
ORGANIZUOKIMĖS PRIEŠ 

LENKŲ VERŽIMOSI 

LIETUVON. v 
L I T H U A N I A I L Y 

NEPRIGULMINGA 

LIETUVA 

DABAR ARBA NIEKADOS! 
.... ■ ■■■>»—=—MII m Tini ^" — ■ ■■ ■ ■ ■■ i——m*tt MM-.—■wiiin.wir.il aiy 

METAI:d?eVnrTi!' No- 243 CHICAGO, ILL., SEREDA, SPALIO-OGTOBER 15 d. 1919. KOPIJA COPY 2c 
Pl'BLISHED AND DISTR.IBUTED UNPER PERMIT (NO. 582) AUTHOR IZED BY THE ACT OF OCTOBER 6, 1917. ON FILE AT THE POST OFFICE: OF CHICAGO, ILLINOIS. BY ORDER OF THE PRESIDENT, .A. S. B'JRLESON, Pofc+mągtcr C«ner;.-: 

cstonii kanuoles Maraoja 
RiP 

Ryga atkirsta nno Berlyno. 
jr ,«>• ♦ 

Visuotina mobilizacija boiše- 
vikiškoį Rusijoj. 

Caro pusbrolis gelbsti Goltziri. 
ESTONU KANUOLĖS 

BOMBARDUOJA RYGĄ. 

fyga, spalio 12 c L (per 
Kopenhageną spalio 14 d.). 
Specialis korespondentas 
laikraščio Chicago Daily 
News M. Farbman praneša, 
d ak Rygą bombarduoja es- 

tonų šarvuoti traukiniai. 
Minėti traukiniai turinti ga- 
na didelio kalibro kanuclių. 

Vokiečių kariumenė lai- 
kosi ant kairiojo Dauguvos 
kranto; gi jungtinė latvių 
estonų kariumenė ant deši- 
niojo Dauguvds kranto. Ir 
vieni ir kiti bandę pereiti 
upę, bet be pasekmių. Lat- 
viai dar nebuvo apleidę ry- 
tinės Rygos miesto dalies. 

Ruso- vokiečių vadas pul- 
kininkas Bermondt buvo iš- 
kėlęs tris sykius baltą vė- 

liavą, matomai, nori pradėti 
derybas, kaip jis pasiūlė 
latviams ir estonams bevie- 
liu telegrafu, bet latviai ir 
estonai be perstojimo ap- 
šaudo miestą. 

Šiuo ruso-vokiečių judėji- 
mu statoma pavojun visos 
Baltiko šalįs ir Latvijos už- 
rubežinių reikalų ministeris 
nuvyko Lietuvon ir Lenki- 
jon, kad išgavus jų pagelbą 
prieš užpuolikus. 

Baltiko Šalįs tik gins, save. 

Revelis, spalio 12 d. (per 
Kopenhageną spalio 14 

d.) Specialis koresponden- 
tas laikraščio Chicago Daily 
New praneša, kad Estonijos 
ministeris užrubšžinių rei- 

kalų užreiškęs, jog Baltiko 
šalįs neketinančios kariauti 
prieš ką nors su užpuolimo 
siekiais, bet tik gins savo 

laisvę. 
Girdi kitaip nei negalima, 

nes jų neprigulmybe dar 
nėra užtikrinta. Gi admiro- 
las Kolčakas ir generolas 
Denikinas tiesiog užreiškę, 
jog jie sunaikins Baltiko ša- 

lių iieprigulmybę, jei jos 
butų ir įstengę susiorgani- 
zuoti kaipo neprigulmingos 
šalįs. 

Baltiko žalis stumia prie 
bolševikų. 

Aplinkybės taip susidėjo, 
kad Baltiko šalįs tiesiog stu- 

miamos prie bolševikų tai- 

kytis, nes kitaip jos trumpu 
laiku butų sunaikintos, jei 
joms reiktų kovoti ant vi- 

sų frontų. 

I Estonijoje net išsidirbo 
'nuomonė, kad jei kas nepri- 
taria taikai su bolševikais, 
tai jis esąs Kolčakinių drau- 
gas, kas reiškia šalies prie- 
šą ir einąs prieš Baltiko ša- 
lių neprigulmybę. 

Dujų bombos Rygoje. 

Kopenhagenas, spalio 14 
d. — Latvijos užrubežinių 
reikalų ministerija išleido 
vakar pranešimą, kad vo- 

kiečiai kovoje Rygos fron- 
te naudoja bombas nuodi- 
nančių dujų. 

RYGA ATKIRSTA NUO 
BERLYNO. 

Berlynas, spalio 13 d. j 
(per Kopenhageną, spalio 
14 d.). Sušinešlmai tarpe 
Berlyno šiądien tapo per- 
kirsti. Platesnių informaci- 
jų nera. 

VISUOTINA MOBILIZA- 
CIJA BOLŠEVIKIŠKOJ 

RUSIJOJE. 

Helsingforsas, spalio 14 
d. — Iš gilumos Rusijos pra 
nešama, kad Rusijos sovie- 
tai esą paskelbę visuotiną 
mobjfiizaciją, kad kiekvie- 
nas sveikas vyras butų už- 
tektinai priruoštas milita- 
riame moksle, idant reikalui 
prisiėjus galėtų stoti apgini- 
man šalies. 

Atsišaukime į valstiečius 
pabriežiama, kad kiekvie- 
nas valstietis privalo pa- 
švęsti savo liuosą laiką mili- 
tariam lavinimuisi, idant 
galėtų apginli savo ukę ku- 
rią priešai tyko nuo jo atim- 
ti. 

GOLTZĄ PALAIKO 
CARO PUSBROLIS. 

Paryžius, spalio 14 d. — 

Čia yra gandų, kad genero- 
lą Goltz ir kitų judėjimą 
prieš Petrogradą, bolševi- 
kus ir abelnai visus, kurie, 
nori atstatyti buvusią Rusi-| 
jos imperiją jos senose ry-1 
bose, palaiko didkunigaikš- 
tis Cirilius, kuris, sakoma, 
isvežęs iš Rusijos daugybę 
aukso Vokietijon. 

NORVEGIJA NORI 
MURMANO PAKRAŠČIO. 

Kopenha genas, spalio 14 
,d. — čia gauta žinių, kad 
'Norvegijos valdžia norinti 

| Neparmatytos bėdos. 

Dedi Šamas stengėsi nubausti vokietį; tuom tarpu naminiai reikalai ant 
tiek pablogėjo, kad turės nemažai pasidarbuoti kol užtaisys įvairias spragas. i 

dar gauti Murmano pakraš- 
tį savo kontroleri, kaip kad 
jai teko prižiūrėti Špicbev- 
gen salų archipelagas. 

ŠESl BANDITAI APIPLĖ- 
ŠĖ LAIVO KELIAU- 

NINKUS. 

Batim, Kaukazas. šeši 
keleiviai kurie keliavo laivu 
Konstantin kaipo paprasti 
keliautojai, apiplėšė turtingus 
keliauninkus, kurie vyko iš į- 
vairių vietr Konstantinopolin 
nupirkimui prekių. Nukentė- 
ja daugiausia pirkliai iš Tifli- 
s>o Baku, Erivan ir kitų. 

Plėšimas buvo atliktas tikrai 
sumaniai ir drąsiai, nes šeši vy 
rai subėgo apvaldyti visa laivą. 
•Tie nutvėrė apie 3fi milijonų 
rublių auksu ir caro valdžios 
vertingomis popieromis. 

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
APLEISTI MASKVĄ? 

Kopenhagenas, spalio 14 
d. — vietos bekraščiai gavo 
pranešimų iš Helsingforso, 
kad Rv>s;jos bolševikai ruo- 
šiasi apleisti Maskvą; tas 
buk daroma nuo laiko, 
kada Denikino armija už- 
ėmusi Kurską, t. y. nuo vi- 
durio rugsėjo mėnesio. 

BELGIJA ĮVEDA PROG- 
RES f VES MOKESTIS. 

Bmssells, spalio 14 d.— 
Vakar Belgijos senatas vien 
balsiai priėmė bilių, kuriuo 
įvedama šalyje progresyvės 
mokestįs nuo Įplaukų. Šį 
bilių priėmė atstovų butas 
pereitą pėtnyčią. 

FRANCUZIJA NUSTOJO 
27 KARIŠKUS LAIVUS. 

Paryžius spalio 14 d. — 

Prancūzijos laivyno minis- 
teris šiądien pranešė, kad 
sFrancuzija bėgyje pereitos 
karės nustojusi 27 kariškus 
laivus, kurių tarpe žuvo ii 

i trįs drednoutai. 

ITALIJA SUTINKA DA- 
i RYTI FIUME NEPRI- 

GULMINGA. 

Paryžius, spalio 14 d. — 

Laikraštis Petit Parisien pra 
neša, kad jis gavęs žinių iš 
patikėtinų šaltinių, jog Ita- 
lija nusprendusi sutikti su- 

| tverti iš Fiume ir apielinkės 
neprigulmingą valstiją. 

Bet sykiu Italija buk ir 
kalausianti, kad prie Fiume 
valstijos isektų jos ^.emės 
Dalmacijoje, t. y. Italija no- 

rinti, kad Fiume nebūtų ap- 
supta iš visų pusių vien tik 
Jugo-Slavijos žemėmis. 

VOKIEČIAI SVARSTO 
BLOKADĄ BOLŠEVIKŲ 

Berlynas, spalio 14 d. —| 
Vokietijos valdžia imasi 
svarstyti talkininkų pasiu- 
lijimą, kad prisidėtų su blo- 
kada prieš bolševikišką Ru- 
siją. 

Nėra jokių oficialių pra- 
nešimų šiame reikale, bet 
šionykščiuose politiškuose 
rateliuose kalbama, kad vo- 
kiečiai neapsims kategoriš- 
kai daryti tą ar kitą. 

ATSIDARĖ KELIAS 
HAMBUGR-NEW YORK. 

Berlynas, spalio 14 d. — 

Šiądien išplaukė iš Ham- 
burgo į New Yorko oustą 
prekinis laivas. Tai pirmas 
laivas iš šio uosto j New 
Yorką beveik nuo pra- 
džios. Laivas veža maišytas 
prokes. 

PRAŠO NUIMTI EMBAR- 
GO NUO KVIEČIŲ. 

Washington, D. C., spalio 
14 d. — atstovų bute šią- 
dien pranešė atstovas 

lYoung, ka r. direktorius 
'Amerikos grudų korporaci- 
jos kreipėsi prie prezidento 
Wilsono, idant butų nuim- 
ta embargo dėl išvežimo ir 
įvežimo kviečių. 

ANNUNZIO TUOJ 
APLEIS FIUME. 

Fiume, spalio 14 d. —j j Čia pasklydo gandas, kad' 
Anmmzio šalininkai tuoj 
apleis Fiume. Pats Annun- 
zio, kaip tapo pranešta ser- 

gąs ir keliaus Ryman gy- 
dytis. 

Laivas Persia, kuris pri- 
buvo su ginklai? į Fiume, 
buvo skiriamas Chinijon. 
Annunzio atsakydamas i 
valdžios ir laivų kompani- 
jos protestą visiems pade- 
kavojo už gerai pastatytą 
laivą. 

ANGLIAKASIAI KALTI- 
NA SAVININKUS. 

Indianapolis, spalio 14 

j d. — Angliakasių unijos 
j viršininkai išleido ilgą pra- 
nešimą kaltindami kasyklų 
savininkus, kad del jų ne- 

tikusio elgimąsi iširo ang- 
liakasių ir darbdavių kon- 
ferencija, kurioje buvo 
svarstoma algų klausimas. 
Delei tos priežasties gali 
kilti angliakasių streikas. 

DEMOBILIZUOJA FAN" 
CUZIJOS ARMIJĄ. 

Paryžius, spalio 14 d.— 
Šiądien prezidentas ?oin- 
care pasirašė po dekretu, 
kad butų demobilizuojama 
Francuzijos armija, nes tai- 
ka skaitoma įvykusia. 

! AUSTRIJA SUSIDĖS IŠ 
1 8 AUTONOMIŠKU 
i VALSTIJŲ. 

Vienna, spalio 14 d. —| 
Austrijos premieras Dr. Ren I 
ner užreiške jog jis tikis, j 
kad nauja Austrijos konsti-i 
tucija bus paruošta apie se-l 
kantį pavasari. Austrija, 
kaip plianuojama s iš 
8 autonomiškų c^iotijų. 
Vengrija Austrijon nebus 

jjungta, nors pirmiau apie 
tai buvo manoma. 

SUĖMĖ BOLŠEVIKU 
APŠARVUOTĄ TRAU- 

KINI. 

Kopenhagenas, spalio 14 
d. — Atėjo žinių iš fronto 
Šiaur-vakarinės Rusijot, kad 
generolo Rodzianko armi- 
jai gerai sekasi kovoti su- 

bolševikais ir jis vis artinasi 
prie Petrogrado. 

Pranešama, kad netoli 
Gatčina Rodzianko suėmęs 
nelaisvėn apie 2,000 bolše- 
vikų, apšarvuotą traukinį, g 
lauko artilierijos kanuoles 
u- daugelį kulk ašvai džių. 

BOLŠEVIKAI PRALAIMI 
ŠIAURIUOSE. 

Archangellskas, spalio 14 
d. — Šiaurinės Rusijos 
priešbolševikiška armija 
pradėjo pasekmingai veikti 
prieš ir užėmė pusę mylios 
bolševikų pozicijų ties so- 

džiumi Peseckaja prie 
Emza. 

SUVIENYTU VALSTIJŲ 
KARIUMENĖ EUROPON 

Washington, spalio 14 d. 
Karės sekretorius Baker 

šiądien pranešė, kad laivu 
President Grant vyksta Eu- 
ropon Suvienytų Valstijų 
kariumenė, kuri skiriama, 
sulyg nuosprendžio talkinin 
kų tarybos, prižiūrėjimui 
tvarkos Silezijoje. Manoma, 
kad Silezijon bus pasiųsta 
apie 5,000 Suvienytų Valsr 
tijų kariumenės. 

ATMETA SOVIETU UŽ- 
TVIRTINTAS PERSK1RAS 

Budapeštas, spalio 14 c\. 
Vengrijos valdžia išleido 
pranešimą, kad perskiros, 
kurios buva suteiktos sulyg 
,sovietų paruoštų įstatymų, 
nėra pripažinamos teisoto- 
mis, ir delei to reikės išnau- 
jo kreiptis prie teismo. Tik 
tos perskiros bus paliktos 
ramybėje, kur persiskirusie 
jau spėjo vėl antrusyk apsi- 

> vesti ar tuoj apsives. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėje. 

| Šiądien greičiau bus lie- 
:taus; kiek vėsiau; vidutiniai 
daugiau šiaurių vėjai. 

Lietuvos gftilitare Misija 
Atvažiuoja Amerikon. 

Jaunime, Lietuva jusų paramos laukia. 

Atvažiuoja delegacija. 

Mūsų atstovai Paryžiuje 
praneša kad Lietuvos val- 
džia užgyre Amerikos bri- 
gadą, organizavimo darbas 
pavesta pulkininkui Ged- 
gaudui, įpulkininkuį Juod- 
žiui ir Žiliui. Pulkininkas 
Gedgaudas netrukus atva- 
žiuoja Amerikon. Tad, ma- 

tote jog rekonstrukcijos dal- 
bas yra daromas ir norin- 

tieji tuojaus gali prie jo 
prisidėti. Norintieji prie 
Lietuvos atstatymo ir jos 
nepriklausomybės apgini- 
mo prisidėti, tai gali pa- 
daryti tapdami Liet. Liuo- 
sybės Sargais, nes kiekvie- 
nam gali buti suprantoma 
jog reikės tuli prisirengimai 
atlikti, o tas pasekmingiau- 
sia galima padaryti tik per 
organizaciją. 

Amerikiečių brigada. 
Šiomis dienomis pulkinin- 

kas Gedgaudas, įgaliotinis 
Lietuvos užrubežio karinės 
misijos padarė sutartį su bu 
vusiu Amerikos armijos ka- 
pitonu Swarthout, pavesda- 
mas jam vardu lietuvių val- 
džios organizuoti brigada, 
kuri stos į Lietuvos armiją 
kaipo atskira vLnata kariau- 
ti su Rusijos bolševikais ir 
ginti Lietuvos ribas. Briga- 
da prisidės ir prie Lietuvo3 
atstatymo, padės taisyti Lie- 
tuvoje geležinkelius, pagel- 
bės tvarkyti miškus ir suda- 
ryti sąskaitą nuostolių pada- 
rytų abelnai karės metu, o 

ypatingai laike vokiečių oku- 
pacijos. Užtatai į oficierių 
ir paoficierių štabą yra pa- 
renkami specialistai nevien 
karės profesijoje, bet taipgi 
sugebus technikoj, inžineri- 

joje, pramonėje ir girininky 
I stėje. Komanda brigados 
I atsiliks angly kalboje. Ang- 
lai priimami j ją lygiomis 
teisėmis su amerikiečiais. 

Priėmimo liuosanorių biu- 
rai atidaryti Paryžiuje, 24 
Rue Bayard, kur kasdien 
atsilanko šimtai tik-kq, išsto- 

į kareivių ir aficieriu žeme=r 
į jusiu iš Amerikos armijo. 
niųjų ir augštesniųjų ran^j, 

įSuverbuotų oficierių ir ka- 
reivių dalis tuomtarpu bus 
sunaudota apsaugojimui pirk 
tųjų iš Amerikos likvidaci- 
jos komisijos prekių, suve- 

žant jas ir bekraujant į lai- 
vus, o kita dalis bus tuoj 
pasiųsta Lietuvon. 

čia Francijoj, bus surink- 
ta tik dalis brigados, kuri 
butų kaipo branduolys, prie 
kurio vėliaus galėtų prisi- 
dėti Amerikos ir Anglijos 
lietuviai, privalą tarnauti 
lietuvių armijoj, arba no- 

rintieji įstoti Į lietuvių ar- 

miją, kaipo liuosnoriai. 
Mokestis oficierių yra 

tokia-pat, kokią jie gauda- 
vo Amerikos armijoje, at- 
mušant 20 nuoš. Mokestis 
Jkareivių yra maž-daug to- 
Jria, kokią gauna Lietuvos 
kareiviai minėtinai dešimts 
Ahlerikos dcliarių mėnesiui 

Su'lyg Tarybos nuspren- 
dimų, lietuviai liuosnoria*, 

: kovo ją už Lietuvos nepii- 
'gulmybę — bus pirmieji 
j gavime žemės iš buvusiųjų 
(valstybės dvarų ir majora- 
jtų. Taip-pat, sulyg priim- 
! to valstybės papročio, turės 
I pirmenybę prieš kitus ga- 
jvime urėdų ir valdiškų vie- 
ptų. Amerikiečiai arba ang- 
lai liuosnoriai, negalėdami 

(Tąsa ant 2-ro puslapio) < 
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JAU PRASIDĖJO 
LIUOSYBĖS KAMPANIJA 

Šiandien prasidėjo "Lietuvos Liuosybės 
Savaite" (paskiau pratęsta į dvi savaiti). Tai, 
taip sakant, Liuosybės kampanija dėlei sukėli- 
mo (reikalingos pinigų sumos dėlei paliuosavimo 
Lietuvos iš-po svetimo jungo, kurį lietuviai 
nešė per ilgą dešimtmečių eilę. Dabar lietuvių 
tautai prisiartino valanda sutraukyti ją var- 

žančius pančius ir tapti liuosa ir savistovia... 

Dabar arba niekados!.-. Bet ar galime per- 
imti tą baisų žodį "niekados"! Ne, — męs ži- 
nome tik "dabar". Liuosybė tuojaus—męs visi 
trokštame liti )sybės ir esame tvirtai pasiryžę 
viską sudėti ant Liuosybės aukuro. 

Męs turime daug priešų, kurie stengiasi 
mus vėl pavergti, suvaržyti, — kurie pageidau- 
ja; užslopinti musų tautinį savitumą — lietu- 
višką kalbą ir būdą, musų papročius, musų tau- 

tinę sielą, tautinius jausmus. 
Bet tai bergždžias jų troškimas, tuščios 

castangas. — Lietuvių tauta nepergalima — tą 
patvirtina praeities istorija. Lietuviai atsilaikys 
ir dabar — jie išeis iš to tautų sitkurio pergalė- 
tojais ir laisvais piliečiais Laisvos-Ncprigulmin- 
gos Lietuvos. 

Taigi per šia Liusybės Kampaniją pa- 
rodykime atvirai savo priešams, kad męs neper- 
galimi, kad męs viską dedame ant Tėvynės ir 
Tautos aukuro. Pas i rodyk ;me gaimgais! Au- 
kaukime — kuodaugiausiai aukaukime! Ką gi 
reiškia Amerikoje gyvenantiems lietuviams su- 
dėti savo Tėvynės ir Tautos paliuosavimui 
100,000 dolarių!! Kas gali atsisakyti nuo tos 
šventos aukos? Kas nenori liuosybės ir gero- 
vės savo kraštui ir savo vientaučiams?! Tai 
visu mūsų priedermė — pirmutinė priedermė* 
Dėlei tos (imant bent vienos dienos uždarbį) 
aukos nei vienas iš musų nenuskriaus savęs ir 
nepablogins savo būvio. Taigi aukaukime ir bu- 
kime pergalėtojais ir ištikimais laisvos Lietu- 
vos piliečiais! 

ATSARGA GĖDOS NEDARO. 

Kiekvienas iš mūsų g»erai žino šita prie- 
žodį. Tai labai gilus ir naudingas priežodis, 
kuri reikėtų visadhs turėti omenyje nuo, viso- 
kių priepuolių, negerumu ir nelaimių. 

Gal didžiausias žmogaus priešas — tai 
liga, paskui kuria seka mirtis. Visi dar atsi- 
mena apie pernai rudenį siautusią Amerikoje ir 
daugelyje kitų kraštų influenza, kurią papras- 
tai vadino "fliu". Nuo šitos ligos mirė šimtai 
tūkstančių žny-nių — pačiame savo tvirtume. 
Nemažai šita liga pakirto ir lietuvių. 

Galimas daiktas, jog influcnza gali atsi- 
kartoti ir Šį rudenį. Tuli laikraščiai persergsti 
savo skaitytojus, patariant buti prisirengusiais, 
sutikti tą uemalonią viešnią. Tvirtinama, kad 
inflttenza būtinai atsinaujins ir šį rudenį- Tr 
tai visai galimas dalykas. Sekant augščiau pri-| 
vestą priežodį, lietuviai turi apsisaugoti nuo tos i 
užkrečiamos iigos. 

Kadangi mfluenza pereina nuo vieno žmo- 
gaus ant kito, ypač per spjaudymą ir čiaudėji- 
mą, tai patartina prisilaikyti sekančių taisyk- 

Laikyties atstu nuo kiekvieno žmogaus, ku- 
ris turi influenzą arba jos simptonus. 

Nebūti buriuose. susirinkimuose air, abel- 
nai, kur daug 'monių; jei galima eiti — eiti) pėsčia darban. 

Užlaikyti kambarius š'lt.ais, bet prideran- 
čiai juos išvėdinti; leisti saulės spinduliams ap- 
šviesti juos. 

Numazgoti rankas prieš kiekviena valgi- 
Stengtis kosėti, spjauadyti ir čiaudėti i*ri- 

silaikant atsargumo taisyklių, t. y., pridengiant 
burną ar nosį skepetaite-nosine arba ranka- 

Pajutus skaudėjimą raumenyse, skaudė- 
jimą galvos ar šiaip skaudėjimą kitose kuno da- 
lyse, reikia atsigulti lovon k tuoj pakviesti gy- 
dytoją, pasiliekant lovojie, kol ^gydytojas ne- 

užtikrins visišką sveikumą. Geriau dar pasilikti 
bent tris dienas po nusistatymo normalės tem- 
peratūros. 

Patartina dar apsisaugojimui nuo influen- 
zos naudoti nietyliii-pelmni (primaišant kiek 
nitu) arbatą. — Bei svarbiausias dalykas — 

stengtis kvėpuoti tiktai tyru oru. 

TIK SOLIDARIŠK.UME PERGALE. 

Solidariškunias — tai tvirčiausias gink- 
las kovoje už laisvę ir pagerinimą savo būvio. 
Sis laikotarpis — tai kova už laisvę mažų tau- 
tų i'r tr>. darbininkų būvio pagierinimą. Subruz- 
cb-stijudo viso pasaulio darbininkai — jie rei- 
kalauja tinkamesnių darbo išlygų. Toje kovoje, 
prieš kapitalą ar darbdavius jie panaudoja 
streiką- Tečiaus streikas turi prasmę ir pasek- 
mę, jeigu tarpe darbininkų, paliestų streiku 
viešpatauja visiškas solidariškumas. Priešin- 
gai, — tik darbininkų jie^ų silpninimas i'r darb- 
davių rėmimas. 

Dabar Suvienytose Valstijose tęsiasi plie- 
no darbininkų streikas. Darbdaviai arba kom 
panijos skelbia, kad streikas baigiasi jų išloši 
mu, — kad darbininkai grįžta dalrban., Tečiaus, 
streikuojančių vadai tvirtina, jog streikas tę- 

siasi toliau ir jog jis užsibaigsiąs tik darbiniu 
kų laimėjimu. Taip dalykai stovi Pittsburgh'': 
apielinkėje, Oliio valst. (pav. Youngatown) ii 
Gary, Ind. 

Pažvelgus į tą plieno darbininkų streiką 
lengva pastebėti, jog tarpe streikuojančių nėn 

reikalingo solidariškumo, kas ir daro streike 
neaiškiu- Jei darbininkai suprastų savo reikalu: 
ir veiktų solidariškai, tai laimėjimas butų užtik- 

rintas. Reikėtų /rimčiau žiūrėti į momente 

svarbą. 
Nevv Yorke sustreikavo apie 11,000 vežč 

jų — jie laimės, jeigu laikysis solidariškai 
Krovėjų (apie 40,000) streiką manoma už- 

baigti tarv' 1 keliu; stre-ikieriai laikosi tvirtai 
Prii e stovi angliakasių streikas, ku- 

ris turi ] : ,i i«lėti nuo lapkričio 1 d. Fedtral< 
valdžia yra pasiryžusi išrišti streiko klausim: 
tarybų keliu. Tarpe angliakasių pastebiama; 
aiškus solidariškumas. 

TEISYBĖ LAIMĖS. 

Tai tvirtina latviai, kurių kraštą užplu 
do sujungta vokiečių-rusų kariumenė, vadovau 
jan gen. Goltz. Latviai, neturėdami sunkio 
sios artilerijos, yra priversti kol-kas trauktie: 
atgal; — taip jie, kaip pranešama, apleido Ry 
gą ir kitas svarbias pozicijas. Vienok tulos( 
vietose jie laimėjo susirėmimus — tai buvo ne- 

paprasto narsumo ir patriotiškumo laimėjimas 
list >nai irgi stoja latviams pag lbon. 

Ir latviai nenustoja viltie, ant galutine 
laimėjimo — jie šventai tiki f teisybės pergali 
i«r jie vi i. tvirtai pasiryžę kovoti už savo teise! 
iki laimėjimo. Latviai žino tik (Tu žodžiu: lai 
mėli ar čuti. Jų obalsis: "Teisybėje—pergale!' 

Ir nėra abejonės, kad teisybe laimes 

RUDUO — AMŽINA 

Ruduo — 

Amžina mirtis, 
Baimė, šiurpulys 
Siaučia šiauris: 
Ruduo — 

Amžina mirtis. 

Jivrgimt kelmai, 
Marių paviršis 
Dejuoja piktai: 
Ruduo — 

Amžina mirtis. 

Rugienos pilkos 
Šiaurio paliestos 
Verkia liūdnai: 
Ruduo — 

Amžina mirtis. 

Miškų, laukų 
Šaukia širdis: 
Ruduo — 

Amžina mirtis. 

Tšcik į lauką 
Tr tu neregįs 
Sušuksi: 
Ruduo — 

Amžina mirtis. 

26, VIII, 1919- 

M F RUS. 
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LIETUVOS MIL1TARE MI- 
SIJA ATVAŽIUOJA 

AMERIKON. 

Jaunime, Lietuva jusų 
paramos laukia. 

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
— 

« 

pretenduoti masų urėdų ar- 

ba žemes, baigdami tarny- 
stę, gaus, sulyg nuopelnų! 
bonusą pinigais, kurs, pri- 
dėjus prie jų aktualės da- 
bartinės algos (10 dol. i 
mėnesį) sulygtų algai, ku- 
vii jie gaudavo Amerikos 
armijoj. 

Atsišaukimas j lietuvių 
jaunimu. 

I Jaunime, musų troškimai 
ir svajonės jau pildosi, Lie- 
tuvos nepriklausomybė jau 
ne svajonė bet įvykusis fak* 
tas. Lietuvos neprklauso- 
mybę,' kai mum praneša jau 
pripažino ir AngUja. Rei- 
kia tikėtis, kad greitai ir Su- 
vienytos Valstijos paseks 
pavyzdį liuosyb^ milinčių 
valstijų, kurios jau pripaži- 
no Lietuvos nepriklausomy- 
bę; ypač duoda mums pro- 
gą tikėtis, kad Suv. Valstijos 
bus sekančios pripažinime 
Lietuvos nepriklausomybės, 
nes Suv. Valstijor gerai žino 
ką erikšia svetimas jungas ir 
moka apibranjinti žmonių 
teises. 

LI Atgavus Lietuvai nepri- 
klausomybę reikės dar daug 

; pastangų padėti kol atstaty- 
sim bent tą kas laike karės 

, likos sunaikinta ir kas yra 
neatbūtinai reikalinga nepri 

■ klausomai valstybei. Iš pa- 
starųjų nuotikių Lietuvoje 
matome, jog tenikščios jie- 
gos nevisos gali buti įkinky- 

į tos rekonstrukcijos darban, 
nes-kaikurie savymeilės ir 
užgrobimo dvasia persiėmę 

1 kaimynai kėsinasi ant tik 
ką pražidusios nepriklauso- 
mos Lietuvos valstybės, to- 
dėl Lietuvos sunams prisei- 
na statyti suvo jiegas ir kru- 
tinę tėvynės laisvę ir nepri- 
klausomybę ginti, 

i Matydami kas Lietuvoje 
dedasi, mes Amerikos lieiu- 
viai, ypač jaunimas, kurie 
iki šiol taip energingai dir- 

■ bom del Lietuvos labo, nn- 

tik kad negalime rariKų nu- 

leisti, bet su padvigubinta 
.energija privalome darban 

> stoti kad jį tinkamai užbaig- 
■ ti, kad užbaigti statyti tą 

Dievnamį kuriame musų 
gentkartės galės didžiuotis 

ir kuriame lietuvių tauta jau- 
sis laiminga. Kad darbą 
tinkamai atlikti, privalome 
buti prie jo gerai prisirenku 
siais. Beabejo visiems yra 
aišku, kad būdami pakriku- 
siais mažai ką galėsim nu- 

veikti, tad sueikim arčiaus 
suremkim pečius, džiaugi- 
nančios pasekmės mus lau- 
kia! Jaunime, stokim po vė- 
liava Lietuvos Liuosybės 
Sargų! 

Pastebėjau, kad kai kurių 
tarpe pasirodė nerimavimas 
ir abejonės ar bent bus gali- 
ma kada nors savo tikslas 
atsiekti. Nors daug ką bu- 
tų galima šiame reikale pa- 
sakyti, bet manau pakaks 
šiuo tarpu pranešimo iš Pa- 
ryžiaus, kurį žemiaus paduo- 
du, kad nušvieti kas mumis 

į laukia, kas yra daroma ir 
kuomi mes galime pirisdėti. 

Kas yra Lietuvos Liuosybės 
Sargai? 

Lietuvos Liuosybės Sar- 
gai yra lietuvių jaunimo 
organizacija. Prie šios or- 

ganizacijos gali priklausy- 
ti: 1) Lietuviai tarnauvu- 
sieji Amerikos arba kitų 
valstybių kariuomenėje, 2) 
kiekvienas sveikas, doras ir 
geras tėvynainis lietuvis, 
trokštantis tėvynei kuomi 
nors pagelbėti. Reikia pa- 
stebėti, kad amžius skirtu- 
mo nedaro, bile tik sveikas, 
doras ir geras lietuvis, tad 
ir gali tapti nariu minėtos 
organizacijos. 

Lietuvos Liuosybės Sar- 
gų užduotimi yra: Dora, 
krikščioinškas gyvenimas. 
Tėvynės meilė. Protiškas ir 
,fiziškas lavinimąsi. Buti 
pasirengusiems ginti žmo- 
giškumo ir laisvės4 prinei- 
įpus. Ginti tėvynės laisvę 
ir teisėtai išrinkta žmonių 

1 
: valdžią. Buti prisirengu- 
siems prie didžiausio pasi- 
aukavimo ir, reikalui esai/ 
statyti savo gyvybę už tėvy- 
nės nepriklausomybę. Kas 
pritaria tokiems tikslams y- 
ra nuoširdžiai kviečiamas 
tapti nariu Lietuvos Liuo- 
sybės Sargų organizacijos. 

Kiekvienoje kolonijoje 
susidaro tos organizacijos 

t būrys, kuriam bus iš centro 
suteikta numeris iš eilės. 
Kolionijų būriai sudaro ap- 
Iski •ičius, o apskirčiai suda- 
ro vieną centralę raštinę. 

! vyriausias organizatorius. 
Tisą organizaciją tvarko 

Kiekvienas būrys išsiren- 
ka sau raštininką ir organi-j 
zatorių, tą patį padaro ir 
apskričiai; reikalui esant 
organizatoriai patį: pasi- 
renka sau padėjėjus. Orga- 
nizatoriai renkami vieniems 
metams. Burių susirinki- 
mai laikomi bent kaitą į 
mėnesį; 'apskričių suvažia- 
vimai atsibuna tik patarus 
vyliausiam organizatoriui. 

Atsiekimui virš nurodytų 
tikslų, būriai steigia vaKa- 

rinius kursus. Kadangi fi- 
ziškam lavinimuisi budai 
kariuomenėje naudojami y- 
ra tinkamiausiais, todėl ir 
Lietuvos Liuosybės Sargai 
fiziškam išsilavinimui tuos 
budus naudoja. Visi bū- 
riai privalo naudoti vieno- 
dus fiziško lavinimosi bu- 
dus. Kiekvienas narys gau- 
na tam tikrą kurtelę, kuri 
jam tarnauja kaipo garbės 
ženklas. Nariai gauna 
veltui visus organizacijos 
leidinius. 

Todėl, clar pakartosiu,1 
jaunime, spieskimės po i 
Lietuvos Liuosybės Sargų Į 
vėliava! Atsiminkime mu-l 
su poeto žodžius; "Kur dui 
stos visados daugiaus pa- 
darys; viens pradės, kits 
padės, draug toliaus varys." 

Patyriau, kad įvairiose 
kolonijose susitvėrę bu.iai 
dar nesužimojo su centro 
raštine; tad visų tų burių, 
kurie dar nesusižinojo su 
centro raštine ir dar neturi 
numerio; prašau kuogrei-1 
čiausia susižinoti, kad bu- 
tų galima darbas smarkiaus 
pavaryti. Mes pagaminom 
tam tikras aplikacijos blan- 
ką, kurią kiekvienas norin- 
tis į šią organizaciją įstoti 
privaflo išpildyti. Aplika- 
cijas galima gauti centro 
raštinėje. Centro raštinės 
vedėju yra J. K. Milius, 458 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Norintieji gali kreiptis tie- 
siog prie manės Washinglo- 
an. 

L. L. Sargų Vyrv Org. 

LIETUVOS STEIGIAMA-j 
SAI SEIMAS. I 

Projektas Steigiamamjam 
Seimui šaukti yra baigia- j mas. Šių metų rudenį turi 
but teks atstovai rinkti. Lie I 
tuvos Stegiamasis Seimas! 
artėja. Laikinoji Vyriau-Į sybė a.sakomingai ėjo jai 
pavestas pi.evoles. Kiek- 
vieno Ministerių Kabineto į 

programoj Steigiamojo Sei- 
mo šaukimas buvo pabrė- 
žiamas vyriausiu Vyriausy- 
bės daro uždaviniu. 

Šiandien St. Seimo klausi- ~ 

mas yra svarbiausias lietu- 
vių vidaus gyvenimo lupes- 
nis. Po tiek okupacijos me- 
tų iškentėtų vargų, po tokio 
prispaudimo, kurio kitoms 
tautoms vargu be teko pa- 
tirti, lietuvių tauta pasakys 
pasauliui galutinį savo žodį, 
apreikšdamas tvirtą ir nepa- 
judinamą norą laisvai ne- 

priklausomoj valstybėj gy- 
venti, ir pati, nieko nekliu- 
doma, nuspręs, kuriais pa- 
grindais ji mananti tąją 
valstybę statyti. Šiuo metu 
St. Seimo susirinkimas ir jo 

I nutarimai palies ne tik mū- 

sų šalies vidaus laimę ir 
ateitį, bet ir visam pasau- 
liui parodys, kad Lietuvos 
Valstybės seimas yra ne pa- 
saka, kaip kad musų prie- 
šininkai kitus nori Įtikinti. 
bet gyvenimo faktas, su ku- 
riuo visoms pasaulio Val- 
stybėms reikia skaitytis. Tai 
vienu rankos mostelėjimu 
sugriaus lenkų peršamąją 
uniją, kad lietuviai vieniu 
negali gyventi, o rusų cari- 
ninkams paaiškės, kad jų 
Biulomoji "autonomija ir sa- 

vivaldybė" su įvairiausio- 
mis "črezvyčaikomis," ku- 
riomis remiasi rusų carai ge- 
riausiai atatinka tik jiems 
patiems, nes surumbėjęs 
pro tas nieko prakilnesnio 
politiniam valstybės sutvar- 
kyme negalėjo sugalvoti. 

St. Seimo klausimas, virs- 
damas lietuvių aktualiausiu 
klausimu, reikalingas dide- 
lio apsvarstymo kuotobu- 
liausiai jį įgyvendinti. 

Tik tuo keliu eidami atves 
lietuviai į tą laimės ateitį, 
kuri dar neaiškiai šviesdama 
viliojo musų pirmutinius 
darbuotojus, kurie del savo 

tautos darbų buvo kišami į 
kalėjimus, siunčiami į pla- 
čius Sibiro laukus. Toji lai- 
mės viltis ten jiems pateik- 
davo pajėgų, baisių kančių 
kentėti... Lituvių tauta ne- 

turi teisės pamiršti anų mu- 

sų darbuotojų rupesnių, ir 
šiuo metu pasistengti tiek 
pat savo tėvynės laime rū- 

pintis ir tiek pat del jos 
'nisvės kentėti, kiek visi 
Muravjovo laikais vargo. 
Steigiamasis Seimas tur ga- 
lutinai įgyvendinti, tai, ko 
tiek metų visa lietuvių tau- 
ta troško! 

"L." • 

PRANESIMAS 
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DR M. T. STRIKOLIS 
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LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Perkeie savo gyvenimo vieta Į Brighton Pa r k * 

£914 W, 43rd Street, ir Franoisco Avenue 
Telcphcn McKiniy 263. 

OFISAS: 1757 W. -47 St. (47 ir Wood St./ Tel. Boulevard 160. 

BALANDOS:— 10 ryfco iki 2 po pietk; 6:30 iki 8:30 vakarais. Nedėliomis 9 iki 12 ryto. 
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE S1 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija Amerikoje ■Jau importą | Lietuvą pradėjo, Tuoj pradės Exportą iš Lietuvos, Kaune skyrius veikia kuopuiklauslal: Jis susidarė Iš Jtakmingiauslu žmonių Lietuvoje, Vedeju L, A, B.ves Lietuvoje yra A. Vosylius 

Tamstos bukite draugais Garbingų žmonių TU « 

—xiwioiy»«u oeiiarove, fcaCl patarnauti Lietuvoje Atstatymo darbuose, su- tvėrė skyrių, kurį sudarė vietos veikėjai ir itekmingiausi žmonės Lietuvoje. Į valdy ba parinkti šie asmenįs: arranorna9 JONAS SMILGEVIČIUS, buvęs vedėjas Alfo No- belio firmos Varšavoje, poto buvęs organizatorius ir vedėjas "VILIJOSA. PRU SAS, buvęs vedėjas banko Petrograde, rašytojas kooperacijos klausimuose veikalų ir dabar yra vedėjas Lietuvos Prekybos Banko, kuria yra taip gi ir Lietuvos valdžios banku* JURGIS BALTRUŠAITIS, buvęs vedėjas ilgą lailį "Žagrės," Marijampo- lėje ir gerai žinomas vaisbininkas. ANDRIUS VOSYLIUS, buvęs "Vilijojs" fabri- ko vedėjas ir dabar yra vedėjas LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES. Kiti nariai 
y « ST. ČIURLIONIS, preziednto Smetonos asmeninis sekretorius ir F ietuvos val- stybės rastines vedėjai, VILIUS GAIGALAITIS, Mažosos Lietuvos Tarybos pirmi" ninkas, buvęs Vokietijos Reichstagą narys per 9 :netus. D R. J. ALEKNA, Lietuvos Tarybos narys ir iLetuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas. SELEMONAS BANAI- TIS, žinom&s spaustuvninkas ir knygų leidėjas Kaune, narys Lietuvos Tarybos, bai- gęs Petrogrado Komercijos Institutą. Dr. A. SLIŽYS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus viršininkas. PRANAS SMILGEVIČIUS valdininkas Lietuvos Prekybos ir Pramonės ministerijoje. AGRONOMAS J. KRIAUČIUNAS, 2emės Ūkio Ministerijos direk- torius. J. KAUNAS, Lietuvos Intendantūros Valdininkas. I. DOBKEVIČIUS, Lietu- vos valdžios paskirtas direktoriui prie Pramonės ir Prekybos Banko. P. TAMOŠEVI" ČIUS kasininkas Valstybės iždo Šiauliuose. Pramoninikas J. GUSTAITIS (brolis kun. A. Gustaičio, poeto). A. RIMKEVIČIUS, spaustuvninikas iš ViLiiauS. P. LEOISAVI- 

ČIUS, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdininkas, ir K. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė turi viso 50 narių Lietuvoje. 
Ar Tamstos nenorėtumėt ii^gi rastis tarpe jų ir veikti Lietuvai naudingą darbą? 

LIETUVA GELB1AMA DAIKTAIS. 
Lietuvoje trūksta daug reikalingų daiktų. Nebuvo žibalo, nebuvo gaželino nei 

automobiliams, nei airoplanams. Lietuvos Atstatymo Bendrovė šiame darbe daug vė- 
la pagelbėjo. Pasiuntė i Lietuvą: r 

10,000 ba£k*j k^rosino 1,000 bačkų gesolino. \ 

Vioą siuntinį paima valdžia arba ko-operatyvai. į \ V 
Jau visas siuntinys yra kelionėje i Lietuvą per Liepojų. 1 

Neužilgo rengiamasi prie didosnio siuntinio. 

VISI CkBLBIKIMIi 
Dabar turite prog*> gelbėti Lietuvosvaldžiai ir žmonėms. Stokite visi į darbą 

ir stengiatės patjs tapti nariais LietuvosAtstatymo Bendrovės taip'gi prikalbinkite 
kitus. Šeras $10.00. į .■* 

Negalima imti magiau kaip 6 šėrus. Už įdėtus uinigus j Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę visi gauna 4%. Jau buvo išmokėtą dividentai per 2 metus. Šįmet už pirmą 
pusmetį ir-gi apkėjome. Dividentai išmokama iš pelno. 

KAS PERKA IŠ LIETUVOS BEND ROVĖS ŠĖRŲ, T AI REMIA LIETUVOS 
REIKALUS KUODaUGIAUSIA IR PA TSAI SAU GELBSTI. 

ĮGALIOTINIAI IR NARIAI PRAŠOMI DARBUOTIS. KAS DAUGIAUSIA SĖRŲ PARDUOS, TAS GAUS DOVANA. VISO PASKIRTA 10 DOVANŲ. Visais reikalais kreipkites: 
LITHDANIAN DE> ELOPHENT C0RP0RAT10N-L1ETUV0S ATSTATYMO BENDROVE, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. i 
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;l Iš Gyvenimo Lietuvi?! Amerikoje j 
KENOSHA, WIS. 

Nedėlios ryte, spalio 12 
d., penki apsiginklavę plė- 
šikai įėjo į lošiamąji namą, 
kuriame buvo virs 140 žmo- 
nių. Ir vieloms liepė pakelti | rankas augštyn, ką tie ir pa- 
darė. 

Plėšikai pasiėmė $12,00^ 
pinigais ir $2,000 vertės auk 
sinių žiedų ir laikrodėlių. 
Patįs išėję susėdo į automo- 
bilių, kuris jų laukė, ir tik 
vienos dulkės pasimatė,1 
kaip iš akių išnyko, nuva- 
žiavo. 

.'.šamo vedėjas suprato, 
kad plėšikai buvo iš Chica- 
gos. Dėlto jis patelefona- 
vo vietos ir Zion City poli- 
cijai, kad jie mėgintų plė- 
šikus sulaikyti. 

Zion City policija visus 
kelius, einančius nuo Keno- 
sha, apstojo ir laukė, kuo- 
met parvažiuos plėšikai. 

Apie pietus atvažiuoja 
automobilius su jiems pasa- 
kytu laisnio numeriu, kurį 
policija suareštavo. Trys 
plėšikai pabėgo, o du nuve- 
dė j kalėjimą. 

Pas suareštuotus plėšikus 
pinigų rasta visai mažai. Ma- 
inoma, kad pabėgusieji pini- 
gus nusinešė. 

Suimtieji plėšikai, dar ką 
tik sugrįžę iš Suv. Valstijų 
kariumenės. Ir visi guvena 
Chicagoje, ant RidĮgeway ir 
San Albin gatvių. 

Šiuo tarpu KenosLa žmo- 
nės gerai uždirba nuo $50 
iki §80 į avaitę. Dėlto jau- 
ni vyrai turėjo iš ko lošti ir 
pralošė. 

M. 

RACINE, WIS. 

A. L. L. S. 35 kuopa, Lie- 
tuvos Liuosybės Savaitėje, 
iraiėmė surengti prakalbas 

«ro?r> 

su programų, kurios atsibus 
spalio 19 d., 2 vai. po pietų, 
Winters Hali. įžanga vi- 
siems dykai. 

Programas susidės iš dai- 
nų ir eilių, kurį atliks "Biru- 
tes" choras. 

Kalbėtojas bus garsus, ku 
rio Racino lietuviai dar nė- 
ra girdėję. 

Be to, dar bus ir didelė 
paroda, kurios pirm laiko 
nenoriu minėti, kaip ateisi- 
te, pamatysite. 

tfeto gi bus Lietuvos vė- 
liava ir žirgvaikis. 

Brolau ir sesuo, eidami Į 
prakalbas atsiminkite, kad 
einate išgirst ?pie Lietuvos 
politikos stovį. Lietuva y- 
ra baisiai nuvarginta ir lau- 
kia musų paramos. Dėlto 
visi bukime pasirengę išties- 
ti jai pagelbos ranką. At- 
siminkime ne vien savo bro- 
lius ir seseres, bet visą Lietu 
vą, kaip ji nukentėjo nuo 
karės ir skaudžios priešo 
rankos. 

Todėl skaitlingai rinki- 
mėms į prakalbas, kad iš- 
girdus Lietuvos vargus ir 
kiek galint jai pagelbėjus, 
kad iškovotų sau laisvę ir 
neprigulmybę. 

Kviečiame visus į prakal- 
i bas, kurios atsibus spalio 
19 dieną, š. m. M. K. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Šiomis dienomis p-as P. 
Ažusinis gavo laišką nuo sa- 

įvo brolio iš Subačiaus vals- 
! čiaus, Ukmergės aps. Laiš- 
kas rašytas rugpjučio 11 d., 
1919 m. 

Mielas brolau! 
i šį kartą, nors trumpai, 
noriu tau aprašyti savo gy- 
venimo vargus. Karei iški- 
lus. ir mes daug vargo išken 

iuiomet vokiečių kariuome- 
ir dar vis kenčiame. 

(ne užėjo, tai musų kaimelis 
Ak-.nenė ir jos gyvento jai 
baisiai nukentėjo. Netik, 
kad išdegino namus, bet ir 
laukus išdraskė. Musų lau- 
kus išdraskė. Musų laukuo- 
se buvo penki šimtai ap- 
ikasų, kur kelios tūkstantis 
vokiečių kareivių stovėjo ir 
smarkiai kovojo su Rusijos 
kariuomene. Dėlto viso 
kaimo netik namus, bet ir 
žemę su dangum sumaišė, 
taip, kad nieko, o nieko ne- 

liko. Gyvulius ir visą mai- 
stą, ką tik vokiečių kariuo- 
menė rado, viską atėmė. Po 
;iam patįs voKieciai, maty- 
| darni, kad neturime ką val- 

| gyti, davė mus purą rugių, 
kuo per kokį laiką maitino- 
mės. Viskas buvo baisiai 
brangu: karvė vidutine 3 
tūkstančiai rublių, arklio ir 
už 10 tūkstančių negalėjai 
gauti, žemės nors ir turi- 
me, bet kad nebuvo nei su 

kuo išdirbti, nei kuomet, 
nei sėklų, tai reikėjo ir var- 

jgo pamatyti. Nėra iš kur 
namų pasistatyti, dar tik 
vieną kluoną pasistatėm ir 
ten gyvename. 

Dabar jau kiek pradėjo- 

r*jLJE7 

me taisyties ir rodos jau 
truputį geriau pradedame 
įgyventi. Tik dar du dideli 
trukumai yra: vienas neži- 
nome, kur yra sunus Jo- 
nas, kitas — neturime dra- 
bužių. Jeigu tu, brolau, tu- 
ri ir gali, prisiųsk mums 

nors vieną garnitorių ir po- 
ra čeverykų. 

Su guodone, 
Juozapas. 

"LIETUVOS" STOTJS 
CHICAGOJE. 

DOWN TOWN 
Cor. State & S. ISth 
N. W. cor. State & Vau Buran 
Cor. Van Buren & Clark 
N. \V. cor. MndlBoo & Stato 
S. E. cor. Madlson & Frankliu 
Cor. Van Buren & Franltl'.n 
Cor. W. Adams & La Salle 
Cor. Van Buren & Wella 
S. W. HalBted & 18tli Str. 
72G West ISth Street 
G33 \Ves-t West 18th St.r. 
Cor. Haletėd & W. 14th Str. 
N. W. Coruor Halsted & 12th Str. 
Cor. Jefferson & 12th Str. 
S. E. Cor. Hnlstcd & Maxwell 
Cor. Halsted & Van Buren St. 
Cor. Halsted & Jackson Blvd. 
S. W. Halsted & Madlson 
N.: E: Cor. Halsted & Madlson 
N. W. Cor Halsted & Archer. 
3903 S. Halsted St. 
S. W. Cor. Halsted & E?xcliaDge. 

BRIGHTON, PARK. DISTRICT 

4504 Waslitenaw Ave. 
•1358 S. Fairfield Ave 
4140 S. Maplewood Ave. 
4015 Arteslan Ave. 
4111 So. Richmond St, 

HYMNAS. 

Ar męs keliamės, ar miegam, 
Mums ant lupų — Lietuva. — 

Meilės Lietuvai nestingam, 
Kad tik butų ji gyva. 

Kap nebus? — Ji turi buti 
Dalimi žmonių širdies- 
lol negali ji pražilti, 
Kol žmonijai saulė švies. 

Lietuva — gera motutė: 
Lygus jai vaikai visi, 
Smerkia koAią suirute, 
Liepia, kad mylėtųsi. 

įsitvėrę mčTiės rato 
Negailėsim iai galvos. 
Ir kaimynai tegn mato, 
Kad verti mes Lietuvos! 

M. Grigonis, 
iš "F. P." 

8137 West 88th Plooa 
25900 West 40th Street 
?063 8. Rockwell St. 
3813 Kedzle Ave. 
N. W. Cor. 44 th Mozurt St 
2602 West 45th Place. 
4418 8. Richmond Ave. 

NORTH SIDE DI8TRICi" 

S. B. cor. Halsted & Milwauk.ee 
1C5C Wabansia Ave. 
1615 North Wood St. 
Cor. Mihvaukee & Paulina. 
Cor. Milwaukee & Lincoln. 
8. W. Cor. Mihvaukee & Robey. 

it 

brahmai 

The Problems of 
Peace and the Rights 
of LittĮę Nations. 

Mažoj knygeles formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
kiausimul. fels numeris velk 
visas paskirtas lietuviu rel- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 
$ 

6h 

WHO ARE THE 
L1THUANIANS? 
$ 

THE NEV/ LITH- 
UANIA. 
$ 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOFLE. 
£ 

LIS TEN TO THE 
CLAlMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUAN1AN 
LANGUAGE. 

B 
Geriausia proga supažindi- 

nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir mūsų reikalavimais. 
Nusipirk Sių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

i 
I 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 

rEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valenods nuo 4 Iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST„ CH'CAGO, ILL 
arti Kedzie Ave. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbŲ, aritmetikos, knygvedystSs, ste- 
nografijos, typewriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. Yalst. istorijos, abolnoa is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilietystos, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo i) ryto iki I 
valandos po piet. Vakarais nuo C iki l 
10 valandos. 

3106 S. Halsted st., Chicago ] 
II' 

Pridek Naujo Metu4 su tobula a)d<t r* 
gtjimu, taip. kao aiM'O a?*raieistun«i pa t. 
ui metus, ką* f".u įall būti naudingi. 
priefi efi -»rt kur kitur. Egraralnacijt DVKAJ, 

♦Gerai pritaikinti akiniai prašalini akit) ti 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba t»lfr 
retoje prašalinama, pasitarkite au nu«ir\ 

.SOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND A VE.. OMICAG' 
Siioa luboa, vira Vlatt'o aptiek oa, TCtsytkitv 

i >«&oo oer^ia 
Kampas lvtos Gurt*. 

Valandos: nuo 9to* vai. ryt* ik'. S ral. ralį NcdClioJ: coc 9 v»i. ryto iki 12 *al. 4ieM» 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
Curu, L«ntŲ, Rėmų Ir Stogams Popietį GPEuiaLiAI: Maleva malevojimul £tubų iš vidau6, po ?1.50 ui galionu 

CARR BROS. WRECKING CO. 
800M039 S0._HAL3TEp STREET, CHICAGO, ILL. 

^ VMMVVMVVVVVtt 

UBERTY BONDS Btes Dflltamfl tJhftrtv ttnnila n 
C~^V T -f- ^ -/V v""* J~j 

JJ?a peršame ldfcerty ftands tt 
piln^ vertf. Atneškit? 
ii^be. itsiųairite. 
Atdwa kasdleu nuo 9—£ 
Utarniokais Ketvergaia Ir 
Subatomls 9—9. a cuuuiuuiJB y—v. tarpe Wood 

fr*KH> O ,->CKH3 £HKJ i>CH5-C< <HK«KH>aa &CH3 to;; Čk ; 

J.G- SACKHEIM & CO» 
1335 Milwauke A ve. 
tarpe Woc<2 Ir Paulina gatvių: 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ k>A RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas Vyrų ir vaikiau siuati Ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laika, vėliam ių stalių ir kons^rvatyvlškų modelių $20.00 iki $45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų e'uti.i ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinSs $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiaa Pirkite &au overkotua dabar, kol žiemos augštoa kainos dar neatėjo. Męs turimo daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $3.50 ir augščlau FuU dress, iusedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakaru iki 9. Nedfiliomis iki 6 vai. po plotų Subatomls iki 10 valandai vakaro.insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnijcs pilvelis buvo. Lispepsija, nevirinitnas pilvelio, nuslabnėjiraas. Krauju, ii.kstų. Nervų ir abclnas s(ėkų nustejimas viso kuno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyven- siu. Visur jiejkojau sau paselbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau 6a*o 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareika'avau Salutaras vaistu, iMttcrio, Kraujo valytojo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo 
.yduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujai išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmas pranyko, ūiegliai ncb'.-badč po krutinę. Vidurių rėžimas išnylo po užmušimui visu litni n*. 

giu -.v'iicsiij išgerdavau kas savaiti po butelį Sa- □ lutaras, Bittcrla, ir po 3 mSn. bi.o paveiksle pama čiau tokį skirtumą kaip tarp § disnos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkoju iš Salutsns mylistų geradijlstci ir linkiu ri-sietns savo draugams ir pažįstamiems H su tokiais ai sitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
| SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 
j§ 1707 £o. Haisted SL, Phonc Cana 6417 Chicago, Uiinols 
lllllllllllllfilllillllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiimn""11" 



Vietines Žinios 
CHICAGO STOJA KOVON 

UŽ LIETUVOS LIUO 
SYBĘ. 

Vėliausios žinios praneša, 
kad Lietuvos laisvei vėl 
gręsia pavojus nuo maišytų 
rusų-vokiečių gaivalų, ku- 
rie, neturėdami progos šei- 
mininkauti Rusijoje, pradė- 
jo krautis sau lizdus ant 
derlingos Lietuvos žemelės. 

Kodėl tie nenaudeliai ne- 

sikrausto Sibiran pas poną 
Kolčaką? Ten užtektų vie-' 
tos ir jiems. 

Jįiems ne plotai reikalin- 
gi; bet reikalingi žmonės; 
reikalingi vergai prie kurių 
iponai rusai per paskutinį 
šimtmetį taip priprato. 

Jiems nesinori keliauti 
pas Kolčaką Sibiran, kad 
savo rankų triusu pelnyjus 
sau douną. Jie velytų palai- 
kyti Sibiro plotus dyklau- 
kiais, kad turėjus kur kan- 
kinti geriausius Lietuvos sū- 

nūs už platinimą apšvietos 
tarpe savo brolių ir sesučių 
gimtiniame sodžiuje. 

Jiems norėtųsi palaikyti 
Sibirą dyklaukiais, kad tu- 
rėjus kur ištremti prakil- 
niausias lietuvių sielas am- 

žinam merdėjimui. 
Jei jie nori palaikyti Sibi- 

rą dyklaukiais, tai gali sau 

tai daryti. Bet jau laikas už- 
reikšti jiems, kad Lietuvos 
sunųs neis puti Sibiro rusy- 
sna! 

Lietuva ėjo, eina ir eis 
prie laisvės ir nepaves sa- 

vo likimo rusų malonėn, 
kurie nesugebi net savo 

reiklų tinkamai tvarkyti. 
Laikas jiems pasakyti, 

kad Lietuvos sunųs neis pu- 
^ti Sibiro rusysna ir Chica 
gos Lietuvių Taryba tai ta- 
ria. 

Vos pasigirdo balsas iš 

rytų, šaukiantis kovon už 
,Lietuvos Liuosybę ir Chica- 
gos Lietuvių Taryba, ir lie-l 
tuvių tautos drutvietė va- 

karuose, pradėjo mobilizuo 
ti tėvynainių burius, kad 
prisidėjus kovoje už Lietu- 
vos Liuosybę. 

Paskutiniame Chicagos 
Lietuvių Tarybos susirinki- 
me kolionijų veikėjai pra- 
nešė apie daromus žings- 
nius reikale Lietuvos Liuo- 
sybės sąvaitės. 

Susirinkime paaiškėjo, 
kad ši Liuosybės Sąvaitė 
tikrai bus grandioziška, nes 

pritraukiami prie veikimo 
žymiausi kalbėtojai kaip iš 
rytų, taip ir iš vakarų, ir 
chicagiečiai turės progą 
daug ko naujo išgirsti. 

Tarybos Narys. 

T. M D. CHICAGOS AP- 
SKRIČIO SUSIVAŽIAVI- 

MO PROTOKOLAS. 

T. M. D. Chicagos apskri- 
čio antras susivažiavimas 
įvyko 12 d. spalio, "Lietu- 
vos" svet., 3249 So. Mor- 
gan St. 

1. Užsirekordavus dele- 
gatams išrinkta susivažiavi- 
mo vedėjais p. J. Vaišvilas, 
pirmsėdžiu ir p. M. K. Šilis 
sekretoriumi. 

2. Protokolas pereito su 

sivažiavimo priimtas be 

pataisymų. 
3. Nutarta kreiptis prit 

centro valdybos, kad paini 
pintų stereotipiškai lempa 
paveikslų serijas, su kurii 
pagelba T. M. D. kuopos 
galėtų rengti populiare: 

[ lekcijas. Pageidaujama, 
kad butų paveikslų ir iš Lie 
tu vos istorijos. 

4. Organizavimas lekcijų 
su paveikslais apskričio ry- 
bose pavesta apskričio val- 
dybai. Valdyba turi teisę pa 
sikviesti į pagelbą reika- 
lingas tame dalyke ypatas. 

5. Nuo kitų organizacijų 
už lekcijas imti tam tikrą 
atlyginimą. 

6. T. M. D. kuopos už 
lekcijas turės atlyginti apsk 
ričiui sulyg išgales. 

7. Primename kuopoms, 
kad rinktų knygas Lietuvai, 
kaip buvo pirmiau nutarta, 
knygas galima sunešti p. J. 
Kulio aptiekon, 3259 So. 
Halsted St. 

8. Sekantį apskričio susi- 
važiavimą nutarta šaukti 
9 d. lapkričio; vietą parū- 
pins apsk. valdyba. 

9. Apskričio valeiybon iš- 
rinkta sekanti asmenįs: 

Pirm. J. Vaišvilas, 
Vice-Pirm. J. Raudonis 
I Fokr. M. K. Šilis, 
II Sekr. R. Adžgis, 
Ižd. J. Trijonis. 

Apskričio susirinkimo ve- 

dėjai : 
Vaišvilas, Pirm., 
M. K. Šilis sekr. 

TOWN OF LAKE. .. 

Chicagos Lietuvių Tary- 
ba panedėlį 22 d. Rugsėjo 
p. J. J. Elias Svetainėj buvo 
surengusi prakalbas, p. J. 
Viskontas, Town of Lake 
Susivienijimo Lietuviškų Or 
ganižaeijų Pirmininkas-Na- 
rys atidarė susirinkimą ir 
perstatė, kalbėtoją, p. J. I. 
Bagdžiuną, kuris buvo pa- 
siųstas, nuo Chicagos Liet. 
Tarybos j Washingtoną, 
dėl perstatymo Lietuvos rei 
kalų S. V. Senate. Pono 
Bagdžiuno kalba buvo la- 
bai įdomi ir visi labai ra- 

miai klausėsi. Ponas Bag- 
džinas išdavė smulkų rapor 
tą, kaip ir ką jie veikė Wa- 
shingtone, kaip buvo prisi- 
rengę, prie Lietuvos reika- 
lų perstatymo. Nurodinėjo 
kas ir kaip ten darbuojasi. 
Pagal atstovo raporto, pasi 
rodė, kad Washingtone ir 
Tarybose randasi žmonių, 
kurie apsimetę Lietuvos Gel 
bėtojais, dirba tik dėl savo 

garbės ir partijos reikalų. 
Iš tokių veikėjų publikoje 
matylis buvo, neužsiganėdi- 
nimas. Nekurie sakė: 
"Taip labai gražiai, už mu 

sų suaukautus pinigus, visur 
važinėjasi, savo tik rekla- 
muoja ir savo partijai dar- 
buojasi" Pabaigus p. Bag- 
džiunai kalbėti iš Publikos 

| p. F. Puleikis davė užmani 
mą, kad parinkti aukų dėl 
Lietuvos reikalų, užmany- 
mas paremtas, ir nubalsuo- 

tas, perstatyta keletas, rin- 
kėjų, kurie tuojaus ėjo prie 
darbo. Aukas rcnkiant 
trumpai pakalbėjo Gerb. 
Dr. K. Drangelis, apie Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos rei- 
kalus. Jam užbaigus kalbėti 
pasirodė Chicagos skerdyk- 
lų (Stock Yardų) darbinin 
kų Unijos lietuvių skyriaus, 
raštininkas p. J. P. Parkau 
skis, ir Pirmininkas p. Wm. 
J. Bognoras. P. Parkauskas, 
trumpai, bet labai gražiai 
nupiešė darbininku reika- 
lus. Parodė, kaip lietuviai 
iš pirmo darbavosi sykių su 

'lenkais. 

Lietuviai davė pinigus į 
Uniją, o lenkai suvartojo sa- 

vo politikai, prieš pačius lie 
tuvius keletas mėnesių tam 

atgal Stock Yardu, lietuviai 
darbininkai, suorganizavo, 
lietuvių skyrių po vardu, 
"Amalgamated Meat Cut- 
ters and Butchers Workmen 
of North America A. F. of 
L. 

Lietuvių unijos skyrius, 
nors visai jaunas, bet sten 
gias kuodaugiausiai aprupin 
ti savo reikalus, ir duoda 
didelę pagelbą lietuviams, 
įvairiuose reikaluose. Kada 
neseniai buvo kilęs Town 
of Lake didžiausias gaisras 
kada, suviršum 100 lietu- 
viškų šeimynų liko be pa- 
stogės ir drabužių. Šios Uni 
jos skyrius pinnutinis pri- 
buvo su pagelba ir išdalino 
suviršum $7000.00. Lietuvių 
unijos skyrius ir buvo bro 
lių Lietuvoj, neužmiršta. Jie 
aukavo Lietuvos Laisve 3 

Varpui $50.00. 
J. J. Palekas. 

PAVYZDINGOS KRIKŠ- 
TYNOS. 

Nesenai pas ponus Šim- 
kus, 3022 So. Emerald Ave., 
atsilankė garnys ir juodu 
apdovanojo dukterimi. Ne- 
delioj, spalio 12 d., atsibu- 
vo krikštynos. 

Prakilnus svečiai besi- 
linksmindami ir gardžius 
valgius bevalgydami užsi- 
minė ir apie Lietuvos rei- 
kalus. Ir ant jos aukuro su- 

dėjo gausią dovaną. 
Aukavo sekančiai: po 

$5—Juozas Sirbinskis, St. 
Kulikauskis ir Tarnas Biel- 
skis. 

Antanas Bielskis $2. 
Po $1—Jonas Šimkus ir 

Juozas Paulauskis. 
P. Šimkus 50c; A. Suku- 

ris ir A. Petkus po 25c. 
Viso suaukauta $21. 
Potam svečiai pasilinks- 

minę iki vėlyvai nakčiai iš- 
siskirstė, 

P. S. Auką priėmėm nuo 

P. Šimkaus ir J. Sirbinsko 
ir jau persiuntėm j L. N. 
Fondą. — Red. 

NORĖJO NUSINUODYTI. 

P-le Ruth Reynolds, 25 
m. amžiaus, gyvenanti 1249 
W. Madison St., vakar ry- 
tą įėjusi į karčiamą ir nuė- 

jusi į kambarį išgėrė pure 
kvortos nuodų ir išėjo. Par- 
ėjusi namo, dar kiek nuodų 

užgėrė, bet irgi nemirė. 
Dabar ji yra apskričio li- 

gonbutyje. Daktaras sako, 
kad Ruth greit bus sveika. 

PRANEŠIMAS- 
IS. G. D. 3-čio skyriaus su- 

sirinkimas įvyks seredoje, spa 
lio 15 d., 7:30 vai. vak. D. Ši- 
maičio svetainėje. 

Visi malonėkite atsilankyt:, 
jiies turime daug svarbių da*_ 
!kų apkalbėjimui- Valdyba. 

L. G D. CHICAGOS APS- 
KRIČIO SUSIRINKIMAS. 

L. G. D. Chicagos apskričio 
susirinkimas įvyks seredoje, 
15 d* spalio, 8 vai. vakare, \Yod 
mano svct., \V. 33 ir Lime gat 
vės. Šiame susirinkime bus an- 

kalbami svarbus reikalai iš vei 
kimo, todėl skyriai malonėkite 
nesiskupinkite atstovybėmis. 

R. A dčgis. 
Apskr. sekr. 

MOTERIŲ DOMAI. 
Sveikatos komisijonierius 

Roberstson'as ir Sol West- 
erfieid, valgomų assosiaci- 
jos pirmininkas, pranešė 
kad jiedu turi 300,000 sva- 

rų cukraus, kuris šiądien 
bus pardavinėjamas valgo- 
mų daktu krautuvninikams i c c 

po 12 centų svaras. Krautu- 
vninkams yra Įsakyta par- 
davinėti moterims po 13 
centų svaras. 

Robertsonas sako, kad 
dabar nekurie groserninkai 
ima po 18 ir 25 centus už 
svarą cukraus. Kas yra 
prieiga ir ignoruojama 
miesto ir valdžos nustatyta 
\< ntelė, kuri yra nuo 12 iki 
lf; centų uz svarą sukraus. 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKALINGA MERGINŲ 
IR MOTERŲ. 

Prte lengvo švaraus ir, žingeldaus 
darbo 
mūsų 

POPIERINIŲ BAKSŲ DIRBTUVĖJ. 
2'RŲNK DIRBTU VEJ. 

>. 

Jokio patyrimo nerikia. Postovus 
darbas. Gera pradine a!ga. Valanods 
nuo 8:00 iki 4:45 Subatorr.is Iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA PAGELBOS 

Reikalaujame merginų ir mo 

terų sartoti iškarpas. Geros sa 

lygos, gera alga. Atsišaukite, 
B. Cohen & Sons, 

1100 West 22nd St., 4th floor 

SEARS ROEBUCK & CO. 

PUSDEN INI Al DARBAI. 

Merginos ir jaunos moteris 

Vynioti pundelius. 
Inspektuoti Prekes. 

Sverti Prekes. 

Priešpiet r Po piet. 
L iki 12—12:45 iki 4:45 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

R5KIA VAIKŲ. 

Mušu {vairiuose Merchandise ir Ship- 
ping skyriuose. Pakuoti, vynioti ir 
pildyti orderius mūsų kostimeriu, 
pildyti orderius musų kgstimerių 
Gera pradinė mokestis ir labai pui- 
kios progos išsidirbti geresnj darrbą, 
vaikiukams kurie nori pastovaus 
darbo. Valandos 8^00 iki 4:45. Suba- 
tomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

RE-IKIA JAUNŲ VYRŲ 
prie 

DARBO IN MUSŲ MERCHANDISE 
SKYRIŲ. 

PILDYTI ORDERIUS 
VYNIOTI PREKES. 

PAKUOTI ORDERIUS. 
SVERTI SUNTINIUS. 

Gera mokestis, puikios progos išsi- 
dirbti gerą darbą. Valandos 8:00 ik! 
4:})5. Subatomis iki pietų. 

i 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

PAGELBININKŲ PRIE PREKIŲ 

MOTERIS 
IR 

MERGINOS. 

Mes turime daug puikių vistų mergi- 
noms irmoterims, kurios norėtų pa- 
simokyti darbo sekančiuose Marcha- 
dise Departamentuose. 

ŽAISLŲ. 
VAISTŲ 

ČEVERIKŲ 
PAN£IAKŲ 

GaLEN7'ERIJ0S 
APATIN'Ų DRABUŽIŲ 

SiURELIŲ IR SKR»AZDŲ 
IR KITUOSE DEPARTAMETUOSE. 

Pildyti orderius 
Patikrinti orderius. 
Inspektuoti prekes. 
DSti j malšeliu9. 
Vynioti pundelius. 

Petyrimas nereikalingas. Gera pra- 
dine mokestis. Geros progos Išsidirb- 
ti gerą darbą. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AND 
ARTHINGTON STS. 

REIKALAUJAMA anglivj mainie- 
rių su šeimynomis ir nevedusiu i Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 80 S. Canal Street. 

REIKALAUJAME MERGINU. 
Reikalauame 25 merginų prie lengvo 

dirbtuvės darbo. $14.00 i savaitę besi- 
mokinant Ant šmotukų (plrco \vork) 
nuo $16.00 11:1 $20.00 j savaitę. Moka- 
me bonus kas tris mėnesiu?. 
American Insulated Wlre & Cablc Co. 
954 W. 21st Street. 

REIKIA PAGELBOS 

SEARS ROEBUCK & CO. 

SHIPPING DEPARTMET. 

Reikia 
MERGINŲ IR MOTERŲ 

Geri darabl yra dabar 6iuloml mc- 
ginoms ir moterims kurios nori pra- 
silavinti reikalaujamo darbo mūsų 
SIPPING DEPARTAMENTE. 

Darbas —vynioti ir rišti pudelius, 
sverti orderius ir t. p. 

Patyrimas nerikolingas. Geros algos. 
Gerą proga i&sidirbit gerą darbą. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN & 
ARTHINGTON ST. 

PAJIEŠKAU Antano Novic- 
kio, paeina iš Kelmės miesto. 
Neseniai gavau laišką iš Lie- 

tuvos, kuriame jo brolis pajieš 
ko. Malonės jis pats ar kas 

apie jį žino, atsišaukti ar pra- 
nešti sekančiu adresu: "Lietu- 
va", Justina Sakalauskiene. 
3253 S. Morgan St 

PAJIBSKAU 6avo brolio Prano Tolel- 
klo kuris gyveno Ctalcagojo apie 20 
metų. Jis paeina 15 Kauno gub., Ra- 
BelniŲ pav., ftvėkšnos parapijos Kai- 
letų sodos. Jis pats arba kas apie j| 
žino malonėkite pranešti sekančiu ad- 
resu: PETRAS T JLEIKIS, 534 N. 7th 
Street Clinton, lnd. 

BARGENAS. 
Pigiai parsiduoda medinis namas 

ant trijų augštų, šeimynoms pagyveni 
mas. geroj vietoj lietuvių apgyventoj 
apielinkčj, arti bažnyčios ir mokyk- 
los. Priežastis pardavimo — plikau 
farm^ reikalingi pinigai. Atsišaukite 

J. Vlskant 
1809 West 46th St., Chicago 111. 

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
geroj lietuvių ir lenkų apgyventoj vie 
toj. Parsiduoda pigiai, nes turiu par- 
duoti greitu laiku iš priežasties ne- 

sveikatos. ST. MIKUŽIS, 1823 W. 45th 
Str., Town of Lake. 

Užsigavimai gal atsi- 
tikt netlketal — bukite 
prisirengę 

i Pain-Eipeller j 
greit nutildo skausmu 
nuo sumnilrau, nu«l-| grtmdlmu lrMslsuklmu. 

Ž4nr»ktke, kad butu 
sn INKARO ženklu I 

Galima gaut visose 
aptlekoso ua 3Sc ir 66e 
arbs iisisluzdlnt nuo 

r* luinieji ok 
J20-J30 Bro«dw»j, New York 

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, unt kurioB viskas 
gerai auga, ir žemS randasi prie ge 
ležinkeliu gerų kelių ir gražiu ežerų 
lr upelių. Jei pirkai sau žeme tai ži- 
nok Jog perki nuo savininko o ne nuo 
avento. Męs ėsame savininkai 60,000 
akrų *em§s, ir turime paskyrė 6,000 
akrų žemės išimtinai tik lietuvių ko- 
lionijai ir paskyrom Kazimiera Gad- 
liauską tos kollonijos direktoriumi, 

kuris gyvena toj kollonljoj ir padeda 
kiekvienam apsigyventi Gali pirkti 
kokio tik didumo nori farmą 40, 80, 
120, 160, akerj Galite pradėti dirbti 
farm? su $100.00 ir nėjusi kaip turėsi 
farmą Išmokėtą. Ir męs duodame dar- 
ba tiems, kurie pirks farmas, lr prii- 
mame Liberty bondsus už pilną vertę 
ir lotus kaipo dalį JmokėJimo ant far- 
mų. Dėl platesnių žinių rašykite lietu- 
viškai. 

SANBORN COMPANY 
Eagle Rlver, Wlsconeln. 

VALENTINE D&ESSl'AKING 
COT.LEGE 

Mokina siuvimo. MrpLato, dfc*ignJr>| 
dl«nomli ir vakarais dSl b'/ulo U 
aamŲ. Paliudijimui Išduodamu lr n» 
rba rąžykite, o męs paBiPtoiigsini*4 

eut«iktl linas patari m*. * 
"oš paiuplnsmoB dykai. Atsilankykite! 

2407 W Madlton *L 
SARA F <VTEK, Principal 

Tel. Yands 3654. AKU6ERK* 
Mrs.A. Michniewic7 

Baigusi Akušerijo 
kolegiją; Ilgai prak» 
kavusi Pennsilvani 
Jos hospitalėse. Pa 
sėkmingai patamau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted 6t 
(Art antrų lubų) 

Chlcagl, III. 
Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerki lietuviam žinomu per !6 m 
tg kaipo patyrę* gydytoju, ckirurja Ir akuieria. 

Gydo aitria* Ir chroniika* ligaa, n 
nj moterų ir Taiki], pagal oaajautia 
metodas. X-Ray ir ŪtoUui elektrai 
trie taisai. 

Oflja» ir Labotaterljat 102S W. 18tk 
Street, netoli Fiak Street. 

VALANDOS: Nao 1(^-12 pieta, b 
6—0 vakarais. Telepkooe Canal 3110 

GYVENIMAS: 3413 S* Balated 81. 
VALANDOS: t—9 tjU, dkt*L 

Telephone Drovar 6052 
DR. A. JUOZAITIS ^ 

DENTISTA8 
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

Nedšllorala pagal sutarti. 
9261 6. HALSTED ST., CHICAGO 

Phones: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG 8T0RE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus 
3601 80. HALSTED ST. CHICAGO Į 

»»* 

'Telephoai Yards 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyt j. I 
Specialiai gydo limpančias, senas ir i 

paslaptingas vyrų ligas. 
8259 So. Halstecl S t., Chlcago, III. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELJS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėllomls įagal sutarimu 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-to8 Gutv5s. 

^<hxj-o<kk:h» 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jm tf matai 

1149 t. Morgan tt, karti tl ak. 
ipaclall*U« MoUrlikj. Vyriiki, 

tr Ckronlik? Lif^. 
Valandos: t—II ryto, 12—t po 
plot. 1—4 r%k^ Nodfl. f—1 

TELIFONAt YARD« iS7. 

PMHORGBCRMHMCRa 
——■■ ■■■■■ ■«*!■*»«' ■iwwnnwinj4UĮUti'HI'llHWnil Ofisas: Tel. Drover'7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chlcagos .4711 S. Ashland Ava 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Te' Cicero 6161 
Rezidencija 333b W 66-th Street 

Telephone Frospect 85SS 

Phona 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. MAKARAS. 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas. 

Perk6Lau savo ofisij J mirusio 
Dr. D J. Bagočiaus ofteį. 10900 So.'Į 
Michfgan Ave., Roseland, 111. kur 
lr praktikuosiu tarpo lietuvių šiame 
miesto ir aplellnkėje. Telefonas ofi- 
so Pullmati 342, 

Rezidencija: 4515 So. Wood Street. 

Telefonas Yards 723 Chicago ! 

c 

Phons Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius Į 
U28TSENKJU3I08 

IIOOI į 
Valandos: 9 Od 12 lr 4 Iki 9 i 

▼akaralf. Į 
3103 SO. MORGU STREET Į 

I 
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