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Amerikos ultimatumas 
! ■ Meksikai. 

i,i 
t 

Sutartis galeje nuo ld. 
gruodžio. 

Annunzio rengiasi užpulti 
Spaiato, 

s" 
■ > m ^ 

► Vėl "injunction" prieš 
streiką. 

AMERIKOS ULTIMATU- 
MAS MEKSIKAI. 

Wash/ngton, D. C, lapkr. 
20 d. — Valstybės departa- 
mentas šiądien gavo oficialį 
pranešimą iš ambasados 
Meksikoje, kad Suvienytų 
Valstijų konsulis mieste 
Pueblo, "VViliam O. Jenkins 
tapo areštuotas Meksikos 
valdžios. 

Valstybes departamentas! 
įsake Suvienytų Valstijų 
ambasadoriui Meksikoje 
griežtai pareikalauti iš Mek-1 
sikos valdžios, kad nevPki- 
nant paliuosuotų konsulj; 
kitaip draugiški sątikiai tarp 
abiejų šalių galės but per- 
traukti. 

Konsulis Jenkins neseniai j 
buvo pavogtas banditų ir jo i 

išpirkimui reikėjo užmokėti1 
net $150,000. Suvienytos | 
Valstijos reikalavo, kad1 
Meksika grąžintų Jenkinsui 
užmokėtus banditams pini- 

} gus. 
Dabar Meksikos policija 

tvirtina, kad ji susekusi, jog 
Jenkins visai nebuvo pavog- 
tas, bet su pagelba draugų 
pats suklastavo vagystę, kad 
tokiu budu išgavus iš Mek- 
sikos minėtus $150,000. De- 
lei šio tvirtinimo jis ir tapo 
suareštuotas. 

SUTARTIS VEiKS NUO 
1 D. GRUODŽIO. 

Paryžius, lapkr. 20 d. — 

Augšciausia talkininkų ta- 

ryba šiądien nubarė, kad tai 
kos sutartis skaitysis veik- 
mėje nuo 1 dienos gruodžio 
mėnesio. 

* * 

Washington, D. C., lapkr. 
20 d. — Gi Suvhnytų Val- 
stijos su taikos sutartimi, 
manoma šiemet neužbaigs, 
nes senato sesija gruodžio 
mėnesyje turės begalę dar- 
bų ir sutartis gal liks nau- 

jam kongresu: 1920 metais. 

ANNUNZIO RENGIASI 
UŽPULTI SPALATO. 

Londonas lapkr. 20 d. — 

Šiądien gauta žinia iš Bel- 
grado, Serbijos sostmės 
kad Fiume valdovas uepa- 
siganedina savo triumfu už- 
ėmus šį svarbų miestą, bei 
rengiasi užpulti miestą Spa 
lato. 

Taipgi, sakoma, kad jis 
ketinąs išsodyti kel:oliką 
tūkstančių savo kariumenės 
ir mieste Zaia. kur jis buvo 
sveikintas gyventojų italų 
neseniai jam ten apsilan- 
kius. • 

Užpulti Spalato plianuo- 
ja ie sausumos greičiau per 
Juodkai'ir iš jūrių, 
nes Annunzio laivynas yrai 
gerokai sustiprėjęs. 

vęi 5NJUNGTION PRIEš! 
STREIKĄ. 

Denver, Col.f lapkr. 20 d. 
neneši ai stojusie darban ang 
likasiai vėl paskelbė streiką 
Colorado distrikte. Anglika- 
siai kaltina kompanijas, kad 
jos naudoja juodąjį lapą 
prieš veiklesnius unijistus 
todėl ir paskelbė naują strei 
ką. 

Bet distrikto teisėjas Mor 
ley išleido "injunction" 
prieš streiI:ą. Jis tai padarė 
reikalaujant valstijos pro- 
kurorui K°yes, kuris žadėjo 
duoti šiame klausime pa- 
aiškinimus bėgyje 5 dienų. 

* v 

Washington. D. C., lapkr. 
20 d. — Kasyklų savininkai 
šiądien pasiūlė angliakasių 
atstovamas naują algų len- 
telę, bet angliakasiai ją skai 
to nepriimtina ir atsisakė 

; delei jos ir ginčytis. 
| Delei tokio dalykų stovio 
; valdžios atstovai prigrąsino 
abiem pusėm, kad jei dar 
kiek ilgiau nebus jokio su- 

|tarimo del pradėjimo darbo 

j kasyklose, tai valdžia paim- 
sianti kasyklas j savo ran- 

kas ir net naudos karišką 
spėką jei tas bus reikalinga 

'apsaugojimui kasyklų ir jo- 
se darbo, 

j 
ALGPELNIU TARYBOS 

VOKIETIJOJE. 

Berlynas. Vokietijos ap- 
sireiškė naujas judėjimas, 
organizuojant tarybas visų 
gaunančių šiokią ar tokią 
algą. Šis klausimas net pa- 

, vesta išrišimui reichstago 
komisijai. Sakoma, kad yra 
vienas iš painiausių klausi- 

jmų Vokietijos gyvenime, 
nes nežinia kaip link jo at- 

sinešti, bet save keliu jo ne- 

galima palikti neišrišus. 

Bereikalingi tampa naudingais 

(Copyrlk'ln) vį 
Makc OH Clothing Fashionable ths Latest Fad—Nevvs Item 

Seniau žmor>*s mesclavę apdėvėtas drapanas Į kampą kaipo bereikalingas, gi 
dabar pradeda jas vėl naudoti, nes naujas nelengva nusipirkti. 

VLADIVOSTOKE REVO- 
LIUCIJĄ K£LĖ 

ZEMSTVOS. 

Vladivostokas, lapkr. 18 
d. — (Suvėlinta). Pasirodo, 
lrad suk:limą suorganizavo 
zemstvų atstovai, ir viskas 
buvo gerai supli anuota prie 
formalės revoliucijos, kuri 
vienok nepavyko, nes kol- 
čakiniai apvaldė sukilusius. 

Revoliucionierių vadas 
generolas Gaida pri- 
miau komandavo Čecho- 
slovakais. Talkininkų ir če- 
cho-siovakų kariumenė link 
incidento atsinešė neutra- 
liai. Pranešama, kad dalis 
suimtų sukilėlių jau tapo 
nužudyta. 

KOFENHAGEUAS NEPA- 
GEIDAUJA BOLŠEVIKU 

ATSTOVŲ. 

Kopenhagenas, lapkričio 
20 d. — Čia beliaukiant bol- 
ševikų atstovo Litvinovo, 
kuris atvyksta tartis su ang- 
lais reikale nelaisvių išsi- 
liejo priešbolševikiškas 

upas. Sakoma, vietos vieš- 
bučiainet nenori išnuomuo- 
ti Litv:novui kambario, ir 

jam gali prisieiti gyvant 
ant kurio nors laivo. 

Gi vietos policija stropiai 
rengiasi, idant užbėgus ke- 
lią bolševikų atstovui vesti 
propagandą tarpe danų. 

; 

i WILSONAS ŠAUKIA 
į NAUJĄ INDUSTRUJINĘ 

KONFERENCIJĄ. 
Washington, D. C., lapkr. 

20 d. — Prezidentas šiaukia 
naują industrijinę konferen- 
ciją 1 dieną gruodžio.. Kon- 
ferencija susidės iš 17 as- 

menų, kurių tarpe bus bu 
vusių gubernatorių, kabine- 
to nariių ir kitų žymių val- 
dininkų. 

iPADEREWSKIO VALDŽIA 
' 

TUOJ GRIUS. 
| 

Pr.ryž/us, lapkr. 20 d. — 

I Tarpe čionykščių politikų 
yra nuomonė, kad Paderews 
kio valdžia; tuoj grius, nes 

susijungę socialistai su so- į 
diečių partija nuversianti jo | 
valdžią. Net pranešama, 
kad Paderewskio valdžia ne 

turinti paramos jokios par-i 
tijos. ! 

PLIENO DIRBTUVIU 
STREIKIERIAI PRADEDA j 

NERIMAUTI. 

Pittsburgh, Pa., lapkr. 20 j 
d. — Apielinkės plieno dirb1 
tuvių streiloieriai pradedaį 

i nerimauti ir daugelyje vie-' 
tų vos sulaikoma streikie- 

| rius ir dirbančius nuo susi- 
rėmimų. 

Streikierių lyderiai tvir- 
tina, kad streikas yra pilnoj 
tvarkoj ir kompanijų tvir- 
ftininmai, kad jų dirbtuvės 
dirba yra neteisingos, nes jo 

jse dirba tik neskaitlingi bu- 
| rialiai žmonių. 
I 

PLIANUOJA GUBERNA- 
TORIŲ KONVENCIJĄ. 
D^s Moines, Iowa. lapkr. 

20 d. — Gubernatorius Har 
ding plianuoja sušaukei gu- 
beniajtorių konvenciją ap- 
svarstymui angliakasių situ- 
acijos ir taipgi pakėlimui 
klausimo apie perėmimą ka- 
syklų į vaidžios rankas, 

i 

ŠUNŲ PARODA. 

Milanas. Čia atsibuvo tik- 
rai keista paroda, kurioje 
m?ršavo 700 šunų, tarnavu- 
'siii su Italijos armija. Tuli 
į net turi kariškus atsižymė- 
jimus. 

RUMUNIJA REIKALAUS 

v. BELAKUN. 

Paryž/ue, lapkr. 20 d. — 

Iš Bucharešto pranešama,' 
kad Rumunijos valdžia ke- 
tina reikalauti išdavimo Be- 
lą Kun. buvusio komunistų' 
diktatoriaus Vengrijoje. 

Bela Kun gimimo yra iš 
Transylvanijos ir Rumunija,' 
užėmusi minėtų provinciją, j skaito jį Rumunijos piliečiu., 

Bela Kun, sakoma, yra j 
kaltinamas kriminaliame j 
prasižengime, kuri jis papil- 
dė būdamas diktatoriumi; 
darbininkų susišelpimo ka-i 
sos, 1914 metais. 

TAKSOS ANT PAČIŲ. 
New York, lapkr. 19 d.— 

Sugrįžusie misijonieriai iš 
Pietines Afrikos praneša, 
kad Anglijos kolionijoje 
Rhodesia nuspręsta apkrauti: 
gan didėlėmis taksomis tuos,: 
kurie turės daugiau negu 
vieną pačią. Mat pas tenykš- 
čius gyventojus yra madoje 
daugpatystė. Naujai Įvestos 
taksos sakcma daugeli at- 
grąsins nuo daugpatystės. 

VOKIETIJOJE DAUG 
SNIEGO. 

Berlynas, lapkr. 20 d. — 

Paskutinėmis dienomis čia 
daug snigo. Sniego priver- 
sta apie 4 pėdas. 

VETERANU LEGIONAS 
ORGANIZUOS ANG- 

LIAKASIUS. 

Topeka, lapkr. 2 0d. — 

John Berger, komanduoto- 
jas vietos veteranų legiono 
pranešė, kad jei ilgiau ang- 
liakasiai streikuos, tai vie- 
tinis legionas organizuos bu- 
dus legiono narių dirbti ang 
liakasyklose. 

Lietuvos misija kelyje 
Amerikon. 

Latviai užeme miestą Bausk. 
LIETUVOS MISIJA KE- 

LYJE AMERIKON. 
Pildantis Lietuvių Komi- 

tetas Washingtone gavo iš 
Paryžiaus sekantį kableg- 
ramą: 

"Paryžiun pribuvo spe- 
ciale misija, kurion įnei- 
na Jonas Vileišis buvusis 
finansų ministeris; Povi- 
las Zadeikis kariškas Vai 
dininkas ir p-lė Babickai- 
t. Keliauja Amerikon su 

komercijiniais finansiniais 
reikalais. 

''Amerikos konsuiis at- 
sisakė vizuoti jų paspor- 
tus. Amerikos ambasada 
mano, kad jie negali vi- 
zuoti lietuviškų pasportų, 
nes Lietuva dar nėra pri- 
pažinta nepriguiminga ša- 
limi. Bet Amerikos kon- 
suiis kreipėsi Washingto-1 
nan prie valsybės depar- i 
tamento, prašydamas nu- j 
rodymų. Pasistengkite,. j 
kad butų daleista misijai, 
vykti Suvienytosna Val- 
stijosna. 

"Jonas Žilius, narys. 
minėtos komisijos, jau iš- 
plaukė laivu Savoie 13 
dieną lapkričio." 

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
LIETUVOS ATSTOVYBĘ. 

Kitas pranešimas iš Pa-: 
ryžiaus Pildančiam Komite- 
tui Washingtone sekantis. 

"Spalio 29 d. — Lietu- 
vos atstovas Vatikane Na- 
rijauskas aplaikė audien- 
ciją pas Jo Šventenybę. 

PREZIDENTAS TYLĖS 

SUTARTIES KLAUSIME, 

Washington, D. C., lapkr. 
20 d. — Šiądien pranešama, 
kad prezideneas Wilsonas 
nedarys jokio užreiškimo 
del neužtvirtinimo sutarties 

pirm senato išsiskirstimo. 

APSKUNDĖ MERGINĄ 
UŽ SUVEDŽIOJIMĄ 

ANT i 5.000. 

Nev/ York., lapkr. 19 d. 
Čia viekas vyras, apskundė 
merginą už sulaužimą pri- 
žado ant $5.000; girdi, jos 
vaišės ir žiedas jam tiek lė- 
Lavę. Tai tik trečias nuoti- 
kis New Yorko teismo isto- 
rijoje, kad vaikinas skun- 
džia merginą už sulaužymą 
prižado. 

Jo Šventenybė užintera- 
suotas Lietuvos jieškiniais 
del pripažinimo jos savi- 
valdančia valstija, ir jos 
sątikiais su kaimynais 
ypač lenkais. 

"Lietuvos atstovas, at- 

sakydamas į pajudintus 
klausimus pabriežė sun- 

kumą palaikyme draugiš- 
kų sątikių su lenkais. 

"Jo Šventenybė išreiš- 
kė gerus velijimus L;etu- 
vos ateičiai ir taipgi atsto- 
vams gero pasisekimo jų- 
jų darbe. , 

"Lietuvos atstovybė įtei 
kė kardinolui Gaspari me- 

morandumą su dokumen- 
tais link persekiojimų, ku- 
riuos lenkai darė Seinų 
seminarijoje užėmus tą 
miestą." 

LATVIAI UŽĖMĖ 
MIESTĄ BAUSK. 

Londonas. lapJrr. 20 d. — 

Čionykšte Lacvijos legacija 
praneša, kad po smarkaus 
mūšio latviams pasisekė už- 
imti miestą Bausk, apie 25 
mylios Į pietryčius nuo Min- 
taujos. 

Franešime priduriama, 
kad sykiu tapo suimta dau- 
gybė ginklų, amunicijos ir 
kitokios medžiagos, kurios 
nespėjo ruso-vokiečiai pasi- 
imti. 

Latviai taipgi tikisi tuoj 
atimti nuo ruso- vokiečių ir 
miestą Mintauja, kur iki šiol 
laikėsi Bermond't-Avalovo 
vyriausia stovykla. 

REKOMENDUOJA SUNAI- 

KINTI KOPENHAGENO 

FORTUS. 

Kopenhagenas, lapkričio 
20 d. — Karės ministeris 
Munch vakarykščioje kalbo- 
je biudžeto klausime užreiš- 
kė, kad butų laikas panai- 
kinti fortus aplink Kopen- 
hageną. Girdi, auklėjant ne- 

karingos tautų lygos idėją 
neverta palaikyti fortus. Jis 
taipgi rekomendavo panai- 
kinti priverstiną kareiviavi- 
mą. 

ORAS 
Chicagojc ir apielinkeje. 
Šiądien oras nepastovus 

vakaran kiek šilčiau; viduti- 
niai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 0:47; 
Saulėleidis, 4:25. 
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TALKININKŲ POLITIKOS 
NENUOSEKLUMAS RUSIJOJ. 

Šiomis dienomis bankiete, suruoštame 
Londono miesto galvą pagerbti, kalbėjo ir 
Anglijos ministerių pirmininkas, garsusis 
Lloyd George. Tarp kitko jis pasakė: "Aš 
manau, Kad jau netoli tie laikai, kuomet 
talkininkai vėl ims rūpintis, idant atvesti 
Rusiją prie taikos. Dabartiniame laike yra 
kur-kas daugiau vilties, kad šis dalykas 
įvyks, negu pirm"; 

Kalbėdamas apie Europos valstybių 
padėtį, Lloyd George pasakė;, kad jų bui- 
tis žymiai pagerėjo, bet tik dar "neišsiaiš- 
kino galutinai Rusijos klausimas". 

Anglijos premjeras labai nuliudę3 de- 
lei bolševikų laimėjimo kovoje su Judeni- 
eo kariuomene, kas pastebiama iš sekan- 
čio jc išsireiškimo. "Keletas savaičių 
tam atgal mes visi buvome pilni vilties, kad 
kova Rusijoj artinasi prie galo. Dabar-gi 
pasirodo, kad ši kova užsitęs dar ilga;., 
laikui". v * 

Toliau Lloyd George savo bankietinė- 
ję kalboje pažymėjo, kad Anglija viską 
darė, kad pagelbėti sovietų valdžios prie- 
šams Rusijoje, bet esą "Rusija nebuvo dar 
prie to prisirengusi" ir užtat "Anglija ne- 

gali toliau maišyties į baisią civiię karę Ru- 

.... 

Visi tie Anglijos ministerių pirminin- 
ko žodžiai yra oficiališku pripažinimu, 
kad talkininkų politika kaslink Rusijos bu- 
vo netikusi ir visiškai nenusisekė. 

Premjero žodžiai parodo, k * d talki- 
ninkai jau pražudė viltį delei Kolcako. 
Denikino ir JudeniČo laimėjimų ir užtat 
jiems dabar teliko tik vienas kelias eiti 
prie taikos su sovietų vyriausybe. 

Be to, Lloyd George išreiškė savo kal- 
boje baimę, kad sov;e!,ų armija neužimtų 
visos Rusijos, o apie anti-sovietų kareivių 
pergalės galimybę—tai jis visiškai ir nekal- 
bėjo, nes dabartiniame momente jokios 
vilties nėra, kad bolševiku armija butų 
greit sumušta. 

Sovietų kareivija" galutinai sumušė Ju- 
deničą, ir jis buk rezignavęs. Angliški laik- 
raščiai taipgi praneša, kad 20,000 gen. Ju- 
denieo kareivių perėję bolševikų pusėn. 

"Šiaur-vakarinė vyriausybė" dabai gy- 
vuoja tik ant popieriaus. Kur randasi tos 
vyriausybės valdoma teritorija — niekas 
nežno. 

Armija Kolčako irgi baisiausioje be- 
tvarkėje bėga sovietu kareivių vejama. 
Vietoje Petrogrado puolė Omskas, apie 10 
generolų, 100 žymesnių aficierių ir kelio- 
liką tūkstančių kareivių pakliuvę bolševi- 
kams i nelaisvę. Žinoma, Kolčakas dar 
turi nemažą žemės plotą savo valdžioje, 
nes Siberija yra didelė. Bet mažai žmo- 
nių gyvena ant jos teritorijos. 

Tik kelis milijonus žmonių valdo jo 
vyriausybė, bet beveik kasdieną Kolčako 
pavaldinių skaičius mažinasi, nes sovietų 
armija vis gilyn ir gilyn žengia į Siberiją. 

Denikinas visą savo viltį dėjo ant Ju- 
deničo armijos, bet kadangi Judeničas da- 
bar yra galutinai sumuštas, tai ir Denikino 
svajonių rūmai subirėjo. Apart to, gyven- 
tojai užpakalyje Denikino armijos kelia 
maištus, tveria sovietus, visomis išgalėmis 
kratosi nuo to juodo generolo. 

žodžiu sakant, visiems Rusijos car- 

bernių vadams baisiai nesiseka ir nėra di- 
delės vilties, kad jų dalykas greit pagerės. 

II to visko aišku, kad talkininkai del 
savų šalių ir del viso pasaulio labo privalo 
paliauti remti Rusijos reakcionierius, ku- 

ilių Rusijos žmonės nenori, ir kuogreičiau- 
; siai susitaikinti su dabartine vyriausybe. 

T# žinojo ir pirm Lloyd George ir ki- 
tų šalių ministeriai, bet jie vis dar tikėjosi, 
remdami civilę karę, sumušti sovietų vy-; 
viausybę. Dabargi, kuomet paaiškėjo, kad 
jie negali to atsiekti, jie jau pradeda kal- 
bėti apie "perilgai prasitęsusią karę" ir apie 
tai, kad "neverta daugiau maišyties i bai- 
sią civilę karę Rusijoj". 

Tas faktas, kad Latvija, Estonija iri 
Lietuva pradėjo taikos derybas su sovie-j 
tiška Rusija, irgi parodo, kad talkininkai j 
pradeda linkti į taikos politiką su Rusija. ^ 
nes be talkininkų pavelijimo tos Pabaitma-, 
rio šalįs visai nedrįstų taikinties su! 

| bolševikais. Jos bijo talkininkų pagie- j 
I žos. 

Taika su Rusi ja, Hyt, ne už kalnų. 
Mušdama Kolčak«.t/ ,*nikiną ir Jude- 

; nicą, sovietų kariuomenė kasdien skina ke- 
lie taikai. i 

I 

Laiškai iš Lietuvos. 
^ ^ »VW V* »* »*< V 

JHpTyo»rM"v UV tt > 

Pranas Striškaitis i.š Kreke- 
navos rašo švogeriui \ Grin- 
kui (Melrose Park, UI.) 
Mickis Švoger Vincai! 

Tyigi htgaiiu apsakyti kaip 
buvo sunku gyventi po vokie- 
čiais. Prisiėjo ir be ••nonos pa- 
huti kurj laika. N'es: karvė at- 

sivedė teliuką, tu;jau vokietis 
pieno reikalauja; nepaspėjome 
kiaulę papjauti, tuojaus vokie 
tis mėsos reikalauja; nespėjo- 
me javus iškulti, tuojau vokie- 
tis javų reikalauja; nespėjo ai- 

kliui vuvdega užaugti, tuojau 
vokietis pribūva ją nupjauti. 
Kas turėjo karvę, tai turėjo du 

liberų pieno nesti pas starosta: 

$41 kas turėjo dvi karvi, tai tu- 

rėjo ne^i penkius liberus ir U 
Kas. turėjo avelę, tam reikėjo 
vilnų svarą atidų ti vokiečiams 
ka.s metai. ect. Kurs turėjo vie 

na višta, tam reikėjo pristatv- 
ti vokiečiams tris kiaušiniu* 
Kas nedclia. Ūkininkas papjo- 
vęs kiaulę turėjo pudą- mėsos 
atiduoti vokiečiams, (ii »ei kas 

bandydavo slapta be vokiečių 
žinios veikti, tai vokiečiai su 

/ir: ję atimdavo tą dalyką o 

uždėdavo didelę bausmę. Kaip 
kurie gyventojai savo meitar 
lius penėdavo Šiaudais, arlm 
malkomis apkrautuose migiUG^ 
se. Bet, jei pavykdavo vokie- 
čiams apie tai sužinoti, tai pri- 
buvę atimdavo meitėlį ir d ,. 

nubausdavo. lUidavo. žandarai 
kas žėdna savaitę eidavo per 
gyventojus ir perkratinėdavo' 
ka jie turi. Zėdnas vyras nuo 

15 iki 50 metų amžiaus turėjo 
vokiečiams mokėti 15 rubliu 
1 metus. lair's laikė šunį, turė- 

jo mokėti 10 rub. i mėnesį. Žo- 
džiu sakant* žėdnas dalykas bu 
v > jų -žinioje ir kuris tik neis- 

pildydavo žiaurius jų prisakv- 
mus, tapdavo nubaustas. Vo-I 
kiečiai iš Lietuvos gyventojų 
imdami už javų pucla mokėjo 
2 rub., gi civilis živ ,gus už i:i- 
vų puda mokėdavo 20 rub.: vo- 

kiečių valdžia už kiaušinį mokė 
davo 5 kapeikas, gi civilis žmo-. 
gus 50 k j), ir tt 

Jaunus Lietuvos vaikinu-;, 
būdavo, surinkę išveždavo kuv 
ik rs gelžkelius tiesti ir ten 

juos laikydavo, it gyvulius, ba- 
rakuose uždarę. Valgyti duo- 
davo. kaip šuniui, pusę svaro 

duoiif s ir libera kruopų, supu- 
vusių. kurias gero ūkininko šuo 
nelaktir gi dirbti reikertav iki 
paeinant. Pasipriešinusius bai- 
siai mušdavo.... 

Nuo musų bolševikai jau to- 
li — prie pat I)vinos, gi Kol- 
cako armijos randasi Šiauliuo- 
se, Radviliškyje ir eina dabar 
mušis su jais.. Lenkai-randasi 
Ukmergėje ir laiko užėmę mū- 

sų sostinę Vilnių. Nežinia, ka- 
da kara? pa-ibaigs. Lietuvių 

kareivių yra nemažai. Dauge- 
lis iš savo noro įstojo j Liet. 

Kariuomenę, gi kitus sumobi- 
lizavo. Tik gaila, kad stinga 
kareiviams drabužiu ir ginklų, 
kareivio alga 50 rub. į mėne- 

sį 
Su bolševikais Lietuvoj kova 

ėjo gegužio mėnesį ir bolševi- 
kai nuėję iki Krekenavos, Vilk 

mergės, Raseinių. Truskavoje 
prie Kauno liepos mėnesį i:\ 

po sulaikyta ir atstumta atgal. 
Bolševikai' Lietuvoje įsiveržę 
gyventojams nieko blogo neda 
rė tik ponams, kunigams ir z y 
dams tai buvo-blogai. Laike vo 

kiečių ir rusų karo tap 1 sude- 
ginta Krekenavą, tik Į Kėdai- 
nius einančios tos mažos gat- 
velės išliko ugnies nepaliestas. 
Pusę Panevėžin rinkis tapo 
nudeginta 

Sudiev Jūsų, 
Pranas Slriskaili 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
Slaptasis (hviolovskio įsaky- 

mas. 

Rugpjūčio 14'd. Generalinis 
Rytų žemių k misjras J. Os- 
moJovsKis išleido slapta įsaky- 
mu (Okolnik poufny) apskri- 
čių komisaram^, kuriu nuro- 
d >nia, jog garsioji Straž K re- 

soya darbojasi "w duebu panstj 
vv .vvosci pojskiej" lenkų valstv 
bės naudai, kas taip svarbu lei> 
kų vyriausybei, Lietuvos apsi- 
prendimo valandai besiarti 

įant. Visi komisarai tat pr i va-1 
k) remti tos Įstaigos darbuotę! 
ir neturi teisės jai kliudyti. 

Ta įsakymą, taip prieštarau- 
janti Lenku vyriausybės, J. I'il 
sitcfekio ir J. Osmolovski ;1 žo- 

džiams ir paskelbimams, \ il- 
niaus lietuviu spauda kelis kar 
ttis mėgino paskelbti, bet een- 

zura neleido. I>evežant iį iš Vii 
niaus į Kauna, jį atėmė i\l. I»ir 
žiškai. 

Straž Kresova, pakraščiu >,ar 

H'yba, tai endeku padaras'; ji ; r- 

*aniziu>ja visokius parašus, sa- 

; rašus ir t. t. už lenkus, siunti- 

nėja lietuvius, išveža kunigus 
ir 1.1. 

— Rugsėjo mėn. 30 d., buvau 
"Hirutės" viešbuty, Yi'ešojoj 
Aikštėj, ragauti pietų, l /ėjau, 
regis, pačiu laiku, 20 minučių 
p trijų, bet kaip gi uusimi-j 
niau, kai tarnaitė padavė mani 

ataušusios bulbienės ir tučtuo-, 
jau padėjo ant stalo ir trijų ru 

šių '"kepsnio:" kąsnelį lašinių, 
kąsnelį kiaulienos odos ir kaž- 
kokio sunkusio iraumens kąs- 
nelį : prie to dar padėjo į tą pat 
lėkštę supiaustytą išpurtusį tau 
kir 't-a agurką. Xors po 7 valan- 
dų darbo ir labai buvau išal- 
kęs, tačiaus išgraibęs bulbes, 
"kepsnio" valgyti negalėjau. 
Tarnaitė pamačiusi, kad aš vai 

paus, nrete man du žodžiu 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 1229 S. 49 A ve., dabar pc! 
kraustė savo ofisą po numeriu: 

4930 W. 13th St., Cicero. 
| REUMAT/ZMO IR KRAUJO 

L/GU SPECIAL7STAS 
ADYNOS: nuo 9 iki 12 išryto, nuo 3 
iki G po pietų. nuo 7 iki 9 vakar\ 

Kaina $2 ofise. $3 namuose. 1 

Chicagoj $1.00 extra už mylią .. 

Telefonas rezidencijos Cicero 365G 
Ofiso Cicero 19. 

D.\ M. itefal ; 
JS RUSUOS 

"-rii aeiurianti ilnorna* per 16 »t 

tų kaipo paiyię* gydytoja*, ckirmg* 
Ir akuierU. 

Gydo aStriai Ir chroniika* ligat, »y 
r 14 moterę ir vaikų, pagal nuujautia 
metodai. X-Ray tf VJtokiiu elditr* 
trir«»i*tj». 

Ofisas ir LabotaurlUs 1025 Y/. 13th 
Street, ne'.oii Fi*k Stvect. 

VALANDOS: Nito 10—\2 pietų, 
3—8 vakarfis. Teiephone Oanal 3110 

GYVENIMAS: 3412 S*. 'Įalrted St 
VALANDOS: 8—V rr\:. tikt*!. 

"dešimts auksinu" ir norėjo nu 

imt nuo stalo, bet aš, iš anksto 
žinodamas ir nuo kitų asmenį! 

girdėjęs, kad "Birutės" viešbu- 
čio valgyklos šeimininkė, skir- 
sto klientus į rūšis, pagal dra- 

bužiu, bendru vaizdu, profesi- 
| jos ir luoni:>\ ir už toki pat mo- 

jkc'snį duoda Įvairius pietus, ty- 
čia "kepsnį" prilaikiau ir pasi- 
likau laukti. 

Atėjo du kunigu ir dar try? 
ponai. \ i si jie gavo karštos sriu 
bos ir vištienos. 

Paprašiau tarnaitės pasiaiš- 
kinti. — Aš nieko nežinau — 

čia — ponia — atsakė tarnai 
tė. Paprašiau ''ponios" "Po 
nia" atsakė man ir vk-šai pa- 
siaiškino, kad ir ji nieko neži- 
nanti, bet kad čia kalta tarnai- 
to, ir tuč tuojau pranyko. Ai- 
dai* kartą ^reikalavau "po- 
nius," bet "]) nia" nebepasiro- 
do. Palikęs ant stalo 10 auksi- 
nų išėjau kitur j ieškotų pietų. 
Palikdamas nepalietęs kitų, dar 

negražesnių; faktų, kurie yra 
praktikuojami 'MSirutės" vien- 
bučio valgykloj ir kurius, rei- 
kalui esant, galės patvirtinti pi- 
lietis S., padu .du tik savo at- 

sitikimą. Tokiai "įstaigai" p r i 

i'iktų kitoks vardas. 
J. l iemioll.. 

-SKAIT VK1TE- 
LIETUVA"— 

Tel. Va'ds 3654. 

Mrs.A.MishMcz 
Baigusi Akušerijo! 

kolegiją; ilgai piak* 
kavusi ^ennsilvanl 
jos liospitalese. Pa 
sekm'ngai patarnau 
ja prie. gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

I (Ant antrij lubŲ) 

AKUSERKft 

Chlcagl, III. mum*—mnu; 

Nuo 6 jki 9 ryto ii 7 iki vėlai va.'iarc 
I 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinloy 263 

[ Phoncc: Yards 155—551 
I Rcs'flcnce Phonc Drovor 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 

j SC01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

Namuose 

.Mokykla 
Kas neturėjo laimės lankyt mokyklą tai del stokos turto, tai del 

stokos laisvės, tas guli dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptaš 
tam tikrose knygose, jieškantis jj ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytojų Sąjungą Vilniuje, kaina .15 

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

ftemeT jo esant 25 
CHEMIJA, jstabus mokslas apie ugnj, oią, vandeni; žorę V jų susilietime^, l -20 

V. KUDIRKOS rastai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- llnta Lietuva priė laisvės žengė ({j kuygos) 3.00 
PASKAITOS iš JJiologijois ir Bakteriologijos- su paveikslais 

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

gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip giluš-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bilo kam 51.50 

KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) 1 $3.00. 
SVEIKA7'A arba tiesus i ją kelias. Pamatlučs žinios iš anato- 

mijos, fizioliogijos ir ilygionos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno polčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kūną, balsą. Kūdikių pri- zui rė ji mas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir ltaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai jgivaizdiut, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes tpn 

gydytojų stoka. Greit atois Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

M, Stapulionis 
3347 EMERALD AVE., CHICAGO, ILL. 

Knygas i s s i lj s i u greičiausiai. 

Telephone Drover 5062 
DR A JUOZAITIS 

OENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

NedSllorals pagal sutarti. 
3261 S. HALSTED ST., CH/CAGO 

Tel Drover 70421 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
VulandoB: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Ncdėllomis pagal sutarimu 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatves. 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Rosolando: 10900 S. Michlgan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723 

Phone Canal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

...Dentistas... 
Naujienų Name 

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

iki 9 vakare. 

VYRIŠKŲ DRABU2ŪTBTSAT-" 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų sluatl ir overkotai, padaryt.i ant orderio, bet neatimti laiku, vėliauBlų stailų Ir konservatyviškų modelių $20.00 iki +45.00. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug klek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau FuH dress, tuiedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 valandai vakaro, [nsteigla 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Pranešimas 
Turiu už garbę pranešti gerbiamiems drau- 

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

kordų visokiomis kalbomis ir visokius m'izikališ- 
kus nstrumentus ir striunas. Taisau muzikališkus 
instumentus. Didelis pasirinkimas britvų ir pustų 
britvomis. 

K. PIKIELIS 

1907 SO. HALSTED STREET. CHICAGO. ILL. 

1133-1130 "Mllwaukee A ve. 

Pirk sau visus Vilnonius 
Drabužius pas Lamm 

Musų kostumieriams labai tinka, kad jie pas mus 
pirkdami gali sutaupyti, nes mes siūdami patys dra- bužus išvengiame mokėjimą pelno dideliems nlse- 

lio pardavėjams. 
Musų pardavimo 
kaina overkotų 
yra maž daug to- 
kia pat, kaip ki- 
*os krautuvės mo- 
ka pačios pirkda-* 
mos iš olselio. Vi-1^ 
si juostuoti vilno- 

niai overkotai, su šilki- 
niais pamušais, ant abi® 
ju pusiu segama 
po $35.00 
Puikus mėlyni sergei, minkšto audimo 
siutaį ant abeju pusiu segama, viduti- 
nio sunkumo $46.00 
Puikiausi vaikamas overkotai iš tokio 
pat audmo kaip ir jauniems vyrams 

po $12, $15, $18. Kiti už tokius pat imapo .. $25.00 
Siutai ir overkotai vyrams ir vaikams nuo *$30 iki 
$60. Skrybėlės, kepurės ir čeverykai parsiduoda pas 
mus gana žemomis kainomis. 

Viena kaina visiems. 

Atdara nedcliomiš iki pietų. 

Atdara kasvakarą iki Padėkavones dienos 

1133-1139 Wli!waiikee A ve. 

Ghioago* Iii. 



Siųsk Pinigus į Lietuvą. 
Gvarantuoju, kad nueis. S/ųsk per Jus- 

Mn Mackev/ch. 

2342 S. f.eavitt St. 

Telef, Canal l678. 

Ch/cago, Ui. 

Paklausykite mūsų pa- 
tarimo ir nepirkite sau 

siuto ar overkoto pir- 
ma nepamatę musų di- 

džiųjų sandelių. Apsi- 
moka buti atsargum ir 

apsidairyti ši sezoną, 

kadangi galima apsivil- 
r 

: ti su kaina, kokybe ir 

padarymu, ypatingai, 
jei jus nepalyginsite 
pirma nusipirkimo. 
Gai jus žinote, kad mu- 

sų įstaiga išaugo di- 

džiausia savo rųšies pie 
tinej dalyj ačiu savo 

vardui kaipo pilnai tei- 

singa ir pasitikima, vi- 
same turinti pasitikėji- 

mą žmonių per ištisasv mylias aplinkui ir tuo- 
mi teisingai pasididžiuoja. 

Taigi šilas yra tik kaipo priminimas nuo 

THEODORE WERNER 
AND COMPANY 

Tom Hoekstra Teodore Werner 
s J. J. Stonkus 

11140-44 M/chigan A ve., Roseland. 

SKAIfUITE lt PUTINKITE "LIETUVA" 
C 

T P fį { Reikia Sukelti "f 
i II II ii Lietuvos Pask#b! 1 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIC1AUS.A 
PASKOLU'T JAI VIENĄ. MlLIJON'A DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amcrik s Lietu vi ų Taryba ir Amerikos lietuviu Tautinė Taryba, priėmė sc 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

uAmerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
Lietavos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendroves sukėlime 

S1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5/> nuos." 

Ko mums dar taikli ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos įBonus 

v isus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
L/ $50.00 reikia inniokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojau s ir išpildęs aplikaciją, pasiusk tuojau s su reika- 

lingu m 'kesčių. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONiJ IŽDAS 
120 TREMONf STREET BOSTCN, MASS. 

Siu mi užsirašau Lietuvos Bonų už$ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas .... 

SO ENGLEWOOD LIETU- 
\'IU DOMAI. 

L. (i. D. 57 skyriaus susi- 
rinkimas šiądien, la[ kričio 21, 
neįvyks. Priežastis — svetaine 
tais/Kina. 'ĮVvdel susirinkimas 
įvyks tik kita pėtnyeią, lapkr. 
28 d.. 7:30 vai. vak. Jono Bau- 
kaus hvet, 8430 Vincennes 
a ve. 

Kviečiame narius ir noriu- 
V.J 

eitis prisirašyti, atsilankyti į šį 
susirinkimą. 

I'aklybių 

BRIGHTON, P ARK. 
PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešame, kad Vi 
su Šventu Draugystės nariai, 
kurie paemite pardavinėti seri- 

jas del Lietuvai Gek Draugi- 
jos naudos, sugrąžintumėt se 

rijas, bei pinigus nevėliaus kaip 
subatos vakare, lapkričio 22 d., 
8 vai.' T. Mažionio sevt., 383 ^ 

So. Kedzie a ve. (ii jei kuris ne- 

sugrąžintų pažymėtų laiku, t u- 

rėtų užmokėti už tas serijas ir 
j. .s nebūtų padėtos ant išlaimė- 
jimo. 

Komitetus. 

TOVVN OF LAKE. 
PRANEŠIMAS. 

Draugystės Šv. Juozapo su- 

sirinkimas atsibus nedėlioj, lap 
kriėio 23 d., 1 :00 vai. po piet.,1 

Į Telcphoti: Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
i LIETUVIS GTDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į Gydo visokiai ligas moterų, vaikų ir vy» 
| Specialiai gydo limpančias, senas Ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
[ 3259 3o. Kaisted Ct., Chlcago, III. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Jas If mot*! 

#149 S. Morgan St^ kart* S2 «t. 

ApecIalItUj Moteriškų, VjnrUkf, 
i? ChroaiSky Ligi;. 

Valandos: 9—10 ryto. lt—t yo 

piet. fr—« vak., Ned?l. t—2. 
TELEF0NA8 YARD8 M7. 

Šv. IvryziaUs parap. svet., 4(> 
toos ir So. Wood gatvių. 

Visus narius meldžiame atsi 

lankyti. 
Rast. K. Stanišanskas. 

TOVVN OF LAKE. 

PRANEŠIMAS. 

Draugystė Šviesybės Lietu- 
viu rengiu balių subatoj, lap- 
kričio 22 d., 7 al. vakare, J. J. 
Elijošio svet., 4600 So Wood 
st. 

Lietuviai, nepamirškit atsi- 

lankyti. 
Komitetą... 

i 

lietuviškas išradėjas ; 
Šiuo vardu knygute paro- j 
dys Jums kiek žmones pel- i 
no padarė ir kiek dar gali i 
padaryti per išradimus. j 
Tą brangia knygutę siun- I 
čiame kiekvienam ant pa- j 
i eikalavimo. 

DYKAI 
j Kaipo žinovai (expertai) | 

patentu bandome išradi- j 
| mus DYKAI. Rašykite ; 
! reikalaudami mus knygos. 

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

j Į 

M U 

Colorado Consolidated Minės & Power r0. (PO PRIEŽIŪRA DVIEJŲ VALSTIJŲ: COLORADO IR ARIZONA) VU 

KAPITALAS $1,000,000.00 
Panedėlyj užtikome labai svarbų strai- 

psni didžiausiame ir įtekmingiausiame Co 
lorados laikraštyje "The Denver Post", 
Nov. 16, 1919. Straipsnis rašytas žinomo 
kasyklų autoriteto p. W. C. Blair. 

Ps Blair rašo, kad COLORADO CON- 
SOLIDATED MINĖS & POWER KOMPA 
NIJA Bparčial varo priekyn išlaukinius 
darbus Sberman'e ir kad daugelis darbi- 
ninkų dirba prie įvairiausių {rengimo dar- 
bų. Rašo, kad išlaukiniai darbai bus grei- 
tu laiku užbaigti ir kompanija galės dirb- 
ti visa žiemą. Taipgi rašo, kad COL. CON. 
M. & P. CO. įsteigusi didelį "Tobacco" fab 
rik.ą, kuri nugriauja ir iš jo panaudoja j- 
vairias mašinas, tramvajų ir tt. Prie da- 
mo-muro gabenama rąstai ir damas bai- 
giamas mūryti. 

Straipsnyje patėmija, kad COLORADO 
CONS. M. & P. CO'S rudies fabrikas esąs 
vienu iš puikiausių visoje Coloradoje ir 
kad įrengiamas naujausiomis ir geriausio- 
mis mašinomis. Viskas įrengiama taip. 
kad perdirbimas rudies atsieitų pigiausiai. 

Apie kasyklas rašo, kad geriausi Suvie- 
nytų Valstijų geologai ir mineralogai, kaip 
prof. Hayden ir kiti, pripažino, jog šios 
kompanijos kasyklos yra didžiausiomis vi 
sojo piet-vakarln5je Coloradoje. Sako. kad 
kasyklose matosi s.virš 3,000,000 tonų 
rudies, kurią tik reikia laužti ir perdirbti. 

Kompanijai, sako, labai palengvina dar- 
bą du dideli automobiliai (trokai), kurie 
atvažiavo iš Chicagos. Patėmija, kad COL 
CONS. M. & P, CO. už viską moka "caGh". 
Ant galo primena, kad šita kompanija. 

turėdama tokiįi puikią vietą, tokį dideli ir 
moderniškiausiai įrengtą rudies fabrikų, 
naujausią vandens-elektros fabriką ir labai 
dideles ir turtingas kasyklas, greitu laiku 
liks viena iš didžiausių ir turtingiausią 
kasyklą kompaniją piet-vakar. Coloradoj. 

Taip rašo apie COLORAUO CONSOLI- 
DATED MINĖS & PO\VEIt CO. vienas iš 
geriausią Colorados kasyklą žinovą. Pa- 
našę opiniją turi visi tie, kurie atlanko 
šios kompanijos propertes Shermaue ir. 
kurie savo akimia pamato visus įtaisymus 
fabrikus ir neapsakomai dideles ir turtin- 
gas aukso ir sidabro kasyklas. 

Dabar baigiami įrengimo darbai. Greitu 
laiku kffnpaniju pradės siųsti į valdžios 
bankas išdirbtą auksą ir 3idabrą. o savo 
šėrininkams didelius dividendus. Todėl ne 
senai prezidentas savame laiške minėjo, 
kad čėrai preitu /aiku paki/s r.jo 100'/0 iki 
200% ir da«giad. 

Dabar parsiduoda paskutinė dalis šėrų. 
Pinigai renkami paskutiniem įrengimam. 
Greitai visi šėrai išsiparduos ir vėliaus 
niekas nebegaus šėrų pirkti. Dabar paska 
tinė proga prisidėti prio šios kompanijos. 
Todėl, brolau, pasinaudok jąja. Nusipirk 
ki/odaugiausiai šėrų. NELAUK NEI DIE- 
NOS. UŽSIRAŠYK TUOJ/US. Investuok 
šimtus, o gausi tūkstančius. Dabar gausi 
du šėrus. (Preferred ir 'Common kartu) 
už $15.00, o nuo Gruidžio-Dec. 1-mos jau 
šėrų kaina bus ?20,00 už abu, arba po 
$10100 kiekvienas. 

Siųskite orderius Express Mouby t 
deriu arba bankos draftu. 

PEOPLES investment company 
220 S. State St. Room 1422. Tel. Hanison 2024. Chicago, 111. 

Ofisas bus atdaras Padčkavonės Diena, o Nedėliotais nuo 11 iki 5 po pietų 

SKAITYSITE U PLATINKITE "LIETUVĄ" 

> paveikslas yra nuo tikros fo- 
tografijos. Jis parodo ko- 

kybę Wilsono Certified Kum- 

Mes parenkame kumpius, iš- 
lengvo sūdome ir rūkome iki 
jie pasiekia augščiausi lai- 
psnį skonio. 

CERTIFIED'' kokybė reiškia, 
jog kumpiai puikiai verda, 

pjaustosi į plonas ar storas rie- 
kes arba tinkamo storumo ir 
turi nesulyginamą skonį. 
Su mielu noru pasiųsime jums 
dykai "Wilson's Meat Cook- 
ery"—knygutę, kurioj nuro- 

doma pigiausias būdas pirki 
mo ir virimo mėsos. 
V\ /7\ n 

i}Owi ^uaiantee" 

\y v/ 
*lst Street a cl Ashluud Ave 

9227 Baltiniore Avenue j 1257 Oakdah; Avenue 



TEATRAS IR BALIUS 
stato scenoj** trijų veiksmų komediją po vardu 

YĮ "NETIKĖTAI" 
< DRAl'fiVSTE VISI! ŠVENTU 

NEDĖLIOJE, LAPKRIČIO 23 d , 1919 
Šv. Jurg o Par. Svet. prie 32 place i.' Auburn Avc. 
Tikletan S.'e ir 50c Ypatai. Pradžia 7 vai. vak. Muzika p. V. Ežerskio 

Po teatrui bus draugiški Šokiai, kur prie gaivinančio Buffeto visi 
linksminsimos iki vdvvai nakčiai. Kviečia, Komitetas. 

DIDELIS KONCESTAS IR 

.. BALIUS.. 
t rengiam?* 

Lietuviško Teatro Dr-ste Ruta No. 1 

SUBATOJE, LAPKRIČIO-NOV. 22 D., 1919. 
M. Meldaž/o svet., 2242- W. 23rd Place, 

2242-4 ; \V. 23-rd Place 

Svetainė atsidarys fi vai. vakare. Programas prasidės lygiai 8 vai va k. 

LVŽANGA nSc IR 50 CENTU. 

Siame koncerte dalyvaus gabiausioji solistai, deklaniatorkos, dainuos 
Įvairus geriausi chorai kaip tai: Lietuvių, Latviu, Rusų ir kiti. čia 
taipgi bus ir visokią pamarginimų. Taigi draugiai ir draugės senj j:1 
Jauni nepraleiskite šios progos, pasistengkite atsilankyti j tą puiku 
koncertą. kuri atliks gabiausios Ohicagos artistiškos spėkos. Neal- 
silankiusiejl gailėsitt-s. Po koncertui šokiai iki vėlyvos naktjes prie 
geros niuzjkos. Kviečia Komitetas. 

PYTD A tblkoramas PYTDA CA I Iv/A PILSEN AUDITORIUS: L-r A I IX ̂  

Ką tik gantą telegrama, kur' praneša, kad 23 d. Lapkričio ton atsibus 
kas tai nepaprasto ir didžiai žingeidaus, nes 5 Draugijos bendr »mis 

spėkomis rengia milžiniška 

...BALIU... 
kuris atsibus Nedėlioje, 

23 LAPKRIČIO-NOV., 1919 

PILSEN AUDITORIUM 
f 

1657 Blue Island A ve., prie 18tos gatvčs. 

Balius prasidės 6 tą valandą vakaro 

Inžanga Vyrams 5fto. Moterim? 25c. Ypatai. 
/ 
Ant minčto baliaus bus iAlaimėjimos auksu du daiktai, pit.nas $50, 

o antras $25. 

šiuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti } vlržmjnStą baljy, kuris 
bus vienas is lingksmiausiu ir gražiausiu vakaru. Užtai nepamirškite 
kuoskaitllnglausial su savo draugais atsilankyti. Šokiai tęsjs jkj vė- 
lumui nakties. Kviečia, KOMITETAS 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVĄ" 

J^l h3R Lv> T V I30 \ I)S 
IM»'s perkamo Pergalės Bonduš pilna narašylnjji y 
verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. ^«"F ® ■ 

Atnoftkito arba atsiųskite ! J Q SACKHEIM & CO. 
Atdara kasdien nuo 9—C 
Utarninknis, K et vergais ^"A\AVKI3E A\ K. 
ir Suimtomis !•- 9 tarj) Paulina ir Wood Sis. 

PIRMA NEGU PIRKSI, "-AUK MUSŲ KAINAS. I 
ant Turų, LentŲ, Ri>ny .. T.ogama Popierl? 

B?ECiaLiaI: Maleva malevojimul šlubu "idsu*, po $1.50 uz r«llonj 

CAP.R BROS. WRECKING CO. 
$003-3039 SO. HALSTED STREET, OHICAGO, II L. 

DRAUCYSTE ŠVIESYBE LIETUVIŲ NO. 1 
reti gi ii 

Diclol i Baliu 
SUBATOJE, LAPK-RIčIO-NOV. 22 d; 1919 

J. J. Elias Svetaineje, 4600 So. Wood 'St. 
Prasidės 7 valandą vakare. TIKI ETAS 40c YPATA1. 

Visus širdingai kviečia atsilankyt i, nes bus puiki muzika, prie kurio* 
galėsite linksniai laiką praleisti Kviečia visus. KOMITETAS. 

Pinigai į Lietuva įau Nueina 
PRISTATYMAS (ĮVARANTI'O I AMAS 

Sitjskite per Lietuvių įstaigą 

EUROPEAN AMERICAN BOREAU 
A. PETRATJŠ & CO., Vedėjai. 

3249 S. I IALST.ED STREET, CH1CAGO, ILL. 

Kreipkitės raštu iš kitų miestų. 

Pašportai Lietuvon 
pi 

Kurie norite įsigyti pasportus arba siųsti pinigus 
Lietuvon, kreipkitės pas: 

METROPOLITAN STATE BANK 
807-9 W. 35-th St., Ch/cago, 111. 

kur gausito geną patarnavimą. 

Jau p/nigus galima siųst/ į Lietuvą. 
Snųskite per L:e/uvių Banką. 

METROPOLITAN STATE BANK. 
807-9 W. 35-th St., Ch/cago, 111. 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausią kainą, kur kiįur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot fr ofiso darbams 
yra naujausi mados, t'žlaik m vsokius laikiod 4 
žius, žiedus, šliuhinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 SO. ASHLAND AVF.., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309. 

LITVOMANAI 
Keturių Aktų Drama 

šiuorni kviečiamo publiką atsilan-k.vt 
kuoskaitlinglausi&i ir prašom neslvė- 
lint, nes programas prasidės viršminė- 
tą valandą; A)us žingeidu pamatyt is- 

torišką dramą 4 aktų "LITVOMANAI" 
ir 1 akto komediją Dvi Pusės Galvos; 
tai yra juokinga komedija 

Viršminėtas kliubas visada parengia 
gerus veikalus; ir šiuomi sykiu steng- 
simės užganėdinti atsilankiusią publi- 
ką. 

Po programo bus šokiai iki vėlos 
nakties. 

Kviečia KOMITKTAS. 

Stato Jaunų Lietuvių Ame- 
rikoj Taut/škas Kliubas, 

NEDĖL10JE, 
LAPKRiČIO-NOV. 23,1919 

Pulaskio Svetainėj, 
1709-15 So. Ashland Ave. 

Svetainė atsidarys 5 vai. i>o pietų, 
programas prasidės 6 vai. vakare. 

Dvi Pusi Galvos 
Vieno Veiksmo Komedija 

■•••MII M..,M >l|||| 
Ofisas: Tel. Drover 7042 1 

DR. S. NfllKELIS 
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS : 

ChlcagOB 4712 S. Ashland Ave ; 
Cicero 4847 W. 14th Street I 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 j 
Rezidencija 3336 W 66-th Street i 

Telephone Frospect 8585 
lIlUUIlIflIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIimilllllHM^MIIMimilIlHM'JiiMmi 

i a. 
i 

I 

A. 

Motiejus Kazlauskas, ka- 

reivis, tarnavo Suvienytų 
Valstijų kariumenej ? metu 
ir buvo pasiųstas į Šiaurine 
Rusiją, Archangelską ir ten 

isavo givastį padėjo; tapo 
i peršautas balandžio 18 d. 
.1919 m. Laidotuvės'bus iš 
j namų Franciškaus Gečo po 
„No. 3036 S. Union Ave. 

Velionis buvo 33 m. am- 

į žiaus. Pragyveno Amerike 
Į apie 20 m., paėjo iš Vilniaus 
(gub., Trakų pav., Sapegiš- 
jkių sodžiaus. Paliko dide- 
liame nuliudime brolį Vla- 

! dislavą, seserį Pauliną ir 
;švogeri Gečą. 
jLadotuvės įvyks lapkričio 22: 
d. į Šv. Jurgio bažnyčią,1 
apie 8:30 vai ryte, iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Kviečia visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laido-j 
tuvėse. 

v 

Franc/škus Gečas. 

[ P A.T IEŠKAU gero lietuviško duon- 
kėpio, kuris gali kepti plikytą, ir baltą 
duoną, keksus. Kas nori prisidėti prie 
biznio, reikia $700. Keptuve (pekarnė) 
yra su visais įtaisymais ir labai geroe 
vietoje, nes niekur arti nėra lietuviu 
keptuvės, atsišaukite tuojans, pagei- 
daujama kad butų nevedęs. V. Gaižaus 
kas, L'»!4 Cardoni Ave., Detroit, Mieli. 

PARSIDUODA lotas prie 3326 Em? 
rald Ave. Pirkite ąt. lotą už $1.00, ar 

l to loto aš jums pabudavosiu naują dvu 
Hi tlatų namą ir jus gulėkite jj pi:*'<- 
r.i.t mėnesiniu išmokėjimu kaip ranur 

ERNIS E. FEENEY 
603 W. 31-ma Gatvė 

Parsiduoda kambarys vie- 
nai arba dviem vpat ims, Gazu 
ąpšildimas, elektros šviesa, su 

visais parnkumais. 
Mrs. Ha vis, 

3335 S. l'nion Ave. 

EATRA! 
1*kės ant pardavimo arba 

mainome i miesto namą. 80 ak 
įn geri br.dinkai. Žemė dirba- 
ma $6,000. Jnmokėti reikia 
£1,0C0. Su gyvuliais ir maši- 
nomis ?10,000. lnnioketi rei- 
kia $3,000. Šita uke turi buti 
pa'duota i 30 dienu. Priežas- 
tis — šeimyna skiriasi. Uke 
yra vidurį lietuviuko? koloni- 
jas. Atsišaukite greitai, pas 
agenta. 

P. A. MAŽEIKA 
R. 3, B;.x 56, 

Camphillsport, \Vis. 

EXTRA JARGENAS. 
Parsiduoda grosernė su namų. Vis- 

kas naujai įtaisyta. parduosiu visai 
pigiai. Atsišaukite po numeriu, 
72o West 35th St.. Chicago. 111 

PARSIDUODA. 
Ant 3 lubų plytų namas su beismon- 

tu ir su štoru iš fronto, taipgi ant dvie 
ju lubu mažas medinis namas iš užpa- 
kalio. Atsišaukite pas, 

A. KEMPIS, 
2242 West 21st place.. 

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS. 
StiK'ebaker 1914 metų. 2 sedinių, tin- 

ka mažam bizniui, parduosiu pigiai už 
$185 pavasari mokėsi už tokį pat $300. 
Atsišaukite pas, 

.T. M. 
3127 So. Emerald Ave., 

3-čios lubos*. 
— ■ 1 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna formų.a ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip na nie pasidaryti ir vartoti j- 
taisus valiniui degtinės, orisiunčiami 
už $1. Rugine degtine, tikrasis lager a- 

lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 
TIKRAI GĖRIMAI 

No pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šios formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per naštą. Pasiskubink 
greitai. Prisiųskite mums, $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

VV/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. MILWAUKEE. WIS 

PA.»IEŠKAU pusseserės Babravičiu- 
tės, po vyru Petronė Gainienė. Paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pavieto, Valki- 
ninku parapijos, Kuršių sodžiaus. Gir- 
dėjjau kad 6 metai atgal ji gyveno Bo 
stone, o dabar nežinau kur. Malonės ji 
pati arba kas apie ja žino atsišaukti 
šiuo adresu: JEDVIGA BABRAfllJ- 
TE, 807 VVashington Ave.. Scalp Level, 
Pa. p 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienės. kuri atsiskyrė nuo manės 

l.iepos 20, ISIS. paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jon-a Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
Siusi o s. 1517 — 49th Ave., Cicero, 111. 

Pajieškau savo švogerio. Petro Ve- 
seckio, paeina Kauno red., Raseinių 
pav., Raseinių volosties, Šarkių kaimo. 
Turiu labai svarbų reikalu gavau laiš- 

ką ntn jo motinos ir norėčiau perduoti. 
Girdėjau, kad jis pirma gyveno Wor- 
chester, Mass. O dabar nežinau kur 
meldžiu atsišaukti ant šio adreso., ar- 

ba kas žinote praneškite, už ką busiu 
labai dėkingas. 

Juozas Norušis, 
27 Star St„ Ansonia, Conn. 

GRAŽI DOVANA. I 

Kiekvienas kuris užsirašys 
per mane "Amerikos Ūkinin- 
ką" ant metu, tai gaus dovaną, 
labai gražų Lietuvos Laisvės 

paveikslą. 
Laikraštis kaštuoja metams. 

Amerikoje — $1.00, Lietuvon 
— $2.00. 

Išrašykite "Am. Ūkininkai 
savo giminėms Lietuvoje. Adrej 
suokite: 

I. P. SMETONA. 
2520 \Yashington Ave. Siou\ 

City, Io\va. 

SKAITYKITE 

'LIETUVA' 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 

OFISAI 

SHIPPING 
IR 

PREKIŲ. 
DEPARTMIiNTAT. 

Patyrimas nereikalingas 

OFISO DARBAS. 

Ar gerai skaitliuoji. 
Ar gali aiškiai rašyti. 
Ar gali rašyti ant mašinėlės 
Ar gali perrašinėti. 
Ar nori išnešioti popierius ir 

laiškus mušu raštinės sky- 
riuje. 

į Mes galime jums suteikti gerą 
vieta su puikiu atlyginimu ir 

gera proga išsidirbti gerą dar 

bą. 

Patyrę darbininkai apmokami 
sulig vertės jų patyrimo. 

SHIPPING RUMO 
DARBAS. 

j Stiprios, veiklios, sumanios 
merginos ir moteris prie paka- 

j vimo, vvniojimo, sverimo ir 
1 sOrtavimo pariel post ir expres 
! orderių. 

MERCHANDISE DARBAS 

Merginos ir moteris nuo 10 

metų ir vyresnės prie pildymo, 
čeekiavimo, inspektavimo ir pa 
kavinio pašto siuntinių mūsų 
Prekių Skyriuje. 
Puikios progos išsidirbti gera 

J darba. 
c 

I SEARS ROEBUCK & CO.j 

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

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

i I 
REIKIA MERGINU, 

nuo 16 metu ir Vvresniu. $13. c c » 

i savaitę pradedant. Valandos j 
nuo 8 iki 5:15, subatomis iki j 
) -mos. Darbo viet?. naciam e 

mieste. Patyrimas nereikalin- 
gas. Atsišaukite: 312 \Y. lVia- 
dison St., Ketvirtos lubos. 
1MPERIAL METHODS CO. 

"reikia LEBERIU. 
Pastov s darbas. Gera alga. 

THE STREET CO., 
48 & S. Morgan St. 

REIKTA K A R P E N T E RIU. 
Piece \vork, prie taisymo 

freightkarių. 
THE STREETS CO., 
48 and S. Morgan Sts. 

Reikia 2 patyrusių shearmenų 
i scrap iron ya.nl. Taipgi paty- 
rusių, vardmenų. Gera mokes- 
tis ir pastovus darbas. 

*Troquois Steel ū ] ron Co., 
4620 \Yest 12th St., 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo dnrbo, sortuoti sėklas 

Oeru nnkestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W. Kenzlo St. 

VALEKTiNjft. UKtiSSMAKING 
CO'.LEGJT 

Mokina niūrimo ktntfac, U^vifoinj 
cSlenomU lr mkaraUi dėl tnzula u 
aamv. Paliudljlm&l išduodami tr Tl» 
rba rašykite, o įūfe paai*tmigf»imn 

sutelkti Jums patvitn*. 
'os parūpinamos dykai. Atsilankykite 

2407 W Madlson M. 
SARA FATltK, Priixip®l 

REIKIA PAGELBOS. 

VAIKINAI. 

16 metų amžiaus. 

Mums reikia daug vaikinu ; 
mu>ų prekių ir raštinės sky- 
rius prie įvairaus darbo, pntv 
rimas nereikalingas. 

Tai yra puikios vietos ir gero; 

progos norintrms išsidirbti 
gerą darbą. Pastvus darbas, gc 
ra pardinė mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

LEBERIŲ 

TROKERIŲ 

WAREHOUSE MENU 
* 

PEK5ERIŲ 

Pastoms darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerq 
darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

VAIKAI 
IR 

VAIKINAI 

MERCH ANDIS £ 
IR 

SHIPING DEPTS. 

Dirbti musų Prekių ir Išva- 
žiuojimo skyriuose. 
Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 
Sverti siuntinius ir post or- 

derius. 
Gera pradine mokestis. 

Gero? progos išsidirbti garą 
darbą. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

REIKTA VYRŲ. 
Dirbti prie lumberfo. Atei 

kitc ant 7 vai. ryto. 
Užnicka kasdieną. 

LORD & RUSHNELLL. 
2424 Sn. Latlin Str. 

—• —M 

REIKIA LEBERIŲ. • 

į faundry. Pastivus darbas. 
Atsišaukite Employment 

Office., 
LINK BELT & CO. 

39th & Ste\vart A ve. 

REIKALAUJAMA anglių malni® 
riu su šeimynomis ir nevedusių ] Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikij 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street, 
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