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Meksika paliuosavo Ame- 
rikos konsuli. 

Cechai rengiasi užpulti Meksika. 

Talkininkai gali užimti 
dali Vokietijos. 

Austrija neišduos Vengrijai Bela Kun 
MEKSIKA PALI'JOSAVO 

AMERIKOS KONSULI. 

Waehington, D. C., gruo-1 
džio 5 d. — Šiądien prezi- 
dento Jęambaryje įvyko kon- j 
fere^.ja, kurioje dalyvavo' 
senatorius Fall pirmininkas 
komisijos Meksikos reika- 
luose ir 3enatoriu3 Hitch- 
cock, demokratų lyderis, 
kur buvo apkalbėta Meksi- 
kos situacija. 

Laike konferencijos įnėjo 
prezidento daktaras Gray- 
son ir pranešė, kad Valsty- 
bės departamente gauta pra 
nešimas iš Suvienytų Vals- 
tijų ambasados Meksikoje, 
kad kons'ilis Jenkins tapo 
paliuosuotas iš kalėjimo ket 
verge. 

Ši žinia padarė gana ge- 
rą įspūdi į Washingtono vai 
dininkusr vienok senatorius 
Fall vistiek reikalauja per- 
traukti diplomatinius ryšius 
su Meksika. 

ČECHAI RENGIASI UŽ- 
PULTI VENGRIJĄ 

Kopenhagenas, gruodžio 
5 d. — Iš Viennos ateiną 
žinių, kad Čecho-Slovakija 
paskelbė mobilizaciją atsar- 

ginių trijų ldiasų. Gi iš Pra- 

gos pranešama, kad 21 de- 
vizija čecho-siovakų traukia 
linkui Vengrijos rubežiaus. 

Pirmiau buvo pranešama, 
kad Čecho-Slovakijos paru- 
bežinės spėkos turėjo susi- 
rėmimą su vengrais, bet ven 

grai buvo nuvyti už rube- 
žiaus. Be to Čecho-Slovaki- 
ja kreivai žiuri į monarchi- 
stišką judėjimą Vengrijoje, 
kuris, girdi, gali but pavo- 
jumi Čecho-Slovakijos ne- 

prigulmybei. j 

TALKININKAI GALI UŽ- 
IMTI DALĮ VOKIETIJOS.! 

Londonas, gruod. 5 d- —I 
Biržoje pasklydo gandai.! 
kad talkininkai nusprendė j 
tuoj užimti vakarinę dalį i 

Vokietijos jei vokiečiai visi 
užvilkinęs pasirašymą po 
protokolu taikos sutarties. 

Laikraščiai aprasynėdami I 
kalbą Bonar Law Glasgove; 
irgi išveda, kad jau užtenka j 
žaisti su vokiečiais ir reikia j 
imtis aštresniu priemonių, j 
kad privertus juos pildyti 
sutartį. 

Taikos Konferencija 
Susirupinus. 

Paryžius, gruod. 5 d. — 

Augščiausia taryba taikos 
I; konferencijos vakar turėjo 

slaptą posėdi, kuriame da- 
lyvavo ir maršalas Foch. 
Manoma, kad maišalas 
Focn šiame posėdyje išdės- 
tė kariškos taktikos plianus, 
kuriais bus vadovautasi jei 
priseis naudoti karišką spė- 
ka, kad privertus vokiečius 
pildyti sutartį. 

Pereitą birželio mėnesį 
tapo nustatyta užimti dar 60 
mylių pločio juostą vakari- 
nės Vokietijos, manoma, 
kad talkininkai ir dabar šio 
nuosprendžio laikysis. Jei 
to butų laikytasi, tai ois plo- 
tas žemės butų užimtas 
trumpu laiku, nes, maršalo 
Poch nuomone viską reikia 
daryti greitai, kad vokiečiai 
neturėtų progos susigriebti. 

Reino provincijoje šiuo 
laiku yra apie 20,000 ameri- 
konų, bet nėra niekam ži- 
noma ar ši Suvienytų Val- 
stijų kariumenė prisidėtų 
prie talkininkų užėmime Vo 
kieti jos žemių, ar ne. 

AUSTRIJA NEIŠDUOS 
VENGRIJAI BELA KUN. 

Vienna, gruodžio <K d. — 

Austrijos premieras Dr. Ren 
net* pranešė parlamentui, 
kad valdžia prie jokių aplin 
kybių neišouos Vengrijai 
Bela Kun, buvusio .Vengri- 
jos komunistų vado, nes, gir 
di, tada kiltų didžiau- 
sias pavojus visiems Austri- 
jos pavaldiniams sovietų 
Rusijoje. 

VIŠČIUKU FARMOS ANT 
LONDONO NAMŲ. 

Londonas. Gana keistai 
atrodo viščiukų farmos cent 
re miesto. Jos yra ant stogo 
nekuriu didelių namų, ir ga- 
na gražiai užlaikomos. 

Pasirodo, kad vištos ir 
viščiukai ramiai sau gyvuo- 
ja nepaprastoj farmoj ir nei 
nemano kraustytis kitur. Ma 
tomai, didelė augštuma at- 
ima vištoms ir taip jų nedi- 
delę drąsą. 

jugo-siavai kariaus 
SU ANNUNZIO. 

Par yžius, pruod. 5 d. — 

Jugo-Slavijos delegacija Pa 
ryžiuje gavo pranešimą, 
kad Annunzio ketinąs pa- 
siųsti 10,000 kariumenės 
užėmimui Cattaro, Spalato 
ir teritorijos greta Laibach. 

-Jugo-Slavijos delegacija 
jau pranešė augščiausiai tai 
kininkų tarybai, kad Jugo- 
slavija yra pasirengusi gin- 
ti savo žemes. 

Visi Naudojasi. 

ESep 

Visuomenės yra it tas vežimas, prie kurio visi kabina savo ragut&s, kad pasiva- 
žinėjęs už -dyką be vargo be rūpesčių- 

KIAULĖS PRIEŽASTIMI 
PASAULINĖS KARĖS 

Washinglon, D. C- Sugrį- 
žę iš Vengrijos Amerikos 
Paudonojo Kryžiaus nariai 

i praneša, kad buvusis Aus- 

jtrijos ciesoriaus patarėjas 
'grafas Seilem tvirtina buk 
kiaulės esą priežastimi pa- 
saulinės karės. 

Jis tvirtina, kad pirmiau 
serbai parduodavę daug 
kiaulių Vengrijon ir turėda- 

vę gerą pasisekimą, bet Ven 
Igrijos ūkininkams tas nepa- 
! tiko ir jie užprotestavo, 
j Apie 20 metų atgal Austro- 
Vengrijos saldžia, gavusi 
progą, uždraudė jvežti kiau- 
les iš Serbijos kaipo ligūs- 
tas. Iš ti kilo kivirčiai ir pri- 
vedė prie karės. 

;VALDŽIA DAUG UŽDIR- 
BO SUPIRKDAMA 

BONDSUS. 

Washington, D. C., gruo- 
džio 5 d. — Pinigyno depar 

jtamentas praneša, kad val- 
idžia uždirbo net 45 milijo- 
nus doliarių supirkdama sa- 

vo išleistus bondsus. Mat 
j daugelis pardavinė jo pasko- 
los bondsus keletą doliarių 
pigiau, negu jie verti. 

] Prie to valdžia supirkda- 
ma bondsus palaikė juos ne 

žemoj kainoj Jei valdžia 
,butų neatpirkinėjusi bondsų, 
j tai spekuliantai galėję butų 
'numušti bondsų kainas; iš 
to butų nukentėję ir bondsų 
savininkai ir butų atsidūru- 
si nesmagiame padėjime pa- 
ti valdžia. 

SUAREŠTAVO 98 PLIENO 
STREIKIERIUS. 

Pittsburgh, Pa., gruodžio 
5 d. — Donorą, Pa. tapo su- 
areštuota 98 plieno streikie- 
riai. Tas padaryta sąryšyje 
su bombos sprogimu vieno 
darbininko name 

KARES STOVIS ANGLIŲ 
DISTRIKTE. 

Mc Alester, Okla., gruo- 
džio 5 d. — Valstijos guber- 
natorius išleido proklama- 
jciją, kuria paskelbe karės 
l stovį anglių distriktuose: 
F>tsburgh, Latimer, Leflore, 
Coal, Haskell ir Okmulgee. 
'Karės stovis prasideda pa- 
j skelbus proklamaciją. 
i 

i 
į NELAIMINGI Nl'OTIKIAI 

PRAGAIŠTINGESNI UŽ 
KARĘ. 

i Washington, D. C. Euor- 
Ipos karė.ie žuvo virš 50 tuks 

|tančių Suvienytų Valstijų 
I kareivių. Gi nuo įvairių ne- 

laimingų nuotikių darbavie- 
tėse žuvo 126,654 asmenis; 
įtaigi daug daugiau negu ka- 
rėje. 

Didelė dalis žuvusių Įvai- 
riose darbavietėse galima 
butų išsisaugoti, jei butų 
daugiau kreipiama domos į 
žmonių apsaugą ir lavinimą 
žmonių saugotis- 

1 VOKIETIJOJE SEPTYNI 
, MILIJONAI UNIJISTŲ. 

Londonas. Pranešama, 
kad Austrijos darbininkų 

j kongrese Vokietijos unijų 
i atstovas pranešė, jog Vo- 
I kietijos unijos šiuo laiku 
I turinčios apie septynius mi- 
j lijonus narių. 

i SKUDURU PIRKĖJAS 
i TAPO MILIJONIERIUMI. 
I 

Paryžius. Tūlas skudurų 
pirkėjas užsibaigus karei 
nusipirko už 2,000 frankų 
nuo amerikonų įvairių ne- 

! reikalingų, dalykų ką išpar- 
j davęs pelnė 160>000 frankų. 
;Toliau vėl pirkliavo su ame- 

rikoniškos armijos prekėmis 
ir net tapo milijonieriumi. 

JUGO-SLAVIJA PASIRA- 
ŠĖ PO SUTARTIMI. 

i 

Parryžlus, gruoct! 5 d. — 

j Šiądien Jugo-Slavija pasi- ! rašė po taikos sutartimi su 

Bulgarija ir Austrijos tai- 
kos sutarties punktais, kur 
nustatomi mažumoms teisės 
užimtuose kraštuose- Taipgi 
pasirašė po finansiniu skirs 
jniu Austrijos sutarties, ku- 
riuo uždedama ant Serbijos 
atsakomybė už skolas Aust- 
rijos provincijų prijungtų 
prie- Serbijos (Jugo-Slavi- 

įjos). 
ANGLIJA GINS FRANCU- 
iZIJA NUO VOKIETIJOS. 
I 

Paryžius, gl'Uod. 5 (i — 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad Anglija pildys savo su- 

į tartį su Francuzija ir gins 
ją nuo vokiečių užpuolimo, 

j nežiūrint ar Suvienytos Val-'j 
| stijs prisidės, ar ne. 

— 

VOKIETIJOS SOCIALIS- 
TAI REIKALAUJA 

SOVIETŲ. 

Leipzigas, gruod. 5 d. — 

Vokietijos neprigulmingi so 

cialistai savo kongrese Leip 
zige vienbalsiai išnešė rezo- 

liuciją reikalaujančią sovie- 
tų Vokietijoje. Ši rezoliuci- 
ja tampa dalimi partijos pro 
gramo, taigi vokiečių nepri- 
gulmingų socialistų busian-1 
ti taktika eis prie įvedimo 
šalyje sovietų sistemos- 

AMERIKONAI PAMYLĖ- 
JO CIGARETUS 

Washington. Apskaitliuo- 
ja, kad išdirbimas cigaretų! 
pasidaugino, beveik, šešis 
sykius. 1910metais buvo iš- 
dirbta 8,500,000,000 cigare- 
tų ir 8,000,000,000 cigarų; 
gi pernai cigaretų padirbta 
net 45, 500,000,000. Cigarų 
skaičius beveik nedidėja. 

Bolševikai užeme tris miestus 
Rusijos dvasiškieji nesipriešina bolše- 

vizmui. 
BOLŠEVIKAI U^ĖMĖ 

TRIS MIESTUS 

Londonas, gruod- 5 d. — 

Čia gauta ofieialis bolševikų 
pranešimas, kad bolševikų 
spėkos pasekmingai kariau- 
ja su Denikinu visame fron- 
te ir jau užėmė tris miestus: 
Kozlec, Romny,ir Boreme- 
ja. Gi už miestą Belgorod 
eina smarkus mušis. Šie 
miestai randasi į šiarryčius 
ir į rytus nuo Kievo. 

Gi Sibiro fronte bolševi- 
kai užėmė miestą Kainsk, 
apie 160 mylių į rytus nuo 

Omsko; sykiu suėmė ir ne- 

mažą skaičių nelaisvių ir 
Įvairios medžiagos. 

RUSUOS DVAS1ŠKIJA 
NE PRIEŠINGA 
BOLŠEVIZMUI. 
i 0£ P v B 

Kopenhagenas, gruodžio 
5d. — Specialis korespon- 
dentas laikraščio Chicago 
Daily News Don Levine pra- 
neša, kad stačiatikių dvasiš- 
kija nėra priešinga bolševiz- 
mui ir kad Rusijos cerkvės 
prisirenka pilnos žmonių, 
nes rusai tiki, kad Dievas 
juos išgelbės iš šios nelai- 
mės. 

Į Korespondentas praneša, 
kad būnant jam Petrograde 
pasklydo gandas, kad Pet- 
rogrado dvasiškija bus iš- 
siųsita iš sostinės, kaipo re- 
mianti baltgvardiečius 

Delei šio gando dvasiškių 
delegacija atsilankė pas Pet 
rogrado sovieto pirmininką 
Zinovjevą, kad apkalbėjus 
situaciją. Delegacija už reiš- 
kė, kad dvasiškija nesikiša 
į politiką ir todėl negali 
remti nei vienų nei kitų, ar 
eiti prieš vienus ar kitus. 
Bet, girdi, buva rtsitikimų, 
kad pavieniai dvasiškiai ei- 
na pclitikon vienok jie nė- 
ra vyriausybės autorizuoti 

į ta i daryti. 
Toliau delegacija užreiš- 

ko, kad dvasiškija nesiprie- 
šina atskirimui bažnyčios 
nuo valstybes ir jei kuris iš 
dvasiškių rems baltgvardie- 
čius prieš bolševikus, tai jis 
bus ekskomunikuotas- 

Zinovjevas Į tai užreiškė, 
kad jokių areštų nebuvo da- 
ryta ir neketinama daryti, ir 

taipgi išreiškė pasitikėjimą, 
kad dvasiškija prisilaikys 
ramiai del atskirimo bažny- 
čios nuo valstybės. 

JAoUIS INDI JONAI MU-, 
ŠASI SU IinDIJONAIS. 

Agua Prjeta, Sonora, j 
Meksika, gruodžio 5 d. — 

Komanduotojas valdiškos 
kariumenės iš Moctezuma 
[listrikto šiądien pranešė, 
kad į vakarus nuo Moctezu- 
ma ištiko mušis tarp valdiš- 
kos kariumenės ir indijonų 
giminės Jaąuis. Indijonais. 
vadovavo juodukas, buvęs 
aficiei ius Meksikos armijo- 
je- Po smarkiam mušiui in- 
dijonai pasitraukė liesda- 
miesi suže:-stą savo vadą 
juoduką. 

EMMA GOLDMAN ANT 
ELLIS SALOS. 

New York, gruod. 5 d. — 

Šiądien nugabenti ant Ellis 
salos išsiuntimui iš Ameri- 
kos žinomi bolševikiški so- 

cialistai Emma Goldman ir 
Aleksander Berkman. Ji3 
bus išsiūti Sovietų Rusijon 
prie pirmos progos, kaip 
užreiške generalis ateivy- 
3tes komisijonierius. 

Emma Goldman buvo ve- 

dusi Suvienytų Valstijų pi- 
lieti, todėl skaitosi piliete, 
gi Berkman ne pilietis. 

KIEKVIENAM AMERI- 
KONUI IŠPUOLA $55.65. 

Washington, D C , gruo- 
džio 5 d. — Gruodžio 1 die- 
ną Suvienytose Valstijose 
buvo $7,783,144,473, kas iš- 
puola po $55.65 ant kiek- 
vieno asmens, per metus pa- 
sidaugino pinigų po 58 cen- 
tus ant kiekvieno asmes. 

MECHANIKAI APLEI- 
DŽIA ANGLIŲ 

KASYKLAS. 

Indianapolis, Ind , gruo- 
džio 5 d. — Naujas nuotikis 
angliakasių streike gali daug 
nusverti steriko pasekmes. 
Pranešama, kad įvairiu ama 

tų darbininkai apleidžia 
angliakasyklose darbas yra 
ten dirbs neunijistai. Be jų 
angilakasyklose daibas yra 
negalimas. 

Bet iš kitos pusės visiems 
amatninkams angliakasyk- 

lose gresia pavojus patekti 
kalėjiman, nes teisėjo An- 
derson padavadijime jiems 
draudžiama apleisti kasyk- 
las, kurios be priežiūros ga- 
lėtų sugesti. 

VIENNOJE NAIKINAMA 
KARALIŠKAS GATVES 

Vicnna Nauja Austrijos 
valdžia pradeda naikinti ka 
rališkus vardus Viennos gat 
vių. Paskirta tam reikalui 
specialė komisija jau pakei- 
tė vardus 64 gatvių bei plie- 
čių ir 13 tiltų, suteikdami 
jiems proletariškus vardus. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėje. 

Šiądien kiek šilčiau; lie- 
tas su sniegu; sytoj oras ne- 

pastovus ir kiek šalčiau; vi- 
dutiniai įvairus vėjai. 

Saulėtekis, 7:09; 
Saulėleidis, 4:14. 
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ATSARGIAI SU PINIGU SIUNTIMU I 
LIETUVĄ! 

Kiekvienas iš musų yra pasiryžęs pa- duoti pagalbos ranką savo giminaičiams, draugams ir artimiems pažįstamiems Lie- tuvoje. Kiekvienas iš musų, žinodamas fįauČHntį tenai badą, nedateklių drabu- 
žių ir abelną skurdą, norėtų priduoti arti- 
miems savo žmonėms valgio, drabužių, pi- nigų. 

Renkant auka^ čionai Amerikoje, dau- 
gel1'* arba visai neaukavo arba aukavo tik 
skatikus, turint omenyje sušelpti saviškius 
tiesioginiu budu, t- y,, prie pirmos progos pasiųsti kaip įvairios rųšies daiktų, taip ir 
pinigų, — ypač pinigų. 

Kare likosi pertraukta, tečiaus tiesio- 
ginis pinigų siuntimas vis buvo ir 
y; a sulaikomas. Delei to žmonėse apsi- reiškė ypatingas nerimastavimas. -Jie ati- 
džiai stvėrėsi "jieškoti" tokių vietų ar įstai- j gų, iškur galima butų pasiųsti pinigus sa-i 
viskiams i Tėvyne. 

Ir ką gi mes matome? — Svetimtau- 
tiškuose laikraščiuose pasirodė "skambus" 
pagarsinimai, kad jau galima sių3ti į Eu- 
ropą pinigus, — ar tai į I 'etuvą, ar į Bal- 
tijos valstijas, ar kur kitur. Tai buvo vi- 
sokių "'bankų" įr "real estate" Įstaigų pa- 
garsinimai. Mat, Įvairios njfies ''biznie- 
riai", matydami-temydami žmonių neri- 
mastavimą, negalėjo susilaikyti nuo "pa- 
tarnavę" geriems žmonėms, norintiems 
paduoti pagalbos ranką saviškiams užju- 
ryįe. 

Tuose pagarsinimuose, paprastai, pa- 
sižadama, kad pinigai tuoj dus pasiųsti su- 

lyg nurodymo, užtikrinant pinigų "cielybę" 
ir kartu persistatant, kad tokis pinigų per- 
siuntimas Europon yra atliekamas su Su- 
vienytų Valstijų valdžios "pavelijimu". 

Nudžiugo žmonės, pamatę šitokius pa 
skelbimus ir, nieko nelaukdami ir nety- 
rinėdami, pradėjo nešti dešimtines, penk- 
dešimtes ir šimtines į "patarnavimo" Įstai- 
gas siuntimui kenčiantiems-skuistantiems 
Tėvynėje. 

Jie ir nepaabejoja, kad pinigai gali 
ilgą laiką pasilikti nepasiųstais, kad "pa- 
tarnautojai" padaro "savotišką" pinigų 
"k irsą" (kainą) ir kad tas skelbiamas "pa-> 
tarnavimas" — tai pasinaudojimas jų T.2ng- 
vatikyste, naiviškumu ir galestingumu lin- 
kui savųjų Tėvyneje. 

: Tiesa, nemažai yra ir tokių, kurie krei- 
pėsi į paštus ar, net, i laikraščių redakci- 
jas, klausdami informacijų apie siuntimą 
pinigų i Lietuvą arba Rusiją. Vienok, ga- 

vę atsakymą, kad siųsti pinigus tiesioginiu 
buclu nėr dar galima i)- kad visai nėra nu- 
statytas Lietuvos pinigų kursas čionai Ame 
rikoje, daugelis iš jų, neiškęsdami palauk- 
ti dar kiek laiko, eina į "bankus" ir į įvai- 
rias agentūras ir per "patarnautojus" 
siunčia Lietuvon pagalbą. 

Daugiausiai tokie "siunčiami" pinigai 
guli ant vietos, laukdami to laiko, kada 
ištiesi] bus galima siųsti pinigus Į Lietuvą 
ar į Rusiją- Kiti bankai, turintieji savo "sky 
riu§" Skandinavijos didmiesčiuose, per- 
siunčia tenai žmonių priduotus pinigus, ir 
jau išten pinigai priduodami pagal nurody- 
tų antrašų. 

Priegtam, nekalbant jau apie ilgą "ke- 
lionę" ir "gerą kursą", siunčiamus pini- 
gus Lietuvoje, Pabalti jos valstijose ar Ru- 
sijoje (kur galima pasiekti) gauna popie- 
riais, kurie turi labai žemą ha i na. Delei to 
|žmon?s, kaip tenka sužinoti iš laiškų, pra- 
šo savo giminių, draugų ar pažįstamų ne- 
siskubinti siųsti jiems pinigų, kadangi ma- 
žai iš jų turi "naudos". 

Tokiu budu matome, kad reikia labai 
atsargiai elgties su pinigų siuntimu į Lie- 
tuVą. — Kaip "sąžiningai" "patarnauja" 
bankai ir įvairios kitos įstaigos pinigų "per- 
siuntime," — gali kiekvienas persitikrinti 
iš gret telpančio p. P. Mikolainio straips- 
nio — "Draugas" Schnitzer'is.— 

Todėl atsargiau su pinigais! Atsar- 
giau su "patarnautojų-draugų" pagarsini- 
mais! — Verčiau palaukti, kol ištiesų ga- 
lima bus siųsti pinigus Liotuvon ar kur ki- 
tur tiesioginiu budu... Kada tas galima, 
—pamatysite pranešimus laikraščiuose. 

* 
* # 

Nežinia, kas teisingiau išaiškina apie 
pasirodžiusį ant dangaus (nedėlios vak., 
apie 10—11 vai., naktį iš lapkr. 30 d. į 
gruodžio 1 d.) šviesų ugnini ruožą — ar 

Chicagos, dienraštis "Tribūne" ar kun. P.. 
Bučys: pirmas sako, kad tai buvusi elektros' 
srovė, iškilusi iš saulės ir pasiekusi žemę; 
kitas gi tvirtina, kad tai dirbtuvių-liejyklų 
ugnies atšvaista. 

* 
* 4; 

— Atgal į Rusiją—su mielu noru, — 

pasakė anarchiste Emma Goldman, — jei- 
gu tik bus man leista užsimokėti už perve- 
žimą ir jeigu pavelys važiuoti ten, kur aš 
noriu. — Jeigu nori, idant visi rusai grįžtų 
jtjal, tai kodėl jie nepriima bolševikų pa- 
siūlymo — suteikti pinigus ir laivus norin- 
tiems grįžti namon? 

* 

Bolševikai, matyt, bijosi šalčiu, kad 
taip skubiai veržiasi Į pietinę Rusiją, — 

juk jau ir Krimą užėmė... Suprantama, 
kad Jaltoje ir Aluštoje nebeliks "sldepuo- j 
se" gardaus vyno. "Denikinas gi su savo 

'narsuolias", parodymui rusiškos ištvermės, 
gal, pasiskubins šiaurės link. 

jf * 
* 

Hunų vadas, feldmaršalas v. Macken- 
sen, su savo štabu iš 20 aficierių lapkr. 30. 
d. pasiekęs Vieną, pakelyje į Berliną- 
Minia jam sumošusi trukšmingas ovacijas. 
— Visgi gabus v. Macke.nsen: pagal laikraš 
tinių pranešimų jis buvo suareštuotas ru- 

munų, vengrų, francuzų, buvo organizato- 
rium chinų kariumenės, vėl pateko i fran- 
cuzų ar anglų rankas ir dabar triumfališkai 
įžengia Į Vieną ir Berliną. 

"Draugas" Schnitzeris. 
Musų laikraščiuose: 
"Tėvynėje", "Darbinin- 

ke", "Lietuvoje", "Drauge", 
'Keleivyje", "Dirvoje" 
'Saulėje", "Sandaroje" v- 

"Laisvėje yra talpinami 
apgarsinimai, jog Henry J- 
Schnitzer jau siunčia pini- 
gus i Lietuvą, nors kol-kas 
vis dar nėra galima siųsti 
(subatoje, spalio 18 d., 
speciališkai nuėjau i Ame- 
rican Express Co. ir 
C. B. Richard Co., New 
Yorke, kur vienodai atsa- 
kė, jog rublių Į Lietuvą kol- 
kas siųsti negalima. Prieg- 
tam, klausiau vieno pinig- 
mainio apie siuntimą pinigų 
į Lietuvą, kuris irgi atsa- 
kė, kad negalima. Pasakius, 
jog tuli bankieriai garsina- 
si, kad siunčia, tai atsakė: 
"Taip, jie gaudo kostume- 
rius ir priima pinigus siun- 
timui, bet iie laikysią juos 
pas save, iki bus galima 
siųsti."). 

Kad tuli lietuviai yra pi- 
nigų siuntę per Sehnitzer'į, 
tai nėra abejonės, bet per- 
žiurėjus Schnitzer'io pinigų 
siuntini d kursą, tai daūgiaus 
negu nusistebėti reikia, nes' 
jo "kursas" yra tikrai žy- 
diškas, o kad pasirodyti tik- 
ru patarnautoju, tai "nieko 
daugiau nerokuojama už nu 

siuntimą, kaip tiktai ką kur- 
sas parodo"; ir tas Schnit- 
zer'io rublių kursas arba 
kaina-prekė" už rubli rodo, 
jog Schnitzer'is ųž savo pa- 
tarnavimą, arba siuntimą pi 
nigų Į Lietuvą "dovanai", 
pasilieka šaunų užmokesnį, 
ir taip: 

25 rublius už $5.30, ką ga 
Įima nusiųsti už $3.00. 

Schnitzer'iui lieka $2-30 
100 rublių už $17.00, ką 

galima nusiųsti už $6.50. 
Schnitzer'iui lieka $10.50, 
1,000 už $170.00, ką ga-! 

Įima nusiųsti už $55.00. 
Schnitzer'iui iieka $115,- 

00. 
5,000 rublių už $850,00, 

ką galima nusiusti už $275- 
00. 

" 

1 

Schnitzer'iui lieka $573- 
00. 

10,000 rublių už $1,675, 
00, ka galima nusiųsti už 
$545.00. 

Schnitzer'iui lieka "tik- 
tai" $1,130.00. 

Rublio kursas dabar yra 
5—6 centai, prie kilimo rub 
lio gali buti tūlas skirtumas 
pagal dienos kursą, bet 

Schnitzer'io kursas varo jam 
pinigus ne saujomis, bet 
glėbiais. 

Priegtam, Schnitzer'is 
siunčia ir vokiškas markes 
i Lietuvą, kurių dabartinis 
kursas yra žemesnis už rub- 
lio kursą, ir už markes 
Schnitzer'is mažiaus rokuo- 
ja, būtent: 

50 markių už $5.00 — 

dvilinkai; 100 markių už $8. 
00 — $3 pelno; 1,000 mar- 

kių už $78.00 — $28 pel- 
no; 3,000 markių už $233.- 
00 — $83 pelno- 

Bet markės yra lietuviams 
nepaprastos, ir veik nieks 
markių nesiunčia, o todėl 
markės pas Schnitzerį pi- 
gesnės. j 

Schnitzer'is patraukimui! 
lietuvių garsinasi šitaip: 

Henry J Schnitzer State 
Bank po priežiūra New 
York'o valstijos bankų sky- 
riaus. v 

i 

Laikraščių priedermė yra 
apsaugoti savo skaitytojus 
nuo išnaudotojų, todėl jie 
privalo perspėti savo skai- 
tytojus, idant jie butų atsar- 
gus ir žinotų tikrą dalykų 
stovį. 

Galop reikia pridėti, jog 
Sehnitzer'is rengiasi siųsti į 
Lietuvą savo pasiuntinį in- 
kurimui Schnitzer'io banko 
skyriaus Lietuvoje, kaip gar 
sina Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės organas No. 8 už 

rugpjūčio mėn. 
Sehnitzer įs savo laiskito- 

se garsina, jog "kvitos su 

parašu priėmėjo bus sugrą- 
žintos siuntėjui". — Norė- 
damas pamatyti tokias kvi- 
tas, tyčiomis buvau nuėjęs 
Į tą Schnitzer'io banką, kur 
po ilgo jieškojimo sugrąžin- 
tuose laiškuose tokių kvitų 
nerasta, apart vienos pašto 
kvitos iš Berlino, net 1917 
metų, kuri rodė, jog priimta 
50 markių išsiuntimui į Lie- 
tuvą, bet priėmėjo pinigų 
kvitos nesurado jokios. Aš 
labai norėjau pamatyti kvi- 
tas pašto ir priėmėjo pinigų 
Lietuvoje šiuose metuose. 

P. Mikolainis, 
1S0'4 Sutter Ave., Brook- 

lyiV, N. Y- 

Melancholikas žmogus y v v 

tas, kuris atmena daugiau, ne- 

lįii yra užmiršęs. 

Vyro troškimas, kad apsive- 
dus santarvėj butu galima g\- 
venti: gi moters, kad meilautis. 

ŠIRDIES ATBALSIAI. 

Laikraščių pardavėja. 
Ant kampo vien .s gatves, 

kuria vaikščioja gatvėkariai, 
nuo anksltyvo rvto lig velvvo 
vakaro sėdi prie kiosko laikraš 
čiii pardavėja. 
f Jos veidas visuomet nepa- 

prastai nusiminęs. Tik tuomet 

jis biškį pralinksmėja, kada 

prie k;oskio prieina keletas 

žmonių nusipirkti laikraščiu. 
Taip gaila, kad taip mažai 

žmonių perica nuo jos laikraš- 
čiu. Taigi, didesnę dalį dienos 
jei prisieina isedėti nuliudi- j 

nVe ir lūkesyje. 
Ko ii tr.ip iigėsi, ko taip lin- 

di ta senulė moteriškė? 
Jeigu labai įdomaujate tuo-1 

mi, tai prieikite prie kiosko ne- 

dėli'M ryte — jums apie tai 
pasakys sėdintis sale jo vyras J 

Jis — jos vyras ir sėdi prie. 
laikraščiu tik nedėldieniu rv-j 
tais. Sėdi ji^ prie kji4;o tik; 

I dėlto. kad jis aklas. 
k.leias metų tani atgal jis1 

buvo drūtas, sveikas, rengian- 
tis vyras ir dirbo viename plie 

110 fabrike. Sykį bedirbrnt šmo 
ttlis ištirpino plieno užtiško 

jam ant akių ir nuo to laik a jis 
tapo aklu. 

Pas y penki vaikai ir nei jo- 
kiu lėšų. Taigi žmonai reikėjo 
pradai pardavinėti bekraš- 
čius. 

1 j^igu i u s pamatysite prie 
vieno iš kioskų pagyvenusiu 
moteriškę su nubudusiu veidu 
ir jeigu jurus užsinorės suži- 
r ti, kodėl ii taip nuludus, tai 
ateikite prie sio khsko nedel-j 
dienyj. Aklas vyras jums pa-j 
sakys apie tai.... 

Žmogus u m formoje. 
I 

As papratau ii visuomet su-: 

iikti rimtu iškilmingu, ant jo: 
d"!eIi ramioiio, veidM| 

labai retai užspindėdavo šyp- 
są. Jis '— tvarkas prižiurčto- 
jas. Nepritinka jam ''betiksliai 
šypsotie" ir juokties, kaip tat 
daro paprasti ž'emės šliaužyto- 
jai. 

Koks gi buvo mano nusiste- 

bėjimas, kuomet viena vakarą 
aš pamačiau šį vyrą viename 

skersgatvyj linksmai šokinė- 
jant ir marmant kokius tai be- 
prasmius Ž' 

Jau aš buv^c. bemanąs, kad 
šis vyras gerokai išsitraukė ir 
užtat jis •taip linksmas, bet stai; 
ga užgirdau balną kit s esy- 
bės. 
Už telefoninio stulpo stovėj ; 

gražus, baltaplaukis vaikiukas 
— sunus žmogaus uniformoje. 
Šis vaikiukas tai pribėgdavo 
prie tėvo, tai vėl pasislėpdavo 
nu > jo už .stulpo. Vaiko links- 
mumas, žaidumas ir meilumas' 
privertė žmogų uniformoje 1 

nors valandą užmiršti, kas jam 
pridera daryti ir kas neprūle- 
ra.... 

Matomai, ^aulės, ž'dvnu irį 

[ vaikų Įtekmė ant žmonių yra 
vienodi. Jų aky veikioje ant 

piktų veidų užsižiebia vaikiš- 
komis šypsomis, ir susenėje, ko 

jos ima, mušti š ; k i u taktus. Po 
į 11 įtekme teisės ir pa| ročiai 

tampa bejiegiais.... 

Ipyaviiujas namas. 

Viduje miesto stovi didelis 
namas, iš visų pusių apsodin- 
tas medžiais. 

Gražiai atrodo šis namas pa 
vasario metu. Apsupantieji jį 
medžiai ir žolynai vilioja žvil- 
gėsi kiekvieno praeivio, o ska-! 
nus kvapsnis maloniai erzina 
nosies nervus. 

\ akafe beveik visuose lan-| 
guose pasirodo'žiburėliai, ir ši Į 
namas tuomet darosi taip ma- 

loniu, kad einant pn šalį ir ne 

noronis pa linksni ė j i. 
i ai tokia paviršiu inė išvaiz- 

da to mano. J)ėja, tai tik pa- 
viršutinė išvaizda. 

Jeigu pastovėsite truputį to- 

lėliau nuo šj() nam lai greit' 

jis primins žmogų, kuris•išro- 
|('r> sveiku, bei kenčia nuo džio- 

vi.) s. 

I Pabuvę kiek prie šito namo, 
! tu j pajausite aštrų, dvokiant] 
vaistų kvapsnį. Paėjus tūlam 
laikui, galite išgirsti duslų ko- 
sulį tuose namuose, o kartais 
vaitojimą, nuo begalinės sopės 
kenčiančių tų namų gyvento- 
ju 

Paniurusiu, ncviliojančiu to 

kinese momentuose tampa šis 
namas. Liūdnas mintis sukasi 
galvoje, stovint šale jo. 

Rodosi, kad kas tai su bai- 
siausiu ilgėsiu klausia: "Kiek 
žmonių gyvybių žuvo šitame 
name? Kiek laukia ten baisio- 
sios mirties? Kiek žm mių ten 
su mirtingu ilgėsiu krutinėję 
skiriasi su šiuo pasauliu? Kiek 
tragedijų kasdien pasikartuoju 
— mato šio namo nebylios sie- 
nos." 

(), baisus, apgaulingas na- 

me, kiek minčių tu sukeli duo- 
maus praeivio sieloje. 

i 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl J. Karalius Į 
UŽ3Y6EN ĖJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 ir « tk- ^ | 
vakarais. 

3303 SO MORGAN SIHCHI 

Severos Gyduoles iizlaikiaįį^ 
seimynos sveikata. 

Gatikie lcopiju Severos lietuviško kalen- j doriaus 1920 metams savo uptiokoje, urbi, 4 
Darafyk ir pareikalauk tiesiog uuo :uus. 4 
Gaunamas dovanai 1 4 

Kosulys į 
yra tai įkyrius symptomas, kurs 1 
neretai priduoda daug skausmo, i 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo no- i 
galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip 
kiti daro: Imk 

Severa's 
Balsam ior Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosuiio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavir/ie, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiŠko 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jusu aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- ■ 

siems. Kainos: .25 ct. ir 1 ct. tak- 
sų, arba 50 ct. ir 2 ct. taksų 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

Dr. G. M. Glaser f 

Praktikuoji Jai Jf matai į 
1149 «. Morgan lt, korta SI st ? 
tpeolalUtai Moteriškų, Vyriikų, s 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: f—10 ryto, 11—1 W |i 
piet. *— 8 Tat, Neričl. 1—1. 

TELEFONAS yARDI 997. į 

VALENTINE DRESSMA 
KIN G COLLEGE 

Mukiu* siuvimo tirpiau:-, oenigmcg 
dlenoiuli lr vakarais dei biznio t? 

aamų. Paliudijimai Išduoda *rj ir Tie 
os parūpinamos Oykai. Atciianfcylcit? 
rba rąžykite, o męe jKiBist<»ug*ini« 

*ute<iktl lumii tmtantDĄ. 
2407 W. Madison St. 

Sara Valck, Principal 
Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs.A,Miclmiewicz 
Baiguji Akušerijo f 

kolegiją; ilgai prak* t 
kavusi ^ennsilvanJ į 
jos hospitalese. Pa E 
sekm'ngai patamau į 
ja prie, gimdymo. § 
Duodu rodį visokie J 
se ligose moterims ijlj 
merginoms 
3113 80. Halsted Ctg 

(Ant antrų luby) ^ 

\KU*ERKfl 

u.mcagi, m. !***»—, » 

Nuo t> iki a jyto ii 7 iki vSnl varau 

Pranašu Visiem 
Kad Salute Stomacli Bitters yra pii 

pažintas \Vasbiugtoue, D. C. už tikr.i 
ir geriausia gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučigs vidurių nesveikatą 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimą neskanaus atsiruui 
mo neturint apetito, galvos skausmą 
st-ėnų ir i'ikstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pu 
lieka laimingu, aigi, kuri jaučiatės 
nj kstant. tai persitikrinkite, o busite 
l fcganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai pristų 
slme dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami pr-isiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir raš; kit 
taip: 

SALUTE MANUFACTU RE 
P. A. B A LT RA N A S CO 

616 W. 31 si St., Chicago. II'. 

T "*B 
Pridėk Naujiu Mctutf su tabulu aid" t» 

fijireu, taip. k»o njfrat-tatuaei per t 
lut roetu», kas tau -,3il oUU naudinga. 
ce£į»ti prašalinama. pasitarkite su mušim, 
prin einant kw kitur, i£gz&wlnacija D\ivA. 

Gerai pritaikinti ucini il prašalins akių m 
galvos ak judėjimus, u unipaiuRys-.č biua l»i>- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ I 

1801 S ASHLAND A VE.. '>-MCAG 
iLiot luboi. riis Vlatt'o aptiekoi. Tt»yku* 

• -itaco paraš« 
KajipfM 1*zdz GaUt*. 

Valandos: nuo 9tv» vai. ryt* iki S vai. v*į 

DR. J. SHINGLMAN 
j GYDYTOJAS J R CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Spcuali&k urnas. 

1229—I9th Ave. Tcl. Cicero 3656 
Ofisas: 49th Ct. prie 13-tos. 

Telefonas Cicero 49. 

'luiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillliiliiiiliiliiiiiirol 
| P-LE G. MAKAR 

PIANOjyiOKYTOJA 
4515 SO. WOOD ST. 

| Duoda lekcijas skambinime ;)is- 
| nu pagal sutartį. 
n Baigusi muzikos mokslus Cliica- 
Š gos Muslcal Collcge. 

DR. M. T. STRIK0L1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 169 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 v ak Nedėl. 9 iki 12 dion? Namai: 2914 W. 43 st. McKiuley 263 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURG.VS 

1677 \Y. 51mn ir kamp. Marsbfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telofouas Prospect 1107 

Telcplions Yarils 1552 

j DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i jyiU) visokias ligas motery, vaiky ir ryt 4. j Specialiai gyUo limpančias, senas ir 

paslaptingas v*rų ligas. j 3259 So. Halsted Tt.. Chicago, III. 

j Phoiies: Yards 155—551 
| Rc3uJcncc Phone Drovcr 7"81 
F.A. JOZAPAITIS, R. Pli. 

DRUo STORE—APTIEKA 
Pild'j;ne Visokius Receptus » 

3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

Of, M. Herziiiaii 
" IŠ RUSUOS 

?>rai ueiumai žinomai per 16 •« 
tų teipo patyrę* gyaytojsj. ckirurg* 
Ir akuSerla. 

Uyilv astrus ir chnjuiikas lis**, vj 
n] motery ir rainų, pagal naujausia 
metodas. .A-flij u kltoki^a eicutr» 
rricuusoa. 

Ofisas it i.abotat«rlja: 102$ W. lota 
Street, r«*tcli i?:«k Street. 

Y/uLANDOS: h\xo 10—12 pist«J. »' 
6—8 vakarais. Telcphcnc Caual JllC 

GY\ EN1MAS: 3412 S«. "''.alsted Su 
VaLANLUjS: S—9 r*v. tiktai. 

DR. I. E. MAKAR 
'Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan Ava 
j Telefonas .Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofisas: i515 S. \Vood Str 
Tik Ketvergo vale. nuc. 5:30 iki 7. 

Telefcuas Yards 723 

felephone urover oOD2 
DR A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
5261 S. HALSTED ST, CH7CAGO 

Valandos nuo 10 ryto iki S 
NedGliomis pagal sutartj. 

; • 'Tel Drovcr 7C42 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliosią i agal sutarimu 

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

i Phcne Canal 257. 

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

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9' vakare. 
1739 S. Halsted St. Chicago 

DR, VOITUSH, O. D 

! Lietuvis akių specialistas 
\r esi nervuotas, skauda palva, trumparegystė 
paeina nuo silpni; akių. Sergėkite savo reji 

I iiniq. Ypatinga doma atkreipiame i vaik is 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki vakaro. NedSl.: 10 iki 1 valatrtlos. 
Ofisas 1?53 V.'est 47-ta kaminu Ashl««d Ave.,Telefonas Drover 0660. 

Z'EL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS iH- CMIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

3114 W. 42nd S'/'., CHICAGO, ILL. 

ALU3-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna forniula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti i- 
ta'ms varimui degtinės, prisiuut'iami 
už $1. Rugine degtine. tikrasis lager a- 

lus, geriaus^-s rūšies vynai, gvarantuoU 
TIKRAI GĖRIMAI 

No pamėgdžiojimai. Mes pirma varomo 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra i risiuneiauii per pašlą. i'asiskubimc 
greitai. Prisiyskuo mums $1. mone> 
ordorii], pinigais arba pašto ženkli;.- 
liaiJJ. 

VV/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 'jf M/LVVAUKCE. W/o. 



iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
ROCKFORD, ILL. 

Lapkričio 23 d., Mendel- 
on svetainėje, ant North 

Maine gatvės, buvo sureng- 
tos prakalbos ir rodomi kru 
tantieji paveikslai, Ameri- 
kos Lietuvių Seimo ir Lietu- 
vos Laisvės Varpj išleistu- 
vių parodos Chicagoje. 

Paveikslai esantjs labai 
įdomus Jų nemėginsiu gir- 
ti nei daug ką apie juos ra- 

šyti. Jie patjs savaimi pa- 
siaiškiną. Visi, kurie jus 
matė gėrėjosi ;r sako, kad 
tai yra milžiniškas darbas 
nešantis Lietuvai paielpą. 

Nors buvo garsinta, 
kad bus ir pats Lietuvos 
Laisvės Varpas, bet del tū- 
lų priežasčių Varpo nebu- 
vo ir turėjome buti paten-| 
kintais tik kintančiais pa- 
veikslais ir prakalbomis. 

Kalbėtojai buvo iš Chi- 
cagos Adv. F. Bradchulis ir j 
J. I. Bagdžiunas. 

Pirmiausiai kalbėjo M. į 
Dūdas, L. .L Varpo globė-i 
jas. Jis susirinkusiai pub-i 

likai aiškino kliūtis, clel ku- 
rių L. L. Varpas negalėjo 
ateiti. 

Adv. F. Bradchulis — 

j kalbėjo gyvai interesingai 
ir savo juokingais sakinais 

[labai publiką prijuokino. — 

į J. I. Bagdžiunas, kaip visur 
j taip ir čia kalbėjo beparty- 
Įviai. Jo kalba daug gerų 
į įspūdžių į klausytojus šir- 
dis įskėpino, suminkštino 
jas ir prie gausus aukavimo 
privedė. 

Rockfordiečiai art Lietu- 
vos Laisvės aukuro sudėjo 
sekančią auką: 

Ponas V. Juodickis 20.00 
Po $10— K. Širvinskas, 

I. Varašius ir Jonas Kau- 
šius. J. Andrulis $6. 

Po $5 — J. Čiapienė, J. 
J. Petraitis, A. Beržauskas, 
B. Steponavičius, R. Stepo- 
navičienė, V. Ramanauskas, 
P. .bastauskr3, Patašienė 
(?), A. Samoška, K. Živat- 
kauskas, J. Smailis, J. Bu- 

šas, P. Bartkus, A. Taunis, 
J. Rulis, A. Starkus, J. Do- 

r^~ 

Mokinkis Angliškai Namie 
LENGVA IŠMOKTI 

30 Lekcijų buvo $10, Dabar $3.00 
JEflU LEKOfJOS NEPATIKS, SUGRAŽISIME JUMS PINIGUS 

Nėra geresniobudo už šį kursų išmokti angliškai kalbėti, skaPyti ir 

t^yti. .lis yra lengviausias,, greičiausiai ir tikriausias būdas išmokti \visą 
anglų kalbą namie. Kiekviena 1-jkcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik, gali, bet tuii 

* vinkij. atminti. Jos pei stato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 

sin^unias kiekvienos eilutes, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio mint} su 

tokia spėka, kad jis riek 'ia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta- 
rimas angliškų žodžių * vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas. 

ši.i kursas susideda is 30 gražiai atspausdintų ant geros popieroa lek- 
cijų Pirmų lekcijų susideda iš 8 didelių puslapiu — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių. 

štai ką musų mokinys sako apio rnusų kursų, išmokęs angliškai: 
Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums padėką 

už jusų atsakanti mokinimą populiariškas lekcijas jusų metodos. Jusų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiu ir už konsulia- 
ciją (patarimus). Jusų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11 1917 

Turime šimtus panašiu laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėjjg po 
$10.00 už kurs? yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamist mo- 
kėdamas dabar tik $3.00 už tų kursų. Bet užsirašyk tuojaus — dabar. 
Vėliaus guU but pervSlu, Atminkit, męs turime tik 50 Sių kursų po $3,00 
kiekvienas, Po to ir vėl bus po ^10,00 kiekvienas kursas," Taigi buk pir- 
mas. Siųsk $3,00 šiandien, Indėk markių už 15c, del iškaščių prisiuntimo 
kurso, Tamista nieko nerizikuoji, Jeigu" nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) o.enų po *ų apturėjimo mes sugražinsime pinigus, šis 
kursas yra vienas $30,00, Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progą gauti j| už $2,15 su markėmis, Naudokis šią proga, Prisiųsk pini- 
gus šiandien. I žtikriname, kad nesigailėsite, Pinigus sių3k "Money Orde- riu šiuo adresu 

L. BEN. WAITCHES 
4456 SO, HERM/7"AwE AVE, CHICAGO, /LL 

Įvidonis, J. Važnonis, J. Šir- 
jVinskas, V. Mandravickas,' 
|A. Statkevičius, V. Karvelis 
A. Latvenas, J. Keliotae, S. 
Antis, A. Krikščiūnas, B J 
Grigonis, J. Vataitis, K. Iva- 
nauskas, F. Andrulis, V. 
Verseckas, K. Masiliūnas, 

M. Jokubauskienė, J. Siau-j 
rušaitis, K. Pilipavičius, K. 
Banis, J. Banis, J. Urbelis, 
M. Budžius, A. Kelpšas, L. 
Veličkas, J. Vaitkevičius, 
P. Jankus, L. Šalčius ir K. 
Alsys. 

J. Ūsas $3 — A. Stat- 
kevičius ir K. Butkienė iri 
A. Andruška po .$2 — 

Po $1. — J. M tutis, J. 
Dobilas, K. Romanas, J. 
Karevičius, J- Žagunas, P 
Giečas, J. Bosteika, M. Ba- 

i jorinaite, A. Mišeika, K. 
iKinderis, V. Strigiauskas, 
P. A. Deltuva, O. Savickienė 
V. Grajauskas, P. Baltru-1 
šaitis, K. Kairys, I. Janu- 
šauskas, K. Pečiulių J. M. 
Morkūnas, J. M. Bacevičius, j 
S. Juozapaitis, A. Atkučiu-1 
jniene, S. Ptaila, D. Mailuliu! 
te, T. Raila, A. Stankus, S. 
Vileika, A. Gnizinskas, S. 
Urbelis, A. Krikščiūnas, B. 
Godgauskas, V. Anusaus- 
kas, J. Petronis, A. Skymas, 
M. Marcinkiutė, A. Mar- 
Icinkiutė, J. Petrauskas, F. į 
jDumbinskas, J. Kundrotas, j 
j J. Benikaitis, J. Martinaitis, 
'ir A. Tiekorius. 

Aukų surinkta .. $352.50 
Už Įžangą 86.50 
Khrtu $439.00 

I. F. G.. 

WILKES BARRE, PA. 
Šilko darbininkų streikas 

jau pasibaigė. Lapkričio 17 

darbininkų sugrįžo darban, 
laimėdamos $3.00 savaitei: 
darbo valandos bus sutrum- 
pintos prasidedant 1920 me 

tams. 
Lapkričio 23 d. bažnyti- 

nis choras statė scenoje M. 

Petrausko veikalą "Girių Ka 
ralius". Apie perstatymą 
reikia pasakyti, kad, kas jį 
neperstatytų tuomi padaro 
gerą pamoką liaudžiai, bile 

T II ji I Reikia Sukelti 

I U U y ^etuvos ^ask°^' 
į.TETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREICIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių TauM.ič Taryba, priėmė se 
kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutąrtį tarp 
Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 packojos dvejiems metams ant 5*/> nuos." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime sava priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

u&J 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmc«~*i nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
• Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, pribiųsk tuojaus su reika- 

* lingu mol* jočiu. Tada galėsi būti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę "išpildė i. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirakau Lietuvos Bonu už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirma mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 
lllltllllllllUIIIIlllilii!I!IIJ. 

atlikta gerai. Bet su šituo 
perstatymu išėjo blogai; la- 
biausiai muzika buvo neti- 
kusi, kuria atliko, anglai, 
geriau sakant, airiai. Beto, 
tie patįs airišiai per pertrau 
ką lošimo, sudainavo dainą, 
kuri yra dainuojama girtų 
airišių saliunuose. Negana, 
kad paprasta publika nesu- 

pranta dainos gražumo, bet 
ir chorų vedėjai suauke 
"čiutabakius" nuo kampų, 
mait:na musų dvasiškus jaus 
mup airišių "kulturingumu" 
bei "bollroom" daila. 

Apie aktorius galima pa- 
sakyti, kad nekurie iš jų da 
ir nebuvo gerai išmokę sa- 

vo rolių, bet jiem atlestina, 
ir kad tik jie stengtųsi bis- 
kutį geriau atliktu butų ge- 
ir aktoriai. Mat, netikuii 
muzika ir juos daugiausiai 
gadino. 

Čia anksciaus buvo staty- 
ta, operos "Lietuviškas Mi- 
1 i j onierius'\ " Kaminakrėty s 

ir Maluninkas", ir kiti vei- 
kalai, kurie gerai buvo su- 

lošti. Ateityje turėtų pasi- 
rūpinti gerense muzika. 

Moksleivis* 

AMERIKOJ LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbu, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typevriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politinės ekono- 
■įijos, pilietystės, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos- nuo J ryto iki 

4 vai. po pict. \ ak. nuo ^ iki 
10 valandor. 
3106 S. Halsted st., Chieago 

PRISIDEKITE PRIE 

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

K >■ "ITALAS $1,000,000.00 
Išsiųsta daug aukso ir o.dabro 
Per pirmus devynius mėnesius 1919 m. 

iš Suv. Valstijų išsiųsta už $225,921,000.- 
00 aukso. Tai yra antra tiek, negu išsiųs- 
davo per 12 mėnesių prieš karę. $59,000,- 
000.00 aukso išsiųsta Pietinėn Amerikon, 
o $116,000.000.00 Azijon. Per tuos pačius 
devynius mėnesius išsiųsta Indijon sidab- 
ro už $109,000,000.00, 

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

rų l svetimas šalis, nes Londone labai 
truksit. sidabro. Mexikoj tokia stoka si- 
dabro, K:id pirkliai neturi smulkiųjų pi- 
nigų išmainymui. 

Paryžiuje išsibaigė sidabriniai pinįguį. 
šimtai tūkstančių sidabrinių pinigų tapo 
sulieta ir parduota. Valdžia moka po 140 
frankų už 100 sidabro frankų. 

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

Aukso-sidabro kompanijų iėri- 
ninkai gauna didelius pelnus. 
čia paduodame vardus trijų kompanijų 

kurios nutarė išmokėti savo šėrininkams 
sekančius dividentus vien tik už gruo- 
džio mėnesi: Golden Cycle Co., išmokės 
$45.000.00; Cresson Consolidated Gold 
Mining Co., išmokės $122,000.00; Gold- 
field Consolidated Coo, išmokės $177 
957.00. 

Colorado Consolidated Mineš & Power 
kompanijos sidabro ir pukso kasyklos yra 

pripažintoj garsiausių Suv. \ra^st- geo- 
logų ir mineralogu—didžiausiomis pietva- 
karinėje dalyj Colorados. Viename Sun- 
shine kalne yra matoma ir atkasta su- 

virs trjs milijonai (3,000,000 'tonų auksa 
ir Eidabro rudies. Kituose trijuose kalnuo- 
se yra taipgi daugybė milijonų tonų rudies 

^ol. Con3. M. •& P. Co. turi vienų iš 

geriausių rudies perdirbinio fabrikų, 
Jrengtę naujausiomis, moderniškiausiomis 
mašinomis. Rudis bus perdiibama sulig 
naujausio išradimo "Flotation"'. Fabriko 
vertė apskaitoma $500,000.00 

Kompanija turi naujausių vandens-elek- 
tros fabrikų, gaminimui elektros. Tas fab 
rikas ir jo {taisymai kainuoja apie $250.- 
000.00. Boto, kompairijoi priklauso visa 
žemė miesto SHERMAN, lentų pjovykla 
ir apie 5,000 akrų žemės: miškų ir ganyklų 
Visos propertės yra pilnai užmokėtos — 

be skolų. 

Šėrinmkai gauna pirmą morgečį. 
Kompanija išduoda iAvestoriams Prefe- 

rred šėrus, kurie yra Pirmas Morgečius 
ant viso kompanijos turto, ir investuoti pi 
nigai pilnai gvarantuojami. Morgečio šėral 
neš., nuo p.rmos aienos 7 nuoš. pelno. 
O Common šėrai nešdi delius dividendus 
pelnus. 

Šerai parsiduoda po $10.00. Už $100,00 
duodame 5 šėrus Preferred ir 5 šėrus 
Cominno. šėrų galima, pirkti nemažiau 
už $100 ir nedaugiau $5,000.00. Investuo- 
kite šimtus — gausite tukstančius. 

Siųskite orderius Express Money Orde 
riu arba bankos draftu. 

PEOPlES 1NVESTMENT COMPANY 
220 S. State St. Roora 1422. Tel. Harrisorf 2024. Chicago, 111. 

Ofisas atdaras nedėliomis nuo 12 iki 5 op pietų. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant C'utų, L«ntų, Ri;nų Ir Stogams Popl«r d 

BPSUimLiA!: Maleva malevojimul «tubŲ Ii vidsus, po $1.50 ui jjallon! 
CARR BKOS. WRECKŲ^G CO. 

J00S-3039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

SIAdDG. drll, kėiD mai: uieėh yel- 
ii]! Išbimlžiati rifokiim mažĮjojitnun, 
trinkimus, :nnilarimus — ir vilko* !n» 
m'i'ko ntpayrlbaio »w> tu bjauriu p Itin- 

\ lami... ,"(7ii gėda »»•/ darosi!" C 
) M.inH. "Su, tai kum tau k f* t b<:■ 
j reikalingai! Žiūrėk, kokif mano plau- 

kai unitu*, švinu* ir lysti. t) tai 
todėl, kad ai tartojit Hi'FFLES!'' 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 

I piantjs vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
p:;iuKų ir ouos sustiprmtojis. kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal Imt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniu? r.laukus? Kas gal but 

smagesnio tiž čystą neniežinčią galvos odą? 
K UFFLK SS 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar 
ČK'is suvilgant galvą bus užtekthiu, l<a>l pleiskanos neatsinaujintų. ' 

> .\>ufcipirkte šiąnakt RUFFLES boi kutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėa. Jei negausite jusų aptickoje. tai 
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

f. AD. RICHTFR G CO„ iZo-330 Bvoadway, NewYork-«— i 

Pinigai j Lietuva jau Nueina 
PRISTATYMAS g y a rax t uo.i am as 

Siųskite per Lietuviu įstaiga 

EUROPEAN AMERICAN BŪREAU 
A..PET1UTIS & CO., Vedėjai. 

3249 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 1LL. 

Kreipkitės raštų iš kitų miestų. 
Subutojo ofisas atdaras iki 9 vai. vakare. 

^Žiaomaf per 25 metns ir Valdžios prižiūrima* 

Henry J. Schnitssr State Bank 
Pavelijant Suvienytu Valsti jų Valdžiai kaip pinu* 

taip ir dabar 
" 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
~ 

l ' > 
ir gvarantuoja 

Nariačiua gauti prekes pinigu ir kitų ižąių 
meldžiama kreiptis pas: 

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

SKAiTYKITE 18 PLATINKITE "IIETUVA" 
i¥ 

UBEKTY BONDiS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja ^ J* ^ LJ 
verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i j G SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais *335 MILWA^KEE A\E. 
ir Subatomis 1)—9 *irp Paulina ir Wood Sts. 

>*«»*«»»< V* vSr 

Justin Mačkevvicz 
SIUNcIU PINIGUS I LIETUVĄ. 

SIŲSKITE DABAR 
< Kolei Lietuvos markes pigios 
Del platesnių žinių kreipkitės pas 

JUSTIN MACKEVICH 
REAL ESTATE & FOR. EXCHANGE 

2342 SO. LEAVITT ST. 

N amuose 

Mokykla 
Kas netirėjo laimės lankyt mokyklą ta' del stokos turto, tai del 

stokos laisvės, tas gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantis jį ras štai kuriose: 

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

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

tepelėje esant 25 
CHEMIJA, Jstabus mokslas apio uguį, orę, vandeni; iei«e jų susilietimus 

_ -0 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausia piešinys kelio, kuriuomi apka- linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) 3.00 
PASK<* ITOS iš Biologijois ir Bakterijologifl'os su paveikslais apdaryta, 65 

ŠIRDIS jos autorius garsu3 iU'.;. raaėjas do Amiči. Knygn labai gražiai atspausta, Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "Širdis." JoS turinys taip gilus-jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam, $1.50 
KULTŲ ROS ISTORIJA tai pats mokslo židinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) S3.00. 
SVEIKATA arba tiosus } jį kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija, kvėpavimas. Kuno pelčiai ir judėjimas, Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kunų, balsų. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.00 
Nelengvai įsivaizdini, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas Jsigytum, jas perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nes ten gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- minotomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir mouey orderius paprastuose laiškuose siuskite: 

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

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 



JONAS GKŠTAUTAS. 

Lietuviu Atletu Kliuhas ren 

*/v<\ dideles ristynes, kurias į- 
vyks nedėlioj gru<xlžio 7 d. |)0 
pietų ant F'riclgcporto Sv. Jur- 
gio parapijom svetainėje?. I )u- 
rįs atsidarys 2 vai., o risiynės 
prasidės 3 vai. po pietų. 

Risis milžinis >*veda< Jan Freebitrg 
kuris sveria 240 svari;. Jis risis su 
dviem lietuviais — Juozapu llancevl- 
ftiu kaipo geriausiu lietuviu ėmiku. tsu kuriuo visi lietuviui bijo irutis. 

Ir dabar pažiūrėsime, kaip jis mil- 
žinįi šildys. Nors milžinas sako, kad 
jis neturės k$ veikt su tai.s katinais, 
bet tie katinai gali iškirsti jum špošy.į Jis imsis su dvieui lietuviais. Bance- 
vifium ir K'iroliu Sarpaiium. švedą*j turi paguldyti juos du kartu, o jei jl į paguldyti) nors sykj, tai jo butų pra-l 
laimėtu. Atletu Kliubas duoda tris 
šimtus. Kuris išlaimės gaus 200 dol., 
o kuris pralaimės 100 dol. 

Ristynės dalyvaus apie penkios po- 
ros: Juozapas Plšmus su lietuviu žy-' 
deliu. Otto Pvapotninkas su didžiu! u! 
Bill Jerry, tvirtu slovaku. 

Domininkas Dudinskas su garsiu če-; 
ku. j 

šeštoj poroj visiems žinomas Juo- 
zapas GeStautas imsis su drutuoiiuj Petru Cirtautu. sveriančiu 20o sva'Mj.! 
Visos poros imsis galutinai. 

Tikiftty kaino? nu o 50 c. ik/ $2.00 

KXTRA. Juozapas Bancevu'ius pr.-j 
Jieško savo brolio, Mykolo .Bancevl-į Siaus, jis pats arba kas apie ji žino! 
malonės pranešti sekančiy adresu: ; 

Jos FlanceviCius, 

r,020 West 42nd St., Cbioago, Iii.į 
PLATYKITE 
"LIETUVA" 

v 

Vietines Žinios 

AN'CURS TA IT Y MAS. 
Del augliu st kos, apart su- 

laikymo daugelio dirbtuvių, ku 
\\> reikalu administracijos, ta- 

[) nntaria, kad nuo gruodžio 
S d.. įvairios krautuvės tegales 
huli atdaros nuo piety iki 6 
'vai. vakare. 

Trumpu laiku Chicagtoje gal 
bus priversta dar "trumpinti 
[dieną", t. y. veikimo laiką pa- 
daryt lik keturias valandas, jei 
nebus pristatyta anglių j Chica 
£<b 

S. L- A 194 kp. Pirm. 
PRANEŠIMAS. 

Draugystės Saldžiausios 
Š. Y Jėzaus priešmetinis su- 
sirinkimas atsibus nedelioj, 
gruodžio 7 d., Wodmano 
svetainėj, 3251 Lime gatvės, 
12:30 vai. po pietų. I šį su- 

sirinkimą privalo pribūti 
kiekvienas narys, nes bus 
rinkimas naujos valdybes 
ateinantiems 1920 metams 
ir galutinas nutarimas kas 
link statymo svetainės ir ki- 
tų svarbių dalykų del ap- 
svarstymo. 

Nutarimu Raštininkas. 

CICERO, ILL 
Pranešimas. 

S. L. A- 1D4 kuopos prieš 
metinis susirinkimas atsibus 
nedčlioi, gruodžio 7 d., 1 
vai. po piet, O. Tamuliunie- 
nės svet., 1447 So. 19 Ave. 
ir 15 St. Bus rinkimas nau- 

jos valdybos 3920 metams 
ir kiti svarbus dalykai. 

Valdyba. 

A* ADOMAS A. KARALIAUSIĄS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AJ lab.ū sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis 
bu"o. Dispepsija, nrvivinimas pilvelio, nu.slabnėjitnas. 
Kraujo, li.kstg, Nervų ir abelnas sfėk" nustajima* 
viso kuno, ir buvaj nustojęs vil'.hs, kad begyven- 
sin. Visur jiejkojau sau pagelbos. resigkilėjau visoje^ Amerikoj ir ui rubszių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pagelbos. 
l'.et kada pareikalavau Salutaras vaistų, liitterio, 

Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, ;ai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigaut1, stiprčt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diisgllai nebefiadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyk* pa užmušimui visų ligų. B4 
gni i*RcruHvau ms savanc po uuiri) s»- 

luta ras, Bitterla, ir po 3 ni.ln. s.vo paveiksle pama čiau tokį skirtum.) kaip tarp 
dieno* ir nakties. Da- bar jaučiuos smfigiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu d?koju 
oalutaus mylistų geradžjl.itrf ir linkiu *i- siems savo draugams ir patintamiems 
su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai krei.itis prie Salutaras: 

SALUTARA9 CHEMICAL 5NST1TUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halstfid St., Phone Cana 6417 Chicago, Illinois 

RENGKITĖS 

BIRUTES 
Maskaradai)!! 

pasitikit 

NAUJUS METUS 
LINKSMAI! 

UŽ GERIAUSIUS KOS- 

TIUMUS BUS DUODA- 

MOS DOVANOS. 

Seredoj, Gruodžio 

Pulaskio Svetainėj 
S. Ashland &. 18th St. 

CICERO LIETUVIAMS. 

Nedėlioj, gruodžio 7 d., 
7:30 vai- vakr. S. L. A. 194 
kp. rengia prakalbas Tamu- 
liunienės svetainėj. Visi lie- 
tuviai atsilankykite į šias 
prakalbas, nes čia bus iš aiš 
kinta S. L. A. istorija ir ver- 

! tingumas priklausyti prie 
šios organizacijos. 

BANKU VALANDŲ PERMAI 
NA. 

Nuo panedCdio, gruodžio S d. 
■bankų valandos persikeičia. Ati- 
(hiros bankos bus šiose valando- 
se : 

Paprastomis dienomis nuo <j:- 
30 iki 1 :^o 1'. M. 

Subatomis nuo 9:30 iki 12 A. 
M. 

PRANEŠIMAS. 

Draugystės Lietuvių Jaunikai- 
čių Dainos Mylėtojų priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruodžio 
7 d., i vai- po pietų, M. Me'da- 
žio svetainėje, 2242 \V. 23 PI. 
Draugai, visi turite būti. nes bus 
renkama valdyba sekantiems, 
1920 metams. 

Sekr., A. Mežlaiskis. 

Illinois Lietuvių Paselpinis 
Kliubas laikys savo susirinki- 
mą gruodžio 6 d., 7:30 vai. 
v ak., F. Dalkaus svct., 3301 
So. Morgan St. P»us renkama 
nauja valdyba. 

BRTDGEPORT 

S. DAUKANTO DR-JOS 
NARIŲ DOMAI. 

c D. Dr-jos priesmetinis su- 
sirinkimas atsibus nedėlioj, gruo 
džio 7 d., i vai. po piet Mark 
White Square svetainėj. Bus ren- 

kama valdyba sekantfems me- 

tams. Visi nariai atsilankykite. 
Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 
Draugystė Vincento Fe-i 

rerušo laikys savo priešmetinį 
susirinkimu nedėlioj, gruodžio 
7 d.. 2 va1 po pietų, iv. Kazimie- 
ro parapijos svetainėj. Kviečiame 
apsilankyti visus sanarius, nes 
bus renkama nauja administra- 
cija del ateinančiu metų. Ir taip 
pat yra svarbių reikalų del ap- 
tarimo. Pirm. K. Makaras, Rast., 
J. Legnugaris. 

BRIGHTON PARK. 
Dr-stės Visų Šventų prieš- 

metinis susirinkimas jvyks ne- 

dėlioj. gruodžio 7 d., 2 vai. po- 
įpiet, Miežano svet.. 3834 So. Kie- 
džie ave. Daug svarbių dalykų. 
Bus renkama nauja valdyba. 

J. J. Zalatoris. 

PRANEŠIMAS VISIEMS L. G 
D. SKYRIAMS. 

Malonėkite atsilankyti visų 
Liet. Cielbčti Draugijos skyrių 
valdybos j susirinkimą, kuris at- 

sibus nedėlioj po pietų tarp dvie- 
jų 5- keturių, "Lietuvos" l>endro- 
v^s svct., 3249 So. Morgan st. 

Yra daug svarbių reikaHi del aq>- 
kal'bėjiimo. Bus pasitarimas kas 
link leidimo ant išlaimėjimo pa- 
veikslo. 

Apskr. Sekr. M. K. Šilis. 

VERTAS $8,500. 
UŽ $7,300. 

Parsiduoda naujas mūrinis namas 
3 metai kaip budavotas, 3 pagyveni- 
mai, po 6 kambarius, Kieto medžio i.r- 
taisymai, bookcasai, fireplace'ai bufe- 
tai del dišių, apšildomas su šiltu van- 

deniu. Boileris kiekviename pagyveni- 
me, nereikia duoti anglių nei janito- 
riaus, patis rendaininkai prisižiūri. 
Beisnontas visas išcimentuotas. Su 

, plačiais ir ice boksais, kurie priguii 
) prie namo. Lotas 30 pėdų pločio. Vi 
sos gatvės ištaisyto ir išmokėtos. Ran 
dasi Bright.on Parko apielinkėje. Tik 
blokia nuo gražaus McKinley Parko 
Privažiavimas iš visur labai parankus 
Randos neša $720 00 j metus, tik 
$1,000 } mokėti, o kitus pati viena ran 
da išmokės. Nepraleiskite progos, ku 
rie norite uždirbti $1,200.00. Tas turi 
buti parduotas laike 5 dienu. Paskui 
už tą, kaina, negalima bus gauti. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3J01 So. Halsted St. 
RKIKALING-AS PRESSERIS. 

Turi mokėti dirbti prie moteriškų 
j kotų. Darbas ant visados. Gera moke- 
stis geram darbininkui. 

1711 N. Ashland Ave„ 

/Jctuviai ^Skaitykite ir 
Platinkite 

]JETUV\i 

_ ̂ARGENAL ™ 

SPEUAUS 15 A RC IENAS 
MOKĖK RANDA l'ATS 

S Al'. 

Naujas plytų dviejų flatų 
namas, prie \Yesiern A ve. 

tarpe 43-eios ir 45-tos. Cia 
tai turite puikiausia ]>r<»«Tt įsi- 
gyti puiku namą mokant ran 

dą. Parduosime labai pigiai u 

ant pigių išniokejiniu. šis na- 

mas randasi -netoli nuo dide- 
liu dirbtuvių, kur tūkstančiai 
žmonių dirba. Rašykite, tele- 
f oliuokite arba ateikite I\ E. 
Merrill, 10f> \\ La Salle St., 
Telefonas Main 2043. 

ENTRA I. A R GENA f. 
Parsiduoda ant 3 lubų mu- 

ro namas, prie I lalsted gat 
vės su dviem storais par- 
duosiu arba mainysiu aut 
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 fliatu 
naujas muro namas, su mau- 

dynėmis ir elektros svito- 
mis. Dėl platesnių žinių 
kiv. kitės į 
FIRS1 NATIONAL CON- 
STRUCTION & REALTY 

COMPANY, 
840 West 33rd St., 

Telefonas Boulevard 2437 
Klauskit K. J. Fillipavičiaus 

DIDELI P.ARGENAI. 
Su $500 arba $1,000 įmokei i 

nui tamsta gali nupirkti viena 
iš sekančių namų. Likusius i;", 
randu išmokėsi. Pamatyk juos 
greitai beatidėliojimo. 

Xr ^ v 

Aaujas 2-ių augstų muri-j 
nis namas su beismantu- 2 pa- 
gyvenimai po 6 kambarius 
Randasi 3609 S. Lo\ve gat. pre 
ke tik $6,300. 

2-jų augštų mūrinis namas, 
su beismantu 2 pagyvenimai po 
5 kambarius. Randas f 3725 
So. Lowe A ve. Preke tik 

$3,800 
3-jų aug- mūrinis namas, su 

cimentu beismantu. 3 pag. po 6 
kam. Randasi 4611 S. Union 
A ve. Preke tik $8.500. 

3-jų aug. mūrinis namas- 3 

pag. po 4 kam. Randasi 919 
W. 34-tos gat. Preke .. $6.300 

3-jų aug. mūrinis namas, su 

beismantu, 3 pag. po 4 kam- 
Randasi 3014 S. Emerald gat. 
Preke tik $7,60(5. 

2-jų aug. medinis namas, su 

beismantu, Randasi 3433 So 
\Vallace St., Preke \ $2,200- 

Del platesnių pasiskinimu 
kreipkites pas, 

M. J. Kiras, & Co. 
3331 S. Halsted St., Lhicago 

Yards 69°4- 

PAJIEŠKOJIMAl. 
Pajieškau savo moteries Marijonos 

šušienės, kuri atsiskyrė nuo manės 

Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
joua Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
-iusius, 1517 — 19th Ave., Cicero, 111. 

PAJIEŠKAU savo mylimo draugo Ig-| 
noto Biečio, paeinančio iš Šiaulių ap-j 
s'uričio, Žeimio miesteelio. J'.s atvažia- 
vo Amerikon 1911 metuose. Truputį be 
rodos apsistojo New Yorke; bet sakės 
važiuosęs Chicagon pas savo pusbroli. 
Nuo mudviejų persiskyrimo, nežinau 
kur jis gyvena dabar. Turiu labai svar- 

bių žinių del jo. Meldžiu jo paties pra- 
nešti. tam buFMi didelei dėkingas. Ant- 
rašas: ?. P. GURICKAS, 1421 S. 49th 
Ct., Cicero, 111. 

Pajieškau Jon0 Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., Kve 
darnės parap., Sautlaukio.kai- 
mo, apie 40 metu senumo. Tu- 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie jį žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš, 
duosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn A v 

thicago, 111. 

REIKIA PAGELBOS * 

Reikalinga mergina arba 
i moteris |>rižiurėjimii hntelio. 
Atsišaukus greitai: 

The Xe\v Dobei* llotd, 
4H>7 So. 1 lalsted Si., 

REIKIA MERGINU 

prie operavimo punch presserio, paty- 
rimas nereikalingas. Lengvas ir švarus 
darbas ir galima išmokti i trumpą 
laiką. Gera mokestis besimokinant. 
Patyrusios merginos uždirba nuo $1G. 
iki $30. j savaitę, darbus nuo šmotuku 
Extra bonus pastovioms darbininkėms 
Moka kas savaite, šviesi dirbtuvė, kuri 
kątik pastatyta, turi visus naujausios 
gadynės parankunius darbininkams. 
Ateik prisirengusi prie darbo, 

Yictor M'anufacturing and 
Casket (o. 

5750 ROOSEVELT ROAD 

Reikalinga Mergina prie 
abelnio stubos darbą gera mo- 

kestis nViža 'eimyna, kri-ipki- 
ties tuojalis, pas, 

M. Message. 
3548 S. Halsted St. 

Vienais t repai s. 

REIK ALA L i! AM A anglių mnlnie | 
rlų su šeimynomis ir nevedusių } Kea i 
tuoky valstiją. Didelis užmokestis, už! 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 1 

u5ra. Krelpkitoa: 30 S. Canal Street: 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ, j 

RINKTI PUPAS. 
Švarus kambarys. 

moka nuo $15. iki SI8. 
I\a;p nuvažiuoti: Imkite 

Clcaring karą prie Archer Li-« 
niits iki Austin A ve., arba 63-j 
čia ir Austin karą iki galo. j 
TUK KIMT.ALI. MARTIX-1 

DALE CO. 

REIKIA LEBERIŲ. 
i faundry. Pastivus darbas.j1 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave.j 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Trokas, 2-jų tonu. "Me; 

rominee." Gerame padėjime, už pri- 
einamu kainą. 

Parsiduoda 7 pasažieriu automobi-j 
liūs, "Chalmers',' 1917 model, $550.— J 

S. Ignatavieia 
6600 Marjrland Ave.. 2nd floor rear. 

Chicago. 
Telefonas Blackstone 3734 

EXTRA. 
Parsiduoda Puiki Bueernc 

ir Girosernė ir geras naujas 
trekas, isi intaisymai nauji 
Biznis išdirbtas gerai per daug 
metu, turi būti parduotas Į 
trumpa laiką už 'labai pigią 
kainą už tai kad savininkas vai 

žiuoja Į Lietuvon. 
Frank Kazlauskas, 
2001 Emerald Ave. 

OflsaB: Tel. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos 4712 S. Ashland Ave 

Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone rrospect 8585 

[ P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST. 
Męs užaikome pilnai visokio ta- 
voro: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių žiedų ir vi- 
sokiu Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lvilsų. žemos pre- 

|kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
| patarnavimas. 
r 

Priimame Liberty 
Bondsus už pilną j 
vertę. 

P. K. BRUCHA5, 3321 SO HALSTED ST. 

I'IKMAS 1R DIDYSIS VAl.STTJTN'lS B A X KAS 
ANT P.RIDGEPORTO YRA 

A STATE BANK 

kaimai.ts ii Perviršis Panko Turtas Yirsina 
$550,000.00. $5.000,000.00. 

Priima 
pinigus į 
taupymo 
skvriu ir 

o 

moka 3čią 
nuoš2 syk 
per metus. 

Pinigus 
grąžina 
ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 

vimo. 
A STATE BANK 

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

greit. sau- 

giai ir su 

pilna at-s1' 
sa komy be. 
Užtikrina 
mandagu o 

ir rūpes- 
tingą pa- 

tarnavimą 

Šis bankas yra jau visiem* žinomas kaipo vienas iš did- 
žiausiu ir stipriausių banku šioje apielinkėje. Cia yra lai- 
kmik .mi Suvienytų Valstijų, Paštų, Bankų, Pavieto 
Cook, Miesto bicagOs ir dau£yl>ės Korpocacijų, Drau- 
gysčių, Kliubų n* Tūkstančių darbininkų. 
Šiame banke yra įtaisytas specialis lietuvių skyrius, kur 
galia atlikti visokius bankinius reikalus prigimtoje kal- 
boje. \ isoki patarimai Dykai. 
Centrai fifflanuf. District Bank 
1112 \Y. 35-tli St.. tarpe Morgan ir Raein* St. Chieago. 

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. Si^batomis atdaras per visą dieną iki 8 vai. vakaro. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 j 

i 
j 

Siuskit Pinigus Lietuvon 
—Savo gentims 

Padarykite Linksmas Kalėdas 
Suteikite jiems savo pinigišką paramą 

M usų banRas turi speciali pinigų siuntimo skyrių, per Kurį 
gulite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinamą kainą. Lietuviai 
pas lietuvius! 

Banko turtas virš $!,800,000.00 
Parankus—Stiprus—Saugus Bankas 

——— VALDYBA: 
JOSEPH .1. ELLAS. PREZ. 

V'M. M. ANTONISEN. V1CE PREZ. 
JOHN 1. BAGDŽIUNAS, 

VICE-PREZ. IR KASIER1US. 

UNIVERSAL STftTE BANK 
3252 S. HftLSTED ST-, Kampas 33čios CHICAGO 

\*ALANDOS. — Kasdien nuo 9 ryto iki 5 po pietų. Utar- 
ninko lr Subatos vakarais nuo !) ryto iki 8:30 vakare. 

S. L. A. SAVAITE 
rengia 

36 Kuopa 

Gruodžio-Dec. 9 ir 12 
Mildos Svet. 

prie Halstod ir 32ros gatvės. 

PRADŽIA 7:30 INzANGA 25 C. 

OiEIblAivil^JI: S. L. A. Savaitė yra rengiama tuo 
tiV'Oiu, kad platinu p'.dišklnų lietuvius su musų gar- 
bingos organizacijos tikslus, ir kokią naudą neš.» 
tiems, kurie prie jos priklauso. 

:i6-tos kuopos vakaru programa susidės iš prakal- 
bų, pabkaitų, dainų ir šiaip muzikos gabalėlių. Beto 
bus dūlinama dykai litevaturos. 

Dainuos p. P. Stogis. p-iė Rudauakaitė. ir kiti. Kal- 
bėtojais bus'Adv. Jurgelionis ir kiti, ateikite patis 
ir draugus atsiveskite, o pasignvėsitp S. L. A. Savai- 
tėm vakarais. 

Kviečia, S. I<. A. :?K-ta KUOPA. 
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