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Siūle Lenkijai dali Lietuvos 
Bolševikai paėmė Gaičina. 

Bolševikai sumušė Kolcaką 
h 1 1 

Tikisi streiką tuoj užbaigti 
* ■ ■ ■ 

Naikina Vokietijos fortus. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 

GATČINĄ. 

.. Londonas, lapkr. 3 d.— 
Iš Helsingforso pranešama, 
kad Judeničo armija aplei- 
dusi miesą Gatčiną ketvergo 
vakare. 

Gatčiną Judeničas užėmė 
kelios sąvaitės atgal ir pa- 
dare šį miestą centru užpuo-( 
limui ant Petrogrado. Gat- 
činą turėjo apleisti delei \\s 

stiprėjančių bolševikų spė- 
kų apielinkėje Gatčinos. 

Bolševikai su raust Kolčakę. 

Londonas, lapkr. 3 d. — 

Rusijos sovietų pranešama 
iš Maskvos, kad bolševikų 
kriumenė sumušė admirolo 
Kolčako spėkas ir užėmu- 
si P2tropavlo\ck, j vakarus 
nuo Omsko. 

Mušiuose toj apielinkėj, 
kaip pranešama, bolševikai 
suėmė nelaisvėn , 1,500 
Kolčako kareivių. 

Bolševikai sumušė lenkus. 

Taipgi pranešama, kad 
bolševikų kariumenei gerai 
sekasi kovoti su lenkais. Jie 
buk perėję upę Bereziną ir 
suėmę daug lenkų nelais- 
vėn. 

Denikinas giriasi 

laimėjimais. 

Gi iš Benikino štabo pra- 
nešama, kad bolševikai tapo 
sumušti ties miestu Bobrov 
ir kad Denikino kariumenė 
užėmusi miestą ir apielinkę. 

Taipgi buk Archadinsko 
distrikte tapo apsupta iš vi- 
sų pusių visa bolševikų de- 
vizija ir jau paimta nema- 

žai nelaisvėn. 

Nutildė bolševikų 
batarejas. 

Kopenhp.fenas, lapkričio 
3 d. —Vietos laikraščiai pra 
neša, kad Kronštado, Kras- 
noja Gorka ir kitos toje 
apielinkėje bolševikų bata- 
rejos tapo nutildytos. Jas 
buk nutildė talkininkų lai- 
vynas, kuris bombardavo 
jas per keletą paskutinių 
dienų. 

Abiejose vietose, kaip 
pranešama, ištiko smarkios 
ekspliozijos. 

TIKISI TREIKĄ TUOJ 
UBAIGTI. 

Washington, D. C., lapkr. 
3 d. — Valdžia, kasyklų sa- 

vininkai ir nekurie anglia- 
kasių lyderiai deda pastan- 
gas, kad kaip nors užbaigus 
streiką. 

Sakoma daugelyje vietų 
buvo pasiulyjimų iš abejų 
pusių pradėti derybas darb- 
davių su streikieriais link 
naujų sutarčių. 

Amerikos Darbo Fedara- 
cijos prezidentas Gompers 
ir gelžkeliečių prezidentas 
Stone prisiima tarpininkau- 
ti tarp darbdavių ir strei- 
kuc j ančių angliakasių. 

Nelinijinės kasyklos dirba. 

Kasyklų savininkai pra- 
neša, kad dalyje Pennsylva- 
nija ir West Virginia valsti- 
jose yra keletas neunijinių 
kasyklų, kurios dirba pilną 
laiką. 

Streikavo vieną dieną. 
Minot, N. D. lapkr. 3 d. 

Lignite angliakasiai netoli 
Burlington šiądien sugrįžo 
darban. 

* ♦ 

Bet visur kitur streikas 
tęsiasi pilnai. Nekuriosna 
vietosna siunčiama kariu- 
mene; mat permatoma riau- 
šes. 

NAIKINA VOKIETIJOS 
FOTUS. 

.. Gene va, lapkričio 3 d. — 

Vokiečiai pradėjo nuginla- 
vimą forto ties Istein ant 
kranto upės Rein. Šis fortas! 
buvo apginkluotas labai di- 
delėmis kanuolėmis ir kon- 
traliavęs Reino vokišką ir 

šveicarišką pakraščius dide- į 
liame plote. Nuginklavimas 
vedamas po priežiūra talki- 

i ninku aficierių. 

SILKĖ 200 RUBLIŲ. 

Heisingforsas, lapkr. 2 a. 

Pribuvusi e iš Petrogrado fi- 
nai pasakoja, kad ten yra 

j didolis brangumas. Paskuti- 
niais laikais už silkę mokėta 
iki 200 rublių, svaras bulvių 
110 rublių; gi puskvortė 

1 pieno 80 rublių. Todėl gyven 
tojai iš Petrogrado nešinasi 
provincijon, kur pragyveni- 
mas kiek pigesnis ir Petrog- 
rade priskaitoma vos apie 
400,000 gyventojų. 

Uždraustas Vaisius. 
?<5J r\ aai^i a j* n >s 

Valdžios agentai apžiūrinėja slapto degtindario prietaisus, kurie buvo su- 
imti apielinkeje Chicagos. Sykiu tapo suimta ir 175 galionai namie dirbtos 
degtines. 

NEW YORKO AUKA 
ARMĖNIJAI. 

New York, lapkr. 3 d. Šią- 
dien pranešta, kad iš New 
Yorko valstijos iždo paau-1 
kauta $750.000 sušelpimui 
Armėnijos vaikų. (Šis pa- 
vyzdys lai buva mums pa- 
mokimu, ką reiškia reklama. 
Juk lietuviai yra nemažiau] 
nuvarginti negu irmenai, 
bet užuojautą turime nešuly-1 
ginamai mažesnę). 

RAGINA UŽGIRTI 
SUTARTI ŠIĄ ŠĄVAITę. 

Washington, D. C., lapkr. I 
3 d. — Valdžios frakcija 
vienbalsiai nusprendė, kad 
taikos sutartis tvrės but už- 
girta šioj sąvaitėje. Yra ma- 

noma, kad pataisymai bus 

atmesti; gi priešingai taikos 
sutartis gali but atidėta j ša- j 
lį, t. y. bus laukta patoges- j 
nės progos jos užtvirtinimui | 
kaip ji yra padaryta. 

ANGLO AMERIKONAI 
PIRKO VOKIEU T 

KASYKLAS. 

Londonas, lapkričio 3 d. — 

Iš Johannesburg pranešama, 
kad anglo-amerikoniška 
kompanija nupirko vokiečių 
daimontų kasyklas Pietinė- 
je Afrikoje. Nupirko už pen 
kis milijonus doliarių vtisas 
tiesas ir kompanijų ir vokei- 
tijos valdžios. 

Tuli drro užmetimus, kad 
su nupirkimu šių kasyklų 
elgtasi nelabai teisingai. Sa- 
koma, buk prie darymo biz- 
nio įsimaišė ir politika. 

SULAIKOMA 70 TRAUKI- 
NIŲ DEL STREIKO. 

N«w York, lapkričio 3 d. 
Šiądien pranešama, kad ta- 
po laikinai sulaikyta įvai- 
riose vietose judėjimas 70 
| traukinių tas padaryta dėl 
iškilusio angliakasių streiko. 

FINAI NENORI KARIAUTI 

Helsingforgas, lapkr. 3 d. j 
Generolas Mannherheim 
kreipesi prie prezidento, ra-; 
gindamas prisidėti prie Ju-; 
deničo, kad užpuolus Petrog- 
radą. 

Tas iššaukė tarpe finų di- 
deli neužsik-inėdinimą. Tuli 
net kaltina Mannherheim, i 
kad jis norįs su pagelba ka-' 
riumenes tapti diktatoriumi, j 

Judenič&s grąsina finams. 

Helsingforse vaikščioja! 
gandai, kad generolas Jude- j 
ničas tiesiog reikalaująs, j 
idant finai stotų karėn prieš j 
bolševikus. j I 

Jis buk užreiškė, kad jei 
finai neprigelbės užimti Pet 
rogrado, tai Judeničas, už- 
ėmęs Petrogradą uždės ant 
finų kariškos bausmės 20, 
000,000,000 markių, ir taip- 
gi atims nuo laivus. 

GOMPERS GELBES 
ANGLIAKASIAMS. 

N«w York, lapkr. 3 d. — 

Pirmiau buvo pranešama, 
Darbo Federacijos preziden 
tas Gompers ketinąs prisi- 
dėti prie sutaikymo streiko. 
Dabar Gompers užreiškė, 
kad nieko panašaus nema- 

nęs ir niekam apie panašius 
dalykus nekalbėjęs. Girdi, 
jo troškimu yra, kad anglia- 
kasiai laimėtų ir jis visukuo 
ge^ės angliakasiams jų ko- 

voje už savo tiessas. 

PETROGRADE Iš BADO 
MIRŠTA TŪKSTANČIAIS 

Stickholmas, lapkr. 3 d. 
Iš Helsingforso gauta pra- 
nešimas, kad Petrograde 
viešpataująs ■ tikras badas 
ir buk pereitą mėnesį iš ba- 
do išmirė apie 40,000 (?) 
gyventojų. 

VOKIETIJĄ BAUDŽIA, 1 

O JI DŽIAUGIASI 

Berlynas, apkricio 3 d, —' 
Talkininkai dikčiai nupuldė' 
vertę vokiškos markės. Tas 
yra savo rūšies bausmė, n.°s 
turint tarptautinius susinėsi- 
mus šalies iždas greitai tuš- 
tėja. 

Bet tokis nupuolimas vo- 

kiškos markės vertėje pri 
gelbės Vokietijai pasilai- 
kyti provincijas, kai Silezi- 
ją ir Sleizvik. 

Mat gyventojai, turintiejie 
daugiau pinigų," prisidėjus 
prie naujos valstijos turės 
pakeisti vokiškas markes 
naujos šalies pinigais ir tu- 
rės nemažus nuostolus. Gi 
būnant prie Vokietijos su 

laiku markė pasieks norma- 
lės kainos. 

Todėl manoma, kad ge- 
riau pasilaikanti minėtų pro 
vftnciju gyventojai stengsis, 
idant jų provincija pasiliktų 
prie Vokietijos ir patrauks 
savon pusėn nemažai balsuo 
tojų. 
ISPANI/OJE DIRBTUVĖS 

UŽDARYTA. 

Madridas, lalpkrčio 3 d. 
Uždarymas darbaviečių jau 
prasidėjo šiądien. Barcelo- 
noje liko be darbo apie 200, 
000 darbininkų. Taipgi ko- 
va tarp Ispanijos darbdavių 
ir darbininkų jau prasidėjo. 
Daugeliomanoma, kad dar 
bininkai šią kovią laimės, 
viena jie esą gerai susiorga- 
nizavę kita jie net turi pas- 
pirtį iš valdžios pusės, kuri 
nepritaria sumanytam darb- 
davių "lockautv.i." 

ŽUIKLIAI NAUDOSIS 
ORLAIVIAIS. 

Washington, D. C., lapkr. 
3 d. — Žvėjų biuras darė 
bandymus ar nebbutų nau 

dingu daigtu naudotis orlai- 
viais prie žvejojimo. Pasiro- 
do, kad orlaivininkui ~'bai 
lengva susekti vietas kur 
pasilaiko žuvjs. 

Sako ivyks Lietuviu Lenku 
Konferencija. 

BERMONDT SIŪLĖ LEN 
KIJAI DALĮ LIETUVOS 

Londonas, lapkr. 1 d. — 

Čionykštis latvių spaudos 
biuras aplaikė pranešimą iš 
Rygos, kuriame perduoda- 
ma pasekmes Latvijos užru- 
bežinių reikalų ministerio 
atsilankymas Varšavon. 

Pasekmėmis latviai esą 
užganėdinti, nes Lenkija 
formaliai pripažino "de f ak 
to" Latvijos valdžią. 

Miiasteris praneša, kad 
pulkininkas Bermondt-Ava- 
lov siūlėsi Lenkijai bendrai 
veikti, reikalaudamas, kad 
Lenkija pripažintų, taip va- 

dinamą Šiaurvakarinės Ru- 
sijos valdžią, kuriai tektų 
Latvija ir šiaurinė dalis 
Lietuvos Gi pietinę dalį Lie- 
tuvos Bermondt siūlęs Len- 

kijai, bet Lenkija, girdi, at- 
metusi jo pasiulijimą (Reiš- 
kia lenkams talkininkai ne- 

leidę tokio biznio daryti, 
nes jie, beabejonės, šiame 

i klausime butų susitarę su 

iBermondt). 
Lenkijos valdžia pažadė- 

jusi prisiųsti Latvijai kariš- 
kos medžiagos ir imsis ap- 
siginimo taktikos, jei Ber- 
imondt briausis Lenkijon ar 

j stengt is išnaikinti Lite'tuvą 
į (Kada lietuviai kreipėsi 
»prie lenkų sudarymui bend- 
j ro fronto prieš rusus, tai len 
į kai atsisakė. Dabar gi skel- 

jbia, kad gins Lietuvą, bet 
•tam lietuviai negali tikėti), 
į Toliau pranešam*., kad 
'neužilgo Rygon pribus Len- 
kijos atstovai, kur, sakoma, 
j įvyks militare konferencija 
tarp lenkų ir lietuvių. 

Lenkai labai norėtų nuda- 
ryti su Latvija ekonomišką 
sąriši, kad Lenkijos prekės 
butų gabenamos dykai 

* 

Latvijos uostus. 

KONFISKAVO 15,000 
VAGONŲ ANGLIŲ. 

Pittsburgh, Pa., lapkr. 3 d 
Šiądien valdžios agentai su- 

rado Pittsburgo distrikte 
apie 15,000 vagonų su ang- 
limis, kurie buvo užvaryti 
ant pašoninių relių. Valdžia 
konfiskavo minėtą anglį del 
gelžkelių ir būtinai reika- i 

lingu daiktų išdirbimui. 

UŽKARIAVO ZAPAUS- ! 
.. TUS VANDENIU. 

Gaiveston, Texas, lapkr.' 
3 d. — Pranešama, kad apie 
tūkstantis zapatistų buvo 
apsidrutnę senose sidabro 
kasyklose "Huamatla," Mo- 
relos valstijoje. Pasiųsta 
prieš banditus kariumenė iš 
3,000 neužpuolė, bet sulai- 
kė nuo banditų vandenį ir 
šie patįs paprašė taikytis ir 

pasidavė valdžios rankosna. 

BEDARBĖS KLAUSIMAS 
.. DARBO KONGRESE. 

Washin2ton, D. C., lapkr. 
3 d. — Šiądien tarptautiškas 
darbo kongresas svarstė 
klausimą bedarbių. Tarp kit 
ko šiame klausime Ecuadoro 
atstovai buvo pasirengę įneš 
ti rezoliuciją, kad įvedus vi- 
sose šalyse priverstino užsi- 
ėmimo sistema. 

Bet šiam klausimui išrink- 
ta spccialės komisijos ištiži- 
mui dalykų nuodugniau. 
Taipgi išrinkta komisija ap- 
svarstymui ir prirengimui 
raporto link įsileidimo at- 

|stovų Finliandijos, Lux.em- 
burgo, Meksikos ir kitų. 

išrado naują 
PROPELLERI. 

Dayčon, Ohio. Pranešama 
iš Cook orlaivininkystės lau- 

ko, kad tapo išrastas nuajas 
propelleris, su kuriuo orlai- 
vis alės pakilti bei nusileisti 
ant bile kiemo, nes, sulyg 
pranešimo, su nauju propel- 
leriu iškilimui orlaivio už- 
teks 50 pėdų lygumos. 

Naujas propelleris, ka;p 
pranešama, yra apie 50 nuo- 

šimčių smarkesnis už vibuo 
iki šios naudojamus ir f. 

juo bus galima pakilti aug.1 
tyn iki 50,000 pėdų. 

H AV AI J IEČIAI IŠMIRS 
BĖGYJE 100 METU. 

..Honolulu. Apskaitliuoja- 
ma, kad tikro kraujo havai- 
jiečiai išmirs bėgyje šimto 
metų. Šiais laikais tarpe tik- 
rų havaijiečių mirtingumas 
yra apie trissyk didesnis už 
prigimimą. 

140 metų atgal, kuomet 
buvo atrasto Havaiji salos, 
sakoma, ten rasta apie pusė 
milijono gyventojų. Dabar 
gi priskaitoma 22,800 tikrų 
havaijiečių ir 16,000 maišy- 
to kraujo. 

ORAS 

Chica^oje ir apielipkeje. 

Šiądien oras nepastovus 
gali buf lietaus; kiek šal- 
čiau; viudufciniai šiaurva- 

karių vėjai. 
Saulėtekis, 6:27; 
Saulėleidis. 4:40. 
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ŽMONIŲ BALSAS — DIEVO BALSAS. 

Inkunijimas kokio nors prakilnaus 
sumanymo ar pravedimas gyveniman ko- 
kios nors augštos idėjos reikalauja iš suma- 
nymo inkunytojo arba idėjos pravedėjo 
tyrumo, veiklumo Ir pasiaukavimo. Giliau- 
siu musij tautos troškimu ir siekiu yra in- 
kunijimas Laisvos ir Neprigulmingos Lie- 
tuvos — t. y., pradėjimas savistorio ir 
šviesaus tautinio gyvenimo. Tai yra ne at-x 
skiros partijos ar srovės, bet visos 1 tau- 
tos troškimas. Todėl reikalinga, idant vi- 
sa tauta ar bent nusverianti jos didžiuma 
vadovautųsi tyrais norais, veiklumu ir pa- 
siaukavimu. Esant pasiaukavimui ir sutar- 
tinam veikimui, musų troškimų įsikūniji- 
mas už^krintas. 

Prieš lietuvių tautą stovi du nule- 
miančiu nuosprendžiu: dabar arba nieka- 
dos. —Laisva Lietuva dabar arba jos liki- 
mas po svetimu jungu. Ir ta musų tėvynės 
ir tautos laisvė priklauso nuo musų pačių, 
X. y., nuo musų tautos narių. 

Bet ar yra tarpe musų vadų, ypač tar- 
pe srovinių vadų, vienybė; tyrumas, pa- 
siaukavimas? — Su širdperša reikia pa- 
stebėti, jog tokio tyrumo tarpe musų vadų 
ir veikėjų nesimato. Tą galima pasakyti 
apie vadus- veikėjus kaip Lietuvoje, taip 
ir čionai Amerikoje. 

Paskutinis Lietuvos ministerijos kri- 
zis — tai aiškus apsireiškimas srovinių 
tendencijų, partijinių išrokavimų. — M. 
Sleževičius ir jo ministerija vadovavosi 
augščiausiais mu3ų tautos siekiais — iško- 
voti Lietuvai laisvę, apginti jos rubežius 
nuo neprietelių ir sudrutinti jį ekonomiš 
kai. 

Lietuvos gyventojai, liaudis, tą matė, 
suprato ir, todėl, rėmė M. Sleževičiaus mi- 

nisteriją. Taigi, kaip iš ministerijos, taip ir 
iš liaudies pusės buvo prakilnus troškimai, 
tyrumas ir pasiaukavimas. O juk "vox po- 
puli — vox Dei" ("žmonių balsas — Die- 
vo balsas").— 

Nespėjo dar aptilti džiaugsmingi lie- 
tuvių krikštavimai delei Lietuvos neprigul- 
mybės pripažinimo iš Anglijos pusės ir, 
išdalies, delei užtrauktos užsieniuose pasko- 
los, kuri turėjo prašalinti sunkų finansų 
padėjimą, kaip štai musų tautą vėl apsiau- 
tė naujas nuliudimas delei, taip sakant, 
ministerijos krizio, t. y., delei puolimo pil- 
no užsitikėjimo ir tvirtos paramos užsitar- 

: navusios M. Sleževičiaus ministerijos, — 

išskiriant lenkų dvarininkus. 
Svarbu turėti omenyje tą, kad rugsė- 

jo 27 d. atsibuvo politiškų partijų ir orga- 
nizacijų pasitarimas (be "Pažangos" par- 
tijos, kurios priešakyje stovi Yčas, Šernas, 
Noreika ir kt.), kuriame vienbalsiai tapo 
nutarta, keriptis į M. Sleževičių, kad išven- 

giant krizio bbuių reorganizuotas ministe- 
rių kabinetas ir sudaryta aiški darbo prog- 
rama. Kaip M. Sleževičius, taip ir Valsty- 
bės prezidentas su taja veikimo programa 
pilnai sutiko. Krikščiones derokratai buvo 
pastatę savotiškas sąlygas, bet galop su 

J jais likosi susitarta. Paskiau naujas sąly- 
gos pastate soial-demokratai. Bet visgi 
derybos krypo prie sudarymo kabineto, 

j nors be s.-d. Tečiaus spalio 2 d. Valstybės 
prezidentas pasiūlė M. Sleževičiui pasi- 
traukti iš social-liaudininkų partijos ir or- 

ganizuoti "darbo kabinetą" be partijų. Pa- 
siūlymas likosi atmestas ir ministerių ka- 
binetas nutarė atsistatydinti. 

Sudalyti naują kabinetą b: /o paves- 
ta taipgi social-liaud. E. Galvanauskui, ku- 
ris priėmė pasiūlymą ir pradėjo organizuo- 
ti naują kabinetą be sutikimo ir net žinios 
sočiai, liaudininkų centralio komiteto. E. 
Galvanauskas pastebėjo, kad "naujas ka- 
binetas vesiąs tokią politiką, kuri atitiktų 
santarvės norams ir butų liuosas nuo par- 
tijų intakos." 

Galop, spalio 4 d. atsibuvo jungtinis 
! centro komitetų posėdis, kuriame likosi 
vienbalsiai nutarta naujai organizuo- 
jame E. Galvanausko kabinete neda- 
lyvauti, kadangi "tasai kabinetas sudaro- 
mas ne atsižvelgiant j Lietuvos visuomenės 
reikalavimus, bet Į svetimų pašalinių asme- 

nų pageidavimus," ir kadangi ruošiama 
tokia kabineto sąstata, kurioje dešiniųjų 
atstovai turėsią viršenybę. Taigi E. Gal- 
vanauskas nuo spalio 4 d. perstojo skaity- 

j ties soc. liaud. dem. partijos nariu. 
Tokiu budu "Tautos Pažangos" parti- 

ja nulėmė naujos minis? erijos sąstatą. 
Kiek iš viso galima patilti, šita partija — 

bent šiuom laiku — neturi tamprių ryšių 
beveik nei su vienu lietuvių sluogsniu, tai 
yra savo rūšies politikierių partija, "dirb- 
tina" partija, kuri jieško rėmėjų ir talki- 
ninkų svetur, kitose valstijose. 

Sąryšyje su tuom ministerijos krizių 
štai ką pažymi "L. Uk.:" 

"Nuo pat Lietuvos valstybės kulia- 
mojo darbo pradžios pr 'ebėta yra, kad 
kur tik pasirodo "pažangias," tenai dar- 
bas turi sustoti. Ir buvusis M. Sleževičiaus 
ministerių kabinetas negalėjęs vaisingiau 
dirbti tik del to, kad valdžios viršūnėse 
sėdėjo vienas-kitas "pažangos" partijos 
žmogus. Jei šandien valstiečai skundžiasi, 
kad daugelyje įstaigų prilindę yra visokių 
lenkininkų, kurie dirba Lenkijos naudai, 
tai didelis to nuopelnas yra "pažangiečių," 
kurie ir dabar norėtų grąžinti S. Žukaus> 
ką ir jo sėbrus." 

Neabejojant galima manyti, kad E. 
Galvanausko ministerija žergs naujais ke- 
liais, — vadovaujant "pažangiečiams." 

klausimas, — sako soc. liaud. 
orgaL; Darbas," — kaip pažiūrės šalis į 
tuos "naujuosius kelius?" Ar vyriausybė, 
kuri turės vien "užsienio pasitikėjimą," ne- 

liks be vidaus pasitikėjimo ir ar tuo pačiu 
artimiausiuoju laiku nenustos ir paties už- 
sienio pasitikėjimo?" 

Juk kiekvienam aišku, kad tikta: tokia 
valdžia tvirta, kuri turi visapusiška pasi- 
tikėjimą tarpe savųjų, t. y. viduryje valsti- 
jos, o ne vientik svetimose valstijose. ±ą 
aiškiai mums patvirtina dalykų stovis Ru- 
sijoje:, Kolčakas, Denikiiias, Judeničas su- 

tinka pasitikėjimą ir paiamą svetur, bet 
neturi pasitikėjimo ir paramos namie, tarpe 
rasų. — Taip-pat gali atsitikti ir Lietuvoje. 

Kaip ten nebūtų, vienok nauja minis- 
terija neprivalo žiūrėti vientik į užsienį, 
nes kitaip gali likti priversta užleisti vietą 
tokiai ministerijai, kuri daugiau žiūrės į 
vidų, j savo tautos reikalavimus ir troški- 
mus. Priegtam, naujoji ministerija taipgi 
neprivalo "žaisti" su Lietuvos nepriklauso- 
mybės priešais, kokio "plauko" ir kokios 
"spalvos" jie nebūtų. 

Tiktai Stengiamasai Seimas gali išrišti 
svarbiausius ir kebliausius klausimus ir kar- 
tu sudrutinti valdžios autoritetą. Todėl tas 
Seimas turi buti sukviestas kuogreičiau: 
s^ai. 

Lietuvių tauta trokšta liuosybės — ji 
yra tvirtai pasiryžusi kovoti už tą liuosybę, 
ginti ją ir viską paaukauti ant Tėvynės 
aukuro. Su tuom turi skaityties ne tik mū- 

sų tautos ir partijų vadai, bet ir musų 
priešai ir, pagaliaus, užsienis. 

Vox populi — vox D«i." 
n iibi miMiiBiii r——r-—tKii—■ ■■ — 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvių Atstovybė Lonclo 
; ne persikėlė į naują butą, 
!nes senojoj vietoj iki to lai- 
>ko tebuvo gauta "vieta. | 

Dabartinis Lietuvių Ats- 
tovybės arba Legacijus a- 

dresas yra šis: 
The Lithuanian Delegation 

of the State of Lithuania 
14 Cornwall Gardos, 

London, S. W. 7. 

Kun. Andruška S. J. Semi- 
narijos Profesorių. 

Kun. Andruška, Jėzaus 
Draugijos kunigas, tapęs pa 
skirtas nežinia kokiam lai- 
kui Žemaičių Seminarijon 
filizofijos profesoriumi. 
Taip praneša Lietuvos lai- 
kraščiai ir privatiškos ži- 
nios. 

Daugiaus Anglų Lietuvos 
Kaiiumenėn. 

Sulig žinių iš Londono, 
dar keli Britanijos aficie- 
riai priimta Lietuvos kariu- 
menėn. Tie aficieriai jau 

! priėmę priesaiką. Nekurie 
iš jų nuvykę Paryžiun, pa- 
keliu Lietuvon. Kiti vyks 
greitai. 

Lietuvos Steigiamas Sei- 
mas. 

Steigiamojo Seimo Komi 
į sija jau sustačiusi rinkimų ! įstatymo projektą. Visas 
Steigiamojo Seimo rinkimų 
projektas susidedąs iš 91 
straipsnio ir padalytas į 3 
dalis. Tasai projektas api- 
ma visas rinkimų j Seimą 
smulkmenas,-kaip tas Sei- 
mas turės buti vedamas, at 
liktas ir tt. Projektas bu- 
siąs tuojaus svarstomas Mi- 
nisterių Kabinete, kad jau 
šį rudenį galėtų įvykti Stei- 
giamojo Coimo rinkimai. 
Lietuvos Steigiamasis Sei- 
mas turės nutarti ir išrišti 
daugybę dalykų, jisai tai- 
pogi užtvirtintų dabartinę 
Lietuvos valdžią arba kitą 
išrinktų. Daug įtarimų ir 
užmetinėjimų, daromų Lie- 
tuvos valdžiai iš įvairių prie 
šų pusės, Seimas nustumtų 
,į šalį. Ypač Steigiamasis 
Seimas išrištų, arba bent 
pamatus padėtų žemės klau 
simo išrišimui Lietuvoje. 

Škotijos Lietuvis Lietuvon 
vertėju. 

Pereitą sąvaitę, ketvergo 
dieną, pašauktas telegrama, 
išvyko Londonan vienas 
Škotijos Hetuvis, A. Kriau- 
čiūnas, kuris įstojo į tulo 
anglo Generolo Brigadie- 
ro štabą už vertėją. Kriau- 
čiūnas neužilgo važiuos Lie j 
tuvon su generolu, kuris įsto j 
jo Lietuvos Kariumenėn. Mi 

rietas lietuvis tarnavo Brita- 
nijos kariumenė j, dalyvavo 
mušiuose Franci jo j. Gyveno 
Glasgow'e. Į tą vertėjų šta- 
bą minėtam generolui rei- 
kia keliolikos lietuvių, mo- 

kančių angliškai ir lietuviš- 
kai. 

Lietuvos Lakūnai. 

Žiniomis iš Lietuvos, lie- 
tuvių kariumenė dabar sie- 
kia virš 37,000-38,000 ka- 
reivių. Kariumenė neblogai 
apauta, apvilkta ir pavalgy- 
dinta. Lietuvos žmonės nie- 
ko nesigaili savo kariume- 
nės užlaikymui, kad tiktai 
apsigynus ir savo kraštą ap- 
ginus nuo Lietuvos įvairių 

| priešų nevydonų. Supran- 
tamas dalykas, Lietuvos ka- 
riumenė turi atsieiti Lietu- 
vai po keletą ar, rasit, kelio 
liką milijonų auksinų mėne- 

Įsiui, skaitant vieno kareivio 
su visu kuo užlaikymą apie 

i 300 auksinų į mėnesį. 

Lietuvos Lakuna. 
Lietuva turi ir lakūnų. 

Apie tai daug rašo Įvairus 
Lietuvos kariumenė, pasižy- 
minti ypatinga drąsą, narsu- 
mu ir apsukrumu. Lietuvos 
lakūnai daug gelbėjo per- 
galėję prieš bolševikus pas 
Dvdnską Daugpilį, Ežerė- 
lius ir kitose vietose. Lietu- 

I vos aeroplanai paženklinti 
ženklų Lietuvos Vyčio, ku- 

! ris iš tolo matyti ir labai 
dailiai atrodo, žiūrint nuo 

žemės. Tarp Lietuvos lakū- 
nų ėsą instruktorių moky- 
tojų anglų, francuzų ir ita- 
lų. 

Dailės ir Amatų Paroda Ma 
riampolėj. 

Lietuvos laikraščiai prane 
ša, Mariampolėje, per visų 
Šventę, šįmet bus dailės ir 
amatų paroda. Jos tikslas 
parodyti, ką Lietuvos žmo- 
nės yra padarę seiliaus ir 
dabar, o ypač ko išmoko 
karės metų. Už daiktus, ži- 
novų pripažintus geresniais, 
bus duodamos dovano;. Rei 
kia priminti, kad Mariampo 
lėje 1911 metais buvo ūkės 
ir galvijų paroda. Parodą vi 
si laikė už labai pavykusią. 
Tą pripažino net svetimtau- 
čiai, kaip tai rusai ir kiti. 
Tokios parodos, tiesą, ką j 
kraštas turi ir mokina kitus, j 
kaip padaryti ar įgyti tuos 
daiktus, kuriuos parodoj ma 

to. 

Latviai Palangoje. 
Latvių Vyriausybė Palan- 

goje (pasak Lietuvos laikra- 
ščių) buk tai konfiskavusi 
lietuvių laikraštį "Palangos 
žvejys." 

Lietuvos Neprigulmybes Fondo 
Atsišaukimas. 

Užbaigus .Lietuvos Liuosy- į bes Savaitei, bus žingeidu vi 
suomenei žinoti, kiek auku su- 7 c 

rinkta; per tą laiką, ypatingai 
kiek kuri kolonija šitam prijau 
tė ir kur kokios spėkos randami 
Todėl mes prašome visų kolo-, 
nijų, k;ur tik buvo prakalbos 
ar kitkas rengilaana laike Lietu 
vos Liuosybės Sąvaitės ir kui 
aukos buvo renkamos Lietuvoj 
reikalams, kad butu mums pra- 
nešta ir pinigiai tuojaus prisių- 
sti j Lietuvos Neprigulmybes 
Fondą, nes ir buvo tam rengta 

i šį savaitė ir taip trumpu lai- 
ku, kad' greičiausiu budu sukel- 
ti fondo iždą, kuriame pinigu 
klaip ir nėra, o reikalai ir rei 
kalavimap pinigų labai dide- 
lis. Veikimas negali buli truk- 
domai nei vieną vaidndą. Į 

Matėte iš laikraščių praneši- 
mą iš YVasliington'o, kau jau 

lyra atvažiavusi Lietuvos Ka- 
riška Komisija ir jos čion rei- 
kalų išlaidų padengimu me> 

anuerikiečira', privalome rupin- 
itis. Nesileiskim :ki to, kad šitai 
Komisijai Lietuvos valdžia tu- 

rėtų pinigus iš Lietuvos prisių- 
sti Amerikon. Tai butų gėda 
mums, kad jie ten kovoja, au« 

kauja savo gyvastis, gindamie. 
si nuo priešų užpuolikų, o 

mcĮs nepadėtumei savo dolariais 
jiems kovoti. Tūlos kolonijos 
turi surinkusios po keliolika 
šimtų dolarių, bet pinigus lai 
kos, laukdamos, dievai žino kc 
ir nesiunčia fondan; kitur su- 

siorgiajnizavusio's kolonijas nu- 

tarė siųsti pinigus i Paryžių ir 
nemažai jau išsiuntusios. Už 
šitą negalima jųjų kaltinti tu- 
ri gerus norus, bet ar tais išei 
na praktiškai? Kiek išlaidų pa 
s i daro už persiuntimą po ke- 
lis šimtus siuntinėjant, tai 
•C-~: r l-r- 

daiug praktiškiaus butų siųsiiV" 
j Lietuvos Neprigulmybės Fon 
dą, kuris ko. ao pareikalvai- 
mo greičiaus išpildo Taikos 
Delegacijos prašymus ir eis 
politikos reikalams tur visadoj 
turėti ižde pinigų. 

Dabar atvažiavusi Kariška 
Komisija irgi pirmiausia prie* 
L. N. Fondo kreipėsi išlaidas 
padengti i. Toiiaus, negalima 
leistis per laikraščius garsinti 
visų mūsų Lietuvos vidujinit; 
reikalų, kad priešas nepasinau 
dotų; juk turime suprasti, kad 
Lietuva kariauja su užpuoli- 
kais. Visuomene turėtų su- 

prajoti svarbumą momento, rei- 
kalaujama, suiyg Lietuvos pra 
šymo. J 

Mes aukomis negalėsim 
tiejv surinkti pinigų. Mums 
reiks dar ir bonus pardavinė- 

ju, bet pakol prasidės susi- 
tvarkys Lietuvos Bonų parda- 
vimas Amerikoje, privalome 
remti aukomis ir, kiek kas iš- 
galim, turime aukauti ir surink 
ktus pinigus nelaikyti koionijc 
se pas savo iždininkus, bet tuo 
jaus prisiųsti i Lietuvos Kepri 
gulmybės Fondą. 

Siunčiant pinigus Į L. N. 
Fondą. Geriausia išrašyti če« 
kis arba Mionjey Orderis iždi- 
ninko vardu: T. Paukštis, Pitt 
ston, Pa., ir su aukatuojų var-j 
dais pasiųsti Fondo sekretorės 
adresu: P. Jurgeliutė, 307 \V 
vientik apgynimui Lietuvos1 
3Qth St., Ne\v York, N. Y. V? 
laikotarpyje, bus sunaudotos 
sos aukos, surinktos šitame 
liuosybėls, kam yra brangi 
liuosybė ir Lietuvos likimas, 
kviečiame su aukomis. 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
das. 

I 
48 Lietuviai ii Murman'o. 

12 spalio, nedėldienyj su- 

grįžo 48 lietuviai iš Mur- 
man'o pusiausalio, kurie bu- 

įVo tenai su Britanijos arari- 
! ja. Iš tų 46 atvažiavo į Ško- 
tiją, o 2 į Londoną ržinomas 
Škotietis Šimanskis ir tūlas 
Londonietis Miliūnas. 

Su šitais lietuviais, rodos, 
pervažiavo visi lietuviai, bu 
vusieji Murman'e su Brita- 
nijos kareiviais. Pervažiu- 
dami, jie suteikė nemažą 
džiaugsmą savo šeimynoms, 
kurios jų laukė. Sugrjžusieji 
pasakoja, kad Murman'e li- 
kę apie 12 ar kiek tenai 
Škotiečių lietuvių, kurie ne- 

buvo Britanijos armijoj, bet 
teip darbavos prie Angli- 
jos vedamų darbų. Visi tie 
likusieji lietu, iai ėsą vedę, 
ir jie neužilgo sugrįš Į Ško- 
tiją (anot pervažiavusių 
kalbos.) 

Kiti lietuviai iš 
" 

turman'o 

nevedusieji, kurie teipgi bu- 
vo prie įvairių darbų, visi 
išvažiavę Lietuvon. Dar li- 
kusieji lietuviai (ne karei- 
viai) turėsiantįs užsimokėti 
L10. Bet jie to nepaisą. Be 
velyją užsimokėti kelionę,^ 
už kelionę iš Murman'o po 
kad tiktai sugrįžus Britani- 
jon. Buk tai jiems leis su- 

grįžti. Ar bus teip, ar kiteip 
kas čia gali tikrinti. Gal: bu 
ti ir tep, kaip pasakota ir 
čionai aprašyta. 

Naujas laikraštis. 

Š. m. lapkričio mėn. 1 d. 
Šiauliuose pradės eiti dvi- 
savaitinis kooperacijos, ūkio 
savivaldybės ir kulturos lai- 
kraštis vardu "Sietynas," 
kurį leidžia Šiaulių srities 
vartotojų bendrovių sąjun- 
ga, redaguoja P. Bugailiš- 
kis. Laikraštis eis 16 pusi. 
knygutėmis "Aušros" for- 
mato. 

PASIDAIRIUS PO MARGA 
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Du frontai. 
Streikai, streikai, strei- 

kai. .. 
Kas ir bus? Nepasibaigė; 

dar milžiniškas plieno dar-i 
bininkų streikas, o jau an- 

glies kasėjai metė dar-Į 
bą. Ir kitose pramonijos ša- į 
kose daug darbininkų yra| 
sustreikavę šiame momente. 

Visa šalis begaliinai su-; 
jirupino delei tų streikų. Vi 
si daugiausiai kalba apie 
tei. 

Musų senatoriai skelbia | 
kvailiausius sumanymus 
kaip užbėgti už akių strei- i 
kų epidemijai, musų polici- 
ja ir kariuomenė išsijuosus 
gaudo "anarchistus" tarp 
streikininkų, o piniguočių j 
spauda lieja ant darbininkų 
galvų bjauriausių prasima-, 
nymų pamazgas. 

Ir nieko negelbsti. Strei-; 
'cų skaičius nemažėja, bet 
lideja. 

Kitaip ir negali buti. Vi- 

sos tos didžiųjų laikraščiu 
kalbos ir tam tikros karika- 
tūros apie meilę tarp darbi- 
i Inkų darbdavių, tai burbu- 
las, neparemtas jokiais mok 
sliškais protavimais. 

Tarp musų darbdavių ir 
darbininkų jokios gilesnės 
meiles negali buti. Tai du 
nesutaikomi galai. Kova 
tarp tų dviejų frontų yra 
taip sena, kaip ta pasakiš- 
ka kova tarp katės ir šu- 
nies. 

Nuo neatmenamų žmoni- 
jos civilizacijos laikų nuo- 

lat virė kova tarp prispau- 
dėjo ir prispaustojo, tarp po 

no ir vergo, tarp darbdavio 
ir darbininko. 

Kartais ta kova buvo ve- 
dama paslaptai, kartais ji 
išsiverždavo į viršų, bet ji 
niekuomet nebuvo pasilio 
vusi, tie du frontai amžinai 
dantįs griežė vens prieš ki- 
tą ir be gailesčio pešėsi tin- 
kamuose momentuose. 

Tai jau tokia žmogaus pri 
gimtis. Žmogus yra godus 
gyvulys, jam daug ko rei- 
kia. 

Darbininkais visuomet no 

rės gauti kuo daugiausiai al- 
gos ir kuotrumpiausių darbo 
valandų. Dabar anglies ka- 

sėjai reikalauja Įvesti pen- 
kių dienų darbą j savaitę. 
Paskui jie užsinorės dirbti 
tik keturias dienas į savai- 
tę, paskui gal trįs ir tt. Tas 
pats ir su alga. Beveik kiek- 
vienas iš musų norėtų gauti 
daugiau algos negu dabar 
gauna ir nėra beveik rube- 
žiaus dabartinio žmogaus 

| godumui. Vokietijoj daug 
; dirbtuvių šiais laikais užsi- 

| darė, nes darbininkai reika- 

jlavo daugiau negu išneša 
i dirbtuvių uždarbis. 

Tas pats ir su darbda- 
viais. Jie visuomet norėjo, 
nori, norės kuomažiausiai 

darbininkams mokėti, kuoil i 

giausiai juos versti dirbti, j 
idant kuodaugiausiai gavus' 
pelno. 

Vadinas, čia negali buti; 
nei kalbos apie trumpare-1 
gių atžagareivių taip gar- 
siai deklemuojamą meilę, 
sutikmą, vienybę ir tt., 

(tarp i'.arbo ir kapitalo (su- 
! prantant žodi "kaptalą" po- 
j puliariškoje prasmėje.) 

Kas gi daryt, kad sustab- 
!džius tuos streikus? Kaip 
nuraminti darbininkus ir iš- 

* 

vengti kenksmingų visuome 
nei suiručių? 

Vienaitinis atsakymas į 11 

tą klausimą yra šis: reikia 
suversti ant darbininkų pe- 
čių visą atsakomybę pramo- 
nijoje. 

Arba, kitais žodžiais be- 
tariant, darbininkai vietoje 
samdininkų privalėtų tapti 
šeimyninkais tų Įstaigų, ka- 
me jie darba. 

Tuomet j L dalinsis tarp N 

savęs visą pelną ir žinos 
kiek galima reikalauti mo- 

kesčio, o kiek negalma. 
Tai nieko daugiau, bet 

^ik paprasta logika. 
Ir mes prie to einame, 

įors daugelis to nesupranta 
)ei nenori suprasti. K. G. 
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Gera, pradžia 
Štai jaunas vyras, pilnas ener- 

gijos. Jani nereikia kelias sa- 

vaites kas rytas stovėti už dir- 
btuvės vartų; kur nueina — 

visur darbą gauna. Sumanus, 
pačėd'ts, savo uždarbio berei« 
kalingai nemėuo; gražiai pasi: 
rengęs; tinka visur į draugiją 
visi jj myli. Kas nuo uždarbic 
atlieka, tą jis neša į banką; su- 
deda savto likusį uždarbį ant pa- 
lukų ir džiaugiasi, didžiuojasi 
prieš savo kitus draugus!... 

Kas ką gali primesti vyrui 
kuris panašiai elgiasi? Niekas 
niekio. Taip privalo elgties kiek 
vienas jaunas vyras, kuris nori 
susilaukti senatvei pailsio. 

Bet negana yra taupyti save 

uždarbį ir dėti į taupymo ban< 
kas, nes kartais ir su bankais 

v:"aip atsitinka. Jei nori turėti 

užtikrinimą, kad kartais, nelai- 
mei ištikus, tavo moteris ir vai. 
keliai neliktų be skatiko, — 

tai, kol jaunas, apdrausk s?vc 

gyvastį bent an!t $1.000, o tuo 

met pilnai išpildysi savto, kaipe 
šeimyna tsėvo, pareigas, o t?: 
pilnai gali išpildyti prisirašyda' 
mas prie Susivienijimo Lietu- 
viu Amerikoje. 

Nesi užtikrintas, kad visa- 
dos busi sveikas, nei-gi esi tik- 
ras, kad gyvensi šimt* metų. 
Todėl, kol dar sveikata tarnau- 

ja, rūpinkis prisirašyti prie 
Susivienijimo Lietuvių Ame- 

rikoje. Atėjęs čionai jausies, 
lyg juroje gelbėimosi uos'tą už- 

sidėjęs: gyveninio audroms 
siaučiant, ligoj gausi pašalpą, 
numirus-gi taviškiai irgi nebus 
apleisti. 

s 

Prisirašyk prie Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje 
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Viskas gerai sekasi, kaip iš 

pypkės! Tarsi sapne, per du- 

rnus, matę, kaip iš savo sutau- 

pyto uždarbio įgaus-nuosavus 
namus ant senatvės; įsivaiz- 
dina sau, kiek pelnio duoda jam 
taupiamieji pinigai, kuriuos 
jis cfolaris prie dolario bankan 
deda. Kas šeši mėnesiai jis gait 
na noušimčius, kurie įrašoma į 
jb bankinę knygelę. 

Jeigu tu nesi apdraudęs sa- 

vo sveikatos, tai tavo trupina- 
mieji pinigai netik nepasiliks 
čielybeje, bet greitai pradės 
nykti, — tava svajonės apie 
įgijimą savo focnų namų iš- 
nyks, kaip dūmai nuo vėjo. 

{ In kurį Liką po apsivedimui 
\ jo jauna moteris klausia: 

— Ar piriklausai, mano mie- 

las, prie kokios nors apdrau- 
dos organizacijos ? 

i- Jis jai atsako : 

— Nesirūpink, brangioji, aš 
turiu pusėtinai susitaupęs; kad 
ir numirči.ui, tai tau vargo ne- 

būtų... 
Na, ir tokiu atsakymu jis 

uždaro mylinčiai savo moterei 
burną; ji daugiau ir nedrįsta 
sav vyrui panašių klausimų 
statyti. Abudu dirba, irupinasi 
diena iš dienos, stumia savo 

gyvenimo dienas ir nepajunta, 
kad jų abiejų sveikata eina 

silpnyn. Jis, jau sulaukęs pu- 
sės amžiaus, matydamas, kad 
Iš uždarbio netik nieko negali 
sutaupyti, bet ir tie patįs iš 
banko pradeda mažėti, prade- 
da galvoti, kas čion reikia da- 
ryti. Klausia jis savo draugas, 
ar nebūtų galima įslfoti į jų or 

ganizaciją. Gauna atsakymą, 
kad organizacija priima tiktai 
jaunus ir vidutinio amžiaus 
žmones, kurie yra pilnoje svei- 
katoje, o jis tankiai sirguliuo- 

ja, atnodo išblyškęs, a tivargu 
organizacija ji bepriimtų... 

Vienok jis, netikėdamas sa- 

vo draugų pastaboms, pats ne 

* jausdamas savo sveikatos silp- 
į numo, įsiklausęs kur yra kuo- 
'^pos susirinkimai, artimiarsian 

susirinkiman nuėjęs padouda 
aplikaciją, melsdamas priimti 
jį į tbs organizacijos narius. 
Kuopos nariai iš mandagume 
neprotestuoja prieš priėmimą j 
kuopą, bet kuomet nueina pas 
kuopos daktarą, tas, apžiūrė- 
jęs sveikatą, surašo savo rapor 
tą ant aplikacijs; kuomet ji pa- 
siekia vyriausią organizacijos 
naujų aplikantų sveikatos tyri 
nėtoją, !tad gaunama atsaky- 
mas, kad to aplikanto negali- 
ma ] organizaciją rekomen- 
deuti, del jo sveikatos... Aplf- 
kantas, gavęs pranešimą, kad 
nėra primtas į organizaciją, 
rugoja ant savo draugų. Bet 
tuomi savo evvenimui nieko 

nepagielbsti. Kuomet jam ligo- 
1 je pašelpa yra reikalingiausiu 
\ daiktu, jis jau nei į organizac>- 
|į ją nebegali įsirašyti. 
įrjj Geriausiai apie apdraudą ir 
ffpaselpą apsirūpinti tada, kuo- 
Kmet esi dar jaunas, pilnoje 
H sveikatoj e. Privalai netik save 

"apsidrausti geroje orgąnizaci- 
£ joj, bet ir savo moterį bei vai- 
Ukučius privalai prirašyti. 

P dvylikos savaičių ligos jis 
f| atėjo pas savo darbdavį prašv- 
įįti lengvesnio darbo. Bei vietoj 
£ išreikšti užu jautą, darbdavis, 
įjjmatydamas, kad jis yra per- 
jjsisirgęs, sulinkęs — douda jam 
jSbilie'tą, liepdamas jam važiuoti 
Sant ūkės pasijieškoti sau leng- 
Hvesnio darbo. Mandagus virši- 

gįninkas, iščiulpęs iš žmogaus vi 
|uis sveikatos syvus, rodo savo 

didelę simpatiją vargšui!... Ne 
kur pasidėsi: bilietas padova- 
notas, — reikia važiuoti. Iš- 

važiuoja ant ūkės... Ant locnos 

ūkės, iš' kurios niekas ir nie- 
kuomet nebegrįžta... 

Jo moteris, pasilikusi viena, 
be skatiko prie dūšios, laužo 
sau rankas, aimaniuoja, kur ką 
pradėti, kur prieglaudą suras- 

ti. Šaukiasi prie geros širdies 
žmonių, -kad jie sušelptų-pa- 
remtų nors skatikėliu. Ar ma- 

žai jums teko pastebėti atsi- 
šaukimų net per laikraščius? 
Ar mažai tokių moterių pate- 
ko į prieglaudos namus? O ke- 
on tai priežastis tokių negeru- 
mų? Tai pačių vyrų, kad, bū- 
dami jaunais ir tvirtais, per- 
daug pasitikėjo ant savo jie- 
gų, ant savo taupinimų, kad 
nesiglaudė prie organizacijų, 
kurios savo nariams teikia li- 

goje pašalpą ir, ištikus mirčiai, 
išmoka jų šeimynoms pomirti- 
nę apsaugą. 

Jeigu jus su kuomi nors ka- 
da išsikalbėjote, tai beabejonės 
žinote, kad tokios našlės skal- 
bėjos tankiausiai pelno duoną 
skalbimui netik sau, bet savo 

vaikų pulkeliui, kurių tėvas, 
būdamas gyvu-sveiku, neap- 
draudė savo gyvasties apdrau- 
dos organizacijoje bent ant 
tūkstančio dolarių. Vietoje tu- 
rėti paramą bent pradžioje per 
mainos gyvenimo, reikia stove 
ti prie ceberio nuo pat ryto iki 
vakarui, nes iš to, ką turi, ne- 

gali savęs pasotinti... 
Laimė moteriškės, pasiliku- 

sios jiašle, jei ji dar turi jiegų 
sunkiam darbui. Ji dar bent 
skalbimu ar kitais sunkiais 
darbais sau pragyvenimą pel- 
no, bet ir tai kokia jos laimė!... 
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Viskas sekasi 

uiiiniiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiinini 

■ f 1 -III ■! 

"Ar priklausai prie SL f. 

lia!!ąini!IIIHIIRin!llllll!lll!ll!llll11lll!llllllinillllllllllllllllllllil!tll 

'ITačioitk ant uįzes", 
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Nuosava vieta 
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Ar jus pamąstėtee, ką tas, 
reiškia moteriškei, kuri, jauna 
būdama, taip daug svajojo apie 
apsivedimą ir linksmą-laimin- 
gą gyvenimą už savo vyro pe- 
čių? Ar dar daugiau gali per- 
verti šiurpuliai tavo kuną, mm 

timis apsistojus ir apsvarsčius 
tokios moteriškės gyvenimą? 
Pavelyk man paklausti, brolau, 
ar tu norėtum, kad tavo mote- 

rį ištiktų tok;s pat likimas?... 
Tikrai žinome, jog ne. 

Tad pasirūpink jos likimu 
kolei esi sveikas; atmink, kad 
Susivienijimas Lietuvių Ame- 
rikoje yra motina našlaičių, jis 
visuomet pasirengęs yra nu- 

šluostyti našlių ir našlaičių aša 
ras, kuomet mirt iš išplėšia iš 
jų tai, kas artimiausia ir bran* 
giausia: ištikimą vyrą ir myli- 
ma tėva. 

U V 

Susivienijimas Lietuviu <1- 

merikoje tai vargdienių globė- 
jas. Nariui susirgus, SusivienI 
j imas ištiesia savo labdaringą * 

pageltos ranką. 
Jei mes, lietuviai, galime 

kuom pasididžiuoti, tai, be abe- 
jonės, galim drąsiai pasakyti: 

Nelaiminga... 
Turime organizaciją — Su- 

sivienijimą Uetuvių Amerikoj 
jc, kuris yra pavyzdžiu visai 

musų tautai. Esant lietuvių ir 
nopriguleti prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, reiškia tą 
patį, kaip ir pasakyti: Nenoriu 
buti gerų tėvų sununi. 

Lietuvi, jei tu j ieškai sa vo 

idsalo, pšvietos, paramos sa- 

vo moterei, vaikeliams, sau na 

šelpos susirgus, tai prisirašyk 
prie: 

Susivienijimo 
Lietuvių 
Amerikoje. 

Platesnių informacijų klaus- 
kis pas vietos kuopos sekreto- 
rių, arba rašyk i Centrą že- 
mieus paduotu adresu: 
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Susivienijimas Lietuviu Amerikoje, ' 

Laiškas iš Lietuvos. 

Rašo dail. Jonui šileikui, 
Chicagoj, 111., jo brolis iš 
Jurdagonių kaimo, Lekečių 
vals. Šakių apskr. 

rugsėjo 21, 1919 

Mielas Brolau! 

Ilgas jau praėjo laiktarpis 
nuo paskutinio musų susira- 
šynėjimo, už tai dabar atsi- 
darius laiškų keLui baisiai 
nudžiugau, kad jau galėsi- 
me nors laišką nusiųsti. 

Gyvenimas pas mus po 

karės dikčiai atsimainė, jau 
nesakant, kad po pasimiri- 
mui tėtės vienam prisiėjo vi 
sas darbas atlikti. 0, žinote, 
daug sunkaus darbo buvo, 
[vienok naudos visgi mažai, 
i Kadangi vokiečiai apiplėšė 
mus iki paskutinio gyjmlio, 
vežimo bei drapanos, tai 
prisiėjo beveik viskas įsigy- 
ti išnaujo. Na, ilgainiui ūkiš- 
kiems produktams pabran- 
gus, ūkininkai vel pradeda 
atsigriebti. Vokiečiui užėjus 
tuojau bematant viskas pa- 

į brango, kaip manafakturos, 
į taip iv kitokie išdirbiniai.' 
Bet kaip musų gyventojai 
atsisakė jų išdirbiniais nau- 

doties, tai iš dalies jų eko-1 
nomija pagerėjo. Na, jau už1 
teko tos karo naštos visiems,' 
kaip ūkininkams, taip ir ka- 
reiviams... Vieni turėjo iš-! 
maitinti visą pastatytą ant' 
fronto prieš vokiečių armi-i 
jos rusų kariuomenę, o antri, 
turėjo lieti kraują nežinoda- i 
mi už ką! 

Tiktai tokiose sąlygose 
atsiradę daugumas pradėjo , 

galvoti, ar nebūtų geriaus 
j gyventi be vokiečių bei ru- 

Isų "visokių blagaradyjų"? 

Na, ir gyvename sau! O jei- 
gu ne intrigos iš dvarininkų 
pusės tai jau butų daug 
žmoniškesnis musų gyveni- 
mas. Nes jau dingo pado- 
riai, o dauguma jau jaučia- 
si piliečiais. Žinoma, dauge- 
lis yra ir laukiančių kokio 
ten Viešpaties mylistos, bet 
jie laukia nesulaukia ir ne 

sulauks. Prie tokių tai nedau 
gelių turiu priskaityti ir sa- 

vo kaimiečius, kurie trop- 
tų, degtines ir rusifikacijos 
nesulaukdami tiesog nerimą 
sčių eina ir džiaugiasi iš 
kiekvienos musų valdžios 
nelaimės. Bet vargu begu 
šuns balsas įeis į dangų. 

Aš dabar važinėti netu- 
riu daug laiko, bet visgi 
Kaunan tai teko garlaiviu 
nuplaukti. Bet, kad pamaty-l 
tum, brolyti, dabartinį Kau- 
ną! Tai jau ne rusų laiku 
"Kovno," bet dabartini Lie- 
tuvos Kaunas! Jau iš tolo 
girdisi balsai Lietuvos ka-i 
reivių dainos. Įvažiavus mie 
stan jau nebegazdina arklių 
rusiškos iškabos, vietoj jų 
yra pritaikintos tos šalies gy i 
ventojų kalbai. Beveik visi! 
puikiausieji namai yra už-j imti valdamosiams instaigo-; 
mis. Jau ir musų lenkiškieji 
"dzedzicos" moka net po de 
šimtį markių i valandą mo- 

kytojui tos namų kalbos. 
Nesenai lankėsi iš Kauno J. 
Kriaučiunas, tai pasakojo, 
kad tuom dalyku musų len- 
keliai labai rūpinasi. 

Šįmet vasara pas mus bu- 
vo šalta, bet lietuota, šienas 
biški apipuvo, už tai javai 
užaugo kuopuikiausia. Ru- 
duo dabar šiltas. Vaisių me 
džiai beveik nepakelia. Tik 
gaila, kad nėra kur jų dė- 
ti. 

Dabar mes laukiame stei- 
giamojo seimo, pamatysime 
kaip virs visi dalykai. Ar 
nepaliaus musų dvarponiai 
valdę tuos savo dvarus, ku- 
rie dabar neatneša jokios 
naudos! > 

Kaip gi amerikiečiai lie- 
tuviai? Ar jau greitai keti- 
na grįsti Lietuvon? Visgi 
pas jus yra jau gabių biz- 
nierių ir šiaip mokslo vyrų, 
kurie čia dabar ypač dabar 
yra labai naudingi. 

Na, lik sveikas šiuom sy- 
kiu! 

Tavo brolis. 
A. Š. ir Namiškiai. 

VALENTINA DžcESSMAKING 
COT.LEGS 

iluklna alavinio, iarplmo. dMsigrjng 
dlenomlA ir ikarais dol bizu'.o tt 
aamų. Paliudijimui lSduoda*nt ir Tifr 
rba raiyklte, o uięs» yaalstongoimi 

suteikti Jums pat*'i 1114. 
toB parūpinamos dykai. Atsilankykite 

?407 W Maaison Ht. 
SARA FATEK, Principal 



Aukautojai ir Jų Aukos. 
Per Laisvės Varpo Išleistuves• 

PASARGA. 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės- taip ir pavie- 
niai, temykite j aukų są ašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa^. 

Lersbro' .-> Izidorius .... 2.00 
Lauk- jkė Ona 2.00 
Lavinu v icz Klemens 1.00 
Lamasargis John 1.00 
Leiberis Petras 1.0C 
Lukštą VValter 1.0C 
Lamsargis Kaz 1.00 
Lakauski Antanas 5.00 
Lansburg John 5.00 
Leonas Juozas 1.00 
Linkins Jonas 1.0C 
Lebedzinskas Yinc 1.00 
Luksaitis William 2.0C' 
Lutkus Juoz 1.00 
Lucas Geo 2.00 
Linkus Antanas 1.00 
Leiberis Juoz 1.00 
Leikauskas Zigm 5.0v 
Letukienė Jbhanna .... 5.00 
Lest ūkas Jbseph 10.0C 
Lepas S 1.0C 
Lenčus Adomas 1.00 
Levickienė Mnrijona ... .5.00 
Leškaitska I>rigita .... 5.00 
Looaitis Jonas M. ......5.00 
Lenartovvicz A 5.0C 
Lakaviče Mikolas 5.00 
Lapinskis Liudvikas ir sunus 

Liudvikas 10.0C 
Leikienė Mrs 1.0C 
Laurinaviče Feliksas .... 5.0C; 
Laukaitis Anna 1.0G 
Levickis Antanas 5.00 
Longertas Adolf 1.00 
Labinas Kar 1.00 
Iienkaust:*s Banius 1.0C 
LengTiudas Juozapas ... .2.00 

> /Bus daugiau). 

Vietines Žinios 
K, O SH«H« 

DIDELI CHICAGOS 
TARYBOS DARBAI. 

Didžiausia lietuvių k >loni- 

ja Chicago ilgą laiką t oru pino- 
si tik savais naminiais reika- 
lais. 

[»et štai pasigirdo iš užjuric 
balsas, kad Lietuva, gimtinif 
mušu kraštas, apsupta priešu 
iŠ visų pusių ir vos išgali at- 

remti priešus gelbėuama save 

iŠ gręsiamos vergijos. 
Vos atėjo balsas apie pavo 

jų musų tėvynei, sujudo, su- 

bangavo Chioagos lietuvių koi 

lonija ir stojo apgini man lietu- 

vių tautos. 

Chieagos lietuvių organiza- 
cijos didelės ir mažos ir pavie- 
niai asmenis subruzdo šaukti 
Amerikos Lietuvių Seimą, kart 
kėlus baisa prieš neteisingus 
nuosprendžius linkui Lietuvos. 
Ir įvyko iškilmingas ir našus 
seimas! 

Prie visos eilės kitu žymių 
darbu, ehieanriečiai nadovano 
io Lietuvai Littosybės Varpa 
kad iis. sekdamas pavyzdi laic 
vu Suvienytų Valstijų, užskam 
bintu .laisvę ir Lietuvai ir pa- 
dabintu Gedemino kaina. 

Liuosvbės Varpą cbicagie» 
čiai pkmėji apdovanojo ir iŠ-' 
leido Lietuvon. Išleido tikrai j 
iškilmingai. 

Chieagos gatvės paphvic. 
tūkstančiais augalotų stiprių i 
lietuviu ir iš tūkstančių krutu' 
nių išsiveržė šauksmas: "Si:-' 

diev, numylėtas Varpe! Kc-\ 
liaukj apskelbk Lietuvos Lais• j 
vę!" 

Chieagos draugijų Taryba 
kuo toliau, tuo daugiau atliakc-1 
naudingų darbų, gelbstant mu 

sų broliams Lietuvoje kovoti! 

i ——— •• 

rPIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L«ntų. R1:t»ų Ip 8togam« Poptorto 

4PEC" \LiAI: Maleva malevojlmul rtuby Ii vidaus, po $1.?C ui eallom 

CARR BROS. WRECKING CO. 
S00S-3039 80. HA«.8TSD 8TBEET, CHICAGO. ILU 

Liberty bonds 
CASH M?i perkame liihertj Bondu a. 

pIJu^ "Casb" vertf. Atneškit# 
*rl>a atalgakite. 
Atdara kaadlen noo I—i 
Utarainkals Ketvargali lr 
Sabatomls 9—9. 

J.G. SACKHEIM & CO. 
1335 Mi!waulce Ave. 
tarpe Woo;I tr Paulina eatvlą: 

✓ -įomaa per 25 metus ir vaicmos praZiiirimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žimų 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank^ 
141 Wairdngton Street, New York, N, Y. 

Jų* galit turėti pas savo naa- | Į|^> Padaryto iš geros Selyklos ir 

muos puikaus naminio abu3. Apynių, kainuos 20c galionas 
KAM JUMS RŪPINTIS — PASIDARYKITE SAŲ ALAUS NAMIE 

Musų sutaikymas iš apynių lapb!ausiai tinka naminiam darymui gėrimu 
Ii jo galima padaryti pastiprinantį gėrimą arba girą. Jia yra sutaisytas iš 

grynų sveikų Ir daugiausiai užganėdinančių sudėtinių. 
Musų Jurašas užganėdintų kostumerių auga kasdiena tukstanči?ls, kas ro- 

do kad mu*ų eutaisymas lab^l tinka žmonėms. Jis yra sutaisytas žmonėms, 
kvrie asna ilgą laiką darbavosi šioj srityj, Idant jun.i suteikus progą turėti 

pulkaus puikaus alaus namie. 
pardavinėsime per trumpą laiką. Nes nuo Sausio i, 1820, bus užgintas par. 

davinėjimas, todčl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 
tinai ateičiai. Gavę nuo jusų vieną dolerj ($1 00) męs prisiusime šį sutaisy- 
mą, iš kurio galėsite sau pasidaryti 5 galionus puikiausio alaus, putojančio 
Ir su skoniu tikro alau„. Su sutaisymu prisiųsim nurodymą padarymui alaus. 

SIS SPECIAL'S PASIŪLYMAS TESIs TIK PER 30 DIENU. 
Sutaisymas ant 20 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip Jus 

įųa sučedysite $1.50. Ligšiol dar teisSs negina siuntinėjimą šio sutaisymo. 
Jar.^k visai nėra alkoholiaus. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, k»rį ,.ies pris,-,nčiame, ir kuris yra jums suprantamas 

Siųskite savo orderį šiądien ir męs jums prisiusime greitai. MES GVA 
RANTUOJAME JUMS UŽGANEDIflIMA. 

Musų knygutė pilna receptų rodančių kaip padaryti namie viskę, alų 
vyną ir kitokius puikius gėrimus, bus jums išsiųsta gavus nuo ju3ų vieną 

dolerj pinigais arba money orderį. 
Rašykite šiuo adresu: Michigan Wholesale Home Brew Gupply Co.f 181 FARNSVVORTH AVE., DETROIT, MICH J 

už šalies laisvę. Gelbsti i vai v c 

riais budais. 
Vos aptvarkius 'reikalus Lic 

tuvos Liuosybės Savaitės, pas- 
kutiniame savo susirinkime 
Chicagos Lietuv ių Taryba vėl 
ima naujus darbus clel Lietu- 
vos labo. 

Šiame susirinkime nutarta 

prigelbėti poniai rurčinavičic 
nei rinkime aukų Raudonam 

Kryžini Lietuvoje ir taipgi'iš- 
kilmingai sutikti Lietuvos mi 

litarę misija. 
>Visos Chicagos organizaci- 

jos privalėtų prisidėti prie Ta 
rybos ir papuošti savo istoriją 
prakilniais dairbais, kuriuos at- 

lieka Chicagos Lietuvių Tary- 
ba. 

Organizacijos, ar veikėjai 
norinti informacijų linkui Ch 
Liet. Tarybos, gali kreiptis 
"Lietuvos" redakcijon laišku 

ar ypatiškni vakarais nuo 5 va- 

landos. R. A d c gis 

VALANDĖLĖ SMAGAUS 
LAIKO. 

šešltadienyj "Mildos" svotai 
nėje "Birutė" turėjo savo šei- 

myniška vakarą. Viskas visais 
atžvilgiais pavyko ku geriau- 
siai. Suėjęs jaunimas taip sn;n 

giai šoko, linksminosi, kad net: 

vyža ugnį skėlė, anot lietuvių j 
patarlės. Laike vakarienės bu 
vo sakoma prakalbėlės. Kalbė- 

jo pp. Šimkus, Uktveris, Pet- 
rulis ir kiti. Visose kalbose 

daugiausiai buvo kreipiama dc 

mą apie dailės svarbą. 
K>etai tenKa cia pasinnusmir 

h' taip smagiai, kaip pereitame 
"Birutės" vakare. Visų up* 
buvo kuogeriausias, visi jau y 

si artimi, savi. Kuodaugiausi. i 
tokiu pramogų. X 

GARFIELD PARK. 

Čia lietuvių gyvena maža* 
vienok Lietuvos eikalų nepu 
miršta. Nepersenai čia susitvė 
re L. G. D. 38 skyrius, tik gai 
la, kad neperdaugiausiai vei- 

kia. Butų geistina, kad čia už 

suktų vianas-kitas kalbėtojas 
ir daugiaus paragintų vietoj 
lietuvius prie uolesnio veikimo 
įl Vietos lietuviams privalėtų 
imti pavyzdžius is kitų lietu- 
vių kplonijų, kurios uoliai dar- 

buojasi savo tėvynės Lietuvos 
naudai. Ar mes nematome, 
kad kitose kolonijose lietuviai 
įvairiais budais renka aukas 
net tūkstančiais. Gi čia to nė- 

ra. 

Taltai suloruskime ir kiek 
kas išgalėdami aukaukime sa- 

vo tėvynei, savo broliams ir se 

sutems, kurie ten Lietuvoje 
vargus kenčia ir veda žiauria 

kovą su savo priešais už laisvf 

ir tiesas. P. Dovidaitis. 

LIETUVIU ATSTATYMO 
BENDROVĖS PRA 

KALBOS. 

atsibus šiandien l&pkr. 4 d. 
3:30 vai. vak., Elijošiaus svet. 

kampas 46 ir W'Cod gatvių. 
Kalbės chemikas P. J. Žu- 

ris, temoje "Industriališko? 
Progos Lietuvoje". 

Prakalbose bus nurodytu, 
kaip galima išauginti Lietuvoj 
industriją, padidinti jcs išna 

sumą ir suteikti darbą dauge- 
liui žmonių. 

Po prakalbų, nurodžius L 
A. B-vės tikslus, nuveiktus ii 

vykdomus darbus, užrašinė? 
T j. A. "B-včs šėras. L. A. B-v<r 

yra seniausia liet. ekonominf 
įstaiga Amerikoje. Jos bepar- 
tvvrškumas, nuveikti darbai ii; 

didelis skaitlius narių liudija 
jos pastovumą ir rimtumą. Y i 

įsus širdingai kviečia atsilanky- 
ti. išklausyti ir tapti jos nariai? 

..L.AM. Komitetast 

IŠKILMINGOS JUOZ. 
ŽILVIČIO LAIDOTUVĖS. 

(mirė, spalio 31 d. — 82 m 

amžiaus) atsibuvo vakar lap- 
kričio 3 .d. Šv. Kazimiero kapi- 
nynai! velionį lydėjo apie 40* 
50 automobilių su giminaičiais 
iir pažįstamais. Laidotuvių iš i 

kilmes vedė p. St. Mažeika. 

NORTH SDIE. 

L. G. D. 47 skyrius surengė 
balių su prakalbomis ir kito- 
kia i s v pa m argi 11 j ma is. 

Kalbėjo Dr. A. Montvid'as 
kuris labai nuosekliai išaiškino 
L. G. D. reikalus. 

Prakalbomis pasibaigus prie 
L. G. D. prisirašė ir užsimokė- 
jo po $2.00, sekančios vpatos: 
J. Butkus, J. Jankauskas, J 
Ambrozevičius, D. Jucius, A. 
Seibutis, J. Čepialis, J. Čepai- 
tis, P. Skurskis ir B. Kama- 
iunas; po $1.00 — J. Dratv 
seika. K. Navickas., W. Matu- 
lienė, Y. Yielikoniutė ir J. Nai: 
sieda. 

Sumokėta $23.00. 
F. Doralgo. 

LIETUVOS LIUSLBĖS 
SAVAITĖS AUKOS 

7kt. Plušinis (Plains, Pa.) 
p* l<Liet." Rcl. prisiuntė del 

nep ,rondo $b.00. 
//. Mikėnas (Galagher/ 

W. \ ta.) per "Liet." Red. pri- 
siimt"' del L. N. Fondo $8.35' 

Šitos aukos sykiu su kitomis 
bus perduotos į L. N. Fondą. 

"Liet." Red. 

PRANEŠIMAS. 

Susivienijimo Amerikos Lic 
Liviii Kareivių, Chicago, 111.. 

centiralis susirinkimas įvyks 
seredoj, lapkričio 5 d., 7:30 va 

landa vakare, "Lietuvos" ben- 
drovės svetainėje, 3249 S. Moi 
gan st. 

Visi susivienijimo nariai ir 

šiaip kareiviai ir norintieji bū- 

ti kaireiviais, esalte kviečiami 
būtinai atsilankyti, nes turime 

daug svarbių reikalų, kurie tu- 

ri būti būtinai atlikti. 
J. J. Zamkus, rašt 

REIKIA 8 GERU LELERIU 
! 

Prie lumberio. 45 centai j va- 

landą. 10 valandų darbo dienru 
Atsišaukite: 

D A VID G. MAXWELL 

44 ir Racine Ave. 

Union Stock Yards. 

Pa j ieškau savo brolio Juozape 
Kalinskio, paeina iš Kauno gų 
bernijos, Tauragės parapijoj 
Tirakiniškiu sodo®. Pirmiau? G 

gyveno Detroit Mich. Turiu la 
bai svarbų reikalą, gavau laiš- 
ki! iš Lietuvos. Jis pats ar kas 

j kitas teatsišaukia žemiaus pa- 
'uotu adresu. Kas pirmas pra- 

ji' :š, duosiu dovanų $5.00. Onn 
'i 1; įauskiieuė, 454r b. Pauli i 
n- St., Chica^o, 111. 

FTKIA'KRIAUČIU. 

ark ixishe1lmenų vyrų arba 
moterų. Gera mokestis ir pas- 
tovus corbas. "Atsišaukite: 
3354 W. 12th St. 
Chicago, 1& 

SKAITYKITE 
"LIETUVA" 

Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikatą. ; 

Geras Linimentas. 
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa- 
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė. 
jose nėra nieko geresnio už 

Severą' 
Gothard Oil 

S:: 
(Severos Gothardišką Aliejų), kurs 

$ yra žinomas kaipo galingas skau- 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 
duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sanariųir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. 9 
taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 

W. F. SEVERĄ CO: 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

EXTRA! EXTRA! 
Puikus, .naujai statytas 5 kam- 
barių namas, maudyne, elekt- 
ra ir gesas. Namas randasi pui 
kioj vietoj, prie pat dirbtuvių j 
ir strytkarių. Kreipkitės prie 
savininko, o busit >u kaina už 
g'anėdinti. Mrs. T. Rodovičie- 

nė, 936 W. 33rd vSt., Chicago 
111., Tel. Yards 2750. i 

REIKIA VYRŲ. 

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

LORD & RUSHNELL. 

2424 So. Laflin Str. 

REIKIA MOLDERIU. 1 

bench darbininkų ir squeezrr~ į 
Atdara dirbtuvė (Open Sh-oj 
netoli nuo Chicagos. Nera jo- 
ki ) darbininkų neramumo. (5e 
ra mokestis. Atsišaukite, rooir 

400, 190 N, Sta'te St. Chicago* 

REIKALINGI AGENTAI 
Galite atsišaukti sutinkanti dir 
bti liuobomis nuo darbo valan- 

domis, aiba ir pilną laiką. Ge- 
ras uždarbi;.. Atsišaukite tuo 

jaus, pažymėdami dabartinį 
užsiėmimą. The Sen-Raytc 
Company, 6617 \Yade Pairk 

Ave., Cleveland, Ohio. 

REIKALINGA sena moteris arba se 

nas vyras, negalinti dirbti sunkaus dar 
bo, prie dažiurėjimo 8 m. mergaitės. 
Duodama valgis ir guolis dykai. Arba 
lai atsišaukia ženoti žmonės — be vai- 
kų; randa ir šiluma dykai. Teodora 
Giedraitis. 4400 S. Washtenaw Avc 
Telef. McRinley 5983. 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėkląs. 

Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Kenzie St. 

Pajieškau Jono Striuko, pa- 
eina iš Debeikių parap., Paežc 

rių vienkiemio ir Prancišką 
Rimionės, Vižonių parap. 
Cernaurznos sodos, Kauno gu 
bernijos, Utenos apskričio. Jiij 
]>atjs arba juos žinantieji ap- 
sišaukite šiuo adiresu: Kaz. Ši- 
linis, 563 Hudson Ave., Roche: 
ter, N. Y. 

Pajieškau Antano ir J-ono 
Marčilionių, ir Onos ir Magda 
Ienos Marčilionaičių. Paeina 

iš Pabališkų kaimo, Veiveriu 
parap. Girdėjau, kad gyvenc 
apie Chicagą. Turiu didelį rei- 
kalą. Jie patįs ar kas kitas apie 

juos žino, malonės pranešti 
šiuo adresu: P. Kučinskas, 456 
E. Philadelphia Ave., Detroit 
Mich. 

PAJIEŠKAU Benedikto Masalskio' 
Paeina iš Vilniaus gub. Disnos pav, 
Pastovų valsčiaus, Koškų sodžiaus. Joj 
švogeris Kazimieras Steponaitis iš 
Lietuvos nori su juo susižinoti Dėl 
plate°iifų i-iniŲ jis pats ar kas aplo 
j} žino milonės atsišaukti šiuo ad- 
resu: JONAS REMEIKIS, 2019 Strlng 
St., Chicago, 111. 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS 

ir 

JAUNOS MOTERIS 

nuo 16 iki 25 metų 

Prie abelno Ofiso Darbo 

PREKIŲ IR SHIPPING 
DEPARTAMENTAI 

r 

OFISO DARBAS: 

Merginos ir jaunos motehįs 
kurios gali aiškiai rašyti, ne 

daro klaidų skaitliuodarnos 
arba gali rašyti ant rašo- 
mos mašinėlės ir j ieško pa- 
stovaus arba laikino darbo, 
ras puikiausias progas mūsų 
Raistinėje arba prekių sky- 
riuje. 

Mbkestis sulyg patyrimu 
Puikios vielos pradžiamoks- 
lems, kurios norėtų pramokt 
raštinės d&rbą. Pastovios 
arba laikinos vietos. 

PREKIŲ IR SHIPPING 
DEPARTAMENTAS. 

Merginos ir moterį; pasto- 
viam arba pusdSeniniam du- 
bu i mūsų Šniūrelių, Šilkų, 
Žaislų, Vaistų, Sidabro ir 
Jubilerijos skyriuose. Inspck 
tuoti ir rišti prekes, vynioti 
į pundelius, pildyti orderius 
sortuoti siuntinius, pakuoti 
ir sverti siuntinius. 
Gera pradinė mokestis. Pui- 
kios progos išsidirbti gerą 
darbą. 

Valandos 8:00 iki 4:45. S11 
batomis iki pietų. 

Sears Roebuck & Go. 

HOMAN & 

ARTHINGTON ST. 

MOTERIS 
prie 

Darbo Y 'sų 

SIENINIU POPIERIŲ DIRBTŲVEJE. 

Valandos nuo 2:30 iki 8:30 
Gera prading mokestis 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

KAM MOKĖT RANDA? 

Kuomet aš galiu jums parduo 
ti dviejų fliatu narna priev 
Western A ve., tarpe 43-čios ir 
45-tos, viskas pagal naujausią 
madą. Jus galite pirkti ta na- 

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

ba telefoliuokite, Paul Baublv, 
1404 W. 18th St, Chicago, 
111. Telefonas Canal 6296. 
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| Dr. G. M. Glaser I 
S Praktikuoja Ja* if matai 

g <149 S. Morgan 8t, karti 11 at S 
g tpeclallata« Moteriškų, Vyrlitą, a 

ir Chroniškų Ligų. ; 
5 Valandos: 9—10 rrto, 12—I 90 S 
5 plet •—* v&k., Ned«l. •—1 
g TELEFONAS YARD8 U7. į 

Tel. J"d8 3854. AKUŠERKA 
Mrs. A.Michniewicz 

Baiguui Akušerilo 1 
kolegiją.; Ilgai prak* 
kavusl Pennsilvaiii 
jos hospltalžse. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
se ligose moterims i] 
merginoms 

'3113 80. Halsted €t 
(Ant antry lubų) 

Chicagl, Iii. 
nuo b lkl 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

Phones: Yards 1SS—5S1 
Resicience Phone Drover 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

T 

Telephone Drover 5052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

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

ffiouuiirmiiimniiiuiiitnmimifiiQ.,ittinniiiDiiiinninnii!iiii,'in!iiii!nniniii 
Ofisas; Tel. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos .4712 S. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone Frospect 8585 

3 

Phcne Canal 257. 

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

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

iki 9 vakare. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas |r Chirurgas 

Roselando: "• 0900 S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

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

Telefonas Yards 723 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak Ne'®l. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 44 st. McKinley 263 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos GatvSa. 

l>!\ M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

fVrti lietuviam ilnomaa per 16 *♦ 

tt) kaipo patyrę* trydy tojai. chirurgą 
Ir akuieria. 

Gydo aitria* Ir chroniškai lifaa, n 
n) moterų ir vaikų, pagal naujausia 
metodas. X-Ray ir kltoldas elektr* 
r r letalini. 

Ofisas Ir Laboiatorlja: 1025 W. IStk 
Street, netoli t'iak Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir 
6—8 vakarfis. Telephone Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. Halsted St 
VALANDOS: S-9 vyt. rfktaL 

J Tel^phons Vards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETūVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyi j. j Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas. : 

3259 80. Halsted St, Chicago, III.) 
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