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Finai sumušė 
bolševikus,. 

Nori Prancūzijos kolionijoms 
atstovybes Lygoje. 

Senatas balsuos ly- 
gos klausime. 

Rasinese riaušese 10 užmuštų. 
FINAI SUMUŠĖ BOL- 

ŠEVIKUS. 

Kopenhagenas, spalio 1 
d. — Iš Helsnigforso prane- 
šama, kad, sulyg paskelbi- 
mo laikraščio Novaja Rosi- 
ja, Fiiiliandijos generolas 
Balakovič sumušęs bolševi- 
kus ties Bulata. Sakoma, 
kad šiame mūšyje turėjo pa- 
siduoti net visa bolševikų 
devizija. 

NORI FRANCUZIJOS KO- 
LIONIJOMS ATSTOVY- 

BĖS LYGOJE. 

Paryžius, spalio 1 d. — 

Šiądien atstovu bute buvo 
gvildenant tautų Lygos klau 
simas. Atvtovas Augagneur 
pareikalavo, idant tautų ly- 
goje butų atstovai nuo Fran 

cuzijos kalionijų. Mat Ang- 
lijos kolionijos turės savo 

atstovybę tautų lygoje. 

SENATAS BALSUOS 

LYGOS KLAUSIME. 

Washington, D. C., spalio 
1 d. Ketverge, 2 d. spalio 
senatas ims balsavimui se- 

natoriaus Fall pataisymus 
prie tautų Lygos konstituci- 
jos. Jo yra viso 34 pataisy- 
mai, kurių tikslas yra ap- 

saugoti Suvienytas Valstijas 
nuo dalyvavimo įvairiose 
komisijose, kurias skirs tau 

tų lyga. 
Sulyg Fall rekomendaci- 

jos Suvienytos Valstijos ga- 
linčios dalyvauti atbudavo- 
iimo komisijoje. 

Bet S. V. atstovas ir ciaj 
nebūtų pilnateisis; jis tu-. 

retų balsuoti tik pasiklauj 
sęs savo valdžios. Jis pil- 
nateisi butų tik klausimuo- 
se lytinčiuose gabenimą rei- 

kmenų ir panašiai. 
Washingtone yra nuomo- 

nė, kad visi Fall pataisymai! 
bus atmesti. Mat vieni skai 
to šiuos pataisymus silp- 
nais; kiti gi visiškai stovės 

pvieš visus pataisymus; to- 

kiu budu Fall pataisymai 
turės mažumą. 

RASINĖSE RIAUŠĖSE 
10 UŽMUŠTŲ. 

Helena, Ark., spalio 1 d. 

Pranešama iš Elaine, kad 

ten tapo užmušta 2 baltvei 

džiai ir 7 juodveidžiai, kuo 
met jieškota kaltininkų už 
mušime gelžkelio agento 
Adkins. 

Susiremime tapo paleista 
keli šimtai šūvių; sakoma *•7 

yra sužeistų iki 25 ypatų. 
Vietos policija bejiegė pa 
laikyti tvarką. 

Iš Little Rock pranešama, 
jog iš Pike stovyklos siunčia 
ma į riaušių vietą 500 fe 

| deralės kariumenės. 

NEW YORKE SUSTREI- 
KAVO 20,000. 

New York. spalio 1 d. — 

Mašinistų unijos viršininkai 
pranešė, kad šiądien su- 

streikavo laivų yardų darbi- 
ninkai: mašinistai, dailidės, 
paipų prifcaikintojai ir išlau- 
kiniai darbininkai, — viso 

apie 20,000. Jie reikalauja 
44 valandų darbo sąvaitės 
ir pakėlimo algos. 

Prie jų taipgi prisidėjo 
Brooklyno botų krovėjų ir 
kiti uosto darbininkai, viso 
apie 3,000. Daugelis botų 
sustoja veikią, nes jų įgulą 
prisideda prie streiko. 

GOLTZ JŽEIDĖ TALKI- 
I NINKU VIRŠININKĄ. 
f 

Ryga, rugs. 3 0d. (per 
Londoną). Generolas Goltz 
parašė įžedžiantį laišką 
Anglijos generolui Burt, ku- 
ris yra viršininkų talkininkų 
misijos Baltiko šalyse. Ir pri 
dėčkan leido <,ą laišką at- 
spausdinti vokiškame laik- 
rašty ie, kuris platinamas 
tarpe vokiečių kareivių. 

Gen. Goltz pranešė gen. į 
Burt, kad vokiečiai karei- 
viai Baltiko šalyse nepri- 
klauso r "o Vokietijos val- 
džios ir nepildo įsakymų. 
Kuomet gi Burt pareikalavo 
pranešti tų nepriklausančių 
nuo Vokietijos vokiečių ka- 
reivių vardus, tai Goltz at- 
sisakė diskusuoti šį klausi- 
mą, pabrieždamas, kad gen. 
Burt įžeidžiąs Vokietiją. 

NAUJA MAŽA RESPUB- 
LIKA. 

T 
Coblenz, spalio 1 d. — 

Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Tribūne 
pi-aneša, kad pietinėje Rei- 
no provincijos dalyje, kurią 

Kares Dievaičiui Atsilankius. 

© Vventcrn New«pup«r Unlon'::3 
v.:-;--'; 

laiko užėmusi talkininkų ^a' 

riumene, įsisteigė nauja 
respublika Birkenfeld. Ši 
nauja respublika turinti tik 
-10,000 gyventojų. 

VOKIETIJA GRAŽINS 
BELGIJAI GROBIUS, 

Brusselis, spalio 1 d. — 

Vokietijos ministeris užrube 
žinių reikalų įsakė visiems, 
kurie turi kokius nors daly 
kų paimtus iš Belgijos, kad 
pristatytų juos Vokietijos 
sugrąžinimo komisijai 

Frankfortan iki 15 dienai 
gruodžio mėnesio. 

VIENNA TURI MAISTO 
2 SĄVAITĖMS. 

Vienna, spalio 2 d. — 

Maisto kontrolius pranešė, 
kad mieste miltų yra tik 
dviem sąvaitėm ir yra sunku 
jų dagauti, nes neramumai 
Balkanuose apsunkina mrl- 
tų dagavimą. Lyginai yra 
didelė stoka ir mėsos. 

BERLYNAS IŠNUOMUO- 
JA KALĖJIMUS. 

Berlynas, spalic 1 d. — 

Mieste yra didele stoka na 

mų. Priėjo prie to, kad mies! 
to valdžia nusprendė išnuo 
muoti senojo kalėjimo kam 
barelius dėl gyvenimo. Iš 
laukiniai kambarėliai daug 
brange, ii už vidujinius. 

RUSAS GENEROLAS AT- 
SIPRAŠO AMERIKONŲ. 

Washington, D. C., spalio 
1 d. — Pranešama, kad ge- 
nerolas Rozanov atsiprašė 
ameriknų už suėmimą ir mu 

Šimą amerikono aficiero ir 
kareivio, ką padarė Sibiro 
kazokai. 

DARŽINĖJ SUDEGĖ 
4 VYRAI. 

Midville, Pa., ings. 30 d. 
Nuo inžino kibirkščių užsi- 
degė viena daržine. Darži- 
nųje buta keturių vyrų, ku- 
rie, užkirtus ugniai kelią iš- 
ėjimo, sudegė. 

MAISTAS VOKIETIJOJE 
ATPIGO. 

Berlynas, rugs. 30 d. — 

Maistas Vokietijoje atpigo 
apie 50 nuošimčių, ką pa- 
darė nuėmimas blokados. 

SUCTREIK \V0 UOSTO 
DARBININKAI. 

San Francisco, CaL, spa- 
lio 1 d. — Uosto ir laivų 
Sftatymo darbininkai išėjo 

streikan šį rytą. Streikas pa- 
lietė San Francisco, Taco- 
ma, Portland ir Los Ange- 
les Skaičius streikuojan- 
čių dar tikrai nesužinotas. 

Streikas inkilo, kad laivų 
statymo komisija nesutiko 
atšaukti naujai nustatytą al- 
gos lentelę. 

SUNAIKINS HINDERBUR- 
GO STOVYLĄ. 

Berlynas, spalio 1 d. — 

Čia ilgą laiką stovėjusi di- 
delė medinė Hinderburgo 
stovyla, kurion vokiečiai ka- 
lė auksines ir sidabrines vy- 
nis. Tas davė Vokietijos iž- 
dui nemažai pinigu. Dabar | 
pranešama, kad si stovyla 
bus sunaikinta šioje sąvai- 
teje. : 

IOWA VALSTIJA TUR- 
TINGIAUSIA MEITĖ- 

LIAIS. 

Des Moines. Iowa valsti- 

ja turi daugiau meitėlių ne- 

gu bilo valstija unijoje. Iowa 
valstijoje priskaitoma ir., 
925, 000 mvitėlių; Illinois 
vai. 5,724,000; Mis^ouri, 4, 
943,000; Indiana, 4,660, 
000; Nebraska, 4,266,000; 
Georgia, 3,043,000 meitėlių. 

ČECHO-SLOVAKIJA 
JIEŠKO SUTARČIU 

SU CHINIJA. 

Pekinas, spalio 1 d. — 

Čecho-Slovakija kreipėsi 
prie Chinijos, kad padarius 
si; šia šalimi pirklybos su- 

tartį. Chinijos valdžia atsi- 
sakė daryti specialę sutartį, 
bet pažadėjo suieikti Čecho- 
Slovakijai progą daryti biz- 
nį Chinijos uostuose be su- 

tarčių. 

TOKYO KLERKOS 
SUDARĖ UNIJĄ. 

Tokyo, spalio 1 d. — Šio 
miesto raštinių darbininkai 
sudarė savo uniją ir jau pra 
žioje savo gyvenimo parei- 
kalavo idant pelnas butų 
dalintasi darbo ir kapitalo. 

GIRIOS GAISRAS 
SUVIRINO BĖGIUS. 

Vancuver, B. C., rurgs. 30 
d. — Vakarykšti tardymai 
parodo, kad laike girios 
gaisro per paskutinę savai- 
tę tapo suvirinta gelžkelio 
bėgiai, kurių daugelis tie- 
siog susidvilinkavo. Taipgi 
tapo sunaikintas medinis 
gelžkelio tiltas, todėl trau- 
kinių judėjimas tūlam laikui 
sustabdytas. 

STREIKAS NEW YORKO 
SPAUSTUVĖSE. 

New York, spalia 1 d. — 

250 spaustuvių šiądien tapo 
uždaurytos dėl streiko 
spaustuvių darbininkų. Strei 
kuoja, kaip apskaičiuoja- 
ma, apie 10,000 darbininkų, 
kurie reikalauja 44 valandų 
darbo savaitės ir pakėlimo 
algos. 

Streikas sustabdė beveik 
visus New Yorko žurnalus. 

NAUJAS RUMUNIJOS 
KABINETAS PkIEŠ 
TAIKO SUTARTI. 

Vienna, spalio 1 d. — 

Pranešama iš Bucharesto, 
kad naujas Rumunijos mi- 
nisterių kabinetas, kurį su- 

darė generolas Vaitojanu 
yra prieš pasirašymą po tai 
kos sutartimi su Austrija, jei 
sutartyje nebus padaryta 
tūlos permainos. 

STREIKERIU SKAIČIUS 
DIDĖJA. 

Pittsburg, Pa., spalio 1 d. 
Plieno streiko komitetas pra 
neša, kad šią sąvtitę strei- 
kerių skaičius plieno ir ge- 
ležies dirbtuvėse padidėjo 
ant 33,000, ir šiuo laiku, 
kaip pranešama, streikuoja 
apie 375,000 plieno darbi- 
ninkų. 

Bet plieno kompanijos 
tvirtina, kad plieno ir gele- 
žies streikas vis silpnėja. 

oras" 
Chicagoje ir apielinkčje. 
Šiądien dalinai debesuo- 

ta; maža atmaina tempera- 
tūroje; įvairus vidutiniai 
vėjai. 

Saulėtekis, 6:48; 
Saulėleidis, 6:30. 

Lietuviai neis ant 
Petrogrado. 

Lietuviai džiaugiasi del valdžios pripažinimo per 
Angliją. 

Kaunas rugs. 29 d. (per 
Kopenhageną, spalio 1 d.). 
Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Daily 
News, Michal Farbman, pra 
neša, kad jis po Keturių mė- 
nesių nebuvimo Lietuvoje 
vėl pribuvo Kaunan, kur ra- 

do didelę atmainą. Vieton 
vokiečių visose viešose įstai- 
gose dirba lietuviai. Teisybė 
visur matosi tūlas neprak- 
tiškumas, bet p-eriau ir norė- 
ti negalima, nes žmogus ne- 

vaikščiojęs negali išsyk bė- 
gioti. 

Čia upas pakilęs, kadan- 
gi Anglijos valdžia pripaži- 
nusi Lietuvos dabartinę val- 
džią, kas faktiškai reiškia 
pripažinimą Lietuvos nepri- 
gulmybės. 

Lietuvos premieras Šio ■ 

žiavičius šiądien su džiaugs- 
mu rodė oficiali dokumentą 
iš Anglijos užrubežinių rei- 
kalų ministerijos, 1 .iriame 
pranešama apie pripažini- 
mą Lietuvos valdžios. Šis 
pripažinimas, girdi, duo- 
dąs pradžią užmegsti diplo- 
matinius susinėsimus ir pra- 
dėti reikalauti teisotai pri- 
klausančių Lietuvai žemių. 

Yra vilties pagerinti 
finansus. 

Finansų ministeris p. Vi- 
leišis pripažinime Lietuvos 
valdžios mato progą page- 
rinti šalies finansinius rei- 
kalus, kurie vedant nuola- 
tinę karę su Lietuvos prie- 
šais yra susilpnėjf. Girdi, 
gal galima bus gauti pasko- 
lą Anglijoje. 

Lietuviai nepatenkinti, 
kad Lietuvos valdžią pri- 
pažino ne visi talkininkai 
bendrai, bet viena Anglija. 
Toliau pabriežė, jog nėra 

sekretu, kad Francuzija di- 
deliame Lietuvos-Lenkijos 
ginče palaiko Lenkijos pu- 
sę. 

Bėgyje keturių mėnesių 
politiška situacija Lietuvoje 
labai persikeitė. Pirm ketu- 
rių mėnesių Lietuvon veržė- 
si bolševikai ir visų buvo 
dedamos pastangos, kad ap- 
siginus nuo užpuolikų ir 
bolševikai tapo išvaryti. Bet 
dabar Lietuvon veržiasi len- 
kai 

Lietuviai neis ant 

Petrogrado. 
•« ! *9 

Užklausus ar mano lietu- 
viai eiti ant Petrogrado ka- 
tegoriškas atsakymas, kad 
ne. si 

Girdi ,kaip galima eiti 
ant Petrogrado, jei bėgyje 
10 mėnesių karės su bolše- 
vikais tapo išeikvota apie 
75 nuošimčiai kariškos me- 

džiagos. Pirma Lietuva n c- 

turi tiek galės, kad ėjus ant 

Petrogrado; antra siunčiant 

kariumenę Rusijon, lietuvių 
kariumenė susidemoralizuo- 
tų; tręšia, negalima užpulti 
Rusiją, kuomet Lietuva yra 
užpuolama per lenkus. 

Girdi, užpuolant bolševi- 
kams žmonės ginė savo 

kraštą, savo namus, bet jie 
nenoriai eitų kariauti sve- 

timan kraštan su nesupran- 
tamais jiems tikslais. Tokia 
me atsieikime ir bolševikų 
propaganda turėtų ant karei 
vių įtekmę. i 

Prie to kaip, girdi, galima 
butų pasiųsti lietuvi sodietį 
svetur, kuomet lenkai ver- 

žiasi jų gimtinian kraštan, 
naikina sodžius ir skriaudžia 
vietos gyventojus. 

Nenori gelbėti rusams 

imperialistams. 
Premieras ir bile vienas 

užklaustas apie pagelbą Kol 
čakui atsineša su nepasiti- 
kėjimu. Jie tame mato im- 
perialistinius rusų naciona- 
listų siekius. 

Lietuva, tiki, kad Kolča- 
kas, Denikinas ir kiti dabar 
tiniai priešbolševikiški lyde- 
rai turinti galutiname tiksle 
atstatymą Rusijos, buvusios 
1914 metais. 

Premieras pagaliaus už- 
reiškė, kad kiekvienas lie- 
tuvys šiuo laiku jaučiasi, 
kad, gelbstint Kolčakui ir 
Denikinui, jis gelbsti kasti 
kapą savo tėvynės neprigul- 
mybei. 5 

Netiki apie taiką Su 

bolševikais. 

Premieras šiuo laiku nėra 
tikras ar yra galima taika 
su bolševikais. Bolševikai 
nori taikos ir Baltiko valsti- 
jos irgi trokšta nustoti krau- 
jo praliejimą ir imtis už at- 
budavojimo darbo. Šiuo lai- 
ku eina tarimasi Rygoje 
klausimuose linkui taikos 
su bolševikais. 

Bet taka su bolševikais 
yra galima tik tuomet, jei 
tas bus daroma bendrai vi- 
sų Baltiko tautų ir jei ta\u 
pritars ar rems talkininkai 
ir neutralės valstybes. Delei 
šios priežasties Baltiko šalįs 
kreipėsi prie talkininkų, kad 
imtą dalyvumą derybose 
Baltiko šalių su bolševikais. 

Bet ar talkininkai sutiks 
imti dalyvumą minėtose de- 
rybose nežinia; vienok apie 
Francuziją manoma, kad 
ji nenorės turėti nieko benci 
ro su tomis derybomis. 

Lietuvoj taika reikalinga 
netik iš politiško atžvilgio, 
bet ir iš ekonominio. Bėgyje 
devynų mėnesių Lietuvos 
valdžia tarėjo įplaukų nuo 

taksų apie 25,000,000^ mar- 

kių, gi išlaidų buta apie 
140,000,000 markių. Iš šios 
sumos karės reikalams iš- 
leista 85,000,000. !1A| 
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VOKIEČIUS NE JUOKAIS KRAPŠTO 
LAUK IŠ LIETUVOS. 

Prilipo tie vokiečiai i*rie Lietuvos kū- 
no yt smala prie rnadžio. Daug kartų jau 
jiems buvo įsakyta išsikraustyti ir nuo Lie 
tuviy Valdžios, ir nuo maršalo Foch, ir nuo 

anglų generolo Gough ir kitų. Bet mūsiš- 
kiai "globėjai" tik juokus krėtė iš tų visų 
įsakymų. Vokiečiai neva krausties, daly- 
dami du žingsnius pirmyn, o trįs atbulyn, 
važinėjo, taunkėsi po visą iLetuvą, vis ką 
vogė, plėšė, degino, niekino, kėlė laukinės 
bakchanalijas. 

Įvairiausių priemonių griebiasi tie taip 
jkirus prūsokai, kaęi tik kuoilgiausiai pa- 
būti musų žemėje. Neseniai jie tuo tikslu 
buvo solosę "maišto" komediją. Kuomet 
talkininkai pareikalavo, kad generolas von 
der Goltz su jo 50,000 kareivių išsinešdin- 
tų iš Lietuvos, cai vokiečių valdžia atsakė, 
kad ji "paliepusi" savo kareiviams krau- 
stytis lauk iš Lietuvos. Bet kareiviai "ne- 
paklausė" paliepimo. Kuomet vokiečių 
valdžia vėl tapo užklausa kodėl vokiečiai 
dar Lietuvoje, tai ji ėmė teisinties, kad, gir 
di, ji paliepusi, bet kareiviai pakėlė "mai- 
što," nenori eiti ir tiek. 

Ko vokiečiai nori Lietuvoje tik aklas 
to nemato. Pirmiausia, jiems rupi musų duona, jiems seilė varva žiūrint į Lietuvos 
turtus. Juo daugiau jie nugabens Vokieti- 
jon musų miško, gyvulių, grudų ir kitų da- 
lykų, juo smagiau bus besąžiningiems sve- 
čiams ant širdies. Bet tuose vokiečių oku- 
pantiį ''triksuose" yra ir grynai politinių tikslų. Vokiečiai vis dar neatsižada tur- 
tingų Pabaltmario kraštų ir tikisi šiuomet 
ar tuomet juo3 pasisavinti. Golta'o karei- 
viai, sulindę į Lietuvą nekantriai, laukia 
bene kils tarp talkininkų kokia nors sui- 
rutė,-ar tai nesutikimas jų tarpe, ar viduji nė revoliucija, ar taip kas nors kito. .Tuo- 
met vokiečiai pasinaudoję tuomi griežtai 
atsisakytų išeiti iš Lietuvos ir kitų Pabalt 
mario kraštų, idant tojdu budu atsilyginti už karės prakišimą. Tai tikslu ir rengia gudruoliai vokiečiai visokias "maišto" ko- 
medijas, nes juo ilgiau užsitęs jų buvimas 
Lietuvoje, juo didesnė galimybė užvaldyti Lietuvą. Taip bent mano tie neprašyti sve 
ciai. 

Gal vokiečiai ir clel to vis nesikraustė 
iš Lietuvos, nes matė, kad talkininkai ne- 
labai griežtai juos spiria. Bet dabar da- 
lykai virto kitaip. Paryžiaus politikai ga- 
lų gale suprato, kad neišprašyti vokiečių geruoju iš Lietuvos, o tolimesnis leidimas 
ten jierns buti, gali pagimdyti daug nepa- sitikėjimo talkinininkais. Taigi, talkinin- 
kai pagaliaus sumanė ne juokais prispirti 
yon der Goltz'ą išsinešdinti iš Lietuvos į 
savo "vatherland'ą." Telegramos iš Eu- 
ropos praneša, kad Vyriausioji Karės Ta- 
ryba nutarusi pasiųsti per maršalą Foch 
nota Vokietijai, griežtai reikalaujančią, j kad vokiečiu kareiviai kuogreičiausiai ap-l leisiu musę šalį. Jeigu vokiečiai ir šį kartąį nepaklausys paliepimo apleisti Lietuvą, tai 
talkininkai Grąsina užblokuoti juos ir vėl I 
badu marinti. ' 

į Nenoroms veržiasi iš krutinės paleng- 

vėjimo atodusys, perskaičius tą pranešimą 
iš Paryžiaus. Išrodo, kad šis paskutinis' 
reikalavimas tikrai prispirs vokiečius, mes- 
ti krėtus juokus ir rimtai atšaukti namo sa 

vo kariuomenę, kuri pridarė tiek daug blė 
džių musų nuvargintam kraštui. 

Tai bus smagu, kuomet galėsime pa- 
sakyti: "Nebėra jau jų čia visiškai." 

BE KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ. 
Yra maža šalis susidedanti iš šešių 

milijonų gyventojų, Kurių penki milijonai 
nėra matę kintamųjų paveikslų. 

Lietuva, seniausioji Europos republi- 
ką, dar nėra regėjus Charlie Chaplin. 

Vaizba jau tapo pakelta. Ir Lietuva 
veikiai pasirūpins persigabenti filmų. Lai 
ke karės toj šalyje nebuvo paveikslų. Pirm 
karės Lietuva filmas persi traukdavo iš Vo 
kietijos ir labai nedaug iš Amerikos. 

Didžiuma Lietuvos teatru buvo gabe- 
nami iš vietos j vietą, kaip kad cirkai kru- 
tamu jų paveikslų organizatoriai važinėda- 
vo po Lietuvą ir važiuodavosi su savim 
filmas. 

Lietuvos rinka laukia siuntinių iš Ame 
likos. Iš lietuvuvių krutėjimo matyti, kad 
Lietuva pakils iš karės sunaikimų, grei- 
čiaus negu kitos šalis, nes Lietuva ekono- 
miškai yra turtinga. Vienok pastaruoju 
laiku Lietuva turi mažai pinigų. Bet, kaip 
Lietuva maistu yra pusėtinai aprūpinta, tai 
jei ir netaip mirtinai pinigai bus reikalin- 
gi, kuomet kraštas bus atstatytas. 

Šalyje, kuri turtinga ekonomiškai leng 
va Įsteigti ir krutamuosius paveikslus. Že- 
mė ir darbininkai ten dar pigus. 

Po to viso, krutamieji paveikslai netu 
l>'ės lenktyniautis su drama, nes kol kas 
Į ten dramos dar nesiranda. Visoj Lietu 
Įvoje nesiranda nei vieno profesionališko 
teatro, kuris butų lošimai lietuviškoj kal- 
boj. Amerikos filmų industrijos Lietuvo- 
je labai pageidaujamos ir jos ten bojuos 
drauge su pačia šalia. 

(Iš "Danbury (Corsn.) Wew3.") 

PLANUOJAMA UŽVESTI PREKYBĄ 
SU NAUJOMIS TAUTOMIS. 

Taikos Tarybos pakeltas klausimas 
kas link užvedimo prekybos su naujomis 
tautomis buvo toliau gvildenamas New 

lYorke, kur Įvyko visų Suv. Valstijų pra- 
monininkų konvencija. 

Jau daugelis biznierių teiraujasi ko- 
ki-1 budu i naujų tautų rinkas pristatyti 
reikalingus produktus ir kokie bus komer 
cijiniai ir finansiniai nustatymai. 

Miniama konferencija žadėjo apkal- 
bėti kokiu budu užvesti prekybą su Jugo- 
slavia, Čekija, Lenkija ir Lietuva. Toj kon 
ferencijoj žadėjo dalyvauti visų paminėtų 
tautų oficialiai ir komercijiniai atstovai. 

Apkalbant kokiu budu užvesti kcmer 
cija su naujomis tautomis Guaranty Trust 
Company Allen Walker, kuris įeina Į mi- 
nimos konferencijos komitetą pastebi, kad 
mažai persikeitė komercialės metodos tų 
tautų, kurių valdžia persikeitė. 

"Dabartinis rubežių persikeitimas ga- 
lėjo visai nepaliesti vaizbos, apart muito 
ir papročių prisilaikymo, sako Walker. Ten 
randasi nemažai bankinių įstaigų su kurio- 
mis galima bus vesti įvairus biznio reika- 
lai. Męs turėsime atnaujinti biznį su'ten 
esančiomis pirmomis Jugoslavijoje, Čeki- 
joje, Lietuvoje, Rumunijoje, Turkijoje, Bul 
garijoje, Austrijoje ir Vokietijoje. 

Nors Amerikos pirkliai privalo prisi- 
laikyti Taikos Tarybos įsakymų ir laukti 
iki galutinai bus padaryta taika, vienok 
jie dabar turi teisę si įvažiuoti ir pasitarti 
kas link busimos vaizbos klausimų." 

(Ii "New York Times.") 

SENATORIUS G. P. MCLEAN ITEiKE 
SENATUI LIETUVIŲ PETICIJA. 

Waterbury šakos Amerikos tautiškos 
lietuvių draugijos ir lietuviai Amerikos pi- 
liečiai iš Thompsonville maldaują Suvie- 
nytų Valsttijų. kad pripažintų Lietuvos 
neprigulmybę ir pagelbetu Lietuvai kaip 
materiališkai, taip dvasiškai. 

Toji peticija tapo įteikta S. V. Senatui 
rugsėjo 11 d,, per senatorių Goorge P. Mc- 
Lean. 

(IŠ Waterbury (Conn.) Republican"). 

Jau Lietuvos dvarus dalija. 
"Išeivių Draugas" gavęs 

pranešimą iš Londono, kad 
Lietuvos valdžia jau pradė- 
jusi dalyti bežemiams d va 
rus. Kiekvienai šeimynai j 
duodama po 30 margų, su 

išmokesčiu ant 40 metų. 
Gaunant žemę pirmenybę 
turi tie vyrai, kurie tarnau- 
ja Lietuvos armijoj. 

Už dvarų žemės dalijimą 
bežemiams valstiečiams da- 
bartinę lietuvių valdžią te- 
galima tik pagirti. 

Naujas Lietuvos Karės 
Ministeris. 

"Kariškių žodis" prane- 
ša, kad pirmasai Lietuvos 
Krašto Apsaugos Ministeįis 
Merkis įteikęs Ministerių 
Kabinetui atsistatydinimo 

j raštą. Laikinai Krašto Ap- 
saugos Ministerio pareigas 
karininkas Žadeikis. 

Naujasai musų ginėjas 
yra baigęs Petrogrado uni- 
versitetą. Europos karės me 

tu jis tarnavo Rusijos ar- 

mijoj. •. '-i 

Lenkų sukilimai prieš 
Lietuvos valdžią. 

Lenkai ir musų sulenkė- 
ję išgamos paleido į darbą 
visus savo pragariškus įran 
kius, kad tik nuversti dabar 
tinę Lietuvos valdžią. "Ka- 
riškių Žodis" štai ką rašo 
apie vieną L ikų sukilimą 
Lietuvoje: 

"šeštadienį rugp. 24 d. 
sukilo prieš lietuvių val- 
džią Seinų lenkai. Jie tai 
padarė susitarę su tikrais 
lenkais, slaptai jų prisi- 
kvietę miestan ir gerai 
apsiginklavę. Buvo jų 
dar gi ir kulkosvaidžių. 
Lietuviai, netikėtai iš pa- 
salų užpulti, turėjo laiki- 
nai iš Seinų pasitraukti, 
nukovę, apie 50 lenkų ir 
daug sužeide. Tečiau ga 
vę paspirties, sugrįžo ir, 
pusvalandį pasimušę, vėl 
buvo atsiėmę Seinus. Te- 
čiau, pristigę šovinių, vėl 
turėjo pasitraukti, vėl už- 
kloję savo kelią lenkais. 
Čia pasižymėjo savo niek 
šišku darbu lietuvių kari- 
ninkas Barclauskas. Jis 
perėjo lenkų pusėn ir įda 
ve jiems savo kareivius, 
tečiau lietuviams pasise- 
kė juos išvaduoti. To ju- 
došiaus tėvas ties Rasei- 
niais turi savo dvarą." 
Lietuvos dvarininkai pri- 

valo but kuostipriausiai pa- 
žaboti, nes kol jie bus įsi- 
galėję, tol mes ponai neturė 
sime ramaus gyvenimo, jie 
visuomet kels maištus. 

Dr. Drangelis rezignavo iš 
Neprigulmybes Fondo pir- 

mininkystis. 
Šiomis dienomis Lietuvos 

Neprigulmybės Fondo pirmi 
ninkas Dr. K. Draugelis 
įteikė Centrui savo rezigna-; 
ciją. Dr. Drangelis išbuvo 
Neprigulmybės Fondo pir- 
mininku dviejus metus ir ne 

mažai pasidarbavo jo labui. 
Jis taipo gi buvo Kalėdų 
Eglaitės fondo sumanytojų, 
į kurį įplaukė apie $50,000. 

Kas užims D-ro Drauge- 
lio vietą dar nežinia. 

Latviai nori musų Mažeikių. 
Nors prieš karę mūsiškė 

Palanga priklausė prie Kui- 
so rėdybos, bet latviai ne- j 
mano atimti ją nuo Lietu- < 

vos. Bet jie nori gauti nuo ] 
mūsų Mažeikius. Tą norą į 

Sav© Jėgomis daugiausia 
gaiime padaryta 

Gyveno vienas jaunas 
žmgus, beturtis, bet suma- 
nus ir savaime išsimoksli- 
nęs. šiaip taip susikrapštęs 
nedidelį sumą pinigų, nusi- 
pirko jis šešmargį, pasista- 
tė triobelę ir gyvena sau. 
Po trijų ar keturių metų 
nusiperka vėl tiek pat že- 
mės, žinoma, užsitraukęs 
sau nemaža skolos. Aplin- 
kiniai ūkininkai ėmė į jį žiu 
reti, kaip į paskendusį sko 
lose žmogų. Bet štai tasai 
"paskendęs skolose žmo- 
gus" po 5 metu dar prisi- 
perka apie 15 margų žemės, 
išsistato naujas triobas, įve 
da nedidelį pieno ir mėsos 
ukį, vienu žodžiu, vesdamas 

intensyviai ukį pakelia jo 
kulturą gana aukštai ir ima 
už visa tai gražų pelną. Pra 
slinksta vėl keletas metų, jis 
išmoka beveik visas skolas 
ir gyvena kuopuikiausiai. 
Kaimynai, pamatę jo gražų 
ukį, jo gražias triobas ir gy 
vulius ir jį patį be vargo 
'gyvenant, nastojo apie jį 
nebutus daiktus kalbėję ir 
ėmė žiūrėti į jį jau pavy-4 
dėdami. 

O kaip jautėsi tasai ant 
save kojų atsistojęs ukinin 
kas, kuris prieš keletą me- 

tų nieko nebuvo turėjęs? 
Manote, kad buvo jisai vi- 
siškai patenkintas savo gy- 
venimu? Ne, nebuvo paten 
kintas. Nors jin beveik ne- 

turėjo skolų. bet ir savo ki 
šėnėje, nedaug pinigų be- 
turėjo. Tai viena. Antra 
vertus, jam pačiam be galo 
nuostabu ir keista buvo, 
kad per keletą metų iš ne- 

turtingo ir niekam nežino- 
mo žmogaus jis tapo visai 
kitokiu žmogumi, kuriam 
jau nebereikia svetimiems 
tarnauti ir jų malonės pra- 
šyti. Dar stebino jį pati tas 
faktas, kad jis savo jėgo- 
mis sukuręs tokį ukį. Ir 
jam atrodė, kad taip grei- 
tai sukurtasis ūkis galįs su- 

irti, juo labiau, kad atlie- 
kamų lėšų pas ji nebebuvo. 
Buvo tad rupesnis-kaip su 

kurtasis ūkis toliau išlaiky- 
ti, nes didžiausia, rodėsi 
jam, gėda butų prieš kaimy 
nus, jei tasai sukurtasis ūkis 
imtų ir suirtų ;--tada sveikas 
dingęs, niekam nė akių ne- 

parodyk. Tas rupesnis iš 
pradžių buvo suteikęs jam 
daug nesmagumų, tačiau pa 
gyvenęs jis pamatė, kad 
savo jėgomis sukurtasis ūkis 
suirti jokiu budu negali. Ir 
dabar, nors karo vėsula bu 
vo tramdžiusi, jo turtą, ap- 
sistojus karo mūšiams jo 
ūkis veikiai atsitaisė, atsi- 
gavo ir šiandien jau gana 
tvirtai stovi, o jo savinin- 
kas neturi nė mažiausios 
baimės dėl ateities. 

Labai panašioje padėty- 
je randasi šių dienų musų 
valstybės kūrėjai, t. y. visi 
tie žmonės, kurie nori su- 

kurti nepriklausomąją Lie- 
tuvos respubliką ir kurie 
šiandien kovoja ginklais del 
I ietuvos nepriklausomybės. 

/isa tai, kas šiandien yra 

latviai neseniai išreiškė sa- 
vo memorandume į Taikos 
Konferenciją. 

Latviai greičiausiai todėl 
nori grynai lietuviškų Ma- 
žeikių, kad per tą miestelį 
eina vienintelis Latvijos ge| 
ležinkelis, jungiąs Liepojų, 
su Ryga. 

padaryta Lietuvos nepri- į klausomybės reikalui, yra 
3avo jėgomis padarytas dar 
bas. Ir tfiai darbas arba šie 
darbo vaisiai taip yra ryš- 
kus, kad paties to darbo 
kūrėjams yra nuostabu del 
padarytų žingsnių ir jie pa 
tys sau nenori tikėti, kad 
visa tai, kas jau yra gera 
padaryta, tėra jų nuopelnas. 
Pradėjus nepasitikėti savi- 
mi, pagaliau, ima juos bai 
mė, kad padarytasis raudin 
gas darbas nesuirtų ir kad 
jiems patiems nereiktų slėp 
tis nuo visuomenės gėdos 
akių. 

Bet visa ta baimė, visas 
tas nepasitikėjimas savimi, 
visas ta? nedrąsumas toliau 
varyti pradėtąjį darbą-tėra 
paprastas apsigavimas, iliu- 
zija. Pagyvensime ii pa- 
matysime, kad ta baimė dėl 
ateities neturi jokio pagrin 
do, ir pagaliau įsitikinsime, 
kad ta visą baimę, nepasi- 
tikėjimą į musų sielą nori 
įvaryti svetimieji gaivalai, 
kurie pasirengę yra kasti 
duobę Lietuvos nepriklauso 
mybei. 

Pavyzdžiui, imkime musų 
priešininkų-lenkų, rusų ar 

ba vokiečių agentų-leidžia 
mas paskalas, busią Lietuva 
del to. negalėsianti nepri- 
klausoma būti, kad neturė- 
sianti prkankamai pinigu, 
perdaug prasiskolinusi. Ir 

pasakoja baisybių, kad mu 

sų valdžia, girdi, jau pasi- 
skolinusi iš vokiečių šimtą 
milijonų markių ir dabar 
skolina namie 30 mil. Nepa 
tyrusiam žmogui tai gali 
pasirodyti tikra baisybė, nes 

jei Lietuvoj yra tik apie 4% 
mil. gyventojų, o skolų jau 
dabar bus netoli 150 mil. 
markių, tai kiekvienam gy- 
ventojui išeina ligi 30 mar- 

kių. Bet paimkim Lenkus. 
Tik pei pastaruosius 6 mė- 

nesius, kaip praneša lenkų 
laikraščiai, lenkų valdžia 
nepriteko arba prisiskolino 
2 miiiardu markiu. Tegul 
lonkų yra daugiau (apie 15 

mil.), bet skaitant jų ir 20 

milijonų vieno pusmečio 
skolų kiekvienam išeina ne 

mažiau kaip po 100 markių, 
t. y. 3-4 kartus daugiau ne 

gu Lietuvoj. Iš čia jau ma 

tyti, kas daugiau prasisko- 
linęs ir kas geiiau gyventi 

'moka. Be to, lenkai dar 
turi pasiėmę begales Rusi- 
jos ir Austrijos skolų, taip 
kad kiekvienam lenkui, vis 
ką sudėjus, išeis gal ligiai 
500-800 markių skolų, kuo 
met musų valdžios padary 
tos skolos tuo tarpu vienam 
gyventojui tik ligi 30 mar- 

kių. Rusai, vokiečiai dar 
daugiau skolų yra prisidir- 
bę, negu lenkai. Ir jei rusai, 
ir lenkai, ir vokiečiai tikisi 
nepriklausomais buti, o 

mums įkalbinėja, kad mes 
del skolų neišsilaikysime, 
tai čia yra aišku, kad jie 
arba nežino kc kalba arba 
tyčia meluoja, norėdami, 
kad mes prie jų prisidėtu- 
me ir jiems skolas mokėti 
padėtume. 

Ir čia aišku, kad visa tai, 
kas padeda Lietuvos valsty 
bei stiprėti, turi buti mūsų 
palaikoma, remiama. Tie, 
kurie šiandien gina Lietu- 
vos nepriklausomybę, verti 
yra didžiausios pagarbos. Ir 
padėti tiems gynėjams kas 
kuo gali-yra mūsų šių die 
nų pareiga. Padėti gi jiens 

galime visokiais budais ir 
priemonėmis. Viena prieina 
miausių tokiu priemonių 
yra valstybes lėšų padidini- 
mas. Suomiai, estai, latviai 

^ ir musų priešininkai lenkai 
senai jau yra prisiskolinę 
ne tik pas save, bet ir už- 
sieniuose. Tačiau jie tų sko 
lų nepaiso, nes žino, kad 
sutvirtintai valstybei visos 
tokioj skolos yra menknie- 
kis. Lietuviai gi nors jau 
daug yra padarę nepriklau- 
somybes reikalui, nors lig 
šiol niekeno nebuvo šelpia 
mi beveik, tačiau tik da- 
bar užtraukia nedidelę vi- 
daus paskolą. Vidaus pa- 
skolos bonų prkimas aiš- 
kiausiai visam pasauliui pa 
rodys-ar Lietuvos piliečiai 
nori sukulti nepriklausomą- 
ją valstybę, ar jie nori pa- 
tys savo likimą spręsti, ar 

nori jie, pagaliau, buti sa- 

vo gimtojo krašto šeiminin 
kai. 

Musų sodžiaus gyvento- 
jai, ypač tie, kurių trobos 
nėra sunaikintos, nors oito 
baisiojo karo ir buvo kliu- 
dyti, tačiau mokėdami gy- 
venti susitaupė gražių ska- 
tikėlių, kurių tam tikrą dali 
lengvai galėtų paskolinti 
musų jaunajai valstybei. 
Juo greičiau bus išpirkti vai 
stybės paskolos bonai, juo 
greičiau sustiprės musų jau 
noji valstybė; juo greičiau 
bus suteikta valstybei pa- 
skola, juo greičiau Lietuvos 
piliečiai atsivaduos nuo tų 
priešininkų, kurie nori Lie- 
tuva pavergti ir jos žmo- 
nėms savo skolas užkrauti. 

Atminkime, kad tik savo 

jėgomis tegalime pasiekti 
musų tikslą! 

A. Kelmutis. 
(Iš "L. U.") 

MUSU VALDŽIOS ATSA- 
KYMAS \ LENKU PRE- 

TENZIJAS. 

Praeitą savaitę Lenkų 
valdžia buvo atsiuntusi savo 

pasiuntinius-buv. užs. rei- 
kalų ministerį Vasilevski ir 
generalinio štabo karininką 
tartis tolimesnio sugyveni- 
mo reikalu. Lenkai musų 
valdž^i pasiūlė padaryti 
"demokratinius rinkimus" 
visuose istorinės Lietuvos 
kraštuose, kurie dabar yra 

j užimti lietuvių arba lenkų 
| kariuomenės; ir tuo budu 
abiejose pusėse išrinktieji 
atstovai, susirinkę Vilniuje, 
turėtų tarti del Lietuvos 
ateities likimo. Į tą pasiuly 
mą Lietuvos vyriausybė š. 
m. rugp. 6 d. atsakė šit 
kaip: 

1. Lietuvos Vyriausybė 
laike neginčijabą etnogra- 
finę iLetuvos Valstybės te- 
ritoriją šiais Nemuno upyno 

i žemes: buvusią Kauno gu- 
bernę su buvusios Kuršo gu- 
bernijos Grobino apskrities 
dalimi. Prūsų Lietuvą, buv. 
Suvalkų gubernija be Augus 
tavo ir pietinės Suvalkų ap 
skrities dalios, buv. Vilniaus 
gub. be Dysnos ir Vileikos 
apskričių ir buv. Gardino 
gub. dalį j šiaurę nuo Ne- 
mm?o. 

2. Rinkimai į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą Lenkų 
kariuomenės paimtose da- 
bar Lietuvos dalyse gali bu 
ti atlikti tik, kai nebebus 
ten Lenkų kariuomenės ir 
kai darbuosis visame tame 
plote Lietuvos Valdžia. 

3. Buvusios Vilniaus p:u 
bernės dalis j šiaurę nuo 
Nemuno (išskyrus Dysnos 
ir Vileikos apskričius) kar- 
tu su Lietuvos sostine Vil- 
niumi, dabar okupuotas len 



kų kariuomenes, Lietuvos 
[Vyriausybė laiko neatskiria 
ma Lietuvos dalimi ir lai- 
kys nepriimtinu bet kokį 

^klausimo pastatymą del po 
Tutinęs šitos Lietuvos dalies 

priklausomybės, šitoj Lietu 
vos dalįs neturi buti kliudo 
ma tuojau įvesti civilinė 
Lietuvos Vyriausybės admi- 
nistracija. 

4. Ligi bus nustatyta pie- 
tų siena tarp Lietuvos ir 
Lenkų buvusios Gardino gu 
bernės srityse į pietus nuo 

Nemuno, iš Sokolkos, Bal- 
stogės, Volkoviškio, Sloni- 
mo ir Bružanų apskričių, 
kur daugiausia gyvena gu- 
dai, turi buti sudaryta neu- 
tralinė zona, kurioje nei: 
Lietuva nei Lenkai neturė- 
tų teisės laikyti savo kariuo 
menės. Tos neutralinės zo 

no3 valdymas turėtų buti 
atiduotas santarvės komisi- 
jai, o vietos valdžios orga- 
nai sudaryti iš vietos gy- 
ventojų. •* 

5. Vileikos ir Dysnos ap 
skričius buv. Vilniaus gub. 
ir Minsko, Vitebsko ir Mo- 
giliavo sritis Lietuvos Vy- 
riausybė nelaiko prikląuso- 
mis Lietuvos Valstybei ir 
todėl neranda galimu jų da 
lyvavimą rinkimuose j Lie- 
tuvos Steigiamąjį Seimą. 

6. Šalia šitų politinių są 

lygų del bendros sutarties 
tarp Lenkų ir Lietuvos Vy 
riausybių, Lietuvos Vyriau- 
sybė reiškia pageidavimo 
tuojau įeit į kontaktą su 

Lenkų Vyriausybė dėl su- 
tartinos kovos su bolševi- 
kais .ir laukia iš Lenkų Vy- 
riausybės aiškių laidavimų, 
kad Lenkų kariuomenė res 

pektuos Santarvės Vyriausy 
bių nustatytą demarkacijos 

Lietuvos Vyriausybė, kad 
ir laikydama kalbamąją de- 
markacijos liniją skaudžiai 
pažeidžiančia Lietuvos rei- 
kalus, svarbiausio šio mo- 

mento uždavinio akyvaizdoj 
kovos su bolševikais, yra 
pasiryžusi iš savo puses lai 
kyti tą liniją ir, gavusi tokį 
pat pasižadėjimą nuo Len- 
kų Vyriausybės, ji ^alės vai 
singai kovoti su bolševikais, 
nebijodama užpuolimo iš 
užpakalio ir naikinimo Lie 
tuvos Valstybės ištaigu, 
kaip tai buvo atsitikę pra- 
sidėjus liepos mėn. Len- 
kų kariuomenės ofensyvai 
į Merkinę, Alytų, ir Žiež- 
marius, po to kaip santar- 
vės vyriausybių jau buvo 
nustatyta tarp Lietuvos ir 

Lenkų kariuomenių atatin- 
kama demarkacijos linija. 

(Iš "Lietuvos Ūkininko.") 

iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
RACINE, WIS. 

L. G. D. 15 skyriaus at- 
sibuvo prakalbos 28 d. rugs. 
Winters Hali. Ant apskel- 
bimų buvo garsinta, kad 
prakalbos prasidės 2:30 v. 

po pietų, bet lietus sutruk- 
dė publiką ir dėlto susirin- 
kimas liko atidalytas 3:00 
vai. Tvarkos vedėju buvo 
L. G. D. pirm. J. Pilipavi- 
čius, kuris atidarė mėnesinį 
susirinkimą ir paaiškino pub, 
likai dienotvarkj. Po to su- 

dainavo Lietuvos hymną, 
"Liet. Tėv. Musų," vedant 
pirm. Birutės choro P. Sin- 
kui. Vėliaus buvo persta- 
tytas kalbėtojas gerb. Dr. į 
M. T. Strikulis. Kalbėtojas 
labai suprantamai nurodė,1 
ką reiškia Raudonasai Kryj 
žius. Šitokia rimta kalba, i 
tai ne prakalbą, bet tikrai' 
buvo paskaita, nes suteikei 
daug naudingų nurodymų. 
Kaip turime kovoti prieš 
nematomus gyvunėlius vadi j 
namus bakterijomis, ir iš-1 
dėstė kiek, tos bakterijos 
žmonijai kenkia atimdamos 
nuo žmonių brangiausi tur- 

tą, gyvastį. Toliaus aiški- 
no apie reikšmę L. G. D. 
kvietė, kad visi remtu ir 

taptų nariais L. G. D. Kai 

bėtojaus atsišaukimas nebu 
vo veltui. 

Užbaigus pirmą dalį pra- 
kalbos pertraukoj buvo ren 

kama aukos. 
Prisirašė ir užsimokėdami, 

po $2.00: Aug. VarkalisJ 
Povylas Sinkus, J. Ranke- 
las, V. Navickienė, B. Nor- 
vaišienė, A. Varkalienė, 

Po $1.00 aukavo šios ypa 
to3: J. Samulionis, A. Bak 
šnis, J. Pilipavičius, J. Ba- 
kutis, S. Sagentas ir P. Kriu 
čionis. 

Smulkesnių aukų surinkta 
$5.50. 

Labu $27.50 
Užsibaigus aukų renkimui 

per Birutės Chorą, buvo iš 

pildomas programas. Sūdai 
nuota "Kur bėga Šešupe" ir 
"Kur tu sklaidžoj darbinin- 
ke," 

Atlikus programa buvo 
leista duoti klausimai, ant 
tos temos, apie kuriakal- 
bėtojas kalbėjo. Buvo duo 
ta keletas įvairių klausimų, 
į kuriuos Dr. M. Strikulis 
rimtai atsakinėjo. Tik iš už- 
duodančiųjų klausimus atsi 
rado vienas, kuris visada at 
sižimi suiručių kėlimų. Ir 
šį kartą jis užklausė kodėl 
kalbėtojas neaiškinąs apie 
Bolševižmą ir kitas tam pa- 
našias įstaigas. 

Dar vienas buvo šito- 
k'os rūšies klausimas. Ko- 
dėl R. K. nevažiuoja į Bol- 
ševikiją? Užklausėjo pa- 
klausta ar daug yra auKa- 

vęs R. K; arba L. G. D. At- 
sakė, kad nieko. 
Užbaigus klausimus kalbė- 
tojas dar trumpai pastebėjo 
kad būtinas reikalas remti 
savuosius duodant jiems pa 
gelbos ranką. O už vis link 
smausis pranešimas klausy- 
tojam buvo, kad L. G. D. 
greitu laiku mano siųsti ke- 
letą daktarų į Lietuvą ir 
ten dykai tarnauti. Raci- 
mečiai tokią naujieną įsgir 
dę pilnai patikėjo L. G. D. 
ir prižadėjo remti aukomis 
ir darbais. Prakalbą užbaig 
tą tvarkiai 5:15. Publikos 
buvo j 200 ypatų. Laike 
prakalbų visi ramiai užsi- 
laikė iškurios vieną Jurgį. 
Kad publikai prakalba pa- 
tiko liudija tas, kad kiek- 
vienas spaudė kalbėtojaus 
dešinę, už mokslišką lekci- 
ją, kuri tarpe Racino lietu- 
vių pasiliks atmintyje ant 
visados. 

Rengėjai šių prakalbų Dr. 
M. T. Strikuliui taria gilų 
ačiu. * 'V 

Vietos veikėjai, kur tik 
nepažiūrėsi visur išgirdi 
"kalbant apie prisirengimą 
prie apvaikščiojimo Liuosy 
bes Sąvaitės. 

Gerai prisirengkite, kad 
tarpe Racino Lietuvių, butų 
galima generališką streiką 
apskelbti. Kurio sustabdi- 
mas bus galimas tik aukau- 
jant šimtinės į Liet. Nepr. 
Fondą. M. Kasparaitis. 

KENOSHA, WIS. 

L. G. D. 32 skyriaus susi- 
rinkimas atsibuvo 25 d. rug 
sėjo. Šis skyrius, nors dar 
neseniai susitvėrė, bet suly- 
ginus su kitais daug ko nu- 
veikta. Buvo išduota at- 
skaita, iš kurios pasirodė, 
kad jau šimtas dolerių pa- 
siųsta j centrą. Drabužių 
taipgi centran pasiųsta trįs 
skrinios. 

l,. Lt. u. piknikas atsibu- 
vo 24 rugpjučio nekurio gri 
no pelno liko $20.17. Pikni- 
kas nors nedaug pelno da- 
vė, bet vis geriau negu nie- 
kas. Priežastį gal but, ta- 
me. Mat, tą dieną buvo su- 

rengti du lietuviški piknikai. 
Gerbiamieji vietos lietu- 

viai, jeigu kurie dar neauka 
vote ir neprisidėjote prie 
šito labdaringo darbo, dar 
turite progą ir esate kviečia 
me pinigiška ar rubiška au- 
ka prisidėti. 

Drabužius ar kitokias au 
kas galite nešti pas p. J. Pe- 
lj, 552 Grand Ave. 

P. Kaminskas. 

BROOKLYN, N. Y. 

Lietuvių Mechanikų Są-, 
ryšio narių susirinkimas at-l 
sibuvęs rugsėjo 25 d. pada 
rė nemažą žymę L. M. Są- 
ryšiui. 

Susirinkime tapo parduo- 
ta daug L. M. S. šėrų ir pa j 
tiesti platesni keliai veiki-j mui. ; I 

Sąryšio nariams iš Newi 
Yorko ir Prooklyn, N. Y. iri 
pašaliniams mechanikams- \ 
amatninkams veikiai bus ati j 
daryta Brooklyne vakarinė 
techniška mokykla: pasimo 
kinftnui mechaniško pieši- 
mo. matematikos (skaitlia- 
vimc), reikalingai mechanišį 
kų išskaitliavimų ir formų- j 
lų, lietuvių kalbos ir rašy-! 
bos; Angliškos kalbos ir kij 
tokių kursų, kokie bus pa- 
geidaujami. Net ir per laiš- 
kus galės duoti techniškas, 
matematikos ir kalbos lek- 
cijas, jei bus pageidavimas, j 

Mokyklą ves Inžinierius) 
V. Vaitkus prie kurios bus! 
pritraukti keli kiti žymesni 
technikai. 

Sąryšyje jau veikiai bus 
skaitlingas "štabas" mecha 
nišku inžinierių dizainieriu 4* i- C 

ir piešėju. Sąryšin spiečia- 
si pirmos rušes lietuviai me 

chanikai iš visos Amerikos 
lygiai, kaip ir mažesni amat 
ninkai bei darbininkai. Pri 
ėjus laikui įsteigti savo dirb 
tuvę, jeigu bus pati gami- 
nimo jiegai labai stipri. 

Lietuvių Mechanikų Sąry 
šio kuopos sparčiai organi- 
zuojasi ir seicančiose mie- 
stuose jau veikia: Brooklyn, 
N. Y. kur yra ir centras: 
Bridgeport, Conn., Philadei 
phia, Pa. atstovauja A L. 
Rcikow, 3411 Livingston 
St.; dideli kuopa Chicago, i 

EI., ir Chelsea, Mass., at- 

stovauja F. Kesleris, 101 
Spencer Ave. 

Visokios informacijos gau 
narnos L. M. Sąryšio ir mo 

kyklos reikaluose pas J. Kri 
paūis, 120 Grand St., Brook 
lyn, N. Y. 

J. Kripaitis. 

OMAHA, NEBR. 

Domai Šv. Antano Draugys- 
tes nariams. 

Šv. Antano Draugystės at- 
einantis susirinkimas įvyks 
nedėlioje, spalio 5 d. 5:30 
vai. po piet. Priežastis per- 
mainym vai. užimta svet. 
ant paprasto laiko. Sekanti 
susirinkimai bus laikmi, po 
sienovės 3:30 vai. po piet 
pirmą nedėldienį kiekvieno 
menesio. 

Jonas Bazaras, Rašt. 

ŠIS-TAS. 

George Washington mirė 
paskutinėj dienos valandoj, 
paskutinėj savaitės dienoj, 
paskutiniam metų mėnesyje 
ir paskutiniuose metuose aš 
tuoniolekto šimtmečio. 

Kennebec valstijoje gyve 
1 

na tulą William Merill šei- 
myna, kurios nariai sveria 
sekančiai: 

Ponas Merrill—303 svaru, 
Ponia Merill—264 svarų,! 
Seniausioji duktė-300; 

jaunesnė 260 ir sunus 215 
svarų. Visos šeimynos 
1,342 svarų. 

POCAHONTAS Genį anglių HARD COAL 
Lump ir Egg Visuomet Solvay Coke 

KOMPANIJA 50 METU SENUMO. 

TIKRIEJI "POCAHONTAS" ANGLIAI " 

Pusiau Be dumin'ai. geri ir po $7.50 Uodais (»n Load Lots). 

1,000 Tonų lindiana ir Illinois "Mine Run" po $5.00 už 

Toną Uodais (in Load !~ots). 

Visok'ij Anglių dėl naminio ir garu šildomo naudojimo 

Musų Yardai randaci: South, West ir North Side. 

Telefonuokite Normai 829. Kuomet norite gorų 
anglių. 

A i € Pocahontas Coai C©. 
6541 S. SANGAMON ST. 

INSTEIGTA 1869 M. 

LEINDEKEN kalba pats už save; visuomet žinomas kaipo par- 
davinėtojas gerų anglių; pasekmės parodo, ir dar dabar pardavinėja 
savo seniems kostumicriams, kuriems jis pardavinėjo anglis 50 metų 
atgalios. Patelefonuoki..e man Normai 829 arba Prospect ~857. 

? Lietuviška Gydykla DR. Di&šCSOi^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas naujausiais budais ir su pagelba 
3- naujausių ir tobuliausių elektrikinių jtainų. 
? Ofiso valandos: 9 iki 112 ryto, 4 iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 12. į. 1645 West 47-ta netoli nuo Marshfield Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Purų, LCiįtg, Rimų ir Stogams PopIerJc. 

SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 ui galionu 
CAiftR BROS. WR2CKING CO. 

3003-3039 SO. HALOTED STREET. CHICAGO, 5 L L. 

SKAITYKITE 
PLATINKITE 
"LIETUVA" 

G; likto k-opija Sovcros lietuviško kulon- 
aorl..v:s lSi'JO uiutnms stivo uptiekc.jc, arba luirat-yk ir puroikalauk tiesloif liuo mus. kaunamus dovauai I 

yra tai įkyrius symptomas, kurs 
norotai priduoda daug skausmo, kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- 
galima taip lengvai nusikratyti kaip kas norettj, jeigu nodarysi taip, kaip kiti daro: Imk 

Severais 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- dymui nuo kosulio, poršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ix» spazmodiško 
nnaugulio. Pamėgink šiandien. | Gaunamas jusiį aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- ; siems. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. tak- 
siį, arba 50 ct. ir 2 ct. taksų. 

JU1JBK- KTY BONDS 
CASH 

M$s pertame Literty BonJe a 
pilna ''casb" -vertę. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—5 
Utamiakals Keivergiiia Ir 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 IVH)wauke A ve. 

tarpe Wocil Ir Paulina gatvių: 

^Žinomus per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS į LIETUVĄ 
———i—t — ■■■ ■ ■■ iMrtiimmmm m ■ n—■——1—— 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žUiių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Scnnitzer State Bank > 

141 Washington Street, New York, N, Y. 

— KRUTAMUOSE PAVEIKSLUOSE 

13,000 Chicagiečių ir 500 Delega- 
tų Amerikos Lietuvių Seimo sykiu 
su LIETUVOS LAISVES VARPU \ 

Amerikos Lietuvių Seimo ir Lietuvos Laisves Var= 
po Išleistuvių Milžiniškos Parodos, kurioje dalyvavo 

suvirs 18,000 žmonių, yra įau užbaigti ir 

o o ) «" 

m Svetaineje, Halsted ir 32id Sts. 
tr.»sa 

f S ift i VII H 8! v a 

Naujame Feoples Teatre, 47 ir Ashand 
Paveikslai bus rodomi du syk kiekvienoje dienoje. Pirmas rodymas 
prasidės 7 valanda vakare. Antras rodymas 9 valanda vakare. Svetai- 

nė atsidarys 6:30 valanda vakare. 

Sic krutamicji paveikslai yra tai milžiniškas nusisekimas. Chieagos 
ir visos Amerikos Lietuviu pastangos ir darbai įeina Į pasaulio isto- 
rija. Atsilankyk ir atsivesk su savim savo draugus. Pamatysi didžiau- 

si Amerikos lietuviu veikalą ir sykiu sušelpsi savo tėvynę. Ką pama- 
tysi ir girdėsi, neužmirši savo visą amžių. Hus tai nemirtiya atmintis. 
Ateinančios gentkartes gėrėsis musit darbais. Nepraleis Šios progos. 

| Veikalas bus pamargintas muzikališku programų 

į Eiga"50d, Vaikams 25c. SS 
Širdingai kviečia visus Lietuvius ir Lietuves, 

LIETUVOS LAISVĖS VARPO KOMITETAS. 



DIRBTUVĖS BUS DARBI- 
NINKŲ NUOSAVYBĖ. 

Chieagos kompanierius 
Cyrus McCormick Jr. vakar 
International Harvester Co. 
šėrininkų susirinkime, kal- 
bėjo. Jo kalba buvo įdomi 
tuom, kad jis savo kalboje 
pajudino tokius klausimus, 
kurių nevienas kompanie- 
rius dar iki šiol nebuvo pa- 
kėlęs. Ir niekas negalėjo ti- 
kėti, kad Chieagos didieji 
kompanieriai butų tokiais 
darbinikų geradėjais. 

Jis sav kalboje trumpai 
apibudino dabartinį Euro- 
pos bendrovių, krautuvinin- 
kų ir darbininkų padėjimą. 
Jis sakė: Europoje dabar 
veikia bolševikai, spartakai 
ir komunistai. Jie nori turėti 
savo dirbtuves ir visi buti ly 
gus darbininkai. Bet kaip 
jiems pasisesks tą išgauti, 
nežinia. 

Aš manau, kad Harves- 
ter kompanija bus pirma pa 
šaulyje, kuri savo turtą pa- 
ves darbininkų globai. Ir 
esu tikras, kad kelių metų 
bėgyje šį kompanija bus 
darbininkų nuosavybė." 

APIE 5,000 ŠEIMYNŲ 
NETURI NAIVIŲ. 

Chicagos namų savininkų 
draugijos pirmininkas pra- 
nešė, kacl apie 5,000 šeimy- 
nų negauna randos. Ir dėlto 
jos bus priverstos savo ra- 

kandus padėti į rakandu 
sankrovas ir patįs eiti pas 
kitas šeimynas ir nuomoti 
kambarius. 

Persikraustymas irgi bran 
gU3. Dviem darbininkam už 
perkelimą reikia mokėti 
$3.50 į valandą. Dėlto p. 
Ackley praneša, kurie šiuom 
tarpu turi kokia grįčią, kad 
kitos ne j ieškotų, nes geres- 
nės nesuras, o tuom tarpu 
senąją gal kitas paimti, ir 
paliktumete be jokios. 

ILLINOJAUS KOMPANI- 
JA MANO PARGABENTI 

STREIKLAUŽIUS. 

Iš nepatikėtinų šaltinių, 
vakar tapo pranešta, kad 
South Chicagos Illinojaus 
plieno kompanija atgabena 
streiklaužius Dėlto minia 
darbininkų apstojo dirbtuvę 
ir Baltimore and Ohio gelž- 
kelio stotį, kad neįleidus 
streiklaužių. 

Pašaukta policija išvaikė 
minią ir kelis suareštavo. 
Tarp suaretuotųjų yra 
Mike Yelivich. Jis kaltina- 
mas skleidime bolševizmo 
propagandos. Ir liko nuga- 
bentas į Crown Point krimi- 
nališką teismą. 

Tony Mikenig, streikeris 
yra kaltinamas sudeginime 
p. Addie Von Giueningen 
namo. Jis dabar paliuosuo- 
tas po $500 kaucijos. 

Indiana Harbor policijos 
viršininkas Edward O'Don- 
ne'll atsivijo du banditų j 
South Chicagą, ir tarpe 500; 
streikuojacių darbiningų, ku 

rie tuom laiku buv* susirin- 
kę ir sergėjo dirbtuvę, kad 

kompanija neigabentų 
streiklaužių, suėmė juodu. 
Juodu yra kaltinami išvogi- 
me ponios Mary Krause 
krautuvės. 

PLIENO STREIKAS DAR 
ILGAI TĘSIS. 

Vakar plieno darbininkų 
vedėjas p. John Fitzpatrick 
pranešė, kad streikas, gal 

1 but, tęsis per šešis mėne- 
sius. Jis neužilgo mano va- 

žiuoti į lytines valstijas ir 
ten pasikalbėti su žymens- 
niais darbininkų vedėjais. 

Tai p-gi jis mano sustoti 
Washngtone ir matyti prezi- 
dentą Wilsoną ir jo prašyti, 
kad pagelbėtų ir sutakytų 
darbininkus su darbdaviais. 

Fitzpatrick sakosi, saky- 
siąs prezidentui Wilsonui, 
kad tie vargdieniai darbi- 
ninkai, kurie dabar streikuo 
ja ir tuom kovoja už buvį, 
dauguma jų bėgo iš Euro- 
pos į šią šalį manydami pa- 
sišalinti nuo Europos auto- 
kratijos ir despotizmo. Bet 
apsiriko. Juos čia dar žiau- 
riau vargina kompanieriai 
ir milijonieriai, kurie uždaro 
diibtuves ir tuom atima nuo 

jų paskutini duonos kąsnį. 
Fitzpatrick yra karštas 

darbininkų apginė jas. Dėlto 
darbininkai turi viltį, kad 
jis greitų laikų iškovos 
jiems geresnes gyvenimo są- 
lygas- *iį®8ii 

Draugijų Pranešimai 

C:cero. III. 
Lietuvių Tvirtybes Draugystės ,ex- 

tra susirinkimas jvyks subatoje, spa- 
lio 4 d.. Simano žvibo svetainėje, 1347 
So. 5t) Ave., 7:30 vai vakaro. 

Al vakaru draugystė persikels j p. 
.f. Jukniaus svetainę, 4837 W. 14ta gat 
ve. Todėl-gl visi nariai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausia atslankyti. 

Komisija 

Town of Lake. 
Susivienijimas Lietuviu Organizaci- 

jų susirinkimas Jvyks ketverge, spalio 
2 d 8 vai. vakare. Davis Square Park 
Svetainėje. 4f> ir So. Paulina gatvių. 

šiame susirinkime turimo daug svar 
bių reikalų apkalbėti. 

Kviečia, Valdyba. 

Chicagos Lietuviu Taryba. 
Specialis susirinkimas (21) veikian- 

čio komiteto Tarybos, atsibus pėtny- 
čioje. Spalio 3 d., Wodmano Svetainė- 
je, 8:30 valanda vakare 

Kolionijos iš Cicero, West Pullma- 
no, Kensingtono, So. Chlcago, Kose- 
ian, North Side, West Šitie, 18t.os gat- 
vės, Town of Lake, Brighton Park ir 
Hridgeporto neatbūtinai pribukite, 
Svarbus reikalas. J. P. Evaldas, Sekr 

Pranešimas. 
šiuonii pranešu, jog Amalgamated 

iKeat Cutters & Butchers "VVontnien 
of North America, A. F of L. Local 
257 perkėlė ofisfj. po numeriu 45^0 S. 
Marshfield A ve. (skersai gatvę). 

Taigi meldžiu nepamiršti atsilanky- 
ti ant susirinkimo ketverge, spalio 2, 
8 valandą, vakare, p. Elias Svet 46ta 
ir So. \Vood gatves. 

Kviečia, J. P. ParkausUas, Rašt 

Pranešimas. 
Kubsiuvių Unijos 260 skyriaus susi- 

rinkimas atsibus pėtnyčioje, palio n, 
15*1!), Unios Svet., 1564 N". Robey St. 
pradžia 7:30 vai. vakare. 

Nekurluose dalykuose bus slaptas 
balsavimas, todėl nepamirškite. Kvie 
čia visus, Valdyba 

DABOKITE PRANOKĖJĄ. 

Influenzos epidemija yra 
atsikartojanti liga. Epide- 
mija 1890 m. buvo pamainy- 
ta kita liga kiek mažiau bai- 
sesnė. 1891 m.Pagrižimas 
influenzos išrodo neišven- 
giamas šią žemą. iNekuriuo- 
se atsitikimuose vidurių ne- 

sveikatingumai buvo prano- 
kėjai prisiartinančios influ- 
enzos. Tas parodo svarbu- 
mą, koki turi pasitikėtinos 
gyduolės, kurios yra žino- 
mos kiekvienai šeimynai, 
kaip Trinerio American 
Elixir of Bitter Wine. Šios! 
gyduolės veikia stebėtinai 
pasekmingai visuose vidu- 
rių nesveikatingumuose. Jos 
'išvalo vidurius ir užlaiko 

juos visuomet švariais. Jos 
paragina vidurius prie nor- 

malio veikimo ir sustiprina 
virškinimą vidurių. Susirgus 
slogomis arba pasitaisant 
nuoslogų Trinerio Angelica 
Bitter Tonic yra labai pata- 
riamas Kun. Skocek iš Jarll, 
Tex. rašė mums pernai pa- 
vasari, jog Trinerio Angeli- 
ca Biter Tonic pagelbėjo 
jam pasitaisant nuo labai 
sunkaus susirgimo influen- 
za. Gaukite kaip galite grei- 
čiausiai. šias gyduolės pas 
savo vaistininko. 

Joseph Triner Company, 
1338—43 So. Ashland A ve., 
Chicago, 111. 
(Copyright, 1919, by Jeseph 
Triner Company). 

DR. F. O. CARTER 
Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsikii prašalinami. Kreivos al<}3 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki 0. Nedeliomis 10—12. 

120 So. Stste 8t., Chicago, III. 

DR. S. NflIKtLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'Chicagos 4712 S. Ashland Ave 
Ofisas: Tel. Drover 7042 

Cicero 4847 YV. 14th Street 
Ofiaaa: Tel. Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W 66-th Strtct 

Telephone Prospect 8r»8J» 

ANT^PA RD AVIMO^ 
Parsiduoda medinis namas ant dvie- 

ju augštų, apačioje storas ir du kam- 

bariu. viršuje pagyvenimas 7 kamba- 

riu Parduosiu pigiai ir ant lengvi] iš- 

mokėjimų. 3357 S. Morgan Street. 

PARSIDUODA ant. dviejų lubu me- 

dinis namas, du fletu, su toiletais, ge- 

su, neseniai pertaisytas,, priversti 
parduoti tuojaus. Atsišaukite pas sa-' 

vininko: 
3733 Emerald Ave., 

* 

PARDUODU. 

3-j u augštų ptiikus akmeninis na- 

mas, 6. 7 ir 7 kambarių, kaina....$7,000.1 

2-jij augšty, naujas, 5 ir 5 kamba- 

rių $5,500. 

RIZN'IO KAMPAS, geriausia vieta 
ant Bridgeporto, reikia $5,000 jmokė- 
jimul. 

Penkis namus turiu prie pat Wa- 
sbington Park; nauji, geri. 

Kas nori gerų, gerojo vietoje, namą, 
tegul kreipiasi tuojaus prie manęs. 

J. J. HERTMANOWICZ 

3133 Emerald Ave. 

F AR MOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausla vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilus, County Wis- 
eonsine. Kurioj daugybe lietuviu gy- 
vena ir visi yra užganėdinti. č*ia že- 
mė labai derlinga, ant kurios viskas 
gerai auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkeliu geru keliu ir gražiu ežerų 
ir upeliu. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o ne nuo 

avento. Męs esame savininkai 50,000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuviu ko- 
lionijai ir paskyrėm Kazimierą. Gad- 
liauską tos kolionijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kolionijoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi. Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmą 40, 80 

120, 160, akerj Galite pradėti dirbti 

farmą su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmą, išmokėtą. Ir męs. duodame dar- 

ba tiems, kurie pirks farmas, ir prii- 
mamo Liberty bondsus už pilną vortę 
ir lotus kaipo dali {mokėjimo ant far- 

mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River, Wisconsin. 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Paj ieškau patyrusio bučerio, aatsi- 

šaukite tuojaus: 
2Sr,i SO. O AKLE Y AVENUE. 

Petras Burkauskas iš Ma- 
riampolės pa j ieško savo sesers 

Juzės Vedeg'ienės ir švogerio 
Martyno Yedegio. Jie prieš di- 
dį Europos karą gyveno New 
Yorke, 144 B. Schenc A ve. Jie 
patįs ar kas juos žino te pra- 
neša jiems, kad iie atsišauktų 
i "Lietuvos'' "Redakciją, iš kur 
jiems bus prisiųstas io laiškas. 
"Lietuva". 3253 S. Morgan st| 
Chicago, 111. 

REIKIA PAGELBOS. 

_ 
MOTERŲ. 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ |R MER.GINU 

nuo 16 metu ir augščiau. prie 
lengvo darbo, gera mokestis. 

RATHBORN HAl R AND 
RODGWAY CO. 

2279 So. Union Ave. 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ 

Prie Lengvo, švaraus ir Užiman- 
čio Popierinių Bakcj Darbo. 

Patyrimas nereikalingas. 
Pastovus darbas. 
Pradinė mokestis gera. 
Valandos nuo 8 iki (,:45. 
Subatomis I k j pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ IR MER.GINU 

nuo 16 metŲ Ir augščiau. prie 
lengvo darbo, gera mokestis. 

RATHBORN HAIR AND 
RODGVVAY CO. 

1418 W 22nd St. 

Reikalaujame patyrusiu par- 
davėjų, merginu, prie eloaks & 
snits. Atsišaukite: J. S. Adel- 
man, 1303 S. Ilalsted Street. 

REIKALAVIMAI. 

Reikalaujame, kad p*°ri vy- 
rai arba mer -inos apsigyventų 
su mumis. Vaiku nėra. Furni- 
shed roonis. Busite kai]) savo 

namuose. Andre\v Molka, 
2246 W. Grand A vemto. 

REIKALAUJU BUČERIO. 

Reikalingas geras buferis, supran- 
tantis savo darbą. Turi kalbėti lietu- 
viškai. Atsišaukite greitai, laišku ir 

kitaip. 
John Corey, 

Kevvanee, III., 

Reikalaujame keletą apsuk- | 
rių vyrų pardavinėti liotus nati 

joje lietuvių apigardoje. Arti 
lietuvių vienuolyno (Šv. Kaži-1 
miero). Lotai parsiduoda ant 
lengvų išlygų. Gera proga už- 
dirbti pinigų liuosaiue laike. 
Patyrimas nereikalingas. Krei 
pkitės tuo jaus: Francis Kibort 
& Co., 2402 W. 63rd St., Tel. 
Republic 923. 

Reikalingas Linotype Ope- 
ratorius. Atsišaukite greitai 
į "Lietuva". Gera alga. 

VALENTINE DRiiSSMAKING 
COT.JLEGS 

Mokina siuvinio, kirpimo, dbBlgulug 
dienomis, ir vafcarais tiel blzuto u 
namu. Paliudijimai išduodaird ir r:*> 
rba raiyklte, o uięi? pjujistoagsuuie 

sutelkti jums patari m*, 
los parūpinamos aylcai. Atsilankykite 

2407 W, Mndlton atu 
SARA FATKK, Principai 

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

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

iki 9 vakare. 

1 Telephons Vards 1332 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHlRURuAI, 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyt 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

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

Phones: Yards 155—551 
Residenee Pilone Dfovcr 7781 

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

Pildome Visokius T'.cceptus 
3C01 SO. HALSTED ST. CHICAGOl 

Telephone Drover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakaro 

Nedčllomis pagal sutarti. 
3261 S. HALSTED S7.. CHICAGO 

I Trl. Ya-ds 3654. 

Mrs.A. Mi£hniewiG7 
B.ugufii Akušerijc 

kolegiją; ilgai prak* 
kavusi Pennsilvaivi 
jos liospitalose. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokk 
be ligose moterims ii 
merginoms 
3113 C >. Halsted St 

(Ant antru lubų) 
Cliicagi. III. 

AKUŠERKA 

Nuo ti iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

A. Masalskis 
LIETUVIS 6BABURIUS 

Patarnauju Laidotuvėse koge- 
riauslai, teisingiausiai it slaug 
pigiau, kaip kiti, dėlto, had 
męs patįs dirbame grabus lr 
turime savo karabonus ir au- 
tomobilius ir per tai nereikia 
Lietuviams pas žydelius ėauk- 
ties: Taipgi samdome automo- 
bilius vpselijoms, krikštynomB 
lr kitiems reikalams dieuą ar 
nakt). 
3305 Auburn Ave. Tcl. Drover 4139 

Daktara* 

Jonas m. Saroalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto Iki 12 
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vai. 

Telefonai 
Ofisa3 Yarda 254.4 

Į Phonc Boulevard 2160 

I Dr. fl. J. Karalius 
U23TSEN ĖJUSIOS 

L I G O 8 

j Valandos: 9 ilii 12 Ir 4 lkl 9 
vaVaral*. 

j 3303 S0. MORGAN STREET 

i Di\ M. Herziuao ! 
IS RUSIJOS j Gerai lietuviams žinomai per 16 nc j 

tų koipn patyrę# gyuytojas. ckirurga J 
ir b';uScris. 

Gydo aštrias ir chroniškai ligas, t j 
rų. moterų ir vaikų, pakai naujausia 1 
metodas. X-Ray ir kitokius elcktro j prietaisu#. 

Ofisas ir Lahoiatorlja: 1025 W. 18th : 
Street, netoli Fiak Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pletU. Ir J 6—B vakart<is. Te'.ephone C'anr.l 3110 j GYVENIMAS: .1412 So. Halsterf St. 
VALANDOS* g—o -•n. Mkta!. 

DR. I. E. MAKARAS, j 
i 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas, i 

Perkėliau savo ofisą j mirusioj 
Dr. D J. Bagočiaus ofisą, 10900 So. j Micliigan Ave. Roseland, 11!. kuri 
ir praktikuosiu tar>\> lietuviu šiame ! 
mieste ir aplelinkeje. Telefonas ofi- j 
so Pullman 342, I 

I 
Rezidencija: 4515 So. \Vood Street.} 
Telefonas Yards 723 Chicago. \ 

♦ 

"LIETUVOS" KNYGYNE 
Gaunamos Sekančios K n y g";os 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kuri*? nori sužinoti, i.ško darosi y žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lak, į kosi ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 
2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 

apysaka iš laikų kankinimo Kristaus ir viskas apie kristų. Parašė 
Eugenijus Sue, vertė J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c. 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijom Prof. Blockman'o. 
Visiems suprantama; aprašyta ypatybes chemiško ir fiziško proce- 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveikslė- 
lių. Puslapių 138, kaina 55c. 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yraChicago- 
je, kiek lietuviškų draugijų ir 1.1. Puslapių 580, kaina $i.co 
Ta pati audimo apdarais $1.75 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. \. Bacevičia. Kny- 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinama gamtos istoriją Pusi. 
209, kaina ... t —.. 75c. 

1 Tapati audimo apdaruose $1.50 
I 7- Gadynė šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—t795) 
Parašė J. Šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviškas Sta 

: tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metu atgal Lic 
j tuva susijungė su lenkiia ir kaip per kelis šimtmečius lenku bajorai Išlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapiu 552, kaina .... $2.ou 
j Ta pati audimo apdaruose $3.00 

0. Raštato Istorija. Kokiu budu žmonės rašyti išmoko, kokiu 
būda išdirbo sau rašta kiekviena žmonių tauta, koki buvo raštai 
senovėje daug metu prieš Kristų. Čia talpa oaug įvairių rašto žen 
klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 
Ta pati su audimo apdrais $2.25 

9. Gamtos Pajiegos ir kaip iŠ jų naudotis. Pagal Bitner, sutai- 
sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžiniš- 
kus žinksnius, apima tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors 
paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos -pajiegų, ir kaip jas 
priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 238, kaina $1.00 
Ta pati audimo apdaruose -1.75 

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

11. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų apie 
sveikata, budus gydymosi, vaistus, įvairių nurodymų amatninkams, 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392. kaina S1.75 
Ta pati audimo apdaruose $2.50 

12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J. 
Žilins. Issucd by Lithiuanian Nationo) Council in U. S. of America. 
VVashington, D. C. Price 25c, 

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

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

14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai pamoki- 
nanti knygelė kaip susideda žmogaus kuno organizmas, kaip už- 
laikyti kuna sveikai ir apsisaugoti nuo daugybes ligų. Su dauge- 
liu paveikslėlių žmogaus kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 

17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Laba! gražioj kalboj trum- 

pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra- 
kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvy. Parašė M. Šalčius. Išlei- 
do T. M. D. Pusi. 96. kaina 50c. 
Ta pati audimo apdaruose 75c. 

*5. Lietuvių Kalbos Gramatika, sutaisė mokytojas J. Damijc 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose ii 
patiems per save mokinties. Popicros kietais viršeliais 45c. 

16. Kultūros Istorija. Tai yra viso svieto kulturos istorija, tri- 
jose knygose su daugeliu paveikslėlių. Visu šalių ir tautų svarbiau 
si atsitikimai apipiešti paveikslais, kaip antai: miestų, bažnyčių, 
stovylų, dievų, dievaičių, karalių, kareivių, karių ir 1.1. Surengė j 
A. Chtnieliauskas. Pusi. 505, kaia $2.00 
Tos pačios gražiais audimo apdarais $3.00 

18. Technikos Stebuklai. Su daugelių .paveikslėlių: otlaivių, 
Zepelinų, vagonų, tiltų, submarinų, automobilių ir kitų. Apžvalga 
pasisekimų žmonijos įgytų oro. žemės ir vandenų užkariavimų. 
Naudingas aprašymas kaip žmonės tokius išmislijo — išrado, pa- 
dirbo ir praktikon Įvedė. Su lietjvino J. A. Chmieliauskas. Tsleido 
T. M. D. Pusi. 142 kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliai 50c 

ig Kaip gyvena augmenis? Pagal Lunkevičių ir kitus, sutaisė 
Šernas, čia rasite aprašvmq. apie įvairius musit žemės augalus, jų 
vystimosl ir atmainas, gyvį ir plėtojimasį nuo pat menkiausių iki 
didžiausiu ir tobuliausių augalų gyvenimą. Pusi. 229, kaina .. 50c. 

20. Pamokslai Išminties ir teisybės. Parašė kun. Tatarė. Cia 
telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pamokinančių, pasakaičių, mo- 

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

lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, 
kad tada jie bu o pasakoj imi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė. Šiądien i 11 čje knrėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Slcaity 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
tių rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje kalboje. Puslapių 211, kaina $1.00 

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

23. 7Tie Fratcrnal Age. The Problcms of Peace and The Rights of Little Nations. šrta maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintu su mumi ir musų tautos pageidavimais Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo kaiminams amerikonams. Kaina 15c 
24. Dešimt metu Tautiniai-Kulturinio ciarbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metu. Yra didelės vertės informacijos knygele, kurioje rasi visk:j kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yin lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietu 'iai n'.ima ket- virtainiu milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, .darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- j kanto, I)r. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių j vvrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c 1 Ta pati audimo apdaruose 

50c. Cia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 
"LIETUVA" «3*? 

~ 

3252 South Morgan St, CHICAGG, ILH 
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