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Vokiečiai veržiasi Lietuvon 
Pabėgo 20,000 Judeničo 

kareiviu. 
Sukilimas Vladivostoke 

numalšintas. 

Bolševikai užeme Kurską. 
Taikos konferencija skirs- 

tosi 5d. Gruodžio, 
PABĖGO 20,000 

JUDENIČO KAREIVIŲ. 
Hels/ngforsas, Finl/andi- 

ja, lapkričio 17 d. — šią- 
dien čia gauta žinių, kad 
20,000 JudeniČo kareivių 
perėjo bolševikų pusėn. 

SUKILIMAS VL \DIVO- 

STOKE NUMALŠINTAS. 

Wash/ngtpn, D. C., lapkr. 
19 d. — Valstybės departa- 
mentas gavo pranešimą, kad 
sukilimas Vladivostoke ta- 

po numalšintas. 

Pranešime pabriežiama, 
kad sukilimą suorganizavo 
ir vadovavo generolas Gai- 
da. Jis sužeistas ir pasidavė 
nelaisvėn; sykiu su juo su- 

imta į tuzinas jo aficierių. 
Kiti gi jo aficieriai ir jo su- 

organizuotos Valdžios nariai 
paspruko. 

Sukilime, sakoma, dalyva 
vo apie 1400 vyrų; kurių 
apie 1000 iškriko nežinia 
kur, kiti gi tapo suimti ne- 

laisvėn. 

Laike musių Vladivostoke 
tapo sužeistas netikėtai kul- 
ka ir Suvienytų Valstijų ka- 
reivis, kuris sekė mušį, sto- 
vėdamas ant denio laivo 
New Orleans. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 

KURSKĄ. 
Londonas, lapkr. 19 d. — 

Šiądien čia gauta bevieliniu 
telegrafų pranešimas iš 
Maskvos, kad bolševikų spė- 
kos atėmė nuo Denikino 
miestą Kurską. 

TAIKOS DELEGACIJA 
IŠPLAUKIA 5. D. 

GRUODŽIO. 

Paryžus, lapkr. 19 d. — 

šiądien sužinota, kad Su- 
vienytų Valstijų taikos de- 
legacija apleis Paryžių 5 d. 
gruodžio ir laivu America 

grįž namo. Kalbama, kad ii 
Anglijos delegacija ketinan 
ti apleisti Paryžių ap> tą 
patį laiką. 

! ANGLAI BOMBARDUOS 
SUKILĖLIUS IŠ ORO. 

I 

Londonas, lapkr. 19 d. — 

šiądien pranešta, jog tapo 
įsakyta bombarduoti sukilė- 
lius šiaurinėje Indijoje iš 
oro. 

Mat Ine-' parubežyje 
yra keletas vietos gyventojų 
giminių, kurios nuolat už- 
puldinėja anglus iš paselų ir 
paskui pasislėpė kalnuose,; 
kur sunku dasigauti. 

Po keleto grąsinimų, Angt 
lijos valdžia pagaliaus nu-j 
sprendė panaudoti orlaivius 
nubaudimui neramių kalnų 
gyventojų ir liepė subombar 
duoti tris sodžius. Gi jei to 
nepakaks tai valdžia manan 

ti pradėti tikrą oro karę Hi- 
malajų kalnuose. 

SUTARTIES LIKIMAS 
NEAIŠKUS. 

V/ashington. D. C., lapkr. 
19 d. — Šiądien senatorius 
Lodge, republikonų lyderis: 
pastate-klausimą, kad butų! 
priimta taikos sutartis su jo1 
visais pataisymais, kam yra1 
|labai priešingas prezidentas' 
ir demokratai. 

Lodge įnešimas tapo at- 
mestas -55 balsais prieš 34, 
;ir priimta rezoliucija, kad 
paėmus sutarties klausimą; 
sekančioj senato sesijoj, 
mat senatas išsiskirsto. 

Manoma, kad dalis repub- 
likonų apleis savo vadą ir 
eis ant kompromisų su pre 

^zidentu ir demokratais. j 

CLEMENCEAU DUKTĖ I 
I ATVYKO AMERIKON. į 

New York, lapkr. 19 d. — 

Šiądien pribuvo New Yor- 
kan duktė Francuzijos pre- 
'miero Clemenceau. Ji keti- 

įnanti važinėti po Suvienytas 
; Valstijas su prakalbomis. 

|. TUZINAS KIAUŠINIU 
1.16. 

New Ycrk., lapkr. 19 d.— 

į Čionykštėse krautuvėse tu- 

jzinasš viežių kiaušinių kai- 
nuoja $1.16 ir manoma, kr.d 
apie Naujus Metus tuzinas 
kiaušinių kainuos iki $1.50. 

Paminklas kariškam "Tankui'' 

Francuzai ant tiek pamylėjo "tankus," kurie pasekmingai laužėsi per vokie- 
čių visokias pertvaras, kad net pastatu Paryžiuje kariškiems "tankams" paminklą. 

NAUJAS IŠRADIMAS 
TVARKYME GATVE- 

KARIŲ, 
Berlynas, lapkr. 19 d. — 

Majoras Cannon, kuris bu- 
vo Berlyne su Harries mi- j 
sija vežasi Amerikon naują1 
vokišką patentą gatvekarįų 
sistemoje. 

Su nauju išradimu, sako-, 
ma, bus galima vienam žmo- 
gui automatiškai tvarkyti 
judėjimą jei ne visų mieste, 
gatvekąrių tai didelės jų da-; 
lies. Gatvekarių judėjimą ga j 
Įima bus tvarkyti sėdint cent' 
ralėje stotyje; gi ant gatve-! 
kario nereikės nei motorma- 
nų nei kunduktorių. 

Jei tas ne pagira, tai ne- 

mažas stebuklas. i 

REIKĖJO 189 KULKU NU- 
SKANDYTI KONKRITO 

LAIVĄ. 
Lisbona. Portugalijos ka-1 

riškas laivas 'turėjo nemažai' 
darbo nuskanclyti Amerikos 
konkritini laivą. ! 

i 
Mat Suvienytų Valstijų 

konkritinis laivas užsidegė 
Lisbono prieplaukoje ir ne- 

skendo. Valdžia bijodama, 
kad, inkaro retežiu-' nude- 
gus, laivas nepadektų uosto 
įsakė laivą sušaudyti. Lai- 
vas vos po 189 šūvių pradė- 
jo skęsti. 

SOVIETU RUSIJOJE 
NĖRA ADVOKATŲ. 

Varšava. Specialis kores- 
pondentas laikraščio Ch/ca- 
cago Tribūne Berson prane- 
ša, kad sovietų Rusijoje vi- 
sai nėra prie teismų advo- 
katų, kurie tapo panaikinti 
sovietų valdžios. Bet kores- 
pondentas pažymi, kad so- 

diečių teismas yra gana tei- 
singas; mat korespondentui 
būnant Rusijoje prisiėjo pa- 
Ičiam stoti prieš teismą. 

Sukilimai 
Egypte 

Kairas, lapkričio 19 d.— 
Vakar šiame mieste minia 
buvo apsupusi policijos sto- 
tį; atvykusi Anglijos kariu- 
menė ėmė šaudyti. Pasek- 
mėje tapo ll^užmuštų ir 60 
sužeistų, 10 kuriu gyvastįs 
pavojuje. 

Šiądien irgi buvo didelės 
demonstracijos, bet dides- 
nių susirėmimų neištiko. 

* * 

Londonas, lapkr. 19d. — 

Iš Kairo šiądien pranešama, 
kad Aleksandrijoje ir kitose 
vietose vėl buvo sukilimai 
Egypto nacionalistų. 

Sakoma, kad priežastimi 
sukilimų Egypte, kurių pa- 
skutiniais laikais buvo visa 
eilė,, yra lordas Miller, mi- 
nisteris Anglijos kolionijų, 
kurį kaltina agyptiečiai ne- 

teisingume elgimąsi laike 
tirinėjimų. 

ŠVEICARIJOS TARYBA 
PRIELANKJ LYGAI 

B^m, lapkričio 19 d. — 

Šveicarijos nacionalė tary- 
ba, po 8 dienų debatų, 124 
balsais prieš 45 nutarė dė- 
tis prie tautų lygos. 

VALDŽIA REIKALAUJA 
PRADĖTI DIRBTI 

KASYKLOSE. 

1 Wash/ngton, D. C., lapkr. 
19 d. — Kuro administrato- 
rius Dr. Garfield šiądien pa- 
reikalavo nuo kasyklų savi- 
! ninku ir streikuojančių ang- 
liakasių,kad greičiau skubė- 
,ti susitaikyti, nes šalyje la- 

įbai reikalinga anglies. Jei il- 
gai nebus susitaikyta, tai 

|valdžia imsianti kasyklas 
J savo rankosna. 

KOLČAKO KAREIVIU 
SUIMTA 28,000. 

Londonas, lapkr. 19 d.— 
Čia gauta pranešimas iš 

| Maskvos, kad paskutiniais 
laikais bolševikų armija, už 

' imdama Omską, Tcbolską 
'Išim, Zuchalinską, Petro- 
pavlovsk ir kitus mjestus 
suėmė apie 28,000 Kolčako 
kareivių ir apie 1,000 afi- 
cierių. 

Pranešime taipgi pakarto- 
dama, kad buvo kėsintasi 
jant Kolčako gyvasties bom- 
bos ekspliozijoje užmušta 6 
kareiviai ir 12 sužeista.. 

: 
I 

ESTONIJA NEĮSILEIDŽIA 
RUSŲ. PABĖGĖLIŲ. .. 

Londonas, lapkr. 19 d. — 

j Ateina žinių, kad daugelis 
rusų bėga nuo ateinančių 
bolševikų Estonijon, bet es- 

tonų parubežinė sargyba 
juos sulaiko ties rubežiumi. Į 
Delei tos priežasties buirai 
rusų randasi be jokios pas- 
togės prie nemažo šalčio. 
Estonijos parubežyje. Jiems 
pagalbą teikia amerikoniška 
.pašalpos organizacija bend- 
rai su estonų Raudonuoju 
Kryžiumi. 

RADO KABANČIUS CAR- 
RANZOS DETEKTYVUS. 

1 Agua Prieta, Sanora, 
i lapkričio 19 d. — Apie 20 
mylių nuo Montezuma rasta 
igyrioje kabančiais du Car- 
iranzos detektyvai. Manoma, 
kad jie tapo pakarti Mek- 
sikos banditų. 

NUBAUDĖ MIRTIMI 21 
MOROKIETI 

i Madridas, lapkr. 19 d. — 

j Vakar tapo nubausta mirti- 
,mi 21 morokietis, kurie, bu- 

jdami Ispanijos kariškoj tar- 
• nystej, užmušė savo afcie- 
rius. 

Dorpate sutarta mainytis 
nelaisviais. 

Latviai perkirto vokiečių frontą. 
VOKIEČIAI VĖL BRIAU- 

NASI LIETUVON. 
i 

Kopenhagenas lapkričio 
18 d. — (Suvėlinta). Iš Kau 
no gauta telegramas nuo 
Lietuvos telegrafo agentū- 
ros," kuriame pranešama, 
jog apie 30,000 vokiečių 
kariumenės, kur esą ir af- 
rikiečiai pulkininko Forbek 

( 

kareiviai, perėjo Lietuvos 
rubežių. Vokiečių kariume- 
nė, kaip pranešama gabena-1; 
si su savimi į 400 šarvuotų' 
traukinių. 

•Ši žinia Kaunan atėjo iš 
Tauragės, kurioj taipgi pra- 
nešama, kad vokiečiai nieko j 
nelaukiant eina Šiaulių link.1 

I DORPATE SUTARIA 
.MAINYTIS NELAISVI A5S. 

Dorpatas Estot'n/ja, lapkr.' 
18 d. —Pranešama, kad pir-j 
mame susitikime tarp atsto- 

vų Baltiko šalių ir Rusijos 
sovietų greitai prieita prin-; 
cipe del apsimainymo ne-, 
laisviais. 

j Bet kituose klausimuose,' 
rodosi, bolševikai neketina 
skubintis daryti pradines su- 

tartis ir padarymas paliaubų 
tarp Baltiko šalių ir Rusijos 

| sovietų, rodos, įvyks netuoj. 
Nuo sovietų, kaip prane-' 

l 

šama, yra tik vienas pilna- 
teisis atstovas M. Litvinov, 
gi kiti esą tik jo sekreto- 
riais. 

Anglijos komisijonierius 
Rygoje, pulkininkas Tal- 
lants, užreiške, kad jis ne- 

ketinęs ir neketina tartis su 
Litvinovu bile klausimuose 
kaip apie tai buvo praneša- 
ma pirmiau ir taipgi nema- 

nąs dalyvauti Darpato kon- 
ferencijoje. 

LATVIAI PERKIRTO 
VOKIEČIŲ FRONTĄ. 
Kopenhagenas, lapkričio 

19 d. — Latvių biuras gavo 
žinią, kad vokiečių spėkos 
šiauriniame Kuršė ir Tukum 
distriktose tapo atkirstos 
nuo ruso- vokiečių svarbių- 
jų spėkų Mintujojė. 

Iš Rygos-taipgi praneša- 
ma, kad latviai užėmę Kem- 
mern prie Rygos įlankos 
kad gerokai prisiartinę prie 
Mintujojos. Vienoj vietoj 
buk es-į vos 6 verstai nuo 

Mintaujos. 
$ * 

Gi vėliausi pranešimai lat 
viu spaudoje tvirtina, kad 
vokiečiai betvarkėje trau- 
kiasi iš Mintaujos linkui Vo- 
kietijos rubežiaus. 

FINLIANDIJOS LINIJA 
PIETINĖN AMERIKON. 

Wash/ngton, D. C., lapkr. 
19 d. — Vaisbos departa- 
mentas šiądien gavo prane- 
šimą, kad įsteigta tiesioginė 
laivų linija tarp Finiiandi- 
jos ir Pietinės Amerikos. 
Liniją įsteigė švedų kom- 
panija. 

VOKIEČIAMS PAMINK- 
LAI ANGLIJOJE. 

| Gswestry, Anglija. Dist- 
rikto taryba nusprendė leis- 
ti viekiečiams statydinti pa- 
minklus vokiečiams karei- 
viams, kurie esą palaidoti 
čonykščiose kariškuose ka- 
puose. Mat Vokietija leidu- 
jsi statyti paminklus ang- 
lams kareiviams palaido- 

tiems Vokietijoje. 

5,000 FRANKU KIEKVIE- 
NAM SUAREŠTUOTAM. 

Strasburg. lapkr. 18 d. 
(suvėlinta) Laike karės Vo- 
kietijos valdžia buvo su- 

areštavusi penkis tukstun- 
čius Alzacijos gyventojų. 
Dabar Vokietijos valdžia 
sutiko užmokėti Francuzijai 
25,000,000 frankų nuosto- 
lių minėtiems suareštuo- 
tiems. 

ATIDENGĖ KALĖDINI 
SUOKALBI PRIE* 
VALDININKUS. 

Philadelph/a, Pa., lapkl*. 
19 d. — Vietos policijos vir- 
šininkas praneša, kad ati- 
dengtas didelis suokalbis 
ant valdininkų gyvasčių, 
siuntinėjant bombas vieton 
kalėdinių dovanų. 

Visus faktus Philadelphi- 
jos policija iki šiol laikosi 
paslaptyje; net nei Wash- 
ingtono viršininkai apie tai 
dar nežino. 

GERIAUSIA MOTERIS 
40 METŲ. 

Londonas. Tūlas žymus 
artistas užreiškė, jog mote- 
ris 40 metų geriausiai tinka 
draugijiniame gyvenime. Ji 
yra gana grakšti ir išmin- 
tinga. Gi su jaunomis mef: 
gaitėmis, girdi, tik žiopliai 
gali tinkamai linksmaintis. 

ORAS 
Cliicagoje ir apielinkėjc. 
Šiądien giedra; mažp at- 

maina temperatuioje ; kįlan- 
ti pietvakarių vėjai. 

Saulėtekis, 6:46; 
! Saulėleidis, 4:25. 
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ANGLIAKASIAI KOVOS 
SUKURYJE. 

Su visasvietinės kares pabaiga apsi- reiškė aiškus ir smarkus darbininkų bruz- 
dėjimas visame pasaulyje. — Darbinin- 
kai apšaukė žūtbūtinę karę darbdaviams.! 
Ir jie iaimės, nes kovoja už "savo 
teises", už tą, kas jiems priklauso. 

Štai angliakasiai-darbininkai apšaukė 
streiką, kurį parėmė v;rš keturių šimtų tūkstančių žmonių. Tiesa, tas streikas tu- 
rėjo atnešti daug nuostolių ir net skaudžiai 
atsiliepti ant plačiosios visuomenės. Vie- 
nok, darbininkai, juk, jr gali laimėti tada, 
kada jų streikas neša nuostolius darbda- 
viams, arba kada jų darbo vaisiai labai1 
reikalingi plačiai visuomenei. Kitaip dar-i 
bininkams nėra išrokavim© streikuoti. Į Tečiaus šis angliakasių streikas tapo; "oficiališkai" pertrauktas. Įsikišus vai-į 
džiai, streikierių-darbininkų vadai strei-j 
ką atšaukė. — Darbininkų reikalavimai: 
tai išsiristi tarybų keliu. Streikieriai 
tuomi nepasitenkino, nes jie pamatė, kad j 
prieš juos pavartojama prievarta. Todėl i 
tik tula streikierių dalis sugrjžo darban.—I 
Kiti gi tęsia streiką tolyn ir laukia tarybų! 
užbaigos. j Ištiesų butų protinga, jei valdžia pa- 
sistengtų išrišti to streiko klausimą "ra-j 
tfiiu" budu, patenkinant darbininkų reika- 
lavimus ir suvaldant darbdavius bei nusta-į 
tant "maksimum" anglies kainas. 

Tiesa, sulyg nranešimų iš Washingto- 
jjo, tikimasi, kad angliakasių streiką uz-i 

baigs tarybos. Iš kitos pusės skelbiama,: 
kad darbo m misteris Wilson išsireiškęs, i 
jog reikalavimas 30 darbo valandų sa- 

yaitėje ir pakėlimas mokesties 60 nuošim- 
čių yra "negaiimas" daiktas. Žinoma, tą! 
"galimybę" parodys ateitis. i 

Kaip ten nebūtų, bet ar^ įakasiai tu- 
rės laimėti. Juk, esant reikalui, angliaka- 
sius gali paremti kitų rųšių darbininkai. 
Priegtam, sekančių metų kovo 31 d. pasi- 
baigia 4 metų kontraktas tarp darbdavių; 
ir darbininkų pris kietosios anglies (dabar 
streikuoja minkštosios anglies angliaka- 
siai), — taip kad nuo balandžio 1 d. gali j 
prasidėti kitas streikas. 

Sunku bus valdžiai sulaikyti anglia-' 
kasius nuo streiko; jeigu ji rūpinasi di- 
džiumos gerove, tai tur?s "aštriai" pasi- 
elgti su darbdaviais, panaudojant prieš 
juos "prievartą1 \ 

Sunkus angliakasių darbas, — taigi 
turi buti pagerintos jų darbo išlygos. — 

Angliakasiai laimes, nes teisingi yra jų 
reikalavimai. 

STVERIASI PRAKTIŠKO DARBO. 

Pairo Rusija revoliucijos metu. Užsi- 
darė fabrikos, aptuštėjo bankai, sugedo 
geležinkeliai ir tt. ir t.t. žodžiu sakant, 
visa ekonominė šalies buitis susmuko, o 
žmonės pradėjo kęsti baisų badą, šaltį, įvai 
riausius nepatogumus. 

Bet pastaraisiais laikais rusų žemė, 
matyt, vėl pradeda tvarkyties. Neprotingi 
ir neįvykdomi kraštutinumai jau ima dilti, 
revoliucijos periodas baigiasi, ir reališki 
šalies reikalavimai pradeda skverbtie^ į 
pirmą vietą. 

Jau ir iš vietinių didžiųjų laikraščių 
pranešimų galima numanyti, kad Rusija 
tikrai taisosi žengti normalško gyvenimo 
vėžėmis. Nesenai vienas europinis Chiea- 
gos "Tribūne" korespondentas taip rase: 
"Laike septyniolikos mėnesių Rusija gy- 
veno idealais, pažadėjimais ir revoliucijo- 
mis; dabar-gi Rusija kreipa savo žvilgs- 
nį į tą, kad turėti užtektinai duonos ir au- 
tuvo". Toliau tas pats korespondentas pa- 
žymi, kad visi geresni protai dabartinėje 
valandoje rūpinasi išrišti praktiškus ir ko- 
mercijinius klausimus. Esą rusai dabar 
daugiau mintiją apie garvežius, apie van- 

deninių kelių sutvarkymą, apie inžinierius 
ir agionomus, negu apie abstraktiškas, ža- 
vėjančiai skambančias teorijas. Tenykštės 
dirbtuvės irgi pradeda normališkiau dar- 
buoties. mažėja ir bado pavojus, visame 
kame prasideda tvarka ir sistema. 

Smagu girdėti, kad visuose rusų vi- 
suomenės sluogsniuose jau pradeda atbus- 
ti sveikas patriotizmo jausmas: noras dar- 
buoties tėvynės labui, idant iškovoti jai 
jiegą ir gerbūvį, apie kurį nuolat svajojo 
geresni Rusijos žmonės. 

Nuvargo rusai nuo nuolatinių revoliu- 
cijų ir jas lydinčių suiručių. Jie dabar žūt- 
būt yra pasirengę atgaivinti savo ukę ir 
pramonę, grįžti į normališką ekonominę 
buitį. Ir nereikia abejoti, kad daugmilijo- 
ninei Rusijai tas pavyks, neatsižvelgiant, 
koks bus vardas jų vyriausybės. Žadama 
taika su talkininkais ir blokados panaiki- 
L.mas žymiai prisidės prie išardytos ir al- 
kanos Rusijos atstatymo. , 

Gaila mums Rusijos žmonių. Gal nei 
viena tauta tiek neiškentėjo bado, šalčio, 
ligų ir kitų karės palydovų, kiek rusai. 
Skaičius kritusių ir sužeistų rusų karės me 

tu irgi yra nepaprastai didelis. Negalima 
netrokšti tiems vargo sūnaitis kuogreičiau- 
siai užgydyti karės žaizdas, sugrįžti į nor- 

mališkas gyvenimo vėžes ir įftoti į pasaulio 
tautų šeimyną visoje savo grožėje. 

PERGALĖS ATBALSIAI 
RINKIMUOSE. 

Paryžiaus socialistų laikraštis "Bon 
Soir" (nuo lapkr. 18 d.) pranešė, kacl so- 

cialistų patrija pralošė rinkimus. Tai la- 
bai įstabus apsireiškimas. 

Francuzijos rinkimuose konservativai, j 
viduriniai ir nacionalistai užtikrino atsto- 
vų bute 4f/4 vietas, o kraštutinieji turės tik 
tai 54 vietas.- Priegtam, 221 — išrinkta iš 
pirmiau buvusių atstovų. 

Tas dešiniųjų laimėjimas — tai Pran- 
cūzijos kares laimėjimo pasekmė, tai trium 
fuojančių pergalėtojų- atbalsiai. Tą aiškiai 
patvirtina Clemenceau laimėjimas rinki- 
muose. — "Cleemenceau pergalėjo, baisiai 
pergalėjo" — rašo "Bon Soir", — tečiaus! 
respublika netaip pergalėjo". 

Priešingai, Belgijoje laimėjo socialis- 
tai. Jie naujame atstovų bute turės 25-27 į 
atstovus daugiau, negu senąjame atstovų są 
statė, t. y. 65-67 narius. Katalikai pasili- 
ko didžiumoje senate. 

Teatras ir Muzika. 
Rašo Stasys Šimkus. 

IŠ KALBŲ APiI DAILĄ. 
II 

Triūsiame, dirbame jėgas, 
mintį ihtempdami, kad užtek 
tinai prisigaminus, pasikuo-1 
pus sau ir savo šeimynoms 
valgio, rubų ir kit-ko, kas' 
reikalinga, kad išlikti gyvu, 
ir nekentėti fiziško skaus-' 
mo. Vieną reikalingą daik-1 
tą ingiję, jieškome kito. | 
Taip ir slenka musų pilkas 
gyvenimas. 

Bet dažnai juk mintis "iš- j 
eina iš vėžių" ir nuskrieja j 
į neregiamas erdves, kur 
"matome" daugybę neap- 
čiuopamų daiktų, "girdime" j 
nesakytų kalbų, gėrimės ne-.1 
dainuotom/s dainomis ir gra ! 
žiais apsireiškimais, kuriuos! 
da ne akys regėjo, nei au-j 
sys girdėjo. 

Tai vaidentuvės berybėje 
karalijoje. 

Trūkstant grožybių "čion ! 

—jieškome "ten", ir puošia- 
me, dabiname tą rūstų ke- 
lią, kad tik lengviau juo bu- j 
tų eiti. 

Taip skina ir skina iš to 
nematomo daržo žmonija 
sau gėles, visokio pavidalo, 
visokio kvapsnio, visokių 
varsų, kol visą žemės skri- 
tulį neapkaišys. 

Pasiskirstėme ir imame iš, 
ten," kas kam patinka ir, 

puošime, kas kur pritinka.; 
O tų grožybių "ten" bega- 
lės: viena nuskinj — šimtai 

1 

vėl pražys... 
Mums tenka puošti tą že- 

mės skritulio sklypelį, kur 
upė Nemunas vingiuoja. Ir 
iš senų-senovės, savo var- 

gykelius toj šalyj jau dabina 
m e: tai pasakų-pasakas 
tai gražias gėles veisdami, 
skleisdami, ausdami margas 
juostas, dainas tverdami, 
žaislus, vaizdus vaidindami. 
Nuo piemenuko su birbynai- 
te, iki sulinkusio senuko, vi- 
si tą dailų darbą dirbame, 
kol išpuošim, iškaišysim 
mums tekusią pasaulio da- j 
lelę — Lietuvą... 

DAILĖS ĮSTAIGOS 
CHICAGOJE. 

Tarpe mūsiškių yra ne-1 
mažai mylėtojų tyrosios dai- 
lės. Gal yra tokių, ką neži- 
no, kur ir kuomi galima pa- 
sigėrėti. Šiuomi pažymime ! 

svarbiąsias vieta:. 

Tepi/ory stė, Skulplura. 
Kas sekmadienį nuo ryto 

iki vakaro yra atdaras Art 

Institutas. Inėjimas uždyką. 
3-jose ir 4:15 po piet už 10 
c. galima ten-pat išgirsti 
populiari koncertą. Šiaip vi 
są dieną galima apžiūrėti 
daugybės paveikslų, skulp- ] 
turos išdirbinių, senovės in- 
domumų. Ten pat uždyką 
galima klausyti paskaitų 
apie dailą. 

Apačioje namo yra ir val- 
gykla. tat galima patogiai 
ir naudingai praleist ten vi- 
są dieną. 

Art Institutas yra ant Mi- 
chigan av., ties Adams St. j 

Simfonija 
Penktadieniais 2:15 po 

piet ir šeštadieniais 8:15 va 
kare Orkestrą Hali (Michi- 
gan ave., ties Art Institut) 
esti simfoniniai koncertai. 
Programas ir atliekantieji 
ji yra augštosios rūšies. 
Kiekviename koncerte apart 
didžios ir puikios simfoni- 
jos orkestros esti ir solistai 

(pianistai, dainininkai, 
smuikininkai). Mylintiems 
puikią muziką, yra tai neap- 
kainuota proga pasigėrėti 
augštaja mizika. 

C eras ir patogias vietas į 
simfoniją galima gauti už 
2oc. Tiktai reikia visuomet 
pirkt savaitę anksčiau, penk 
tadieniais iš ryto. Progra- 
mas esti penktadieniais ir 
šeštadieniais tas pats. Kuri 
diena kam patogesnė — tą 
sau ir pasirenka. 
Opera. 

4—5 kartus Į sąvaitę Au- 
ditorium teatre (Congress 
ir Wabash av.) esti opęros. 
šeštadieniais 2:15 po pietų 
buna vis papigintomis kai- 
nomis. Už 85c, už $1.00 pir- 
kus bilietą, galima gerai m a 

tyti ir girdėti. Bilietus pa- 
togiausia pirkti sekmadie- 
niais ateinančiai sąvaitei, 
tuomet pradedama parda- 
vinėti, tat galima pasirink- 
ti ir dieną ir vietą. 
Recital. 

Kas sekmadienis 3 po pie 
tų didžiose koncertų svetai- 
nėse vis esama koncerto ko- 
kio nors solisto—ar tai pia- 
nisto, ar daininko, ar smui- 
kininko. Čion sulyg noro 

galima sau pasirinkti. Už 
$1.00 galima gauti vietą. 
Drama. 

Blackstone teatre per są- 
vaitę lošiama dramą arba 
komediją. Kas savaite mai- 
noma Lošėjai geri; veikalai. 

(Tąsa ant 3 pusi.) 

i JUOKIUS PUODAS, KAD K'TILAS JUODAS, j 
Nelengvi buvo Europos 

utilitaristams pradėti karę, 
daug darbo jie turėjo ir kol 
ją užbaigė. Bet visgi po 
keturių su puse melų baisio- 
ji organizuota žmogžudy- 
'bė šiaip-taip priėjo prie ga- 
lo. Garsioji Paryžiaus Tai- 
kos Konferencija ir gį bai- 
gia savo dienas, o visuome- 
nė dabartiniame momente 
daugiausiai kalba apie taip 
ilgai laukiamos taikos pa- 
sekmes. 

Čia, Suv. Valstijose, da- 
bar daugiausiai piktos lul- 
žies liejama prieš Wilsono 
Taikos Lygą ir šantungo 
provncijos klaus;mo išfioi- 

imą. į kitus Talkos Konfe- 
! 
rencijos trukumus plačioji 
amerikiečių spauda ir jų vi- 
suomenės veikėjai mažai do 
11103 tekreipia. Bet daugiau 
siai "pipirų" kiuna,—tai Ja- 
ponijai. Suv. Valstijų se- 

natoriai ir kongresmanai 
viešai vadina Japoniją im-, 
perialistiškiausia valstija pa 
saulyj, reikalauja atšaukti; 
kantungo nuosprendį, sulygj 
kurio gan didelė Kinijos pro 
vincija patenko \ Japonijos 
kont olę. Daugeliuose Eu- 
ropos kraštuose irgi dau-' 
giausiai kaltinama Japoniją [ 
už jos netikusi elgimąsi tai- 
ko o tarybose. 

Kad Japonija yra kalta 
už savų nagų kišimą j sve- 
timas šalis, kad Japonija 
yra didžiai imperhl.siinė 
valstybė, tai apie tai nega- 
li būti dviejų nuomonių. į 
Bet argi kitos viešpatijos, 
laimėjusios šią karę, yra 
daug kuo geresnės už "te- 
kančios saulės" šalį? Kodėl 
Amerikos senatoriai nekalti 
na kitų šalių už svetimų 
kraštų vogimą? Juk Francu- 
zija ir Anglija kelis kart 
daugiau už Japoniją prisi- 
grobė visokių žemių šioje 
karėje už "demokratiją", 
bet prieš jų nešvarius ape-j 
titus jokių rezoliucijų ne-; 
Įnešama i Washingtono pari 
1 amentarinius butus. Sąži-j 
ningesniems ir protinges-i 
niems žmonėms, kuriems ob 
įektivė t i eta yra augsciau 

už viską, privalu smerkti vi- 
įsus, kurie ima tą, kas jiems 
nepriklauso. P;, sižiurėkim, 
ką fuko gryiv faktai apie 
imperialistinius Karėje daly- 
vavusių vaVijų grobius. 

T:.ek daug pamazgų vi- 
sur pilama ant Mikados gal 
vos užtat, kad Taikos Kon- 
ferencijoje japonams pasi- 
sekė pajungti 200 kvadra- 
tinių mylių kiniečų terito- 
rijos ir gauti leidimą eko- 
nomiškai išnaudoti Shan-: 
tungo provinciją. 

Dabar pažiūrėkime kiek j 
gavo Anglija laimikio šio- j 
je karėje. Virš 600,000 kv. j 
mylių buvusių vokiečių ko-j 
lonijų Afrikoj tapo atiduo-, 
ta Jono Buliaus valdžiai.' 
Apart to, Taikos Konfcre.u- 

cija, nors ir netiesioginiu ! 
budu, leiclo Anglijai laisvai j 
šeimyninkauti Egipte—virš | 
milijono kv. mylių žemes 
plote. Bet ačiu taikos su- 

tarčiai Anglija daugiausiai 
j pelnė ne Afrikoj, bet Azi- 
Ijoj. Afganistano šalis už- 
ima 250,000 kv. mylių, ir 
Anglija paskelbė savo pro- 
tektoratą ant jos. Rytinis 
Turkestanas, 600,000 kv. 
mylių, buvusių kiniečių pro 
vincija, irgi pakliuvo j Bri- 
tanijos politiką įtekmę. 
Tibetas, 750,000^ kv. mylių, 
oficialiai yra paskelbtas Bri 
tanijos Įtekmės sferoje. Di- 
delės ir turtingos Kinijos 
žemės: Szechuen ir Swan- 
tung su Yangtse kloniu irgi 
tapo pavestas politiškai An- 
glijos kontrolei 

8US DAUGIAU 
~ 

LIETUVOS KAREIVIAI. 

S y iet< f 
Dešinėj pusėj stovi STAN. PROKOPAS, kuris tarnauja Kau- 

no batalijone. telefonistu komandoje; grc su Juom stovi jo draugas. 

Lietuvos kareivis S. Proko- 
pas iš Kauno rašo savo broliui 
P. Prokopui, Cleveland, Oliio. 
Laiškas rašytas spalio, 5 d., 
1919 m. (neištisai talpina 
me.) 
Mylimas brolau! 

Sveikinu Jus ir duodu žino- 
ti, kad aš nuo praeito balan- 
džio mėnesio tarnauju Lietu- 
vos kariuomenėj Kaune. Labai 
linksma Lietuvos kariuomenėj 
tarnauti. Viskas mokinama lie- 
tuvių kalboj. Neužilgo mano- 

me išvažiuoti ^inti savo tėvyne 
nu> lenkų bei bolševikų. Aš 
tarnauju telefono armijos sky- 
riuj. kuir mus mokina kaip 
parvažiuoju. Lietuva kariuo- 
menėj tarnauju, bet namiš- 
kiai dažnai pas mane j Kauną 
atsilanko ir aš dažnai namon 

pervažiuoju. Lietuvos kariuo- 
menėj tarnauti—tai ne Rusijos, 
kurios kareivis, y t kalinys bū- 
davo suvaržytas. 

Pirmiaus mes nešiojome vo- 

kiečių uniformą, gi dabar pa- 
keičiame Amerikoniška. Aš 

[ jums prisiunčiu savo ir savo" 
draugo J no Vitkausko karei- 
viškuose rubuosi nutrauktą pa 
veikslėlį. Kai]) atrodau? 

Karės metu mes daug vargo 
gavonvs panešti ir pabadauti. 
\* kiečiai labai žiauriai elgėsi 
su Lietuvos gyventojais. P»uvo 
beveik \ isa atėmę. liet' 
dabar gyventojai vel pradeda' 
prasigyventi." I 

Julius Balčiūnas (Chicago)^ 
aplaikė nuo Lietuvos karei vfc. 
Aleko Lenkimo laišką, kur tarp 
kitko rašoma: 

"Mes giname savo tėvynę 
nuo visų priešų, ypač mio bol- 
ševikų ir lenkų, kurie nori už- 

imti musų tėvyne. Taigi mel 
džiame ir jus, broliai Ameri- 
kiečiai- nesigailėti mums paspir 
ties, nes Lietuva per tokį ilga 
karės metą vra pavargus ir 
biedna. 

"Kada Lietuviai saunoriai 
Į pradėjo stoti i Lietuvišką ka- 
riuomenę, bei ją organizuoti, 
buvo labai sunku, nes mes nie- 
kt* neturėjome, nei ginklų, nei 
•rūbų. Tuom sykiu daugelis iš 

! musų juokės ir pirštais rodė. 
į Yiemok mes nežiūrėjome ant 
to viso ir varėme pradėtą savo 

chrbą toliaus. Ir kasdien vi-> 
daugiaus pribūdavo saunorių, 
ir taip musų kariuomenė aug«» 
ir augo. Gi dabar jau tikra disr 
ciplinuota Lietuvos kariuome- 
nė. 

Jau baigiame visus priešus 
varyti iš Lietuvos, nors nmjns 
tas sunku, bet v i stiek mes iš 
kovosime Lietuvai laisvę. Mes 
savo krauju atpirksime tėvų 
žemę. Tatai ir jus amerikiečiai,' 
kuom galėdami prisidėkite prie 
iškovojimo Lietuva' laisvės; 
kuom galėdami remkite Lietu- 
vos kariuomene ir gyvento- 
jus/' 

m$s periame Liberty Bonda u 
pilng. "uash" vertę. Atnefcldt# 
arba atsiųskite. 
Atdara kasd'.eu nuo 9—I 
Utarninkais Ketversola lr 
Subatomia 9—9. 

CASH 
J.G- SACKHEIM & CO. 
1335 Milwauke Ayc. 
tarpe Woo0 Jr Paul'na gatrly: 

Kurie garsinasi Dienraštyje ''Lietuva — tve- 
ria pamatą savo bizniui. Garsinkitės! 

Žinomas p*ir 25 metus ir Valdžios prižidrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirkia 

taip ir dabar 

SIUNČIA PIK {LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Noriu/Hua gauti prekes pinigų ir kitų žiuių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washm£i.on Street, Ncw York, N, Y. 



teatras ir muzika. 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

atsižvelgiant j amerikonų 
* dailės skonį, pusėtini. Pra- 

džia vis 8:15. Bilietai nuo 
50 c. Galima gauti visuo- 
met 

Daina. 
Kas ketvergas Mark 

White svetainėje ecti lietu- 
tuvių muzikališkos draugi- 
jos "Birutė" dainų pamo- 
kos. Čion susispietė jau 
apie 100 žmonių. Rimtam 
jaunimui čia tinkamiausia 
vieta. Mokinimasi dainuo-i 
ti, lošti. Po pamokų vis es- 
ti žaislai ir šokiai. Įstojimo 
$1.00, metinės mokesties $2. 
00 metams; merginoms ir 
moterims pusė to. 

Maždaug tą patį galima 
rasti ir kituose didmiesčiuo-į 
se, kaip New Yorkas, Bos-! tonas, Philadelphia. i 

Tiktai, suprantama, te- 
nykštes įstaigos vadinamos 
kitokiais vardais. 

Brooklyne susitvėrė pažy- 
mėtina nauja dailės organi- 
zacija. Tai Operetes draugi- 
ja. Jon susispietė veikliausi 
ir gabiausi New Yorko dai- 
ninkai. Jau pasekmingai su- 

rengto keletas vakarų. 
Muzikos vadu draugijoje 

yra p. K. Strumskis. 

I/etuvių tautos teatrui 
Kaune labai sekasi. Persta- 
tumus daroma trissyk j sa- 

vaitę. Publikos visuomet 
esą prikimšta. 

Apart to Kaune lošia dar 
p. Vaičkaus trupa. Ir šiai se- 

kasi gerai. 

Kaune įsteigta Muzikos 
ir Dramos mokykla. Moky- 
tojauja Naujalis, Brazys ir 
kiti. Vedėiu yra p. Talat- 
Kelpša. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durv, L®ntw. P.lirtų Ir Stogam* Popiarfc SPECIALIAI: Maleva malevojimul atubu Ii vidau*, po $1,50 ui galiom 
CAFJR BROS. WRECKING CO. 

J00M039 80. HALSTEO STREET, CHICAOO, ILL. 

JA [r IŽE JO 13 SPAUDOS KNYGA VALGIU GAMINIMAS IR NAMU 

PRIŽIŪRĖJIMAS. Kurioje telpa 400 geriausių parinktu Ir išmėgintų valgių. Gražiai sutaisyta turi 1G4 pusiaujui. Dydžio f»x6. Kaina $1.00 su prisiuntimu. Prisiųsk $1.00 {dėjęs į laišką ir knygą tuoj prisiusime. 
Aflrouuok: JUOZAPAS P. BUDRIK 

3343 80. HAL3TED STREET, CHICAGO. ILL. 

Pinigai j Lietuva jau Nueina 
PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 

Siuskite per Lietuvių įstaigą 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO„ Vedėjai. 

3249 S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 
Kreipkitės raštu iš kitų miestų. 

1 .enkai taip daug padarė ž^au 
rumų paimtose gudu gyvena- 
mose-srityse' jog jiems nušvies 
ti jau nepakanka laikraščio ir 
reikalinga buvo išleist i vi s i 

didžiulė knyga, kad nors šim 
tinę tų žiatirumų dalį aprašytų. 

Tokia knyga jau parašyta, 
spausdinama ir netrukus bus 
išleista. Ja parašė vienas arsk- 

komingų gudų visuomenės dai 
buotojų; paremta ji grynai pa- 
tirta medžiaga ir paduoda 3.5 
oficialiuos dokumentus. Pus- 

lapių ar 300. Knyga vardu "Gu 
dai ir Lenkai" rusų kalboj. 

Augsticji Technikus kursai. 

Kurdami nepriklausomą Lie 
tuvK)s valstybę jaučiame bene 
labiatisiai trukstant specialistų 
technikos srity j. Del tos prie- 
žasties buvo iškeltas klausimas,' 
kuri > budu organizuoties aUgš 
tajam technikos mokslui eiti.! 
Tačiau iškelti klausima ir tuo1 

v 
i 

baigti negana, reikia rasti bū- 
das sumauymą įgyvendinti. 

Kalbėti šiandien apie augs- 
tąją technikos mokyklą Lietu- 
voj peranksti, nes trūksta lė- 

šų, įtaisymų ir pagaliau, galiu 
čių šiuo laiku vien mokslui at- 

sidėti, mokytojų. Valstybė turi 
daug neatidėtinių reikalų, kon 

kuruojančių su augštosios mo- 

kyklos kurinio reikalu. Tačiau 
yra žinoma, jog* Švietimo Mi- 
nisterija rūpinasi stipendijo- 
mis, idant dar šįmet įvairių spe 
cialybių studentai (ės) galėtų 
išvažiuoti į užsienį mokytis. Zi 

nome taip pat, jos stipendijų vr 

šiems neužteks. Užtat reikia s'J 

rasti galimybę eiti tolesnį mok 

slą čia pat. Tai platus klausi- 
mas. Jei technikai nori įsteigti 
sau kursus, tai to paties pano- 
rės ir medikai ir agronomai r 
1.1. Tokiuo budu iškyla kiausi* 
mas kurimo viso uiliversito. 

Betgi jo šįmet nebus. O kursai 

galėtų buti: jei ne visiems da- 

Tlifl P Reikia Sukelti 

I Ii II y 
^^8tuvos Pas^°^' 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOORE1CIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILITONA DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN LIETUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė sc 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos hietuviu Taryba pripažįsta ir apsiima rauti sutartį tarp 
Uct'ti'os raidžios ir Amerikos Lietuviu Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5 >2 niios 

Ko mums dar laukti ilgiau^Pildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų • 

Už $50.00 reikia iimiokėti nemažiau 5.00 
" S]00.00 " " " $10.00 
•" $500.00 " " " $50.00 
$1000.00 

" " " $100.00 
> 

I 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojau s su reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET * BOSTON, MASS. j 

Šiu .mi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčia pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 

DR. VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
Ar esi nervuotas, skauda palva, trumparegysti 
paeina' nuo silpnų uViti. Scrgfikite savo rcfci 
iimą. Ypatinga doma atkreipiame š vaikui 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vakaro. Nedėk: 10 iki 1 valandos. 
Ofisas 1553 West 47-ta kampas 
Ashland Ave. Telefonas Drover 9660. 

» 111 m,»m m K'' 

Dr. G. M. Giaser 
Prakukuoja Jra 8f motai 

•149 t. Morgan lt, kart* u ®t 
lpeolall«ta« Moterį S >ltj, Vyrllkj, 

ir Chronišku Lipi. 
Valandos: 8—10 ryto, U—I 90 
piet. l—a vak., N«1<S!. 9—i. 

TELEFONAS YARDS M7. 

Tel Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DEN7MSTA8 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedėllomis pagal sutarlm? 
4712 SO. ASHLAND VENUE. 

arti 47-toa GatvSs. 

Df. I. HGrzman 
lš RUSIJOS 

r-rai ueiumms žinomu per 16 a« 

tų kaipo patyrei gydytojas. ckirurg* 
ir aLuįrris. 

Gydo aitriai Ir chronifica* ligas, n 
rų asotenj ir Taikų, pagal nau)autfa 
vetodas. S-Ray u kitokius eW.-tw 
prietaisu*. 

Ofisai ir Laboratvrijc: 1025 W. I8tb 
Street, neto!i FuOc Street. 

VALANDOS: Nuo 10—\2 piety, It 
6—0 vakarMs. Te'.ephone Canal 3U0 

GYVENIMAS: 3412 So. Talsteį 3u ; 
VALANDOS: S—9 rrv, tiktai. 

Phon« Canal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

...Dentistas.,.. 
Naujienų Name 

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

iki 9 vakare. 

£ 

Phone Boulez'ard 2160 ! 

Dr. fl. J. Karalius Į 
UŽ31SEN ĖJUSI 08 

L i G O t 

Valandos: 9 Iki 12 ir 4 Itf 8 j 
vakarai*. 

s 

3303 SO MOF.CH STREET 
f 

lykams, tai bent tiek, kiek leis 
aplinkybės. 

Yra žinoma/ kad Švietimo 
Ministerija aic tarpu šiuo rei- 
kalu nenori imti iniciatyvos sau 

tačiau tikrai prielankiai remtu 
visuomenes pastangas austa- 
jam mokslui Lietuvoj palaiky- 
ti. Cia turime galvoj augs t uo- 

sius technikos kursus. Reikia, 
kad tokiems kursams rastųsi 
mokytojų ir šiek tiek lėšų. Pa- 
dėtis sunki, nes Švietimo Mi- 
nisterija tuo tarpu to viso pa- 
rūpinti negali; čia visa viltis— 
visuomenės parama. Ir mes ti- 
kimės, jog mūsų technikos mok 
slo žinovai: profesoriai ir inž> 
nieriai neatsakys padėti moky- 
tis Lietuvos studentams (ems) 
taip ilgai neturėjusiems progos 
mokytis, o visuomenė, tikimčs 
neatsakys aukų tam pradeda- 
majam augštosios mokyklos, 
darbui. Galima spėti, jog kur- 
sams išlaidos nebus perdidelfcs, 
tik rasime visuomenės užuojau 
tos. Kalbėdanjii apie technikos 
kursus, turimė akyvaizdoj ben 

drą viena kita speciklinį daly- 
ką, mes galėtum iš vien dirbti 
su draugais matematikais, gam 
tininkais, chemikais. Gal paga- 
liau sektus sutaikinti mokyme 
si laika ir vieta su bendrais 

c w 

augštaisiais kursais, kurių tik- 

slias- kai girdėjome, bus duoti 
Lietuvos studentams progos pa 
žinti ta, ko svetur neišmokjsi- 
me, būtent Lietuvos istoriją, 
literatūra ir kita ka. Žodži" sa- 

kant 2—3 vakaro valandos bu- 
Itu skiriamos reguliariam mok- 
slui. Išeitasis,kursas, patikri- 
nus, galėtų bviti priskaitytas, 
stojant į augšUją Lietuvos 1113 

kvkla, kai ji netolimoj ateity 
bus įkurta. Tuo būdu mes čia, 
namie, galėtume muksią eiti. 

Kadangi labiausiai tat turi 

rūpėti mums' moksleiviams, 
tai mes patys privalome visa 

energija imtis visur klabinti 
del šito mušti reikalo: privalo- 
me rasti prielankumo ir visuo- 
menės paramos. Reikalas sku- 

botas, ir jau metas imtis darbo, 
jei dar šįmet norime mokytis. 
"Lieti vos" 205 No. draugai stu 

dentai(ės) kviečiami Į susirin- 
kimą IX Z2: GelžksM't Valdv- 

c « 

bos salėje '(Duonelaičio g-ve 
No. 34) pasitarti del organiza- 
vimo augštųjų technikos kursu. 
Reikia pasitarti, kaip veikiau 
pradėjus darbas. Musų visų pa 

reiga yra prisidėti prie nttspren 
dimo tokio svarbaus klausimo. 
Jei mustt draugai, einą karo 
tarnvba, visa savo laika aukoja 
Tėvynei, tai mes irgi neprivalo 
me leisti laiko niekais ir turi- 
me savo atliekamą laiką sunau 

doti mokslui, kuris d"os mums 

kiekvienam progos patarnauti 
Tėvynei! 

Taigi, draugai, į darbą! 
D. K. 

CLEVELAND, 01110. 
PRANEŠIMAS. 

Lapkričio 23 d., German 
svėt., 1610 E. 55 gatvės- Var- 
po Choras perstatys veikalą 
"Audra Giedroje." Taipgi pro 
gramas bus ir kitokiais daly- 
kais pamargintas. 

Tatai vietos lietuviai nepa- 
mirškite atsilankyti Į šitą va- 

karą, nes neatsilankę gailėsi- 
tės. Šokikas. 

— Mudu buvova pirmiaMS 
susitikę. Ar ne? — ji tarė, kuo 
met jis ją bučiavo. 

— Tur but tik bučkio skonis 
panašus, — atsiliepė jis. 

GREITA PAG-E3LBA 
Silpnybes, paeinančios nuo poraidirbimo. pailsimo, sąnariu ir raumenu sustingimo, skausmu strčnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN°EXPELLEEI i* Dranga Reikale99 
Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, d n u gi aus bo jo neapsieina. Yra tik vie»ias Pain-Espelleria ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženH utos musu vaizbaženkliu 

ANCKCR (Ikaras) ^ guantpokelio nėra vąizbaženklio ikaro, tai jis i*čra tikras ir ji e. Visose aptiekose po 3ūc. ir Goc. Taipgi galima gii-tl pas i3di 
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broaciway, New York 

Geriausia Sekasi 
\ 

# 
A 

Liet. Amer. Pramones Bendrovei 
DĖLTO, KAD 

TEISINGAI SUMANIAI ir GABIAI YRA VEDAM/ IIIIIMIIIIIlllllllllllllllllllllllllllilHItliminill IIIIIII timillllnllllliMiiiiii.H — — — 

,uimi m m m muki 11)1111111111 m iiiiiKiiiiiiiiiminiiiiiitniiiini n u niiuiiuiiiilll ■! nilH'Iimilini ll||||iniliililillllil!!i 

Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi: , 

1) Šioji Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik j kelis mėnesius laiko. 
2) Šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau net keliose ša- 

tkosę ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo: 
a) Konstrukcijos (statymo), 
b) Exporto ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių į Lio 

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

3) Šios Bendrovės investytas turtas jau siekė keletą šimtų tūkstančių dolarių. 
4) Šios Bendrovės serai geriausią turi vertę, nes pinigai saugiausiai yra įvestinti į turtą, kurio vertė p? kilus jau ant 50'/"o procento, reiškia, apvertus dabar Bendroves turtą į pinigus, 

gaunama tiek pelno. Užtai c tiek paf ir pirai jau yra vertesni. 
5) Šioji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes į piLsę 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 į Lietv /ą, 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 mėn. la/vo su valgiais ir drabužiais, prašau širdingai padėkuotf' Amerikos Lietuviams už jų užuojautą, ir pagelbą gimtajam kraštu/. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 
(Pasirašo) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybės Prez/dcntas. 
xNors šios Bendrovės šėrai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 ir buvo manoma nuo 1 d. lapkričio, 1919m., tokia kaina pardavinėti, bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norin- čių prigulėti, tik negalinčių dabar užsimokėti, todėl paskiausiame Direktorių susirinkime buvo nutarta dar trumpą laiką pardavi- nėti sena kaina. Tokiu budu duoti progą visiems norintiems tap- ti sėrininkais už pigią kainą. Vienok patariama pasiskubinti, nes užsirašymai plaukia šimtais kas dieną ir iieilgaį trukus ne- tiktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus, bet gali prisieiti, kad ir už pinigus šėrų negalėsi gauti, nes bus visi jau išparduoti. 
Todėl nelauk, užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po $10.00 šėrą. Žinok, kad tai yra v/ena iš geriausių lietuvių Ben- drovių, daranti aidžiausį ir pasekmingiausį biznį. Neužmiršk pasakyt/ apie tai savo draugams ir, siųsdamas pinigus, įsitėrryk gerai jos adresą: 

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



Aukautojai ir Ji) Aukos. 
Per Laistės Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 
V v 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystės' taip ir pavie- 
niai, tėmykite j aukų sąrašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(T^sa^ 

Strofel A 10.00 

Stapulionis M 1.00 
Sudikis A 10.00 
Sačaiif.k's P 5.00 
Subaitis W. L, 1.00 
Slihuteris V 5.00 
Svereckis J 1.00 
Savickas M 1.00 
SemitaUskaitė Anm .... 5.00 
Staliauskas-M 1.00 
Sudikas [ 1.00. 
Strrke /. "T"! 2.00: 
Skutkevičia K l.OOj 
jŠirvinskas X 1.00 
Šniukšta' Vikt>r 1.00 J 
Šulča J 10.00 

Skrobutienas B 1.00' 
Šliekis J 10.00 
Šimkus J 1.00 
Šidlauskas S 2.00 
Stedis J. .. ^ l.OOj 
Stravinski Jose K 1.00 
Šolis Viktoras 1.00j 
Šolis J 1.00 i 
Skodzis A 5.00; 
Spinkis A 1.00J 
Štar. ;lis J l.OCj 
Stumbrienė Marijona .. 1.00| 
Staploris Ch. 1.00 

Semenas J 1.00 
Šiaučiult<( F 1.00 
Stanaitis F 5.00 
Staugaitis J. K 5.00 
Stanaitis M 5.00 
Stankus P 1.00 
Sodauskis J. .. 1.00 
Stepelis K 1.00 
Saskas G 2.0C 
Stakonis J 1.00 
Stardauskas J 5.0C 

(Bus daugiau). 

A. A, 

Motiejus Kazlauskas, ka- 

reivis, tarnavo Suvienytų 
Valstijų kariumenėj 2 metu 
ir buvo pasiųstas j Šiaurinė 
Rusiją, Archangelską ir ten 
savo givastį padėjo; tapo 
peršautas balandžio 18 d. 
1919 m. Kūnas randasi pas 
graborių Masalskį. Laidotu- 
ves bus iš namų Franciškaus 
Gečo po No. 3036 S. Union 
Ave. 

Velionis buvo 33 m. am- 

žiaus. Pragyveno Amerike 
apie 20 m., paėjo iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Sapegiš- 
kių sodžiaus. Paliko dide- 
liame nuliudime brolį Vla- 
dislavą, seserį Pauliną ir 

švogerį Gečą. 
Laidotuvės i vyks lapkr., 22 
d. į Šv. Jurgio bažnyčią, 
apie 8:30 vai ryte, iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Kviečia visus gimines ir 

pažįstamus dalyvauti laido- 
tuvėse. 

Franc/skus Gečas. 

Ofisas: Tel. Drover 7042 I 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ch'cagoa .4712 S. Ashland Av« 

Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicere 60«1 j 
Rezidencija 3336 W 66-th Street į 

Telephone prospect 8585 

Vietines Žinios 

BRIDGEPORT. 
Lapkričio 16 d., Mildos svef 

\". f.. P. Kliubas surmgė va- 

karą. Siame vakare kalbėjo 
l)r. Karalius, p. Alijošius i' 
du ketvirto kvartalo alderma- 
nit. 

Dr Karalius savo kalboj iš*i 
re.škė, kad lietuviai rupinda 
misi pasauline politika nepa- 
mirštu i naminės, t. y., kad bal 
suodami už 'iiiesto viršininkus, 
balsuotų už tuos, kurie rupin- 
tosi mieste dalykų pagerini- 
mu. 

Gerb. Alijošius, taipgi* kal- 

bėjo apie pilietystę ir plariaus 
pakliudė Lietuvos reikalus, pa* 
merkdamas kaip kurius lietu- 
viškus deplomatus. Prie to ra- 

gino lietuvius spiestis j kuopą 
— dirbti iš vieno, kad veikiaus 

iškovojus r sietuvai neprigulmy- 
bę. I 

Gi Alclermanu nieko ypatin-, 
go nepasakė. Iš jų išsireiški-j 
mų, buvo matyti, kad jiems 
mažai apeina ateivių reikakr 
Mat, dar t>1 i jų rinkimai. 

Po prakalbų prasidėjo šo- 
kiai, kurie tęsėsi iki vėlyvos 
nakties. 

Balių Mylėto jas 

ROS EL AND. 

Nedėlioję, lapkričio 16 c! 

Strimalių Brolių svet., tapo su 

rengtas balius Kalvarijos Sta- 
cijų Pan. Šv. Rož. Vyrų ir M o 

terių Draugystės. 
f.aike pertraukos programa 

buvo -pavelyta Lietuvos sargu 
komitetui pagarsinti savo or- 

ganizacijos tikslą ir kaip Lietu 
vos Sargai organizuojasi Rose 
landė, ką jų organizacija reiš- 
kia irtt. Tuo tarpu atsirado mo 

i 

valentini; drkssmaking 
C0T.LEG3 

liukia* siuvimo kirpimo, 4<*iKnltig 
diaaomU- lr vakarais dfi) bizuto li 
tarot). Paliudijimai Išduodami lr n* 
rba rašykite, o m e* pa*istong*in>« 

suteikt) joms patvun*. 
oš paiT.plnamoe dykai. Atsilankykite 

Sm7 W. Madlaon «t 
IARA FVTKK, Principal 

j 
DR. I. E. MAKAR 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselando: 10900 S. Michigan Ave. 

Telefonas Pullman 342 lr 3180 
Chicagos ofisae: 4515 S. Wood Str. 

Tik Ketvergo vak. nuo 7 lkl 9. 
Telefonas Yards 723 

Telephoue Drover 5052 
DR A JUOZAITIS 

DENTISTA8 
Valandos nuo 10 r7io Iki 8 vakare 

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

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

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

[Phonti: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

Į F. A. JOZAPAITIS, R. Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visoldus Receptus 
13601 SO. HALSTED ST. CHICAGO ! 

'Telepkon- Yarris 1532 

DR J. KUliS 
Į ucmis ctittoms m cauintus 
j Gydo visokia* ligas moterų, vaiki) ir vyi j. 
I Specialiai gydo limpančiai, senas Ir 

[paslaptingas vyrų ligas. 
3259 8o. Haisted ftt., Chicago, III. 

T«l. Yj'di 3054. 

Mrs.A.Micbniemioz 
Baigusi Akušerijol 

kolegiją; ilgai prak* 
karusi ^ennsilvanl 
Jos hospitalžse. Pa 
sekm'ngai palarnau 
Ja prU gimdymo. 
Duodu rodį viaokic 
ee ligose moterims ii 
merginoms 
3113 8o. HaUted Ct 

(Ajat antrų lųby) 
Chleaai. UI. 

AKU*ČRKA 

i Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki tSlal vakare 

te iškė, kuri akis užsipilusi svai1 
I gailis nesuprato k a jis aiškino 
apie organizacija Lietuvos Sar 
e;u, ir laikui bedant moteriškė 
labai išžeiele savo tauta, kuri 
sušuko baisiu žodžiu, liet tą žo 

dį yra gėda spaudoj pakartoti. 
Taigi, moterėle, jeigu pati 

neperpranti tokius dalykus, tai 

pasiklausk šviesesnės vpatos, 
ką tie dalykai reiškia. 

Moterėle, nepažemink savo 

tautos ir prašyk Dievo, kad 

prisilaikytume! ant tolesnio 
nuo tokiu žodžių. Nes gėda vi- 
siems lietuviams. 

Xarys ten Buvęs. 

NEPR. FONDO ATSKAITA 
PARENGTA. 

Priėmiau nuo Nepr. Fondo 
pilną apskaitą įplaukų ir iškas- 
au nuo susiorganizavimo iki 

spalio i d., 1919 m., ši atskaita 
bus pilnai paskelbta susirinki 
rne visu nariu Chicagos Lietu 
vių Tarybos. Nepr. Fondas y- 
ra vienas ir pirmųjų organiza- 
cijų, kuris išpildo nutarimus 
Amerikos Lietuvių Seimo bu- 
vusi.') Cbicagoje, Birželio 9, 10 
11 ir 12 d. 

Kur Atskaitos — T autos 
Fondo — Šelpimo Fondo ir 
Laisvės Fondo? kopija Chic:t- 
gos Lietuvių Tarybos buvo pn 
siųsta kožnam fondui. \ 

J. i\ Evaldas, sekr. 
Cbieagos Liet. Tarybos. 

18-tos KOLONTJO8 LT ET U- 

YTŲ DOMAI. 

Susivienijimo Amerikos Lie; 
tuvių 18-tos Kolonijos kuopos 
susirinkimas įvyks pėtnyčioi. 
lapkričio 21 d., 8 vai. vak., Die- 
vo Apveizdos parap. Naujoje 
svetainėj, prie 18-tos ir Union 
gatvių. 

\'isi nariai atsilankykite ir 
atsiveskite savo draugus. Taip 
gi. kurie norite pristoti prie 
šios organizacijos, meldžiame, 
atsilankyti. 

F. A su senis, rast. 

BRIDGEPORT. 

Šeim y/j iškas vakarėlis. 
Subatos vakare, lapkričio 15 j d., Mildos svetainėj, Lietuvių j 

Politiškas ir Pašelpinis Kliu-j 
bas surengė šeimynišką vaka- 
rėli kaipo pagerbimui savo na- 

rių kareivių pagrįžusių iš ka- 
rės lauko. 

Publikas buvo prisirinkę ga 
na daug ir turėjo progą gražiai 1 
pasilinksminti ir gražios pra-j 
kalbos pasiklausyti. Tikras,, 
kad publika tuoin vakaru labai 
užsiganėdino. 

Geistina, kad minėtas klin- 
bas daugiau parengtų panašių 
vakarėlių. 

Šiame vakarėly j buvo girdė, 
ti, kad daugelis nori prisirašyti 
prie šio kliubo. Prisirašyti gali 
ma atsilankius j jo susirinki- 
mą L. P. ir P. Kliubo susirin- 
kimai atsibuna kas mėnesį- pir- 
mą ketvergą, 8 vai. vak., Ma- 
linauskio svet., 19-tos ir So. 
Halsted gatvių. 

Reporteris. 

Siųsk Pinigus į Lietuvą. 
Gvarartuoju, kad nueis. Siųsk per Jus- 

tin Mackev h. 

2342 S. Leavitt St. Ch/cago, 111- 

Telef, Canal 1678. 

Letuvių ex-kareiv/ų susirin- 
kimas atsibus ketvergo va- 

kare, lapkričio 20 d., 7:30 
vai., vak., p. Niffo svet., 
1500 So. 49-th ave. 

Visi ex-kareiviai nepa- 
mirškite atsilankyti, nes 

randasi daug svarbių daly- 
kų del apsvarstymo. 

Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 
Pranešimas. 

Susivienijimo Lietuvių 
Kareivių susirinkimas įvyks 
ketverge, lapkričio 20 d., 8 
vai. vak., p. Turaškos svet., 
4415 So. Wood gatves. Visi 
nariai ir norintieji prisira- 
šyti, malonėkite atsilanky- 
ti. Galima ir ne nariui at- 
eiti pasižiūrėti. Valdyba. 

APSIVEDĖ. 

Ši; ndien panelė Adele Ur- 
baitė ir ponas Vilius Sarpalius 
suėjo į šeimyniška gyvenimą -• 

apsivedė. 
Lenkime linksmaus gyveni- 

mo tai naujai savo tautiečiu 
porelei. 

Susirinkimas 21 veik. k imi te 

to įvyks pėtnvčioje, lapkr. 21 
d. Klausimas — Atstovų Amt 
rikos Delegacijos balsavimas 
prieš ar del Lietuvos Xeprigul- 
įnybės. Veikentis kometas pri 
valo priimt*'. 

J. l\ Evaldas sekr. 

Parsiduoda kambarys vie- 
nai arba dviem ypatoms. Gazu 

apšildimas, elektros šviesa, su 

visais parnkumais. 
Mrs. Davis, 

3335 S. Union A v e.. 

MAS UGNIMI. 
AUKSAS YRA BANDO- 
Auksas yra bandomas ugni- 

mi, gyduolės vra bandomos ug 
nimi kritiško sveikatos pade j i 
mo. Pereita žemą, kurioj taip 
daug žmonių mirę, tai buvo 
tikras baudimas ugnimi. Tri- 
nerio American Elixer of Bit- 
ter Wine išlaikė pergalingai 
baudimą ir pertraukė dauk nau 

jų draugų. Jšvalydamos vidu- 
rius, šios gyduolės užmuša li- 

gą atnešienčias bakterijas, taip 
kad nėra mažiausės galimybės 
užsikrėsti liga ir jusų kūnas 

yra tikrai prirengtas sutikti bi- 
le laike priešą jusų sveikatos. 
Trinerio Angelica Bitter To- 
nic yra kitos puikios gyduilės. 
Ala'. Ant. Klement savo laiške 
lapkričio—Nov. 1, 1919 iš Ad- 

dy, Wash. sako: Jusų gyduolės 
Trinerio American Elixer of 
Bitter Wine ir Trinerio Ange- 
lica Bitter Tonic, yra stebėti- 
nai puikios gyduolės. Dvi bon- 
kos tų gyduolių išgelbėjo, mam. 

dukterį nuo mir.ties ir kuomet, 
aš patekiau jų savo kaimynui- 
kuris sirgo per kelis metus, jis 
už keletą dienų atėjo pas mane 

pilnas džiaugsmo sakydamas, 
kad jis miegojo geriau ir kad 
jo apetitas pasitaisė tuo pat lai 
ku prašė idant aš nurašyčiau į 
Sprfkahe pareikalaudamas pri- 
siųsti siu. gyduolių. Jus gausi- 
te šias gyduolės pas savo vais- 
tininko. Joseph Triner Co. 
1333-43 So. Ashland Ave., 

Chicago, 111. 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 1229 S. 49 A ve., dabar pei 
kraustė savo ofisii ]>o numeriu: 

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

L/GU SPECIAL/STAS 
ADYNOS: nuo 9 iki 12 išryto, nuo S 
iki G po pietg, nuo 7 iki 9 vakare. 

Kaina $2 ofise. $3 namuose. 

Chicago; $1.00 extra už mylią .. 

Telefonas rezidencijos Cicero Moti 
Ofiso Cicero 49. 

Severos Gyduolęs užlaiko 
seimynos sveikatą. 

Geras Linimentas. 
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą la'kyti po ranka bon- 
ką kokio — nors gero linimento pa- 
viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvėi 
jose nėra nieko geresnio už 

Severa's 
Gothard Oil 

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

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra prv 

pažintas Wasliingtone, D. C. už tikri 
ir geriausiu 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 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris 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 Prisiu- 
sime dėl tamistų. 

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

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO 

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

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

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienės, kuri atsiskyrė nuo manės 
Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pa'v Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Bailcauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nebe?.tsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
silsiu?. 1517 — 49th Ave., Cicero, 111. 

PARSIDUODA lotas prie 3326 Em<? 
rald Ave. Pirkito ąt lotą už $1.00, ar- 
to loto aš jums pabudavosiu naują d v U 
1ų ilatų namą ir jųs galėsite jj pirlr 
ci.t mėnesinių išmokėjimų kaip rana^ 

ERNIS E. FEENEY 
603 W. 31-ma Gatvė 

EXTRA BARGENTAS. 
Parsiduoda grosernė su namų. Vis- 

kas naujai įtaisyta, parduosiu visai 
pigiai. Atsišaukite po numeriu, 
720 West 35th SI.. Ohicago. 111 

EA'TRA! 
Ūkės ant pardavimo arba 

mainom? i miesto narna. 80 ak 
!v geri budinkai. Žemė dirba- 
ma, $6,000. Inmokėti reikia 
•*1,000. Su gyvuliais ir maši- 
nomis $10,000. Inmokėti rei- 
kia $3,000. Šita ukė turi buti 
parduota j 30 dienų. Priežas- 
tis — šeimyna skiriasi. Ukė 
yra vidurį lietuviško? koloni- 
jas. Atsišaukite greitai, pas 
agenta. * 

P. A. MAŽEIKA 
R. 3, Bbx 56, 

Campbellsport, Wis. 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna forraula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti i 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemSj degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubink 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
oraerh.1, pinigais arba pašto ženkle- 
liais. 

W7LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. MILVVAUKEE. WIS 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 

OFISAI 

SHIP PI N G 
IR 

PREKIŲ. 
DEPARTMENT AT. 

Patyrimas nereikalingas 

OFISO DARBAS. 

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

laiškus mūsų raštinės sky- 
riuje. 

Mes galime jums suteikti gerą 
i vietą su puikiu atlyginimu ir 
gera proga išsidirbti gerą dar 
bą. 

Patyrę darbininkai apmokami 
sulig vertės jų patyrimo. 

SHIPPING RUMO 
OARBAS. 

Stiprios, veiklios, sumanios 
merginos ir moterįs prie paka 
vimo, vyniojimo, svėrimo ir 
softavimo pariel post ir expres 
orderių. 

MERCRANDISE DARBAS 

Merginos ir moterįs nuo lb 
metų ir vyresnes prie pildymo, 
rikiavimo, inspektavimo ir pa 
kavinio pašto siuntinių mūsų! 
Prekių Skyriuje. 
Puikios progos išsidirbti gerą 
darbą. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA MERGINU, 
nuo 16 metų ir Vvresnių. $13. 
i savaitę pradedant. Valandos 
nuo 8 iki 5:15, subatomis iki 
1-mos. Darbo vieta pačiame 
mieste. Patyrimas nereikalin- 
gas. Atsišaukite: 312 W. Ma- 
dison St., Ketvirtos lubos. 
IM PERT AL METHODS CO. 

REIKIA LEBERIU. 
Pastovus darbas. Gera alga. 

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

REIKIA K A R P E X T E RIU. 
Piece \vork, prie taisymo 

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

"reikia moterų"" 
Išmokti popierius ir skutus. 

Gera mokesti. Atsišaukite 
greitai. 

1451 So. Peoria St., 
Reikia 2 patyrusių shearmenų 
i scrap iron yard. Taipgi paty- 
rusių, yardmenų. Gera mokės-j tis ir pastovus darbas. 

Iroąuois Steel ū Ir..n Co., 
4620 \Yest 12th St., 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
~ 

Prie lengvo darbo, sortuotl sėklas 
Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO 
228 W. Kenzle St. 

REIKALAUJAMA anglių maini© 
rių su šeimynomis lr nevedusių J Ken 
tucky valstijų. Didelis užmokestis, už 
gavimų darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street' 

REIKIA PAGELBOS. 

VAIKINAI. 

16 metų amžiaus. 

Mums reikia daug vaikinų ; 
musų prekių Ir raštinės sky- 
rius prie įvairaus darbo, p.itv 
rimas nereikalingas. 

Tai yra puikios vietos ir gero* 
progos norintiems išsidirbti 
gerą darbą. Pastvus darbas, gt 
ra pardinė mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON S1\ 

LEBERIU 

TROKERIŲ 

WAREHOUSE MENŲ 

PEKIERIŲ 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAME MERGINU. 

Reikalaujame 25 merginą prie lengva 
dirbtuvės darbo. $14.00 | BHvaitę besi 
mokinant. Ant šmotukų (piece workl 
nuo $16.00 iki $20.0u } savaitę. Moku 
me bonus kas tris mėnesiui. 
Amer'can /nsulafed Wlr« A Cab/e Co. 
954 W. C1st Street. 

VAIKAI 
IR 

VAIKINAI 

MERCHANDISE 
IR 

SHIPING DEPTS. 

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

derius. 
Gera pradine mokestis. 

Geros progos išsidirbti garą 
darbą. 

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

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

REIKIA VYRŲ. 
-Dirbti prie lumberfo. Atei- 

kite ant 7 vai. ryto. 
Užmoka kasdiena. 

LORD & RUSHNELLL. 
2424 So. Larlin Str. 
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