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a ms 
Valdžia kantroliuos kasyklas. 
Vokiečiai neduos talkinin- / 

kams laivų. 

Italai reikalauja pripažinti 
sovietus. 

Ispanija atšaukė ambasa- 
dorių iš Petrogrado. 

VALDŽIA IMS KASYK- 
LAS SAVO RANKOSNA. 

■ ; i 
Washington, D. C., lapkr. 

28 d. — Valdžia nusprendė 
tuoj paimti angliakasyklas, 
jei savininkai nepasistengs 
užbaigti ginčą su angliaka- 
siai patįs. j 

Kasyklos bus saugomos 
kariumenės, jei bus pavo- 
jus iškur darbo saugumui. 
Angliakasiams bus pakelta 
mokestis 14 nuošimčių, kaip 
kftd yra pasiūlyta valdžios 
projekte, kainos ant anglies 
nebus pakeltas 

Manoma, kad r.ekurie ka-' 
sykių savininkai liuosnoriai 
išpildys valcžios reikalavi- 
mus pakeiti angliakasiams 
algas 14 nuošimčių, neke- 
liant kainų ant anglies, ir 
angliakasiai kai kur sutiks 
priimti šią propoziciją. 

Bet kur nebus liuosnorio j 
3Utikimo, tai valdžia yra 
nusprendusi vartoti prievar-Į 

VOKIEČIAI NEDUOS 
LAiVU TALKININKAMS. 

Berlyną*, lapkr. 28 d. — 

Šiądien pranešta, kad Vo-i 
kietija neduosianti talkinin- 
kams leivų 400,000 intal- 
pos, ko reikalauta iš Vokie- 
tijos už nuskanditus vokie- 
čių laivus ties Scapa Flow, 
Anglijos pakraštyje. 

Vokiečiai tvirtina, kad 
Vokietija negalinti imti at- 

sakomybę del vokiečių jū- 
reivių elgimąsi, jiems esant 
po anglų priežiūra, nors vo- 

kiečiai buvo ant vokiškų 
laivų. 

Manoma, kad laivų klau- 
simą Vokietija stengsis pa- 
vesti išrišimui Haagos tribu- 
nalui, nes nesitiki, idant tal- 
kininkai taip lengvai nusi- 
leistų neišpildę savo nuo- 

sprendžio. 

ITALIJOS SOCIALISTAI 
REIKALAUJA PRIPAŽIN- 

TI SOVIETUS. 

Rymas, iapkričit 28 d.— 
Direktoriai socialistų parti- 
jos šiądien priėmė rezoliu- 
ciją, kurioje užreiškiama, 
ka'J, laimėjus socialistams 
šiuometiniuose linkimuose 
paaiški, jog Italijos gyven- 

tojai yra prielankus Rusijos 
sovietams, toclel Italijos val- 
džia nevilkinant turi pripa- 
žinti Rusijos sovietų respub- 
liką. 

ISPANIJA ATŠAUKĖ AM- 
BASADORIŲ IŠ RUSIJOS. 

Madridas, lapkr. 28 d. — 

Ispanijos valdžia pertraukė 
ryšius su Rusija, atšaukda- 
ma savo ambasadą iš Pet- 
rogrado. Ispanijos valdžia 
pranešime ppaif'ina, kad 
ambasada buvo du sykiu 
užpulta bolševikų, todėl ne- 

mato galimu laikyti Petro- 
grade Ambasadą'ilgiau. 

Socialistas atstovas Ispa- 
nijos parlamente užprotes- 
tavo del atšaukim * ambasa- 
dos, girdi, tai yra tiraniškas 
pasielgimas. 

MONGOLIJA ATSISAKĖ 
NUO laisves. 

Pekinas, Chinija, lapkr. 
28 c! — Prezidentas išleido 
proklamaciją, kad panaiki- 
nama Mongolijos autonomi- 
ją. To buk reikalavę patįs 
Mongolijos gyventojai, įteik 
darni peticiją Chinijos val- 
džiai. 

Bet iš privačių šaltinių at- 
eina žinių, kad paduoti pe- 
ticiją privertė chinų kariu- 
menė, kuri garsino net vy- 
riausią mongolų kunigą iš- 
vežti į tyrus, jei jis nesutiks 
rašytis po peticija ir nera- 

gins kitų. 
Ir taip mongolai atsisakė 

nuo laisvės , kurią godojo 
per šimtmečius. 

j SUKILIMAS MEKSIKOJ? 

Nogales, Canora, lapkr. 
28 d. — Gubernatoi ius Hu- 
erta gavo telegramą iš M ški- 

co City, kuriame liepiama 
užginčyti pasklydusioms ži- 
nioms, buk Mexico City įvy- 
ko susikirtimas tarp šalinin- 
V \ generolo Obregon ir pre- 
zidento Carranzos kariume- 
nes. 

Mat pirmiau buvo prane- 
šama, kad sušaudžius gene- 
rolą Angeles sukilo prieš 
Carranzą generolas Obre 
gon, ir buk Carranza ne 

■ pabėgęs iš sostinės. 

Gali nusirist pakalnėn. 

Kaip vieni taip ir antri 

pranešimai, labai neaiškus, 
ir nėra tiesioginiai iš Mek- 
sikos sostinės, kas leidžia 
manyti, kad ten kas gali 
but nors negerai. 

i 

SAKO, SUKILO 
KORNILOVO DEVIZIJA. 

I 

Londonas, lapkr. 28 d.— 
Iš Maskvos pranešama, kad 
suki1 o Denikino armijos Kori 
nilovo devizija ir išmušė 
savo aficierius. 

I Apskaitliuojama, kad bol- 
ševikai šiuo laiku turi jaui 
išstatę prieš Denikiną apie 

! 350,000 disciplinuotos ,ka- 
'riumenės ir turinčios gerus1 
'ginklus, todėl, manoma, kad 
IDenikinui bus nelengva spir 
,tis prieš bolševikus. 

SOCIALISTAI REIKA- 
LAUJA UŽBLOKUOTI 

ANNUNZIO. 

! * Milanas, lapkričio 28 d.— 
Šiądien socialistų susirinki- 
me, kuriame dalyvavo ir so- 

cialistai nariaį Italijos par- 
lamento išnešta rezoliucija 
reikalaujant pilnos bloka- 
dos prieš Annunzio, kad 
tokiu budu privertus jį skai- 
tytis su Italijos valdžia, nes 

kitaip šalis gali but įtraukta 
nepageidaujamon karėn. 

! LEIDO PARDAVINĖTI 
SVAIGALUS. 

New Oriins, La., lapkr. 
i 26 d. — Teisėjas federalio 
distrikto šiądien nusprendė, 
kad priverstina blaivybė 

i yra nekonstitucijinė ir leido 
■ vienai kompanijai pardavi- 
: nėti svaigalus, kurie esą 

sandėliuose. 

Lenkai Sustiprino 
• Bolševizmą. 

Revelis, Estonija, lapkr. 
26 d. — (Kopenhagenas 28 

d.) Specialis karesponden- 
tas laikraščio Chicago Daily 
News Farbman praneša, 
kad visai netikėtai del dau- 

gelio sustiprėjo bolševikų 
karinės spėkos ir net pradė- 
jo mušti savo priešus ant ke- 
lių frontų. 

Bolševikų sustiprėjimo di- 
džiausia priežastimi kores- 
pondentas mato lenkų ver- 

žimąsi tikro j on Rusijon. 
Rusai visuomet žiurėjo 

į lenkus kaipo į imperialis- 
tus, gi dabar lenkams besi- 
veržiant Rusijon bolševi- 
kams lengva buvo sukelti 
minių upą prieš visus, kurie 

kariauja prieš bolševizmą. 
Jie užreiškė, kad rusai 

monarchistai netik patįs ka- 
riauja, bet ir kitus imperia- 
listus pasikvietė, kad vėl pa- 
vergus Rusiją. Tas sukėlė 
miniose neapikantą prieš 
svetimžemius ir bolševikų 
spėkos žymiai didėja. 

Šiuo laiku bolševikų ar- 

mija, manoma, siekia iki 2, 
000.000 vyrų. 

PRINCAS NORI TAPTI 
PREZIDENTU 

Londonas, lapkr. 2 8d. — 

Laikraštis Daily Mail gavo 
pranešimą, kad buvusis Ba- 
varijos sosto įpėdinis Rup- 
nrecht ketinąs -statyti savo 

kandidatūrą į Bavarijos pre 
zidentuš sekančiuose rinki- 
muose, kurie atsibus pava- 
sarį. 

VĖL MEKSIKONAI UŽ- 
i MUŠĖ S. V. PILIETI, j | 
! Washington, D. C., lapkr. 
i28 d. — Vėl gauta praneši- 
mas, kad meksikonai užmu- 
šė Suvienytų Valstijų pilieti 
Wallace, darbininką Golf j 
Refinihg kompanijos. Tai j 
jau aštuontas šios kompani-j 
jos asmuo užmuštas meksiko 
nų. Šį sykį, kaip pranešama,1 
užmušė Carranzos kareiviai.1 

i 
i 
i 

ANGELES SUNUS KO- 
VOS UŽ DEMOKRATYBĘ. 

New York, lapkr. 28 d. — 

Sušaudžius generolą Ange- 
les, likosi jo sunus 22 metų. 
Jis užreiškė, kad stos kovon 
už demokratybęv Meksikoje 
ir pamainys žuvusį kovoje 
del idėjos savo tėvą. 

VOKIETIJA SUMAŽINA 
DUONOS PORCIJAS. 

Berlynas, lapkr. 28 d. — 

Vokietijos valdžia nuspren- 
dusi gelbėti Austrijai, pri- 
statant jai kiek duonos. Bet 

[Vokietija pati nėra turtinga 
su duona, todėl nuspęsta su- 

mažinti duonos porcijas pa- 
ičioj Vokietijoj, 
j 
,PIRMA MOTERIS ANGLI- 

JOS PARLAMENTE. 

Plymjuth, Anglija, lapkr. 
28 d. — Nancy Astor, ame- 

rikietė iš gimimo tapo iš- 
rinkta Anglijos atstovų bu- 
tan. Tai pirmas nuotikis 
Anglijos parlamento istori- 
joje, ir del to net bus reika- 
lingos tūlos naujos taisyk- 
lės, pritaikant moterims. 

Latvija atšaukė atstova iš 
Berlyno. 

Judeničo kareiviai dedasi 
prie estciių. 

RUSO- VOKIEČIAI PASI- 
DAVĖ LIETUVIAMS. 

Kopenhagenas, lapkričio 
27 d. — Lietuvių spaudos 
biuras gavo žinių iš Kauno, 
kad ruso-vokiečių spėkoms 
Lietuvoje gręsė pavojus bū- 
ti sunaikintoms ir tik talki- 
ninkų komisija Baltiko ša- 
lyse prašalino tą pavojų, su- 

laikydama mušius. 
Pranešime priduriama, 

kad Lietuvos armija sutiko 
sulaikyti mušius tik su išly- 
ga, kad Voiketijos valdžia 
sutiks atiduoti lietuviams vi- 
sas kariškas ir gelžkelių 
reikmenis, esančias Lietu- 
voje ruso-vokiečių armijos 
kontrolėje. 

Huso- vokiečių spėkos, 
kaip pranešime priduriama, 
apleis Lietuvos kraštus po 
lietuvių priežiūra. Gi lietu- 
viai iš savo pusės pažadėjo 
sulaikyti veikimą prieš įu- 

so- vokiečius ir leis jiems 
liuosai keliauti Vokietijon. 

Talkininkų komisija Bal- 
tiko šalyse turės vyriausią 
priežiūrą, kad minėtos išly- 
gos butų išpildomos. 

(Jei ši žinia pilnai teisin- 
gai perduota, tai lengviau 
atsikvieps lietuvio siela. Pa- 
skutiniais laikais atėjo vie- 
na kita žinia, kad lietuviai 
muša ruso-vokieeius Lietu- 
voje. Prie to ir latviai ne- 

snaudžia, kas neina į svei- 
katą ir ruso-vokiečių armi- 
jai Lietuvoje). 

LATVIJA ATŠAUKĖ AT- 
j STOVĄ IŠ BERLYNO. 

j Berlynas, lapkl*. 28 d.— 
Latvijos valdžia atšaukė sa- 

ivo diplomatišką atstovą iš 
Berlyno. Mat atsižvelgiant 
į veikimą ruso-vokiečių spė- 
kų Latvijoje, latvai skaitosi 
esą karėje su Vokietija. Ši 
žinia gauta iš pusiau oficia- 
lių šaltinių. 

i Bet Vokietijos atstovai 
! vis dar esą Rygoje ir Liepa- 
juje, vienok sakoma ir jie 

i tuo j bus atšaukti. Reiškia 
visi ryšiai tarp Latvijos ir 
Vokietijos taps pertrauktais 

i 
1 JUDENIČO KAREIVIAI 

DEDASI PRIE ESTONŲ. 
J 

j Kepenhagena.% lapkričio 
28 d. — Pranešama, kad di- 

jdesnė dalis buvusios Jude* 
ničo armijos dedasi prie 
Estonijos kariumenės. Gi | 

j tie kurie nenori dėtis prie 
estonų skaitomi svetimšalie- 

įčiais ir tuojau nuginkluoja- 
j rhi, kaip tik pereina Estoni- 
Į jos rubežių. ; 

Visa Judeničo kampanija 
prieš Petrogradą pilnai ne- 

pasisekė ir Judeničas rezi- 
gnavo iš vadovavimo šaur- 
vakarinės Rusijos valdžios, i 
Jį pasekė ir generolas Gla- 
senap. 

Visa Šiaurvakr rinės Ru- 
sijos valdžia yra betvarkėje : 

ir nekurie valdžios departa- 
mentai jau visiškai užsidarė. 

VAIKU PETICIJA IŠGEL- 
BĖJIMUI ŠUNIES. 

Londonas. Vienas nedicle-j 
lis šuo įkando kojon poli- 
cistą už ką tapo nuteistas 
mirtin. Bet sūnyčio savinin- 
kas, mokinys, paleido per 
mokinius peticiją, prašant 
teisėjo dovanoti šuniui baus 
mę. 

Po peticija pasirašė 21, 
000 mokinių ir būrys moki- 
nių nunešė ją pas teisėją, 
kuris panaikino šunies baus- 
mę. 

AMERIKA TURI 
19,000,000 KAREIVIŲ. 
Washington, D. C. Galu-^ 

tinai išstudijavus mobiliza-! 
cijos registravimo rekordus! 
pasirodo, kad Suvienytose I 

Valstijose yra apie 19 mili- 
jonu vyrų, savo sveikata tin- 
kančių kariumenėn. 

Viso užsiregistravo nuo 

18 iki 45 metų 23,908,576 
vyrų, kurių apie 80 nuošim- 
čių pilnai tinka kariumenėn. 

SKIRS MILIJONUS 
KOLONIZACIJAI. 

\}uebcc, lapkr. 26 d. — Uuc- 
beco vfildžia paruošė biliir k a Jį 
parlamentas paskirtų penkis 
milijonus doliariu kolonizavi- 
mui Kanados dyklaukių. 

ANGLIAKASIUS PENI 
PER PAIPAS. 

Washington, D. C., iapkr. 
28 d. — Gauta žinia, kad 
užgriuti angliakasiai Idaho 
valstijoje bus išgelbėti. Jau 
dešimta diena darbuojama- 
si jų atkasimui; gi penimi 
jie esą per paipas. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėjc., 
Šiądien greičiau bus snie- 

go; maža atmaina tempe- 
ratūroje; vidutiniai daugiau 
rytų vėjai. 

Saulėtekis, 6:56; 
Saulėleidis, 4:19. 
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IŠ .'U DARBU ŽINOKIME, KAIP KEIKIA Į ELGTIES SI) JAIS. ! 
j Nėra čia reikalo kalbėti apie lenkų nedorus clarbus Lietuvoje per ištisus simt-į mečius. Taipgi nėra reikalo kalbėti iri apie nešvarią lenkų politiką karės metu ir paskutiniais dvejais metais, kada pra-i dėjo formuotiės naujos neprigulmingos valstijos senosios Rusijos ir Austro-Ven- 

grijos rubežiuose. Galop nėra reikalo, pla-1 ^au aiškinti apie nesąmoningą lenkų* agi- taciją prieš lietuvius, Lietuvos Tarybą ir 
valdžią paskutiniais metais — kaip Euro-j i poje, taip ir Amerikoje. Trs viskas gerai j mums žinoma. Apie tai plačiai buvo ra- ] ! syta visuose lietuvių laikraščiuose. 

Lietuviai griežtai pasmerkė nešvarią lenkų politiką ir užsimojimus ant Lietuvos 
teritorijos — pasmerkė per laikraščius, pa- smerkė draugijiniuose ir šiaip viešuose su- 
surinkimuose, pasmerkė, galop, Amerikos, 
lietuvių seimuose. Netiktai pasmerkė len- 
kų politiką linkui lietuvių ir Lietuvos, bet 
kartu išreiškė tvirtu ir griežta pasiryžimą,! kad lietuvių tauta niekados neturi daryti 
su lenkais jokios politiškos ar, net. ir eko- 
nomiškos sutarties, ižnoma, visi lietuviai 
ypač priešingi susivienijimui (unijai) su 
Lenkija. Tokia unija reikštų nuolatinę ko- 
vą tarp lietuvių ir lenkų.—kas, žinoma, 
neduotų ramybės ir kitoms Europos tau- 
toms. 

Štai įvyko tarybos tarpe Baltijos pa- kraščio valstijų, dalyvaujant atstovams 
nuc Ukrainos ir Lenkijos. Kuomi tos ta- 
rybos pasibaigė — tikrų žil ių nėra. Te-į 
čiaus iš Varšuvos pranešta, "Litvva lączy 
si$ z Polską" — Lietuva jungiasi su Len-[ kija. i 

AOKia nesąmone! Lietuva niekados ne- 
si jungs su Lenkija — lietuvių tauta per- 
daug jau yra nukentėjusi nuo nešvarios! 
lenkų politikos, ir toclel lietuviai kovos 
ikitol, kol *ie visiškai nepasiliuosuos nuo 

lenkų, kol jie, taipgi, nepaliuosuos visus 
Lietuvai prrtc<au3ančius žemes plotus. 

Kaip keistai skamba šitokis praneši- 
mas iš Varšavos nuo lapkričio 23 d.: 

"Tarpe Lietuvos ir Lenkijos da- 
lykų stovia anttiek pasigerino, kadi 
galini a skaityti abu kraštu viena valstija, 
sujungta tvirta unija kaslink išlaukinių i 
dalykų. Varša/oje randasi lietuvių misija, | 
kuri Lietuvos v aidžios vardu pasirašė po j 
visa eile sutarčių, kurios jungia Lietuvą su i 
Lenkija karišku žvilgsniu, kaip prieš vo-| 
kiečius, tai]) ir prieš rusus. Šita misija 
kviečia Lenkiją, sutartinai su kitomis Bal- 
tijos valstijomis, užverti taiką su bolševi- 
kais, tečiaus Lenkija dar neišreiškė savo 

pasiryžimo. Iš padarytų sutarčių tarpe Lie 
tuvos ir Lenki j js galima paminėti atidary- 
mu susinėsimo (komunikacijos) — kaip 
gelžkeliais, taip telegrafu ir pasta". 

Taigi lenkai džiaugiasi iš "padarytos'' 
fl: _ 

unijos tarpe Lietuvos ir '"•kijos... "Abu 
kraštu — viena valstija 1 ... Ne, tai ne- 
su jungiami-nesuderinami dalykai. Lietu- 
viai gali susitarti su lenkais kaslink per- 
traukimo kariško veikimo ir kaslink abel-, 
nų atsinešiinų vienos valstijos linkui kitos; 
— ir tiek. Kalbėti apie uniją gali tiktai 
viliugingi lenkai. 

> 

Bet žvelgkime į lenkų veikimą Lietu- 
voje, tada pamatysime, kad jų nešvari po- j 
litika pasiekė kraštutinumą. — Jau dabar 
liko gan plačiai nušviestas dalykas apie 
lenkų suokalbį nugriauti Lietuvos valdžią 
(rugpjučio 29-30 d.d.) Tapo perimti lenkų 
slaptraščiai. Pasirodo, kad lenkų vadai 
buvo davę direktyvas netiktai padaryti 
Kaune perversmą, nuverčiant valdžią, bet 
kariu nužudyti pavojingiausius lenkams as- 

menis, — kitaip tariant, žymiausius ir veik 
liausius musų tėvynainius. Tai kokių prie- 
monių griebiasi lenkai delei sudarymo "uni 
jos" su lietuviais! Tai lenkų "kultura" ir 
"prakilnumas"! Ir dar jie kalba apie lie- 
tuvių-lenkų sąjungą, apie "tvirtą" uniją.... 

žvelgkime dar giliau. — Iš Kauno te- 
legrafų per Kopennageną pranešta nuo lap- 
kričio 25 d., kad ienkai paskelbė užimto- 
se Lietuvos žemėse visuotiną mobilizaciją, 
delei ko lietuviškas jaunimas bėgąs iš lenkų 
užimtų vietų į lietuviiį pusę. Tas parodo 
netiktai nešvariausią lenkų politiką, bet ir 
tą, kad jie nesiskaito su abelnais įstatais, 
laužo tarptautiškas teises. Tuom žvilgsniu 
lenkai, taip sakant, "sumušė rekordą". 

Akivaizdoje to viso, lietuviai privalo 
koncentruoti savo jiegas aštriai kovai prieš 
lenkus ir kartu labai atsargiai elgties ko- 
kiose nebūtų derybose su tais mūsų1 priga- 
vi ngais ir nuožmiais "broliais", kurie, kaip 
matome, griebiasi nešvariausių ir kruvinų 
priemonių pavergimo tikslu. 

Lenkai pasiliks lenkais — jų "neper- 
dirbo" šimtmečiai, "neperdirbo" ir ši bai- 
sioji audra... Mes žinome, kuomi del Lie- 
tuvos ir musų tautos buvo lenkai, — 

taigi žinokime, kaip reikia elgties su jais 
šiame momente! 

REIKĖS PASIRŪPINT! SAVO 
GIMINAIČIŲ GRĄŽINIMU. 

Amerikos lietuviams prisieis pasirupin 
ti pargabenimu atgal Lietuvon apie 800 
lietuvių buvusių tremtinių Vokietijoje, ku- 
rie dabar randasi Belgijoje ar Prancūzi- 
joje. Dauguma iš jų turi savo gimines 
Amerikoje, — todėl amerikiečiai ir pri- 
valės paduoti pagalbos ranką saviemsiems, 
kurie senai jau skursta svetui ir trokšta 
sugrįžti i savo tėvynę. , 1 

"Lietuvoje" tilpusiame gerb. B. 
K. Balučio laiške iš Paryžiaus pranešama, 
kad likosi sumanyta atsišaukti į Amerikie- 
čius, idant jie pasirūpintų prisiųsti savo 

giminėms ar pažįstamiems pinigų grįžimui 
i Lietuvą. Delei to greit busiąs prisiųstas 
Amerikos laikraščiams tų tremtinu sura- 
šai Patariama pasiųsti ant delegacijos 
ra nitų* šimtą cioiarių kiekvienam. Delega- 
cija pasižada per savo Pareivių Komisiją 
aprūpinti visas išlaidas, o likusius pinigus 
perduoti Kaunan, kur sugrįžusiems bus 
atiduoti į rankas. 

Nėra abejonės, kad kiekvienas iš mus^, 
suradęs priduotame tremtinių sąraše savo 

giminaičio ar gero draugo vardą-pravardę, 
nieko nelaukdamas pasiskubins pasiųsti 
sulyg nurodymo reikalingą šimtinę. Tai 
bus tiesioginis saviškių sušelpimas, nuo 
kurio nei vienas neturi t/esos atsisakyti,— 
jei dar pas jį randasi nors kiek prakilnių 
jausmų. 

Šitas klausimas dar aiškiau nušvie- 
čiamas irgi "L." tilpusiame Pareivių Komi- 
sijos pirmininko, D-ro K. Griniaus, prane- 
šime iš Paryžiaus: "Padėkite Franci jos be- 
laisviams!" 

Taigi, bukite pasirengę paduoti pagal- 
bos ranką saviemsiems Francuzijoje ar^ Belgijoje... 

PĄSTABOS- 
EŠVAPOą i 

"Draugas", ''patyręs liūd- 
nus dalykus" iš M. Sleže- 
vičiaus ministerijos veiki- 
mo, — padėkavojant p. J. 
Zubricko išduotai apiskai- 
tai, — stengiasi dar kartą 
pasmerkti M. Sleževičių, vi- 
sai neatsižvelgdamas į tai, 
kad M. Sleževičiaus minis- 
terija veikė labai sunkiame 
laikotarpyje, kaip grynai po 
litiniu, taip ir ekonominiu 
žvilgsniu. 

Bet "Dr." užreiškia, kad 
"Lietuva vistiek bus nepri- 
gulminga". ''šįmet, — sa- 

ko, — esame laimingesni, 
ne&u pernai. Pernai prieš 
Kalėdas dar tikėjome, kad 
tokie žmonės, kaip p. Sle- 
ževičius ir jo draugai gali 
vesti tėvynę, šįmet jau mus 

akįs šviesesnės, nes žino- 
me. kad tokiems negalima 
pavesti tautos reikalus ap- 
rūpinti" 

| Sunku dabar, — ypač 
j čia Amerikoje, — kalbėti 
i apie "liudnus dalykus" ar 

apie M. Sleževičiaus minis- 
terijos inpėdinių nuopelnus. 
— Suprantame, kad mūsų 
valdininkai, pradedant nuo 

I žemiausio ir baigiant pačiu 
prezidentu, pereina savo rų 
sies mokyklą, vieni naudo- 
jasi prityrimais kiių ir kar- 
tu vengh jų klaidų, bet vi- 
si stengiasi, gal, kuogeriau- 
siai atlikti savo užduotis,— 
tada ir jų smerkimas ne vie- 
toje. 

>!* * £ 

Muzikanto Paderevskio 
veidas "dabina" naujai iš- 
leistus Lenkijos krasaženk- 
lius, — taip praneša iš Var- 
savos; kartu pastebiama, 
kad tai pirmas "prietikis" 
istorijoje, kada muzikantas 
lieka "atmuštas" ant krasos 
ženklų. 

Tai "politiškas" muzikan 
į tas, — tik dabartinen po- 
! zicijon patekęs su pagal- 
ba tyros muzikos, tyros dai- 
gos, kurią jis dabar atmetė 
į šalį. 

>!: Jk jfc 

Poetas d'Annunzio gal 
dar daugiau "atsižymės" ir 
už "žeč-pospolitos" muzi- 
kantą. Jis ir Italijos sostą 
stengiasi padrebinti (tiesa, 
muzikantui nebuvo ir pro- 
gos sosto "drebinti"). Val- 
džia — su karalium Viktoru 
-Emanueliu priešakyje — į 
nebežino kaip su juom rei-; 
kia elgties, — idant ir "vii- j kas butų sotus ir avįs liktų 
sveikos". 

Italų poetas užsimojo, 
net, ant Dalmacijos ir, ga- 
lop, "planuoja" užpuolimą 
ant Juodkalnijos, manyda- 
mas užimti visą rytini Ad- 
riatikos pakraštį. 

Talkininkų "galiūnai", ir 
"'Jaikos gimdytojai" žiuri, 
trauko pečius ir tariasi, kaip j 
pasielgti su "naujos ma- 

dos" dailininkais... i 

Iš Prūsų Lietuvių 
Laiškų. 

Gerb. M. Jonelaitis, "San 
daros" Draugijos iždinin- 
kas, rašo kun. J. J. D. Ra- 
zokui sekamai: 

"Klaipėda, rugsėje 20 d., 
1919. 

Mieli Prieteliai bei Broliai! 
.. .Kadangi jųs norit ži- 

noti, kas dedasi su Prūsų Lie 
tuviais ir ką mes veikiame, 
tai pranešiu, kad iš tikro ne- 

žinau, kur dabar yra Dr. V- 
Gaigalaitis, bet, rasi. vei- 
kiai gausim patilti. Stiklio- 
rius ir Baltris Tilžėje gyve- 
na ir išleidžia dieninį lietu- 
višką laikraštį "Prūsų Lie- 
tuvių Balsas1'. Storasta ir 
Vanagaitis +aipgi Tilžėje 
gyvena; kun. Lokys tarnau- 
ja Vanagų bažnyčioje, 
atrekys teoera Jagsteiiuose 
ir visi dirba už Lietuvos ge- 
rą. Klaipėdoje dabar lie- 
tuviai pradeda gyvuoti. Ta- 
po viena didelė pirklybos 
draugija dabar Įsteigta ii 
pradeda po mažumą veikti. 
Ponas Barkšas įsteigė rakau 
dų dirbtuvę ir krautuvę, 
|Martins Pempė turi vaistr 
! ir visokių dažų didelę krau 

jtuvę. Jis priklauso prie 
; "Sandaros" Draugijos ii 
j yra tikras krikščioniškos, 
įbroliškos dvasios lietuvis, 
i "Pirm karo "Sandara" 
varė pirklystę knygomis, var 

gonais ir įvairiais lietu- 
viškais išdirbiniais. Ęet da- 
bar prekiaujama tiktai su 

knygomis, vargonais pre- 
kyba—tai aš pats vedu. Man 

i reiks kreiptis į Ameriką sa- 

jvo krautuvės reikalais, rasi, 
ten bus pigiaus gaunama. 
Kad bent viskas greičiau 

I aprimtų, smagiaus butų gy- 
venti. Bet kaip Augščiau- 
sias musų visų Aprūpinto- 
jas norės, taip ir bus. 

"Laukiu nuo -Jūsų tolimes 
nių žinių ir sveikinu širdin- 
gai Jus bei kitus Amerikos 
lietuvius. 

M. Joneleit, 
Memel- (Klaipėda) 

Libauerstr. 82. (Ostpreuss- 
en,) Germany. 

* <: * 

Iš Vanagų parapijos, kur 
ger. kun.Lokys kunigauja, 
rašo "Eglės" Jaunimo Drau 
gijos raštininkė Jieva Sima- 
naičiuti Vanaguose, rugs. 
22 d., 1919 m., sekamai: 

Politika aš menkai 
tesirupinu, todėl daug ką ir 
nežinosiu pranešti. Prūsų 
lietuviai į šiaurius nuo 

Nemuno yra nuo Vokietijos 
atskirti, bet valdžia ir tei- 
sės dar tebėra vokiški. Dar 

nežinome, kur mes dinf- 
sim: ar savystove valstija 
pastosim, ar prie Didžiosios 
Lietuvos priglaus, arba, ra- 

si, po Anglijos valdžia at- 
siduosim. Tas vis ikišioliai 
yra dar neišrištas klausi- 
mas. Man rodos, kad jei 

nuo balsavimo pareitų, tai 1 

bene paliktum po vokiečiu. 
"Lietuviai yra jau subu- 

dę. Jau yra daug tokių, 
kuriems tėvynė Įgauna daug/ 
svarbos. Daug dabar kal- 
bama, rašoma ir veikiama. 7 

Velytina, kad tai butų Prū- 
sų Lietuvaį ant naudos. Jus 

: klausiate kaip gyvena Prūsų 
Ilietuviai? Prūsų lietuviai: 
yra visame kame tolyn pa-i 
žengę. Ant klausimo, ar 

vargingi, ar turtingi, tiek 
tegaliu sakyti: yra visokių, 

i Karo laiku daug žmonių ta 

|pp turtingais. Gyventojams 
! buvo tas laikas ant naudos.' 
| Nuo senai norėjau su 

•Amerikos lietuviais susinės-! 
iti. Meldžiu mums suvesti 
j su daugiau prietelių. 

"Dabar dar ypatingai pra 
nešiu apie musų "Eglę". Tai 
yra. kaip jus žinote, jauni- 
mui įsteigta draugija. To-1 
kių draugijų jau yra Prūsų! 
Lietuvoje 10. Kitos jau yra j 

į visame tolyn pažengusios, j 
Nors musų parapija nedide-1 
lė. bet jau turim apie 30 są- \ 

i narių. Ir visi atsidavusiai 

j stoja už savo mieląją tėvy-' 
nę. Bet yra parapijoje ir j 
daug tokių, kurie stačiai 
prieš ją dirba. Bet mes ne- 

jnusiminsim dėlto, nes pasi- 
tikim, kad ir jie kada nors 

supras, jog mes turime ge- 
rus tikslus. Bet musų "Eg- 
lė" yra prastame piniginia- 
me stovyj. Jei mano pra- 
šymas neperdrąsus, sakysiu: 
Paaukuokite šiek-tiek musų 
"Eglei". Daug ko reikia jai, 
bet nėra pinigų. 

Maldaudama atsiliepimo, 
pasilieku, su augštu pagar- 
binimu, Eva Siemaneitike, 

Adresas: 
(Frl.) Eva Siemaneit, Wan- 
nagen bey Aglohnen. Kreis 
Memel. (Ostpr.) Germany. 

* # * 

Gerai butų. kad turtinges 
ni Amerikos lietuviai, arba j 
tūlos tautinės lietuvių drau- 
gijos, pasiųstų kelis dolerius 

prusiškąjai "Eglės" Jauni- 
mo draugijai del sutvar- 

kymo jos reikalų. Pinigus 
galima pasiųsti čionai pa- 
duotu raštininkės Simanai- 
čiutės adresu. J. J. D. R. 

Lietuvių Šaulių Sąjunga. 
Ne taip senai susitvėrė 

Kaune Lietuvos Šaulių Są- 
junga, kurios tikslas — gin- 
ti Lietuvos nepriklausomy- 
bę visomis jiegomis. Sąjun- 
ga nepartinė ir imasi ginklo 
prieš ,7isus Lietuvos prieši- 
ninkus, o taij) pat organi- 
zuoja visoje Lietuvoje sky- 
rius, skyriai burius. Sąjun- 
gos nariai esti rikuotės ir 
nerikuotėe. Rikuotės na- 

riai susideda iš visų norin- 
| čių ir galinčių vartoti ginklą 
ir karui tinkamų žmonių, o 

nerikuotės iš likusiųjų. Pa-, 
starieji aprūpina maitini-j 
ino, tiekimo, gydymo, agi- 
tacijos, šelpimo ir kitus rei- 
kalus. Sąjungos nariais ga- 
li būti visi Lietuvos pilie- 
čiai, 'dori žmonės, nenusikal 
te baudžiamiems įstatams, j Nerikuotės nariaį gali būti' 

ir moteris. Sąjunga turi sa- 
vo garbės teismą, savo vė- 
liavą, ženklą ir formą. v 

Nežiūrint to, kad Sąjun- 
ga veikia tik kelis mėnesius,j 
pastaruoju laiku, kada Lie-| tuvai iš visur pradėjo gręs-l 
ti pavojus, Sąjungos skyriai j ir būriai išsiplėtė po visą j 
Lietuvą ir giliai įleido šak-j nis. 
^ Šiomis dienomis viename j buvusios Kauno tvirtovės j forte įvyko iškilmingas vie-j 
tos šaulių įžadas. į 

Atsilankė atstovu ir iE 

[provincijos skyrių. 
Ačin visuomenės užuojau- 

tai, o taip pat narių veiklu- 
mui, aukų plaukia kasdien 
daugiau, ir Sąjungai pasise- 
kė, nesinaudojant valdžios 
pašalpa, įsigyti nemaža gink 
lu, šovinių ir net kulkasvai- 
džių. Vedamos derybos del 
automobilių pirkimo. 

ICad padauginus lesų, Są- 
junga surengė vieną paskai- j 
tą, rengia prie Kauno mies- 
to ligonines greitosios medi- į 
^inos pagavos kursus, ir, 
greitu laiku darys visame! 

(Kauno mieste rinkliavą. Ka| 
dangi pastaruoju laiku po: 
visą Lietuvą plečiasi skyriai j ir būriai, tai jiems organi- 
zuoti reikalinga daug lesų;1 
tai Lietuvos Šaulių Sąjunga! 
kreipiasi Į visuomenę ir ti-j 
kisi, kad rinkliavos dieną' 
ne vienas laikinosios Lietu- 
vos sostinės pilietis nepra-j 
eis pro dėžutę, nepaaukavęs į 
ir fiepasipuosęs Lietuvos į 
Šaulių Sąjungos emblema. 

Aukos priimamos L. S. 
Sąjungcs Valdyboje. Duonc | 
laido gt. 13-a. į 

į Dr. G. M. Glaser i 
jį Prrtrtikaoja Jm 8f matai į 
2 S 1rf9 8. Morgan St, kirti <2 et. / 
a fcpeclall»tau MoteriSkų, Vy.liire, i 

ir Cfcronl&ky Ligų. S 
S vaUndoa: S—10 ryto, 18—S 90 £ 
5 plet. <S—n vafc, Nadfil. i—3. 

g TELEFONAS YARD8 6S7. * 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 

Roselando: 10900 S. Michigan \ve. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood SU 
Tik Ketvergo vale. nuo 5:80 iki 7. 

Telefonas Yards 723 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak 
Nedėlloinis pasai sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos Gatvės. 

DR. M. T. STRIK0L1S 1! 
IjI P]T l' VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Ofisas: 17&7 W. 47 St. Boulevard 160 Į .< 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po pict. ir 6:80 I / 

iki 8:30 vak Nedol. 9 iki 12'dleng 'į 
Namai: 2011 W. 41 st.. McKinley 203 
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Į Di\ Mjteaan 
1 iš rusuos 
H 

I "■•rii įietuvum tlnoma* i* J6 •«» 
tų ka'ivo patyrę* <{cklrurj* 
Ir «!u:^rrU. 

Gydo aitri** Ir chrnmikat liĮta*, *7 
rų moterų {r vaikų, pagal naujaunin J 
mctcHn*. ~-Ray Ir kHoUna e»r'c?r* i 
r-ne'atiioa } 

Otisai ir Laboratorija: 10^5 W. I3tb i 
Sfiret, net !i h'i*k Street 

VALANDOS: Nmo 10—U pietų. »r J 
6—8 rakarris. Tclcphone rana) 31 Ii) j 

GYVENIMAS: 3412 So. .Halsted St. ! 
VALANDOS: S—v >&tsL [ 

DR. J. SHINGLMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
Gydo Reumatizmą. 

Gydymas Elektriką Specia- 
kumas. 

1229 49th A ve; Cicero 305(», 
' Ofisas 49 Ct. prie 13-K)* 

1 

Telefonas Cicero 49. 

I'honcs: Yards 155—551 
Kcsio'cnce J'hone Drovrr 7781 

j F.A. JOZAPAITIS, R. Ph 
j DRUG STORE—APTIEK A 
♦ Pildome Visokius Recepttn 
j 3G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO [ 

Tel. Ya-ds 3654. AKU^ERKft 

Mt8.A,Mioliiii8Wicz_„ ■^gsnennn i)t 
Baigusi Akušerijo I 

kolegiją; ilgai prak* 
kavii8i DenRs!lvan^ 
jos hospitalese. Pa 
sekm'ngai patarnau 
ja prie gimdymo. 
Duodu rodiį viaoklc 
se l'gose moterims it 
mcrginoma 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antr? lub'j) 
Chlcagi, III. 

ilUU O 1M v 1JCU 11 I 1A.1 VClfli Vtt'iA.'. 

VEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IH. CHIRURGAS 
Valanods uuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL 
arti Kedzie Avq. 

^ 

t DR VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
*\r esi nervuotas, skauda p^lva. trumparcgysti 
•>acina nuo silpng akių. Sergėkite savo regi 
įima. Ypatinga dora:) atkreipiame š vaikai 
einančius mokykton. Valandos: nuo 12 iki 
vikaro. Netičl.: 10 iki 1 valandos. > 

Otisas 1553 West 47ta kampas 
Ashland Ave. Telefonas Drover 9660. 

ĮSBlillIliilDilinfiEMnniBllItnBnilIRtKninilffili^nilCHilIBIlBIIilUBiUlBflOI 

SfAL£IsTiN'£ Ui<i£SSMAlOrtG 
COT.-LBGE 

Jtokln* šlavimo, kirpiiac- (fosigiitng 
dlesiotaii tr vakarute dol batuto U 
oam^. Pailu(Tjimfc.t I6dnc<la"ni ir v:«< 
rba raAykit6. 6 p<urtvt*v:<t*ittJH 
•utelktl Iruca y&t-v.rafc. 
ot pampinamos dykai. At.»3>iankyklw 
# HJT v/, mJčlgon *L 

SARA FATEK, Prhicip*! 

iiiiiiiiiiii!Sii!uiiiii;iiiiiiinw 

| P-LE k. G. mAKAR 

PIANOJVIO KYTOJ A 

.515 SO. VVOOD ST. 

y Duoda lekcijas skambinimo pia- 
§ nu pagal sutarti. 

g Bptgusi muzikos mokslus Cliica- 
5 gos Musicai College. 
IniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

Phone Canal 257. 

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

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halsted St. Chicago 

—- 

Prsdlk Naujua Metui su tobulu old« r«. 
jtf.jimu, taip. kao nirt^ astra'eijtumel per r 
m* metus, kas tlu ^ai! imti naudinga. 
ftgį.»t8 praialinlua, pasitarkite tu «nni-i, 
priei einant kur kitur. Egumluaci/m DiK-\:, 

Orai pritaikinti aV'nial praialina aki'j «j 
galvon (kaudėjimut), trumparegystė arba t*','f 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. r.HICAG* 
3-io« luboi, Tii'S V!aU'o apticLo*. Itcujk 

i :iitno piratą 
K .T Uat»€*. 

l'alandns: nuo 9tufl m. iyui ik' f vai. t«.Js 

Tuojaus gaukite [; 
ik; knycą: 

PATARIMAI VYRAMS 
A .M E 

LYTIES DALYKUS I 
!> ro V/. .T. KOpiNSONn. 

Ioj knygoj rasi teisingiausias 
žįuias apie lyties liges, sauža- 
Systiį. prostitucijų, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitŲ įdorr.iy 

dalyku. 

$ 

M U6 isl. rr.sto, mi p:i\elkvlnis, ,'J1 
gražia! apderj ta. Kaina J2.00. 

Tinimus siusk mouey orderiu arba 
popieriniuia šiuo adresu: iy 

J. BARKUS, 
NEW YORK. N. Y. ly L— iv .-O-' '■ 

~ 



! LIBERT Y BONDS f J Mes perkame Pergales Bondua pilna pavfšytęja at c» aj $ } verte, ir Laisves Bondua pilna pinigine verte. 5 į AtMikite *<•* atai«»k!t« I J G SACKHEIr' & CO. } Atdara kasdita nuo 9—6 
| Utarninkais, Ketvergais * MILAVAVKEE AVE. 
( ir Subatomls 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 
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p. K. BiJJCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 
Męs užaikome pilnai visokio ta- 
vcro: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių žiedų ir vi- 
sokių Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lvilsų. Žemos pre- 
kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
pal-rnavimas. jį$!į\ 

Priimame Liberty 
Bondsur už pilną 
vertę. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO HALSTED ST. J 
&&-ČHS-CH3 {WhMh*i-£- 

Namuose 
Mokykla 

Kas Lcturėjo laimės lankyt mokykla tai del stokos turto, tai del 
stokos lauivės, tas gali dabar atdkt. Mokslas visuomet esti paslėptaš 
tam tikrose knygose, jleškantis j| ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždavinių ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvle- 
jieniH mokslo metams. Išleido Mokytojų Sų jungą Vilniuje, kaina .15 

VANDUO ant žemės, po žemė ir jos viršuje, 3 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija kokios artojas nesapravo 

žemelėje esanl, 
v ^ 

CHEMIJA, jstabus mokslas apie ugnj, orą, vandeni; ženę 
it jų susilietimus J20 

V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kuriuomi apka- linfa Lietuva prie laisves žengė (6 knygos) 3.00 
PASKAITOS iš Eiolcgijo»s ir Bakterijologidos su paveikslais 

apdaryta, 65 
ŠIRDIS jos autorius garsus iū.Jų rašėjas de Araiči. Knyga labai 

gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "Širdis." Jos 
turinys taip gi)"s-jaultS?, kad pilnai savo vardri atsako. Ji savo gra žu:nu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam, .. $1.50 

KULTŲKOS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugyb'3 paveikslų (3 knygos) $3.00. 
SVEIKATA arba tiesus j Ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- 

mijos, fizioliogijos ir Hyfeienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš J.0 pasidaro. Maisto fermentacija, clrkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčial ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir Ilga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių prl- iiurėjim*« Džiova. Kaip muhGs ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. 9u dav jjybe paveikslėlių visų kuno sana* riŲ ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2,00 
Nelengvai JsivaizUnl, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 

knygas jalgytum, jas perskaitytum Ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit aleis Kalėdos, p adžiu gink vargdienine virš- 
minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koj. Užsisakant įias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

( 

M, Stapulionis 
3347 EMERALD AVE., CH5CAGO, 1LL. 

Knygas Išsiųsiu greičiausiai. 

M ̂  ¥ W 'f* V ¥ *■.•• M MVl^V M"WWV'^VWW 

1RMAS JR DIDYSIS VALSTIJIN1S BANKAS 
■\KT BRIDGEPORTO YRA 

»■■ wm "*■ IlHHB 
A STATE BAN:. 

Į Kanitalas ir Perviršis Kaliko Turtas Yiršina 
; $550,000.00. $5,000,000.00. 

Priima 
pinigus į 
taupymo 
skyrių ir 

moką 3čią 
nuos 2 syk 
per metus. | 

.Pinigus 
grąžina 
ant kiek- 
vieno* pa-- 

\ rcikaia- 
l vimo. 

A STATE BANK 

Siunčia pi- 
nigus į Lie 
tuvą ir vi- 
sas pasau- 
lio dalis 

^reit, sau- 

giai ir su 

pilna at- 

sakomybe. 
Užtikrina 
mandagu 
ir rūpes- 
tingą pa- 

tarnavimą 

Šis bankas yra jau visiems žinomas kaipo vienas iš did- 
žiau iu ir stipriausių bankų šioje apielinkej-e. Čia yra lai- 
k';niik mi Suvienytų Valstijų, Paštų, Bankų, Pavieto 
Cook, Miesto Oneagos ir daugybes Korpocacijų, Drau- 
gysčių, Kliubų ir Tūkstančių darbininku. 
Šiame banke v ra įtaisytas spccialis lietuvių skyrius, kur 
galia atlikti visokius bankinius reikalus prigimtoje kal- 
boje. Visoki patarimai Dykai. 
CerctraJ Manuf, Oistfiot Sauk 
11 12 \V. 35 i h St.. tarpe Morgan ir Racine St. Chieago. Bankas atdaras kaaden nuo 9 ryto iki po pietų. Seredos vakarais Q nuo (/ iki 8 vai. Subatomis atdaras per vis? dieną iki 8 vai vakaro. & 

į Iš Gyvento 
į Lietavia Amerikoj o j 
į _ _ 

t 

NEU'ARK, N j. 

Lapkričio 23 d., East Suk 
Higli School Auditorium Ne 
prigulmybės Fondo 12 skyrius 
surengė prakalbas, kur kalbėji 
iš \Yashingt >no atvykęs gcrb. 
M. J. \ inikas, generolas Juo- 
dodis ir tūlas neuarkiečiams 
žinomas amerikietis, kuris kal- 
bėjo pirmas. Iš jo kalbos «)uvo 

matyti, jog žmogus yra gerai 
susipažinęs su lietuvių ir latviu 
istorija ir, jog labai prijaučiąs 
'Lietuvos laisvei. 

Antras kalbėt»jas- gerb. Vi- 
nikas nuosekliai nurodė Lietu- 
vos Valstybės išsivystymą, pa- 
smerkė, kad Gabrys Šveicari- 
joj deda visas pastangas, kad 
tik nuversti dabartinę Lietuvos 

valdžią. Taipgi nupiešė ir ki- 
tokius Lietuvos reikalus ir ra- 

gino publiką aukauti del Lietu- 
vos reikalų, kur nemažai 'aukų 
buvo surinkta. 

Paskutinis kalbėjo gen. Juo. 
dodis, kuris ragino lietuvius 
aukauti ir kovoti už Lietuvą, 
'jei nori, ,kad Lietuva pataptų 
kaipo savistovė .šalis. Publikos 
buvo prisirinkę apie pusantro 
tūkstančio. 

.7. Žiučilct. 

j Parsiduoda rakanra:. taipgi : ra daug 
I malkų, kur i $8 parduosiu s»yKi,'. su ra 

j kandais. paikiai visi apynauji. Parsi- 
duoda pigiai.' Turi buti parduota grei- 
tai. C. L. 5700 S. Union Avo. Galima ma 
tyti vakarais nuo 6:30 iki 9, ant 2-rą 
lubų iš fronto. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKALINGOS MERGI- 
nos nuo 14 metų ir vir- 

šaus padienau ir nu t stukių 
lengvan dirbtuves darban, 
44 valandos į savaite. Nuo 
stukių uždirba nuo $20 iki 
$30 i savaite. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravensvvood Ave. 

REKALINGI VAIKAI NUO 
14 metų ir viršaus del su- 

destimo, lengvas darbas ge- 
ra mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

REIKALINGA PUNCH 
Press Operatorių del smul 

kaus ir lengvo darbo. Gera 
mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Raver3Wood Ave. 

[f Parsidiu>dą 3 2-jų augštu na 

| clinis namai, 7. pragyvenimų, 
j visi išrendavoti; 3856-58-60 
Archer Ave; kaina — $10,000. 

Kreipkitės: 3866 Archer A v 

grosernėn. 

$ 150. VIŠTŲ FARMOS $150. 
j Didžiausia iš pelnas yra su 

auginimu vištų ir su mažu pini' 
gu galimu pradėt- mes parduo- 
dam 10 akrų derlingos žemės 
už SI 50- ant išmokėsčio. 

Žeme randas Michigan arti 
dideliu fabrikinių miestų ir ge- 
rų markėtų kur galin:a tavoms 

lengvai ir greitai nugabent, jei 
gu manai pirkti, tai neatideliok 
nei? dk pakol dar :iera išparcluo 
h 
l United Land & j'nvestment Co.i 

j .17 N. Dea.V:rn St., Chicago.j 
I Rooin 403. 

B 

Wr" 
Keistučio Paskolinimo ir Budavojimo Draugija 

No. 1, atidarė 74 Seriją, Spalio 31, 1919. Akcijos 
kainuoja po 12'zjC—25c—ir 50. Akcijos užsibaigia 
kai atneša vertę $100. 

Skoliname pinigus del pirkimo ir budavojimo 
namų su lengviausiomis išlygomis ir BE KOMIŠI- 
NO. Nepraleiskite šios progos. 

Susirinkimai atsibuna Ketvergais ir Pėtnyeio- 
mis 8-tą vai. vakaro, Wodmano salėje, kampas 33- 
čios ir Lime gatvės, arti Halsted Street. 

Kviečia, VALDYBA IR DIREKTORIAI. 

Lietuvių Tautiškos Kapines 
Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimiš- ^ 

kų ar politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
j lotuose, kurie parsidoudsi nuo 50 dol. ir augščiau. 

Reikale kreipkitės j kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
\VILLOW SPRINGS 20 R. 

t'— ■ 
----- 

—.——: 

SOUTH HALSTED GARAGE & REPA1R SHOP 
Chasas Bros. savininka. 

Taisomo visokius automobilius. Turime patyrimu per 13 mcly 
u.rao d ar'70 Taipgj patarnaujame automobiliai pagrabams, ves- 

tuvėms, krikštynoms ir t. p. Kainos musy kuopigiausios. 

3222 SOUTH HALSTED STREET 

CHicago, 111. Telefonas Drover 2186 

/\s ADOMAS A. KARALIAUSIĄS 
n SEKANČIAI RAŠAU: 

Aa labai tlrgau per 3 metus, nuslabnijęs pilvelis = 

buvo. Dispepsija, nevirinitnas pilvelio, nutlabnCjimas. i 
Kraujo, li.kstij, N'crvų ir abclnas s^žkų nustejimai g 
viso kuno,. Ir buvau nustojęs vii'i*s, kad begyven- | siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. rcslgailėjau visoje e 
Amerikoj ir už rubetiu- bet niekur negavau tavo = 

sveikatai pagelbos. 1 liet kada pareikalavau Salutaras vaisty, Bittcrio, F 

Kraujo valytojo, Nervatonj, Inkstų ir Reumatizmo Įf 
gyduoles, tai po au. rtojimui minCfos gyduoiės, manu | pilvas pradėjo atsif.auti, stiprč.t, gerai d'rbft. Kraujai į 
iįsivali. Nervai ėmi stipiiai dirū. Inkstai atsigavo. = 

Reumatizmas ĮTanyko, diegliai nrbefc.dė po krutinę. B 
Vidurių rėžimas išnyko pa užmušimui visų ligų. Bė- §j ciu 3 :<*č;ieslu ižcerdavau kaa savaitė do buteli Sa- = 

g Kitaras, liiucria, r po 3 mfcn. bs«o paveikite pama čiau toki_ skirtumu kaip tarp gj = dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksma® ir 1000 sykig dėkoju p Įj lialuUiis mylistų gcradtjislci ir linkiu ri-giems savo draucams ir pažįstamiems £ 
= sn tokiais at sitlkiinais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 1 
1 SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof | 
1 1707 So. Halsted St., Phonc Cana 6417 Chicago, Illinois | 

DR. M. D. YAMPOLSKY 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OKULISTAS 
Office 10821 Mlchigan Avenue 

Telephooe Pullraan 452 
Residence 11147 Michigun Ave. 

Teleyhone Pullman o55)9 

g Ofisas: Tel. Drover 7042 g I 

1 DR. 5. NflIK&LIS! 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS § 
|Į Chicagos .4712 S. Ashlar.d Ave įį j Cicero 4847 W. 14th Street | j 
H Ofisas: Tel. Cicero 5361 "g ) 
g Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Teloplione i'rospect 8585 
MtUSlllilIUIIIIII!lllillllllilIiiI!iil;]il]illlillllllll:r':,niii|Jtl|ifSiiHMiNiiiHl!u^';!^4 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 

Sl 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, ste- 
nografijos, typevriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
mijos, pilietystės, dailiarašystės. | Mokinimo valandos- nuo 9 ryto iki | 

valandos po pict. Vakarais nuo 4 iki, 
10 valandos1. 

3106 S. Haisted st., Chicago 

Severos Gyd«pf«*s užlaiko 
seimynos- sveijkatif. 

Geras Linimentas. 
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero iinimento pa- 

; v'rSutiniam vartojimui nuo visokiu f prietikių,—ir rasi, kad tokiose atvė» 
( Į jose nėra nieko geresnio už 

iiSevera's! 
Gothard Oil 

(Severos Goth-rdišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau- 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 

* duojamas nuo rheumatizmo, strėn- 
y dieglio, syatikos, tidimo, stronų L skaudėjimo ir sanarių ir raurr.ei.ų _ ™ 

sustingimo. Parsiduoda visur ap- t 
tiekose. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. (•> 

| taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant r. u tų, Lenty, R2:n'v> Ir 8togama Popierlo 

GPECiaLIAI: Malcva m&levojlmjl stubųt ik vidaus, po $1.50 ui galiom 
CA&R JįKOS. WR£CKING CO. 

4CM-303S 80. HAL3TED STHEET, CHICAGO, ILU 
-4.tf4Jtt.-t m.' 

IŠKILMINGAS 

oncertas ir Balius 
rengiamas 

t 

Lietuvos Mylėtojų Draugystės 
SUBATOJE, LAPKRIČIO-NOVEMBER 29, 1919 

MILDOS SVETAINEJE 
prie Halsted ir 32ros gatvės. 

Svetainė atsidarys (i vai. Programas prasidės 7 vai. vakare. 

šiame koncerte visą pirma Ims prakalbos toliau seks dainos, 
kuriąs atliks broliai Bnedukai. dainuos kvartetas mažų mergaičių 
susidedančių iš p-los Kučinskaitės, seserų Griusiutių ir G. Sadiskiutės. 
Deklamuos panelė V. čeplinskaitė, apart to bus ir kiti pamarginimai. Taigi draugai ir draugės, seni ir jauni nepraleiskite šios progos. Po 
koncertui šokiai iki vėlyvos nakles prie geros muzikos. Komitetas. 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytu Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

"7 
i SIUNČIA PINiGOS | LIETUVĄ 

ir gvarantuoja 
Norinčios gauti prekes pinigų ir kitn zi&ių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Banką 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

}IĄGDE. 'II:, kicip man tliriti gal- 
ią ! libmiuli'-.iu vitokiut mazgojimus, 
trinkimu*., muilavimit* — ir visku.i tau 
nieko nr/ia'jrlbi.it/ uuo tu bjauriu pleis- 
kanų... Van pėda net darosi!" 1 

MAIič. "Na, f ai kam tau l:r*t be- 
reikalingai! Žiūrėk, kokie mato y/nu- 
kai gružu*, iuelnu* ir čguti. O lai 
todėl, kad f i vartoju Rl'FFLBS!" 

Kas ta? yra RUFFLES? Ai- 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piantis vanduo? No!.! RUF- 
Fi.FS yra tai paprasčiausią 
p'.aukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigt Ibi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal bul gražesnio už iljįu's, blizgančius, švelnius olaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčiį galvos odq? 

RUFFOBS 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo; dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike ju jau nei žymės tuliks! Paskui tik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

.) Nusipirkte šiąnakt RUFFKKS bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonktttėa. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačfp markėmis, ar nioney order šiokiu adresu: 

—"— — IT. AD. UICHTSR 6 CO., i26-330 Broadwi»y, New York*>—<❖ 

jTlin.l^BTIIIŽ.1 
LTETU\ OS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUV 1Ų Kl'OCiREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MlLIĮOnA DOLERIŲ ANT DVIEJŲ MldTŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 JR PUSE PROCENTUS IX METUS. 

/ 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 
kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghc. 

"Amerikos Lietuvin Taryba pripažįstu ir apsiima remti sutartį tarp "Lietuvos valdžius ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės silkeliui 
$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams aut 5,'j uiicš." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
j Pirkit* Lietuvos Bonus 

N 
Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 

Už $50.00 reikia inmokOlt nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 " $500.00 " " " $50.00 

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

lingu mokesčiu: Tada galėsi būti ramus, žinodamas,- kad savo prie- dermę iŠpildci. 

LIETUVOS umm 8ŽOAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

i Siuomi užsirašau Lietuvo;, H(.)tių už $.* ir su šiuo 
laišku prisiunčia pirma mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vard s 

Gatvė 

Miestas 
,i!iiin!niiiiifiinitiinitiiti.ii<::.i«. 



Vietines Žir&ios 
CHICAGO, ILL. 

Paskutinis žodis Rrighton 
Park'o Klebonu:. 

"Drauge" No. 276 duodi 
sveikas juokingą atsakymą. 
— 1) Kadangi Tamista nesi 
skaitai su gyvai prirodytais 
faktais "Lietuvos" No. 267 
ir nukrypsti nuo tiesos; 

2) Kadangi Tamista var- 

toji nešvarią kalbą, su ku- 
ria ypata save ir kitą ger- 
binti neprivalo skaityties; 

3) Kadangi gerbiamas 
"Lietuvos" dienraštis yra 
tarnauti visuomenei prakil- 
niuose dalykuose, tai nega- 
lima bereikalingai jame už- 
imti vietos. — 

I tą viską atsižvelgus, nė- 
ra verta Tamistai atsakyti. 

Kareivis. 

TOWN OF LAKE 
(ivardija D. L. K. Vytauto. 

Laikys savo mėnesinę susirin- 

kimą, Nedėlioj, lapkričio 30 d., 
2, valandą \y. pietų. S v. Kry- 
žiaus parapijos svet- Kviečia- 
mo susirinkti, visus narius nes 

yra daug svarbiu reikalų del 

apsvarstymo. 
Ra>t; J. Lccjnucjaris. 

L. i 
T. M. D. 22 KP N ARTŲ 

DOMAI. 
T. M. D- 22 lqv susirinki-; 

.mas įvyks lapkričio 30 d. 1 
vai. po piet., "Lietuvos" Bfcn- 

idrovės svet., 3249 So- Morgan 
jst. 

Malonėkit visi nariai atsi- 
j lankyti, nes turime daug svai 

l»iu reikalu. 

J 'ahlyba. 

WEST SIDE. 

Lietuvių Batlosios žvaig- 
ždės Kliubas rengia nepap- 
rastą pokylį pagerbimui sa- 

vo narių sugrįžusių !š Suvie- 
nytų Valstijų kariumenės. 
Puota atsibus subatos vaka- 
re, lapkričio 29-tą d., Mel- 
dažio svetainėje. 

Komitetas. 

\VEST SIDE. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
2-tro skyriaus'susirinkimas į- 
vyks antradienį gruodžio 2 d. 
7:30 vai- vakare, M. Mektaži v 

svetainėje, 2242 \Y. 23rd pl 
Visus narius ir nares ir norin- 
čiu-, tapti L. G. Draugijos na- 

riais meldžiam atsilankyti į su 

sirinkimą, nes turime daug 
svarbu reikalu del apsvarstv- w (. I 

mo. 

„ Pirm. A. Jorudas- 
Rašl. I. Linkus. 

"B1RUT1EČIAMS". 
Prasidėjo "Birutes" pati 

darbymetė. Vakarai apšauk- 
ti, vienas pq kitam. Daug 
naujų veikalų laukia savo 

eilės. 
Šiuomi kviečiame visus— 

visus musų būrio narius nuo- 

latos lankyti pamokas. 
Pirmoji iš eilės pamoka 

įvyks sekmadienį 12 v. die- 
ną, ir tą patį vakarą esame 

pasižadėję dainuoti lietuvių 
socialistų koncerte. 

1 Ateinančioj savaitėj pa- 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 

lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoU 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šios formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubink 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

VV/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/5. 

A A 

Pranešame savo giminėms 
ir pažįstamiems, .kad Povilas 
Kučinskas, ( Lietuvoje) persi- 
skyrus su šiuo pasauliu Vasa- 
rio 17, šių metu, palikdamas 
dideliame nuliūdime moterį ir 
tris vaikus. Paėjo, Kauno gub 
Panevežio pav., Antašavos pa- 
rapijos Žemaitei ių kaimo. Il- 
gus metus zakrastijonavo An- 

tašavoj ;r Salamiesčio Alizavos 

parap. Lai Ijuna jam lengva 
Lietuvos žemtlė. 

Xorėiami platesnių žinii; 
malonėkite atsišaukti pas brolį 
K. Kučinską, 131 \Yest 104tV 
phcc., Roseland. 111. 

mokos nuskirta taip: antra- 
dienį nuo 7:30 iki 9:30— 

:mergaitėms; trečiadieni nuo 
9 iki 10:30 — vyrams; ket-' 
virtadienį, nuo 8 iki 10:30 
visiems. 

Koncertui, kuris įvyks 21 
d. gruodžio Hull Kouse te- 
atre, reikia prirengti jau pra 
deti mokintis nauji veika- 

■ lai. Apart to, jau laikas 
stvertis už "Pagirėnų". Atei 
nančioj savaitėj bus skirsto- 
ma rolės ir kitiems busian- 

! tiems vakarams. Valdyba. 

DIDELT BARGENAT. | 
Su $500 arba $1,000 įmokėji 

|mu tamsta gali riupirkti viena 
jis sekančių namų. Likusius iš 
randu išmokėsi. Pamatyk juos 
greitai beatidėliojimo. 

N'aujas 2-jų augštit muri- 
n i s namas su beismantu- 2 pa- 

i gyvenimai po 6 kambarius 
Randasi 3609 S. Lo\ve gat. prr. 
ke tik $6,300. 

i 2-jų augštų mūrinis namas, 
; su beismantu 2 pagyvenimai po 

5 kambarius. Randasf 3725 
i So. TvO\ve A ve. Preke tik 

į $3,800 
į 3-jų aug- mūrinis namas, su 

j cimentu beisniantu. 3 pag. po- 6 
kam. Randasi 4611 S. Union 
Ave. Preke tik $8,500. 

3-jų aug. mūrinis namas- 3 

pag. po 4 kam. Randasi 919 

I \V. 34-tos gat. Preke .. $6,300 
Į 3-jų aug. mūrinis namas, su 

į beismantu, 3 pag. po 4 karu 
Randasi 3014 S. Emerald gat 

į Preke tik $7,60t?. 
i 2-jų aug. medinis namas, su 

beismantu, Randasi 3433 So 
Wallace St., Preke .. *2,200- 

1 Del platesnių pasi?kinimu 
; kreipkitės pas, 

M. J. Kiras, & C o. 

j 3331 S. Halsted St., Lhicago 
Yards 6994- 

EXTRA DOVANAI. 
su visom boboms 

Atiduodu farmą uždyką, 
kas apsiims iškaršinti seną 
farmerį. Dėl platesnių ži- 
nių matykite Fillipavičių. 

Parsiduoda 20 akrų farma 
i ir 3 lotai Michigan valsti- 
Į joje tik už $500. 

Parsiduoda ant. 3 lubų mu- 

ro namas, sudviem storais, 
parduosiu arba mainysiu ant 
mažo namo, be skolos ne- 

mažiau kaip du fliatu. šis 
biznio namas yra labai ge- 
roje vietoje ir puikus kam- 

pas dėl gero biznieriaus. 
Parsiduoda pigiai 6 fliatųi 

naujas muro namas, su mau- 

dynėmis ir elektros švieso- 
mis. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės į 
FIRST NATIONAL CON- 
STRUCTION & REALTY 

COMPANY, 
840 West 33rd St., 

Telefonas Boulevard 2437 

Klauskit K. J. Fillipavičiausi 

FARMOS, ILLINOJAUS 
FARMOS. 

Ant pardavimo ir mainy- 
mo ant miesto namų. Šitos 
farmos randasi netoli nuo 

Chicagos j pietus nuo gerai 
lietuvių apgyventos vietos. 
Arti geležinkelio juodžemis 
su moliu maišytas, žodžiu 
sakant tikra senos tėvynes 
žeme. 

40 akerių lygios žemės su 

gerais budinkais ir geros 
tvoros, žemė visa dirbama, 
didelis sodnas, kainos tik- 
tai $3200 

150 akerių farma, 210 ake 
rių dirbamos, 40 akerių ga- 
nyklos, pusė mylios nuo mie 
sto. Parduosiu su budin- 
gais, gvvuliais ir mašitiomis 
už $6700 

50 akrų, geri budinkai, 
gera žemė, geros tvoros, ar- 

ti prie gerų kelių, 40 akrų 
dirbamos, 10 akrų miškas ir 
ganyklos, kaina .... $3000 

124 akrų žemės viename 
šmote, pro šalį eina didelis 
kelias tarpe dviejų miestų, 
upelis bėga, gyvas šaltinis, 
mokykla ten pat ant farmų. 
Geras 8 kambarių namas, 
svirnas, dvi nauji barni, 
kiaulininkas, visos naujos 
mašinos ir pakinktai, galvi- 
jai geros veislės, jauni ar- 

kliai, vištos, žąsįs, antys ir 
kalakutai; žodžiu sakant, 
dvaras, ne farma kaina tik- 
tai $8500 

Kas norite šitą farmą, pir- 
kite, rkubinkit kuogreiciau- 
siai, nes kas pirmesnis, tas 

geresnis. 
P. Borneik?., 

FIRST NATIONAL REAL- 
T^ ^ CONST. CO., v 

840 West 33rd St., 
CHICAGO, ILL. 

Pranešu Visiem 
Kad Saiute Stomacb Bitters yra pri- 

pažintas Washingtono, D. C. už tikrj 
ir geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikata, 
skauda po krutinę, vidvių užkietėjimą 
skilvio nedi-bima neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą., 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės I 

nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Saiute Bittėris iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

jeigu neg.,ii gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 

užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą lr -tfškų savo antrašą, ir rašrkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTl'RE 
P. A. BALTRAM,\S C- 

616 W. 31st St., Chiw II1. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

Pa j ieškau savo sesers Onos įteka- 
šaitės po vyru Kancienės. Dešimts m r 
tu atgal gyveno Now llritain, (,'onn., 
o dabar nežinau kur, 21 metai kaip A- 
merikoje, 20 metu kaip tekėjusi. .Ii pa- 
etina iš Kauno ruI>.. Telšių valšėius, 
Lūkės parap. Sklansčiu sodos. Ji pati 
arba kas žinote malonėkilo pranešti: 
M r. ANTON HRKAfilUS, 4M8 S. ller- 
mitage A ve., ChK'agn, iii 

PA.TTEšKAl' savo pusbrolio Jono šlio- 
žo. paeina iš Kaune vedybos, Kelmės 
par., Verpenos filijos. r.ple dešimts 
mėty Amerikoje, irniiaus gyveno Pen 
sylvanijos valstijoj, dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas malonėkite pra- 
nešti šiuo adresu. Zofija 1 vanauskiutė, 
po vyru Stum'biienč, 41 Coinnibia St. 
Bridgeport, Conn. 

1 *a j ieškau malonaus drauge 
Jm.zapo Gerčiau* paeinančio iš. 
Raseinių apskričio, Svekšno:- 

p&i mV. Stankiskių sodos pir- 
jnians pvveno Chicaa'M 19 i 2 

.. .... 

metais išvažiavo nežinia ir nuo 
to laiko nežinau, kur gyvena 
dabar, turiu labi svarbių nau- 

jienų iŠ .Lietuvos. Meldžiu jis 
pats ar kas aj*ie jį žinote mani 
pranešti, tam busiu labai dė- 
kingas. Atrašas: J. Lumsargu* 
917 \V. 33rd St., Chicago* 

Pajieškau Juozo Farnciš- 
kaus Labunskių arba jų gimi- 
niu, lies turii/labai svarbų rei- 
kalą ju brolis, Benediktas La- 
bunskas, mirė Lapkričio-Nov 
8 d., 1919 San Diego, Cal. ir 
liko pinigų apie $1,500 dolerių. 
Girdėjau kad jie visi trys gy- 
veno Los Angelos, California, 
koki 10 metų atgal, bet dabar 
išsiskirstė. Benediktas buv > j nomas iš Bostono apie 20 su-; 
virš metų, gal kas "orš rasis i 
iš giminių, malonėkite atsišauk 
ti ant šio adreso. 

I). Dl'MCH, 
547 Jį \V. Hdnian Blvd, 

Los Angelos, Cal. 

Pajieškau Jono Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., K ve 

darnės parap., Salltlaukio kai- 
mo, anie 40 metu senumo. Tu 

i.* 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie jį žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš, 
duosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn AvJ 
Cbieago 111. 

Aš gavau laišką iš Lietuvos 
kuriame Kun. Kan. Tonas Sen 
kus pajieško sesers Rozalijos 
Kazlauskienės ir jos sūnų, ku- 
rie gyveno Cbicagoje. Kun. J. 
Senkus nesenai persikelė iš Pe 
trapilio į Plungę Telšių Apskri 
čio' Kauno vedybos, Lietuva. 
Platesnių informacijų malonė- 
kite kreipttes šių antrašu: A. L 
Lukas 917 X. 33rd St., Cbi- 
eago Bl. 

ANT PARDAVIMOT 
Parsiduoda tikras medus 5 

svaru vedrukas $ 1.85; 10 sva- 

ru vedrukas $ 3.50. Prisiun 
čiam visur dykai. 

Peter Selintus 
8463 Gilbert Cort Cbieago. 

Parsiduoda daržas dešimts a 

kerių, daržas prie Roman av. 

ir 107. Puikus 5 kambarių na- 

mas ir kiti budinkai. Geriausis 
vanduo. Parsiduoda už $7000. 
Taipgi bungalovv, cimento fun 
damentas, elektros šviesos, vi- 
sas dailiai aptaisyta, vanduo na 

muase, pečiaus šiluma, randasi 
prie 111 ir Greemvood 
netoli nuo kapų. Kaina $3200. 
6923 S. Halstcd St. Chicago. 

L. HOLSTEIN & CO. 

~ANT RANDOS 
ATSIDUODA IN RANDA 6 KAMBA- 

RIU FLIATAS GASAS. ELEKTRA 
TELEFONAS. VARPELIAI PRIE DIT- 
R1U. RUIMAI PUIKIAI IšMALEVOTl 
RANDA $25 00 ATSIŠAUKITE: 2511 
W. 45-TH PLACE, CHICAGO. ILL. 

REIKIA KARPENTERIU. 
Piece \vork, prie taisymo 

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

PRISIDEKITE PRIE 

Colorado Consolidated Minės & Power Co. 
(PO PRIEŽIŪRA. DVIEJŲ VALSTIJŲ: CODORADO IR ARIZONA) 

KAPITALAS $1,000,000.00 
Išsiųsta daug aukso 
ir Sidabro. 

Per pirmus devynias mėnesius 1910 m. 
iš Suv. Valstiją išsiųsta už $225,921,000.- 
00 aukso. Tai yra antra tiek, negu išsiųs- 
davo per 12 mėnesiu prioš karę. $59,000,- 
OOO.'jO nukso išsiųsta Pietinėn Amerikon, 
o $116.000.000.00 Azijon. Per mos pačius 
devynius mėnesius išsiųsta Indijon sidab- 
ro už $109,000,000.00, o ('hinijon už $29,- 
000,000.00. 

Sidabro stoka—kainos kįla. 
Anglijos valdžia uždraudė išsiųsti sidab- 

rą { svetimas šalis, nes Londone labai 
trūksta sidabro. Mexika taipgi draudžia 
siusti j kitas šalis: daugiau kaip 50 nuoš. 
iškasamo r.ldabro. Mexikoj tokiu stoka si- 
dabro. kad pirkliai neturi smulkiųjų pi- 
nigu išmainymui. 

Paryžiuje išsibaigė sidabriniai pinj^aj. 
šimtai tūkstančių sidabrinių pinigų tapo 
sulieta ir parduota. Pati valdžia moka pc 
14o frankų už 100 sidabrinių frankų. 

Chinija kasdien perka sidabrą ir moka 
po $1.40 už unciją,! Londone sidabras kai- 
nuoja apie $1.55 uncija, o kitur dar bran- 
giau. 

Sidabro kompanijos gauna 
didelius pelnus. 

Visos sidabro kasyklų kompanijos gau- 
na stebėtinai didelius pelnus. Viena iš jų 
jau išmokėjo šerininkanis 263 nuoš. 

Colorado Consolidated Mineš & Povser 
kompanijos sidabro ir aukso kasyklos yra 

pripažintos garsiausiu Snv. \'alst. geo- 
logų ir mineralogų—didžiausiomis pietva- 
karinėje dalyj t'olorados. Viename Sun- 
.sliine kalne yra matomu ir atkasta su- 

virs trįs milijonai (3.000,000 tonų auksa 
ir Gldabro rudies. Kituose trijuose kalnuo- 
se yra-taipgi daugybė milijonų tonų rudies 

"oi. Cons. M. i. P. Co. turi vieną iš 
kariausiu rudies perdirbimo fabrikų, 

Įrengtą naujausiomis moderniškiausiomis 
mašinomis. Rudis l ifs perdiibama sulig 
r:.ujauJn išradimo "Flotatlon". Fabriko 
vertė apsk.-itomp $500,000.00. 

Kompanija turi naujausią vandens-elek 
tros fabriką, gaminimui elektros. Tas fab 
rikas ir jo įtaisymai kainuoja apie $2.V.- 
000.00. Beto, kompanijoi pri kiaušo vi*a 
žemė mie.-to SHERMAN. lentų pjovykla 
ir apie 5.000 akrų žemės: miškų ir ganyklų 
Šėrininkai gauna/ Pirmą .» 

Morgečių. 
Kompanija išduoda investoriams Prefe- i 

rred šėrus, kurie yra Pirmas Morgečius : 

ant viso kompanijos turto, ir investuoti pi 
nigai pilnai gvarantuojami. Morgef-io šėrai 
neša nuo pirmos dienos 7 nuoš. pelno. 
O Common šėrai nešdi dellus dividendus 
pelnus. 

Iki Gruodžio—Dec. 1 d. galite pirkti du 
šėru—Preferred ir Common kartu—už 
$15.00, o nuo Gruodžio 1 d. šėrų kaina bus 
jau $20.00 už abu. Investokite šimtus, o 
gausite tūkstančius. 

Siųskite orderius Express Money Orde 
riti arba bankos draftu. 

PEOPLES INVESTMENT COMPANY 
220 S. State St. Room 1422. Tel. Harrison 2024. Chicago, 111. 

Ofisas bus atdaras Padėkavonės Diena, o Nedėliomis nuo 11 iki 5 po pietų 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA VYRU 
Stipriu 
Leberiu 

TROKERIŲ 
VvAREHOUSE MENŲ 

pradinė mokestis, 
Vidujinis, geras ir parankus iš- 
sidirhimui dar1)as. Gera pradi- 
nė mokestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nuo 8:00 ik5 4:45 

Subatnmis iki pietų. 

IiOMAN AVE. 
IR ARTH1NGTON ST. i 

i 

REIKIA R E AL ESTATE 
P AR A VĖJO. 

prie geriausiai ištaisyto subdi- 

vyžino pietvakarinei miesto da 
lyj netoli nuo lietuviškos baž- 

nyčios ir mokyklos. Turi Ame- 
rik i gimęs lietuvis- John P>ai-j 
nis Subdivision Office. 6237i 
So. Ashland A ve. 

KAM REIKIA ŠOFERIO j 
Jieškau darbo už šoferį prie j 

expresso arba prie pasažieri-j 
nio automobilio, daugiau kaip 
metus turiu patyrimo. Kam re i 
kia atsišaukit šiuo adresu 

P. Vitkus 
2850 W. 40th St., Chicago.i 

PAJIEŠKOJIMAI. 

PAJIEŠKAU brolio Mykolo Zako, pa- 
eina iš Kauno red.. Raseinių apskr.. 
Karulinos polvąrko. Eiriogalos vals- 
čiaus. Malonės jis pats ar kas ffitas 
atsišaukti šiuo adresu: Tadas Žakas. 
1055 Jenne St., Kenosfta, \Vis. 

F. A. Poška, prašant jo broliuliui ka 
rininkui it Lietuvos, pajiešo Stanislo- 
vo Lingevičiaus iš Kubiliunu sodos 
Grinkiškės. parapijos. Jis pats arba 
kas apie j} žinote malonėkite pranešti 
kur jis dabar randasi atsišaukdami že- 
miau aduotu adresu. 

P. A. POŠKA. 
3101 So. Morgan St., Chicago, III., 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienčs, kuri atsiskyrė nuo manės 

Llepor 20, 1918, paeina iš Kauno gub..| 
Raseinių paV Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Maril 
jona Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dionų, po to laiko nebeatsišauk daul 
giaus, kad nebūtu Ida pato. Juozapas 
siustus, 1517 — 49th Ave., Cicero. III. 

REIKIA PAGELBOS 

MERGTNOS 
16 metu amžiaus 

MERCTIANDISE DARBAS 
dirbti mušu 

Gražnų, Sidabrinių ir Žaislų 
1 )epartamcntirose. 

Pildyti orderius ir kitokius dar 
bus musų departamentuose. 
Tai yra puikios vietos ir gero; 
progos norinčioms išsidirbti 
gerą darbą. Pastvus darbas, gt 
ra pardinė mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

JAUNI VYRAI 

nuo 17 iki 25 metų. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

Puiki proga išsidirbti gera dar 
bą ateičiai. Gera pradine mo- 

kestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAMA anglių malnie 
lig su Šeimynomis Ir nevefl'»' 'ų } Ken 
tucfey val£ Iją.. Didelis užmiestis, ui 
gavimą, darbo nereikia mokšti. Streikų 
u?ra. Kreipkitės: 30 8. Canal Street 

REIKIA LEBERIU. 
Pastovus darbas. Gera alga. 

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

PASIRANDAVOJA KAMBARYS 
vienai arba dviem ypatoms, garu ap- 
šildomas, elektros šviesa, su visais 
parankuniais. 

MRS. D A VIS 
3335 S. Union Avenue, 

"REIKIA MORETU IR 
MERGINŲ. 

^ 

Pife lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 

REIKIA PAGELBOS 

JAUNOS MOTERIS, 

i MERCI IANDISE DAR RA S 

t Del Yyniojimcv, Inspektavimo, 
Svčrimo Parcel Post orderiu, 
Čekiavimo, Pakavimo, ir pildv 
dymo orderių ir prie kitokių 
darbų nuisų departamentuose. 

| Darbas ant visados. Gera alga 
1 ir išsidirtymas gero dar1>o dėl 
gerų darbininkių. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nuo 8:00 iki 4:45* 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

VAIKINAI. 
16 meta amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIU 

Vyniojimui 
Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
MERCHANDISE DARBAS 

del 
Vymojimo- Inspektavimo, Svė 
rimo Parcel Post orderiu, Če- 

C. 

kiavimo, Pakavimo ir Išpildy- 
mo orderių, ir prie visokių ki- 
tokių musų dirbtuvės darbų. 

Pastovus darbas. * 

Gera pradine mokestis. 
Puikios progos išsidirbti gera 
darbą. » 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 
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