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Anglikasiu streikas neišvengiamas 
Ukrainai sukilo prieš Denikiną 

Kubanio Kazokai muša Denikino spėkas. 
■ 

Atsidarė tarptautiška darbo 
konferencija. 

Trockis Atsakomybėje už Anglus Rusijoje 
ANGLIAKASIU STREI- 

S KAS NEIŠVENGIAMAS. 

Indianapolis, spalio 28 d. 
šiądien čia atsibuvo kon- 

ferencija žymių angliakasių 
unijų vadų ir nesprendė pa- 
skelbto streiko neatšaukti. 
Neperkeite angliakasių va- 

dų nuomonės nei prezidento 
grasinimai, kad reikalui pri 
siejus, bus panaudota spė-i 
ka prieš streikierius. 

Prezidento reikalavimas 
susilaikyti nuo streiko kon- 
ferencijos tapo atmestas 
vienbalsiai. 

Angliakasiai užreiškė, 
kad jų algų lentelė bėgyje 
dviejų metų paliko nepakel- 
ta ir jie reikalauja jos pa- 
keitimo. Girdi, sulyg šalies 
konstitucijos jie gali išeiti 
streikas ir eis, nes ru jų eri- 
kalavimais darbdaviai ne- 

nori skaitytis. 
Angliakasių vadai tvirti- 

na, kad jie negali sulaiKyti 
streiko, nes visur angliaga- 
siai streiko reikalauja ir tik j 
laukia pranešimo, kad sus- 

tojus dirbti. 
Angliakasių streikas pra- 

sidės nuo vidurnakčio 1 d. 
lapkričio, t. y. pėtnyčios nak 
tj. Sustreikuos, kaip apskai- 
liuojama apie pusė milijor.u 
angliakasių. 
Valdžia priešinga streikui. 

Washingtonc valdininkai 
rengiasi panaudoti spėką, 
kad aprupius šalį kuru. Taa 
reiškia kasyklos galės dirb- 
ti po priedanga kariumenės, 
jei bus nuspręsta, kad vi- 
suomenei jau stokuoja ang- 
lių. 

Prie to valdininkai tvirti- 
na, kad patįs darbininkai 
tokių augštų išlygų nereika- 
lauja, kokios stato darbda- 
viams unijų vadai. 

UKRAINA SUKILO PRIEŠ 
DENIKINĄ. 

Londonas, spalio 28 d — 

Iš Maskvos gauta bevielinis 
telegramas, kad visoj Ukrai 
no j yra didelis sukilimas 
prieš Denikiną ir kad gene- 
rolai Petlura r Machno eina 

k išvien su bolševikais ir jau 
keliose vietose smarkiai su- 

mušė Denikino spėkas ir už- 
ėmė kelis miestus. 

Ukrainai, kaip praneša- 
ma jau užėmė Čarkasy, Chri 
gin, Kanev, Tripolis ir 
Aleksandrovsk, visi prie 
upės Dniepr i pietus nuo 

Kievo. 

> "TV V O VjjjPį ^ 
Gen. Machno kariumenė 

laiko apgulusi miestą Elisa- 
vietgrad, Cher8ono guber- 
nijos; jo kariumenė net sie- 
kianti iki Nikolaev ir Cher- 
son, svarbių miestų prie Juo 
dųjų jūrių. 

(Pirmiau buvo praneša- 
ma. kad ukrainai tai muša- 
si, tai susitaikė su Denikinu. 
Matomai, tas buvo tik dery- 
bų periodas ir ukrainai, gal 
negavę užtikrinimo sau ne- 

prigulmybės, kurios jie sau 
būtinai reikalauja, vėl pra- 
dėjo karę prieš Denikiną. 
Gi korespondentas naują ka 
rės išsiveržimą pavadino su- 

kilimu). 

kubanio kazokai su 
KILO PRIEŠ DEN1KINĄ. 

Washington, D. C.„ spalio 
28 d. — Čionykštė ukrainų 
misija apleikė pranešimą, 
kad Kubanio apielinkės ka- 
zokai sukilo prieš Denikiną 
ir susijungdami su Kaukazo 
sukilėliais jau užėmė porą 
svarbių miestų. 

Pranešime tvirtinama, 
kad sukilėliai jau spėjo už- 
imti miestus Novorosyisk ir 
Stavropol ir manoma, kad 
, trumpu laiku visa Kubaniaus 
i apielinkė bus atimta iš De- 
nikino liuosnorių, kurie iki 
šiol laikė tą apielnkę Deni- 
ikino vardu. 

ATSIDARĖ TARPTAUTIŠ 
KA DARGO KONFE. 

RENCIJA. 

Washington, D. C., spalio 
28 d. — Šiądien Suvienytų 
Valstijų darbo sekretorius 
formališkai atidarė tarptau- 
tišką darbo konferenciją. 
Ši konferencija susirinko 
pasiremiant Versailles nu- 

tarimais. 

Konferencijoje dalyvau- 
ja atstovai nuo 36 šalių, ku- 
rie buvo susėdę pusračiu 
prisilaikant alfabetiškos 
tvarkos. Konferencijos pir- 
mas posėdis atdaryta Pan- 
American name, toje pačio 
je salėje, kurioje iširo nese 

niai buvusi Amerikos dar 
bo konferencija. 

Atidarant konferenciją 
buvo salėje ir daugelis kitų 
šalių ambasadorių ir valdi 
ninku Suvienytų Valstijų. 
Bet prie atidarymo dar ne 

dalyvavo Vokietijos ir Aus 
trijos atstovai. 

Brangi istorijos lekcija. 

^r-i- v." 

i>ĮyiąpW<>-^' Amerikonai būriais lankosi žiūrėti suimtų vokiečių narlaivių, kad apsipa žinus su įrankiais, kurie d iktavo krypsnį busimos isto rijos. Bet už šią lekciją brangiai užmokėta ir tai dar žmonių gyvastimis. 

TROCKIS ATSAKOMY 
BĖJE UŽ ANGLUS 

RUSIJOJE. 

Londcnas, spalio 28 d.— I 
Vakar atstovų bute parla- j 
mento sekretorius už- 
rubežiniuose reikaluose pra- 
nešė, kad Anglijos valdžia 
pranešusi Trockiui, jog Ang 
lija skaitysianti Trockį atsa 
komybėje už Anglijos paval 
dinių ir nelaisviu persekio- 
jimą Rusijoje. 

i 

SUDUŽUS BARŽAI j 
ŽUVO 8. i 

.. Rochester, N. Y. spalio 28 
d. — Šiądien į krašta ežero 
Ontario vilnjs išmušė 2 ku- 
nu su korkiniais diržais ant 
kurių buvo vardas vienos 
baržos. Į kraštą taipgi išešta 
nemažai skeveldrų nuo su- 

dužusios baržos. 

Minėtoji baržr turėjusi aš 
tuonius patarnautojus ir ma- 

noma, kad jie visi žuvo sy- 
kiu su barža. 

ANGLIJA NELEIDŽIA 
VOKIEČIU ATSTOVU 

AMERIKON. 

Londonas, spalio 28 d.— 
Anglijos valdžia atsisakė iš- 
duoti, delei tūlų priežasčių, 
paspartų daugeliui vokiečių 
atstovų, kurie keliavo į Su- 
vienytas Valstijas tarptau- 
tiškon darbo konferencijon. 
Tapo pranešta, kad tik trįs 
vokiečiai ir trįs austrai at- 
stovai gavo paspartus vykti 
konferencijon Washingto- 
nan. 

18 ASMENŲ SUDEGS 
KASYKLOJE. 

į Allience, Ohio, spalio 28 
d. — Šiądien čia gauta ži- 
jnia iš Amsterdam, Ohio, 
kad tenykštėje kasykloje už 
griuta 18 asmenų, kurie ma- 

noma, sudegs, nes kasyklo- 
se prasidėjo ugnis. 

Moteris gina 
Petrogradą 

Kopenhagenas, spalio 28 
d. — Iš Helsingforso pra- 
nešama, kad apielinkėje Car 
skoe Selo eina smarkus mu- 
šis tarp bolševikų ir Judeni- 
eo spėkų. 

Atvykusie iš Petrogrado 
pasakoja, kad ir moterįs 
Petrogrado stoja kariume- 
nen, kad kovojus prieš Ju- 
deničą. 

Gi Trockis, kaip prane- 
šama, esąs labai populiaris 
tarpe Petrogrado bolševikų 
garnizono ir visur yra entu- 
ziastiškai sveikinamas, kai- 
po gabus vadas. 

SUKILIMAS EGIPTE. 

Aleksandrija, spalio 28 d. 
pia iškilo didelės riaušes 
kuriose tapo du užmušti ir 
37 sužeisti, nekurie jų pavo- 
jingai. 

Riaušės iškilo, kuomet 
policistai bandė išvaikyti 
ramią nacionalistų demon- 
straciją. 

Kiaušėse buvo naudoja- 
ma bonkos, plytos, lazdos ir 
panašiai. Taipgi buvo pa- 
leista minion ir nemažai šū- 
vių iš 2 šarvotų automoblių. 

Tik atvykus gubernato- 
riui riaušės kiek nusiramino 
vidurmiesčio gatvėse, bet 
priemiesčiuose vis dar nė- 

ra ramu. 

LENKAI PRIPAŽINO 
LATVIJĄ. 

Varšava, spalio 28 d. — 

Lenkijos premieras Ignacy 
Padarewski priėmė Latvi- 
jos ministerį užrubežinių 
reikalų ir užtikrino pripaži- 
nimą Latvijos valdžios kaip 
ji yra iki taikos konferenci- 

I ja suteiks Latvijai formą 
valdžios sulyg gyventojų 
noro. Taipgi bus pasiųsta 
Rygon ir Lenkijos misija 
(Matomai, lenkai geriau at- 

jaučia ne "bračiom"). 

SUAREŠTAVO BOMBŲ 
DIRBĖJUS. 

Cleveland, Ohio, spalio 
28 d. — Vietos policija ga- Į 
vusi iš Chicagožinią, kad 
anarchistų būrelis yra prisi- 
rengęs suplaišyti Glevelan- 
do policijos centralę stoti. 

Gavus šią žinutę Cleve- 
lando policija pradėjo da- 
biti elgimąsi keleto nužiarė- 
tų asmenų ir po kelių savai- 
čių sekirro tapo suareštuota 
penki vyrai ir viena moteris 

Pas suareštuotus rasta 
daug eksplioduojančios me- 

džiagos, neužbaigtų bombų, 
automatiškų postolietų ir ki- 
tokios amunicijos. Taipgi 
rasta nemažai anarchistiš- 
kos literatūros. 

Manoma, kad suareštuo- 
tiejie priguli prie anarchis- 
tiškos organizacijos, kuri 
pereitą pavasarį veikė apie 
šimto įvairių miestų ir pa-j 
sikesino ant daugelio gyvas- 
čių. 

Policija mananti, kad su 

pagelba areštuotų Clevelan-į 
de bus galima susekti ir 
daugiau jų sėbrų po jvai-, 
rius miestus. Vietos detek- 
tyvai nuvyko \ keletą kitų 
miestų, kad prigelbėjus te- 
nykštei policijai suėmime! 
nužiurėtų asmenų. 

Policija laiko suareštavu-; 
si Tteodorą Lerowar ir Sto- 
ve Mateiką su jo moteivi 
Alena (gal lietuviai); jie 
kaltinami laikyme eksplio- 
duojančios medžiagos; taip 
gi areštuota George Telder 

kaipo nužiurimas asmuo: 

kitų dviejų vardų policija| 
dar neskelbia. 

ŠAUDIMASI POL1CISTU 
SU STREIKLAUŽIAIS. 

Vakar vakare So. Chica- 
goje apie 70 juodukų streik- 
laužių apstoję streikierių 
[ofisą ėmė Šaudyti. Atvykę 
j 25 policistai pravijo juodu- 
jkus, bet niekas nėra peršau- 
tas nors iš policistų ir juodu. 

I kų buvo paleista apie po 
šimtą šūvių vienų j kitus. 

Dabartinis Lietuvos Premieras 
Ernestas Galvanauskas, 

dabartinis Lietuvos premie- 
į ras, gimęs lapkričio 7 d. 
; 1882 m. Zinonių sodžiuje, 
| Biržų apskrytes, Kaauo gu 
jbernijos. 
| Dar būdamas studentu, 
! laike pirmos Rusijos revo- 

liucijos, atsižymėjo organi- 
zatyviu darbu Lietuvoje. Di 
džiamjame Viiniaus Seime 
(22 Lapk. 1905 m.) p. Gal- 
vanauskas dalyvavo kaipo 
atstovas nuo Vabalninku 
valsčiaus ir Seimo svarsty 
muose lošė žymią rolę. Po 
Seimo buvo vienas energin-1 
giausių Seimo nutarimų vy- 
kintoju Lietuvos gyvenimam l 
Jo oratoriški gabumai di- 
džiai jam tame prigelbėjo. 
Žinoma Valstiečių Sąjunga 
yra p. Galvanausko tvari- 
nys. 

Užėjus rusiškai reakcijai,' 
tapo žandarų suimtas ir už 
savo veikimą revoliucijos 
metu turėjo išsėdėti Panevė-. 
žio kalėjime apie pusę metų. 
Paliuosuotas ant parankų ir; 
gyvendamas Petrogradu ne-, 
legaliu budu (po svetima, 
pravarde), jis tęsė savo stu-j 
dijas Kalnakasių Institute, 
tečiaus netrukus buvo pri-, 
verstas pasitraukti užsienin. | 
Atvyko Belgijon ir čia, j 

Liege, baigė du institutu 
Kalnakasių ir elektro-tech- 
nikų. 

Užbaigęs inžinierystės stu 
dijas, gavo valdžios vietą 
Serbijoj, bet netrukus tapo 
pakviestas francuzų inžinie- 
rių kompanijos buti jos at- 
stovu Serbijoj. Jau laike 
Pasaulinės Karės jis buvo 
vyriausiu atstovu francuzų 
finansinių ir ekonominių rni 
kalų Serbijoj. Serbijos ar- 

mijoms pasitraukus iš Ser- 
bijos prieš teutonų spaudi- 
mą, p. Galvanauskas grižo 
Francuzijon ir dirbo kaipo 
inžinierius Paryžiuje. At- 
vykus Lietuvos Delegacijai 
Taikos Konferencijon, tapo 
paskirtas Delegacijos nariu 
ir išrinktas jos sekretorium. 
Franeuzijoj išgyveno sep- 
tynius metus. Gerai kalba 
francucziškai ir žinomas sa- 

vo simpatijomis Francuzijr.i 
ir francuzams ir Alijantain 
abelnai. 

Užbaigai reik pamintu, 
kad Galvanauskas yra 
taipgi žinomas kaipo rašy- 
tojas ekonominiais klausi- 
mais ir priklauso prie Socia- 
listu Liauidninkų partijos. 

i 
" 

i 

B. K. Balutis. 

JUDENIČ TRAUKIASI j 
NUO PETROGRADO. | 

Berlyne, spalio 28 d. —j 
Iš Revelio pranešama, kini 
Estonijos laikraščiai spau- 
sdina pranešimus, buk Ju- 
deničas neįstengia atšilai j 
kyti prieš bolševikų spėkas j 
ir traukiasi visu frontu nuo j 
Petrogrado. 

j 

Taipgi pranešama, kadi 
generolas Judenič perkėlei 
sa'vo sostinę Į Jamburgą, GS' 
mylios nuo Petrogrado ant: 
kelio į RevelĮ. Sakoma yra' 
mažai vilties, Kad galima j 
bus užpulti Petrogradą iš | 

naujo. 

ŽYDUS ŽUDĖ DENIKINO 
VYRAI. 

Londonas, spalio 28 d. — 

Žydų jungtinis komitetas ofi 
daliai praneša apie pogro- 
mus pietinėje Rusijoje, kuri | 
randasi Denikino kontrolėje 
Jų pranešime nurodoma de- 
taliai apie žuvusius žydus 
delei pogromų. 

Pranešime tvirtinama, 
kad didžiumą pogromų Ru- 
sijoje surengė Denikino vy- 
rai, nes jie vertė visas b^- 
jdas ant žydų ir todėl Deni- 
kino pasekėjai pilni anta 
gonižmo pires žydus. Daž- 
Inai žydus apiplėšdavę ir su- 

mušadvę kariiunenės būriai, 
i Delei tokio dalykų stovio žy- 
įdai reikalaus, kad pripažį- 
stant bile valdžią Rusijoje 
butu užtikrinta žydams sau- i 

-gumas per talkininkus. 

BELGIJA SKUNDŽIA 
1,150 VOKIEČIŲ. 

Brussells, spalio 28 d. — 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad Eelgijo's valdžia suradu 
si net 1,150 vokiečių, kariš- 
kių ir civilių, kurie prasižen- 
gė prieš tarp tautiškas tiesas 
bešeimininkaudami laike 
Belgijos užėmimo. Šis sąra- 
šas bus įteiktas taikos kon- 
ferencijai, kuri manoma 

tuoj pradės teisti vokiečius 
sulyg sutarties. 

SUKU O MEKSIKOS 
INDIJONAI. 

San Antonio, Taxas, spc- 
lio 28 d. Sonoro valstijoje 
sukilo Yaqui indi jom; rimi- 
nė. Sukilimas sakoma esąs 
pavojingas krašto ramumui 
ir valdžia pasiuntusi stiprią 
karišką spėką nuraminimui 
sukilėlių. 

SUDUŽUS TRAUKINIUI 
9 UŽMUŠTA. 

Los Angeles, Cal., spalio 
28 d. — Netoli Acto nušoko 
nuo bėgių pasažirinis trau- 
kinys iš penkių vagonų ir 
nusirito pakrantėn. Nelai- 
mėje 9 užmušta ir 40 sužeis- 
ta. 

ORAS 
Chic&goje ir apielinkėje. 
Šiądien debesuota ir gali 

Įbut kiek lietaus; maža at 
maina temperatūroje; vidų 
itiniai pietų vėjai, 
i Saulėtekis, 6:22; 
1 Saulėleidis, 4:46. 
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GALINGA LIETUVOS RĖMĖJA. 
Pranešimas spaudoje, kad Anglijos 

valdžia pripažino dabartinę Lietuvos val- 
džią, o kartu de facto Lietuvos nepriklau- 
somybę, sukėlė lietuviuose didžiausią 
džiaugsmą. Ir buvo kuomi džiaugties — 

juk tai viena iš didžiųjų ir galingųjų val- 
stijų atvirai tarė savo žodį linkui mūsų Tė- 
vynės nepriklausomybės. Tuomi savo aktu 
Anglija pasirodė, jog ji nepamiršo mažųjų 
tautų apsisprendimo obalsio. 

Kiekvienas lietuvis—tėvynainis pamano 
sau: "Anglija — Lietuvos rėmėja, — ji pir-j 
mutinė iš didžiulių valstijų pirpažino Lie- 
tuvai laisvę, — ji pagelbės lietuviams ir ap- 
saugoti tą lasvę... Garbe Anglijai!... 

Taip, Anglija pirmutinė pasirodė tvir- 
ta Lietuvos rėmėja — ji, kaip buvo pa- 
skelbta pirmiau, suteikė Lietuvai kelių mi- 
lijonų paskolą; ji pripažino Lietuvos val- 
džią; ji, galop, stojo pagalbon lietuviams j 
apsigynime nuo nuožmių priešų užpuolikų. 
— Paskutinėse dienose išsiaiškino, kad; 
lenkai buvo pasiryžę užimti Kauną, o kartu1 
ir likusią Lietuvos dalį, tečiaus Anglijos 
valdžia "patarė" "ponams" lenkams susi- 
laikyti! Noroms-nenoroms lenkai turėjo nu- 

silenkti prieš galingą pergalėtoją. Dabar 
anglai irgi pirdaboja lenkų veikimą, o Ang- 
lijos eskadra nedaleidžia veikti rusų vokie- 
čių kariumenei prieš latvius. Tas gi paro- 
do, kad Anglijos valdžia yra pasiryžusi 
kiekviename atvejyje sustabdyti imperia- 
listinius žygius lenkų, rusų ar vokiečių. 
Žinoma, tokis Anglijos valdžios elgimąsi 
turi labai didelę reikšmę del Lietuvos — 

kaslink jos neprigulmybės inkunijimo. Tą 
Anglijos pagaluą tinkamai apkainuoja vi- 
sa lietuvių tauta, — lietuviai visados su pa- 
sigerėjimu ininės tą prakilnų anglų darbą 
kovoje už liuoswbę ir savistovybę 

Paskiausiai gautuose laikraščiuose iš 
Lietuvos telpa platus pranešimai 
ir aprašymai kaslink Anglijos pri- 
pažinimo Lietuvos neprigulmybės, 
kaslink milžiniškos demonstracijos 
Kaune ir, galop, kaslink nepap- 
rasto entuziazmo ne tiktai tarpe miestų, 
bet ir tarpe kaimų gyventojų. 

Reikia pastebėti, kad rugpjučio 17 d. 
buvo surengta Kaune demonstracija prieš 
Francuziją delei palaikymo lenkų kariš- 
kuose jų žygiuose prieš Lietuvą, o rugsėjo 
26 d. buvo surengta taipgi Kaune nustebi- 
nančiai iškilminga demonstracija išreiški- 
mui visuotino džiaugsmo ir pagerbimui 
Anglijos. — Entuziastiškos minios šauks- 
mu buvo: "Te gyvoja Didžioji Britanija! 
Te gyvuoja Nepriklausoma Lietuva! Te gy- 
vuoja Lietuvos Prezidentas!.... Valio! 

Štai kaip apie tai išsireiškia kauniškė 
"Lietuva 

MUSU BASTUOKLIAI, 
Kuomet kruvinoji Didžio 

sios Europos Karės vėsula 
ėmė su baisiausiu įtužimu 

siausti Lietuvoje, tūkstan- 
čiai musų tautiečių buvo 
priversti apleisti savo gim- 
tinį lizdą ir keliauti į šal- 
tą rusų šalį. Kaikurie mu 
siškai savu noru danginosi 
Rusijon, bijodami žiaurios 
karės malonių, bet tokių ne- 

daug buvo. Dauguma musų 
taip vadinamu pabėgėlių 
buvo tikri tremtiniai. Rusų 
valdžia varu privertė jau 
.nesnę ir stipresnę lietuvių 
kartą jieškoti prieglaudos 
Rusijoje. Caro Činovninkai 
bijojo, kad vokiečių militarė 
valdžia nepasinaudotų nu 

sų vyrija savo kariškiems 
tikslams. Buvo ir kitų pri- 
verstino trėmimo priežasčių,; 
bet kur čia tu žmogus vi- 
sas jas dabar suvėjosi... 
Tik vienas dalykas yra aiš- 
kus: priverstinas lietuvių va 

rymas iš jų tėvynės buvo ne-! 
paprastai žiaurus rusų vai-i 

džios pasielgimas ir atnešė j 
musų kraštui daug, daug; 
nuostoliu. i 

Vai neišpasakytai skaude 
jo širdis tiems tremtiniams, 
skirianties su savo žilute tė- 
vynė; vai sunku, sunku 
jiems buvo atsisveiki*1 a 
gimtiniu stogu, sena 

te, rutų darželiu. 

Daug kas tųjų tremtinių 
bei "pabėgėlių" po kelias 
sąvaitės slapstėsi grioviuose, 
bi tik pasilikti savoje žemė- 
je, bi tik buti Lietuvoje ir j 
kvėpuoti jos tyru laukų, miš i 
kų ir pievų oru. i 

Ėjo musų tautiečių mi-, 
nios, j svetimą šalį su gailio-1 
mis ašaromis akyse, su karš 
ta sope krutinę... 

Ėjo, klumpuojo i panie- 
kos ir skurdo nasrus, o gal 
dėlto, kad ten pražudyti sa- 
vo tautystę, jaunystę, dorą, j 
visus švelnesnius ir gražės-; 
nius žmogaus jausmus, Juos; 
lydėjo kareivių sužvėrėjusių 

keiksmai, botagai, armotų 
kaukimas, nuodijančios du- 
jos, o kelią jiems sviete gar 
sai jų pačių sodybų. 

Kaip varginga buvo lietu- i 
vių kelionė į Rusiją, tegali1 
suprasti tinkamai tik tas, 
kas ją "matė savomis aki- 
mis. Man išrodo, kad nei 
Jule Vern'o bei Dante's fan- 
tazija negalėtų išgalvoti to- 
kiu baisų vaizdų, kokie pa- 
sitaikydavo toje vargų ke- 
lionėje. Štai man teko ma- 

tyti, kaip sena, raiša bobu- 
tė tempė ^ežimėlį, kuriame 
sedejo paliegusi 80 metų se- 
nelė... Vienai moterei, ne- 
toli nuo Vitebsko, bekeliau- 
jant gimė vaikas. Motina 
tuojaus pasimirė... Belai- 
duojant motyną, nelaimin- 
gas tėvas neteko proto aiš- 
kumo ir sugriebęs naujagimį 
kūdikį norėjo jį palaidoti 
gyvą vienoje duobėje su mo j 
tina. Tik kiti tremtiniai su I 
laikė tėvą nuo tokio baisaus 
žygio. Ir daug tokių tragiš- 
kų atsitikimų pasitaikė m ti- 

sų viengenčių priverstinoje 
k^'onėje j rytus. 

Skubus, priverstinas rtė- 
mimas išskyrė daug šeimy- 
nų. Vyras nežinojo kame 
yra jo moteris, duktė išsky- 
rė su motyna, brolis su bro- 
liu ir tt. Daugeliuose Rusi- 
jos miestuose buvo didžiau- 
sieji būriai našlaičių lietuviu 
1r.ų, kurie pasimetė su savo 
tėvais. 

Ėjo musų tremtinių mi- 
Įnios, o begalinis skausmas 
'ardė jų pailsusias širdis, 
•svaigino protą. Jie visi bu- 
vo tvirčiausiai pasiryžę grįž 
ti į tą šalį, "kur banguoja 
Nemunėlis, kur Šešupė mie- 
la plaukia. Jų išdžiuvusios 
lupos nuolat šnibždėjo. 

— Sudiev, mylimoji musų 
žemė. Mes grįšim prie tavęs 
atgal! Būtinai grįšim! 

Ta ilga vargų var- 

gelių kelionė galų galė 
pasibaigė ir būriai išvytų iš 
iėvynės lietuvių prisiglaudė 
įvairiuose Rusijos miestuo- 
se. 

Šalta, gudu ir kartu jiems j 
buvo tarp plikų bendrabu-: 
čių sienų. Viskas aplink 
juos buvo svetima: ir žmo- į 

nes, ir kalba, ir pati gamta. 
Ilgėsis mindžiotų takų, ilgė 
sis pragyventų valandų be- 
širdžiai juos kankino dieno- 
mis ir naktimis, niekur ne- 

! rasdavo jie ramumėlio jiems 
I nuolat vaidinosi gaivinantie 
Iji Lietuvos pušynėliai, mie 
linžiedžių linų dirvos, kve- 
piantis šienas, gimtiniai lau- 
keliai. 

— Dievulėli tu mano- — 

jie nuolat dūsavo vaitojo 
kuomet mes busime ten, 
"Kur palangėms stiepias 

sužiurę, žemaičių žiodai, 
kur raudonmargią kreipia 

kepurę: 
Jurginų pulkai. 
Ten, kur sesutės rūto- 

mis dabinas, 
Kasas nuo mažens, 
Kur juodbėrėlį brolis au- 

gina, 
Balnot ant rudens" 

Su begaliniu, neaprašo- 
mu ilgėsiu minių minios mu 

sų pabėgėlių lauke tos lai- 
mingos valandos, kuomet nu 
tils žmonių įnirtimas, kuo- 
met Europos padaužos išsi- 

dangins iš Lietuvos ir jie 
galės grįžti namo, į bran- 
gią Lietuvą! 

Tiesa, ilgai, ilgai teko 
jiems laukti, kol taikos kar- 
velėlis pasirodė parako du- 
rnais pajuodavusioje padan- 
gėje, bet visgi galų gale su- 
silaukė. 

Tūkstančiai musų tautie- 
čiu, tiek laiko išvargę Ru- 
suose, pagaliaus gavo pro- 
gos grįžti į Lietuvą. 

Ir grįžo jie tūkstančiais, 
kaipo mylintieji sunai j sa- 
vo motiną, ir nešė jai neiš- 
pasakyta džiaugsmą, viltį ir 
pagelbą. 

Bet nevisiems musų ba- 
stuokliams po svetimais sto 
gais išpuolė tokia laiminga 
dalis: grįžti Lietuvon. Iš 
kaikurių Rusijos vietų dar į 
ligšiol negalėjo išvažiuoti! 
mūsiškai tremtiniai į Lietu- 
vą. štai neseniai "Lietuvo- 
je" buvo paskelbtas Sibiro 
lietuvių tremtinių laiškas, 
kame jie taip skundžiasi ant 
savo padėties. Keletas tūks- 
tančių musiškiu viengenčiu.' 

kuriuos karės vėsula nublo- 
škė net į Sibirą, negali dar 
iš ten išvažiuoti, nepapras- 
tai vargsta ir didžiai ilgiasi 
savo gimtinių sodybų. 

Ištikro, begalo gaila Sibi- 
rijos lietuvių tremtinių. Vi- 
sur lietuviai vargsta, nes ten 
jų vargo našta yra nepapras 
tai sunki. 

Baimė ima, kad, ilgas trė- 
mimas ir skurdas nenuslo- 
pintų juose tėvynės meilės, 
kad nesumažintų jų noro 
grįžti į vakarus. 
. Brangieji, šventai išpildy- 
kit savo prižadėjimą, kurį 
šnabždėjo jusų sukepusios 
lupos, kuomet paskutinį kar 
tą pažvelgėt į gimtines lau- 
kelius. 

Grįžkit į tą šalį, kuri yra 
musų, kuri mus laukia! grįž 
kit! Neužvilkit motynos! 

O mes, lietuviai amerikie- 
čiai, darykime viską, kad pa 
lengvinti jų buitį. 

Juk taip karštai jie šaukė 
si prie musų. 

k. a. 

"Nepriklausomosios musų valstybės 
<urimo darbas lėtų, bet tvirtu žingsniu žen- 
gia į priekį. Jaunasai, grakštusai valstybės 
organizmas kasdien tvirtėja savo viduj ir 
betvirtėdamas vis daugau ir daugiau Įgau- 
na svarbumo savo kaimynų ir ne kaimynų 
tarpe. Tas valstybės stiprėjimas gyviausiai 
atsiliepia i musų santikius su jais. Musų 
priešai kasdien neramiau į mus žiuri, kas- 
dien griežčiau i y karčiau ragina mus ir sa- 

vuosius "nubaigti" tarpusavio ginčą. Nes 
žino, jog kiekviena pratraukta savaitė stip- 
rina Lietuvos spėkas ir tuom patini mažina 
jų grobimo apetitų atmatuotus kąsnius. 

Kitoj vėl pusėj musų draugai, matyda- 
mi musų pastangų širdingumą ir 
musų patvarumą, vis atviriau 
ir aiškiau pradeda su mumis kal- 
bėtis. Iš visų paguodos balsų ypač mums 
malonu išgirsti padrąsinimo žodis iš tos 
tautos, kuri dar nėra išt?rusi nė vieno žo- 
džio nuodugniai jo neapgalvojusi ir nėra 
n;"i vieno savo ištartojo žodžio neištesėjusi. 

Anglų v'iausybės de facto musų ne- 

priklausomybės pripažinimas — ypač šiuo 
momentų — begalo mums yra svarbus. 

Lenkiškų intrigų, provokacijų, šnipa- 
vimų atmosferoje betrokštant, vokiečių kol- 
čakinių šunybėmis besibjaurint, su bolševi- 
kais besimušant, išgirstame pirmosios pa- 
saulyj bčs musų darbų, musų siekių 
teisėtu inažinimą. 

Angi .! pirmieji ryžosi lietuvių tautai 
ištiesti paspirties rankų, ir lietuviai tą įrašys 
j savo atgimimo istoriją aukso raidėmis. 
Tas musų darbų įvertinimas, kurio taip bu 
vo išsilgusi visa tauta, pradėjo realizuoti. 
Musų nepriklausomybė jau faktas ir faktas 
nebe vien mums patiems, bet ir musų drau 
gams ir musu priešams. 

Lietuvių tauta pasistengs ir toliau buti [ 
verta išreikštojo jai pasitikėjimo. Savoj 
darbais, patvarumu ir atsidėjimu, demo-l 
kratijos idealu ir Tėvynės meile ji parodys) 
pasauliui, kad ji nori, gali ir turi but nepri-j 
klausoma. O anglų tauta už savo paguodą 
sunkią muirj valandą amžinai ras pagar- 
bos ir padėkos kiekvieno lietuvio širdyj. 

Ir gyvai — gyvai jaučia jtuvis, kaip po 
tiek sunkių metų teka giedi* saulė. Jei pa- 
lygint demonstaracijas rugpjučio 17 d. ir 
rugsėjo 26 d. Kaune — toks begalinis skir- 
tumas! Tuomet irėmės vieni po begalinį 
okeaną, tuomet iš visų pusių buvom prieši- 
ninkų apsupti, tuomet minios veiduose žiįi- 
rėjo rūstybė ir pasiryžimas. Dabrv gi — 

džiaugsmo šventė, ir minioj spindi džiaug- 
smas ii' pasiryžimas. Ir pasipylusi iš sama- 

noj bakužių į gatve Lietuvos liaudis 
džiaugsmo dainas dainuoja. Ir anuo kartu, 
ir šiuo, ir sunkią rūsčią valandą ir džiaugs- 
mo mirksnį Lietuvos liaudis pirmų pirmiau- 
sia eina į savo Valdžią- savo gėla pasiguost, 
savo džiaugsmu pasidžiaugt, pasakyt Val- 
džiai, kad Lietuvos nepriklusomybės žy- 
gyj — Liaudis ir Valdžia — vienas neda- 
linamas kūnas. 

Mes žinom, kad turim dar daug daug 
priešininkų, kad reikia dar daug-daug pa- 
daryt, nugalėt — teeiau mums esant vieny- 
bėj ir pasiryžime nėra tokios pajiegos, kuri 
galėtų musų šventus siekius sulaužyti. 

Ir nebus, nebus Letuvai kito kelio, 
kaip tik Laisvė, kai tik nepriklausomas 
gyvenimas. Mes turime žiaurių priešininkų, 
bet turime ir galiūnų draugų!" 

ARMIJOS TEiSMO PIR į 
MINiNKu LAIŠKAS IŠ 

KAUNO I 

(Rašytas komp. St. Šimkui' 
į Chicago) > 

Gerbiamieji! 

Iš laikraščių sužinojau 
Jusų adresą, tai perskaitęs 
neiškenčiau neparašęs jums' 
nors keletas žodžių. 

Anais prieš bolševikų lai- j 
kais susirašynėjome su Ju- j mims iš Orio miesto. Taigi i 

užėjus boiševikų tvarkai ir | pasibaigus karei su Rusna, 
aš pagrįžau į Vilnių su žmo- 
ną ir vaikais. Ten darbavaus 
Teisingumo komisijoje, pas- 
kui ministerijoje, galop 
imant valstybės praktikos 
darbą varyti, valdžia pasky- 
rė mane Vilniaus miesto 
Taikoš teisėju r vėl bolševi- 
kams Vilnių užėmus liepė 
pasilikti. Bet jau lenkams 
Vilnių užėmus, aš neišken- 
čiau jų engimo ir metęs vis 
ką peščiais bėgau išVilniaus 
į Ka^ną. Ir nors musų val- 
džia daug turi trukumų, bet 
stojau j kariumenę ir mane 

paskyrė karinio teismo pir- 
mininkų. Tas teismas vadi- 
nas "Armijos Teismas." Su- 
sideda iš 2 karininkų ir 2 
kareivių ir pirmininko kari- 
ninko-juristo, kuriuo aš esu. 

Šeimyna mano gyvena Vil- 
niuje. Sunus lanko tenai lie 
tuvių gimnaziją ir aš laukiu 
tos dienos, kuomet galėsiu 
atvykti Vilniun su musų ka- 
riumenę. Aš tikiu, kad taip 
bus, nors gal ir ne taip greit. 
Bet jus ten Amerikoje ne- 

žiopsokite, dar antras tre- 
čias korpusas ir mes čia pa- 
rodytumę dvarininkams ke- 
lią i Varšavą. Trūksta mums 

teisme juristų, daug ko 
trūksta, bet mes dirbame 
žinodami, kad atsiras dar- 
bininkai, kurie mus pava- 
duos, arba mums žuvus už- 
muš dar daug 
ims nustotas vietas. Pas- 
mus dar daug monarchiz- 
mo raugalo, tai duokite jus 
naujų dabartinės dvasės jie- 
m- 

Be Augšto teismo yra dar 
mažesniems prasikaltimams 
pulkų teismai kiekviename 
pulke, taipgi susidedantieji 
iš karininko juristo, 2 kari- 
ninkų ir 2 kareivių. 

Iš bylų sprendiu, kad 
musų kariumenėje upas 

;eras, negeri elementai, ži- 
įoma yra, bet jų neperdaug 

Ot gaila, kad Tamstų nė- 
•a dabar Kaune, ot galėtu- 
nei nustebinti pasaulį cho- 
rų sutvarkimu, o čia nėra1 
tokios energingos jiegos 
kaip tamsta. 

Na, kaip gyvenot, sū- 

nūs ar drūtas? parašykite 
nors keletą žodžių. Vakar 
pragyvenome iškilmingas 

valandas, Anglai pripažino 
musų nepriklausomybę de 
fakto. Buvo dėkinga mani- 
festacija, nes anglai neleido 
lenkams užgrobti Kauno. 

Na, viso labo, lauksime 
grįžtant į Tėvynę. 

Glamonėju jumis jusų. 
Petras Šniukšta 

BĖGO IŠ MINIOS... 

Jis apleido liūdną savo 

kambarį, kurčių šešėlių pri- 
pildytą, ir išėjo į tyrus. 

Į plačius tyrus, į dide- 
lius tyrus jis išėjo ir vaikš- 
čiojo, dairėsi, mąstė. 

Mėnulio šviesoje jo šešėlis 
pirm jo žingsniavo. 

— Kur eini? — užklausė 
jo baltas šešėlis, kuris stai- 
ga prieš jį apsireiškė. 

— Nežinau, —lengvai at 
sakė jis. 

Į tą vietą niekuomet ir 
nieks dar neišdrįso tokiu lai 
ku atsilankyti... O tu čia 
atėjai.,. 

— Vien to delei aš čia ir 
atėjau, — atsakė jis. 

— Bet tu dabar čia turėsi 
numirti! — tarė baltas šešė- 
lis. 

— Aš ią žinojau ir žinau, 
— atsakė jis. 

— Ir tai tu atėjai 
didžiai nusistebėjo baltas še 
sėlis. 

— Aš atėjau, kad išsiskir 
ti iš minios. 

Ir nuėjo tas vyras į amži- 
nastį. 

Tulelis. 

SIBIRIEČIAI MUŠASI SU 
JAPONAIS. 

Londonas, spalio 28 d. — 

Čia gauta iš Maskvos bevie- 
lis telegramas, kuriame pra- 
nešama, kad Sibiro sodie- 
čiai pradėjo formalę karę su 

japonų trečia devizija, ku- 
rią buk esą smarkiai sumu- 

šę. Trečioji japonų devizija 
dabar tapo pamainyta penk- 
tąją devizija. 

"Dievo Vaikeliai" Užsinorėjo Pačiu. 
Visiems yra žinoma pa-< 

patarlė: "Genys margas, o 

svietas dar margesnis." < 

Ir tiesa. Keistų, keistų da- ] 

lykų pasitaiko tame musų : 

margame svietelyj. 
Viskas čia mainosi. Kas! 

vakar buvo šventa, tai šian- 
die j pašaipą pavirto, apie 
ką vakar tik svajoti tegali- 
ma buvo, tai šiandie, žiūrėk, 
jau gyveniman įsikūnijo, kas 
vakar dar puikiausiame pa- 
lociuje gyveno, apsuptas de- 
vynių galybių tanių, tai šian 
die jis savo švelnutėmis ran" 
komis bulves ""kutą ir jau ne Į 
besivadina kunigaikščiu, gra 
fu ar kaip kitaip, bet tik "pi. 
liečiu." 

Je, viskas mainosi... 

Štai kadir kunigai. Juk 
dar neseniai žmonės į juos 
žiurėjo kaipo j ko- 
kius tai nepaprastus, 
tarytum ^ ano svie- 
to atėjusius gyventojus, ku- 
rie ir kitaip valgo, ir kitaip 

j jaučia, ir kitaip mintija, ne- 

gu mes, paprasti "smertelnin 
•kai." 

Jie patys Ir gi bandė neš- 
ties taip, kad išrodytų, jog 
jie tikrai yra nežemiški su- 

tvėrimai. 
Bet dabar mes jau prade- 

dam suprasti, kad tie Didžio 
jo Kristaus "Įpėdiniai" ant 
šios ašarų pakalnės yra to- 
kie pat paprasti žemės šliau- 
žytojai, kaip ir jus, skaityto- 
jau, aš ir visi kiti. 

Jų elgimasis irgi kas kart 
vis "darosi" panešesnis i 
musų. 

Pavyzdžiui paimkime kad 
ir streikus. Dabar jie "mado- 
je." Visi streikuoja bei ban- 
do streikuoti, kas tik dirba 
ir gauna užmokesnį. Neatsi- 
lieka šiame dalyke ir kuni- 
gai jie ir gi "žmoniškai" 
pradeda elgties streikų klau- 
sime. 

Kunigų streikas buvo įvy- 
kęs praeitoje vasaroje viena- 
me Italijos mieste. Tai buvo 
tikras streikas. Kunigai ne- 

laikė mišių, neklausė išpažin 
ties, nekrikštino naujagimių 
ir, žinoma, reikalavo dau- 
giau užmokesnio. Tik tuo šis 
streikas skyrėsi nuo kitų 
streikų, kad laikraščiai neva 

dino sustrekavusų dvasinin- 
kų bolševikais... 

Ir kituose gyvenimo depar 
tamentuose musų taip vadi- j 
nami dvasiški vadovai "pra-1 

leda" "žemiškai" elgties. 
Kaip perkūnas iš mėlyno 

langaus nustebino kaiku- 
*iuos "dievobaimingus" 
žmonės telegrama, tilpusi 
Dirmadienyj visuose dides- 
niuose anglų laikraščiuose, 
kad Čekijos Rymo katalikiš 
ki kunigai kreipiasi prie po- 
piežiaus, prašydami pavely- 
ti jiems, kaip ir kitiems vy- 
rams, turėti pačias. O pen- 
kiaasdešimts kunigų esą ne- 

laukdami nei "Benedikto XV 
pavėlyjimo išsirinko sau 

"Jievutės" ir susirišę su jo- 
mis "neatmezgamu" mote- 
rystės mazgu. 

Tai matote, kas kam dau- 
giausia rupi šiame momen- 
te. Mūsiškiai plieno darbi- 
ninkai reikalauja daugau al 
gos, pavergtųjų tautų visuo- 
menės veikėjai išsijuosę ve- 

da žūtbūtinę karę už nepri- 
gulmybę, o musų kunigai su 

bruzdo reikalauti Vatikano 
pavelyti turėti oficiališkas 
pačias. 

į Kunigų celibato bei už- 
draudimo gyventi moterys- 
tės ryšyj pilamuose krikščio-, 
jiybės amžiuose nebuvo. Tuo 
met visi kunigai galėjo pasi- 
skirti savo gyvenimo drau- 
gėmis kuogražiausias mote- 
ris. Net penktame metašim- 
tyj buvo dar atsitikimų, kad 
į vyskupus įšvęsdavo buvu- 
sius našlius. 

Kunigų celibatas nėra 
Kristaus įsakymu, daug žy- 
mių katalikų bažnyčios teo- 
logų jo nepripažįsta ir už- 
tat nėra ko čia labai stebė- 
ties, kad atgimusios Čekijos 
kunigai nori numesti savo 
"rutų vainikėlį." Galima ti- 
kėties, kad netolimoje atei- 
tyje ir kitų šalių katalikiški 
kunigai sukils prieš savo 

formališką nekaltybę. 
Taipo gi kas kart vis di- 

desnis ir didesnis žymų gy- 
dytojų ir mokslavyrių skai- 
čius pradeda priešinties 
tiems celibatams. 

Gerai, labai gerai daro Če 
kijos dvasininkai reikalauda 
mi panaikinti tą netikusį, 
taip skaudžiai varžantį žmo 
gaus prigimtį uždraudimą. 

Palinkėkime jiems kuo- 
geriuusios kloties tame už- 
manyme. Nepavydėkim. 
Smagiau bus jiems patiems 
gyventi, ramesni busime ir 
mes, pailsės ir "blogi liežu- 
viai." 

Homo Novus. 



Žinios Iš LSsiuvos 

Iš lenkų paimtos Vilnijos. 
^ ("Saulėtekio" laikraštis 

rašo.) 
Į Lietuvą prie nustatytos 

Lietuvių Lenkų demarkaci 
jos linijos yra atitraukta Ha 
lerio kariuomene, kurios lig 
šiol ten nebuvo. Lig šiol čia 
tebuvo viena Pilsudskio ka- 
riuomenė. Dabar, atėjus ha- 
lerininkams, demarkacinėj 
linėj susidarė žymios ir tirš- 
tos Lenkų jėgos, kurios atvi- 
rai sakosi eisią Kauno imti. 
Kitose vietose Lenkai jau 
yra žymiai paėjėję pirmyn, 
tolokai nuo pirmųjų vietų, 
kuriose stovėjo pilsudskinin 
kai, kaip pavyzdžiui, Užu- 
guosty. Jie mėgino paimti ir 
Butrimonįs, bet buvo vokie- 
čių atmušti. Halero kariuo- 
menėj yra nemaža lietuviš- 
kai kalbančių kareivių, ku- 
rie, gavę iš Vilniaus leidi- 
mus, eina per demarkacinę 
liniją savo tėvų aplankyti 
Kališo frontą. 

Visi vilniečiai, stoję į Len 
\ų legionus, yra išsiųsti j 
Kališo frotą. 

Augštad(vary Pilsudskio le 
gioninkai suėmė kleboną ir 
kunigą del to vien, kad jie 
pasisakė esą lietuviai. Abu 
yra išvežti j Vilniaus kalėji- 
mą. Klebonija užpečėtyta. I 
parapiją ketina atsiųsti ku- 
nigą "varšaviaką." 

Lenkai perengę savo mili- 
ciją paprastais rūbais, siun- 
čia į Kauno pusę šnipuoti. 

Iš Vilniau3 į Aukštadvarį 
lenkai atvežė Amerikos mil- 
tų po 3 rub. svarą. Jų niekas 
nepirko. Visi parašai viso- 
mis kitokiomis kalbomis, 
kaip lenkiškr, griežtai už- 
drausta. Kareiviai dainuoja 
tam tikras, pašiepiančias ir 
žeidžiančias lietuvius dainu- 
škas. Visos tvoros nulipin- 
tos plakaitais, raginančiais 
j Lenkų kariuomenę. Iš Vil- 
niaus dažnai atvažiuoja vi- 
sokių lenkų agitatorių su 

ypatinga literatūra, skiria- 
ma Lietu¥os sodžiams. 

Lenkai, budriai daboja vo 

kiečius, ir jiems išėjus keti- 
na paimti Stakliškę. 

Paaškinimai išdavime pašal- 
pų kareivių šeimyuoms. 

Birželio m. 29 d. JLietuvos 
kariuomenei išleistas įsaky- 
mas pažymi kareivių šeimy- 
noms pašalpų išdavimą. Ne- 
prošalį bus supažindinus su 
tuo įsakymu ir musų kariš- 

! kius. 

Karių ir kareivių šeimy- 
nos gauna pašalpos kas mė- 
nuo pusę algos savanorio ar 
mobilizuoto. Taigi eilinio ka 
reivio šeimyna gauna kas 
mėnuo 50 auksinų, burinin- 
ko 75 auks. ir viršilos -100 
auksinų. 

Dabar dar nėra išleisto j- 
statymo apie aprūpinimą už 
muštų ar mirusių kareivių 
šeimynų. Taigi laikinai, kol 
bus išleisti tam tikri pensijų 
įstatai, pašalpa išduodama 
tokioje tvarkoje. Karininkų 
ir karo valdininkų šeimy- 
noms duodama keturių mė- 
nesių žuvusio alga. O karei-' 
vių šeimynoms šešių mė- 
nesių žuvusio alga ir šešių 
mėnesių pašalpa. Taigi žu- 
vusio eilinio, kareivio šeimy- 
nai šešių mėnesių laiku duo- 
dama kas mėnuo 150 auk- 
sinų, burininko 225 auks. 
ir viršilos 300 auksinų. 

Jeigu kuris kareivis yra 
sužeistas ir negali toliau tar- 
nauti kariuomenėje, o taip 
pat jeigu nustojo sveikatos 
tarnaudamas kariuomenėje, 
tai tokį apžiūri tam tikra ko- 
misija. Toji komisija nusta- 
to kokiu laipsniu kareivis 
nustojo sveikatos. Į tą atsi- 
žiūrint, išduodama tokia pat 
pašalpos dalis, kiek nustota 
sveikatos, Paivyzdžiui, jeigu 
nustota pusė sveikatos, tai 
karininkai, ar karo valdinin 
kai gauna dviejų mėnesių a! 
gą, o kareivis trijų mėnesių 
algą ir trijų mėnesių pašal- 
pą 

| Visos pašalpos nebus duo- 
į damos tiesiai iš kariuomenės 
dalių. O jeigu kuriems jos 
įturi būti išduotos, tai kariš- 
kis apie tai praneša savo vir- 
šininkams. Pastarieji udaro 
sąrašus ir atsiunčia juos vie- 
tų komendatams. O komen- 

'^**W¥WMWV»»fV 

LIBERTY BONOS 
perkase Liberty Bonas a 

pilną "Casb" Yertf, AtneSklte 
arba utalijs1ri\a. 
Atdara kasdien ntto 9—9 
Utarnlnkais Kelvergaii t? 
SubatoralB 9—9. 

CASH 
XG. SACKHE1M & CO. 
1335 Mi)wauke A ve. 
tarpe Woo3 Ir Paulina gatvlą: 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Dury, L«ntų, filmų Ir Stogams Poplerlo 

SPEciaLiAI: Maleva malevojlrrrul aiubų Ii v!Jaut, po $1.50 ui fa'loną 
CARR BROS. WR£CK1NG CO. 

3003-3039 30. HALCTED 8TREET, ChlCAGO, ILL. 
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Lietuviška Gydykla DR. DICKSON 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

flydau visokias Ilgas naujausiais budais ir su pegelb* 
naujausiy ir tobuliausiu elekirlkir.iy Jtalsij. Ofiso valandos: 9 iki 12 ryto, 4 Iki 8 vak. Nedėldienlals 10 Iki 12. 

1645 Wcst 47-ta no*oll nuo Marshfleld Ave. 

^Žinoma* per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 
~ 

j SIUNČIA PINIGUSTŪETŪVĄ 
ir gvaraniuoja 

Nacin6iua gauti prekes pinigų ir kitų žisių 
meldžiame kreiptis pas: 

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

i dantai u.ri pasirūpinti išgau- 
ti lėšas ir išdalinti kiek kam 
prigjli. 

į 
Lietuvos Atstovas Norvegijoj 

Lietuvps atstovu j Norve- 
giją paskirtas advokas Jo 
Inas Aukštuolis, buvęs belais 
'viamsš" ^ti Komiteto pirmi- 
ninkas otoekholme, Švedi 
Im um 
I 

Geležinkelių Kursai Lietuvo- 
je. 

Kaune įsikūrę stoties virš- 
ininko padėjėjams ir telegra- 
fistams priniošti kursai. Kur 
sai tęsias 3 mėnesius. Taip 
praneša Lietuvos laikraščiuo 
se geležinkelių valdybos var- 
du inš. Maciejauskas. 

Verčia daug Knygų Lietuvių 
Kalbon. 

Lietuvoje verčiama daug 
knygų iš įvairių kalbų į lie- 
tuvių kalbą. Knygų turinys 
įvairus: yra ūkės knygų, hy- 
gienos, medicinos, šiaip jau 
visokių mokslų sritys', tai- 
pogi ir dvasiško turinio. Kny 
gų vertimu užsiima įvairus 
lietuviai speeijalistai, žinan- 
tieji svetimas kalbas. 

I 
A-udimo Dirbtuvė Viekšniuo 

se. 

Pagrįžusi iš Rusijos audy- 
klos vedėja atidariusi audy- 
klą. Audžiamos visokios rū- 

šies medžiagos suknės, kili- 
mai (divonai) ir tt. Viekš- 
niai yra Kauno gub. • 

Dvarų Parcelavimas Lietuvo 
je. 

Žemės Tvarkymr Mata- 
vimo Departamentas, įlietu 
vos kariškius žeme aprūpin- 
damas, jan pradėjo priren- 
giamuosius matavimo dar 
bus. Bus dalinami šie dvarai. 
Vilkaviškio apskrityje: Pod- 
varko, Stolaukejo, Lankupė 
nų ir Lukių dvarai. Mraiam- 
polės aps. Liudvinavo, Lini- 
jos, Jovaravo, Naujadvario, 
Igliškio ir Sergijevkos dva- 
rai. Tauragės aps. Tauragės 
majorato, Būdvyčių, Paže- 
riunų ir Vizbutų dvarai. 
Taip praneša "Nepriklauso 
moji Lietuva." 

Seinų Vyskupo Protestas. 

Seinų Vyskupas kun. Ka- 
rosas buvęs užprotestavęs 
prieš lenkų karišką valdžią 
buvusia užėmusią Seinus ir 

J pavartojusią bažnyčios bok 
| štą telefonų stočiai! 

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. 

j Lietuvos Raudonajam Kry 
,žiui Lietuvoje renkamos au 

kos, loširmi tam tikslui tea- 
trai ir skinamas pelnas ir 
jtt. Aukojama visų luomų, 
visokio amžiaus žmonių tai 
gailestingai įstaigai. Auka- 
vime Raudonajam Kryžiui 
pasižymi Lietuvos jaunimas. 
Raudonasis Kryžius Lietuvo- 
je ramina sopulius Lietuvos 
sunams. 

Lietuvos Žydai Nesnaudžia. 

Daugel vietų Lietuvoje 
matyti, kaip žydai stropiai 
darbuojas, užvesdami preky 
bą, įsteigdami mažus fabri 
jkelius ir tt. Kaune veikia 
Finkelšteino degtukų dirbtu 

: ve "Etna," Degtukai, sako 
ma, esą geros rūšies. Kitas 
žydas Zurje atidaręs karša- 
įmųjų (vilnų šukuojamųjų) 

šepečių pardavyklas Liepo- 
Ijuj, Šiauliuose, Varniuose. 
Daugybė žydiškų daktarų 
vardų macyti skelbiamų Lie 
tuvos laikraščiuose įvairiuo- 
se Lietuvos miestuose. Tas 
parodo, kad žydai supranta 
prekybos ir pramones reika 
lą Lietuvoje su savo pelnu, 
jie nori gyventi ir duoną tu 
rėti. To nori ir patįs lietu- 
viai savo krašte. Bet žydai 
daug ką iš lietuvių g'Jės pa- 
veržti. 

LIETUVOS PILIEČIU 
BALSAI. 

Mariampoles apskrities Kro 
snos valsčiaus piliečių revo- 

liucija. 

Kilus 1914 1918 metų 
pasaulio karui, griuvo dau- 
gybės karalių sostai. Kadan 
gi iš po senos gadynės griu- 
vėsių kįla prislėgtos per šimt 
mečius tautos ir tautelės, 
kadangi skaičiuj tii kylan- 
čių tautų yra musų šalis Lie- 
tuva, kadangi mums be- 
tveriau* valstybę stoja mums 

ant kelio Lietuvos išsigimė- 
liai ir Lenkų dvarponiai 
sunčia savo sunus į lenkų 
legijonus ir dar duoda jiems 
moralinės ir materialinės 
pagalbos tai reikalaujam: 

1) Kad centro valdžia to 
kių asmenų konfiskuotų vi- 
sus turtus, o žemę kuovei- 
kiausiai padalytų sužeis- 
tiems fronte kariškiams o 

pateklius vietos darbinin- 
kams. 

Šį rezoliucija tapo vienu 
balsu priimta per Krosnos 
valsčiaus piliečių (5000 as- 

menų) susirinkimą 1919 m. 

rugs. 7 d. 
Valsčiaus pirm. J. Lean- 

skas. 
Vice pirm. E. Miliauskas. 
Paštininkas B. Kašaponis 

Žasliai. 

T'-akų apskr. Rugsėjo 8 
d., įeidami Į miestelį pama- 
tėm ant sienų skelbimus, 
kviečiamus į mitingą. Paki- 
lo žmonėse kalbos, judėji- 
mas ir nekantrus laukimas 
tos valandos. Kokia tai mer 

gaitė ir vaikinas nešioja vi- 
sokių laikraščių. Tuojau po 
pamaldų išėjus žmonėms iš 
bažnyčios, pasimatė tautiš- 
kos vėliavos ir kalbėtojas 
garsiu balsu papasakojo, 
koks tokių susirinkimų tik- 
slas, kaip reikia ko v o t prieš 
dabartinius priešus ir agita- 
torius ir kas musų laukia po 
tų vargų. Toliau pragydo 
prieglaudos vaikai: Lietuva 
Tėvynė Musų. Nuo Bažny- 
čios minia tapo nuvesta j 
vidurį miesto lydima gražio 
mis dainomis, kur dar buvo 
kelios prakalbos, sveikina- 
mos šauksmų Valio. Mato- 
ma buvo kad žmonės ištie- 
si! atjaučia dabartinį tėvy- 
nės momentą. Po to minia 
vėl sugrįžo prie bažnyčios, 
kur buvo patiekta rezoliu- 
cija. Priėmus ją, pakilo šauk 
smas: .Valio! Tegyvoja 
nepriklausoma iLetuvos res- 

publika ! 

NEMALONIOS KARIŠ- 
KIAMS ŽINUTĖS. 

| Man prisiėjo kalbėti su vie- 
nu draugu kareiviu, grįžusiu 
iš atostogų. Iš jo išgirdau ne- 

malonių žinučių apie musų iš 
kariuomenės pabėgusius ka- 
reivius ir apie tai, kaip mili- 
cija pildo savo pareigas. 

J. apylinkėje yra apie 20 
iš musų kariuomenės pabė- 
gusių kareivių, kurie iki šio- 
lei negrįžta į savo dalis. Jei- 

gu kuris parvažiuoja namon 

į atostogas, tai iš jo net juo- 
jkiasi. Bet dauguma kareivių 
žino, ko jie stojo į Tėvynės 
gynėjų eilės. Ir panašomis pa 
bėgusių kalbomis vien tik pa 
sipiktina. 

Aš jo užklausiau, kodėl 
milicija tokių negaudo, nes 
apie tai buvo išleistas tam 
tikras įsakymas. Jis atsakė, 
jog netik kad negaudo, bet 
dargi gerai su tokiais sutin- 
ka, bičiuliaujasi. Bravorai 
kaimuose kaip ėjo, taip ir 
eina. Sako, kad net ir rugių 
jau pritruko. Tikisi naujo 
derliaus, tai dar geriau pa- 
varys. 

Aš pats neseniai bu- 
vau atostogose ma- 

,riampolės apskrities. Jau se 
niai nebuvau matęs saviškių 
draugų, taigi negalėjau pa- 
sėdėti namie, o nuolat apie 
,11 vai. nakties. Girdžiu, kac 
prieš mane, kas tai atvažiuc 
ja. Aš jį pasekiau ir pažinau 
pažįstamą miliciantą. Jis ve 
žė pilną vežimą maišų. Pas- 
kui užsuko į šalį, iškrovė 
pas vieną žmogų tuos mai- 
šus ir tuščiomis atgal. 

Nemalonu, kad vietomis 
milicija netik kad nežiuii 
tvarkos, nepersekioja įvairu 
spekuliantų, bet dargi pati 
tame padeda. Tokius vertė- 
tų atstatyti nuo <vietų ir pa" 
siųsti į kariuomen1. O ji 
vietoj geriau tiktų kariuo- 
menėje buvusieji ir jau su 

žeisti kareiviai, ar šiaip žm» 
nes, kuriems galima pasitik 
ti. 

Tas viskas negerai atsilie- 
pia į kareivius. Jie kai su- 

j grįžta į namus ir tą viską 
pamato, tai piktinasi. 3 jei 
kuris yra silpnesnio budo, 
tai nenoriai ir tingia- neša 
tarnybos pareigas. 

Tvarką mylintis k:reivir>. 

Severos Gyduoles utaiko 
seimynos sveikat..' 

Inkstu Betvakės 
reikalauja pridabojimo, ni nepri- 
dabojimas ilgainiui prived prie b3- 
sitęsiančių ir jkyriusivį lig, kurios 
nelengvai gydymuisi >siduoda. 
Tad, nelauk ilgiau. Gydyfe tuojaus 
— išpradiių. Imk 

Severa's 
Kidney and LiveJRemedy 

(£ jveros Gyduolę nuolnkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nu inkstų ar 

pūslės uždegimo, susiikymo ar 
pertiršto šlapumo, skaitlingo šla- 
pinimosi, geltligės ir sk:io rugštu- 
mo, ištinysių kojų ir skismo strė- 
nose paeinančių nuo intų betvar- 
kių. Parsiduoda visu- aptiekose. 
Kainos: 75 ct, ir 3 ctaksų, arba 
$1.25 ir 5 ct. taksų. 

W. F. SEVERiCO. 
4CEDAR RAPIDSIQWA 

SKAITYKIS 
IR 
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"LIETUVA 

Iš Gyvenini Lietuvių Amerikoje 
DETROIT, MICH. 

Bolševikų Machinacija. 
Šiomis dienomis čia tapo pa- 

skleistas štai kokis paskelbimas: 

Kiekvieno Lietuvio pereiga ateit 
ir tą Varpą paskambint. 

(Koncertas surengimas pe. D 
L. K. Keistučio Draugiją 
Nedelioj po piet 2 d. Lapkričio- 
Xov., 1919. 

Pradžia 1 vai. po piet. 
I. S. A. Svetainėje, 24-tli St. ir 

Michigan Ave. 

(Programo turinį, kuris susi- 
deda iš devynių numeriu, aplei- 
džiame. Tarp Iro kito skelbiama 
kad bus "skambinimas varpo ir 
bus rodomi paveikslai, tii didvy- 
rių, kurie paliuosuos Lietuvą iš po 
kapitalizmo". Tai absurdas. Red) 

VARPAS 
Istoriškas 
Varpo 
Koncertas 

Varpas 
Jau 

Detroite 

Kviečiame visus lietuvius be 
skirtumo: katalikus, laisvamanius 
tautininkus, socialistus, pramo- 
niečius, istorikus ir koresponden- 
tus. 

įžanga Ypatai 25c. 
Rengėjų Komitetas. 

Minėtame paskelbime aiškiai 
pasakoma, jogei D. L. K. Keistu 
čio draugija rengia "Istoriško Var 
po" Koncertą. 

Kas tas tokis yra "Istoriškas 
Varpas'"? Ant paveikslėlio paro- 
doma lyg Lietuvos Laisvės Var- 
pas. O dar pasakymas "Varpas 
jau Detroite"; šitai gali suklaidin-1 
ti Detroito lietuvius. Todėl aš kai- 
po Laisvės Varpo komiteto narys 
vardan žmoniškumo, norėčiau duo 
ti sekantį paaiškinimbą: 

Lietuvos Laisvės Varpas, kurį 
Lietuviu Seimas Chicagoje pado- 
vanojo Liecuvai, dar tebėra Chi- 
cagoje ir, rodosi dar negreitai 
pradės savo kelionę po lietuvių ko 
lonijas. Kada pradės kelionę at- 
lankys Detroitą, bet bus paskelb- 
ta per vietos L. L. Varpo komite- 

[tą su jų parašais. Taigi D. L. K. 
Keistučio "istoriškas varpas" nėra 
tas pats L. L. Varpas, kurj paga- 
mina Lietuvių Seimas Chicagoje. 

DLK. 'Keistučio draugija susi- 
dedanti iš apie 90 nuošimčio bol- 
ševikų, ir kurie yra grieštai prie- 
šingi Lietuvos Laisvei — nei is- 
toriško nei priešistoriško varpo ne 
turės savo koncerte. Jie skelbia 
"istorišką varpą", kad išreklemuo- 
ti savo biznį; kad daugiau publi- 
kos sutraukus, padidinimui bolše- 
vikiško iždo. 

Taigi, tie dvasios supuvėliai, ne- 
sigėdi griebtis visokių priemonių 
išnaudojimui publikos. Detroito 
lietuviai apsisaugokite prigavikų! 

K. šnuolis, 
L. L. Varpo Kom. Narys 

PIRKO PO 8 CENTUS, 
PARDUODA PO 55 C. 

Pine Bluff, Ark. Tūlas 
krautuvninkas 1914 metais 
pirko pundą vatos po 8 cen- 
tus už svarą. Išlaikius vatą 
iki šiam laikui dabar ją par- 
duoda po 55 centus už sva- 
rą. 

Pranešu Visiem 
j Kad Salute Stomach Bitters yra prt 
pažintas Washingtone, D. C. už tikra 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
rao neturint apetito, galvot, skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, algi, kurio jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

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

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

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

jyLIETUVOS ZEMLAPIS 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO, vlsua kaimelius, bažnytkiemius, miestus lr miestelius, gelž- ielius, upes, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir Jųjų kalbas. 
ŽEMLAPIS yra bu daugeliu paaiškinimų ir eusideda iš 8 dallŲ. 
1) Lietuva lr Europinės Valstijos. 
2) Prieš IstorinS Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė po MIndauglu (1242—12uo). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedemlnu (1316—1341), 5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1377), <0 Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139.?—1480). 7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimu. S) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x38 colių, spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 8253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

Lavas in Lietuva 
SEKANTIS LAIVAS SU VISOKIAIS SIUNTINIAIS IŠEIS IŠ NEW YORK'O PRIEPLAUKOS APIE 10 TA DIANĄ LAP- KRIČIO (NOVEMBER) IR PASIEKS LIE- 

TUVA PRIEŠ KALĖDAS. 
JEI KAS PRISIUS MUMS SAVO SIUN 

TINI VĖLIAUS NEGU 8-TĄ DIENA LAP- 
KRIČIO, TO SIUNTINYS BUS PASIUSTAS 
Į LIETUVĄ KITU LAIVU PASKIAUS. 

iiiiiiini»iiii!niiiuiiinmin»iiiiiiniiiiiiiiiiini»!aiuiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiii!iiiiu]i!iiMiim[ii!iiiiiniiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiu[iiniii!!iiMiiiiiiiii!:iiii!imuiiiii!iiiiiiiiiii!nHiiiwiHuiiiiiiiiiiiiiiiiuiM»^r 

Lithunian American Trading Co. 
(NAUJAS ANTRAŠAS) 

680 FIFTHkVENUE, NEW YORK CITY, N. Y. 
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Aukautojai ir Ą Aukos. 
Per Laiszrs Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystes* taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų sarašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa). 

Jorandas Ai.tanas i.oo 

Januškevičius Stanislovas .. 5.00 
Jackūnas Boleslav 2.00 

Jurkus Jonas 5.00 
Janau«kas Antanas t.oo 

Jesudavičis Juozapas 2.00 

Jurkienė Ona Mrs 2.00 

Jankauskas V'incecntas 5.00 
Jiulvitis Petrai 10,00 
Jončas Juozapas 5.00 
Juzienas Juozapas A 2.00 

Januškeviče Med 5-ro 
Jovaras Jonas 2.00 

Juber St. A 5.00 
Jotkus K 1.00 

Jodis Kazimieras 1.00 

Jozaitis Antanas 2.00 

Jankauskis Boleslovas 1.00 

Jangiel Antanas 5.0 
Jakovicz Juozapas 5.00 
Jursonas Silvestras 1.00 

Jeroškus Povilas r.00 

Jucius Adam 1.00 

Jankauskis Tad 1.00 

Juozaitis A. Dr 5.001 
Jablonskis Antann 5 001 

Jozaitis Antanas 2.co 

Jankauskai Jonas 1.00 

Jodeika Petras t.oo! 
Jagminas Juozas 5.00 
Jasius Kazimieras t.oo 

Jamiška Nikodemas 5.00 
Jozaitis Juozas 2.00 

J varau Akas Antanas 5.0;) 
Janosonis Juozas 5.00 

Jurėnas Tarnas 5.00 
Jasukauskiene Agota -5-oo 
Jakutis 'Jonas 5.00 
'Juodis A- tanas 1.00 

Janeliu Jurgis i.oo 

jenelavičius Antanas 1.00 

Ivoška Domininkas 2.00 

Jasfnčiutė Kostancija 2.00 

Jasnauskas Kazimicr?" .... 1.00 

Juzėnas M i kolas 10.00 

Juzėnas Mike 1.00 

Janovarus Zenonas 5.00 
Jakubauskas Jurgis 2.00 

Jasaitienė Zofija 2.00 

Jureviee Kost 5.C1 
Jokubotiis Mikolas 5.CO 
Jakimousky Antanas 1.00 

Janulis Juozapas 2.00 

Janienas Antanas 1.50 
Janu?is Jonas 1.00 

Jaseviče N 3.00 
Kavaliauskas Perts W 10.00 

iKazragis J.uozapas 1.00 

Kačėnas Paul i.oo 

•Kalasinskas J i.oo 

Kalkatis J i.oo 

Kvetkauski J i.oo 

Kučinskas Kaz į.oo 

Krukonis Adolfina Mrs 10.00 

"Kazaitis Antanas 5.00 
.Kukutis J i.oo 

•Kalasinskas T i.oo J 
f 

Kazragis Juozapas i.oo 

Karlikauskas J. A 50.00 
Kasmauskis Anton ir Jadviga 5.00 
Kirkunas M 5.00 
Kauranskas Feliksas r.00 

Kačitis Paul i.ool 
.Kwiecinski Stanley i.oo' 
Klusas Juozapas 5.00 
Kavalauskas Aleksandra 2.00 

IKapočLivs Simanas 2.00 

Kareiva K 2.00 

Kčaitikė Monika 2.00 

■Kairis Mikas 1.00 

įKučinauskas Joe 1.00 

.iKaunetis Petras 1.00 

•Kulakauskas Joną* 1.00 

Kissel A i.no 

Kriščiūnas Ade)3 50c 
Kodis Jurgis 25c 
Kriukas Stan 15-°° 
K'.vėdaras Aleks. ... 5.00 
Kepersha T>. J 1.00 

Krauklis Tofelie 1.00 

Klimas VVilliam 2.00 

'Krūmas Jonas 2.00 

Kežas Mat«.hew 2.00 

Kulbis Kazimieras 1.00 

iKirba Kazimieras 1.00 

^Kazlauskas Petras 2.00 

Kulbis Petras 1.00 

Klemauskas Stan. ir Ona....i.oo 

( 'ug daugiaus). 
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Vietines Žinios 

PLIENO STREIKO 
STOVIS. 

Chicagos didesnieji lai- 
kraščiai leidžia paskalus, 
buk streikas pralaimėtas,< 
jau darbininkai grįžta prie i 
savo darbo ir tt. 

Bet Jonas Fitzpatrick'as, 
Chicagos Darbininkų Fede- 

racijos pirmininkas ir plieno 
streiko organizatorius, strei^ 
kierius stiprina r pilnai pa- 
sitiki, kad streikas bus lai- 
mėtas, nežiuriant, kad kapi-1 
talistai panaudojo žemiau- | 
sias priemones streiko lauži-1 
me. 

KOVA PRIEŠ ANGLIŲ 
STREIKĄ. 

Didesnieji Chicagos an- 

glių vvrtelgos vakar Indi- 
anapolyje turėjo mitingą, 
kuriame buvo tartasi kokiu 
budu užbėgti angliakasių 
streikui už akių. 

"Chicago Herald and Ex- 
aminer", praneša, buk an- 

glių vertelgos, Chicagoj, ži- 
no, kad tarp anglių kasy- 
klų darbininkų jau nuo se- 

nai yra mėtomi darbinin- 
kus klaidinantieji lapeliai, 
buk angliakasyklose 
randasi daugelis re- 

voliucionierių, bolše- 
vikų ir tam panašiai. Todėl 
anglių vertelgos stengsis, 
kad nebūtų iššauktas anglia 
kasyklų darbininkų strei- 
kas. 

Bet tie Chicagos biznie- 
rių planai ir paskalas ant 

angliakasių, tur but, kad 
mažas pasekmes turės, nes 

darbininkai jau pradeda su- 

siprasti ir žino ką jie reika- 

lauja. Todėl jei bus streikas 
vertas bus ir iššauktas, į 
nieką neatsižvelgiant. 

SUSIRINKIMAS. 

Chicagos Lietuvių Tarybos 
Visų Narių. 

Atsibus PC-tnyčioje Spa- 
lio 31 d., 8-tą, vai. vakare. 
Wodmanosalelėje. Svarbus 
klausimai: Rezoliucijos, 
Liet. Milit&rės Misijos priė- 
mimas, Amerikos Raudono- 
jo Kryžiaus (American Red 

Cross) Komisijonieriaus 
pribuvimas Chicagoje, aticla 
rimas "Drive" del Lietuvos 
ir užbaigimas organizavimo 
Tarybos Narių. 

Kiekvienas atstovas priva 
lo pribūti. Svarbu. 

J. P. Evaldas, Sekr. 

ILLINOJAUS LIETUVIU 
PAŠALPINIO KLIUBC. 

Mėnesinis susirinkimas \ 
vyks subatoj Lapkričio 1 d., 
8, vai. vakare, F. Dalkaus 
svetainėj, 3301 S. Morgan 
St. Visi kliubiečiai, malonė- 
kite susirinkti laiku. 

A. J. Lazauskas, Rašt. 

18 TOS GATVĖS LIETU 
VIŲ SUSIRINKIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 3 skyriaus susirinkimą.. 
į*yks spalio 30 d., Domini k j 
Šeimaičio svetainėj, So. t- 

non a ve. ir 18-tos gatvės. 
I šita susirinkimą kviečia- i. C 4- 

me atsilankyti visus apielin 
kis lietuvius bepartijų skirtu 
no, nes šį organizacija rūpi- 
nasi ne partijų, bet Lietu- 
vos reikalu. 

Valdyba. 

BRIGHTON park. 
Brighton Parko policijai 

hrjieškant kaltininko, kurio 
automobilius mirtinai sužei- 
dė John Raustis, 17 metų 
vaikiną, kaltininkas Paul 
Daugherty įėjo į policijos 
r amą ir tarė: 

"Ai tikiu, kad mano au- 

tomoblius tą vaiką permu- 
šė, nes aš važiuodamas prie 
Archet ir Sacramento gat- 
vių pa^učiau, kad mano au 

tomobįlus susitrinkė į ką 
tokį, be aš apsidairęs nieko 
nepaste'įėjau, tai ir nuvažia- 
vau nestojęs." 

Paul )auggherty yra kal- 
tinamas policijos kam jis ne 

sustojo prmušęs žmogų. 

MOKSJNIKAI REMIA 
MAIOIANO TEORIJĄ 

Vakr Chicagos moksli- 
ninkai, <flhe Post" reporte- 
riui atsalk, kad jie iki kas 

balius ir šokis 
RENGIAMAS "BIRUTES" CIlRO 

SUB-, LAPKRItlO-NOV. 1 d 1.019 m. 

VVINTERS SVETAINfiE, 
412 Sixth St., Racine. Wls 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. INiNGA 30c Y PATAI. 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės. "Birutės" Ches rengia puikiausi 
baily Kaip visados, taip ir dabar "Birutės" chorcakarai yra puikus 
Nepraleiskite progos, nes busite užganėdinti Gri puikiausia muzika 
Gilmano orchestra. Kviečia visus at'siian ti "BIRUTIETIS". 

RUGPJUČIO 7 d., 190£ 
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Gražus ir Iškilmingas 

V akara; 
KENO? 

DR STĖS LIETUVOS SUNUNO. 1. 
PAMINĖJIMUI 10 METU SUKAHJVIŲ 

DKAUGIJOS GYVAVIMO. 
KADA TAI BUS? 

NED., LAPKRIČIO NOV. 2 1919 
KUR? 

C. S. P. S. (SCHOOL) SVEMNĖJ, 
KAMPAS 48-TOS IR SO. HONOR1T. 

PRASIDĖS LYGIAI 7-TA V A LAN D A/A K A RE ■ 

KAS DAUGIAU? 

Bus Prakalbos, Muzikališki Mkalai, 
Deklamacijos ir kit°ki pamainimai. 

Žaismės ir Šokiai iki Ga. 
Bus ir daugiau... Bet kg. aš jur i 

čia pasakosin, kaip ateisite tai 
pamatysit! 
KIEK INŽANGA? 

TIKTAI 50c., ir už dr 
bužių pasidėjimą nem 

kesite. Komitete 
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RUGPJUCIO 7 d., 19 

nieku negali sakyti apie 
prof. Maiorano, italijono, 
teoriją, kurioj jis bando su- 

griauti Ne\vtono teoriją 
apie gravitaciją. 

Chicagos mokslinčiai nie- 
ko nesakę lauksią iki prof. 
šorius Maioranas parūpins 
savo teorijai daugiau faktų. 

ANT BRIDGEPORT SU- 
RINKTA $255.36. 

] Vakar Liuosybės Sąvaitės 
Į prakalbose, Mildos svetai- 
nėje, publižos atsilankė vi- 
V itiniai. Mat lytigas oras, 
■r atomai, kiek nubaidė žmo- 
r>- \c nuo prakalbų. Aukų Lie- 
tLvos reikalams surinkta 
$1. 5.36. 

OWN OF LAKE. 
Xe liojc, spalio 26 cl.. š. m., 

J. j' iias svetainėje, Teatrališkas 
K'liul) s '*Lietuva" statė scenoje 
3-j 11 veiksmų dramą "Žmonės". 
Perstatymas, galima sakyti, nusi- 

I sekė. •Geriausiai atliko p. X. Kli- 
' 
masauskis, varguolio rolėje, taip- 
gi gerai veikė ir jo duktė Ona — 

p-lė Z. Jareckaitė. Tik publikos 
buvo nedaug, tur but, kad lietaus 

•pabijojo. 
Taipgi ir ant galo., atsitiko ne- 

I malonus nuotikis. Susirinkęs buris 
padaužų norėjo sueiti svetainėn 

j veltui. Kada jiems buvo pasiprie- 
šiwta, tada sumušę tikietų parda- 
vėją, ir susigrūdę svetainėn, pra- 
dėjo kabintis įprie ramiai žaidžian- 
čio jaunimo. 

Norints, tai nemalonu Įtarti 
draugiją, bet t u tfu pasakyti tiesą, 

| kad mušeikos ir betvarkės kėlėjai, 
buvo nariai llalto Dobilo Kliubo 

Panašus apsireiškimas jau ne 

pirmutinis. Paskutiniuoju laiku, 
beveik ant kiekvieno vakaro, arba 

baliaus, p. J. J. Elias svetainėje, 
pasitaiko muštynės. 

Vakarų rengėjams patartina vi- 
sados turėti svetainėje policija, nes 

,mat vis dar randasi ir tarpe lietu- 
viu tokiu išdykėlių, kuriuos be po- 
licijanto buožės, negalima suval- 

dyti. Ten buvęs. 

LIETUVIAI 
SKAITYKITE 
"LIETUVA 

Ji r aiq r na i 

Jtye 
The Problems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Ma^oj knygelfis formoj žur 
nalas C4 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. 61a numeris Telk 
vipas paskirtas lietuvių rel- 
kalms. Cia rasite apart ki- 
tų šiuos e .alpsnius: 

£ 
VVKO ARE THE 
LITHUANIANS? 
$ 

THE NEW LITH. 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

SVARBA PASEKMIŲ. 
Jeigu jus skaitote kokį 

j nors tvirtinimą, jus visuo 
jmet užsiduodate tokių klau 
simų: Ar pasekmės pateisi- 
na tokį tvirtinimą? Nes tik 
pasekmės prirodo vertę pa- 
sigirimo. Trinerio American 
Elixer of bitter Wine yra 
geriausios gyduolės nuo vi- 
durių nesveikatingumo. Tai 
musų tvirtinimas. Štai ir pa- 
sekmės: "Weston, Nebr. aug 
24, 1919. Trinerio American 
Elixer of Bitter Wine yra 
geriausios vidurių gyduolės. 
Jos veikia stebėtinai puikiai 
Fr. Pacula". Trinerio Ange- 
lica Bitter Tonic yra nesu- 

lyginamas atnaujinime guvu 
mo ir energijos. Skaityk se- 
kanti: "Ballston Spa, N. Y., 
Aug. 19, 1919 Trinerio An- 
gelica yra puikus. Jis progel 
bsti virkštinimui suteikia po 
ilsio mėgą sirgo slogomis, 

i dabar Trinerio Angelica pa- 
' gelbėjo jei., Mich. Miller. 
Kiekvieno vaistininko sande 

■ lyje rasite šių gyduolių. Jos 
i,taipgi yra geriausiu ginklu 
Inuo influenzos. 

Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ashland Ave.,. | 

Chicago 111., j 
(Copyright 1919, by Joseph 

i Triner Company.) 

! PAJIEŠKAU Juozapo Skrupskio ir 
1 Akvilios Skrupskaičios iš Poižinio vie- 
į na8ėdžiaus, Šimonių parapijos Akvilė 
,6 metai Amerikoje. Juozapas 12 šeši 
! metai kaip girdėjau nuo jo iš Čhica- 
Į ros ir Ulijonos? Zubaučiutės iš Kupiš- 
į kio parap. Piruogų sodžiaus ir Juozapo 
Zuluono, Šimonių parap. Fargavonės 
vienasėdžiaus. Musų naujas adresas: 
JURGIS ŠILAIKIS. 459 Joseph Ave.J 
Rochester, N. Y. 

PARSIDUODA RAKANDAI. 
Parsiduoda 4 kambarių rakandai iš 

priežasties moteries mirties Atsišau- 
kite pas VINCĄ JANULAITI. 927 W. 
35th Place, Chicago, 111. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
Parsiduoda .Premier Sedan Automo- 

bilius su grynai nauju Continental Mo- 
tor ir transmisia. šis automobilius kų 
tik naujai nuteptas (nupentuotas) lr 
nauji tajerai uždėti. Parduosime labai 
pigiai Galima pamatyti. PEDERAL 
GARAGE, 1214 W. Jackson Blvd. 

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Petro 
Remeikio, Paeina iš Kauno gub., Tau 
ragės apskričio, Sartininkų valsčiaus, 
Vaitiškių kaimo. Turiu labai svarbų 
reikalų gavau laiškų iš Lietuvos. Kas 
žinote arba jis pats malonėk'te atsi 
šaukti šiuo adresu: JOHN ABRAM, 
4435 S. Wood S*. Chicago, 111. 

PAJIEŠKAU savo draugų, trijų bro- 
lių Bukių. Paeina iš Kauno rėdybos, Tauragės apskričio ir Tauragės mies- 
to. Pirmiau Antanas ir Augustas gy- 
veno Ckicagoje, o Kazimieras kitame 
mieste. Kas žinote arba jie patys ma- 
lonės pranešti sek-inėiu adresu: JOHN 
ABRAM 4435 S. Wood St. Chicago, 111. 

PARSIDUODA NAMAS. 
Gera proga kam reikalingas dviejų 

į augštų naujas mūrinis namas, apačioj 
storas tinka biie kokiam bizniui, o 
viršui penki kambariai guvenimui, pa- 
gal naujausi!} jtalsyma. Vieta apgyven- 
ta lietuvių; biznis gerai išdirbtas, turiu 
greitu laiku parduoti bėgyje 3jų savai- 
čių. Taipgi yra šulinis delei gasolino. 
biznis geras, randos neša $70.00 j mė- 
nesį. Inmokėti reikia $3000.00 cash, o 
likusius pagal sutartį Pasiskubinkite, 
nes turiu parduoti arba kas gerai biz- 
nį supranta, gali randavoti. 

J. ULINSKAS 
Savininkas 

1609 S. Main St., Rockford, 
m., 

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

Boye Needle Works 
4343 Ravanswood Aev. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

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

Telefonas Yards 723 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

DOWN TOWN 
Cor. State & S. TV. 18th 
N. W. cor. State & Van Buren 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madinon & State 
S. E. cor. Madison & Frankliu 
Cor. Van Buren & Franklin 
Cor. W. Adams & La Salle 
Cor. Van Buren & Wells 
S. W. Halsted & 18th Str. 
726 West 18th Street 
6W West West 18tb Str. 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS. 

nuo 16 iki 24 metų. 
LENGVAS ŠVARUS DIRBTUVES 

DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

$14. { savaitę pradedant $1. bonosy už 
pilną savaitės darbą. 

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

KF.XXF.DY BISCUIT WKS. 
1005 West Randolph Street. 

VAIKAMS, VAIKINAMS, 
VYRAMS. 

DARBAS PRIE PREKIŲ. 

VaiKai nuo 1G metų dirt t prie pildy- 
mo orderių, rišimo pundelių, svėrimo 

parcel post orderių ir kitų darbų. 

VAIKINAI. 
Dirbti prie stako, pakuoti orderius 
čekiuoti orderius, ir kitų darbų muaij 

prekių Departamente. 

VYRAI 

SHIPPIN 
.ir 

PREKIŲ DEPARTAMENTT'OSE 

Prie skiestimo Freight ir S ire^B 
siuntiniu. 

Pekerių, lėberių, trokorių Ir 
warehousemanų. 

Pastovus darbas. Gera alga pradedant. 
Puiki proga Išsidirbti gerų darbų. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
ir 

JAUNOS MOTERIS. 

Pilną laiką 
arba 

Dalj laiko. 
PrekiŲ, Shipplng ir Dirbtuvės 

Departamentai. 

Darbas prie prekių. 
Inspektavimas prekių. Vyniojlmaa pun 

dellų ir pildymas orderių musų 

ŠNIŪRELIŲ, ŽAISLU VAISTU, Ju- 
BILERIJOS ir kituos departamentuos. 

Isvpžiuojimo darbas. 
Sortavlmas pakų, pakavimas prekių. 

Svėrimas parcel post ordsrių. 

Dirbtuvės darbas. 
Lengvas, žvarus, užimantis darbas ma 

bu Popierinių baksų dlrbtuvgje. Trunk 
dirbturėjo. Sieninių popierių dlrbtuT&j 

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 KARPENTERIU. 
Patyruusių prie taieynio karų, taipgi 
leberių. Pastovis darbas gera mokes- 
tis. 

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

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Ateikite ant T 
vai. ryto. Užmoka kasdien?.. 

LORD & RUSFNELL. 

2424 So. Laflin 3tr. 

REIKALAUJAMA angHų malnle- 
rlų su šeimynomis lr nevedusių J Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

VALENTINU DSUSSSMAKING 
COT.-LEOE 

Mokina siuvimo, kirpimo, <Mtgnlng 
di«nornU lr vakarais d61 bizulo U 
namu. Paliudijimai Išduodami lr n* 
rba raiyklte, męs pasistengsimu 

pnlftlktl jums patarimu 
ros parūpinamo* dykai. Atsilankykit6 

2407 W- Madlson tt. 
SARA FATEK, Principal 

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valanoda nuo 4 Iki 8 vakaro 

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

, Dr. M. Heraiian 
15 RUSIJOS 

fVral iieiUTiami žinoma* per 16 ■« 

ti) kaipo patyręi gydytojai, ckirurga 
Ir akuierin. 

Gydo aitriai Ir ehroniikai liga*, i 
n] Moterų ir Tailnj, pagal oaujautia 
metodas. X-Ray ir kitokiai elektra 
rrletslma 

Ofisas Ir Labot atari ja: 102S W. 18tk 
Street, netoli Fiik Street 

VAL»\NDOS: Nuo 10—12 pietį), Ir 
6—8 vakaru}. Telephooe Canal 3110 

GYVĘNIMAS; 3412 S* Halsted at. 
VALANDOS: 8—*> rr»r. tiktai. 

Dr. G. N. Glaser 
Pr*ktlkuoJa ]m tf matai 

•149 t. Morgan it, karti U st. 

Specialistai Moteriikų, Vrrilk*, 
ir Chroniški} Ligų. 

Valandoa: 9—10 ryto, li—I *t 
plet. *—9 y^k., NedSl. f—1. 

TELEFONAS YARD8 M7. 

Tel. Ya"ds 3654. 

'4rs7.A.Michniewic 
BaJ.ęuyl Akušerljo | 

kolegiją; Ilgai prak* 
kavusi PennallvanJ 
jos hoapltal&se. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą vlaokic 
8e ligoaa moterims ij 
merginom* 
31t3 So. Halcted St 

(Ant aatry lubų) 
Chlcagl, III. 

AKUSEP.Kfc 4 

Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai vakaro 

Phone«: Yardi 155—551 
Be&iu'enc* Pbone Drorcr 7781 

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

PUdoim* V'isolaui Receptui 
3601 80. HAL9TEB ST. CHICAGO 

Telephom* Drorer 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

... DENTISTA8 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Nedaliomis pagal sutartį. 
3261 8. HALSTED 37, CHICAGO 

Ofisai: Tei. brover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Chlcagos .4712 3. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 
Rezldenolja 3336 W 16-th Street 

Talephona prospect 8585 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U*»Y8EN£JU8I08 

t I • O • 

Tal&ndoa: 9 lld 12 ir 4 iki 9 
▼akar&la. 

3103 SO. MORGAh STREET 

DR. M. T. STRIKOLIS 
Lietuvi® Gydytojas Ir Chirurgas 

2914 W. 43rd St. ir Franclsco Av. 
Telefonas HeKinley 223. 

Ofisas: 17k7 W. 47th St. (47 ir \Yood) 
Telefoną* Boulevard 160 

Vai.: 10 ryto Iki 2 po pietų; 6:80 iki 
8:30 vak. N»dėlioiiita 9 iki 12 ryto. 

Tel Prover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTA9 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

NedSliomis pagal Butarirajj 
4712 80. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-toa Gatv3». 

Telephons Yards 1532 

DR. J. KUUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaiki) ir vyt j. 
Specialiai y; d o limpančias, senas Ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 80. HaĮated St., Chlcago, III. 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 
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