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Bolševikai užeme Orei. 
Judeničo kelione ant Petrograbo 

sulaikyta. 
Sako bolševikai muša Kolčaka. 

Kasykloje užmušta 40 ypatų. 
SAKO, BOLŠEVIKAI 

UŽĖMĖ OREL. 

Londonas, spalio 21 d. — 

Iš Maskvos atėjo bevielinis 
telegramas, kuriame prane- 
šama, kacl bolševikų spė- 
kos užėmė miestą Orei, kurį 
neseniai buvo užėmr-:-; Der.i- 
kinas. 

Taipgi pranešama, kad 
bolševikų armija sumušusi 
19 pulkų priešbolševikiškų 
spėkų netoli Voronežo, kur 
vadovaująs generolas Ma-j 
mentov. 

Gi iš šaltinių paeinančių 
iš Denikino štabo praneša- 
ma, kad bolševikai nors ir 
užatakavo Denikino armiją 
ties Kronai, 17 mylių į piet- 
vakarius nuo Orei, bet buvo 
atmušti su dideliais nuosto- 

liais. 

Taipgi oficialiai praneša- 
ma iš Denikino štabo, kad 
bolševikai buvo labai su- 

mušti j pietryčiuj nuo Orei 
ties upe Choper ir bolševi- 
kai buk traukiasi visu frantu 

Gi Kievo fronte, kaip pra 
nešama, bolševikai dar lai- 
kosi Kievo priemiesčiuose: 
gi pats miestas, sakoma, 
^sąs užimtas Denikino ka-: 
riumenės. 

SULAIKĖ JUDENIČO 
ĖJIMĄ AN PETRO 

GRADO. 

Londonas, spalio 21 d.— [ 
Čia ateina žinių, kad bol- 
ševikų stiprios spėkos užė- 
mė pozicijas netoli Petro- 
grado ir sulaikė Judeničo 
armijos ėjimą linkui Petro- 
grado ir abelnai j rytus. 

Iš Helsingforso praneša- 
ma, kad sprendžiant sulyg 
šūvių ir ekspliozijų bolševi- 
kai \is dar laiko pietų pa- 
kraštį Finliandijos įlankos. 

Gi iš Juedničo pusės ati- 
na žinių, kad bolševikai 
traukiasi linkui Petrogrado 
ir esą prispirti prie pat 
miesto. 

SAKO, BOLŠEVIKAI 
MUŠA KOLŠAKĄ. 

Londonas, spalio 21 d.— 
Čia gauta žinių, kad bolše- 
vikai vėl sumušė Kolčako 

spėkas* Sibire. Ir praneša- 
ma, kad Kurgan iki 9 d. 

spalio vis dar buvęs bolše- 

vikų rankose. Jei šis prane- 
šimas pasitvirtins, tai atrodo 
kad pirmesni pranešimai iš 
Omsko, buk Kolčakas nu- 

veikdavęs bolševikus butų 
mažai kuo pamatuoti. 

KASYKLOJE UŽMUŠTA 
40 ASMENŲ, 

Penzance, Anglija, spalio 
21 d. — Šiądien čia ištiko 
nelaimė vietos kasykloje. 
Tas atsitiko delei netvarkos 
svarbiame inžine, kuomet 
150 vyrv vuvo leidžiama že- 
myn. 

Grrvėsiuose jau surasta 
40 kunų ir daugybę sužeis- 
tų. Bet tikras aukų skaičius 
dar nėra žinomas. 

ATIDENGTA REVOLIU- 
CIJINIS SUOKALBIS 

ALZASE. 

Paryžius, spalio 21 d. —' 

Echo de Paris praneša, Kad 
Strasburge atidengta suo- 

kalbis, kurio tikelu buvo su-, 

kelti Alzase revoliuciją sy-Į 
kių su plianojamu komunis- 
tų sukilimu Vokietijoje. 

Suokalbio lyderiu buk bu- 
vęs tūlas inžinierius Kals- 
sler, kuris tapo areštuotas 
su dviem jo pagelbininkais. 

PRAŠO AMERIKOS 
MAISTO PETROGRADAN 

Stockholmas, spalio 21 d. 
Suvienytų Valstijų ministe- 
ris Morris aplaikė nuo gen. 
Judeničo ir premiero Šiaur- 
vakarinės Rusijos valdžios 
Lianozov prašymą, idant Su 
vienytos Valstijos siųstų 
Petrogradan maistą ir kito- 
kias reikmenis, nes genero- 
las Judenič tikisi (trumpu 
laiku užimti Petrogradą. 

Suvienytų Valstijų minis- 
teris šį prašymą persiuntė 
^ashingtonan, kur mano- 

ma reikalavimas bus piriim- 
itas prielankiai. 

SAKO, KOMISARAI AP- 
LEIDŽIA PETROGRADĄ. 

Amsterdamas, spalio 21 
d. — Vokiškuose laikraš- 
čiuose pranešama, kad bol- 
ševikų komisaras Zinovjev, 
bolševikų galva Petrograde 
apleido Petrogradą išsives- 
damas su savim visus vyrus, 
galinčius nešioti ginklus. 
Taipgi visi dokumentai, sa- 

koma, tapo perkelti Mask- 
von. 

SUMIŠIMAI PERSIJOJE. 

Konstantinopolis, spalio 
21 d. — Pranešama, kad 
Persijoje, distrikte Azerbai- 
jan sukilo gyventojai turkai, 
kurių ten didžiuma. Turkai 
priešingi Persijos sutarčiai 
su Anglija. 

Pagaliaus ir bausme. 

Vokiečiams buvo leista pasilikti Baltiko šalyse, kad apsaugojus kraštą 
nuo bolševikų, bet jie pradėjo savotiškai šeimininkau ti ir teršti. Pagaliaus šei~ 
mininkė-talkininkai juos ima už ausų ir žada mesti 1 auk iš Baltiko šalių. 

PREZIDENTO LAIŠKAS 
DARBO KONFEREN 

CIJAI. 

Wa8hingon, D. C., spalio 
21 d. — Šiądien preziden- 
tas Wilsonas gulėdamas lo- 
voje diktavo laišką darbo 
Konferencijai, kuri, kaip ro- 
do paskutinių laikų susikir- 
timai tarp kapitalo ir darbo 
atstovų, gali tuoj iširti, ko 
prezidentas labai nenori. 
Prezidente laiškas yra apie 
600 žodžių ilgio. 

TElS REDAKTORIŲ SO 
CIALISTIŠKO LAIK- 

RAŠČIO. 

Brussells, spalio 21 d.— 
Emile Vendervellde, Belgi- 
jos teismų ministeris ir pre- 
zidentas socialistų interna- 
cionalistų įsake pradėti tar- 

aus prieš redaktorių vie- 
jocialistiško laikraščio 

kuris laike karės išeidavęs 
Hollandijoje ir, sakoma 
kreipęs dalykus ton link- 
mėn, kad Belgija butų atsi- 
sakiusi kariauti. 

GREKAI ENTUZIASTIŠ 
KAI SUTINKA TALKI- 

NINKUS. 

Saloniki, spalio 21 d. — 

Tarpe grekų vietos gyven- 
tojų kilo didelis entuziaz- 
mas, kuomet pribuvo talki- 
ninkų kariumenė, kuri pri- 
žurės tvarką Vakarinėje 
Trakijoje pasitraukus iš ten 
bulgarams. 

PARDUOS IŠ TURGŲ 
KARIŠKĄ LIGONBUTI. 

Washington, D. C., spalio 
į 21 d. — Šiądien pranešta, 
jkad kariškas ligonbutis Co- 
| lonijoj, N. J. bus parduotas, 
jis turgų 22 lapkričio. Ligon- 
| būtis talpinąs 1,600 ligonių, 

Armėnai 
mušasi 

su Turkais 
I 

Konstantinopolis, spalio 
21 d. — Pranešama, kad 
rusiškame Kaukaze eina 
smarkus mušis tarp armėnų 
ir turkų reguliares kariume- 
nės. Sakoma, kad turkų ka- 
riumenė pradėjusi mušį. 

SUDUŽO DU ELEVA- 
TORIAI. 

New York, spalio 21 d.—1 
Šiądien čia vienas elevato- 
rių traukinys smogė kitan 
traukinin. Pasekmėje keturi 
visai užmušti ir daugybė su- 

žeistų. 
šeši ambulansai darbavo- 

si vietoje nelaimės. Motar- 
manaa traukino, kuris srno-1 

gė kitan rigi sužeistas ir 
randasi ligonbutyje ir sykiu 
skaitosi areštuotu. 

ATIDĖJO SVARSTIMĄ 
TAIKOS SUTARTIES. 

Washington, D. C., spalio 
21 d. — Senatas atidėjo lai- 
kinai svarstymą taikos su- 

tarties ir paėmė gvildenimui 
bilių del $42,000,000, ku 
riuo norima padengti truku- 
mus biudžete. 

JUGO SLAVUOS ATSTO- 
VAI PARYŽIUJE. 

Paryžius, spalio 21 d. — 

Šiądien čia pribuvo Jugo- 
slavijos atstovybė su buvu- 
siu premieru Pašič priešaky 
ije. Sakoma, jie turi specia- 
les instrukcijas linkui Fiu- 
Ime klausimo. 

KAPITALISTAI REMIA 
KGLČAKINIUS. 

New York, spalio 21 d.— 
Tapo sužinota, kad finan- 
cistai paskolinę Omsko Vi- 
sos Rusijos valdžiai, kaip 
save vadina, 50 milijonų 
nuvertimui bolševikiško re- 

žimo. 

15 milijonų suteikę New 
Yorko piniguočiai ir 35 mi- 
lijonus Anglijos turčiai; sa- 

koma, ketina prisidėti prie 
šior paskolos ir francuzai. 

RAUDONAS KRYŽIUS 
IŠLEIDO $170,000,000. 

Washingtin, D. C., spalio 
21 d. — Šiądien pranešama, 
kad Amerikos Raudonas 
Kryžius išleidęs Europoje 
apie $170,000,000. Vienoj 
Francuzijoje išleista $95 mi 
lijonai. Francuzijoje buvo 
užlaikomi 3,780 ligonbučiai 
Gi kitose 24 šalyse Ameri- 
kos Raudonas Kryžius yra 
išleidęs įvairiems reikalams 
apie 75 milijonus doliarių. 

NUPUOLĘS NUA TILTO 
IR SVEIKAS. 

New York. Tūlas Johnny 
Maher nupuolė nuo Manhat- 
tan tilto ant akmenines gat- 
vės š 110 pėdų augščio ir 
nieruk nesužeidė; tik skun- 
dėsi, kad skauda biskį gal- 
vą. 

NEW YORKO TAKSOS 
$248,025,434. 

New York. Miesto taksos 
vis didėja. Už 1919 metus 
miesto iždan įplaukė $248, 
025,434. Gi sekantiems me- 

talms taksos plianuojama 
padonoti §68,495,993. Sa- 
koma, tai daryti verčia besi- 
'padidinti $68,495,993. Sa 

j Daro Rusiją Suvienyto- 
mis Valstijomis. 

Lenkams nepasisekė nutverti traukini 
DARO RUSIJĄ SUVIENY- 

TOMIS VALSTIJOMIS. 

Berlynas, spalio 21 d. — 

Generolas Goltz, kuris pe- 
reitoj seredoj sugrėžo iš Bal- 
tiko šalių, tvirtina, kacl pul- 
kininkas Bermondt darąs la 
bai gerą darbą, nes stengia- 
si apvaldyti bolševikus, kadi 
paskui, girdi, padalius iš j 
Rusijos suvienytas valstijas; ! 
į tas valstijas žinoma neiei- j 
tų Lenkija ir Finliandija.j 
Su tokiais norais, girdi, ka-j 
riauja ir Denikinas su Kol-! 
čaku. 

Toliau Goltzas pabriežia,! 
kad Baltiko šalįs esą subol-| 
ševikėję ir Vokietijos val- 
džia privalo jas apvaldyti, 
kitaip, girdi, gręsia bolše- 
vizmo pavojus ir Rytinei. 
Prūsijai. 

Nors vokiečių armija ofi-j 
cialiai atšaukta ir dalis vo-i 
kiečių sugrįžo Vokietijon,! 
bet kita dalis apie 20,000! 
pasiliko prie Bermondto ir« 
priėmė Kivr.jns pilietybę. | 
Jie tai, girdi, padarė liuos-j noriai ir jau visai nesiskai- 

i to su Vokietijos valdžia ir 
turi pilną teisą kariauti su 

bolševikais ar kuo kitu kaipo 
Rusijos piliečiai. 

! Bet jei girdi, talkininkai 
priverstų vokiečius pasi- 
traukti iš Bermondto armi- 
jos, tai jie vistiek didžiu- 
moj pasiliktų Baltiko šaly- 
se ir taptų paprastais plėši- 
kais. 

Goltz mato reikalingu 
remti ir ant toliau Bermond 
to armiją nors ginklais ir 
amunicija, kad ji pasekmin- 
giau galėtų veikti pneš bol- 
ševikus ir subolševiKėjusias 
Baltiko šalis. 

LENKAMS NEPASISEKA 
NUTVERTI TRAUKINĮ. 

Berlynas, spalio 21 d.— 
Specialis korespondentas lai 
kračšio Chicago Herald and 
Examiner praneša, kad len- 
kai norėję pavogti ekspresi- 
nį vokiečių traukinį ir su 
dviem lokomotyvais. 

Jie buk papirkę mašinistą, 
kad jis, atvykus arti rube- 
žiaus perduotų traukinį vo- 

kiečių uniformose lenkams 
kurie butų nusigabenę trau- 
kinį, kur jiems reikia, bei 
mašinistas pranešė apie tai 
policijai ir ši perdavusi len- 
kams traukinį ir lenkus ir 
traukinį nusigabeno ne Len 
kijon bet Vokietijon. 

KĖSINASI ANT VOKIETI- 
JOS RESPUBLIKOS. 

Londonas, spalio 21 d.— j 
London Times gavo prane- 
šimą, kad Vokietijoje yra 
rengiamasi prie nuvertimo 
respublikoniškos tvarkos. 
Tą, girdi, rengia vokiečiai 
generolai, kurie turi užpa-j 
kalyje savęs armiją ir dar 
skaitlingus monarchizmo 

'šalininkus. j 
Sakoma, bus bandoma 

atsiekti tikslo 9 dieną lap- 
kričio, kada vokiečiai ap- 
vaikščios sukatuves įsistei-i 

jgimo respublikos. j 

PARYŽIAUS SPAUSTU- 
VININKAI KETINA 

STREIKUOTI. 

Paryžius, spalio 21 d. — 

Vietos spaustuvių darbinin- 
kai rengiasi streikuoti, kad 

iprigelbėjus streikuojantiems 
'knygų pardavėjams ir laik- 
raščių išnešiotojams. 

RIAUSĖS TIES CARNE- 
GIE DIRBTUVE. 

I PitUburgh, Pa., spalio 21 
d. — Šiądien Įvyko riausės 
ties Carnegie plieno dirbtu- 
ve Braddocke. Riaušėse da- 
lyvavo apie tūkstantis asme- 

Ajų; buvo susirėmimas su 

.valstijos milicija; keliolika 
asmenų, sakoma, yra sužeis- 
tų. Taipgi sifzeista vienas 
milicijantas. Vėliaus atvy- 

■ kus policijai įvedė tvarką. 

STREIKIERIU KRAUTU- 
VĖJE VISKAS PIGIAU. 

San Francisco, Cal., spa 
lio 21 d. — Vietos streikici- 
riai unijistai įsisteigė savo 

krautuvę, kur visas patarna- 
vimas ir produktų pristaty- 
mas yra unijos rankose. 

Vinuoges 3 svarai už 10 
centų; gi krautuvėse vienas 
svaras už 10 centų; oboliai 
$1.15 už baksą; gi krautu- 
vėse $2.00; bulvės 2 c. už 
svarą; krautuvėse 25 c. už 
7 svarus, ir panašiai. Unija 
ketinanti atidaryti daugiau 
.krautuvių. 

KOPENHAGENE STREI- 
KAS PABRANGINO 

PRAGYVENIMĄ. 

New York, spalio 21 d. — 

Čia atvykusie keleiviai pa- 
sakoja, kad Kopenhagene 
del streiko uosto darbininkų 
pragymenimas dvigubai pa- 
brango trumpame laike. 
Apie 500 keliauninkų delei 
streiko tapo užlaikyti uoste 

apie 6 savaites. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėje. 

Šiądien debesuota, i vaka- 
rą oras nepastovus; maža 
atmaina temperatūroje; 
daugiau pietų vėjai. 

; Saulėtekis, 7:11; 
i Saulėleidis, 5:59. 
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VILNIUS IR SĄJUNGIEČ1AI. 
„''K'ame tas garsas, kuriuo skambėjai? 

Kame galybė ir pranokėjai? 
Kur tavo,Vilniau, tie spinduliai, 
Kuriuos skleidei 
Lietuvai — musų tėvynei? 
;Ko taip nuliūdai? ko aut krutinės 
Ašara kiinta gaiii? 
■Gail'es gal amžius didžius atminęs? 
Prieš atcigjį rasit drebi? 
Žiūrėk iš ryto aušra jau teka! 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka; 
Laikai jau mainos: matom visi, — 

Užšvis kiti 
Lietuvai musų tėvynei! " 

Laukiama kad trumpu laiku Taikos 
Konferencija Paryžiuje išris Baltiškų val- 
stybių — kartu ir Lietuvos — klausimą. Iš 
Paryžiaus pranešta Pild. Komitetui Wa- 
shingtone, jog Lietuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos delegacijos veikia sutartyje, idant už- 
tikrinus savo valstybėms pageidaujamą li- 
kimą. Svarbiausias trukdymas išrišimui to 
klausimo užsiveria tame, kad sąjungiečiai 
negali galutinai nusisverti linkui Rusijos. 
Vienok tikimasi, jog Baltiškų valstybių 
valdžios busią pripažintos. 

G*"eit bus išrištas Lietuvos klausimas... 
Su didž'ausiu nekantrumu laukia to išriši- 
mo kiekvienas lietuvis, kur jis nebūtų ir 
kokių pažiu»*ų nebūtų. Kiekvieno lietuvio 
mintyje stovi tas daug reiškiantis obalsis: 
"Neprigulminga Detuva dabar arba nieka- 
dos!" 

Žinoma, lietuviai yra tvirtai įsitikinę, 
kad Lietuva taps laisva ir neprigulminga 
valstija, kad lietuvių tauta pradės naują— 
savistovi, ir šviesų — gyvenimą. 

Kiekvienas iš musų kartu su klausimu 
apie Lietuvos neprigulmybę stato Vilniaus 
likimo klausimą, kadangi Lietuva be Vil- 
niaus negalima. Lietuvis negali įsivaizdin- 
ti, negali 'įkeisti, idant Vilnius butų at- 
plėštas nuo Lietuvos ir atiduotas sveti- 
miems. Prie vienos tos minties lietuviai 
pereina šiurpulys per visą kuną, ir jis tą 
mintį užbaigia nuosprendžiu — "Vilniaus 
svetimiems neužloisim — verčiau žūsim, 
bet Gedimino pilį apginsim nuo priešu!".... 

Vilnius dabar randasi lenkų rankose. 
Lenkai >.a psiryžę pasilaikyti sau tą gar- 
sią lietuvių pilį! Aišku, kad lenkai — be 
paramos iš šalies — to neišdrįstų daryti, o 

jeigu ir kėsintųsi išplėšti tą Lietuvos širdį, 
tai juos sudraustų galingesnieji. 

Vienok tarpe s^jUgiečių, kurie skelbė, 
jog kariauja užvisuotiną laisvę ir mažųjų 
tautų apsisprendimo teises, dabar remia 
imperialistinę lenkų politiką ir daleidžia 
lenkams sauvaliauti Lietuvoje. Tais lenkų 
sėbrais yra Francuzijos valdžia ir, gal, 
didžiunija. Taipgi francuzai pilnai prita- 
ria lenkams sudaryti "didelę Lenkiją" — 

gal nuo jūrių (Baltijos) iki jūrių (Juodo- 
sios). Francuzijos valdžia vadovaujasi 
tam tikrais išrokavimais. Vienok iš viso 
matosi, kad fiancuzai nepažįsta lenkų — 

nepermano jų nešvarių siekių, nes, juK, 
ftunku da'ieisti, kad francuzai — tie laisvės 
i'ctejų inkunytojaį Europoje — norėtų, 
idant lenkai pavergtų lietuvių tautą ar pa- 
sisavintų lietuviškus miestus. Jei tas atsi- 
tiktų, tai patiems francuzams tas neišeitų 
ant gero. 

Tečiaus francuzai "mano," jog Vii- j 
nius yra "lenkų" miestas. Šiai ką apie tai i 

tašo "Iš. Dr." No. 39: 

P. V. 'Čiepinskis, Lietuvos Didžojoj 
Britanijoj ingaliotinis, sugrįžęs iŠ Lietuvos, 
pasakė Britanijos Užrubežinių Dalykų Mi- 
nisteriui, kad Lietuva ir jos Nepriklauso- 
mybė r: rantam a ir neįvykdoma be Vil- 
niaus. patį aiškino ir Paryžiuje Talki- 
ninkų V\ .tusios Tarybos nariams ir fran- 
cuzams apskritai. Francuzai sakantįs: 
"Vilinus yra "lenkų miestas" 

Francuzai turi galop įsitikinti, kad 
jie klysta, — kad Vilnius nėra lenkų mies- 
tas ir jokiu budu negali pasilikti lenkų 
miestu. Vilnius buvo ir turi likti lietuvių 
miestu — Lietuvos širdimi. Lietuviai ne- 

užleis Vilniaus. Tą turi žinoti ir visados at- 
siminti lenkai, francuzai, sąjungiečiai, ru- 

sai ir abelnai visas pasaulis. 

REAKCIJA AR LAISVĖ. 

Platusis pasaulis džiaugiasi, kad Ru- 
sijos bolševikams greit prieisąs galas, ka- 
dangi jie iš visų pusių yra apsupti priešais, 
kurie- vis mažina jų valdžios žemės plotą, 
kurie vis stumia juos atgal, kurie vis ar- 
tinasi prie liglaikinio bolševikiško centro 
— Maskvos. 

Taip, pasaulis džiaugiasi, kad, galop, 
susitvarkys "dalykų stovis" didžiulėje Ru- 
sijos bolševikams greit prieisiąs galas, ka- 
tas tvarka. Tą savo viltį ir džiaugsmą pa- saulis remia ant tam tikru pranešimų, — 

štai adm. Kolčak stumia bolševikus atgal 
Siberijoje, imdamas juos tūkstančiais ne- 
laisvėn; gen. Denikin visu smarkumu trau- 
kia su savo kariumenė linkui Maskvos, 
užimdamas žymesnius didmiesčius vieną 
po kitam,—taip visi ir laukia, kad greit ši- 
tas "kazokiškas" kž.rvedis už savaitės-kitos 

į atsidurs Rusijos "širdyje;" gen. Judenič 
Į užima Krasnoje/ Selo ir Gatčiną ir net patį | Petrogradą (pranešimas nepatvirtintas); I anglų gi laivynas paima Petrogrado ap- 

saugą Kronštadt'ą ir t.t., ir t.t. Trumpai sa- 

kant, jei tikėti šitiems pranešimams, tai 
bolševikų viešpatavimo dienos suskaitytos. 
Nebereikalo tuluose pranešimuose buvo 
pažymėta, kad bolševikų vadai jau "ruo- 
šiasi" vėgti į Turkestaną, neužduodami 
sau klausimo, kokiu budu jie gali pasiekti 
t? tolimą kraštą,-jeigu iš visų pusių apsup- 
ti ir skliaučiami prie Maskvos. 

Akivaizdoje to viso, nejusčiomis atsi- 
randa pas mus klausimas: "O kas bus to- 
liaus? Ar, puolus bolševikams, ištiesų užsi- 
viešpataus Rusijoje ramumas ir laisvė? 
Ar išti.sų pavergtos iki šiol mažosios tau- 
tos bus paliuosuotos. Ar ištiesų bus inku- 
nytas apsisprendimo obalsis? Ar ištiesų 
Rusijoje ims viršų demokratizmo princi- 
pas?" j 

Ii > skaudu ir, net, baisu, jog į tuos 
klaus; ■ reikia, gal, atsakyti negatyviš- 
kai. Juk ar galima laukti laisvės ir demo- 
kratybės principų iš monarchizmo ir prie- 
spaudos šalininkų ir palaikytojų? Ar ga- 
lima tikėtis, kad mažosios tautos ingys 
laisvę ir savistovumą, kuomet minėti kar- 
žygiai kalba išimtinai apie senosios Rusi- 
jos atstatymą, visai neužsimindami apie 
suteikimą mažomsioms tautoms apsispren- 
dimo teisės? 

Noroms-nenoroms reikia manyti, kad 
puolus bolševikams, ne tiktai neužsivieš- 
pataus Rusijoje laisvė, bet, priešingai, už 
siviešpataus baisi reakcija, kuri sukels dar 
did %snę betvarkę, dar kruviniasnę viduri- 

l nę kovą, nes, juk, negalima bus užslopin- 
; ti laisvės idėjos nei pas pačius rusus, nei 
? pas atskiras tautas. 

Taigi, didžiosios valstijos, kurios re- 

|mia Rusijos karvedžius, kovojančius prieš 
bolševikų valdžią ir sauvalę, turėtų elgties 
atsargiai, idant tas jų patarnavimas neiš- 
eitų ant paržuties, idant jis neprisidėtų prie 
inkunijimo ir sudrutinimo reakcijos. Nejau- 
gi pergalei o jai-sąjungiėčiai, sunaikinę teu- 
tonišką militarizmą ir prispaudimą, duos 
progą įsivyrauti rusiškam militarizmui, ru- 

siškai reakcijai ir priespaudai? Tai butų 
neatitaisoma klaida, o kartu ir visasvietinės 
karė pralošimas, — nes kariauta, juk, už 
laisvės ir demokratizmo principus. 

Sąjungieeiai-pergalėtojai turėtų pir- 
miausiai pripažinti mažosioms tautoms ap- 
sisprendimo teisę, o jau susitvarkiusioms 
naujoms valstijoms — neprigulmybę. 
Priegtam, sąjugiečiai, su Suvienytomis 
Valstijomis priešakyje, turėtų suvaldyti 

i lenkų imperialistinius žygius ir sauvaliavi- 
1 
mą, prašalinant juos iš Lietuvos, Rusijos ir 
Ukrainos, o kartu "atsargiau" elgties su 

Rusijos karžygiais, kovotojais prieš bolše- 
vikus, ir kartu už savo valdžios įsteigimą. 

PASIDAIRIUS PO MARGA SVIETELI. 
Vilnius. 

Kuomet Lenkija dūsavo 
carų nagose, tai visas liuo- 
sybę mylintis pasaulis sim- 
patizavo jai ir velijo kuo- 
greičiausiai pasiliuosuoti iš 
gėdingos vergijos pančių. 

Privirtino seniai laukia 
ma valanda: Lenkija prisikė 
lė iš numinusių ir tapo pri- 
imta į neprigulmingų valsti 
jų šeimyną. Bet prisikėlė ji 
su senomis šlėktiškomis 
žaizdomis. 

Neužtenka jai savų že- 
mių, neužtenka savos liuosy- 
bės. 

Muzikanto Paderewskio 
ir kitų bajorų vedama Len- 
kija dabar tiesia savo pur- 
viną kumštį prie ramių kai 
mynų, kala vorgijos riete- 
žius lietuviams, ukrainams, 
čekams ir kitiems. 

Mums gi ypač skaudu 
musų mielojo Vilniaus liki- 
mo dėlei. Įsikibo lenkiukš- 
čiai, yt kokie erkės, prie mu 

sų sostinės ir iškrapštyti jų 
iš ten dar negalima. 

Patiko jiems Vilnius ir 
dabar visomis keturiomis 
spiriasi, kad tik ten amži- 
nai pasilikti. 

Lietuviškų prošepanų" 
organas "Dziennik Wilen- 
ski" neseniai padėjo šito 
kin vieno ienko nuomonę a- 

pie Vilnių: girdi, ar Lietuva 
galutinai bus neprigulmin- 
ga, ar ji taps Prūsijos pro- 
vincija, ar pagaliaus šiokiu 
ar tokiu budu susivienys su 

Lenkija, bet tas viskas ne- 

galės turėti jokios įtekmės 
ant Vilniaus likimo. Esą tik 
du keliu yra prieš Vilnių: 
arba Vilnius taps lenkišku 
arba visai Vilniaus nebus. 

Tai matai, bra, kaip "pla 
čiai" galvoja mažos lenkų 
galvelės apie Vilniaus liki- 
mą. Sulyg Lenkijos patriot 
palaikių nuomonės, geriau, 
geriau kad visai Vilniaus 

j nebūtų, jeigu jis negali tap 
ti lenkišku miestu. Tai ne- 

svietiškas cinizmas! 
Ne, "brudni" lenkų tikslai 

neprivalo išsipildyti. Ir Vil- 
nių, ir Trakus ir daugybę 
kitų garsių Lietuvos miestų 
statė ne kas kitas, kaip tik 
Lietuvos kunigaikščiai. Mic 
kevičius, Kondratavičius, ir 
keli kiti sąžiningesni rašyto 
jai lenkiškoje kalboje visuo 
met Vilnių vadino lietuviš- 
ku miestu. 

Vilnius privalo but mū- 

sų! 

Kam, kam o jiems 
tai duok cukraus... 

Taip, laikais mainosi. Ne- 
kenčia žmonės tituluotų pi- 
liečių, sviruoja karalių sos- 

tai, nauji obalsiai kyla gy- 
yeniman. 

Nuėjau aš sykį į vieną 
krautuvę ko tai nusipirkti, 
ižuriu: ugi viena, labai me- 

turtingai pasirėdžiusi, mo- 

terėlė, kad kolioja, kad ko- 
lioja krautuvininką, kam jis 
neduoda jai tiek cukraus 
kiek ji nori. Girdi: "We, 
working people, ought to 
heve sugar." 

Tai matote, kaip viskas 
mainosi. 

Ši paprasčiausia moterė- 
lė, kurį gal yra drabužių 
skalbėja ar grindų plovėja,; 
nesako, kad musų preziden' 
tas, ministeriai. generolas 
Pershing'as, senatoriai ir ki 
ti didikai privalo pirmų 
piimiausiai turėti cukraus. 

Ne, sulyg dabartinio darbi- 
ninko pscihologijos, nesvar- 
bu ar taip vadinami ponai 
turės užtektinai cukraus ar 

ne, bet "mes, darbo žmonės 
pirmų pirmiausiai privalo- 
me turėti cukraus"... 

Vadinas, darbininkai pra 
dėda mintyti ir mintija ne 
juokais. 

Kuomet, keletas metų 
tam atgal, viename mitinge 
kalbėjo buvęs prezidentas 
Taft'as, tai tūlas drąsus dar 
bininkas taip jo užklausė: 

"Ponas Taft'ai, ką priva- 
lo daryti žmogus, kuomet 
jis negali gauti darbo ir ne- 
turi iš ko gyventi?" 

Buvęs prezidentas šitaip 
Iatsakė į šį užklausimą: 
["Dievas žino aš nežinau." 

Jeigu buvęs šitokios di- 
džios valstijos galiva taip 

į abstraktiškai atsako į tokį 
svarbų klausimą, tai dabar 

I darbo žmonės ėmė visiškai 
rimtai galvoti, kad taip su- 

tvarkyti visuomenę, idant 
šitokie klausimai ir atsaki- 
mai nerastų joje vietos. 

Šioje valandoje Suv. Val- 
stijose ir Kanadoj yra 300 
streikų. Kituose šalyse irgi 

i darbininkai nuolat bruzda, 
juda,' reikalauja daugiau al- 
gos, daugiau valdžios ir 
t. t. 

Vienur mažiau jie laimi, 
kitur daugiau, bet prie senų 
sąlygų negrįžta. 

Sąžininga intelegentija 
eina ranka rankon su darbo 
žmonėmis. 

Ištikro, kas, kas, o darbi- 
ninkai privalo turėti cu- 
kraus. .. N 

Ta prasta moterėlė teisin 
gai kalbėjo. 

•s.- WiIsono Ligos Delei. 

Susirgo Suv. Valstijų pre 
zidentas ir vis dar nepasitai 
so. 

Iš laikraščių pranešimų 
išrodo, kad ligos bėgis nuo- 

; lat komplikuojasi. 
Gaila prezidento, didžiai 

nuliudo šios ligos dėlei ne- 

; tik jo draugai, bet ir jo po- 
litiški priešai. 

Daug gali but nuomonių 
apie Wilsono politikos nuo- 

širdumą, sėkmingumą ir t.t., 
bet niekas negali užginčyti, 
kad nei vienam Suv. Valsti- 
jų prezidentui neteko tiek 
daug darbuoties ir tokio- 
se sunkiose aplinkybėse, 
kaip dabartiniam. 

Nusikamavo Amerikos 
prezidentas, neišlaikė jo or- 

ganizmas tos milžiniškos 
'naštos, ir štai dabar susirgęs 
kankinasi. 

Reikia tvirtai tikėti, kad 
artimiausioje ateityje ame- 

rikiečių tautos dirbštusisva 
das nugalės ligą ir vėl pa- 
sveikės stos prie valstybės 
vairo. 

Apart to mums, lietu- 
viams, dar reikia tikėties, 
kad pasveikęs Wilsonas ne 

užmirš ir mūsiškės Lietu- 
vos teisingų troškimų. 

To viso mes jaim nuošir- 
džiausiai linkiame šiame 
momente! 

Argi dar neprisisotinom 
krauju? 

Svieteli tu mano, į ką pa' 
virto žemės skritulis?! Tai | 
jau ne "šventoji žemelė," 
bet scena žmogžudybių, 
muštynių ir kitų bjaurių pik 
tadarybių. 

Visur teka žmonių krau- 

jo upeliai — ir Europoj, ir 
Afrikoj, ir Azijoje, irkituose 
kraštuose. 

"Raudonieji" žucIq "bal- 
tusius," "baltieji" "raudo-1 
nuosius", lenkai ukrainie- 
čius, ukrainiečiai rusus ir t. 
t. ir t. t. 

Sukvailėjome, sužvierėjo 
me, žmonės šaudomi dešim 
timis ir šimtais, be jokio 
tardymo, be jokio teismo 
bet tik paliepus kokiam 
nors ištvirkėliui aficieriui, 
kuriam reikėtų buti ne ar- 

mijoj, bet pamišėlių namuo 

se. 

Pasiskaičius apie karės 
ir mirties bausmes Rusijoj, 
Pabaltmario šalyse, Lenki- 
joj, Indijoj, Korėjoj, Armė- 
nijoj, Egypte ir kitur, taip 
baisu darosi, kad, rodos, ir 

gyventi nebemielu. 
Tai jau pagaliau ne ka- 

rė. Ir ne kiaurus prispaudė- 
jų elgimasis su prispaustai- 
siais. Tai — tiesog kruvina, 
kanibališka pagieža. Akįs 
už akį, dantis už dantį, gy- 

/ybė už gyvybę, bombą už 
bombą, žodžiu sakant, bar- 
bariškas įstatas pilnoje ga 
lybėje viešpatauja "civili- 
zuotame" pasaulyj. 

Liūdna... Storžieveja 
žmonija, kraujo garai apsu- ^ 

pė žemės skritulį, "kulturis 
kas" barbaras vis dar neno- 

iri pakabinti ant sienos žmo 
gžudiško kardo. 

Laikas, vai laikas jau bu- 
tų užbaigti tas visas kruvi- 
nas misijas, tas nesuskaito 
mas mirties bausmės, tą nuo 

latinį edimasį tarp atskirų 
tautų. 

Nesinori tų bereikalingų 
mirčių ir kančių, nesinori 
daugiau brolio žmogaus 
kraujo. 

Gar-1, jau laike penkių 
karės metų užtektinai pri 
sikvėpavome kraujo garais, 
užbaigkirre kuogreičiausi tą 
visą marmalynę ir pradėki 
me gražesnį, teisingesnį, ra- 

mesnį gyvenimą. 
K. Gineitis. 

FRANCUZIJA BIJO bSISIMIMO. 
Didžioji Europos karė la- 

bai skaudžiai palietė Fran- 
cuziją. Jax išpuolė liūdnas 
likimas daugiau rupinties 

kartais dėl numirėlių negu 
lopšiais dėl mažulių. Fran- 
cuzijoj mirtingumas jau di- 
desnis už giminų skaičių. 

Šiaurinėje Francuzijoje 
daugelis namų stovi dyki, 
nėra kam juose gyventi. Ne 
mažai tokių liūdnų vietų ir 
pietinėje Francuzijoje. So- 
džiuose labai mažai žmo- 
nių. Tarytum maras sve- 

čiuojasi šioje šalyj. 
Beveik pusė vyrų, daly- 

vavusių karėje, sužeista bei 
išžudyta. Dabar Francuzijo- 
je rodosi daugiau yra raišų 
negu sveikų vyrų... Francu 
zija, kurią dar neseniai va- 

dino Europos gražuolė, da- 
bar neteko netik savo gra 
žės, bet ir sveikatos. 

Tiesa, Paryžius tapo pa- 
saulio Mekka, į kurį skubi- 
nasi visi žymiesnieji vyrai iš 
įvairių kraštų. Paryžius vis 
dar gražus, garsus, pilnas 
puikybės, bet už jo sienų 
matosi gausus mirties pasė- 
lis. Francuzija tą žino ir 
dreba iš baimės. 

Francuzija pastaraisiais 
laikais neteko daug karujo. 
Gamta tą žino ir mėgina 
atlyginti tą nuostolį svetim- 
tautiškų kraujų. Laike ka- 
rės daugelio kraštų karei- 
viai vedė francuzių moterių. 
Francuzijoje pasirodė nau- j 
jos rūšies vaikai, francucziš-1 
ko ir kitatautiško kraujo 
mušiniai. Bet šie vaikai ma-j 
žai, kuomi padidins nuolat į 
mažėjantį gyventojų skai- 
čių. Tik šis naujas kraujas 
gal įneš naują gyvybės sro 

ve i išmirštančia renublika. 
Dar 1907 metais Francu- 

zija jau buvo nepaprastai 
susirupinusi delei nuolat ma 

žejančio gyventojų ska- 
čiaus. Prieš karę dar ma- 

žiau vaikų ėmė gimti ir pro- 
tingesnieji francuzai pradė- 
jo šaukti visą tautą, kad 
gelbėtųsi nuo šio žūtbūtinio 
pavojaus, 1918 metais nau- 

jagimių vaikų skaičius su- 

mažėjo 50 nuošimčių ir pa- 
didino tautos mirtingumą. 

Francuzai, o ypatingai 
francuzės, nenori turėti vai- 
kų. Gal nei vienoje šalyje 
vaikų mirtingumas iki vie I 
nų metų amžiaus nėra taip j 
didelis, kaip Francuzijoj. 
Tarytum tėvai tyčia taip I 
maitina savo mažulėlius,' 
kad tik greičiau juos paku j 

sti po žeme. ^ 

Draugija, kuri rūpinasi p; 
didinti Francuzijos gyvento 
jų skaičių, visą bėdą metą 
ant visos francuzų visuome- 
nės, kuri turi užtektinai pini 
go idant šią dieną pragyven 
ti, bet labai mažai rūpinasi 
apie rytojų. Ir užtat šalis 
pradeda silpnėti išsigimsta. 

Francuzų šeimyna tuomi 
skiriasi nuo rusiškos ir net 
amerikietiškos, kad nemėg- 
sta vaikų gimdyti ir jų au- 

klėti. Francuzai tėvai mies 
tiečiai dažnai keikia savo 

vaikus ir tuojaus siunčia 
juos į sodžius "maitinti". O 
sodžius irgi nelabai brangi- 
na vaikus. Štai kodėl ir dau 
ginasi ten vaikų kapai. 

i Motynos "negali pakęsti 
savo krūtinis maitinti vai- 
kus ; girdi, nuo to genda mo 

teries biustas. Mat francu- 
■zės labiau brangina savo fi- 
gūras negu savo vaikus. Jos 
— ne tiek motynos, kiek pa- 
teies. 

j Šių pažiūrų motynos ge- 
ii'iau gerbia profesionališką 
[darbą negu moterystės ryšį. 
Moterį.s nori gyventi saviš-* 
.kai ir neprigulmingai. Šei- 
myna jiems mažai terūpi. 

Gaila išsigimstančios, ka- 
rės nuvargintos Francuzijos. 
Visa francuzų visuomenė 

f privalo atkreipti didžiai 
rimtą domą į vaikų truku- 
mo klausimą. Vaikas — vai 
stybės ateitis ir kokie bus 
vaikai toks bus ir valstybės 
likimas. Francuzija be vai- 
kų vistiek ką visiškai nee- 

santi Francuzija. Jeigu fran 
cuzai nepasistengs laiku už- 
kimšti šios didžios spragom 
savo tautiniame gyvenime 
tai ir visi karės laimink1'ai 
nueis ant niekų. 

Kalnynas. 
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SVEIKAME KONE--SVEIKAS PROTAS 
DR. A. L. GHAIČUNAS, Skyriaus vedėjas. 

(Dr. A. L. Gralčunas mielu noru duos atsakymus "Lietuvos" skiltyse J liy- 
glenos ir sanitarijos klausimus ir kaip apsisaugoti nuo ligi;. Jeigu butų sto- 
ka vietos, ar J kokius klausimus netiktų atsakyti per laikraštj, tai bus at- 
sakoma laiškais, tik tuokart reikės prisiųsti adresas lr grasos ženklelis). 

Pradedant per skiltis "Lie- 
tuvos" dienraščio duoti pamo- 
kinimus iš sveikatos srvties, 
privalau turėti visada omenyje 
keletą dalykų: 

1.) Kad kalba butų tyra, aiš 
ki ir trumpi sakiniai, 

2.) Kad yra naudingiaus ži- 
noti vieną-kitą dalyką tikrai ir 
teisingai, negu pretenduoti 
daug žinąs, bet, besiremiant 
spėjimais ir netikrumais* 

3.) Mes žinome iš ilgų metų 
patyrimų, kad žmogus tankiau 
siai atbulai supranta išreikšta 
mintį, negu ji aiškinta, todėl 
šiame atvejyje patartina ge- 
riaus užklausti platesnio ir ti- 
kresnio paaiškinimo, negu už- 
siganėdinti dalyko neaiškumu, 
kur vėliaus' pritaikant prie gy- 
venimo, gal pasirodyti ne tik 

nenaudingu, bet net kenksmin- 
gu. 

... 

4.) Kad tik tokios žinios 
mums reikahingos, kuriomis 
tuojaus galima pasinaudoti, 
pritaikant prie gyvenimo. 

Taigi šiais paminėtais ke- 
liais mes ir pradėsime darbą. 

Pirmiausiai kiekvienas iš 
mūsų privalo aiškiai persitik- 
rinti sau omenyje ir atskirti 
vieną dalyką nuo kito taip aiš- 
kiai, kaip kad atskiriame die- 
ną nuo nakties. Tai yra: Kas 
yra tikras gydytojas ir kas yra 
šundaktaris (netikras gydyto- 
jas.) 

Tikras gydytojas yra tas, 
kuris turi tani tikra gydytojo 
mokslo laipsnį — t. y. kuris 
užbaigęs medicinos mokyklą ir 
praktikavęs ligonbutyje* 

Šundaktaris — yra papras- 
tas viliugis-melagis, jokio gy- 
dytojo mokslo laipsnio neturįs, 
kuris nėra užbaigęs medicinos 
skyriaus ir nėra praktikavęsis 
liggonbutyje. 

Padaręs aiškias ribas tarp 
daktaro ir šundaktario, mes 

privalome užsiklausti savęs: 
Kas yra gydytojas? Kam jis 
reikalingas ir kokia jo pareiga 
mūsų viešame gyvenime ? 

Vyriausioji gydytojo parei- 
ga yra, taip sakant, užbėgti li- 
gai už akiu, išgydyti ligonį, pa 
lengvinti skausmusf sumažinti 
kančias ir prailginti gyvybę. 

Nevisi gydytojai yra vieno- 
di. Jų yra dviejų* taip sakant 
rūšių. Nežiūrint į tai^ jie visgi 
yra tikri gydytojai. 

1.) Pirmos rųšies gydytojui 
labiausiai rupi ne pramonė (bu 
siness), bet sumažinimas žmo- 

nių mirtingumo ir ligotumo iki 
žemiausiam, galimai, laipsniui; 
teks gydytojas visados bus są- 
žiningas, giliai atjausiąs žmo- 

nių nelaimę, kokią atneša li- 

gos. 
2.) Antros rūšies gydytojas 

į gydymą žiuri kaipo į kokią 
pramonę (business), kuri su- 

teikia jam pragyvenimą; juo 
geresnį jis pasidaro sau pragy- 
venimą, tuo, vadinasi' geriau 
toks gydytojas jaučiasi ir tuo 

geriau mėgsta savo pramonę, 
kur daugiau žmonių serga, ten 

jam rugiapjutė ir tuokart jis 
yra pilnai patenkintas iš savo 

pramonės (busiriešs) pasek- 
mių. 

Aiškesniam supratimui ir įsi 
vaizdinimui apie gydytoji} ir 
šundaktarį — čion paduodu re 

feratą d-ro W• J. Robinsono, 
kuris buvo skaitytas filosofi- 
jos draugijai, Brooklyn, N. Y. 

GYDYTOJAS IR ŠUN- 
DAKTARIS. 

— arba — 

Ar privah užsiimti gydymu 
ir globojimu ligonio nc gydy- 
tojas? 

Nemirtinas dainius ir liuo- 
sybės mylėtojas Fridrikas von 

Schiller'is pasakė: ''Prieš pai- 
ka, prieš neišmanėlį ir patįs 
(Kevai kovoja nepasėkmingai''. 
Mano atmintin ateina šis sa- 

kinys kasdien, dar daugiau — 

kas valandą. Nežiūrint į tai, 
kad mes stovime ant kranto 
pirmo dešimtmečio-dvidešimt- 
meč;o» vienok aš turi prieš jus 
atsistoti ir debatuoti klausimą, 
kuris — mano manymu—yra 
aiškus, kaip diena j kurią kiek- 
vienas sveiko protelio kudiu.j 
privalėtų atsakyti teisingai. 

.Vienok, nors aš nėsmi die- 
vaitis, aš pamėginsiu kovoti 
nors prieš kaikuriąs klaidas, 1 

iuriomis yra pripildytas pro- 
tas, mėginsiu išskaidyti kaiku- 

riąslieteisingas idėjas, kurios 
yra tyčia ir su tam tikru siekiu 
įskiepytos ir auklėjamos viso- 
kios rūšies šundaktariu ir niek- W C 

Šti, kurie "speciališkai" išnau- 
doja ligonį ir lengvatikį. Gal 
būti, kad šitame atvejyje pa- 
prastas mirtinas žmogus gali 
daugiaus nuveikti- prabilęs su- 

prantama kalba į sveiką žmo- 
gaus protą, ir atsiekti tikslą, 
kur dievaičiai nepajiegė nuo- 
sekliai kovoti. 

Kadangi šis yra mano pir- 
mas referatas, suteikiamas šLi 
draugijai, tai tegul bus man 

leistina pratarti keletą įžangos 
žodžių, kurie, manom, nebus 
prošalį: Mano gerbiamieji 
draugai, jus privalote žinoti, 
kad aš niekad- aklai negužinS- 
ja\i, niekad nesislepiu už pe- 
čių didumos, n;ekad nekalbu 
galerijai, niekad nejieškau pri- 
jautimo nuo klausytojų, nie- 
kad nelenkiu galvos prieš pa- 
gyrimą, niekad negaišinu lai- 
ško plėtime temos; taipgi nie- 
kad nekalbu, jei iš vengtina, 
tokiame susirinkime, kur aš 
žinau isanksto, kad klausyto- 
jai didumoje sutinka su mano 

nuomone diskusuojamoje te- 
moje. 

Kam tas reikalinga? Juk lai- 
kas brangus, bent-gi mano- 
idant atkartoti vieną ir tą pa-' 
čia mintį, su kurią visi klausy- 
tojai sutinka- prieš kurią niekas 
ir nemano prieštarauti. | 

KOKS GI KLAUSIMAS 
"ANT STALO"? 

~Pastatykim klausimą išsyk 
aiškiai ir nesviriiojančiai. 

Aiškiai pastačius klausimą 
jis šitaip skamba: Ar gali kiek 
vienas asmuo, kuris tik nori! 
užsiimti gydymu ar pasivadini 
ti gydytoju ar gydyti save? 
Taipgi ar valdžia turi paga- 
minti tam tikras aštrias tai- 
sykles, uždraudžiant bile kam 
panorėjus gydyti ir leidžiant 
tik tiems, kurie tam tikslui iš- 
anksto yra prisirengę ir yra 
kompetentiški ? 

Šitaip pastačius klausimą, 
kiekvienas pasakys, kad tik be- 
protis gali šį klausimą gvilden- 
ti- nes sveiki senai šį klausimą 
vra išrisę. Vienok, prisižiūrė- 
jus arčiaus, taip nėra., Daug 
vyrų ir motery, būdami sveiki 
visais kitais žvilgsniais, tvir- 
tai laikosi tos nuomones, jog 

prak1''-avimas ligonių gydyme 
turi L. nuosai leistas visiems; 
kad tokiu li uos u budu kompe- 
ticija aiskirs tikrus-mokytus 
gydytojus nuo šundaktarių ir 

vilingių, ir kad visos teisės ir 
regulacijos yra nekas kitas, 
kaip tik "irius as" arba "mono- 

polisreikalaujamas tikrų gy 
dytojir idant tuom išvengus 
kompeticijos gabesnių ir su- 

manesnių žmonių, bet netikrų 
gydytojų. Ir šifrokis manymas 
yi a palaikomas netik paprastų, 
nepšviestų vyrų ir moterų, bet 
ir žmonių, kurie apsišaukia esą 
"radikalais" ir kuriems klau- 
simuose tikėjimo, politikos ar 

ekonomijos, galima patikėti, 
kad pajiegia logiškai ir svei- 
kai protauti. 

(Bus toliau.) 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje i 

» 

PAINESDALE, MICH. 

1 Šiame miestelyje gyvena 
nedaug lietuvių. Yra kelios 
šeimynos ir apie porą tuzi- 
nų pavienių. 

Jie turi dvi draugijas: S. 
L. A. 73 kuopą ir Lietuvos 
Sunų Draugiją. 

Apie metą laiko atgal S. 
L. A. 73-čia kuopa rinko au 

ka§ del nukentėjusių nuo 

karės Lietuvos gyventojų. 
Buvo surinkę apie .$65, bet 
ar jie tuos pinigus pasiuntė 
ir į kokį fondą nežinia. 

Nuo to laiko musų vien- 
taučiai užmigo, nors dabar- 
tiniu laiku visi Amerikos lie 
tuviai subruzdo ir kiek galė- 
dami aukauja Lietuvai ir jos 
laisvės ir neprigulmybės iš- 
gavimui. Mūsiškiai miega 
ir nieko neveikia ir visai ne- 

gelbsti išgauti Lietuvai lais- 
vę ir neprigulmybę. 

Beja, jie dirba alaus ir 
degtinės stengiasi gauti. 
Kuomet čia negauna, važiuo 
ja į Wisconsin valstiją ir iš 
ten parsivežę pardavoja po 
$13 kvortą. 

Roktelis. 

WATERBURY, CONN. 

Vietos lietuviai labai už- 
Hteresuoti krutamais pa- 
vekslais, mat čion pasirodė 
apskelbimai, kad bus rodo- 
mi paveikslai parvežti iš Lie 
tuvos, visi laukė. Tarp tau 
tininkų didelis judėjimas,- 
visi galvojo, kaip ką nors 

išmislyti; kad geriau pagel 
bėjus Lietuvos žmonėms 
kovai už laisvę, ypač 
biznieriai labai darbuojasi 
tame reikale. Jaunesnieji 
kartais truputį užikarščiuo- 
ja, bet tas atleistina, nes 

jaunesnių mintis už grei- 
čiau veikia. Tik kovai su 

priešais, visi susitaiko, taip 
ir turi buti. Bet visi kuom 
tai užsimąstę, lyg laukia- 
me. 

Skaitytojas. 
iCT' 

PHILADELPHIA, PA. 

Vietos netuvai subruzdo 
ir šį bei tą pradėjo veik- 
ti. Lietuvių Mechanikų są- 
ryšio skyrius rengia prakl- 
bas, kurios įvyks net trijo- 
se vietose. Spalio 25 d., 7 
vai. vakare, Lietuvių Kliubo 
Svetainėje, Frankford, Pa. 
Nedėlioje, Spalio 26 d., 2 
vai. po pietų, Lietuvių Tau 
tiškoje svetainėje, Moyo 
mensing ave., Philadelphia, 
Pa. Tą patį nedėldienį, 7 
vai. vakare, Muzikališkoje 
svetainėje, Alleg^eney ave., 
'ir Tilton gatvės. 
I Visose vietose kalbės gerb. 

llnž. V. Vaitkus iš New Yor 
k'o Vietos gyventojai malo-j I įlėkite kuoskaitlingiausia | I ryšio skyriaus rengia prakal 
'nes bus žingeidžios ir visi iš 
'.svetainės išeisite su pui- Ikiais ir didžiais jausmais. 
I Komitetas. 

PA.TIEŠKAU Jurgio Baltušniko, paei- 
na iš Ukmergės apskričio, Raguvos 
valsčiaus, Nausėdos Kodus. Jis pats av 
kas .1} žino malonė pranešti sekančiu 
adresu. Turiu labai svarbu reikalą ga- 
vau laišką iš Lietuvos nuo jo draugės. 
Jiįozapas Vingilis, 20:51 — Gtli Aven'ue, 
IMttsburgh, Pu. 

PAJIEšKAU pavo pusseserės Onos i 
Stankiutės, po* vyru Biržinskienė, pa- eina iš Kauno rėdybos.* Kauno aps-' kričio, Krakių parapijos, Vinsėdžią kaimo. Ji pati, ar kas kitas ją žino į 
malonėkite pranešti Mataušui Butkui,' 
3239 S. Emerald Avė.. Chicaeo, 111. į U. S. of A. 

I 

r \ EXTR.A! EXTRA! EXTRA! 
REIKALINGAS RANKINIS ZECERIS.j ATSISAUKIT&^ętfOJAtJS IN \\'EST į S IDE PRESS 2229 W. 22-ND STR.J 
TTLEFONAS, CANAL 107. I 

PARSIDUODA pigiai, beveik "irTiu jas žieminis pefius. Genia dėl apšildymo 4 ar B kambariu. Galima deginti minkš 
tas ar kietas anglis. Atsišaukite pas: J. Jasaitis, 3230 Lowe Ave., Chicago. 

DR. I. E. MAKAft 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas Roselando: 10900 S. Mlchigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

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

Telefonas Yards 723 
! 

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 2914 W. 43rd St. Ir Franclsco Av. 

Telefonas "STcKiuley 223. 
Ofisas: 1757 W. 47th St. (47 ir \Yood) 

Telefonas Boulevard 160 
Vai.: 10 ryto iki 2 po pietų: 6:30 iki 
8:30 vak. Ncdėliomts 9 iki 12 ryto. 

Tel Drover 7012 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DEN'i'ISTA3 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Ned511omls pagal sutarimą 4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-to3 Gatvės. 1 

Dr. G. M, Giaser 
Praktikuoja Jau Ir matai 

S149 8. Morgan 8t, kerti 82 st. 
8pecla!l8U« Moteriškų, Vyrlftfcų, 

xr Cliroulakų Ligi}. 
Valandoe: 8—10 ryto, U~2 po 
plot. (J—k va.t, Nod$l. 9—2. 

TELEFONAS YARD9 W7. 

į Phone Goulevard 2160 

I Dr. fl. J. Karalius 
UŽ81SENCJUSI08 

L i a o e 

| Valandos: 9 Iki 13 Ir 4 l*t 9 
vakarata. 

! 3303 SO. mm STREET 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, kuygvedystfcs, ste- 
nografijos, typovrrltlng, plrklybos tei- 
sių, Suv. Valst ifltorljoa, abelnos is- 
terijos, geografijoj polltlnSs ekono- 
mijos, pilletyst&s, daillaraSystSs. 
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
valandos po plet. Vatarala nuo 6 ihi 
10 valandos. 

3106 S. Halated st., Chicago 

Pr«dCk NauJ'i» lietui su tobula akl'i u 
gijimu, taip. kad al<■>•:< nq>raleisturam per » 
rj( metas, kas nu sali buti naudingu 
rugystd prašaliaatnu, pasitarkite tu unaol^, 
prieš einant lrar kitur, Egiamlnarija DYKA*. 

Orai pritailduti akiniai prašalini aldj lt 
galvos alcaud&jimua, inimparej7stė arba tvll- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE., OMICAG' 
iiioj iubot, vli'3 Platt'o eptiekoE. Tėmykht 

» -.tiimo parai* 
Kampai ISton Gatvfią. 

balandos: nuo 9ti* raL ryt* ik! S t*!, rak 
NcdSIioj: coo 3 ««!. įyto iki bl vai. <tieo*% 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUŠU KAINAS. 
artt Cury, Lenty, R«,ng Ir Stogams Poplsrlc BHECiaLiAI: Maleva tnalevojlmul stubų iš vidaus, po $1.50 ui gaiion^ 

j CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 80. HALCTED STREET, CnICAtiO, ILU — 

LĮIMU--1 U-_Z.~|~ 1 

¥V> ^VVVVMVW*M»HiWiH^ 

LIBERTY BOKDS Mį-s pertam© Liberty Bonds a /^~~\ * r—v ~jr_T pllng "uasb" vertf. Atneškite 1 X arba atkakta. J.G- SACKHEIM & CO, ; Atdara kasdien nuo 9—fa 
v A UtarnlnkalB Kelvergali it 133» Mllwauke AvC. j , Subatomifl 9—9. tarpe Wocd Ir Paulina gatvių: f 

> "<*<•* 

VYRIOKŲ DRABU21Ų BA RGEIMAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinima3 gvarantuotas 
Vyru lr vaikinų siuati ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laika, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki <46.00. Vyrų Ir jaunų vaikinų siutai ir overkotal nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlau Pirkite sau overkot.ua dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų lr ovcrkotų nuo $8.50 ir augSClad Fu)l drc-ss, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščlau. Krautuvė atdara kas vakarų iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro.Tnsteigi.a 1902 

S. GORDGN 
1415 SO. HALSTED STREET 

DIDELIS PERSIKĖLIMO PARDAVIMAS. 
Męs ką tik persikėlėme į kitą pusę gatvės. Užlai- 
kome didelį sandelį visokių drapanų kaip ta: mo- 

terų, vyrų is vaikų, \aikams siutai ir overkotai. 
Merginoms dresės ir overkotai. Moterims sijonai ir 
jakės ir svederiai. Vyrams kelinės ir pirštinės. Jei 
reikalaujate ko nors ateikite pas mus, o čia rasite. 

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

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, neviriniruas pilvelio, nuslabnėjimas. 
Kraujo, ii.kstv}, Nervų ir abelnas sjčkų nustajimas 
viso Vuno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- f 
siu. Visur jieįkojau sau pameluos, nesigailėjau vi9oje Į 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau ta*o Į 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Blttcrio, Į 
Kraujo valytojo, Nervatoną, Inkstų ir Reumatizmo Į 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano | 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt. nėra! dirbt. Kraujai Į 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai, atsigavo, l 
Reumatu.nas pranyko, ūiegliai nebebadė po krutinę. § 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui vi;,ų ligų. Bė- I 
piu 3 r^ncslų išgerdavau kas savaitė po butelj Sa- = 

lutaras, Bittcria, ir pd 3 mfn. zz-r p^vt'ksle pama či;iu tol:j skirtumą kaip tarp | dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju | Salutans myllsty geradėMstei ir linkiu vi-šiems stvo draueains ir pažįstamiems | 
su tokiais at sitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof | 

1707 So. Halstea Hi.t Piione Cana 6417 Chicago, Illinois Į £ 

'LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios Knygos 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausm&i, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai 
kori ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c, 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Paraši 
Eugenijus Sue, vertė J. Lauhis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'a 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybės chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 55c 

g. Istorija Chkagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 189c) m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, Jdek lietuviškų draugijų ir t.t. Puslapių 580, kaina ...... $1.00 

6. pamtoc Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kny- 
ga bu daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t. 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gameos istoriją Pusi 

Ta pati audimo apdarais 

209, kaina 
Tapati audimo apdaruose 

.... 75c 
$i.y 

j, Cadynf jftgktoji viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795} 
Parale ). Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviukas Sta 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lk* 
tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajoratf 
šlėktom& vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.o« 
Ta pati audimo apdaruose $3-<* 

0. Ragtato Ijtjrija. Kokiu ftudu emončs rašyti išmoko, kokiu 
budu išdirbo sau rasta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metų pr.eš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto žen- 
klų ir atskirų tautų rako ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 
Ta pati su audimo apdrais $2.25 

O. Gamtos Pajiegos ir kaiip iš jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus linksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos .pajiegų, ir kaip jai 
priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23$ 
kaina $1.09 
T& pati audimo apdanuose -1.75 

10. Paalaptyi magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- 
liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina .... $1.00 

z z. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie 
sveikatą, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, 
Iš įvairių Šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.75 Ta jpafi audimo apdaruose $2.50 

12. Independancc for the Lithuania nation by T. Norus and J, 
Žilius. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America, 
YVashir.gton, D. C Price 25c 

i8- Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne. 

ėinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tiek 
nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C 
Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lau- 
kis. Kaina 25c, 

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki* 
nantf knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už: 
laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge* 
liu paveikslėlių žmogaais kuno dalių. Parakė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj trum- 

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« 
kalbas ai*6a paskitas laikyti apie lretuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T. M. D. Pusi. 96, kaina .v 50c, 
Ta pati audimo apdaruose 75c, 

A5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damija- 
naitis. VicTiafinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose H 
pafiems per save mokintias. Papieros kietais viršeliais 45a 

16. Kulturoą Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau- 
si atsitikimai apipiesti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, 
Stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė J. A. Chmicliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 
Tos f>ačios gražiais audimo apdarais $3.00 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių paveikslėlių: oilaivių, 
Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų ėmonij 5 įgytų oro, žemės ir vandenų užkariavimų. 
Nafldingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbi) ir praktikon įvedė-. Su lietuvino J. A. Chmicliauskas. Išleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliai 50C 

X9 Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkcvičių ir kitus, sutaisė 
Sefnas. čia rasite aprašymą apie įvairius mušu žemės augalus, jų 
vyStimosl ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausių ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 3^9. kaina .. 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Čia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančiu, pasakaičių, nie- 

kiančių doros ir išminties. Pusi. 182, kaina, 75c* 
21. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė jules Verne, 

lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų c'ieli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, 
kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė, šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveikė tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity- 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslap;ų 211, kaina $1.00 

22. Širdis. Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė į lietuvių 
kalba Matas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai 
yra pamokinančios apysakos formoje parašytas veikalas, kurs tinka 
lygiai vaikams, kip ir suaugusiems. Šita knyga yra išversta j visas 
civilizuoto pasaulio tautų kalbas ir turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose. Pusi. 362, kaina $1.00 
Ta pati gražiais audimo apdarais $1.50 

23. TTie Fraternal Age. The Probleins of Peace and The Righta of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais. Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 15& 

24. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio ciarbo Lietuvoje, nuo 
1905—7.915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yra lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c Ta pati audimo apdaruose 50c. Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda* mi adresuokite: 

LIETUVA. 
3252 South Morgan St, CHICAGG, ILU 



Vietines Žinios 
APIPLĖŠĖ CIGARU KRA- 

UTUVĘ. 

Du apsiginklavę plėšikų 
įėjo i cigarų krautuvę, 3209 
W. Madison gatvės ir parda 
vinėtoją uždare į kitą kam- 
barį, o pačiudu apžiurėjo 
registerj ir saugą "safe," kur 
radę $428 pasiėmė išėjo 
lauku sėdo automobilium ir, 
tik vienos dulkės pasimatė, 
nuvažiavo. 

Dabar policija jieško plė- 
šikų. 

UŽSINUODINO SU GAZŲ 

Vakar naktį, A. V. Hes-! 
lin jo moteris, duktė ir teta, | 
visi beveik nutroško gaze. 

Laimė, kad langą atvirai 
turėjo. Dėlto arti gyvenanti 
kaimynai suuodę gazo smar 

vę ėjo žiūrėti ir pp. Heslin 
rado menkai gyvus. 

Dabar jie visi yra ligon- 
butyje. Daktaras sako, kad 
jų kraujas yra užnuodytas 
gazų, bet turi viltį, kad pa- 
m I 

ALKOHOLIUS NUODAI. 

Vakar dieną du vyru: G. 
Anderson ir J. Unkult, vais- 
tinyčioje nusipirko neišdirb 
to alkoholiaus nuodų ir už-' 
gere. Parėję namie, 129 S. 
Sangamon gatves, pargriu^ 
vo ant pagrindų. 

Namų savinnikė mėgino: 
vyrus prikelti ir nuvesti lo-: 
von, bet juodu jau nebega- 
lėjo paeiti. Tuomet tapo pa- 
šaukta policija, kuri paėmu- 
si gabeno apskričio ligonbu- 
tin. 
Vienas mirė kelvje, antras, 

ligonbutyje yra marinamas. 

BELGIJOS KARDINOLAS 
MERCIER CHICAGOJE. 

Vakar rytą 8:45 vai. ant 
Ulnois Central stoties atva- 
žiavo Belgijos Karalius Mer 
cier. Iščia iškilmingai tapo 
nulydėtas į Archivyskupo 
Mundelein rezidenciją. 10: 
30 vai. šv. Vardo katedroje 
jis laikės iškilmingas šven- 
tasmišias; 12:30 valgė pus- 
rycius Archivyskupo rezi- 
dencijoje. 2:30 buvo viešai 
priimtas Loyolo universite- 
te, kur Dr. J. B. Fury, uni- 
versiteto klebonas, uždėjo 
daktaro teisių garbės laips- 
nį. 6 vai. miesto majoro ko- 
miteto buvo pakviestas ant; 

pietų, Blackstone viešbutį. 
8 vai. vakare Auditorium) 

teatre buvo viešas svečio 
priėmimas. Prakalbos atsi- 
darė su Belgijos hymnu, ku- 
rį atliko Ouigley seminari- 
jos ir Šv. Marijos parapijos 
choras. Priėmimo prakalbą 
sakė miesto majoras Thomp 
son ir p. Oglesby, kuris re- 

prezentavo gub. Lowden ir 
sveikino kardinolą nuo Illi- 
nois valstijos. Archivysku- 
pas Mudelein savo t mm po j e 

prakalboje išreiškė Belgijai 
gilios užuojautos žodį. 

Šianiden 10 vai. ryte a 

lankys Šv. Marijos mokyklą. 
.2:30 m. bus viešai priir.tas 
Chicagos Universitete, kur 
jam bus suteiktas teisių dak- 
taro laipsnis. 8 vai. atsibus 
viešas priėmimas belgų ap- 
gyventoje kolionijoje, Lo- 
gan boulevard ir Myple- 
*,vood Ave. 

Ketverge Kardinolas Mer 
cier išvažiuos į Moline, 111. 

DRAUGYSTĖ PALAIMIN- 
TOS LIETUVOS. 

1,406 Frankų Lietuvos Rau- 
donajam Kryžiui. 

Spalio 12 d., 1919 Dr- 
tės Palaimintos Lietuvos lai 
ke savo susirinkimą, Juliaus 
Malinausko Svetainėje, per- 
skaičius laiška prisiųsta nuo 

Lietuvos Gelbėjimo Darugi- 
jos nutarė paaukauti ^100. 
iš savo iždo ir nariai sudėjo 
$62.40 iš viso pasidarė $162. 
40. Pinigus nutarė pasiųsti 
per Lietuvos Delegacija Pa 
ryžiuje, kad greičiau butu 
perduoti Lietuvos Raudo- 
nam Kryžiui Kaune. Minė 
tus pinigus subatoj, spalio 
18 d., išpirkom "Draft'ą" 
1,406 franku vertės ir pa- 
siuntėme į Paryžių. Susi- 
rinkime aukavo Sekanti na 
nai: 

Kaz. Linkauskas, $15. 
Pranas Ivaškus, $5. 
B. Liubinas, $3. 
St. Varapnickas $2.50 

Po $2. 
Antanas Ivonas, KaL. Gu 

rinas, Pranas Mickeliunas, 
K. Mastauskas, S. Venckus, 

Jur. Jankauskas, $1.50 
Po $1. 

Liudas Antanavičių, Ant. 
Jočius, Pet. Streckis, Juoz. 
Bajorinas, Selv. Brocevičia, 
Dom. Karvelis, Pranas Pau 
ža, Jonas Tunaitis, F. Ba- 
cevičia, Ed. Četulis, Julius 
Malinauskas, Martin Juk- 
nius, Ant. Vaitkevičia, Ig. 
Žilinskas, Mikolas Biuvidas 
Kaz. Mielauskas, St. Man- 
kauskas, Vik. Jočius, Vin 

cas žilius, J. S. Shemiotas, 
Po 50 c. 

Alex Bemaravičia, Pet. 
Butkus, Jonas Urbonas, Pet 
Dargis 

Po 25 c. 

F. Šimaitis, M. Pudžius, 
Ant. Stankevičia, Ant Ki- 

| kūnas, Leo. Gedvilas, 
Smuikui aukų kartu 

$62.40 
Draugystes $100.00 

Labu $162.40 
Komitetas. 

PRAŠO PAGELBOS. 

Policijos viršininkas Gar- 
rity vakar diena laikytame 
susirinkime, išreiškė opiniją 
kad reikia kreipties į mies 
to gyventojus ir prašyti, kad 
jie gelbėtų šį miestą ir jo 
gyventojus apsaugoti nuo 

plėšikų ir žmogžudžių. 

SKIRIA DOVANĄ. 

Cook apskričio komisija 
savo sesijoje, paskyrė $1, 
000 dovanų tam, kuris su- 

iras užmušikus detektyvų G. 
C. Burns ir B. J. Lenihan. 
Jie tapo užmušti spalio 3 d., 
karčiamojs, 3301 W. Madi- 
son gatvės. 

PRANEŠIMAS. 

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

i:are spalio 23-čia d., 8 vai. 
peno Piežinskio Svetainėje 

į 4600 S. Paulina gatvės. V 
įsus narius ir narės kvieč /r 
'me atsilankyti, nes turime 

J daug svarbių dalykų dc- pa 
tarimo. Mėnesinius mokės 
čius, ml&ldžiu atnešti Į musų 
raštinę, kurį randasi, 4539 
So. Marshfield Ave. Durys 
atdaros kas diena nuo 2 vai. 
po pieių lig 8 vai. vakare. 

Kviečia Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

•Lietuvių Moterių Apšvie- 
tos Dr-ja turės virimo mo- 

kyklos kursus, kiekviena 
Ketverga 7:30 vai. vakare 
Mark White Sguare, So. Hal 
sted gatvės. 

Narės ir visos moterįs ir 
merginos meldžiu atsilanky- 
ti. 

M. Švarlienė. 

GERB. D. SARGUNAS. 
Dr. K. Drangeliui prisiun- 

tė čekį $20. Iš tų $10. sky- 
rė į L. N. Fondą ir $10 į 
dėdės Šerno Fondą, kaipo 
metinę mokestį. 

Platinkite 
Dienraštį " Lietuvą". 

Viskas Parsiduoda Pigiai 
Musų krautuveje randasi didelis pasirinkimas vi- 

sokios rūšies ir naujausios mados žieminių siutų ir over- 

kotų; labai gražaus audimo ir pasiūti pagal naujausią 
madą ir !abai gražiai pritinka. Čia puikus pasirinkimas 
kaip jaunėsiems taip ir senėsiems. Taipgi mes turime 
savo kriaučiusi ir kiekvienam pirkusiam pas masų siutą 
arba overkotą pritaikome ir pataisome taip kaip kos- 
tumierius nori ir kuogeriausiai. 

Musų krautuvėje randasi didelis skyrius čeverykų, 
skrybėlių, vilnonių marškinių, taipgi viršutinių ir apati- 
nių marškinių. Užlaikome kitokių smulkių dalykų rei- 
kalingų žmogui prie parėdnių. Visus kam reikia mel- 

i džiame atsilankyti pas mųs į musų krautuvę, o pamaty- S site, kad musų prekes yra geresnės, daug geresnės negu 
kičur. 

Taipgi priimame Liberty Bondsus už lygią vertę 
^ su pinigais? 
; PAUL P, PILKIS 

729 WEST 18-TH ST-, CHICAGO, ILL. 

REIKIA PAGELbOS. 

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS 

Su ar Be 

Patyrimo 

Dirbti prie 

Ženklinimo 

Elliot-Fisher 
operavimo. 

Laiškus atidarinėti. 

Užrašinėjimo. 

Stencil cutting. 

Pildymo. 

i Mes galime duoti darbus 
i'Knjp pradinę mokyklą bai- 
jgMsioms, taip ir augštesnę 
b'le koke ofiso darbą. Turi 
kfioėti, rašyti ir skaityti 
arkliškai. 

Gera mokesti. 

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

! kailis iš didmiesčio. 

Ateikite ir pamatykite 
Mrs. Weaver 

Employment Office, 
ant žemutinių lubų. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO. 

Reikia merginių ir mo- 

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

Schultz Paper Boxes 
531 W. Superior St. 

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYT0JA9 IR. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

<125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL, 
arti Kedzie Ave. 

BARGENAS. 
Pigiai parsiduoda medinis namas 

ant trijų augštų, šeimynoms pagyveni 
mas. geroj vietoj lietuvių apgyventoj 
apielinkėj, arti bažnyčios ir mokyk- 
los. Priežastis pardavimo — pirkau 
farmą reikalingi pinigai. Atsišaukite 

J. Viskant 
1809 West, 46th St., Chicago 111. 

VALENTAI iiSiiSSMAKING 
C0T,LEC-2 

Kokio* siuvimo. trfrpinaor (Ifctlgnliig 
fl'.eaomii ir vakarai* dSl bizuto to 

j ai rių. Paliudijimai lšduoda'nl ir ti© 
! -ba raiyklte, o męs pafllstnngulmp 
į »iu alkti j u rna pata^m*. 
'o" pampinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W Madlion 1t 

ARA r A.TEK. Principal 

Ph«. r Canal 257. 

rV. C. K. KLIAUGA 
...Dentistas... 

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

iki 9 vakare. 

Tclephon; Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaiky ir vyij.j 
Specialiai gydo limpančias, senas Ir 

I paslaptingas vyrų lipas. 
.3259 So. Halsted St., Chlcago, III.] 

REIKIA PAGELBOS 

Pakavimui 

ir 

i 
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-; 
gulės nua jusų pačių. 

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

fice, pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee S t. 

MONTGAMERY WA*D 
AND CO 

REIKALINGA LEBERJU 
I LIUMBER YARDĄ 

PASTOVUS DARBAS, 
HERMAN H. HETLER. 

2601 Elston Ave., 
LAUKITE PRIE VARTŲ. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
REIKIA MERGINŲ 

lR JAUNU MOTERŲ 
^FISO DARBAI 

Pastovus darbai mūsų raštinės Ir pre- 
kių departamentuose. Su patyrimu ar 

bo patyrimo, jaunos motcrįs ir mergi- 
nos kurios moka gerai rašyti, skait- 
liuoti, patikrinti orderius, dirbti sąs- 
kaitas, rašyti ant mašinėlės *r t. t. 

MERCHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTFENT 

Geros algos c^ri darbai jaunoms 'note- 
i « merginoms y:\. siūloma, kuri03 

: ori pildyti orderius, vynioti pakuoti 
ireltor, mūrų žaislu, vaistų čeverykų, 

i-. :ijos. ?i'.ko ir šniūrelių departa- 
Sverti pakuoti ir s; rtouti ciun- 

DIRBTUVEJE 

i;3 ž'ngeidUB darbas mu- 

baksu dirbuvėje. Gera nrogr. išsi- 
1 v '1"~ nuo 8 i'.:i 4:45. Suba- 

omis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKAIjAL JAMA anglių mainie- 
rių su šeimynomis ir nevedusių } Ken 
tucky valstijų. Didelis užmokestis, už 
gavimu darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

REIKIA PAGELBOS 

RAŠYTOJŲ ANT 

MAŠINĖIŲ. 

PRADŽIAMOKSLIAI 

arba 

MOKANTIEJI. 

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

Gera mokestis besimokinant 

Pastovus darba. 

Puikios darbo sąlygos. 

Puiki priežiūra. 

Trumpos valandos. 

Yra galimybė išsidirbti. 

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

EMPLOYMENT OFFICE 

Pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
SHJ PPING DEPARTMENT 

REIKIA VYRU 
k:r-. U'beriŲ ir iroiterių dirbti Ship- 

piug Department. 
vio i dėlioti froitD ir expreso 

siuntinius. 
lera alga. Valandos nuo 8 iki 4:41. 
Rubato»its iki pietų. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
VAIKU, VAIKINU. VYRU, 

JAUNU VYRU 
nuo 10 liti 25 metų. 

MSROHANDISE IR SHIPPING 
DEPARTMENT 

mūsų prekių ir išvežiojimo sky- 
Išpildyti ir patikrinti orderius, 

"ynloti pakuoti ir sverti siuntinius. 
VAIKINU NŲO 1G IKI 17 METU 

Herkų-Raštininkų. prie abelno darbo 
mūsų raštinės ir prekių skyriuje. 

VYRU 
r.ikuotojų Trokerių, Leberlų ir 

Warhousemenų. 
'Stovi- dirbas. Gera proga išsidirbti 
i-r darbą. Gera pradinė mokestis, 

"•fandoa nuo 8 iki 4:41. SubatoinlSj 
Iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA MERGINU IR MOTERŲ 
Reikalaujame merginų ir moterų prie 
larbo i laundry, su patyrimu ar be pri- 

tyrimo. 
AAGAARD'S LAUNDRY 

600 Root Street 
j————————————~ 

REIKIA VYRU. 
Reikalaujame tvirtų vyrų į cold Sto- 
rage. Atsišaukitee greitai: 

U S. COLD STORAGE CO. 
39tk ir Hoyne Avenue 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA VAIKINŲ 

PILDYMUI ORDERIŲ 

Vyniojimui 

PASIUNTINIU 

16—18 metų 

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

Tai nuo jūsų 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. A 

Employment Office 
pirmos lubos. 

Chicago Ave., 
ir Larrabee St. 

MONTGAMERY WARD 
AND CO. 

MAINOM. 
ant miesto •_ -opertčs 115 Akrų Far- 
mij. netoli Chlcagos bu budlnkais, gy 
vullais Ir mašinomis. Prek§ $15000. 
United Land & I n ves t. Co. 
117 N. Dearborn St., Chlcago, III. 

PARSIDUODA 
Geri vargonai ir dar visai ma- 

žai vartoti. Jeigu kam reika- 
linga, tai mrlonėkite pamatyti 
vakarais arba nedčTdieniais. 
4512 S. Talman Ave., 2 lubos* 

Jei skauda — patHn- 
b.« su 

Pain-Expeller 
L Jis suminkštins tuos 
\ pMtrrtulns raumenis ir 
y jus jausitės vel miklus 
[ ir vikrus. 

žturekite, kad butu 
su INKARO ženklu ! 

Gnllma gaut vlsone 
aptiekose ui 35c ir 05c 
arba išsislszdint nuo 

F. AD. RICHTER & CO.. 
326-330 Bro»d»«y, Ntw York 

Tel. Ya"ds 3654. AKUŠERKA 
Mrs.A. Michni8wic7 

Baigusi Akušerija 
kolegiją; Ilgai prak* 
kavusi PennslivanJ 
jos hospitalfise. Pa 
sėkmingai patarnau 
Ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted Gt 

(Ant antrą luby) 
Chicagl, III. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vSlal va'iaro 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietukam žinomu per 16 ■« 
tij kaipo patyrei gydytojai, ekirurg* 
Ir aku Šeria. 

Gydo aitriai Ir chroniškai ligai, rj 
H] motern ir vaiki], eigai nauUmla 
■įetodas. X-Ray {r Idtoldui elektra 
rrictalioa. 

Ofisai ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
Street, netoli F Lak Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pleM, Ir 
6—8 vakartis. Te'ephooe Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S«. Halited St. 
VALANDOS: 8—4) tt*c. 
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