užbėgimui gręsiamo 
angliakasių streiko. 

ORAS 
Chicagoje ir apieiinkr je. 
Šiądien oras nepastovus, 

gal bus kiek lietaus; maža 
atmaina temperatūroje; v:- 
dutiniai vakarų vėjai. 

Saulėtekis, 7:10; 
Saulėleidis, 6:00. 
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RUSIJA NUSVERS VISAS VIETINĖS 
KARĖS LAIMĖJIMĄ. 

Pereita metą, lapkričio 11 d., tapo I ofciališkai pertrauka ta baisiausia žmo- 
nijos istorijoje skerdynė.... Pernai metą, 
lapkričio 11 d., atsibuvo triumfuojančios 
demonstracijos pergalėtojų-sąjungiečių sos- 
tainėse-didmiesčiuose.... Pernai metą, lap- 
kričio 11 d., paskelbta pasauliui, kad lai- 
mėjo Laisvės ir Demokratizmo principai, 
kad užstojo liuosybės gadynė del visų ma- 

žųjų tautų, nes militariška teutonų galybė 
tapo sunaikinta, priespaudos ir vergijos 
retežiai sutraukyti 

Vienok tai buvo bereikšmiai tr'.umfa- 
vimai apsvaigintų-sufanatizuotų minių, tai 
buvo tuščias tų prakilnių principų skelbi- 
mas. Karė faktiškai nesustojo, Laisvės 
ir Demokratizmo principai tapp panaikin- 
ti ir atmesti, mažųjų tautų teisės — sumin- 
džiotos, paniekintos. 

Teisybe po senovės pasiliko spėka, 
prievarta, slaptos sutartis.... 

Sąjungiečiai-pergalėtojaii, apsvaiginti 
laimėjimu, neįstengė-nesugebėjo pasinau- 
doti pergalės vaisiais, — inkunijant tuos 
prakilnius principus, už kuriuos žmonija 
kariavo, už kuriuos milijonai jaunų vyrų 
gyvastį prarado, už kuriuos milžiniški tur-1 
tai tapo sunaikinti, už kurios, galop, visa j žmonija tapo padrebinta ir pastumta var- 

gan. 
Jie tarėsi jie triumfavo.... jie gin- 

čijosi.... jie žiurėjo ir juokėsi, kaip mažo- 
sios tautos bangavo, kovojo, šaukėsi pa- 
galbos, — kankindamosi priešmirtinėse ago 
nijose. Tai buvo baisiausia regykla, bet 
pergalėtojai nematė jos, arba tiesiog ne- 

norėjo matyti Jie tarėsi ir svarstė... 
Rusija.... ta nelaiminga Rusija... nelai- 

mingos jos mbežiuose gyvenančios tau- 
tos.. Tas šiaurės milžinas — po baisaus 
smūgio — susipurtino.... Mažosios tautos 
subruzdo ir kiekviena pasiryžo apginti sa- 

vo teises ir iškovoti laisvę. Viduryje Ru- 
sijos apsireiškė ta baisi del viso pasaulio 
šmėkla — bolševizmas, kuris irgi skelbė 
kovojąs už visos žmonijos laisvę, už švie- 
sesnę ateitį. Pakraščiai gi kovojo-žudėsi j 
už tautinę laisvę, už savistovumą, ar už 
užgrobimą. 

Pergaletieji tėmijo ir džiaugėsi, kaip j 
jų Kaimynai naikino vienas kitą, kaip jie t 
mažino ir silpnino savo spėkas, kaip jie 
plėtojo ir drutino savo tarpe demoraliza- 
ciją. Negana to, kad priešai žiurėjo i tą 
viską, — jie kurstė ir pjudė viekus prieš 
kitus, jie darė viską, idant padaryti savo 
kaimynus silpnais, nepavojingais. Perga- 
lėtieji permatė, kad, laikui bėgant, jie gali 
vėl iškilti, vėl sutvirtėti, vėl patraukti į 
3ave kitų domą ir draugiškumą ir, tokiu 
budu, vėl atgauti, — nors per naują kovą, 
— tą, ką jie prarado per visasvietinę karę. 
Tam reikalui jie nesigailėjo savo pastan- 
gų, pasišventimo ir pinigų. 

Pasklido po plačiąją Rusiją tūkstan- 
čiai prityrusių ir gabių vokiečių šnipų, agi- 
tatorių demoraližuotojų, kurie mėtė į vi- 
sas šalis milijonus — daugiausiai bolše- 
vikiškos "formos" popierinius rubilus. — 

Jų reikimas ir pasišventimas nepaliko be 
pasekmių. Vokiečiai vėl pradėjo atvirai 
kalbėti apie monarchijos atstatymą, apie 
sutartį su Rusija net apie jos kontrolę ir 
ekonominį išnaudojimą, o tapgi apie su- 

jungimą Vakarų su Rytais — Hamburgo 
su Bagdaduar Pekinu. Pradėjo vokiečiai 

"tarties," su Chinais ir su. japonais; — | pradėjo jie visur surasti daugiau draugų, 
daugiau jų interesų rėmėjų 

Vienok nirmoje vietoje vokiečiai sta- 
tė Rusiją ir naujai susitveriančias jos pa- 
kraščiuose valstijas. Jie pradėjo tvirta: 
tikėti, kad nors jie pralošė karę vakarų 
fronte, nors jie liko "nukryžiavoti" Tai- 
kos sutarti, — tečiaus jie laimės Rytuose, 
-- Rusijoje ir jos pakraščiuose. 

O sąjungiečiai vis sviravo, vis tarėsi, 
vis ginčijosi.... Visur užsiviešpatavo chao- 
sas. Mažosios ir nuskriaustosios tautos nu- 

stojo vilties sąjungiečiuose — jos pasijuto 
prigautomis, suviliuotomis; jos irer pasiry- 
žo tarties su pergalėtasiais, kuru "e jos 
vis dar matė galingą spėką. 

Pasidėkavojant tokiam sąjugiečių tę- 
simui ir supainiojimui visų dalykų, vokie- 
čiai turėjo puikią progą veikti "šventojo- 
je" Rusijoje sulyg savo noro ir nuožiuros. 
Jie vedė tarybas su visomis partijomis, su 
visais vadais, su visais generolais. Iš vie- 
nos pusės išsižiurėjo, kad vokiečiai eina 
prieš bolševikus, iš kitos, — kad jie remia 
juos. Bolševikai irgi laikėsi tik pasidėka- 
vojant sąjungiečių netaktiškumui, žino- 

ma, vokiečiai turėjo omenyje susitarti, ga- 
lop su tvirtesniais, su laimėjusiais. 

Paskutinėse dienose iškilo baisi audra 
Baltijos pakraštyje. Atsirado vokiečių-ru- 
sų kariumenė, — po vadovyste gen. Goltz, 
— kuri atkreipė savo spėkas prieš latvius... 
Pulk. Vergolič, sutraukęs ant greitųjų ka- 
riumenN įdėjo kovoti prieš lietuvius, už- 
imdarr. aulių sritį. Lietuvos valdžia 
apšauk isuotiną mobilizaciją ir karės 
stovį. Lenkai gi užsimojo užpulti ant Kau- 
no ir likusios Lietuvos dalies. Sudejavo 
lietuviai, o kartu su jais latviai ir estonai, 
— jie desperatiškai ginasi ir kartu šaukia- 
si pagalbos, pasitikėdami galutinai lai- 
mėjimui. 

Sunku pasakyti, kuom tas viskas pasi- 
baigs ir kuomet Rusijoje ir jos pakraščiuo- 
se užsiviešpataus taika ir tvarka. Vienok, jei sąjungiečiai ir toliau elgsis panašiu budu, ui jie visai gali prarasti mažųjų 
tautų užsitikėjimą, o kartu "prarasti" ir 
Rusiją. — Juk daug buvo kalbama apie 
rengiamą sąryšį tarp Vokietijos, Rusijos ir 
Japonijos. Tas gali įvykti, —r Rusija gali 
patekti po Vokietijos intekmės. Rusija gali 
pasidaryti Vokietijai savo rūšies atlygini- 
mu už pralaimėtą karę vakariniame 
fronte. Rusija gali buti jai tinkamu atly- 
ginimų už prarastas kolonijas, už praras- 
tus platus Europoje ir už sunkią kontribu- 
ciją. 

Taigi Vokietija vėl trumpu laiku gali atsistoti ant tvirtų kojų. — Visasvietinės 
karės pasekmės dar neaiškios — Rusija 

nusvers galutiną tos baisios karės laimė- 
jimą i 

VOKIEČIU VIEŠPATAVIMAS 
LIETUVOJE. 

Gegužio mėnesyje, kuomet aš buvau 
Kaune, vokiečių kariumenės pasilaikė Lie- 
tuvoje del priežasties karevimo su bol- 
ševikais, kurie tuomet dar turėjo užėmę 
didelę šaalies dalį. Lietuvos valstybė vokie- 
čių kareiviams apmokėdavo po keturias 
markias i dieną ir buvo po vadovystė Lie- 
tuvos armijos vadovo, vienok jie elgėsi 
taip, kaip jiems patikdavo. Turėjo užėmę 
svarbiausius Kauno namus. Man buvo au- 
toritetiškai informuota, kad vokiečių ka- 
reiviai vietose, kur nebuvo galima išvengti 
suoirėfriimas su bolševikais, nešiodavę lie- 
tuvių kepures, kad bolševikai nedasižino- 
tų, jog jie (vokiečiai) prieš juos kariauja. 

Pirm atvyksiant Kaunan Berlyne man 

pasitaikė susitikti lietuvį po vardu Gabrys, 
kuris buvo Lietuvos valdžios pasmerktas, 
už taiirr : 

su bolševikų vadu KapsuKu, 
kuris ■-. Philadelphijoj redegavo laik- 
rašti, ■ Lietuvą paimti po sovietų val- 
džia. Tusm sykiu jis buvo arti susigimi- 
niavęs ir dirbo su Baron de Ropp, su tulų 
provokiečių Baili jos baronų su paveldėji- 
mų Lietuvoje, kurie stengėsi ju vokiečių 
kooperacijos reokeionieriais, kad paimti 
Lietuvą po vokiečių valdžia. Prie to tuo- 
met vokiečiai Lietuvoje turėję dideles spė- 
kas, nes daug kuom Lietuvos gyventojus 
aprūpindavo. Vokiečiai pirmi pripažino 
Lietuvos neprigulmybę ir praeitą žiemą 
paskolino Finansų Ministerijai 100,000, 
300 markių. 

M. E. Harrison. 
ii "Troy (N. Y.) Budcit" 

PASIDAIRIUS PO MARGA SVIETELI. 
APIE ALBERTĄ. 

Garsus svečias atvažiavo 
į mūsiškes Suv. Valstijas. 

Visi amerikietiški laikraš- 
čiai pilni smulftmėniškiau- 
sių žinių apie jo kelionės 
'bėgį po šią žeanelę. 

O čikagišk;ai tai jau ir 
akįs išverkė leynentavodami, 
kad jis neatvažiuos pasisve 
čiuoti i "gražiausi ir demo- 
kratiškiausi Amerikos mies 

į tą" .Čikagą. 
Į šis svečias tai Belgijos 
karalius Albertas. Drauge 
su juo atvažiavo žmona ka- 
ralienė Wilhelmina ir taip 
vadinamos sosto įpedinys. 

Užmiršo amerikiečiai sa- 

vo traditijinę neapykantą 
prieš karalius ir karalienės, 
'kunigaikščius ir kunigaik- 
štienes ir visus kitus asme- 

nis, kurių gįslose te- 
kąs "garbingas" kraujas. 

Užmiršo taipo gi gerašir- 
džiai jankiai ir savo didelį 
pasibiaurėjimą teutonų gi- 
minės vaikais. Mat, dabar- 
tinis Belgijos karalius yra 
pusė Hohenzollerno iš mo- 

tynos pusės ir taipo gi yra 
brolėnas su vienu iš Hohen- 
zollernų. O jo pati tai jau 
tikra vokietė antropologi- 
jos žvilgsniu. Ji yra duktė 
vieno Bovarijos kunigaikš- 
čio. 

| Bet tas viskas dabar ne 

'galvojo Suv. Valstijų gyvcn 
i tojams. O daugelis apie tai 
'nei nežino... 

j Visi su iškėstomis ranko- 
mis sutinka karališką šei- 
myna, visur kuoširdingiau- 

1 siai jie vaišinami. 
į Kitaip ir negali buti. 

j Belgijos karaliaus ir ka- 
ralienės pasielgimas karės 
metų buvo toks skaistus, 
toks pasišventęs, kad kiek- 
vienas protingas žmogaus 
nieko daugiau negali jiems 
už tai pasakyti, kaip tik iš- 
reikšti giliausios pagarbos 
jausmų. 

Užtat netik Europos, bet 
ir Amerikos visuomenė myli 
karalių Albertą į* nemažai 
jį idealizuoja. 

Gal užtat Belgijoj ir ma- 

žiausiai girdėti balsų apie 
karališko sosto nuvertimą, 
negu visuose kituose kraš-j 
tuose, kur dar užsiliko "Diej 
vo pateptieji". 

I laikai mainosi, karalių 
klienos baigiasi ir vargiai be 

;gu Albertas ateityje loš 
svarbią rolę kaip Belgijos 
taip ir Europos politikoje. 

Taipo gi netikėtina, kad 
istorija priskaitytų dabarti- 
nį Belgijos karalių prie di- 
džiausių musų planetos vy- 
rų. 

Tik vienas dalykas yra 
aj skus, būtent: karaliaus Al 
berto 'įsmuo visuomet pa- 
siliks puikiausiu pavyzdžiu 
kaip privalo elgties tautos 
vadas sunkmečio laikais. 
Viskontas Astor'as ir titulai 

Vakarykščiai 'laikraščiai 
praneša, kad praeitame še- 
štadienyj Anglijoj pasimi- 
ręs milijonierius "Viscount 
William Waldorf Astor of 
Hever Castle." 

Tai, vadinas, pilnas var- 
das to vyro. 

Ir stebėtinas tai buvo su- 

tvėrimas. Nors prietaringi 
žmonės nepavėlija blogai 
minėti numirėlius, bet aš pa 
sivėlysiu sau parašyti apie 
jį- 

Visa savo mielų amže'į 
Astor'as sirgo titulų mani- 
ja. Jis nutarė išleisti ir išlei 

dė 20 milijonų dolerių, kad 
tik gauti bile kokį titulą. 

Kadangi šioje šalyj nie- 
kas titulų nedalija, tai As- 
tor'as 90 metuose išsižadė- 
jo Suv. Valstijų pilietybės 
ir tapo Anglijos pavaldiniu. 
1916 metuose jam galų ga- 
le pasisekė gauti nuo Angli- 
jos karaliaus barono titulą, 

so sekančiuose, 1914 metuo- 
se, buvęs jankis gavo "First 
Viscount Astor of Hever" 
■titulą. ; ■& 

Ir tas visas niekniekis 
Ijam, kaip minėjau, lėšavo 
120 milijonų dolerių- 

Kvailai, baisiai kvailai, 
pasielgė Astor'as ir užtat, 
jam mirus, liberališkesne 
spauda sarkastiškai šypsosi 
iš visos jo baronystės, vis- 
kontystės ir t. t. 

i Bet ne vienas Astor'as my 
li titulus. 

Štai kadir rusai. Nors 
1917 metų revolucija panai 
kino visus titulus, bet buvu 
šieji kunigaikščiai, grafai, 
baronai, bajorai dvarinin- 
kai ir t- t., yt juodvarnių 
gaujos, daužos, po visą Eu- 
ropą ir vis dar save vadina 
tituluotais vardais. 

Yra keletas asmenų ir mu 

sų demokratiškoje Lietuvo- 
je, kurie retkarčiais mėg- 
sta kišti viešumon savo ba- 
jorišką "unarą." 

Nors Suiv. Valstijų konsti 
tucija aiškiai sako, kad visi 
Amerikos piliečiai, jeigu jie 
nori ir ateityje pasilikti 
šios šalies piliečiais, neturi 
teisės imti titulų nuo svetini 
saliu valdovu, bet neatsi- C- 4-7 

žvelgiant i tai, generolas 
Pershing'as, sulyg laikraš- 
čių parnešimų, neseniai ga- 
vęs nuo Anglijos karaliaus 
sir'o titulą. Tokiuo budu 
nuo šiol buvęs amerikiečių 
kariuomenės vyriausis va- 
das Francijoje vadinsis ne- 
tik generolu ir Suv. Valsti- 
jų piliečių, bet ir Anglijos 
karaliaus riceriu. 

Šioje demokratizmo gady 
neje mes neapkenčiame to! 
juokingo viduramžių laikų 
papročio dabinties ir di- 
džiuoties įvairiausiais aristo 
kratiškais titulais. Mes pri- 
valome buti visi lygus pilie- 
čiai, mes nenorime turėti sa- 

vo tarpe kunigaikščių, gra- 
fų, viskontų, baronų, bajorų I 
ir jiems tolygių aristokratų, 
kurie mintija, kad jie nėra 
paprasti Homo Sapiens'ai, 
bet priklauso prie kokios 
nors augštesnės žmonių gi- 
minės. 

K. Gineitis. 

MBBAS IR DARBININKAI 
i Darbas — gyvybės palai- 
kytojas, todėl kas nori gy- 
jventi, tas privalo ir dirbti. 
Darbas išstatė didžiausius 

j miestus, ištiesė gelžkelius, 
pavergė elektrą ir vandenį 
prirašė didžiausius sandė- 
lius įvairių knygų ir t.t. 

Darbas yra įvairių rųšių. 
i Venas darbo rųšįs išrodo 
gražesnės, kitos jau netaip 
gražios. Bet visos jos priva- 
lo būti darbininkų rankomis 
atliktos. Todėl vienos dar- 
bo rųšįs yra atliekamos su i 

meilė, pasišventimu -- su ku| 
no ir sielos atsidavimu, gi 
kitos — nesmagumu, pri- 
verstinai. Pavyzdin, Ediso- 

įas, tyrinėdamas, elektros j paslaptybes dirba po šešioli 
ką ir daugiau valandų kas 
dieną ir jis dirba su didžiau 
siu sielos patraukimu mei- 
le, o angliakasis kasa anglį 
nerangiai, iš prievartos; jei 
Jam nerūpėtų šeimynos ir 
savo gyvasties palaikymas,- 
tuomet jis jokiu budu nelin- 
dėtų tame tamsiam ir ankš-' 
tam urve. (Turiu mintyje 
didžiumą darbininkų). 

Tas "nemalonias" darbo 
rųšis atlieka tie darbininkai1 
kurie yra gimę be gabumų, j be energijos, be drąsos il- 
tie, kurie gimę su gabumais, 
energija ir drąsa, bet netu- 
rėję progos tą gamtos do- 
vanėlę išlavinti bei panau- 
doti. Skurdžių namuose 
daug gimsta talentuotų vai- 
kų, bet dėl tėvų neturto, ar- 
ba tamsumo, tie vaikai iš 
mažens tamta nustumti i 
amžiną pražūti — pristaty- 
ti prie sunkaus, ne jiems 
tinkamo darbo, kuris sukrai 
po jų kunus ir užmuša pra- 
kilnią jų dvasią bei prakil- 
nius troškimus, ir jie amži- 
nai pasilieka nelaimingais 
žmonėmis, bet prie tokių ap 
linkybių pasilieka daug ne- 

laimingesniais už tuos, ku- 
rie gimė be talento — be ga 
bumų, energijos ir noro ženg 
ti prie ko augštesnio. 

Pirmieji apsipranta prie 
savo darbo, kuris jiems at- 
rodo nebaisus, jie nesijau- 
čia taip dideliais vergais; 
gi pastarieji, turėdami aug- 
štesnę dvasią, augštesnius 
norus, nerimsta prie to dar- 
bo, nes jo siela gyvena ten, 
kur jo prigimtis jį traukia. 
Geras mano draugas yra 

daug sykių man prisiminęs, 
kad jis, dirbdamas sunkų iv 
nešvarų dirbtuvės darbą, su- 

galvoja ir po keliolika sykių 
perkrato kokį nebūt gyveni- 
mo vaizdelį, kurį iš dirbtu- 
vės namon pergrįžęs, pur- 
vus nuo savo kuno nuplo- 
vęs, po vakarienės, sėda 
prie stalo ir parašęs pasiun- 
čia laikraščiui, o pasiuntęs 
ir nuėjęs prie duonpelnio, 
savo darbo, vėl jį galas nuo 

galo permąsto — perkrato 
ir sau vienas galvoja, kaip 
tas jo vaizdelis patilps lai- 
kraštyje, kokioj vietoj pa- 
tilps, ar daug bus redakto- 
riaus pertaisytas ir taip to- 
liaus, arba vėl jieško naujo 
kelio, naujos minties para- 
šyti antrą vaizdelį. 

Čia tik pavyzdis. Juk tuk 
stančiai tokių nelaimingų 
žmonių randasi pasaulyje ir 
juos mes galime pavadinti 
laisvais kaliniais. Jie dirba 
:ą darbą, kurio jiems nerei-j 
kėtų dirbti, ir todėl jie, ne j laimingi gyvenimo šešėliai,! 
slankioja po žemę atšalę ir 
įepritikdami prie savo san-| 
darbininkų. j 

Kaip darbo rųšių yra į- 
vairių, taip ir darbininkų 
yra įvairių. Vienas turi pri- 
gimti buti rašytoju, antras 
— skulptorium, trečias — 

žemdirbių, ketvirtas — kal- 
vių ir t, t. Darbininkas, ku 
ris dirba tą darbą, prie kū- 
lio jį traukia prigimtis, yra 
laimingas jis savo darbą at- 
lieka su gražiomis pasekmė 
mis. Darbininkas, kuris dir- 
ba tą darbą, prie kurio jo 
širdies netraukia, — ne su- 

lyg savo prigimties yra ne- 

laimingas, — augščiaus pa- 
minėtas gyvenimo šešėlis ir 
jo darbas atliekamas su pra : 

stomis pasekmėmis, — ne- s 

taip, kaip jis butų atliktas i 

to, kuris turi patraukimą j 

prie to darbo. b 

Del tos priežastis dauge- 
lis tų nelaimingųjų nusižu- 
do, šeimyniškai dorai nesu- 

gyvena ir t. t. Jei darbinin- 
kai turėtų laisvą jiegą pa- 
siskirti sau tinkamą darbą, 
tuomet butų kur — kas gra 
žesnis ir brangesnis žmoni- 
jos gyvenimas; tuomet dar 
bas butų geriausia žmogaus 
žaismė. 

Dailos mylėtojo, rašyto- 
jo, piešėjo, muziko, skulp- 
toriaus, darbas yra sunkiau 
sias. Tečiams, kad jam tas 
darbas tinka, — jis be nuo- 
vargio per dienas ir naktis 
prie jo triūsia ir pagamina 
stebėtinus pasaulyje tvari- 
nius. Bet pristatyk prie to 
darbo žmogų, kuris neturi 
prie jo patraukimo, tuomet 
'pamatysi, kad tas žmogus ne 
tik nieko svarbesnio nesu- 

tvers, bet greičiaus pasida- 
irys sau galą, negu dirbs 
! prie darbo. 

Bet čia gal jųs paklausi- 
te, kaip žmogus gali pasis- 
kirti sau tinkamą darbą — 

sulyg savo prigimties, jei 
randasi tokių darbų, kurie 
privalo buti padirbti, ir prie 
kurių žmogus neturi pirgim 
to patraukimo? Jei but leis 
ta darbininkui liuosai pasis 
kirti sau tinkamą darbą, 
tuomet daugelis darbo rų- 
šių liktų be darbininkų ir 
neatliktos. 

Iš dalies taip ir atrodo, 
bet ištikrųjų taip nebūtų. 
Žmonės, kurie yra apsigi- 
mę su prakilniais norais ar 

gabumais pasiskirtų sulyg 
savo prigimties sau darbą, 
jei tik butų tokią sistema, 
kad vaikai iki dvidešimts 
metų, ar daugiau, turėtų 
lankyti mokyklas. Iki su- 

lausksiant to amžiaus, vaiki- 
nai ir merginos, belankyda- 
mi mokyklas, pažintų save 

ir sau tinkaman darbe pra- 
dėtų praktikuoties; gi tie ku 
rie butų apsigimę be gabu- 
mų, be augštesnių jieškinių 
pasitrauktų iš mokyklos ir 
nueitų prie to darbo, kuris 
mums atrodo, kad nebūtų 
atliekamas,jei tik butų liuo- 
sai pasiskirstumas. Ir to- 
kiems darbininkams jau ne- 

atrodytų baisiu toksai dar- 
bas, nes jiems mokyklos suo 

las ar kokios raštinės atro- 
dytų baisesnių. Todėl ir pa- 
siskirstant darbus visi dar- 
bai butų atliekami. 

Vienok, šiandien, dar to 
nėra. Šiandien, tas kuris tu- 
rėtų buti kalviu, yra rašyto- 
ju ir pirešingai. Tai netikę 
apsireiškimai! 

Prie tų nemalonių apsi- 
reiškimų, prie žudymo gyve 
nimo meilės-laimės priside- 
da dar neganėtinas žmoni- 
jos apsišvietimas ir klasių 
skirtingumas — nelygybė! 
Šiądien, kas turtingas — 

;as teisingas, tas išmintin- 
įgas, tam durjs atidaros ant 
I visų gyvenimo kelių, neatsi- 
žvelgiant, ar jis tinka tuom 
keliu eiti ar ne. Gi tau, 
žmogau, beturti, — juodas, 
supelėjęs darbas nuo Die- 
vo skirtas, "tu neteisingas", 
tu niekur netinkąs. 

Skaudu! Bet turėkime 
kantrybę ir viltį! 

Uolos trupa, upės vienos 
nyksta, antros gimsta, — 

laikas viską keičia. Pra- 
bėgs dešimts metų, prabėgs 
šimtas, .ar daugiau, ir tą 
žiauri, ašarą išsaukianti sis- 
;ema sutirps,—ateis i žmo- 
liją naujos idėjos, nauja si- 
>tem, už sižiebusi lygybės ir 
neilės saulutė sugers nuo že 
nes vargdieniu išlietas aša- o ^ 

'as, ir viskas čia ant žemės 



persikeis. Kaip baudžiavos, 
vergijos ir kitos žiaurios sis- 
temos sutirpo—žlugo nuo že 

_ 
mės paviršio, taip ir šių 

r dienų netinkami apsireiški- 
mai praeis — pradings. Kas 
bus priešingas, — turės nu- 

fsilenkti prieš Galiūną —Ly- 
gybes veidą ir pamatyti di- 
deles savo klaidas. 

| Nors išlėto, bet p/ie to 
brangaus ryto pasaulis žen- 
gia be sustojimo... 

Tulelis. 

KELIAS. 
V| II 

Ji ištiesė ranką ir tarė Su- 
diev ! 

Antjos veido ašaros pabiro ir 
liūdesys ištriško- 

I>et ji tarė man sudiev. 
Tiesiai į mano akis žiūrėda- 

ma ji tarė tą žodį... 
Ir skausmai apgalėjo mane. 
As stovėjau be spėkos prieš 

k- 
Ji tarė man sudiev. 
I a piktą žodį, kuris skro- 

džia kiekvieną širdį, kuris pra- 
virkdo kiekvieną akį kuris ap- 
marina kiek vieną sielą... — 

ji man tarė. i 
* ♦ * 

Čia kelias plyška į šakę- 
Iš vieno pasidaro du- 
\ ienas kripęs pietuosna — 

antras vakar uos n a. 

^ () kas žino, kur kripę toles- 
Wėj ? 

Aš jais nei vienu dar neke- 
liavau. 

Ir ji nekeliavo. 
Ir tpums miglotas prieša- 

kys. 
Aš sakau: 
—• Eikiva tuom keliu, ką tie- 

siai į pitus. 
— Ne, — ji sako, — eikiva 

tuom keliu, ką tiesiai į vaka- 
rus. 

Aš jai sakau: 
— Ant to kelio kur mano šir 

dį iš pat mažens traukia, męs 
sutiksime laisvę, meilę. Męs 
pažinsiva žmogų, suprasiva sa 

vo gyvenimo tikslą. 
Ant to kelio musit žingsnius 

neužraus dulkių debesiai- Se- 
kančios kartos atėję rinks tą 
medžiagą, kur tik bus buvus 
musii pėda uždėta. Dargi su- 

rinks ir nenaudėlę, netinkamą 
medžiagą, kur męs pasklydę, 
savo nesusivaldyme, ar jaunys 
tC*s išdykume busim uždėję. 

Ant to kelio aš sutiksiu sap-, 
nu nimfą» kuri įkvėps man gn- 
lingus žodžius, gilias ir augs- 

^tas mintis, neužmirštą kalbą, 
skaudžiausius jausmus, dar 
neregėtus* žiuronus, su kuriais 
persunksiu visą pasaulį; ir į 
turčių murus ir į skurdžių lan- 

dynes įlysiu, su nutukusiais i 

kūdikiais ir su alkstančiais pa-J 
kalbėsiu. 

]i man duos plunksna, ka J X C' w 

kaip žaibas veikia, o aš su tą 
plunksna tas visas augŠtas, gi- 
lias mintis, tuos visus didžius 
jausmus, tas visas grožias, ma- 

sinančias ištarmes, tą visą re- 

gėjimą surašysiu ant popieros, 
susiusiu j knygas ir sukrausiu 
ant lentynų. Bet, be tavęs, to 

negalėsiu, nors ir tai visa bus 
man dovanota. Muza mano šil- 
elyje sukurs tą ugnelę ir pri- 
kraus netoli jos malkų c:les, o 

tu j$ žarstysi ir krausi ant jes 
malku glėbius. Ir taip tik lieps- 
nos ta sukurta ugnelė... Ir 
mudviem — mudu gimdysi va 

nemarius kudikius, o ainiai 
mūsų darbus tyrinės ir nesu-! 
pras kokios sielos galėjo buti 
tų žm >nių, ką pagimdė tekius 
kudikius* 

\ O mums — mūsų dulkėms, 
ką laisvos ore plevėsuos, bus 
ir linksma ir malonu irsvaigu, 
svaigu... 

—Ne,— ji man atsako, — 

aš tokio kelio nenoriu! Tai nu- 

liudinv skausmų, ligų kelias. 
Ant jo susimaišę: meilė ir pa- 
geža- džiaugsmas ir skausmas, 
linksmumas ir nuliūdimas, 
skurdas ir turtai, tiesa ir me- 

las.. Ant jo mums reiks \iso 

| pasaulio gyvenimas pergyven- 
ti!... Tai baisu, tai negalima! 
Xe, aš nenoriu tokio kelio! Aš 
jauna, dar kasas palaids ne- 

šioju, — aš ješiolikos metu 

mergaitė. Aš linksmumo isal-( 
kus. Man linlosmios muzikos ! 
aidai klausyti; man šokius šok- 
ti; man dainuoti; man žaisti... 
O tas viskas ant to k^lio, ką 
į vakarus eina- Aš einu tuoin 
keliu. Sudiev! 

Aš dar jai prikalbinėjeu: 
kalbinėjau: 

—Ant ta kelio yra visas tas, 
ko tu išalkus. 

— Ne, ne- — ji atsako, —! 
ant to kelio, kur tave ašaros, 
vilioja, vienas sapnas. Sapnas, 
sapnas, sapnas! Ir miegant ir! 
nemiegnt sapnas ir sapnas.! 
Sapnų aš nemyliu. 

Aš jai primenu: 
— Atsimink vakarus... At- 

simink savo žodžius... Atsi- 
mink-.. 

Šypsą ant j-os veido ir tyla. 
* * ♦ 

Ir aš paleidau jos kairiąją 
ranką ir tebestoviu nusiminęs 
ir jaučiu save pačiam silpnu- 
me ir ašaros rieda per mano 

veidą. 
O ji ašaras nubraukus, dar 

r>ykį į mane pasižiurėjo ir glež- 
nute ranka atdavus paskutini 
bučkį, nubėgo tuom keliu po 
dešinei. 

Titlclisf 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 
BINGHAMTON, N. Y. 

Atsakymas p. C. G. 
Vaičiunui. 

"Lietuvos" N. 225-tame 
ir "Tėvynės" N. 40, tilpo 
korespondencija iš musų ko 
lonijos, po kuria pasirašo C. 
G. Vaičiūnas. 

.Čia nematome reikalo at- 
kartoti p. C. G. Vaičiūno 
žodžius, bet skaitome reika- 
lingu paminėti ir atsakyti 
ant punktų: C. G. Vaičių 
nas sako: Kariškas Iždas 
neturįs pamato ir prie jo 
niekas nesirašė. 2. Iždę, kur 
esą sudėta keletas doliarių 
buk buvę mutarta tuos pi- 
nigus paaukauti vietiniam 
skyriui Liet. Gelb. Draug., 
kuri yra po globa Daktaru 
draugijos. Ir buk tai kariš- 
ko Ižclo pirmininkas buvęs 

[priešingas narių nubalsavi- 
mui. 

3. Iždo valdyba dabar 
buk šmeižianti Liet. Gelbė- 
jimo Draugiją. 

Atsa" mps į svarbiausius 
3 punktus: 

1. Pam& ,as viršminėto iž 
do buvo toks, kad kuodau- 
giausiai prie jo rašytųsi jau- 
ni ir seni, su tikslu šelpti 
tuos, kurie stor į Liuosybės 
Sargų skyrius, nežiūrint iš 
kokios kolonijos. 

2. Pinigai, kurie randasi 
L. Kariškame Ižde nebuvo 
nutarta paaukauti nekam. 
C. G. Vaičiūnas nepriguli 
prie L. K. Iždo skyriaus. 

3. Lietuvai Gelbėti Drau- 
giją Lietuvos Kariškas Iždas 
neka 'os nešmeižę, bet prie- 
šingai gelbsti jai. Yra fak- 
tai, jog Lietuvos Gelbėjimo 
Draugijos skyrius buvo su 

tvertas Liet. Kariško Iždo 
susirinkime. Ir net Lietuvos 
Kariško Iždo, iždininkas yra 
pirmininkų L. G. G. sky- 
riaus. O jei p. C. G. Vaičiu- 
nąs girdėjo šmeižiant L. G. 
D., tai kur ir kada? 

Delegatai nuo draugijų, 
Kurie su tvėrė Lietuvos Ka- 
rišoko Iždo skyrių: 

1 ryt. A. Kerševičius nuo 

A. L. C. K to skyriaus, 
.J. A. Stelmokas, L. Vyčių 

31 kp. 
A. Adomaitis nuo L. M. 
D. 15 sk. 

Dr. G. ii Glaser 
Praktikuoja Jau S-/ ra a tai 

8149 R. Morgan 8t., kartfi 12 et. 
fipec.lalUta« MotarlSky, Vyrlikf, 

ir Chroniškų Ligų. 
V«land03: 9—10 ryto, 18—J *> 
plet. 6—a valL, NedSl. 9—X. 

TELEFONAS YAHD8 887. 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos .4712 S. Ashland Ave 

Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5S61 

Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephono l'rospect 85S5 

i Phone Canal 257. 

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

i Naujienų Name 

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

iki 9 vakare. 

jTelcphon; Vards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyi g. 
Specialiai gydo limpančias, senas Ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 80. Halsted St., Ch'cago, III. 

VALENTINUS D&KSSMAKINC] 
COT.LEOS 

fclotrtn* siuvimo- *clrplx20, dt«!Kn!ng 
dienomlji ir vr.fcarate dėl blzuto li 
aamų. Paliudijimai ISduodaml ir vl& 

rba raiykite, o >uee pasietangtMm" 
-utelktl Jums patarimu 
"os parūpinamos dykaL Atsilankykite 

?407 W. Madlaon Ht. 

SARA F A.TF.K, Principal 

LIBByRTY BONDS 
M$s peršame Liborty fionds tl 

piln$ "(jssli" vertę. Atneškit? 
cjba atsiųskite. 
Atdara kasdien nno 

Utarnlnkals Keivergala lr 
Subatomls 9—9. 

CAS t-l 
J.G. SACKHE1M & CO, 
1335 frJilvotike A ve. « 

tarpe Wooč lt Paulina gatvių: \ 

DIDELIS PERSIKĖLIMO PARDAVIMAS. 

Męs ką tik persikėlėms į kitą pusę gatvės. Užlai- 
kome didelį sandeli visokių drapanų kaip ta: mo- 

terų, vyrų is vaikų. Vaikams siutai ir overkotai. 
Merginoms dresės ir overkotai. Mot^'ims sijonai ir 

jake?, ir svederiai. Vyrams kelinės ir pirštinės. Jei 

reikalaujate ko nors ateikite pas mus, o čia rasite. 

MARK'S DRY GOODS ST'/RE 
31C6 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. j 

jus galit turėti pas save nca- H | (^Padaryto iš geros Selyklcs ir 

muo8 puikaus naminio alaus. Apynių, kainuos 20c galionas 
KAM JUMS RUF-..JTIS — PASIDARYKITE SAŲ ALAUS NAMIE 

Mūsų 6Utaisymas iŠ apynių lapbrausiai tinka naminiam darymui gėrimų 
Iš jo galima padaryti pastiprinanti gėrimą arba girą. Jis yra sutaisytas iš 

grynų sveikų ir daugiausiai užganėdinančių sudėtinių. 
Mūsų surašas užganėdintų kostumerių auga kasdiena tūkstančiais, kas ro- 

do kad musų sutaisymas labai tinka žmonėms. Jis yra sutaisytas žmonėms, 

kurie gana ilgą lafką darbavosi šioj srityj. idant jums suteikus progą turėti 

puikaus pulkaus alaus namie. 
Pardavinėsime per trumpą laiką. Nes nuo Sausio 1, 1920, bus užgintas par- 

davinėjimas, todėl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 
tinai ateičiai. Gavę nuo jusų vieną dolerį ($1 00) męs prisiusime šį sutaisy- 
mą. iš ku io galėsite sau pasidL.yti 5 galionus puikiausio alaus, putojančio 
ir skoniu tikro alaus. Su sutaisymu prisiųsim nurodymą padarymui alaus. 

ŠIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TESI3 TIK PER 30 DIENU. 
Sutaisymas ant 20 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jųs 

juo sučėdysite $1.50. Ligšiol dar teisės negina siuntinėjimą šio sutaisymo. 
Jame visai nėra ?'koholiaus. Jis pacidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, kurį męs prisiunčiamo, ir kuris yra jums suprantamas 

Siųskite savo orderį šiądien ir mes jums prisiusime greitai. MES GVA- 
RANTUOJAME JUMS UŽGANEDINIMA. 

Musų knygutė pilna receptų rodančių kaip padaryti namie viskę, alų 
vyną ir kitokius puikius gėrimus, bus jums išsiųsta gavus nuo jusų vieną 

dolerį pinigais arba money orderį. 
Rašykite šiuo adresu: Michigan VVholesale Home Brew Supply Co., 

FARNSVVORTH AVE., DETROIT, mich 

SEKANTIS LAIVAS su visokiais 
SIUNTINIAIS IŠEIS IŠ NEW YORK'O 
? RIEPLAUKOS APIE 10 TA DIANĄ LAP- 
KRIČIO (NOVEMBER) IR PASIEKS LIE- 
TUVA PRIEŠ KALĖDAS. 

JEI KAS PRISIUS MUMS SAVO SIUN- 
TINI VĖLIAUS NEf-'J 8-TĄ DIENĄ LAP- 
KRIČIO, TO SIUN1.NYS BUS PASIUSTAS 
I LIETUVĄ KITU LAIVU PASK1AUS. 

Lithuanian Amenican Trading Co. 
(NAUJAS ANTRAŠAS) 

680 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY, N. Y. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KALBĖTO- 

JO MARŠRUTAS. 
Inžinierius P. J. Žiuris va- 

žinėja Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalais pa Vakari 
nes Valstijas, jis sakys prakal- 
bas Pvise lietuvių kokonijose: 

Spalių 23—Daiton, Oliio. 
Spalių 25—Toledo' Ohio. 
Spalių 20—Grand Rapids, 

Mieli. 

Spalių 28—Gar;, Ind. 
Lapkr* 2 iki 8—Chieago, 111. 

1 a\ pk r. 8— W a ukegan, 111. 

Lapkr. 9—Kcnosha, Wis. 
Lapkr. 11—Sheboygan, Wis. 

Lapkr. 13—Madison, 111. 
Lapkr. 15 iki 20—Chieago, 

Illinois. 

Lapkr. 22—Rockdale, 111. 
Laukr. 20—Sioux City Ia. 

Lapkr. 30-—Omaha, Nebr. 
(iru;tl. 6—Pittsburgh, Al- 

lcp;henv. 
Gruul. 7, po piet—Pitts- 

burgh, So. Side. 
Gruod. 7 vakare—Pitts- 

lnirgh, Solio. 
Gruod. 9—McKees Port* 

Pa. 
Grn )d. 10—■\Vilmington, Pa 
Gruod. 13 ir 14—Philadel- 

phia, Pa. 
Gruod. 14, vakare—Ches- 

tcr* Pa. 

REIKALINGA LEBERIU 
I LIUMBER YARDĄ 

PASTOVUS DARBAS. 
HERMAN H. HETLER. 

2601 Elston Ave., 
LAUKITE PRIE VARTŲ. 

i 

DR. I. E. MAKARAS, j 
Lietuvis Gydytojas .r Chirurgas. 

Perkėliau savo ofisą, } mirusio 
Dr. D J. Bagočiaus ofieą, 10900 So. 
Michigan Ave., Rosoland, 111. kur 
ir praktikuosiu tarpo lietuvių šiame 
miesto ir apielinkėje. Telefonas ofi- 
so Pullman 342, 

Rezidencija: 4515 So. Wcod Street. 

Telefonas Yards 723 Chicago 

Plioncs: Yards 155—551 j Residence Phone Drover 7781 a 

F.A. JOZAPA1T1S, R. Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Y'jokius Receptus 3601 SO. HALSTED CHICAGOJ 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS , Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak ! 
Nedėllomis pagal sutarimą 4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvos. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, Lentų, Himų Ir 8togams Poplerio 

BPEciaUIAI: Maleva malevojlmul rtubų Ii vidaus, po $1.50 ui galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3038 80. HALSTED STR-EET, CKICAOO, (LL. 

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 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų iiaių 
meldžiame kreiptis pas: 

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

Apsiaustai ir Sijonai 
už pusę kainos 

Norime {tikrinti 
visus Chicagoje, 
kad Narių Bendro- 
eės Krautuvėse gali 
ma pirkti pigiau, 
kaip kitur; dėlto 
atiduodame dabar 
dalį moteriškų dra 
bužių už pusš kai- 
nos. 

Apsiaustai (kautai 
geriausios rūšies, į 
vairių spalvų. 

Paprasta kaina 
$26—tiktai $13 

Paprasta kaina 
$30—tiktai $15 

Paprasta kaina 
$40—tiktai $20 

Silkiniai sijonai dideliame pasirinkime įvairių 
spalvų ir rūšies; atiduodam irgi už sumažinta kainą 

$16 vertes už $8.00 
$20 vertes už $10,00 
$20 vertės už $13.00 

Tas išpardavimas bus tiktai per vieną savaitę. 
Skubinkite, kol yra didesnis pasirinkimas. 
Savas pas savą! Darbininkų,pinigai -į darb. rankcs 

Pirklybos Korport. Palaine 
11121114 Milwaiikee Av. ir 1701-1703 W. 47 Gatv. 

5,000 Dalininkų 4,000 Mokinįų 
$500,000 Kapitalo 2 Dideles Sankrovos 

Pirklybos Kursai visoj Amerikoj 

Dividendas 8° Nuošimtis 
Liet. Amer. Pramonės Bendrovės 

Nutarta išmokėti l=ms met. Iš pelno nuo apyvartos 
Pradinis bertaininis dividendas mokėsis Sausio mčnesyje, 1920. 

Gaus visi pilnai užsimokėję šėrininkai, taipgt tie, kurie pasįskubįns 
nusipirkti šėrų nevėliau kaip prieš 30 d. Spalio, 1919m. 

Jau dabar Šerai yra verti po $15.00, bet iki minėtai dienai nu- 

tarta pardavinėti sena kaina, po $10.00 šėra. 
Todėl kiekvienas dar gali suspėti nusipirkti, o kurie jau yra par- 

ke, savo šėrų skaičių padidinti. 

Atmink, dabar pirkdamas išlaimi trigudai: a) pigiai sįgysį šė- 
rus, b) naudosiesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lįe- 
tuvos pramonija. 

Šėrų užsirašymus s#u pinigais siųskite šiuo adresu: 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street Baltimore, Md. 



Aakautojai ir Jų Aukos. 
Per Laisves l arpo Išleistuves 

Aukų surinkta .... $5,265-20. 
Per korčiukes prisiųsta $3,263. 
Draugysčių aukos .... $l,63f 

Daugelis korčiukių randa- 
si su parašytais vardais, bet ne 

pažymėta, kiek aukota. Taipgi 
randasi korčiukių, kurių para- 
šai taip reaiškųs, kad jokiu bu 
du negalima perskaityti pra- 

( vardžių, todėl ant panagių kor- 
čiukių ir smulkių aukų dar pa- 
sidaro $366.20 

Viso .. $5.265.20. 
Aukų tvarkymo kom.: 
N. E, Krukonis' Benediktas 

Butkus, Jonas Biečis, Vincas 
Duoba' -įįjjj 

PASARGA. 

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

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

Draugijos 
Šv. Izidoriaus Ar toj aus $28.50 
D. L. K. Vytauto .... $25.0'J- 

Šv. August. Vysk. .. $10.00. 
Garsus Vardas Liet. .. $10.00 
Vien. Brol. Lietu No.l. $15,00 
Tėv Myl. Lietuvos .. $10,00. 
D. L. K. Keistučio .. $100.0u. 
S. L. A. Mot. 279 kp. .'.$2000 
Šv. Kryžiaus $30.00- 
Šv. Domininko $30.00. 
Šv. Kazimiero Kar. .. $5.00- 
Balso Lietuviu $10.00. 
Gvard. Kar. Mindaugio No. 1* 

Lietuvos Gojaus ... .$10.00. 
Antano iš Padvos .. $25.00- 

IVest Sidc: 
Lietuvos Ūkininkas ..$50.00. 
Lietuvos P. P. Kliubas $50.00. 
Aušros Vartų Vyrų ir Mote- 

rų Panos Marijos ..$80.00- 
Jaunik. Dainos Myl... $5000. 

Bridgcport: 
Šv. J orto Krikštyojo $100.00. 
Jurgis Eringis Šv. Jono KriUš 

tytojo cir-stės pirm. $50.00. 
Jonas Žilvitis dr-stes Šv. Jr>- 

no kas $25.00. 
Jurgis Sereika rašt- .. $5.00. 
111. Liet. Paš Kliubas $50.00. 
Sitnano Daukanto .... $50.00 
Vysk. Valančausko .. $25.00. 
Vytis $12.()0- 
Birutės Kalno $15.00. į 
Šv. Kaz. Karai $50.001 

Šv. Juozą po 
Šv. Martyno 

$25.00. 
$50-00. 

$10.00. 

Town o f Lake. 
Šv. Stanislovo Y. K. $100.00. 
Šv. Kaz. Karai $50.00. 
Sąryšio Draugijų ....$40.00 
Lietuva Tėvynė Musvį $25.00. 
Šv. Jurgio Kank $5.00. 
Šv. Petro ir Povilo .. $25.00. 
L. K. Minda ugi o No.l. $15.00.! 
šv. Juozapo L. M. .$10.00. 
Tautiška Tikėjimo Vilties ir 

Meilės $10.00. 
T. L. L. Liairvė .... $50.00. 
Amalg. Meat Cutters & But- 
chers Bark. Local No. 257 

$50.00. 
DLK. Vytauto 1 Gv. .$50.00 
Vilties $6.00 

Lietuviško Lenkiško Karalhus 
Vladislovo Jagielos. .$50.00 

Šv. Jono Krikšt $25.00 
Baltos Rožės Kliubas $1,00.00. 

(Bus toliaus). 

SVEIKATOS VIRŠININ 
KAI NEGAUNA ALGOS 

Chicapos miesto sveika- 
tos skyriaus virišininkai ne- 

gaus algos iki sausio 1 die- 
nom. 

Taip pranešė viešųjų mo- 

kyklų ir sveikatos skyriaus 
komisija. Miestas neturįs ga 
nėtinai pinigų ir dėlto 142 
viršininkų turėsią laiukti al- 
gos iki sausio 1 dienos. 

Vietines Žinios 

PLIENO DARBININKAI 
! MANO STREDOJAT! 

VISA ŽIEMĄ. 
■ Chieagos apskričio plie- 
no darbininkų Taryba turė- 

jo susirinkimą, kur liko nu 

tarta, streikuoti tol, • kol 
streikas nebus laimėtas, 

j Taipgi išnešta keletą re- 

'zoliucijų, kurių tikslas yra 
pasipriešinti ir atsisakyti 
grįžti darban iki streikas 
nebus laimėtas. 

Be to, Darbininkų Tary- 
įba nutarė įsteigti valgomų 
daiktu krautuves, kur strei-i 

Į " 
... 

jkuojanti plieno darbininkai, 
j gaus maistą daug pigiau ! 

į negu kitur. 
Krautuvė? bus įsteigtos 

sekančiuose miestuose: 
Gary, Indiana Harbor, Whi- 
ting, South Chicago, Evans- 
ton, Waukegan. Mihvaukee 
ir Joliet. 

GARFIELD PARK 

L. G. D. 38-tos skyrius, 
per pasidarbavimą lietuvių 
namų prižiūrėtojų Pašalpos 
Kliubo, rengė Prakalbos, ku 

rios atsibuvo rugpjučio 31d. 
J. Engels svetainėje, 3720 
\V. Harrison gatvės. 

Kalbėtojum buvo Dr. Nai- 
kelis, kuris gana puikiai nu 

piešė reikalingumą ir svar- 

bą L. G. D. ir ragino visus 
rašyties. Tose prakalbose 
orisirašė ir pilnai užsimokė 
jo šie nariai: J. Freiman $5. 

Po $2. J. Užlakis, M. Kri, 
sukenas, J. Bučinskas, P. 
Atkočiūnas. 

Po $1. J. Adomėnas, J. 
Šalpa, J. Bogdišenskas, A. 
Atkočius, A. Rudis; M. Do- 
vidonis, P. Stakenas, A. šid 
lienė, J. Zubavičius, M. Pi- 
vorunas, K. Pivorunas, ir 
K. ApšiegL. 

Smulkių aukų sulinkta, 
$5.85 

Viso $30.85 
Rugsėjo mėnesineme su- 

sirinkime prisirašė šie: 
Po $2. 
J. Madalinskas, P. Sprin- 

dis, K. Sprindis, J. Šidla ir 
J. Gabrėnas. 

Po $1. J. Šalpa ir A. Ru- 
dis. Lietuvių Namų Prižiū- 
rėtojų Pašalpos Klubas $5. 

Viso $17. 
Rugsėjo 21 d., L. G. D. 

rengė prakalbas, kuriose 
kalbėjo Dr. Strikulis. Tose i 

prakalbose aukavo šie: 
Po $2. B. Dovidonienė, 

M. Freimonienė, P. Moclo- 

ilinskas, P. šidla, A. Karab- 
lis, J. Martinas, K Martinas, 
O. Dovidoniene, M. Krisuke 
nas ir J. Matuzevičienė. Pe- 

tras Dovidonis $3. 
Po $1. J. Adomėnas, J. 

Žubavičius, Spiutienė, J. 
Freimanas, J. Madolinskas, 
M. Dovidonis, S. Madalins- 
kas, A. Atkočiūnas ir St. 
Modolinskas. 

Smulkiu auku surinkta 
$4.95 

Labu $36.95 
Viso labo iki rugsėjo 211 

d., įplaukė $86.80 
J. Bogdušenskas, rašt. 

DOMAI L. G. D. 17 
SKYRIAUS NARIAMS. 

L. G. D. 17 skyriaus su- 

sirinkimas įvyks utarninke, 
spalio 21 d., 8 vai. vakare, 
p. Wodmano svetainėje, 
Lime ir 33 čios gatvių. 

Gerbiamieji nariai ir dė- 

mėjai, malcnėkite visi susi- 
rinkti, nes turime daug svar- 

bių reikalų apkalbiejimui. 
M. K. Šilis rašt. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
REIKIA MERGINŲ 

IR 7AUNU MOTERŲ 
OFISO DARBAI 

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

bo patyr4mo, jaunos r.ioterjs ir mergi- 
nos kurios moka gerai rašyti, skait- 

liuoti, patikrinti orderius, lirbti sąs- 
kaitas, rašyti ant mašinėlės 'r t. t. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTFENT 

Geros alg03 geri darbr.i jaunoms ".;Gi 

iiitMgiUoms yi\. siūloma, ku>' m 

: ori pildyti orderius, vynioti po! ...d 
•rekoa mušu žaislu, vaistu ėevor> i, 

ibllarijoB, šilko ir šniūrelių deparia- 
■ Tite. ..'verti pakuoti ir sertouti ciun- 

iu •. 

'EIICIA PAGELBOS DIRBTUVEJE 

•""••iš. švrru3 žingeidus darbas mu- 

•i baksų dirbuvėje. Gera nrogr. išsi- 
'--ii--*-', n.10 g 4:45. Suba- 

omin iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINOTON ST. 

REIKALAL JAMA anglių mainie- 
rlų bu šeimynom'... ir nevedusių { Ken 
tucky valstijų. Didelis užmokestis, už 

;avimų darbo nereikia mokėti. Streikų 
įėra. KreipkitSa: 30 S. Canal Street. 

REIKIA PAGELBOS. 

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS 

Su ar Be 

Patyrimo 

Dirbti prie 

Ženklinimo 

Elliot-Fisher 
operavimo. 

Laiškus atidarinėti. 

Užrašinėjimo. 

Stencil cutting. 

Pildymo. 

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

Gera mokesti. 

"VTusų darbo vieta labai 
pat ogioj vietoj pire Chica 
go ir Larrabbee gatvių Į va- 

le _-iis iš didmiesčio. 

A ikite ir pamatykitp 
Mrs. Weaver 

Employment Office, 
ant žemutinių lubų. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO. 

i 
i 

Reikia merginių ir mo- 

tei^ dirbti popierinius bak- 
sus, lengvas darbas patyri- 
mas nereikalingas. Švarus 
ir rlenksmas darbas. 

Schultz Paper Boxes 
531 W. Superior St. 

39th ir Hoyne Avenue 
REIKIA VYRU. 

Rteikalaujamo tvirtų vyrų į cokl Sto- 
rage. Atsišaukitee greitai: 

U S. COLD STORAGB CO. 

REIKIA PAGELBOS 

Pakavimui 

ir 

Pildymui orderių 

mums 

Reikia jaunų Vyrų 

nuo 17—21 metų 

į Musų 

Prekių ir 

Parcel Post 

Skyrius. 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. 

Gera mokestis ir pastovus 
darbas. 

Begalinės progos išsidirbti 
gerą darbą, tas, žinoma, pri-j 
gulės nua jusų pačių. 

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

fice, pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St, 

MONTGAMERY WARD j 
AND CO. 

PARSIDUODA 
Geri vargonai ir dar visai ma- 

žai vartoti. Jeigu kam reika- 
linga, tai malonėkite pamatyti 
vakarais arba nedeklieniais. 
4512 S. Talmaii Ave., 2 lubos- 

REIKIA MERGINU IR MOTERŲ 
Reikalaujame merginu ir moterų prie 
Jarbo i laundry, su patyrunu ar be p:> 

tyrimo. 
AAGAARD'S LAUNDRY 

600 Itoot Street 

PRANESIMAS 
mm 

DR. M. T. STRIKOLIS 
iiiiiitgitiiyHiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinoiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiflnniniiiniiniLsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Perkele savo gyveninio vietą į Bughton Park 
S914Wi 43rd Sifeet; #r F^anoisoo Avenue 

Telephon Mc&irJ.y 263. 

OFiSAS: 1757 W. 47 St. (47 ir Wood St.) Tel. Bculevard 160. 

VALANDOS:— 10 ryto iki 2 po pietk; 6:30 iki 8:30 vakarais. Nedėliomis 9 iki 12 ryto. 

REIKIA PAGELBOS 

RAŠYTOJŲ ANT 

MAŠINĖIU. 
4> 

PRADŽIAMOKSLIAI 

arba 

MOKANTIEJI. 

Jaunos mote: 's turi puikia 
proga Įgauti biznio patyri- 
mą ir tuo pat laiku uždirbti 
gerą algą. 

Gera mokestis besimokinant 

Pastoms darba. 

Puikios darbo sąlygos. 

Puiki priežiūra. 

Trumpos valandos. 

Yra galimybė išsidirbti. 

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

EMPLOYMENT OFFICE 

Pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
SHIPPING- DBPARTK! .XT 

REIKIA VYRU 
r ->■ k i». loberiy ir trokeriij dirbti Ship- 

pirg Department. 
no! i ir dolioti frolt 3 ir oxpreso 

siuntinius. 
" ei c. alga. Valandos nuo S iki 4:41. 
Subalomis iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO.I 

REIKIA 
VAIKU. VAIKINU, VYRU, 

JAUNU VYRU 
nuo 1(5 iki 25 metų. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTMENT 

•irbti musų ri'cslclų. ir išvežiojimo sky- 
Išpildyti ir patikrinti orderius. 

Vynioti pakuoti ir sverti siuntinius. 
VAIKINU NŲO 10 IKI 17 METU į •Tlerktj-Raštir.inkų, prie abelno darbo 
niUBŲ raštinės ir prekių skyriuje. 

VYRU 
Pr.kuoto.iu Trokerių, Leberių ir 

Warhousemenų. 
darbn.?. Gera proga išsidirbti 

rp durbsj. Gera pradinė mokestis, 
"alnndos nuo 8 iki 4:41. Subatomis 

!k: pietų. I 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

PARSIDUODA automobi- 
lius Mitchell 6 cilinderių 5 
sėdynių arba mainysiu ant 
mažesnio automobilio ar ant 
motorcyklio, ar ant gramo- 
fono. 

* J. M. 
3127 S. Emerald Ave. 3-čios 
,lubos I 

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. 

Employment Office 
pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO. 

>!. Ya-ds 3654. 

Mrs.A. MichniewiG7, 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją.; ilgai prak* 
kavusi Pennsilvanl 
jo3 hospltalšse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rod? visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 80. Halsted St 

(Ant antrų lubų) 
Chlcagl, III. 

AKUŠERKA 

isTuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vglal vakarą 

Soveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. 

Inkstu Betvarkės 
reikalauja pridabojimo, ries nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be- 
sitęsiančiu ir įkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. T?.d. nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— išpradii'j. Imk 

Severai 
Kidney and Liver Remedy 

(ijveros Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pusl6s uždegimo, susilaikymo ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla- 
pinimosi, geitligSs 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. 

Dr. M. ftmmu 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams iinomas per 16 at 
tg kaipo patyręs gydytojai, ckirurga 
Ir akušeria. 

Gydo iitriti Ir chroniikan liga*, T7 
n) moterų ir viikų, oapal nauiatisia 
wetoda«. X-Ray ir Idtokžm elektra 
tTteUliua. 'i'i-'JP®®® 

Ofisas ir Labotatarlja: 1025 W. 18ta 
Street, netoji Fiak Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, Ir 
6—8 vakarojs. Telephonc Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* Halated St. 
VALANDOS: S—9 rr*n. tlktaL 
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