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Siunčia kariuomenę angliaka- 
sy^ distntuosna. 

Valdžia kontroliuos anglių pardavinėjimą. 
Vokiečius įsileis darbo konfe- 

rencijon. 
Sako, Petrograde bolševikai žudo tūstančiais. 
SIUNČIA KARIUMF.NĘ 

ANGLIAKASYKLU APIE- 
LUKeSNA". 

Washington, D. C., spalio 
30 d. — Besiartinant ang- 
liakasių streikui valdžia ren 

giasi panuadoti kariumenę, 
kad užbėgus riaušėms, ku- 
rių, beveik, tikimasi. Atei- 
na iš keleto vietų žinių, kad 
federale kariumenė yra siun 
čhma i kasyklų distriktus. 

Agliakasfai iš savo pusės 
irgi stiprinaji, kad laimėjus 
streiką, kurį tuoj pradės. 

Tarpe darbininkų eina 
visur burzdėjimas ir gali- 
mas dalykas, kad prie strei 
kuojancių plieno darbininkų 
ir einaeių štreikan anglia- 
kasių, dar prisidės visa eilė 

streikų kitose pramonijos 
šakose. 

VALDŽIA KONTROLIUOS 
ANGLIŲ PARDAVINĖ 

JIME. 

1Va»Kington, D. C., spalio 
30 d. — Šiądien kabineto po 
sėdyje generalis prokuroras 
Palmer pranešt kad valdžia 
paims savo kontrolėn sunau- 

dojimą ir pardavinėjimą 
anglių. Manoma, kad pir- 
moj eilrj bus nustatyta kai- 
nos kokias anglių pardavė- 
jai galer imti už anglis. Taip 
gi bus panaudojama ir kitos 
priemonės, kad apsaugojus 
šalį nuo kuro kiizio. 

VOKIEČIUS ĮSILEIS 
DARBO KONFEREN 

CIJON. 

Washirsrton, D. C., spalio 
30 d. — Šiądien tarptautiš- 
ko? darbo konferencijos po* 
sėdyje buvo apkalbėta bu- 
dai pagerinimo būvio darbi- 
ninkam^. 

Taipgi buvo apkalbama 
apie įsileidimą kcnferenci- 
jon delegatų iš buvusių prie- 
šų žemių, kurie neužilgo 
pribus Washingtonan. De- 
legaitai sutiko įsileisti kon- 
ferencijom buvusius priešus 
be jokių trukdymų. 

PETROGRADE BOLŠEVI 
KAI ŽUDO TUKSTAN 

ČIAIS. 

Kopenhagenas, spalio 3C 
d. — Specialis koresponder 
tas laikraščio Chicago Tri 
bunz praneša, kad sulyg 
žinių gautų Helsingforse 
Petrogrado gyventojus bol 
ševikai žudo tūkstančiais 
Žudomi, kaip pranešama 

buvusie aficieriai ir šiaip 
inteligentiški žmonės. 

Gi komunistų Petrogrode, 
sulyg pasakojimų pabėgė- 
lių, yra visai nedaug, nes vi- 
si nuvyko frontan muštis su 

Judeničo spėkomis. 

NEW YORKO SALIUNE 
2 UŽMUŠTI. 

New York, spaio 30 d. — 

Vietos policija pradėjo uo- 

liai persekioti svaigalų par- 
davinėtojus. Vakar detekty- 
vai aplankė daugelį saliunų; 
nekuriuose rasta pardavinė- 
jimas svaigalų ir nemažas 
skaičius asmenų yra areštuo- 
ta. 

Viename saliune prieita 
prie susirėmimo ir tapo per- 
šauta 2 žmonės. Sakoma, 
keli detektyvai naudojo re- 

volverius, bet policija atsisa- 
kė pranešti smulkmenas 
apie šaudymasi. 

Policijos viršininkas tvir- 
tina, kad norint išnaikinti 
svaigalų pardavinėjimą 

New Yorke reikės turėti 
apie 600 detektyvų tulain 
laikui tik persekiojimai svai 
gaių pardavinėtojų. 

RAGINA PASKUBINTI 
DEPARTAVIMO BILIŲ. 

Washington, D. C. spalio 
30 d. Generalis prokuroras 
Palmer šiądien paragino se- 

nato ateivystės komisiją, 
kad paskubintų bilių, kurio 
leidžiama departuoti atei- 
vius, kurie skleidžia Ameri- 
koje radikališkas mintis. 

Palmer o/irtina, kad Su- 
vienytose Valstijose yra 
daug ateivių, kurie yra grą- 
sinę mirtimi1 prezidentui ir 
kitiems valdininkams. Toki, 
girdi, tuojau turėtų but de- 

jpartuojami iš Suvienytų Vai 
įstijų ant visados. 
| Palmer reikalauja pasku- 
binti bilių todėl, kad dabar 
vis daugiau platinasi įvairi 
propaganda, kurią, kaip Pal 
mer tvirtina, platina atei- 

• viai. 

BELGIJOS KARALIUS 
APLANKĖ WILSONĄ. 

Washington, D. C., spalio 
PC d. — Šiądien aplankė 
prezidentą Wisnoną Belgi- 
jos karalijs Albertas. Prezi 
dentas priėmė karalių ir pas 

: kui karalenę ir sosto įpėdi- 
. nį gulėdamas lovoje. 

Rytoj Belgijos karališko- 
ji šeimyna pradeda savo ke 

t lionę atgal Belgijon. 

Vaikų linksmybes rudenį. 

AMERIKONAI ATMETĖ 
ITALŲ REIKALAVIMĄ. 

Paryžius, spalio 30 d. — 

Italijos ministeris užrubeži- 
nių reikalų Tittoni perstatė 
taikos konferencijai Italijos 
pažiūras link išrišimo Fiume1 
klausimo. Bet Italijos suma-' 
nymas tapo nepriimtas Su 
vienytų Valstijų taikos dele. \ 
gacijos. 

Iš Rymo pranešama, kad 
delei amerikonų taktikos esą 
labai neužganėdinti italų 
laikraščiai ir vėl atkartojo 
savo užsipuolimus ant pre- 
zidento Wilsono ir Suvieny- 
tų Valstijų taikos delegaci- 
jos. 

CREEL KOMITETAS 
LĖŠAVO 6,600,000. 

Wahington, D. C., spalio 
30 d. — Kongrese praneša- 
ma, kad užlaikymas žinomo 
Creel informacijos komiteto 
atsiėjo šaliai $6,600,000. 
Panešime senato komisija 
kaltina, kad minėtas komi- 
tetas atnešė šaliai mažai 
naudos; gi pinigai, sakoma, 
buvo naudojami netvarkiai, 
beveik eikvojami. 

UŽTVIRTINT SUTARTI 
SPRĘS SUBATOJ. 

Paryžius, spalio 30 d. — 

Šiądien augščiausia talkinin 
kų taryba svarstė laiką, kada 
bus paskelbta galutinas tai- 
kos sutarties užtvirtinimas. 
Pagali aus išrišimas 5io klau- 
simo atidėtas subatos posė- 
džiui. 

AREŠTUOS MAISTO 
SPEKULIATORIUS. 

Washington, D. C., spalio 
30 d. — Generalis sekreto- 
rius Palmer praneša, kad 
trumpoje ateityje bus nu- 

spręsta suareštuoti visą eilę 
įvairių spekuliantų įvairiuo- 
se valstijose kurie savo go- 
dumu pagamino brangias 
gyvenimo sąlygas. 

Sueme laivą bolševi- 
kiškos litoraloros. 

Helsingforsas, spalio 30 
d. — Anglijos kariškas lai- 
vas suėmė taip vadinamą, 
misterišką laivą, kuris plau- 
kė Stockholman, neva, su 
siuntiniu Suvienytų Valstijų 
ambasadai. 

Bet laive po linais rasta 
daugybės įvairios bolševikiš 
kos literatūros anglų, fran- 
cuzų ir vokiečių kalbose. 
Taipgi suimta daug paveiks- 
lų ir filmų , giriančių bolae 
vikų režimą. 

FINAI DAUG GELBSTI 
JUDENIjČUI. 

Paryžis, spalio 30 d. — 

Francuzų korespondentai 
Finlandijoje praneša, kad 
Finliandija labai daug gelbs 
ti Judeničio spėkoms kovai 
prieš buševikus. Girdi, Fin- 
liandija nei negalėtų ką 
nors daugiau prigelbėti, nes 

jos pačios spėkos yra nestip 
rios. 

Finai leido Judeničui dar- 
gi rekrutuoti savo armijon 
rusus gyvenančius Finliandi 
joj, ir taipgi suteikė daug 
ginklu ir amunicijos. 

MOKINDAMI NEŠIOJA 
KARDUS. 

Seul, Korėja spalio 30 d. 
Daugelis japonų mokytojų 
Korėjoje yra buvusie karei- 
viai ir jie nešioja kardus ir 
mokyklų kambariuose. 

JAPONU PAS KO A 
OMSKO VALDŽIAI. 

.Washington, D. C., spalio 
30 d. — Valstybės departa- 
mentas aplaikė žinią, kad ja 
ponai pinigociai skolina 
Omsko vaMžiai 20 milijonų 
lyenų nupirkimui įvairių reik 
menų Japonijoje. 

ARKANSAS RIAUŠĖSE 
KALTINAMA 109 

JUODUKAI. 

Helena, Ark., spalio 30 d. 
Iš pavieto teismo rumų pra- 
nešama, kad del buvusių 
pradžioje mėnesio čionykš- 
čių riaušių tapo suareštuota 
109 juodukai, kurie esą kal- 
kinami rengime kėlime riau- 
šių Helena apielinkėje. 

KALTINA WILS0NĄ PA 
GLEMŽIME VALDŽIOS. 

Indianapolia Ind., spalio 
30 d. — Veikiantis anglia- 
kasių prezidentas J. L. 
Lewis atsakydamas prezi- 
dentui Wilsonui į jo atsi- 
kreipimą, tiesioginiai kalti- 
na Wilsoną užgriebime val- 
džios į savo rankas ir panau 
dijime jos nenaudon šalies. 

PAVOGĖ JUDENIČO 
IŠLEISTUS PINIGUS. 

Stockholmas, spalio 30 d. 
Šiądien pranešama, kad ta- 
po pavogta 667,000 rublių, 
kurie buvo atspausdina Šve- 
dijoje del Judeničo ir tik 
buvo laukiama progos, idant 
juos išsiuntus Judeničui. 

SVETIMŠALIEČIAI AP 
LEIDŽIA BARCELIONĄ. 

Barceliona, Ispanija, spa 
lio 30 d. — Svetimtaučiai 
skubiai apleidžia miestą bi- 
jodami sujudimo, kuris gali 

j iškilti uždarius dirbtuves ir 
jpaliuosavus iš darbo dauge- 
lį darbininkų. 

KONGRESMANUS IŠVA 
DINO HIPOKRITAIS. 

New York, spalio 30 d.— 
Vienas Brookyno teisėjas pa 
naikino bausmę už girtybę. 
Prie to pridūrė, kad kongre- 
se sėdi tuli hipokritai, kurie 

j paruošė toHus įstatinius, 
|kad geri Amerikos piliečiai 
J turės nustoti savo tiesų. 

i 

Denikinas sumušė Ukrai- 
nus. 

Talkininkai sustiprino laivyną ties 
Ryga 

# i, n 

"denikinas sumušė 
UKRAINUS. 

Londonas, spalio 30 d. — 

Iš Denikino stovyklos šią 
dien gauta pranešimas, kad 
prie tulų nepasisekimų boi 
ševikų fronte Voronežo dist 
rikte, Denikino spėkos pasek 
mingai veikia prieš bolševi 
kus Orei distrikte ir buk net 
užėmė miestą Kromy, kuris 
neseniai buvo perėjęs bolše 
vikų rankosna. 

Gi1 tarp Denikino ir Petlu 
ros spėkų eina smarkus mu 

šis, kuriame Denikino kariu 
menė turinti gerus pasiseki 
mus prieš ukrainus. Praneši 
me priduriama, kad Ukrai- 
nai ypač žymiai nukentėjo 
Zmerinka distrikte, kur De 
nikino spėkos užėmė kelio 
lika sodžių. 

Denikinas užėmė Orei? 

Helsinforsas, spalio 30 d. 
/auta pranešimai iš rusišku 

šaltinių, kad Denikino ka- 
riumenei vėl pasisekė užini 
ti miestą Orei, kurį nesenu* 

priverstas buvo užleisti bol- 
ševikams. 

TALKININKAI SUSTIPRI- 
NO LAIVYNA TIES 

RYGA. 

Kopenha genas, spalio 30 
d. — Latvių spaudos biuras 
praneša, kad talkininkų lai- 
vynas ties Ryga tapo sustip- 
rintas keletą sunkiųjų kariš- 
kų laivų, kad sustiprinus 
bombardavimą ruso-vokie- 
čių pozicijų. 

12,000 SKAITLINGŲ ŠE1 

MYNŲ FRANCUZIJOJE. 

Paryžius, spalio 30 d. — 

Neseniai vienas Francuczi- 
jos milijonierius paskirė di- 
delę sumą pinigų iš kurios 
įsakė skirti po 25,000 fran- 
kų mokinimui vaikų kiek- 
vienai francuzų šeimynai, 
kuri turi nemažiau 9 vaikų 
iš vienų tėvų. Dabar prane- 
šama, kad jau padavė ap- 
likacijas net 12,000 šeimynų. 

MANEVRUOSE ŽUVO 

14 JAPONŲ. 

Tokyo, spalio 30 d. — 

Netoli šio miesto buvo ma- 

nevrai Japonijos kariško lai- 
vyno, kur dalyvavo ir pats 
ciesorius. Laike manevru iš- 
tiko ekspliozija ant vieno 
laivo, žuvo 14 jūreivių ir 
apie 30 yra sužeistų. 

ANGLIJOS KARIŠKAS 
LAIVYNAS GELBSTI 

BIZNIUI. 

Londonas, spaio 30 d. — 

Pranešama, kad ateityje bus 

įleižiama biznio firmų atsto- 
Ivams važiuoti kariškais lai- 
yais j pageidaujamas vietas, 
jei ten plauks kariški laivai. 

JUDENIČ SUĖMĖ 2,000 

BOLŠEVIKŲ. 

rifclsingforsas, spalio 30 
d. — Pranešama, kad sere- 

doje ir utarninke buvo eiiė 
smarkių susirėmimų tarp Ju- j 
deničo spėkų ir bolševikų. 
Per abi dieni Judeničas suė- 
męs apie 2,000 bolševikų. 

B0LŠEVIKJA1 PRALAIMI 
ŠIAURIUOSE. 

Archangelskas, spalio 80 
d. — Šiaurinės Rusijos armi- 
ja pradėjo pasekmingai veik 
ti prieš bolševikus. Paskuti- 
niais laikais užėmė visą eilę 
miestelių Onega sekture; 
taipgi suėmė apie du milijo 
nu šuvinių. 

GEMBLIARIŲ RIAUŠĖS 

Barcelona, Ispanija, spalie 
30 d. — Pereitą naktį buvo 
gana d:delė demonstracija 
įvairių gemblerių už jų per- 
sekiojimą "linksmintis." 

Apie vidurnatį ištiko susirė- 
mimas tarp policijos ir de- 
monstruotoje 

LIET. LIUOS. PRA- 
KALBOS. 

So. Chicagoje. Vakar at- 
sibuvo čionai (p. Kučinskio 
salėje) prakalbos kaslink 
aukų buvo pilnai pasekmin- 
gos — mat, apie 40 žmonių 
suaukavo $117.33. Taipf, 
imant proporcijonališkai su- 

sirinkusių skaičių ir aukas 
ši kolonija "sumušė" kitu* 
kolonijas. 

Publika prakalbomis bu- 
vo pilnai patenkinta. 

Butų puiku, kad West Si- 
de kolonijos lietuviai vėl su 

muštų rekordą. — Taigi pa- 
sistengkite. 

"oras" 
Chicagoje ir apielinkėje. 

Šiądien greičiau lietus ir 
kiek šalčiau; daugiau piet- 
vakarių vėjai. 

Saulėtekis, 6,24; 
Saulėleidis, 4:44. 
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LIETUVAITĖS, SEKITE pAVYZDJ | 
PILIETĖS K K.! 

Užvakariniame "L." num. tilpo paim- 
tas iš Lietuvos laikraščių laiškas, kuriuo- 
mi narsi-karinga pilietė K. K. kreipėsi i 
Lietuvos Tarybą, prašydama priimti ją ka- 
riumenėn. 

!Kiek tos lietuvaitės laiške tyrumo, 
kiek drąsos, kiek tėvyniškos meilės, kiek 
vilties!... 

Tik įsigilinkime į reikšmę ir į gilumą 
sekančių jos išsireikškmų: 

"Aš pasiryžau Jums atverti savo sie- 
lą. O, kad galėtumėte mane suprasti, lig 
dugno permatyti!.... Mano idealas — tai 
veržimąsi į mūšio lajkus, į kovojančių bro- 
lių-karžygių eiles. Mano idealas — tai 
troškimas šokti į kovos sukuri tėvynės gy- 
nimui ir, drąsiai atstačius krutinę priešų 
kulkoms, nešti savo pasišventimą, drauge 
su karžygiais-broliais, ant liepsnojančio tė- 
vynės aukuro 

"Savo idealui prižadu amžiną ištiki- 
mybę. ... Veržimąsi j kovą — tai mano 

Įgimties apsireiškimas. Juk ir tėvynė išsi- 
ilgus reikalauja musų — lietuvaičių pasi- 
šventimo 

" Ir kodėl mes, lietuvaites, negalėtu- 
me dalyvauti mušiuose? Kodėl Tėvynės 
meilė turėtų pasilikti vien tik žodžiuose0 
Kodėl negalėtų apsireikšti narsiuose dar- 
buose karžygiškame pasiaukavime? 

"Trokštu išpildyti savo gyvenimu už- 
duotį " 

Ar gali kas šaltai skaityti augščiau pri- 
vestus karingos tėvynainės žodžius? — 

Bet gal geriau ir plačiau gali tą suprasti ir 
atjausti moters siela? — Juk dabar labai 
svarbią reikšmę turi jausmai, įsitikinimai, 
viltis.... Dabar augštumon iškila prakil- 
niausios žmogaus ypatybės. Vargai pagim- 
do galiunus 

Taigi ir ta biržiškė lietuvaitė — prie 
tam tinkamų aplinkybių — gali sulošti, 
taip sakant, Orleano Mergelės rolę. 

Amerikos lietuvės, moteris ir merginos, 
supraskite tą savo vientautę, atjauskite jai 
ir sekite jos pavyzdį, o atliksite galingą ii 

visai inusų tautai naudingą darbą I 

Tiesa, jus nepajiegsite ir negulėsite 
tiesioginiai stoti į Lietuvos apgynėjų eiles, 
— bet jųs p!lnai galite prisidėti savu vei- 
kimu, sava auka, savu pasišver*imu prie to 
išchd&us darbo — kovoje už Lietuvos liuo- 
sybe. Jus galite pasistengti, idant kovojan- 
tieji prieš musų neprietelius butų aprūpin- 
ti visomis reikmenimis — jųs galite aukau- 
ti ir rinkti aukas tam svarbiausiam reika 
lui. — jųs galUe padaryti — reikia tik 
norėti. 

Juk butų prakilnu ir jums pačioms ma- 
lonu, kad jusi] vardai butų įrašyti tarpe rė- 
mėjų kovotojų už Lietuvos savistovybę. 

Tik atminkite savo vientautės K. K. pa- 
siaukav t narsumą. 

Pa './ dėkite laike sekančių dviejų 
mėnesių, «\ y., iki sekančių Naujų metų, su- 
daryti delei Lietuvos Neprigulmybės rei- 
kalo po 100 dolarių. Tai nedidelė suma. — 

Gali, juk, atsirasti nemažai ir tokių, kurios 
ištesės paaukauti 100 dol. Kuri to neįsten- 
gia padaiyti, — tai privalo surinkti auko- 
mis. 

Kiekvienoje kolonijoje galėtų susida- 
ryti "K. K. Pasekėjos," kurios tvarkiai atlik- 
tų aukų rinkimo darbą. Jų vardai turėtų 
buti paskelbti viešai, idant ingyti didesnį 
užsitikėjima visuomenėje. 

Nėra abejonės, kad daugelis surinktų 
ne šimtą dolarių, bet keletą šimtų: 100 dol. 
— tai butų savo rūšies norma ingijimui 
tikros "K. K. Pasekėjos" vardo. Kuri surink 
tų daugiausiai — ta skaitytųsi Amerikos 
lietuvių — meterų ir merginų — vadovė 
kovoje už Tėvynės laisvę ir garbę. Sekan- 
čios dvi — sulyg surinktų aukų sumos — 

liktų jos draugės-pagelbininkės. 
Nėra abejonės, kad Lietuvos valdžia 

tokioms "K. K. Pasekėjoms" išreikštų tam 
tikrą padėką, — ypatingai daugiausiai au- 
kii pristačiusioms. 

Delei tinkamesnio aukų sutvarkymo 
prie Lietuvos Neprigulmybės Fondo turėtų 
buti sudarytas tam tikras "K. K.. Pasekėjų" 
skyrius, į kurį aukos butų dedamos atski- 
rai, pažymint aukų rinkėjų ir aukautojų 
vardus. 

Jeigu kova už Lietuvos Neprigulmybę 
umai pasibaigtų (žinoma, musų laimėji- 
mu), — tai surinktus "K. K. Pasekėjų" pi- 

! nigus galima butų panaudoti sašelpimui 
badaujančių kūdikių Lietuvoje, kurių da- 
bar priskaitoma apie 60,000. 

Tokiu budu "K. K. Pasekėjos" atliktų 
ddelį darbą, kurio vaisiais galėtų gerėties 
per visą savo amžių; gėrėtųsi juom ir vi- 
sa lietuvių tauta. 

Taig1', garbios Lietuvos dukters, paro- 
dykit®, kad jųs ištikrųjų mylite savo Tėvy- 
ne ir trokštate jai laisvės ir gerovės! i«„ \ 
be jokių "ceremonijų," pradėkite darbą — 

ar atskirai ar susispietę burelin (kiekvie- 
noje kolonijoje). 

Tegul pilietės iš Biržų apskr. balsas 
paskatins Amerikos lietuves prie veikimo 
ir pasišventimo Tėvynės labui! Tegul Tė- 
vynės meilė nepasilieka vientik žodžiuose! 

G? 1 tėvynainės, apsvarstykite tą 
suman, imtai ir tuoj pradėkite aukų 
rinkimą.... 

Sekite pavyzdi tos didvyriškus pilietės 
K. K.! Išpiidylcite savo gyvenimo žduotį!,... 

V 
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žinios is Lietuvos 

LATVIU ATSTOVŲ LON 
DONE NUOMONĖ. 

Apie Pabalti jos Kraštus. 

Latvija ir Lietuva. 
P. BissenecK, Latvijos at- 

stovas Londone, dar apy- 
jaunis vyras, mandagiai ap- siėmė išreikšti savo nuomo- 
nę apie dabartinį politišką 
ir ekonominį (ūkiškąjį) Bal 
tijos kraštų stovį lygiai apie 
projektuojamą tarp Baltijos 
tautų vienybę. P. 3isseneck 
puikiii kalba angliškai, ru- 

jsiškai ir d^r keletą kitų kal- 
bų moka. 

Sulig jo, prospektas iš 
greito Britanijos pripažini- 
mo (neprigulmybės) nėra 
perdidelis. (Tai yra tie kraš 
tai iš neprigulmybės pripaži 

j nimo kažin ko laukti ir tikė- 
tis neprivalo. Bet viskas pa- 

Į daryti nuveikti savo krašto 
| laimei ir geryneigai pasiliks 
j ir prigulės tiems patiems 
(kraštams. Red.). Politiškas 
Baltijos kraštų padėjimas 
(anot Bisseneck. Red.), nė- 
ra aiškus. Latvijoj labai ver- 
čia vokiečių pusėn baronai. 
Daug periškadija Liven'o, J Kolčako ir Fon-der Goltzo 

ikariumenės. Latviai gailisi 
paklausę britų ir ne sunaiki- 
nę Fon-der Coltzo kariume- 
nę prie Rygos, kada buvo 
proga. Dabar jau ir britai ir 
net dabartinė vokiečių val- 
džia mato, jog Fon-der Gol- 
tzo kariumenė (Baltijos kraš 
tuose Red.,) pavojinga pa- 
saulio taikai. Jei talkininkai 
nenuKratys Fon-der Goltzo, 
tai bene prisieis laikinai per 
traukti karę prieš bolševi- 
kus, o nukreipti spėkas prieš 
Fon-der Goltz kariumenę. 

Ekonominis Latvijos pa- 
dėjimas, kaip ir Lietuvos, 
blogas. Ypač stinga mėsos, 
riebalų ir bent kiek javų. 
Lietuva turi to daugiaus (su 
lig Bessneck Red.; Latvijos 
pramonija geriaus išsivysčiu 
si. Latvijos dalis užimta bol 
r2vikų, dalis Fon-der Gol- 
tzo. Labai pageidaujama su 
tartis su Lietuva ir Estonija, 
ta sutartis beveik jau įvy- 
ko ar įvyks. Tarybos veda- 
mos ir atstovai susirinks 
'Dorpate, Estonijoj. Sutartu- 
vių punktai, sulig to latvių 
politiko nuomonės, galimi 
šie: Sąjunga apsiginimui 
,(tai yra: įatvių, estų ir lie- 
tuvių kartu prieš Baltijos 

priešus Red.): veikti išvien 
kariškai, jei kas bent kurią 
tų valstijų užpultų. Tai vie- 

nas dalykas. Antras: Ben- 
dras pinigų bei valiutos kui- 
sąs. Lietuvos auksinas, ar 

/estų pinigas turėtų buti tos 
-pačios vertės ir tikti visose 
trijose valstijose, kaip da- 
bar yra su danų, švedų ir 
norvegų kroner'u. (Paviz. 
danų, kroner tinka Švedijoj 
ir Norvegijoj ir išvirkščiai). 
Trečias dalykas, (taip gali- 
ma suprasti iš latvių atsto- 
vo kalbos Red.) turėtų bu- 
ti bendra muito bei taryfo 
(mokesties už važmą Red.) 
sutartis, savo rūšies "Zoll- 
ferein." Vienas ir tas pats 
jnuitas visoms trims valsti- 
joms. 

Ant galo, turėtų buti su- 
taikinta išlaukinė politika, 

'ypač dabartiniame taikos 
su bolševikais klausime. 

Bet šiaip jau naminiuose 
reikaluose visos trįs valsti- 
jos butų pilnai nepriklauso- 
mos, savystovios. 

Latviai norėtų tikėti į tau 
tų Lygą, bet toji nesirodo 
greit įvyksianti ir joje, kol 
kas, nėra jokios viltis. 

Su bolševikais taikintis ga 
li priversti reikalas, noro tai 
nėra. Talkininkai žada pa- 
gelbą, bet jų politika neaiš- 
ki, kiek įtartina ir nėra grei- 
tos galimybės susilaukti sti- 
prios paramos iš pusės Bri- 
tanijos, mažiau iš kitur. 

Bolševizmas Latvijoj pa- 
vojingas. Lietuvai jisai ne- 

pavojingas, nes Lietuva-uki 
ninku ir maažažemių savi- 
ninkų šalis; ir čia nėra bol- 
ševizmui pamato. Užtai Lat 
• vijoje daug fabrikų darbi- 
ninkų, neturinčių savo jo- 

| kio turto, apart sveikatos, 
ten pavojus iš bolševikų ne- L v 

mažas.— 

Apskritai kalbant, p. Bes- 
,seneck nekalba kaip koks 
karštas, užsidegėlis fana- 
tikas, pripažįsta kas ko ver- 

tas, išvadžiojimai ir nuomo 
ne labai rimta, be šešėlio pa 
sigirimo ar perdidelio opti- 
mizmo, bet ii% be nemalo- 
naus pesimizmo. 
(Nuo "Iš. Dr. Koresponden- 
to.)" 

IŠ KO SUSIDEDA LENKU 
LEGIONAI. 

Lenkų Legionas Britanijoj. 
Virš 100 Lietuvių Legione. 

Britanijos laikraščiai bu- 
vo seniai pranešę, kad iš Ru 
sijos atvažiuos į Britaniją 
lenkų legionas. Mat anglams 
Įtraukiant kariumenę iš Ru- 
sijos, išvežami ir kareiviai, 

Esantieji lenkų legionuose ;1 
arba ir šiaip jau žmonės, ku \ 
rie iš Šiaurinės Rusijos nori J 
išvažiuoti. Tokių civilių ke-h 
leivių neperseniai atplaukė Į i 

Leith visas laivas. Kaip žino' i 
ma iš laikraščių, daug lie- i 

tuvių iš Šlaminės Rusijos iš- ti 
vežė Lietuvon, lenkus ci"i- j 
liūs Lenkijon, latvius Latvi- 1 

jon ir tt. J 

Tą lenkų legioną iš Rusi- 
jos manyta gabenti Lenki- 
jon per Britaniją, paskui, ra 

sit, per Franci ją ar kitais: 
keiais per Varšavą ar kur ki 
tur. 

Lenkų legionui atvažiuo- 
jant, ne vienas supratlyves- 
nis lietuvis, pažįstą lietuvius; 
savo brolius, galėjo spėti ir j klausinėti: nagi, ar daug lie j tuvių bus buvę ir atvažiuos 
Jame legione (neužmirškit: j lenkų legione)? Legionas iš; 
tikrųjų atplaukė į Leith prieš 
1 spalio ir apsistojo Edinbur 
gh'e. Toliaus važiu jti nega-j Įėjo del geležinkelių streiko.1 

Įspėkit, skaitytojai, kiek: 
lietuvių rados tame legione? 
Ogi tokių, kurie nemoka net 
Jenkiškai arba dar nesigėdi1 
kalbėti lietuviškai rados 
virš 100! Tarp tų lietuvių 31 
škotiečiai, 1917 išvažiavę 
Rusijon. Jie visai nemokėjo i 
lenkiškai, prieš įstodami į! 
tą lenkų legioną ir šiandien j 
vargiai susikalba. Jie įstoję! 
į tą legioną šį pavasarį apie 
gegužės mėnesį, vieni anks- 
čiaus, kiti vėliaus, yisi tris' 
škotiečiai nori pasilikti čio' 
nai, nes du yra vedusiu: tų 
dviejų šeimynos, ir trečiojo 
tėvai randas Škotijoj. Be jų' 
dar lenkų legione yra apie! 
100 lietuviu ne škotiečiu, ku1 
ne buvo pabėgėliais nuo ka- j rės Rusijoj arba buvo Rusi- 
jos armijoj. Rusu armijai 
pairus, nebturėdami kur dė- 
tis, vieni įstojo anglų kariu- 
menen, kiti štai i lenku le- 
gioną. Bent jie taip aiškina. 
Tiesa, rasit, jų pasielgimas 
yra bentkiek pateisinamas, 
atsižiūrint i sunkų kareivių 
ir apskritai žmonių padėji- 
mą anuo metu Rusijoj. Bet 
visgi negerai tų lietuvių pa- 
daryta. Jug buvo daugiaus 
lietuvių Rusijoj, kurie ar 

šiaip ar taip išsisuko nesto- 
ję. i lenkų legionus. Rodos 
ir šitiems to nereikėjo dary- 
ti. Sakysit, delko ne? Bet 
štai delko: lenkai tuos sa- 

vo, vadinamus keršai mar- 

gus, legionus veža į Lenkiją. 
O kas yra Lenkija pas len- 
kus? O gi jų supratime Len- 
kija yra ir Lietuva. Tarp 
lenkų ir lietuvių dabar eina 
karė. Tad tiems tame "len- 
kų legione" lietuviams la- , 

>ai gali prisieiti kariauti 
>rieš lietuvius, savo brolius, 
sietuvoje. Karė tarp lietu- 
sių lenkų eina Kauno ir Vil- 
įiaus gub. pakraščiuose. O 
š to virš 100 lietuvių esa- ^ 

na kuone visi iš Vilniaus 
r Kauno gub. Todėl to le- 
giono lietuviams gali atsi- 
ekti šaudyti su lietuviais a- 

jie Vievį, Varėną, kur nors 

įpie Grodną, apie Nemuną 
ir tt. Jie gali likti savo bro- 
lių, rasit savo tėvų užmušė- 
jais. Antra, tasai "lenkų le- 
gionas" su virš 100 lietuvių 
parodo, kad lenkai ne be- 
reikalo "savinas" lietuvius 
ir Lietuva , nes lietuviai pa 
tis Į lenkų "malonę" lenda. 
Lenkai gali tą patį ir pašau 
liui pasakyti: žiūrėkit, štai 
lietuviai dedas su mumis, 
eina iš vieno. Kas stebėti- 
friausip, kad to lenkų le- 
gione yra ir pa-pulkaunin- 
kas lietuvis. Dabar paklaus- 
kime, kokie "lenkų karei- 
viai" kariauja Lietuvoje a- 

pie Vilnių, Suvalkus, Sei- 
nus ir kitur? Beabėjo taipgi 
rasi tenai pusę arba trečda- 
lį ar ketvirdalį lietuvių toj 
"lenkų" kariumenėj. Šitame 
Jegione yra visa ketvirta da ą 
lis lietuvių: iš 450 virš 100, 
kurie "nesigėdi" šnekėti lie- 
tuviškai arba geriaus tarus, 
kurie nei kiek nesukalba len 
kiškai. į1 

Tad galėtų spėti, kad ir 
kitoj lenkų kariumenėj, Lie 
tuvoj bus didi dalis lietuvių. 
Gaila ir skauda! Pasirodo, 
kad patįs lietuviai yra par- 
sidavėliai ir savo krašto, sa- 

vo neprigulmybės priešai. 
Kam tad ta neprigulmybė 
reikalinga, jeigu lietuviai ne 

Lietuvai, ne savo reikalams 
tarnauja. 

Šitiems lietuviams iš to 
"lenkų legiono" Britanijoj 
reiktų visiems atsisakyti. 
Pareikalauti parvežimo Lie- 
tuvon, kurie neturi čionai 
šeimynų bei giminių. Ško- 
tiečiams, kurių šeimynos ar 

tėvai čionai randas, pasilik- 
ti ant vietos. Jau taip nori- 
ma padaryti ir rūpinamasi, 
bet ar Įvyks. 

EXTRA EXTRA 

Rengiamos L. K S. 4 kopous, pėtny 
čioje spalio 31 d., 1919 m. MILDOS 
3vetaiuėje ant trečių, lubų 0I4.2 So. 
I lalsteil St. Pradžia 7:30 vai, vakare 

Inžanga 10 centų. 

Draugai ir draugės, malonėkite at- 
silankyti kuoskaltlingiausiai. Kalbės 
gabiausi kalbėtojai ir deklamuos pa- 
garsėjusi deklamatrS. 

L. K_ S, 4 kp. Komitetas. 
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ŠIRDIES ATBALSIAI. 
Ruduo. 

Pageltonavo jau mūsų par- 
kai, gailiai vyrpėdami bįra la- 
pai nuo medžių, verkia-staugia 
vėjas, sukinėdamasis tarp pus- 
nuogių šakų. 

Vadinas, prisiartino neper- 
maldaujamas vytinio laikas — 

prisiartino purvinasai rudenė- 
lis. 

Gamtoje verda žūtbūtinė ko-1 
va, kapriziškos atmainos: tai 
šalta, tai karščiau tai apsiniau- 
kę, tai v<"l saulėta. Štai ant dan-j 
gaus pilna debesių, o štai ir 
vėl jų nėra ir saulelė-motinėlėj 
linksniai tau nusišypsos. 

Nepastovus nei rytai, nei 
dienos, nei naktįs. 

Viskas gamtoje mums prime- 
na, kad artinas lietingas ir vė 

juotas ruduo: ir paniurę debe 

sįs, ir krintantieji lapai, ir šal- 
tokas, piktar. vėjelis, po kurio 
kartais tampa šilta, ramu. Bet 
kažin ar šįmet mes to susilauk- 
sime. Tas retai pasitaiko. 

Smagu išvažiuoti šiais laikais 
už miesto, i miškelius. Vai v\ 

gražiai jie atrodo! O kiek į vai 
riaušių spalvų, kokioje stebė- 
tinoje harmonijoje jos visos su- 

derintos. 

Tiesa, liūdna žiūrėti į pagel- 
tonavusius, krintančius lapus, 
liūdna vaikščioti i;o mišką, kuo- 

• » • met po k jomis čeža lapai, bet 
tas liudėsis yra malonus, ža ve- 

jantis. Kaž kodėl rudenio liti 
('ės i s dažniausia žadina jautrias 
sielas prie gilesnio protavimo 
sunkaus darbo, didelio pasi- 
šventimo. 

Žiuri tu, žmogus, i snau į džiantį, parudavusį, rudenio j 

mišką ir staiga nejusčiomis ta- 

jvo sieloje gimsta pašėlusis, ne- 

numaldomas troškimas dar- 
ini ties, mokintis, žengti be ato 
dairos prie užbrėžto tikslo, bu- J 
ti naudingu visuomenei, nes 

juk niusu gyvenimas yra tain | " J 
I 

trumpas, nei nepajusi, kaip 
ateis ruduo, nuvys žali lapeliai 
visi juos mindys.... 

Kuomet gi iš tarp debesių iš- 
plaukia svetinga saulė arba va- 

kare pasirodo mėnulis, rodosi, 
kad kažinkas tau meiliai nusi- 
švpsoja ir ramindamas sako: 
"Nenuliuskite ir neverkite: 
praeis šis nejaukus metas ir 
vėl sugrįš pas jus čiurenantis 
pavasaris ir linksmutė vasa- 

rėle". 

Ki'ictkclis. 

Už mano lango matosi i pur- 
vyną numestas raudinas kviet- 
kelis. Jo lapeliai jau suvytę, ap 
nesti pur /ais, dulkėmis, bet vi- 

durys dar gražus, clastiškas 
vilioja prie savęs meilia akį. 

Ir kas gi numetė ta kvietkelj 
į purvyną? Keno žiauri ranka 
ta padarė? 

Ak, kaip gaila! Tik įsivaiz- 
dinkit: kvietkelis purvyne! Jr 
toks nekaltas, toks dar gražus 
rauddnutis. 

Ne, geras žmogus to nepa- 
darė. Geras žmogus nidkuomci 
nemes žolynėlio po palange, pui 
vynan* 

Vienas filosofas pasakė, kad 
kas myli kvietkas, mažus vai- 

kus ir muziką, tas niekuomet 
negali tapti žmogžudžiu. 

Susimildami, nemėtykite 
kvietkelių po mano palangę. 
Xemėtykit, nes ten purvynas.. 

Kas gi gali but malonesnio 
šitame dideliame, žiauriame, 
dulkėtame mieste, tarp tu pa. 
juodavusių milžinišku kaminu 
purvinų, ūžiančių gatvių, ant 

kurių stumdosi, laksto begali- 

niai suegojistėję žmones, besi- 
vydami ta dievą-diolerį, kaip 
turėti rankoje kvietkelį, glausti 
jį prie burnos, gerti-svaigti 
nuo jo skanaus kvapsnio. 

Nejaugi jus to nejaučia- 
te? Nejaugi jus gavę kvietkelį 
vėl numesite jį purvynan ir 

virkdysite jautrias sielas? 
Ziuriu aš į tavę dabar, kviet. 

keli, ir man prisimena viena 
pažįstama gražuolė, kuriai liki- 
mas lėmė gyventi baisiausiame 
skurde. 

Prisimena daugybę meilių, 
jautrių darbininkų, kuriems 
nuo ryto lig vakaro reikia bu t i 
pajuodavusiuose, baisiuose fab- 
rikuose. 

Prisimena eilių eilės sąžinių 
į>'ų, gerų idealistų, kuriuos gy- 
veninio aplinkybes privertė gy- 
venti tarp žiaurių, gobščių, su- 

rambėjusių žmonių. 
Vėsula. 

Vakar pas mus buvo užėjiv 

si smarki, smarki vėsula: žai 
basvaidys Perkūno narstė or; 
?avo vilyčiomis, nuo griaudinu 
drebėjo žemė ir namai, medžią 
yt nendrės, svyravo i visas ša 
lis, luž->krito jų šakos ir šake 
lės. Ir taip baisu buvo pasidarę 
jog rodėsi, kad viskas pražus 
sugrius visi namai, išraus m c 

džius su šaknimis, viską su- 
bers j griuvėsių krūvas, viską: 
>umiš, sunyks. 

Bet staiga vėtra paliovė siai 
us, prakiuro dangus ir gaivi 
įantis lietutis ėmė vilginti įbau 
>'inta žemelę, viską nuplovė, 
ipvalė- 

Neužilgo ir lyti nustojo. Ant 
langaus pasirodė stebuklingos 

žės vaivorykštė, saulė irgi 
>asigailėjo musų ir ėmė siųsti 
gausingos, linksmos šviesos 
pindulius. 

Staiga visur aplink pralinks- 
nėjo, pasidarė begalo smagu ir 

nerginga, visoje gamtoje jau- 

'tesi amžinos gyvybės plakimas, 
i Argi ne tas pats dabar daro- 
) si Lietuvoje? 
i Karės vesula įiiusų tėveliu 

lopšy j vis dar nepaliauna siaus- 
ti. Laužo ji senus medžius, ne- 

sigaili ir jaunučių liemenėliu 
Y ės u 1 a vis dar kelia dulkių 
stulpus, kad kartais net ir sau- 

lės visai nematyti. 
Bet nenuliuskime, mylimieji 

lietuviai, nesielvartaukime per- 
daug delei dabartinės padėties 
Lietuvoje. Vėtra visuomet su- 

kelia daug dulkių, laužo me- 

džius, drebina grieias. Bet pn 
kiekvienai vėsulai dažniausiai 
užeina gaivinantis lietutis ir 
daug, daug saulės spindulių- 

Šiuomet ar tuomet nutils pa- 
šėlusieji vėtros kauksmai ir Lie 
tuvos padangėje, prasiblaivys 

•dangus, pasir >dys pranašai lai- 
mės ir ramybės vaivorykštės ii 
bus laisva, smagu, gerai musę 
numvlėtoje tevkkėje. 

K. 



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE Corporation 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje 

Jau Importą j Lietuvą pradėjo. Tuo] pradės Exportą iš Lietuvos, Kaune įkyrius veikia kuopuikiausiai: Jis susidarė iš Sėkmingiausių žmonių Lietuvoje. Vedeju L, A. B-ves Lietuvoje yra A. Vosylius 
1 Tamstos bukite draugais Garbingų žmonių= 

Lietuvos Atstatymo Bendrove, kad patarnauti Lietuvos Atstatymo darbuose, su- 

tvėrė skyrių, kurį sudarė vietos veikėjai ir įtekmingiausi žmonė8 Lietuvoje. Į valdy- 
be parinkti sie asmenįs — agronomas JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedėjas Alfo 
Nobelio Varšavoje. po to buvę* organizatorius ir vedėjar "Vilijos;" A. PRŪSAS, 
buvęs vedėjas banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų ir da- 
bar yra vedėjas Lietuvos Prekybos Banko, kuris yra taip-31 ir Lietuvos valdžios ban 
ku. JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėjas ilgę laiką ''Žagrės," Marijampolėje ir 
gerai žinomas vaizbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs "Vilijos" fabriko vedėjas 
ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS. 

Kiti nariai: — St. Čiurlionis, prezidento Smetonas asmeninis sekretorius ir Lietu 
vos valstybės raštinės vedėjas, VILIUS GAIGALAITIS Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkas, buvęs Vokietijos Reichstago narys per 9 metus. Dr. J. ALEKNA, Lie- ^ 

tuvos Tarybos narys ir Lietuvos Raudonojo Kryžius pirmininkas. SALEMONAS 
BANAITIS, žinomas spaustuvninkas ir knygų leidėjas Kauno, arys Lietuvos Tarybos, 
baigęs Petrogrado Komercijos Insstitutę. DR. A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus viršininkas PRANAS SMILGEVIČIUS, valdininkas Lietuvos Prekybos ir Pra- 
monės ministerijoje. Agronomas J, KRIAUČIUNAS, Žemės Ūkio Ministerijos di- 
rektorius. J. KAUNAS, Lietuvos Intendanturos Valdininkas. I. DOBKEVIČIUS, Lie- 
tuvos valdž^s paskirtas direktorius priePramonės ir Prekybos Banko P. TAMOŠE- 
VIČIUS, kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose. Pramoninkas J. GUSTAITIS (Bro- 
lis kun. A. Gustačio, poeto). A. RIMKEVIČIUS, spaustuvninkas iš Vilniaus. P. LEO 
NAVIČIUS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas, ir k. 

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

Šerai Lietuvos Atstatymo Bendrovės parsidavinės tik lig NAUJŲ METŲ. KAS 
tik gali įstoti turi pasiskubinti, nes pavėlinę negaus pirkti. 

SENIEJI NARIAI KIEČIAMI PIRKTI DAUGIAU ŠERŲ. 
Šiemet yra padaryta tiek pelno, kad kad bus galima ir daugiau išmokėti divi- 

dentv Už. pir^ą pusmetį jau išmokėta 4% už įdėtus pinigus į Lietuvos Atstatymą 
Bendrovę. 

Už antrą pusmetį bu? išmokėta DAUGIAU NEGU 4 NUOŠIMČIAI. Ir dividen- 
tai augs kitais metais greičiau kaip pusmečiai, 

ŠĖRAS $10— r : \ i \ 
r 

Negalima imtį mažiau kaip 5 serus. r ... 
: į 

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

įgaliotiniai ir nariai darbuokitės: juo bus greičiau užbaigtas PARDAVINĖJI- 
MAS ŠĖRŲ TUO DIDESNIS PELNAS LIKS, i * & ^ 

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION-LIETUV3S ATSTATYMO BENDROVE, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

I Laiškas iš Lietuvos, jj 
Šiomis dienomis Chicagoje 

gyvenantis JVmas Jurijonas ap 
laikO iš Lietuvos sekantį laišką: 

Gardamas, 1919 m., rugsėjo 
13 dienoj. 

Brangus Broliukai ir Brolie- 
nėle! 

Kelios dienos atgal išsiun- 
čiau jums laišką nuo tėvų rašy- 
ta- Dabar noriu šį-tą jums vien 
nuo savęs parašyti. 

Prieš pat karą Palangoj pa- 
baigiau 3 kliasas gimnazijos, 
bučiau ėjęs ir ilgiau į gimnazi- 
ja, bet ištiko karas ir Palangos 
gimnazija tapo uždaryta. Pali- 
kau taip ta meta neįstojęs. 

Karui užeisiant net ir namie 
nebuvau. Viešėjau pas dedę, 
kunigą Razmas. Parvažiavus 
namon už savaitės, vokiečiai 
nudegino Naumiestį ir neilgai 
trukus Degučius. Šaudymasis 
ant rubežiaus buvo kasdiena. 
Rusai armotų tame krašte vi- 
sai neturėjo. Pasišaudys, pasv 
šaudys iš armotų, o jiems vo- 
kiečiai iš armotų atsakydavo* 
Rusai įpuldami, degino prūsų 
kaimus, o vokiečiai parubeži- 
nius kardonus. Ir taip kasdie- 
na buvo matyti gaisrai. Tokie 
reginiai mane taip įbaugino, 
kad aš išvažiavau pas dėdę už 

raštininką. Gavau metrikus 

fašyti. Ten išgyvenus nuo Ka- 
lėdų ir Velykų, tapau atskirta- 
nuo tėvų, nebegalėjau nė laiš- 

ką parašyti, nes per Velykas i 
Žemaitija atėjo vokiečiai. Jie 
užėjo vidudienyje. Užeictam 
sužeidė brolį Juozapą su štikt 
į k ja. Dėdės Mikalojus Jurjo- 
no nušovė bevažiuojant arklį 
Rusai pas mus kartą nuševi 
vokietį, kurį, pasiųstas žmo 

gus iš mūsų kaimo, turėje 
parvežti- V okiečiai į tą vežik; 
.šaudė, bet nepataikė — išbėge 
Čia užėję vokiečiai, nuo žmonii 

itiminėjo arklius, pjovė kar 

es, kiaules, atėmė grudus, pa 
šarą, kad žn.onės t.ė nesumar 

kur paslėpti, ir daugelį visokiu 
kitokių baisybių pridarė. 1 de- 
gino parubežyj sodžius: Snuke- 
lius ir .Venckus. Per visa tų. lai- 
ką būdamas pas dėdę, tų įspu 
džių, negavau matyti, bet Šv. 
Jokulx> dienoj, gale vasaros pa 
rėjo jie ir ten, bet užėjo ne ma* 

ži būreliai, bet armija, su viso- 
mis karės priemonėmis.. Ati- 
minėjo arklius, pjovė vasarojų 
arkliams ir tt- Buvo ten mušis 
ir tas miestelis puolė iš rankų į 
rankas. Rešaudydami iš anuo- 

tų, nudegino daug jaujų su ru- 

giais (jau buvo rugiai suvež- 

ti). 
Mes su kunigu per kelia;, die ■ 

nas išbuvome po žeme urvuose. 
Baisios buvo dienos. Po kiek 
laik >, rusai buvo atmušti ir vo- 

kiečiai nuėjo toliau. Po to gry- 
žau aš į namus, nes buvau tė- 
vu pasiilgęs ir nežinojau kaip 
jie ten begyvena. Vokiečiams 
užėjus, paštas sustojo veikęs 
\ ažiuoju namon, pakeliui bai- 
jšiaušias karės reginys: nude- 
ginta ten ir ten, laukuose vieni 
rėvai- tai apkasai, prieš kaiku- 
riuos aštriu dratu tvoros. 

i 

Eiriogalos mieste, baisiau- 
sis reginys! Viskas išdeginta 
net bažnyčia, špitolė ir klebonu 
ja, vienu žodžiu, nebebuvo nei 
vieno budinko sveiko. Važiuo 
jame per upę Dubysą. Čia dar 
baisesnis įspūdis. Pilni Duby- 
sos krantai prilaidoti užmuš t\ 
kareivių šimtais į viena duobę 
Paskiau nuo pat Eiriogalu? 
iki Girkalnės neradome nė vie- 
no budinko sveiko, viskas išde 
ginta, žmones išbėgę i Rusiją 

: Mat rusai, dauguma, apie Du 
tvsa traukdamiesi socižius degi 

) no patys, o gyventojams liepi 
i traukties i Rusiją. Ir tukstan 

čiai pabėgėlių turėjo varg; 
į vargti Rusijoj. Daug kaimų 
■ įtapo išdeginta per mušius ar 

-t.m tų šoviniais. Toki reginis 
iė manyje padarė baisų ispud 

rodos, kad, po Dievo teismui,1 
arba i>o maro metų- Per 3 my- 
lias keliones, o gal ir daugiau, 
nesutikome nei vieno žmogaus 
ir laukuose nematėme darbuo 

jauties. Laukai-pudvmai kie- 
čiais apaugę. Tai tiek parva- 
žiuodamas '"•ačiū, vien griuvė- 
sius ir ašar Tėvus radau 
sveikus, namai liko nesunai- 

kinti- 

Čionais žmonės labai praba- 
gotėjo, nes kupeiauja gyvuliais 
varo į Vokiottija ir gerai uždir- 
ba. 

Kokius metus pragyveno su 

vokiečiais ramiai, bet paskui 
kaip juos pradėjo badas spaus-j 
ti, tai neduok Dieve, kas buvo! 
Ėmė kiaules, avis, pieną, svies- 
ta, kiaušinius, o kas atsisakė 
duoti, tai baisiausiai štriuopa- 
vo, nqt mažiausias sodžius kas 
mėnuo airė jo pristatyti val- 
džiai po karvę- Aprašintciav- 
laukus ir paskiau, rudenį, kad 
pristatydavo sąrašą šaltyšianis 
kad pristatytų tiek ir tiek ja- 
vų, nepristačius, uždėdavo 
bausmę, atsiųsdavo kareivius 
išjieskoti. Kareiviai visai ne- 

žiūrėdavo ar tau liks ar ne- 

Kad daugiaus jiems tektų gru- 
dų, uždarė meilnyčias ir bcina- 
lė tiktai tomis melnyčiomis, 
kuriose buvo kareivis pastaty- 
tas. Atvežus grudus į melnyčią 
kareivis nusverdavo- ir jeigu 
buvo daugiau kaip kortoj para- 
šyta, tai atimdavo valdžiai- 
Buvo išdavę kortas, ir leisdavc 
vieną kartą į mėnesį malti ant 

kiekvienos šeimynos po pusę 
svaro dienai, o gyvuliams, nei 
kokiems neįeidavo malti.Taip- 
pat neleido ir girnomis rugius 
malti, turėjo buti pusė avižų 
pripilta. Tai dabar galite Įsi 
vaizdinti, kaip mus vokiečiai 
mylėjo! Tas žinias praneškite 
ir A.iijrikos valdžiai', kaip vo 

kiečiai elgėsi Lietuvoje. 
i Sužinoję vokiečiai, kad es* 

mokytas, nuvežė mane i Kaun; 
į m kytojų kursus 1916 metuo 

i se ir nuo tų metų esu mokyto 
!, jumi. Dabar šią vasarą buvai 

nuvažiavęs i Jurbarką, moky- 
toju kursuošna, ir mokytojau- 
siu, bene man rodos, Naumies- 
ty i. Turiu taip pat ir mažą 
krautuvėle uždėjęs Gardam*. 
Pats daug' pinigu neturėjau, 
užtat mes keli susidėjome ir da 
bar kupčiaujame. Jeigu n >rite 
parvykite i tėvynę, susidėsime 
ir padarysime didelį kr nią, o 

aš padėsiu rokundas vesti. 
Daugiau naujienų Parašysiu 

kita karta. 
Sudiev, mielas broleii ir bro- 

lienėle ir jūsų kūdikėliai! 
Domininkas Jurjonasi 

Iš Gyvenimo 
Lietuviu Amerikoje į 

THORP, WIS. 

Aukų rinkimas pasekmingas 
Ant ūkių lietuviai toli vie- 

ni kitų gyvena, bet ir tai per 
vena diena suaukavo $7, 
600. 

Tatai, jeigu visi lietuviai 
taip gausiai aukaus, tai Lie- 
tuvos Laisvės Savaitėje ne- 
tik $100,000, bet $200,000 
bus surinkta. 

F. Mikolainis. 

TORRINGTON, CONN. 

Čia gerb. Martus atsilan- 
kęs Gelbėti Draugijos sutvė- 
rė skyrių ir gan dikčiai para 
gino vietos lietuvius prie uc 

j lesnio veikimo. 
Dabar čia visi lietuvia: 

pradėjo iš vieno veikti ii 
visos draugystės prie to dai 
bo mielai prisidėjo. 

D. Diskavičius. 

DAYTONIEČIŲ AT YDAI 
J Gerbiamieji Viengenčiai! 

Man pribuvus i Chic g; 
vos pasiekė naujienos bul 
kad buvo surengtos Dayton< 
"man prakalbos. Aš iš seniai 

! j kreipiausi pas jumis, ka< 
man surengtumet prakal 

-jbas, bet negaudamas prane 
v Šimo, nutariau, kad nepavj 

ko surengti ir per tai nepri- 
buvau. 

Šiuomi aš meldžiu, kad i 

nepalaikytumėt už blogą, 
nes iš savo pusės jaučiuosi 
nekaltu. Ypatiškai aš dar 
ne vieną kartą nesuvedžio-! 
jau savo rengėjų ir klausy- 
toji}. Tad turiu tarti kad i 

yra labai apgailėtina, kad šis! 
neaiškumas išėjo ant to, 
kad jus manęs nesulaukėt. 
Iš mano pusės jaučiuos ne- 

maloniai, nes aš seniai vis 

norėjau lankytis Daytone, 
apie kurio lietuviu3 tiek 

daug man teko girdėti ge- 
ro. Tikėdamas, kad neužilgo 
ateityje teks man buti_su ju- 
mis. •: IUI 

Su augšta pagarba, i 

P. J. Žuris. 

BUK ŠOFERIU j j 
j ^ Laikas yra sami Bau tintoms j j 
i) t%. Niekuomet nebuvo toks dlde- < 

! s lis žoferlų reikalavimas kaip da- < 

: | bar. Męa duosime uisi&mlg j 
? kiekvienam pabaigusiam kursua | 
b mūsų mokykloj a Mokinime pa- l 
l slnaudojame indlvldlnSmis slste- 

? momis — nuoseklus pailnimos ir i 

i praktika važlnfijlme automobiliais < 

< visokių ryšių. Prityrę mašinistai j 
) pamokins tamstį lr suteiks tln- ) 

i į kamus patarimus lr nurodymus, s 

j ( Musų mokyklai netrūksta geriau- l 

j sių automobilių Irkitų prietaisų. > 
s Užtikriname tamifftai, kad tuojaiis 
? gausi leidimą.. Dieniniai ir va- < 

; kariniai kursai Visas kiTsas ) 
s $25.00, Federal Aps'n of Auto 

į EngineerB, 1214-16 Jackson Blvd. į 
I ( (Ino.) | 

Į LiETUViSMS IŠRADĖJAS J 
1 Šiuo vardu knygutė paro- g 
1 dys Jums kiek žmonės pel- j 
| no padarė ir kiek dar gali | 
j padaryti per išradimus. | 
1 Tą brangia knygute siūti- | 
1 čiame kiekvienam ant pa- | 
| įeikalavimo. 

| DYKAI ) 
| Kaipo žinovai (expertai) | 
| patentu bandome išradi- j 
1 mus DYKAI. Pašykite J 
| reikalaudami mus knvgos. i 

AM. E. PATENT 
OFFICES. (LA) 
718 Mather Bldg. 
Washington, D. C. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Purų, Lentų, Rimų Ir 8toflams Poplerio 

SPEciaLiA!: Maleva nakvojimui stubų Ii vidaua, po $1.60 ux galiom 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 SO. HAL6TED STREET, CHICAGO, ILL. 

—wi n t iHHfflUĮ jinTTmrrarifimfTK— 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS * 

Teisingos Kainos. \ Į 
Užganedinimas gvarantuotas 

VyrŲ lr vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių sta'.lų ir kcnservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.0(1 ir augščlau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščlau 
Full dress, tusedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vaL po pietų. 
Subatomia iki 10 valandai vakaro.Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET lJ 

Namuose 

Mokykla 
Kas neturėjo laimes lankyt mokyklą, tai del stokos turto, tai del 

stokos laisvSs, taB gali dabar atiikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, Jieskantis j| ras štai kurinse: 

ARITMETIKA uždarinių ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sųjungų Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

iemelčjė esant 25 
CHEMIJA, Jstabus mokslas apie aguj, orų, vandenj; ženię 

jų susilietimus .20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- 

linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 
PASKAITOS iš Biologijos ir Daktenjologiįos su paveikslais 

apdaryta, .65 
ŠIRDIS jos autorius garsus italų rašėjas do Amiči. Knyga labai 

gražiai.atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žuinu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam $1.50 

KULTŲROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) $3.00. 
SVEIKATA arba tiesus i jų kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kunų, balsų. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo 52.00 
Nelengvai {sivaizdint, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 

knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lio- tuvon. Ypatingai knyga. Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten 
gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minėtoinis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

M, Stapulionis 
l 3347 EMERALD AVE., CHICAGO, ILL. 
H Knygas išsiųsiu greičiausiai. 



Aukautojai ir ^ Aukos. 
Per Laisvės Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 

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

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa). 

.Kolalis Kazimieras 5.00 
Klebaitč V 5.00 
Kanopccka Mikolas 5.00 
Kalidinskas Kaz 2.00 
Kudirka John 50c 
Kasparavičius P 1.00 
Kūkalis Zięmont 1.00 
Kriščiūnas D minik .... 1.00 
Karpus Jolin 1.00 
Klimaviče J lin 1.00 
Karvelis Felix 100 
Kiliminis Justinas 1.00 
Karlikauskas Juozas .... 5.00 
Kukevicz Stanley 5.00 
Kalėda Vlomas 5.00 
Karve Jokūbas 5.00 
Kučas Stanislovas .... 5.00 
Kalainis Paul 2.00 
Kardilis Antanas 1.00 
Keniusenas Jona> 1.00 
Kaledinskas Juaz. J 2.00 
Katauski Stasys 5.00 
Kandat Felix 1.00 
Kvietausk'as Juozas .... 3.00 
Kampikas Fclix 2.00 
Kazlauskas Vincentas .. 2.00 
Kazlauskas J. T 1.00 

KryvvKAvicz Tom 1.00 
Karia Petras 1.00 
Kisulis Joseph J 1.00 
Kalvilli John G 1.00 
Katauskis Petras 1.00 
Klompis Paul 1.00 
Kolalis Kazimieras .... 1.00 

Kasparavičius Kaz 1.00 
Karlavičius Nikodemas .. 5.00 
Knizin Anton S 2.00 

(Bus daugiaus). 

v 

Vietines Žinios 

5 CENTAI GATVĖKARIU 
FARAS. 

t 

| Majoras Thoompsonas pla 
nuoja gatvėkarius paimt' į 
miesto rankas ir padaryti po 
penkius centus fara. Praei- 
tos sereclos vakarą tas ma- 

joro sumanimas buvo bal- 
suojamas tarybos komiteto. 

Tame susirinkime tapo nu 

sprensta, kad miesto majo- 
ras nuskirtų tam tikrą ko- 
misiją, kuri tuom reikalų ru- 

pintusi. Taip gi buvo patar 
ta, kad tam darbui butų pa- 
skirta $250,000. 

Mayoras Thompsonas pla- 
tebi, kad gatvėkarių kompa 
nijos pakeldams karų farus 
prasižinge prieš miesto gy- 
ventojus. 

Thompsonas jau senai 
stengiasi, kad sugražinti 5 
centų farus. Gal but, kad, 
laikui bėgant, jam ir pa- 
vyks. 

NUŽUDYTO DETEKTYVO 
MOTERIAI BUS MOKA 

MA PENCIJA. 

Tapo nuteista, kad 
butų mokama nužudyto 
detektyvo Bernardo Lene- 
han pačiai pencija. 

Detektyvu Bernard Lene- 
,han ir George C. Bums ta- 

po nužudytų, kuomet jiedu 
norėjo suareštuoti plėšikus 
Bumo pačiai tuojau tapo 
paskirta iš policijos pencija, 
gi Lenehano pačiai iki šiol 
dar buvo nepaskirta. Mat 
policija turi tokius Įstatus, 
jei vedęs policijantas neišgy 
vena su savo pačia pilnų 
metų, tuomet jam pasimirus 
jo pati neturi teisės gauti 

balius ir šokis 
RENGIAMAS "BiKl'TES" CHORO 

SUB-, LA PKRItlO.NOV. 1 d., 1919 m. 

WINTERS SVETAINĖJE, 
112 Sixth St., Racine. VVis 

PRADŽIA 7S.30 VAL. VAK. INŽANGA 30c YPATAI. 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės. "Birutės" Choras rengia puikiausi 
balių. Kaip visados, taip ir dabar "Birutės" choro vakarai yra puiki/s 
Nepraleiskite progo°, nes busite užganodinti Griež puikiausia muzika 

Gilmano orchestra. Kviečia visus atsilankyti "BIRUT1ETI3". 

f DIDELIS DIDELIS 

I.BALIUS. 
BHBHHHBBHnBBHHHBHBHBBHBMHVIIBnnBBCKJBHSHflHH 

rengiamas \ 
L. E. L. PAŠELPOS DRAUGYSTES Į 

( Subaiaje, Lapkričio-Nov. 1, 1919 Į 
M. MELDAŽIC SVETAINĖJE, 

2244 West 23-rd Place, 
Nuoširdžiai nžkviečiame visu kaip jaunus taip ir senus atsilankyti | 

= j š| balių, uos bus puiki muzika Brolių Sarpalių Orkestrą griež įvairius Į 
i Šokius lietuviškus ir angliskus Taipgi bus jvairių žaidimų ir užma- \ 
1 nymų dt-1 jaunų, senų ir merginų. Kviečia visus, Komitetas, f 

I II m 

Pranešimas 
Turiu už garbę pranešti gerbiamiems drau- 

gams ir pažįstamiems, kad aš atidariau parėdų 
krautuvę, laikrodžių, laikrodėlių, žiedų ir kitokių 
auksinių daiktų. Taipgi užlaikome gramafonų, re- 

kordų visokiomis kalbomis ir visokius muzikališ- 
kus nstrumentus ir striunas. Taisau muzikališkus 
instumentus. Didelis pasirinkimas britvų ir pustų 
britvornis. 

K. PIKIELIS 

1907 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

pencijos. Detektyvas Lene- 
han teišgyveno su savo pa- 
čia tik clėvynis mėnesius. 
Bet teisėjas nusprendė, ka,. 
reikia mok : jo pačiai pers 

; 

ją, nes ji* tapo užmuš 3 

bepildydamas savo p arei 

gas. 

KALINYS PABĖGO IR 
VEL TAPO SUIMTAS. 

Frank Gigon, kuris penki 
mėnesiai atgal buvo pabė- 
gęs iš Jolieto kalėjimo, ta- 
po sugauta int ukies neto- 
li Chicagos. 

Frank Bigon nušalo ir ap- 
sirgo. Jam apsirgus Linus 
|Wolf persistatydamas dak- 
jtaru ligonį vežė į ligonbuti, 
bet vietoj ligonbuties nuve- 

žė į policijos stotį, kur jis ir 
tapo suareštuotas. 

PRAŠO, KAD JOS VYRAS 
BUTŲ NUBAUSTAS. 

Ponų M. C. Kaufman na- 
muose šeimyniški nesusipra 
timai apsireiškė. 

Vakar ponia Kaufman su 

ponu Kaufman stojo į teis- 
mą. Moteris i ei kalu ja per- 
si skirimo ir, kad jos vyras 
butų nubaustas už jo žiauru 
mą. Pono Kaufmano įplau- 
ka $12,000 kas metą. 

AUKOS LIETUVOS LIUO- 
SYBĖS REIKALAMS. 
Per "Lietuvos" Red. pri- 

i siuntė: 
Juozas Baksas, Toronto, 

Kanadoje $5.00 
Juozas Butkus, Toronto, 

Kanadoje, $3.00 
J. Kučinskas, iš Kanados, 

$10.00 
P. S. Kučinskas pastebi: 

"Tvirtai tikiu, kad už tuos 
mano centus bus nors kirvis 
lenkui į kaktą. 

Gaila, kad aš negaliu d'rb 
ti kartu su jumis, bet visgi 

; norių savo pet] prie jusų, -- 

j garbus broliai, Chicagop lie 
j tuviai, priremti, nors iš toli- 
mos Kanados." 

| Visos augščiau paminėtos 
laukos tuoj bus pasiųstos [ 
Liet. Nepr. Fondą. 

"Liet". Red. 

NGRTH SIDE LIETUVIU 
DOMAI. 

Lietuvių kriaučių unijos 
nngia įvairių programą su 

prakalbomis, kuris atsibus 
lapkričio 1 d., 7:30 vai. 
vak., Amalgamatų unijos 
svetainėj, 1564 Robey st., ir 
Milwaukee ave. 

Vakaro pelnas bus skyria 
mas North Side Lietuvių 
'Viešojo knygino naudai. 
[Kviečiami visus lietuvius at 

|?i lankyti. 
Komitetas. 

SO ENGLEWOOD. 
Susirinkimas. 

Penkių organizacijų ko- 
mitetas, kuris darbuojas del 
Lietuvos laisvės išgavimo, 
laikys savo susirinkimą spa- 
lio 31 d., 8 vai. vak., Jono 
Baukaus svetainėje, 8430 
Vincennes Avp. 

Visus komiteto narius mel 
džiame atsilankyti. 

Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 

Draugystė Šv. Vincento 
Fererušo, laikys savo mėne- 

sini susirinkimą nedėlioj 
įlapkrico 2 d., 2 vai. popietų. 
!šv. Kryžiaus parapijos sve* 

irdžiai viečiami visi 
nai susirinkti, uos yra 
daug varbių reikalų del ap- 
svarsčimo. 

J. Legnugaris, Rast. 

18 KOLONIJOS UTUVIUj 
DOMAI 

Didelės prakalbos įvyks 
subai jje, lapkričio 1 d., Die- 
vo Apveizdos parap. svetai- 
nėje prie 18 ir Union gatvių 
Pradžia 7:30 vai. vak. Ron- 
gia Susivienijimas Amerikos 
Lietuvių kareivių šioje apie- 
linkėję. Kalbės net keli gar- 
sus kalbėtojai, iš kurių yra 
buvę Suvienytų Valstijų ka- 
riumenėj aficierais, pasakys 
daug naujo ir svarbaus apie 
Lietuvos reikalus ir kareivių 
darbus. 

Kviečiame kuodaugiau- 
siai atsilankyti. 

Įžanga veltui. 
Rengimo Komitetas. 

Illlllllllll!lllllllll!l!l!llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllill!llllllllllllllllllllll!lllllll 

RAKANDAI. 

Persikėlus gyventi naujon 
vieton atliko keletą rakantu, 
kurios noriu greitai parduo- 
ti. Vidutinis pasiulijimas ne- 

bus atmestas. Pirmas pama- 
tyt — pirmas nupirkt. 

Mrs. K. Drangelis. 
Randasi sudėti 

J. PAVLOVICZ (KŪLIS) 
FURNITURE HOUSE. 

3224 S. Halsted St 
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PAJTEŠKAU pusbrolio Juozapo Go- 
čio. paeina iš Kauno gub., Raseinių pa- 
vieto, Naumiesčio parap.. Užlaukiu kai 
mo, Pirmiaus gyveno New Yorke, o 
dabar nežinau kur Malonės jis pats' 
ar kas apie j j žino atsišaukti šiuo ad-' 
resu: JUOZAPAS GALDIKAS. 10318 
S. Muskegan Ave. So. Chicago. 111. 

ANT RAIDOS. 
ATSIDUODA IN RANDA G KAMBA- 

RIU b'LIATAS GASAS, ELEKTRA 
TELEFONAS. VARPELIAI PRIE DU- 
Hi 17. RUIMAI PUIKIAI 18MALEVOTI 
RANDA $25 00 ATSIŠAUKITE: 2511 
\V. 45-TI1 PLACI-3, CHICAGO. 1LL. 

REIKALINGA sena moteris arba se 
nas vyras, negalinti dirbti sunkaus dar 
bo. prie dažiurėjimo 3 m. mergaitės. 
Duodama valgis ir guolis dykai. Arba 
lai atsišaukia ženoti žmouės — be vai- 
ki} ; randa ir šiluma dykai, Teodora 
Giedraitis 4400 S. Maplevv'ood Avet, 
Telef. McKinley 5983. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas. 

Gera mokestis. 
LEONĄRD SEED CO.. 

228 W Kenzie St. 

PAJIEšKAU Pranciškaus Liaudans- 
kio Kauno red., Šiaulių apskr., Trum- 
paltelių kaimo Meldžiu atsišaukti. Ga 
vau laiški}, iš Lietuvos. Taigi daug nau 

jienų papasakosiu. S. LŲKIS. 4.140 S. 
Maplewood Avet, Chicago, 111. 

ŠIUOMI pranešu publikai, kad per- 
kėliau advokatūros ofisą, j Hay Buil- 
ding, viršui Hulett's Drugštorlo, ant 
kampo 6-tos ir \Vashington gatvių. 
Taipgi pranešu kad pagal Sangamon 
Kounto Advokatu nutarimą, ofisai už- 
sidaro Subatomis po pietų ir vakare 
Tad gi mano ofisas bus dabar atdaras 
iki Balandžio-April mėnesio, nuo 7-toa 
iki 8-tos vai. Panedėlio ir Petnyčios va 
karais. Ofiso telefono Numeris dabar 
yra MAIN 5671. Rezidencijos telefono 
numeris yra 6704. 

ISIDOR YACKTIS, 
Lietuviškas Advokatas 

Springfield, Illinois. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
Parsiduoda Premier Sedan Automo- 

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

PARSIDUODA NAMAS. 
Gera proga kam reikalingas dviejų 

augštų naujas mūrinis namas, apačioj 
storas tinka bile kokiam bizniui, o 
viršui penki kambariai guvenimui, pa- 
gal naujausia Įtaisymą. Vietr apgyven- 
ta lietuvių; biznis gerai išdirbtas, turiu 
greitu laiku parduoti bėgyje 3jų sąvai- 
čių. Taipgi yra šulinis delei gasolino. 
biznis geras, raudos neša $70.00 j mė- 
nesj. Inmokėtl reikia $3000.00 cash. o 
likusius pagal sutartu Pasiskubinkite, 
nes turiu parduoti arba kas gerai biz- 
11} supranta, gali randavoti. 

J. ULINSKAS 
Savininkas 

1609 S. Main St., Rockford, 
111., 
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Apsiaustai ir Sijonai 
už pusę kainos 

Norime įtikrinti 
visus Chicagoje, 
kad Narių Bendro- 
ces Krautuvėse gali 
ma pirkti pigiau, 
kaip kitur; dėlto 
atiduodame dabar 
dalį moteriškų dra 
bužių už pusš kai- i 

no8. 

Apsiaustai (kautai ; 

geriausios rųšies, į 
vairių spalvų. 

Paprasta kaina 
$26—tiktai $13 

Paprasta kaina 
$30—tiktai $15 

Paprasta kaina 
$40—tiktai $20 

Šilkiniai sijonai dideliame pasirinkime įvairių 
spalvų ir rųšies; atiduodam irgi už sumažintą kainą 

$16 vertes už $8.00 
$20 vertes už $10.00 
$20 vertes už $13.00 

Tas išpardavimas bus tiktai per vieną sąvaitę. 
Skubinkite, kol yra didesnis pasirinkimas. 
Savas pas savą! Darbininkų pinigar-į darb. rankes 

Pirklybos Korpor. Palatine 
1112-1114 Milwaukee Av. ir 1701-1703 W. 47 Gatv. 

5,000 Dalininkų 4,000 Mokinių 
$500,000 Kapitalo 2 Didelės Sankrovos 

Pirklybos Kursai visoj Amerikoj i 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA MERGINŲ nuo 16 
metų auba senesnių prie ope- 

i ravimo mažo punch pres- 
serio ir swedging mašinos, 
tapgi banch darbininkų. 
Atsišaukite, 

Boye Needle Works 
4343 Ravansv ood Aev. 

VAIKAMS, VAIKINAMS, 
VYRAMS. 

DARBAS PRIE PREKIŲ. 

Vantai nuo 1G metų dirt i prie pildy- 
mo orderiu, rišimo pundelių, svčrimo 

parcel post orderių ir kitų darbų. 

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

prekių Departamente. 

VYRAI 

SHIPPIN3 
.ir 

PREKIŲ DEPARTAMENTUOSE 

Prie sktestimo Freight ir Sxpress 
siuntinių. 

Pekerių, lėberių, trokerių ir 
warehousemanų. 

Pastovus darbas. Gera alga pradedant. 
Puiki proga išsidirbti gor.*} darbų. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 
HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
ir 

JAUNOS MOTERIS. 

Pilną laikę 
arba 

DalJ laiko. 
Prekių, Shipplng Ir Dirbtuvės 

Departamentai. 

Darbas prie prekių. 
Inspektavimas prekių. Vynlojimas pun 

dėlių ir pildymas orderių musų 

ŠNIŪRELIŲ. ŽAISLU VAISTU, Ju- 

; BILERIJOS ir kituos departamentuos. 

Išvažiuojimo darbas. 
Sortavimas pakų, pakavimas prekių. 

Svėrimas parcel post orderių. 

Dirbtuves darbas. 
Lengvas, švarus, užimantis darbas mu 

sų I opierinių baksų dirbtuvėje. Trunk 
dirbtuvėje. Sieninių popierių dirbtuvėj 

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

Valandos auo 8:00 Iki 4:45. Subatomis 
iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

TfilKIA KARPENTERIU. 
Patyru asių prie taisymo karų, taipgi 
leberlų. Pastovis darbas gera mokes- 
tis. 

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

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Ateikite ant 7 
vai. ryto. Užmoka kasdieną.. 

LORD & RUSIINELL. 

2424 So. Laflin Str. 

Reikalingas Bučeris. 

Reikalingas 'bučeris kalbantis lie- 
tuviškai, angliškai ir lenkiškai A- 
teikite arba šaukite telefonu. 1645 
N. \VabansTa Are., Telefonas 
Monroe 2545. 

PARSIDUODA RAKANDAI. 
Parsiduoda 4 kambarių rakandai iš 

priežasties moterieB mirties Atsišau- 
kite pas VINCĄ JANUL/ITI. 927 W. 

35th Place, Chicago, 111. 

VALENTINA DaKSSMAKING 
COT.LEGE 

Mokina siuvimo, kirpiao, db«lgnln| 
dlenomlt Ir vakarais d61 blzuto U 
namų. Paliudijimai išduodami lr ri& 
rba rašykite, o męs pas i s ton gsi m a 

Butolktl lums patari m%. 
fos parupLnamoa dykai. Atsilankykite 

2407 W Madlton St 
SARA FA TEK, Principal ^ 

TEL MCKINLEY 4988 

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

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

Į Df. M. Herzman \ IŠ RUSIJOS 
I Orai iieiummi ilnoma* per 16 <mt 

i tų kaipo patyrę* gydytoja*, ckirur;* :: 
z lr akuieri*. 
i Gydo aitriai lr chronlikaa liga*, n 
1 nj naoteru Ir Tailrj, pagal naujautit j 
| metodai. X-Ray ir kitokia* elektrai j 
J Ctietaintia. 
| Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tk 
+ Street, netoli Figk Street 
i VALANDOS: Nuo 10—12 plett*. Ir :: 
į 6—8 vakarois. Teiephone Cariai 3110 : 

| GYVENIMAS: 3412 S*. Halfted 3t 
1 VALANDOS: 8—9 rr*. tiktai. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuok Jai >f mitai 

•149 t. Morgan it, k«rt« U et. 

Specialistai Moteriškų, Vyriikų, 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 ryto, 12—I 90 
piet I—» v ak., Nad«l. t—J. 

TELEF0NA8 YARD8 M7. 

Tel. Ya-ds 3654. AKUŠERKA 
MrsM.Miohniewic 

Baigusi Akušerljo 
kolegiją; Ilgai prak* 
kavusi PennsilvanJ 
jos hospitalčse. Pa 
sėkmingai patarnau 
Ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims ij 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antrų Iuby) 
Chicagl, III. 

i^uo D IKI 3 ryto ir 7 iki vžlal vakaro 

Phones: Yards 15S—SS1 
Residence Phonc Drover 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
3601 BO. HALSTED ST. CHICAGO 

1 

Telephone Drover 5052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
ValandOB nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

NedSliomiB pagal sutartj. 
3261 8. HAL8TED 37., CHICAGO 

Ofisas; Tei. Drover 7042 m 

DR. S. MIKELIS I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

SS 

Chlcagos .4712 S. Ashland Ave n 
Cicero 4847 W. 14th Street g 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 g 
Rezidencija 3336 W 66-th Street | 

Telephone Frospect 8585 B' 
iiid 

Phone Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

Telefonus Yards 723 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. Ir 6:30 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 diena 
Namai: 2414'W. 43 St. McKinley 26Š 
Ofisas: 1757 W. 47 3t. Boulevard 160 

J 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis i/agal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos GatvSs. 

|Telephonj Ytrda 1532 

DR. J. KULI S 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų. 
I Specialiai gydo limpančias, senas ir 
] paslaptingas vyrų ligas. 
||3259 80. Halated St„ Chlcago, III.] 
I... 4 

REIKALiAL JAM A anglių mainle 
rlų su šeimynomis ir nevedusių J Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimu darbo nereikia mokStl. Streikų 
nčra. Kreipkitča: 30 S. Canal Street. 
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