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Judeničas žiemavos Estonroje. 

Konferencijs ketina tuoj skirs- 
tytis, 

/ -; 

Jugoslavija paskelbė mobilizacija. 
BOLŠEVIKAI UŽ£M£ 

ČERNIGOVĄ. 

•». Londonas, lapkr. 7 d. — 

Is Irlaskvos gautas bevhlinis 
bolševikų telegramas, kuriame 
pranešama, kad bolševikai at- 

ėmę nuo Denikino miestą Čer 
nigovą, 80 mylit} į šiaurius niK 

KįeVo. 

Kolčakas rengiasi apie/Vi 
Om»!tą. 

W*shington, D. C., lapkr. 
7 d. — šiądien valstybės depar- 
tamentas gavo pranešimą, kad 
kitu. šalių atstovai prie Omsko 
valdžios jau kraustosi iš Oms- 
ko. Taipgi sakoma, Kolčakas 
paliepęs kariškiems viršinin- 
kams buti pasiruošusia*!® su sa 
vo kar iu i ntnė api ei s i i L/rrnjIcę j 

Finai pritaria u^uolimtii 
Petrogrado. 

Sfockholma&, lapkričio 
7 d. — Iš HelsingforsO gauta 
pianeširias, kad Finliandijoje 
yra nemažas judėjimas del Ju" 
deničo pasiulijimo užpulti Pet- 
rogradą. Daugelis pol;ti$kų 
kliubtj buk išnešę rezoliucijas 
reikalaudami užpulti ant Petro 

pgrado. 

JUDENIČAS 21EMAVOS 
ESTONI/OjS. 

HeUingforgas, lapkričio 
7 d. — Čia ateina žinių, kad 
Judeničo armijos dalįs vos pa- 
spruko ii bolševikų rankų, ži- 
noma, su nemažais nuostoliais. 
Gi tarp Luga ir Gatčina Jude" 
ničq spėkos esą visai apsutftos. 

Taipgi ateina žinių, kad Ju- 
deničas nemanąs šiemet užpul- 
ti Petrogradą, bet žiemos laiku 
organizuos savo spėkas del vei 
kimo sekantį pavasarį. 

Iš Vokiškų šaltinių gauta ži- 
nių, kad kalėjime Kresty PeV 
rograde nuo bad<o išmirė iki 
tūkstančio kalinių. 

KONFERENCIJA KETlNA 
TUOJ SKIRSTYTIS, 

Paryžiui, lapkričio 7 d.— 
Tarpe diplomatų eina kai-j 
bos, kad taikos konferenci- 
ja tuoj išsiskirstys neužbaig- 
dama visos 2;lės klausimų. 

k Neužbaigti klausimai, foa- 
iioma, bus pavesta ftriat* 
ambasadorinei specialiai ko 
misijai, kuri turėtų ftpScia- 
les privilegijas. 

Gi išpildymą taikos sutar 
ties atliks specialės komisi- 
jos, kurios bus suorganizuo- 
tos, kaip tik bus galutinai 
užtvirtinta taikos sutartis, 

kas įvyks gal 10 d. lapkri- 
čio, 

Prie galutino sutarties už 
tvirtinimo nuo vokiečių tarp 
kit ko bus pareikalauta iš- 
traukti kariumenę iš Rusijos 
kraštų. 

Ambasadorinei komisijai, 
jei ji bus suorganizuota, ma 

noma bus pavesta rišti tik 
mažesnes svarbos 'klausi- 
mus; gi del išrišimo Rusijos 
ir Turkijos klausimų mano- 
ma bus sušaukta kita kon- 
ferencija. 

Šie gandai matomai yra 
sąryšyje su vakariksčia ži- 
nia, kad takos konferenciją 
manoma perkelti iŠ: Pary-V 
žiaus į Londoną. , 

JUGO SLAVIJA PASKEL- 
, B£ MOBILIZACIJĄ. 

Vienna, lapkričio 7 d. — 

'jauta specialis pranešimas, 
k-.d JugOrSlavijoje paskelbta 
mobilizacija dar vienos klia- 

"sos atsarginių. Tas da<roma ne- 

va del militario lavinimo, bet 
nekuriu nužiurima, jog tai yra 
grasinimas Italijai ir buk Jugo" 
Slavija ketinanti pasiųsti Itali- 
jai ultumatumą. 

PERMATO PABAIGĄ 
ANGLIAKASIŲ 

STREIKO, 

Washington, D. C., lapkr. 
7 d.—Sostinėje yra gandas, 
kac1 tarpstreikuojančių ang- 
liakasių ir kasyklų savinin- 
kų įvyks konferencija dėl 
sutvarkymo algų klausimo. 

Sakoma, kad prie šio su- 
tarimo pireita šiądieninia- 
mt pasikalbėjime tarp unijų 
vadų ir valdžios atstovų. 

Kalbama, Kad pirmas pa- 
sikalbėjimas įvyks panedė- 
įlyje, bet visi plianai laiko- 

ma paslaptyje. 

Kai kur atreikieriai grįžta 
darban. 

Iš Colorado valstijos pra- 
nešama, kad pietinėje daly-1 
je tūlose vietose streikuojan 
tie angliakasiai grįžta dar- 
ban. 

Taigi pradeda jau kiek 
dirbti angliakasyklos ir 
North Dakota ir Alabama 
valstijose- 

AUSTRIJOJE YRA 
10,180,000,000 MARKIŲ. 

Vie»n:^ lapkričio 7 d.— 
Valstybes bankas išleido pra- 
nešimą, kad šiuo laiku Austri* 

yra apie 10,180,000 markių, 
esančių žmonių apivartoje. 

Lietuvos Generolas Amerikoje. 

Generolas Juododis, galva Lietuvos Militarės Misi jos Amerikoje. -Fotografija nuimta pulkininko unifor-moje, nes jisai tuo laiku buvo dar pulkininku. ])et,jam beesant Amerikoje, šiomis dienomis pasiekė mus p ra nešimas, kad Lietuvos vai 
džia jį pakelė brigados generolus. ; •> 1 

>$, >, ; J Gen. V. Juododis yra Lietuvos Armijos genera lio štabo nariu. 

DUODA ANGLIŲ KITU 
ŠALIŲ LAIVAMS. 

New York, lapkričio 7 d. 
Šiądien viena kompanija su 

teikusi anglių kitų šalių lai- 
vams. Kompanijos viršinin- 
kai užreiškė, kad ji negavu- 
si jokio oficialio pranešimo, 
kad nevalia pardavinėti ang 
lis kitų šalių laivams. 

BUS PANAMA KANALO 
IŠKILM£S. 

i 

Washington, D. C., lapkr. 
7 d. — Pranešama, kad iš- 
kilmės atidarymo Panama 
kanalo naudojimui prekybi- 
niems reikalams bus gruo- 
džio mėnesyje. Mat delei ka 
rės šios iškilmės buvo atidė- 
tos, nors kanalu jau nuo se- 

niai naudojamasi. 

ISPANIJOS MOTEr* 
GAUNA LYGIAS TIESA~ 

Madridas, lapkričio 7 d. 
Ispanijos ministerių kabinetas 
tižgirė bilių kuriuo suteikiama 
moterims lygias tiesas. Balsa- 
vimuose vyrai balsuos vieną 
dieną gi moterjs kitą dieną. 

WILSONAS RENGIA AT- 
SIŠAUKIMĄ 11 d. 

LAPKRIČIO. 

Washington, D. C., lapkr. 
7 d. — Šiądien prezidentas 
Wilsonas rase atsišaukima, 
kurį paskelbs dienoje sukak 

j tuvių sulaikymo musių t. y. 
'11 dieną lapkričio. 

Valstybes.! 
Praga, lapkričio 7 ė. — 

Čecho'Slovakijoje yra ,žymus 
judėjimas uiatskirimą bažny 
čios nuo valstybės. Prezidentas 
M^asaryk, atvirame luiške kar 
dinolui Skrbens'k' pabrie/.i ;> 
kad atskilimas bažnyčioj iuic 

valstybės butų naudinga ir vie 
nai ir kitai pusei. 

MIR£ HUGO HAAS E. 

Berlynas, lapkričio 7 d.— 
Mirė Hugo Haase, prezidentas 
įKprigulmingu socialistų. Jis 
tapo peršautas tulo Voss Aust- 
rijos piliečio. Haase buvo per- 
šautas 8 d. spalio; tas, manoma 

buvo padaryta su politiškais! 
siekiais. 

SUSIORGANIZAVO PIEŠ 
UNIJISTAI DARBDAVIAI 

I 1 

Blaumont, Texas, ląpkr. 
7 d. — Apielinkės darbdaviu 
susiorganizavo specialė darb- 
davių organizacija, kurios tiks 
lu yra kovoti prieš, taip vadinn 
mas, uždarytas dirbtuves, t. v. 

kur gali dirbti tik unijistai. 

PASKUTINIS .TALKININ- 
KU UŽREiŠKIMAS 

BULGARIJAI. 
_ 

i ~2 y T į/ 
raryži'us, lapkričio 7 d.-— 

Talkininkaiątsąjsycląmi- ) 
Bulagijos 1.1^.reiškimus linkui 
takos. sutarties l^keįtu tik 
vieną punktą, leidžiam Bu.lt 
garijai japart reguliaręs. ką1 
riumenės sudaryti pąrubs- 
žio sargybą iš 3,000 vyrų, 
bet tik iš liubsnorilt 

Šis talkininkų uzreiri- 
mas yra'galutinai ir Bulga- 
rija turi ar priimti taikos iš- 
lygas ai- atmesti jas.-. 

i.f >' i !• •* 

DEL STREIKO NEty i 

YORKĄ APLEIDO 80 
žurnalų. 

Nev/ York, lapkr.'. 7 (J. — 

Šiądien pranešama,, kad,'-- 
New Ycrko persikėlė Į kiltis 
vietas' apie 80 i vairių žurmdu. 
Jie buvo priverkti pęr'si'kciti.fi »- 

lei streiko spaustu vi 11 darbfnnir 
ku. .' į v.' fiį; i c -jį* .. 

*'-*> | :;T: < « 

TEISIA NEPASITEISI- 
NANT KALTININKUI. 

Paryžius. kvpkr^'o 7 d.— 
Vakar* prasidėjo Rusiškas, teis' 
nias prieš kapitoną Sad w f. J i s 

kaltinamas šalies ?šdavijku. 
kaipo pabėgęs.. iŠ Prancūzijoj 
armijos ir 'ltt\rstęs- k*ireiyiis 
gelbėti fprie^i.]i ir dargi .turšės 
susinėsimus su priešo'Šnipais, 

Bet kapitonas• Sadoul š-iuo. 
laiku randasi Rusijoje prie so- 

vietu valdžios, .j,. .. \ / 

ŠIS TAS APIE LIETUVOS 
KARIUOMENĘ. 

Seržantas V. Vaškas tik 
sugrįžęs iš Lietuvos "Dar- 
bininke" praneša, kad gir- 
dėjęs, jog francuzai davė 
paskolą Lietuvai ant 50.000 
000 frankų. 

Turbut ši paskola skaitosi 
už amuniciją ir ginklus, ku- 
riuos jie prisiuntė LietuvJ. 

Anglu Karinė "Misija duo- 
da Lietuvos kariumenei se- 

kančius dalykus: — 

500 kulkasvaidžių, 10, 
00 šovinių del kiekvieno kul 
kasvaidžio. 

2G0 Morcirų, 2,000 grana- 
tų šovinių prie kiekvieno 

i 500,000' vokišku šaut;... 
'300,3';'* kulkų (?j, 200 m. 

jto'-itiiu vagonu (Iprries) 
! autoTi i obi ] i u \a t? i švino 

Ui ve, 1 orlaivių patais; r o 

dirbtuve. 
šiądien visa lietuvių ka- 

riumene atrodo amerikcniš 
ka, nes visi kareiviai ap?.i 
dengę amerikoniškais uni- 
formais. Tabakas, valgis ir 

| vaistai taip-gi armerikoniš- 

jki. 
Girdėjo,-kad i? Francuzijo? 

! kelyje Lietuvon yra sekanti 
: dalykai: 40 tanku, 80 oria i 
vių, 80 garinių traukiniu ii 
daug kitokių dalykų, kaip 
tai: amunicijos, vaistų, dra- 
buži! ir 1.1. 

SU DIEVIŠKAIS N U RODY 
MAIS ATSIDŪRĖ 

ŠALTOJOJ. 

Wasfc:ngtcn D. C lapkr. 
7 d. — Tūlas Horon iš Ncw 
Yorko, būdamas senato ga- 
lerijoje panorėjo dalyvauti 
senato debatuose taik^ su 

f nff ie£Jta^o 
suareštuotai. >isto 

tyje.jis užrišk ė,- kad norė- 

jas -^asakjti' loiVhiS: 
fdi d'aviškus įkviepimi23 lir> 
•Irtii•'fo-ikoė įtarties. 

PALTIM A- AMERIKĄ I§- 
BAViMS VOKIETIJOS 

PASLAPČIŲ. į : 

Berlynas japkr. 7 d. — 

Buvusis Vokietijos ministe-- 

(ris uzrubeziriu rln Kv, 
Zimniennaišn ikrlt^.ą ij 

nytč-&pk} im- 
davusios. tMki$^kams šluo- 
tus ženklus,- (Čade), kurie 
buvo vartoj^ui- .v^kiotijos 
valdžios 3ii?ine^jmupFe m 

Vokietijos , ambjnsądoriuirti 
Wšshin^gtyę. -Jvląi j Ui ženk- 
lai buvo išaivSkmtL Yvafshing- 
tomo v'aldf/A\\kn^sanį'-Ą pieri 
kai karėję, Iką bųl^Šįyifny- 
ftos. V abiijos (j)erį(avv^i^. tu! 
Jcmiiikams;';' Vl|. 

VOKIETIJOJE Vži>R/vU5- 
!.. TA AGITUOTI UŽ ' 

■ ^ STREIKĄ, 
— ».■ '1 1. ■: ;»>«•• t' If-'i- :T 

Berlynas, lapkr. 7 d. --- 

•K-irest hrinfit-ocfe v.?)fas>ke{ u;- 

draudė at^ttnl»ij.iiž streiką vi ■ 

,sai>. įjaudg.jiųinio^o cluLs ki^i- 
|sc; kain tfatyckriri'ai, kaiĮali^;'.- 
icijn,. .';Tuas ir panp£iąį. 

f, .NORI DARBININKU? 
I KONTRAKTUOTI. 

•* » < '•» į 4 

... i ,. .. t> 

Nęw Yirls, lą^kiyip 7 d. 
Pramoninku aivnujgiją '.Šią- 
dien apkalbėjo pįianą, Šutyp: 
klinty ckiįbji]ir^aį. įsmle- ij 
55tręjl^K>ti(K mat p1i|įiĮęyatac. 
daryti inkais !:6r«;- 
raktus,- kiiuio- jią npnvįvafeiu 

į-1 aiažyti. Jei. j?is'rį\iąnai.jp?- 
sirodys praktiški], tai pi 
įstengamąsi perverti panašų 
'įstatymą. 

ATMET£ BOSTONO 
POLICISTŲ PETICIJĄ. 

Bctlor. Mass.. lai i:r T f1. 
Miesto policijų3!, Iriuos r>o 

licijoo viršininkas prašsih;"1 
il tarnystes už prigulėjimą 
prie Amerikos Darbo Y? va 

rncijos, padr.vė teismi'i* j.jy 
Liacijr. įJūys 
tarnystei!, bet teisėjas mie- 

>š<įą\pV0įm$iv.i» T I ,tn 
—i «n 

ANGLIS NEŠIOJA 
'• STEffSEžMJfc- ■ 

C': » L . 

j;$I:ri«o* 7 d. — 

i'iu rH iHc stikh. mv 

-ii v V:')•»i ;<į:t>nrtr 'poteris 
r* •... -r •'»». «i» 
įsuMia a'-icr!'1*-" u* 'ką ir įstjtnc 

sittja ši/ori įterpi v. \Vc 
p;: pa o u ])rAj<-vftj' iič'^t^lmh ir 
avi.s t !:;v.tčn 

V'V^įj^iSŠ/i.S-OTTD 
v EMi tMI 

'B^VijjRajŠK < d.— 
r;x. Budapešto afchia r/inių, 
vienu iš stipriausių kandida- 
tų ant -VVengrijos ,sos*o yra 
Uldkiųiįgąiteti^ Gito., 

A? JatŠjČOS t»OkUS!ĖN 
TAS' T)STVlRT!f?IMI?' 

SUTAPĘS .^Rfžiu f 
Patr'ics, 'aūkrieio 'i .' 

! j f?;r * 
| v. 

Au?tvi/iOf?, ati-tova1' s'H c > 

iteike Uikos 
! 

korifėter?įjys 
r.eki^voriyu (lolcuni'enl^ ku 
riuo Ąi'vv ija tftl6 .iliar u il- 
gina taikos sūta'i'tį St.'Gėr- 
main. 

TIES -MARNA K KITO 
■» 729.000. 

> J* X .^1 * 

Paryžius', lapkričio 7 d.— 
sinti ien. pranešama of' .'ia 
liai.. kad miisiuoso' ffoa Mar 
na krito 7?0,000 kareivų: 
329.000.., j|žinuH|aiš ir 400, 
009r'šuz2.teaiS; Ta'i;£nl buvo 
smarklftū^iAiisįjii i Storijoje: 40. fTtllfJT: » 

ChicĄ^jr iV ap^lnkiT: ° 
šia d •• c n .ę^#$vr>ta; 

bus k|ek lieįayg; njąža at 
maina 
ti p f ?. f i V a i r u S* VSjaL, 

PnūlRotos; 
s«uif§d&: Mb. 



T«o LltnuanMn Daily 

LIETUVA 
Publianed daily, <xcept s»unday«, Uy th« 

kiihuan'an Publishlnb Co„ Ine, 
1200 80, Morgan 8t CHICAGO, ILLINOIS, 
__ Telephone: Borlavard 4:250 — 

fcDlTOR, S. K- BALUTIS 
Eutorod a<« Second-Class Matter July 13th, 1893, at thn 
Pont Offlp" ut ChlcaKO. 111. under aet of Marcta 3rd 1897. 

**rcnurrier«iU>» kalni: 
ChlcairutA. per kru^—- 

Viena* matau Jl.00 J 
minesiat S.60 

Trjs minealri l.SS j 
Cbicagoje, d®r iJnaiiotola— j 

Viena kopija $ .02 j 
Ter s%vaitf .12 j 

i'er niene»J 
Su v, Vatai,, ptr kritu j— 

Viena* ni«U« _ 15 00 
minoflial 8.00 

Trjs tažncnlal 1.G5 
Kannrlcje, metanu S7.00 
I vleaa kitan 4»lis, 

met^TiiB tg.oo 

DABAR VISU. MUSU EILE... *- V 

Lietuva pernešė baisiausią keturių me 
tų karės audrą. Ta nemielaširdinga aud- 
ra nuteriojo ne tiktai Lietuvos kaimus ir 
miestus, ne tiktai miškus ir apluokus, ne 
tiktai laukus ir sodua, bet taipgi išlauže 
ir sudraskė tuos tvirčiausius Lietuvos ąžuo- 
lus-vyrus, tas gražiausias Lietuvos lelijė-1 
les-mergaites... Daug jų likosi pakirsta 
pačiame karės sukuryje, daug jų žuvTo nuo 

ligų, bado ir kitų nedateklių, daug jų liko 
išsklaidyta po plačiosios Rusijos užkam- 
pius. .. 

Amerikos lietuviai su indomumu tė- 
mijo įvairius pranešimus iš karės lauko 
ir Lietuvos, traukė pečiais, "po truputį" ■ 

aimanavo, dėjo sušelpimui tenai vargstan-j 
čių aukas-akatikus ir liuoslaikiais skaitė: 
įvairius baisius vaizdus apie karės baiseny- j bes. 

Lietuvos sunųs ir dukters, pastumti 
į nelaimes ir vargus, šaukėsi į savo bro- 
lius-seseris Amerikoje pagalbos, bet tie 
buvo užimti ginčais ir dergimąis viens ki-į 
to — jie, nematydami-nogirdėdami to skui! Į 
do ir aimainavimo, negalėjo tų visų baiseny i 

bių perstatyti ir atjausti, todėl jie numes-j davo del pagalbos vos po kelis centus, visi 
tęsdami savo "amerikonišką" linksmą gy- 
venimą. 

Galop oficiališkai karė tapo pertrauk 
ta, bet Lietuvoje karinė audra neaprimo.i 
Jei kiek ir buvo aprimusi, tai visi žmonės 
buvo prispausti ir persekiojami nuožmių 
vokiečų. 

Lietuviai šaukėsi Į amerikiečius pa- 
galbos, vienok tie pasiliko kurčiais, nes į 
jie vis negalėjo įsitikinti, kad tenai jų gi-, 
rr.inaičiai, jų draugai kenčia badą, salti,' 
skurdą, —1 kadangi neturėjo • tiesioginį 
žinių-pranešimų nuo savųjų. 

Bet štai atsidarė Lietuvos rubęžiai.— 
Pasiekė Amerikos lietuvius tūkstančiai laiš 
kų nuo artimiausių jiems žmonių, kurie 
jau t/egioginiu budu pianešė apie dalykų 
stovį Lietuvoje, apie vargus ir apie atkak j 
lią kovą su savo priešais. 

Svarbiausiu šauksmu visuose laiskuo-j 
se buvo kvietimas saviškių pagelbon prieš' 
žiaurius priešus, kurie stengiasi užgriebti 
Tėvyne ir pavergti jos gyventojus. 

"Vyrai-lietuviai, — šaukiasi iš tenai 
musų vientaučiai — važiuokit ginti savo 

Tėvynės ir savo tautos laisvės! Siųskit, 
Lietuvon ginklus ir reikalingus daiktus ir 
dėkit visas pastangas delei Lietuvos ir lie-1 
tuvių paliuosavimo!"... 

Sujudo, subruzdo, susiubavo Amen-: 
kos lietuviai ir garsiai sušuko: "Taip, mes! 
tuoj pribusim jums į pagalbą! Dabar .iies| 
suprantam jusų vargus ir gresiantį musų 
Tėvynei ir Tautai pavojų. Laikykitės!" j 

Štai Amerikon pribuvo iš Lietuvos į 
militarė misija, kuri skabiai pradėjo tar- 
tis ir planuoti Washingtone — kaip su 

lietuvių atstovais, tai}) ir su Amerikos val- 
dininkais apie sudarymą čionai kariškos! 
spėkas delei Lietuvos. 

Militarės misijos darbas jau eina prie 
galutinos užbaigos. Tas darbas, kiek iš 
viso galima spęsti, atliktas su visiška pa- 

sekme.—Tuoj prasidės organizavimas He- j 
l uviškai amerikoniškos br/gados siuntimui Į 
'Lietuvą. Tuoj pasigirs Lietuvos misijos 
balsas, kviečiantis į kareivių eiles. 

Ir nėra mažiausios abejonės, kad šim-į tais-tukstaneiais rašysis lietuviai j ''Lie- 
tuvos liuosybės brigadą". — Lietuviuose 
dabar apsireiškė nepaprastas entuziazmas 

j ii* pasiryžimas ginti Tėvynę nuo neprieteliu, 
iš visur girdisi balsai: ''Dabar — v/'sų mu 

zų eile!*" 
Galima pilnai pasitkėti, kad, pasigir- 

|dus "trimito" balsui, kviečiančiam kovon 
už savo Tėvynės ir Tautos liucsybę, Ame- 
rikos lietuviai sudarys ne kelių tūkstančių 
brigadą, bet vieną kitą korpusą galingų 
karei vių-tėvynainių. 

Visi kiti turės prisidėti Ir, be abejo- 
nes, noriai prisidės gausiomis savo auko-l 
mis tos kariuomenės palaikymui ir kitiems 
liuosybės reikalams. 

Tuomi Amerikos lietuviai atsimokės 
savo Tėvynei ir Tautai. — Tuomi jie atliks 
svarbiausią savo priedermę linkui Lietu- 
vos ir lietuvių tautos. 

Taigi bukime prisirengę prie "suti- 
kimo tų "kvieslių", to "trimito" balso...; 
Atminkime tik vieną: "Dabar—visų mūsų j 
eilė"... i 

Pr.R DAuG JAU "NUPROGRESA.VO!" 

-Toi tiktai priderančiai kiekviena iš mū- 

sų trijų srovių agituotų už pravedimą gy- 
vcniman savo idėjų, savo principų, savo 

Įsitikinimų, — jei tiktai vengtų destrukty- 
vi, kiršinančio ir demoralizuojančio vei- 
kimo, tai plačioji visuomenė greičiau ga- 
lėtų perprasti, taip sakant, kiekvienos sro- 

vės pamatinių punktų -programą, o perpra- 
tusi — galėtų nuosekliai lavinties, vysty- 
ties ir žengti pirmyn. 

Kiekvienos srovės vadai turėtų patįs 
taip elgties ir patarti panagi? i elgties savo 

pasekėjams, Ėaš iš vadų atlieka destruk- 
tyvi ir. demoralizuojantį darbą, tas užsipel- 
no visuomeniško pasm'eikimo. 

Vi^i mes žinome apie nelemta elgimą- 
si ir "veikimą" musų "kairiųjų soc-tų," ku- 
riuos paprastai dabar vadinama "bolševi- l 
kais'1 ar "komunistais". Taigi tie bolše- 
vikai" kaip-kada atlieka tokius dar- 
bas, kad tiesiog sunku suprasti, ar jie i 
taip elgiasi su tam tikrais išrokavimais, ar 
kad tiktai rukšmą kelti (nors ir nešvarų), 
ar, ^gali *vo fantastiškame apsvaigime, 
patįs n, ;ą jie daro... Tai pamėgdžio-| 
tojai Iluo o bolševikų. 

Štai vienas pavyzdis sufanatizuotų j "'darbo" Detroit'e sulyg musų korespon-j dento praner to. — i 
D. L. K. Keistučio Dr., norėdama pa-j 

sitycibli iš tautininkų, jsurenge, anot korės-! 
pondento, bolševikų "istoriško varpo" (pa- 
juokimui Laisvės Varpo), koncertą. — 

Salėn atsigabeno nudėvėta gaivežio vai'pą, 
palei k ar j sustoję kalbėtojai skelbė viso- 
kias nesąmones. 

Paskiau "prakalbų-koneerto" vedėjas < 

pranešęs, kad už 10 dol. ar daugiaus ga- 
lim tą varpą paskambinti. — Atsiradusi 
tula moteris, k1 ui suskambinusi "už bolše- 
viku sveikatą". — Vieton kintančių pa- 
veikslų susirinkusieji turėję "progą" pa-. 
matyti veidrodyje K. Markso paveikslą 

Tai musų bolševikų "pirmyneiga" ir 
"susipratimas" — Skaudu, labai skaudu te- 
myti panašius apsvaigintų lietuvių darbus. 
Kiek tame visame žemumo, tamsumo, niek- 
šiškumo. .. 

Ir tas v1'„kas daroma šiame laike, — 

kada atskiros tautos kovoja už liuosybę, už 
šviesesnę ateitį, už gerovę; kada darbinin- 
kų milijonai'tapgi veda atkaklią kovą prieš 
savo darbdeuvius-išnaudotojus; kada kiek- 
vienas žmogus stengiasi apsišviesti pa- 
gerinti savo gyvenimą... 

Kodėl tie žmonės taip ^upuolė? Ko- 
dėl, garbus skaitytojau? — Pamąstyk ir at- 
sakyk patsai sau... j 

Gerbiami Petrauskai, kurie 
gvveua Cbieagoj, aplaikė nuo 

iivo br./lio iš Kauno, sekančio 
turinio laiška: 
I >r;mt»*Uis Broliai! 

Labai nudžiugau atlaikęs i u 

sų laiška ir sužinojęs, kad jus 
dar gyvi tebesate. Mes 
taipgi pergyvename karo au- 

dras. Bet, broleliai, karu laiku 
tai visko teko patirti ir pesrgy" 
venti. \ okiečiai Lietuvon už- 
pjudę labai žiauriai elgėsi su gv 
ventojais. Kas tik jiems pakliu 
\ i, vi'sktį ėmė, plėšė ir gaben.j 
i \ okietija. Kaip kuriuose vie- 
tose vokiečiams perėjus 'tik vie 
iii pelenai bepasiliko. Bet jus 
ten Amerikoj gyvenanti to ne- 

suprasite ir sugrįžę to. nerasi 
te, nes kur tik pelenai pilkavo, 
dabar vėl namai digsla Žmo- 
nės stato grjčias ir pradeda na., 

ja gyvenimą. Apkasai, taipgi, 
jau užpilami. J>eL vokiečių ir 
gudu kareiviu kapai, tai ant il- 
g pasiliks ir minės tuos bai- 
sius praeities laikus. 

Iš kare pradžios, kada ru*a«. 

įsigavo j Vokieti;?, a'rba M a 

ža ją Lieti1 va, mes nieko nema 

nėniv apie karo baisenybės. Bet 
praslinkus tūlam laikui prade- 
i pasiklysti įvairus brangini* 
niai. Žmones pradėjo kalbėti, 
kad jau vusai yra stumiami at- 

gal ir tt. Mušu laikraščiai apie 
tai nieko nerašė ir įUes te ms pa 
sk vlonts nelabai patikėjome. 
Tik vieną gražią dieną pamatė" 
m .\ kad žydai jau lVga iš Šiau 
liu ir išgirdame, kad v klečia? 
jau pas Kelmę, kiti Skaudvy1;. 
Į trumpą laiką užėjo v'kiečiai 
ir pradėjo ant musų ponavoti. 
Kaip kurie gyventojai suspėjo 
pabėgti į Rij*iją, kiti pasilik > 

ant vietęs. \ okiečiai užėję tuo- 
iau pradėjo iš gyventoji] ati- 
minėti arklius, karvės ir kito- 
kius turtus. Po poros savaičių 
rusai buvo atstumi vokiečius 
atgal. 

Is musų galvijų neatėmė, 
ne:, mes pastebėję vokiečių dar 
bus visą bandą nuvarėm? gilia 
i tankų mišką ir ten ganėme. 
Daugelis ir kitų ūkininkų tai 
padarė. Bet daugumas ūkiniu* 
kų suvarė gyvulius i vieną vie- 
tą. Gi krūvon gyvulai suvaryti 
pradai:") badyties ii* baubti, v 

kier! išgirdę surado ir išvarė 
Į Vokietiją. Paliko tik silpnes- 
niai, kurios beverant nukiimpo 
į balas ir tam papnašiai. Pas* 
kinus pradėjo varyti i Vokie- 
tiją i1:* gyventojus, iš namų iš-, 
kraustė visus rakandu.-, išpitį^ 
duris, išėminėjo langus, žodžiu 
sakant, kur ptrmiaus klestėjo, 
gražus gyveniniai linksmai gy- 
veno ramus gyventojai, dabar; 
pasilik ■ baisi tuštybė: nei žmo" 
gaus/nei gyvulio-, nei šuns, nei 
katės, nei jokio gyvo daikto to 
se \ietose nebepasimaišė. Mū- 
šiams praslinkus pabėgėliai, 
tai iš čia, tai iš ten pradėjo su 

grįsti j savo namus. Bet čia 
atrado tą regini, ką augščiaus 
paminejan. Tai sugrįželiai pra- 
iliej 1 j ieškoti ir rinkti sav > na 
m n rakandus, langus duris, ku 
r i'e rodos kaip kur išblaškyti jr 
taip vel pradėjo gyventi. 

O paskutiniu laiku jau vis- 
kas kitaip atfrodo. Dabar me- 

'turime sav j telefonus, savo tc> 

legramus, gelžkelius, karinome 
nę, ministerius ir savo prezi- 
dentą. Sauliniai dabar grynai* C IJ o J 

lietuviškas miestas. 
Pasimokinę vyrai, kurie ne" 

moka lietuviškai dabar neturi 
Lietuvoj vietds, nes čia jau vis 
kas vedama lietuvių kalboj, 
visos Lietuvos raštinės vartoja 
lietuvių kalbą. Už tai dabar 
daugelis skubiai mokvnasi mu- 

11 
* 

įsų kalbą, kad galėtų \v/ Llirbti 
sau duona. 

i 

Kaune labai daug matyt? j- 
vairos kariuomenės: pėstinin- 

j.kii, artileristu, gusarų, lakūną, 
j daug karininku ir valdininku, 
į Jie visi dirba Lietuvos darbą 
— stato naują valstybę. Kaune 
viskas piga, labai daug yra vai 

j siu. Obuolių gorčius galima 
gauti už 30 kapeikų. eBt ava- 

lynė rūbai tai dar vis tebėra 
brangus. Kareiviams rublis 
jau pradėjo vežti iš Francijos 

'.kuriuos Lietuves valdžia nųpir 
j ko nuo Amerikcs kareivių. Gal 
| del tos priežasties ir rūbai pra- 
; dės atpigti 
į Dabar mes rainai gyvena- 
me pasitikėdami savo valdžia' 
ir kariuomenei, kuri gina 

1 
nuims nuo priešų, apie p la- 

kesnę Lietuvos politiką galėsi- 
įtfe sužinoti iš Lietuvos laikraš- 
čių, kurie yra siunčiami Ame- 

irikon. Mes iš Amerikos lietuvių 
| labai daug ko laukiame, iies 
.dabar Lietuvai labai dauq; rei- 
I 
i kalingą įvairių specialistų, ku* 

m'.kėtų visokius darbus din 
; ti. T tikimės iš Amerikos. 
Taipgi labai daug reikia ir pi- 
nigų kare vesti, Pinigiškos pa" 

į rainos irgi laukiame iš savo 
! broliu amerikiečių. Redos, kad 
neužilgo išeis lietuviški pini- 
gai, kurie bus pavadinti mušti 
niais. 

Šiuomi sykiu palikite sveiki 
Kuc-greičiausia rašykite man 

laišką! 
Justi brolis, 

A n lanas Petrausko> 

PULKININKO ROBINSO- 
NO KALBA. .1 

(Anglų Kar. Misijos atstovas) 
LLtuviai Piliečiai: Smarkiai 

mane ir mano misija sujudino 
šį ovacija, kurią jus šiandien! 
čia keliat dcl tos priežasties, 
kad justi šalis, jūsų kraštas, Di 
džiosios Britanijos t'apo pripa- 
žintas dc f acto nepriklauso- 
mas. 

Jusų šalis yra turtinga, žir. j 
tikiu, kad jus vaikiai atsipeike- 

Susirgo Europa, 
Nabago ta Europa. Se", 

nai jau negaliavo, senai jau 
jai reikėjo gero gydytojo, 
bet vis dar šiaip-taip laike-i 
si ant kojų. Iškilus gi Di 
.džiajai Europos karei, tas1 
"sergantis žmogus'' galuti 
nai paligo ir niekas tikrai 
nežino, kuomet jis pasveiks. 

Ištikro, dabartine Euro- 
pos padėtis vaizdinasi labai j 
tamsiose spalvose. Serga ji i 
fiziškai, serga ir morališkai, i 

Daugels dirvų ten pudy 
niauja dabar, fabrikos už-1 
sitjarę, bedarbių darbininkų 
devynios galybės, miestai iš- 
griauti, moterįs sunykę, vai-' 
'kai alkani — toks paveiks- 
las senutės Europos. Kenčia 
.daug tenykščiai gyventojai.! 
Stinga jiems duonos, stinga 

j autuvų, stinga drabužių ir 
i daugelio kitų rekalingų daly 
i kų. Sodžių gyventojams 
! dar pusė' bėdos, bet mieste- 
j lėnų buitis, tai labai apgai- 
I lėtina. Dauguma jų nei ne- 

| drįsta pamanyti dabar apie 
;tuos visus gyvenimo pato- 
giunus ir smagumynus, ku- 
jriais naudojasi paprasčiau- 
sia amerikietiškos fabrikos 
darbininkas/ Visa ekonomi 
nė buitis taip suirusi dabar 
tinėje Europoje, kad bado 
šmėkla vis dar visiškai ne- 

pranyksta iš jos padangės. 
Susibankrutijo ir morališ- 

kai Europa. Keturis metui 

ji pluduriavo kraujo, ašarų 
ir nuodijančių dujų sukuryj, 
tikėdama, kad štai ji išeis 
iš to viso baisaus sukurio 
atnaujinta, pagrožejusi, de- 
mokratiška, apsaugota am- 

žinai nuo panašių karės vė- 
sulų. Geresnių ir teisinges- 
nių laikų viltis taip giliai 
buvo įsiskverbusi i "eiTrop^- 
čių galvas, kad daugelis jų 
buvo išsivaizdinę, kad karei 
pasibaigus ideališka, tiesa,1 
brolybė, lygybė ir t.t. už- 
viešpataus jų padangėje. 

Tiesa, daugelis buvo ir to- 
kių, kurie netikėjo į tas gra- 
žias kariaujančiu t u tų 
dų kabas, bet plačioji visuo- 
menė neatkreipė domos į 
tokius "neišmanėlius". 

Karė pasibaigė, bet ar su- 
s'tisikuikė jie taip skambiai 
nirvaną, apie kurią tiek 
daug sapnavo. Ar naujais pa 
matais tvarkomas Europos 
visuomenės gyvenimas, argi 
susilaukė jie taip skambiai 
žadėtosios demokratijos, ar-. 

,.;i • džiaugiasi įaip karatai 
laukiama ramybė? Kur tau, 
kaip vargo ji, taip ir tebe- 
vargsta, kaip bučiavo para- 
ko durnų debesiai jos že- 
mele, taip ii* tebebučiuoja. Lie- 
jasi ten žmonių kraujas šio- 
je valandoje Adriatikos pa- 
kraščiuose, liejasi Karpatų 
tarpekalnyse, Lietuvos pušy 
nuose, Suomijos įlankuose, 
Čekijos laukuose, ukrainie- 
čių pievose, apie Petrogra- 
dą, Maskvą ir daugeliose 
kitose vietose. Liūdna žiū- 
rėti į tas žmonių skerdynes 
gaila alkanos, išdraskyt- 
apsigavusios ir gautos Eu 
ropos. 

Bet reikia tikėties, kad 
kuomet nors Europa pagys 
iy naujas gyvenimas suvyr- 
pės joje. Kraujas, vargai, 
badas dažniausiai lydi dide- 
les permainas. Smagu bus 
ten, kai viskas aprims, susi- 
tvarkys, Įeis į tikras vėžes. 
Europa, turinti savyje tiek 
daug potenciales jiegos ir 
augštos, įg;mtps kulturos, 
nesunyks galutinai ir jos 
griuvėsiai prikelti gyveni- 
mai! vėl reikš pasauliui ste- 
buklus. 

Dabartini Europos liga 
ankščiau ar vėliau prisieis 
persirgti ir kitoms šalims, 
kurios dabar tiek daug ste- 
binsi iš cViiopiečių "silpnu- 
mo'. Kalnėnas. 

site nuo smūgių, kurias karai 
palietė jūsų krašta. Įėję, kaip 
ta' dabar y r, i artimiausius po 
litinius ryšius su Latviais ir 
Ėstais, jus ^engsit atsiginti 
nu> b-Iševikų, kurie jums vi- 
siems gršsė ir gresia ^ minioje 
girdėt: ginklų duokit i:v.;ms, 

gir.klų!) 
Aš" pasisUngsiu gauti iš sa- 

vo Valdžios ginklų. ll:t atsi- 
minkit, jau keletas metų pašau 
lis plusta kraujuos, reiika. kad 
įvyktų taika ir ramybė, t a i .r. 
jus turėtumėt pažadėti, jog tų 
ginklų nesuncud :site karui, 
kad pe.^iobt svetinius kraštus, 
svetimas žemos (niiniojo: pra- 
sižądam, nereik mums sveti' 
mų žemių.;.. Toliau girdėt: 
Vilnių! Isakytc, kad Lenkai 

grąžintų mums Vilnių! 
Kai del Lietuvos stenu, nu 

pasistengsim, kad tas d:\lvka<! 

O dabr naujos Lietuvos vai 
stybės garbei visi garsiai j.-- 
vienbalsiai pasakysime, Iri-s 
syk: Valio! valio! valio! 

Iš mini .s: ])idžiovios Britu 

j valstybės clarbei trissyk: Ya 
' 
li i! vali ! valio!.. "L.". 
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NETURTO PRIEŽASTIS. 

Viename socialiame susirin- 
kime svarst nia neturto priežas 
lįs. 

— Dtfliir a: p:\ai-kin .tu 

tair.sti >111; koki yra svarbiai*. 
si;;> ne: ii r t-,.t priežastis — pra- 
lėda prelegentas. 

— Pinigų st'^ka — atsiliepė 
Ir jaus viens \> imi likos. 

Apie Rusiją. 
Raudonosios agitatores. 

Maskvoje tapo atidengti 
kursai del "raudonų agita- 
torių". Tai tik moterų kur- 
sai. IŠ visos Rusijos yra 
daug suvažiavusių rusių j 
tuos kursus. Didžiuma kur- 
sų lankytojų yra paprastos 
darbininkes , bet nemažai 
yra ir mokytojų, įvairių ofi- 
so merginu ir t.t. 

Kursuose pirmiausiai iš- 
guldomi politiški ir social- 
ekonomiški mokslai. Vis- 

(kas vedama komunistiškoje 
dvasioje. Apart to, kursi s- 
tės yra rengiamos ir prie 
praktiškesnio veikimo. Joms 
aiškinama, kaip organizuo- 
ti ir vesti vaikų sodus, vai- 
kų darbo komunas, prieglau 
das ir t.t. Mokinimas yrą la- 
bai skubus. Nuo ryto lig 
vėlyvo vakaro kursistėms rei 
kia lankyti lekcijas, praktiš- 
kus darbus ir t.t. 

i Užbaigus kursus mokinės 
yra siunčiamos į įvairius 

krantus Rusijos platinti ko- 
munizmą. Pirmame moks- 
leivių išleidime daly.avo ir 
pats Leninas. 

Buk nori 'capti Amerikos 
piliečiais. 

Laikyašjiai praneša, kad 
prie amerikiečių konsulo 
Omske kasdien kreipiasi 
daug- rusų, prašydami pri- 
imti juos t Suv. Valstijų pi- 
lietybę. Į visus tuos prašy- 
mus konsulas atsakąs, kad, 
sulyg Suv. Valstijų konsti- 
tucijos, Amerikos piliečiais 
gali tapti tik tie asmenis, 
kurie išgyveno Suv. Valsti- 
jose nemažiau penkių metų. 

Gatvių bardai Petrograde. 
' Rusija viską maino. Nore 
sovietų vyriausybe dar ne- 

permsįne paties Petrogra- 
do vardo, bet senų gatvių 
vardų, tai jau nesigail. Nau 
ja gatvių vardai šitokie: 

Admiralteri j is prospektas 
j— Rošalio prospektas. 
į Aleksandro sodas — Dar- 
bo sodas. 

Anglų prospektas — Mak 
į lino prospektas. 

Archierėjų gatve — Levo! 
Tolstojaus gatvė, Anglų j 
gatvė — Raudonojo Laivy-; 
no gatvė. Biržos tiltas —j 
Statytojų tiltas, Galernajaj 
gatvė — Raudonoji gatvė, į 

Blegovieščenskas piečius — 

Darbo piečius. 
Dingo rabinas "bolševikas". 

Mieste Tulmari, Siberijo- 
jje prie labai neaiškių aplįn 
kybių kaip į vandenį clingo 
'vietinis žydų rabinas. Mie 
sto komendantas jį suareš- 
tavo, kaltinadamas bolševiz 
me, nors jis politiškame vei- 
kime niekados nedalyvavęs. 
Praslinkus kelioms dienoms 
po arešto, rabinas pražuvo. 
Spėjama, kad kolčakininkai 
jį i^veže i Vladivostoką ir 
ten sušaudė. 

Žemčiūgai Kamčatkoje. 
Vakariniame Ochotsku ju 

rių krašte, ant Kamčatkos, 
j upėje Chalyčiano tapo su- 
rasta daug žemčiūgų. Rusi 
įjos įsąmonini likai mano pla 
cai išnaud ti ši radini. c 

"Baltosios1' 1/gonines. 
Maskvoje tapo įsteigtos 

taip vadinamos baltosios li- 
goninės, kuriose gydoma tik 
kolčakininkai kareiviai. Pa 
gi jus jie kalbinami prisira- 
šyti prie raudonosios armi- 
jos. 

Žmonija — tai aukso k-.-.sy-' 
klos, kuriose ant kiekvieno ti 
kr > auks > žiupsnelio išpuolr. oi 
cl/'ausia sauja snidio. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oiisas: 1757 \V. 17 St. Boulevard ItiO 

i Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir G:30 

į Iki 8:30 vak Nedol. 9 iki 1- dien.-j 
[ Namai: 2914 W. 43 et. McKinley 263 

DR. J. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

iRosoląndof 1090r# s. Mic&igan Ave. 
Telefonas Pullraan 1542 ir 3180 

Chitiifros ofisas: 4.">15 i3. \Vood Sir 
Tik Kotvorgo vak. nuo 7 iki 9. t 

Telefonas Yards T£6 

1 f« lohuii: Yitds 15.(2 

DR. J. KŪLIS | 
llt'.tITIS GVDYTUJA1 111 CilUUSSAS 

Gydo visokias li "i' motei 4, vaiku 1 r •■•yt;.'.' 
Specialiai gy«lo limpančia?, senas ir J I įslaptintas vynj Iik.is. 

3255 80. Halstcd Ct., Chicago, III. 4 

Skaitykite Lietuva 



Telephooe Drover 6052 
DR. A JUOZAITIS 

DENTISTAS 
Valandos nuo 10 ryto Iki S vakaro 

Nedčllftmis pagal sutartĮ. 
261 S. HALSTED S7, CHICAGO 

AMERUCOS LIETUVIŲ 

.Mokykla a į Mokinama: angliškos ir lietuviškos Į 
kalbu, aritmetikos, knygvedystės, sto* 
nografijos, typou-rltlng, pirk'ybos tei-1 
siu, Suv. Valst. istorijos, abelno* 13-! 
torljos, geografijos, polltinžs ekono- 
mijos, pillotyatės, daiiiarašystės. 
Mokinimo valandos- nuo J ryto iki 

valandos po oiet. Vrkarais nuo 6 iki 
10 valando'-. 
3106 S. Kaisied st. Chicago 

LIETUVISKftS H3TELIS 
Del pal.clcvių kurie gali 
rjauii kambarius ant nak- 
ties, ne^elios ar mėnesio 

PREK2S PICOS 

MUS,T. ROBOVICZ 
135 W. 33 Si. Chicagc 

Fhcne Yarda 2750 

Lietuviai Hiznuriai! 
Garsiii!\itės dienraštyje "Lie- 
tuva". V: k;'nr inimas atneš 

'Pamištai didžiau ias pasekmes 

Geras Imimentas. 
Rcdcs, kad nora reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- ! 

ką kokio — nors gero linimento pa- 
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atve> 
jose r.ėra nieko goresnio už 

evera's 
Gothard Oil 

(Severos Gothardišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau- 
dėjimams priešas. Jis rekomen- 
duojamas nuo rlieumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos, tidimo, strėnų 
skaudėjimo ir sanarių ir raumenų 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekcse. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. 
taksų, arba 60 ct. ir 3 ct. taksų. 

Žniogtte kasosi galvą, į 
■nd palengvint niežėjimą, j Kasįmasi pasidaro papro- 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi rejučioms. Bet jis 

> žino, kad jam niežti, ir 
;i vi>i kiti tą žino. ^ Į 

.Vyrai ir motįcrjs kenčia j 
niežėjimą m:o pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, ! 
nes t" niežėjimą galima j 
lengvai prašalinti, .\enus i 

daugina niežėjimo, k;.sjm> i, pūtiku slinkimo ir kitų nesmagumų, įvykstančių nou pleiskanų. 
»«? SJ I? 3? Iv Iv » 

panaikins vinį* ivcžėjimus ir išvalys is ųalvos visas pleiskanas, 
l'askui tik re*!-: ir'čiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUI'i'l.' .S ra maistinga m udynė galvos oriai ir plaukams. Ji nesu ,ai!i:.-' n. i jaukiausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. 

Jus aptickininkv parduo- jums už 6 j c. bonkutę. Mc3 taipgi 
galime atsiust jums ;ic-i j. i .imr- nuo jusų 75 centus pačto markėmis ar m >;icy <>rder, kuriuos siųskite šiuo adresu: f 

AD. RICHTER 6 CO.. 26-330 Froadv/ay, Ne*.v York 

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

[kes. Atsakantis tavoras. Grynas 
j patarnavimas. 
r 

*' 

Priimame Liberty 
Bondsus už pilna j 
vertę. 

P. $. ERUCHAS, 3321 SO HALSTED ST. 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

PATARNAVIMĄ, PARANKUMĄ IR SAUGU- 
MĄ RASITE LIETUVIŲ BANKINĖJ 

ĮSTAIGOJ 

kurio turtą jau siekia 

$1,785,000.00 
Shinčia p'nigus Europon, parduoda Lai- 

vakortes, skolina pinigus ant nuosavybių, ap- 
draudžia nuo ugnies, randavoja bankines 
Skryneles. 

VALDYBA: — — 

JOSEFH J. ELIAS, Prezidentas. 
WM. M. AMTONISON, Vice Prezidentas, 

JOHN I. BAGDZIUNAS, 
Vice-Prez. ir Kasierius. 

3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CHiCAGO 

VALANDOS: — Kasdien nuo 9 ryte iki 5 po 
pietų. U/amjnka^ ir Subatomis iki 8:30 vai ! 

DETROIT, MICH. 
Bolševikų "istoriškas 

varpas". 
"Lietuvos" No. 25G K. 

Šnuolis persergėjo Detroito 
lietuvius, !:ad D.L.K. Keis- 
tučio draugijos rengiamos 
'istoriško varpo" koncertas 

yra prigavystė kas .r pasi 
tvirtino. Turbut, dar kaip 
svietas svietu stovi nėra bu- 
vę tokio humbugo, kaip, 
kad šis D. L. K. Keistučio 
draugijos (geriau tiktų sa- 

kyt Trockio draugijos) kon- 
certas su "istorišku varpu". 

"Keistučio" bolševikai su 

rado kur tai ant geležinkelio 
numestą jau nudėvėtą garve 
žio varpą ir atsigabeno į 
svetainę, pakorė ant "stei- 
čiaus". Aplink jį "kalbė- 
tojai aiškino" visų varpų iš 
torijas. Girdi, tautininkai 
L. L. Varpą pagaminę tik 
dėlto, kad su jo pagelba su- 

sekt kiek jie turi savo pase- 
kėjų (ar dar gali kas dides- 
nę kvailybę 'mislyti? Po 

j prakalbų ve:1, jas apreiškė, 
jeigu kas duos $10. ar dau- 
giau ta^ galės tą garvežio 
varpą paskambinti. Ir čia 
visus subytino drąsuolė mo- 

teris, kuri už $10. traukė 
varpą už bolševikų sveika- 
ta. 

Kaslink krutamu jų pa- 
veikslų iš Lietuvos, tai pa- 
rodė prieš ve » odį pastaty- 
tą K. Markso paveikslą. Tai 
tik šis "Keistučio" bolševi- 
kų koncertas yra vienas iš 
daugelio pavyzdžių bolševi- 
kų "progreso". Bet nėra to 
blogo, kad neišeitų ant ge- 
ro : sakoma, kada bolševikai 
iš b.L.A. 21 kuopos nuėjo 
ant minėto koncerto, tai tau 
tininkai tame laike buvsia- 
me SLA. 21 kp. susirinkime, 
pasinaudodami proga, pa- 
skyrė iš iždo $10. del L. G. 
D. ir $10. del L. N. Fondo. 

Lietuvos Pilietis. 

DAYTON, OHIO. 
Iš lietuvių veikimo. 

Daytono lietuvių tarpe, 
nors ir neskatitlingas bū- 
relis tautininkų randasi, bet 
visgi nepasilieka kitų kolo- 
nijų užpakalyj. Kokie tik 
tautos reikalai pasitaiko, to- 
kius remiame pagal savo iš- 
galę. Spalio 23 d. čia bu- 
vome surengę parkalbas 
Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovės. Kalbėtojas žadėjo 
buti P. Žuirs. Prakalbosna 
susirinko nemažas būrelis 
publikoj ir laukiame kalbe-1 
tojo. Laukiam, laukiam, o 

kalbėtoja kaip nėra, taip nė 
ra ir nepribuvo. Publika iš- 
siskirstė beišmėtinėdana. 
ant r&igėjų už spaudinėji- 
mą. 

Spalių 26 d. tapo sureng- 
tos antros prakalbos, S. L. 
A. 105 kuopos, kaipo Lie- 
tuvos Liuosybš Savaitei, bet 
jau publikos atsilankė ne- 

iaug, kalbėjo p. J. Giraitis 
(iš Chicagos/, tfuris nupie- 
šė Lietuvos vargus ir ragino 
aukauti Tėvynės reikalams 
pagal išgalę. 
Kaibėtojo kalba žmonėms 

labai patiko, dėlto ir, nors 

apie publikos ir nedaug bu- 
vo, aukų surinko apie 130 
klounų. Už ką daytoniečius 
Ireikia pagirti. Buvo ir to- 
|Mų mulkių, kurie visai at- 
sisakė aukauti, bet mažai. 
Taipgi buvo ir deklamacijų. 
Deklamavo p-lės Adelė ir 
Onutė Sakaičiukės, kurios 
labai gerai atliko. Už ką j tėvus reikia pagirti, kad | 

jas to išmokino. 
SLA. 105 kuopa laikytam 

susirinkime spalio 2G d. nu- 
tarė rengti Apdraudos Sa- 
vaitę. Surengimui išrinkta 
komisija. Veli jam geru pa- 
sekmių. 

Vietos lietuviai buvo su- 
bruzdu įsteigti vakarinę mo- 

kyklą suaugusiems, kad pa- 
simokinus aritmetikos, lie- 
tuviškos rašybos ir anglų 
kalbos; bet nėra mokytojo., 
kuris galėtų mokinti aukš 
čiaus minėtų dalykų. Tur 
but kad taip ir praeis be 

i pasekmės. 
Lietuvai Gelbėti Dr-jos 

28 skyriaus nariai ir jų mo- 

kestis. Po 2 doleriu: J. Ur- 
;bonas, A. Urbonienė, J. 
iDombrauskeinė, P. Dam- 
I brauskienė, R. Dombraus- 
jkutis, Pr. Vaičkus, M. Vaič- 
kienė, Ona Vaičkiutė, M. 
[Mockevičius, M. Mockevi- 
čienė, L. Radzevičius, A. 
Ruff, V. Povilaitis, A. F. 
Gedraitis, T. A. Sakaitis, J. 
Smialis, V. Petravičienė, B. 
Sakaitienė, J. Kubilus, V. 
'Adomaitis, A. Urbonaitė, 
St. Morkevičia, Ed. Turskis, 
J. Obeliūnas, J. Bielskis, J. 
Alinskas, J. Žičkus, J. Že- 
maitis, K. Paulauskas, J. 

j Gužauskas, St. Dombraus- 
'kas, Ona Gužauskiene, V. 
iVarkala, J. Sakalas, T. Mu- 
rauskas. S.L.A. kuopa — 

!$4943, J. Burneika — $1.00, 
; K. Balsis — 50c., P. But 
i kus — 25 ct.. Viso $121.15. 
Į Išlaidų pasidarė — $8.35. 
Į centrą pasiųsta $112.80. 

Visiems, kurie atjautėtė ir 
dasidėjote pagelbėti savo 

i broliu6 anoj pusėj vandeny- 
!no, ištariame širdingą ačių! 
i L. G. D. 28 skyriaus rast. 

T. A, Sakaitis. 

KENOSHA, WTS. 

Spalio 21 d. Vienybės K n«tnli 
ku Dr-ju laikytam savo susi- 
rink iniL* išnešė rezoliuciją, kuri 

tap i pasiųs'ta S. Y. prezidentui 
\Yilsonui, Senatui kongresui ir 
visiems Wisconsono kongres- 

I manams. 

Rezoliucijoj protestu jam a 

• prieš lenkų, vokiečių ir b?Hevi- 

jkų veržimosi į Lietuva. 
i 
i S„ G adei kis. 

TRUMPA! 
KALBANT 

Kaip sunkus drabužiai ken 
kia kuno judėjimui, taip turtai 
kenkia sielos žygiavimui. 

* * 

* 

Žmogus, bijantis tiesos, bijo 
gyvenimo tikslo. 

* * 

* 

Judinamoji jiega žmonijoje 
tai — idealai, o ne idėjos. 

* * 

* 

Kad naudoties žmonių už' 
sitikėjimu, reikia iį užtarnau" 
ti. 

* * 

* 

Gyventi — reiškia jausti, 
mintyti, kentėti ir džiaugties; 
kitoks gyvenimas — mirtis. 

VALENTiNa OS.K5SMAK£N*. 
COTLEGE 

Mokina elur1iw» rl/nIiBO tJc^itruuit 
ilanooiU, lr vaxarala dėl biznio \s 
lamų. Paliudijimai ISdunda^ S ir tj& 
rba rąžykite, o uięs pa*'plonas*'m* 

futolkti )uma patvlni*. 
vob parūpinamo* dvkBl. Atffl'aakyldt* 

?407 W Madlson %t 
SARA F&TEK, Pritcipal 

DR. M. D. YAMPOLSKY , 
G Y DVTOJ AS. C'HIR i; RG A S 

IR OKULISTAS 
Office 10821 Michigau Avonuo 

Telei>hon« Pullmtin 
Resldence 11147 Mieliigun Ave. 

Telephono Pullman 

Phone Canul £57. 

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

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

iki 9 vakare. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DEN7MSTAS 
Valandos: mio 9 ryto iki 9 vak 

Nedaliomis vagai sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

TEL MCKINLEY 4988 
DR. S. BIF.ŽIS 

GYD-VTOJAG ik. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

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

P-LE t. G. MAKAR j 
PIANO~MOKYTOJ A 

4515 SO. WOOD ST. 

Duoda lekuijas skambinimo ;jia- i 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokslU3 Chica- j 
gos MusJcal College. 

Phone Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
UŽ31SENEJUSI08 

I G O 8 

Valandos: 9 11d 12 lr 4 Ik1 V 
vakarais. 

33C3 SO MORGAN STRtEI 

Dr. Virginia Narbutt 
Physician & Surjson 

30c 1 West 2211d Street 
2111 Marshatl Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 plot 
7 iki 9 rakai* 

Tol, Lawn#£l« 660 

Oyvejiirrui: 
'i'ei. Rockw«li 1631 

LIRTU^TAT SKAITYKITE IR PLATINKITE 
Ll ET U VA 

gLIETIĮVOg ZEMLAPIS. 
ORIGINALAS SUTEIKTAS PER 

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURĄ 
LOUSANNE, ŠVEICARIJOJE. 

PARODO: visus kaimelius, bažnytkiemius, miestus Ir miestelius, geli 
lėlius, upoB, ežerus, kalnus, kelius, vieškelius, krasos kelius, kanalus 
Visas Lietuvoje gyvenančias tautas ir jųjų kalb&s. 
ŽEMLAPIS yra su daugeliu paaiškinimų ir cucideda Iš 8 dalių. 
1) Lietuva ir Europinės Valstijos. 
2) Prieš Istorinė Lietuva. 
3) Lietuvos Karalyste po Mindaugiu (1242—1263). 
4) Lietuvos Karalystė po Gedeminu (1316—1341). 
5) Lietuvos Imperija po Algirdu ir Keistučiu (1345—1S77> 
*0 Lietuvos Imperija po Vytautu Didžiuoju (139?—14-^Q». 
7) Lietuvos Valstybė prieš Padalinimą 
8) Dabartinė Lietuva. 

Miera 28x33 colių, Spalvuotas. Kaina $1.00. 
Užsisakant ir pinigus siunčiant, adresuokite: 

"Lietuva" 3253 £j. Morgan St. Chicago, 111. 

DAUCt FiCIAUS NECU KUR KITUR 
Toclel, kad mes turime savo sandelį. Mes perkame prekes 

dideliomis kokybėmis, musų trims skiepams ir del kitų krautu- 
vių uždėtų per musų studentus. Mes pirkome dar tuomet, kuo- 
met kainos buvo labai žemos, ne tokios, kaip šiandien, todėl 
ir pardavinėti galime daug pigiau negu kiti. 

OVERKOTAI VYRAMS. 
Puikus Overkotai tinka žiemai, puikios 
rūšies ir tamsios spalvos, tamsiai pilkos 
spalvos ir žalsvos. Su diclelia tamsia a- 

pykakle, su juosta arba be juostos. Už- 
segiamas ant tbiejų pusių su atloštomis 
ant rankovių. Pasiūti pagal paskutinę 
madą. Paprasta kaina tų overkotų $30. 
ir $35. mes parduosime tiktai po 

$24.25 ir $29.50 
VAIKU OVERKOTAI. 

Moderniški Overkotai vaikiukams iš ge- 
rų vilnonių audimų, su šiltu pamušu, su 

dviem eilėm sagučių, su juosta užsega- 
ma iš užpakalio. Vertė $14.00. mes par- 
davinėsime tiktai po $12.75 
MACKINAWS dideliame pasirinkime, 
storo audimo, labai šiltas, puikių spal- 
vų, su juosta aplink, dvi eili sagučių, ver 

tės $8.00, o pas mus tiktai po $6.75 
ŠVEDERIAI. 

Vyriški švederiai puikios rūšies tamsiai 
raudonos spalvos (Maroon), pusiau vil- 
noniai, puikaus darbo su labai gražiu 
kalnieriumi, visokio dydžio, visur par- 
duodama po $4.50, pas mus $3 50 
Apart tos rūšies pas mus didelis pasinn- Vaikams Švederiai (taip va- Girnas kitokiu kainu po $6.95 iki S12.50. 1 n V *• 

(imami vvorsteci; spalvose ta- 
msiai pilkose ir tamsiai rau- 

donose su didele apykakle. 
Labai gero nerimo, užsega- 
mas sagutėms, visokiu pavydalų. Kaina tikj 
$3.75, o pas mus už 

Moteriški Švederiai (Slip-on- 
Sweaters) neužsegami, su ju- 
rsiviška apykakle. Tamsiai m 

ėlynos spalvos, švie- 
siai mėlynos ir rau- 

donos, vert. $7.50 už 8.25 
Kviečiame atsilankyti ir persitikrinti apie tuos musų pigu- 

mus. Atėję jus persitikrinsite, kad tuos daiktus galite gauti tik 
pas mus tokiomis žemomis kainomis. Skaitlius musų pirkėjų 
auga diena iš dienos, nes kartą pirko pas mus, pirks visuomet. 

PIRKITE NARIU SKLEPUOS, KURIE TURI SAVO ŠTORUS. 

Prekybine Korporacija 
PALATINE 

1112-1114 Miiwaukee Ave. ir 170lJ1703 W. 47ta Gatvė. 
Trečias skiepas bus atidarytas lapkr. 15, Indiana Harbor 

5,000 šėrininkų. 5,000 Mokinių. Prekybos kursai visoj Amerikoj. 



Tuojaus gaukite 
51ą hnyzn: 

PATARIMAI VYRAMS 

lytiesIalykus 
D-ro W. J. ROBINSONO. 

Toj knygoj ra.*i teisingiausias 
žinias apio lyties ligas, sauža- 
gystę, prostitucija, ženybinj 
gyvenimą ir daug kitg jdotniy 

dalyky. 

23C pu*!. rnžto, su paveik als, 
Kražiai .ip'laiyl.i. Kaina $2.00. 

Pinigus sir.sk money orderiu arba i 
popieriniais šiuo adresu: 

Dept. A., Box 120. ! it d4MJ-j, General P. O., 
?JEW YORK. N. Y. 

Dr. G, M. Glaser 
FriitlIraoJ* Jr.j Si rattad 

814^ 3- Mor£.n 81, ksftfi 2it' t*. 
B p« r. Jai?* t** MoterJ*Lij, Vjriikv 

rr Cbrcdižkę Ligų. 
VaMndoe: 0 -10 ryto, 1?—1 90 
plet b—n vft-t, Med^l. 9—3. 

TELEFONAS YARDS «£?. 

«•' M liliuillltliuilllllliltlll. <>U" "rimu. 

; Ofisas; Tel. Drover 7042 

i DR. S. MIKELIS 
v-YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; Chlcagos 4712 S. Ashland Ave 

; Cicero 4£>47 W. 14th Street 

Į Ofisas: Tel. Cicero 5961 

j Rezidencija 333G W 66-th Street Į 
Telephono l'rospect 8585 

»' \ss 
I'; idik NauJi;j Mctuu su tounlu akin • 

((pji c !, ta»p. k»A :w-'< aepva leistumei per » 

»..i reni.., k::* :~a 0ui. naudinga, 
rc g,3ii prašalina HM; pasitarkite su wauir 

prici einant ku* kitur. Kgzimlnacija DViCA 
Gerai pritaikinti akiniai prašalini akiu 

gaivus nkandijimua, trumparegystė tvba til* 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

18C1 S ASHLAND AVS.. C»'ICAG' 
lubos, vi»-3 P!Iii*o af-iiekos. 'Ifcaiyi. 

Kampas l'tof, Gat-rė#. 
Valandos: nuo ?Uw r-M. »>ui ik. o Ttl. -.ak, 
Keblioj• ctir ijtc iki U vai. «lieo»<į 

SOUTH HAI.S ITT) GARAGE & REPAI k SHOP 
Chasas Oros. savininką. 

Taiiiomo visokius automobilius. Turimo patyrimą per 13 metų 
ic.me dirbo Taipgj patarnaujame automobiliai pagrabains, ves- 

tuvėms,- krikštynoms ir t. p. Kainos musij kuopigiausios. 

3222 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, III. Tel^fo^as Drover 2136 

EUROPEAN AMERICAN BU RE AU 
A. Pe trati a & Co., Managers, 

3249 S&u'l* Haktsd Storėti, Chicago, II!. 

SiUNDiA FiiS m j LIETUVA 
Padaro viroki-'s NOTARI.TALI3K13 rastus ir parūpina pašportus 

} tas Sal'.s \ kurięs jau galima važiuoti. Perka Liberty Donds po 
dienos kurso kaina. Suteikia patarimus žodžiu -..r štu dykai. 

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki G po p'c.ui. Utarninke. Ketverge 
ir Suba^je nua !) ryto iki 9 vai vakare. Nedoiiomis nuo 9 ryto ikii 
3 po p; tų. TELEFONAS BOULEVARD 611. 

A. PETRAT13, S. L. FA3IJ0NAS. 

AS ADOMAS A. KARA 'AT73KAS 
SEKANČIAI RAŠAU:' 

j Aš Jalai sirgau per 3 metu". nmlaliljjes pilvelis 
1 V.ivn. L/. m i j a, nct'irinimas pilvelio, r.itslabnčiiinaa. 
'irau jo, lt.k .ų. Nervij ir abelnas sj. čku n u stojimas 
viso kino. Ir biwau nw«tojc? viities, kad begyven- 
ai;;. 1 i-br jicįkįau *au pagelboa! nesigailėjau visoje 
Ar.teri'.<oj ir už rubrziij. bet niekur negavau savo 

sveikatai pr.gclbof. 
Eiet kida reikalavau Salutaras vaistu, Bitterio, 

Kriuijo valytojo, Nervatoną, inkstų ir Reumatizmo 
ul •, tai po suvartojimui minCtos gyduolės, mano 

pr flčjo atsigaut;, .-ti;irčt, gerai iiirbt. Kraujai 
i valė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, 

i: -ii ..'.izn. f.onyko, uieęlJai nebeBadė po krutinę. 
Vi/L;r:ij rč/I.. as iinyVi po užmušimui viaų iigtf. Rf- 
i;iu .. r.'--1 j i-j.KrOavau las s">.vaitf po butelį ba- 

lu ta r;, t, Bitterla, ir po 3 ;nįn. s...o paveiksle pama čiau tokį skirtumą kaip tarp 
dic-.ujj ir nakties,. Da- l jaučiuos -mn.,;ai ir C3u linksniau ir 1000 sykių dėkoju 
3a!ufai*i myiis'.ij Rcadį;i-tei ir linkiu vi-iicms savo draugams ir pažj^tamietns 
su tokia-,s at it.i.'t-ais f.rariu nuoširdžiai kreiptis prie Salntaras: 
SAlUTAUAS CHEMICAL IN3TITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 Sc. Halstsd et, Phons Cana 6417 Chir.ago, iliinols 

PIRMAS i R 4)'i DYSiS \Y\LSTJJJNIS BANKAS 
ANT BRmGKTORTO YRA 

A STATE BANK 
i ir 1'erviršU Banko Turtas Yiršina 

$550,000.00 $5,009;000.00. 
Priima 

pinigus į 
taupymo 
skyrių ir 

moka 3čia 
nuoš 2 syk 
per metus. 

Pinigus 
mažina 
u 

ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 

vimo. 
A STATE EANK 

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

greit, sau- 

^ ai 11* su 

pilna at- 

sakomybe. 
Užtikrina 
mandagų 
ir rūpes- 
tingą pa- 
tarnavimą 

Sis bankas yra jau visiems žinomas kaipo vienas iš clid- 
žiausiu ir st'priausiij bankų io,j apielinkėjre. Čia yra bi- 
k mik m i Savienytn Vai. tiju, i/ašių, {lanku, Pavieto 
G»ok. Mie i ) 'Vica o» ir daup'ybės Korpccacijų, Drau- 
•>'ysčit!; K iiubu ir Trkstanc.n darbininku. ^ v c c t, 

•Ii,ame banke y. a įtaisytas speCialis lietuviu skyrius, kur 
galia atlikti \i. idus bankinius reikalus prigimtoje kal- 
boje. Yisoki patarimai Dykai. 

■ C e n 'ib \ 'VI a n u t. Districl B a nk 
: 1! 12 \V 35-th Si., tarpe Morgan ir Racine St. Giicago. 

Bnnka^ atdaras kasd'en nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Ssredos vakarais 
i r.uo 0 iki 8 vai. Sjbalorr.t3 atdaras per visą dieną iki 8 vai. vakaro. 

Ginies Oi Uetaves 

HNANSi; A'JINISTERrJOS 
APREIŠKIMAS. 

Ši u > pranešu, jog netrukus 
(pasibaigs mūsų \ alstybes f i 
nansinė ] ulėtis. 

Gautomis žiniomis užsieny 
jau užtraukta didesnė paskola. 
Be to, į Kauną jau gabenamas 
ir net dalis atvyko pirktosios' 
keliu dešimčių miiionų prekes,1 
kurias išpardavę veikiai galėsi, j 
me apmokėt ir algas valdiniu-; 
kams, ir atsilygint visais orde- 
riais. 

Todėl per vieną daugiausia 
per dvi savai t i, tikimės visai iš' 
mokėt, kam tik reikia. 

Skelbiam apie tat viešai. Fi- 
nansų Ministerija kviečia vi-' 

mis i-vietuvos piliečius ir pilie- 
tes pasitikėti mušti Valstybės 
kuriamu ju darbu ir netikėt Į- 
vairiomis paskalomis ir gan- 
dais, kurie skleidžiami apie 
laikinai?i mūsų finansinę sun- 

kią padėt]; jos jau nebėra ir t i' 
kimes, jog mums sutvirtėjus 
ir but toliau nebegalės. 

LIETUVOS MOKYTO- 
JAMS. 

Š. m. rugpjučij 18—19 d. 
Kaune įvyko Lietuvi s mokyto- 
ju suvažiavimas, kuris turėjo 
tikslą įkurti Lietuvos mokyto* 
'ii profesinę sąjungą. 

Suvažiavimas svarstė ir, kai 
pataisęs, priėmė iš anksto 

paru 'štaji mokytoju pr gesinės 
sąjungos įstatų projektą. 

Nors minėtas suvažiavimas 
buvo gausingas (160 mokyto- 
ju) ir jame visą apskričių mo- 

kyt jų, ,bet kadangi jis įvyko 
atsitiktinai, daugiausiai i'š mo- 

kytojų, lankiusių vakarinius 
kursus, todėl j' • buvo nusprę- 
sta. jog Lietuvos mokytojų pro 
fes. Sąjunga*' kurti reikia s U' 
šaukti kitas suvažiavimas,' iš 
anksto nustatytomis taisyk- 
lėmis. 

Tam nusprendimui vikdyti 
suvažiavimo išrinkta Lietuvos 
m kytojų profesines sąjungos 
kuriamas biuras. Į biurą įėjo. 
Augustinavičius, J. Blaževičius 
J. Gūžys, Aug. Jakučionis, K. 
Mikolanas. 

Kitos biuro pareigos: 1) su- 
rinkti žinių apie esamąsias jau 
mokytojų sąjungas; 2) įkurti 
tose apskrityse sąjungas, kur 
dar jų nėra, remiantis Įstatais, 
suvažiavimu YTII. 18—19 d. 
patvirtintais; 3) paruošti bu- 
dimam suvažiavimui profesines 
sąjung .'S įstatų projektą. 

Minėtais biuras šiuo prašo: 
) Mokytojų, dalyvavusių su 

važiavime ir gavusių įstatų 
projektą pasistengti kuoplačiati 
siai savo apskrity jį praplatintu 
arba įduot apskričių švietitnv 
komisijoms ir mokytoju komi-j 
tetams, kur kiekvienas mokyto ! 
ias galėtų su jais susipažinti; 

2) visų jau esamųjų mokyto 
jų sąjungų isirepfitruot biure 
ir = uist i&m savo įstatus; 1 *" 

l 3) kuri j apskrity dar nėra 
'įsikūrusios mokytojų sąjun- 
gos, pasistengti ko veikiausiai 

Į jas įkurti, turint galvoje kalbo 
m .jo suvažiavimo patvirtintus 
įstatus (įstatus galima gauti 
biure, r.įsiimtus jiems perrašvi 

j'ir išsiųst 4 auk?.) 
4) siųsti biurui profesinis są 

junges įstatų projektus; 
5) rinkt aukų sąjungos rei- 

kalams. 
J >iuras busimajam mokytojų 

atstovų suvažiavimui profesi- 
nei sąjungai kurti siūlo šią die- 
mimas. 

2. Organ'/ovonis sąjungos 
darbas. 

> 3. Sąjungos organo klausi 
mas. 

4. Valdybos rinkimai. 
5. Sumanymai. 
Šiuos klausimus biuras pra 

so pasvarstyt vietose ir.numa 
ty. Į busimą suvažiavimą ats- 
tovus. 

Rinkimų taisyklės: 
1 atstovas renkamas nuo 20 

mokytojų; nuo nepilna 20-tų 
renkamas dar vienas, bet ne 

mažiau, kai nuo 10's žmonių. 
Suvažiavimas manomas su- 

šaukti Visų Šventų atstogų mc 

tu. bet galutina suvažiavimo 
diena bus paskelbta vėliau. 

Biuro adresas: Kaunas, Kę- 
stučio g-vė, 4 No., Lietuvių mo 

kykla, mokytojui J. Gužiui. 
Lietuvos mokytojų profesi- 

nes sąjungos kuriamasai biu 
ras. 

] Kitus laikraščius 1 prašom 
| atsispausdint. 

KALIU PULKIXIX WAR- 
DO. 

(Politinės misijos.) 
Lietuvos Piliečiai! Britų Yal 

(i/.ios, Britų tautos ir mano mi- 
sijos vardu dėkoju jums už ta 
] arengtą ovacija! 

Aš sveikinu jus širdingai, 
kad jusų nepriklausomybę pri- 
pažino didžiosios Britanijos 
Valdžia! 

Visa, ką tame reikale yra pu 
dariusi ši misija, tai buvo kuo 
mal miausias jos darbas ir alei 
ty mes darysime kas tik gali- 
ma, kad nuspręstuin ir kitas ju 
sų krašto problemas* kurios da! 
turi buti nuspęsti s netolimoj 
ateity. 

1. Dabar aš rūpinuos, kad 
veik nuspręsti jusų finansų rei 
kalą. 

2. Rūpinosi aš taip pat, kad' 
pakiltų jusų pramonė ir preky 
ba. 

3. Aš taip pat stengsiuos, 
kad Lietuvos sienos, kur jus su 

tinkate liek sunkenybių, butų 
tinkamai nuspręstos ir nusta^ 
i y tos. 

4. Dabar jums sunkus politi-į 
niai laikai, kol nesušauktas 
tautos 'susirinkimas (iterreg-' 
num bet\veen the selfgovcrn- 
ment of Lithuanian and Con- 
vocation oi' national assem- 

bly.) Yra tai iŠ ties sunkios d i e 

nos jusų valdžiai ir jus atmin-j 
darni, turėtumėt \isą širdžių 
stot jai pagelbėt ir but jai ir ju 
sų kraštui ištikimi. 

Dėkodamas dar kartą už šią 
širdingą ovaciją, aš L,aliu geisti 
jusų Valstybei ir jusų žmo- 
nėms tik gero būvio ir sėk- 
mės. 

TELEFONOGRAMA 2149 
NO. ANGLŲ MISIJAI. 

Ln'kiliojoj Lietuvos Sostinėj 
Kaune. 

1919 111. rugsėjo 28 d. Š-f 
Ižuose susirinkusi 5 tūkstančių 
Lietuvos piliečių minia, išklau- 
siusi pranešimo, kad mušu už- 

tarėja Anglų Valdžia de facto 
pripažino ir paskelbė Lietuv s 

ifepri.klaus- .mą Valstybę sveiki 
na Anglų Misija Kaune ir iš- 
reiški r Anglų Valstybsi ir jos 
Valdžiai padėką. 

Įgalioti p .įsi rasom e: M. Ko- 
pelavičius, 1 )ž. kun. Čižauska? 
Vaitekaitis, Venclovaitis, Ku" 
dirka, Starkus, Mackevičius. 

Šakių apskrities pirmininkas. 
Vicepirmininkas Užupis. 

"LIETUVA" 
SKAITYKITE 

Pkones: ^arda 155—-551 
Rcsitienre Thoiif Drover 7781 

F.A. JOZAPAIT1S, R. Ph : 
DHU3 8TORE—APTIEKA j Pi'dotr.u Visokius Receotus j 3601 SO. IlALSTED ST.ČHICAGOj 

Tel. Yards 3654. 

Mrs.A.Michniewiczį Baigusi AkuSerijo 
kolegiją; ilgai prak* 
kavusi pencBii varvi 
jus koBpitalG.-ie. Fa 
Bekm'ngai p&tarnau 
ja prie, gimdymo. 
Duodu rodq, visokie 
se ligose moterim? ii 
merginoms 
3113 So. HaistcJ Cl 

(Ant antrj lub1;) 

AK'JSERKfl 

Chicagj, m. 
Nuo G jlci a ryto f* V iki volai va :&7t. i 

Di\ M. tai 
1S RUSIJOS 

f-*: J iieT.uviarns ilnoroat p«:f 16 
tų kaipo patyrę* ryujrojas. ciirnfj' 
ir AlctiSerls. 

Gydo afttrist Ir chroniškai llws, *7 
nj moterį? ir yr»i! ij, paira1 naufr.nris 
n:rtpda<. X-R«y ir kitokiu* elr'rtr® 
trietaisu*. 

O. .as Ir Laboratorija: 10<25 V'. !£'•<• 
Street, neteli I*isk Street. 

VALANDOS: Nuo 10—il.fj, Ir 
6—8 vakarti#. Te!epUo;:e (,.a'ia! JUO 

GYVENIMAS: JtlJ S?. 'lalsted 6">. 
VALANDOS: S—9 «rv. tikvd. 

Lietuviu Tautiškos Kapines 
Laidoja mirusius lietuvius be skirtumo tikjimvff" 

kų ar politiškų pažvalgų, pavienėse duobėse arba 
lotuose, kurie parsidouda nuo 50 dol. ir augščifm. 
Reikale kreipkitės į kapinių užveizdą ypatiškai ar 

telefonuokite 
WILLOW SPRINGS 20 R. 

Žinomas por 2o metus ir Valu.';ios prižiūrimas 

Henry J. Scimtizer State Bank 
Pavelijant Suvienytu Valstijų V; Idžial kaip pirma 

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčiu/3 gauti prekes pinigų ir kitų ži&i.ų 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bankj į 14 i \Vashmgton Street. New York, N, Y. 

Geriausia Sekasi 
Liet. Amer. Pramones Bendrovei 

* \ 

DĖLTO, KAD • 

TEISINGI SUMANIAI IR GABIAI YRA VEDAMA 
1,1 i'liillii'.'.P.lltliIiillIUlilIllllUIIilHilii.iiiilHL ."I! i,:.. 

Skaityk siuos faktus ir persitikrinsi: 

1) šioji Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ii* tik į 
kelis mėnesius laiko. 

2) šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau net keliose ša-* 

tkose ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo į 
a) Konstrukcijos (statymo), 
b) Exporto ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių i Lie 

tuvą ir iš), 
c) Industrijos (išdirbystės), taipgi 
d) biurą siuntimo pinigų, laivakorčių agentūros, etc. 

3) Šios Bendrovės irivestytas turtas jau siekė keletą šimtų 
tūkstančių dolarių. 

4) Šios Bendrovės Šerai geriausią turi vertę, nes pinigai 
saugiausiai yra įvestinti i turtą, kurio vertė pakilus, jau ant 50' o 

procento, reiškia, apyertus dabar Bendrovės turtą į pinigus, 
gaunama tiek pelno. Užtai ant tiek pat ir serai jau yra verte*ii. 

5) Šioji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes i pusę metų 
po susiorganizavimui jau išgali mokėti šėrininkams, nuo pelno 
iš apyvartos, net (8;) aštuntą procentą dividendo. 

6) Šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriau- 
sia patarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužių ir mai- 
sto saviemsiems i Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su 

primokėjimu persiuntimo lėšų. 
7) Šios Bendrovės darbą užgiria Lietuvos Prezidentas, nes 

jo prisiųstas laiškas šios Bendrovės eksperto skyriaus vedėjui, 
kuris čia tilpsta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pagelba yra rei- 
kalinga, nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama laivas su maistu ir 
drabužiais, dėkuoja Amerikos Lietuviams už užuojautą, štai 
to laiško turinys: 

Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kad. L/etuva susilauks iš Amerikos Lie- 
tuvių lapkričio men. la/vo su valgiais ir drabužiais, 
prašau širdingai padėkų01' Amerikos Lietuviams 
už jų užuojauta ir pagalbą gimtajam kraštu/. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 
• (Pasirašo) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybes Prez/dentas. 

y\Tors šios Bendrovės serai, sulyg turto, yra verti jau po 
$15.00 ir buvo manoma nuo 1 d. lapkričio, 19i9m., tokia kaina 
pardavinėti, bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norin- 
čių prigulėti, tik negalinčių dabar užsimokėti, lodei paskiausiame 
Direktorių susirinkime buvo nutarta dar trumpa laiką pardavi- 
nėti sena kaina. Tokiu budu duoti progą visiems norintiems tap- 
ti šėrininkpis už pigią kainą. Vienok patariama pasiskubinti, 
nes užsirašymai plaukia šimtais kas dieną ir neilgai trukus ne- 
liktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus, bet gali prisieiti, kad 
ir už pinigus šėrų negalėsi gauti, nes bus visi jau išparduoti. 

Telš! nelauk, užsirašyk siandien. Dabar gali gauti po 
$10.00 serą. Žinok, kad tai yra v/e na iš geriausių lietuvių Ben- 
drovių, daranti didžiausį ir pasekmingiausį Ibi^rni. Neužmiršk 
pasakyt: apie tai. cavo draugams ir, siųsdamas pinigus, isitėmyk 
gerai jos adresą: 

Lithuanian American Tradihg Co. 
112 N. GREENE STREET, .. BALT1MORE, MD. 



L, 10 fcC į si T V E30JS[ IDiS 
peršame Liberty iiondg a tĮj I-1 

J.G- SACKHE1M & CO. 
1335 Mi!wc«£ike Avc. 

v'.in$ 'casb" vertfi. Atae&Vte 
\r'oa atalųsiiito. 
/tdara kafcdten nuo S—€ 
TJ tam lakais Keivergala lr 
Subafomls 9—9. 

'i-rvrtftiVirtiMVirtmftrtA 
tp.rve Wonč Ir Paulina gatvių: 

BALIUS 
Drstė Susivienijimo Bulių Lietuviu 
MED„ LAPKRIČIO-NOV 9 d., 1919 

MILDOS SVET., 3138 So. Halsted St 
Pradžia 6 vai, vak, Inžanga 25 c, ypatai 

širdingai kviečiame visus Chicagiečius atsjlankyt} ant mūsų Ba- 

liaus, kuris bus puikiausia ir. llnksmlausis, kokio dar Chjcagoj nėra 

Viuvę, " 

Kviečia Draugija, 

PUIKUS VAKARAS IR BALIUS su Išlaimgjimais 
rengiamas 

rengia .Vest Pullmanč D r-j u Sęiryals naudai Svetainės ir Knygyno 
■Iii 11!:i;ill!!llli::'ili;l!lilimtll!llt!l!lllllll|llllllil',l!l!lllllli:illlllillilllllllli;illlllllll!l!tlllilllll!li:illlllllllll!llll!!llllllllllll!llll{ll!lllllllllllllllllllllllll!li 

NEDĖL10JE, LAPKRIČIO NOVEMBER 9d., 1919 

K. OF P. SVETA1NEJE. 
11C37 Michigan Ave., Roseland, 111. 

!' I' A [)/1A t; VALANDAVAKARB, INŽANGA 30 CENTU. 

Visi bukite ant čio vakaro, nes programas bus gražus. Dainuos 
L..YI.D. "Aido" Choras. Kalbės J. K, SARKIUNAS, bus ir kitokių 
pamarginlmy, visas tai pelnas eis knygyno palaikymui. Todėl gerb. 
nepamirškite. Kviečte. Komitetas. 

rengia i 

LIST. GIESMININKŲ- DRAMATIŠKA DR-STĖ I 
MHMmiBKdBMHUHMTflanUii. KilWJmn rtrft-,-.* -/»r IMMIIIII ■ in tmrwaš E 

PO GLOBA ŠV. CECILIJOS. 

NEDĖLIOJE, > 

SCHOENHOFEN DIDŽIOJOJE SVETAINĖ/E j 
S. W. Cor. Milwaukee ir Ashland Ave. 

Pardžia 4valanC4popietų. Inžanga 25c yp. | 

l'r'e šv. Cecilijos Draugijos daugiausia priguli jaunimas, todėl j 
ir tij, bulių galima pavadinti jaunuomenės BALL. žinia, jis bus linkę:- j 
mas, malonus, tat nepatingėkite atsilankyti. Visiems suprantama: kur Į 
daug Jai nirtio. ton nr.bus nobodu. liūdna. Tat iš Sio mi:s Draugijos Ba- j 
liaus pargrjžšite namon \ iai patenkirti. 

Kviečiame visus, 
KOMITETAS j 

JUOZAPO BUDRIKO KRAUTUVE 

3343 SO. HALSTED STREET, CPHCAOrO, ILL. 

DiDELElS PARDAV1CAS GRAMAFONU CE- 

RIAUŠIŲ IŠD1RBYSČIŲ. 
Pirk gramafoną pas mu3 ir pirk dabar,-o sučėdysi pinigų Kainos 

nu.nažint^s iki Lapkričio 15 d. Prie kožno gramafono pridedame G 

rr-koi dus ir 500 adatų dykai. Liberty Bondsus priimame už pilną vertę. 

ChicagojH parduodame ant lengvų Išmokėjimų. Krautuvė atdara nc- 

dėliomis iki 6 valandai po pietų. 
Didžiausia pasirinkimas gramafonų visokio išdirbjmo. kajna nuo 1 

li> dol. iki 250 dol. Katalogą rekordų, knygų, pasiunčiame kiekvienam 

'vkai, siunčiant tavoms i kitus miestus; už prisiųntimą apmokame. 

Nauji Lietuviški Rekordai kaina po 85c vienas. 
Indainavo Butenis. 

P] Pasakyk Man Mylimas Krašte ir Kur Upelis Teka. 
E j363 Kas Subatos Vakarei) ir Jau Saulutė Leidas. 

^ 
E 4273 Padainuosiu Gražią Dainą, ir Našlys. 

Indainavo Mikas Petrauskas. 
E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 
E 2.'.58 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kr/g,. 
E 3348 Suktinis ir Valu Valuže. 
E 427? Spragiiij Daina ir Strazdeli. 

Indstravo St. Šimkaus Choras. 
E 35)05 Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudyk Mergužėle. 
E S&06 Bijūnėlis žalias ir Važiavau Dieną. 
E 423i Jonas šmijds keliauja namo ir Maušiau3 Kelionė. 

Monologai ir Dialogai. 
K 1248 Velnias Ne Boba — Dalis t ir 2. 
E 40!)0 Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie Nosj. 
E 1241' Mano Paftys ir Diskusijos. 
E 4180 Medžiotojai — Dalis 1 ir 2. 

Invairųs Rekordai. 
K 1161 Tpkėjo Saulutė if'kad aš Jojau. 
E 124". Kaip gražus, gražus Rūtelių Darželis ir Batų čystytojas. 
B 2002 Krakoviakas ir Polka. 
E 22?3 Pamylėjau Vakar ir Draugė — Polka 
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka — Polka. 
E 2581 Pavasario Rytas — Polka ir Grasioji Polka. 
E 3243 oaulelė Raudona ir Boauštant Aušrelė. 

Indainuota Choro. 
E j.1^5 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs. 
£J 41X1 Pilviškių Valcas.ir ant Alvito Ežero Bangų Valeas. 
A 2552 Prancūzų Melodijos. 

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunt iame. 

Į JUOZAPAS F. ^UDRICK 
I 3343 S. Halsted Street, Chicago, 111. 

Darbininku Baras. 
AR RAMI SĄŽINĖ? 

Jei skurdžius darbininkas 
atitikęs nutukusį kapitalis- 
tą, paklausių: "Ar rami ta- 
vo sąžinė?" tai nežinia, 
ka jis ant to sakytų. Gal- 
būt, kad klausimu ir atsakv- 
tų: "Ko ji nebus rami?" 
Arba tam panašiai. Ir pa- 
prastai didžiumoje yra 
jsidirbus nuomonę, kad 
laimingais yra tie 
žmonės, kurie val- 
do didelius turtus; dirb- 
tuvės, kasyklas, gazo šalti-1 nius ir tt. Bet ištikrųjų taip | 
nėra. 

Tie žmonės negali buti lai 
mingais, ir jų sąžinė negali 
buti rami. Nes dideli jų tur- 

jtai yra sukrauti ne jų pačių 
rankomis, bet rankomis tų, 
kurie visą savo gyveninę 
vargo, skurdo, dieną ir nak- 
tį dirbo, prakaitavo ir aša- 
ras lieja. 

Kapitalistų klasa per am- 

žius darbininkų klasą išnau-' 
dojo, ir išnaudos iki darbi- 
ninkai galutinai nesusipras- 
atsakančia? nesusio'rganizu s, 

nesilaikys vienybės ir nepra 
dės ouliaus kovoti už savo 

tiesas. 
Prisižiūrėkime, kas šian- 

dien dedasi Gaiy, Chicagoj, 
j South Chicagoj, Waukega- 
ne ir kitur. Su plieno liejy- 
|klų streikieriais elgimosi 
į žiauriai. Plieno trustai ir po 
ilieija eina išvien prieš darbi 
'ninkus streikierius. Su ka- 
riškos spėkos pagalba ga- 
benami streiklaužiai "ske- 
bai." Kapitalistų nusamdyta 
policija persekioja niekuom 
nekaltus streikierius. Plieno 

IHejykk kapitalistai deda pa- 
stangas, kad sukelti rasi- 
nius vaidus, muštynės. Ka- 

i da tie planai tapo susekti ir 
| pranešti valdžiai, tai val- 
jdžia atsisakė kišties į to- 
kius rekalus. O tas reiškia, 
kad valdžia pataikauja darb 
daviams. 

Gi žmogus, tokius baisius 
darbus atlikinėdamas, nega- 
li niekuomet buti laimingas 
ir turėti ramią sąžinę, žiau- 
rus jo aktai skriaudimas 
savo artimo negali duoti 
jam ramybės. Kartų ašaros 
ir vargai griaužia ir jo akis. 

Darbdavio nuskriaustas 
darbininkas taipgi negali bu 
ti ramus. Nes ji spaudžia 
sunkus vargai ir prie to jam 
neramu, nemiela žiūrėti į 
tuos, kurie ardo jo gvyeni- 
mo laimę. 

Iš tų trumpų nurodymų 
galime pastebėti, kad kaip 
skriaudžiamas darbininkas, 
taip ir turtais apsikrovęs ka 
pitalistas nėra laimingi ir 
neturi ramios sąžinės. Ir to- 
dėl žmonijos gyvenimas nė- 
ra laimingas. Idant padary- 
ti žmonijos gyvenimą laimiu 
gu, mums visiems pridera 
kovoti, dėti visas pastangas 
prieš žiaurius pasaulyje ap- 
sireiškimus. Privalome už- 
bėgti kapitalistams už akių 
ir' ant toliaus nebeleisti 
jiems ardyti žmonijos gyve- 
nimo palaimą. 

Tulelis. 

ATSIŠAUKIMAS I LIETU- 

VIŲ VISUOMENE. 
Pittsburghe'e didžiausių 

lietuvių kolonijų, Soho ir 
Soulli Side, iietuviai sudarė 
bendrą komitetą iš Įvairių 
kliubų ir pašelpimų draugi- 

LIETUVOS DUKTERŲ DR-TĖS 

SUB., LAPK.RIČ10-N0V. 8 d., 1819 

ŠV. JURGIO PARAP. SVET. 
32nd PI, & Auburn Avo, 

Pradžia 7 valandą vakare Inžanga 25 c, ypata. 

širdingai u' prašome jaunus ir senus ateiti pasilinksminti ant nibsŲ 
iškilmingo baliaus, lius duodamos aovanos (prizes:) 1 — Kas pirmiau 
aiai jšgers piei:q.; 2 — Kas pirmiausiai suvalgys"obuolį; 3 — Kas«pir 
miausiai nulups bulves, 

Kviečia KOMITETAS 

SEIMO VARPO IŠLEISTUVIŲ IR 
CHICAGOS kolonijų 

Rpseįjfende 
SUBATOJE, -LAPKRIČIO 8 d,, 1919 

STRUMIL BROLIU SVET. 
158 E. 107-th Street 

North Sidej 
NEDĖLIOJE, LAPKRIČIO 9, 1819 

PROSPECT BUILDING S /ET., 
(ant 3-ių lubų). 

1152 N. Ashland Avė. 

Pradžia 7 sr S va*, vak. 
Įnžangą 35© 
VAIKAMS 20c. 

Nemačiusiems PASKUTINĖ PROGA 
Pamatyti šios Paveikslus. .. 

j j ii atstovų, šelpumui strei- 
kuojančiu plieno darbinin- 
jkų. 
| Keletas draugijų jau pa- 
skyrė net po kolis šimtus | | dolarių į tą fondą. Mes pra- 

jšome visų lietuviu draugijų 
j pakeltį šį klausimą savo su- 

sirinkimuose ir prisidėti sa- 
ivo aukomis prie parėmimo 
j streikuojančių plieno daę- 
dininkų. I .v • 

! Mes atsišaukiame į visus 

j Amerikos lietuvius darbinin-{ 
įkus, prašydami jusų drau- 
giškos paramos tuoj musų 

I sunkioj kovoj su galingais 
plieno karaliais. Draugai! 
Laimėjimas plieno streiko ♦ 

reiškia šviesesnę atitį' vi- j siems šios šalies darbinin-j į kams Todėl padėdami į \ 
mums laimėti, ir patįs lai- i 
mesite. * i l 

Šis Komitetas šelps visus 
lietuvius streikierius, dirbu- 
sius plieno ir geležies išdir- 
bysej, kuriems tik reikalin- 
ga pašelpa. 

Reikalaujanti pašalpos j 
bus gerai ištyrinėti per tam 
tikrą komisiją, ir tiktai tei- 
sT'nga/ reikalaujanteims bus 
mokama pašalpa. Todėl, au- 

kautojai į tą fondą, bukite I 
be baimės, jusų auka bus > 

teisingai suvartota. 
Siunčiant aukas, money j 

orderį arba čekį rašykite iž- S 
įdininko vardu J. Petraitis, i 
1313 Carson St., S. S. Pitts- j 

Ibubrgh, Pa., o siųskite sek-į i 
| retoriui: /. P. Rasinskas, i 
12123 Waston St. Pittsburgh, 
j Pa. 

Sekretorius įtraukęs į kny 
:/;as, priduos iždinikui. 

Pittsburgo Plieno Strei- 
kicriu Komitetas: 

Pirm. J. Rudžianskas, 
Pagelb. A. Marcikonis, 
Sekret. I. J. P. Rasinskas. 
Sekret. II. J. Dankšas, 
Iždin. J. Petraitis, 

j Iždo Glob.: W. Gutauskas 
A. Radž/ukinas. 

Pašelpgavių Tyrinėjimo 
Ępmisija (dar bus padidin- 
ta): J. Kubilius 

A. Kardonas, 
W. Slanč/auokas. 

frnivoje 
PIRMA NEGU PikK'Sl, GAUK MUSŲ KAINAS. 

a.it Turų, rf«:riv Ir Stepams Pup'erlt 
BPECiAl.lAl: Maleva malevojlmu! 6*jbų iš vidč.u po l ;v*ilcn: 

CAER 6K0S. V/RSCKING C'O. 
3M3-3039 SO. HALSTEO STREET, OhlCAGO, [LU 

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS KNYGA VALGU' GAMINIMAS Iii NAMU 
m IMU -wzjtw»»i —mm 

PRIŽIŪRĖJIMAS. Kurioje telpa 4'"i geriau ių parinkt:? ir i-m :irą 
valgiu. Gražiai sutaisyta turi 1G4 puslapius. Dydžio !>\6. Ka.na '1.00 
su prisiuntimu. PrisiŲsk 51.00 jdėjęs i laišką ir kny.-} tucj prisiusime. 

Adresuok: JUOZAPAS F. BUDRI K 
3343 SO. HALSTED STREET, CI1ICAGO. 1LL. 

/ 

Kas neturėjo laimės lankyt mokyklą tai tlol stokos turto, ta: del 
stokos laisvės, t^s gali dabar at.lkt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantis ji ras štai kuriose: 

ARITMETIKA uždaviniu ir pavyzdžiu rinkinys pirmiems dvie- 
jiems mokslo metams. Išleido Mokytoju Sąjungą Vilniuje, kaina .15 

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

temelėje esant, 25 
CHEMIJA, {ptabus mokslas apie ugnj, orą, vandenj; žerę 

ii* ji.i susilietimui .20 
V. KUDIRKOS raštai, gražiausis piešinys kelio, kuriuomi apka- 

linta Lietuva prie laisvės žongė (6 knygos) 3.00 
PASKAiTCS iš Biologijos ir Bakterijologia'os su paveikslais 

apdaryta, i .65 
ŠIRDIS jos autorius garsus italų ra.'ėjas do Amiči. Knyga !.:bai 

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 

pave 
K Ui Ų R O 3 ISTORIJA tai pats mokslo židiuys,, telpa daugybė 
ikslv (3 knygos) 5-.00. 
SVEIKATA arba tiesus į ji} Uolias. Pamatinės žinios iš anato- 

mijos, fizioliogijos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentacija, cirkulacija. kvėpavimas. Kūno pelčiai ir judėjimas. Dirksnial (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kūną, balsą. Kūdikių pri- žiūrėjimai. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Siv ik ::-,yro paveikslėlių visų kr.no sana- rių ir visokiu vabalų kurie ligas gimdo ?2.00 
Nelengvai jsivaizdiu'v, kiek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias 

knygas jsigytum. jas perskaitytum ir paskui pasiųstum TSvynOn-Lie- 
; tuvon. Ypatingai knyga Sveiknt. jiems daug pasitarnautų, ros ten 
: gydytojų stoka. Greit at is Kalėdom, pradžių trink rttrgdienius virš- 
; minėtomis knygomis pasveikink jomis savo mylimiausius čia Ameri- > koje. Užsisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose \ lai- Luošo siųskite: 
! 

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

ij Kragas išsiusiu greičiausiai. -♦ 
* 

i 

SIDABRAS PABRAKGO. 
Niekuomet i.asalyj nestokavo tiek sidab 

ro, kaip dabar. Prieš karę sidabro uncija 
parsidavė u/. 50c, o dabar po $?.2S. Gi 
Londone, Japonijoj ir ChinljDj sidabro un- 
cija parsiduoda po $l._jl"žiih>vai tvirtina 
k:.d sidab! linos greitu laiku pakils iki 
$1.50 ir 

Paryžiuje tokia stoka sidabrinių pinigų, 
kad žmonės yra priversti vartoti stampas 
vieton pinigų. 

Vi^as pasaulis reikalauja 
Sidabro. 

Ap ikmLoma. kad visas pasaulis reikaluu 
ja apie 501,000.000 uncijų sidabro kas me- 
tas. 1911 :n. visame pasaulyje iškasta 163 
SS2.T00 uncijų sidabro, 1018 m. tik 150,- 
000,' 00. Tokiu buuu ka. met sidabro iška- 
sama maiiiau ir mažiau. Anglijos, Suv. 
VaLt. iv visnsc Europos valstybių i'duo- 
go NEBELIKO sidabro. Tokiu budu vi- 
sam pasauliui trūksta apie 340.000,000 un- 
cijų fcidabro. Boto, Suv. Valst. iždas turi 
dapiidyti tuos 30tU»00,000 sidabrinių dole- 
rių. kuriuos suliejo ir išsiuntė Indijon. 

Indija. Chiuija r Japonija dabar supi r- 
k;-- vleę, iškasamą. sidabrą. ir kasdien mo'.a 
brangia, Finansų autoritetui tvirtina, kad 
sidabro kainos sus'.iygiiis bu auk u. 

Sidabro kayklų kompanijos visuomet 
di-brui pakilus b e ve;'k trigubai, jų uždar- 
biai bus milžiniški ir šėrininlcų pelnai bus 
uždirbdavo didelius pinigus, o dabar, : 1- 
steb'ėtinai dideli, š ii vier.a kompanija 
jau šjmet išmokėjo savo šSrininkams 

263 n u oš. pelno. 
Pe'-eitoj subatoj gavome žinią nuo pre- zidento COi.ORADO CONSOLIDATED 

MINĖS & POWER KOMPAN JOS. l;; d 
trumpu laiku šioso kompanijom šerai pa- kils nuo 

100'. iki 200 ir daug/au... 
j Tokiu budu visi t'.e lietuviai, kuri ■ jau 
'prie šios kouvpan'jos mii-kiuso (o .i• i :n 

jau apie 200) ir tie. kuri. tuojaus 
prisidėti — uždirbs labai did "Ims pinigus. 

COLO. CONS. M. & P. OO. yra vicua ■ 

'į turtingiausiu Col rado aukso ir sidabro 
:! kasyklų kompanija. Ji turi suvion'iju.-'l DK- 
■ĮiVYNEr? (*«») dideles ir labai turtingas auk 

Į; so ir sidabro kasyklas; turi p: stačiusi ^ i- 

ij. vo milžiniško, fabriką ir {rengusi geriau* 
• f sionvs, n:«-d. rniflaausionr r.v.dinomis, 
ji,Tik vienas fabrikas šiandie yra vertas japie 
1 j$500,OOO.QO. Kompanija dabar baigia sta- 
i B tyti didelį vandens-elektioa fabriką, ir 
i y. jau turi daugybę ii:*:k ". t i ::- ,® ,.i- 

[Rtninamą ek.ktrą. Kompanija tuif nuplrku- lįlsi apie 5,000 r. k r v žem n Išktj, ganyklą • r ir visą žemę miesto Sii"rm:*.v.. !vinr>. 
, I turi {rengusi lentų plovimu il. \ ir jau 
i |:;avo uvsaivinsi ant 1.o>'.00«) į ;dt k u u. 

Į Stebėti'; M dideli p'drai pumū 'ieškom 
I paniioa šeriniukams iš turti; ar.I; r 

[ idabro k :syk' j. iš } r du? -lat .. •• !< 
į lenty. fobi iko ir iš paties miesto Šherman. 

j Šerų kaina L'Ia. 
NUO 'JO D. NO V. SERU KAINA PA- 

KILS. Dabar pirkdami ščrtts gausi e ui 
$150.00 10 SSrų PREFERRBt> ir 10 šery 
COM.MON*. v!:•■•> wri-' jJ-"i.1.s>.>: už $ 
verti ; $400.00: r.ž 750.00 vertSŠ' $1,000.00 

| ir v t. Mi-.ž'at. k.'.ip \ū n- : .'i .ia. S PREFERRl^D čėrn! ym pirmos Bfforgtf- 
j f v": : .nv VV » 

! r •; 
i; noš didelius dividendus ir ę i p kil- 

| ti i tv! i- ''irs r i r.. 
{ NorSdatri prisldSti. rašykite arba ypa- 
j ii"!.a' " ! ;■ !:i! o ut i• paai'ki- 
t n! ra u s dyk 

PEOPLES INVESTMENT COMPANi 
220 S. State St. Room 1422. Tel. Harrison 2024. Chicago, II!. 
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GAISRA3 SUNAI vE 
$100,000 VERTES 
automobilių. 

Trisdešimtįs automobilių 
ir šeši motoriniai trokai (va- 
zai), apkainuojama $100, 
000 vertes, tapo • ugnies su" 

naikinti v ak n r ankstį rytą, 
Automobi e Construction 
and Repair kompanijos, 
2111—2117 W. Lake St. 

Ugniagesiai atbėgę jau 
nebesuspėjo gaisro sulaiky- 
ti. Gaisro priežastis, mano- 

ma, kad patjo nuo perdaug 
įkaitinto kamino. 

\RĖ ADOMAS 
PIEPULIS. 

;; Adomas Piepulis 29 m.i 

amžiaus persiskire su šiuom 
pasaulių lapkričio 5 d., 5:40 
iš ryto. 

Velionis paėjo iš kiakių 
miesto, Kauno redybos. 
Amerikoj išgyveno 17 mo'.ų. 
Paliko motiną ir seserį Liė- 

tuvoje ir čia amerikoj pačią 
Elzbietą ir brolį Zigmontą 
skaudžiame nusiminime. 

Laidotuves arabus suba- 
toj, lapkričio 8 d. 9 vai. ryto 
iš namų 8919 Muskegan 
Ave., Chicago, 111., i Šv. Juo- 
zapo parapijos bažnyčią, o 

iš ten į Šv. Kazimiero kapi- 
nes. 

Visi gimines ir pažjstani 
yra kviečiami dalyvauti lai- 
dotuvėse. 

Pasiliekame didejiame nu 

liūdime 
moteris Elzbieta, 

brolis Z i smogtas. 

KAREIVIŲ DOMAI. 

Chicagos Lietuviu Kareivių 
Susivienijimo visurtiname su- 

sirinkime, fapk. 5 d., dalyvau- 
jant šimtui kareivių, likosi 
VIENBALSI AI NUTARTA: 
pirma, kuoiPHlmin^iausiai su- 

tikti Lietuvos Militare Misija 
ir, antra, sudaryti lietuviu ka- 
reiviu atskirus burlus apvaikŠ' 
čiojimui 11 d. lapk. "Armis- 
tice l)ay." Nutarimų išpildy- 
mui išrinkta komisija iš Dr. S. 
Bieži % I>r. K. Draugelio, p. J. 
Zamkaus, S. Dairiaus ir A. Tu 

tlio. 

Komisija tuoj padarus savoj 
susirinkimą, aptarė clarho pla- 
ną, kuri visas susirinkimas už- 

mirė. Tas darbas prasidės s e" 

karčiai. 
1. \ isi Chica&os ir aplciin- 

kių kareivių susirinks Nedė- 
li je, 10 valandą ryt' ; 

2. \ ieta susirinkimui, Mar-- 
ąucttc Park prie 67 "atves 3 
blokai Į vakarus nuo \Yestern 
Avc.; 

3. Visi kareiviai ateis unifor 
mose. Kurie neturėtų savo unrį 
f >rmų, lai pasistengia pasisk- 
lirr.i. ( B,1 unif rmu valdžia ea-' n c n 

Ii nužiūrėti.) \ 

-f. dalyvavusieji visuotina- 
me susirinkime kareiviai pasi-, 
žacijjo 'kviesti savo pažįstamus 
kareivius ant to susirinkimu. '• 

i>r i!<ti iietuvLi "kareiviai: 
L t u vos Laisvės iškovot o jų ir 
jo* apgynėjų įgaliotinei už die-, 
nos, — k it s aplankys mus. 
P»ukime prisirengę juos sutikti: 
Valio, Neprigulminga Lietu-j 
va! Valio. Lietuvos Kareiviai!i 

1 

Todėl, visi kareiviai, kapca-Į 
'ai, seržantai ir oficieriai su-i | 
rinkite Nedėlir.je paskirton, vie 
ton, kad sutartinai padarius tin 
kainas formacijas ir ceremoni' 
j' s Lietuvos Militarę Misiją su 

tikti. 
Taipgi, turime prisiruošti 

prie apvaikŠčiojim ■ "Armis- 
tice" Dienos. 

Sunųs Lietuvos, darban! 
C. IK.. S. Komisija. 

Lietuvos Militarę Misija sutik-i 
tu I 

NORTH SIDE. 
Pranešimas. 

L. G. D. 47 skyriaus susi- 
rinkimas įvyks nedolioj, lap- 
kričio 9 d., 10 vai. išryto, 
Liuosybės svetainėj, 1822 į 
Wabansia A v. 

V i su 3 narius ir norinčius 
pastoti L. G. D-jos nariais 
meldžiame atsilankyti, nes' 
t jrime daug svarbių reikalų 
del apsvarstymo. j 

Gi tie, kurie turite paėmę 
knygutes del narių priraŠy- 
nėjimo, būtinai atsilankyki- 
te, nes reikės suskatliuoti 
kiek naujų narių yra prisi- 

rašę ii' surinktą mokestį p 
siusti i centrą. 

Taipgi pranešame N( h 
Sic1 ės visuomenei, kad cli -a 

nos, kurios yra surinktos er 
L. ( D., bus pasiųstas į 
Ne\v Yorką ateinančia su- 

batą. Todėl kurių dai rė- 
ra aplankę drapanų rinkė 
jai, o galėtumėt paaukauti, 
drapanų, bei autuvų, maio-, 
nėkit atnešti pas p. D. Do- 

valga, 1712 N. Lincoln St. 
Valdyba. 

Baito Dobilo Kliubo narių 
doniai. 

Balto Dobilo Paš. Kliu- 
bas, paskutiniame savo su- 

simkim'e, laikytame 10 d. 
spalio vienbalsiai nutarė, nu 

imti dideli paveikslą visų 
draugų buvusių Suv. Valsti- 
jų kariuomenėje Taigi vi- 
si kareiviai, kliubo nariai 
tapgi ir norintieji tapti drau 
gais virš minėto kliubo, mel 
džiame- paduoti savo vardus 
ir antrašus komitetams, ku- 
rie tapo išrinkti, tik del at- 
likimo virš minėto nutari- 
mo: — Ant Town of Lake 
— Frank Varncekas, 4427 
S. Wod St., ant Bridgepoito 
— John Mosteg, 3482 S. 
Halsted St, ir ant Brighton 
Park, Frank Rageljkis, 4341 
S. Francisco avie., lik sekan- 
čio susirinkimo atsibunan- 
eio 14 d. lapkričio, p. Elias 
svetainėj, 4600 S. Wood St., 
8 vai. vakare. 

K. GrigelevičiuS, Rašt. 

RYTOJ "BIRUTĖS 7 

VAKARAS. 

Nedėliojee, lapkričio 9 r 
p. Meldažio svetainėje 
(2244 W. 23P1.) "Birutės" 
draugija statys scenoje ko- 

mediją "Farmazonai." 
Vakaras prasidės lygiai | 

7 valandoj. Prašome gerbia- 
mų svečiu nesi vėluoti, nes lo- 
šimas prasidės punktualia-! 
kai. 

Po visam bus šokiai. 
Visi chicagiečiai nuo r-' 

d/.iai kviečiami kuo.-ka; il- 

giausiai atvykti. 
"Birutes" Vaidyba. 

BRIGHTON, PARK. 
Pranešimas. L. P. P. K. 
Lietuvių Politiškas Pašel- 

pinis Kliubas laikys savo 

mėnesinį susirinkimą, suba- 

RENGIA "BIRUTĖS" DRAUGIJA 

BUS 
STATOMA 

SCENOJE PUIKI 
KOMEDIJA 

PRADŽIA LYCUAI 7 V. V. "BIRUTĖ 

toj, laukričio 8 d., 7:30 vai. 
vak., P. Vingeliauskio svet., 
4500 So. Talman ave. 

i tebiame savo nariams 
kaci ju. P. P. K. susirinkimai 
tapo perkelti iš ketvergo Į 
kas antrą subatą kiekvieno; 
mėnejio. Visi malonėkit .u- 

sirinkti, nes yra daug da- 
lykų del apsvarstymo. 

J. Vikartas. 

SANDARIEČ1U PRIES- 
SEIMINIS SUSIRINKIMAS 

A. L. T. S. 25 kuopai turės' 
savo priešstiminį susirinkimą 
subatoj, 8 d. lapkričio, 8:30( vakare, "Lietuv^as'' svetainėje.. 

Tai labai svarbus susirinki- 
mas ir nariai prašomi netik at- 

silankyti, bet ir geni sumanv-į 
m u parn pinti, kad prigelbčjus 
buriančiam šeiniui įnešti orga* 
nizacijr s gyVcniman daug gero 

A. Lakas, pirm 

A A 

PE1YAS ŽIMO^TAS 

mirė Lapkričio-Nov. 7 d., 1019.' 2 vai 
9:27 \Vest 20-th Street, 3čios lubos 
lo pietų, sulaukęs 27 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno giib., Raseinių pav. 
Kuzių kailio. šioj šalyj išgyveno 6 me- 

uu% Paliko dideliame nuliūdime savo 

žmonoą. Kotryną žimontienę ir dulc- 
terj Jronę 2 metų amžiaus. Prigulėjo 
prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos. Gi 
minės yra kviečiami rtsilankyti, o ypa- 
tingai nažlėa sesuo šeciirnę, kuri yra 
išvažiavus iš Chicagos. Laidotuvės bus 

ledįjyje, 10 valandą iš ryto j šv. Ka 
imieito kapines. 

KOTRYNA Ž1MONTIENE 

ANT P4ND0S. 
-'DUODA IT RANDA P KAMBA- 

UATAS VSAS. ELEKTRA 
ONAS. VARPELIAI PRIE DU- 

RĮ UIMAI PUIKIAI IŠMALEVOTI 
RA' A $25 00 ATSIŠAUKITE: 2511 
W. 5-TH VrLA(JE, OHICA^O. ILL. 

P-irsiduoda pigiai bučernės ir 
gToscrnės fik^eriąi su namu 

arba atsiduoda į randą. Alsiša 
ukitc pas savininką J. Stankus, 
3514 Emerakl A ve.; Chicago. 

u Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yrj pri- 

pažintas "VVashingtonc, D. C. už tiki} 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą. neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
liofta laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos "51.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali jauti, ta prisiųsk mnney 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikaL ,nat tai prisių 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą, ir aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTR.ANAS CO., 

616 V/, 3!st Si., Chicago, III. 

Parsiduoda arba įnrsirandavoja pui- 
kus namas ir plotas žemės, kur galima 
laikyti gyvuliu ir paukščiu, kur įgali- 
ma antra liek uždirbti kiek dabar ir 
visuomet turėti savo daržovių. Gatve- 
kariai notoli taipgi geležinkelio stotis 
irgi či pat. l'ž vieng. nikelj gr.li važiuo 
ti kur tik nori. vanduo p'.gus ir mokyTc 
la čia ])at. Pasiskubinkite lietuviai, nes 
aš nenoriu išduoti žmogui svetimos 
tautos, laikau lietuviams. Aš turiu dvi 
toki vleti su tokiais pat. patogumais. 
Atsišaukite greitu laiku, kad nepaimtų 
kiti. Visuomet nedaliomis mane gali- 
ma rasti namie arba kitomis dienomis 
iš rytmečio. 

adresas: 
KAS PER TDZELEWICH 

8523 Vince' įes Ave. 
Cuicago, 111. 

EXTRA! EXTRA! 
Pui.-js, naujai statytas 5 kam- 
■tiriu namas, maudyne, elekt- 
"i ir gesas. Namas randasi pui 

i C) i vietoj, prie pat dirbtuvių 
trytk:..'u. Kreipkitės prie 
ininko, o busit su kaina už 

■lėdintf. Mrs. T. Rodovičie* 
v 936 W. 35'-(l St., Chicago 

v Tcl. Yarcl 2750. 

NEPAPRASTI NAMU 
BARGENAI. 

Parsiduoda ant 3 lubų 
puikus muro namas, randos 
neša į metus $980, kaina tik, 
$8,500, randasi prie 3212 
So. Wallace St. 

Parsiduoda 3^ pagyverti- 
mų muro namas, randos ne- 
ša $544 i metus, kaina 
$5,500 arba mažiau, pagal 
suderėjimą. Randasi prie 
3239 So. Lowe Ave. 

Parsiduoda 2 pagyveni- 
mų medinis namas, rados 
neša $276 į metus, kaina tik 
$1,300, randasi prie 2814 
So. Lowe Ave. 

Parsiduoda mūrinis ir me 
dinis namas, randos neša 
$480 į metus, kaina $4,200, 
puikus kampas ir platus lio- 
tas, prie 3202 So EEmerald 
Ave., 

Parsiduoda geras namas, 
prie kampo, 3 štorai, 6 pa- 
gyvenimai, randos neša 
v'l,536, kaina tik $10,500. 

Parsiduoda piknikų dar- 
žas su geriausiai įtaisimais, 
visiems gerai žinomas per 
drug metų, geras biznis, 
Priežastis pardavimo seni 
žmonės ir gerokai pralobę 
del platesnių žinių kreipki- 
tės. 

FIRST NATIONAL 
.REALTY & CON. CO. 

840 W. 33rd St., klauskite 
K. J. Filipavičius. 

Didelis Farmu Bargenas 
Ędgewood, 111. 

84 akrai, 70 akrų dirbamos 
15 akru miško ir ganyklos, 5 
kambarių namas, geroj tvarkoj 
'jame 40x60 pėdų, 2.20x40, 1 
20x30 vištoms ir; kiaulėms, di- 
delis sodnas gale. Antras 3jų 
kambariu namas ant gero kc- C 

-r 

lio, prie nuėsta Juodžemis ir 

žvyrius su moliu maišytas, par 
siduoda už labai nužemintą kai 

ną $4750, priežastis pardavime 
savininkas turi kitą bizni. 

50 akrų, 45 akrai dirbamos 
žiemės 4 miškas ir ganyklos, 5 
kambarių namas, gražios bar- 
uos, dideli vištiniilkai ir kiauli- 
ninką ir vsi kiti maži budin- 
kai. Gražus sodnas, geros tvo- 

ros ir randasi prie geležinkelio. 
Šita f'arrna parsiduoda tikta už 
$3000.00. 

56 akerm farma, 40 dirba- u 

mos, 16 miškas ir ganyklos, 5 

kambarių namas, bar nė 36x40 
antra 10x36, vištininkas, svir- 
nas ir kiti budinkai. Geros tvo 

ras, 3 mylios nuo miesto. Gera 
vieta ir viskas puikiai dera. 
Geram lietuviui gera proga. 
Ši farma turi buti parduota j 
trumpą laiką už $3600.00. 

240 akerių farma, 200 aria- 
mos, 40 miškas ir ganyklos, 4C 
akerių sodnas, 5 kambarių nan 

jas namas ir bar nė 40x40 gy- 
vuliams ir viena barnė obuo- 
liams 40x40, vasarnamis na- 

mas ir svirnas, taipgi budinkai 
vištoms ir kiaulėms, ir kiti du 
mažesni budinkai, kur gyvena 
darbininkai o visi kiti dvarski 
budinkai. Derlinga žemė, pir- 
mos klesos. Geros tvoros, ant 
gerų kelių, netoli nuo miesto, 
kuris yr'a apgyventas lietuvių. 
Ant šios farmos randasi maši- 
nų, gyvulių, šieno ir grudų. Sa 
vininkas yra senas, bevaikis ir 
turtingas. Šita farma yra ver- 

ta $50,000, dabar parsiduoda 
už $25,000. Kas pirmas atsi- 
šauks, tas tą bargeną gaus. 

FIRST NATIONAL 
REALTY & CON. CO. 

840 West 33rd St., 
Petras Borneika. 

PIRKITE TAUPYMO (W. 
S. S.) KARES ŽENKLEL. 

REIKIA PAGELBOS. 

REIKIA MOTERŲ 1 

Reikia moterų ar merginų plovi. 
mui grindų, maidynių ir kambarių,, 
Atsišauki to pas prižiūrėtojų (House- 
keeper) 

Lakota Hctel, 
3001 So, Michlgan Ave, 

REIKIA JAUNU MOTERŲ 
Reikia jaunų moterį; ,davėjų j 

geležinių (laigtų ir nar.p ,,.i; Pi 
stovus darbas gera mol 

2202 West zli 
Chicago, i, 

REIKIĄ MOTriU IR MARGINU 
Prie lengvo darbo, Boiluoti sėklas. 

Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO.. 
228 W Kenzia St. 

ALFRED DECER & COHN 
SUVĖJAI. 

SOCIETY BRAtfD 
DRAPANŲ. 

| reikalauja 
Top Collar Makers 

Collar Shapers 
Edge Stichers 

Seconcl Basters 
On full Dress Coats 
ir kitokių operatorių 

Atšišaukit: 

EMPLOYMENT DEPAR- 
TMET 

S. W. CONER 
FRANKLIN & VAN 

BUREN ST. 

•PAJIEŠKOJIMAI. 

F.jieškau giminių ir pažjsamų, pa- 
einu iš šauklių kaimo, Šimkaičių Va!, 
sčiaus, jau 24 metai kaip gyyenu Ame 
rikoje, Taigi kas turite reikab. kreip- 
kitės šiuo adresu: 

Juozapas Jaukena, 
Box 147, 

Cairnbrook, Pa: 

Pajleškau savo pusbrolio Vaclavo 
Iveškaus, Kauno gub, Šiaulių pav, Pa 
pilės parapijos Rudikių sodos, Gavai 
laišku iš Lietuvos, turiu žinių apie ta- 
mistos tėvus ir brolius, del platesnių 
žinių atsišaukite: 

Chas, MitahuHs, 
Box 26. 

Ericsburg, Minn: 

Pajieskau Juozapos ir Petronelės 
Bukančiukių, Nemakščių k parapijos, 
Kenčalių sodos. Kaa apie jas žinote ar 

jos pačios malonės atsišaukti, nes tu-. 

Į rių svarbių reikalų, apturėjau laiškų iš 

Lietuvos, iš jusų tėviškės: 
Mr: Frapk BlrgioZa, 

4441 So, Wood S/, 
Chicago, 711, 

Pajieškau savo sesers Or\op Reka- 

šaitės po vyru Kancienė, <i' "imto me- 

tų atgal gyveno N e v r. in. Conn 
o dabar nežinau kur, 21' ,JVir \ 

merikoj, 20 metų kaip teki- 
Pina iš Kauno gub.. Telšiu j, 

Kukės parap.. Sklanfjčių «< ..iti 

arba kas žinote malonėk: pranešti: 
M r. ANTON REKAfcir'Š. i s. ner- 

mitage Ave., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

TEMYKITE. 

77 akrai farma su gera's budinkais, 
derlinga žemė, netoli nuo miesto, su 

gyvuliais, padarais ir tt. Parduodu ar- 

ba mainau ant kokio bizn'o arba na- 

mo. Lengvos išlygos. 
40 akru farma. prie gero kelio, pui- 

kus budinkai. gera derlinga žemė, ne- 

toli nuo miesto. Lengvos išlygos 
160 akry farma su puikiais budin- 

kais, netoloi puikaius miesto, derlinga 
žemė, prie didelio taisomo kelio, dau- 
gel fruktų; 30 akrų užsėta kviečiais, 
8 akrai miško, ši farma yra pirmos 
klesos. Prekė $26.000. Parduodu leng- 
vomis išlygomis arba mainau ant na- 

mo arba kokio gero biznio. 
Platesniu žinių kas link viršminė- 

tų farmų, kreipkitės pas: 
S. SLONKSNIS, 

3357 S. HALSTED ST. CHICAGO. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda pigiai du namai, kampi- 

nis su štoru ir antras nuo kampo mu- 

'ro namas, ramios neša $90. } mėnesj. 
Parduosiu abu už $6,500, nes pinigai 
reikalingi del kito biznio. Kas neno- 

ria abiejų parduosiu ir po vieng. ats- 
kyrlum. 

Kreipkitės tuojaus pas: 
S. SLONTCSNIS, 

3357 S. HALSTED ST. CHICAGO. 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda didelis sandelis groserio Ir| 
rūkytos mėsos. Turi buti parduotas } 
trumpą, laiką. 8944 Houston Ave„ So. 
Chicago. 111., Telef. So. Chicago 6454. 

SKAITYKITE 
LIETUVIAI 

REIKIA PAGELBOS. 

i i V 

REIKIA VAIKINU 
b ^ 

PILDYMUI ORDERIŲ 

Vyniojimui 

PASIUNTINIU 

16—18 metų 

Tai nėra "taip sau" darbai. 
Čia kaip tik yra proga tiems 
vr.ikinams, kurie yra tikę 
kokiam nors darbui. 

Tai nuo jusų priguli — 

patyrimas nereikalingas. 

GEROS MOKESTIS/ 

Turi kalbėti, skaityti ir ra- 

šyti angliškai sali mažiau 
turi buti baigęs pradinę mo- 

kyklą. Darbai pastovus, dau- 
geliui vaikų ir jauniems vy 
rams. 

Employment Office 
pirmos lubos. 

v Chicago Ave., •! 

ir Larrabee St. 

MONTGOMERY WARD 
AND CO. 

i r 

W i '.A 

REIKIA MERGINU IR JAU 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkimo darbas. 
Gera rirokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mo- 

ka bonus. 

48 valandos į sąvaitę.« 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Desplaincs St. 

REIKIA DARBININKU 
PRIE BUDAVOJIMO. 

ATSIŠAUKITE PAS 

WELLS BROTHERS 
CONSTRUCTION CO. 

i 

PRIE 
BRENNAN PACKING CO., 

PLANT No. 20 

40-tas Place, Normai Ave. 
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