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Valia dibrti tik tris į dienas. 
Wilsonas už gerus santikius su 

Meksika. 
np n • • i *i • v» i • Talkininkai keičia tai- 

kos protokolą. 
Bolševikai siūlo taiką Švedijai. 

VALIA DIRBTI TIK 
TRIS DIENAS. 

Washington, D. C., gruo-| 
džio 8 d. — Kuro administ-, 
ratorius Dr Garfield, belau-į 
kiant užbaigimo angliakasių | 
streiko, nšleido padavadiji-| 
mą, kad visoms dirbtuvėms1 
teikti anglių tik trims die-: 
noms savaitėje. Šis parėdy- 
mas jneina galėn tuojau. j 

Krautuvės gali naudoti j 
šviesą tik 6 valandas į die- j 
ną ir tai sumažintą. Visoki] 
ofisai turi but uždaryti 4! 
valandą po piet. 

Elektriškos iškabos ir vi-! 
soki. padailinimai turi but 
tuojau sulaikyti- 

Gatviakariai neprivalo but 
apšildomi laike didelio žmo 
nių susikimšimo, I 

Ir visa eilė kitokių pada- 
vadiįimų, kad sutaupius 
kiek anglies. Šie padavadi- 
jimai lytisi visą šalį. 

Dabar esąs didžiausias 
anglies krizis Suvienytose 
Valstijose kokis kada yra 
buvęs. Prie to nekurie ang- 
liakasiai mano, kad ir utar- 
ninke streikieriai atmes vai-; 
džios pasiulijimą. 

WILSONAS UŽ GERUS i 
SANTIKIUS SU 

MEKSIKA, 

Washington, D. C., gruo- 
džio 8 d. — Šiądien prezi- 
dentas Wilsonas parašė se-1 
natoiiui Fall laišką, kuria- 
me pabriežia, kad nebūtų 
stengiamasi bloginti santi- 
kius su dabartine Meksikos 
valdžia. 

TALKININKAI KEIČIA 
TAIKOS PROTOKOLĄ. 

Paryžius, gruod 8 d. — 

Talkininkai sutiko pakeisti 
nekuriuos skirsnius galuti- 
name taikos protokole su 

Vokietija. 
Nuspręsta pakeisti skirsnį 

del nuskandytų laivų prie 
Scapa Flovv, kuriuos talki- 
ninkai reikalavo pakeisti 
kitais laivais. Dabar šis klau 
simas bus perduotas Ha- 

agos tribunalui, ko reikala- 
vo vokiečiai. 

Gi paragrafas, kuriame 

pabriežiama, kad, įvykus 
pilnai taikai talkininkai turi 
teisę naudoti karišką spėką, 
kad užtikrinus išpildymą 
taikos sutarties, tapo pra- 
šalintas iš protokolo. 

/ / Taipgi prašalintas iš pro- 
tokolo įkirsnys, kui iame 
reiškiama, kad /vokiečių ka- 
riumene turi but ištrauka ič 
Baltiką, šalių. Frieš šį skirs- 
nį vokiečiai protestavo kai- 
po oereikalingą, nes girdi, 
vokiečių kariumenė jau ap- 
leidusi Baltiko šalis. 

Taip pakeistas protoko- 
las, manoma, bus įteiktas 

'vokiečių delegacijai šiądien, 
i Bet tarpe anglų yra nuomo- 

jne, kad ir po taip pataisytu 
! protokolu vokiečiai neno- 

i res pasirašyti. 
Noske Priešingas Pasi- 

rašymu'- 
! Londonas, gruod. 8 d. — 

| čionykščių laikraščių kores- 
| pondentai praneša, kad 
i daugiausiai priešinasi pasi- 
įašymui po taikos protoko- 
lu. Vokietijos karės minis* 
teris Noske. J is tiesiog nž- 
reiškia, kad jau atėjo lai- 
kas, kada' Vokietija turi pa- 

į sipriešinti talkininkų no-. 

į rams. 
i 

BOLŠEVIKAI SIŪLO 
TAIKĄ ŠVEDIJAI. 

Stcckholmas, gruodžio 8 

j d. — Rusijos sovietų atsto- 
vas Kopenhagoje Litvinovas 

! prisiuntė Švedijos valdžiai 
užreiškimą, kad sovietai no- 

ri pradėti draugišką sugyve- 
nimą su Švedija ir pradėti 
apsimainymą prekėmis. ; 

; Litvinovas pabriežia, kad 
1 Rusijos sovietai apsiimtų at- 
lyginti Švedijai ir nuosto-j 
lius, kuriuos turi del užpuo-j 
limų ant Švedijos ambasa-; 

idos Petrograde. 
Litvinovas pataria pradė- 

ti apsimainymą prekemis 
tuoj per Revelį ir nelaukti, 
kada Finliandijos Įlanka pa- 
riliuosuos nuo ledo- 

Bet Švedija, kaip mano- 

jma, nesiskubins taikinti? su j 
i bolševikais, kad nedavus 
l progos į-usams immigruoti 
Švedijon. Mat Švedijos vai- 

Streikų Qadyne. 

ma 

{(Vofįrjy^ 
Tuli pa j 11 kia, kad tu'j ir vištos ir karvės ir kiti j>vvuiKii pradės stre*.kuoti. l>ct s;oj pajv.u 

ko i yra nemažai fii» ^ijos, nes jei karves ne-er-i, lai ir pi t; ii; :• nebausi. 

džia yra neprielanki rusų at- 
vystei, kuri, girdi, davė ir 
luoda daug nesmagumų Su- 
vienytoms Valstijoms, sklei- 
džiant Amerikoie bolševi- 
kiškas idėjas. 

SAKO, SURADO BUDĄ 
PERKEISTI METALUS. 

Lcndcnas, gruod. 8 d. — 

Pranešama,' kad tūlas pro- 
fesorius Manchester univer- 
siteto surado budą kaip ga- 
lima perkeisti vieną meta- 

lą į kitą, pav.: perkeisti ge- 
leži Į auksą ir panašiai- Jei 
tas butų teisybė tai auksas 
mažai butų brangesnis už 
geleži. 

Bet šio išradimo smulkme 
nos laikomos slaptybėje. 

ANNUNZIO ARMIJA PRI- 
TRUKO PINIGŲ. 

Rymas, gruodžio 8 d. — 

Čia pribuvo papulkininkas 
Giuriati, • galva Annunzio 
vrklžios, sakoma, atvežė 
plianus išrišimui Fiume 
klausimo. 

Ryme yra gandas, kad 
Annunzio iždas jau visai 
išsituštino ir, manoma, lo- 

dei jis siunčia savo atstovus 
Ryman tartis. 

NEW YORK BANKIERIAI 
| MOKINASI ŠAUDYTI. 

New York, gruod. 8 d. — 

Delei paskutinių užpuolimų 
ant bankų ir bankų pasiun- 
tinių vietos didžiosiosios 
bankos mokina savo darbi- 
ninkus šaudyti ir su teiks 
jiems revolverius, kad rei- 
kalui prisiėjus galėti] gintis 
nuo užpuolikų. 

į BOLŠEVIKAI 
AGITATORIAI 

JAPONIJOJE. 

Teky o, gruodžio 8 d.. — 

Japonijon pribuvo daug bol- 
ševikų agitatorių, kurie ap- 
jsistojo įvairiuose žymesniuo 
fse miestuose. 

Japonijos policija sako 
susekusi, kad bolševikai 
laukia nemažų sumų pinigų 
iš Suvienytų Valstijų ir Fran; 
euzijoy. 

Tokyo yra nuomonė, kadį 
Japonija turi pasekti pėdo-j 

; mis Suvienytų Valstijų ir' 
| deportuoti visus bolševikus 
lis šalies. 
| 

ŠNAPSO LIKIMAS 
NENUSPRĘSTAS. 

.Washington, D. C., gruo-1 
džio 8 d. — Buvo tvirtina-1 
ma, kad šiądien bus nu-j 
spręsta ar karės laikų blai-j 
vybės bilius yra sulyg kon- 
stitucijos, bet augščiausias I 
Suvienytų Valstijų teismas i 
ir šiądien to klausimo neiš- 
rišo ir nėra nurodymų, kada 
tas klausimas bus išrištas. 

Slapieji vis turi viltį atgai j 
vinti snapsą nors trumpam! 
laikui, bet tas laikas, ir taip j 
trumpas, vis eina trumpyn. į 

VATIKANAS STATYS I 
DIDELĮ VIEŠBUTĮ. 

.Rymas, gruodžio 8 d. — 

Pranešama, kad Vatikanas 
nusprendė statydinti didelį 
viešbutį del pelgrimų, kurių 
Ryman atsilanko gana žy- 
mus skaičius. Statant vieš- 

butį taipgi sumažins ir'be-; 
darbių skaičių, kurių Ryme 
nestokuoja. 

GOLDMAN IR BERGMAN 
DEPARTUOS UŽ 2 

SĄVAIČIŲ 
Ncw York, gruod. 8 d. —i 

šiądien federaiio distrikto j 
prokuroras pranešė, kad vai I 
džia plianuojanti išsiųsti 
Emmą Goldman ir Aleksan- 
der Bergman Rusijon už po- 
ros sąvaičių. 

LENKAI PERKRIKŠTINO 
VOKIŠKĄ PAMINKLĄ. 

Tornopol, Lenkija, gruod. 
(S d. — Atsilankius čia kai- 
zeriui 1917 metais, prūsų 
kareiviai pastatė jo atsilan- 
kymo atminčiai paminklą. 
Dabar lenkai užėmę šią vie- 
tą nenugriovė paminklo, tik 
pakeitė jo parašą. 

SENATAS NEUŽTVIR- 
TINS SUTARTIES 
PRIEŠ KALĖDAS 

Washington, D. C., gruo- 
džio 8 d. — Šiądien paaiš- 
kėjo, kad taikos sutarties 
klausimas nebus išrištas 
flrieš Kalėdas ir taps atidė-i 
tas po Naujų Metų, susirin-j kus kongresui 5 d. Sausio. | 

BĖDA, NETURI KATĖMS 
v ĮSTATYMU. 

Atlantic City, N. J. Vieno 
žmogaus vienas po kitam 
dingo vištukai. Pagaliaus 
jis susekė, kad jo viščiukus! 
naikiną netolimo kaimyno 
katė. Tuojau prasidėjo teis- 
mas. Bet čia ir teismas pa- 
puolė bėdon, nes nei miesto: 
nei valstijos įstatymuose 
nėra nieko minima ką dary- 
ti, kuom bausti kate bei jos 
savininką, jei katė kuo nu- 

sikalsta. 

BOLŠEVIKAI NORI TAIKOS AR KASĖS. 
ATSIDARĖ ANTRA DOR- 
PATO KONFERENCIJA. 

Dcrpatas, gruodžio 6 d. 
(Londonas, 8 d ). — Spc-ci- 
alis korespondentas laikraš- 
čio C«icago Tiibune John 
Clayton praneša, kad vakar 
atsidarė antara Dorpato kon 
ferencija. Atidaryme daly-; 
vavo Estonijos ir Rusijos so 

vietų atstovai. 
Atidarius konferenciją ta- 

po apsimainyta nuomonė- 
mis ir reikalavimais. Esto- 
nai nori tik pertraukos mu- 

šiu, gi bolševikai — galuti- 
nos taikos. Pirmas posėdi? 
traukėsi virš valandos laiko. 

I pabaigą sovietų atsto- 
vas užreiškė, kad Estonijos, 
kaipo kaimyniškos šalies, 
reikalavimai yra beprasmiai, 
ypač atsižvelgiant i sovietų 
militarę spėką. 

Sovietų atstovybė griežtai 
atsisakė derėtis tik pertrau- 
kai mušiu. Girdi, ar pastovi 
taika, ar atnaujinimas mu- 

šiu. 
Bolše\ikai užreiškė, kad 

šiuo laiku nesiskubintų da- 
ryti taiką, bet jei estonai to 
nori, tai bolševikai mielai 
sutiks užverti taiką su Esto- 
nija, bet Estonija turi ve. :ti 

kaipo savistovi šalis ne po 
talkininkų direktyva. 

Tokis bolševikų atstovų 
užreiškimas yra nemažas 
smūgis estonams, kurie nori 
nors sykį pasiliuosuoti nuo: 

ginklų. 
Laukiama Lietuvos 

Atstovų. 

Tikro apsimainymo min- 
timis dar nebuvo, nes dar 
laukiama Lietuvos atstovų, 
kurie pasivėlino pribūti i 

konferencijos atsidarymą 
bet tikimasi jie tuoj pribus 
ir pradžia derybų prasidės 
šioj savaitėje ar gal konfe-į 
rencija visai iširs- 

Bolševikai reikalauja, kad 
uostas Revel butų liuosas 

ANGLAI PERPARDUODA 
AMERIKOS PREKES 

ESTONIJAI. 

Londonas. Pasirodo, kad 
anglai esą padarę sutartį 
su Estonija mainyti įvairius 
išdirbinius ant Estonijos gi- 
rių bėgyje 18 mėnesių. Bet 
daugelio prekių Anglijoje 
nėra ir jos gabenamos iš 
Amerikos. 

Tokiu dalykų stoviu labai 
nepatenkinti amerikonai biz 
nieriai, esanti Londone- Jie 
ragina Amerikos biznio! 
Įstaigas bandyti užmegsti 
santikius su Baltiko šalimisJ 

MILvVAUKEE 100,000 
BEDARBIŲ. 

Milwaukee, Wis., gruod. 
8 d. — Delei stokos andiu 
tapo uždaryta daugelis ma- 
žesnės svarbos dirbtuvių. 
Tuomi liko be darbo apie 
šimtas tukstančiu darbinin- 
ku 

ORAS 
Chicaijoje ir apielinkeje. 
Šiądien snieguista; rytu j 

greičiau giedra; maža at- 
maina temperatūroje; vidu- 
tiniai .šiaurryčių vėjai. 

Saulėtekis, 7:07; 
Saulėleidis, 4:19. 

bolševikų prekybai ir kad 
iFinliandijos Įlanak butų 
i neutralizuota. 
! Bolševikai labai pribijo, 
! kad Anglija neužvaldytų 
Kronštado, tas, girdi, butų 

! smūgis bolševikų gyvavimui. 
I Yra manoma, kad Estoni- 
i ja greičiau priims bolševikų 
pasiulijimus, negu laikysis 
talkininkų nurodijimų. 

Scvietų Delegacija. 
Dorpatas, gruodžio 5 d. 

(Kopenhagnas 8d.). — Spe 
cialis korespondentas laik- 
raščio Chicago Daily NeVvs 
praneša, kad nuo sovietų at- 

vyko pilnateisiais atstovais 
Krasnin ir Joffe su nemažu 
skaičiumi Įvairių eskspertų 
ir sei retorių. 

Lietuvos atstovybes lau- 
kiama už poros dienų, gi 
Latvija siunčia tik mažą bū- 
relį tartum gavimui infor- 
macijų. Mat Latvija neno- 

rinti eiti prieš talkininkų 
norą. 

RUSIJOS SOVIETU 
reikalavimai. 

Kopenhagnas, gruodžio 8 
d — Laikraštis Ncticnal Ti- 
dcndc? gavo pranešimą iš 
Revelio, kad Rusijos sovie- 

| tai taikos išlygose reikalau- 
ja, idant Estonija pripažin- 
tų Rusijos sovietus; amnes- 

tijos politiškiems prasikaltė- 
liams; atnaujinimo diplo- 
matinių ir komercijinių su- 

sinėsimų su sovietais; nngin 
klavimo kitų šalių kariumę- 
nės eiančios Estonijoje, ir 
liaoso naudojimosi Estoni- 
jos uostais ir be muito nau- 

dojimąsi Estonijos keliais 
bolševikų komercijiniems 
tikslams. 

Bolševikai prie to pridūrė, 
kad pasirašymas po galuti- 
na taikos sutartimi turi but 
atlikta be jokių formališku 
mų ir paliaubų. 
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skinkime IŠ lietuviškos kalbos 
"BARBARIZMUS " 

Niekur lietuviška kaiba nekenčia tiek 
paniekos ir skriaudos, kaip tarpe Ameri- 
koje gyvenančių lietuvių. Juk čionai nėra 
to lietuvio, kuris paprastame pasikalbėji- 
me nemaišytų sudarkytų angliškų žodžių. 
Žymi dalis lietuvių skaito, net, sau už gar- 
bę- kad jie gali kiekviename sakinyje pa- 
naudoti po kelis "barbariškus" žodžius. 
Anot jų — tai reiškia "amerikoniškumą'' 
ir "kulturiškumą". 

Net inteligentiškieji lietuviai, kurie pri 
buvo Į šį kraštą iš Lietuvos plačiai susipa- 
žinę su pamatinėmis mokslo žiniomis ir 
lietuvių literatūra, ir tie neapsieina čionai; 
be "barbarizmų". Nėra nuo to liuosi ir lie-j 

i tuviškų laikraščių redaktoriai, kurie, ro- 

dos, privalėtų, ypač rupinties kalbos tyru- 
mu ir teisingumu. Randasi ir tokių lietuviš- 
kų redaktorių, kurie netik panaudoja "bar- 
barizmus," bet kurie nenoriai kalba lietu- 
viškai, net su pačiais lietuviais. 

Abelnai imant, galima pasakyti, kad, 
lietuviai, gal- daugiausiai, negu kitos čia, 
gyvenančios tautos, darko savo kalbą sve-; 
timais priemaišais, kuriuos, priegtam, "sa- 
votiškai'' "sutvarko". 

čia galima dar pastebėti ii' tą nenuo-j 
seklumą, kad kalboje ir spaudoje panau-j 
dojami "jankiškos konstrukcijos" išsitari- 
mai (vertimai), "jankiškas" sudarymas; 
sakinių ir, galop, "jankiškas" panaudoji- 
mas įvairių ženklų. Išsirodo, lyg musų ra- 

šytojai, kalbažiniai ar redaktoriai norėtų 
"sudaryti" naujos "rūšies" kalbamokslį, 
kuriame žymiai "atsimuštų" šio krašto 
kalbos "barbarizmas". 

Tai skaudus ir kartu pasmerktinas ap- 
sireiškimas Amerikos lietuvių tarpe. Rei- 
kėtų atkreipti i tai rimtą domą ir pradėti 
visu uolumu "skinti" "barbarizmus" iš mū- 

sų gražios ir turtingos — žodžiais ir iš- 
sireiškimais — kalbos. 

YpaČ tas kalbos "švarinimas" reika- 

lingas dabar, kuomet apie trečdalį ar pu- 
sę Amerikoje 'gyvenančių lietuvių yra pa- 

siryžę grįžti Lietuvon, idant pradėti tenai 

naują- savistovį gyvenimą- Juk tiesiog 
bus sarmata sugrįžusiems iš Amerikos Lie- 
tuvos vaikams kalbėti su savaisiais darkyta 
kalba. 

Kiekvienas turi atsiminti, kad lietu- 
viška kalba pasidarė dabar valstijinė kal- 

ba, būtent, kad jąja kalba visose valdiško- 
se įstaigose, ar teismuose, kad ji viešpa- 
tauja rpokyklose. Juk iš Amerikos sugrįžę 
lietuviai gali pasijusti nesmagiame ir net 

"juokingame" padėjime, kuomet jie pradės 
maišyti lietuviškoje kalboje įvairios rūšies 

"barbarizmus", parveštus iš užjurio. — Iš 

ju juoksis netik vaikai, kurie puikiai yra 
pramokę lietuviškai mokslainėse, bet ir 
žydai, kurie, kaip pranešama iš Lietuvos, 

uoliai mokinasi tyros lietuviškos kalbos. ! 
Akyvaizdoje to viso, Amerikoje gy-1 

venantis lietuviai privalo rimtai pasirūpinti 
savaja kalba, t. y., jos tyrumu. Visi turi 
stengtis atidžiai skaityti laikraščius, ku- 
riuose, abelnai imant, lietuviška kalba gry- į 
na, bent netiek daug "išviršinių barbariz- 
mų.". Kartu su skaitymu reikia stengties ir 
kalbėti grynai, panaudojant tikrus lietuviš- 
kus žodžius ir lietuviškai sudarytus askinius. 

Galop, kiekvienam labai butų naudin- 
ga susipažinti su pamatiniais lietuviško 
kalbamokslio dėsniais ir kartu pramokti, 
nors paviršutiniai, taisykliškai rašyti. 

Juk Amerikoje gyvienantįs lietuviai 
tankiai mėgsta pasigirti ir pasididžiuoti 
savo "susipratimu" ir "apšvieta", bet kaip 
tas išsirodo keista, ir juokinga, kada ži- 
nai, jog tie "susipratę'1 ir "apsišvietę" lie- 
tuviai visiškai nemoka lietuviškai nei kal- 
bėti nei rašyti, — žinoma, nemoka jie ir 
kitos kalbos.. .• 

Taigi reikėtų rimtai-atidžiai pasimo- 
kinti lietuviškos kalbos — pasimokinti del 
savo labo, del savo garbės. Tas nėr? sun- 

ku — reikia tik norėti ir prisispausti.. 
S. L. A. SAVAITĖ. 

Vakar prasidėjo taH vadinama Su- 
sivienijimo Lietuvių Amerikoje savaitė, ku- 
ri užsibaigs gruodžio 14 d. šita savaitė 
surengta supažindinimui Amerikos lietuvių 
su S.L.A- organizacija ir paraginimui jų 
prisidėti prie jos. Po visas lietuviais ap- 
gyventas kolonijas šiame krašte bus ren- 

giama S.L.A. kuopų paskaitos, prakalbos, 
pamokės ii- šiaip įvirauą turinio vakarai. 

S.L.A. kuopų nariai privalo pasisteng- 
ti, idant ši savaitė butų kuopasckmingiau- 

| sia— kaip del S.L A., tai]) ir del visą Ame 
Įrikoje gyvenančių lietuvių. Rengiamose 
piakalbose-paskaitose kiekvienas' gali pa- 
simokinti, pasilavinti. 

Priegtam, kiekvienam lietuviui, ypač 
nepriklausančiam prie S. L. A., bus proga 
susipažinti su ta garbinga organizacija — 

su jos auiktais ir atliekamais darbais, su jos 
siekiais ir su jos nuopelnais linkui Lietu- 

Ivos ir lietuvių tautos. 
Pre progos neprošalį bus prisiminti 

''Lietuvos" skaitytojams pamatinius S. L. 
A. tikslus, kavtu ir tą, kad ši draugija yra 

i naudinga ir reikalinga \ Įsiems Amerikoje 
! gyvenantiems lietuviams. 

S.L.A. stengiasi: suvienyti į draud- 
iką sąryšį visus abiejų lyčių ir doro pa-' 
vedimo lietuvius, neatsižvelgiant i jų tiky- 
bines ar politines pažiūras; lavinti savo 

narius protiniu, draugijiniu ir medžiagišku 
žvilgsniu, o kartu suteikti pašalpą ligoje 
ir pomirtinę; kelti ir platinti tarpe lietuvių 
apšvietą, rengiant prakalbas ar paskaitas ir 
įsteigiant knygynus ar skaityklas; drutin- 
ti lietuviuose tautinį, susipratimą ir prisi- 
usimą prie savo krašto ir savo tautos. 

Trumpai tariant, S.L.A. tikslai yra labai 
prakilnus ir naudingi, todėl į šitą organi- 

jzaciją turėtų priklausyti ne dešilnts ar dvi- 
I dešimts tūkstančių, bet du-trįs šimtai tū- 
kstančių. Tuomet S.I A. galėtų atlikti 
milžiniškus darbus tautinėje! ir apšvietos 
dirvoje; tuomet, be abejonės, šita Organi- 
zacija visapusiškai pagelbėtų atsikc'ti ir 
sutvirtėti musų Tėvynei, išvystant tautos 
aošvietą ir abelną gerbūvį- 

Jeigu tik Amerikos lietuviai pilnai su- 

Įprastų S.L.A. siekius ir nuopelnus, jeigu 
tik jie įsigilintų Į tos organizacijos reikš-! 
mę Amerikos lietuvių gyvenime, tai trumpu! 
laiku ta draugija pritrauktų prie savęs | 
trečdalį ar net pusę visų šiarpe krašte esan' 

<;ių lietuvių. I 
Taigi per šią savaitę S.L.A. kuopos iri 

atskiri nariai po visas Suv. Valst. lietuvis-' 
kas kolonijas privalo uoliai pasidarbuoti I 
ir kartu pastūmėti tą organizaciją prie dari 
sm'ai'kesnio kilimo ir tvirtėjimo. — 

Pastabos- 
Išvados. 

Pasaulio pabaigos "klau- 
simas" suj\idino-sudrumz- 

clė visų lengvatikių smege- 
nis. Daugelis ištiesų neri- 
mastauja ir ruošiasi prie... 
!mirties — tik ir mislija apie 
I gruodžio 17 dieną, o kartu 
stengiasi "apsivalyti" nuo 

nuodėmių ir vesti "gerą" 
gyyenimą; ypač moterėlės 
tuomi užsirupinusios... Gal 
tas gandas ir gyvenimo "ge- 
rinimas" tūlais žvilgsniais 
išeis žmonėms ant naudos.-. 

Žinoma, niekas iš rimčiau 
į dalykus žiūrinčių žmonių 
tai skelbiamai pasaulio pa- 
baigai netiki. Net "Drau- 
gas" pastebi, jog "nėra pa- 
vojaus". pridurdamas, kad 
"mes žmonės kasdieną sa- 
vo kunuose turime daug 
daugiau ir daug didesnių 
mirties pavojų" ir kad "ge- 
riau rūpinties savo kuno 
sveikatos nepastovumu, ne- 

gu bauginties planetų ir sau 

lės ligomis". "Kieno sąži- 
nė, — sako, — yra tvarko- 
je, tas tegu dirba savo dar- 
bus iš eilės, neatsižvelgda- 
mas nuolat gręsiančios mir- 
ties". 

Be abejonės, mirties klau- 
simas—svarbus kiekvienam- 
TeČiaus visai nepamatuo- j 
tai žmonės rūpinasi apie 
gruodžio 17 d. pasaulio ka- 
tastrofą. Tiesa, kalbama, 
jog ypatinga planetų kom- 
binacija padarys ant saulės 
tokią intekmę, kad saulės 
liepsnos "liežuviai" gali 
pasiekti žemę, — kas ir bu- 
tų priežastimi pasaulio pa- 
baigos. 

Vienok panašus planetų 
I susigmpavimas — nebepir- 
mas prietikis saules sis- 
temoje. Taip rugpjučio 1 d. 
buvo susibėgę tris planetos, 
tečiaus jokio žemės padre- 
binimo nebuvo. Gal šiuom 
kartu, susibėgus krūvon še- 
šioms planetoms, ir apsireikš j kokie nors maži ženklai, j 
vienok kalbėti apie pasau- 
lio pabaigą nėra mažiausio 

I pamato- 

VOKIEČIU MELAGIN- 
GOS PASKALOS. 

Lietuvoje tekę patirti, 
kari vokiečiai leidžią pas- 
kalas, jog juos Lietuvos val- 
džia prašanti pasilikti Lie- 
tuvoje. Tuo tarpu Lietu- 

jvos valdžia kartkartėmis rei 
jkalavo iš vokiečių pasitrauk 
!ti iš Lietuvos. To pasitrau- 
jkimo jau daug mėnesių lau- 
jkia. Daug kartų kreipėsi Į 
'Vyriausiąją Tarybą Pary- 
! žiuje, protestuodama ir pra- 
Išydama vokiečius iš Lietu- 
Ivos išvaryti. 

KAUNO KRONIKA. 

Šeatanienį, spalių 25 d. 
Miesto teatre Skrajojamoji j 
J. Vaičkaus trupė vaidinsi 
"Žmonės," 3 veik. dramą ir 
<4Be šulo" 1 veik. komediją, j 
Kainos sumažintos. 
k<Musų laimėjimas" del ne- 

prirengimo dekoracijų ati-1 
dėtas. 

Šeštadienį, spalių 25 d.,; 
Vilkolakis užia. Visokie rei- 
kalai ir ištikę: Navachuna' 
— dainų ir šokių veikalas 
iš ispanų gyvenimo, ir ma- 

gingasai keturių burtininkų 
veikalas, ir gėlių puokštė- 
Pradžia 8 v. v. 

Koncertas-spektaklis bus 

sekmadienį, spalių 26 d. 

Petro gatv. Nr. 4 Liet. mė- 

gėjų būrelis vaidins "Tai | 
politika" vieno veiksmo far-l 
sas (L. Giros vertimas).! 
pradžia 6 vai. vak., šokiai, 
ligi 10 l/j vai. vak. Bilietai į 
gaunami įeinant salėn 4—6' 
vai po piet. j 

L. K. Motery Dr-ja spalių į 
d. kelia Tilmanso salėj I 

nuotrupų vakarą. Dalyvau- 
ja I>ubeneckienė, Vaičkie- 
nė, Lidinas, Vaičkus, Tallat-j 
Kelpša, Žadeika. Pradžia 
vakaro 6 v. p. p. Aukcijo- 
nas, šokiai ir t.t Grieš Juo-; 

įzapiečiŲ orkestrą. 
1 Iš Kareivių Pristelių D-jos.! 
Spalių 12 d. įvyko visuotinas] 

* • i~f-• ■. i 

D-jos susirinkimas. Per me-1 

nesį D-jos nariais įsivaše | 
per 40 asm. Surinkta 37786, j 
29 sk. Išlaidų buvo 13099,1 
59 sk. Kasoje yra 24099,59 
sk. Draugija įsteigė Karei- 
vių Klubą, kur kas^ sekma- 
dienis ir šventadienis ren- 

kasi kareiviai. Rengiami 
koncertai, šokiai, žaidimai. 
Yra skaitykla, iš kurios ma- 

noma dalyti knygų ir Kau- 
no ligoninėms. Išrinkta nau- 

ja Valdyba iš 7 žmonių: p-j 
Šleževičienė (pirm.), Dr. i 
Šližys (vi'cepirm.), Kun. B. I 
Bumsas (išdminkas i: rei-1 
kalų vedėjas), p-Ie Krakau-į 
skaitė (sekrt.), M. Popikai-j 
tė (knygininkas), p, Vilei- 
šis ir kun- M. Krupavičius. 

Valdybai pavesta tobn-; 

linti Kareivių Klubą ir n\- 

[ pintis steigti daugiau tokių 
i Klubų. Rūpintis kareivių 
dvasios erikalais fronte, pa- 
tiekti jiems knygų, įsteigti 

| skrajojamą kinematografą 
i ir t. t. 
| "Švifcurio" bendrovė pa- 
aukavo kareivių klubo skai- 
tyklai 61 knygas naujausių 
leidimų. Kunigas Bumšas 
— 32 knygas. 

Kareiviu Prietelių Drau- 1 " 

|gija prašo visų turinčių atlie 
j karnų knygų, aukoti Karei- 
vių d-jai. Knygas priima 
kasdien Kareivių klube 

i (Maironio g-vė 3), nuo 4 iki 
|8 vai. vak., arba Laisves Al. 
o N r-, pas kun. Bumšą. 
Aukavusiems kareiviai reio 

įkia gilų ačių. "L". 

v 

Žinios iš Lietuvos 

Pasvalio aĮ\ 

Čia klerik. darbuojasi uo- 

liai kiekviename miestelyje, 
kurdami Įvairių Įvairiausių 
draugijų. Ypač daug pristeigė 
^krikščionių demokratų skyrių, 
per kurių susirinkimus jų va- 

dai aiškiną žmonėms, kad so- 

cialistai liaudininkai, tai tikri 

bolševikų tėvai, ir kad bolševlz 

mą ketina socialistai po kiek 
laiko įvesti. J tuos skyrius dau- 
giausia rašosi turtingi ūkinin- 
kai, darbininkų mažai. Ka- 
žin ko susipratusieji darbinin- 
kai lankia neįsteigę savo sąjun 
m- 

r. 

Utena. 

l'žėjus i Utenos gelžkelio 
stotį, jautiesi lyg kokioj darži- 

nėj esąsų nėra jokios tvar- 

kos. visur apleista, langai iš- 

daužyti, sienos plikos, nei skel' 

bimo, nei žemėlapio, lyg jų ir 

pasaulyje visai nebūtų. Atsiė- 

jus kur važiuoti, nežinai žmo- 

gus kada ir kur traukinys eis, 
nes traukinių vaikščiojimo są- 

rąs nėra. Ko pasiklausti irgi 
nėra, nes stoties tarnautojai 

hcveil: visi, paklausti kada 
eis traukinys i Panevėžį, atsa- 

ko — "nerozuniie" arba "ne- 

ponimaju." 
"Neruzomie," rodos, reikė- 

tų jau pakeist žodžiu nesu- 

prantu, 11 c s tokis apsileidimas 
tik gėda daro. 

M. Žiedai. 

Š?du:'ū. 

(Panevėžio ap,skr.) An,iuo-j 
luose Sarguose čia didelis pre- 
kymetis. Jaunimo būrelis mai- 
nikavu armonikomis ir buvo 

jas bepradedą čirpinti. Tuo 
metu Kun. Vaitekūnas atbėgo, 
be kepurės ir taip pradėj > šio- 
kiais ir tokiais bolševikais ko- 
lioti ir gailėjosi, kad nėra po- 
licijos ir jis neturįs ginklo. Ir 
vis šaukė policiją. Tuojau at-j 
bėgo kareiviu ir klausia: 'Ko 
reikia, kunigėli ?" — "Štai bol- 

PRANEŠIMAS. 
Kariško Stabo 

Gruodžio-Dec. 8 
PRASIDĖS 7:30 VALANDĄ VAKARE. 

Š įįJ \ šv. Jurgio Parap. Svet. 
kampas Auburn ave. ir 33-čio Piace. 

Bus pasakyta per geriausius kalbėtojus 
Visi nuotikiai iš karėslaukų ir kareivių narsumas. 

Inžanga visiems, kaip dideliems taip ir mažiems dykai 
•Pagal įsakymą visą tą rengia būrys Bridgeporto kareivių 
Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti ir išgirsti tą, ko j 
dar nesate girdėję. L. K. KOMITETAS, j 

Jus galit turėti pas save naa- 'M IĮ MįtJjfc Padaryto iš goros Selyklos ir 

muos puikaus naminio alaus. Apynių. |<ainuoa 2ūc galionas 
KAM JUMS RŪPINTIS — PASIDARYKITE SAŲ ALAUS NĄMIE 

Musų sutaisymas iš apyniu lapbiausiai tinka naminiam darymui gėrimų 
Iš jo galima padaryti pastiprinant) gėrimą arba girą. Jis yra sutaisytas iš 

grynų sveikų ir daugiausiai užganėdinančiu sudėtinių. 
Musu surašas užganėdintų kostumerių auga kasdiena tūkstančiais, kas ro- 

do kad musų sutaisymas labai tinka žmonėms. Jis yra sutaisytas žmonėms 
kurie gana ilgą laiką darbavosi šioj srityj. idant jums suteikus progą turėti 

puikaus puikaus alaus namie. 
Pardavinėsime per trumpą laiką. Nes nuo Sausio 1, 1920. bus užgintas par- 

davinėjimas, todėl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 
tinai ateičia Gavę nuo jusų vieną dolerį ($1 00) męs prisiusime ši sutaisy- 
mą. iš kurio galėsite sau pasidaryti 5 galionus puikiausio alaus, putojančio 
Ir su skoniu tikro alaus. Su sutaipymu prisiųsiu nurodymą pidarymui alaus. 

ŠIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TESIs TIK PER 30 DIENU. 
Sutaisymas ant ?.0 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jų& 

jus sučėdysite $150. Ligšiol dar teisės negina siuntinėjimą sio outaisymo. 
Jame visai nėra alkoholiaus. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, kurį męs prisiunčiame, ir kuris yra jums suprantamas 

Siuskite savo orderi šiądien ir męs jums prisiusime greitai. MES GVA 
RANTUOJAME JUMS UŽGANEDINIMA. 

Musų knygutė pilna receptų rodančių kaip padaryti namie viskę, alų 
vyną ir kitokius puikius gėrimus, bus jums išsiųsta gavus nuo jūsų vieną 

dolerį pinigais arba money orderį. 
Rašykite šiuo adresu: Michigan VVholcsale Home Brew Supply Co., 

»1 FARIM3WORTI I AVĖ., DETROIT, MICI I 

ševikai, areštu iki t juos. Tada 
kareiviai "bolševikams" Į ki: 

prą ir be jokių pasiaiškinimu 
nuvedė kalėjimam O kunigą* 
vis rėkiąs, kad i> tokių tai 
ir 1) >lševizmas atsirandąs. 

Nesupratama; kodėl kuni- 
gas kitas prekes parduodančių 
neareštavo, o ])asirink > tik ar- 

monikų savininkus. 
Šeduvicčiai. 

Kelinė. 

Spalio 5 d. Kelmėj įvykc 
manifestacija, kurioje dalyva- 
vo 5-C)000 žmonių kartu su ž\ 
dais. Manifestacija prasidėjo 
nuo bažnyčios, kur po ])iet., 
pradėjo rinktiės iš visu pusių 
žmonės. Kai buvo pasakyta 
pirma prakalba, tada manifes 
tautai dainuodami himną, nu- 

ėjo rinkon, kur tuojau atėjo ir 
žydai su sava vėliavomis ir 
choru. Čia buvo pasakyta kele- 
tas kalbų lietuviškai ir žydiš- 
kai, kurios buvo pertraukia- 
mos trukšmingu rankų ploja- 
mu. skardžiu "Valio" "Lai gv 
vu )ja nepriklausoma, demokn: 
tinga Lietuv .." Te gyvi.jj'« 
Didžioji Britanija '"Te gyvau- 
ja mūsų narsioji kariuomenė" 
"Lai įvyksta Stengiamasis) 
Seimas." Paskui minia nuėjo įl 
\"alsčiaus Komitetą, šiandien c" 

labai išpuošta, kur taip pat bu- 
v kalbėta apie šios dienos 
džiau^sma, nuo Komiteto mi- o c. 

11 ia traukė per miesteli. Mies- 
telis buvo išpuoštas vėliavo- 
mis, balkonai parėdyti kili-; 

niais. Taigi mums manifestą-! 
cija labai pasisekė, lietuviai ir| 

| /.ydai ėjo iš vieno, nežiūrėdami 
i Į tai, kad lenkai gąsdino į 
už tą manifestaciją, atėjusieji 
lenkai mus pakars. Mušu len- 
kai negali mums dovanoti už. 
i lai. kad mes nenorime Unij-s 
Lsu Lenkija ir jos baudžiavos. 
L»et kam mums Unija ir bau- 
džiava, kad mes galime bu t i 
nepriklausomi. Metas butu jau 
Dkius lenkus išvaryti iš 

telio ir apylinkės Varšuvon.i 
kad neklaidintų žmonių ir jų | 
negandintŲ. 

Kelt n ietis, i 

felephon6 urover odBZ 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

12G1 S. HALSTED ST., CH/CAGO 
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vakare 

Nedėlioraie pagaJ sutarti. 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliotais tagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-to» Gatvės. 

Phone Canal 257. 

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

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halcted St Chicago 

Ofisas: "et. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagos 4712 S. As.iland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: T-l. Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W 66-th Street 
Telephone i'rospect 8585 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gydo Ktumatūni4. GyilytKas Elektriką 
SpccialijkiitRa^. 

1229—49tli Ave, Tel. Ciccto 3656 
O.fiscs: 49th Ct. prie 13-tos. 

Telefonas Cicero 49. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard ICO 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 v a k, Neilėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

1 G:>7 W. 51 ma ir kamp. Marshficl 
Vai.: iki 9; ir :'» iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonus Prospcci lir>7 

Tclephons Yards 1552 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 3rdo visokias licrn motctij, vaiku >«" v?' «• > 
Sprci.iliai Rydo limpančia*, senas ic t 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 So. Halsted Ct.. Chicago, III.' 

j Phoncs: -iards 155—551 
I Residince Phone Drovcr 7781 1 

|F.A. JOZAPAITIS, R Ph.Į 
j DPUG STORE—APTIEKA J 
I Pildome Visokius Receptus 
j 3601 30. HALSTED ST. CUICAGO; 

Di\ M. Wimf 
Iš RUSUOS 

'"-rai uciumnt rlnomaa per 16 M 
tų kaipo patyrca gydytoju, ckirurj* 
u <u.u»ris. 

Gydo aitru* ir whroni».k*« ligas, ?j 
r.} laotert; ir vaikų, pagal nauja r i« 
untcdas. ii-Kay u kitold'.a elctiro. 
crietalaua. 

Ofiis» iv Laboratorija: i0?5 W. Ht* 
Street, netoli Street. 

VALANDOS: Nuo 13—X2 ptetH, *' 
b—S vakarais. le'cphoae (Jenai 3110 

GYVENIMAS: 3412 S#. "Ulsted St 
VĄLAM* >S: 6—V tr» tikuL 

r. — %. ******** 

Dr. G. M. Giaser 
Praktikuoja Ja« *? matai 

1143 •'*. Morgan tt, k«rtl 12 et 
Ipcclilicta* lfoterJekij, V/rlikf, 

ir Ctvonišky. LIpj. 
Valtndos; P—10 ryto, 1J— I j» 
plot. >—1» r ak, Nod&l. 9—1. 

TELErONAS YARDS <87. 

Tcl. Ya-ds 3654. *XU9ERKft 

Mrs.A.Mi3hniewiez_ „„ 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją; ilgui prak* 
kavusi ^ennsilvanJ 
jos hospitalesso. Pa 
sekm'ngal pataruau 
ja prif- gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
su ligose raotcrimB i] 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų luby) 
Chicagi, III. Iii—I Wf j 

Nuo 6 iki y ryto lt 7 iki včlai va.tart. 

\ ALKNTINl:; DKKSSM/V 
K1NG COLLIiCiP: 

tfiokina siuvimo Mryiaw, Gc»:gcms 
SienomU ir vakarais dėl blzulo ii 
aniD'i. Paliudijimai Išduodami ir yk> 
os parūpinamos dykai. AtsKnukyklta 
rba raiiyklte, o uit? pastetougRlnM 

nuteikti luina pa tai .; m*. 

2407 \\. Ahidihon Si. 
Sara L'alck, Principal 

I'''itiiilsiit' "I ietiiv.'i' 



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
Lithuanian Developement Corporation. 

Pirmiausia ir HMiiansla Korporacija B&sfrupiitaiiii Lietuvos Atstatymu 
SKYRIUS KAUNE Inkorporuota ant $1,000,000 Exportoir Importo Skyriai \ • 

:ili!lllir?liiiiiii:iiii><iiiiiiiii!iii!iiiiiimiiiiiii. 

Lietuvos A h 'tatymo Bendrovė išrūpino 
pasportus lietuviams, keliaujančių iš Ame 
rikos Lietuvon. Kas tik yra pasirengęs ke- 
liauti tesikreipia į Lietuvos Atstatytmo Ben 
d rovę. 

JAU TUOJAU ŠERŲ N EP ARDA VIX K- 

SIME. 

Lietuvos Atstatymo Bendrove Šerai bus 
parduodami tik lig Naujų metų, o po to nie- 
kas negaus pirkti. Todėl pasiskubinkite. 

Jau Lietuvos Atstatymo Bendrove sukėlė 
suvirs $400,000, o išviso reikia sukelt tik 

§500,000. Liko parduoti 8.000 ščrų. Dabar 
kasdien parduodama apie 500 šėrų. Jeigu 
kas nori dalyvauti pelningame biznyje, turi 
priskubyti nusipirkt šerti. 

\ iena ypata negali mažiau pirkti kaip 5 
šerųs, vienas Šeras §10. Bet geistina kad 
nauji nariai siutų į L, J. Bendrovę su kuo 
didžiausias įnašiais. Negalima vienai ypatai pirkti daugiau kaip 1,000 šėrų, už $10,000. 
Geistina, kad daugiau asmenų užsirašyti po $10,000. 

P1RKLYBIN1A1 RYŠIAI PIETOJASI. 
Lietuvos Atstatymo Bendrove Latviams 

ir Estonams taip-gi tarnaus. Tame reikale 
jau daromi ryš?ai ir už kelių savaičių prasi- dės pirklybiniai mainai su Latvija. 

Lietuvos Atstatymo Bendroves skyrius Kaune daro pirklinius ryšius su Ukraina ir 
tenai pradėsime savo darbą Lietuvoj reikia 
anglies fabrikams ir gelžkeliams varyti ir 
kokių daiktų, kuriuoso prieinamiausiai gali- 
ma bus gauti, Ukrainoje ir Europoje. 

MUSŲ TIKSLAI. 

Dirbtuvių steigimas Lietuvoje pirmiau- sia užduotis Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
E.vportos iŠ Lietuvos antraji užduotis;—pa 

gelba Lietuvai Finansuose yra visuomet 
svarbiausiąja užduočia. 

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

Lietuvos Atstatymo Benddovė y>a įstai- 
gai per kurią galima Lietuvoso žmonėms ir 
valstybei pagelbą teikti. 

ŠĖRŲ PARDAVIMAS. 

Šėrų pardavimas eina gana sparčiai. Be 
liko parduoti tik apie 8,000 šėrų. Stokite 
greitai į L. A. B-ve, nes pavėlinę negaus 
pirkti. 

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

L1BEKTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja &■'** J* O FLJ verte, Ir Laisves Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i J. G. SACK.HEIM & CO. Atdara kaddien nuo !)—6 
UtarninkaJs, Ketvergais 1233 MILWATt KEE AVL. 
ir Subatomis {M-9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ant Curų, L«ntŲ, Ri:w# Ir Stogams PopierSo 

IFEciaLiaI: Maleva malevcUm'jl stubų 14 vidau*, po $1.50 u* Tjilloni 
CĄRR BKOS. \VR£CKING CO. 

1003 3039 SO. HAL3TSD STRJEF1, CHlCAOO, ILL. 

ŠALIN SU DEGTINE 
Visa Amerika išdžiuvo, bet jeigu nori 
atgaivinti, širdį, nenusimink labai, nes' 
mes išdirbame tam t'krą. sunką, iš ku-į 
r 38 jus galėsite sau pasidaryti puikų■ 
gėrimą, kur] mes gvarantiiojame, užga- 
nėdins kiekviena. Jeigu jųs norite ger- 
ti prieš valgi arba po valgiui, ar parė- 
jęs iš darbo. arba ant. vestuvių, krik"- 

i tynų arba šiaip kokly nors pasilinkf- 1 minimu, jus lengvai galite pasidaryti 
kelis galionus gana pigiai. Pakelis iš 
kurio jus galite pasidaryti 6 galionus, 
tik $2.00. Išlikrųjų užsimoka bandyti. 
Rašykite šiądien: 

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

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JA T VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

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

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remi i sutartį tarp 
Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuviu Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5jžj nuoš." 

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

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tUojaus ir ispildęs 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 Bomi už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčia pirma mokestį $. 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Maiv> vardas 

Gatvė 

Miestas .... 
•llftU l'itll/ff: 

KENOSHA, WIS. 

Lapkričio 20 d. per pasi- 
darbavimą p. P. G. Jakučio 
ir J. Kaspąraičio tapo su- 
rengtas koncertas del nau- 
dos "Lietuviškos Svetainės 
Kenosha". Publikos netaip 
daug buvo. Programas se-j kantis: Maža merkaitė, p-le • 

Ona Denkevičiutė deklamuo 
dama eiles padarė j publiką 
didelį įspūdį. Smuiko solo j j išpildė p. J. Strola prita-j riant piano p P. Sarpaliui) 
iš Chicagos; solo p. P. A. į 
Jakutis pritariant pianu p ! 
P. Sarpaliui; piano solo Į p-lė Helena Tutliutė iš Chi- 
cagos Ant balalaikų puikiai 

j ir maloniai paskambino p. j Račius, p-ia Račienė ir p. J. 
Strola. Ant galo dar piano 
salo p-lės H. Tutliutės, ir 
užbaigė p. P- A. Jakutis sa- 
lo išpildė iš operų francuzų, 
itališkų, ir lietuviškas dai- 
nas, kaip tai p. Petrausko 
ir p. Šimkaus. Pubilka bu- 
vo visukuom užganėdinta 
ką liudijo delnų, plojimas, 
net po kelis sykius turėjo iš 
eiti: Prie užbaigos K. Bra- 
zevičius pranešė publikai, 
kad jau darbas eina pirmyn 
'svetainę turėti; esą jau ren 
|kami parašai, kas kiek pa- 
ims šėrų. Todėl kenoshiečiai 
remkite tą prakilnų užma- 
nytą darbą ir tie draugai, 
kurie apsiėmėte darbą, dirb 
kite su pasišventimu, kad 
neišeitų ant juoko, nes jau 
daug darbų padaryta ir triu 
so daug padėta. 

Čionai vietinis krasos už- 
vaizdo (Post Master) p. Ja- 
mes Gorman užgynė del vi- 
sų, kurie nurandavoja sve- 

taines, neduoti del sacialis- 
tų, komunistų ar bolševikų. 
Todėl dabar musų komunis- 
!tarno striukai, neturi svetai- 

nūs, o socialistai turi savo 
"Socialist Hali". Užtai ko- 
munistai jau tariasi grįžti 
prie socialistų. Nesenai čia 
buvo atsilankęs tautiškas 
varpas- Aukų surinkta pu- 
sėtinai. 

Kenoshietis. 

HARR1SON, N. J. 

Lapkričio 30 d., Iiatmano 

svetainėje atsibuvo Harrisono 
lietuvių dailės draugijos tea- 

tro repeticija. Mokinasi per- 
statyti veikala "Išgriovimas 
Kauno Pilies". Ton repeticijai 

Į atsilankė J. Sagevičius, ir J. 
ĮKripaitis iš Hrooklyn, N*. Y. 

1 >asitarti su vietiniais veiks- 
liais apie "Lietuvių Mechani- 
kų" reikalus. Tuojaus po repe- 
ticijos, teatro vedėjai per-1 
statė artistams su 

'kokiu tikslu atsilankė augščiau 
minėti svečiai, ir pakvietė nors 

trumpai nušviesti Liet. Me- 
chaniiai žygius ir tikslą 
Esant artistams Įvargu- 
sioms (nes nuo 9:30 vai. ryto 
jau dirbo, kuomet amatnin- 
kai pradėjo, buvo po dviejų va- 

landų nakties,") todėl J. S. ir 
J. K., trumpiausia kaip gali- 
ma perstatė reikalingumą ir 

naudą jungtis, visiems amat- 

ininkams ir darbininkams krū- 
von, kad bendromis jiegomis 
įsisteigti fabriką Lietuvoje. 
Pabaigus prakalbėles tapo su- 

organizuota "Lietuvių Mecha- 
nikų Sąmyšio kuopa, nusam- 

dyta svetaiinėdel prakalbti auti 
21-m s gruodžio po pietų, kur 
bus plačiai nušviesta amatnin- 
kų reikalai. 

Ąmatninkas. 

REIK ALA L JAA1A auglių rnalnlo 
rlu su šeimynomis ir nevedusių j Kcn 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą. darbo nereikia mokesti. Stroikg 
nčra. Kruiitkitoa: oU S. Caual SlicoL 

EXTRA. 

Parsiduoda Puiki Bučernė 
ir Grosernė ir geras naujas 
trokas, visi intaisymai nauji 
Ri/,nis išdirbtas gerai per daug 
metu, turi buti parduotas i j 
trumpą laiką už 'labai pigią 
kainą už tai kad savininkas vai 

žiuoja į Lietuvon. | 

Frank Kazlauskas, 
2901 Emerald Ave. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pas daryti ir vaitoti f 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šloš formuios (receptai) 
yra prisiunčiami per paštį. Pasiskubins 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderiu, pinigais a*-ba pašto ženklia- 
liais. 

W7LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LVVAUKEE. W/3 

^Žinomas per 25 ruetus ir Valdžios priži.irimai* 

Henry J. Schn'tzer State Bank 
Pavelijant Suvienyto Vrlstijų Valdžiai kaip pi™.* 

taip u dabar 

SIUNČIA PMUS i LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinig-ų ir kitų 
meldžiame kreiptis pas: 

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

Mokinkis Angliškai Namie 
LENGVA 7ŠMOKTI 

30 Lekcijų buvo $ iO, Dabar $3.00 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. SUGRAŽISIME JUMS PINIGUS 

Nėra geresniobudo už šl kursų išmohti angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti, .lis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visų 
augių kalbų namie. Kiek "iena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančių budu, kad mokinys netik, gali. bet tuvi 
viskij. atminti. Jos perstatų dulykus taip aiškiai ir praktiškai, kad interc- 
slngumas kiekvienos eilutes, kiekvieno žodžio spaudžiasi į mokinio miutj su 
tokia spėka, kad jis nekelia aklų nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta, išta- 
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas. 

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popleros lek- 
cijų Pirmų lekcijų susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. 

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursi}., išmokęs angliškai: Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums paddkų už jusų atsakanti mokinimų Ir populiariškas lekcijas jusų metodos. Jusų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsulia* cijų (patarimus). Jusų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa.. July 11. 1917 , Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję Po $10.00 už kursų yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, mo- kėdamas dabar tik $3.00 už tų kuršę. Bot užsirašyk tuojaus — dabar. Vėliaus gali but pervėlu, Atminkit, męs turime tik 50 sių kursų po $3,00 kiekvienas, Po (o ir vėl bus po $10,00 kiekvieuas kursas, Taigi buk pir- mas. Siųsk ?-J,^0 šiandien, Indėk markių už 15c, del i^kašėių prisiuntinio kurso, Tamista nieko nerizikuoji, Jeigu nepatiks, prislųsk lekcijas mums ;.tgal U'i trijų (•") dienų .po jų apturėjimo mes sugrąžinsimo pinigus, šis Kuisąs jia \if*nas $30,00, Musų kaina tik ^10 00, bet tamista dabar turi progų gauti ji už $3,15 su markėmis, Naudokis šių proga, Prisiųsk pini- gus šiandien, ( ž tikrinam^, kad nesigailėsite, Pinigus siusk "Money Onlo- riu" šiuo adresu: 

4456 50, HERM/IAGE A Jį BEN' 
CUIOAOO, /LL 



Vsetines Žinios 
S. L. A. SAVATTil. 

Paimtos /». i. Jakutis. .. 

S. L. A. Savaitė jau prasi 
-dėjo. šiandie, 7 :3() vai. vak 
-Mildos svct., įvyks -tas kuo- 
|k>s vakaras. Adv. Kl. Jurge 

Jionis ir l>r. \. L. (iraičun?* 
triškius S. L. A. naudingumą 
Ini reikalą prigulėti |>ric ši*>« 

j:"įganizacijos. lieto, chicagie ! 
nai turės proga išgir ti visi:i 
mylimą dainininką p. K Jaku 
ii, kuris specialiai alvaž'uojr. 

■j šį vakarą iš Ken sha, \\'is 
Vi-i atsilankiusieji gaus do- 

vanu puiku S. L. A. Kalendo- 
rių, 1()20 metair f.. '/<> 

* TRIS PULSI k \> SUMTI 
t Prk- Sixty fi~st ir Cotlagc 
flrovc, vakar anksti rytą <le 
lektyvu tap suareštuoti tris 
•plėšikai, kurio baiutė įsilaužti :i 
namą. 

Plėšikai geru nepasidavė — 

pradėjo šaudyti į detektyvus, 
i bei galinus tapo pergalėti ir su- 

į imti. Plėšikai yra gerai žino 

j i iii spintų plėšėjai. 

CICERO. 

| Lapkričio 22 d. Vakari- 
į nes žvaigždės klubas pa- 
i rengė šokius, kur publikos 
buvo prisirinkę skaitlingai 
ir užsilaikė ramiai- Klubas 
pakvietė p. S. A. Stankevi- 
čią, kad susirinkusiems pa- 
aiškintų klubo mierius ir ką 
reiškia klubas, k? Stanke- 
vičia ir padarė prasidėjus 
vakarui. P-as Stankevičia 
trumpai, bet aiškiai, persta- 
tė klubo reikalus ir' kvietė 
publiką priklausyti prie tau- 
tiškų organizacijų, kurios 
yra tinkamiausios d^l darbi 
ninku ir tėvynainių lietuvių. 
Vėliaus p. StanLevičia pa-, 

įprašė klubo pirmininko, kad 
jam duotų leidimą pakal- 
bėti apie veikimą Raudono- 
jo Kryžiaus Lietuvoje. Stan- 

j kevičia gavęs leltiimą kal- 
(bejo apie Raudonąjį Kryžių 
j Lietuvoje ir nurodė, kad čia 
Amerikoj yra lietuvių or- 

ganizacija — Liet. Gelbėti 
Draugija, tą patį reiškia, 
kaip ir Raudonasai Kryžius 
[Lietuvoje ir pakvietė pub- 
lliką, kad kiek kas gali, pa- 
aukauti del L. G- D., kur 
ir tapo surinkta $18.50 au- 

kų -kui'ios randasi pas klu- 
bo valdybą. Klubo valdy- 
ba apsiėmė pastarąją auką 
pasiųsti į Liet. G. D. Cent- 
rą. 
vardu 

Klubui ir aukautojams iš- 
tariu širdingą aeių L. G. D. 

Aukavo sekantis tevinai- 
niai: 

Po $1.00: S. A. Stankevi- 
čia, P. Balckunas, J. Ilgaus- 
kis, A. Mildžius, S. Augaitis, 
J. Šaltis, T. Vinskus, J. Zi- 
linkis, B- Tamavičius, J. Vin 
ckienė, J. Banonauskis- A. 

Geriausia Sekasi 
! Liet. Amer. Pramonės Bendrovei 

DĖLTO, KAD 

TEISINGAI SUMANIAI ir GABIAI YRA VEDAMA ||nttllllillliaHllllllllllllllllllllllllllll!!l,jlfflBlll1IIIIIHIIllll!l!ll«llllllllllllll!lllll1nIIIM1|l||lii|ll,1liii|iiliiiMiinmiiiiiHiiii|"ii|ii|iiiiii|i'ii"tii''"niH»",,«,«"""""""" 

Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi: 

1) šioji Bendrovė daugiausia Nuorganizavo kapitalo ir tik i 
kelis mėnesius laiko. 

2) ^ioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau net keliose ša- 
ikose ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo: 

a) Konstrukcijos (statymo), 
b) Ertporto ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių į Lie 

tuvą ir iš), 
e) Industrijos (išdirbystes), taipgi 
d) biurą siuntimo pinigu, laivakorčių agentūros, etc. 

3) šios Bendroves investytas turtas jau sieke keletą šimtų tūkstančių dolarių. 
4) Šios Bendrovės serai geriausią turi vertę, nes pinigai saugiausiai yra ivestinti j turtą, kurio vertė pakilus jau ant 50% 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 su3iorganizavimui 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 saviem., jms j Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su 
primokėjimu persiuntimo lėšų. 

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

Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Rugp. 13 
d., 1919 M., kad L/etuva susilauks iš Amerikos Lie- 
tuvių lapkričio men. la/vo su valgiais ir drabužiais, 
prašau širdingai padėku°t/ Amerikos Lietuviams 
už jų užuojautą ir pagelba gimtajam kraštu/. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 
(Pasirašo) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybės Prez/dentas. 

JNors šios Bendroves serai, 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 nutaita dar trumpą laiką pardavi- nėti sena kaina. Tokiu budu duoti progą visiems norintiems tap- ti šėrininkais už pigią kainą. Vienok patariama pasiskubinti, 
nes užsirašymai plaukia šimtais kas dieną ir neilgaį trukus ne- 
tiktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus, bet gali prisieiti, kad 
ir už pinigus serų negalėsi gauti, nes bus visi jau išparduoti. 

Todėl nelauk, užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po $10.00 Šerą. Žinok, kad tai yra viena, ii geriausių lietuvių Ben- 
drovių, daranti didžia'usį ir pasekmingiausį biznį. Neužmiršk 
pasakyt/ apie tai savo draygams ir> siųsdamas pinigus, įsitėmyk 
gerai jos adresų: 

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

Vinckiene, A. Aleksandra- 
vičienė. 

Po 50 centu: 
Ir 

J. Kondrotas, L. Munke- 
vieienė, K. Arcisonskis, J. 
Pilkis, A. Pieevičia, M. Za- 
billa, J- Mėtis, J. Urkanskis, 
S. Žvibas. H. Vaitinkienė. 
Smulkių 50c- Viso labo .. 

$18.50. S.A.Stankevičia 

\V;<ST SII")K LIKT. KARKI 

Y\Ų DOMAI. 

Susi vieni jinias Am. LL'tu 
vių Kareiviu \Vest sidcs kuo 

! pos laikys susirinkimą gruo- 
<lži 9 <1. 7 :30 vai. vak J aukš- 
tis svetainėj, 2158 \Y. 23rd St 
Kviečiame visus atsilankyti. 

Rast. J. J'askačinas. 

Parsiduoda 3 2-jų aukštu ir.c 

dinis nanirri. 7 pra^yveniniu 
visi išrendav- >ti; 3856-58-6C 

Arclier A\v; kaina $10.000 
Kreipkitės: 3866 Archer A v 

Į>TosernČMi. 

Pajieškau draugo Zigmonto Riiilo, 
paeina iš Liiotą parap., Raseinių p;tv. 
Atsišaukite arba žinantieji, praneškite 

| šiuo adresu: Pranciškus Tylius, ^0f> 
N. Sheridan Rd, Kenoslia, \Vis. 

Pajieškau brolio Kazimbyo Arbaėin 
s k o, paeina iš 'Keinius vai, Raseinią 
apskv. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
15o\ 204, Newell, \Vis. 

Pajieškau savo pusbroliu Boleslovo 
ir Adolfo Jucevičių. Pirminus gyveno 
Amster, Pa. 1017 metuose, o paskui ne- 

žinau krii, itplaikiau laišką iš Lietuvos 
kuriame teiraujasi apie juos, o aš nie- 
ko nežinau. Jiedu paeina iš Kauno gub 
Telšių pav„ Linkuvos parap., SenteliŲ 
kaimo. Atsišaukite arba praneškite se- 

kančiu adresu: VValter J. Gedwill, 410 
W. Mahanoy St... Mabanoy City, Pa. j 

PA.TIEAKAi: JONO ZOBERNIA1JS. 
gyvenusio paskutiniu kartu po ant- 

rašu 1114 South Seipers Rtr. Philadol- 
bla. Pa. Laiškai siusti ant to antrašo 

gr{štą atgal, nežinia kas su jo atsitij 
ko. Turiu laišką iš Lietuvos iš Jo ūkės j 
Taip pat pajiešnku Juzės Bučienės, po t 
tėvais Kvederaviciul"\ r. metai algul 
gyveno Pbiludelpbia, Pa. Meldžiu at- 
sišauki i ją pačią, arba kas juos žino. 
aš busiu labai dėkingas 

Albina Melinienė. 
2<nLorain Ave.,- Clėveiand, Oliio. 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušienėa. kuri atsiskyrė .nuo manės 
Liepos 2ft, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių puv Girdiškės parap., Dubt-s 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienu, po to laiko nebeutsišnuk dau 
glaus, kad nebūtą klapato. Juozapas 
■i-iLsuis. 1 f»17 — 4fitb Ave., Cicero, UI. 

Reikalingu Mergina prie 
abelnio stubos darba gera 1110 

kestisf maža 'einivna, kreipki 
ties tuojaus, pas. 

M. Messnge. 
3548 S. Halsted St. 

Vienais trepais. 

DR. I. E MAKAR ) 
Lietuvis G 'dytojas ir Chirurgą# I 

Rosolando: '0900 S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 į Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str 1 

Tik Ketvergo vak. nut 5-.30 iki 7. 
Telefonas Yards 723 

1JA.1 IEŠKAU savo mylimo draugo Ig-i 
noto Piečio, paeinančio iš Šiaulių up ( skrido, Žeimio miestacllo. .lis atvažia-j vo Amerikon l!tl1 metuose. Truputi bei 
rodos apsėtojo Ne\v Yorke; bet. sakė^j važiuosęs Cbicagon p:is savo pusbroli., 
Nu mudviejų persiskyrimo, nežinau' 
kur jis gyvenu dabar. Turiu labai s v a r- i 
bitj žinių del jo. Meldžiu jo paties pra-' neSti, tam busiu didelei dėkingas. Ant- 
rašas: 1'. P. (U'UK'KAS, 1421 S. 4!M!i 
Ct., Cicero. 111. 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ. J 

RINKTI PUPAS. 
Švarus kambarys. 

moka 11110 $15. iki SIS. 
Kai'p nuvažiuoti: Jmkitc 

Clearing krirn prie Archer Li- 
niits iki Austin A ve., arba 63- 
čia ir Austin karą iki g.ilo. 
THE Kl M l'ALE MAKTIN- 

DĄ LE C(). 

REIKIA MOTETU IR 

MERGINŲ. 
Prie lengvo darbo, sotuoti. 

sėklas Gera mokestis. 

LEGNARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 

RąiKlA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Alei Į 
k i t c ;mt 7 vai. ryt'.. 

l'žnu ka kasdiena. 
1 

LOK D & RUSH'NELLL. 

2424 So. L,a«fin Str. 
M M i |l 

VERTAS $S,500. 
UŽ $7,300. 

Parsiduoda naujas mūrinis namas 
3 motai kaip budavotas, 2 pagytfoni- 
mai, po 6 kambarius, Kioto modžio iš- 
tai. ymai, bookcasai, firoplace'ai bufe-Į t;ii d< l dišiu, apšildomas su Šiltu van- 
deniu. l'oiloris kirkvipname pagyveni- 
me, nereikia duoti angliij n^i janito- 
riaus, patis rendaininkai prisižiūri. 
Uoismontas visos išcimentuotas. Su 
plačiais ir ice boksais, kurio priguli 
prio namo. Lotas :!') pėdu pločio. Vi- 
sos gatvės ištaisyto ir išmokėtos. Ran 
»l;isi P.righton Parko apielinkėje. Tik 
du blokai nuo gra/aus McKinly Parko. 
Privažiavimas iš visur labai rmr nku.;-. 
Jlandos neša $720.00 j motus, tik 
M,000 Įmokėti, o kitus pati vbna rar.- 
da išniokos. Nepraleiskite prcgos, ki> 
ri<> norito uždirbti $1,200.00. Tas turi 
būti parduotas laiko r» dienu. Paskui 
už tą kainą negalima bus g:;iui. 

Liberty Land & 
Livestment Co., 

2301 So. Halsted St. 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faunclry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., v 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave^~ 

C.rikio kopija Scve'ros lietuviSKo kali.u- < 

derintis 1H20 metam.-. savo apti^koje. arba < 

pariiyk ir pareikalauk tiesiui tiuouius. 1 

(jaunumas dovanai! < 

Kosulys 
yra tai įkyrius symptomas, kurs 
neretai priduoda daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- 
galima taip lengvai n_jikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kčio 
kiti daro: Imk 

Severa's 
Baisam ior Lungs 

(Severos Balsam? Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jusų aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. tak- 
sų, arba 50 ct. ir 2 ct. taksiu 

L W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA 

the 
national 

smoke 

TDRINCE ALBERT yra populariškiausis 
pypkei ir cigaretams tabakas visoje 

Amerikoje. Dalykas tame, kacl Prince Albert 
turi tą ypatybę, kuri priduoda jam toki nepa- 
prastą malonumą. Nuolat galima ji rūkyti ir 
kiekviena pypkė yra skanesne už paskutinę. 

Prince Albert tabako skonis ir kvapsnis yra 
skirtingas nuo visy kity tabaky. Laikui bė- 
gant tas tabakas jums labiau ir labiau tiks, nes 

jisai visuomet pasilieka toks pat-nepersimaino. 

i 

|j ^1 p 7'-^pi-,1 

:-lO«S SUJffllMSlPiREAHD 
ClGiA«6TT- TOBACCO 

■JUilĮLiiLii't^liiLuu. -1'—i, .Iii.', ■j.'l'j ,l\į tiĮŪlįv —. 

Prince Albert neužgauna liežuvio nei nedžiovina gerklės. 
Dalykas tame, kad perštis ir džiovinimas yra prašalinti 
mus v užpatentuotu procesu. Nusipirk to tabako šiandien 
ir pradėk pažinti rūkymo smagumą. 

Gaunamas raudonuose krepšeliuose, raudonose blcšinėse ir pus* 
svaro blekčs liumidoruose arba svaro stiklo humidoruose. kuriy 
dangteliuose randasi kempt drėgnumos palaikymui. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
WINSTON-SALEM, N. C. 

In visas Svieto Dalis 

Išrūpiname | 
Pasportus i 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
ADRESAS 

Liuanian Development Corporation 
320 Fifth Ave. Nevv York, N. Y. 
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