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Bolševikai apsupo Judeničo 
armija. 

Finljandija neprisidės prie Judeničo. 

Bolševikai peigalietojai Sibere 
Vengrija turės Karaliy? 

BOLŠEVIKAI APSUPO 
JUDENIČO ARMIJĄ. 

Londonas, lapkr. 4 d. — | ^ Šiądien gauta iš Maskvos 
bevielinis telegramis, kuria- 
me pranešimas, kad bolševi- 
kų spėkos perpus apsupo Ju- 
deničo armiją. 

Bolševikai praneša, kad 
jie užėmė keletą strategiškų 
vietų ir atkirto Judeničui 
susinešimus su Baltiko jūrė- 
mis ir Finliandijos įlanka. 

Bet iš Revelio neateiną 
jokių pranešimų, kad Jude- 
ničo armija butų tokiame 
pavojuje, apie kurį pasako- 
ja bolševikų pranešimas. 

FINLIANDIJA NEPRISI- 
DĖS PRIE JUDENIČO. 

HeUingforsas, lapkričio 
4 d. — Finliandijos valdžia 
pranešė generolui Judeničui, 
kad Finliandija nepriisdė- 
sianti prie Judeničo spėkų, 
kad užpuolus ant Petrogra- 
do, ko reikalavo nuo finų 
JudeniČas. 

BOLŠEVIKAI pergalė- 
tojais SIBIRE. 

Omskas, spalio 24 d. — 

(Suvėlinta). Bolševikų spaudi 
mas anlt kairiojo sparno Sibiro 

armijos yra labai didelis ir pri- 
vertė sibiriečius pasitraukti 
apie 80 mylių linkui Petitvpav 
lovsko, kurį bolševikai mato- 

mai nori paimti (Jau buvo pra 
nešta, kad bolševikai šį mies | 
ta užėmė). 

Sibiro armija taipgi, iš tak- 
tikos atžvilgio, pasitraukė vi- 
satine fronte išilgai upę Tobol 
nuo 12 iki 25 mylių. 

Bolševikai tpipgi padarė u:/ 

puolimus ant Sibiro armijos 
iilimuose šiauriuose ir užėmė 

svarbų miestą Tobolsk prie 
susijungimo upių Tobol ir 
Isim. 

VENGRIJA TURĖS 
KARALIŲ? 

Berlynas, lapkričio 4 d.— 
Iš Budapeeštio pranešama, kar! 

ilgas valdžios krizis Vengri jo 
je jau užsibaigė, kuomet roja- 
listų ir republikonų parotijios sl 

si t arė ant kompromiso. 
Buk abi partiji sutiko apšauV 

ti karaliumi Francą, vyriausią 
sunų buvusiai Austro-Vengri- 
jos ciesoriaus. Gi pats buvusi® 
ciesorius sakoma turės atsisa- 

kyti nuo visų tiesų prie geleži* 
nes Vengrijos karūnos. 

Naujas kairalius bus auklė- 

jamas vengrų dvasioje. Iki ji> 

užaugs Vengriją valdys regen 
tas. 

Xauja Vengrijos konstituci- 
ja, kaip pranešama, ruošia mg 

sulyg pavyzdžio Anglijos kon 
stitucijos. 

SVARSTO ILGUMĄ 
DARBO DIENOS. 

Washington, D. C., lapkr. 
d. — Tarptautiškon darbo 

kongresan šiądien įteikta 
projiektas link nustatymo 
darbo dienos ilgumo visose 
šalyse. Komisija, pasiremda 
mM dalyvaujančių šalių ra- 

portais, rekomenduoja nu- 

statyti 8 valandų darbo die- 
ną ir 48 valandų sąvaitę. 

Nekuriose dirbtuvėse, kur 
darbas nėra sustabdomas 
šventadieniais, darbo sąvai- 
te gali but 56 valandos. Gi 
prie specialės rūšies darbų 
darbo sąvaitė gali buti 60 
valandų. Viršlaikis tokiose 
darbavietėse negali Viršyti 
150 valandų per metus. 

Bet Japonija, Chinija ir 

[ndija yra paliuosuojamos 
iš po šitų taisyklių; mat su- 

lyg atstovų užreiškimo 
tas yra sunku įvykdinti de- 
lei oro sąlygų ir nekuriu ki- 
tų specialiu aplinkybių. 

Projekte taipgi pažymi- 
ma, kflH šios taisyklės galės 
but suspendojamos šalies 
valdžios laike karės ar ver- 

čiant tai daryti ir kitoms ap- 
linkybėms. 

Jei šis projektas bus dar- 
bo kongreso priimtas, tai jis 
turės but šalių užgirtas iki 
1 dienai liepas 1921 metų. 

JAPONIJA DAR NEUŽ- 
TVIRTINO SUTARTIES 

Tokyo, lapkričio 4 d. — 

Pirmiau buvo pranešta, kad 
•Japonijos ciesorius užtvirti- 
nęs taikos sutartį su Vokie- 
tija, bet dabar pasirodo, jog | 
jis tik buvo ketinęs sutarti 
uztvirnnti, bet paskutineje 
valandoje užtvirtinimas ati- 
dėtas. Gi spauda, nežinoda- 
ma apie atidėjimą užtvirti- 
nimo, pranešė pasauliui, 
jog sutartis tapo užtvirtinta. 

Atidėjimas užtvirtinimo 
padarytas delei tulų sutar- 
ties punktų, kuriais japonai 
esą labai nepaten! inti. Ypač 
nepatenkinti delei rasinės 
nelygybės. Sakoma, Japoni- 
jos ministeris, dalyvusis tai- 
kos konferencijoje, bus pa- 
šalintas iš urėdo. 

Gązdina Baubais. 

Paskutiniais laikis. publika f/ąsdinama tai sto ka maisto tai įvairiomis bet publika su nuolatinais. a*U tiek apsiprato, kad pra deda į tai nepaisyti. 

PRAŠALINS IŠ KARIUME- 
NES RAUDONUS 

PAPUOŠALUS. 

Londonas, lapkr. 4 d. — 

Pranešama, kad Anglijos ar- 

mijoje bus prašalinti nuo 

drabužių įvairus raudoni 
papuošimai. Girdi, dabai 
algos yra užtektinai geros, 
tai nėra reikalo puošti apsi- 
vilkalus šviesiomis spalvo- 
mis, jaunuoliai ir be jų no- 

riai stoja kariumenėn, be to 
šviesios spalvos esą nepa- 
geidaujamos karės lauke. 

BOLIVIJA GAVO IŠĖJI- 
.. MĄ I VANDENYNĄ. 

Washington, D. C., lapkr. 
4 d. — Šiądien gauta pra- 
nešimas, kad Bolivija "'il- 

si juostą žemės per Chm 
respubliką net iki Ramiojo 
vandenyno krašto. Mat Boli- 
vija neturėdama prieigos 
prie jurų turi daug neparan- 
kumų ir net buvo maniusi 
su ginklu muštis prife krašto. 

BALSOTOJAMAS DUODA 
PO 3 SVARUS CUKRAUS. 

New York, lapkričio 4 d. 
Viename iš distriktų kiekvie 
nam balsuotojui duota pa- 
kelis po tris svarus cukraus. 
Tai darė demokratų lyderis, 
bet davė visiems be skirtu- 
mo politiškų pažiūrų. 

PRAPUOLĖ MOKYKLOS 
INSPEKTORIUS. 

Conneaut, Ohio, lapkr. 4 
d. — Vietos policija ir pilie- 
čiai pakriko po apielinkės 
girias jieškoti mokyklos in- 
spektoriaus, kuris nežinia 
kur prapuolė. Nekurie mate 
du vyru, kurie vilko trečią 
vyrą girion, todėl manoma 
ar nebus tai prapuolęs mokj 
tojas. 

CHICAGA M! 
RĖMUO. 

\ akair Chicagi j c buvo bal- 
savimai nekuriuose naujuose 
kiaušiniuos. 

J'uvo paduota nubalsavinuii 
klausimas, ar piliečiai turi teise 
padouti legisliaturai suniany> 
mus ir kad svarbiejie klausi- 
mai butų leista piliečiu referen 
dumui. Taipgi buvo leista bal 
suoti apie perėmimą visuomt- 
nes naudojamų dalykų Į visuo- 
menės rankas. 

Nors , leidžiant laikraštį 
spaudon balsai dar nebuvo 
galutinai suskaityti, ^et jau bu- 
vo aišku, kad chica^iečiai dide- 
le didžiuma n:>ri ir teisės suma 

nymus teikti, ir referendumo 
n perėmimui j visuomenės ra n 

kas visuomenės naudojamų da 
dvkų. 

Bet šis nubalsavimas netu- 

rįs įstatimiškos reikšmės. I a 

yra tik rekomendacija k nisti 

tucijinei konvencijai, kuri ne- 

užilgo susirinks Springfield 
peržiūrėjimui ir pataisymu 
klTiistikucijcs jillinois valstijos. 

BOLŠEVIKAI NEDUODA 
KRIKŠTYTI VAIKŲ. 

Stockholmas, lapkr. 4 d. 
Vadai Rusijos bolševikų pra 
deda drausti krikštyti vai- 

,kus krikščionniškais var- 

įdais, bet verčia vaikus va- 

idinti numeriais sulyg jų gi- 
,mimo. Ir taip vaikai vienos 

šeimynos pradedama vadin- 
ti 1, 2, 3 ir t.t. 

| Vaikai su krikščioniškais 
: vardais skaitoma liekana re- 

akcijos ir todėl manoma, 
kad tuoj užgins ir dideliems 

i vadintis vardais (Šią žinutę 
paduoda Associated Press, 

j kuri skaitosi nekraipanti f ak 
i tų, vienok sunku jai tikėti). 

SAKO, AMERIKOJE VEI- 
KIA BOLŠEIKŲ AUKSAS. 

Washington, D. C., lapkr. 
j -1 d. \'alsKijos departamente 
( sekretoriaus pagalbininkas 
Philips šiądien pranešė sena- 
toriui \Yadsworth; kad tapo sv 

; sekta jog" Rusijos bolševikai 
'naudoja auksą savo agitacija 
Amerikoje. 

S 
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Philips tvirtina, kad bolševi- 
kai užrubežinei agitacijai turiu 
li užtektinai. Mat jie nutverę 
nemažai aukso senosios Rusi 
jos valdžios. Maskvon taipgi 
buvtt nugabentas Rumunijos 
aiiksas, kuomet vokiečiai ne- 

sulaikomai žengė, briovėsi Ru- 

munijon. Rumunijos auksas 

j į r gi papulc b >lševikų rankosna. 

JAPONIJA DIDINA SAVO 
LAIVYNĄ 

! Hontflulu, lakrieio 4 d.— 
! Vietos japonų laikraštis ga- 
įvo pranešimą, kad Japoni- 
jos valdžia nusprendusi pra 
dėti didinimą Japonijos lai- 
vyno. Tam reikalui, kaip 
pranešama, skriama $842, 
000,000. Statymas laivų tę- 
sis 8 metus. 

Valdžia plianuoja staty- 
dinti keturis drednoutus 40. 
000 tonų, keturis sunkio- 
sius mušiu skraiduolius, 
20 lengvesnės rūšies skrai- 
duolių, 80 narlalvių naikin- 
tojų, 70 narlaivių ir 30 lai- 
vų įvairių kitokių rusių. 

UKRAINOJ SIAUČIA 
LIGOS IR BADAS. 

V/ashington, D. C., lapkr. 
Čia gauta pranešimas, kad Uk- 
rainoj siačia įvairios ligos ii 

joms gelbsti, badas. Ypač nu 

i kentėję distriktai Nadvvirna ii 
'Kosivv, kur žmonės miršt; 
! tūkstančiais. 

Atmete naują pataisyma 
prie sutarti 

Atšaukia inžinierius iš Sibiro. 
ATMETĖ NAUJUS SU 

TARTIES PATAISYMUS. 

Washingto^ D. C. lapkr. i 
4 d. Šiądien senatas svarstei 
senatoriaus Lodge pataisymą! 
prie taikos sutarties. 

Siame pataisyme buvo reko 
menduojama ištraukti iš taikos 
sutarties visus punktus, kurie 
lytisi Šajitnn^c. pussalį. Tokii 
budu Šantungo likimas butu 
pavesta išrišti tarpe savęs Ja 
ponijai su Chinija, kas vėliau ( 
ęal butu perduota išrišti tautu 

lygai. 
Ret ir šis pataisymas tano atl 

mesta 40 balsu prieš 26. Todėl 
Cbinijos viltis, kad iai prigel- 
bes Suvienytų Valstijų senatas; 
tur but užsibaigė. 

Senate kalbama, kad rytoj 
visi pataisymai taikos su 

tart'ies bus atmesti ir pasilik.) 
t'k suręsti anie pačia sutartj b(} 
i kiu pridečku bei pataisymų. 
ATŠAUKIA INŽINIERIŲ 

KORPUSĄ SIBIRO. 

Omskas. Pulkininkas G.: 
k 

H. Emerson, viršininkas 
amerikoniškos gelžkelieeių 
misijos Sibire įsakė inžinie- 
rių korpusui kraustytis iš Si- 
biro. Amerikonai kraustysi* 
sykiu su Čecho-Slovakiji^ 
spėkomis, kurios pradeda 
kelionę Čecnijon 4 dien* 
lapkričio.' 

Iškeliaujant cechams, ku- 
rie sergėjo gelzkelio liniją, 
nėra kam užimti jų vietą, ir 
Anglijos gelžkelio misija, 
kuri tvarko Sibiro gelžke- 
lius, manoma, susilauks ne- 
mažai nesmagumų. 

Amerikar.ai nevažiuoja 
nar?o. 

Washįngton, D. C., lapkr. 
4 d. — Šiądien valstybės 
departamentas pranešė, kad 
Suvienytų Valstijų inžinie- 
rių korpusas pakol kas ne- 

važiuosiąs namo, bet tik per 
sikėliąs Irkutskan. Tas da- 
roma iš priežasties bolševi- 
ku spaudimo linkui Omsko, 
kur amerikonai turėjo vy- 
riausią stovyklą. 

JAU ATSKRENDA 
SNIEGAS. 

Fargo, N. D. lapkr. 4 d. — 

North Dakota valstijoje per 
paskutinias pora dienų sni- 
go ir žeme padengta gana 
giliu sluogsniu sniego. 

i 

VOKIEČIAI7IEŠKO 
KARĖS KALTININKŲ. 
Berlynas. Tapo paskirta 

parlamentarė komisija, kurios 
Vikslu bu^surasti tikruosius kri 
r ė kaltininkus. Komisija paski 
re keturias pakomisijas. Yien.i 
pakomisija tirinčs diplomatija 
pirm karės laiku; antra — 

taikos galimybes: trečio — 

I ekonomiškas problemas, ir, 

ketvirta — militares proble- 
mas. I 

RAŠAMOJI MAŠINĖLĖ 
KIŠlANIUJE. 

N^w York. Vietos paro- 
doje buvo išstatyta kisianiuč 
rašamoji mašinėlė. Prie to j- 
galima rašyti visomis 'kalbo- 
mis. 

DARBININKAS VALSTI i 

JOS GUBERNATORIUMI. 

Juarz. Generolas Gonza- 
les prieš 6 metus buvo prasi:, 
darbininku. Dabargi Meksika? 
senatas ji paskirė Tamulipaš 
gubernatoriumi. 

BIBLIJA JUDAMUOSE 
PAVEIKSLUOSE. 

Los Angeles. Vietos filmų' 
dirbėjai plianui \ja perdirbti bi] 
liją i judamuosius paveikslus.| 
Biblijos paveikslų nuėmimą i 

tęstųsi j pora metų ir butu ro į 
dama 50 dienų po 2 skiršnit | 
kasdien. 

ANGLIAKASIU STREIKE 
N£RA PERMAINŲ. 

Washington, D. C., lapkr. 
4 d. — Šiądien tapo sužinota, 
kad valdžios atsUvas vykt 
miestan Indianapolis, k.i t pa 
ratilius teismo rumiv idant 
laikina drausme prieš streikr 
agitatorius butu pratęsta ant 
toliau. 

Šiaip žymiu permainų ang- 
liakasiu streike bėgyje sius 
dienos neįvyko. 

MIESTAS BOMBARDUO- 
TAS 234 SYKIUS. 

Paryžius. Miestas Port-A- 
M-suusson, j pietvakarius nuc 

Metz bėgyje kairės buvo bom- 
barduotas 234 sykius. Miestan 
paleista apie oO.OOO kanuoliniiį 
kulkų. 

REKOMENDUOJA NU- 
GINKLUOTI JŪRES. 

Rymas, lapkričio 4 d. — 

Admirolas di Revel relujincii 
duoja nuginkluoti Adrintil > 

jnres, tada, girdi. Italijai iv: 

bus jokio reikalo rūpintis : 

stiprinimu Adiriatiko pakraš- 
čio. 

Tas reiškia, kad šalis, ku- 
rios siekia prie Adriatiko nt- 

statydintų pajuiryje tvirtovių ir 
nedidintų kariukų laivynų. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkeje. 

Šiądien greičiau giedra; 
kiek šilčiau; vidutiniai 
Šiaurvakarių vėjai. 
Sauletekis, 6:28; 
Sauleleidis, 4:39. 
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LIETUVIŲ UPAS.' 

Musų vientaučių upą Tėvynėje ge- riausiai perstato pribunantįs ištenai laiš- 
kų, kuriuose aprašoma kares vargs, visos 
baisenybės ir skurdas, o kartu didelis pa- 
sidžiaugimas Lietuvos liuosvbe ir tvirtas pa- 
siryžimas atkakliai kovoti ir mirti beginant 
tąją liuosybę. — Perskaitėme šimtus tokių 
laiškų; daugelis jų tilpo šio dienraščio 
skiltyse. 

Nei viename laiške neužtikome nusi- 
minimo, dvasios puolimo ar praradimo 
vilties šviesion ateitin. Tiesa, dejavimų ir 
nusiskundimų juose daug, bet visur viltis, 
upo tvirtumas, pasitikėjimas savoms jie- 
goms. 

Beveik visų laiškų vadovaujanti min- 
tis mes esame nuvargini1, nors daug 
iškentėjom, bet liuosybę iškovojom ir tą 
liuosę musų Tėvynę v^omis pajiegomis 
ginsime ir įveiksime visus musų nepriete 
lius.. Tik jųs, amerikieč^i, stokite mums 

pagalbon!...." 
Taip, mūsų vientaučiai Lietuvoje vis- 

ką sudeda ant Tėvynės aukuro; jų upas — 

tvirtas, šviesus. Tik paskaitykite žemiau 
sekantį Jono Merkelio (iš Rudiškių, šau- 
lių apskr.) laišką, kur j jis rašo (spalio 4 
d., 1919 m.) savo draugui F. Motuzui 
(Detroit, Mieh.), o tada geriau suprasite 
apie lietuvių upą Tėvynėje. — 

"Mielas Drauge Feliksai! 
"Ačių už laiškelį ir už gerus linkėjimus; 

— kaslink musų — šią valandą esame svei 
ki 

"Strielbos, armatos, kulkos, granatos 
prieš mumis iš visų pusių! r-O mes.... 

mes! — Kaip ąžuolai ant Rambyno 
kalno atstatę savo krutinės Kas bus, 
kas nebus, o Lietuva nepražus! 

"Ačiu už paguodos žodį ir už tą, kad i 
esi tvirtas tautos sunus; mane labai sura-l 
mini, kad jųs, Amerikos lietuviai, trusiates 
del Tėvynės. 

"Mes nenupuolame dvasia ir esame pa- 
siryžę iki paskutinio kraujo lašo ginti Tė- 
jvynę. Sunus Juozapas jau išėjo į Tautos 
kariumenę ginti Tėvynę nuo priešų, o aš 
senis, nors su jaunaisiais nebegaliu eiti, įai 
namie darbuojuos ant tautškos dirvos. 

4 Su pagarba Jusų Draugas nuo seno- 

vės, 
Jonas Merkelis." 

Tai išreiškėjas lietuvių upo šiame kri- 
tiškame del musų tautos momente. Jonas 
Merkelis pasirodo esąs prakilnių pasiryžimų' 
ir didvyriškos sielos tėvynainis, — tai ti- 
pas dabartinių lietuvių, kovojančių už 
Lietuvos liuosybę ir jos šviesią ateitį. 

P-s F. Motuzas paduoda mums kele- 

tą ruožų iš savo didvyriško draugo biogra- 
fijos. — 

J. Merkelis per ilgus metus, — iki 1906 
m.. — vargonininko Rudiškių bažnytkie- 
myj, šaulių apskr. Laike Rusijos revoliuci- 
jos tapo jis įskųstas Pašvitinio dekanui už 
draugavimą su revoliucijonieriais. Deka- 
nas paliepė viet klebonui prašalinti J. 
Merkelį nuo vietos. 

Paskiau jis vargonininko vietos nejieš- 
kojo, nes joje jaute savo dvasios varžymą. 
— Nunuor^ojo žemės gabalą, plėšė dir- 
vonus, , ė dirvą ir po šiai dienai dirba 
tą lais> ą u r bą. 

Jonas Merkelis — tai vienas iš pirmų- 
jų Lietuvos šviesulių. Daug jis yra prisi- 
dėjęs prie rinkimo pasakų ir patarlių, ku- 
rias tvarkė Jonas Basanavieus. Jis, taip sa- 

kant, išauklėjo tos apielinkės jaunimą. Juk 
Joniškio ir Rūdiškio parapijos skaitėsi ap- 
šviesčiausiomis visame Šaulių apskrityje. 
— Net kaimuose buvo įsteigti jaunimo ra- 

teliai; buvi rengiami vakarai ir perstaty- 
mai dar prieš rusų valdžios leidimą. 

Dabar-gi jis džiaugiasi savo truso ir 
pastangų vaisiais. Jo gi auklėtiniai uoliai 
kovoja už Lietuvos liuosybę ir šviesią tau- 
tos ateitį. Tegyvuoja musų tautos tėvai! 

O koks gi lietuvių upas čionai Ameri- 
koje? — paklaus, gal, skaitytojas. 

Čionai irgi didelė didžiuma lietuvių 
yra tvirtai pasirižusi remti savo vientau- 
čius Tėvynėje kovoje už Lietuvos laisvę ir 
neprigulmybę. Plačioji visuomenė vado- 
vaujasi prakilniais norais, tečiaus nesusi- 
pratimus tarpe tos visuomenės sukelia at- 
skiri vadai, kuriems daug'au rupi partijos 
ar luomos sudrutinimas. Bet, gal, arti jau 
laikas, kada visuomenė pasmerks tuos ne- 

tikins ir veidmainingus vacius ir pati su- 

tvarkys tautą palytinčius reikalus. 
Štai pasibaigė Lietuvos Liuosybės Sa- 

vaitė. Nežinia, kokios tos kampanijos pa- 
sekmės, vienok galima spėti, kad neperge- 
riausios, t. y., nesuplaukė tiek aukų Lietu- 
vos liuosybės reikalams, kiek privalėjo su- 

plaukti. Daug tam pakenkė musų srovių 
vadai. 

Rodos, kad kiekvienas iš lietuvių ga- 
lėjo paaukauti šioje Liuosybės kampanijo- 
je bent vienos dienos uždarbį! Bet, sulygi- 
nant, maža dalis atliko tą savo užduoti. — 

Tiesa, pasirodė ir prakilnios dvasios tėvy- 
nainių, kurie, nepaisydami suvedžiojimų 
ir atkalbinėjimų iš šalies, aukavo sulyg sa- 

vo išgalės. Tarpe tokių randasi gerb. Juoz. 
Miliauskas (iš Gilberton, Pa.), kuris pri- 
siuntė "Lietuvos" Red. auką su sekenčia 
oastaba: 

''Aukauju del Tėvynės labo ir laisvės 
išgavimo visą vienos savaitės uždarbį — 20 
dolarių ir kartu kviečiu savo vientaučius 
prisidėti savo dalimi prie to švento darbo." 

Jei taip pasielgtų bent tula dalis Ame- 
rikoje gyvenančių lietuvių, tai visi Lietu- 
ves reikalai, kur svarbią rolę losią pinigai, 
butų aprūpinti priderančiai. 

Tai tokis lietuvių upas Tėvynėje ir čia 
Amerikoje.... 

♦ * 

* 

Je orite ką nors prive. '.1 cylėti, tai 
paklau , kas yra Tautų Lyga. 

Sakoma, kad Villa vėl veikiąs. Tai 
laikai! Ir be jo jau gana "trubelių'' 
pasaulyje. 

VALDŽIOS KRIZ1S PASI 
BAIGĖ. 

Naujos min. kabinetas. 

Spalio 7 d. V. Preziden- 
tas patvirtino inž. Galvanau 
sko patiektą Ministerių Ka- 
bineto šitokį sąrašą: 1) E. 
Galvanauskas ministeris 
pirmininkas ir prekybos, pra 
monės ir finansų ministeris, 
A. Valdemaras užsienio 
reik. min., 3) L. Noreika 
teisingumo min., 4) J. Tube 
lis švietimo ir žemės ūkio 
min., 5) A. Draugelis vi- 
daus įeik. min., 6) J. Čar- 
neckis susisiekimo min., 
7) einąs Vyriausiojo Karo 
Vado pareigas kar. Liatu- 
kas apsaugos ministerijos 
valdytojas ir jo padėjėjas 
A. Merkis. 

Spalio 6 d., atėjo žinių, 
kad sąryšyje su paplitusiais 
gandais apie dešiniųjų blo- 
ko kabinėtą ir politinio pa- 
dėjimo darbininkų tarpe ve- 
dama agitacija išeiti visuoti 
nan streikan. Del šitų ir ki- 
tų priežasčių vienas social- 
demokratų ir vienas iš so- 

cialistų liaudininkų demo- 
kratų, kaipo privatiniai žmo 
nės kreipėsi į E. Galvanaus- 
ką ir nurodę į rimtą padėtį 
klausė, ar butų dar galima, 
kol nevėlu, susiprasti ir su- 

dalyti tokią naują valdžią, 
kurį atatiktų visų partijų nu 

sistatymui ir plačiųjų minių 
reikalavimams. Išrodė, kad 
į naująjį "darbo kabinetą" 
gauti "darbo žmonių" pasi- 
rodė ne taip lengva. Bet ka- 
da spalio 7 d. išryto vienas 
tų pačių žmonių (V. P.) p. 
Galvanausko paklausė., ar 
dar gp1' .d kas padaryti, tai 
buvo gautas atsakymas, kad 
"jau pervėlu." Mat, minis- 
terių kabinetas jau buvo su- 

statytas. > j 7 

Krikščionių demokratų role. 

Ypatingą rolę šiame krizy 
je sulošė krikščionys demo- 
kratai. Išsyk jie griežtai bu- i 
vo nusistatę eiti kabinetan 
tik tada, kada bus užtikrin- 
ta "demokratinė didžiuma." 
Ir čia jie buvo artimiausia- 
me kontakte su socialistais 
liaudininkais demokratais. 
Po to, kaip soc. liaud. dem. 
nutarė E. Galvanausko kabi, 
nete nedalyvauti, ir krikščio 

nys demokratai iškilmingai 
pranešė tokį pat nutarimą 
padarę. Ir galų gale du krik 
ščionys įlemokratai Dr. 
Draugelis ir J. Čarneckis, 
vienas net centro komiteto 
narys atsidūrė kabinete, 
nuo kurio darbų atsakomy- 
bės išanksto žegnojasi. 

Sektinas pavyzdis. 

Kruvinsai karas paliko 
pėdsakų musų krašte. Labiau 
siai nukentėjo tos apylinkės 
kur tęsėsi mūšiai, k. a. apie 
Dubysą, Šventąją ir netoli 
Daugpilės, kur ir šiandieną 
tebesikaujama. Aišku, kacl 
gyvenimai sunaikinti, sude- 
ginti, daugumas liko visai 
be pastogės. Gerai, jei kas 
dar turi šiokiu ar tokiu bu- 
du susitaupęs skatikų, tai 
vėl vargais, negalais, susi- 
lipdė sau ir savo šeimynė- 
lei lizdą, nors ir ne tokį pa 
togų, kaip turėjo, bet vis 
dėlto pastogę nuo lietaus ir 
šalčio. Reikia atminti, kad 
dar didesnė pusė nukentė- 
jusių visai negal1 atsipeikė- 
ti: vieni iš neturto, kiti ne- 

turėdami patarėjų, k. a. li- 
kusios našlės su mažais va1- 
kais; tokie žmonės tebeken 
čia didžiausią skurdą, kad 
ir turėdami net žemės kąs- 
nelį. Čia reikia eiti tokiems 
Į pagalbą. Bet kaip? Kas 
turi gelbėti? 

Musų visuomenėje, prade 
dant nuo inteligento, bai- 
giant sodiečių, v1s iš kažkur 
laukiama pagalbų, pašalpų. 
Tiesa, ir be to negalime ap- 
sieiti, bet dar labiau reikia 
pradėt1 rūpintis savimi ir 
savaisiais tiktai mums pa- 
tiems, o tada greičiau atsi- 
ras ir mums užjaučiančių.) 
Taig1 tokiems nukentėju- 
siems gyventojams įturi pa- 
dėti atsistoti ant kojų tie 
patys vietos žmonės, kurie 
mažiau yra nukentėję arba 
ir visai ne. Toks būdas nVe- Į 
stuose jau praktikuojamas:, 
įsteigti komitetai nuo karo 
nukentėjusiems šelpti. To- 
kie komitetai ne maža nau- 
dos tok'ems vargšams nešė 
ir tebeneša dar šiandieną. 
Tuo tarpu kaimo nukentė- 
jusiais niekas nesirūpina. 
Argi negalėtų gyvuoti tokie 
komitetą1? Ar negalėtų tuo 
užsiimti kad ir valsčių ko- 
mitetai, kurie dabar beveik 

nieko arba labai maža te- 
veiki. Valsčiuose ar seniu-' 
nijose galėtų buti sudaryti 
fondai ir pagal reikalo, nu- 

žiūrėjimo, butų tokie varg- 
šai šelpiami phiigais, pro- 
duktais, ar kuo kitu. Musų 
Įvairios savivaldybės, k. a. 

komitetai, valsčia1, apskri- 
čių seimeliai labai daug ga- 
ilėtų nuvelkti ir tuo daug pa 
lengvintų musų valdžiai 
darbą. Dabar tik laukiama iš 
aukščiau ir tai kaip reikiant 
ne^pildoma, o tai vis savi- 
valdybių kaltė. "Lietuvos" 
No. 192 radau labai sektiną 
pavyzdį iš Lietuvos evang. 

i reformatu sinodo suvažiavi- 
mo, kur tarp ko kita pasa- 
kyta: žmonės vietose per sa 

jvo seniunus daro r!nkliavas, 
I taiso, stato naujus reikalin- 
gus namus ir tt... Taigi vi- 
sur taip gali buti sutvarky- 
ta vietfnė valdžia, iš kur 
! žmonės turėtų paspirties. 
Musų valsčių komitetai, jei 
galima taip sakyti, savo ra- 

jone yra maža minister^a, 
ir 'tokie komitetai daug, 
daug gali nukentėjusiems 
'žmonėms pagelbėt1. Dabar 
tik laukiama, kad kas už- 
mokėtų už skriaudas, pada- 

I rytas per karą. Nėra ko lauk 
ti, laikas be reikalo gaišinti 
geriau stverkimės už darbo 

'mes patys. 

Kelme. 
Iš musų vokiečiai negali 

išsidanginti: vagia plėšia, 
parduoda privogtus daiktus, 
o paskui atsiima, taip buvo 
ir su musų klebonu; kiek 
laiko atgal pardavė jam 
arklį už 250 rub., o atėjo ki- 
ti ir sakydami, kad tas ark- 
lys yra pavogtas, ir kad savi 
ninkui reikia atiduoti šį ark 
Ii, paėmė tą ?nl*į iš jo ir to- 
kiu budu pražuvo klebonui1 
950 rub. 

Rokiškis. 

Rokiškyj jau antr1 metai 
gyvuoja gimnazija. Iš kar- 
to buvo tik trys klasės, bet 
dabar jau yra penkios kla- 
sės. Mokinių lankosi apie 
200. Mokslas prasidėjo rug- 
sėjo 9 d. Gimnazijos vedė- 
jas A. Purenąs. Mokytoja' 
visi lietuviai, tik vienas vo- 

kietys, kuris dėsto vokiečių 
kalbą. Mokytojai v'si sąži- 
ningai atlieka savo darbą. 
Kaip kitose gimnazijose, 
taip ir čia mokin'ai steigia 
lavinimos kuopeles —aušri- 
ninkų ir atetininkų. Pirma 
buvo manoma sukurti bend 
ra lavinimos puopelė, kurioj 
galima butų visiems daly- 
vauti, lavintis. Sunku yra pa 

gaminti tok*a košė, kad vi- 
siems butų skan::. vieni nori 

o kiti kitonišku budu 
lavintis. Kai kurie draugai 
pradeda žvairiai žiūrėti vie- 
nas į kitą, ir daryti nereika- * 
lingu užmėtinėjimų. Iš atei- 
tininkų teko išgirsti: kad 
aušrininkai neturį teislų va- 

ryti savo darbą, platinti sa- 
vo idėjų tarpe mokinių, o 
kad esą tik vieni ate'tininkai 
galį dirbt savo darbą. La- 
bai keistas dalykas- del ko 
gi taip? 

M. Klajūnas. 

Lenkai areštavo Seinų kuni- 
.. gus ir kl'erikus. 

Gauta telegrama, kad spa 
lio 2 d. 7 vai. vakare Lenkų 
karinė valdžia, paniekinusi 
bažnyčios kanonus ir pilie- 
čio te's£s, areštavo visus ku- 
nigų seminarijos profesorius 
ir auklėtinius (klierikus) ir 
nakčia *š Seinų išvežė už de- 
'markacijos linijos ties Trum 
peliais. 

"'Lituvos Ūkininkas." 

L. Valstiečiu Sąjungos lai- 
kraštis "Liet. Ūkininkas" 
No. 31 praneša, kad L. V. S. 
Centro Komitetui nutarus 
"Liet. Ūkininkas" pastoja 
L. Valstiečių Sąjungos laik- 
raščiu "L. Valstiečių Sąjun- 
ga" rengiasi tai pat taisyti 
nuosavą spaustuvę. 

Latvių, Estų, Suomių ir 
Lietuvių socialdemokratų 

atstovų suvažiavimas Rygo- 
je rugs. 15 be kita ko nuta- 
rė pasiūlyti "tų kraštų vy- 
riausybėms paimti Tarybų 
Rusijos taikos siūlymą ir ru 

pintis taiką padaryti, kuri 
užtikrintų valstybių nepri- 
klausomybę ir taikos vysty- 
mąsi." Taip pat nutarta (be 
suomių) "iš visų pajėgų 
stengtis, kad dvarininkų že- 
mėn nuosavybė butų likvi- 
duota." 

Lietuos Ministerijos Per 
maina. 

Spalio 2d. Valstybės Pre- 
zidentas K. Smetona pasiu- .. 
lė ministerių pirmininkui M. ^ 
Sleževičiui išeiti iš social's- 
tų liaudininkų demokratų 
partijos ir brgan'zuoti nau- 

ją "Darbo kabinetą" su p. 
Valdemaru kaipo užsienių 
ministerių. M. Sleževičius at 
sisakė tai padaryt1 ir nepa- 
prastas miniserių kabineto 
posėdis nutarė atsistatydin- 

PASIDAIRIUS PO MARGA SVIETELI, 
Tik 4,325,000 Auksinų. 
Tai tiek visame šiame 

sunkmetyje amerikiečiai lie 
tuviai nusiuntė aukų į Lie- 
tuvą. Bent taip praneša tik 
ką atplaukęs iš tėvynės kau 
niškis "Garsas" 19-to rug- 
sėjo numeryj Suv. Valstijų 
pinigais 700 tūkstančių lie- 
tuvių išeivių auka karės nu- 
alintai tėvynei yra 193,000 
dolarių, 
-•Gm... 4 mil. 325 tukst. 
auksinų bei 193 tukst. dola- 
rių' Tai, rodos, nemaža kru 
velė to "prakeikto metalo", 
vartuojant pinigų "priešų" 
terminologiją. Bet, svieteli 
tu mano, ką gi tas reiškia 
taip suvargusiam kraštui, 
kaip kad musų žilutė gim- 
tynė! Jut tai tik mažas-ma- 
žutėlis balzamo lašelis mil- 
žiniškoje skurdo j orėje, ku- 
rioje pluduriuoja europie- 

jčiai lietuviai. 
! Geda! Tiek čia mūsų y- 
ra ir taip sulyginimai gerai 
mes uždirbdavom karės me 

tu, o nei 30 centų abelnai 
imant Amerikos lietuvys ne- 

: nusiuntė gimtynio krašto su 

šelpimui. 
Surambėjo musų širdįs, 

atbuko protas, nardomės be 
galinio egoizmo mauruose. 

Tiesa, yra nusiškėje išei- 
vijoje skaistus būrelis vien 
genčių, kurie aukavo ne po 
30 centų, bet po kelias de- 
šimts dolarių ir daugiau. 
Jie netik kiekvienoje rin- 
kliavoje daug aukavo, bet 
jie ir \isą tą darbą varė: 
planavo susirinkimus, bėgi- 
nėjo svetainių dėlei, linga- 
vo, prašinėjo kalbėtojus ir 
tt. Tai dažniausiai papras- 
ti, dar '"kulturos" nesuga- 
dinti, geraširdžiai fabrikų 

darbininkai, daugelis iš ku- 
rių vos, vos "paslebizavoja" 
ant "savų" knygų. Su di- 

[džiausia pagarba lenkiasi 
siela prieš tuDs tylius didvy- 
rius.. Kad įje jie, tai čia nie- 
I:o nebūt buvę! 

Bet dauguma mūsiškių vi 
siškai neprisidėjo prie šio 
mielaširdystės ir patriotiz- 
mo darbo. Mažai prisidėjo 

j ir rnusų biznieriai, musų pro 
ifesi^nalai, inteligentai ir tt. 

Balsas žmogaus ir balsas 
lietuvio vis dar šaukia, kad 
reikia sustabdyti Lietuvoje 
tuos beribius ašara klanus, 
reikia nutildyti motinų so- 

pulius, pusnuogių našlaičių 
raudas, kareivių vargus. 

Beveik viso svieto padau 
žos vis dar laiko mus ap- 
ypietę ir virkdina musų ne- 

laimingą taut^. 
Lietuva tikisi iš musų 

daug daugiau aukų, nes 

mes turime iš ko aukauti 
o reikalas ten yra didelis. 

Subruskime, vyrai! Subru 
skime visi, kas tik turi gal- 
voje sveiką protą, o krutinė- 
ję mylinčią širdį! 

Darbuokimės, rinkime, 
siųskime, siųskime kuogrei- 
čiausiai! 

Kas greitai duoda, tas dvi 
gubai duoda, sako priežo- 
dys. O dabar Lietuva, ro- 

dos, atsidūrė kritiškiausioje 
padėtyj. 

Keiks mus musų vaikai 
ir vaikų vaikai jeigu mes, 
būdami visko pilni, neištiesi 
me dabar greitai pagelbos 
rankos kraujo ir ašarų kla- 
nuose papludusiam kraštui, 
kuriame gimeme, augome ir 
į kurį manome kuomet nors 

važiuoti. ] 
Butų kaip Zavadzkio mal- 

daknygėmis. 
Dėdė Šnapsas apsiašaro-j 

(jęs žengia į kapus. Neturė- 
sime gal jau šioje šalyj dau 
giau nei arielkėlės, nei alu- 

čio, nei kitokio pasiutusios 
karvutės pienuko. 

Begaliniai dabar susirūpi- 
nę "slapieji." Matydami, 

(kad jau kongresas ir sena- 
tas nesvyruojančiai eina 
prie priverstinos blaivybės, 
jie dabar visomis keturio- 
mis bando gauti leidimą "iš 
parduoti" kelis milijonus ga 
lonų užsilikusios degtinės. 

Oi gudrus tie ponai. Ga- 
vę pavelijimą pardavinėti li 
kusius svaigulus, jie taip su- 

maniai mokėtų vesti "biz- 
nį," kad niekuomet degti- 
nės nepristigtų... 

Vadinas, butų taip kaip 
su Zavadzkio lietuviškomis 
maldaknygėmis. 

Nors, kuomet maskoliai 
mums uždraudę spaudą, Za 
vadzkis gavo leidimą tik 
išbaigti pardavinėti esan- 

čias maldaknyges, bet jos 
pas jį niekuomet nebuvo iš- 
sibaigę laike 40 spaudos už- 
draudimo metų. 

"Demokratiški" persekioji- 
mai. 

Netik vienai musų Lietu- 
vai užsinorėjo geriau, lais- 
veliau pagyventi ir netik ji 
viena kovoja šioje valando- 
je su visais lietuvių nepri- 
gulmybės priešais. 

Kitos pavergtos šalįs irgi 
veržte veržiasi prie to pa- 
ties tikslo. Nepatinka bjau- 
rus verguvės jungai ir Ai- 
rijai, nenori svetimiems tur 
tų krauti, o pati skursti, ir 
taipgi, kartosi nuo japonų 
Korėja ir tt. 

Ir visos jos nesnaudžia, 
nebijo, bet ištikrųjų kovoja, 
visomis išgalėmis kratosi 
nuo neprašytų svečių. j Telegramas iš Europos j 
praneša, kad darbartinėje va 
landoje Anglija užlaiko 300, 
000 kareivių Airijoje "tvar- 
kos palaikymui." Visi kalė- 
jimai esą prikimšti sukte- 
liais, žmonės šimtais areš- 
tuoja be jokio žymesnio ' 

prasikaltimo, viskas baisiai 
suvaržyta, airys valstietis 
privalo gauti leidimą nuo 

anglo aficierio nueiti į kitą 
kaimą ir tt. 

Girgžda kartuvės ir In- 
dijoje. Didėja persekioji- 
mas, didėja ir prispaustų 
Indusų pasirižymas atgauti 
laisvę. 

Tas pacs ir Egypte. Va- 
karykščiai laikraščiai prane- 
ša, kad kulkasvaizdžiai 
daug darbavosi Karo gatvė- 
se, malšinant sukilėlius. 

Ir nesigėdija gi tos didžio 
sios valstijos vadinti save 
demokratiškomis, nesigėdi- 
ja "nešti demokratybę" j 
Rusiją ir į kitas šalis. 

Kuomet tuos pavergtos ša 
lįs paliuosos save iš vergi- 
jos'retežiu, jų istorikai pa- 
pasakos apie tokius tų "de- 
mokratų" persekiojimus, 
kad šiurpuliai eis per kuną 
juos beskaitant. 

K. Gineitis. 



ti. Atsistatydin'mą V. Pre- 
zidentas priėmė ir naują ka 
binetą sudaryti pavedė inž. 
E. Galvanauskui. 

/ Spalio 3 ir 4 d. Valdž'os 
krizis neišsirišo. Spalio 4 d. 
E Galvanauskas buvo atsisa 
kęs toliau rūpintis sudaryt1 
naują kabinetą ir pranešė 
apie tai V. Prezidentui, pa- 
tardamas vėl pakviesti M. 
Sleževič'ų. Bet Prezidentas 
A. Smetona, pasitaręs su V. 
Tarybos pirmininku baronu 
St. Šilingu, atsisakė kviesti, 
nurodydamas, kad to re1- 
kalaujanti užsienio politika. 
Jisai dar kartą prašė E. Gal 
vanauską sudaryti darbo ka 
binetą, pabrėždamas, kad 
jeigu neapsiimsiąs, tai jisai, 
prezidentas, visai kur nors 

išvažiuosiąs ir V. Preziden- 
to pareigas eiti pallksiąs V. 
Tarybos pirmininkui St. ši- 
lingai. Po to E. Galvanaus- 
kas apsiėmęs žut but suda- 
ryti naują darbo kabinetą. 

Spal'o 4 d. sugrįžo iš Bal- 
tijos valstybių konferenci- 
jos vidaus reikalų ministe- 
ris P. Leonas. Jis parvežė 
tikrų dokumentais paremtų 
žinių, kur'os rodo, kad An- 
glų valdžia visai nemano 

atsisakyti duoti žadėtą pa- 
galbą, jeigu butų tarimasi 
su bolševikų rusais. Priešin- 
gai, Anglų valdžiai sutin- 
kant ir pritariant Estų, Suo- 
mių Latvių ir L*etuvos atsto 
vų konferencija nutarė pri- 
imti bolševikų Rusų pasiū- 
lymą pradėti taikos derybas. 

Spalio 4 d. vakare paa*š 
kėjo, kad į šitą E. Galva- 
nauskio organizuojamą Mi- 
nisterių Kabinetą atsi- 
sakė įeiti arba savo 
atstovus leisti š'os partijos 
ir organizacijos: socialistai 
liaudininkai demokratai, vai 
stiečių sąjunga, santara ir 
krikščionys demokratai. 
Šios visos organizacijos pa- 
silieka prie senojo savo nu- 

sistatymo. 

% 

BINGHAMTON, N. Y. 

Liet. Laisves Sąvaitės pra- 
kalbos- 

Spalio 26 d. A. L. T. San- 
daros 64 kp. parengė pra- 
kalbas "Tėvynės" redakto- 
riui P. J. Purviui. Pirmu 
atveju kalbėtojas kalbėjo a- 

pie Lietuvą ir jos troškimus 
laisvės, pažymėdamas istori 
nius faktus. Per pertrauką 
prakalbos buvo rinkta au- 

kos j L. N. F. Aukų surink- 
ta $67.26. 

Antru atveju gerb. kalbė- 
tojas trumpai pakalbėjo a-1 
pie A. L. T. Sandaros tik-' 
sią ir jos svarbą lietuviams 
išeiviams, kaip ir musų tė- 
vynei Lietuvai. 

Po prakalboms buvo duo 
ti klausimai \ kuriuos kal- 
bėtojas nuosekliai atsakė. 
Prakalbos labai pavyko. 

Vyt. A. Kersevičius. 

PITTSBURGH, PA. 

Nepersenai čia Birutės 
Choras surengė puikų vaka- 
rą, kurio pelnas buvo skiria- 
mas Lietuvos Liuosybės Są- 
vaitei. Vakaro programas 
buvo įvairus, susidėjo iš 

dainų, deklamacijų ir kito- 
kių pamarginimų. Bet del 
streiko priežasties pelno bu- 
vo mažai. 

Vakaro perstatymas labai 
papyko ir publika likos už- 
ganėdinta. 

Koncerte Buvęs. 

PHILADELPHIa, PA. 

Lietuvių Mechanikų Sąryšio 
Prakalbos. 

šiame mieste atsibuvo tre 
jos iš eiles Lietuvių Mecha- 
nikų Sąryšio prakalbos, pa- 
rengtos per L. M. S. Phila. 
skyrių. 

Pirmos prakalbos atsibu- 
vo Subatos vakare, spalio 25 
d., Lietuvių Kliubo svetaii 
nėje, Frankford, Pa. 

Vakarą atidarė ir vedė 
gerb. A. L. Reikovas, iš 
Phila. Pa., Kalbėjo Inžinie- 
rius V. Vaitkus, iš New 
York'o, Liet. Mechanikų Są- 
ryšio pirmininkas. Inžinie- 
rius V. Vaitkus savo kalbo- 
je nušvietė daug svarbių da 
lykų Lietuvių Mechanikų 
Amatninkų organizavime rei 
kale ir pilnai supažindino 
su mieriais ir tikslais Lietu- 
vių Mechanikų Sąryšio. Už- 

^LIETUVOS ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PEF1 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOIJSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytklemfus, miestus lr miestelius, gelž- 
Iielius, upes, eieru3, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tauta? lr Jujtj kalbu. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų 'r cusideda Ii 8 dalių. 
1) Lietuva lr Europines Valstijos, 
2) Prie* IstorinS Lietuva. 
3) Lietuvos Karalystė pu Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos KaralystS po Oedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po AJglrdu ir Keistučiu (1345—1377). 
♦») Lietuvos Imperija po Vyuutu Didžiuoju (139?—1440). 
7) Lietuvos ValstybS prieS. Padalinimu. 
S) Dabartinė Lietuva. 

Micra 28x38 colių, Spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

baigdamas kalbą atsišaukė į j publiką, kad ir mechanikai 
prisidėtų Lietuvos laisvės ap 
ginimo. Slmesta $8,35 Lie- 
tuvos Liuosybės Savaitės 
skyriui. 

Būrelis prisirašė į Liet. 
Mechaniku Sąryši ir sutvė- 
rė ten Liet. Mech. Sąryšio 
kuopą. 

Antros prakalbos įvyko 
Nedėlioje, 3 vai. po pietų, 
spalio 26 d. Lietuvių Tautiš- 
koje svetainėje, Philadel- 
phia, Pa. Kalbėjo Inžinie- 
rius V. Vaitkus, kalbėjo J. 
Kripaitis, L. M. Sąryšio raš- 
tininkas ir S. Dragunaitis, 
iždininkas, abu iš New Yor- 
ko. 

Prakalbose buvo labai 
plačiai išdėstyta Liet. Mecha 
nikų Sąryšio reikalai ir po 
prakalbų daugelis įstojo į 
L. M. Sąryšį nusipirkdami 
šėrus. 

Trečios prakabos įvyko 
nedėlios vakare, Lietuvių 
Muzikališkoje svetainėje, i 
Richmond dalyje. Pirminin- 
kavo Al. 

" 

Reikovas. Kal- 
bėjo Inž. v. Vaitkus, J. Kri 
paitis ir S. Dragunaitis. 
Žmonių susirinko nemažas 
būrelis. Kalbėtojai kuopla- 
čiausiai išdėstė amatninkų 
organizavimo reikalą. Kal- 
bėtojai aiškino jogei Lietu- 
kų Mechanikų Sąryšis vi- 
jsais atžvilgiais yra mums la 
bai svarbus. Sąryšis rūpin- 
sis narių ir abelnai amatnin 
kų techniška apšvieta, lei- 
džiant amato vadovėlius bei 
reikalingą literatūrą. Steigs 
reikalingiausias dirbtuvės 
Lietuvoje kur patys Lietu- 
viai turės sau darbo taipgi 
apsaugos Lietuvos industri- 
ją nuo užgrobimo per sve- 
timtaučius. Taipogi susirišę 
draugiškai amatninkal galė 
tų daug savo reikaluose pa- 
sigelbėti. 

Čia irgi atsišaukus, susi- 
rinkusieji suaukavo $10.00 
Lietuvos liuosybės labui. 

Daugelis pirko Lietuvių 
Mechanikų Sąryšio šėrus. 
Philadelphijos Mechanikų 
Sąryšio skyriai bus dabar 
gan skaitlingi ir pasitikia- 
ma, kad daug ten nuveiks. 

Dalyvavęs Mechanikas. 

VALPARAISO, IND. 

Padėkos žodis. 

L. D. L. M. V. U. Laiky- 
tame susirinkime spalio 3, 
d., išreiškė nuoširdžių ačių 
taukavusiems Lietuvių kny- 
ginio naudai. 

Cliem. J. Bartkevičia $5. 
Ad. N. Valasinas $5. 
Chicago L. M. ?. S. 29 

kuopos išvažiavime per J. J. 
Bložį surinka $5.2. (?). 

Rašt. J. M. 

AMRRIDGE, pa. 

1 Nors čia lietuvių randasi 
mažas būrelis, bet savo vei- 
kimu nesilieka nuo kitų lie- 
tuvių apgyventų kolonijų. 

Štai dabar prisiartinus 
Lietuvos Laisvės Sąvaitei vie 
tos kuopų, kaip tai S. L. A. 
169 kp. ir P. L. A. 12 kp. 
susirinkimuose nutarė nors 

maža auka pagelbėti savo 

GREITA PAOEIjBA 
Silpnybes, paeinančios nuo porsidu'uimę, pailsimo, sąnario ir raumenu 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXP3ELLERI 
"Draugą Reikale » 

Sc imynog, kurios karią dažinojo jo veikiančiu jiegą, dangiaus be jo nei. įsieina. Yra tik vionas Pai.,-Expelleri8 ii del jusu apsaugojimo^ jis yra paženklintas tnusu vaizbaienkliu 

ANOHOR (Įdaras) Ą* 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis ntra tikrr.s ir jus tokio 

neimkite, "'isose aptiekose po 3dc. ir GGc. Taipgi galima ganti pas iSdirbejus : 

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, Nsw York 

tėvynę. | Aukavo sekančiai: 
S. L. A. 169 kuopa ..$10.00 
A. P. L. A. 12 kuopa $20.00 
B. Gramba $10.00 

Po $2.00 
M. K. Varsevičia, A. Gram- 
ba. J. Budris ir A. Milutis. 

Po $1.00 
Jule Varseįvičienė, Varse- 

vičia (5 metų) P. šimkonis, 
P. Gudinąs Gudinąs (4 me- 

tų), M. Mickevičia, J. Kin- 
deris, K. Gegužis, K. Pik- 
čiunas J. Zubris ir K. Var- 
sevičia 50 c. 

Viso $58.50. 
B. Gramba. 

BALTIMORE, MD. 

Liudna Naujiena! Spalio 
26 d. 1919 2:30 vai ryte per 
siskyrė su šiuo pasauliu Ig- 
notas Naruševičius (Norus) 
Geras tėvynainis. Baltimo- 
rės Lietuviai, ypatingai L. 
Atstatymo Bendrovė ir Lie- 
tuvos Rubsiuvių Bendrovė 
pasiges gero veikėjo, t. y., 
kuris nenuilstančiai dirbo, 
mat pats manė neužilgo grįš 
ti "Lietuvon". Velionis pali- 
ko moterį ir trejetą, vaiku- 
čių dideliame nuliudime. O 
mums paliko visus sunkiau- 
sius darbus lietuvių Tau- 
tos, ir bendrovių rupesčius. 
bet ką daryti darbai mums, 
o jam lai buna lengva šioji 
žemelė. 

A. Karelaitis. 

PAJIEŠKO SAVO GIMI 
NIŲ. 

Pajieško brolio Petro ir 
Rozalijos Celskių gyvenan- 
čių Springvaley, 111. 

Mano antrašas sekantis: 
Mr. Antoni Celskis, 

Caserne Jardin Fautaine 
V^rdur — Gare, Meuse 

France. 

REIKIA MERGINU IR JAU 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkinio darbas. 
Gera mokestis. 

M-cka nuo šmotuku taipgi niO' 

ka bonus. 

48 valandos j savaite. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERrtL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Desplaines St. 

"LIETUVOS" STOTJS 
CHICAGOJE> 

N. W. cor. State & Van Buren 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. Madison & State 
S. E. cor. Madison & Frankliii 
Cor. Van Buren & Franklin 
S. W. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsted & Madison 
N. W. Cor. Halsted & Archer. 
3903 S. Halsted St. * 

Cor. 12th & Homan we. 

Cor. 26th & Western ave. 

4458 S. Hermltage Ave. 
2462 Wcst 46th Place. 
4505 So. Paulina St. "Ii 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ave. 
4537 ;3. Hermltage Ava 
v 137 West 38th Place. 
2900 West 40th Street 
3953 S. Ruckwell St. 

13813 Kedzie Ave. ^ 7f 
N. W. Cor. 44th Mozart St. 
2502 West 45th Place. 
4T418 S. Richmond Ave. 
S. E. cor. fialsted & Milwaukee 
1656 Wabansia Ave. s 

1615 North Wood St 
Cor. Milwaukee & Paulina. 
Cor. Milwaukee & Lincoln. 1 

S. W. Cor. Milwaukee & Robey 
3221 Lime St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 31st St 
3343 S. Halsted St. 
3423 S. Halsted St 

N. W. Cor. S. Halstod & 35th St 
937 W. 34th PI. 

2858 West 39th Street, 
2422 West 69th St 
4409 S. Falrfleld Ave. 
S. E. Cor. State & Adam*. 
S- E. Cor. State & Madison. 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & Washington 
2240 West 23rd Plaee 
2241 We«t 23rd Place 
2214 W. 23rd Place 
2334 So. Oaltley Ave. 
2246 So. Leavltt St. 

11805 \Vest 46th Street. 
4G13 So. Wood Street 
453G So. Paulina Stree. 
Cor. HalBted & W. 14th Str. 
N. W. Corner Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
S. E. Cor. Halsted & Maxwell 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
Cor. W. Adaais 8-, L-a Salle 
Cor. Van Buren & "VVella 
S. W. HalBted & 18th Str. 
72C West lsth Stropi 

Zt/lt; 
J*raternai 

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

Mažoj Vnygel5s formoj žur 
nalas 64 pucl. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rel-i 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

£ 
WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 
* I 

THE NEW LITH 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

«S 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUAN1AN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio bu mūsų 
tauta ir musy reikalavimais. 
Nusipirk šių knygeliu bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO. ILL. | 

TEL MCKINLEY 4988 
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS it* CHIRURGAS 
Valauods nuo 4 iki 8 vakaro 

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

PradCk NaujUa Metus sn tebaln akta n 
|8jIrno, taip. kad ai«*o o^praledstumei per r 
m* roetuĄ, Ina ton a*U bufl naudingu 
reg;»t8 praSalirsma, pasitarkite au macur., 

f riti einant tnr kitur. Egzaa' aad ja D VILA L, 
Gerai pritaikinti akiniai praialint aki t] t> 

galvos skaud«jjrnua, ennnparefy«t* aita U'i- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIU 

1801 S ASHLAND AVu.. OHICAG' 
3U— lubea, t Iri Fian'o ayCflto*, Tfcnjittv 

I it*ss p«m& 
Kajopn l**»i Gatvt*. 

Valandoa: nuo 9to* raL ryt# ik. a *ml. rafc Nedžlioj: cac » *«j. ijt« *i u vai dienia 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ81SENKJU8I08 

L I Q O t 

Valandas: 9 ĮU lt Ir 4 Iki • 
vakarai*. 

3303 SO MCRGAfc STREET 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
■ WV 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystgs, ste- 
nografijos, typG"«vrIting. pirklybos tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pllietystės, dailiarašystfia. 
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
valandos po piet. Vakarais nuo 6 iki 
10 valando?. 

3106 S. Haisted st., Chicago 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. ant Durų, L«ntų, Rimų Ir 8togams Poplerio I3PEC1ALIAI: Malova malevojlmul atubų iš vldaua, po $150 už galiom 
CARR BROS. WRECKING CO. 

8003-3039 80. HALtTEO 8TBEE-T, CHICAGO, ILL. 

'^0<H«HKH3*BK«H>4 
LIBERTY BONDS' Mes perkame Ubertv Rondo n 

į j 
Męs perkame Liberty Bonds a 
pilną "c&sh" verti. AtaeSkite 
irba atsiųskit* 
Atdara kasdien nuo 9—f 
Utamlnkals Keivergals Ir 
8ubatomla 9—B. 

^ i*.-.-.-. 

J.G- SACKHEIM&CO. 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Wocd lr Paulina gatylij: 

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU; 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, ncvirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, Inkstų, Nervų ir abelaas sfėkų nustejimat viso kuno, lr buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo, gyduoles, tai po suvartojimui niinvtoi gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt Krauju išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt lakstai atsigavo. 

(Reumatizmas pranyko, ūiegllai nebebadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visu linu. Bė- 
giu nrcnesitj išgerdavau kas savaitė pc butelį Sa- lutaras. Bitterla, ir po 3 ratri. sr.o paveiksle pama čiati tokį skirtumą taip tarp dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dikoju Salutaite mylistų geradčįlstei ir linkiu ri-siems savo draugams ir v**Ut*miema su tokiali at sutikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutarai: 

SALUTARA3 CHEMICAL 1NST1TUTION. J. BALTRENAS. Prcf 
1707 So. Halated SU Phone Cana 6417 Chicago, Illinois 

VYRIŠKŲ DRABU2IŲ UARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganė din imas gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų siuati Ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laika, viliausių stalių Ir konservatyviškij modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriėkos kelinSs $3.00 ir augšSiau. Vaiky Biutai nuo $5.00 ir augšiiau Pirkite aau overkfctus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatdjo. Męs turime daug kiek apdfivgtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augSčiau FuJl dress, tusedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krantuvg atdara kas vakarį iki 9. Nedaliomis iki 6 vaL po ptatų. Subatomla iki 10 valandai vakaro.!neteigta 1902 

s. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Burnai Mažgoti. 
skalauti danti'ns ir abel- 
nam vartojimui kaipo an- 

tiseptikos. SEVERA'S AN- 
TISEKrOL, (Severos An- 
tiseptolius) neranda sau 
lygaus kokybėje arba kai- 
noje. Reikalauk to tikro 
ir užsitarnavusio sutaisy- 
mo savo vaistinėje. Kaina 
35c ii* 2c mokesčių. 

Kaipo Linimentą 
jųs negalite gauti geres- 
nio, daugiau ekonomiškes- 
nio ir už tokiįi žemą, kaina 
kaip SEVERA'S GOTH- 
ARO OIL (Severos Goth- 
ardiškas Aliejus), kuris y- 
ra žinomas per 38 metus 
kaipo naminės gyduolės 
nuo visokių vietinių skau- 
dėjimų. Kaina 30c ir 50c 
su 2 arba 3 centais mokes- 
čių. 

Jusų Inkstams 
reikia kasdieną atlikti tū- 
lą darbą. Jeigu jie silpni 
arba nesveiki, jų darbštu- 
mas j ra menkas. Pagel- 
bėk jiems imdamas SEVE- 
RA'S KJDN'EY AND LI- 
VER REMEDY (Severos 
Gyduolės Inkstų ir Kepe- 
nų). Dieguliai strėnų su- 
stos ir kitoki nesveikatin- 
gumai pranyks. Kainos 
75c ir $1.25, su 3 arba 5 
centais mokesčių, 

Susstahdyk tą kosulį 
Neleisk jam įsigalėti per visa žiemą. 
Prašalink jį Prašalink jį kaip galmia 
greičiaus. Prašalink ji vartodamas ge- 
rai žinomas, vertas užsitikėjimo, pri- 
imniais ir pasekmingas nuo kosulio gy- 
duolės, vardan kurių, kaip jums jau 
yra žinoma. 

Severa's 
Baisam 
for Lungs 
(Severos Balsamas Plaučiams), kuris 
yra žinomas kaipo pasekmingos gyduo- 
lės nuo kosulio ir slogų jau nuo 1881 
metų, ku niet jis pirmą kartą bu va pa- 
siūlytas publikai išmėginti. Nuo to lai- 
ko jo vardas buvo žinomas kaipo ge- 
riasuių gyduolių nuo kosulio, šalčio, 
sunkaus kvėpavimo, užkimimo gerklės 
ir mėšlungiško tampymo. Jis yra labai 
priimnus gerti. Kaip viaikai taip ir su- 

augusieji iį mėgsta. 1 jį neįeina opiumo. Galite ii gauti visur pas vaistininkus 
Kainos 25c ir 50c su lc ar 2c mokesčių. 

Užkietėjimas 
arba paprastos slogas turi 
buti gydomos urnai. Pa- 
imk vieną arba dvi SE- 
VERA'S COLD AND GR1P 
TABLETS (Severos Plot. 
kėlės nuo Peršalimo ir 
Gripo) kol viduriai pradės 
liousai dirbti. Imkite vieną 
J 3 arba 4 valandas pagei- 
daujamos pasekmės pasi- 
rodys. Pirkite vieną dėžu- 
tę šią plotkelių už 30c ir 
2c mokesčių. 

Influenza 

yra greitai prašalinamas, 
kepenos yra priverstos 
veikti ir abelnas pageri- 
nimas greitai pastebima 
jeigu SEVERA'S LIVER 
PILLS (Sevehos Pigulkos 
Kepenims) yra imamos ant 
nakties. Pasekmės pasiro- 
do rytmetyj. be jokio 
skausmo arba blogą pa. 
sekmią. Kaina 25c ir lc 
mokesčiu. 

Nerviškumas 
yra ligotas stovis nervij 
sistemos ir reikalauja nu- 
raminimo ir pataisymo ir 
ganėtinai priduodantis gy- 
vingumo tonikas. SEVE 
RA'S NERVOTON (Sove- 
ros Nervotonas) nurodyto- 
mis dozomis. kad galėtu- 
mėte urnai patikti kelią ] 
sveikatą. Kaina $1.25 ir 
5c mokesčių, 

Imkito Sevoros gyduoles vaistinėse. Jeigu jų jųs ogalite jokiu buriu p-„h 
jam, sumą »« mokesčiais Ir jums bus pristatyta (j"į mS. l'ri».«skitu rolkaUu 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA. 



Aukautojai ir dų Aukos. 
Per Laisvės Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės- taip ir pavie- 
niai, tėmykite j atiku sąraša, 
ir jeigu surasite kokias i.ors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa). 

Lencaitis Kazimieras 1.00 
Lavanauski Jos 1.00 
Leonaitis Motiejus .... 1.00 
Levika Juozas 1.00 
Lenką Vincentas 2.00 
Laihsargis Dam 1.00 
Lasauskis Jonas 1.00 Į 
IJtvin John 1.00 
Lakas Antanas 1.00 
Lunsky Antanas 1.00 
Leklovicz E 1.00! 
Masalskis Juozapas .... 5.0Cį 
Mičiuda Kazimieras .... 5.C0j 
Miažeiko Rotnaldas .... 1.00Į 
Martinkus Joe 1.00 
Mažo!?- Frank 1.00 
Mikai- 'eis Adomas .... 1.00 
Maool.s Antanas 3.00 
Maziliauskis Jonas .... 5.00 
Mačikas Jonas 5.0C; 
Martinkėnas Juozapas .. 1.0C j 
Mažonai Charles 1.00, 
Montusda Walte 1.00i 
Mockus V. P 1.00| 
Mazrnis K 50c 

i 

(Bus daugiau), ' 

PRANEŠIMAS. 

Susivienijimo Amerikos Lu 
tuvių Kareivių, Chicago, III., 
cenfcralis susirinkimas įvyks 
seredoj, lapkričio 5 d., 7:30 va 

hndą vikare, "Lietuvos" ben- 
drovės svetainėje, 3249 S. Moi 
gan st. 

Visi susivienijimo nariai it 

šiaip kareiviai ir norintieji bū- 
ti kareiviais, esalte kviečiami 
būtinai atsilankyti, nes turime 

daug svarbių reikalų, kurie tu- 

ri buti būtinai atlikti. 
J. J. 7.amkus, rast 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 

Juozapui Cereckevič'ui 
"Lietuvos" ofise randas laiš 
kas prisiųstas iš Lietuvos, iš 

Šakių. Ateikit atgimti. 

POLICIJA PAPERKAMA 
IR DEGTINĖ PARDAVINĖ 

JAMA. 

Praeitą utaminką tapo 
patirta, kad Sibley sankro- 
va, Clark gatvės, kur rado- 
si ap*e $100,000 vetrės dek- 
tinės- jau tuščia dektinė iš- 
parduota įvairiams saliuci- 
kams ir, kad $38,000 nuėjo 
į policijos 'r kitų prohibici- 
jos užlaikymo dabotojų ke- 
šenes, kad pastarieji laike 
dektinė3 išvežimo iš sankro- 
vos, žiūrėtą "j antį a" pusę 
ir to viso nepastebėtų. 

Dekt'nės savininkas Isa- 
dore Gunbiner, 3056 Logan, 
Blvd., tapo užklausta kam 
jis laužo valdžios įstatus. 
Jis atsakė, kud jar.i pinigų 
labai reikėjo, gi del ko dek- 
tinę pardavė tai visa1 "nebe- 
atmenąs." 

18 ta KOLONIJA. 

Nedėlioj- laukričio 2 d. 
L. M. Apšvietos Draugija 
parengė vakarą, ki * buvc 
suloštas iš francuzų kalbos 
vertimas "Monna Vanna." 

Veikalas savaime 'storiš- 
kas, romantiškas ir iš dalies 
turįs užuojautą linkui dar- 
bininkų kiasos. Bet io per- 
statymas, galima sakyti, bu- 
vo nepavykęs. Ypat'ngai 
svarbiausioji veikalo ypata 
Monna Vanna nemokėjo 
veikti prideriančiai nuduo 
ti. Kaip kur'e jos nepavykę 
žingsniai iššaukė net juoką 
publikoj. 

Žvelgiant j publiką, irgi 
galima pasakyt1, kad žiūrė- 
tojai didžiumoj nebuvo vei- 
kalu užsiinteresavę ir nese- 

kė jį. Taipgi dažnai visa1 ne 

vietoj pasipildavo juokas. Iš 
to pasirodo, kad didžiuma 
lietuvių dar nėra p^brendus 
prie svarbesnių veikalų. Bet 
pagirtina, kad kaip kurie 
dailos, ar idėjų mylėtojai 
neatsižvelgi į tai ir prati- 
na musų liaudį prie svarbias 
nių ir naudingesnių persta- 
tymų. 

Publikos buvo skaitlingai. 
Per veikalo pertraukas buvo 
plaunama komunistų "lite- 
ratūrą" "Dektukas" kuri 
tula "idealiste" žmonėms Si 

lydama kartojo: "PasipL 
kit "Žanji" —pamatisit i 

Grjgaitis su savo klapčiukais 
veikia." 

T-lis. 

CHICAGOS LIETUVIU 
KAREIVIŲ ATYDAI. | 
Šiuomi pranešame Chica- 

gos ir apielinkės lietuviams, 
kad Amerikos Lietuvių Ka- 
reivių centralis susirinki- 
mas įvyks seredoj, laukr'- 
čio 5 d., 7:30 vai. vakare,, 
"Lietuvos" Bendrovės sve- j 
tainėj, 3249 So. Morgan St., 
Chicago, 111. 

1 Į šį susirinkimą esate nuo 

širdžiai kviečiam1 atsilanky 
ti visi liet. kareiviai ir norin 
tieji pastoti tos organizaci- 
jos naHais. 

susirinkime bus pakelta 
ir apsvarstyta daugelis svar- 

bių klausimų, kurie privalo 
rūpėti kiekvienam l'etuviui. 
Mums jau žinoma, kad ne- 

užilgo atsilankys Chicagon 
Lietuvos Kariška Misija, ku 
i*i rupinasi kariuomenės or- 

ganizavimu. Tatai mes ka- 
reiviai ir norintieji tarnau- 
ti' be1 kovoti už savo tėvy- 
nės Lietuvos laisvę ir nepri- 
klausomybę privalome būti, 
prisirengę, kad priderančiai 
pasitikti Lietuvos Karišką 
Misiją ir pasirodyti, kad ir 
mes amerikiečiai lietuvia1 
esame ištikimi Lietuvos sū- 

nus ir pasirengę ją ginti. 
Tatai be skirtumo pažval 

gų malonėkite kuoskaitiih- 
giausia atsilankyti į susirin- 
ktą,kur galėsime visi san- 

tarvėj pasitarti apie svar- 

bius dalykus: 
Dr S. Naikelis, pirm. 

J. J. Zamkus, rašt. 

S. L. A. II APSKRIČIO SU- 
SIRINKIMAS 

Lapkričio 2 d. "Lietuvo?" 
! svetainėj, įvyko S. L. A. i 

RENGIA "BIRUTĖS" DRAUGIJA 

Nedelioj, Lapkričio 

BUS 
STATOMA 

SCENOJE PUIKI 
KOMEDIJA 

"Farmazonai 
PRADŽIA LYGIAI 7 'BIRUTĖ 

Ap ̂ ričio susinnk'mas, ku- 
ri'- buvo suvažiavęs gražus 
b draugi Tarp kitko 
šiai susirinkame nutarta 
pare^jti maršrutą clel agita 
cijos, kacl daugiaus narių 
pritraukti prie S. L. A. Jr, 
kad maršrata butų pradė- 
ta kaip tik galima greičiaus. 

Kaip pirmiaus, ta5p ir 
šiuom sykiu draugai neiš- 
veng"- rezoliucijų, tapo iš- 
nešta rezoliucija prieš orga 
ną "Tėvynę," kad duoda vie 
tos kokiems ten "Gudams" 
politiką varynėti ir, kad pri 
ima visokių bendrob'ų ap- 
skelbimus. 

Bet pati rezoliucija taip 
prastai buvo sudaryta-, kad 
sunku buvo suprasti ką no- 

rima joj pasakyt1. Net patįs 
draugai abejojo ar tokią ne 

vykusią rezoliuciją priims 
spaudon. 

Galų gale tūlas drau- 
gas davė įnešimą, kad išap- 
skričio S. L. A. iždo butų 
paaukota L. G. Draugijai pi 
nigų. Bet kaip kurie drau- 
gai pradėjo paausius krap- 
štyti ir murmėti prieš tą į- 
nešimą. Pagaiiaus ir pats 
susirinkimo vedėjas Šutkus 
"paaiškino," buk iš surink- 
tų Lietuvai aukų čia stato- 
mos bažnyčios, todėl nėra 
reikalo nei aukauti. 

Butų geistina, kad gerb. 
Šutkus vietoj tuščios kalbos 
faktiškai priparodytų kur ir 
kada L. G. Draugija yra pa 
stačius bažnyčią. Gi dabar 
iš to neišeina, niekas kitas, 
kaip tik bolševikiški prasi- 
manymai. 

M. K. S. 

LAIŠKAI Iš LIETUVOS. 

Miesto didžiamjame pašte 
randasi iš Lietuvos prisiu- 
si po sekančioms pavardė- 
mis ir numeriais laiškai: 

(J aštan nuėjus reikia pa- 
sl' jt\ savo laiško numerį ir 
sk'Hi, kaip tai German, 
Ru ;ia etc. 

502 > ekna K. 
503 ^ndrijunienė Juliona 
505 Andrišunas Stanislovas 
506 Arlauckas Jonas 
507 Arlaucki Anna 
509 Balčiūnaitė Alzbieta 
513 Bartkevičius Jonas 
521 Bainiewicz Vaclovas 
524 Brencius Domininkas 
528 Butkus Kazys 
532 Cevekevičius Jurgis 
551 Grigalaitis Franciškus 
553 G^nis Lacislovas 
554 Gušas Juozapas 
555 Gudelis Jonas 
568 Karabauskienė Anusė 
571 Kašcukas Jonas 
572 Kasparavičia Salome 
576 Jurckis Kazimieras 
578 Keriulis Domininkas 
581 Kisulius Adomas 
582 Kisielius Juozapas 
597 Kazlauskas Aleksan- 

dras 
598 Erazauskas Ka^mieras 
599 Kriciliunas Jonas 
600 Krikščiūnas Marcė 
605 Kuzmas Juozapas 
606 Kuzmickas P. 
607 Laurinckas hik (?) 
620 Lankus Antanas 
622 Martinaiti Juozapas 
628 M^eikis Ignacas 
'629 Mingilius J. K. 
630 Milynarskis Jokūbas 
631 Mockus Juozapas 
643 Paulius Juozapas 
646 Petkiene Anostozija 
647 Petrauskas Klemensas 
649 Petrila Juozapas 
650 Pikietas Justfnas 
652 Pabereika Jonas 
663 Rakunas Jonas 
664 Kazlauskas Jonas 
665 Rudaitis Loon 

1668 Sakalauskienė K. 

669 Seklamas ,Tony 
671 Servitaite Anšlija 
672 Šalkauskaitė Kaz. 
673 Širvaitis Tamošius 
682 Stankevičienė Gertrūda 
683 Staškunas Jonas 
684 Stukius Franciškus 
687 Symansdivej Matas 
696 Tyzenklus Viktoras 

REIKIA KRIAUCIU. 

arba bushellmenų vyrų arba 
moterų. Gera mokestis ir pas- 
tovus ebrbas. Atsišaukite: 
3354 W. I2th St. 
Chicago, 10. 

EXTRA! EXTRA! 1 

Puikus, naujai statytas 5 kam- 
barių namas, maudynė, elekt- 
ra ir gesas. Namas randasi pui 
kioj vietoj, prie pat dirbtuvių 
i-r strytkarių. Kreipkitės prie 
savininko, o busit su kaina už 
ganėdinti. Mrs. T. Rodovičie- 
ne, 936 W. 33rd St., Chicago 
111., Tel. Yards 2750. , 

REIKTA MOLDERIU. 
bench darbininkų ir scjueezers 
Atdara dirbtuvė (Open Shop) 
netoli nuo Chicagos. Nėra jo- 
kio darbininkų neramumo. Ge 
ra mokestis. Atsišaukite, roon* 

400, 190 N. Statte St. Chicago, 

REIKALINGI AGENTAI 
Galite atsišaukti sutinkanti dii 
bti liuosomis nuo darbo valan- 
domis, arba ir pilną laiką. Ge- 
ras uždarbis. Atsišaukite tuo 

jaus, pažymėdami dabartinį 
užsiėmimą. The Sen-Ravtc 
Company, 6617 Wade Pairk 
A ve., Cleveland, Ohio. 

REIKIA VYRŲ. 

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

LORD & RUSHNELL. 

2424 So. Laflin Str. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, Bortuoti sėklas. 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W Kenzie St. 

REIKIA 8 GERU LEBERIU 

Prie lumberio. 45 centai į va- 

landą. 10 valandų darbo dieno> 
Atsišaukite: 

D A VID G. MAXWELL 

44 ir Racine Ave. 

Union Stock Yards. 

Pa jieškau savo brolio Juozape 
Kalinskio, paeina iš Kauno gų 
bernijos, Tauragės parapijoj 
Tirakiniškių sodos. Pirmiau? 
gyveno Detroit Mich. Turiu la 
bai svarbų reikalą, gavau laiš- 

ką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
kitas teatsišaukia žemiaus pa- 
•duotu adresu. Kas pirmas pra- 
neš, duosiu dovanų $5.00. Ona 
Klimauskiene, 4545 S. Pauli* 
na St., Chicap;o, Tll. 

DR. VOITUSH, OPT. 

Lietuvis akių specialistas 
Ar «i ncrvuotas, skauda galvij. trumparegystė 
paeina nuo silpnu akių. Sergėkite savo regi. 
jima- Ypatinga domą atkreipiame š vaiku9 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vakaro. Nedil.: 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1553 West 47-ta kampas 
ABhlAOd Avo, Telefonas Drovėr 9660. 

REIKIA PAGELBOS , 
i 

MERGINOS 

ir 

JAUNOS MOTERIS 

nuo 16 iki 25 metų 

Prie abelno Ofiso Darbo 
j* 

PREKIŲ IR SHIPPING 
DEPARTAMENTAI 

OFISO DARBAS: 

Merginos ir jaunos moteli į s 

kurios gali aiškiai rašyti, ne 

daro klaidų skaitliuodamos 
arba gali rašyti ant rašo- 
mos mašinėlės ir j ieško pa- 
stovaus arba laikino darbo, 
ras puikiausias progas musu 

Raštinėje arba prekių sky- 
riuje. 

Mbkestis sulyg patvrinuy 
Puikios vietos pradžiamoks- 
lėms, kurios norė"tų pramokt 
raštinės darbą. Pastovios 
arba laikinos vietos. 

PREKIŲ IR SHIPPING 
DEPARTAMENTAS. 

Merginos ir moterjs pasto- 
viam arba puscfieniniam dar 
bui musų Šniūrelių, Šilkų, 
Žaislų, Vaistų, Sidabro ir 

Jubilerijos skyriuose. Inspek 
tuoti ir rišti prekes, vynioti 
į pundelius, pildyti orderius 
sortuoti siuntinius, pakuoti 
ir sverti siuntinius. 
Gera pradinė mokestis. Pui- 
kios progos išsidirbti gera 
darbą. 

Valandos 8:00 iki 4:45. Su 
batomis iki pietų. 

Sears Roebuck & Co. 

HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

MOTERIS 
prie 

Darbo Musų 

SIENINIU POPIERIŲ DIRBTŲVEJE. 

Valandos nuo 2:30 lkl 8:30 
Gera pradinS mokestis 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
- ARTHINGTON STS. 

KAM MOKĖT RANDA? 

Kuomet aš galiu jums parduo 
ti dviejų fliatu namą prie 
\Vestcrn Ave., tarpe 43-čios ir 
45-tos, viskas pagal naujausią 
madą. Jų9 galite pirkti tą na- 

mą pigiai ir ant lengvų išmo- 
kėjimų. Ateikite, rašykite ar- 

ba telefonuokite, Paul Baubly, 
1404 W. 18th St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 6296. 

Dr. G. M. Glaser 
Prkktfkuoja Jau *f metai 

•149 ». Morgan St, karti 32 at 
Specialistai Moteriškų, Vyrliki, 

ir Chroniškų Ligi}. 
Valandos: fr—10 ryto, 11—1 90 
piet I—S Ttk., Krttl. »—t 

TELEFONAS YARD8 117. 

Tel. Ya-ds 3664. 

Mrs,A.MIolinlewic{ 
Baigunl Akušerljo 

i kolegtfo; Ilgai p rak* 
karusi Permsllvani 
jos hoapltal&se. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prl« gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims i) 
merginoms 
3113 8o. Halsted St 

(Ant antri} lubų) 
Chlcagl, III. 

AKUSERKft 

Nuo 6 Iki 9 ryto ir 7 iki vSlal vakaro 

Phoues: Yards 155—551 
Readence Phone Droyer 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph 
DRUO 8TORE—APTIEKA 

Pildome Visokiu* Receptui 3601 SO. HAL9TED 3T. CHICAGO 

Telephone Drover 6052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Neddllomis pagal sutarti. 3261 8. HALSTED 37., CHICAGO 

Ofisai: Te(. Drover 7042 

DR. 5. MIKELIS 
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

Chlcagoa .4712 8. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 6961 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telefone Frospect 8585 
»k 

Phons Canal 857. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentista*... 

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

iki 9 vakare. 

DR. I. E MAKAR 
Lletuvlg Gydytoja® ir Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan Are. 
Telefonag Pullman 342 lr 3180 

Chicago* oflaai: 4615 8. Wood Str. 
Tilt Ketvergo vak. nuo 7 iki 9. 

Telefonas Yarda 723 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Bonlevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak Nedšl. 9 iki 12 diena 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTI9TAS 
Valandos: nuo 9 ryto liti 9 vak 

Nedillomii ugal sutarimu 
4713 80. ASHLAND AVENUE. 

artt 47-toa Qatv3«. 

Df. M. Herziiian 
IŠ RUSIJOS 

tiettiTiaau ilnomma per 16 aM 
tų kaipo p*t/r01 gydytoju, ckinirt* 
Ir akaieria. 

Gydo aitria* Ir chronlBca* Ilgu, ry 
m motera ir raikų, pagal aaajaaria 
Metodas. X-Ray (r Ūtokhia elektrai 
CtlotmUtia. 

Oflaaa Ir Laboiaterlfet 102S W. IStk j Street, netoli Fiak Street 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietį}* Ir J 

6—8 ralcareia. Telephooe Can&i 3110 ! 
GYVENIMAS: 3412 S* Halsted St. j 

VALANDOS: S-9 tyr. >iktaL j 

Telephone Ytrdi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LlEiariS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias Ilgas noterų, vaikų ir vyi4-! 
Specialiai gydo limpančias, tenas ir 

paslaptingis vyru ligas. , 
,3259 80. Halated 8t, Chlcago, III.] 
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