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Francuzai bombarduos Ber- 
mondto spėkas, 

Atmete Joiinsono sutarties pataisyma. 
** 

Wilsonas vetavo blaivybes 
biliiį, 

Amerikos konsuli išpirko až $150,000 
F RANCU Z AI BOMBAR- 

DUOS BERMONDTO 
?ĖKAS. 

Ryga, spalio 27 d. — 

Specialis korespondentas 
laikraščio Chciago Tribūne 
Arthur E. Mai.n praneša, 
kad Francuczijos kariški 
laivai, kurie randasi Rygos 
lankoje gavęs iš Paryžiaus 
įsakymą prisidėti prie Ang- 
lijos eskadros bombardavi- 
me Bermondto ruso-vokie- 
eių pozicijų. 

ATMETĖ JOHNSONO SU- 
TARTIES PATAISYMĄ. 

Washington, D. C., spalio 
27 d. — Šiądien senatas at- 
metė Johnsono pataisymą 
prie tautų lygos konstituci- 
jos. Johnsono pataisymas 
reikalavo; idant Suvieny- 
toms Valstijoms butų duota 

tautų lygoje lygus skaičius 
balsų su Anglija, kuri su ko- 

lionijomis turinti net šešis; 
gi S. V. turi tik vieną balsą. 

Šis Johnsono pataisymas 
buvo atmestas 40 balsais 
prieš 38. Ir 18 senatorių šia- 
me klausime nebalsavo. 

WILSONAS VETAVO 
BLAIVYBĖS BILIŲ. 

Washington, D. C., spalio 
27 d. — Šiądien prezidentas 
Wilsonas užvetavo priver- 
stinos blaivybės bilių ir su- 

grąžino atstovų butui su sa- 

vo paaiškinimais reikalauda 
ma^ tulų permainų. 

Bet atstovų butas vos ap- 
laikęs nuo prezidento užve- 

tuotą bilių tuoj vėl nubalsa- 
vo ir priėmė bilių 174 bal- 
sais prieš 55. 

Reiškia atstovų butas antru 

kartu, priešais Wilsono no- 

rą, daugiau negu dviem treč- 
daliais priėmė priverstinos 
blaivybės bilių ir jis taps 
įstatymu be prezidento už- 
tvirtinimo jei senatas pa- 
seks atstovų butą. 

UŽ AMERIKOS KONSULI 
UŽMOKĖJO $150,000. 

Wa8hington, D. C., spalio Į 
27 d. — Kelios dienos atgal 
Meksikos banditai nutvėrė 

Suvienytų Valstijų konsu- 
liarį agentą Jenkins 41 me- 

tų ir pareikalavo už jo pa- 
liuosavimą $150,000 auksu. 

Valstybės departamentas 
šiądien gavo pranešimą iš 
Meksikos, Kad už mokėta 

paliuosavimą jau užmokėta 

reikalaujama suma pinigų 
auksu. Bet kas jį išpirko iš 
banditų rankų pranešime 
nepažymima; ar tai padavė 
Jenkins draugai, ar gal Mek 
sikos valdžia, kuri, beabe- 
jonės, turėtų nesmagumų jei 
žutų Suvienytų Valstijų 
valdininkas. 

♦ * 

Hanford, Cal., spalio 27 
d. — Konsulio tėvas, turtin- 
gas pramoninkas irgi gavo 
pranešimą, kad jo s^nus 
yra paliuosuotas užmokėjus 
$150,000. Bet taipgi nepra- 
nešama kas užmokėjo pini- 

MUŠTYNĖS BROOKLYNO 
PRIEPLAUKOJE. 

I 

New York, spalio 27 d.— 
Šiądien čia įvyko smarkus 
susirėmimas tarp apie 2,000 
streikierių ir keliolikos šim- 
tų darbininkų einančių dar- 
ban. Susirėmime, sakoma, 
iyra iki šimto sužeistų, neku- 
rie iš jų sužeisti sunkiai. 
Riaušėse paleista iki šimto 
šūvių. 

Riaušes sutvarkė atvyku- 
si policija, kuri nesigailėjo 
riaušininkams lazdų. Yra 
keliolika areštuotų. Sumuš- 
ta taipgi vienas policistas. 

Garlaivių savininkai šią- 
dien užreiškė, kad neketina 
daugiau tartis streiko reika- 
le ir krovimą laivų pradės 
su naujai nusamdytais dar- 
bininkais. 

Gi streikuojanti uosto dar 
bininkai yra pasiryžę dar 
stipriau piketuoti uostą ir 

taipgi tikisi gauti užuojautą 
pečkurių, aliejuotojų ir kitų 
pakraščio darbininkų ir su 

jų pagelba priversti darbda- 
vius skaitytis su streikierių 
reikalavimais. 

VOKIEČIAI TARIASI SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Kopenliagenan, spalio 27 
d. — Latvijos legacija ga- 
vusi iš Kauno pranešimą, 

i kad vokiečiai su Bermondtu 
daro sutartis su bolševikais 
idant užpuolus ant latvių. 

Pranešime pabriežiama, 
kad orlaivis iš Berlyno lė- 
kęs Maskvon, bet pakelyje 
nusileido Šiauliuose. Buvu- 
sle orlaivyje Keliavo Mask- 
von išdirbimui detalių su- 
tarties su bolševikais. 

Belgijos karalius Washingtone 

Paveikslėlis parodo. Belgijos karalių Albertą, karalienę Elzbietą, sosto 
įpėdinį ir vieną palydovą Jie panedėlyje nuvyko Washingtonan, kur buvo iš 
kilmingai priimti. Tai nirmas karalius aplankęs laisvas Suvienytas Valstijas. 

Latviai konfiskuos šalies 
priešų turtą. 

Latvijos valdžia nusp- 
rendė konfiskuoti turtą vi- 
sų tų, kurie prisidėjo prie 
Goltzo, Eberhardo ir Ber- 
mondto suokalbio sunaikin- 
ti Latvijos Laisvę. 

Latvijoj paskelbta visuo-' 
tina mobilizacija vyrų iš 
1884 iki 1892 metų. 

Vokiečiu nuodinanti ga- 
zai jau nužudė 20 civilių 
Rygos gyventojų ir palietė 
apie 100 kariškių. 

GUBERNATORIUS SU- 
SPENDAVO MOYORĄ. 

Columbus, Ohio, spalio 
27 d. — Šiądien Valstijos 
gubernatorius suspendavo 
mayorą miesto Canton už 
neįvedimą tinkamos tvarkos 
tame mieste; dabar mayoro 
pereigas pildys vice-mayo- 
ras. 

Bet jei ir tada nepasiseks 
įvesti tinkamą tvarką, tai 
ketinamą ten pasiųsti kariu- 
m'enę iš Akron. 

LAIVYNU MUŠIS TIES 
KRONŠTADU. 

Viborgas, Finli&ndija, spa 
lio 27 d. — Šiądien atėjo 
pranešimų, kad vakar apie- 
linkėje Kronštado įvyko 
smarkus laivynų mušis, bet 
apie jo pasekmes nieko ne- 

pranešama. 
Pranešama, kad užvakar 

nuo Švedijos pakraščio nu- 

plaukė linkl,; Finliandijos 
įlankos gana stipri Anglijos 
laivų eskadra. 

BESARABIJA JIEŠKO 
NEPRIGULMYBES 

Paryžius, spalio 27 d. — 

Besarabijos atstovas Kru- 
jpenski šiądien užreiškė, kad 
Besarabija griežtai stovi už 
saviapsisprendimą arba ne- 

Aprigulmybę. Besarabija tu- 
rinti apie pustrečio milijono 
gyventojų, bet nenori but 
nei Rusijos, nei Rumuijos 
kontrolėje. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
KRJSNOE SELO. 

Londonas, spalio 27 d. — 

Anglijos karės ministerija 
aplaikiusi pranešimą, kad 
Krasnoe Selo tapo užimta 
bolševikų spėkų. Krasnoe 
Selo randasi apie 15 mylių i 
pietus nuo Petrogrado. 

BILIUS PRIEŠ RAUDONĄ 
I vėliavą. 

Wa3hington, D. C., spalio 
27 d. — Šiądien senato tei- 
sių komisija užgirė bilių, ku 
riuo bus draudžiama vartoti 
raudoną vėliavą. Visi varto- 

įjantie raudoną vėliavą ir ly- 
giai agituojanti nuversti da- 
bartinę valdžią, bus perse- 
kiojami. 

VERA CUZ RINKIMUOSE 
3 UŽMUŠTI. 

New York, spalio 27 d.— 
Čia gauta žinia,, kad Vera 
Cruz rinkimuose buvo daug 
triukšmo ir net tapo 3 ypa- 
tos užmušta ir 10 sužeista. 

ITALIJOS NUOSTOLIAI 
EUROPOS KARĖJE. 

Rymas. Italijos valdžia 
tikką paskelbė šalies nuo- 

stolius laike eui'opinės karės. 
Ši apyskaita padaryta po 
nuodugnaus tirinėjimo ir 

manoma, kad tai bus pasku- 
tinė. 

Italija viso turėjo sumobi- 
ilizavusi 5,616,000 vyrų iš ku 
;rių 467,921 užmuštų, 949, 
576 sužeistų ir 485,458 paim 
tų nelaisvėn; prie to dasidė- 
jo 2,530,000 sirgusių įvai 
riomis ligomis. Invlidų Itali 
joje yra į 570,000. 

Kariškų laivų Italija lai- 
ške karės nustojo 60, iš kurių 
32 buvo perdirbti iš prekybi 
nių bei pasažierinių laivų 
Nuskendo laivų 70,000 tonų 
intalpos, arba arti pusės bu 
vusio Italijos laivyno pirm 
karės. 

Italijos prekybinis laivy- 
nas pireš karę buvo 1,530,00 
tonų intalpos iš kurio nu- 

skendo nuo minų ar nariai- 

vių bėgyje karės 880,000. 

AMERIKOS ARMIJOJ 
YRA 274,787 VYRAI. 

Washington, D. C., spalio 
27 d. — Generalis adjutan- 
tas praneša, kad Suvienytų 
Valstija armijoje šiuo laiku 
yra 274,787 vyrai, aficierių 
ir kareivių, aroa 10 nuošim-| čiu mažiau negu kongreso 
leidžiama. 

MILIJONAS ISPANU 
LIKS BE DARBO 

Madridas, spalio 27 d. — 

Visoj Ispanijoj bus išmesta 
iš darbo virs milijono darbi- 
ninkų, jei darbdavių nuo- 

sprendis link uždarymo dirb 
tuvių bus išpildytas. Vienoj 
Barcelionoj taps bedarbo 
apie 200,000 darbininkų vy- 
rų ir moterų. 

ŠAUDAI VYRĄ MOKĖK 
Į TAKSAS. 

Kansas City, Tula mote- 
ris norėjusi ištikryjų, ar tik 
juokoms nušauti savo vyrą. 
Visas dalykas atsidūrė teis- 
me ir moteriai tapo priteis- 
ta užmokėti 35 dolairiai ir 
25 centai. 

Teisėjas paaiškino, kad 
bausmės yra tik 35 dolia- 
riai, gi 25 centai yra taksos 
už mokimasi medžioti. 

BUVUSIU S. V. KAREI- 
VIU NEPRIIMA 

AMERIKON. 

Paryžius. Su buvusiais Su 
vienytų Valstijų kareiviais 
randasi nemažai keblumų; 
ypač iš ateivių. 

Visi Suvienytų Valstijų 
kareiviai tapo piliečiais, bet 
jie neturi pilietiškų popie- 
rų, kurias sulyg įstatymų iš- 
duoda teisėjai 

Daugelis minėtų kareivių 
i pasiliuosavo iš kariumenės 
i būdami Europoje ir dabar 
j jie negali sugrįžti į Suvieny- 
tas Valstijas, nes Amerikos 
ikonsulis jiems negalįs išduo 
ti pasporto, nes jie neturi 
reikalingų išgavimų paspor- 
to dokumetų. Gi Kitos šalįs 
jiems irgi negali išduoti pas 
ponų, nes jie nešę jų pilie- 
čiai. 

PRASIDĖJO LIETUVOS TARYBOS SESIJOS 
ŽYDAI IR BALTGUDŽIAI REMIA 

LIETUVOS VALDŽIĄ. 
I Egzekutyvis Komitetas 
gavo iš Kauno, per Paryžių |kablegramą, kurioje prane 
jšama, kad penkioliktoje die 
Inoje šio mėnesio Kaune pra 
įsidėjo Lietuvos Valstybės 
Tarybos sesijos. 

j Prezidentas Smetona sa- 
vo kalboje išdėstė Lietuvos 
Respublikos padėjimą ir nu- 

j rodė plianus tolimesniam 
i veikimui. 
| Tarybos pirmininkas' irgi laikė kalbą. 
| Sesijos atidaryme dalyva 
vo Anglijos, Francuzijos, 
(Latvijos ir Estonijos atsto- 
vai. 

Naujpsai premieras, Gal- 
vanauskas, išdėstydamas sa- 
vo mierius, užreiškė, kad 
svarbiausiomis valdžios už- 
duotimis, kibias tuojaus rei- 
kės Įvykdinti, bus sušaukti 
Įsteigiamąjį seimą ir išvary- 
ti iš Lietuvos vokiečius, len- 
kus, rusus-kolčakinius ir bol- 
ševikus. Premieras taipgi 
užreiškė, kad Lietuvos val- 
džia nepersekiojo ir neper- 
sekios lenkų Lietuvoje, bet 
tuo pat laiku valdžia neto- 
leruos lenkų suokalbių prieš 
Lietuvos valstybę. Pažymė- 
jo, kad Lietuvos valdžia dės 
pastangas, kad prieiti prie 
susipratimo su Lenkija, bet 
niekuomet ten, kur apeina 
Lietuvęs žmonių ir valstybės 
reikalus. 

Kas link militarės užduo- 
ties, premieras pažymėjo, 
kad Lietuva karhus iki pa- 
skutiniam su savo kaimy- 
nais vien tik apginime Lie- 
tuvos nepriklausomybės; ne 
ra Lietuvos valdžios tikslu 
kištis į kaimyniškų valsty- 
bių vidurinius reikalus. 

* * 

! Spalio 16 d. Valstybės Ta 
jrybos sesijose partijos atsa- 

jkė j valdžios išduotą dekle 
raciją: 

Pažangos partija stengėsi 
j apginti Darbo kabinetą, pa- 

j smerkiant koalicijinį kabi- 
netą, kaipo šiuo tarpu netin 
Įkamą; 

Krikščionių Demokratij 
partija kritikavo valdžios 
dekleraciją ir pažadėjo rem 

ti iki tol pakol tik kabinetas 
laikysis partijos programo 

Santara pasmerkė naujs 
kabinetą, sakydama, jog ta 

lyra Pažangos partijos dik 
tatorijatas; 

Žydai ir baltgudžiai pei 
savo atstovus pasižadėję 
valdžią remti iš visų save 

jiegų, išreikšdami viltį, kac 

paskelbtasai kabineto prog 
rainas bus enargingai pildo 
mas. 

Spalio keturioliktoje die 

noje pribuvo Kaunan Esto 
[..—- — 

,'nijos ir Latvijos pasiunti- 
niai, kad tartis su Lietuvos 

j valdžia apie bendras prie- 
mones gintis nuo kolčakinių. 

Iš priežaties alijantų spau 
i dimo pasitraukti iš Lieti1 

vos, spalio 15 d. Vokietija;: 
valdžia uždarė rubežių tari; 
Lietuvos ir Vokietijos; d.'.- 
bar niekas negali įeiti L:.^- 
tuvon iš Vokietijos, bet iš 
Lietuvos Vokietijon gali. 

Vokietijos laikraščiuose 
i sekelbiama, kad vokiečių- 
kolčakinių propaganda Lie- 
tuvoje ir Latvijoje yra re- 
miama Morgano ir kompa- 
nijos. Morganas paskolinęs 
jiems tris šimtus milijonų 
doliarių. 

Rusų nachališkumas 
Lietuvoje. 

Rusai-Kolčakiniai, su pa- 
gelba vokiečių įsiveržę Į Lie 
tuvą, užimtose dalyse išvai- 
ike mokytojus ir mokinius, o 

į mokyklas pavertė į arklių ir 
'savo kareivių stovyklas. Įsi- 
jveržėliai drasko Lietuvos vG 
liavą ir jos vieton įkišą sa- 
vo. Tų plėšikų gaujos vadas, 
užimtose dalyse išleidžia gy 
ventojams įsakymą, kad jie 
geruoju pasiduotų ii grįžtų 
•*tgaS ; rie Rusijos, gir- 
di, kitaip jie bus skaitomi iš 

f 
davikais ir bus elgiamasi 

| kaipo su tokiais Lietuvon 
i gyventojai visai nepaiko 
tokių grasinimų ir dr ,ri vi- 
sas saivo pastangas, kad pa- 
gelbėjus Lietuvos valdžiai 
nuo Įsiveržusių rusų-plėšikų 
apsiginti ir juos visai iš Lie- 
tuvos išvaryti. 

Lietuviai suėmė vokiečių 
orlaivį. 

Berašant šį pranešimą at- 

ėjo Egzekutiviam Komite- 
tui iš Kauno, per Paryžių 

! sekanti kablegrama: 
j "Spalio 17 d. ties Abe- 
iliais, i vakarus nuo Daugpi- 
įlės Lietuvos kareiviai suga- 
,vo didelį orlaivį, kuriame 
skrido du vokiečiai, vienas 
msas ir du turkai. Lietuvos 
aficieris suėmęs vokiečius 
privertė juos sėsti orlaivin 
ir nusivežė juos Kaunan, o 

i itisą ir turkus nugabeno į 
atrimiausią belaisivų stovik 

j Spalio 16 d. Lietuvas ke- 
riumenės šaulių dalis, su*:, 

[įdedant! iš Pasvaliu ir .To 
■'niškėlio jaunimo, apsupo 

jkolčakinių plėšikų gauja su- 

'ivo ir nugabeno juos į belais- 
>!vių stovyklą; taipgi kartu su 

>!kolčakinių plėšikų gaują su- 

Uimta septynius kulkaavai- 

j džius, dvidešimta arklių ir 
daug šiaip įvairių ginklų, 

j Lietuvos gyventojai kas gy- 
,vas visi ginkluojasi prieš kol 
čaakinius. Iš Inf. Biuro. 

PAS TURČIŲ RADO 
1,300,000 SVARŲ 

LAŠINIŲ. 
New York, spalio 27 d. — 

Tapo suaršetuotas tūlas Lea- 
vitt, turtingas pramoninkas! 
pas kurį rasta net 1,300,000' 
svarų lašinių. Leavitt yra 
paleistas po užstatu $5,000. 

ORAS 
o 

Chic&goje ir apielinkeje. 
Šiądien greičiau lytinga 

ir vis vėsus oras; daugiau 
pietryčių vėjai. 

Saulėtekis. 6:19; 
saulėleidis, 4:49. 
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U2BAIGA APVAINIKUOJA DARBĄ. 
Lietuvos Liuosybės Savaitės kampani- ja krypsta prie užbaigos. Sunku dabar pa- sakyti apie savaitės pasekmes, ypač kad 

beveik visose didžiosiose lietuvių koloni- 
jose paskutinėse dienose atsibus formališ- 
kas "draiv." Turint omenyje, kad "užbai- 
ga apvainikuoja darbą," reikia manyti, kad ši savaitė iitiknjjų užsitarnaus vardo 
"Liuosybės Savaitės," — kad joje bus su- 
rinkta pageidaujama pinigų suma. 

Sulyg gautų pranešimų — tūlose ko- 
lonijose apsireiškė didelis subruzdimas ir 
gausus aukų plaukimas. — Chicago yra 
pasiryžusi "pasirodyti" šią savaitę, nes 
iki šiol mažai dar suaukauta. Kitos, nesu- 
lyginamai mažesnės, kolonijos stovi tuom 
žvilgsniu daug augščiau. Taip pranešta, 
jog Bostone surinkta apie 3,0C0 dol., Wor- 
cesteryje — apie 2,000 dol., Clevelande — 

anie 1,000 dol., Westville — apie 300 dol., 
Joliet, 111., — apie 300 dol. ir t.t. 

Kiekvienos kolonijos lietuviai turi at- 
siminti, kad tai savo rųšies "liuosybės 
kvotimai," — užtat kiekviana kolonija turi 
pasistengti atsižyrr'ti surinktų aukų su- 

mos augštumu. Vėliaus bus pranešta, kiek 
kurioje kolonijoje sudėta aukų. Imant pro- 
porcijonališkai lietuvių skaičių kiekvie- 
noje atskiroje kolonijoje, galima bus pa- 
sakyti, kur lietuviai ištiesų trokšia savo 

Tėvynei liuosybės ir neprigulmybės, kur 
ištiesų liepsnoja tėvyniška meile, — kur 
ištiesų daugiau pasidarbuota ir pasiau- 
kauta tam šventam tikslui. 

Tą liet. kolonijų prakilnumą matys vhi 
Amenkoje gyvenatįs lfetuviai, t^ matys 
taipgi ir musų vientaučiai Tėvynėje. 

Galima, pavyzdžiui, nustatyti, jog 
penkta dalis kolonijos gyventojų prisidės 
savo duokle Liuosybės Savaitėje delei savo 

Tėvynės išliuosavimo ir delei savo Tautos 
gerovės ir palaimos; ,a duoklė-auka nepri- 
valėt" bu'ti mažesnė už vienos dienos už- 
darbį; abelnai, galima imti po 5 dol. del 
vyrų ir po 3 dol. del moterų. 

Svarbiausia, kiekvienas turi atsiminti, 
kad šitas aukavimas Lietuvos liuosysybės 
reikalui — tai, reikia manyti, bus pasku-' 
tinis aukavimas, — todėl kiekvienas savo 

Tėvynę ir laisvę mylintis lietuvis ar lietu- 
vė jokiu budu neturėtų atsisakyti nuo ši- 
tos aukos. 

Visi mes su džiaugsmu skaitome pra- 
nešimus iš Lietuvos apie musų valdžios 
veikimą ir pasiaukavimą, apie prašalinimą 
iš Lietuvos bolševikų ir, galop, apie sumu- 

šimą rusų ir lenkų. Greitu laiku turi galuti- 
nai išsiristi Lietuvos klausimas. Dar reika- 
linga pridėti klek pastangų, dar kiek aukų, 
ir tas rnusų troškimas išsipildys, mes tapsi- 
me piliečiais Lasvos Neprigulmingos Lie- 
tuvos. 

Kas gali atsisakyti nuo šitos aukos?— 
Visi, juk, skaitėme laikraščiuose Lietuvos 
ildžios prašymą aukauti ant Tėvynės au- 

kuro. Taipgi visi tėmijome Lietuvos val- 
džios užreiškimą, kad "Lietuvos likimas 
randasi Amerikos lietuvių rankose. 

Taigi išlaikykime su garbe šiuos kvo 
timus — sudėkime savo aukas ant Lietu- 
vos aukuro! Apvainikuokime visas savo 

pastangas, visą savo darbą delei Lietuvos 
paliuosavimo sviesiu-tyru Iiuosybės vaini- 
ku. 

Aukaukime ir bukime liuosais Lietu- 
vos pilieč1ais! 

KUR TEISYBE — TAI DASi 
PROTĖKiME. 

Karės laiku visos žinios apie karišką 
veikimą ir, abelnai, turinčios šiokį ar tokį 
sąryšį su karės reikalu esti aštriai "perkra- 
tomos," cenzūruojamos ir, kartu, iškraipo- 
mos sudarkomos. Ši visasvietine karė iš- 
dirbo tam tikrą '"būdą" delei žinių "su- 
davadijimo," delei jų "perdirbimo" ar, net, 
"padirbimo." Tuli Europos didmiesčiai 
taip ir skaitosi žinių "fabrikacijos" punk- 
tais. 

Karė, bent oficiališkai pasibaigė, bet 
žinių 'fabrikacijos" puktai pasiliko. Išpir- 
mo visa doma buvo atkreipta ant Vokieti- 

jos jos eks-kaizeriu, sosto inpėdiniu, ka- 

raliais, kunigaikščiais ir generolais; paskui 
pereita ant Rusijos, Vengrijos, Austrijos ir 
kitu kraštų. 

Tečiau tinkamiausiu šaltiniu, iš kurio 
kįla įvairios žinios — tai Rusija. Praside- 
ji ; revoliucijai, prasidėjo ir "rusiški ste- 
buklai." Bet tie "stebuklai" pasiekė di- 
džiausio savo indomumo, kada Rusijos val- 
džia perėjo į bolševiku rankas. 

Prasidėjo Taikos tarybos Versalyje,— 
bet bolševikaai visai to nepaiso ir elgiasi 
sulyg savo programo. Įvairių valstijų at- 
stovai, Taikos delegatai ir politikieriai aiš- 
kiai suprato, kad tol nebus Europoje tai- 
kos, kol neįvyks tvarka didžiulėje Rusijoje. 
Tečiaus jie išrišimą Rusijos klausimo vis 
stūmė tolyn, pasitikėdami (ar bent nuduo- 
dami, kad pasitiki), kad sąjungiečių re- 
miami rusų generolai pergalės bolševikus ir 
"inkunys" tvarką. 

Tuom tarpu apie bolševikus buvo skel- 
biamos po visą pasaulį įstabiausios žinios, 
— daugiausiai apie bolševikų žvėriškumą, 
kraugeriškumą, barbariškumą; toliau — 

apie jų nenuoseklius ir pražutingus kariš- 
kus žygius — šiaurėje, vakaruose, pietuose 
ir rytuose; galop — apie žuvimą ar suareš- 
tavimą bolševikų vadų, — ypač Lenino ir 
Trockio; o jau apie Kronštadt'o ir Petro- 
grado puolimą — tai tiesiog ir skaityti nu- 
sibodo. 

Nežiūrint ant to viso, bolševikai lai- 
kosi jau beveik du metu, — o sąjungiečių 
remiami priešbolševikiški vadai paskuti- 
nėmis dienomis visur sutinka nepasekmes. 
Net gen Judenič, kuris buvo jau Petrogra- 
do priemiestyje, tapo atstumtas, ir bolše- 
vikai vėl užvaldė Carskoje Selo ir Gatčiną. 

Kįla klausimai: kur teisybė? kodėl 
bolševikai taip ilgai laikosi? ant kiek jie 
yra tvirti? kuomet jiems prieis galas? 

i tuos klausimus aiškiai atsako Chica- 
gos "The Daily News"korės. Don Levine. 
Štai kaip jis praneša iš Rygos nuo spalio 
19 d.: 

" Prieš dvi dieni aš perėjau iš tarybi- 
nės Rusijos, kur aš praleidau šešias savai- 
tes. Tame laikotarpyje tris dienas aš buvau 
po areštu. Aš keliavau gyvulių, kareivių 
ir keleivių trukiuose ir susiduriau su tūks- 
tančiais žmonių visokių klasių. Kalbė-, 
jausi su bolševikų ir priešbolševikiškais 
vadais ir atlankiau keletą amunicijos dirb- 
tuvių ir 1 

įstaigų. 
Vi. ką rinkau informacijas apie 

politišL kariškas ir ekonomiškas išly- 
gas tarybų Rusijoje; taipgi — apie prieš- 
revoliucijinius suokalbius, apie bolševikų 
mirties bausmes ir betvarkę, o kartu — 

apie Denikino žiaurumus ir baisius ukrainų 
pogromus, apie kuriuos taip daug kalbama 
komunistų rinkimose ir t.t. ir t.t. 

Išlygos tarybų Rusijoje yra sunkios, 
bet nekritiškos. Tarybų valdžia nėra arti 
puolimo. Priešingai, — ji laikosi tvirčiau, 
negu kada nors pirmiau, ir panaduoja ne- 

aprubežiuotą diktaturišką galybę. 
Ji nepasiduos, kol vakarinis pasaulis 

vis bus užimtas iliuzijomis apie neišven- 
giamą Petrogrado puoliną. Bet jeigu gen. 
Judenič ir paimtų Petrogradą, kam sunku 
tikėti, tai bolševikai greitai jį vėl atsiimtų. 
Jeigu gen. Denikin paimtų Maskvą, tai 
delei to reiktų išmušti šimtus tūkstančių 
rusų. I 

Vienok ir tuomet tarybų valdžia ne-j 
pasiduotų, bet kovotų už kiekvieną žemės! 
colį nuo Maskvos iki Siberijos, ypač kad 
komunistų prestižas nesulaikomai seka pa- 
skui apkaltinimas prieš gen. Denikiną ir j 
gen. Judeničą, kaipo reakcijonieriaus, ku-j 
rie veikla del atstatymo carizmo. 

Dabar rusų didžiuma yra pnes komu- į 

nistišką valdžios kontrolę, tečiaus jie yra! 
dar daugiau priešingi Denikinui, sugrąži- 
nimui monarchijos ir dvarininkų. Rusai, vis 
gi, stovi už tarybinę valdymosi formą. 

Gen. Denikin ir sąjungiečiai yra ge- 
riausiais bolševikų talkininkais, kurie pa- 
laiko jų galybę. 

Kur tiktai pereina gen. Denikino ka- 
zokai ir "laukinės gaujos," ten bolševiž- 
mas ingįja naujas pajiegas Jeigu gen. 
Denikin įveiktų raudonąją kariumenę šį 
rudenį, tai tuomi neišsirištų Rusijos proble- 
mos, bet, priešingai, užviešpatautų chao- 
sas, ir bolševizmas vėl paimtų viršų su pa- 
gieža. Jeigu butų suteikta taika, tai Rusi- 
jos gyventojai greit patalpintų tarybose 
vieton komunistų vidurinius elementus. 

Rusijos masės šaukiasi pagelbos, bet 
niekas nepaiso ja šauksmo. Išrišime Ru- 

sijos problemos pasaulis pamiršo Rusijos 
žmones " 

Tai kame užsiveria bolševikų galybė; 
tai kodėl jie laikosi t; ;!gai, kuomet visas; 
pasaulis stovi prieš ju^o. Sąjungiečiai su- 

gebėjo sunaikinti teutonų galybę, bet ne- 

įstengia sunaikinti bolševikų.... Patįs ru- 

sai turi išrišti Rusijos problemą, nes jie 
priešingi svetimų įsikišimui ir monarchistų 
vadų rėmimui. 

Ką Sakoma Taikos Sutartyj apie Lietuvą? 
Galų gale taikos tarrybos t jau oficialiai pasibaigė ir, 

abi kariavusios pusės jau į 
pasirašė po taikos sutarti- 
mi. Porose vietose kalbama 
joje ir apie musų Lietuvą. 
Ten minima Lietuva tik ant 
tiek, kiek ją palietė vokie- 
čių okupacija. 

Galutinas musų klausimo 
išrišymas ir Lietuvos rube- 
žių nustatymas tapo paves- 
tas tam tikros konfSijos nuo 

sprendžiui. Ši komisija svar-! 
stys ir kitų Pabaltmario tau 
tu klausimą _ Latvijoj, Esto-1 
nijos ir Finlandijos. 

Taikos sutarties antrame 
skyriuje, 14-toj dalyj, straip j snyje po No. 433 kalbama,! 
kad vokiečiai išsižada tai- 
kos sutarties, padarytos Lie- 
tuvių Brastoje, išveda savo > 

kariuomenę iš buvusių že- 
mių po Rusija ir prižada vi- 
siškai nesikišti į tautiškus ir 
valstybinius klausimus Lie 
tuvoje, Latvijoje ir Estonijo- 
je. Šis skirsnis šitaip skam- 
ba: "Kad sulyg šios 
taikos sutarties, butų 
panaikinta Lietuviškos 
Brastos taika ir įvairios su- 

tartįs, konvencijos ir kon- 
traktai, padaryti taip Vo- 
kietijos ir maksimališkos Ru 
sijos ir kad vokiečiai užti- 
krintu fabaltmario provin- 
cijoms ir Lietuvai taiką ir 
gerą vyriausybę, visa vokie- 
čių kariuomenė privalo išei- 
ti iš ten į Vokietiją tinkama- 
me laike, kurį pažymės tal- 
ikininkės valstijos, atsižvelg 
! damas į vidujinį tų šalių pa 
i dėtį. 
| Ta kariuomenė privalo 
susilaikyti nuo įvairių rek-1 
vizicijų, plėšimų ir kitokių' 
neteisėtų žygių su tikslu gau; 
ti Vokietijai reikalingos me 
džiagos, ir tikriausiai netu- 
ri teisės kenkti įvairiems žy 
giams Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos valdžių sustiprinti 
tautinę apsaugą. 

Nei jokia vokiečių kariuo 
menė negali buti įleisti į j virš paminėtus kraštus nei j 
okupacijai pasibaigus." 

Tai tiek kalbama taikos 
sutartyj apie Didžiąją Lie- 
tuvą. 

Apie šiaurinę Mažosios 
Lietuvos dalį minima kelio- 
se vietose. 

Antroje sutarties dalyje 
straipsnyje po No. 28, ran- 
dame: "Rytinių Prusu ru- 
bežius prasidės nuo Balti- 
jos jūrių 1 y2 kilometro ji 
šiaurius nuo Kirchy Proeber 
nau išilgai pietinio rube- 
žiaus apskričių Marienswen 
der, Osterody ir Nejden- 
burg, toliau pagal upę Ne j-1 
de iki buvusio rusų rube-1 žiaus 5 kilometrus atstu į į 
vakarus nuo Bialuty, iš ten 
pagal seno Rusijos rube- 
žiau iki Smolenikų toliaus 
išilgai Niewma, po to išil- 
gai Skirwici iki kuron už) a- j jos, iš ten tiesia linija iki I 

administracijinio rubežiaus 
ir pagaliaus išilgai adminis- 
tracijinio rubežiaus iki va- 
karinio krašto Mierzei." 

Trečioje taikos sutarties 
daiyj ištisas 99-tas straips- 
nis pašvęstas Mažosios Lie- 
tuvos reikalams t. y. Klai- 
pėdos klausimui, štai kaip 
apie tai kalbama: 

"Vokiečiai išsižada koa- 
licijos ir talkininkų valstijų 
naudai visų savo teisių ir 
privilegijų ant visos terito- 
rijos tarp Baltijos jūrių ir 
šiaurinės vakarinių Prūsų 
dalies, pažymėtos antros da 
lies straipsnyje 28-tam ir 
buvusio vokiečių rusų rube 
žiaus. Vokiečiai sutinka su 

tokiais šios teritorijos rube- 
žiais, reikalaujant talkinin- 
kų valstijoms ir atsižvel- 
giant j temykščių gyvento- 
jų reikalus. 

Apie musų Nemuną 12- 
tame sutarties skyriuje taip 
kalbama. 

"Nemunas bus pavestas 
tarptautinės komisijos val- 
džiai, reikalaujant kuriai 
nors Panemunės valstijai. 
Komisija ta susidės iš Pane- 
munės valstijų atstovų arba 
3 kitų valstijų, kurias nuro- 

dys talkininkai." 

A. B. 

KAUNO MEDICINOS 
DRAUGIJA. 

Visuotinas draugijos po- 
sėdis įvyko rugsėjo 4 d., 
Svarstyta du klausimu: 

1. Svetimųjų valstybių gy 
dytojų praktika Lietuvoje, 

2. Studentų medikų mok- 
slo baigimas. 

Pirmuoju klausimu paaiš- 
kėjo bendras susirinkimo nu 

sistatymas, jog svetimųjų 
valstybių gydytojams neleis 
tina apsigyventi ir prakti- 
kuoti Lietuvoje- 

Kiekvienas Lietuvos gydy 
to jas, be savo profesijos 
darbo, privalo dirbti ir ben- 
drąjį visuomenės ir kultu- 
t'os darbą, ko negalima ti- 
kėtis iš svetimųjų valstybių 
gydytojų, atsidanginusių 
Lietuvon vien uždarbiautų. 
Draugijoje išreikšta nuomo-; 
uė, jog ir karo laiku, tinka- 
mai paskirčius Lietuvos gy- 
dytojus, valstybės ir visuo- 
menės reikalavimai gali bu 
a patenkinti vienais Lietu- 
vos gydytojais. Šiuo klausi- 
mu vienu balsu priimta šį 
rezoliucija: Neleistina pa- 
prastiems svetimųjų valsty- 
bių gydytojams ne lietu- 
viams praktikuoti Lietuvo-j 
ie- 

Pasižymėję gi mokslo spei 
nalistai, neturint tos rūšies, 
specialistų lietuvių, esant 
būtinam reikalui, gali buti i 

laikinai kviečiami iš sveti- 
mų valstybių, bet išreikštas 
pageidavimas, kad tas butų 
padaiyta su Lietuvių mede-' 

Buvusio Kai= 
zerio Rūmai. 
Nuverstasai vokiečių kai- 

zeris labai miego turėti 
daug rumų (palocių). Vie- 
nas anglų laikraštis sako, 
kad ex-kaizeris turėjęs savo 

privatiškoje valdžioje nema 

žiau 100 rumų, kurių vertė 
sekia keleto milijonų dole- 
rių. 

Visų buvusio Wilhelmo 
rumų čia neišminėsi butų 
pie tai galima butų 
prirašyti didelė kny- 
ga. Visuose didesniuose mie 

stuose ir gražesniose vieto- 
se ex-kaizeris turėjo prisis- 
tatęs rumų. Kaikurie sako, 
!kad tai buvęs didžiausias 

Wilhelmo sslpnumas. 
1910 metuose ex-kaizeris 

pasistatė rumus Poznaniuje, 
gal kad tuomi paradyti len- 
kams, jog jis mano amži- 
nai ant jų viešpatauti. 

Žymus savo gražumu ir 
didumu Porstdamo rūmas ir 
gį priklausė Vvilhelmui. Ji 
statė dar Fridrichas Didy- 
sis. Išviso jame yra virš 400 

langų. Daug kas tvirtino, 
1 

kad šie rūmai yra gražiausi 
visoje Europoje. 

Apart šio, Wilhelmas tu- 

rėjo Portsdame dar ^eturius 
rumus. 

Netoli nuo Elbos, prie jū- 
rių, sale Danzigo ex-kaize- 
ris valdė didelį dvarą, ku- 
riame turėjo pasistatęs pui 
kus rumus. Tas dvaras duo- 
davęs jam gryno pelno virš 
800,000 dolerių į metus. 

Romintene, Hannovere ir 
kitose vietose irgi jis valdė 
didžiausius dvarus ir rumus. 
Viename rume ex-kaizeris 
turėjęs sau net sodą, kuria- 
me dažnai medžiodavo. La-; 
biausiai jam tikdavo šaudy- 
ti į meškas. j 

Ir francuziškame Elzase 
buvęs Vokietijos valdovas 
turėjo pasistatęs puikiausius 
rumus, kuriuose užlaikyda- 
vo arti 300 tarnų. Aplink 
rumus tęsėsi gražiausieji so 

daį ir parkai, kuriuose jis 
mėgdavo vaikštinėti, atva- 

žiavęs Elzasan. 
Netik Vokietijoje, bet ir 

kituose šalyse Wilhelmas tu 
rėjo savų rūmų. Vienas jo 
rūmas buvo Ryme, kitas 
ant graikų salos Korf ir t. t. 

Dabar ex-kaizeris to vis- 
ko neteko. Tai laikai mai- 
nosi. 

D. 

ANGLIJA IR EGYPTAS. 
Egyptas yra daug turtin- 

gesnė šalis negu mes papras- 
tai išsivaizdinam. Ypač že- 
mė ten yra stebėtinai derlin- 
ga. Egypte iš viso gyveno 
arti 13 milijonų gyventojų. 

Egyptas randasi šioje va- 

landoje Anglijos valdžioje. 
Anglai pirmiausiai prikibo 
prie egyptėnų 1882 metais. 
Užimdami Egyptą, anglai pa 
skelbė, kad jų okupacija bu- 
sianti tik liglaikinė, ir, kad 
jie paves Egypto klausimą' 
visoms didžiosioms valsti- 
joms išrišti. 

Bet neatsišvelgiant į tas 
visas gražias kalbas, anglai 
vis dar neatšaukia savo ka- 
riuomenės nuo Nilo pakraš- 
čių. Okupacijos prailginimui 
jie nuolat išranda daug nau- 

jų priežasčių. Ilgainiui visiš- 
kai paaiškėjo, kad Anglijos 
žodžiai, užimant Egyptą, bu 
vo nenuoširdus. Anglija da- 
bar elgiasi su Egyptu kaip 
su savo kolionija. 

Ypatingą domą reikia at- 
kreipti į anglo francuzų 
1904 metų sutartį, sulyg ku- 
rios Anglija pavelija Fran- 
cuzijai laisvai šeimyninkau-i 
ti daugeliuose Afrikos kraš- j 
tuose, reikalaudama sau pil 
no pripažinimo valdžios ant j 
Egypto. Laike karės, 1914 
metuose gruodžio mėnesyj, 
Anglija formališkai paskel- 
bė savo protektoratą ant 
Egypto. Neužmiršta šios ša- 
lies ir Taikos Konferencijos 
posėdžiuose Paryžiuje. 147- 
tame Versaliaus taikos tek- 
sto paragrafe reikalaujama, 
kad Vokietija pripažintų An 
glijos protektoratą ant Egyp j to. Ačiu šiam Egypto pami-l 

nėjimui taikos sutartyj, An- 
glija turės progos aiškinti, 
kad visos didžiausios ir ma- 
žosios Vastijos pripažino jos 
valdžią ant egyptėnų. 

Ką gi mintija patys Egyp 
to gyventojai? Egyptėnai, 
kaip ir daugelis kitų pa- 
vergtų tautų, šiaušiasi prieš 
britų šeimininkavimą jų tau 
tiškame name ir nori išgauti 
apsisprendimo teisės. Nese- 
niai Egypte buvo nemažų 
sukilimų prieš Angliją, bet 
Jono Buliaus kareiviai žiau- 
rai nutildė šį sukilimą. Bu- 
vo sumanę egytėnai kreip- 
ties ir prie Taikos Konferen 
cijos dėlei savo teisingų sie- 
kinių. Bet Anglijos valdžia 
neleido delegacijai atvažiuo 
ti Paryžiun. Vienok delega- 
tams pasisekė paleisti Į pla- 
tųjį pasaulį karštą atsišauki 
mą delei gimtojo krašto var 

gu. 
Trokšta laisvės lietuviai, 

armėnai, latviai, hindusai ir 
daugybę kitų pavergtų tau- 
tų. Užsinorėjo galų gale .ir 
Egyptui laisveliau ir žmoniš 
kiau pagyventi, patikėjo ir 
egyptėnai taip plačiai talki- 
ninkų paskelbtiems "mažų-^ 
jų" tautų laisvės princi- 
pams ir štai jau jie negali 
nurimti. Ar pasiseks jiems 
Įkūnyti artimoje ateityje sa- 
vo teisingus ir nenumaldo- 
mus troškimus, cai tik lai- 
kas galės teisingai atsakyti. 
Dabar tik vienas dalykas 
yra aiškus: užgimusi laisvės 
durnelė iki tol neužmirš 
tarp egyptėnų, kol jie neat- 
gaus brangios neprigulmy- 
bės. 

Dobilas. 

cinos draugijų žinia ir jų 
pritarimu. Bendras draugi- 
jos nusistatymas specialistų 
kvietimo klausimų šis: ge- 
riau siųsti savo žmonės, į 
užsienį specializuotis, idant 
toks specialistas gelėtų bū- 
tį naudingas kaipo Lietu- 
vos mokslo darbininkas, 
kaip kviesti specialistus iš 
svetimųjų valstybių, kurie 
nemokėdami lietuvių kalbos 
ir būdami svetimi lietuvių 
tautos reikalams, negali bū- 
ti naudingi Lietuvos mok- 
slui ir bendrai kulturai. 

Antruoju klausimu—apie 
baigimą mokslo studentų 
medikų — priimta ši rezo- 

liucija : Kadangi didelis 
skaičius studentų medikų 
dėl karo negalėjo baigti 
mokslo ir dėl to kad Lie- 
tuvai dabar labai reikalingi 
gydytojai, Kauno Medicinos 
Draugija išreiškė noro kad 
studentams medikams lig 6 
semestrų duoti galios baigti 
mokslą užsienyj; pradedant 
nuo 6 semestro leisti prakti- 
kuoti ligoninėse. 

Studentams medikams 6 

semestrų — 3 įmetus, 8 se- 

mestrų — 2 metus ir 10 se- 

mestrų — 1 metus. 
! Pabaigus praktikos dar- 
bų, leisti laikyti kvotimus 
sudarytoje tam reikalui gy- 
dytojų specialistų komisijo- 
je; išlaikusiems kvotimų 
'duoti teisę eiti gydytojo pa- 

1 reigas ligi bus įsteigtas Lie- 
tuvoje medicinos fakulte- 
tas. 

_ ^ 

NARLAIVĖS UŽMUŠĖ 
14,287 ANGLŲ. 

Londonas. Anglijos pre- 
kybinis laivynas, kaip pra- 
nešama, nustojo, pereito j 
karėje laivų 7,759,090 tonų 
intalpos. Vokiečių nariai vės 
paskandino laivų 6,635,095 
tonų intalpos; kiti nuskan- 
dyta įvairiais kitais budais. 
Viso su nuskendusiais lai 
vais žuvo 14,287 gyvastįs- 

Tūli mano, kad jis lapai lai 
nūngas; bet kaip ant jo suok 
atsisėda, tai pamato, kad ir čia 
ta pati bėda. 

J v i žmogus savo silpnumą re 

'gėtum, tai ir gyventi nenor£ 
tum. 



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE Corporation 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje 

Jau Importą j Lietuvą pradėjo, Tuoj pradės Exportą iš Lietuvos. Kauno skyrius veikia kuopuikiausiai: Jis susidaro iš 'tekmingiausiu žmon ų Lietuvoje, Vedeju L. A. B-ves Lietuvoje yra A. Vosylius 

Tamstos bukite draugais Garbingų žmoniu^r= 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, kt d patarnauti Lietuvos Atstatymo darbuose, su- 

tverė skyrių, kurį sudarė vietos veikėjai ir įtek^ingiausi ž<nonė8 Lietuvoje. Į valdy- 
bą parinkti šie asmenįs — agronomas JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedėjas Alfo 
Nobelio Varšavoje. po to buvęs organizatorius ir vedėjas "Vilijos;" A. PRUŠAS, 
buvęs vedėjas banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų ir da- 
bar yra vedėjas Lietuvos Prekybos Banko, kuris yra taip-gi ir Liotuvos valdžios ban- 
ku. JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėjas ilgą laiką "Žagrės," Marijampolėje ir 
gerai žinomas vaizbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs "Vilijos" fabriko vedėjas 
ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 

Kiti nariai: — St. Čiurlionis, prezidento Smetonas asmeninis sekretorius ir Lietu- 
vos valstybės raštinės vedėjas, VILIUS GAIGALAITIS Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkas, buvęs Vokietijos Reichstago narys per 9 metus. Dr. J. ALEKNA, Lie- 
tuvos Tarybos narys ir Lietuvos Raudonojo Kryžius pirmininkas. SALEMONAS 
BANAITIS, žinomas spaustuvninkas ir knygų leidėjas Kauno, arys sietuvos Tarybos, 
baigęs Petrogrado Komercijom Insstitutą. DR. A. SLIŽ\ 3, Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus viršininkas. PRANAS SMILGZVIČIUJS, valdininkas Lietuvos Prekybo8 ir Pra- 
monės ministerijoje. Agronomas J KRIAUČIUNAS, Žemės Ūkio Ministerijos di- 
rektorius. J. KAUNAS, Lietuvos Intendantūros Valdininkas. I. DOBKEVIČIUS, Lie- 
tuvos vuldžios paskirtas direktorius priePramonės ir Prekybos Banko P. TAMOŠE- 
VIČIUS, kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose. Pramoninkas J. GUSTAITIS (Bro- 
lis kun. A. Gustačio, poeto). A. RIMKEVIČIUS, spaustuvninkas iš Vilniaus. P. LEO- 
NAVIČIUS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas, ir k. 

Lietuvos Atstatymo Bendroves turi viso 50 narių Lietuvoje. Ar Tamstos neno" rėtumėt ir-gi rastis tarpe jų ir veikti Lietuvai naudingą darbą? 
LAIKO PALIKO LABAI MAŽAI I LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ. > 

Šerai Lietuvos Atstatymo Bendrovės parsidavinės tik lig NAUJŲ METŲ. KAS tik gali įstoti turi pasiski >ti, nes pavėlinę negaus pirkti. 
SENIEJI NARIAI KIEČIAMI PIRKTI DAUGIAU ŠĖRŲ. 

Šiemet yra padaryta tiek pelno, kad kad bus galima ir daugiau išmokėti divi- dentų. Už. pir^ą pusmetį jau išmokėta 4% už įdėtus pinigus į Lietuvos Atstatymą Bendrovę. 
Už antrą pusmetį bus išmokėta DAUGIAU NEGU 4 NUOŠIMČIAI. Ir dividen- tai aug j kitais metais greičiau kaip pusmečiai, 

ŠĖRAS $10— \ \ \ \ 
Negalima imtį mažiau kaip 5 šėrus. 

r 

JEIGU NORITE SAVO DRAUGUI PADARYTI TIEK GERO, KAD JIS 
GAUTU UŽ SAVO PINIGUS KAS PUSMETIS DIDELIUS DIVIDENTUS, PRI- 
KALBINKITE JĮ ĮDĖTI PINIGUS I LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ. 

Įgaliotiniai ir nariai darbuokitės: juo bus greičiau užbaigtas PARDAVINĖJI- 
MAS ŠĖRŲ TUO DIDESNIS PELNAS LIKS. 

LITHUAN'AN DEVELOPMENT CORPORATION-LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE, 320 FSfth Ave., New York, N. Y. 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

RACKFORD, 1LL. 

Spauo 19 d. vietos lietu- 
viai parengė kun. Laukai- 
čiui r T-i kalbas, kuris gan 
įdomiai ir jautriai apibudi- 
no dabartinį Lietuvos padė- 
jimą ir jos reikalus. 

Publikoj buvo skaitlingai 
prisirinkę. Kalbėtojui tapo 
užduota keletas klausimų, į 
kurios jis atsakė. Aukų su- 

rinkta $ 436.45. 

waterbury, conn. 

Spa) o 19 d. čia tapo su- 

rengtos pirmą kartą Lietu- 
vių mech?nikų Sąmyšio pra- 
kalbos. Kalbėjo A. B. Stan- 
kevičius iš Bridgeport, 

Cunn. Po prakalbų susitvė- 
rė kuopa iš 14-kos narių. 

J. B. 

DONORĄ, PA. 

Iš plieno darbininkų streiko 
Jau penkta savaitė, kaip 

tęsiasi plieno darbininkų 
wstreikas. Kadangi čionai 
nėra kitokių dirbtuvių, kaip 
tik plieno ^šdirbystės, tai 
nuo 22 d. rugsėjo ir strei- 
kuoja visi. Skebų lig šiol 
mažai teatsirado ir gal but 
suvis nebuvę, jeigu ne Pen- 
sylvanijos "civilizacijos" 
kazokai. Skebų pirmiausiai 
atsirado iš airių ir vienas lie- 
tuvis. Bet skebai jokios nau- 

dos kompanijai nedaro 
apart nuostolių. Vietinėse 
dirbutuvėse dirba virš 3,000 
žmonių pakastų laiku, bet 
skebaujančių atsirado apie 
šimtas su vii£ žmonių. 

Darbininkai laikosi tvir- 
tai ir tiki streiką laimėti. 

S/reikiem. 

TAI TIK TYČIA... 

(Vertimos) 

Aš buvau vaikas, kuomet 
i!rė motina. 

Sužinojęs apie tai, aš ka- 
sin kodėl tuojaus puoliau į j 
sodną. Tai buvo gegužy-j 
je ir įlindau giliai, giliai 
Į jazmino krumus. 

Kodėl gi taip? 
Saulė karštai kepina... 
Dangus blaivas... 
Medžiai gražus... 
Bitės zirzgia... 
Žolynai kvepia... 
Paukščiai linksmi... 
Viskas n-aip vakar... O 

mamos jau nėra... 
Ir taip skaudu. 
Nepaprastai skaudu... 

Kodėl gi taip?.. 
Nuo didelio skausmo aš 

prisiglaudžiau prie žemės, 
apkabinau jazmino šaknjs 
ir užmerkiau akįs. 

Ir staiga pasidarė ramu ir 
viskas suprantama: 

Juk, tas viskas: 
Tai tik taip sau... 

Tyčia... 
Sapnas... 
Dar truputėlis ir aš pabu- 

siu, pamatysiu motiną ir vis 
kas bus kaip buvo. 

iM Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos svo'ikata. 

1 •. 8»«V 

Inkstu Betvarkės 
reikalauja pridabojimo, n'3 nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be- 
sitęsiančiu ir jkyriusių ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydykis tuojau# 
— išpradžių. Imk 

Severa's 
Kidney and Liver Reroedy 

(Sferos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
puslos uždegimo, susilaikymo ar 

pertirito šlapumo, skausmingo šla- 
pinimosi, geltligės ir skilvio rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skausmo strė- 
nose paeinančių nuo inkstų betvar- 

\ Parsiduoda visur aptiekose. 
Kt .os: 75 ct. ir 3 ct. taksų, arba 
$1.25 ir 5 ct. taksų. 

W. Fi SEVEFtA Coįį> 
CEDAR ftAPiOS, iu.WA 

O kol kas: 
Tai tik taip sau... 

Tyčia... 
Sapnas.... 

Ir dabar, kuomet aš jau I 
tapau vyrų, 'Tisuomet, kada 
tik gyvenime atsitinka ko- 
kia nors nelaimė, aš taipo gi 

jipškau vienumos, taipo gi, 
užmerkiu akis ir balsiai kar- 
tuoju: 

Dar pakentėk. Juk, 
Tas tik taip sau... 

Tyčia... 
Sapnas... 

pHomo Novus. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. I 
ant Durų, Lentų, Rimų Ir Stogams Poplerlo 

BPEciaLIAI: Maleva malevojlmul stubų Iš vidau», po $1.B0 už galionu 

CA.RR BKOS. WRECKING CO. 
M0MCI39 80. HALOTED STH-EET, CHICAGO, ILU. 

W¥^ ̂ •»* *+ >+ A* *r*W»* nr.^^T-nn. — '^ 

UBERTY BONDS 
Mąs pertame Liberty Bonus a 

pilną "Oftsb" verti- Atneškit® 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien "^tto 9—6 
Utarninkais Ketvergais lf 
Subatomis 9—9. 

CASH 
J.G. SACKHEIM & 00. 
1335 Milwfeuke A ve, 

tarpo Woort Ir Paulina gatvlijr 

Jis galit turėti pas save naa- /A J y Padaryto iš geros Seiyklos ir 

m uos puikaus naminio ahus. Apyniu, kainuos 20c galionas 
KAM JUMS RŪPINTIS — PASIDARYKITE SAŲ ALAUS NAMIE 

Musų 6Utaisymas iš apynių lapbiausiai tinka naminiam darymui gėrimų j 
Iš jo galima padaryti pastiprinantį gėrimą arba girą. Jis yra sutaisytas iš j 
grynu sveikų ir daugiausiai užganėdinančių sudėtinių. 

Musų surašao užganėdintų kostumerių auga kasdiena tūkstančiais, kas ro- 

do kad musų sutaisymas itebai tinka žmonėms. «'is yra sutaisytas žrronėms, 
kurie gana ilgą laiką 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, tr.dėl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 
tinai ateičiai. Gavę nuo jusų vieną dolerį ($1 00) męs prisiusime šį sutaisy- 
mą. iš kurio galėsite sau pasidaryti 5 galionus puikiausio alaus, putojančio 
r su skoniu tikro alaus. Su sutaisymu prisiusim nurodymą padarymui alaus. 

SIS SPECIAUS PASIŪLYMAS TESIs TIK PER 30 DIENU. 
Sutaisymac ant 20 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jus 

jus suččdysite $1.50. Ligšiol dar teisės negina siuntinėjimą šio sutaisymo. 
Jar.*% visai nėra alkoholiaus. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, kurį męs prisiunčiame, ir kuris yra Jums suprantamas 

Siųskite savo orderį šiądien ir męs 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 Wholesale Home Brew Supply Co., 531 FARNSVVORTH AVE., DETROIT. MICH 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ 
ir gvarautu o ja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų 
meldžiamo kreiptis pas. 

Henry j. Schnitzer State Bank^ 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

Dividendas 80 Nuošimtis 
Liet. Amer. Pramones Bendroves 

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

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

Jau dabar šėrai 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 įsįgysį šė- 
rųs, b) naudosiesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lįe- 
tuvos pramoniją. 

Šėrų užsirašymus su pinigais siųskite šiuo adresu: 
J 

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

Laivas in Lietuva 
nrailIflIlHIIIHIIIIIIIIIIIIMIUlUiUiUIIIIIIUIIUlUlUUIlIUUIillHMMinilHMiHiraiinUllllilIlIlIlIHIlIlIlIHIM 

SEKANTIS LAIVAS SU VISOKIAIS 
SIUNTINIAIS IŠEIS IŠ NEW YORK'O 
PRIEPLAUKOS APIE 10TA DIANĄ LAP- 
KRIČIO (NOVEMBER) IR PASIEKS LIE- 
TUVĄ PRIEŠ KALĖDAS. 

JEI KAS PRISIUS MUMS SAVO SIUN- 
TINI VĖLIAUS NEGU 8-TĄ DIENĄ LAP- 
KRIČIO, TO SIUNTINYS BUS PASIUSTAS 
Į LIETUVĄ KITU LAIVU PASKIAUS. 
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Lithuanian American Trading Co. 
(NAUJAS ANTRAŠAS) , | 

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



PRASIDĖJO "LIUSYBĖS 
SAVAITĖS" DARBAS. 

Galų gale ir chikagiečiai 
visomis keturiomis stvėrėsi 
darbo "Liuosybės 'Savaitės" 
reikalo. 

Pirmas žygi3 tapo vakar 
padarytas Town of Lake, p. 
Elijošiaus svetainėje. Kal- 
bėjo iš rytų atvažiavęs in- 
žinierius p. Žuris. Nors žmo- 
nių nedaugiausia buvo delei 
blogo oro, bet pasekmėmis 
galima buti visai užganėdin- 
tų. Išviso aukų surinkta Lie- 
tuvos reikalams $210.60. 

Gerbiamas svečias kalba 
labai gražiai ir įdomiai. Pub- 
lika pilnai buvo užganėdin 
ta kalba. 

Nepraleiskite progos ir ki- 
tų kolionijų lietuviai pasi- 
klausyti gabaus kalbėtojo 
apie dabartinį Lietuvos sto- 
vi. 

Ne; -ileiskime, čikagie- 
Jiai, kitoms lietuvių kolio- 
nijoms. Darbas pradėtas ir 
dirbkime kiek tik jėgos iš- 
neša,kad tik kuolaa^iausiai 
pagelbėti vargstančia i Lie- 
tuvai ! 

LIETUVIS VAIKAS NU- 
ŠAUTAS ANTRO LIETU- 

VIO BEŽEIDŽIANT. 

Lietuvis, 10 metų vaikas 
Petras Mačiukevičius, kurio 
tėvai gyvena 1036 E. Ninety 
tird St., nedėlioj po pietų 
tapo nušautas savo draugo 
lietuvio Jurgio Varaniaas, 
15 m. amžiaus, kuris gyvena 
priešais Mačiukevičius. Tra- 
gedija įvyko bežaidžiant. 

Vaikai pasiėmę užtaisytą 
revolverį žaidė Kazimiero 
Varaniaus namuose, 1040 E. 
Ninety Third St. ir jiems be- 
žaidžiant netikėtai revolve- 
ris iššovė. 

Jurgis Varanius nušovęs 
savo draugą išbėgo į gatvę 
šaukdamas, kad jis nušovė 
Petrą. Mačiukevičius įbėgęs 
į Varanių namą rado savo 

sunų jau nebegyvą. 
Jur gis yra laikomas po 

policijos priežiūra. 

LIUOSYBĖS SĄVAITĖ 
CH1CAGOJE. 

Šį Sąvaitė Chicagoje yra 
tikrai iškilminga. Visos 
Chicagos kolionijos viena 
po kitai rengia mass-mitin- 
gus, kad visų žmonių balsu 
užreiškus, jog chicagiečiai 
lietuviai stoja kovon už Lie- 
tuvos liuosybę. 

Prakalbos Chicagoje į- 
vyks sekančiai: 

Utarninke, 18 gatvės ko- 
lionijoje, Halsted Street In- 
stitutional Church svet., 
1935 So. Halsted St., 7:30 
vai. vak. 

Sere >j, Bridgeport, Mil- 
dos s\.v., 3142 So. Halsted 
St-, 8 vai. vak. 

Ketverge, So. Chicago, 
B. Kučinskio svet., 8756 
Houston Ave., 6:30 vai. vak. 

Pėtnyčioj, West Side, 
Meldažio svet., 2242 W. 23- 
rd Place, 7:30 vai. vak. 

Subatoj, Brighton Park, 
T. Mažonio svet., 3834 So. 
Kedzie Ave- 

Greta chicagiečių kal- 
bės ir chemijos inžinierius 
P. J. Žuris, kuris atvyko iš 

rytų su L. A. B-vės reikalais 
ir papasakos chicagiečiams 
ką jis girdėjo nuo žmonių, 
tik ką pribuvusių iš Lietu- 
vos. .■ 

Visus užkviečia atsilan- 
kyti. 

Rengėjai, 

v 

Vietines Žinios 
I 

I VAIKAS UŽ3INU0DIN0 
GYVU SIDABRU, 

Daktaro Fein aštuniolikos 
mėnesių sunus ant grindžių 
bežaizclamas suraclc gyvo- 
jo sidabra bankutę, kurią 
atsikimšęs išgėrė. 

Dr. Thomas A. Caster de 
da visas pastangas, kad iš- 
gelbėjus vaiko gyvastį. 
DVi" DUKTERĮ MIRĖ IR 

MOTINA MIRŠTA NUO 
GAZO. 

I onų Kerr šeimyną 
nelaimė ištiko. Dvi duk- 
deri Marė, 3 metų amžiaus 
ir Elizabeta, 1 metų am- 

žiaus gasu nusinuodino, gi 
motina Am il i ja Kerr stovi 
netoli mirties slenksčio. 

Tragedija įvyko tokių bu 
J du: Jos dukteris be žaizda- 
mos atsuko gasinio pečiaus 
paipą, gi ponia Kerr turi to- 
kias nevykiusias uosles, kad 
negalėjo užuosti, jog gasas 
dvokia. 

Ponia Kerr dabar randa- 
si St. Maiy's hospitole. 
Sunku pasakyti, ar pagys ar 

ne. Ji norinti numirti. 
Willie Kerr, 8 metų su- 

nus iš mokyklos perbėgęs 
rado ant grindų begulinčias 
visas tris aukas. Mergaitės 
buvo jau mirę, gi ponia 
Kerr besamonės gulėjo ant 
grindų. 

MEILĖS LAIKAI JUODU 
PERSKYRĖ. 

Ponia Mary E. Close, 50- 
48 Fulton gatvės, persiskyrė 
su savo vyrų Charles D. 
Close, dėl priežasties, kad 
jis labai meiliai susirašinė- 
jo su panele Cecile McTi- 
roy, tai puikia draugijos 
mergaitė, kuri gyvena Prin 
ceton, 111. 

Pon£.i Close yra pirklys, 
todėl savo pačiai turės kas 
savaitė mokėti po $20. 

Prnelė Cecilė ponui Close 
gegužio mėnesyje, 1914 m. 

iš Princeton atrašė šitokį 
laišką: 

"Mano Brangiausias: — 

Šį rytą aplaikiau nuo tavęs 
gražu, gražų laišką. Jie 
Vieni tėra, kurie palinksmi- 
na mano gyvenimo dienas. 

Brango širde, ar tu žinai, 
kad aš tave kas valanda vis 
labiau ir labiau myliu? Ti- 
krai aš tave negaliu nei ant 
valandėlės prašalinti iš sa- 

vo minties. Tu esi brangiau- 
sias senas bičiulis visam pa 

j šaulyje, ir be tavęs mirę va 

landos man atrodo. 
Utaminke aš privalėjau 

pasilikti su tave vietoj va- 

žiuoti namo. Aš gailiuosi, 
kad tai nepadariau. Aš tu- 
riu tave susitikti. Nežinau, 
Ką aš veiksu be tavęs šį va« 

karą ir ryto. Tai pirmas ne- 

dėldienis ir subata man buti 
be tavęs per ilgą, ilgą laiką, 
ir aš manau, kad tai bus pa 
skutinė subata ir nedėlia 
man be tavęs gyventi. Aš il- 
giaus nebegaliu be tavęs gy- 
venti. 

Oh, aniuolėli, kaip aš geij 
džiu tave susitikti, tu ne- 

gali įsivaizdinti, kaip labai 
aš geidžių. Aš keliauju per 
gretai. Aš paprastai turiu, 

j Tą laišką aš prisiunčių 
specialių pristatymų (spe- 

! cial delivery), nes aš trok- 

jštu, kad tu žinotum, jcg aš 
pasirengus laukiu ką nors 

nepaprasto. Aš lenkėju, 
kad tas tave nepastatytų į 

j blogas aplinkybės. Aš atm 

į nu jog anas tai padare. 
Po vakarienei aš ei", i 

megaf į ir tą laišką pasiun- 
'čių tau. Rašyk dėl manęs, 
myliausias, ir žiūrėk, kad 
'greitai aš galėčiau pas tave 
(atsilankyti. Iš visos meilės. 

Cecile." 
; 
i 

_ 

NAUJI L. G. D. 17 SKY- 
RIAUS NARIAI. 

Sekanti nauji nariai įsto- 
jo Į Lietuvai Gelbėti Draugi 
jos 17 skyrių, užsimokėda- 
imi po 2 dolariu: 
| J. Prakaitis, K. Getčas, 
Vai. Jurkevičius, A. Petrai- 
tis, J. H. Sidaravičia, P. Za- 
linauskas ir A. Varašinskas, 
ir J. Gandišus $3. J. Bart- 
kus $1. 

Per paskutinį susirinkimą 
viso labo į L. G. D. 17 sky- 
įrių Įplaukė $20. 
i Visiems aukautojams ta- 
riame ačiu. Taipgi prašome 
visų lietuvių lietuvaičių, ku- 
rie dar nesate prisirašę prie 
L. G. "D., kad prisirašytume 
te ir tuom sušelptumėte nuo 

karo nukenLojusią savo tė- 

vynę. 
Lai musų amerikiečių au- 

kas suramina apimtas liudė- 
siu širdis našlių ir našlaičių 
Lietuvoje. Te jie pamato, 
ta, kad yra kas atjaučia jųjų 
vargus. i-į&ąjjjį 

Rašt. M. K. šilis. 

VAIKAS UŽMUŠTAS IR 
TRIS SUŽEISTI. 

Praeitą subatą po pietų ar 

ti Elston ir Kimball ave?, 
susirinko du vaikų buriu su 

šautuvais ir revolveriais j i 

dėjo šaudyties į vieni ki-: 
tus. Toj vaikų kovoj Julius 
Flosi, 11 metų amžiaus vai- 
kas, gyvenantis 3620 N. Ke- 
dzie ave., tapo nušautas ir 
du sužeistu. ' 

Susirėmimas įvyko ant 
atvyro lauko, kelių blokų 
pločio, tarp skandinavų ir 
lenkų vaikų ir tęsėsi apie v.<; 
landą laiko, iki policija rx 

važiavus suareštavo "kove- 
tojus." 

Pirmiaus pastarieji vai- 
kai metydavosi akmenimis 
ir šiaip kerši josi, gi galiaus 
panaudojo ir šautuvius. 

DU BANDITAI PAŠAUTU 

iNTedėlioj, Ko-operativės 
siuvėjų dirbtuvės skiepė 
John Novak tapo policijos 
pašautas ir du plėšikų suim 
tų. Gi Louis Schaffner 
Northwest Side daržinėje 
tapo pašautas, kuomet poli- 
cija apstojo daržinę. Darži- 
nėje atrasta daugiau $15,- 
000 vertės vogtų dalykų. 

Daržinę, kuri randasi ant 
Armuor ave. ir Ohio st., 
apstojo aplink 40 policistų 
ir dešimti policistų laužė 
duris plėšikas Schaffner 
bandė pabėgti, bet tuom sy 
kiu tapo pašautas ir paim- 
tas. 

18 TA KOLONIJA. 

Nedėlioj, spalio 26 d. Lie- 
tuvių Vyčių 4-ta kuopa at- 
vaideno lietuviškos dvasios 
veikalas "Sugrįžo." Veikalo 
scenerija, iš gamtiško atžvil 
gio, graži ir veikalo turinys 
primena Lietuvą buvusią po 
rusų prispauda ir kaip lie- 
tuviai mylėdami lietuvišką 
savo spaudą slaptu ją platin 
davo, neatsižvelgiant, nors 

užtai pakliūdavo j kalėjimą, 
arba į Sibirą tapdavo iš- 

trini'.is. Gi iš dailos žvilgs- 
nio veikalas silpnas ir neap- 
dirbtas. 

Lošėjai savo roles atliko 
neblogiausia. Tik veik visi 
aktoriai per tyliai kalbėjo,-- 
gale svetainės sėdžiantiems 
buvo -unku išgirsti. 

Publikos buvo prisiraikę 
skaitlingai, tik gaila, kad 
nemokėjo ramiai užsilaiky- 
ti laike loširo. 

T-lis. 

BANDITAI PAVOGĖ 
$25,000 VERTĖS 

DEGTINĖS. 

Ketvergo naktį banditų 
buris su trim trokais atva- 
žiavo pas Old Rose Distil- 
lery kompanijos dektinės 
sandelį, kurį išlaužę prisi- 
krovė tris trokus degtinės 
ir nuvažiavo. Vienas trokas 
su degtine jau tapo surastas, 
giantru du su degtinės $25, 
000 vertės nežinia kur. 

Plėšikai krovė degtinę į 
trokus aipe dvi valandi ir 
dirbo labai drąsiai: beldėsi, 
trankėsi taip baisiai, kad 
sargas, kurį barditai sugavę 
surišė, manęs, kad numirė- 
lius tas jų bildėsis galėjęs 
prikelti. Bet niekas neišgir- 
do. 

Tame sandelyje radosi 
apie $100,000 vertės degti- 
nės 

BRIDGEPORTO KOLONI 
JOS LIETUVIU. 

DOMAI. 

Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių šios apie- 
li?:kės susirinkimas įvyks 
utarninke, spalio 28 d., 
Lietuvos" svet. Kviečiame 

k u daugiausiai atsil akyti. 
Valdyba. 

tomobil: ų aukos. 
j šimtai trįs dešimtįs 

sept,. i žmonės,, Chicagoje, 
tapo iutomobilių užmušti \ 
237 dienas, 1919 metais. 

VIENAS UŽMUŠTAS IR 
TRIS SUŽEISTI. 

Automobilius atsimušda- 
mas į plieno stulpą, prie 
Lake Shore & Michigan 
Southern Railvoad, ant Ste- 
wart gatvės mirtinai sužei- 
dė Abraham Cohen, 2132 S. 
Morgpn st. 

Morris Lifting, 3410 S. 
Halsted st. automobiliaus 
savininkas ir kitu du tapo 
lengvai sužeisti. 

Pa j ieškau Felikso Muskevi- 
čiaus kuris pirmiaus gyveno 
Brockton, Mass. Iš Lietuvos 
jis paeina nuo Panevėžio. Mel 
tižiu atsišaukti, nes turiu svar- 

bių žinių iš Lietuvos, gavau 
laišką jusų tėvų. Atsišaukite 
arba praneškite sekančiu ad- 

resu: Morta Hmeliauskienė, 
2241 W. 23rd PI, Chcago, 111. 

REIKIA ANGLIŲ ŠIUPE- 
LIUOTOJU- 

ir prie pakavimo lėberių. Gera 
mokestis. Ateeikite prisirengę 
prie darbo. Independ'ent Pack- 

ing Co. 41 st and Halsted sts 

MERGINOS. 

Nuo 16 metu ir senesnės. Dirbti prie 
lengvo dirbtuvės darbo. Patyrimas ne- 

reikalingas. $14.00 } sąvaitę pradedant 
umus pakėlimas algos. Pastovus dar- 
bas. 

Atsišaukite: 

538 SO. CLARK ST. 2-ros LUBOS. 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS. 

nuo 1G iki 24 metu. 
LENGVAS ŠVARUS DIRBTUVES 

DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$14. j savaitę pradedant $1. bonosų už 
pilni} savaitės darbą,. 

Valandos nuo 7:30 iki 4:30. Subatomis 
iki pietų. 

KENNEDY BTSCU1T WICS. 
1005 West Randolph Street. 

VAIKAMS, VAIKINAMS, 
VYRAMS. 

DARBAS PRIE PREKIŲ. 

Vaikai nuo 1G metų dirt t r rie pildy- 
mo orderių, rišimo pundelių, svėrlmo 

parcel post orderių ir kitų darbų. 

VAIKINAI. 
Dirbti prie stako, pakuoti orderius 
Čekiuoti orderius, ir kitų darbų musų 

prekių Departamente. 

VYRAI 

SHIPPING 
..Ir 

PREKIŲ DEPARTAMENTUOSE 

Prie skiestimo Freight ir Sxpress 
siuntinių. 

Pekerių, leberių, trokerių ir 
warehousemanų. 

Pastovu? darbas. Gera alga pradedant. 
Pulki proga išsidirbti gerą darbą. 

Valandos nuo 8:0C iki 4:45. Subatomis 
iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
lr 

JAUNOS MOTERIS. 

Pilną laiką 
arba 

Dal{ laiko. 
Prekių, Sbipping ir Dirbtuvės 

Departamentai. 

Darbas prie prekių. 
Inspektavimas prekių. Vyniojimas pun 

dėlių ir pildymas orderių musų 

ŠNIŪRELIŲ, ŽAISLU VAISTU, J U- 
BILERIJOS ir kituos departamentuos. 

Išvaiiuojimo darbas. 
Sortavlmas pakų, pakavimas prekių. 

Svėrimas parcel post orderių. 

Dirbtuves darbas. 
Lengvas, švarus, užimantis darbas mu 

9ų Popierinių baksų dirbtuvėje. Trunk 
dirbtuvėje. Sieninių popierių dirbtuvėj 

Pastovus darbas. Patyrimas nereika- 
lingas. Gera pradinė mokestis. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. Subatomis 
iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA MERGINŲ nuo 16 
metų arba senesnių prie ope- 
rrvimo mažo punch pres- 
serio ir swedging mašinos, 
tapgi banch darbininkų. 
Atsišaukite, 

Boye Needle Works 
4343 Ravanswood Aev. 

REIKALAUJAMA anglių malnle- 

rlų su šeimynomis 11 nevedusių t Ken 
tucky valstiją. Didens užmokestis, už 
gavimą, darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Krelpkltė3: 30 S. Canal Street. 

REIKIA VYRŲ. 
Reikalaujame tvirtų vyrų i cold Sto- 
rage. Atsišaukite greitai: 

U. S. COLD STORAGE CO. 
39th Ir Hoyue Avenue. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA KARPENTERIU. 
Patyruusių prie taisymo karu, taipgi 
leberiy. Pastovis darbas gera mokes- 
tis. 

THE STREETS CO. 
W. 48th and S. Morgan St. 

REIKIA VYRŲ 

Dirbti prie 'umberio. Ateikite ant 7 
vai. ryto. Uiuioka kasdieną. 

LORD & RUSIINELL. 

2424 So. Laflin Str. 

REIKALINGA LEBERIU 
J LIUMBER Y ARDĄ 

* 

PASTOVUS DARBAS. 
HERMAN H. HETLER. 

2601 Elston Ave., 
LAUKITE PRIE VARTŲ. 

PARSIDUODA ant 3-jų lubų plytų 
namas. Kam reikia, klauskite Mrs. 
Harte, 3800 W^llace St._Boulevard 466 

Illinois Farmos 
Didelis Bargenas. 

160 akerlų } pietus nuo Cblcagos. že- 
mė visa dirbama, 1 mylia nuo miesto, 
ant šios farmos yra dviejl budinkai, 
mašinos ir gyvuliai: 4 arkliai 2 mulaia 
3 melžiamos karvės, 2 veršiai, 9 kiau- 
lės. žiemai pašaro ir grųdų užtektinai, 
šita' farma fūrf butl par3uota i trum- 
pą laiką fi priežasties ligos. Gali pirk- 
ti už mažus pinigus. Pust įmokėti, o li- 
kusius ant 5 metų. 6 nuošimčiu. Po pen 
kių metų praduti sumą mokėti. Kas 
pirmai atsišauki tas gaus farmą. 

60 akerių geros žemės lr gori bu- 
dinkai, 1 ir pusė mylios nuo miesto 
ant Dixle Hlghway kelio. Didelis sodas. 
Lietuvių apgyventa vieta. 45 akeriai 
dirbamos, 15 akerlų miško Ir ganyk-! 
los. Savininkas turi biznj, užtat par- 
duoda už pusę prekės, už $3.200, $2.000 
{mokėti, o 12 šimtų. 5 metus palauke. 
Skubinkis greičiau, je nori {gyti šitą 
farmą. 

First National Realty 
and Con. Co. 

840 West 33rd St., 
Chicago, UI. 

GERIAUSI BARGANAI 

[PARSIDUODA 2 pagyveni- 
mų namelis po 5 kambarius 
su gerais įtasymais, naujai 
nupentuotas. Randos neša 
$26.00 į mėnesį. Bus par- 
doutas an lengvų išmokėji- 
mų. $300 įmokėti, o kitus iš 
randų išmokėsite. 

Kaina $2,600. 
Liberty Land &. 
Investment Co„ 

3301 So. Halsted S/. 

PARSIDUODA naujas biz- 
niavąs namas Brighton Par- 
ke su storu ir iš užpakalio 
kambariai ir viršuje 6 kam- 
bariai. Galite pirkti su biz- 
niu arba be bizinio. Bus 
parduotas ant lengvų išmo- 
kėjimų- 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 

PARSIDUODA visai nau- 

jas mūrinis namaas 5-6 kam- 
barių su naujausiais mados 
įtaisymais. Gasas, elektra, 
maudynės su garu apšildo- 
mas, knygų šėpos, ugniavie- 
tėmis (fireplaces), su mo- 

zaik padlagomis maukykles 
kambariuose ir tarpdury3e 
(su sun parlor). Randos ne- 

ša 12% nuošimčių. Bus par- 
duotas $1500 pigiau negu 
kainuotą pabudavoti. 30 pė- 
dų loias ir viskas išmokėta. 
Randasi netoli parkų ir bul- 
varų tarp lietuvių apgyven- 
tos vietos. Užteks įmokėti 
$1000 kitus iš randų išmo- 
kėti. 

Liberty Land & 
Investment G)., 

3301 So. Halsted St 

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jurgio, 
Jono, Katrynos ir Uršulės Janačanių. 
Paeina iš Panevėžio pav., Karužiš- 
kių kaimo. Malonėkite atsišaukti arba 
žinantieji juos malonėkite pranešti jų 
adresus. Juozas Jana,vdnis, 6S|6 Webs- 
tor Ave., Iiammond Ind. 

VALENTINOJ DRE2SMAKING 
COJ.LEGE 

Mokina siuvimo, kirpimo, deslgnlnf 
dl«nomli lr vakarais dėl bizulo li 
aamų. Paliudijimai Išduodami lr rl» 
rba rašykite, o inęe pasistongsinM 

Mitftlktl jums patarimu. 
*os parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W. Madlton 
SARA FATKK, Principal 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

<>rai iieturiami ilnoraii per 16 ■< 
tu kaipo patyręs gydytoja*, ckirurga 
Ir akuierla. 

Gydo aitriai Ir chroniikas Urna, n 

rg moterų Ir vaiku, pagal naujausi* 
metodas. X-Ray (r kitokius elektrai 
crietaUua. 

Ofisas Ir Laboratorija: 102S W. IStk 
Streėt, netoŲ Fiak Strrst 

VALANDOS: Nio 10—U pletu, Ir 
6—8 vakarei*. Telephone Caual 3110 

GYVENIMAS: 3412 S* Halsted St. 
VALANDOS: 1-9 rfC. tiktai 

Br. G. N. Glaser 
Fr*kUkuoJa Jmį *f mttal 

1149 •. Morgan 81., kerti <2 «t 

ftpeclallftta* MoterlSkų, Vyrlik*, 
ir Chronlfikt} Ligų. 

Valandos: 9—10 ryte. 12—2 po 
piet. «—u vok., N«1«L 9—1 

TELEFONAS YARDB 117. 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mrsi.A.MIchniemic 
Bajgutii AkušerIJo 

Chicagl, III. 
kolegiją; Ilgai prak* 
karusi Pftnnąll YP.nJ 

Joj hospitalaus. Pa 
sėkmingai patarnau 
Ja prie jjtmdymo. 
Duodu rodą rlsokk 
fie UgoM moterims li 
merginoms 
3113 80. Halstfrd 8t 

(Ant antrų lubų) 

AKU6ERKA 

Nuo S lkl 9 rjto tr 7 11d T01al vakare 

PbooM: Tarda 196—S51 
R«sickuc« Phonc Drorer 7781 

F.A. JOZAPA1TIS, R. Ph. 
DftUa STORE—APTIEK A 

PiUooi* VisoUui Rcc«ptua 
3601 SO. HAL3TED 8T. CHICAGO 

Telephone Drorer 5063 
DR. A. JUOZAITIS 

_ D«-NT'8TA8 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 rakare 

Nedaliomis pagal sutarti- 
3261 8. HALSTED 3T., CHICAGO 

Oflfiaa; TeU Drover 7042 

DR. S. NflIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlc&goa .4712 8. Ashland Ave 
Cicaro 4847 W. 14th 8treet 
Oflaas: Tel. Cicero 6961 
Rezidencija 8338 W 68-th Street 

Telephone Frospect 85S9 

DR. L E. MAKAR 
Listuvls Gydytoja® |p Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Mlchigan Are. 
Telefonas Pullman 343 Ir 8180 

Chicagos oflaas: JS1B 8. Wood Str. 
Tik Ketvsrgo rak. nuo T iki &. 

Telefonas Yards T23 

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
2914 W. 48rd St. ir Francisco Av. 

Telefonas KCcKlnley 223. 
Ofisas: 17B7 W. 47th St. (47 ir Wood) 

Telefonas Boulevard 160 
Vai.: 10 ryto iki 2 po piety; 6:30 iki 
8:30 vak. NedSlioiirtB 9 iki 12 ryto. 

Tel D^OTer T042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTA8 
Valandos: nuo 0 ryto iki 9 rak 

Nedaliomis pagal sutarimą 
4712 6O. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-toa GutvSa. 

Telephoni Vtrds 1532 

DR. J KŪLIS 
LIETUTIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyi j. 
Speoialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3250 80. Haleted Gt., Chlcago, III. 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
•..Dentistfls... 

Naujieną Name 
1739 S. Halsted St Chicago 
Valandos: 9 iki 12 -yto ir 2 

iki 9 vakare. 
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