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Popiežiui sekasi tartis su 

bolševikais. 
* 

$ 

Rusija protestuoja prie? Chiniją. 

Italija sulaikys Annunzijo 
| 

Sako, blaivybės bilius visuotinam 
nubalsaviroui. 

POPIEŽIUI SEKASI TAR- 
TIS SU BOLŠEVIKAIS. 

Rymas, gruodžio 2 d. — 

Vatikanas tarpininkavo tarp 
Lenkijos ir bolševikų klau- 
sime apsimainymo nelais-i 
viais. Vatikanas šiame rei- j 
kale turėjo gerą pasisekimą 
ir išsiderėjęs pas bolševikus 
paluosuoti visą eilę nelais- 
vių, kurių tarpe yra ir Mo-j 
hilevo antvyskupis Loppas,j kuris jau atvyko Varšavon.j 

RUSIJA PROTESTUOJA j 
PRIEŠ CHINIJĄ. 

Pekinas, giuodžio 2 cl.—; 
Rusijos atstovas kunigaikš-, 
tis Kudščov įtekę Chinijos 
valdžiai protestą del pan^'-j 
kinimo Mongolijos autono-: 
mijos, kas buvo neseniai pa-! 
daryta, neva pasiremiant 
mongolų reikalavimu. 

Rusijos atstov?s savo pro 
teste užreiške, kad tarp Ru- 
sijos ir Chinijos yra padary-! 
ta sutartis užtikrinanti Mon- 
golijai autonomiją ir todėl 
Chinija neturi teisės tai da- 
ryti viena be pritarimo Ru- 
sijos. 

Tokis Chinijos žingsnys 
galėtų but pateisinamas, jei 
šios dvi šalįs butų karėje, 
bet yra priešingai jos esą 
sąjungoje ir benchai karia- 
vo su Vokieti ja. 

Pasiremiant tafptautisko- 
mis tiesomis, Rusijos atsto- 
vas pabriežia, kad jei Chi- 
nija nesielgs sulyg sutarčių 
tai Rusija pasilieka sau lais 
vę elgtis ateityje kaip jai 
patinka. 

ITALIJA SULAIKYS 
ANNUNZIO 

Belgradas, gruod. 2 d. — 

Italijos valdžia pranešė -Ju- 
go-Slavijos valdžiai, kad 
imsis pildyti taikos konfe- 
rencijos reikalavimus, kur 
reikalaujama, kad Italija 
sulaikytų įsisiūbavusi An- 
nurzic. 

BLAIVYBĖS PRIDĖČKĄ 
VISUOTINAM BALSA- 

VIMUI. 

Washington, D. C, gruo- 
džio 2d. — Atstovas 0' 
Connel is New Yorko šią- 
dien įnešė rezoliuciją, rei- 
kalaudamas, kad konstitu- 
sijinis pridėčkas priversti- 
nos blaivybės butų leistas 
visuotinam žmonių nubal- 
savimui. 

SUGAVO GARSU 
PLĖŠIKĄ. 

Deglas, Wyo, gruodžio 2 
d. — Garsusis "Bill" Carlis- 
le, kuris įlindęs skalbinių 
baksan pabėgo iš kalėjimo 
15 d. lapkriV*io ir baugino 
gelžkelių darbininkus savo 

nepaprastai drąsiais užpuo- 
limais; jis užpuldavęs trau- 
kinius vienų vienas. Jis mi- 
lėdavęs pranešti policijai 
apie savo atsilankymą mies- 
tan. 

Pagaliaus policija susekė 
jo pėdsakus ir apsupo stu- 

bą, kurioj jis apsistojo. Plė- 
šikas norėjo priešintis, bet 
tapo pašautas pirmo šūvio 
ir pasidavė. Dabar jį per- 
šautą saugoja tris policistai 
ir turi vilti, kad daugiau 
neištruks. 

NEDUOS KITU ŠALIŲ 
LAIVAMS ANGLIES. 

New York, gruod. 2 d. — 

Šiądien tapo pranešta, kad 
suteikimas anglių kitų šalių 
laivams bus sulaikytas 5 d. 
gruodžio. Tas daroma su- 

lyg įsakymo kuro administ- 
ratoriaus, kad užbėbus ga- 
limam kuro kriziui šalyje. 

Iš daugelio vietų ateina 
žinių, kad jaučiasi didele sto 
ka anglies. Delei to tūlose 
vietose turės but uždarytos 
visa eile mažesnės svarbos 
įstaigų. Taipgi bus sumažin 
tas traukinių judėjimas. 

S. V TAIKOS ATSTOVY- 
BF UŽVELKA SUGkI- 

ŽIMĄ. 

Paryžius, gruod. 2 d. — 

Suvienytų Valstijų atstovy- 
bė taikąs konferencijoje ati- 
dėjo savo keliavimą namo; 
ji buvo ketinusi apleisti 
Frncuziją 5 d. gruodžio. Ta- 
po sužinota, kad 5 d. gruo- 
džio iškeliauja tik dalis 
antraeilių taikos atstovybės 
narių. 

Tokia atmaina įvyko de- 
lei vokiečių vilkinimo ga- 
lutinai užtvirtinti padaMą 
taikos sutartį. 

CARIŠKAS TEISMAS 
ADMIROLUI MILLO. 

! Rymas, gruodžio 2 d. — 

;Šiądien pranešama, kad mi- 
nisterių kabinetas svarstę? 
klausimą del pavedimo ka- 
riškam teismui admirole 
Millo. Admirolas Millo, ko 
manuotoias Italijos spėki 
Da tonacijoje buvo priėmęs 
Annunzio paskirimą Dal 
n acijos gubernatoriumi. 

/ 

Nesmagi kelione, 

ywoH(ji*į^j0 

Streikui iškilus visiems prisieina nukentėti. 

I 

MEŠKOS IR STIRNOS 
PRAŠO MAISTO 

Denver, gruodžio 2d. — 

Apielinkėje Yelowstone par 
ko buvo gana keistų nuoti- 
kių su žvierimis. Paskuti- 
niais laikais stirnos pradėjo 
lankytis virtuvėsna, kad ga- 
vus kiek maisto. Gi meškos 
drąsiai artinasi prie auto- 
mobilių, viltyje kuom nors 

pasinaudoti. 
Tokis žvierių nebaikštu- 

mas paaiškinama, valdžios 
globa, kuri draudžia šioje 
apielinkėje persekioti žvie- 
ris ir dargi teikia kiek mai- 
sto. 

REIKALAUJA ATŠAUK- 
TI MAYORĄ. 

Toledo, Ohio, gruodžio 2 
d. — Būrys žymių biznierių 
kaltina miesto valdžią ne- 

tikusiame šeimininkavime; 
įbuk del jos neteisingo elgi- 
mosi gatvekarių kompanija 
priversta buvo pasitraukti 
su karais iš miesto. Minėti 
biznieriai pradėjo kampani- 
ją, kad atšaukus iš urėdo 
miesto mayorą ir visą eilę 
kitų valdininkų iLikiriant 
dviejų, kurie pripažinti nau- 

dingais miesto valdybos na- 

riais. 

j BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
KRIMĄ? 

Londonas, gruod. 2 d.— 
Iš Maskvos pranešama, kad 
bolševikai užvaldę Krimą. 
Vienok nesakoma ar tai da- 
lis Maskvos sovietų kariu- 

•i menės ar tai vietos sukilė- 
! liai tai padarė. 
! Taipgi pranešama, kad 

j -bolševikų spėkos užėmė 
m miestelį Bolšoje Konuškinc 

netoli Astrachanio, kur su- 

į imta ir nemažai nelaisvių, 
? Bolševikai, kaip pranešama 

taipgi užėmė Pavlodar, Tur- 
kestane. 

Vilią keršija už 
Angeles. 

El Paso, gruod. 2 d. — 

Generolas Sanchez su 675 
aficieriai ir kareiviais 80 
pulko iškilmingai pasigirė, 
kad apie 1000 villistų už- 
siąs banditų vadą Vilią, bet 
pats pakliuvo banditų ran- 

kosna ir, manoma, tapo už- 
muštas beveik su visais savo 

vyrais. 
Iš viso būrio pabėgo tik 

du aficieriai, kurie praneša, 
kad apie 1000 villstų už- 

puolė valdžios kariumenę 
ir žudė ją be jokio, pasigai- 
lėjimo. 

.Fabėgusie aficieriai tvir- 
tina, kad villistai mušėsi it 

pašėlę. Naudojo priemones, 
kad daugiau sunaikinus fe- 
deralės kariumenės. 

AMERIKOS LAIVAS 
UŽŠOKO ANT MINOS. 

Londonas, gjuocl. 2 d. — 

Amerikcriškas laivas Ker- 
wood, plaukiąs iš New 
Yorko Hamburgan užšoko 
ant minos Šiaurinėse jūrėse. 
Jam pagelbon pasiųsta bo- 
ta?. 

Kervvood vežė daugiau- 
siai įvairias dovanas vokie- 
čiams nuo giminių Ameri- 
koje. 

DIDELIS ŽEMĖS DRE- 
BĖJIMAS AZiJOJE. 

Londonas, gruod. 2 d. — 

Iš Konstantinopolio prane- 
šama, kad apielinkėje mies- 
tų Sama ir Balikesri Mažo- 
joj Azijoj ištiko didelis že- 
mės drebėjimas, kuri sunai- 
kino net septynis sodžius; 
prar.ešama, kad yra daug 
nelaimių su žmonėmis. 

Minėti miegai randasi į 
šiaurius nuo miesto Smyma, 
netoli nuo Viduržemių jū- 
rių. 

i NAUJAS KOMERCIJOS 
SEKRETORIUS. 

Washington, D. C., gruo- 
džio 2 d. — Prezidentas i! 
paskirė komercijos sekre- 
toriumi, vieton rezignavu- 
sio Redfield, paskirė kon- 
gresmoną J. W. Alexander. 
Jis ^7 metų ir veikiąs visuo- 
meniniai-politiškame judė- 
jime nuo metų. 1 

JUGO-SLAVIJAI NEDUOS I 
VENGRUOS ANGLIA- 

KASYKLŲ 1 

Paryžius, gruod. 2 d. — 

Augščiausia talkininkų ta- ] 

ryba šiądien atmetė Jugo- 
slavijos reikalavimą, sutei- 
kti jai tūlas Vengrijos ang- 
liakasyklas. Minėtų anglia-j* 
kasyklų, likimą nuspręs at- 
būdavo jimo talkininkų ko- ! 

misija. 
1 ANGLUOS ANGLIAKA- 

SIAI nubalsavo 
STREIKUOTI. 

Londonas, gruocl. 2 d. — 

Angliakasiai pietinio Wales 
visuotinu balsavimu 73,307 

I balsais 72,837 nutarė strei- 
įkuoti. Angliakasiai reikalau 
'ja pakėlimo algos iki 250 
svarų sterlingų į metus. 

| TALKININKU LAIVAI 
RENKASI APIE SPALATO 

Kopenhagenas, gruodžio 
j 2 d. — Nemažas skaičius 

j talkininkų kariškų laivų, ku 

,rių tarpe yra ir amerikoniš- 

| kų, plaukioja apielinkėje i 
;Spalato, kur laukiama atvy- 

įkimo Annunzio spėkų. 

ITALIJOJE PLĖTOJASI 
VISUOTINAS STREIKAS. 

Rymas, gruodžio 2 d. — 

Ryme, Milane ir Florencijo- 1 
je paskelbta visuotinas strei 
kas. Darbai visiškai sulaiky- 
ti. • s 

Dorpatan renkasi taikos kon- 
ferencijos atstovai. 

Bolševikų atstovai Dorpato kooferencijon. 
DORPATAN RENKASI 

KONFERENCIJOS 
ATSTOVAI. 

Dorpatas gruodžio 1 cl. 
(Kopenhagenas 2 d.). Spe- 
^ialis korespondentas laik- 
raščio Chicago Tribūne pra- 
neša, kad Dorpatan prade- 
da rinktis atstovai, kad tar- 
tis su bolševikais taikos 
klasime. 

Manoma, kad tik Estoni- 
ja ir Lietuva oficialiai tar- 
sis su bolševikais, nes joms 
jau daėde nuolat kariauti. 
Gi Finliandija ir Latvija 
nors irgi turės konferenci- 
joje savo atstovus, bet for- 
maliai nesitars su bolševi- 
kais. Jos lauks talkininku 
sutikimo ant to. 

Pirmiau sovietai manė 
reikalauti, kad Estonijos ir 
Latvijoš uostai butu liuosi 
lel Rusijos sovietų, bet at- 
sisakius Latvijai tartis bol- 
ševiku plianai tapo suardyti 
r manoma jie šį svki šio 
savo reikalavimo neišstatys. 

Lenino Valdžią nuvers 

Taika. 

Dorpate randasi Finlian- 
iijos atstovas prie Estoni- 
ios valdžios Frkki Rejoin, 
curis užreiškė, iog Finlian- 
lijoje pilnai tikima, kad 
Lenino režimas puls, kaip 
ik bus padaryta formale 
aika su Rusijos sovietais. 

Finliandijos atstovo nuo- 

none rusai visuotiname bal- 

savime neišrinks Lenino ša- 
lininkų valdžion, bet šiuos 

j laiku daugelis remia juos 
i ar bent nesipriešina, nes tū- 
li mato juose apgynėjus Ru- 

1 sijos. Antra bolševikai prie 
i dabartinių neramumų turi 
!progą valdyti šalį. pasire- 
Imiani karės laikų sistema, 
j Gi piie karės kakų sistemos 
| rusai yra pripratę'nuo caro 

! laikų. 

Finliandijos atstovas yra 
i nuomonės, kad butų geriau 
! jei talkininkai leistųsi prie 
taikos derybų su Rusijos so- 

vietais. Prie tokių aplinky- 
bių, girdi, butų galima su- 

j daryti sąjungą Baltiko ša- 
įlių. Lenki jos irUkrainos, tai 
i butų tikrai stipri pertvara 
'tarp rusų ir vokiečių. 

j BOLŠEVIKU ATSTOVAI 
DORPATO KONFE- 

RENCIJOM. 
I V 

į Doroatap, gruodžio 1 d. 
| (Associated Press). Prane- 
šama, kad bolševikų atsto- 
ivais Dorpato taikos konfe- 
; rencijon yra M. Krasnin vaiz 
'bos ir pramonės sovietų mi- 
nisteris; Adolf Joffe, buvu- 

jsis Rusijos sovietų atstovas 
Į Berlyne; taip manoma, kad 
! trečiuoju atstovu bus Kari 
Radek, buvęs tulą laiką ka- 
lėjime Berlyne kaltinamas 

| gelbėjime spartakų sukili- 
| mui. 

Manoma, kad Dorpato 
i taikos konferencija tęsis 
'apie mėnesi laiko. 
I 

Milane įvyko riaušės; dvi 
,7patos užmušta. 

Visuose trijuose miestuo- 
se surengta socialistų ir anti 
socialistu didelės demonst- 
•acijos. 

SPECIALIS TEISMAS 

TEIS GREKIJOS SUO- 

KALBININKUS. 

Athenai, gruodžio 2 d.— 
VTiso suimta 29 suokalbinin- 
kai, kurių tikslu buvo nužu- 
dyti Venizelos, Greikijos 
)remierą, ir sugrąžinti ant 
>osto senrjį karalių. Tarpe 
ių yra 4 veikienčios armijos 
ificieriai kiti gi atsarginiai 
aficieriai. Jų teisimui pa- 
skirta specialis teismas. 

KGNSULIO JENKINS 
SVEIKATA BLOGĖJA. 

Laredc, Texas, gruodžio 
l d. — Atvykusi iš Pueblo 
nokytoja presbyterionų mo- 

kyklos praneša, kad Suvie- 
nytų Valstijų konsulis Jen- 
rins, kuris laikomas Meksi- 
kos kalėjime, susirgo, nes ka 
Įėjimo sąlygos kenkia jo 
>veikatai. 

TIRINĖS VIDURŽEMINES 
JŪRES. 

Madridas, gruod. 2d. — 

Vakar atsidarė tarptautiš- 
ka konferencija, kurioje da- 
lyvavo Ispanijos, Italijos ir 
Francuzijos atstovai. Kon- 
ferencijos tikslu yra išdirb- 
ti .plianą d oi ištirimo Vidur- 
žetniniu jūrių. 

Tirinėjimui bus sudaryta 
bendra trijų šalių komisija, 
kuri ištirs vandens sunku- 

mą; bangų tekėjimą; persi- 
kilnojimą žuvų ir panašiai. 

I'ATIDEDAMA SPRENDI- 
MAS APIE FIUME. 

Paryžius, gruod. 2 d. — 

iAagščiausia talkininkų tary 
1 ba, šiądien nusprendė ne- 

justi Fiume klausimo sykiu 
j su Vengrijos klausimu, kad 
! nedavus progos nei Italijai 
I nei Serbijai nesirašyti po 
į taikos sutartimi su Vengri- 
ja. 

ORAS 
Chicarjoje ir apielinkčje. 
Šiądien giedra; lengvai 

kilanti temperatūra; viduti- 
niai vakaru vėjai. 

Saulėtekis. 7:01; 
Saulėleidis, 4*16. 
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ATSKIRAS NUMERIS 2 CENTAI. 

Pinigus reikia siųsti pašto Monoy Orderiu. 
Apskelbimų Rainos suteikiamos ant pareikalavimo. 

DOMAI GRĮŽTANČIŲ LIETUVON 

Galima sakyti, kad visi Amerikos lie- 
tuviai kalba apie grįžimą Tėvynėn. Ir, nesviruojant, galima tvirtinti, jog šį kraštą apleis labai didelė dalis lietuviu. Taip, vientaučių minios kalba apie grįžimą "na- 
mo" ir ruošiasi kelionėn. 

Vieni iš lietuvių,—tiesa, narsesnieji ir 
karštesnieji tėvynainiai, — trokšta tuoj keliauti Lietuvon, nežiūrint ant visų sun-į kumų ir nepatogumų. Kiti yra pasiryžę' 
palaukti, kol paaiškės Lietuvoje dalykų! stovis — kol bus Lietuva visų pripažinta 
savistovia valstija ir kol palengvės, patsai 
važiavimas ir, abeinai, komunikacija tarpe Lietuvos ir Amerikos. .Treti, galop, — 

bailesnieji ir "ataušę" tėvynainiai, — ma- 
no dar palaukti čionai vieną-kitą metą, iki 
"pasidalys" Lietuvoje visiškai gerai ir ra-Į miai gyventi. * i 

Pirmieji ir antrieji turi jau rupintiesl 
išgavimu pasportų ir atlikimu visų priedei J mių, idant, priėjus išvažiavimo laikui, r e-j buti sulaikytais ir sutrukdytais — Sąryšy- 
je su tuo daugelis "L." skaitytojų kreipia- j 
si redakcijon su įvairios rūšies paklausi- j 
mais, — ypač kaslink pasportų ir reikalau-. 
jamų mokesčių nuo ineigų. Taigi žemiau; 
ir talpiname "oficiališką" Liet. Biuro pra- 
nešimą (iš New Yorko). — 

Atsidarius keliams į užrubežį, nuo 

pasirašymo po "armistracija" ir po taikosi 
sutartimi ir pradėjus svetimtaučiams eiti | iš šios šalies, daugelis keleivių pradeda ma- 

tyti, kad yra kai kurie taksų nuo ineigų 
įstatymų reikalavimai, kuriuos reikia išpil-! 
dyti. 

Kad palengvinti keleiviams ir tinka- j mai išpildyti įstatymų reikalavimus, Inter- 
nal Revenue Biuras parengė vienokį budą 
išrinkti taksus nuo tų, kurie nori iš šios ša- 
lies išvažiuoti. Prisitaikant Biuro suteiktų , 

reguliacijų, bus prašalinta daugel gaišties, 
iškeliaujant. 

Svetimtaučiai, nežiūrint, ar jie butų ap 
sigyvenę ar neapsigyvenę (resident or non- 

resident), norintįs išvažiuoti iš šios šalies, 
tu 17 nueiti pas taksu kolektorių tame dis- 
trikte, kuriame jis gyvena, ir išpildyti rei- 
kalavimus,apsimokant, jei reikia, visus mo- į kesnius už ineigas, inimant tą mėnesį, ku-i 
riame jie išekeliauja. Jšf jų reikalaujama 
prirodyti, kiek uždirbo 1916, 1917, 1918 ir 
1919 m. Kolektorius prirengia raštus ir 
išrenka tą sumą, kokia yra reikalinga. Raš- 
tas yra padaryta? dvejose kopijose; vieną 
kopiją gauna svetimtautis parodyti vidaus 
ineigų agentui išvažiavimo uoste, sykiu su 
reikalavimu išvažiuoti leidimo. Tas leidi- 
mas, kum gali buti išduotas tik vidaus in- 
eigų agento, iškeliavimo uoste, parodo, kad 
tas asmuo išpildė visus reikalvimus inei- 
gų 1918 ii pirmesnių metų akto. 

Svetimtautis, kuris neturi paliudijimo 
nuo kolektoriaus savo distrikto, kuriame jis 
gyveno, turi gauti paliudijimą nuo kolek- 
toriaus to distrikto, kuriame uostas randa- 
si. 

Amerikos pilietis, reikalaudamas lei- 
dimo išvažiuoti, turi turėti prirodymą, kad 
jis užsimokėjo visus terminius mokesnius 
savo taksų nuo ineigų iki tai dienai, kuo- 
met jis iškpliauja, ir yra sutvarkęs dalykus 
taip, kad likusioji dalis bus užmokėta tuo- 
met, kuomet mokėti reikia. 

Amerikos piliečiai ir svetimtaučiai, 
kuriems nereikia taksų mokėti ir kurie ne- 

pildė jokių raštų, turi turėti tinkamą priro- 
dymą, jr-g tai yra tiesa, vidaus ineigų vir- 
šininkui, kad gauti išvažiuoti leidimą, ku- 
ris yra reikalaujamas nuo visų žmonių, iš- 
keliaujant iš Suvienytų Valstijų. J 

Lietuviai ne piliečiai, kurie yra buvę 
po Rusijos valdžia, išvažiuodami turi mo- 
kėt už tą uždarbį, kuri jie uždirbo 1917 m., 
2Prie to, už rieužsimokėjimą laiku, 
New Yorko uoste pridedama pusė tos su- 
nos kaipo bausmės ir $10.00 virš to už "kom j 
promisą Aompromisas yra cieito, Kad 
svetimtautis 1917 m. turėjo būtinai mokėti j 2', už savo uždarbį, o jis nemokėjo, taigi 
Suvienytu Valstijų vyriausybė turi teisę ji 
duoti teisman ir už tai nubausti ateivį 
$1000 arba metais kalėjiman. Tečiau ji 
to nedaro, bet priima $10.00 kaipo kom-į 
promisą. Įstatymai leidžia uždėti bausmę | 
ir už 1918 m. Tik paprastai į tai nekrei-į 
piama domos. Už kitus metus reikia mo- 
kėti tiž ineigas virš $1000 pavieniams, virš 
$?000 vedusiems, jei gyvena sykiu su savo 
moterimi. Be to, už kiekviena vaiką netu-i 
rintį 18 metų, nusimuša po $200. Kas; 
virš tos sumos, už tai reikia mokėti išva- 
žiuojant 12', už 1918 m. uždarbį ir S'"° už 
šių metų uždarbį. Pavyzdžiui, jei išvažiuo 
jantis yra vedęs, turi du vaiku ir uždirba 
po $3000 per metus, — Jam reikia mokėti 
$60 ir $30'ir $10 ~ $100 už 1917 m.; į 
$3000—$2400-$600 x .12-$72 už 1918 m.! 
ir $600x.08 $48 už 1919 m. Bet jei jis 
uždirbtų tik $2400, tai už 1918 m. ir 1919' 
m/nieko nemoka. 

Pastabos 
Išvados. 

Liet. Atst. D-ves Šerų par- 
davinėjimas, sulyg praneši- 
mo "L. Atst." N 10, busiąs 
sustabdytas, — būtent prie 
B-vės esą galima prisirašy- 
ti tik iki šio mėnesio 31 d. 
Kviečiama pasiskubinti del 
savo ir del Lietuvos gero- 
vės. Kartu pastebiama, kad 
L. A. B-vė sulos labai svar- 

bią rolę Lietuvos atstatyme 
ir sudrutinime ir kad indėti 
jon pinigai už metų-kitų pa- 
sididinsią d 'igubai ar tri- 
gubai. 

Daugelis lietuvių remia 
įvairias svetimtautiškas ben 
droves, — taigi reikėtų dau- 
giau remti savąsias, ypač 
delei apsaugojimo Lietuvos 
pramones ir prekybos nuo 

svetimtaučių užgrobimo. 
s|* :Jc 

Kalbos dalykai (rašo kun. 
J. Laukaitis),—kur aiškina- 
ma, kaip klaidingai yra nau 

dojami atskiri žodžiai lie-1 
tuvių kalboje ir kaip turėtų 
outi, — tilpo (pradžia) 
"Vyčio" N 14. Pirmiausiai 
atkreipta doma ant graikų 
ir latinų kalbų būdvardžių,, 
naudojamų lietuvių kalbo-j 
je; paskiau — ant būdvar- 
džių su galūne iškas; galop 
— ant atskirų žodžių. 

Tai rimti ir visiems nau- 

dingi nurodymai kalbaži- 
nvstės srityje. Tečiaus eri- 
kia pastebėti, kad yra daug 
žodžių, kuriuos sunku bus 
perstatyti kalboje ar rašte, 
nes jie perdaug giliai "įsi- 
gyveno" mu^ kalboje. 
Priegtam, nenuoseklumu žo 
džių panaudojime randame 
ir kitose kalbose.— 

* * * 

SUTVĖRĖ SLAUGIU 
UNIJĄ. 

Londonas gruod. 1 d. — 

Anglijoje ligonių slaugės 
sutvėrė savo amato uniją. 
Pirmame susirinkime už- 
reikšta, kad jos jei strei- 
kuos, tai ne prieš ligonius, 
bet prieš darbdavius. 

IŠ L. G. DR. VEIKIMO. 
(Pradžia No. 269—270 ir 

279 — "Lietuva). 
Gaunami aiiskai iš dau- 

gelio kolonijų, nuo mūsų 
skyrių, kad užgirdo balsą 
Močiutės-Lietuvos ir stvėrė- 
si už darbo: surinkti $"■(),- 
000.00 Kalėdinės!-- 

Waterbury, Conn. Skyr. 
44 per Dr. S. Sapranas 

$47.69 
Cle-veland, Ohio. Skyr. 10 

per p-lę J. M. Baltrkuko- 
niutė 13.00 

Racine, Wis. Skyr 15 j)er 
M. Kasparaitis .... 14.00 

Cleveland, Ohio. Ckyr. 10 
per p-]e J. M. Baltruko- 
niute :.... 25.00 

Westfield, Mass. Skyr. 
49. per J. Žekonis .. 9.00 

East St. Louis, UI. Skyr. 
60. per J. N. Žičkus 5.00 

Lowell, Mass. Skyr. 24. 
per J. Sadauskas .... 20.00 

Binghampton, N. Y Skyr. 
35. per S. G. Vaičiūnas 

20.00 
Chicago. Lietuv. Savitarp. 

Pašalp. Dr-ja per K. Na- 
vickas 10.00 

St. Paul. Minn. Lietuv. 
Brolišk. Pagalb. per A. 
Šule, Skyr. 13 50.00 

Terre-Haute, Ind. Skyr. 
59. per Aug. TamoševiČius 

67.66 
Pittsburgh, Pa. Skyr. 36 

per A. žemaitis ir J. Palec- 
kis 500.00 

Amsterdam, N. Y. War 
Chest — per Jonas Karu- 
žas 1,000.00 

Ansonia, Conn. skyr. 11 

rašo: Kiekviena stuba mū- 

sų kolonijos bus atlankyta. 
New Britain, Conn. Skyr. 

23. Mes buvom sušaukę 
mass-mitingą ir tapo nutarta 
ir išrinktas komitetas, kuris 
pereis visas stubas rinkda- 
mas aukas L. G. D. 

PhilaHelphia, Pa. Skyr. 
31, 58, ir 63 lyg ir susitarę, 
visi vienu balsu rašo: "Look 
for Philadelphia!" 

Baltimore, Md. Vietos lie- 
tuviai rašo: Mes neturim lai 
ko kalbėt, kada reikia, dirb- 
ti Kalėdines! Prisųskit dau- 
giaus pakvitavojimo knyge- 
lių. Dr. A. L. Graičunas, 
SekivAm. Liet. Dak. Dr-jos. 

VALENTINE DRE5SMAKINC 
COT.LEGH 

Mokina »Invlmot kirpimo, Abolguing 
dlenomU tr vakarais aei bizuic u 
aamų. Paliudijimai lšduodarm ir r 
rba raiykite, o uięn paaisuuig^uij 

mtelktt jums patvim^. 
oe parūpinamos dykai. Atlankykite 

HU7 W M«dlson 
SARA fATEK, Priixip*J 

i 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Mokinama: angliškos ir liotuvilkos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystčs, ste- 
nografijos, .typewriting, pirklybos tei- 
sių, Suv. ValBt. istorijos, abelnos is- 
torijos, geografijos, politines ekono- 
•jijos, pilietystšs, dailiarašystės. 
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 

4 vai. po piet. Vak. nuo (> iki 
10 valandor. 

3106 S. Haisted st., Chicago 

Tuojaus gaukite 
t šią knygą: 

PATARIMAI VYRAMS 

LYTIES DALYKUS 
D-ro W. J. ROBINSONO. 

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligis, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kitę jdomiy 

dalyku. 

236 pusi. raito, su paveikslais. 
gražiai ■pdfcrytu. Kaina $2.00. 

Pinigus eiysk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu: 

J BARKUS Dept- A-- Bo*129- DMimud) General P. O., 
NEW YORK, N. Y. f 

Tradek Nauju* Metu* su tobulu aM'i r» 

gijimu, taip. kad :*.«■*? aoviaieistume: per t 

tu* metui, kas t"u gali auti naudinga, 
ter, irt praialMia.no, pasitarkite au Kanitv 
privf einant kur kitur. Egzamlnacija DY&AJ 

Gerai pritaikinti akiniai prašalini aki 14 a 

galvos •kautjėjinuis, trumpirejysti krba taU- 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVE.. O-MCAG' 
3iio» luboi, tiri VlatVu eptiekos. Tt»y*u. 

» •••ūmo pfaraša 
Ka.npm I*rec GatrH. 

Valandos: nuo 9tM nti. t>t» ik. S vai. vai* 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja Ja» r? matai 

1149 9. Morgan St., kari! 82 at 
•pecIalUta* Motar'ilų. Yyrlfik*, 

ir Chroniški; Ligų. 
Valandoa: f—10 ryto, 11—1 to 
piet. I—b vat, NodgI. t—S. 

TELE?ONAb YA«D8 M7. 

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 dieuą Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS J R CmKl'RGAS 

Gyilo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Spccialn:kunias 

1229—t9th Avc. Tcl. Cicero 3656 
Ofisas: 4'.(th Ct. pri«- 13-tos. 

Trlffon.is Giri ro 19. 

Photie Boulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U281SEN ĖJUSIOS 

LIGOS 

"alandos: 9 Iki 12 fr 4 Iki J 
vakarais. 

3303 SG. MORGAh Sl.UEI 

! DR. JOHN N. THORPE 1 
| GYDYTOJAS IK CHIRUKHAS Į 
I IGoT W. 51ma ir kam p. Marshfiel i 
J Vai.: iki 0; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 { Telefonas Prospect 1137 I I i 

Ofisas: Tel. Drovai* 7C42 į 

DR. S. MIKELIS į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 

Chicagos .4712 S. Ashland Ave g 
Cicero 4847 W. 14th Street | 
Ofisas: Tel. Cicero 5901 t 
Reiidcnclja 3336 W 66-th Street P 

Telephone rrospect 858r 

D.1. M. Herzman 
iŠ RUSIJOS 

r-»rai iieiutiama ,'lnoraai per 16 m* 

tų kaipo patyrę* gydytojai. ckinirj* 
Ir iliuSf ris. 

Gydo nstriai ir rhroniika* liftą*, »j 
r 14 moterų ir »ailnj, pagal naujausia 
aaetndas. S-R»,' {r kitokiai elektr* 
rrietaiana. 

On»3a ir Labota!«rt)a: 1025 W. liti 
Street, netoli Fink Street. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietį- l' 
6—8 vakareift. Telephune Carui i 311U 

GYVENIMAS: 3412 S o. Malate d 3c 
VALANDOS: 3—>} TV- jikui. 

Tel. Ya-ds 3654. AKUSERKR 
Mrs.A.MiGhniewicz 

Baigusi Akušerijo' 
kolegiją.; ilgui p rak4 

I kavusi ^encsilvanl 
jos hospitalese. Pa 
8Pkm;-ngai patarnau 

į ja pri& gimdymo. 
Duodu rod$ visokie 

1 se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antiŲ lubų) j 
Chicagl, III. I 

Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki vtilal va tart 

Viltis ir Baime, 

(Pabaiga). 
hikie su manim, didžiai 

pageidaujama esvl>e, — šaukė 
kiekvienas. — Aš reikalauju 
tavęs, kaip patsai savęs. Tu 
busi mano. AŠ laikau tave, 
kaip patsai save.... 

—Palaukite dar, — sakė Vii 
tis. 

— O, Tvėrėjo sunųs! Dan- 
gaus paveldėjai! Tas, kurs rei- 
kalauja manęs tiktai sau, meti- 

kai tepažįsta mane, kaip aš cs- 

ini. Perdaug nesiskubinkite. 
Leiskite valclyti Protui. fšsirin 
kite Protą už vadovą ir seki- 
te ji. Protas — tai dievu tarpi- 
ninkas. J r Protas prašo nia-j 
nęs paantrinti: "Tėmykite" 
Kaip as esnu. .Nepalaikykite nia 

nęs klaidingai už formas, ku- 
riose aš gyvenu. Nes tada jus 
nubmsite mane klaidžioti šen 
ir ten po pasaulius, jei priimsi- 
te mane už formą. Aš 
neesmi forma. Ir jus nulomsi- 
tc save sekioti mane; ir vaikš- 
čiosite ant žemes atsikartojan- 
čio patyrimo džiaugsme ir nu-j liūdime, kol paregėsite mane 
šviesos tvrunie ir sugrįšite iš 

,, 
1 

gelbėti su manim į dangų. 
— Aš kaliui apie Pažintį, ži-l 

nojmia, palaima, mmirtinum■«.į 

pa.^attkavimą, teisingumą. Ir 

| tiktai tie, kurie girdės mano 

j balsą, tesupras tą viską. Jie vie 
toj išvertimo mano balso i sh- 

v v ... 

vo širdžių kalbą, išverčia jį į 
pasaulinio turtą laimes, garbes, 
meiles, galybės, valdymo for- 
mas. Jie jieško-s šių daiktų, ir 
as raginsiu juos prie jų. Ir kuo 
met iie pasieks šiuos daiktus, 
bet nesuras tai, ko j ieškojo, jie 
vėl jieškos. Ir jieškos nuolatai. 
Kada jie pradės sustoti arba 
manys radę tai, ko jieškoio, ne 

atsiekę savo tikslo, tuomet, 
aš ka1 besiu j juos, ir jie klausy- 
sis mano kalbos, ir \*oi pradės 
savo tyrinėjimą. Ir jie jieškos 
ir sieks ligtol, knl pareikalaus 
manęs man. o ne mano atlygi- 
nimams. 

— Nemaruoliai! Bukite iš- 
mintingi! Sergėkite Protą. O 
jei ne, — tai iššauksite mano 

dvynsese, P.aimę. Ji jums dar 
nežinoma iki šia' dienai. J s į 
grėsmingoj akyvaizdoje esi 7 
galybė ištuštinti ir numarinti j 
ju.su širdis, kuomet ji slepia j 
mane nuo justi tėmi janėių 
akiu. 

— Aš viešai apreiškiau. 
Glamonėkite mane. Nepamilt- 

(kitc manęs. — Aš esmi čia ir 
| ten. Pasiimkite mane, kuomet 
tik panorite. 

Geismas pabudo dievuose. 
Kiekvienas matė Viltyje didelį, 
savo atbudusio i>;eisiiio .iksia. 

j Nesiklausydami Proto ir apža- 
vėti išlaimėjimo, jie artinosi 
prie \ ilties. Ir nesandaringu 
balsu kartu suriko: I 

— Aš imu tave, \' i 11 i s. — 

Tu busi mano visados. 
Kiekvienas, prasidrąsinęs ir 

Iužsidegęs, traukė Viltį prie sa- 

vęs. liet dar ir tada. knnmH- 
jis manė išlaimėjes savo dova- 
ną, Viltis skrijo nito jo. 

Dangaus šviesa užgeso, kuo 
met Viltis nuskrij >. 

Ir kuomet dievai skubinosi 
sekti Viltį, baisus šešėlis užkn 
to ant dangaus vartų, 

i — Pasitrauk nuo kelio, — 

Įšaukė jie.'Eik sau, bjauri aky- 
vaizda. Mums tavęs nereikia. 
Mes jieškome Vilties, o ne be- 
forminio šešėlio. 

Dusbame atsikvėpime šešė- 
lis sušnibždėjo: 

— AŠ ės.ni Baime. 
Mirties tyla apgaubė visus i 

viduj. Erdvė drebėjo, kuomet, 
baisaus i/ardo šnabždėsis aplie! 
kė-apdundėjo aplink pasaulius.į 'l ame šnabždesyje aimanavo 
širdperšos; nepalaima: girdėjo- 
si pasaulio nriruoHiu skausmai j ir raud 'iaučioji J)cvilti,;: t^ipgij 

kenčiančių žiaurios agonijoj 
klyksmas. 

— Eikite, — prabilo Dainie. 
i— Jus išlrėmėte \ i 11 i ir pasi- 
šaukėte mane. Aš lauksiu justi 
u/ dangaus vartų. Nebjieško- 
kite \ ilties. Jos nerasite. Ji 
yra nykstančioji šviesa, fosfori 
nis suspindėjimas. Ji gaivina 
dvasia iliuzijiniams sapnams. 
Tai viskas. Ir tie, kuriuos ii 

pavergia, tampa mano vergais. 
Viltis nuskrij",'-pragaišo, Pasili 
k i i e savo apvienėjusiame dan- 
guje, jus, dievai, arba pareiki- 
te pro vartus ir bukite mano 

vergais. Ir aš vadžiosiu jus 
visur po er'ivę; nuvesiu ir ten, 
kur jus geidžiate cili-sekti Vil- 
tį. 13 ?t tai bus tuščias justi V il- 
ties jieškojimas. Vilties jus 
nebesurasite. Nei nemanykite 
apie tai. Kada jos sumostelėji- 
nie t >lybėje jus skrisite link jos, 
j 11 s rasite ten vietoj jos mane. 

įsitėmykite mane. Aš esmi Ilai- 
me. 

Dievai žiurėjo i Baimę ir 
drebėjo. Viduje vartų — tuš- 
čias gyvenimas ;• už vartų — vi 

*a aptemusi. Ir l>aimės šiurpu- 
liai dundėjo perdėm erdve.) 
Mirgsėjo blanki žvaigždė. >r 
silpnas Vilties balsas skambėjo 
tamsume. 

Jos aidas atskambėjo: 
— Nenusigąskite J laimės, j 

-Nebėgkite nu<> j«>s. Ji tikini ^e 

sėlis. Stengkitės ja geriau pa- 
žinti. Ir kada jus pažinsite ja, 
ji nebegalės jusų paleisti; ji ne 

pakenks jums, kada jus persis- 
kverbsite kiaurai per ištrem- 

j ta {laimę, jus tada išsigelbėsi- 
!te, susirasite mane, ir mes visi j 
kartu sugrįšime į dangti. Seki- 
te mane. Leiskite Protui ves- 

ti. 

Net nei pati Baimė neįsten- 

gė suturėti nemaruoliu, kurie 
c 

girdėjo \'ilties balsą. 
Jie nutarė: 

Į — (ieriau bastvties po neži- 
nomas šalis su Viltimis, negu 
tuščiame danguje stovėti prie 
variu su Kaime. Mes seksime 
Viltį!" 

Vienu sutarimu nemirtina* 
tuntas apleido dangų. Tik-ka 
išėjus pro vartus, tuoj Kaime 
juos pačiuopė ir nešė Į nežino- 
mas vietas, ir privertė užmiršti 
viską. Tiktai Vilties jie negalė 
jo pamiršti. 

I laimės nešami ir besibasty- 
dami po tamsius pasaulius, nc- 

maruoliai nusikankin(, ir pail- 
s J r pagalios jie atvyko ant 
žemės ankstyvuose laikuose ir 
užėmė sa\ > buveines su mirti- 
nais žmonėmis, ir tarp jų pra- 
gaišo. 

Ir Viltis ėjo kartu su jais. 
Jie jau senai buvo pamiršę, kas 
ic vra; jie negalėjo beatsimin- 
[i, i^kur atėį'j. Tiktai ^ ilčiai 

tarpininkaujant, jie i^alčj< 
apie šį-tą sužinoti. 

Viltis sklando jaunimo šir- 

dyje, kurs mato jaunybėje ro- 

žėmis išbarstytą takv.lj. Seni 
ir pailsę žvelgia j žemę, kad 
dar kartą paregėti Vilti. Bet pa 
mat > tiktai Baimę. Jie jaučia 
metų svarumą. Ir maloni Vi! 
tis kreipia jų žvilgį į dangų, 
liet Eaimė sulaiko jų žvilgį. Ir 
ii: nebemato anapus tarpvar- 
čio mirties. 

Varomi Baimes, nemaruo- 
liai bastosi ant žemės užmarš- 
tyje. Bet Viltis yra su jais vi-j 
suomet. Kaikuria dieną — švi\ | 
sybėje, — kuri yra apreikšta 
gyvenimo tyrumo, išvaikys B a', 

inę, susiras \ ilti ir žinos, įo£ 
gyvena savo danguje. 

Jiiiclrikas. 

TRUMPA! 
KALBANT 

Moteris yra laiminga piliu- 
lei, pakolei ji moka juokties 
prieš savo vyra. 

kuomet du meilužiu su>uiii 
ka, ar jie myli ką daugiau, kaip 
viens antrą? 1 

* * 

Lipšni mergaitė, dažniaus 
už gražiąja, vaikiną meile už- 
kerėja. 

Z'EL MCKINLEY 4988 *= 
DR. S. BIF.2IS 

GYDYTOJAS irt CHIRURGAS 
Valauods nuo 4 Iki 8 vakaro 

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

DR, VOITUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
\r esi nervuotas, tkauvla gaivi}. trumparegi 't 
paeina nuo silpnu akių. Sergikite savo tvvji Įima. Ypatinga dotna atkreipiame š vaikas 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 
vakaro. Nrdol.: 10 iki 1 vala'nloi. 
Olisas 1?53 V/est 47-ta kampas AshlflBd Ave. Telefonas Drover 966'). v 

J l'honcs: ^ ards 155—551 
| Rcsiiiencc Phonc Drovcr 778J 

j F.A JOZAPA1TIS, R. Ph. 
} DBUG STORE—APTIEKA 
i Tildome Visokius Reccptus j 3601 SO. IIA.LSTED ST. CHICAUOj 

Tclcphons Yards 1532 
! DR. J. KŪLIS 1 LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

jydo visokias ligas lnotcrų, vaikų ir vyi J- 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrg ligas. 
3259 80. Halsted f t.. Chlcago, lll.l 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
..Dentista v.. 

Valandos: ^ iki 12 ryto ir l 
iki 0 vakare. 

1739 S. Halsted St. Chicago 

DR. I. E MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselaado: 305»00 S. Michigan A.ve. 
Telefonas i'ullmun o42 ir 0I8O 

Chlcagos ofisas: 4j15 S. Wood Str 
Tik Kotvcrgo vak. 11110 r.::io iki 7. 

TelefooaB Yaiilu 7J';k 



HESTY'ILLE- ILL. ► 
Nors šitas miestelis yra ne- 

didelis, 1 yet skaitlingai apgy- 
ventas lietuviais. Neper senai 
eia susitvėrė pasilinksminimo 
lietuviu kliubas, prie kurio ^a- 
!i prigulėti kaip jauni taip ir 
seni, vyrai ir moterįs. Pastara- 
sis kliubas yra nusprendęs kai; 
panedėlio vakare rengti pasi 
linksminimo vakarėlius, kur 
nariai bei narės susirinkę ga 
lės pasukti, pažaisti, bei padai- 
nuoti lietu viskas daineles. 

Lapkričio 17 d., turėjome pir 
nia šeimynišką vakarėli, kur 
besilinksmindami sumanėme 
ir aukų parinkti del Lietuvos 
laisvės išgavimo i Neprigulmy 
bes fondą. Tapo suaukauta 
susirinkime $400. Iš to pasi- 
rodo, kad ir \vestviMiečiai ne- 

apsileidžia kitoms lietuviai>j 
apgyventoms kolonijoms aukai 
vimc dcl mušu tėvynės Lietu-j J 

vos. 

Reporteris Ii. r.l 

4 RL1ZABETH, X. J. 
hnatninkiį Prakalbos. 

Lapkričio 21, A. Litvino 
svetainėje, So. Park str., atsi- 
buvo prakallx)s, parengtos per 
Lietuvių Mechanikų Sanrvšį. 
Pirmininkavo K Lapinskas 
Žmonių susirinko nedaug. Prie 
žastis, — tą vakarą buvo ko- 
kios bažnytinės apeigos, ir pa- 
skiau pasikalbėjimas bažn. sa-' 

lėje. Kalbėtojais buvo: Y. 
Vaitkus, J. Sagevičius, ir S. 
Dragunaitis. Kailių tema: Del 
1* • > amatninkai, ir visi darbo 
žmonės privalo jungtis krūvon,' 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L*ntų, Rimų Ir tttogama Popieri© 

RPECiaUAI: Maleva malevojlmul stubų ii vldaua, po $1.60 ut įa!lom 
CARR BROS. WRECKING CO. 

8003-3039 80. HALSTSO STREET, CHICAOO, ti-!_ 

L1BEKTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna paradytąja U verte, ir Laisvės JBoudug pUna pinigine verte. \0 V ■ 
Atneškite arba atsiųskite i j Q SACKHE1M & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ^Ju MILWAŲKEE AVL. 
ir Subatomi3 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

AS ADOMAS A. KARALIAU£~aS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilveli* 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnfejiraas. 
Kraujo, Ir.kstij, Nervij ir abelnas «i ikij nustojiraas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vil ies, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbiC. esigailijau visoje 
Amerikoj ir už rubezjų. bet niekur negavau savo 
sveikatai p&gelbof. 

Det kada pareikalavau Salutaras vaisty, IJitterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui ir.inCtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprit, gerai dirbt. Kraujas 
iibivalė. Nervai Smi stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas j-ranyko, diigllai neberodė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visi) ligy. Bė- 
giu i apneštų išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

luta ras, Bitterla, ir po 3 min. tariu paveiksle pama čiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir eeu linksmas ir 1009' sykių dėkoju Salutans mylistti Reradijtstei ir linkiu vi*si;ma savo draugam# ir pametamiems 
su tokiais ai sitikimais patariu nuoširdžia] kreipti* prie Salutaraa; 
SALUTARA3 CHEMICAL INSTiTUTION. J. BALTRENA8. Prof 

1707 So. Ha'sted St., Phone Cana 6417 Chicago, Illinois 

koncentruodami savo kapita- 
lus, ir kokia iš lo turės naudą. 
Kalbėtojai savo užduotį atliko 
pusėtinai gerai, ir n rs žmonių 
•buvo nedaug, vienok sutvėrė 

kuopą, ir tapo parduota serų 
vertės apie šešis šimtus dole- 
rių. 

Reikia pastebėti vieną fak- 
tą, kad tuom laiku Amatnin- 
kų Sarryšin daugiausia prisio 
je kolonijų veikėjai: reiškia, L, 
M. S. tiii" &erą ateiti, kuomet' 
jųjų armija susideda iš anks- 
čiau minėtų tėvynainių. 

Pirmyn! Garbinga ateitis ju v 
4 

sų laukia. 

Amatniftkas. 

B l N GI IA AITO: J, X. V. 

Lapkr. 27 d. šv. Juozapo pa-! 
ra p. choras surengė vakar.' :nię, 
kur publikos atsilankė ne per- 
daugiausia. Pirmiausiai choras 
su publika padainavo Lietuvon 

himną ir taip sekė kitos pro-i 
gi amo dalis. Žvmi solistė p-lė' 
Rindzevičiutė padainavo "Plauj 
kė Laivelis," kuri dainelė la- 
bai užžavėjo publiką. Žmonių 
buvo prisirinkę ne|>erdaugiau- 
^iai. 

\'ietos jaunimas pradedaj 
vienytis ir veikti iš vieno. Ačiū, 
veikėjams. 1 

Gerb. 1). Stelmokas su savo 

choru darbuojasi uoliai ir ren-j 
giasi ])i ie didelio koncerto, ku- 
ris įvyks po Kalėdų. 

Lai veikia bingliumtoutečiai 
išvien ir ateityje. 

A, A. Livinskis. 

SO. OMAHA, NEB. 

Delei įvykusio angliaka- 
sių streiko gyventojai pri- 
stigo kuro. Omahos gyven- 
tojams, ypatingai darbinin- 
ku klesai, tenka nukentėti. 
Užėjus šaltesniam laikui, ne 

galima vienu kartu keleto 
tonų anglių gauti pirkti. 
Vakarines mokyklos susto- 
jo, iš priežasties anglių sto- 
kos. Mokiniai paliuosuoti 
ant tulo laiko. Dirbtuvių 
pleciaus anglių transporta- 
vimo darbininkai paleisti 
namo. Visose pavienėse in 
dustrijose, po truputį para- 
lyžiuojama. 

Daugelis vietos lietuvjų, 
ypatingai, musų moterėlės, 
yra labai susirupinę apie 
"sudną" dieną. Nes kai-ku- 
rios susiėjusios būreliu, kal- 
basi, kaip "gazėtos" r-\Lr> 

apie busiančią pabaigą pa- 
saulio gruodžio 17 d. Kitos 
mažai ir miega belaukiant 
"strošnios" dienos, dar kilos 

ŠHwka, kad prieš tą dieną, 
neisiančios nei darban. Taip 
r eina visokios pasakiškos 
paskalos. 

Kipšas is Pakampio. 

(iarsinkitės " I sietuvoje". 

Gerklės skaudf'jitiias, diegliai kruti- 
ufije, inllueiizos, pasirodymo ženklai. 

Jalrink gorklc; ir krutinę su 

iv į ridengk krutinu vilnom; ujaterijn. 
Ncapaileisk taip, kad tavo pagautas bal- 
tis ifisivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
infliienzą ir i kitokias pavojingu? ligas. 

Ntisipirk Siandiunn sau parankiausi 
••jo aptiekoje Pain-Ex])pllor!o 3oc. ir 
Uue. buteli8. 

Tikrieji turi mušu vni/.bažonkli 

SKARA 
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. RICHTER 6 CO. 

326-330 Brcmdway New York 

felephone Drovm- uJBZ 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

8261 S. HALSTED ST., CH2CAG0 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakart. 

NedėliomiB pagal sutarti. 

Tol Drover 7042 
DR. C. Z. VEZELIS. 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 

Nedaliomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE. 

arti 47-tos Gatvės. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ bAKGLNAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiKU, valiausi j stalių ir kouservatyviškų modelių $20.00 Iki <46.00. 
Vy.-ų ir jaunų vaikinų biutai ir overkotai duo $15.00 iki $2?.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 lr augšfiiau. Valkų siutai nuo $5.00 Ir augšfilao Pirkite sau ove"kotus dabar, kol žiemos augštos kainos uar oeatSJo. Męs turime dai'.g klek apdėvėti, siutų ir overkotų nuo $8.60 ir augšfiiau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšfiiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai po pietų. Subatomis Iki 10 valandai vakaro.fnsteieta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED 3TREE7 

Reikia Sukelti T BĮ Įf J 
Lietuvos Paskolą! J |J y į| 

IETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREICIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MILIJONĄ DOLERIU ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautine Taryba, priėmė se 

kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

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

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5]Ą nuos." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savu priedermes 
, Pirkite Lietuvos Bonus 

isus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant botių 
Už $50.00. reikia inmckėti nemažiau 5.00 

$100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

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

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirma mokesti $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatve 

Miestas 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
Lithuanian Developement Corporation. 

Pirmiau siu ir Didžiausia Korporacija Bėslrupinartiii Lietu vos Atstatomu 
SKYRIUS KAUNE inkorporuota ant $1,000,000 Exporto ir Importo Skyriai 
MiUIUIIIIHtlllllilllllllllllllfl!INiniiH1<llllj|linifllllliniiillllilllHllllllllllllllllllliilllllllllliilllllllllllillllllillllllllllllll|lllll!lllllllllillllllllilllllltillilifilRllllllllR 

....... 

Lietuvos Akrtcttyiiio Bendrove išrūpino 
pasportus lietuviams, keliaujančių iš Anie 
rikos Lietuvon. Kas tik yra pasirengęs ke- 
liauti tesikreipia į Lietuvos Atstatytnio 1 >cn 

drovę. 

JAU Tl'OJAL* SERŲ NEPARPAVINft 
SIME. 

Lietuvos Atstatydino Bendrove šėrai bus 
parduodami tik lig' Naujų metu, o po t() nie- 
kas negaus pirkti. Todėl pasiskubinkite. 

Jau Lietuvos Atstatymo jSendrove sukėlė 
suvirs ?400,0(X), o išviso reikia sukelt tik 

$500,000. Liko--parduoti 8,000 Šeru. Dabar 
kasdien parduodama apie 500 šėrų. Jeigu 
kas nori dalyvauti pelningame biznyje, turi 
priskubyti nusipirkt Šeru. 

Viena ypata negali mažiau pirkti kaip 5 
šėrus, vienas seras ^ 10. Bet geistina kad 
nauji nariai siutų į i. A. Bendrovę su kuo 
didžiausios įnašiais. .Negalima vienai ypatai pirkti daugiau kaip 1,000 .Šeru, už $10,000. 
Geistina, kad ( i ugiau asmenų užsirašyti f o 
$10,000. 

IMRKLYB1NIA1 RYŠIAI PlETOJASl. 
Lietuvos Atstatymo Lendrove Latviams 

lllllillllllllllllllllllllilli: ftllh!ll(lllllllllllllllllllllllll!ll!llllllllllHlllllllllllllllllllllltllllllllHlllllllllWIIIIIIIIHIIIIillllllllllllllll!llllllli 

ir Estonams taip-gi tarnaus. Tame reikalo 
jau daromi ryšiai ir už kelių savaičių prasi- 
dės pirklybiniai mainai su Latvija. 

Lietuvos Atstatymo Bendroves skyrius 
Kaune daro pirktinius ryšius su Ukraina ir 
tenai pradėsime savo darbą Lietuvoj reikia 
anglies fabrikams ir gelžkeliams varvti ir 
kokiu daiktų, kuriuos*) prieinamiausiai gali- 
ma bus gauti, Ukrainoje ir Europoje. 

MUSŲ TIKSLAI. 

Dirbtuvių steigimas Lietuvoje pirmiau 
sia užduotis Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
JLvportos iš Lietuvos antra ji uždu lis;—/>« 

"i 

()ciba Lietuvai Finansuose yni visuomet 
svarbiausiąja užduočia. 

Amerikos lietuviai minėtus tikslus vykin- dami gali geriausia pagelbėti Lietuvos žmo- 
nėms ir Lietuvos valstybei kurtis. 

Lietuvos Atstatymo Benddovč yra /V;'.'- 
(jai per kuria galimų Ueturoso žmonėms ir 
valstybei pa<jelhq teikti. 

ŠERŲ PARDA\ IMAS. 

Seru pardavimas eiua gana sparčiai. Be 
liko parduoti tik apie 8,000 seru. Stokite 
greitai į L. A. l>-v\\ nes pavėlinę negaus 
pirkti. 

Lithuanian Development Corporation 
320 Fifth Avenue, New York, N. Y. 



L. S. S. VilI-TO RAJONO 
PRAKALBOS IR KONCER 

TAS. 

Nedėlioje po piet, Hoebe 
ro salėj, prie 2113 Blue Is- 
land ave., įvyko L. S. S. 8-to 
Rajono surengtos prakalbos 
ir koncertas. Žmonių pri- 
sirinko pilnutėle svetainė ir 
su nekantrumu laukė prasi- 
dėsiant prayramo. Nors bu- 
vo garsinta, kad vakaras pra 
si d ės nuo 4 vai. po piet, o 

visgi prisiėjo laukti iki 5 
vai. Pirmas kalbėjo C. H. 
Hermanas iš New Yorko an- 
tras St. Michelsonas, ''Ke- 
leivio'' redaktorius iš Bos- 
tono. Abu kalbėjo apie san 
tikius tarpe socialistų ir ko- 
munistų. Po prakalbų se- 

kė, ištikro, turtingas kon- 
certo programas. Neminint 
Balako orkestros, Briedukų, 

Pirmyn choro ir kitų solo, 
kvartetu ir duetų, dalyvavo 
dar ir rusų žymi daininin- 
kė A. Maslova, kuri labai 
patiko publikai ir daininin- 
kas T. Korablinovas. Bet 
kokis buvo visų džiaugs- 
mas, kuomet gerb. St. Šim- 
kus su savo birutiečiais pa- 
sirodė ant pagrindų, idant 
užleidus vietą duetams, sve- 
tainė gaudė nuo aplodismen 
tų ir iš publikos buvo girdė 
tis šaukimas "Oželis, ože- 
lis" sugrįžus daininikams 
ant pa glindų ir gerb. St. 
Šimkui paaiškinus, jog bus 
dar ir "Oželis", publika nu- 

|siramino. Taipgi p-lė Ma- 
jrijona Rakauskaitė daina- 
vo solo, ypač publikai pati- 
ko "Kur bakūžė samanota" 

į ir p-as P. Stogis dainavo, sa 

!vo griausmingu balsu, salo. 
Iškilmingai birutiečiams už- 

traukus "Lietuviais mes esa- 

me gymę" koncertine pro- 
gramo dalis pasibaigė ir pra 
■sidėjo šokiai. Vakaras darė 
labai puikų įspūdį, ypač sa- 

vo tvarkingumu. R. G. 

SiUViMO MOKYKLA. 

Englewood Women's 
Kliubas vėl įsteigė siuvimo 
mokyklą Davis Sąuare Park 
Field Hause del motery ir 
merginų. Čia moteris ir mer 

gaitės gali ateiti ir pasimo- 
kyti kaip pasiūti sau ir savo 

šeimynai reikalingus rubus. 
Lekcijos duodamos veltui. 
Angliškos kalbos ir virimo 
instrukcijos (pamokinimas), 
taipgi, čia yra duodamos. 
Motei įs gali čia ateiti mo- 

kyties su savo vaikais, ku- 
riuos tam tikros prižiūrėto- 
jos atsargiai pridabos. 

Kiekviena mokinė priva- 
lo atsinešti savo modelį 
(prabą) ir materijolą. Jau- 
nos moteris gali čia atsilan- 
kyti ir pasimokinti kaip pa- 

Geriausia Sekasi 
Liet. Amer. Pramones Bendrovei 

S DĖLTO, KAD 

TEISINGAI SUM ANIAI ir GABIAI YRA VEDAMA 
|UMfl||l:ll|il!ll!ll|l!llillli!!i:ill!tllll!llll!ll!:!ill!!i:!l!;illlllM .iiillllllllllllllll 

Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi: 

1) Šioji Bendiovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik į kelis mėnesius iaiko. 
2) Šioji Bendrove plačiausiai varo bizni jau net keliose la- 

ikose ir turi įsteigus keletą skylių, kaipo: 
a) Konstrukcijos (statymo), 

I b) Exporto ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių į Lie 
tuvą ir iš), 

c) Industrijos (išdirbystes), taipgi 
d) biurą siuntimo pinigų laivakorčių agentūros, etc.^ 3) šios Bendrovės investvtas turtas jau siekė keletą šimtų 

tūkstančių dolarių. 
4) Šios Bendrovės šėrai geriausią turi vertę, nes pinigai saugiausiai yra įvestinti į turtą, krrio vertė pakilus jau ant £0% procento, reiškia, apvertus dabar Bendrovės turtą į pinigus, 

gaunama tiek pelno. Užtai ant tiek pat ir šėrai jau yra vertesni. 
5) Šioji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes į pusę metų 

po susiorganizavimui jau išgali mokėti šėrininkams, nuo pelno iš apyvartos, net (8r/r) aštuntą procentą dividendo. 
6) šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriau- sia patarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužių ir mai- 

sto saviemsiems į Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su 
primokėjimu persiuntimo lėšų. 

7) Šios Bendrovėm 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 i* Tamstos laisto, man rašyto Rugp. 13 
d., 1919 r«*.., kad L/etuva susilauks iš Amerikos Lie- 
tuvių lapkričio mčn. la/vo su valgiais ir drabužiais, 
prašau širdingai padekuott Amerikos Lietuviams 
už jų užuojautą :r pagelbą gimtajam kraštu/. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 
(Pasirašo) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybes Prez/dentas. 

^Nors šios Bendroves 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 nusirinkime buvo nutarta dar trumpą laiką pardavi- nėti sena kaina. Tokiu budu duoti progą visiems norintiems tap- ti gėlininkais už pigią kainą. Vienok patariama pasiskubinti, 
nes užsirašymai plaukia šimtais kas dieną ir neilgaj 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 Šerą. Žinok, kad tai yra v/ena iš geriausių lietuvių Ben- 
drovių, daranti didžiausį ir pasekmingiausį biznį. Neužmiršk 
pasakyk apie tai savo draugams ir, siųsdamas pinigus, jsitėmyk 
gerai jos adresą: 

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

siūti rubelius del savo ma- 

žučių. Tam tikslui yra at- 
skiros klesos. 

i 

PRANEŠIMAS. 
Egzekutyvis Komitetas 

|praneša, kad Lietuvos Mili- 
Itare Misija pribus Chicagon 
jgrudžio 21 d. Vieta pasiti- 
jkimo, prakalbų ir apvaikš 
įčiojimo bus pranešta vėliaus 
i per visus lietuviškus Chi- 
jcagos dienraščius. 

J. P. Evaldas, Sekr., 
.Chicagos Liet. Tarybos, 
2554 West f>9th Street. 

4 PRANEŠIMAS 18-TOS 
KOL LIETUVIAMS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos 3-čio skyriaus susirinki- 
mas įvyks ketverge, gruo- 
džio 4, 7:30 vai vak, D. Šie- 
mMčio svet., So. Union a Ve. 
ir 18-tos gatvės. Visos lie- 
tuvės ir lietuviai be skirtu- 
mo pažvalgų malonėkit at- 
silankyti į susirinkimą ir at- 
sivest draugus bei drauges. 

Valdyba. 

CICEROS KAREIVIU 
DOMAI. 

S. A. L. K. Ciceros kuo- 
pos susirinkimas atsibus ket 
verge, grudžio 4 d., 7:30 v. 

vak., šv. Antano par?p. svet., 
15 gatve ir 49th Ct, Meldžia 
me atsilankyti kai}) narius, 
[taip ir nenarius. Valdyba. 

Į CICEROS LIETUVIU 
DOMAI. 

| Ciceros lietuvių namų sa- 

vininkų sąjungos (Inprove- 
ment Club) prieš metinis su 

sirinkimas atsibus seredoj, 
gruodžio 3 d., 8 v. vak., J. 
Neffo svet., 49-tos ave. ir 
15-tos gatvės. Bus rinkimas 
naujos valdybos ir daug ki- 
tokių reikalų. Visi atsilankv- 
ikite. Rast., J. Stankevičia. 

KAREIVIU ATIDAI. 
šiuomi pranešame vi- 

siems Susivienijimo Ameri- 
kos Lietuviu Kareiviu na- C 4, 

riams, jog visuotinas, Cen- 
tralis susirinkimas įvyks se- 

redoj grodžiuo 3 d., 7:30 
vai. vakare, "Lietuvos" Ben 
drovės svetainėj, 3249 So. 
Morgan St. Visi Susivieniji- 
mo kareiviai būtinai turit 
atsilankyti, nes turim daug 
naujų žinių ir dau£ svarbių 
reikalų. 

Dr. S. Naikelis, Pirm. 
J. J. Zamkus, RciŠ«. 

PAVIENĖS AUKOS. 
Garbus tėvynainis Jonas Po 

cius aną dieną Lietuvos Lais- 
vės Varpui aukavo $6.00, kū- 
rins pridavė p. B. M. Butkus. 

Taipgi gerbiamas Antanas 
'Krakašius L. L. Varpui auka- 

vo *$5.00. Juo pridavė p. A. 
Kareiva. 

Visiems aukautojams, varde 
nuo karės nukentėjusių lietu- 
viu ir visos lietuviu tautos ir 

* 

jos valdžios, Lietuvos Laisvės 

Varpo Komitetas taria širdin- 
gą ačiu. »■> c c 

I 
KLAIDOS ATI TAT S YM A S. 

"Liet." 274 no. viet. žiniose 
j buvo pasakyta: lAct.PolitiJkas 
ir PaŠelpinis Kliubas parengė 
šeimynišką vakarėli, gi turėtų 
1>uti: Jaunų Vyrų Lietuvių 
Draugiškas ir Pašelpinis. 

! Pa j ieškau savo dėdės Adomo 
Daukevieiaus, paeina i: Vil- 
niaus gub., Trakų pav., Senediš 
Ikių vai., Yendr.ulių kaimo. 20 

metų Amerikoje. Kas pirmas 
j praneš skiriu $5.00 dovanų. Jis 
Ipats ar kitas jį žinantis, adre- 
suokite: Emilija Savickienė, 

'191 1 -ehman St. Hamtremick, 
Mieli. 

IJARdKNV l'.ARCKNAJ. 
3814 Kmerald Ave,, 5 ir 5 

kambarių, plytų namas, 25 n 

125. pečiaus šiluma, be skolų, 
$2,350.00 3816 Kmerald A ve., 

h ir 0 kambarių, plytų namas, 
25x125, pečiaus šiluma, be 

skolų, 28,350.00 3824 l'nion 
Ave., 6 ir 6 kambarių, plytų na 

mas, 42x125, pečiaus šiluma, 
be skolų, $4,150.00. Ne dideli 
jmokėj;mai, turi buti parduota 
šia savaitę. Reikale pirkinm 
klauskite, ( arroll, \Yilson ana 

Fox, 7104 Stonev Tsland Ave., 
tel. Mid\vay 5000, Blackstoae 
8116. 

" 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienės, kuri atsiskyrė nuo manos 
Liepos 20, 1!>18, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pa v Girdiškės pa;ap„ Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Raikauskaitė. Atsišauk laiko 30 
dienų, po to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
Sližius, 1517 — 41)th Ave.. Cicero, 111. 

Pajieškau Jono Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., K ve 
darnės parap., Salltlaukio kai- 
mo, apie 40 metų senumo. Tu- 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie ii žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš, 
duosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn Av. 
Cliicago, 111. 

TRLVERip SIENINIS KA- 
LENDORIUS 1020 METU. 
STEIVET1NA1 PUIKUS. 

Trinerio Sieniniai kalendo- 
riai visuomet yra puikus, 1>et 
>is, naujasis, 1020 metu virši- 
ja visus. "Civilizacija ir Hyge 
ja sveikina Tautu Lygą' tok i s 

angalvis. Naujas, geresnis gy- 
venimas kila iš griuvėsių, tar- 

pe daugelio spalvų rasite vė- 

liavą tos šalies, kur jus paris 
ir jusų tėvai gimė. Penkioli- 
kas puikių paveikslų, rodančių 
kokiu biulu Trinerio American 
Elixer of Bitter \Yine ir kitos 
Trinerio gyduo.js yra daro* 
mos, pradedant nuo skinimo ž:» 
lių iki siuntimo Į svetimas ša- 
lis. Siųskite 10 centų padengi- 
mui siuntinio lesu! Joseph Tn- 
ner Company, 1333-43 So. Ash 
land A v e. , Chicago, 111. 

ŠALIN SU DEGTINE 
Visa Amerika išdžiuvo, bet jeigu nori 
atgaivinti širdj, nenusimink labai, nes 
mes išdirbame tam tikrg sunkę, iš ku- 
rios jus galėsit o sau pasidaryti puikų 
gėrimą, kuri mes gvarantuojame, užga- 
nėdins \kiekvieną. Jeigu jus norite ger- 
ti prieš valgį arba po valgiui, ar parė- 
jęs iš darbo, arba ant vestuvių, krikš- 
tynų arba šiaip kokių nors pasilinks- 
minimų. jus lengvai galite pasidaryti 
kelis galionus gana pigiai. Pakelis 'š 
kurio jus galite pasidaryti 6 galionus, 
tik $2.00. Ištikrųjn užsimoka bandyti. 
Rašykite šiądien: 

WALTER NOVELTY CO. 
Dept. 25j_—1117 N. Paulina St. Chicago 

I 

leberių. 
PRIE BUDAVOJIMO 
STONE & WEBSTER 

WHITMAN & BARNES 
PLANT. 

1000 W. 120tas Str. 
CHTCAGO. 

Mergina ar Moteris Reika- 
linga Strpinti Tabaka. 

4337 S. \Voocl st., 

Reikalinga Mergina prie 
abelnio stubos darba gera mo- 

kestis maža 'eimvna, kreipki- 
ties tuo jaus, pas, 

M. Message. 
3548 S. Halsted St. 

Vienais trepais. 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & C/O. 
39th & Stewart A ve. 

PAJIEŠKOJIMAI. 

MliRGINOS 
16 metų amžiaus 

DIR1\TI RAŠTINEJE. 
I 'asiuntinio darbas. 

Labai puikios progos mergi- 
noms, kurios 11 iri pramokti bi/ 
nio. (iera pradinė alga. 
SEARS ROElitTrR & CO. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Sul)atomis iki pietų. 

1IOMAN aVe. 
IR ARTI1LVGTON ST. 

MERGINOS ir MOTERIS, 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus. 
Lengvas, švarus dirbtuves dar 
bas. Dažų dirbtuvėj, Baksi; 
dirbtuvėj, Skrynių dirbtuvėje. 
Sieninių popierių dirbtuvėje, 
Knygų apdarvtuvėje. Gera pra 
dinė mokestis. Geros progos iš- 
sidirbti gera darbą. Pastovus 
darbas. Pat) rimas nereikalin- 
gas. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 
i 

REIKALINGOS MERGI- 
nos nuo 14 metų ir vir- 

šaus padienam ir nuo stukių 
lengvan dirbtuvės darban, 
44 valandos Į savaite. Nuo 
stukių uždirba nuo $20 iki 
$30 i savaite. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Raveriswood Ave. 
i KEKALINGI VAIKAI NUO I 

14 metų ir viršaus del su- 

destimo, lengvas darbas se- 
rą mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

REIKALINGA PUNCH 
Press Operatorių del smul 

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

4410 Ravenswood Ave. | 

STENOGRAFĖS 
TIP VST ES. 

Mokytis sulyg patyrimų. Ge 
.*a pradinė mokestis pradi- 
niams. Pastovus darbas. 
SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 
HOMAN AVE.. & 

ARTHINGTON ST. 

REIKIA VYRU 
Stiprių 
Lcberiu 

c 

TROKERIU 
WAREHOUSE MENŲ 

pradine mokestis, 
Vidujinis, geras ir parankus iš- 
sidirbimui darbas. Gera pradi- 
nė mokestis. 

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

Suba tomis iki pietų. 

HOMAN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

REIKIA 

MERGINŲ IR MOTERŲ. 

RINKTI PUPAS. 

Švarus kambarys. 
Gera mokestis. 

Kaip nuvažiuoti: Imkite 
Clearing karą prie Archar 
Limits iki Austin a ve", arba i 
63-čia ir Austin karą ik ga- j 
lo. i 

MARTINDOLL CO., 
6558 So. Ogden A ve., 

PLATYKITE 
"LIETUVA" 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA VYRŲ. 
Dirbti prie luniberio. Atei^ 

kite ant 7 vai. ryto. 
Užmoka kasdiena. 

LORI) & RUSHNELLL. 

2-424 So. Larliin Str, 

VAIKINAI. 
16 meta amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIU 

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

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

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

ARTHINGTON ST. 

JAUNOS MOT KRIS. 

MERCHANDISE DARBAS 
> 

Del Yvniojimo, Inspektavimo, 
Svėrimo Parcel Post orderių, 
Čekiavimo, Pakavimo, ir pilely 
dvmo orderių ir prie kitokių 
darbų nmsų departamentuose. 
Darbas ant visados. Gera alga 
ir išsidirbimas gero darbo del 
gerų darbininkių. 

m 

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

HOMAN A VE. 
IR ARTHINGTON ST. 

JAUNI VYRAI 

nuo 17 iki 25 metų. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

Puiki proo-a išsidirbti gerą dar 
bą ateičiai. Gera pradinė mo- 

kestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

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

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
ŠVENTADIENIO DARBAI 

Abelnas raštinės darbas. 
Mcrchr.ndi.se ir Stock. 

TRUMPO LAIKO DARBAI 
prieš piet 8 iki 12, po piet nuo 
12:45 iki 4:45. Gera mokestis. 

Pastovus darbas. 
Jeigu kas pageidauja. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBULK & CO. 
TUOMLAIKO DARBAI 

Merginos ir Motecrjs. 
Vynioti pundelius, čekiuoti or- 

derius. inspektuoti prekes. 
I>ri?š piet arba po piet, 8 iki 12 
12:45 iki 4:45. 
SEARS ROEBULK ė CO. 

HOMAN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

REIKIA MORETU IR 
MERGINU. 

4* 

Prie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis.. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 
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