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Baltiko šalių už- 
reiškimas bol- 

ševikams 
Kolčakas suėmė 15,000 

bolševikų. 
'y nį \ 

Lenkai užeme 

Daugpili 
Baltgvardiečiai perkirto Psko- 

vo Petrogrado gelžkeli. 
BALTIKO ŠALIŲ UŽREIŠ- 
KIMAS BOLŠEVIKAMS, 

Stockholmas, spalio 6 d. 
Iš Revelio atėjo žinių, kad 
Baltiko tautų atstovai iš 
Dorpato konferencijos pa 
siuntė bolševikų ministeriui 
užrubežinių reikalų užreiš- 
kirną, kad Baltiko tautos su- 

tinka pradėti taikos dery- 
bas-su bolševikais; bet savo 

išlygose reikalauja, kad Ru 
sijos sovietai tuojau pripa- 
žintų minėtų salių neprigul 
mybę. 

Atsakymo į šį užeriški- 
mą reikalaujama duoti iki 
25 dienai spalio. 

KOLČAKAS SUĖMĖ 
15,000 BOLŠEVIKŲ. 

Omskas russ. 28 d. (Su- 
vėlinta). Associated Press 

praneša, kad Kolčako kariu- 
menė po biškį vis stumiasi 
pirmyn kovoje su bolševi- 
kais Sibiro fronte. 

Kolčako armija užpuoli- 
mus pradėjo 1 dieną rugsė- 
jo ir nuo to laiko, kaip pra- 
ešama generolo štabo tapo 
suimta nelaisvėn 15,000 bol- 

ševikų kareivių, 100 kulka- 

svaidžių, 21 sunkios rūšies 
kanuolė ir daug kariškos me 

džiagos i ramunicijos. 
Tokiu bud u pavojus Kol- 

čako armijai tapo visiškai 

prašalintas. 
Tokis armijos pasisekimas 

patraukia nemažai liuor">o- 

rių. Liuosnorių, sakoma yra į 
jau apie 15,000, kuriems 
valdžia siūlanti daug dova- 

nų- 

LENKAI UŽĖMĖ 
DAUGPILĮ. 

Kopenhagcnas, spalio 6 d. 

Iš Berlyno ateina žinių, kad 

lenkai, po dviejų dienų mū- 

šio su bolševikais, užėmė 

Daugpilį, išskiriant pietinės 
tvirtovėc dalies. 

BALTAGVARDIEČIAI 
PERKIRTO PSKOVO- 

PETROGRADO 
GELŽKELI. 

# 
'* 

Kopenhagcnas, spalio 6 d. 

Iš Helsingforso gauta žinia, 
kad baltgvardiečiai pasek- 

mingai veikia prieš bolševi- 
kus į pietus nuo Petrogrado 
ir buk jau perkirtę gelžkelio 
liniją jungiančią Pskovą su 

Petrogradu. 

DENIKINAS ARTINASI 
PRIE MASKVOS. 

Kopenhagenas, spalio 6 
Čia gauta be vielinis telegra- 
ijn n s prieš bolševikiško kazo 
kų vado, kuriame praneša- 
ma, kad Denikino armija pa 
sekmigai artinasi prie Mask 
vos ir jau randasi tik apie 
30 mylių nuo Orio. Prane- 
šime taipgi priduriama, kad 
bolševikai būriais pasduoda 
kazokams nelaisvėn. 

BOMBOS MASKVOS 
LAIDOTUVĖSE 

Helsigforsas, spalio 6 d. 
Iš Maskvos pranešama, kad 
laike laidotuvių tapo mesta 

procesijon bomba, kurios 
sprogimu 10 užmušta ir 28 
sužeista. 

Pranešime pažymima, 
kad tai buvo laidotuvės už- 
muštų laike bombos sprogi- 
mo Maskvos Kremliuje 
(apie bombts Kremliuje 
Amerikoje žinių negauta). 

POVAS MORTIS 
ŽALČIAMS. 

Londonas. Vienas ūkinin- 
kas turėjo daug vargo su 

žalčiais ir kitokiais sliaužiais 
kurie labai veisėsi jo ukėje.; 

Neseniai jis nusipirko po- \ 
vą,kacl padabinus savo | 
paukščių pulką, ir kokis gi 
buvo jo susistebėjimas, kada 
išleistas ant laisvės povas 
pradėjo skaldyti žalčiams 
[sprandus. T kokią valandą 
I laiko povas apsidirbo su 17 

šliaužianų, kurių tarpe buvo 
net 4 pėdų ilgio. 

SAKO, AIDOBLISTAI 
RENGĖ RASINES 

RIAUŠES. 

Akron, Ohio, spalio 6 d. 
Policija praneša, kad yra su 

| seta, jog I. W. W. buvo vie- 

jni iš organizatorių rasinių 
riaušių. Sakoma jie darbavo 
si tarpe juoduku su pagelba 
kurstančios literatūros. 

Nemažai tokių yra 

Nemažai yra žmonių, kurie vieton dirbus atstatymo darbą,' tik ginčus varinėja. Ypač lie- 
tuviai panašiais '"veikėjais" turtingi. ^ 

KAREIVIAI GAUDYMUI 
BŪRIO JUODUKŲ. 

Helena, Ark., spalio 6 d. 
Šąiclien ryte 300 kareivių ap 
supo plotą žemės apie 35 
keturkampių mylių, kur ma- 

noma randasi būrys juodu 
kų, kurie, sakoma, daug pri- 
sidėjo prie kėlimo riaušių 
visoj apielinkėje. 

NEMOKĖS ALGU 
GOLTZO KAREIVIAMS 

Paryžius, spalio 6 d. —* 

Vokietijos valdžia įteikė gcnero 
lui Dupont, talkininkų koman 
duotojui Berlyne, specialį pra- 
nešima, kad Vokietija sulaikė 
mokėjimą algų generolo Golt- 
zo kareiviams ir neduosianti 
ginklų, amunicijos ir kitokių 
reikmenų. Ir užtikrino, kad 
bus daroma viskas, idant iš- 

pildžius talkininkų reikalavi- 
mą. 

priežiurai pasitraukimo vo- 

kiečių kariumenės iš Baltiko 
šalių Vokietijos valdžia paski- 
rė generolą Eberhard. 

(Pirmiau vokiečiai tvirtino, 
kad Goltz kareiviai nesą jokio 
je Vokietijos valdžios kontro- 
lėje, dabar gi pasirodo, kad 

jiems iki šiol buvo mokamos 
algos). 

VOKIEČIAI STROPIAI 
RENGIASI PRIE 

PLEBISCITO. 

Berlynas, spalio 6 d. — 

! Pranešama, kad virš 100,00 
'vokiečių, iškrikusių po visą 
Vokietiją, bet turčių teisę 
balsuoti Rytinėje Rrusijoje, 
jau užsiregistravo blebiscito 

i biure Thorn. 
Kadangi yra labai dauge- 

lis vokiečių įvairiose provin- 
cijose, kurie ofcaliai skaito- 
si piliečiais Silezijos, del ku 
rios likimo bus plebiscitas, 
todėl įsteigta registracijos 
jbiurari, keliose kitose vietos 

| Tiems, kurie negalės užsimo 
i keti kelionės bus suteikta 
igelžkelio kelionė veltui. 

GRĮŽTA AMERIKON 
PULKININKAS HOUSE. 

Brest, spalio 6 d. — Šią- 
dien iškeliavo j Suvienytas 
\'alstijas pulkininkas House, 
kuris laše žymią rolę pasauli- 
nėje politikoje kaipo Suvieny- 
tu Valstijų atstovas. 

Jo kelionės tikslas nėra žino 
mas, bet, sakoma, jis stengsis 
pasimatyti su prezidentu \Yil- 
snu prie pirmos progos, kaip 
tik leis tai daryti. 

.. NARLAIVĖ SMOGĖ 
GARLAIVIN. 

New York, spalio 6 d. — 

Garlaivis Lexington, keliaujes 
Į Providence, R. T. šiąnakt Ry 
tineje upėje susidūrė su nariai 
ve, jai esant po vandeniu. Gai- 
laivis tapo dikčiai apgadintas," 
ir sugrjžo atgal uostan. Mano 
ma, kad yra nelaimiu su žmo- 
nėmis, bet tas tikrai dar ne- 

susekta. 

KARĖS STOVIS INDIANA 
HORBOR. 

Gary, Ind., spalio 6 d.— 
Generolas Sinith, kuris veikia 
gubernatoriaus vardu, vakar 
vakare paskelbė karės stovi In 
diana Harbor ir E. Chicago, 
Ind., kur pora dienų atgal bu- 
vo iškilę didelės streikierių 
riaušės, norėjusių sulaikyti nuo 

darbo streiklaužius. 

SAKO, STREIKIERIAI 
GRĮŽTA DARBAN. 

Pittsburgh, Pa., saplio 6 
6 d. — Pranešama, kad pen 
kios vietos geleži-es dirbtuvės 
pradėjo dirbti ir buk streiklc- 
riai grįžta darban. Buk pana- 
šių apsireiškimų yra ir kitose 
vietose. 

Bet streikierių komitetas 
tvirtina, kad streikuoja pliene 
ir geležies išdirbystėse dai 
367,000 darbininkų, reiškia 
streikierių skaičius nemažėja. 

PRASIDĖS KARĖ SU 
ŽVIERIŲ KARALIAIS. 

Lndohas. Organizuojama 
kompanijos, kad keliavus į A 
zi jos, Afrikos ir kitų kraštų 
girias gaudymui laukinių žve 

rių Europos Žvėrynams. 
Mat laike karės Europoje 

tapo sunaikinta daug žvėrynu 
Vienur jie daug nukentėjo dėl 
menkos priežiūros: kitur gi tū- 
li žvėrįs ir net paukščiai, tie- 
siog buvo suvalgomi; ypač tas 

patėmytina \'nkietijoje, kur bu 
vo valgomi drambliai (sloniai) 
ir kiti žvėrys 

Taigi gaudymas nelaisvėn 
žvėrių jau prasidėjo; na tai 
prasideda su žvėrimis ir karė. 

PARYŽIUS RENGIASI 
PRIE PARODOS. 

Paryžius, spalio 6 d. — 

Ministeris komercijos išleido 
užreiškima, kad butu ruošiama u' c. 

si prie visuotinos dailės paro- 
dos, kuri turės atsibūti Pary 
žiuje, vasarą, 1922 metais. 
Šiam reikalui manoma suorga- 
nizuoti specialę komisiją. 

UŽ KRASAŽENKLĮ $1,000. 

Londonas, spalio 4 d. — 

Čia buvo pardavinėjama ste 
rnpos nuo laiškų atgabentų 
orlaivine krasa iš Amerikos 
Anglijon. Už vieną štampą 
užmokėta $1,000. Ant stam- 
pos yra sekanti orlaivio 
pašto žymė: "Pirmas paštas 
per Atlantiką, balandis, 
1919." 

UŽ KARIŠKAS FILMAS 
PELNĖ $335,000. 

Londonas. Karės departa- 
mentas, delei geresnės agi- 
tacijos turėjo specialę ko-i 
misiją platinimui kariškų 
filmų. Dabar pasirodo, kad 
ši komisija uždirbo ant ka- 
riškų filmų net $335,000, 

j kurie tapo išdalinti labdarin 
! goms organizacijoms. 

VĖŽIAI PAPOŠIMUI 
MOTERŲ SKRYBĖLIŲ. 

Paryžius. Čia atsirado 
lanuja mada puošti moterų 
skrybėlės sa jūrių vėžiais. 
Girdi, jeigu paukščiai gali 
tupėti ant moterų galvų, tai 
kodėl gi nepasodinti ten vė- 

žių? O vėžių yra, ir labai 
keistų; o kas keista tai gra- 
v 

zu. 

REZIGNAVO TURKIJOS 
KABINETAS. 

Konstantinopolis, spalio 
6 d. — Turkijos ministerių 
kabinetas, su premieru Fer 
rid Paša priešakyje, padavė 
savo rezignaciją. Kabineto 
rezignacija kaip pranešama, 
tapo sultano priimta. 

AMERIKOS GENEROLAS 
GRĮŽTA IŠ RUSIJOS. 

Londonas, spalio 6 d. — 

čionykščiai laikraščiai gavo 
žinių iš Varšavos, kad genero 
las Edgar Jachvin, Suvienytų 
Valstijų taikos atstovas Rusi- 

joje, pasiekė Lenkijos rubežių 
ir keliauja Paryžiun. Su juo 
kaip pranešama, sykiu esąs 
ir vienas Anglijos leitenantas 

NULYNČVO DU LINCOL- 
NO JUODUKU, 

LINCOLNTON, Ga., spa- 
lio 6 d. — Šiądien ryte mi- 
nia apie iš 1000 ypatų už- 
puolė du juoduku ir nulyn- 
čavo. Jie buvo kaltinami 
peršovime dviejų šerifų. Mi- 
nia plianuoja lynčuoti ir ki- 
tus keturius juodukus, kurie 
buvo areštuoti netoli tos vie- 
tos, kur rasta peršauti šeri- 
fai ir išreiškė savo užuojau- 
tą nulynciuotiems. 

POTVYNYJE ŽUVO 
DAUG MEKSIKONŲ. 

■ i 

Mexico City, spalio 6 d. 
Vidujinių reikalų ministerija 
šiądien gavo pranešimą, kad 
neseniai buvusiame pOtvinyje 
tapo, beveik, visiškai sunaikin- 
ta du miesteliai nuostoliai tur- 

tu milžiniškiu. 
Jau tano atrasta 60 kūnų, 

bet manoma, kad tai yra tik da 
lis žuvusių. Nemažai tapo pa 
laidoti gyvais po sugriuvusiais 
jų namais, kuriuose, vandeniui 

kįlant, j ieškota prieglaudos. 

NORVEGIJOJE BALSAVI- 
MAS ĮVESTI BLAIVYBĘ. 

Christiania, spalio 6 d. — 

Norvegijoje leidžiama visuo^ 
tinani balsavimui blaivybes 
klausima. Karės laiku Norve- 
gijoje buvo sumažinta vari- 
mas alaus ir degtinės, nes prie 
to vertė stoka grudų. 

NAUJI DARBAI, KAD UŽ- 
BĖGUS BEDARBEI. 

Santiago. Čia valdžia nu- 

sprendė statydinti daug mo- 

kyklų. tiltų, gelžkelių ir ki- 
tokių viešai naudojamų da- 
lykų, kad užbėgus bedarbei, 
Kuri delei tulų priežasčių vis 
didėja. Įvairiems įtaisy- 
mams skiriama apie 40 mi- 
lijonų doliarių. 

AMERIKONAI DAUG 
VAŽINĖJASI. 

Spokane, spalio 6 d. —« 

National Park associacijos se- 

kretorius Adams praneša, kad 
pereitais metais labai daug ke- 
liauninkų atsilankė minė tau 

parkan. Jis apskaitliuoja, kad 
jie prapirko npielinkėje parko 
net $9,000,000, kas padaro re- 

kordą parko istorijoje. 

PRIEŠINOSI ČIEPU1MUI, 
FATEKO CYPĖN. 

Harrodsburg, Ky. Vietos mO 

kyklos reikalavo, kad visi vai- 
kai butu čiepijami. Bet radosi 
keletas tėvų, kurie pasipriešino 
tokiam reikalavimui. Faga- 
liaus buvo duotas šerifui vvar 

rantas ir šerifas surankiojo te 
vus į šaltąją, kad apdumotų, ar 

reikia vaikus čiepyti ar nc. 

GATVEKARIU RIAUŠĖSE 
PENKI PERŠAUTI 

Okland, Cal., spalio 6 d. 
Šiądien iškilo riaušės ties gat- 
vekarių stotimi, kur buvo bau 
doma pradėti gatvekarių judė- 
jimą su streiklaužiais. Riaušė 
se 5 peršauti, jų tarpe ir poli- 
cijos kapitonas; gvvastįs ne pa 
vojuje. Žmonės tvirtina, kad 
buvo šaudoma iš gatvekario. 

FONDAS DĖL VISUOME- 
NĖS RAMUMO. 

Buenas Aires. Renkama 
taip vadinaman "visuomenės 

ramumo" fondan, kuris bus 
naudojamąs ir prieš bolševiz- 
mą. Jau, sakoma surinkta virš 
$6^000,000. 
BOLŠEVIKAI APIPLĖŠĖ 

ŠVEDIJOS LEGACIJĄ. 

Kopenhagenas, spalio 6 d. 
Tš Stockholmo pranešama, 
kad Švedijos legacija Petrog- 
rade tapo apiplėšta; Ką, kaip 
pranešama, padarę bolševikai. 

AUSTIJOJ DEMONSTRA- 
CIJOS PRIEŠ ŽYDUS. 
Vienna, spalio 6 d. — 

Čia buvo didelė demonstra- 
cija prieš žydus; demonstra 
cija abelnai reakcianiško 
charektorio. 

Demonstracijoj dalyvavo 
apie 12,000 ypatų; prakal- 
bose ypač labai buvo užsi- 
puolama ant žydų, kurie kai 
tinami išnaudojime šalies 
laike pereitos karės. Bet už- 
sipuolama daugiausiai ant 

progresyviškų žydų. 
Demonstrantai buvo labai 

pakiliame upe ir, sakoma, 
kad tik policijos sumanumas 
prašalino galimas riaušes. 

CHINIJA PLIANUOJA 
ORLAIVIŲ PAŠTĄ. 

Pekinas, spalio 6 d. — 

Chinijos valdžia plianuoja 
įsteigti orlaivių paštą tarp 
Pekino ir Šanchajaus. 

ORAS 
Chicagoje ir apielirhėjc. 

Utaminke greičiau gied 
ra ir kiek vėsiau naktin; vi- 
dutiniai vakarų vėjai. 

Saulėtekis, (5:54; 
Saulėleidis, 6:21. ] 
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KO LAIKYTIES? 
Iki šiol visas lietuvių viešas gyveni- mas plaukė taip "kaip pats norėjo." Ne- buvo svarbių atsitikimų, nebuvo didelių mūsų tautai pavojų, tai galima buvo veikti ir kas sau iškrikusiai. Vienok šiuo laiku, žūtbūtinės karės metu, turime tvarkoj ženg- ti, dirbti, veikti. 
Nedaug tenuveiktų kareivių kad ir 

didis būrys, jeigu jie kovotų kas sau. Ir 
kiekviename darbe, kurį dirba daugiau ne- 
gu venas žmogus, rekalingiausiu daiktu 
yra sutartinumas, bendru plianu vadovavi- 
masis. 

Lietuvos žmonės tuomet tik pradėjo 
apreikšti pergales vieną po kitai, kuomet 
pasijuto drūtais, — kai susidurė visi į vie- 
ną didelę kuopą visi vienu siekiniu persiė- 
mę, visi tvarkoj i didžią kovą stodami, 
vieną bendrą plianą vykindami. Šiądie 
telpa musų laikraštyj Lietuvos visų partijų 
vadų vienas bendras Lietuvos valdžios už- 
reiškimas. Tai mums duoda suprasti kodėl 
lietuviai tiek daug priešų turėdami su vi- 
sais jais apsidirba. 

Kas kita čion pas mus, Amerikoje. Nors visos didžiosios Amerikos lietuvių sriovės griežtai stovi už Lietuvos nepri- klausomybę ir visos maž-daug remia da- 
bartinę Lietuvos valdžią ir jos veikimą, vienok didelės paramos savo tėvynei Ameri 
kos lietuviai nesugeba patiekti, nes visi vei- 
kia paskirai, o ne sutartinai vieną plianą 
vygdydami. 

Dabar taip lengva butų vieną bendru frontą užimti, remiantis nustatytu Lietu- 
vos valdžios plianu. Jaunutė Lietuvos val- 
stybė tiek didvyriškumo ir gabumų parodė kovos lauke, tiek išminties ir sumanumo 
apreiškė viduriniame šalies susitvarkime, kad daugiausia abejojantis turėjo įsitikinti, 
įog tikraisiais vadais yra ten jie, o ne mes 
čion. Vargais-negalais sudaryta bendrai 
dviejų sriovių ekzekutyvis komitetas. Jei- 
gu Amerikos lietuviai socialistai iki šiol da 
nenori imti pavyzdį nuo savo draugų Lie- 
tuvoj ir stoti į bendrą darbą už Lietuvos 
nepriklausomybę, tai ekzekutyvis komite- 
tas turėtų buti vadu nors tiems, kurie jį su- 
darė. Vienok tyčia ar netyčia Washinirtono 
komitetas šiądie kaž-kodel stumias užpa- 
kalin, o politiką mūsiškiai bando versti 
kiekvienas savaip. Tokis musų kovoje m 

laisvę pakrikimas nieko gero nelemia. Ek- 
zekutyvis komitetas Washingtone jaučiasi 
paraližuojamas. — Musų delegacija Pary- 
žiuje ir valdžia Kaune, matyma tokį iškri- 
kimas, nežino kaip į jį žiūrėti, nežino kas 
yra tikrasiais Amerikos lietuvių vadais. 
Štai skaitome, jog vienas bendrovės agen- 
tas skelbia Lietuvos Valdžia jiems pavedusi 
liavimą "rūpintis pasportais." Kitas agen- 
tas skelbia Lietuvos Valdžia jiems pavedus 
monopolį Lietuvos valstybės paskolos bonų. 
Prie ko tas prives? Aišku, kad anarchjon 
žengiame. Rinkime aukų išėjo pas mus 
fiasko. Baugu, kad su politikos reikalais 
ir su Valstybės bonais tas pats neišeitų. 
Nors daug-daug kartų visur jau buvo šauk- 
ta sueiti vienybėn, nors daug jau bendrų 
darbų vėjai išblaškė, vienok mes vilties ne- 

nustodami, tikim į lietuvių gilų susipratimą 
ir išmintį, dar kartą drįstame pakartoti: 
dabar didis, didis laikas sudaryti vieną 
didį buri L vieną plianą. bendrai vykinti. 
Turint to pliano užmazgą, ekzekutyvį ko-| miteta, bus labai lengva tai padaryti,' 
patobulinant ji, jam galę suteikiant ir re- 
miant ji kas kaip gali ir kuo kas gali. 

Svetimoj© Spaudoje 
Apše Lietuvius 

I 

.LIETUVIAI NEVEDA BIRŽELYJE. I 

Lietuvoje nėra birželo vestuvų ir per- 
skirimų. Sausio vestuvės pakakina 90 
nuošimčių jaunavedžių tos naujos Bal- 
tijos republikos, kuri dabar Tautų Ly- 
gos maldauja, kad bėgyje žemos mėne- 
sių nustatytų jos rubežius. 

Vasarp nėra laiko kelti vestuves, nes 
reikia laukų darbus dirbti. Bet žiemos lai- 
ku artimieji susinkę labai maloniai pasi- 
iinksmna. Paprastai pas lietuvius žiemos 
laiku atliekami įvarus pasilinksminimai ir 
draugiški pasikalbėjimai. Bičiuliavimasi 

Lietuvoje tęsiasi daugiaus tuomet, kuomet 
baltas patalas užkloja laukus ir ropės 
lengvai skrenda keliu. 

Lietuviai pastebi buk Lietuvoje todėl 
nesą persiskirimų, kad ten moteris tikros 
vyrų pagelbininkės, kaip prie ūkės dar- 
bo, taip ir namie. 

Gal but, kad ten šeimynas dau- 
giaus ryša ilgos vestuvių iškilmės. 

Lietuvoje vestuvių iškilmės praside- 
da, kuomet jaunavedė parengia didelį 
baiių savo draugams laike "Jaunosios Nak- 
tis." Jaunaveclis taipgi parengia baliu- 
ką, bet tai minką ir nesvarbų. Po vi- 
durnakčiu jaunavedis ir jo draugai atvr 
žiuoja pas jaunavedį ir tuomet prasid 
da ceremonijos 

Pas lietuvius kaimiečius visuomet 
vestuvės prasideda Nedėlioje. Jeigu 

šliubas yra imamas bažnyčioj, visuomet 
esti gražiai atliekamas. Jaunavedė esti 
bažnyčon vedama dviejų darugų ir ly- 
dima pamergių, jaunavedžio ir kitų. 
Paskui jaunavedžius ir pamerges, bei pa 
brolius seka jaunavedžių motinos. 

Lietuviuose yra užsilikęs paprotis, 
buk jaunavedė laike šliubo turinti verkti. 
Jeigu ji neverkia, tuome senesnės mate- 
rįs kvaršina ją iki pravirkdo. Po šliubu 

prasideda balius ir šokiai, jaunavedės 
ir jaunavedžio motinų baliukai. Kartais 
vestuvių iškilmės užsitęsia net daugiaus 
savaitės laiko. 

Apsivedimas Lietuvoje yra rimtas 
darbas. Kuomet žmogus veda, jis veda 
amžinai. Jo materis nėra vergė. Taipgi 
nei vienas iš jų nėra viršininku. Lietuvos 
myli darbą ir rupinties naminiais reika- 
lais. Lietuvoje saužudystė nepaprasta. 

Is "Rochester (N. Y.) Lemocrat" 

VOKIEČIAI LIETUVIŲ KARIUMENEJ. 

Arno Dosch — floeurol išsireiškė 
laibai klaidingą nuomenę kas link lietuvių 
kariumenės. Jis bėdavoja: "Jei Lietuvos 
valstibė rytoj nutartų atnaujinti senobinę 
fedaraciją su Lenkiją, ji negalėtų. Vokie- 
čių kareiviai randantiesi Lietuvos kariume- 
nėj, kurie, kaip visi vokiečiai, neapken- 
čia Lenkijos, neleistų prie to žingsnio." 

Lietuviai jau daugiaus nebebus lenkų 
įrankis ir mes jau nebeprisiimsime jokios 
unijos su Lenkija. Mes lietuviai esame lais- 
vės mylėtojai ir demokratiški gyventojai; 
gi lenkai yra imperialistai, klerikalai ir 
šovinistai. 

Lietuvių kariumenėj visai nėra vokie- 
čių, o jei kokis randasi, tai iš German-T jie- 
tuvos; taip Vadinamos Mažosios Lietuos, 
arba Rytinės Lietuvos, kur gyena apie 
-500,000 lietuvių. Nereikalinga vokiečių 
kareivių, kad sukelti lietuvių neapykantą 
linkui lenkų. Lietuviai paprastai sako: 
"Mes reikalaujame neprigi :,j ybės, nes 
nenorime buti lenkų imperializmo įrankių. 

Mikas Stakėnas, Garndner, Mass. 
Iš "New York WorId." 

v/ortfi wftat 
you Kave 

V saved > 

BUY 

Lietuvos Piliečiai 
ir Pilietes. 

Ministerio pirmininko kalba 
pasakyta per manifestaciją 
Kaune, rugpjučio 17 d. š. m. 

Penkis šimtus metų Lietu- 
va negirdėjo to balso, kuris 
šiandien čia, toj amžinoj Lie 
tuvos stiprumoj, kurioje pri- 
siekė karžygiai, neapleisti 
niekada savo tėvynės, šian- 
dien Lietuvos piliečiai ir pi- 
letės ateina padrąsinti val- 
džią jos kovoje prieš Lietu- 
vos priešus. Valdžia pasiry- 
žusi nepaliauti tos kovos ligi 
bus Lietuvoje nors vienas 
jo priešininkas (balsai: 

■ Valio valdžia! Valio nepri- 
į] lusoma Lietuva!"). Ir aš, 
I kivlam teko garbės pirmą 
Ik; 'tą viešai parbilti i Lietu- 
ve piliečius, '/aidžios var- 
du c viu jums pasakyti, kad 
ji 11 siramins ligi liks Lie- 
tuvoj os priešininkai bolše- 
vikai, lenkai, kolčakiniai, ar 

vokiečiai, kurie juos ermia 
(trenksmas, šauksmas). Ne- 
žiūrint, kuria kalba kas kai- 
ba — lietuvių, žydų ar lenkų 
— visi mes turime buti tikri 
Lietuvos piliečiai. Visi mes 

čia žūsim, galvas paguldy- 
sim už Lietuvos nepriklauso- 
mybę. 

Piliečiai ir pilietės! šian- 
dien čia pirmą kartą atėjot 
padrąsinti valdžios, kad sa- 
vo darbą dirbtų. Valdžia di- 
džiuojasi tuo! Tegu pamato 
kitos tautos žmonės, kad vai 
džia pastatyta darbo žmo- 
nių, kurie ją palaiko. 

Piliečiai ir pilietės! gyve- 
name sunkią valandą, daug 
musų brolių savo krauju ap- 
šlakstė Tėvynės žemę. Mes 
gerai visi žinome, kad dova- 
nai niekas nieko neduoda, 
bet tas kraujas pralietas ge- 
riausių Lietuvos sunų uz Lie- 
tuvos Nepriklausomybę, šau- 
kia mus ištverti kovoje ligi 
galo, 

Ta valdžia, kurios vardu 
tenka šiandien man prabilti, 
kviečia jus, pil-tės, sutvirtin 
ti dvasią, tą dvasią, kuri per 
6 mėnesius padarė tai, ką 
mes šiandien turime. 

Ir aš valdžios vardu jums 
parnešu, kad bus laisva, ne- 

priklausoma, demokratinga 
Lietuva (šauksmai: "Valio 
nepriklausoma Lietuva!"). 

Piliečiai! šiandien, kada 
mes čia kalbame, šiądien mu 

sų sostinėj Vilniuj Lietuvos 
piliečiai, musų broliai, ken- 
čia po svetimu jungu... 

Vilnius, kur gyveno Lietu- 
ves piliečiai laisvi, šiandien 
; ^šininkų rankose. 

es privalome išvaduoti 
jvos iš to jungo. Mes turime 
išvaduoti Vilnių Vilnius — 

Li n -os šidri- ! Lietuva be 
Vii i us negy v a. Tą šidrj ga 
li i.: esti tik nužudę musų 
kuną. 

— Valio Vilnius — Lie- 
tuvos širdis! (šauksmai il- 
oai nenutyla). 

Kad Lietuvos sostinę išva 
duotum, mes turime visi lai- 
kytis iš vieno — darbinin- 
kai, valstiečiai, inteligentai, 
kurie taip pat išėję iš vals- 
tiečių tarpo ir igyję mokslo 
iš pūslėtų valstiečių ranku. 

Piliečiai ir pilietės! Aš .a 
tau vėliavose lietuvių, žydų 
parašus, nematau tik lenkų, 
o žinau, jų čia Kaune yra, 
jie nenorėjo drauge su kitais 
eiti prie valdžios tartis (bal- 
sai: "Nereikia jų!"). Jie sto-j vi šalia. Šiendien, šią svar-j 
bią valandą, kai iš visų pu-, 
sių apsiausti priešų, jokio. 

neutraliteto negali buti. Kas 
ne su mumis, tas prieš mus! 
Te gyvoja laisva, nepriklau- 
soma Lietuvos Valstybė! 

LIETUVOS PILIEČIU 
BALSAI. 

Laisvosios Lietuvos Vyriau- 
sybes Mmisterų Pirmininkui. 

Kurdami Valstybę mes 
tuomet tegalėsime nuspręsti 
vidaus, politikos ir ekono- 
mijos atgimimo klausimus, 
kada turėsime savitą ir ne-] 
priklausomą Lietuvą 

Tą sunkų uždavinį mes 
tikimės atlikti savo visos 
Lietuvos demokratijos pa- 
jėgomis, ir nelaukdami iš 
'svetur pagelbos, pekelti d va 

sinę ir medžiaginę tautos 
gerovę. 

Bet žiauri imperialistų 
reakcija, lenkai, rusai kol- 
čakiniai su bolševikais ir vo- 

kiečiai siaučia aplink mus 
ir mano pagrobti musų kraš 
tą savo naudojimo tinklan, 
kas be galo sunkina musų 
darbą. 

ir musų pačių netvarka, 
savivalė, nesumanumas, tur 
to aikvojimas ir t.t. kiek- 
vieną žingsnį mus trukdo ir 

! stabdo valstybės darbą. 
Bet mes tikime, jog musų 

kraštas tuomet tegalės apsi- 
ginti nuo savo priešininkų, 
susitvarkyti viduj ir sudary- 
ti demokratinę Lietuvos res- 

publiką, kada prie darbo 
stos visos demokratinės Lie- 
tuvos pajiegos. 

Todėl mes, žemiau pasi- 
rašiusieji partijų atstovai, 
karštai kviečiame Vyirausy- 
bę tuojau: 

i 1) imtis ginklo ne tiktai 
pireš bolševikus, bet ir prieš 
besiverženčius į musų valsty 
bę lenkų legionus ir įsibrio- 
vusius draug su vokiečiais 
Kločako batalionus; 

2) šalinti iš žvalgybos ir 
štabo, kurio rankose krašto 
apsauga, visus valstybei ne- 

ištikimus lenkų ar rusų 
žmonės; 

3) šalinti tokius pat gai- 
valus, kur jų yra, ir iš kitų 
musų valstybės įstaigų; 

4) mažinti ekonomijos rei 
kalams ministerių skaičių, 
bekurių musų valstybė gali 
apsieiti; 

5) mažinti ir valdininkų 
skaičių, be kuirų einamas j darbas gali vykti; 

6) steigti demokratines vi 
sam kraštui vienodais pa- 
grindais nustatytas savival- 
dybės įstaigas; 

7) eiti neatidėtinai prie 
Steigiamojo Seimo; 

8) įstatymais apdrausti 
darbininkus nuo dvarininkų 
naudojime; 

9) veikiau paskelbti įsta- 
tymą, kuriuo konfiskuoja- 
mas turtas visų, nusidėjusių 
Lietuvos nepriklausobybės; 

10) varžyti valdininku 
savivaliavimą ir budriau pri 
žiūrėti jų pareigų atlikimą; 

11) panaikinti, kur gali- 
ma, karės padėtį ir duoti 
spaudos, žodžio ir susirinki 
mų lasivę tiems piliečiams, 
kurie stovi ant Lietuvos ne- 

priklausomybės pagrindo ir 
dirba valstybės kūrimo dar- 
bą. 

Kaunas 1919 m., rug. 25 
V. Požėla, L. S. D. Parti- 

jos Dr. M. Nasvytis, LSLD, 
partijos atstovas. V. V. Si- 
dzikauskas, D. T. L. Santa- 
ros atstovas. M. Krupavi- 
čius, L. Kr. D. Partijos at- 
stovas. Parašas neišskaito- 
mas — Lietuvos Žemdirbių! 
Sąjungos. J. Špakevičius, T. 
Pažangos partijos. J. Šimo- 
liunas, — Neprigulmigos 
kuopOš (kliubo) atstovas, j 

KODĖL PLATINASI BE- 
DIEVYSTĖ? 

Į tą klausimą labai gerai 
ir teisinggai atsakė "Drau- 
go" no. 233 p. Uosis. Tik gai 
la, kad p. Uosis baigdamas 
savo straipsniuką daro be- 
reiškimus planus kaip tai be 
dievystei "užbėgti" už akių. 
Bet tokie jo plainai įvyk- 
džius relybėj turėtų grieš- 
tai priešingas pasekmes. 

Kiti Draugo "literatai," 
jei ką kalbėdavo apie laisva 
manius, tai prikišdavo jiems 
tamsumo dėmę ir drįsdavo 
tvirtinti, kad laisvamaniai 
nėra daugiaus nieko skaitę 
apart kokio šlamšto laikraš- 
palaikio. Gi p. Uosis teisin- 
gai pastebėdamas visiems to 
kiems pliauškiams pabraukė 
per nosį. (Žingeidu, ką jie 
dabar kalbės?) Ponas Uo- 
sis pašte bėjo, kad laisvama- 
niai daug daugiaus uz kata- 
likus, skaito rimtų raštų, 
kaip tai Dr. Šliupo, Vinco 
Kudirkos ir kitų. O apsis- 
kaitę rimtais arštais vyrai ir 
būdami dorais asmeniškai, 
suprantoma, turi didelę į- 
tekmę tarp liaudies, — dau- 
gelis žmonių juos taip spar- 
čiai paseka, kad kunigai per 
ambanus jokiu budu nesu- 

spėja už bėgti bedievystės 
plėtojimusi už akių. 

Tai šventa tiesa! Nesusi- 
pratęs ir nežinąs k 
butų tas, kuris baiic. • 

faktą užginčyti, lai : :i 

maniai yra perskaitę i natų ir 
daugelį raštų ir vien del tos 
priežasties jie tapo laisvama- 
niais. 

Bet toliaus p. Uosis labai 
klysta manydamas ir kalbė- 
damas, kad rimtų raštų pla- 
tus apsikaitymas sulaikytų 
bedievystės plėtojimusį. Bu 
tų kap tik priešingai. To la- 
biau, jei, skaitytojas bandy- 
tų patirti "musų gyvenimo, 
musų tikėjimo pamatus," 
prie ko ragina p. Uosis. 

Jog, kaip diena, aišku, 
kad patirti gyveniimo pama- 
tus, patirti tikėjimo pama- 
tus, (tik ar jie randasi kur?) 
neužtenka pasiskaityti kele 
tą brošiūrėlių, kurias nuro 
d o p. Uosis. Gyvenimo pama 
tus patirti, reik labai plačiai 
apsiskaityti įvairių raštų ir 
sunkiai pagalvoti; o kuomet 
jau įbrisi į tikėjimo sapnus, 
tai "pamato" bejieškodamas 
paklysi ir kaip jo nesurasi, 
tuomet busi priverstas pasa- 
kyti, kad jo nėra. Na, čia 
jau graičiausia atsiras laisva" 
manybės pamatas. Ir pasi 
J Skavojant tam tirinėjimui 
laisvamaniai ugs, it bara 
vykai po letu. Apsiskaity- 
mas tai žiburys į laisvama- 
nybę. 

Labai linksmu, kad p. 
Uisis tą pastebėjo ir ragina 
žmones prie skaitymo. Iš- 
tikrųjų, kad katalikai iki šiol 
buvo apsileidę ir nebandė 
perskaityti nei vieno geres- 
nio brošiurėlio. 

Skatyti rimtesnius rais 
tus yra neatbūtinai reikaiin 
ga. Tik skaitant reikia mąs_ 
tyti — savo išvedimus dary- 
lti ir prie to nepatartina skai- 
Ityti venpusiškus raštus. Rei 
kia skaityti abiejų pakraipų 
ir paskui juos sulyginti ir to 
kiu budu jieškoti kame tiesa. 
O žmogus taip skaidydamas 
pataps apsišvietęs i ma- 
nantis vyras. Toki. 
Lietuvai labai reikia, .1- 

rant skirtumo kokiejie nebū- 
tų laisvamaniai ar tikintieji. 

Geras tikintis, geras ir lais 
vamanis, bile tik jis yra do- 
ras, išmintingas ir su prakil 
n?ais norais žmogus. 

Tatai visi skaitykime, j ieš- 
kokime savo gyvenimo ir sa 
vo tikėjimo "pamatų," o tuo 
met pasijausime visai kitoj 
atmosferoj, ir taip apsiskaitę 
kas tapsim, kas netapsim, 
bet naudingais žmonėmis vis 
patapsim. 

Tulelis. 

23-oje dienoje 
Lapričio-Nov. mėnesio 

1919 metų 
Sueis vienas metas 
Nuo pasirodymo 

''LIETUVOS" dienraščio 
Pirmo numero. 

Tūkstančiai 
Amerikos lietuvių 
Metą laiko atgal 

Užsirašė "Lietuvą" ir 
"Lietuva" buvo jų 

Kasdieninis svečias. 
Dabar-gi, 

Po metų laiko 
Vėl tūkstančiai 

Amerikos lietuvių, 
"Lietuvos" skaitytojų 
Užsirašys dienrašti 

Sekantiems metams. 
"LIETUVOS" ofisan, 
Apie Lapkričio 23 d., 

Suplauks 
Daug tūkstančių kiškų 

Su PINIGAIS* 
Už "LIETUVOS" 

prenumeratą. 
Kas gi išdrįstų 

Palikti be geriausio 
laikraščio 

"LETUVOS?" 
Bus daug tokių, 

Kurie prisius 
Po dešimkę, 

Po dvidešimkę, 
Po penkdiešimkš ir daugiau 

Už "Lietuvos" šėrus, 
Kurių dar šiek-tiek 

Bendrovės ižde pasiliko, 
Be', turi but parduota. 

Jog reikia didinti 
"LETUVOS" šeimyną! 
Oi, bus darbo-darbelio 

"LIETUVOS" ofiso 
darbininkams! 

Na, dirbsime išsijuosę. 
Prakaituosime, 

Bet 
Kad greičiau ir geriau 

Patarnaut 
Kad tinkamiau 

Atsakyti į jų laiškus, 
Kad sumažint ofisui darbą, 

"LIETUVOS dienraščio 
Administracija 

Nuoširdžiai prašo 
Dienraščio skaitytojų 

Pradėti nuo šios dienos 
Rūpintis 

Atnaujinimu prenumeratos. 

VALENTINA DfcfiSSMAKING 
COJ<LEG3 

Mokina «!wr1rao \tir\įhrx)r 
dl«.roniU ir vakarais dėl b^r.Uo u 
namu. Palludijicisi išd»:r»da "J ir 
rba. raiylilte, o rnęp paafptnngs'njfl 
nt.Hktl Juieb patiki tu*, 
oš pampinamos dykai. AtsitankykiU 

2407 W. Macilton 
SARA TATKK. PrinctpaJ 

Tel Drovcr 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAC 
Valandos: nuo 9 ryto iki 0 vak 

Nedėliomis vagai sutarimr 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

PRANEŠIMAS. 
Rezignavus "Lietuvos" ben 

'rovės manager'iui p. Bačiu- 
ntii, prisiėjo man laikinai iižim 
t i jo vėtą. Nuo šios dienos, 
pa- raukus laikinuoju mana* 

ger'iumi likosi paskirtas ]). B. 
Varašius dabartinis bendro- 
vės knygvcdis. 

Dr. K. D ra. t gelis, 
Lith. Pub. Co. Prės. 



1$ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
HARRISON IR KEARNEY, 

N. J. 

Švento Vardo Draugija 
rengią didelę parodą, kuri 
įvyks spalio 12 diena 1919. 
Paroda prasidės 1:30 vai. 
po pietų. Visi Harrison'o ir 
Kearney's lietuviai stengki- 
mesi imti dalyvumą šioje pa 
rodoje. Čia turėsime progą 
pasirodyti svetimtaučiams, 
kad esame lietuviai, o ne ko- 
kie ten leni ai ar rusai, bol- 
ševikai. 

šiame pandoje dalyvaus 
įžymus vyrai, i: urie daug vei 
kia šios šalies politikoje. Ir 
čia mes kaip tik turėsime 
progą su tais vyrais susipa- 
žinti ir išgirsti jų nuomonę 
kas link Lietuvos laisvės. 

Tai-gi nebūkite kur ten 
grįčiose ar smuklėse užsida- 
rę. Bet visi imkite f1 dyvu- 
mą šioje milžiniškoje parodo 
je, kad svetimtaučių akyse 
pasirodytume didelis būrys. 

Prietam grieš vienas iš di- 
džiausių benų, kuris yra Lie- 
tuvos apskričio benas. 

Draugijos ir kuopos steng- j 
kitės visos imti dalyvumą. 
Ir jeigu apie šią parodą no- 

rėtumėte kokios informaci- 
jos. Kreipkitės į šios parodos; 
rengimo komitetą, kuris su-į 
teiks jums reikalingas ži- 
nias. 

Paroda prasidės nuo lietu 

viškos bažnyčios ir kampas 
Davis ir Penktos gatvės. 

Atminkite broliai, kad 
mes dar tokios progas ik' 
šiol neturėjome. Dėlto steng- 
kimės stoti į eilę maršuotojų 
kad tuom pagelbėjus Lietu- 
vai išgauti neprigulmybę. 

Parodos rengimo komite- 
tas. 

Juozas Baurušaitis, 
St Baurušaitis, 

Holy Name Society, 
Harrison, N. J. 

DETROIT, MICH. 

Žodis Detroito lietuviams. 
Visa lietuvių tautą dabar 

sustojo ties vienų ir svarbiau- 
sių klausinių, kaip išgauti Lie 
tuvai Laisvę ir Neprigulmybę? 
Visos lietuvių kolonijos dirba 
kad atsiekus tikslą. Ir apžvel- 
gus darbo vaisius matosi, kad 
nemr.žai nuveikta. 

Šiandien, pasaulyje, didžiai 
sia role losią tautų raumenis 
Kurios tautos turi tvirtesnius 
raumenis, tos ir yra įtektnin- 

gės. Juk taippat nedidelės belgi; 
serbų, graikų ir rumunų tau- 
tos yra. Ket dclko su jomis skai 
u»si didžiosios Europos tautos 
ir kodėl jos losią svarbia rolę 
politikoje? Gi todėl, kad jos tu 
H tam tikras įstaigas ginti sa- 

vo tieses ir nepaliečiamybę. 
Dabar yra svarbiausia pašau 

110 valanda, kur rišamas tautų 
likimas. Jeigu šitą proga pra- 
žiopsosime, kitos tokios gal ne- 

sulauksime, kur padarytą klai- 
dą butų galima atitaisyti. 

Čia kalbu apie liletuvių ka- 
riunienę, kuri yra svarbiausių 
mūsų tautos, šių dienų klausi- 

mų. Daugybė lietuvių kolioni 
jų jau turi suorganizavę skait- 
lingą kariuomenę, kurią vadi 
na Lietuvos Liuosybės Sar- 
gais. 

Jos tikslas yra "Tėvynės mei 
lė", praktiškas ir fiziškas lavi- 
nimosi ir buti pasirengus ginti 
žmoniškumą ir laisvės princi-l 
pus. 

L. L. Sargu skyrius ir pas 
111 ils Detroite yra suorgani 
zuotas. Tai-gi nežiurin pažiu 
rų nei partijų visiems Detroito 
lietuviams pridera rašyties 
prie šio skyriaus. Katalikas 
tautininkas ar ei^ilikas, kuriam 
rupi Tėvynės laisvė turi stoti 
eilėn Lietuves Liuosybes Sar- 
m- 

Kas nori prisirašyti ateikite 
susirinkiman, kurie yra laiko- 
mi kas ketvergas 7:30 vai. va- 

kare Šv. Jurgio parapijos sve- 

tainėje. Vyrai nemiegokime! 
Visos tautos kovoja už savG 

liuosybę, kovokiame ir mes! 
Atliuosuokime Lietuvos kruti- 
nę, kurią dabar priešas spau 
džia. Lai lietuvio rinka vėl at-, 
mina, kaip užduoti skaudų kii 
t j, kad nuo musų turto ii 

tiesių visos svetimos tautos at- 

sitrauktų. 
Jus jaunikaičiai i>avo širdy- 

se ir-gi jaučiate tautos sopę! 
i Gana skriaudas ir panieką kęs- 
ti. Šiandien visu lietuviu vyru 
yra šventa priederme ginti Lie 
tuvą nuo jos priešų. Dar kartą 
sakau stokime prie Lietuvos 
Liuosybes Sargų skyriaus ir 
"kovokime už Lietuvos Nepri- 
gulmybe! 

L. L. Sargų Valdyba. 

IGNAS I SAVO ŠIRDUŽĘ. 
Kak iškleis blindelė Rau- 

kad iš vaško pečius dirbs, Ta 
lai geri metai bus, Tada 

: mumis ir sujungs! 
Į Kad klestės, kad žydės 
Balti akmenėliai, 

Kad iškleis blindelė Krau- 
donas uogeles! 

BARGENAI. 

Mūrinis, geras, 2 augštu, 2 
flatu namas, po 6 kamba- 
rius Namas ant Bridgeporto. 
kaina $2500.00. 
Mūrinis, geras, 2 augštu na- 

mas, 2 flatu po 5 kambarius. 
Ant Bridgeporto, 
kaina $2300.00. 
Mūrinis, gražus, 2 augštu 
namas, 2 flatai po 6 kamba- 
rius su vanomis, ant 40 pė- 
du platumo loto. 
Ant Bridgeporto 
kaina $4800,00. 

A PETRATIS &CO 
3249 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 611. 

F A R M O S 
Lietuviai delko neatvažiuojate i>rio 

mus? Musų kolonija dar nesena, gali- 
ma rast visokiu farmų pas mus ne- 

teip kaip kitur kada agentas neprilei- 
džia prie savininko žemės. Pas mus 

pats gali derėtis kaip tik nori. Kaip 
girdėt tai jus važiuojate ten, kur tik 
galima augint pušelės arba aržuilai- 
čiai jsikerėjusieji palei žemi:). Delko 

nevažiuojate kur puikius javus augi- 
namo jus tik parsitraukite laikrašti 
^Amerikos Ūkininką'*, o ten rasite 

viską apie farmas, jų gerumą., jų dir- 

bimu. Parašykite, d prisiusime jums 
gražių farmų listą, kur rasite visokių 
pigių brangių, mažų ir didelių farmų. 

Adresas: 
AMERIKOS ŪKININKAS 

P. O Box 96. Hart, Michigari 

Gaukle kopija Soveros lietuviško kalcn- i 
doriaus 1920 metams savo aptiekojo, arto < 

parašyk ir pareikalauk tiesiog nuo mus. • 

Gaunamas dovanai I < 

Kosulys 
yra tai įkyrius symptomas, kurs 
nerouM priduoda daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- 

galin a taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip 
kiti daro: Imk 

Severa's 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsarją Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerkles skaudėjimo ir spazmodiška 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jūsų aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, Kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. tak- 
sų, arba 50 ct. ir 2 ct. taksų. 

•7* y •> ; jv-,ht \ 
W. F. SEVERĄ 

CEDAR RAPIDS," m 
i.. 

Dividendas 8§ Nuošimtis 
Liet. Amer. Pramones Bendroves 

Nutarta išmokėti l=ms met. iš pe!no nuo apyvartos 

Pra(')1 berraininis dividendas mokėsis Sausio mėnesyje, .1920. 

Gaus visi pilnai užsimokėję šėrininkai, taipgt tie, kurie pasįskubms 

nusipirkti šėrų nevėliau kaip prieš 30 d. Spalio, 1919m. 

Jau dabar Šerai yra verti po $15.00, bet iki minėtai dienai nu- 

tarta pardavinėti sena kaina, po $10.00 šėrą. 
Todėl kiekvienas dar gali suspėti nusipirkti, o kurie jau yra par-. 

ke, savo šėrų skaičių padidinti. 
Atmink, dabar pirkdamas išlaimi trigudai: a) pigiai įsįgysį šė- 

rųs, b) naudosiesi pirmutiniu dividendu, c) pagreitinsi pakelti Lie- 
tuvos pramoniją. 

Šerų užsirasymus su pinigais siųskite šiuo adresu: 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. Greene Street Baltimore, Md 

DR. F. O. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės ligos. 
Tonsllal prašalinami. Kreivos alijs 

atitaisomos Akiniai pritaikomi. 
Valandos: 9 iki G. Nedėlioinfj 10—12. 

120 So. St-tc St., Chicago, UI. 

Pliones: Yardn 155—551 j Rcsidcnce Pilone Di ver 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
SG01 SO. HALSTED ST. Clil \GO| 

Phono Canal 2F7. 

DR. C. K. KLIAUGA 
..Denlistas... 

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

iki 9 vakare. 

Praktikuoja Jau motaf 
S149 8. Morgan 8t., k;rt<5 S2 
ftpeelalittaj Moteriškų, Vyn^kir 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 3—10 ryto, 32—% 
plet. »—» vilk., v—v. 

TELEFONAS YAH03 687. 

DR. I. E. MAKARAS. 
Lietuvis Gydytr jas ir Chirurgas. 

Perkėliau savo ofisy, į mirusio 
Dr. D J. Bagočiaus ofū-:;; J So. 
Mici.igan Avo., Roseland, 11!. kur 
ir praktikuosiu tarpe lietuvių šiame 
mieste ir apielinkėje Telefonas ofi- 
so Pullman 34.;, 

Rezidencija: 451" So. \Vocd Street. 

Telefonas Yarrls 723 Chici'.go 

Di\ M. Herzman i 
B RUSIJOS 

Cčrti 'irtiivian s i! ioma« v<!f K' "«< 
tv, kaipo patyręi gyūytojas. cVinir^a ; 
h Akušeri!. Į Gydo aitriai ir chcoūiski* liį,as. r; 
ry moterų ir vaikr, paga! naujau 
tr.rtodas. X-Ruy ir kitokius eJ'.fctro 
r rietaisui. 

Oflsa3 ir Lahoratorl/a: 1025 W. lotJ» 
Sfrect, netoli Fiik Street. 

VaLANi)OS: Nuo 10—\2 pMij, !r 
6—3 vakarais. Tc'.cphor.c Carui 311U 

GYVENIMAS: 3412 Sc. HatMefl : 
VAr.ANTV>*« " -*+ tiktai. 

Tclcphonj Yards 1532 

DR. J. KUUS 
Lietuvis gydytojas ir chiriircas 

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

paslaptingas vrų ligas. 
3259 So. Halst^d St„ Chicago, II!. 

Tclephoue Drover 5052 
DR. A. JUOZAITIS 

.... DENTISTAS 
Valandos nuo 1° ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioraia pagal sutartj. 
3251 S. HALSTED ST.? CHICAGO 

GYDYTO/AS IR CHiRURGAS 
Cliicagos 4712 S. Ashland A ve 
Ofisas: Tel. Drover 7042 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisus: Tel. Cicero 5961 

Rezidencija 3335 W 66-th Street 
Telephono l'rosiject 8585 

itlttllllllim ........ 

Daktaras 

Jonas VII. Sarpalius 
Gydytojas ir Chirurgas. 
3252 S. 15ALSTED ST. 
Ofiso valandos 

ryio Iki 12 
t iki 4 popitt 7 iki 3 vai. 

Telefonai 
Ofisas Yzvds 2G-U 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienyti] Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų šuaių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer" State Bank,, 
141 WasFiington Street, New York, N, Y. 

SKAITYKITE "LIETUVA" 

Į Svetaines ir negavo matyti 

iCrutarnyjif Paveikslu 
AMERIKOS LIETU IIT 

Ir Didžiausios Lietuvių parodos 
LIETUVOS LAISVĖS VARPO IŠLEISTUVIŲ 

Todėl, žmonėms reikalaujant, šie krutamieji paveikslai 
DAR BUS RODOMI 

Utarninko Vakare, 
Spalių-Octf ber 7 d., 7tą valandą vakare. 

HALSTED STREET INSTITUTIONAL 
MOKYKLOS SVETAINĖJE 

1935 S. Halsted Str. tarpe 19-tos ir 20-tos 
r-—' 

Šių paveikslų reikalauja lietuviai kituose miestuose ir turime juos kuogreičiausiai išleisti iš Chicagos, todėl kurie dar šių paveikslų nematė, pasiskubinkite juos pa- matyti ir duokite progą kitų miestų lietuviams šiuos istoriškus paveikslus pamatyti. 
įžanga tik 35c.—Vaikams 20c. Širdingai Kviečia 

LIETUVOS LAISVĖS VARPO KOMITETAS. 
llOif iliiiinitiiti 

llMillll|l|i|||||t|||| 

Kiekvienas Chicagos gyventojas gali pas mus pirk- ti, su mažais pinigais, Jotą; ir kada jisai turi "Caoii" 
lotą, tai męs iam pastatome i.am?, už kurį ;is gali aio~ 
ket1 tiktai raudomis, pc $15 j mėnesį. 

Lotai kainuoja taip: 
30 peclii ilgio X 123 pėdu ilgio, $500.00 
25 pechj ilgio X 126 pėdų ilgio, $450,00, su visais in- 
iaisymais ir geriausioj vietoj Chicagoje, tarp naujų na- 
rnų kaip čia parodo ant šio paveikslo. 

Su visokiais reikalais kreipkitės pas: 



DU ALUDARIU NEPILDO 
UŽDRAUDIMO TIESAS, j 

Dviejų alaus išdirbisčiųi 
vedėjai yra kaltiname nepil- 
dime uždraudimo tiesų. 
Jais yra:Rudolph Lederer, 
pirmininkas šiaurinės Ame- 
rikos alaus dirbtuves, 2336 
Cooper gatvės ir Hasterlik 
pirm. Best Breving kompa- 

nijos, 1317 Fletcher gatvės. 
Jiedu yra kaltinamu už 

per daug dėjimą i alų alko- 
holiaus. Mat, jiedu darė aių 
su 2-34 nuošimčio sp'rite, o 

valdžios yra leista dėti tik 
puse vieno procento, alko- 
holiaus. 

Dabar jiedu yra užsidėję 
po $20,000 kaucijos. Advo- 
katas Joseph Fleming jud- 
viejų bylą karštai giną. Bet 
kurie laimės nežinia. 

Teisėjas Landis pakviete 
septynis teisdarius dcl išty- 
rimo jų padaryto alaus. Ir 
tuomet teisėjai alų ištyrė, 
pripažino, kad jis nėra svai- 
ginąs. Ir tuom alus išdirbė- 
jams bus kur-kas geriau pa- 
siteisinti. J 

DOMAI T. M. D. KUOPOS. 

T. M. I). Chicagos apskri- 
čio susivažiavimas, kuris at- 
sibuvo rugsėjo 14 dieną. Nu 
tarė sekanti susivažiavimą 
laikyti spalio 1 2d., 1919 m. 

Lietuvos Bendrovės svetainė 
je, 3253 So. Morgan gatvės, 
Chicago, 111., 

TYs bus tai pamatinis, T. 
M. D. Chicagos apskričio su- 
sivažiavimas. Jame yra ma- 

inomą daug ką nuveikti. 
Kaip tai: kaip geriąs sutvar 
kius Šėmo raštų išleidimą. 
Pakėlimą agitacios, rinkti 
knygas ir siųsti Lietuvon. 
Rengimą moksliškų ir ap- 
švietą platinančias paskai- 
tas. Tiems tikslams bus ren- 

kamos komisijos. 
Dėlto pageidaujame, kad 

visos Chicagos apskričio kuo 
pos, kaip tai: Indiano, Illino 
jaus ir VVisconsino Valstijos, 
jau išanksto rengtųsi. Ir kuo 
met apskričio susivažiavi- 
mas įvyks spalio 12 d., kad 
kuodaugiausiai delegatų pri- 
siųstų. 

Laikinąją apskričio 
valdyba: Pirm. J. Vaišvilas, 

Rast. M. K. Šilis. 

MOKYTOJAMS PAKELS 
ALGAS. 

Chicagos apšvietus komisi 
ja savo susirinkime paskyrė 
du nilijonų dolerių, 2,000 
000. dėl pakėlimo algų vie- 
šų mokyklų mokytojams. Ir 
$1,000,000, del bonus, kurie 
bus išdalinta mokytojams, 
dėl pagerimo jų būvio. 

ŠĮ metą Chicagos apšvie^ 
tos komisijai, mokytojų už- 
laikimas atsieis $7,000,000. 
Peter A. Mortenson viešų mo 

kyklų vedėjas, sako: Chica- 
goje kas metas prisideda 
apie 60,000 gyventojų. Kas 
reiškia, kad mokinių kas me 

tas pasidaugina nuo 10,000 
iki 15,000. Tuomet reikia 
samdyti daugiau mokytojų 
ir tuom miestui apšvietos 
fondui išlaidos pasididina. 

Augštųjų mokyklų moky- 
toju mažausia alga bus $3, 
220. ir didžiausia $4, 720. 
metams. , 

Viešųjų mokyklų mokyto- 
jų nuo $2,100 iki $3,850. 

Kuomet New Yorke ir ki- 
tuose miestuose mokytojų al 

gos yra nuo $1,250 iki $3, 
350.' 

Pasirodo, kad Chicagoje 

mokytoju algos yra augštes- 
nes negu kituose miestuose. 

L1UOSYBĖS SĄVAITĖ 
CHICAGOJE 

—— 

Chicagos Lietuvių Taryba 
pereitoje pėtnyčioje turėjusi 
savo susirinkimą, kuriame 
apkalbėta pakeltas klausi- 
mas apie Lietuvos Liuosy- 
bės savaitę, kuri prasideda 
15 dieną spalio. 

Chicagoje, kaipo didžiau- 
sia lietuvių kolionija Ameri- 
koje, paskuptiniais laikais 
dirba tikr? valstybini darbą, 
nuosekliai gelbėdama musų 
tėvynei kovoti už savo lais- 
vę. 

L'-; tu vos Liuosybei Sąvai- 
tės užduotimi yra nukelti 
tulą fondą, kad ir ant to- 
liau varius politinį veikimą 
ypač Suvienytose Valstyjo- 
se, kur neužilgo ketina atsi- 
daryti pirmas posėdis tau- 

tų lygos ir kuriame gal bus 
sprendžiama apie Lietuvos 
likimą. 

Todėl Amerikos lietuvių 
politiškas veikimas turi but 
sustiprintas visais atvejais, 
idant męs, kovoję už Lietu- 
vos laisvę per ilgus laikus, 
rimtai baigtume garbingą 
darbą už išliuosavimą Lietu- 
vos iš svetimo jungo 

Kova už Lietuvos laisvę 
dar nepasibaigė. Dar trimi- 
to balsas skelbia tėvynai- 
niams apie pavojų, kuris 
gręsia musų tėvams, močiu- 
tėms; musų broliams, sesu- 

tėms; — vergijos šmėkla dar 

stygso prieš jų akis. 
Ir Chicaga dar stovi ant 

sargybos. 
Draugijos, kuopos, it tie- 

Vytauto karžygiai, dar nesu- 

vyniojo kovos vėliavų ir nei- 
na posilsin,-laukia kovos 
pasekmių. 

Pasigirdo naujas kovos tri 
mito balsas ir Chicaga vėl 
stoja eilėsna. Stojo eilėsna, 
kad išbuvus kovoje iki galo 
ir užrekordavus savo vardą 
istorijos lapuosna sykiu su 

visais ištvėrimiais kovoto- 
jais už Lietuvos laisvę. 

Ir chicagiečiai savo tikslą 
atsieks. 

Chicagiečiai jau atliko 
nevieną didelį darbą ir jie^s 
kaipo pritilusiems karei- 
viams, tas nesunkiai duoda- 
si. 

Paskutiniame susirinkime 
Liu.osybės Sąvaitės klausimą 
kuris yra gana didelis ir pai 
nus (imant atydon Chicagą) 
išrišo ir dalinai sutvarkė į 
valandą laiko. Ir negalima 
kitaip butų elgtis, nes Chica- 
gos Lietuvių Taryba turinti 
daug svarbių reikalų, kurių 
svarstymas esti būtinas. 

Abelnai paėmus Chicagos 
Lietuvių Taryba pradeda iš- 

sivystyti tartum į mažą par- 
lomentą. Tai džiauginantis 
apsireiškimas, nes tuomi ruo 

šiama Lietuvos ateičiai vals- 
tybiniai žmonės. 

Chicaga rūpinsis netik sa- 

vo vietiniais Liuosybės sąvai 
tės reikalais, bet taipgi gel- 
bės ir vakarinėms lietuvių 
kolionijoms. Jau apie Chi. 
Tarybos sekretoriaus J. P. 
'Ewaldo, 2554 W. 69th st., 
atsikreipė keletas kolionijų 
iš vakarinių valstijų, ir jų 
reikalais pradedama rūpin- 
tis. 

Vakarinės lietuviu kolioni 
jos! Lai skaisti vakarinė 
žvaigždė buna musų obalsių, 
ir męs sekdami ją pasisteng- 

kim atlikti darbą kurio lau- 
kia nuo mus Lietuva. 

Kovos už Lietuvos laisvę 
artiansi vakaras. Tat dirbki- 
me iki vėlai, kad su ryto auš 
rine suskambėtų Lietuvos 
padangėje iškilmingi žo- 
džiai. 

.Neprigulminga Lietuvos 

j Respublika. 
Pirmyn prie darbo! 

Draugija Pranešimai 

PRAN EŠI M AS. 

Visų kolioniju Laisvės Savaitės 
Komitetams. 

Gerbiamieji Laisvėn savaitės veikė- 
jai. Malonėkite susirinkti utarninko 
vakare, Spalio 7 d.. 8 vai. vakare. "Lie 
tuvos" Bendro*'ės Svet 3249 S. Mor- 
gan St. 

Malonėkite susirinkti skaitlingai, 
aes yra daug reikalą apkaibėjimui— 
prslrengimni prie Laisvė? Savaitės 
šventės. Malonei kviečia visus Komu- 
us ir veikėjus 

A. L. Lukr.s. kon. r.r.ryr. 

Tarybos Ekstra Susirinkimas. 
Chicagou Lietuvių Tarybos Pildan- 

čio Komiteto 21 nario Jvyks ekotra su 
sirinikikiiau seredoj, S dieną, spalio 8 
vai. vak., Wodmano svet. Susirinkime 
svarbiuoju klausimu svarbiuoju klau- 
simu bus apkalbėjimas Liuosybės Sa- 
vaitės reikalu. J P. Eveldas, Sekr. 

WEST SIDE. 
T. M. D. 28 kps E\tra suisrinkinias 

jvyks antradienyje spalio 7 7:30 
vai. vakare, M. Meldažio svetainėje. 
2244 W. 23rd Place 

Susirinkimas yra šaukiamas reikale 
rengimo vakaro ir kitų svarbių reika- 
lu. Visi nariai būtinai atsilankykite 
ir užsilikusius metinius mokesčius 
užsimokėkite. Taipgi atsiveskite drau 
gus bei drauges, kurie norėtų prisira- 
šyti prie šios apšvietos draugijos. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 
S. L A. 208tos Moterų Kuopos susi- 

rinkimas jvyks seredoje, spalio 8 d, 
7:30 vai. vakare. Pello\vship svetainė- 
je, 831 W. 3:<: d Place. Visos narės mel 
džiame atsilankyti, nes yra daug svar- 
bių reikalų r'iėl apkalbėjimo. 

E Šatkauskienė, sekr. 

PEIKIA PAGELBOS 

MOTERŲ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKIA 
MERGINU 

ir 
MOTERŲ 

VALANDOS: 8 |K| 4:45 
SUBAVO'vllS IKI PIETŲ 

Prie lengvo, švaraus ir žingeidaus 
Darbo 

POPIERINIŲ BAKSU DIRBTUVE 
c.KRYMI'J DIRBTUVE 

SIENINIU POPIERIŲ DIRBTUVE. 

PA7'YRIMAS NEREIKALINGAS 
¥ 

PASTOVUS DARBAS 

GEROS ALOOS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAME MERGINU. 

Reikalauame 2o merginų prie lengvo 
dirbtuvės darbo. $14.00 j savaitę Desi- 
mokinant Ant šmotuku (pic-ce \vork) 
nuo $16.00 iki $20.00 į savaitę. Moka- 
me bonus kas tris mėnesiuf. 
American Insulated Wlre & Cablc Co. 
954 W. 21st Street. 

PARSIDUODA FOTObR.AFIŠKAS 
BIZNIS (STUDIO). 

Puiki 30x20 pėf'ų moderniška gale- 
rija, su aparata. ir fotografiškais 
rakandais. Prag renimo kambariai 
prie vietos Biznis randasi vakari- 
nėj adlyj Chicagos, tirštai apgyven- 
toj lietuvių ir jvairių tautų kolionijoj. 
Kito tos rųšies biznio art nėra. 

Krepkites antrašu: 

1435 S. 49th Ct.. Cicero, 111. 
' Telefonas Cicero 3051. 

I REIKIA PAGELBOS. 

MOTERŲ. 
I 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ |R MER.GINU 

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

RATHBORN HAl R AND 
RIDGVVAY CO. 

1418 W 22nd St. 

REIKALINGA MERGINA A N 7' 
FARMU. 

Reikalinga mergina dirbti ant far- 
mų prie stubos darbo Savininkas ne 

vedęs. Gerai merginai yra gora proga. 
Labai puiki vieta ir labai linksma gy- 
venti. Reikale tolimesniu paaiškinimu 
rašykite čiuo adresu. Martin Shareiva. 
Cissna Park, 111. 

REIKALAUJAME 

MOTERŲ |R MER.GINU 

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

RATHBORN HAl R AND 
RIDGVVAY CO. 

2279 So. Union Ave. 

REIKIA PAGELBOS 

VYRŲ 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKALINGA 
JAUNU VYRU 

PRIE 
Darbo mušu merchandise 

Departamente. 

LENGVAS DARBAS 

PILDYMAS ORDERIU 

VYNIOJIMAS IR 

PAKAVIMAS PREKIŲ 

PUIKIOS ALGOE. "UIKIOS 

PP.OGOS I3IDIRBTI GKRA DARBA 

VALANDOS: 8 VA 4:45 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINC.TON ST. 

REIKIA FAGELBOS 

VYRŲ 

REIKALINGAS aunas jvyras dirbti 
aptiekoje. Turi buti pat/ręs Darbas 
pastovus. Atsišaukite tuojaus: F. A. 
Juozapaitis, 3601 S. Halsted Street, 
Chicago, 111. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

LEBERIU 
TROKERIU 

WERKOUSEMANli 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKALAUDAMA anglių mainie- 

riu su šeimynomis ir nevedusių j Ken 
tueky valstiją.. Didelis užmokestis, už 
gavimu darbo nereikia mokėti. Streiku 
nėra. Kreipkimės: 30 S. Canal Street. 

Parsiduoda Studebaker trulcas. Goras, 
tinkamas poslinkiam darbui. Pigiai 
Reikalaudami pamatyti kreipkitės į 
"Lietuva'1, 

Parmos.. 
Extra Bargain Extre 

Pirkitošj rudenj farmas didžiausioj 
Lietuviu Tekiniukų kolonijoj, Ameri- 

koje, kurioj yra por 450 lietuvių uki- 

ninkų. kur šjmet varant čissuvirš 50 

pirko farmas lietuiai, kurie turime sa 

vas ūkiškas draugijas laisvas ir kata- 

likiškas, turime bažnyčia ir kunigų. 
Anglai farmeriai matydami tokj dide 

lį skaitliu lietuviu čionais pereinant 

gyventi mufuo1os. laukan iš tos Lietu- 

viu Kolonijos, palieka mums savo pui 
\ 

kia ijtaisyta suksė, kad parduotume 
lietuviams ,kad ir u žr.gTfhs kęanių 
ne Et'.aglam snesinor itarpe lieutvių 
gyventi kaipo jums kad nesinori tar- 

pe svetimu gyventi. Broli lietuvi, ku- 

rio mylit savo kalbą ir ♦aut?, jums ge- 

riausi proga apsigyventi mūsų koloni- 

joje kuri yra patogesni 'r geriausi 
vieta del Lietuvių ant ūkių gyvenimo 

Amerikoje apielinko puikaus turgauno 
miesto Scottvillės, Mich. Kolonija 
randasi prie pat Michigan Leikos van 

denyno j kur galima laivai ir trauki- 

niais atvažiuoti žemė derlingiausi 
(lol visokiu javu, daržovių, rodų ir pie 
vu. Molis su juodžemių, upeliais ir 

! ežerais geri žviravoti keliai. puikio- 
mis farmomis apgyventa. Mos ti'rlme 

80 farmų paėmę iš anglu farmerių, 
kurie mufuojasi laukan |š tos lietuvių 
kolonijos, vionot yra mažos, titos di- 

desnės farmos; vienos yra su menkais 

budinkaai. pigios, kitos yra su pui- 
kiausiais jrankiais: su pelningais so- 

dais. Turimo sunirk? dabar iš rudens 

farmą gausit nuo kelių šimtų iki tūks- 

tančio dol. pigiaus. Rudenles gyvulius, 

sėklas ir ūkio mašinas antrų rankų 
gausi už pusę kainos. Naudokis proga 

Atvažiuoki tuojaub mes apvežiosima 
su automobiliu tas farmas veltui, iš 

kurių galėsi pasirinkti tinkamesnę 

farmų. Priimsime Liberty Bondsus už 

pilną, kainų, kad dabar pirksite už li- 

kusių skolų nereikės mokėti procentų 
ir taksų, kol pareisi gyventi pavasary. 

Garantuojame, kad viskas taip yra tei- 

singai. kaip mes rašome, jeigu netai- 

pos rasite, kaip mes čia garsimane, 
mes jusų gelžkelio lėšas apmokėsime. 
Tilnai galito pasitikėti mumjs, nes 

mes esame tos kolonijos uždėtojais 
ir jos apgyvendintojais lietuviais ir 

m> a drauge su savo lietuviais ūkinin- 

kais gyvenome po šiuo adresu: 

A. KIEDIS CO. 

Rohinson Building, 
Scottville, Mich. 

SEARS ROEBUCK & CO.! 

S HIP PIN G DEPARTMENT 

REIKIA 
MERGINU 

IR 
MOTERŲ 

VALANDOS: NUO 3 IKI 4:45 
SUBATOJ IKI P!E7'U 

Gera vietp energingoms ir darbščioms 
merginome ir moterims, kurios nori 

mokinties darbo musųShipping 
Departamente. 

štai kokis darbas vyniojimas ir riši- 
mas pundeliu, svėrimas siutinių ir tt. 

PASTOVUS DARBAS 

PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOK ES'/'IS. 

GEROS PROGOS ISSIDIR.BTI 

GERA DARBA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

PLATINKITE 
"LIETUVA" 

BULVES | R KOPŪSTAI 
TiK-k:i parvežta kar:>is iš \\isconsin 

Bulvės labai gražios ir miltingos. Par 
slduoda labai pigiai. .Meldžiu kreiptis 
pas. 

Feliksas Bielo\vskas, 
Kilevičiaus name, 

2239 So. Lime St., Chicago. 

Pirmas lietuviškas Hctolis Chicagoj, 
prie 1606 South Halsted St. šisai Ho- 
tolis nėra brangus dėl darbininkų žmo- 
nių, taipgi parsamdome Bingeliams ir 
ženočiams ir priimame pakeleivius. 
Ruimai parsamdomi nua dienos, savai- 
tės, arba mėnesio. Kainos prieinamos, 
taipgi su valgiu. Naminė valgykla. 

ONA PETRULIS, Savininkė. 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs.A. Michniewic7. 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją; ilgai prak* 
kavuai Pennsilvan4 

jos hospitalė»e. Pa 
sėkmingai palarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims i> 
merginoms 
3113 So. Halsted St 

(Ant antrų lubų) 
Chicagi, III. 

AKUŠERKA 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki veTai VS^arr 

FARMOS! 
Tie, kurie norite gyventi ant farmų, 

tai yra p-eriausia vieta lietuviškoj ko- 
lionijoj Vilnius. Vilas, County Wis- 
consine. Kurioj daugybe lietuviu gy- 
vena ir visi yra užganėdinti, čia že- 
mė labai derlinga, ant kurios viskas 
gorai auga, ir žemė randasi prie ge- 
ležinkelių gerų kelių ir gražių ežerų 
ir upelių. Jei pirksi sau žemę tai ži- 
nok jog perki nuo savininko o no nuo 
aven o. Męs esame savininkai 50.000 
akrų žemės, ir turime paskyrę 5,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrėm Kazimierą Gad- 
liauską tos kolionijos direktoriumi, 

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

120, 160, akerj Galite pradėti dirbti 
farmą su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 

farmą išmokėtą. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas. Ir prii- 
mame Liberty bond.sus už pilną vertę 
ir lotus kaipo dalį {mokėjimo ant fa r- 

mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 

Eagle River. Wisconsin. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Purų, Lentų. Rimų Ir 8togams Poplcrto 

SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stuby Iš vidaus, po $1.50 ui galionu 

CARR BROS. WRECKING CO. 
80034039 SO. HALSTED STREET. CHICAOO. ILL. 

JL.liBRKTY BONDS 
CASH 

J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke A ve. 

M$s perkame Li*:irty Bonds ti 

pilnį "Cash" vert«. Atneškite 
arba atsiųskite. 
Atdara kasdien nuo 9—C 
Utarninkais Keivorgaii ir 
Subatomia 9—9. tarpe Wood 'j Paulina gatvių: 

Jus galit turėti pas save naa- S B Gi 'Jadaryto iš 9er°s Selyklos ir 

muos puikaus naminio alaus. ^ Apyniu, kainuos 20c galionas 
KAM JUMS RŪPINTIS — PASIDARYKITE SAŲ ALAUS NAMIE 

Musų sutaisymas iš apyniu lapbiausiai tinka naminiam darymui gėrimu 
Iš jo galima padaryti pastiprinantį gėrimą arba girą. Jis yra 3utaisytas iš 

grynu sveiku ir daugiausiai užganėdinančiu sudėtiniu 
M :sų surašas užganėdintų kostumerių auga k;.">diena tūkstančiais, kas ro- 

do kad mušu sutaisymas labai tinka žmončrr.s Jis yra sutaisytas žmonėms, 
kurie gana ilgą laiką darbavosi šioj srityj. id^.,c jums suteikus progą turėti 
puikaus puikaus alaus namie. 

Pardavinėsime per trumpą laiką. Nes nuo Sausio 1, 1920, bus užgintas par- 
davinėjimas, todėl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 
tinai ateičiai. Gavę nuo jusų vieną dolerį ($1 00) męs prisiusime šį sutaisy- 
mą. iš kurio galėsite sau pasidaryti 5 galionus puikiausio alaus, putojančio 
ir su skoniu tikro alaus. Su sutaicv u prlslųsim nurodymą padarymui alaus. 

ŠIS SPECIALIS PASIUL' MAS TESIs TIK PER 30 DIENU. 
Sutaisymas ant 20 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jus 

jus sučėdysite $1.50. Ligšiol dar teisės negina siuntinėjimą šio sutaisymo. 
Jame visai nėra alkoholiaus. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, kurį męs prisiunčiamo, ir kuris yra jums suprantamas 

Siųskite savo orderį šiądien ir mes jums orisiųsime greitai. MES GVA- 
RANTUOJAME JUMS UŽGANEDINIMA. 

Musų knygutė pilna receptų rodančių kaip padaryti namie viskę, alų 
vyną ir kitokius puikius gėrimus, bus jums išsiųsta gavus nuo jusų vieną dolerį pinigais arba money orderį. 
Rašykite šiuo adresu: Michlgan Wholesale Home Brew Supply Co., 281 FARNSVVORTH AVE.. DETROIT, MICH 

Kuris garsina savo bizni Dienraštyje "Lietuva", 
tas visados turi iš to geriausias pasekmes. 

Todėl visi Garsinkitės "Lietuvoje". 

NAUJAS PIRMOS KLIASOS 

Garadžius 
3205—3207 SO. I-IALSTED STREET 
tik -ką tapo pabaigtas ir Ims atidarytas 
Spalio—Octobcr 15 d., 1919 m. 
Garadžius bus švariai užlaikomas, ap- 
šildomas, atdaras diena ir nakti. 

KAINOS VIDUTINES." 
Atkreipiame atydą ant geros vietos šio 
garadžiaus. 

PETER KRASAUSKAS 
3249 S. HAI.STED STREET 

Teleplionc lloulevard 611. 
(A. PETRATIS & CO. OFFICE.). 
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