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Anglijos žmones pasipiktino 
skertfynemis Indijoje. 

Anglijos kivirčai su Suv. Valstijomis 
dei Persijos sutarties. 

^Reikalauja ištikimybes prisiekos 21 
metų sulaukusiems, 

ANGLIJOS ŽMONES PA- 
SIPIKTINO SKERDYNĖ- 

MIS INDIJOJE. 

Londonas, gruod. 16cl. — | 
Britų viešoji nuomonė smar-1 

kiai ėmė kritikuoti atideng-! 
tas militares įmones, panau- 
tas malšinimui suiručių 

Indijoje pereitame balan- 
džio mėnesyje. Pirmeivieji 
ir revoliuciniai laikraščiai 
gen. Dyer'o darbą Amritsa- 
re, kur 500 žmonių užmušta 
ir 1500 sužeista kulkasvai- 
džių ir šautuvų šūviais, va- 

dina skerdyne. 
Liberalai baisiai tuom pa- 

sipiktinę. Konsarvatieji laik 
raščiai, nors susilaiko nuo» 

pasakymo paskutinio spren- 
dimo, visgi sako, kad gen. i 

Dyer perėmė savo galią, ar-i 

ba veikė sulyg'galia abejo-! 
tinos pareigos ir pasielgė; 
baisiai nemielaširdingai. 

Visokių pakraipų kritikai! 
« peikia valdžią už slėpimą | 

šitų kruvinų darbų per de- 
vynis mėnesius. 

ANGLIJOS KIVIRČAI SU 
SUV. VALSTIJOMS DEL 
PERSIJOS SUTARTIES. 

i 

Washington, gruodžio 10 i 
d. — Suv. Valstijos ir Ang- 
lija įsivėlė į kivirčus delei 
sutarties, įsteigiančios Ang- 
lijos protektoratą ant Persi- 
jos ir dabar tarp Washing-i 
tono ir Londono eina gyvas, 
apsimainymas argumentais, j 

Anglijos užsieno ministe-j 
ris Curzon savo notoje val-^ 
stybės skyriui bando patei- 
sinti Anglijos sutartį su Per- 
sija tuomi, kad Persija susi- 
duria su Indija, privesda- 
mas Amerikos specialius j 

Nsantikius su Liberija ir nu- 

rodydamas į Suv. Valstijų j 
aiškų pritarimą. 

^ Valstybes skyrius* nepasa-! 
ko aiškiai, kad jis niekad! 
nepritars Anglijos sutarčiai ( 
su Persija, bet grieštai už- 

reiškia, kad jis nepritars da 
s bar ir yra nurodoma, kad 

sutarčiai dabartinėj formoj 
Suv. Valstijos negali pri- 
tarti. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
GELŽKELIO CENTRĄ 
IR 5000 KOLČIAKINIU 

Londonas, gruod 16 d. — 

Sulyg sovietinių pranešimų | 
šiandien apturėtų čia be vie- 
liniu telegrafu, bolševikai 
grucd. 14 paėmė Novoniko- 
lajevską prie sibirinio gelž- 
kelio. 

Pranešime sakoma, kad 
paimta daugiau kaip 5,000 
belaisvių, daugybė kanuolių 
ir keli Kolčako kariuomenė? 
generolai. 

Maskvinis užreiškimas pa-; 
žymi apskritą bolševikų lai- 
mėjimą visuose frontuose. 
Garsios gen. Mamontove 
raitelių divizijos štabas ta- 

po suimtas šiaurinėj Piria- 
tino pusėje, nuo Kievo į ry- 
tus ir daugybė belaisvių su- 

imta kitose sekcijose. 
Gen. Denikino pranešime, 

pripažinama jo kareivių pa- 
sitraukimas atgal Kurske 
apielinkėj ir Bono bei Char- 
kovo apskričiuos^. 

Novonikolajevskas stov:' 
prie Sibirinio gelžkelio apie 
už 390 mylių nuo Omsko j 
rytus. Telegrama iš Irkutsko 
daduota gruod. 2 pranešė 
apie Kolčako pajiegų eva- 

kavimą Novonikolajevsko. 

REIKALAUJA IŠTIKIMY- 
BĖS PRiSEKOS VISIEMS, 

KURIE SULAUKIA 
21 METUS 

New York, gruod. 16 d.— 
Suv. Valstijų ateivių stoties 
viršininkai ir Komiteto na- 

rys atstovas Isaac Siege!, 
kuris tyrinėjo ateivių uostą, 
nurodė į kaikurias Ellis Is- 
lando silpnybes ir davė sep- 
tynis patarimus, kuriuos kon 
gresinis komitetas įteiks at- 
stovų buti suvaržymui at- j 
eivybės patvarkymų visose 
Suv. Valstijose, ypatingai j 
tų, kurie paliečia anarchis- 
tus, bolševikus ir visus kitus | 
kraštutinius radikalus. 

Šitie patarimai sulyg Sie- 
gelio apima: 1) Pilietinimo 
teismus dideliuose miestuo- 
se; 2) reikalavimą iš visų 
jaunų amerikiečių sudėti iš-! 
tikimybės pricieką, sulavkus 
21 metus; 3) vyriausio atei- 
vystės komisininko vietos pa 
naikinimą; 4) paskyrimą 
padėjėjėjo darbo skyriaus 
sekretoriui, kuris užmokėtų 
;visus ateivybė3 reikalus; 5) 
ipalieptinio Įstatymų leidimo 
aštresnės bausmės laivių sa- 

lis Islando, kur pribūva 80 

Ekspertai stovykloj Nacionaliame Parke. 
W ^ -L. -O.*.• 

Tris ekspertai, ačiu kuriems atsirado Zion pakrautė kaipo nacionalis parkas, 
sėdi susėdę aplinkui ugnį Utahos stebuklyne "Temple of Sinawava." 

iiuoš. ateivių; 6) militarės 
ateiviams patrules Kanados 
ir Meksikos pasieniuose; 7) 
aštresnės bausmes įaikų sa- 

vininkams, kurie leidžia sve 

timšaliams laivininkams pa- 
bėgti. 

PILNOS TAIKOS LAU- 
KIAMA KALĖDOSE. 

Londonas, gruod. 16 d. —r 

Sulyg optimistiniu užsienio 
raštinės viršininkų pranaša- 
vimu taika busianti padary- 
ta apie Kalėdas. 

Sakoma, kad specialė vo- 

kiečių ekonominių žinovų 
komisija, paskirta susikalbė- 
ti su talkininkų atstovais Pa 

ryžiuje reikale atlyginimo 
až "uskandinimą vokiečių 
internuoto laivyno Scapa 
pratakoj, rengiasi pasiūlyti 
įekuriuos dokus ir kituš daik 
tus talkininkų reikalauja- 
mus. Jei jų pirmasis pasiuli- 
nimas nebus užtenkamu, tai 

jiems leista yra tartis to- 
liaus. 

84 ANGLIAKASIAI PA-. 
LIUOSUOTI PANIEKI- 

NIMO BYLOJE. 

Indianapolis, Ind , gruo- 
džio 16 d. — Aštuoniosde- 
šimts keturi Amerikos Ka- 
syklų darbininkų viršinin-' 
kai kaltinami paniekinimu j 
teismo, išskiriant vieną, ta- 

po paliuosuoti šį rytą Suv. j 
Valstijų apskričio teisėjo A. 
B. Andersono iki tokiam lai j 
kui, kuris bus skaitomas tin1 
karna. 

Išėmimas padaryta Kan- 
saso apskričio prezidentui 
Aleksandrui Howatui, kuris 

yra peržengęs teismo draus- 
mę kelis kartus. 

VIENNA PRAŠO PAGEL- 
BOS 20,000 BADAU- 

JANČIU. 

Chįcago, 111., gruod. 16 d. 
Majoras Thompson apturėjo 
nuo Viennos majoro Jacob ( 
Bohm prašymą pagelbos 20, į 
000 badaujančių ir šalančių! 
žmonių. Austrijos pinigai ne 

teko savo perkamos vertės, j 
javai nederėjo, o dirbtuvės, 
visos stovi. J 

TELEGRAFINIAI SUSI- I 
NEŠIMAI TARP VOKIE- | 

TIJOS IR FRaNCIJOS 
ATNAUJINTI VAKAR. 

Paryžius, gruod. 16 d. — 

Telegrafinis patarnavimas 

!arp Franci jos ir Vokietijos 
irasidėjo vėl šiandien, kaip 

oficialis užreiškimas sako. 

BUBONINIS MARAS PLE- 
ČIASI ARGENTINOS 

PROVINCIJOJ. 

Buenos Aires, gruod. 16 
d. — Pranešama, kad bubo- 
ninis maras paciekė didelių 
proporcijų Las Rasas, Santa I 
Fe provincijoj, kur biznio1 
įstaigos prisakyta uždaryti 
48 valandoms delei blogų' 
higienos sąlygų. Keletas žmo' 
nių numirė. Šalies higienos j skyrius pradėjo karę su žiur ■ 

kėmis, užpludusiomis javų' 
magazinus. 

PAVOGĖ DEGTINĘ Iš 
VAK. VIRGINIJOS 

KAPITOLIAUS. 

Charleston, W. Va., gruo-j 
džio 16 d. — Septyni šimtai 
puskvorčių degtinės kavar, 
naktį tapo pavogta iš Vaka-; 
rinės Virginijos kapitoliaus.! 
Degtinu buvo konfiskavęs 
valstijos draudimo skyrius j 
ir buvo padėjęs po raktu vai! 
stijos name iki bus nutarta j 
kur ją padėti. 

NAUJAS ISPANIJOS KA- 
BINETAS BUS PRISTA- 
TYTAS GRUOD 30 D. 

Madridas, gruod. 16 d. —: 

Neseniai Manuelio Alende i 
Salazar'o sutvertas Ispani- 
jos kabinetas pakeitimui 
Toea ministerijos, šiądien 

nusprende prisistatyti rumui 
gruod. 30 d. 

DU NUMIRĖ NUO NAMI- 
NĖS DEGTINĖS. 

j 
Easton, Pa., gruod. 16 d. j 

Vtfkar vakare Betty White! 
ir Robert A. Labor išsigėrė| 
gėralo White'ienės namuo- 

se ir abudu numirė. Virši- 
ninkai sako, kad jie nusi- 
nuodijo namieje dirbta deg- 
tine. 

CARRANZA ŠAUKIA SU- 
VAŽIAVIMĄ MEKSIKOS 

GOVER?!ORU. 

Mexico Miestas, gruodžio 
16 d. — Visų Meksikos val- 
stijų governoriai yra šau- 
kiami prez. Carranzos su- 

važiaviman IvIexico Miestan 
gruod. 20 d.; suvažiavimo 
tikęlu yra surasti budus vei- 
kesniam apmalšinimui plė- 
šikų ir sudaryti pienus atei- 
nantiems rinkimams. 

PERSAI IŠMUŠĖ 1300 
ANGLIJOS KAREIVIŲ 

Londonas, gruod. 16 d. — 

Šiandien atėjęs čia bevieli- 
nis pranešimas iš Maskvos 
tvirtina, kad neprietelingieji 
gyventojai Persijoje išžudė 
1300 Anglijos kareivių. Ka- 
reviai buvę Mešedo miesto 
garnizone šiaurrytinė] Per- 
sijoj. 

REIKALAUJA IŠTIRTI 
RUSIJOS AMBASADO 

RIŲ SUV. VALSTIJOSE. 

Washingtori, D. C., gruo- 
džio 16 d. — Iowos senato- 
irus Kenyon šiandien pa- 
duotoj rezoliucijoj pataria 
ištirti sovietinės Rusijos am- 

basadoriaus šitoj šalyj L. C. 
A. K. Martenso veiklumus ir j stovį. 

URUGUAY STENGIASI 
NEPRILEISTI PRIE KA- 
RĖS TARP SUV. VAL- 
STIJŲ IR MEKSIKOS. 

Mexico Miestas, gruodžio' 
16 d. — Uruguay'aus užsie- 
nio m'inisteris Gabrielę Ter- 
ra pasiūlė savo šalies kaipo 
tarpininkės patarnavimą ne i 

susipratimuose tarp Meksi- 
kos ir Suv. Valstijų. 

VISI SUVARŽYMAI ANG- 
LIES PRISTATYMO 

PRAŠALINTI. 

Chicago, 111., gruod. 16 d. 
Visi suvaržymai anglies pri- 
statymui bus prašalinti ke- 
tverge 12:01 vai. ryto. 

Pirmas siuntimas anglies 
iškastas pasibaigus streikui 
pasičkė Chicagą vakar va- 

kare. 

Tik ginkluota pertrauka 
laukiama Dorpate. 

Koalicine ministerija 
Lenkijoj. 

TIK GINKLUOTA PER- 
TRAUKA LAUKIAMA 

DORPATE. 

Revelis, Estonija, gruod. 
14 d. (per Kopenhageną 
gruod. 16 d.) — Trukumas 
ištikimų žinių apie Dorpato 
suvažiavimą jau dabar pa- 
daro perdėjimus ir klaidin- 
gus užreiškimus. Pavyzdžiui, 
ginčais del rubežių ir mili- 
tarių užtikrinimų iš dauge- 
lio pusių klaidingai nušvies- 
tas. Norint suprasti suvažu 
vimą visupirmiausiai reikia 
žinoti, kad nei vienas da- 
lyvaujančių nesistengia ir 
nelaukia greitu laiku tikrą 
taiką padaryti. Sunku pa- 
sakyki tikras būdas santi- 
kių, kokie bus tarp Estoni- 
jos ir sovietinės Rusijos kuo 
met dabar svarstoiiioji su- 

tartis bus pasirašyta. 
Matoma yra vien tas, kad 

ji nenuves prie taikos santi- 
kių iki talkininkų galybės 
nesutiks pripažinti tokius 
santikius su sovietine Rusi- 
ja. Kadir artimiausia sutar- 
tis butų tam tikruose daly- 
kuose, Estonija ir sovietinė 
Rusija pasiliks priešais iki 

tikreji taika, jei ji kada bus, 
bus padaryta tarp Rusijos ir 
likusio pasaulio ir kol so- 
vietinė Rusija tikrai nepri- 
parodis, kad ji pasiliuosuos 
nuo imperialistinių užgaidų 
prie pasieninių valstybių. 

Dalinis demobilizavimas 
yra galimas, bet frontas pa- 
siliks nepaliestu. Nauja pa- 
dėtis nebus nieku daugiau 
kaip ginkluota mušiu per- 
trauka. 

KOALICINĖ MINISTERI- 
JA LENKIJOJ 

Varsa va, gruod. 16 d. — 

Nauja Lenkijos ministerija, 
kurią sutvėrė pirmininkas 
Skulski pakeitimui Pade- 
rewskio ministerijos, yra sa- 
vo rusies tautinė koalicinė 
ministerija, kuriai priešin- 
gi tik kraštutiniai kairieji. 

Veikimo būdas, kurio 
naujoji ministerija laikysis, 
apima žemės reformas, 
smarkią kovą su anarchija 
ir pragaištinga propaganda 
ir dirbančiųjų klėsų svar- 

biausių reikalavimų paten- 
kinimą. 

BILIUS "RAUDONUJU" 
DEPORTAVIMUI RA- 
PARTUOTA ATSTO 

VU BUTUI. 

Washingtcn, gruod 16 d. 
Ateivystės komitetas šian- 
dien raportavo atstovų bu- 
tui bilių, pareiškiant] įadi- 
kalizmą ir, kaip pirminin- 
kas Johnson pasakė, skiria- 
mą pirmiausiai tam, kad pri 
vertus darbo skyrių areštuo- 
ti ir deportuoti visus svetim- 
šalius I. W. W. ir kitų toly- 
gių organizacijų narius. 

TALKININKAI SIUNČIA 
30,000 TONU MAISTO 

AUSTRIJON. 

Paryžius, gruod. 16 d. — 

Augščiausioji taryba išklau- 
siusi Austrijos Kanclerio 
dro Karlo Rennerio ilgoko 
apipasakoiimo savo šalies 
sunkenybių šiandien padarė 
pradžią pagelbėjimui Aust- 
rijos. Tapo nuspręsta pra- 
džiai pasiųsti 30,000 tonų 
maisto trieston, o iš ten Aus 
trijos teritorijom 

68,000 MERGINU SU V. 
VALST. PRAPUOLĖ 
PER METUS LAIKO. 

New York, gruod. 16 d.— 
Sulyg Travelers Aid draugi-1 
ios apskaitymu pernai me- 
tais Suv. Valstijose prapuo- 
lė ar pabėgo is namų dau- 
eiau kaip 68,000 merginu. | 
New Yorko mieste prapuolė: 
3,800 merginų. 

IŠGAVO KOMERCINI AL- 
KOHOLĮ IŠ KOKSŲ. 

Caleveland. Anglija, gruo 
Idžio 16 d. — Yra paskelbta, 
j kad vietos inžinieriui pavy- 
I ko išgauti komercinį alko- 
įholi iš koksų. Yra sakoma, 
kad jei procesas, reikalau- 
jantis gazo vartojimo, bus 
pritaikytas prie visos kar- 
bonuotos anglies Didėjėi 
Britanijoj, tai bus padaro- 
ma 50,000,000 galionų mo- 

torinio spirito kas metas. 

POPIEŽIUS PASKIRIA 
SEPTYNIUS NAUJUS 

KARDINOLUS. 

Rymas, gruodžio 15 d. — 

Šiandien tapo nominuoti 
I septyni nauji kardinolai 
Islaptoj konsistorijoj; :au- 

įjai paskirtais kardinolais 
yra šitie: buvusis Viennos 
nuncijus Valfre di Bono, 
buvusis Jeruzolimos patriar- 
chas Camassie; bažnyčios vi 
ce Čamberlanas Sili, Sara- 
gosos arkivyskupas Solde- 
vilay Romero, Varšavos 
arkiv. Kakovski ir Pozna- 
niaus arkv. Dalbor. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėjc. 

Šiandien ir ketverge išda- 
lies apsiniaukęs; ketverge 
šilčiau. 

Saulėtekis, 7:12 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:20 v. vak. 
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KALĖDINĖ DOVANA LIETUVAI. 
Už aštuonių dienų apvaikščiojime Ka- 

lėdas, tą svarbią metinę šventę. Mes čio- 
nai nekalbėsime apie sutikimą tos šventės 
tikybiniu žvilgsniu. Vienu-kitu žodžiu už- 
siminsime tik apie tai, kaip mes privalo- 
me sutikti Kalėdas tautiniu žvilgsniu. 

Kiekvieno tautininko ir, abelnai, kiek- 
vieno gerų norų lietuvio giliausiu troškimu 
yra, kad Lietuva, o kartu ir lietuvių tauta, į pasiliktų liuosa ir savistovi valstija... Kas' 
to trokšta, tas privalo prisidėti prie inkuni-j jimo tos liuosybės ir savistovumo. Mes,; Amerikoje gyvenantieji, galime prie to pri-j sidėti savo aukomis. 

Yra paprotis teikti artimiems savo 
žmonėms ir draugams Kalėdinę dovaną. Taipgi yra paprotis ruošti namuose gražią Kalėdinę eglaitę — delei iškilmingesnio 
apvaikščiojimo tos šventės ir delei paši-j gerėjimo namiškiams, o ypač jaunimui. ! 

Taigi musų priedermė yra suteikti sa-i 
vo Tėvynei Kalėdinę dovaną ir kartu pa-j dabinti tenai liuosybės eglaitę. Turėdami 
tą omenyje, mes jokiu budu negalime at-i 
sisakyti nuo Kalėdinės dovanos Tėvynei,' 
nuo aukos jos paliuosavimui. 

Pernai metą buvo vedamas "smarkus" 
Kalėdų Eglaitės aukų vajus. Tapo suau- 
kauta nemaža krūva pinigų delei Lietu- 
vos liuosybės reikalų — L. Nepr. Fondan. 

Tą patį mes privalome padaryti ir šį- 
met, kadangi Lietuva nėra dar visiškai lais 
va. Tiesa, lietuvių tauta (išimant dalį 
lenkais užimtos Lietuvos) valdosi savis- 
toviai, tečiaus Lietuvą vis dar spaudžia 
nuožmus priešai, o didžiosios valstijos nėra 
pripažinusios visiškos Lietuvos nepriklau- 
somybės. — Todėl mes ir privalome nešti 
aukas ant Tėvynės aukuro, idant davesti 
tą kovą už liuosybę iki galo, iki visiško 
laimėjimo. 

Aukaukime sulyg išgalės į Lietuvos 
Neprigtilmybės Fondą — kaipo Kalėdinę 
dovaną Lietuvai arba Kalėdinės eglaitės! 
papuošimui. Kadangi dabar visi uždirba: 
nemažai, tai ir ta dovana neturėtų butiį 
maža — tegul Kalėdų eglaites aukos nor- 

ma bus 5 dolariai. Tiek gali paaukauti 
kiekvienas lietuvis, kiekvienas darbinin- 
kas, neišskiriant moterų ar merginų, ku- 
rios dabar uždirba po 25-40 dol. savaitėje.'. 
Paprastai moterįs ar merginos išsikalbi-1 

'nėja nuo aukų. Dabar jos negali išsikal- 
bineti, nes uždirba puikias algas. Taigi 

j privalo aukauti kaip vyrai, moteris ar 

merginos. 
Kaip butų puiku, kad į Lietuvos Ne- 

prigulmybės Fondą suplauktų Kalėdinių 
jaukų bent 25,000 dolarių! — Tik visi su- 

tartyje prie vieno tikslo... Neatidėlioda- 
mi siųskime savo aukas Į Lietuvos Nepri- 
įgylmybės Fondą... Aukaudami savęs ne- 
! nuskriausime, o nauda iš sudėtu auku bus 

4. 

labai dielė. Suteikime Lietuvai Kalėdinę 
dovaną! 

KANIBALIZMAS — "SUMANIU" TAI- 
KOS IR DEMOKRATIJOS "VYKINTO- 

JŲ" PASEKMĖ. 
i 

Antri metai eina po oficialio pertrau- 
kimo visas dietinės karės, tečiaus įvairios 
rūšies baisenybės netik nepradingsta, bet, 
priešingai, iškįla vis naujos, 'V net baises- 
nės. Kol tęsėsi karė, tol nekalti žmonės 
aukavo savo gyvastis mušiu laukuose. Te- 
čiaus, baisios kovos užpakalyje, nežiūrint 
ant visų sunkenybių ir neda-eklių, žmonės 
šiaip-taip gyvavo — su viltimi ant geres- 
nių laikų, pasibaigus karei. 

Karė pasibaigė, vienok žmonių kan- 
kynės lygir padidėjo.—Padėkavojant ypa-, 
tingai pergalėtojų politikai, padėkavojant jų j žaidimui su nugalėtomis ir mažosiomis 
tautoms, padėkavojant "metinėm!1" taikos 
taryboms, bejieškant "uolos" pastatymui 
taikos ir demokratizmo rumo, galop, pa- 
dėkavojant klaidingai jų politikai seno- 
sios Rusijos ir buvusos Austro-Vengrijos; 
įibose — skurdas badas, žmonių agonijos' 
ir tautų desperacija pasiekia augščiausią 
laipsnį. Ir tai darosi po nutrėmimo mo- 
narchizmo pančių ir vokiečių militarizmo 
jungo... 

Štai gruodžio 13 d. Aut4"rijos kancleris 
Denner persergėjo sąjungiečių "taikos skel 
bėjus" Paryžiuje, kad austrai pąsidai /s 

žmogėdomis (kanibalais), jeigu jiems ne- 
bus pristatyta valgio iki sausio 21 d., 1920 
m., kuomet išsibaigs visi valgio produktai. 

Austrijos kancleris pastebėjo, kad per 
eitą savaitę vienas degeneratas nužudęs 
Vienoje 6 metų amž\aus mergaitę, suka- 
pojęs jos kuną ir dalis išmėtęs ant gatvės, j kur gyvena neturtėliai. Keturios šeimynos j surinkusios tas kuno dalis ir suvaikiusios. 
Klausinėjant paaiškėjo, kad nekurie val- 
gytojai žinoję, jog tai buvo žmogaus mė-. 
sa. / 

"Badaujantįs žmonės — pastebėjo 
Renner, — suvalgė viską — šunis, kates, 
peles, paukščius, žuvis ir visokius kitus, 
gyvus daiktus; arkliai senai jau yra sunau-| doti. Didžiausia kepykla Vienoje turėjo i 
apie 100 arklių išvažiojimui produktų. | 
Kiekvieną dieną badaujantis darbininkai j 
papjauna bent po vieną arklį, sukapoja jį 
į šmotus ir tuoj panaudoja valgiui". 

Žvelgdamas ateitin, kancleri? pažymi, 
jog už mėnesio laiko visi valgiui tinkantįs 
daiktai pasibaigs, o juk virs dviejų milijo- 
nų Vienos gyventojų turės ką nors valgy- 
ti, — tuomet alkani žmonės pradės užpul- 
dinėti ant turtingesniųjų namų ir kartu 
mušties tarp savęs; passkme tų besikanki- 
nančių iš bado žmonių bus žmogėdystė. 

Juk baisesnio dalyko negalima net ir 
Įsivaizdinti. — Ir tas atsibuna XX amžių-: 
je, skelbiant amžinos taikos, demokratiz- 
mo ir liuosybės principus. 

O tempora, o mores! 

IŠ AMERIKOS LIETUVIU 
TAUTINĖS TARYBOS 

RASTINĖS. 

Posėdis gruodžio 9: Pra- 
nešimai Taryboii-: 1) Inei- 
na nuorašas ingaliojimo 
specialei misijai, po vado- 
vyste p. Vileišio, pasirašyto 
ministerių pirmininko p. 
Galvanausko. 2) Nuorąšas 
ingaliojimo kun. J. žiliui, 
pasirašyto p. p. Vileišio ir 
Žadeikio. 3) Nuorašas pro- 
tokolo iš didžiųjų ov^ .iza- 
cijų susivažiavimo Lietuvos 
Bonų Komitetą įsteigti. 4. 
Nuorašas iš taisyklių, kaip 
Lietuvos Valstybės pašto 
Markes Amerikoje pardavi- 
nėti. 5) Nuorašas iš Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos už- 
klausimų Išpildomajam Ko 
mitetui. 6) Nuorašai iš aš- 
tuonių kabelių iš Lietuvos, 
kurie jau yra spaudai pa- 
duoti ir todėl čioai nebus 
"kilojami. 7) Vėliausis ka- 

.iis seKancio turinio: "Lie- 
tuvių kariumenė visiškai nu- 
ko/ė vokiečius ir užgriebė 
20 kanuolių, 50,000 bom- 
bų, 30 orlaivių, £>0,000 sė- 

lių,, 8 automobilius, 100 ma- 

šinų, 75 000 šovinių papliū- 
poms, 10,000 sproginių, ki- 
tų dalykų nesuskaitytai. 
Mes turime Šaulius, Joniš- 
kį ir vokiečių sankrovas pa 
ėmę. Dvidešimts Anglų 
aficieiių jau pribuvo Lie- 
tuvon, o kiti dar pribuna". 
8) Vileišis ir žadeikis pri- 
buna Amerikon gruodžio 
16 d. 9) Lietuvos dvarinin- 
kai stengiasi daryti naujus 
sukilimus prieš Lietuvos vai 
džią. 10) Sandara prane- 
ša, jogei Sirvydas skirta L. 
N. Fondo į finansų globėjus 
ir Tarybon atstovu. 11) In- 
eina Mikolainio pranešimas 
apie Šnitzerio intariamas 
pinigų siuntinėjimo kainas. 
12) Ištrauka iš laiško nuo 

d-ro Šliupo sekanti: "Prie 
kokių tikslų siekia Gabrys 
šitaip veikdamas prieš Lie- 
tuvos valdžią ir ne stačiai 
prieš Lietuvos valstybę, tai 
aišku iš žinių,- kurios yra 
gautos iš Berlino. Pagalį 
tų žinių, Gabrys po senovės 
tebeveikia didžiausioj san- 

taikoj su baronu Ropu, ku- 
ris yra dabar, tarnaudamas 
Vokiečių interesams, įstei- 
gęs Berline vietoje "Neut- 
ra.le Korespondenz", naują 
biurą, kuris vadinasi da- 

bar "Komitee zur Erretung 
Rigaer Eimvohner aller Na- 
tionalitaeten". Tame biu- 
re koncentruojasi kolčaki- 
ninkų verbavimas ir gami- 
nan.a planai jų \eikimo Lie 
tuvoje. Visą tą darbą ve- 

da baronas kopas ir Kuršo 
dvarponiai ir buvęs rusų se- 
natorius Beigard. Su jais 
dirba barono Ropo svainis 
Wildemann ir mūsiškis Gab 
rys, kuris laiks nuo laiko 
lankosi iš Šveicarijos Berli- 
nan. Gabrys pagal tų ži- 
nių dirba dviem pakrai- 
pom: 1) jis stengiasi suras- 
ti ir suorganizuoti pačiame 
-Kaune savo vienminčių kuo 
pą; '2) nuversti su jų ir kol- 
Čakininkų pagalba Lietu- 
vos valdžią, kad įsteigus 

jos vietoje naują. Naujoje 
valdžioje Gabrys turėtų bū- 
ti- ministerių pirmininku, o 

Ropas finansų ministerių. 
Už pagalbą tame darbe kol 
čakininkams juodu pasiža- 
da padėti suorganizuoti ir 
išlaikyti kolčakininkų ar- 

miją Lietuvoje ir pri- 
vesti Lietuvą prie f e- 

derativių santikių su Rusija. 
Juodu giriasi, kad jiems pa- 
sisekė gauti iš vokiečių val- 
džios 300 milijonų pasko- 
los, iš kurios 200 milijonų, 
sulyg sutarties su kolčaki- 
ninkais tektų tiems pasta- 
riemsiems". 13) Laiškas nuo 

Vid.-Europinės Vienybės, 
kuri ragino rinkti žinias 
naujam Lietuvių Bylos Se- 
nate perstatymui. 14) L. L. 
Sargų bendrasis sekretorius 
Milius rašo laišką su pasi- 
skundimu tulų aplinkybių. 
15) L. G. Draugijos atsi- 
šaukimai ateinančiam Lie- 
tuvos vajui. 16) p. Chand- 
ler perstato Prezidento Wil- 
sono pirčlankią privatę nuo 

monę Lietuvos klausime. 
Nutarimai: 1) Visais gali 

mais budais remti ir visuo- 
menę raginti dėti aukas į 
Lietuvos Gelbėjimo Draugi- 
jos paskelbtąjį Lietuvos šel- 
pimui vajų. 2) Imti akciją 
pasimatymui su Prezidentu 
WiIsonu ir Washingtono 
Administracijai perstatyti 
apie Vokiečių pavojų, iki 
yra vilkinama Lietuvos ir 
kitų Baltiko valstybių nepri- 
gulmybė oficialiai nepripa- 
žinta. 3) Ratifikacija su- 

tvertosios Lietuvių Finansi- 
nės Misijos Komisjos. 4) 
Pasiųsti Chicagon p. Žurį 
Lietuvių nacionaliais orga- 
nizacijos reikalais. 5) Te- 
legramuoti Washingtonan 
Išpildomajan Komitetui apie 
musų pastangas Į Lietuvos 
Taikos Delegacijos reika- 
laujamą pinigų sumą kable- 
gramuoti. 

J. O. Sirvydas, 

Amerikos Lietuvių Tauti 
nes Tarybos Sekretorius, 
120 Grand St. Brooklyn, 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

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

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Rcselando: 10900 Michigau Ave. 

Telefonas Pullinan 342 ir .1180 
Chic. ofisas: 451 f S. Wood St. 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:3C iki 

Telefonas Yards 7-'3. 

DR. Š. NAIKĖLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 4712 S. Ashland Ave. 

Tel. Drover 7042 
Valandos: 9 iki 12 ryto, 2 iki 4 

yo pietŲ. 7 iki 9 vak. 
Rezidencija: 3336 W. -66111 St. 

Tolophono Prospect 8583 

Telcphane Yards 153J 

DR. J. KUL1S 
LIETUVIS ! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ♦ 
Gydo vibokias ligas moterį). vaiktj ir v'yrtj T 

Specialiai gydo limpančias, scr.as ir « 

paslaptinga.1) gyrij ligas. 
3l'59 S. HALSTED ST. CHICAGO] 

LIBERTY BOJNt DS 
Mes perkame Pergales Bondus pilna parašytąja ^ ̂  O U verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. ^ ^ ■■ 
Atneškite arba atsiųskite į J Q SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAŲKEE A\E. 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

U* *** **-^ -A--* 

Aš ADOMAS A. KARALIAU£«AS 
SEKANČIAI KASAU: 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiroas. 
Kraujo, li.l.stų, Nervų ir abelnas sjėkų nustejimas 
viso kuno, ir buvau nustojęs vil'.iis, kad begyven- siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. resigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

liet kada pareikalavau Salutaras vaistų/ Bltterio, Kraujo valytojo, Nervatonj, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui ir.inC'os gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai tiirbt Kraujai išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reumatizmas pTanyko, ūš tgliai neb^de po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko pa užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 oiineslų išgerdavau, kas savaitė no buteli S». 

luMuaa, uiuci ta, ir po men. s&Vo paveiksle pama čiau tekį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 syki-j dėkoju Galutai'js mylistų geradijlstei ir linkiu vi-sicms savo draugam* ir pažįstamiems •u tokiais ttsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted 8t., Phone Cana 6417 Chicago, lliinols 
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Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senesnę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? .Ar jus sviruoja- 
tc nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te: Jei ji moka musų salies kalifą, tai mes galime pasa- kyti jums atvira jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gera mo- 
kesti gražioje apystovose. Ji bus globoje pilkiausių mo- 

terų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- 
tuonias valandas su pasilsiu laikais to laiko bėgiu, kuriais 
ji gali gėrėtis pampintuose jai pasilsio kambariuose. Čia. 
jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis ii 
galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka. 
Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
nemokami jai. Arba. jei ji pailsusi ir nori pfisnusti, tai ji gali rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigalviais ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba 
ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žius ir jai bus paskolinta tai dienai sausi čeverykai ir sau- 
sos pančiakos. C) užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
tik ji nori nieko nemokėdama už tai. 

Nėra tokios vietos "mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Chicago Tclephone kompanijos ofisuo- 
se. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ii 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rūpes- 
tingai prižiūrima ir jei ii susirgtų, ji esti po malonia prie- 
žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigelbsti jai visame. 
Gydytojai, kiti geriausieji visame mieste, visuomet yra pa- 
sirengę suteikti jai patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 
kompanijai du metu. ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi 
savaiti atostogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie 
kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera mo- 

kestis, pradėjus jai mokintis 'ir tolydžio pakeliant. Ji 
gali atsivesti savo drauges su savimi ir gali jaustis kaip 
pas save namuose- Mes jau daug turėjome lietuvaičių, 
kurios yra puikiomis telefonistėmis. 

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pu. 311 \Y. \\ ash- 
ington St, ir pasižiūrėkite patįs, kokios pageidaujamos vie- 
tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miesto i 
kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriuj, gali gauti vietą ; 

arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą Šitą įdomią 
darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "Booklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COr»^ANY 

OPERATORS TRAINING 
DEPARTMENT 

9TH FLOOR 

311 W. WASH1NGT0N STREET 

Telephone No. "0FFIC1AL 300". 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. ► '' 

(Tąsa) 

Pranešimas iš VVashingtono. 
I okicčiams kraustantis iš f .ir 

tili'OS. 
Paskutines vokiečiu Inivimr 

i «• 

Lietuvoje dienas kai kurie gy- 
ventojai, ištisi kaimai, neturė 

jo ramumo, per naktis negalė- 
jo užmigti, nes kiekviena va- 

landą laukę užpuolant plėšikų. 
Ypač Šluotose palei Smilgą 
naktimis buvo girdėti šaudant 
nes vokiečiai, išvažiuodami vis 
tik nepasitenkino tuo, kad ga-i 
iėjo kiek tinkami susipirkti vi- 

sokių gervbiu, bet dar ir plėšė 
nuo žmonių: n e ž i 11 r i n t 
j tai kad j a 11 ve/ė ve- 

žimu*, prikrautus visokių ge- 
rybių, pakely keli iš vokiečių 
nuėjo Į Uvniiskių kaimą ir ten 

norėjo apiplė'ti dvejetą ei 

mynų, bet užpultieji pradėjo 
šaukti pagelbos; subėgo kai- 
mynai ir pradėjo svaidyt j plė- 

isikus rankinėmis, granatomis 
ir f kiu Hudu išgJbčjo nuo plė 
šikų. Tie plėšikai buvo iš štabo,| 
kur generolas buvo 1 lando. Poį 
jo globa buvo 00 kareivių ar 

tildrininkų ir dvejatas aficerių ! 
Jiems pradėjus rengtis važiuot 
dauguma kareiviu ėmė plėšti j 
žm nes. 1 

Kitas lizdas panašių plėši- 
ku buvo "\au jadvary." Ten 
st vėjo apie 100 kareivių su 

gen. Bulovu. Jie apsigyvenai 
buvo artimiausiuose kaimuos j! 
ir iš ten pu linėio gyventojus 
ir plėšė jų ka tik galėjo. Taip; 
antai, gegužės mėnesį atin^įnė- 
i- žmonėm; daug'uutsia kjau•' 

les, avis, arklius, mėsa, svies- 

tą ir Kitokius produktus Tą 
visą išvogdavo, o jei žiu nės 
nenorėdavo duoti ir kartais pa 
sipriešindavo, mušdavo, užcla* 
rydavo i tvartą ar Į kluoną ir 
šaudydavo, grasino sudeginsią 
ar nukausią; kai kada ėjo ta- 

rytum pirkti ar parduoti, o pu- 
ėmę daiktus nemokėjo. Ihivo 
iiet tokių atsitikimu: paima 
kokiam nors artiman kaime 
karvių, arklius veda parduoti 
Į kitą kaimą, o pardavę atsi- 
imdavo atgal; žmonės pasi- 
priešinti negalėjo. 

j 
Į Gelvonių kaimą Įpuolė apie 

10 plėšikų vokiečių su vežimais, 
ir paėmė 3 karves, 2 kiaules, | 
keliolika žasų, daug mės s ir j kitokiu daiktu: šaudvdami ir; 
grasindami pasislėpė apielin-j 
k ė j. Kitą dieną iŠ t>s pačios t 

vietas, t. y. iš Skaisgirių, vėl' 
užpuolė valstiečius ir paėmė' 
dar daugiau visokiu produktų, j 

Skaistinus ir Stašiunus už- 

puolė, apie 40 pėstininku karei 
A'iu, 6 raiteliai su leitenantu, 
mokančiu kalbėti rusiškai, b? 
t.» atsigabeno su savim p ra 

kulkosvydžių ir 10 vežimų. 
Smarkiai šp-nlė, žmones muse 

I iki kraujų, po t d uždarę gyven 
tojus į tvartus, nešė su savim 
iš namų visokius daiktus ir de 
jo į vežimus; su prikrautais ve- 
žimais trauke atgal, taip pat 
šaudydami grįžo atgal, l'lėši- 
kii buvo gana toli, '".ada žmtr 
no.i pradėjo atsipeikėti nuo vi- 
sų baisenybių., bandė vytis, bet 
pamatė, jog jie ir t liau varė 
savo darbą, t. y. plėšė gyven- 
tojus ir kam nors pasiprieši- 
nus, niek,) neklausę šaudė. Gy- 
ventojai matė, jog nieko nepa- 
darys ir tik pasiskundė vokie- 
čių aficieriams, bet tas nieko 
negelbėjo. I>e to gyventojai bi- 
jojo įkiršinti tą gaują plėšikų, 
nes galėjo daugiau karšinti. 

Reikia pastebėt1', j "g vkie 

riu karininkai ėjo šiame dalv- 

| kiu' beveik išvien su kareiviais, 
'taip antai, Ryniiškių kaime ka- 
iriu inkas, larvuim j ieškoda- 
mas pasislėpusiu bolševiku ten, 
kur buvo sudėti visoki produk- 
tai, jam išėjus, tuojau ateida- 
vo kareiviai ir imdavo ta visą 
ką rasdavo. Afieieriui sunku 
buvo uždrausti kareiviams 

i plėšt, nes visi vokiečių karei- 

| viai, kurie buvo Lietuvoj, yra 
[savonoriai, taip kad kiekvienas 

galėjo mest kariuomenę, užta- 
tai nebuvo jokios smarkios (lis 
ciplinos. Pavyzdžiui, kad karei 
viai ncbuv ) baudžiami, galima 
nurodyti dar tokį atsitikimą. 
Keli kareiviai iš Sujetų apiplė 
sė vieną palivarką, paėmė svie 
sta, lašinius ir nakčia norėję 
Įsilaužti j namus daugiau 
plėšt. To palivarko savininkas 
apskundė šituos žinomus karei 
vius afieieriui, kuris pažadėjo 
kad daugiau t<> nebusią. 



LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
Lithuanian Developement Corporati°n. 

Pirmiausia ir Didžiausia Karparaeila Besirūpinanti LfitiiYOfi Atstatymu 
SK iRiUS KAUNE Inkorporuota ant $1,000,000 Exporto ir Importo Skyriai 
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Lietuvos Ak-iatymo Bendrove išrūpino 
pasportus lietuviams, keliaujančių iš'Ame 
rikos Lietuvon. Kas tik yra pasirengęs ke- 
liauti tesikreipia i Lietuvos Atstatytmo Ben 
d rovę. 

jai; tuojau serų n ep arda v i NE- 
ŠIME. 

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

Jau Lietuvos Atstatymo Bendrovė sukėlė 
suvirs $400,OPC, o išviso reikia sukelt tik 

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

Viena ypata negali mažiau pirkti kaip 5 
šėrųs, vienas seras $10. Bet geistina kad 
narji nariai siutų / L. A. Bendrovę su kuo 
didžiausias [našiais. Negalima vienai ypatai 
pirkti daugiau kaip 1,000 šėrų, už $10,000. 
Geistina, kad daucjiau-asmcnu užsirašyti po 
$10,000. 

P1RKLYB1NIAI RYŠIAI PIETOJASI. 
Lietuvos Atstatymo Bendrove Latviams, 
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ir Estonams taip-gi tarnaus. Tame reikale 
jau daromi ryšiai 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. 
1 * 

Dirbtuvių steigimas Lietuvoje pirmiau- 
sia užduotis Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Exportos is Lietuvos antraji užduotis;—pa 
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gelba Lietuvai Finansuose yra visuomet 
svarbiausiąja užduočia. 

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

Lietuvos Atstatymo Benddove yra įstai- 
gai per kurią galimą 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-vę, nes pavėlinę negaus, 
pirkti. 

Lithuanian Development Corporation 
320Fifth Avetiue, New York, N. Y. 
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VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ bAriGENAS 
Teisingas Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyru Ir vaikinų sluatl ir overkotal, padaryti ant ord«rio, bet neatimti 
Uiibu, vėliausių italių ir konsortfatyviškij modelių $20.00 Iki <45.00 
Vyrų ir jaunų vaikinų »>iutai ir overbotai nuo $15.00 iki $2S.r>0. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir ausščiau. Vaikų siutai nuo 45.00 h* augščlao 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug klok apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augšClau 
Fu/1 dress, tuiedo, frakai ir t.p. nuo flO.OO ir augščlau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedaliomis iki 6 vaL po pietų 
Subatomis Iki 10 valandai valcaro.fnsteleta 1002 

S. GORDON 
1415 80. HALSTED STREET 

GARBINKIT f? S "LIETUVOJE" 

ŠALIN SU DEGTINE 

Visa Amerika išdžiuvo, bet jeigu nori 
atgaivinti širdį, nenusimink labai, nes 

mes išdirbame tam tikrą sunką iš ku- 
rios jus galėsite sau pasidaryti pulku 
gėrimą, kur} mts gvarantuojame, užga- 
nėdins kiekvieną. Jeigu jus norite ger- 
ti prieš valgį arba po valgiui, ar parė- 
jęs iš darbo, arba ant vestuvių, krikš- 
tynų arba šiaip kokių nors pasilinks- 
minimų, jus lengvai galite pasidaryti 
kelis galionus gana pigiai. Pakelis iš 
kurio jus galite pasidaryti 6 galionus, 
tik $2.00. Ištikrųjų užsimoka bandyti. 
Rašykite šiądien: 

WALTER NGVELTY CO. 

Dcpt. 254—1117 N. Paulina St. Chicago 

TUOJ 
Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

LIETUVOS VALDŽIA PRA50 AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIU ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuviu Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuviu Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
L i etuvos valdžios ir Amerikos Lietvvių Frekvbos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant S}Ą r.uos:' 

Ko mums dar laukti ilgiau?[Pildykime savo priedermes 
girkite Lt e t u vos Bonus 

dlu 

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

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tUojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuoj aus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuoiui užsirašyti Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčia pirmą mokesti $ 

« Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 

IS GYVENIMO LiETM Vlįl AM ERi KOu£ 
! PITTSBURGH, PA. 
i 

> _ Iš darbininkų gyvenimo plie 
no bei geležies dirbtuvėse. 

| Darbininkų padėjimas 
į plieno ir geležies dirbtuvė- 
se yra sunkus. Jie turi dirb 
ti kasdien po 12 valandų, 
0 užmokesties gauna po 43 
c. į valandą. Taigi už dvi 
saviiti, arba 144 valandas, 
išdirbę visą laiką kas ne vi- 
sada atsitinka, gauna $60.92. 

Pragyventi su tais pini- 
gais šeimynai, susidedančiai 
iš kokių penkių-šešių žmo- 
nių, yra sunku prie dabarti- 
nio pragyvenimo brangu- 
mo. Taigi, noroms neno- 
roms šitie darbininkai turė- 
jo išeiti į streiką. 

1 

Išėjus į kovą su plieno 
trustu, darbininkams prisi- 
eina daug nukentėti. Kapi- 
talistai, turėdami darbinin- 
kų uždirbtus jiems milijo- 
nus, pasisamdo sau pagelbi- 

| ninku ir tie padeda jiems 
darbininkus sumušti. 

Didžiausiais kapitalistų 
'pagelbininkais esti laikraš-i 
čiai, už pinigus jie paduoda į 'neteisingas žinias ir tuomi 
darbininkus suklaidina. Ši- 
tai jie parašo, kad streikas 
pasibaigė ir darbininkai pa- 
siskaitę atvažiuoja iš kitur 
darbo jieškoti. Atvažiavę, 
kadir randa streiką neuž- 
baigtu, jie eina skebaut, 
kad užsidirbus bent ant ke- 
lio atgal sugrįžti. 

Taigi šiuomi pranešame, 
kad čia darbininkų streikas 

'nėra užbaigtas. Darbininkų 
reikalai šitame streike stovi 

I gerai, seni dirbtuvių darbi- 
I ninkai laikosi tvirtai ir yra 
; pasiryžę laikytis toliai, kol 
Į streikas bus laimėtas. Nau- 
| ji darbininkai, kurie eina 
i įskebaut negali atlikti to dar 
jIbo ir kompanijoms padaro 

daugiau nuostolio, kaip nau 
dos. Ačiu tam pradeda at- 
eiti gandai iš kapitalistų pu 
sės, kad darbininkams bus 
duota visa tai, ko jie rei- 
kalauja. 

Kaip buvo minėta augš- 
čiau, darbininkų uždarbis 
buvo toks mažas, kad jo su 

vargu užteko išsimaitinti ir 
apsidengti. Taigi, streikui 
kilus, jie be pašalinės pa- 
gelbos negalėtų laikytis. 
Kad pagelbėjus lietuviams 
streikininkams susitvėrė čia 
šelpimo fondas, kuris apmo 
ka streikuojantiems randą, j Iki gruodžio 9 d. į fondą; 
įplaukė nuo įvairių draugi- 
jų ir pavienių $1042.65. Iš- 
mokėta pašalpos streikinin- 
kams $591.50. Taigi ižde 
dar lieka $451.15. 

Geistina butų, kad visos j lietuvių draugijos įvairiose' 
kolonijose ir pavieniai žmo-| 
nes dėtų aukas pagelbai ši- 
tiems streikininkams ir pa- 
dėtų jiems kovą laimėti. 
Aukos turi būti siunčiamos 
šituo adresu: Ignas Rasins- 
kas, 2123 Watson St., Pitts- 
burgh, Pa. Aukų atskaitos 
bus paskelbtos laikraščiuo- 
se. 

Fondas streikininkams 
šelpti savo susirinkime lai- 
kytame groud. 9 d. išrinko 
žemiau pasirašiusią komisi-| 
'ųą žinioms padavinėti į laik | 
raščius. | 

Žinių Komisija: 
VI. Mačinskas, 2102 Mer- 

rimąn St., P. Paulionis ir A. 
Žvirblis. 

Juo kas mažiaus turi ką 
veikti, juo ilgiau ima jam 

.tas padaryti. 
—0— 

i Nepasakok tolydžio to, ko 
kiu neišmanėliu tu buvai; 
duok kitiems progą parody- 
ti, kokiu neišmanėliu buvai. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAI 
ANT DURU LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš v daus, po $1.50 už galoną. 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3039 SO. HALSTEL) STREET, CHICAGO. ILL. 

Oerklėg skaudėjimas, diegliai kruti- 
uėjo, influenzos, pasirodymo žengsi. 

Ištrink gerkle ir krutina su 

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinu vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas Šal- 
tis išsivystytu i pleiirisę, pneumoniją, 
iufliienzn ir i kitokias pavojingas ligas. 

Nusip'rk šiandieną sau paraukiausi 
oje aptiekoje Pain-Expellerio. 35c. ir 
(J5e. butelis. 

Tikrieji turi musu vaizbaženkli 
1 4> } KARĄ 

Nepriimk kitokiu pamainomu arba 
pamėgdžiojimu. 

F. AD. RICHTER 6 CO. 
326-330 Broadway New York 

FIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJIN1S BANKAS 
ANT BRIDGEPORTO YRA 

CENTtAL MANUFACTURSNG HSTf.lCT 

...BANK... 
A STATE BANK 

T<~nni*a1s»s ir Perviršis Banko Turtas VirŠina 
$550,000.00. $5,000,000.00. 

Priima 
pinigus į 
taupymo 
skyrių ir 

moka očią 
nuoš 2 syk 
per metus. 

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

A STATE BANK 

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

greit, sau- 

giai ir su 

pilna at- 

sakomybe. 
Užtikrina 
mandagų 
,r rūpes- 
tinga pa- 
tarnavimą 

Šis 'tankas yra jau visiems žinomas kaipo vienas iš did- žiausiu ir stipriausiu bankų Šioie apielinkėje. Čia yra lai- komikomi Suvienytu Valstijų, Pastų, Bankų. Pavieto Cook Miesto '"hicagos ir daugybės Korporacijų, Drau- gysčių, Kliubų ir Tūkstančių darbininkų. Šiame banke yra įtaisytas speeialis lietuvių skyrius, kur galia atlikti visokius bankinius reikalus prigimtoje kal- boje. visoki patarimai Dykai. 
Central M a nu f. Dsriięt Bank 1112 \\. 35-th St., tarpe Morgan ir Raeine St. Chicago. ; Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Seredos vakarai? nuo 6 iki 8 vai. Subatomis atdaras per visą dieną iki 8 vai. v«k?. j. 
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DR. C. Z. VEZELIS 
I IETtTVIS DENT1STAS 

ValaiuU.*: mm '> ryto iki 9 vakare. 
NVdilIomis pagal nutarimą. 

4712 SO ASHJyAND AViCNl K 
arti 47-los girivcs. 

Tclcjjhono McKinloy 4088. 

DR S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IH CHIUURCiAS 

114 \V. 4'Jnd ST., CHICAGO 
Valandos: nuo 4 iki S va!:aro. 

Amerikos Lietuviu 

MOKYKLA 
Mokinama: angli '<os ir lietuv ikos kai- 
Inj, aritmetikos, kryKvfdystčs, stenogra- 
fijos, typcwritinjr, pirklytius tcisii), Suv. 
Vakt. istorijos, afielnos istorijos, 
rafijv, politinis ekonomijos, piiictiiAtf-i, 

1 <bii1inrajy*tė". 
Mokinimo valam los: nuo 9 ryto iki 4 

vai. p<• piiti; Vak. nuo 6 iki 1 vai. 

310ft flO. HALSTKI) STKKET 
CIIICAOO 

Tfl. Yanl* 3651. 

Mrs. A. 
Michniewich | 
h.'iiKUti Akušerijos k< 

Iriįij,t; iltini praktika- 
vusi l'cnnsHvanijcs 
hospit.ilrv. l'a'ckinin 
gni patarnauja prie 
gimdymo. Duotla r<xli 
visokiose ligose mote 

rims ir merginom* 
3113 80. Halated 

(ant antrtj lubų) 
imu u;o, u.r.. 

Nuo h '.ki 9 ryto ir 7 

AKPsERKA. f 

Nuo (% iki 0 ryto ir 7 iki v£!fli V .ikaro. f 

VALENTINĖ DRĖŠŠ- 
MAKING COLL.EGE 

S<ARA PATO K, Principą' 
Mokina *invim>, kirpimo, dcafaninif. die- 
nom'* ir vsVaraifi d'i bi/nio ii tumi;. 
Paliudijimai iSduniami iv vietos parūpi- 
namos J )ykni. .Vt&ilankykiu: arliu raiyki'.c 
11 mo- pav-ttcnKMim- sutelkti c, im.>. 
I'4(f7 W. Madison St. 6205 So. 
Halsled St. 1850 VVells Street 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Orai licf'iviams žinomas p<-r 16 mctij 
kaipo patyrvs gydytoja*, chirurgas ir 
akušeris (lydo aitrias ir chroniškas li- 
g»n vyrij, inoicrij ir vaiKtj, panai nau- 

jausias metodus. XKav ir kitokius clek 
t*?'', yi ie tai sos. Ofisas ir labaratorija. 

lf/25 W. 18-T1I STREET 
','i',k Street. 

Valandos: nuo 10- pietų ir 6—S 
Vakarai*. Telc/^nna Canal .1110. 
Gyv.: 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

Phone Boulevard 2160. 

Dr.A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSTOS 

LIGOS 
Valandos: i) Iki 12 ir 4 iki » 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

DR- VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Sj^cialistas 

Palengvįs akiu {tempimu, kas yra prie 
žastjfl skaudėjimo galvo;, svaigulio, 
aptenu/no, nervotumo '-.kaudanūlŲ ir 
užaugusiu) karkiu aklu krtivos akis, 
ka^arakto, nemlegė trumparegystė, to- 
llregystS atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromar examimas elektrų, pa- 
rodlntis mažiausias klaidos. Specla'e 
atyda atkreipamo j mokyklos valkus. 
Telsltigial prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štoro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 9660 

Prade'. Naujus Metus fu tobulu aki 13 regė- 
jimu, taip, kad nieko ncpraleistumei per visus 
metus, kas tau Kali buti naudinga. Toliregyatė 
praįnlinama. Pasitarkite *u manim prieį ei- 
nant kur kitur. Egzar.iinacija DVKA1. 

Cierai pritaikinti akiniai praįalins akitj jr 
gi vc. skaudėjimus, trumparegystė arba toii- 

senystė prajalinatna, pasitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos. virš Platt'o aptieki. Tėmy 
kite į mano parašj! 

ifttfnnifos: ntio Otos va!, ryto iki 8 va', vak. 
is'cdėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

v 

Vietines Žinios 

1 DOMAI NORINČIO KE- 
LIAUTI LIETUVON. 

Kas nori keliauti į Lietu- 
vą, tas pirmiausiai susidu- 
ria su pasporto klausimu. 
Dabar labai sunku yra gau- 
ti pasportą, todėl i Lietuvą 
iškeliauja visai mažas skai- 
čius musu vientaučiu. c 

Turime už garbę praneš- 
ti Chicagos lietuviams, kad 
sulyg nurodymo Pildomojo 
Komiteto iš VVashingtcno 
— L. N. F. 34 sk. suteiks 
paliudijimus visiems, kurie 

j nori keliauti į Lietuvą, taip- 
įgi patars kaip ir kur kreip- 
tis delei gavimo pasportų.— 

Paliudijimai ir patarimai 
bus suteikiami "Lietuvos" 
dienr. ofise — 3253 So. 
Morgan St. — sekančiose 
valandose: seredomis ir 
pėtnyčiomis nuo 6 iki 8 vai. 
vak., o subatomis nuo 12 
vai. po pietų iki 7 vai. vak. 

L. N. F. 34 sk. Valdyba. 

IŠ VEIKIMO L. G. DR. 
17 SK. 

L. G. Dr. gruodžio 17 d. 
"Mildos" svetainėje suren- 

gė pr -kalbas — kalbėjo 
p. R. Adžgis ir Dr. A. L. 
Graičunas. Žmonių buvo 
prisirinkę pusėtinai, ir, ma- 

tyt, visi prakalbomis liko 
patenkinti. Kalbėtojai nuo- 

sekliai paaiškino apie daly- 
kų stovį Lietuvoje ir apie 
L. G. Dr. arba R. Kr. rei- 
kalą. 

Paskiau prisirašė i L. G. 
D. sek. nariai, kurie tuoj 
įmokėjo metines mokestis: 

J. Zdanis — 5 dol. 
Po $2.00: J. Gailus, J. Va- 
lužis, A. Lauskas, J. Pet- 
rauskas, Iz. Papauskas, J. 
Jurgaitis, K. Kasnickas, P. 
Kampikas. 

Aukavo: 
Po $1.00: St. Draneglis, 

S. Skrudis, Kazlauckas, J. 
Rudaitis, F. Augustinavi- 
čius J. Baltrušaitis, J. Rim- 
kus, St. Rimkunas, F. Kaz- 
lauckas, J. Minkilas, J. Trei 
doras, B, Vor?pinckis, J. 
Klaučinskis, V. Rudaitis, J. 
Kazakauckas. 

Smulkių aukų: $16.00 
Išviso surinkta $52.00 

Nuo susirinkimo lapkr. 25 
d. inplaukė aukų nuo sek. 
ypatų: 

Po $2.00: A. Rudauskas, 
M. česnas, J. Rakauskas; J. 
Prarkus — 50c. 

Nuo liepos 30 d. 1919 m. 

iki gruodžio 14 d. per L. G. 
D. 17 skyrių surinkta $407.- 
40. Centro iždan perduota 
$300,000, išmokėta išlaidų 
$15.76; nas skyriaus iždi- 
ninką randasi $91.64. 

M. K. Silis, L.G.D. sk. ras. 

Klaidos atitaisymas aukose. 
I. L. Pašelp. Klubo (iš 

Bridgeport) pranešime, til- 
pusiame "L." N. 293 (pa- 
ned.) per klaidą pažymėta, 
kad T. Tiškevičius aukavo 
$5.00 — turi buti T. StaS- 
kevičiuo. 

BRIGHTON PARK. 

L. G. Dr. 4 sk. turės eks- 
tra susirinkimą gruodžio 17 
d., seredos vak. (nuo 7:30 
v.), A. Mažienio salėje 
3834 So. Kedzie ave. Lietu- 
viai ir lietuvaitės, malonė- 
kite atsilankyti kuoskaitlin 
giausiai. Yra užkviestas žy 
mus kalbėtojas. Geistina, 
kad kuodaugiausiai prisira- 
šytų naujų narių. Valdyba. 

"BIRUTIEČIAI" AMER. 
OPERETĖJ. 

Pereitą savaitę "The Edi- 
son Players Club" perstatė 
The Aryan Groti teatre 
dviejų aktų operetę, kurio- 
je vadovaujančias roles at- 
liko "birutiečiai" — būtent, 
p-lės M. Rakauskaitė, S. 
Staniuliutė ir p. K. Sarpa- 
lius. Visi yra žinomi kaipo 
solistai. Kadangi viršminė 
jti musų, dainininkai dirba 
i Edison komp. ofise, tai klu- 
! bo direktorius p. A. Est- 
man, žinodamas apie jų ga- 
bumus, paskyrė jiems svar- 

biąsias roles. 
Ir neapsirikta. — Mūsiš- 

kiai atliko savo užduotis pi! 
nai artistiškai, — kiekvieną 
jųjų sudainavimą sekė gau- 
sus aplodismentai. Ypač at- 
įsižymėjo p-le M. Rakauskai- 
tė. Mat, tame veikale (The 
Fire Prince) yra ispaniškos 
čigonės rolė, kurią musų Ma 
riutė ne lošė, bet pergyveno 
visoje tikrenybėje. Prie vi- 
sų scenos patogumų ir elek- 
trikinių spalvų mainymo bu-1 
vo gera proga persitikrinti' 
jos gabumais. 

Pilnai puikiai ir sumaniai 
atliko savo užduotis ir p. K. 
Sarpalius ir p-lė S. Staniu- 
liutė. P-lė M. Rakauskaitė 
buvo apdovanota gėlėmis. 

Sią savaitę minėtas veika 
las bav atkartotas per du 
vakaru. H. M. 

PRANEŠIMAS 18-TOS 
KOL. LIETUVIAMS. 
L.G.D. 3-čio skyriaus su- 

sirinkimas įvyks seredoj 7 :- 
30 vai. vak., gruodžio 17 d. 
1919. Dom. šiemaičio sve- 

tainėje ^— So. Union Ave. 
ir 18-tos gatvės, Chicago,j 111. Malonėkite visi atsilan- 
kyti L* atsivesti savo drau- 
gus ir drauges. Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 
PRANEŠIMAS. 

Amalgamated Meat Cut- 
ters and Butchers Workmen 
of North America A. F. of 
L. local 257, turės priešme-l 
tinį susirinkimą ketverge — 

gruodžio 18 d., 8 vai. vak., 
p. Ežerskio svet. — 46 ir S. 
Paulina gatvių. Visi nariai 
ir narės esate maloniai kvie 
čiami atsilankyti, nes bus 
rinkimas naujos vadybos 
ateinantiems metams. Taigi, 
kiekvieno nario atsilanky- 
mas yra būtinai reikalingas. 

Kviečia Valdyba. 

ATSIIMKIT E LAIŠKUS, j 
"Lietuvos" ofise randasi laiš- 
kai šioms ypatoms, vieno iš Lie 

tuvos, kiti čionykščiai. 
Albinas Chmieliauskas, 
Alzbieta Denušienė, 
Franciškus Denušis, 
Jer. Zechus (Jechus). 
Ona Jaskunaitė, 
Tamošius Klopiunas, 
Antanas Laskauskas, 
Juozapas Liaugaudas, 

"Karnivelio Varpai"! 
Dainos ir muzikos veikalas, operos fermoje, įvairus, gražus. 

stato 'TUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO. CHORAS 

Sekmadienyj, 21 Gruodžio, 7:30 v. 
Tai pirmas toles lietuvių koncertas Chicagoje. 

.. ........IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII == 

ARYAN GROTO TEMPLE SALEJE 1 
8-TH ST„ & \VABASH A VE. | 

arpe solistų dalyvauja Ona Pocienė, Justinas Kudirka, J. Bielskis. | D. Štilckaitė. K. Mikalauskas, A, Šlapelis ir kiti. = 

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK!!! 1 

Pranešimas 
PHONE 

MAJEST'C 

8347 

Mums yra labai malonu pranešti Chica.^ s ir apielinkiu 
L I R T I V I A M S 

nanją lietuviu korporacija 
Ballic Consultation Hureau ir 

Siunčiame prekes Lietuvon — exportuojame, 
Siunčiame pinigus Lietuvon ir kitur. 
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname I'ASPORTUS ir 

a( fidavitus. 
Visokiuose reikalui se informacijas suteikiame dykai. 

Turėdami reikalą kreipkitės vpatiškai arba rašvkiU' į 

Baltic Consultation Bureau 
Room 1508, 105 W. Monroe St., Chicago, 111. 

REIKIA^^PAGELJBOS 
RiE/K/A MERG/NŲ. 

10 merginų nuo 17 metų amžiaus ir 
vyresnių. Prie lengvaus mašinos ir 
statymo darbo, svarioj ir sanitarioj 
dirbtuvėj. Patyrimas nereikalingas 
Keikia turėti metų paliudijimą. 

AtsiSaukite Pelt & Tarrarit Mi'g Co., 
173r» N. Paulina Str. 

REIK/A VAIKINŲ. 
Nuo 17 metų ir vyresnių prie leng- 

vaus mašinos ir statymo darbo, svari 
ir sanitare dirbtuvė. Patyrimas nerei- 
kalingas. Privalo turėti meių paliudi- 
jimu 

Atsišaukite Kelt & Tarrant Mfg Co., 
1735 N. Fuullna Str., 

REIKIA 
L)rop machine molderiu. Gera 
mokestis ir geros" darbo sąly- 
gos. Ateikite prisirengę prie ; 
darbo. 

AMĘRICAN BRAKE 
SHOK & FOUNDRV CO. 

26th and Kenton Avc 

REIKIA MOTERŲ IR 
MERGINŲ. 

Prie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SF.ED CO. 
228 W. Kenzie St. 

REIKALAUJU Jauno Vaikino, gerų 
tėvų mokanti angliškai rašyti ir šne- 
kėti. darbas labai lengvus, štore pagel- 
bėti amžiaus nuo 13 iki 15 metų 

"VValttr f'.asech, 
Birch River. Man. 

CANADA. 

REIKALINGA LIETUVE PARDA- 
VĖJA. 

Kuri moka kalbėti lenkiškai ir an- 
gliškai, švarus darbas, geros darbo 
sųlygos ir gera mokestis. Atsišaukite 
greitai 

Stružyna's Dept. S+ore, 
3217-23 So. Morgan St., 

DR. J. SHINGLMAN , 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 

Specialiiktimas. 
1229—<901 Avc. Tel. Cicero 3656 

Ofisas: 49th'Ct. prie 13-tos. 
Telefonas Cicero 49. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51ma ir kamp. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 8 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Skaitykite ir platainkite dien- 

raštj "Lietuva". 

Dr. G. PI. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai. 

3149 SO. MORGAN ST, korte S2. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku 

ir Chronišku Ligų. 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų, 

6—8 vak., Netlėl. 9—.'. 
TELEFONAS YAUDS 637. 

Tilcphone Drovcr 505.?. 

DR A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 HALSTED ST., CIIICAGO 
\ alantlas: nuo 10 ryto iki S vakare, 

Nedėliomis Į.aĮfal su t."irt j. 

HMMiiiHuiiiiiiMiMiiuiiiiMiiiiiuimiiiiMiiuiiiKriiiiiMiiuiiuniiiiiHitniiiii; 
Pitone C anai 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki J J rytu ir 2 iki 9ivnk. 

1739 RO. HALSTED STUKRT 
OIIIOAGO 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j- 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti! 

TIKRAI GĖRIMAI 
No pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė Į 
degtinę ir alų. šios formulos (receptai) j 
yra prisiunčiami per pašt$. Pasiskubina | 
greitai. Prisiyakite mums $1. money Į orderiu, pinigais arba pašto ženklia- i 
liais. I 

W/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M7LWAUKEĖ. W/3 

P. K. BRUCHAS 
JUBILIERINE KRAUTUVE 

3321 South Halsted Street. 

.Musų 1 r.iutuvė yru pripildyta puikiausiu ir naujau- 
sios mados tavoru Kalėdų dovanoms. Tamista nupirksit<> 
dovanos tikros vertės mušą krautuvėj. Ir bukit užtikrin- 
ti, kad jus nupirksite tavorą už žemiausią gaunamą, kai- 
ną. Gvarantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems 
užtikrinant užganėdinimą ir teisingą patarnavimą. 

--j 

Išsiskyrimas. 

Deimantiniu žiedu, la- 
volierių auksinių, lai- 
krodėlių. lenciūgėlių 
branzalčtų. albomų ir 
taip toliau. 

Pr/'imame Liberty 
Bonds 

Krrutuvė atidaryta 
kožną vakarą ir ne- 
doliomis iki Kelėdu. 
Puikus kalendorius vi 
siems dykai 

KAPITALAS 5 
$200,000.00 

j 
PERVIRŠIS 

$25,000.00 

Siuskit Pinigus Lietuvon 
gentims ir;«wKRss»w^^R^ 

Padarykite Linksmas Šventes, 
Suteikite jiems savo pinigišką paramą 

Mušu bankas turi spi'ciulj pinigų siuntimu skyrių. per kurj 
galite iėsiųsti pinigus Lietuvon ląpahpiįeinamu kainą. Lietuviai 
pas lietuvius! 

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

VALDYBA: 
JOSEPIl ELIAS. PREZ. 

WM. M. ANTONISEN, VICE PREZ. 
JOHN I. BA.GDŽIUNAS. 

VICE-PREZ. IR KASIERIUS. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST., Kampas 33čios CHICAGO 

yALANDOS. — Kasdien nuo S) ryto iki 5 po pietų. IJtar- 
įlinko ir Subatos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare. 
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