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Estonijai draudžia taikytis su bolševikais 
BOLŠEVIKAI UžENIE CHARKOV. 
SENATAS REIKALAUJA CUKRAUS 

KONTROLES. 

PADAREWSKIS APLEIDŽIA 
, LENKIJĄ. 

SIUNHA KARIUMENE NURAMINIMUI 
STREIKIERIU. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
CHARKOVĄ. 

Londonas, gruod. 12 d.— 
Gauta iš Maskvos bevielinis 
telegramas, kad bolševikų 
spėkos sumusė Denikiną ir 
užėmė Charkovą, kuriame 
buvo daug sandėliu Deniki- 
110 armijos. Taipgi užėmė 
miestą Vaiki apie 20 mylių į 
pietryčius nuo Charkovo. 

Bolševikai užattkavo De- 
nikino armijos kairiųjį spar 
ną apie 400 mylių ilprumo ir 
priverta Denikino liuosno- 
rius trauktis visame fronte 
iki 40 mylių. 

Delei bolševikų laimėji- 
mų, kaip pranešama, grę- 
sia pavojus Poltavai ir Kie- 
vui. Tokis dalykų stovis su- 

kėlė neramumą Londono ra 

teliuose. 

Bet del Kievo Denikino j 
spėkos ketina statyti stip- 
rų pasipriešinimą. Deniki-I 
no kariumenė pasitraukė lin 

► kui pozicijų prie gelžkelio 
linijos taip Faltavos ir Kie- 
vo. Kievas yrp apsuptas ap- 
diTitintomis pozicijomis ra- 

tu apie 20 mylių atstumo j 
nuo miesto. 

Bolševikus sumušė Ties j 
Caricinu. 

Bet rytiniam* Denikino 
fronte bolševikams nesiseka 
sulyg pranešimo, jie tapo 
sumušti apielinkėje Carici- 
no ir priversti buvo pasi- 
traukti su dideliais nuosto- 
liais. 

Pietinės Rusijos karėje 
lošia svarbiausią rolę kava- 
lerija, ko nebuvo laike pa- 
skutiniųjų karių. Prie to ten 
žymią rolę lošia rogės, nes; 
prie gilios žiemos ratais 
mažai galima naudotis ir 
bolševikai ir Denikinas reik 
menis gabena rogėmis. 

Pietiniame Sibire ir Tur- 
kstane vedama partizantiš- 
ka karė. Yra paprastu daly- 
ku, kad viename apskrityje 
viešpatauja bolševikai, gi 
kitame prieš bolševikiški ele 

h mentai. 

SENATAS REIKALAUJA 
CUKRAUS KONTROLLS 

Washingtcr?, D. C-, gruo- 
džio 12 d. — Šiądien sena- 

* tas priėmė bilių, kur reika- 
laujama, kad valdžia kontro 

liūtų sunaudojimą cukraus 
dar vienus metus. Bilius pa- 
sį.ista atstovų Butan. 

PADEREWSKIS APLEI- 
DŽIA LENKIJĄ 

Paryžius, gruod. 12 d. — 

Pribuvę iš Varšavos Pade- 
rewskio draugai pasakoja, 
kad Lenkijos premieras Pa- 
derewski pasitraukė iš pre- 
miero urėdo. Jis tai padarė 
del vis kįlančių šalyje socia- 
listiškų tendencijų. Mat Len 
MjoS parlamentas paskuti- 
niu laiku, didžiuma balsų iš 
reiškė nepasitikėjimą Pade- 
rewskio kabinetui. 
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Socialistai buvo surengę 
demonstraciją prieš Pade- 
rewskį, reikalaudami jo pr? 
sišalinti iš valdžios. Paga- 
liaus prezidentas generolas 
Pilsudskis priėmė Paderew- 
skio rezignaciją. 

Paderewskis apleido pre- 
miero paloc^ ir persikėlė 
gyventi viešbutin. 

Gi iš Genevos ateina ži- 
nių, kad tenykštis lenkų 
spaudos biuras pranešė, jog 
Paderewskis ketinąs atvyk- 
ti Šveicarijon, kur vėl pra- 
dės užsiiminėti muzika. 

SIUNČIA KARIUMENp 
NUMALŠIN!?,iUI STREI- 

KiERIŲ 
International Falls, Minn. 

gruodžio 12 d. — Pavieto 
šerifas kreipėsi prie gene- 
rolo Rhinow pasiųsti skyrių 
kariumenės numa; jinimui 
streikuojančių inžinierių ir 

pečkurių Minnesota, Dako- 
ta ir Western gelžkelio. 

Sulyg šerifo užreiškimo 
streikieriai neleidžia streik- 
laužiams dirbti prie trauki- 
nių. Iš St. Paul, Minn. prane 
šama, kad 5 kompanija pės-i 
tininkų jau keliauja nurody- 
ton vieton. į 

DAUG AUKAVĘS — NE-| 
NORI MOKĖTI TAKSU 

į New York, gruod. 12 d.— 
|John Rockefeller užprotes-j 
|tavo prieš uždėtas ekstra; 
I taksas penkių milijonų do- 

lliarių. Girdi, paskutiriais 
metais jis yra padovanojęs 
miestui taksų apie tris mili- 
jonus, tai dabar neprivalo 
ekstra mokėti. 

Lietuvos Prezidentas ir Anglijos Misijos Šefas. 

Po kariškos parodos lietuvių kariumenės Lietuvos Prezidentas Antanas Smeto 
na susitinka su šefu Anglijos kariškos misijos Lietuvoje, pulkininku Robinson. 

1. Prezidentas A. Smetona. 2. Pulkininkas Robinson. 3. Generolas Žukaus- 
kas, buvusis vyriausis karo vadas. 

BĖDA KOLČAKUI SU 
ŽEME IR VALSTIEČIAIS. 

Omskas. Kolčako valdžia 
turi nemažai keblumų su bu- 
vusia valdžios, cerkvių ir 
dvasiškių žeme, kurią, už- 
ėjus revoliucijai, valtiečiai 
ir bežemiai be jokių cere- 

monijų išsidalino. 
Neparanku pripažinti juos 

savininkais tos žemės, nes 

jie užvaldė ją neprisilaiky- 
dami ekzistojančios tvarkos. 
Bet atimti šiuo laiku nuo jų 
:;as žemes' irgi pavojinga, 
nes žmonės gali sukilti. 

UNIJU VADU KONFE- 
RENCIJA. 

Washington, D. C-, grio- 
džio 12 d. — Šiądien čia 
atsidarė unijų viršininkų 
konferencija išrišimui įvai- 
rių klausimų. Plieno ir ang- 
lių streikai, manoma, bus 
tarpe svarbiųjų. Konferenci- 
joje dalyvauja viršininkai 
Kanados ir Suvienytų Val- 
stijų unijų, kurios yra sąry- 
šyje su Amerikos Darbo Fe- 
deracija. 

SUAREŠTAVO 72 PLIENO 
STREIKIERIUS. 

Youngstown, Onio, gruo- 
džio 12 d. — Pereitą naktį 
tapo areštuoti 72 nariai plie 
no darbininkų unijos. Jie 
kaltinami laikyme susirinki- 
mo be tam tikro ledimo. Vė- 
liau suareštuoti tapo paliuo- 
sucti po užstatu. 

VILLISTAI MUŠASI SU 
KARIUMENE. 

Eagle Pass, Texas, gruo- 
džio 12 d. — Pranešama, 
wad 500 Meksikos kariume- 
nės traukinyje pasivyjo 400 
villistų, kurie apiplėšė mies- 
tą Muząuiz, ir prasidėjo mu 

šis tarp villistų ir valdžios 
kariumės. Pranešama, kad 
mušis tęsėsi visą dieną be 
pasekmių. 

PALIUOSUOS 
ANGLIS DIRB- 

TUV1EMS 
Illinois valstijos komisija 

viešai naudojamų dalykų 
vakar atšaukė patvarkymą 
delei taupinimo kuro. Pa- 
tvarkymas formaliai panai- 
kinama 12 valandą nedėlios 
naktį. 

Panašiai pasielgė ir Chi- 
cagos kuro administrato- 
rius, todėl panedėlvje visos, 
įstaigos ir dirbtuvės galės 
veikti pilną laiką, elektros i 
spėka bei šviesa neaprybuo- 
ta. 

TURKIJOS SULTANAS 
NETURĖS HAREMO. 

Konstantinopolis, gl'uod. 
12 d. — Princas Farouk, 
įpėdinis Turkijos sosto ap- 
sivedė su sultano dukterimi, i 
Tuomi prašalinta kivireiai, 
kurie nuolat buvę tarp sul- 
tano ir sosto įpėdinio. Taip- 
gi pranešama, kad nuo šiol 
sultano familijos nariai tu- 
rės tik po vieną legalę pa- 
čią, todėl sultanų haremai I 

panaikinami. j 
MUŠTYNĖS VALSTYJOS 

LEGISLIATUROJE. 

Bismark, N. D. gruod. 12 
d. — Sušauktoji ekstra se-1 
sija valstijos legisleturos už-1 
sibaigė pereitą naktį su di-i 
deliu triukšmu. Besiginči- 
jant panaudota net ir kumš-; 
tys. Legisleturos nariai gra- 
sino suareštuoti valstijos re- 

vizorių Carl Kositzky. 

SLASTŲ STATYTOJAI ! 
DAUG UŽDIRBA 

Saranac Lake, N. Y. Slas- 
tų statėjai šiemet uždirba 
iki $500 sąvaitėje, Mat pa- 
kilusios kainos ant įvairių 
kailių duoda slastų mylėto- 
'jams progą pasipinigauti. 
'Net mokiniai uždirba iki 
J $65 savaitėje- 

VIETON ALIEJAUS 
DEGINS VANDENĮ. 

Nottingham, Anglija, gruo- 
džio 12 d. — Tūlas ameri- 
konas stengiasi suorganizuo 
ti kompaniją išdirbinėjimui 
degančio vandens. Jis tvir- 
tina, kad turįs receptą su 
kurio pagelba vanduo gali 
degti kaip ir aliejus. Recep- 
tas laikomas paslaptyje. Sa- 
koma, buvo padaryta ke- 
liata galionų vadnens ir tu- 
rėta pageidaujamas pasek- 
mes. Galionas tokio degan- 
čio vandes atsieitų keli cen- 
tai. 

JUDAMIEJIE PAVEIKS- 
LAI SURADO DUKTERĮ. 

Toledo, Ohio, gruod. 12 
d. — Tūlas pastorius pama- 
tė judamuosiuose paveiks- 
luose moterį, kurios neku- 
rios ypatybės buvo panašios 
į jo dukters, pragaišusios 
18 metų atgal. Daugiau pa- 
siteiravęs jis tikrai surado 
savo dukterį. 

STEIGIA STIRNŲ 
FARMĄ. 

* l 

Fort Worth, Texas. Tūlas, 
turtingas ūkininkas nupir-l 
ko 100,000 akerių žemės ir' 
plianuoja steigti stirnų far- 
mą. Visą plotą žemės ap- 
tversiąs 12 pėdų augščio 
vielos tvorą, kad stirnos ne- 

galėtų iššokti. Ūkininkas ti- 
kisi, kad po kelių metų jis 
galės parduoti apie 10,000 
stirnų kasmet, kuomi d ik- K. 

čiai prisidės prie nužemini- 
mo kainų ant mėsos. 

UŽSIDARO BERLYNO 
VALGYKLOS. 

Berlynas, gruod. 12 d. — 

Savininkai restoranų, val- 
gyklų ir viešbučių nutarė 

ESTONIJA ATMETE FRANCU 
ZiJOS REIKALAVIMĄ, 

SMARKUS MUšiAI TIES NARVA. 
ESTONIJAI DRAUDŽIA 
TAIKYTIS SU BOLŠE- 

VIKAIS. 

Dorpatas, gruocl. 8 d. 
(Londonas gruodžio 12 d). 
Specialis korspondentas 
laikraščio Chicago Tribūne 
John Clyton praneša, kad 
talkininkai, ypač Prancūzi- 
ja, uždraudė Estonijai tai- 
kytis su bolševikais. 

Talkininkai, su Francuzi- 
.ja priešakyje nedaleidžia 
daryti jokių sutarčių su bol- 
ševikais, išskiriant pertrau- 
ką mušiu. Bet bolševikai iš 
savo pusės nesutinka ant lai- 
kinų paliaubų. 

Estonijos valdžia yra la- 
bai susirupinusi, nes atsidū- 
rė tarp dviejų ugnių ir nesu- 

randa jokio išėjimo. Yra j 
permatoma, kad jei nebus j 
prieita prie jokio sutarimo j 
tai šalis atsidurs bolševikų j 
rankose. I 

Reikalinga taika ar pagelba. 
Vienas Estonijos lyderis 

užreiškė, kad padėjimas yra 
labai keblus, kurio matomai 
nesupranta vakarinė Euro- 
pa. Girai, jei nesitaikysi su 

bolševikais statai šalį pavo- į 
jun iš bolševikų pusės; gi; 
susitaikius užsidarome du- 
ris nuo talkininkų. 

Kariški žinovai tvirtina, 
kad Baltiko šalis, būdamos j 
menkai prisiruošusios nega- 
lėtų atsilaikyti prieš bolše- 
vikų veržimąsi. Ir jei Balti- 
ko Šalis atsisakys taikytis su j 
sovietais, tai permatoma, j 
kad bolševikai stengsis ker-| 
šyti. 

Tada sulaikymui bolševi-, 
kų spaudimo reikalinga bu-j 
tų stipri pagelba iš Angli- 
jos, Francuzijos ir Su vieny- į 
tu Valstijų, ko sunku tikėtis. 

Mano, Amerika Pritaria 
Taikai. 

Suvienytų Valstijų atsto-1 

vai šiame klausime laikosi 
nuošaliai; jie nėra ingalioti 
veikti, iš to daroma išvedi- 
mas, kad Suvienytos Valsti- 
jos sutiktų su taika tarp Bal 
tiko šalių ir Rusijos sovietų* 

ESTONIJA ATMETĖ 
FRANCUZIJOS REI- 

KALAVIMĄ. 
i Revelis, gruodžio 8 d. 
f(suvėlinta) — Pranešama, 
kad Francuzijos generolas 
Estivar kreipėsi prie Estoni- 
jos valdžios su reikalavimu, 
idant butų leista Judeničui 
organizuoti savo spėkas Es- 
tonijos rubežiuose. Taipgi, 
kad butų leista ten rinktis ir 
buvusioms spėkoms pulki- 
ninko Bermodt-Avalovo, 
idant vėl prisiruošus, užpul- 
ti ant Petrogrado. Bet Esto- 
nijos valdžia, kaip praneša- 
ma, atsisakė priimti tokią 
propoziciją. 

SMARKUS MŪŠIAI TIES 
NARVA. 

f 

Londonas, gruod. 12 d.. 
Estonijos kariškas štabas 
praneša, kaa serecloj ištiko 
mūšiai taip bolševikų ir esto 
nu fronte nuo Finliandijos 
Įlankos visa linija i rytus 
nuo Narvos. Pranešime pri- 
duriama, kad bolševikai vi- 
sur tapo atmušti. 

Bolševikų štabas taipgi iš 
leido pranešimą Maskvoje, 
kad ties Narva ištiko smar- 
kus mūšiai, kuriuose bolše- 
vikai, sako, esą suėmę daug 
nelaisvių. 

Londono politiškuose ra- 

teliuose manoma, kad bol- 
ševikų užpuolimas ant esto- 
nų pozicijų ir pirmiau ant 
latvių /.• lietuvių pozicijų 
yra politiška demonstracija, 
kad nugąsdinus Baltiko ša- 
lis, idant jos greičiau dary- 
tų su sovietais taiką. 

uždaryti valgyklas 18 dieną 
gruodžio, jei nebus atšauk- 
tas padavadijimas, kuriuo 
dikčiai sumažinta porcijos 
maisto, duodamos valgyk- 
loms ir panašioms įstai- 
goms. 

\ 

KONGRESE REZOLIUCI- 
JA PRIPAŽINIMUI AIRI- 

JOS RESPUBLIKOS. 

Washington, D. C, gruo- 
džio 12 d. — Atstovas Ma- 
son įnešė rezoliuciją atstovų 
butan, kurioj reikalaujama 
pripažinti Airijos respubli- 
ką. Airijos šalininkai .tvirti- 
na, kad ši rezoliucija galės 
pereiti atstovų bute. 

Y ALE UNIVERSITETAS 
ŽAISLAIS UŽDIRBO 

$110,000. 

New Heven, Conn. Pra- 
nešama. kad Yale universi- 
tetas žaisdamas "foot ball" 
du sykiu uždirbo iki $110. 
000.' 

ORAS 

Chicagojc ir apielinkčje. 

Šiądien giedra; kiek šal- 
čiau; nedėlios ryte bus že- 
miau zero: stiprus šiaurva- 
karių vėjai. 
Į Saulėtekis, 7:08; 

Saulėleidis, 4:10. 
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MAŽOSIOS LIFTU VOS LIKIMAS. 

Mažoji Lietuva — tai Lietuvos kuno 
dalia, kurią Vokietija stengėsi visai atplėš- 
ti ir "prigydyti" prie teutoniško stuobrio. 
Gabus vokiečiai atsiekimui to pasiryžimo 
panaudojo visokia? priemones. Per ilgas 
metu eiles Vokietijos valdžia slugdė lietu- 
viuose tautinę sąmonę, papročius, kalbą. 

Tiesa, išviršaus vokiečiams lygir pa- 
sisekė "ištautinti" Prūsų Lietuvos lietu- 
vius. Tečiaus gilumoje jie pasiliko lietu- 
viais. Jų tautinių ypat/oių, jų prisirišimo 
prie savo tėvynės-Lietuvos neįstengė sunai- 
kinti nei galinga vokiečių ranka, nei jų 
•protinis sumanumas. 

Maž. Lietuvos lietuviai pasiliko neper- 
galėttis, kaip nepergalėtais pasiliko ir jų 
viengenčiai Didžiojoje Lietuvoje 

Vos liKosi nutremta Vokietijos galy- 
bė, kaip apsireiškė ir Mažosios Lietuvos 
lietuvių tautinis atbudimas. Jie tuoj pa- 
skelbė pasauliui, kad jie lietuviai, o ne 
vokiečiai. -Jie ant greitųjų sudarė savo 

valdžią ir pradėjo tartięs su D. Lietuvos 
valužia. — Visame kame apsireiškė ne- 

paprastas sujudimas i" tautinės sąmonės 
kilimas ir tvirtėjimas. 

Tas aiškiai parodo, kad Mažosios Lie- 
tuvos lietuviai nėra pražuvę del Lietuvos. 
Me^ais-kitais anksčiau ar vėliau) bet Ma- 
žoji Lietuva susijungs su savo Motute— 
Didžiąją Lietuva. 

Štai kaip Mažosios Lietuvos klausimą 
perstato kauniškė "Lietuva":— 

"Ver^aliaus sutartimi M. Lietuva at- 
skilta nuo vokiečių. Jos laimė veikiai bus 
atiduota krašto gyventojams. Santarvė nu- 
tarė, kai praneša Prūsų lietuvių laikraščiai, 
jvykdint šį nutarimą greitu laku. Labai 
susirupinę šio krašto gyventojai; tarp jų 
viešpatauja dvi didelės srovės. Viena 
srovė lietuvių, o antra — vokiečiu, kurie 
pasivadino "lietuvių vokiečių sąjunga". 
Tarp lietuvių ir lietuvių vokiečių sąjungos 
ėjo ir eina kova del M. Lietuvos laimės. 
Lietuviai stengias, kad šį kraštą ilgainiui 
sujungtų su Didžijąja Lietuva. Lietuvių 
vokiečių sąjunga Įvahiais melagingais ir 
demagogiškais budais stengias parodyti 
santarvei, kad šis kraštas esąs vokiškas ir 
kad jo neseką atskirti. 

Sąjunga jau pamatė, Kad nieko įs to 
nepeš, ir pradėjo vaidinti kitą politiką. Gir- 
di, kad ir nepatogu atskirti nuo vokiečių, 
bet del tėvynės labo reikia griebtis savo 

krašto darbo. Ir darbą jie mato naudingą 
ir tiktai galimą susitarus su lietuviais, kai- 
po su to krašto šeimyninkais. Vokiečių 
sąjungos pirmininkas savo raštu į M. Lie- 
tuvos Tautos Tarybą kviečia lietuvius dė- 
tis i bendrą darbą atstatyti kraštą. Savo 
rašte išdėsto, kad jo sąunga turinti daug 
narių ir vis didėjanti (girdi, apie 30,000 
žm. ir nežinoma, kokiu budu didėja!) — 

ar negalima butų mėginti širdingai susi- 
tart ir atrast bendrą pagrindą darbui. Per- 
ša padaryt iš 3 arba 5 žm. is kiekvienos 
srovės komisiją, kuri svarstytų sutartį. 

Lietuvių Tautos Taryba, kuri santar- 
vės nutarimo įvykinimą žinojo, ir laukė 
tokio pasiūlymo nuo vokiečių sąjungos. 
Apskritai, lietuvių padėtis tame krašte tiek 
stipri ir aiški, jog galėjo stačiai ir teisingai 
atsakyti. "Mes, atsako Tautos Taryba, ne- 

galim tartis, Kol jųs vadinsite save lietuvių 
vokiečių sąjunga. Jus vadindamies lietu- 
vių vokiečių sąjunga skelbiate pasaulyj, 
kad štai lietuviai ir vokiečiai nenori to 
krašto atskirti. Todėl mes gailimės, kad su 

jūsų sąjunga, kol ji bus tokios "lietuviškos" 
lyties, negalim pradėti derybų. Kitas daly- 
kas butų, kai mes turėtum reikalo su gry- 
nai vokiška draugija, kuri atstovautų ir ko- 
votų vokiečių tautybei ir teisėms. Del ūkio 
ir organizuotės reika'ų sutinkam". Del są- 
vo drąsių, tvirtų įsitikinimų ir norų jie ga- 
lėjo taip atsakyti. 

Niekuomet Prūsų lietuviai nesidarbavo 
taip intensingtvi, tup sėkmingai, kaip da- 

bar. Gimsta visur naujų lietuvių draugijų, 
i jas plaukia vos pakirdę iš gilaus tautos 
miego lietuviai. Niekuomet Prūsų lietu- 
viai nedarė^tiek susirinkimų, kaip dabar: 
kiekvianam miestelyj, mieste, sekmadie- 
niais — susirinkimai. Ten aiškinasi poli- 
tinius reikalus, M. Lietuvos, lietuvių praei- 
tį ir ateitį. 

Pirma Prūsų lietuviams nerūpėjo mo- 

kykla, šiandie ji jiems dienos klausimas. 
Klaipėdos ir kitų miestų gimnazijos perei- 
na į lietuvių rankas. Mokyklose vokiečių 
\uLuros skiepinimą naikin?; vokiečių mo- 

kykla tedavė dešimti lietuvių moksleivių. 
Tik del tos kulturos daugybė musų tautie- 
čių neleido savo vaikų i mokyklas, šian- 
dien turi but kitaip". 

SIUNTIMAS PINIGU I LIETUVĄ IR 
PARDAVINĖJIMAS LIETUVOS VALSTI- 

JOS PAŠTO MARKIŲ. 
Oficialis Lietuvių Egzekutyvio Komiteto 

Pranešimas. 

Pasiremiant ant nut< 'mų ir užgyrimų 
abiejų Tarybų ir ant planų., 4 imtų bendra- 
me posėdyje Tautos Fondo ir Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondo, lapkričio 26, 1919, ir 
sutartyje su Lietuvos Valstijos Finansų Mi- 
sija į Suvienytas Valstijas per jos teisėtai 
įgaliotą narį, kun. Joną Žilių, pardavinė- 
jimas Lietuvos Valstijos Pašto Markių yra 
pavestas Kontrolėn Tautos Fondo ir Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondo lygiomis da- 
limis. Abudu Fondai turi teisę įgalioti nuo 

savęs įvairias Lietuvių organizacijas par- 
davinėti šias markes. Lietuvių Egzekuty- 
vis Komitetas kontroliuos pardavinėjimą 
tiktai per tarpininkystę Fondų. 

Viešas pardavinėjimas prasidės gruo- 
džio 10, 1919, ir tęsis iki kovo 31, 1920. 
Laikas galės buti pakeistas sutartyje su 

Fondais. m 

Markės bus pardavinėjamos visur vie- 
na preke — vienas auksinas už 25 centus. 

Kadangi siuntimas pinigų į Lietuvą 
yra šiuo tarpu grynai spekuliatyvis ir ne- 

užtikrintas, norinčių duoti greitą piniginę 
pagelbą savo giminėms ir pažįstamiems 
yra labai da ig, tai Lietuvių Egzekutyvis 
Komitetas kaipo teisėtas atstovas Lietuvos 
Valstybės Amerikoje ir abudu Fondai, su- 

tinkant ir užtvirtinant Lietuvos Valstijos 
Finansinei Misijai, per jos teisėtai Įgaliotą 
narį, kun. J. Žilių, nustatė, kad šios markės 
pasiųstos į Lietuvą registruotuose laiškuose 
kartu su tam tikrais paliudijimais, išduotais 
per Fondus laike pirkimo markių, bus iš- 
mainomos Lietuvos pastose ant Lietuviš- 
kų pinigų. Išmainymo vertė bus pilna, t. 
y. už kiekvieną auksiną markių bus išmo- 
kama pilnas auksinas pinigais. Markės, 
pasiųstos į Lietuvą, be tinkamų pakvita- 
vimų nebus mainomos ant pinigų, bet jos 
bus galima vartoti siuntimui naminių ir 
užrubežinių laiškų ir kitokių siuntinių. 

Visos galimos pastangos bus uaromos 

apsaugoti siuntimą ir užtikrinantį išmokė- 
jimą pinigų ypatoms, kurioms markės ir 
paliudijimai bus siunčiami, vienok, nei Tau 
tos Fondas nei Lietuvos Neprigulmybės 
Fondas neapsiims patįs persiųsti jokius 
pinigus nei markes, nei jie "apsiims priimti 
kokius nors depozitus, pinigus ar markes, 
kad juos palaikyti siuntėjui ar siunčia- 
mam. V1#sas persiuntimas ir visi susinėsi- 
mi bus daromi pačių žmonių, kurie nusi- 
pirko marKes. 

Lietuvių visuomenė, Amerikoje, yra 
prašoma kuouoliausiai paremti šį užmany- 
mą ir pilnai juomi pasinaudoti, kuomi bus 
atnešta dviguba tnauda. Viena, parama ir 
pašalpa savo giminėms, o antra, pagelba 
Lietuvos Valstijai sukelti umu laiku šiek- 
tiek, pinigų. Visi pinigai, sukelti per ši va- 

jų, bus panaudoti Lietuvos Valstijos ir Ka- 
riumenės reikalams, šešios dešimtas nuo 
šimtis bus tuoj persiųstas per kurjerą į 
Kauną, o likusieji bus sunaudoti, po Val- 
džios direktyva, kariumenės reikalams. 

Geidžiant pilnesnių informacijų, kreip 
kitės pas sekretorių Tautos Fonjlo, p. K. 
Krušinskas, 456 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., arba pas sekretorę Lietuvos Neprigul- 
myb^s Fondo, p-lę P. Jurgeliutę, 307 W. 
30-th St., New York, N. Y. Visos smulk- 
menos ir nurodymai bus pilnai paskelbti 
per abudu Fondus musų spaudoje; šie pa- skelbimai bus oficialiai ir pilniausias pasi- 
tikėjimas jais yra prašomas nuo visų del 
labo Lietuvos. 

Lietuvių Egzekutyvis Komitetas 
(Lietuvos Atstovybė Amerikoje) 

M. J. Vinikis. 

Meksikos senatas — slaptame pasėdy- 
je — suteikė pres. Karranzai galę savisto- 
viai išrišti iškilusį nesusipratimą tarpe Mek 
,sikos ir Suv. Valstijų. — Turbut senatoriai 
'pilnai .pasitiki prez. Karranzos sumanumu 
ir taktingumu. 

Lenkams Užėjus. 
VALSTIEČIU DELEGACI- 

JA KAUNE. 
Spalio 9-tą, šiandien, at- 

vyko valstiečių delegacija i 
Kauną: Juozas Vailionis iš 
Mizerų kaimo, Leipalingio 
valsčiaus ir Jonas Tadaravi- 
čius iš Punsko, Kaipo įgalio- 
tiniai Lietuvių seimelio, at- 
sibuviso spalių 5 dieną Laz- 
dijuose. Jie Įdavė Lietu- 
vos Valdžiai ir Santarvės 
atstovams rezoliucijas. 

Rezoliucijose nusiskun- 
džia : 

1) Kad okupuotuose Len- 
kų kraštuose negalima vesti 
mokyklų, kad Seinų lietu- 
viškos gimnazijos, o mies- 
teliuose ir sodžiuose pradi- 
nės mokyklos yra uždarytos, 
o mokiniai išsklaidyti. 

2) Kad prakilnesnius ir 
žymesnius Lietuvius Lenkai 
areštuoja ir pertai Lietu- 
viai turi palikti savo ukes 
ir bėgti už demarkacijos li- 
nijos. 

3) Lenkai verčia Lietu- 
vius rašytis, kad stojus už 
Lenkiją ir verčia juos dėti 
pinigus ir aukoti daiktus 
Lenkų iškilmėms ir agitaci- 
jai. 

4) Lenkams nesimpatizuo 
jančius persekioja, daro pas 
juos kratas, atima turtą. 

5) Lenkai skelbia užimto- 
ije Lietuvoje mobilizaciją 
i jaunimo nuo 19 iki 25 me- 

! tų. 
6) Lenkų kareiviai ir jų 

suorganizuoti partizanai per 
eina demarkacijos liniją, 
užpuola artimus sodžius, 

į plėsdami ir grobdami, pas- 
įkui vėl slepiasi už linijos. 

Colonel Ward, politinis 
anglų atstovas per mane, 
kaip tų atstovų tarpininką 
ir tulką, apreiškė: 

"Ši yra pirmutinė Lie- 
tuvos delegacija, kuri šiais 
reikalais ir šiais nusiskundi- 
mais pas mane atsilanko. 
Raštu aš esmi gavęs jau ga- 
na daug panašių pasiskun- 
dimų. Visus juos esmi per- 
siuntęs į Londoną ir Į Pary- 
žių. Jau tūlas laikas, kaip 
aš rūpinuosi, kad butų su- 

tverta komisja, kuri šiuos 
skundus ištirtų. Projektuo- 
jama, kad ta komisija susi- 

dėtų iš: 2 Anglų, 2 Francu- 
zų, 2 Lietuvių ir 2 Lenkų. 
Turėkite kantrybės, mes pa- 
sirūpinsime, kad jusų pa- 
kraščiuose nebutumėte 
skriaudžiami. Tikiuosi, kad 
už visus prasižengimus Len- 
kų kaltininkus galėsime pa- 
traukti prie personalės atsa- 
komybės". J. Žilius. 

LAIŽUVA. 
Mažeikių apskr. VI. Šul- 

ei-..i Vadovaujant šįmet pas 
mus tapo Įkurta "vartotojų 
bendroves" krautuvė. Tai 
pirmutinė pas mus pramo- 
ga. Prudiškis 

— Baltstogės sryties žy- 
dų gyventojai suteikė lenkų 
icentralinei valdžiai petici- 
! ją-protestą del mobilizaci- 
jos, lenkų karo valdžios pa- 
darytos Balstogės sritvj. 
Proteste nurodoma, kad len 
kų valdžia, kaipo okupaciji- 
nė, neturi teisės mobilzuoti 
vietos gyventojų, iki šalies 
likimas nebus galutinai nu- 

spręstas, kad ir tuomet ša- 
ilies gyventojai turi teisės 
tam tikrame laikotarpyj pa- 
reikšti apie savo nepageida- 
•vimą stoti į lenkų pavaldi- 
nybę. 

Protestas surinko apie 
5000 parašų kaip iš Baltsto- 
gės, taip ir :š kitų buv. Gar- 
dy n o rėdybos daliu. 

felephone TJrover oJBS 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

2221 S. HALSTED 8T.f CHiCAGO 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Nedėliomis pagal sutarti. 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

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

Phone Canal 257. 

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

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halstec? St. Chicago 

Ofisas; Tel. Drover 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ChicagoB 4712 S. Ashland Ave 

Rezidencija 3jo6 VV 6o-th Street 

Telephone l'rospect 8585 

Valandos:* 9 iki 12 ryto 2 
iki 4 po piet. 7 iki 9 vak. 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Speciališkunias. 

1J29—49th Avc. Tcl. Cicero 36"6 
Ofisas: 49th Ct. i>ric 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 6130 
iki 8:30 vale Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 203 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1637 W. 51ma ir k am p. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Tclcphon: Varda 1552 

DR. J. KULiS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3ydo visokias ligas moterį?, vaiki) ir vyi j. 
Specialiai {rydi*. limpančias, senas ir 

paslaptingas vyri) ligas. 
3259 So. Halsted r t.. Chlcago, III. 

l'hones: \ards 155—551 
Resiiicnee Plione Drovrr 7781 

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

Pildome Visokius Receptus 
3601 SO. HALSTED ST. CH1CAGO 

Di\ M, nsrzman i 
ii RUSIJOS 

^rai iieiuriaai iinoniaa per 16 m j 
ty kaipo patyręa gydytoju, chirurgą j 
u .ikascrij. 

Gydo aitriai tr cbroniikai liga*, vj į 
rų m o ten; ir raikų, pagal naujausia j 
metodas. )t-Ray if kitokiu* elel.tr* ; 
nietanua. • 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 \V. l#tk 
Street, netoli Fi^k Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, »r 
6—8 vakarais, Telcpkone CanaI i 110 

GYVENIMAS: 3412 So. lalitcd 3t. 
VALANDOS: 8—9 v*V. tiktai. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoji ]&« Sf ntUl 

1149 8. Morgan Ct, karti U «t 

ipeclallstaj Moterliky, Vjrliki, 
ir Chroniškų Ligų. 

Va!?ndos: 1—10 ryto, 11—1' i* 
plei. b vak., N«d$l. i*—l. 

TELEFONAS YARD8 #17. 

Te!. Ya'dę 3654. 

Mrs.A.Mithnt8WiC7 
Baigusi Akušerijo 

kolegiją; ilgui p rak* 
■ kavusi Deunsilvani 

Jos hospitalose. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie. gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
so ligose moterims i? 
merginoms 
3113 So. Halsted Cl 

(Aut antrų lubų) 
Chicagl, III. 

AKUSERKfl 

:\uo u iki a ryto n ( iki velui vatai*. 

Alus Degtine Vynas! 
Pilnu fornnila ir smulkmeniški patari-į niai. kaip namie pasidaryti ir vartoti i 
laisus varinmi degtines, prisiunčiami 
už $1. 1'ugine degtinė, tikrasis lager a- 
ius, geriausps rūšies vynai, gvarautuoli 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes ptfma varemė 
degtine ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštij. Pasiskubins 
greitai. Prisiijskite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženk) im- 
liais. 

W / L LIA M KLAES INSTITUTE 
OEPT. G7 M/LVVAUKEE. VV/G 

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
už $4.50 Šimte Markių 
Justin Mackcwčcz 
REAL ESTATE & FGR. EXCHANGE 

2342 SO. LEAVITT ST. 

P. K. BRUCHAS. 3321 SO. HALSTED ST. 
Męs užaikome pilnai visokio ta- 
Y'-vo: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių Žiedų ir vi- 
sokiu Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na preke dėl lvilsų. žemos pre- 
kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
patarnavimas. 

Priimame Liberty 
Bondsus už pilną 
vertę. » 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO HALSTED ST. 

A S ADOMAS A. KARALIAUJĄS 
SEKANČIAI RA SAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nujlaluėjęs pilvelis 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 
K aujo, li.kstų, Nervų ir abeliias s[ėkij nustojimat 
viso kuno, ir buvau nustojęs vil ias, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. resigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rūbelių, bet niekur negavan tavo 
sveikata' pag 'bos. « 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, IMtterio, 
Kraujo valytojo, Ncrva'.otią, Inkstų ir Reumauzmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt. gerai dirbt. Kraujai 
išsivalė. Narvai ėmė stipiiai dirbt. InksUi atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, (ii rgllai nebevedė po krutinę. 
Viduriu rėžimas išnylo p 3 užmušimui visų ligų. B<- 
giu 3 minėsiu išgerdavau Kas savaite po auieij aa- 

lutaras, Bitterla, ir po 3 mtn. si.o paveiksle pamačiau tckj skirtumą kaip tarp 
dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ii 1000 sykiy dėkoju 
Galutaus mylistų geradžjfstei ir linkiu ri- siems sa\ > draugaus ir pažjstamiemi 
su tokiais at sitikhnais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted St., Phone Cana 6417 Chicago, (liinola 

Mokinkis Angliškai Namie 
) LENGVA IŠMOKTI 

30 Lekcijų buvo $10, Dabar $3.00 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. SUGRAžISIME"JUMS PINIGUS 

Nėra geresniobudo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti h 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti isą 
angly kalbi}, namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančių budu, kad mokinys netik, gali, bot turi 

viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 

singymas kiekvienos eilutes. kiekvieno žodžio spaudžiasi i mokinio miutį .-u 

tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo ickcijos. kolei visko neišmoksta, ista 
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas, 

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lok 
cijų Pirmą, lekciją susideda iš 8 didelių puslapių — visos kito;- iš A dideliu 
puslapių. 

štai ką inusų mokinys sako apie musų kursą, išmokę® angliškai: 
Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jusų atsakantį mokinimą ir popuiiariškas lekcijas jusų metodos. Jusų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačiu ir už konsulia- 
ciją (patarimus). Jusų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa.. July 11 1017 

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėjg po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti —»busi užganėdintas ir tamista, mo- 
kėdamas dabar tik $3.00 už tą kursą. l>et užsirašyk tuoj aus — dabar, 
yėliaus gali but pervėlu, Atminkit, męs turime tik 50 šių kursų po $3,0<J 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10,00 kiekvienas Kursas, Taigi buk pir- 
mas. Siųsk $'>,00 šiandien, Indėk markių už 15c, del iškaščių prisiuntinio 
kurso, Tamista nieko nerižikuoji,. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
r.lgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kursas yra vienas $30,00, Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progą gauti ji už $3,15 su markėmis, Naudokis šią proga, Prisiųsk pini 
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite, Pinigus siųsk "Money Orde 
riu" šiuo adresu: 

L. BEN. WA1TCHES 
4456 SO, HERM/TAGE AVE, CHIČAGO, ZLL 

kapitalas 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

Siuskit Pinigus Lietuvon 
Savo gentims ir 

Padarykite Linksmas Kalėdas 
Suteikite jiems savo pinigišką paramą 

Riu s u bankas turi speclal{ pinigų siuntimo skyrių, per kurį 
galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinamu kainą. Lietuviai 
pas lietuvius ! * * 

Banko turtas virš $1,800,000.00 
Parankus—Stiprus—Saugus Bankas 

VALDYBA: 
JOSEPH •). ELI AS. PUE55. 

WM. M. ANTONISKN. YK'E l'KISZ. 
JOIIN i. BAGDŽU'NAS, 

VICE-J'UE/5. ]it KASIER1US. 

& S 

3252 S. HALSTED ST., Rampas 33čios CHiCAGO 

ALANDOS. Kandien lino 9 ryto iki 5 po į>1< *u. L'iar- 
nmko ir Suimtos vakarais nuo !• ryto iki s::I0 vakaro. 



PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Durų, L®ntų, Rimų Ir 8toflam« Popierle 

SPEujaLiAI: Malsva malevojlnnil ttubų iš vidau®, po $1.50 ut jjallom 
CARR BROS. WRECKING CO. . 

JOOMU# 30. SAL8TED 8TREET, , CKICAOO, ILL. 

SkJtvkite ir pfetainkite clien raštį "Lietuva" 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant kuvienytTi Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ 
ir gvarantuoja 

Norin&oa ganti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Heniy J. Schnitzer State Banko 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

PIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJ1NIS BANKAS 
ANT BRIDGEPORTO YRA 

CENTRAI MANUFAGTURING DISTRIGT 

...BANK... 
A STATE BANK 

Kauitalas ir Perviršis Banko Turtas Viršina 
$550,000.00. $5,000,000.00. 

Priima 
pinigus j 
taupymo' 
skyrių ir 

moka 3čią 
nuoš 2 syk 
per metus. 

Pinigus 
gražina 
ant kiek- 
vieno pa- 
reikala- 
vimo. 

A STATE BANK 

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

greit, sau- 

giai ir su 

pilna at- 

sakomybe. 
Užtikrina 
mandagi* 
ir rupes-. 
tingą pa- 
tarnavime 

Šis bankas yra jau visiems žinomas kaipo vienas iš did- 
žiausiu ir stipriausių banku šioje apielinkėje. Čia yra lai 
koniik ;mi Suvienytų Valstijų, Paštų, Bankų, Pavieto 
Cook, Miesto OiicagOs ir daugybės Korpocacijų, Drau- 
gysčių, Kliubų ir Tūkstančių darbininkų. 
Šiame banke yra įtaisytas specialis lietuvių skyrius, kur 
galia atlikti visokius bankinius reikalus prigimtoje kal- 
boje. Visoki patanmai Dykai. 
Central Rflanuf. Dsriict Bank 
1112 YV. 35-tli St., tarpe Morgan ir Racine St. Chicago. j Bankas atdaras kasd:en nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos vakarais i 
nuo 6 iki 8 vai. Subatomij atdara3 per visą dieną iki 8 vai. vakaro. 

N amuose 

Mokykla 
Kad neturėjo laimės lankyt mokyki? tai del stokos turto, tat dcl 

stokos laisves. ta* gali dabar atlikt. Mokslas visuomet esti paslėptas 
tam tikrose knygose, jieškantis ji ras štai kuriose: 

ARITMETIKA u/davinių ir pavyzdžių rinkinys pirmiems dvie- 

jiems mokslo metams. Išleido Mokyt jju Sąjungą \ilniuje, kaina .15 
VANDUO ant žemės, po žemė it jos viršuje, 10 
GEOLOGIJA tai vaizdinga karalija, kokios artojas nesapnavo 

iemelėje esant, 25 
CHEMIJA, Jatabus mokslas apie ugnj, orą. vandeni; žerę 

Ir jų susilietimus -20 
V. KUDIRKOS raštai, g.*ažiausi3 piešinys kolio, kuriuomi apka- 

linta Lietuva prie laisvės žengė (6 knygos) -— 3.00 
i PASKAITOS iš Blologijois ir Bakteriologijos su. paveikslais 

apdaryta 65 
6IRDIS jos autorius garsus tv.ių i\-š«ja3 de AmiČi. Knyga labai 

Kražiai atspausta. Viršeliai piešti spalvomis su vaizdu "širdis." Jos 
turinys taip gilus jautrus, kad pilnai savo vardui atsako. Ji savo gra žumu labai tinka dovanoms bile kuomet ir bile kam, $1.50 

KULTŲROS ISTORIJA tai pats mokslo ž.'dinys,, telpa daugybė paveikslų (3 knygos) .. $3.00. 
SVEiKATA arba tiesus J ją kelias. Pamatinės žinios iš anato- mijos, fizioliugijos ir Hyg.enos. Knyga apima šiuos dalykus: valgis Ir kas ii1 Jo pasidaro. Maisto fermentacija, clrkulacija, kvėpavimas. Kūno palčiai ir judėjimas. Dirksniai (nervai). Pajautimai. Svei- kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsg.. Kūdikių pri- žiūrėjimas. Džiova. Kaip musės ir kiti vabalai užkrečia žmonis ligomis ir kaip nuo jų ^.naisaugoti. Su daugybe paveikslėlių visų kuno sana- rių ir visokių vabalų kurie ligas gimdo $2.90 
Nelengvai atvaizdini, kfek gero saviesiems suteiktum, jeigu šias knygas jsigytuiu, jaa perskaitytum ir paskui pasiųstum Tėvynėn-Lie- tuvon. Ypatingai knyga Sveikata jiems daug pasitarnautų, nefe ten gydytojų stoka. Greit ateis Kalėdos, pradžių gink vargdienius virš- ininėtomis knygomi3 pasveikink jomis f.avo mylimiausius čia Ameri- koje. I isisakant šias knygas, čekius ir money orderius paprastuose laiškuose siųskite: 

M, Stapulionis 
3347 EMERALD A VE., CHICAGO, ILL. 

Knygas išsiųsiu greičiausiai. 

| Iš Gyvenimo 
! Lietiivhi Afrikoje; JL i 

ROCHESTER.N. Y. 
Gruodžio 6 d. čion tapo 

sutverta Lietvos Šaulių Są- 
jungos kuopelė, kuri mano 
veikti bendrai su Lietuvos 
Liuosybės Sargų kuopa. Prie 
augščiau paminėtos kuopos 
sutvėrimo mus privertė mū- 

sų gerb. veikėjo kun. Ži- 
linus atsišaukimas, kuris ra- 

gina, kad Amerikos lietuviai 
neštų graitą paramą Lietu- 
vos Šaulių Sąjungai. Susi- 
rinkiman buvo atsilankę 
devynios ypatos, kurie visi 
prisirašė ir valdybą išsirin- 
įko. 

Sutarimai yra sekanti: 
Nariai, kurie yra pasiruo- 

šę imti ginklą ir plaukti 
per okeaną i Lietuvą kariu- 
ti su priešais, yra paiiuo- 
suoti nuo mokesties, o jei 
mokėtų, tai tik iš savo no- 
ro. Gi nariai rėmėjai mo- 
kės $1.00, arba ir daugiau Ii mėnesį. Nariai rėmėjai 

į bus priimami kiekvienas lie 
| tuvis bei lietuvė. Dabar jau 
'turime 25 narius. Mėnesinę 
j mokestį, $1.00, užsimokėjo 

12 narių. Kaip girdėt, į' 
trumpą lniką ši kuopa turės 
šimtą narių ir maišelį pini- 
gų. Butų geisina, kad kun. 
Žilius greitu laiku praneštų, 
kur surinktus pingus pasiųs- 
ti. 

Sekantis L. Šaulių Sąjun- 
gos susirinkimas atsibus toj 
pačioj svetainėj, t. y., Mold 
namio, gruodžio 14 d., tuo- 
jau po 12 vai. dienos. Kvie^ 
čiame visus lietuvius atsi- 
lankyti ir pristoti prie mū- 

sų kuopos, arba nors pasi- 
klausyti musų tikslų 

A. Žiemis. 

DETROIT, MICH. 
Kas iš gerb. lietuvių vyrų 

per klaidą paėmėt ne savo 

"overkotą", iš "čekrumio" 
svetainėje prie 24-th ir Mi- 

jchigan gatvių, lapkričio 29 
|d. per Draugijos Lietuvos 
I Dukterų balių, malonėkite 
! atsišaukti, arba kas žinote 
praneškite. Gausite gerą at- 

lyginimą. Atsišaukite šiuomi 
antrašu: 

P, Bandžienė, 195 Cardo- 
ni ave., Detroit, Mich. 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje "Lietuva" — tve- 

ria pamata £avo bizniui. 

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS K'.YGA "VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMU 
PRLflŲREJIMAS. —.Kurioje telpa 400 gtriausių parinkti* ir išmėgintų 
valgių. Gražiai sutaisyta turi 164 puslapiu. Didžio 9x6. Kaina $1.00 su 

prisiuMimu. Apdaryta $1.50. Prisiųsk $1.00 įdėjęs Ą laiškų, ir knygų 
tuojaus prisiusime. Adresas: > 

JUOZAPAS F., BUDRICK 

3343 S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS. 

"Birutes" 

Koncertas 
įvyks 

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 21 d., 1919 m. 

HULL HOUSE TFATRE, 
pradžia 8:15 vai. vak. 

Smulkmenos Vietinėse Žijiiose. 

BAZABAS 
RANKDARBIO BAZARAS 

rengiamas. 
Lietuvių Moterų Draugijos "Apšvieta" 

Subatoje, Gruodžio 13,1919 
Abiejose Mildos Svetainese 

3142 So. Halsted St. 
PRADŽIA 7:00 VAL.VAK. 
INŽANOA 35 c. Y PATAI. 

šiam bazarui virsminėtos dr-jos narės pridirbo labai gražių įvai- riausiu ranku dirbimų, kurie labai tinka kalėdinėms dovanoms, nes 
kaip žmogui taip ir stubai gali buti tikru papuošimu. 

Taigi gerbiamu publiką nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, pama- tyti ir nusipirkti už labai žoinaa kainas, taipgi smagiai laiką, pralelsitt, 
nes bazaras atsibus ant antru lubų svetainėje, gi trečių lubų svetainė- 
je bus pasilinksminimas ir šokiai. 

Kviečia, vie s, KOMITETĄ!- 

VAOOI'. 4,';. kmp man nieiti gal- 
ią 1 libamlžiau ritukins mazijtijimus, 
trinkimus, miiilammun — ir rukai Ina 
"irko nejta'/clboio nuo tu bjauriu ]ihi 
kauu... Vttn prda vi ihironi!" 8 

MA HK. ",Vo, ta1 l:un, Inu kęs! be- 
reikalingai ! žiurėk, kokie mana /įlin- 
kai iiraSuK, šrelnti-i i• i u* U. 11 t iii. 
toitiI, kad turiniu HI'yPLtlii /" 

Kas rai yra RUFFLF.S? Ar 
tai gyduolė? ac!! Ar kve- 
piantis vanduo? No!! RUF- 
FI,ES vra lai paprasčiausi* 
plaukų ir odos sustiprintojis, kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas «al Imu gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniu", plaukus? Kas gal but 

smagesnio už čystą ncniožinįiį galvos odą? 
K UFFIvBS 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių, mėnesių galvos trynitr.o: dviejų ar trijų flienų bėgyje RUFFLFS pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tikretkar čiais suvilgant galvą bus nž ektinu, kad pleiskanos ncatsinaujinlų. * 

•> N'usipirkte šiąnakt RUFFLFS bonkutę aptiekoje. kaštuo- tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutfv-. Jci negausite jusų aptiek"je. tai 
atsiųskite tutuns 7-ic. pačio markėmis, ar mo'ncy order šiokiu ^dvėsti: 

-» AD. RlCHTCR 6 CO-, 320-330 Broadw*>, Ncw Yoik>-«*~ 

rEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS irt CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

5,114 W. 42nd S T., CHICAGO, i L L. 

PIR/2'E 7'AUPYMO W. S S. KARES 
ŽEKLEL/UL 

LIBERTY BONOS 
Mes perkamo Porgalė3 Bondus pilna parašytąja S* įį\ Q į| verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i J G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ^35 MILWAŲKEE A\ E. 
ir Subatnmis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

Pinigai padėti Central Sankoje yra 
# 

yra Visiškai Saugus 
Juigu Tamsta nori, kad turėtumei pinigus saugiai 

padėtus ir gautumei procentą, tai pasidėk į CENT- 
RAL BANKA. 

Bankas šis yra vienas iš didžiausių ir tvirčiausių 
visamo Bridgeporte. 

Suvirs dvidešimts tūkstančių ypatų laiko savo pi- 
nigus CENTRAL BANKE, kadangi žino, jog saugu- 
mas ir atsakomybė čionai yra užtvirtinta, nes ŠĮ ban- 
kų valdo Didelės kompanijos po Valdžios kontrole. 

Kas turi užmanimą pradėti taupyti pinigus, tai 
tegul pradeda tuojaus, nes dabar yra geriausias lai- 
kas del pradžios. 

Yra tai vienintelis kelias tapti neprigulmingu. 
per taupymo pinigų saugiame banke, kokiuorni ban- 
ku yra CENTRAL MANUFACTURING D1STRICT 
BANK. 

Jaigu laikote pinigus kur nesaugiose vietose, tai 
perkelkit tuojaus j šitą. visiškai saugų Valstijin} 
Bankų. 

Suvienytų Valstijų, Miesto Chicagos ir Valstijos 
Illinois pinigai yra laikomi šioje bankoje. 

Užtikrintas, Mandagus ir Rūpestingas Patarnavimas. 

Kapitalas $400.000.00 Perviršis $150.000.00 
Pasirinkite šita Banka del savęs. K* U C 

Central Nanufacturing District 

A STATE BANK 

1112 W, 35lli St„ 3 blokai į vakarus huo Halsted SL Cliicap, III. 
PASARGA! 

Užrubežinis skyrius CENTRAL BANKO persiunčia pinigus j Lietuvą ir visas dalis pasaulio p žemiausiam kursui ir greičiausiu budu. Reikale kreipkitės ypatiškai arba per laiškus. 

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po ppietu. 
Seredomis ir Subatomis, vakarais, nuo 6 iki 8 valandai. 
Užrubežinis ir taupymo skyriai Subatomis esti atdari per visa 
dieną iki 8 valandos vakaro. 

Central Manufacturing District Bank 
Banko turtas viiršina $6,000,000,00 

Reikia Sukelti 
Lietuves Paskolą! 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENA MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

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

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

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5/z nuoš 

Ko mums dar laukti i)giau?ĮPitdykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmoketi 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 Imti ramus, žinodamas, kad saro prie- 
dermę išpildei. 

Lietuvos iždas 
120 TREIVIOPJT STREET 3GETON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunuiu pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 



DR. I. E. M AK AR 
Lietuvis Gydytoj^* ir Chirurgą* 

ItoHflaudo: 10900 S. Michlgan Ave. 
Telefonas Puilman H42 ir 2180 

rihlcagOH ofisas: 4"15 S. Woo»l Stl 
Tik Ketvergo vak. nuc fr.30 iki .7. 

Telefonas Yards 723 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lirtuvis 

Akiu 
S[WiClali.4fas 
Pftleiigvjs nkiu jtempimn. kat. yra prfo 
žasiimi skaudėjimo galvom, svnigulio, 
aptemimo, narvotumo skaudančiu ir 
užauguaus karučiu akiu krtivos o kis, 
katarakto, namiego trumparegystė, tQ- 
lir<'gystr- atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus. 
Tclsinglal prirenkomi akiniai. Valan- 
dom nuo Vi iki 8 vak. N'td nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1T.G15 W. 47 sf. Ti^s Oppehoimuro štoro 
Kampas Ashland A ve. Tcl. Drover i)660 

Phone Boulei'ard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U2ai&ENEJU3>OS 

LIQO! 

Valandos: 9 Iki 12 ir 4 iki 9 
vakarai*. 

3303 Sfl MORGĄ* STitfEi 

AMERIKOS LIETUVIU ! 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos, 
kalbi), aritmetikos, kaygvedystės, Ht»> i 
uografijos, tyyewritiag, pirklyhos tci- ! 
bIų. Suv. Valet. istorijos, abelnos is- 
torijos, Keografijoa, politinės ekono-, 
'•lijos. pllietystės, daliiaraSystės. 

Mokinimo valaridoa* n«o S) ryto iki 
4 vai. po piet. Vak, mu> 6 iki 
10 valandos-. 
3106 S. Haisted st., Chicago 

iVadik Nauju# jvletu* su tobula akfr r. I 
(fjinu, tai?, kaa ait-Mo u<rpraleistum«i per V 
>ua mėtų*, kas t tu -u, :>uti naadloga. 
rc(0*W prjAaivna.-ua. pasitarkite au Į 
l»ri«3 einant kur kitur. Egzaroin*dj« DYKAI. Į 

Gar*i prluikl'.U yiaottliua akli) r; 
l,alvft» akaudijiraua, irumparerrstė arka u!/ ! 

JOHN SMETANA, 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S ASHLAND AVS.. O-MCAG 
ii»«a luhoa, t i r ii avnekos, Timytiir 

• porai* 
Kajataa Gartėa. 

Valandų*: nuo 9t<w nu. rjiti ik. G va), v*k, 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Blttera yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tlhi.j 
ir geriausią gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik jaučius viduriu nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi* 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strčnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pn | 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės į nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $2.00, 4 bonkon, $5.25, 6 bou- 
ko« $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųak money 
orderiu pinigus, o m?3 gavę pinigus ir j 
užsakymų kiek relkalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskit 
tikrų lr alrfktj savo antrašų ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31st St.. Chicago, 119. 

Sever'os Gyduoles užlaiko 
ieimyno$ sveikatą. 

■ O.iukie kopiją Saveros lietuviško kalen- 
doriuos 1P20 rnct:uD:t savo aptiukoje. arba 
paraityk Ir p»rrtkali*Lk tiu.iiog nuo raus. 
Gaunamas dovanai! 

Kosulys 
yra tai įkyriu# symptomas, kure 
norėtai priduoda daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- 
galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip 
kiti daro: imk 

Severa's 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosulio, pergalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jusi) aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct. ir 1 et, tak- 
3iį, arba 50 ct. ir 2 ct takstį. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS, IOWA 

Vietines Žinios 
" BIkUTĖS" 
KONCERTAS 

įvyks gruodžio 1919, 
Hull House Teatre, kam- 

,pas Halsted !r Polk Sts. 
Dalyvauja p-lė M. Rakaus- 
kaitė (soprano), St. Šim- 
kus (vargonai), P. Stogis 
(bass), K. Sarpalius (b^r.). 
Mergaičių kvartetas: pane- 
lės: O. Rudauskaitė, S. Sta 
nijliutė, A. Žemaičiutė ir 
A. Volte raitė. Taipgi dai- 
nuos "Birutes" Mišrus ir 
Mergaičių Chorai "a cape- 
11a" ir su vargonais, Tarp 
kit-ko bus sudainuota nau- 

jas St. Šimkaus veikalas 
"Atsisveikinimas su tėvyne" 
parašytas solistams, mišram 
chorui ir vargonams. Pra- 
džia lygiai 8:15 vai. vak. 

PRANEŠIMAS. 
Liet. Pol. ir P. Klubos 

ketvirto kvartalo priešmeti- 
nj susirinkimą "laikys gruo- 
džio 14 d., 1 vai. p. p., L. 
Ažuko salėj, 3301 Auburn 
ave. Prie šio klubo gali vy- 
rai pristoti nuo 18 ki 45 m. 

be skirtumo pažvalgu. At- 
silankykite. M. M. Juodis. 

PRAkALP.OS. 

S. L. A. Uarciviu 2 skyrių* 
rengia prakalbas, kurios atsi- 

ims gru:;dzio 13(1., 8 vai. vak. 
Dievo Apvc'zdos parap. 'alėj 
prie 18 tos ir Inion gatvių. 
Apart garsių kalbėtojų, bu? 

dainų ir kitokių pamargini- 
mų. Ivsame tikri, kad atsilam i 

kifsieji liks užganėdinti. Tatai 
visi vietlos lietuviai bei lietu- 
vaitės nepamirškit atsilankyti. 
X'. atsilankę gailčsites. Kviečia 
A. L. K. valdyba. 

Rast. J. Got autas. 

BRIGHTON PARK. 
SLA. 176 kuopa laikys 

mėnesinį susirinkimą gruo- 
džio 14 d., 1 vai. po piet, 
A. Maženio salėj,. 3834 So. 
Kedzie ave. Nariai atsilan- 
kykite užsimokėti duokles 
už 1919 m. ir išrinkti valdy- 
bą 1920 metams. Povilaitis. 

PRANEEŠIMAS. 
S. L. A. 226 kuopa rengia 

svarbias prakalbas su prog- 
ramų, subatoj gruodžio 13 Į 
d. 7:30 vai. vakare, Liliosy- j 
bes svetainėje, 1822 Waban 
sia Ave. Kalbės Dr. A. L. 
Graičunas ir P. J. Keršis. 

Kviečiame visus atsilan- 
kyti. Komitetas. 

CICERO, ILL. 

Lietuvių Liuosybės Xamc 
bendrovės rengiamas balius 

subatoje, sausio 10 d., Lauter- 
bacb svetainėje, iš priežastie? 
pavertimo minėtos svet. į 
"kriaučių šapą" tapo atmainy- 
ta. Balius įvyks nedėlioję, sau- 

sio 4- d., 1920 m., J. Jukniaus 
svet., 4837 \\. 14-th st. Išleis- 
ti tikietai yra gerį tie patįs. Ti- 
k i et ii pardavinėtojai; pasis- 
tengkite tikietus išparduoti ir, 
>ugrąžinti pinigus, arba tikietus 
iki Naujų Metų. KomitetasJ 

?OWX OF LAKE. 
Dr-ste Sv. Stanislovo Y. ir 

Kan. laikys savio priešmetinį 
susirinkimą nedėlioję, gruod- 
žio 14 d., Šv. Kryžiaus parap. 
svet., 46 ir \Vood gatvių, 1-mą 
vai. po pietų. Kiekvienas nirys 
privalo pribūti, nes bus rinki- 
mas naujos valdybos ant se- 

kančių 1920 metų ir daug drau 
gijos reikalų del apsvarstymo. 

Fr. Raitba. rast. 

so. ei iiCACiir-civ 
DOMAI. 

L. A. Kareivių susirinki- 
mas j vyks gruodži ■> 1-1 d., 6 
vai. vak. ]>. Kučinsko svet., 
I louston avc. Gcurl»us 1 .antie- 
čiai, šiuomi kviečiame visus 
atsilankyti. Jei kurie dar nepri 
klausote prie šitos organizaci- 
jos, pasistengkite prisirašyti. 

Pinu. P. M. 

T( >\VX OF LAKI-. 
Pranešimas. 

Susivienijime Lietuviu Ka- 
reiviu pirmos kuopos susirin- 
kimas Įvyks pirmadienyje, 
gruodžio 15 d., 7:30 vai. vak. 
p. Lžerskio svet., 4f> ir S. I'ati- 
lina gatvių. \ isi nariai ir no , 

rintieji prisirašyti, malonėkite 
atsilankyti, Galima ir ne na i 

riams ateiti pasižiūrėti. 

Kviečia, I 'ahfyba 

IŠ NORTH S!DE. 

Pranešimas. 
L. G. D. 47 skyriaus su- 

sirinkimas įvyks nedelioj, 
gruodžio 14 d., 10 vai. iš 

■yio, Liuosybės svetainėj 
1822 Wabansia Ave. i 

Todėl visi 47 skyriaus na-! 
riai malonekite atsilankyti1 
i susirinkimą, nes turime j 
daug svarbiu reikalų del 
apsvarstymo. Priegtam bus 
perskaitytas laiškas nuo da- 
bartinės Lietuvos valdžios, 
kuriame atsišaukia Į L. G. 
D. ir atsilankys Chicagos ap 
skriėio valdyba del galuti- 
no apsvarstymo paveikslo, 
kuris yra leidžiamas ant iš- 
laimėjimo. 

Rast. F. Dovalga. 

I'RA NEŠIMAS. 
Draugystė Šv. Alponso lai- 

kys susirinkimą gruodžio 14 <1 
1 vai. |.V' pietų, Šv. Jurgio pa- 

ra]). salėj., Vyčiu kambaryje 
Seni ir nauji nariai ir norin- 

tieji prisirašyti yra kviečiami 
atsilankyti. 

K. Juškci'icia, raAt. 

VALENTINI- ORKSSMA- 
KINO COLLEGE 

Mokiu* Hiavimo >an>J.rs*o. 
(llenomit ir v»l«irai« (181 btzuio lt 
aanuj. ralhidijira&l lS(hiGila"nl lr rit* 
'o? pampinamos AtsKnnkTVitu 
rba rašykite, o męs pastat ingai ta*1 i 

sutelkti Mvos 

2407 \V. Madison Si". 
Sara Patek, Principal 

Kurie nor'tc. kad jucu b'znis augtų,. 
(JA RSIN K IT f? S "LIETUVOJB"' 

"METROPOLITAN STATp BANKOS" 

Gerbiami Šėrininkai:— 

Šiuomi pranešame, kad laikysim susirinkimu 
seredoj, December (Gruod.) 17 dieną 1919 7 vai. 
vakare, M. Meldažio svetainėj, 2242-44 W. 23-rd 
PI., Chiėago, 111. 1 

Susirinkime tikslas, Šėrininkai, kurie dar yra 
neužsimokėję už šėrus, galėsite užsimokėti virš mi- 
nėtame susirinkime. 

Taipgi pranešam visuomenei, kad "METRO- 
POLITAN STATE BANK" — Lietuvių bankas, ku- 
ris yra 807-9 W. 35-th St. Apie Naujus Metus bus 
perkeltas į naujai prirengiamą namą, 2201 W. 22- 
nd St., kompas Leavitt Street. VALDYBA. 

A S. POCIUS, Vedėjas 
LIETUVOS VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO CIIORO 

KURIS STATO SCENOJE OPERA 
"KARN!VELIO VARPAI" 

ARYAN GROTTO TEATRE, 
V/a^ash Avenue and 18th Street. 

Del a. "tkasit' streiko, operos perstatymas yra perkeltas 
GRUODŽIO 21-mos, 7:30 VALANDOS 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Parsiduoda ant 3-jų lubų plytų na-Į nniK, su kampiniu storu ir 5 fietais, 

kampas lipyne & 22-ros kainu $8.500. 
Atsišauki to 2154 \Vest. 22nd Street., 

pirmos lubos. 

R131KALAU.IIT .Jauno Vaikino, gerų 
tėvų mokanti angliškai rašyti ir šne- 
kėti, darbas labai i'^uvus, store i tgel- 
liėti amžiaus nuo i.; iki 15 metu 

Waittr Nasefh, 
liircli Itivc-r. Man. 

OANADA. 

Pajicftknu savo svoRorios Thoinq 
Poshka ir iRnoto Vasiliausko. Pasku- 
tinę žinę aplink jus turėjau iš Clinton, 
Indiana. Mtldžiu kad jie patis atsišauk 
tu aš labai noriu su jieis pasimatyti. 

.ioe Mažintas 
1336 — 49th Ct.t Cicero Illinois. 

Meldžiu, kad Kazimieras Sebeckls 
atsišauktu atsiimti laišką iš Lietuvos, 
kuris pas manęu atsiranda. 

.Ioe Mažintas 
1336 — 49th Ct., Cicero Illinois. 

REIKIA MOTERŲ IR 
MERGINŲ. 

1 

Prie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONAkD SLED CO. 
228 W. Kenzit St. 

REIKALAUJAMA anglių mainie 
rlŲ su šeimynomis ir nevedusių i'Ken 
tueky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
uera. Kreipkitės: 20 S. Oanal Street 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
Sustenės. kuri atsiskyrė nuo manės 
Itlepos 20. 1918. paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių paV Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jHrui Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. kad nebūtų klapato. Juozapas 
šilčius, 1517 — 49th Ave., Cicero, 111. 

TfiMYKITK AGRNTAT! 
Ant pardavimo didelis skait 

liūs lietuviuku knygų už nu- 

ma/inta kaina. Atsišaukite luo| 
jaus: | 

S. P. Tanis & Co. 
31 Rast. 112tli St. Chicago, 111 

Ant pardavimo 4 lotai nau- 

joj lietuvių kolonijoj Morgan 
Park, labai gražioj '{lietoj ir 
su visais įstatymais. Parsiduo- 
da labai pigiai $800.00 už vi- 
sus lotttfe. Lotai turi būti par 
duoti ku:> greičiausia. Atsišau- 
kite tuojaus. 

S. P. Tanis & Co. 
31 Rast. 112th St. Chicago, TU. 

BUS BRANGIAU. 
Tuojaus užsisakykite ptr laiškai Ke- 

ro tei singo meilaus 5 svaru v i edrūkas 
$1.80 su pristatymu i namus. Chicago, 
111. 

Kiek viedruku jums reikia? Adreso 
W. Strygas, 

General D. P. O. Chicago. 
Ypatiskal galite gauti šiost vietose 

K. Markuckas, 
2123 W. Coulter Str. 

Prie A. M. 3022 W. 401h St. ant antru 
lubu. 

P-LE I:g'7MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 
4515 SO. YVOOD ST. 

Duoda IrKcijas skambinimo pia- 
nu pagal sutartį. 
Baigusi muzikos raokslu3 Chica- 
gos iMublcal College. 

Krautuve 
Juozapo F. Budriko 

3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Parduodama gramafonus geriausiu išdirbiščiu ir kainos yra piges- 
nes kaip kitur. Turime Įvairiausiu Lietuvišku, Anglišku, Lenkišku, ir 
Rusku rekordu. Teip-gi dideli pasirinkima įvairiu naujausios madu 
daiktu tinkamu del Kalėdų Dovanu: Jtwelry: laikrodėliu, dhunortu, 
žieilu 14 karat aukso, teip-gi Kalėdų Atviručiu, popieros del laišku ra- 
šymo. su gražiais apskaitymais, ir didžiausi skyrių visokiu Lietuvišku 
Knygų. 

Ta vorus pasiunčiame visur ir prisiuntimo lesąs patys apmokame. 
Kataloga, kiekvienam pareikalavus, pasiunčiam veltui. 

GRAFONOLA A2 

Didžio i:i 7-8 x 14 :j-4 coliu. 
IšdiHida i'iražu baisa ir yra ion 

rvh ir iitdidel e del persi voži mo. 
su ti rekordais. 

Kaina $30-00. 

GRAFONOLA C2 

Didžio 18'j x 21 coliu 
Puikios išvaizdos ir turi ^ražu 

ir labai garsu baisa. Yra viena 
iš parankiausiu modeliu d^l par- 
sivešimo Lietuvon. Galima šau- 
ti azuolo ar mahogony medžio. 

Kaina. $50.00 

GRAFONOLA E2 
Augščio 42-7-8 c. 
.Minėta grafono- 
la, su savo i>ui- 
kia išžiūra, yra 
labai verta savo 
prekes. 
Išduoda artisti- 
škai gražu bai- 
sa. Motoras tu- 
ri tris springsus. 
Galima gauti a- 
zuolo arba ma- 

hogony inei^is. 
Kaina $200.00. 

Daugybe kitu modeliu 
gramafonu kainos nuo. 

$15.00 iki $350.00. 

MUi ų krautuvėje randasi pui- 
kiamiu Auksiniu ir Deimantinių 
žier.Ų. kaip tai: šliubinlu ir vi- 
soi i ii kitokiu. Didelis pasirinki- 
n-.as. 

Lietuviški Rekordai kaina po 85 c. vienas 
E j.363 Kas Subatos Vakarėli Ir Jau Saulutė Leidas. 

K 4?.02 Pasakyk Man Mylimas Krašte ir Kur Upelis Teka. 

R 2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 
N 

E 2357 Kui Banguoja Nemunėlis ir Birulė. 

E 2358 Darbininkų Marsalietė Ir Sukeikime Kovą. 
E 3348 Suktinis ir Valu Valuže. 
E 4272 Spragilų Daina ir Strazdeli. 
E 3905 Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudyk Mergužėle. 
E 390G Bijūnėlis žalias ir Važiavau Dieną. 
E 1248 Velnias Ne Boba — Dalis 1 ir 2. 
E 4000 Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie Nosj. 
E 1249 Mano Palvys ir Diskusijos. 
E 4180 Medžiotojai — Dalis 1 ir 2. 

/ 
E 2002 Krakoviakas ir Polka. 

E 2223 Pamylėjau Vakar ir Draugė — Polka 
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka — Polka. 
E 258"i Pavasario Rytas —: Polka ir Gražioji Polka. 
E 3243 Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelė. 
E ^165 Laisvos Rusijos Maršas ir Pasigailėk Manęs. 
E 4181 Pilviškių Valeas ir ant Alvito Ež°ro Bangų Valcas.' 

Mažiaus kaip (5 rekordus kitur nesiunčiame. 

Krautuvė atdara nedėliomis 

Juozapas F. Budrik 

3343 SOUTH HALTED STREET, CH1CAGO, ILL. 

Pranešimas Visiem Chicagieciam 
Delei trukumo kuro^sulyg insakvmo valdžios 

rengiama operete 
c^lio Ven-j^eti" 

Aryan Grotto Temple, 8 S. Wabash A ve., Gruodžio 14, 1919 

yra atidėta ant Gruodžio 21, ISIS 
Tikietai geri tie patys, Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskr. Choras. 
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