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Nesutikimai Kolčako kareivijoje 
5,000 komunistajiužudyta Vengrijoj, 

Pienuoja laivų plaukymą iš New Yorko i Brazilija. 
nesutikimai kolčako 

KARfcIVIJOJE. 

IrkutsK gruod. 25 d. (Pa- 
vėluota). — Fasekmėje nau 

jo nesikentimo čekų su ru- 

sais del visarusinės val- 
džios perdetinio Kolčako ir 

vyriausio čeko-slovakų va- 

de Sibire, Dro. Valdo Gir- 
sos daromų priekaištų die- 
nas kitam, vyriausias rusų 
kareivių vadas gen. Kap- 
pell, iššaukė dvikovin vy- 
riasių čekų vadą gen. Syro- 
vy. 

Rusai kaltina čekus, kad 
jis savarankiai rekvizuoda- 
mi garvežius suteikė rogą 
bolševikams paimti 120Hrau 
kinių. Antra vertus, kazokų 
vadas Sibire Semenovas, sa- 

koma, trukdąs čekų evaka- 
virną ir siunčiąs Drai Giršai 
žinią, prašydamas, kad če- 
kai pagelbėtų savo broliams 
slavams. Laikinasis omski- 
ries * valdžios užsienio minis- 
tens Vretiakov važinėjo 
Čiton pasitarti su Semenovu. 

Čeromkovoj socialrevoliu- 
einiai elementai sudarė val- 
džią. Šitie elementai darosi 

drąsiįs ir nebūtų nuostabu, 
jei jie bandycų nuversti Kol- 
Čak'o saldžią. Politinis pa- 
dėjimas yra skaitomas sun- 

kum. 

5,000 KOMUNSTU NUGA- 
LABINTA VENGRIJOJ. 

Berlin&s, gruod. 26 d. — 

Austrijos socialistų demo- 
kratinės valdžios centralis 
komitetas išleido atsišauki- 
mus į pasaulio darbininkus, 
ypatingai į socialistus Suv. 
Valstijose, Anglijoj, Franci- 

joj ir Italijoj, reikalauda- 
mas, kad tų šalių valdžios 
darytų ką sustabdymui ga- 
labinimo komunistų ir sočia 
listų Vengrijoje. 

Yra sakoma, Hd tfela 

Kuno valdžia Vengrijoje 
yi i kaltinama nužudyme 

1500 žmonių,'O dabar dau- 

giau kaip dešimts syk tiek 

tapo nužudyta karės teismų 
sulig nepamatuotais pnsa- 
kais areštuoti, kuriuos ant 

keršto išleidžia dabartines 
vengrų valdžios kariuome- 
nes vadas, admirolas Hor- 

thy. 
Atsišaukime taippat kal- 

tinama už dabartines budy- 
nes talkininkų šalių val- 

džios, kadangi jos rupestm- 
gai stengesi apginti buržu- 
aziją nuo "raudonojo tero- 
ro," o dabar nieko nedaro 
siaučiančios kontrrevoliuci- 

| jos sustabdymui. 

PLENUOJA LAIVU PLAU 
KYMĄ Iš NEW YORKO I 

BRAZILIJĄ. 

W&ahington, gruodžio 26 
d. — Telegrama iš Rio de 

M fllV¥ v 

Janeiro į komercijos skyrių 
šiandien pranęše, kad dvi- 
garlaivių kompanijos ren- 

giasi įtaisyti nuolatinį laivų 
plaukymą į Brazilijos uos- 

jtus. Tomis kompanijomis 
yra: Bergeno, Norvegijos 
|Šiaurinio ir Pietinio Atlanti- 
ko linija ir Kanados Marine 
Navigation kompanija. Nor- 
veginė linija pasieks New 
Yorką. 

JAPONIJOS UGNAKAL- 
NIO LAVA PAKENKĖ 

AUGMENIMS. 

j Tokio, gruodžio 2 d. (Pa- 
vėluota). — Veikusis ugna- 
kainis Kiušu saloj, kalnas 

'Aso nepaprastai veikė per 
kelias savaites. Dažnai buvo 
dudenimai, maži išsiverži- 
mai ir peleniniai lietus, 

į Palyginamai didelis išsi- 

veržimas atsitiko kelios die- 
nos atgal ir didelė daugybė 
pelenų nukrito visoj apieiin- 
kėj. Oras. viršum ugnakal- 
nio srities buvo kaip ir raus- 

vai geltoni debesįs, o kalnai 
ir laukai apsidengė stora ei- 
le žilsvu pelenų iš kraterio. 

Daugybė galvijų ir arklių, 
kurie ganėsi, padveso nuo 

užnuodintos žolės. Pelenis 
iš ugnakalnio išnaikinę vi^ 
sus augmenis. 

Įžymus seismologas (ži- 
novas žemės drebėjimų) 
D-ras Imamura sako, kad 
ugnakainis tik įėjo didžiau- 
sio veikimo laipsnin, vienok 
jas nemano, ,kad butų pra- 
gaištingas išsiveržimas. 

ANGLIJA GAUNA 7 VO- 
KIEČIU LAIVUS IŠ SUV. 

VALSTIJŲ. 

Wa»hington, gruodžio 26 
d. — Valstybės skyriaus pa- 
tariamas prez. Wilson pri- 
sakė atiduoti Anglijai pasi- 
likusius septynis vokiečių 
laivus, kurie buvo panaudo- 
jami pargabenimui Ameri- 
kos kareivių namon. 

Pagal jo įsakymą siunty- 
bos komitetas šiandien pra- 
nešė* kad tas bus padaryta 
tuojaus, kaip tik tinkamai 
įgaliotieji Anglijos atstovai 
bus pasirengę priimti laivus, 
kurie dabar ^ra New Yorko 
uoste. 

JAPONIJA DRAUDŽIA IŠ- 
VEŽTI VATINIUS 

DAIKTUS. 

Tokio, gruodžio 1 d. (Pa- 
vėluota). — Japonų valdžia 
nusprendė uždrausti išveži- 
mą vatinių gijų ir vatinių 
audimų, kad sustabdžius kai 
nų kt;bną. Kadangi dabar 
šitų daiktų neužtenka vi- 
siems pareikalavimams, tai 
nedarytos vatos kaina paki- 
lo 197 nuoš. 

Po kiekvienu skėčiu vadas. 

--n— —r-„.— 

Paveikslėlis parodo regyklą Kumasije, vakarų Afrikoje, kur Ašanti gentės vadai prisiekia buti ištikimais Anglijos vėliavai. Po kiekvienu skėčiu yra. vadas; juo didesnis vadas, juo didesnis skėtis. 

OLANDUOS MOTERIS 
UŽSISPYRĖ ATJIEŠ 

KOTI SAVO TEISES. 

Haga, gruodžio 26 d. — 

Ilgus šimtmečius olandžių 
idealu buvo vaikai, namai 
ir bažnyčia, dabar tas idea- 
las atsimainė ir jos pradėjo 
smarkią kovą už savo teises. 

Kelios didelės organiza- 
cijos tapo sutverta moterų 
padėjimui gerinti. Peržiu'i- 
nėjant Olandijos konstituci- 
ją pernai metais, moterjs ga- 
vo pilną balsavimo teisę; to 
pasekmėje dabar mažne 
jkiekvienoje miesto taryboje 
lyra motėm. 

Vienok, matydamos, kad 
vienas turėjimas balsavimo 
teisės dar neatmaino mote- 

rų likimo, jos dabar stengia- 
si padaryti permainas įsta- 
tymuose ir patvarkymuose, 
kurie daro skirtumą tarp ly-. 
čių ekonominiai ir visuome- 
niniai. 

LENKAI IR BOLŠEVIKAI 
GRUMIASI SIBIRE. 

I Y/ashington, gruodžio 26 
a. — Sulig valstybės sky- 
riaus apturėtais pranešimais, 
gruod. 23 d. Taigoje ties su- 

sijungimu Sibirinio gelžke- 
lio su Tomskinės linijos ša- 
ka įvyko susirėmimas tarp 
lenkų pajiegų ir bolševikų; 
bet traukiniai gabenantieji 
Amerikos Raudonojo Kry- 
ąiaus daiktus gavo progą 
pasprukti už musių linijos. 
Amerikos vicekonsuliai Ray 

j ir Hansen esą išgelbėti. 

ANGLIJOS MOKSLININ- i 
KAS PRIEŠINGAS TAN- 

KIEMS GIMIMAMS. 

Londonas, gruod. 26 d. — 

Garsus Anglijos sociologas 
W. L. George pasakė šalies 
gimimų tankumo komisijai, 
kad agitavimas už gimimų 
tankumą turi buti sustabdy- 
tas, kada ;is reiškia tan- 

kų marumą, palengvą visuo-: 
menės pažangą, žemą pato-: 
gumų lygmalę ir didelę iš- 
eivystę. 

Viskas gerai 
ant sovieti- 

nės arkos 

Washington, gruodžio 26 
d. — Karės skyrius šiandien 
apturėjo radiogramą nuo 
kareivinio transportiniu lai- 
vo Bufordo, kuriuo depor- 
tuojama rusai iš Suv. Vals- 
tijų. 
Laivo viršininkai visus savo 

erikalus su pasažieriais atlie 
ka per Aleksandrą Bergma- 
ną, kurį deportuojamieji ap- 
sirinko savo vadovu. Radio- 
prama datuota "At Sea," 
gruod. 24 d. skamba šitaip: 

"Gen. Hines, Washing- 
ton: Raudonieji pasitenkinę 
ir viskas gerai. Jiems lei- 
džiama išeiti ant denio pra- 
simankštyti iytmetyj ir po 
pietų. Jie klauso ir yra man- 

dagus. Oras vidutinis su lie- 
tum; laivas padaro po 8 
mazgus. Plaukiame pietų 
linkui ant Azarų salų, kad 
išvengus audringų ju>-ų. Ser- 
gančių jurų liga nematyti. 
Valgis visoms klesoms pui- 
kus. Ypatingai doma atkrei- 
piama į (ventiliaciją, švaru- 
mą ir tvarką." 

DETROITO KARU KOM- 
PANIJA ATSIĖMĖ SAVO 
REIKALAVIMĄ CENTO 

UŽ TRANSFERI. 

Detroit, Mich. gruodžio 
26 d. — Detroito gatveka- 
rių imsis šita valdžia savo 

ėmė atgal reikalavimą sau 

teisės skaityti vieną centą 
už transferį. Ji pamatė, kad 
ji padaro gana pelno,, imda- 
ma 5 centus važmos. 
< 

200 BAČKŲ ROMO 
IŠSIŲSTA TURKIJON. 

Boston, gruod. 26 d, — 

Du šimtai bačkų Naujosios 
Anglijos romo tapo sukrau- 
ta laivan Lake Ellsbury, ku- 
ris šiandien išplaukė į Smir- 
ną ir Konstantinopolį. Su jo 
išplaukimu tapo atidalyta 
nauja linija tarp Bostono ir 
Rumunijos bei Juodųjų jurų 
uostų. 

NELEIS GINKLU 
MEKSIKON. 

Wassington, gi*uodžio 24 
d. — Valstybės skyrius šian 
dien paskelbė prisaką įei- 
nantį galėn sausio 1 d., ku- 
riuomi uždraudžiama siun- 
timas iš SuV. Valstijų viso- 
kių ginklų Meksikon. 

Ar tas yra daroma tuoju 
tikslu, kad nubaudus Car- 
ranzą už jo nenusilenkimą 
prieš Ameriką, ar kaipo žen 
klas aštresnių priemonių, ku 
rių imsisi šita valdžia savo 

įtemptuose santikiuose su 

Meksika, viršininkai nepa- 
sako. 

VOKIETIJA TIKISI DIDE- 
LĖS PASKOLOS IŠ 

AMERIKOS. 

Berlinas, gruodžio 24 d. 
(Pavėluota). — Pašto minis 
teris ir buvusis vokiečių tai- 
kos delegacijos narys Jo- 
hann Giesberts šiandien pa- 
sakė United News agentū- 
rai, kad Vokietija rengiasi 
kreiptis i Suv. Valstijas, pra 
šydama 20,000,000,000 mar 

kių paskolos tuojaus kaip 
tik bus pasirašyta po taikos 
sutartimi. 

Ministeris Giesberts pri- 
minė, kad Anglijos kapita- 
listai įdeda dideles pinigu 

| sumas j Vokietijos pramo- 
nes ir pasakė, kad jei Ame- 
rikos kapitalistai nepasisku 
bins pasinaudoti proga, tai 
vėliaus gali buti pervėlu. 
SOVIETINIS PASIUNTI- 

NYS NEAPOLYJ SU SPE- 
CIALE MISIJA RYMAN. 

Paryžius, gruod. 26 d. — 

Sulig apturėtu čia praneši- 
mu iš Rymo sovietinės res- 

publikos pasiuntinys, turįs 
specialę misiją prie Italijos 
valdžios vakar atvyko Near 
polin. 
RAGINA CLEMENCEAU 
PRIIMTI KANDIDATŪRĄ 

ANT PREZIDENTO. 
# 

Paryžius, gruod. 26 d..— 
Daugelis buto narių ragina 
premierą Clemenceau pri- 
imti kandidatūrą į preziden- 
tus. ♦ I 

Estai ir Sovietininkai 
susitaikė. 

p 

ESTAI IR SOVIETININ- 
KAI SUSITAIKĖ. 

Pasaulio rinkos prieinamos 
Rusijai. 

Dorpatas, gruod. 24 d 
per Londoną gruod. 26 d.— 
Bendra estų ir sovietininkų 
komisija šį vakarą pasiekė 
sutarties kas del apskritu 
taikos išlygų. 

Delegatai išvažinėjo pc 
namus ant švenčių. Jie*-su- 
grįš Dorpatan panedėlyj ii 
rašis sutartį. 

Vietinė valdžia tikisi, kad 
nauja taika bus pradžia ne- 

siverži'mo politikos į sovie- 

tinės Rusijos reikalus visa- 
me pasaulyj. 

Susitaikymas su Estonija 
viena, suteikia sovietiniai 
Fusijai progą prie uostų 
kurie dabar yra liuosi nuc 

(talkininkų blokados, kita 
'atidaro kelią į pasaulio rin- 
kas. Išlygos sutarties estų si 

sovietininkais duoda bolše- 

! vikams teisę pirkti ir par- 
I 
duoti Estonijoje ir naudotis 
josios uostais. Talkininkai 
ligšiol neužtraukė savo blo- 

ikados ant Estonijos uostu, 
nors jie akylai temija jos pa 
sielgimą. 

| Estai labai apsidžiaugė 
žiniomis apie taiką. Visoj 
.šalyj buvo žinoma, kad so- 

vietiniai rusai buvo sutraukę 
'Narvos frontan 100,000 ka- 

riuomenės tam, kad puolus 
ant Estonijos, jei Dorpate 
nepavyktų susitaikyti. 

Konferencijas sutartis ta- 

po padaryta po keturiasde- 
šimts aštuonių valandų svar 

stymo. Bet didžiausią dar- 
bo dalį atliko pakomitečiai, 
kurie padėjo pamatą para- 
šymui taikos; patsai para- 
šymas ims kelias savaites 
laiko. 

Padėjimas žymiai paleng 
vėjo del Judeničo perkeli- 
nio-šiaurvakarinės rusų ka- 
riuomenės bazos kitur. 

JERUZOLIMA BUS AT- 
STATYTA, BET LIEKA- 

NOS BUSIĄ SAUGO- 
JAMOS. 

Londonas, gruod. 10 d. 
(Pavėluota). Miesto plenuo- 
tojas prof. Patrick Geddes, 
kuris turi zionistų organiza- 
cijos projektus Jeruzolimai 
ištaisyti, ketina padaryti jo- 
je permainas, nekliudyda- 
mas senovinio miesto istori- 
nių ir romantingųjų išvaiz- 
dų. 

Pirmutiniu jo darbu ža- 
da buti Įrengimas žydų uni- 
versiteto ;' jis tikisi pradėti 
tą darbą ateinančiais metais 
ir panaudoti universitetui 
jau pastatytas trobas. 

SENATE REIKALAUJA- 
MA GREITO UŽBAIGI- 

MO SU TAIKA. 

Washington, gruodžio 26 
d. — Nepatenkinti sparta, 
kuria rišama taikos sutarties 
paineva abiejų partijų sena- 

toriai šiandien nutarė pada- 
ryti didesnį spaudimą į par- 
tijų vadovus, kad jie nusi- 
leistų ir kad užtvirtinimas 
taikos sutarties butų galima 
padaiyti vėl kongresui susi- 
1 inkus sausio pradžioje. 

Republikonų grupė, sta- 
tanti lengvas išlygas, pra- 
nešdama savo partijos va- 

dui, Massachusettso senato- 
riui Lodge, kad laikas skir- 
tis su nesuderinamais taikos 
priešais, pasakė, kad jei. nu- 

sileidimo tarybos nebus da- 
romos nuoširdžiai iš repub- 
likonų pusės, tai jie yra pa- 
sirengę atskirai taikytis su 

demokratais. 
Pas demokratus kritikavi- 

mas prezidento Wilsono ir 
senatoriaus Hitchcocko pa- 
kraipos rodo, kad taipgi, tuo 

jaus įvyks skilimas, jei ne- 

bus nusileidimo iš minėtų 
viršininkų pusės. 

VFSIEMS KANSASO AN- 
GLIAKASIAMS PRISA- 

KYTA GRĮŽTI PRIE 
DARBO. 

Pittsburg, Kan., gruodžio 
26 d. — Suv. Kas. Darbo 
.pildomasis 14 apskričio ko- 
mitetas šiandien priėmė įne 
Šimą, kuriuo atšaukiama 
streikas tame distrikte. Vi- 
siems streikavusiems darbi- 
ninkams prisakyta grįžti 
prie darbo. 

: $1,000,C00 VERTĖ KVIE- 
ČIU BUS PASIUSTA 

VIENNON. 

New York, gruod. 26 d — 

Šiandien tapo paskelbta, 
kad kviečių išgabenimo kam 
panija, esanti superkančioju 
ti agentu talkininkams, su- 

pirko miltų iš Suv. Valstijų 
Javų Korporacijos už $1, 
000,000 pagelbai Viennai. 

j Miltai bus išsiųsti iš New 
iYorko tuojaus. 

i KALTINA BUVUSI VENG- 
RIJOS PREMIERĄ UŽ 

204 MIRTIS. 

! 
į Budapeštas, gruodžio 20 
| (Pavėluota). — Policijos vy 
riausybė išleido įsakymą 
areštuoti buvusį Vengrijos 
premierą Aleksandrą Gar- 
bai, apkaltindama jį buk ji's 

(pagundęs papildyti 204 už- 
mušystes. 

j Dar penki komunistai ta- 

jpo nuteisti mirtin; tarp jų 
lyra autorius, žiurnalistas ir 

| advokatas Eugen Sascio. 
| Kiti devyni tapo nuteisti 
ilgam laikui kalėjimo. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėje. 

—0— 
Šiandien apsiniaukęs ir 

gal nedėlioje; vidutinė tem- 
į peratura. 

Saulėteikis, 7:17 v. ryto 
1 Saulėleidis, 4:25 v. vak. 
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LIETUVOS IR LATVIJOS SĄJUNGA. 

Daug rašoma lietu /ių ir, net, svetim- 
taučių laikraščiuose apie Baltijos pakraš- čio valstijas — Lietuvą, Latviją, ir Esto- 
niją. Paskutiniu laiki ypač daug apie jas kalbėta sąryšyje su rusų-vokiečių kariume- 
nės veikimu, gu bolševikų besiveržimu ir 
su lenkų užpuolimais. 

Jau nekartą tus valstijos — kartu ar 
atskirai — >iyg mėgino susitarti su sovie- 
tine, Kusijos valcizia, bet vis be pasekmes. Paskutimomis dienomis, — sulyg laikraš- 
čių pranešimų, — Lstonija buvo arti su 
tarties su sovietine Kusija. Tarybos at- 
sibuvo Dorpate. Lietuvos ir Latvijos at- 
stovai tose "taikos" tarybose akcyvisKai ne- 
dalyvavo, — jie tiktai temijo tarybų beg]. 

Jfaskiau p^aio^ejo, kaa Lietuva ir Jjat 
vija nesitaib (,be sąjįmgiecių) su 
b usevikais. 10 ir estonai neisunso 
užverpi atskirom lun.os su sovietine kusijos 
valriziv.. — trumpa ateitis paro- 
dys, ar faouiujus valstijos buvo isroKa- 
vimas taiKiiiues ou bolsevikais ar ne. Tas 
nesitaikimmas issyk auoaa progą'manyti, 
kad jos pilnai pasitiki sąjungieciais. 

stai gruodžio Z'6 a. iš kopenhageno 
(per Kygą) tapo pranešta, kacl Latvijos 
ir Lietuvos atstovai užvėrė Kaune tvirtą su- 

tarty, taip sakant, padarė sąjui *ą tarp tų 
dviejų valstijų, suivg kurios Latvija ir Lie- 
tuva kares reiKaluose veiks išvien — kaip 
apsigyr<me, taip ir užpuolime. Tečiaus 
ta sąjunga padaryta daugiausiai delei atsi- 
gynimo nuo užpuolikų *š vakarų ir iš rytų. 
feuiyg sutarties clei abiejų armijų busiąs 
vienas vykiausias vadas v vienas jungtinis 
generalis štabas. 

Iš kitos pusės, iš Helsingforso praneš- 
ta, kad Latvijos valdžia esanti pasiryžusi 
pradėti tarybas su sovietinės Rusijos val- 
džią apie kariško veikimo pertraukimą. 
Tas pranešimas parodo, kad latviai visgi 
griežtai neatsisako tarties su bolševikais. 

Jei ištiesų tarp Lietuvos ir Latvijos ta- 
po sudaryta tokia sąjunga tai tas turės 
labai didelę reikšmę. Tečiaus, prie tokios 
sąjungos būtinai turėtų prisidėti ir Estoni- 
ja, nes tuomet ištiesų pasidarytų gan tvir- 
ta kariška jiega. Tas, be abejonės, butų 
3varbu ir grynai ekonominiu žvilgsniu. Juk 
užtenka tik pažvelgti ant žemlapio, 
idant persitikrinti, k^d tos trįs valstijos, 
bent šiuom tarpu, turi veikti sutartyje ka- 
rišku žvilgsniu ir likti sąjungoje ant toliau 
grynai ekonominiai-komercijiniu žvilgsniu. 
Taipgi nebus perdidele svajonė, kad, suly- 
ginant, trumpu laiku gali susidaryti sąjun- 
ga valstijų, gulinčių aplink Baltijos jurę. 

LENKŲ "REIKALAVIMAI". 

Imperialistinių lenkų patriotų siekiai 
mums žinomi — jie "yra pasiryžę" suda- 
ryti didelę ir galingą Lenkiją, besitęsian- 
čią nuo \Baltijos iki Juodųjų jūrių, apimant 
netik Lietuvą ir Latviją, bet ir Baltgudiją, 
Ukrainą, Volyniją, nekalbant jau apie Ga- 
liciją; dalį Silezijos Poznanių ir Danzigo 
sritį. Lenkai tas savo svajones vykina su 

pagalba kardo ir nešvarios-prigavingos po- 
litikos. 

Galima pamanyti, jog taip elgiasi tik 
lenkai-atžagareiviai, dešiniojo sparno im- 
perialistai. Tečiaus panašiai "mąsto" ir 

("kairiosios" Lenkijos partijos — su jų va- 
dais priešakyje. Tą mes matome įs už- 
reišKimų ir "reikalavimų" "kairiųjų" Len- 
kijos partijų atstovų, kurie buvo atvykę 
Kaunan lapKricio 15 d. delei "pasitarimą'' 
su .uuuvuo visuomenės atstovais. 

rasiiudo, xad ir kairieji radikališ- 
kieji' itnKai beveik visai nesiskiria nuo- 
niuiiese nuo "endekų", nuo Dmavskio ir 
Ko. ir, abelnai, nuo Varšavos valdžios. 

I klausimą linkui pripažinimo Lietu- 
vos nepriklausomybės, tie "Kairiųjų" atsto- 
vai atsakė, kad Lietuvos likimą nuspręsiąs 
Lietuvos bteigiamasai Seimas, o jie, len- 
kai, "visa širažia" trokštą, idant Lietuva 
nebūtų atskilta nuo Lenkijos. — Mat, ko 
lenkai-"raclikaiai" trokšta i... 

Bet šito dar nepakanka. — "Kairiųjų" 
partijų atstovai stato griežtus reikalavimus 
tikrai "lenkiško pobūdžio": 1) Pripažinti 
lenkišką kalbą krašto kalba valstybes i tai 
gose ir viešame gyvenime; 2) lnkurti Kau- 
ne lenkų visuomenės jsitikėjimą turintį at- 
stovą tos visuomenės teisėms gint; (paga- 
liaus daeina tiesiog iki nesąmoningų rei- 
kalavimą) — 3) Leisti steigti lenkų gimna- 
zijas Telšiuose, Ukmergėj ir kituose Lie- 
tuvos didmiesčiuose ir t.t. 

Juk ar reikia dar didesnio pasityčio- 
jimo iš lenkų pusės? — lš paskutinio ''rei- 
kalavimo" išeitų, kad lenkai labai rūpina- 
si apsvietos skelbimu, teciaus pažvelgus į 
ienkų kariumenės užimtas sritis, kurios yra 
"Generalinio Komisoriaus Rytų Žemėms" ži 
nioje, pastebiame kaip-tik priešingai.-Siuom 

| atveju lenkams rupi ne apšvieta, bąt įstei- 
Igimas lietuviškuose didmiesčiuose 'lenki- 
nimo ir nešvarios propagandos lizdų. 

Tas parodo, kaa netik dešimeji-at- 
žagareiviai, bet ir kairieji radikalai 
lemia Lietuvai ir lietuvių tautai jun- 
gą ir pražūtį. Tečiaus reikia stebeties, 
kad jie tokie dar naiviski ir tokie trumpa- 
regiai, kad vis negali įsitikinti, jog lietu- 
viai aiškiai permato lenkų planus ir sie- 
kius ir kad lietuviai jokiu budu nesileis jų 
inpainioti į "unijinės" ar tos rųšies kilpas. 
|—Lenkai vis dar netiki, kad lietuvių tauto- 
je nesunaikinamai įsigyveno liuosybės ir 

j nepriklausomybės sąvoka ir, pagaliaus, 
|kad lietuviai, pajutę savyje galybę, yra 
'pasiryžę kovoti prieš visus savo Tėvynės 
l priešus iki galutinos pergalės. 

Lietuvos valdžia tik tuomet gali kal- 
bėti-tartįes su lenkais, kuomet jie pripažins 
Lietuvos nepriklausomybę ir sugrąžins Lie- 
tuvai priklausančias teritorijas su Vilnium, 
kaipo Lietuvos valstijos sostine. 

Jugo-slavai yra pasiryžę kardu apsau- 
goti "jugoslaviškas" teises ir žemes nuo 

italų, kurių "apetitą" sudilgino "avantu- 
ristas" D'Annunzio. — Jugo-slavai net 
"griežtą" protestą pasiuntė premjerui Cle- 
menceau, reikalaujant "suvaldyti" italus...1 
Kartu pareikalauta, kad italai paliuosuotųl 
jugo-slavus belaisvius. 

Sąjungiečiai "išrišo" Fiumės klausi- 
mą, bet vis daugiau supainioja Jugoslavi- 
'jos-Italijos klausimą. 

Paštabos- 
Išvados. 

Kapsukas (Mickevičius), 
kuris ytin atsižymėjo veiki- 
mu sutartyje su bolševikais 
prieš Lietuvą, kaip pranešta 
iš Lietuvos atėjusiuose laik 
raščiuose, pasimiręs Smo- 
lenske. Jis skaitėsi Lietu- 
vos ir Baltgudijos sovieto 
pirmsėdžiu, arba "Laikino- 
sios kariškai-revoliucijinės 
darbininkų ir valstiečių val- 
džios Lietuvai ir Baltgudi- 
jai" pirmininku. 

T T • rr 

v nicas ivapsuKas, paėjo 
iš Vilkaviškio apskr., buvo 
auklėtiniu Seinų seminarijo 
je ir Liepojaus gimnazijoje, 
o galop buvo įstojęs į Ber- 
no universitetą. Uoliai jis 
dalyvavo revoliucijiniame 
bruzdėjime 1904-6 m.m., 
tankiai visai nesiskaityda- 
mas su Si-vo veikimo nauda 
ir tikslingumu. Jis sėdėjo 
Kalvarijos ir Suvalkų kalė- 
jimuose, o vėliau liko nu- 

teistas 8 metams katargos 
(ta bausmė buvo sutrum- 
pinta). Galop V. Kapsukas 
buivio ištremtas Siberijon, iš 
kur pabėgo Anglijon, kur 
redagavo s.-d. laikraštį 
"Rankpelnį". Pribuvęs Ame 
rikon, redagavo "Kovą", 
tečiaus greit "susikirto" su 

Amerikos socialistais. 
Sugrįžęs Rusijon (1917), 

V. Kapsukas prisidėjo prie 
bolševikų ir lošė vadovau- 
jančią rolę Lietuvoje ir 
Baltgudijoje. "Liet, Uk." 
pastebi, kad V. Kapsukas 
buvęs vienas protingiausių 
lietuvių bolševikų. 

Yra manoma, kad Vil- 
nius pateko lenkams per bol 
še<vikus, — jei taip, tai lie- 
tuvių tauta su širdperša, o 

gal ir su panieka, minės V. 
Ka,psuko (Mickevičiaus) 
vardą. 

Rusijos bolševikai, kaip 
žinome, atsisakė išmokėti 
Anglijai ir Francuzijai Ru- 
sijos skolas, kurias užtrau- 
kė caro valdžia, — už ką 
^augiausiai franeuzai ir an 

glai ir priešingi sovietų ve- 

žimui. Anglija yra pasko- 
linusi Rusijai apie 600 mi- 
lijonų svarų sterlingų arba 
apie 90 milijardų vokiškų 
markių. Tečiaus sąjungie- 
čiai sukišo jau apie 25 mili- 
jardus markių kovai prieš 
bolševikus, o vis neatsiekia! 
savo tikslo. 

i 

Visgi apmaudas sąjungie- 
čiams—jie įveikė ir sutriuš- 
kino teutonų galybę ir "pa- 
klupdė" juos ant kelių, o 

štai neįstengia suvaldyti 
"raudonųjų hunų" su Le- 
ninu-Trockiu priešakyje. 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
(Tąsa) 

pranešimas Iš 
WASHINGTONO. 

Vali; galingi mus Tėvynės 
gynėjai! 

Mitingo vardu, Viršaitis (pa 
sir.) Bukopas. Už raštininkei 
(pas.) Jankauskas, ir da i 

pa r.* 

Protestas. 
Kauno Apskrities Seimelis 

susirinkęs Kaune pirmą kartą 
rugpjūčio. 27 d., apsvarstęs A\ 
skrities klausimus, ir uasikal 
bėjęs apie dabartinę Lietuvo; 

padėtį išreiškia grieščiausį pro 
tejtą vienbalsiai prieš lenku 

vertimąsi į Lietuvos žeme, kur 
ginkluotomis lenkų kariunic- 
nes gaujomis, užimami, gry- 
niausi nu senų senovės lietu- 
viais apgyventi' Lietuvos plo- 
tai. Lietuvos žemių užgroby- 
mui ir lietuvių pavergimui var 

t jamos nu žmiausios ir niek- 
ingiausios priemonės. Semelins 
grieščįausiai protestoja ir prieš 
bolševikų, k lčakininkų, Liven- 

1 cų ir kitų kesinamąsi ant Lie- 
tuvos nepriklausomybės- Šį 

; protestą pasirašyti ir Ministe- 

i rių Pirmininkui įteikti Apskri- 
ties Seimelis įgalioj Apskri- 

į tiv.s Komiteto narius ir prašo 
jį pranešti esančioms Lietuvo- 
je Santarvės" Misijoms. 

Komiteto pirmininkas (pas) 
E. Buęevičius, Nariai, J. Kun- 

įdrotas, J. Steponaitis, A. Pra- 
I naitis, D.- Marina. 

Kaunas 27, 8, 1919 m. 

Šjo turinio protestus pareiš- 
kė sekantieji Seinų apskričio, 
Punsko valsčiaus kaimai su že- 

I 

mįau pažymėtų balsų skaičiu- 
mi : 

1) Kaimai: Oškuiių, Šlyna- 
kiemio, Buleviznos, Vcsalavo, 
Sdvų dvaras, Poldvių paso- 
dos, 361 balsų. 

2) Miestelis: Punskas, 231 

balsų. 
3) Kaimai: Demnioko Ta- 

bariškių dvaras 30 balsų. 
4) Kaimai: Agurkių, Kanv 

mečių Pristavonių senų ir nau 

jų, 2-32 balsų. 
5) Kaimai: Svidiškių, Sangrū- 
dos dvaras, Navininkų, Mocka 
v;s Rudelė, 400 balsu. 

\ 

C)) Kaimai: Ramonų senų, 
Mikalajuvkos, Soželkų, Varciu 
lisk'ų, Kalinavo, Svenciškių, 
■Vaiponios, Ramonių naujų A- 

Icksoudro'Z'kos, 389 balsų. 
7) Kaimai: Punsko, Trumpa-' 

liskių, Kreivtnų, Jurzdyko — 

Punsko, 321 balsų. 
\8) Kaimai: Vaitakiemio, Na! 

vininkų senų. Didžiulių Žvike- 
\lių, 41£ balsų. 

Majoras Povilas Žadeikis. 
Gimė 14 d. Kovo 1887 m., 

Pareškečio vienkiemy, Varnių 
parapijos — Žemaičiuose. Mok 
sius ėjo Palangoje, Mintaujo- 
je ir Petrapilio nuiversitete. 
Būdamas universitete (1907— 
1912), studijavo gamtos mok- 
slus, ypatingai chemiją ir baig- 
damas gavo 1-mo laipsnio di- 

plomą (kandidato.) 
Tais pačiais metais jstojo 

pėstininkų pulkan Kaune dei 
atlikimo kareivystės prieder- 
mės. Sekančiais metais sugrįžo 
Petrapadin ir darbavosi moks- 
lo srityje prie universiteto. Ta* 
eiaus neturėdamas lėšų, buvo 
priverstas darbą pertraukti ir 

pasi j ieškot uždarbio. Prad;žioj 
1914 m. tarnavo kaipo che- 

mikas-ekspertas muito departa 
mente Petrapily. Bet jau va-, 

sario mėnesį buvo vėl pašauk- 
tas į Gairdino įgulos pulkus, o 

rudenį, prasidėjus Didžiajam 
Karui, buvo mobilizuotas įr 
paskirtas gvardijon. Pradžioje 
1916 m. pasiprašė f rantau į 
Lietuvą. Tokiu budu, esnnt pė- 
stininkų kuopo.% vado rolėje, 
jam prisiėjo ištisas metus daly 
vauti daugelyje mušiu palei 
Kauną, Šaulius, Papiię, Kupi- 
šk}, Pandėlį ir kitur. Už at- 

sižymėjimą liko apdovanotas 
keliais kariškais ženklais. Su- 
žeistas buvo tik vieną sykį, len 
gvai. 

Pradžioje 1916 m. liko ko- 
mandiruotas iš Dauguvos fron 
to j Petrapilio elektro techni- 
kos aficierių mokyklą. Cia stu- 
dijavo radio-telegrafo kursą, 
kurį baigė. Po to vėl buvo ko- 
mandiruotas frontan, kaapo spe 

| cialistas ir buvo korpuso radio, 
—telegrafo viršininku. Kėreps-j 

kio laikais buvo suorganiza- 
vęs Padauguvyje lietuvių ka- 

reivių būrį. 
Pavasarį 1918 m., po demo- 

bilizacijos senosios rusų armi- 

jos, atvyko Petrapilin su tik- 
slu važiuoti tuoj aus į Lietuvą. 
Taėiaus nuo pirmos atvykimo 
dienos buvo įtrauktas į Petrapi 
lio lietuvių kolonijos visuomeni 
nio gyvenimo sukurį, ir tik me 

tams praslinkus tepasisekė Lie 

tuvą pasiekti. Susikurus Pe- 

trapily Lietuvos Valst. Tary- 
bos atstovybei, liko jos sekre- 
toriumi iki pat galo, kol bolše- 
vikai ją likvidavo, nepaisyda- 
mi atstovybės darbuotės trem 

tiniu gražinimo reikale. 
Už dalyvavimą atjtovybfcs 

darbine buvo drauge su kele 
tu dia^ bolševikų suimtas ir 
pasodintas kalėjiman. Kalėji- 
muose prie ypatingai bjaurių 
sąlygų išbuvo tris savaites. Ko 
vos mėnesyj 1919 m., pasisekė 
pasiekti Vilnių, kuriaane bol- 
ševikai tada jau viešpatavo. 
Netrukus prisiėjo but liudinin- 
ku kaip lenkai užėmė Vilnių. 

Pradžioje Birželio Majoras 
Žadeikis pasiekė Kauną ir tuo 

jaus pastojo j kariuomenę. Tar 

LIBERTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja 
verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. ^ ^ ■■ 
AtneSkite arba atsiųskite l J Q SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9-6 

_tt „r A 

Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWATJKEE A\ E. 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sta. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOOAMS POFIERIO 

Specialiai* jrfaleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galoną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3039 SO. HALSTEH STREET, CHICAGO, ILL. 

nystą pradėjo nuo ėjimo jau- 
nojo karininko, (aficiero) pa- 
reigų, o netr 'vus jam pavesta 
tverti atskiras batalijonas. 

Laikinosios Vyriausybes įsa 
kymu jam pavedama laikinai 
eiti pareigas Krašto Apsaugos 
Ministerio, kurias jis ir pradėjo 
eiti 21 d. rugpjučio. Ketvir- 
tam kabinetui pasitraukus nuo 

valdžios, Krašto Apsaugos 
Ministerio pareigas spalio 9d. 
perdavė savo įpėdiniui. Šio lai- 

kotarpio svarbesnieji įvykiai 
krašto apsaugos srity buvo 
šie: 

(a) Bolševikų išvarymas iš 
Lietuvos ribų. 

(b) Likvidavimas lenkų gin 
kluo,to suokalbio prieš Lietuvos 
valdžią. 

(c) Paskelbimas naujos mo 

bilizacijos krašte. 

(d) Įvedimas laipsnių Lie- 
tuvos armijtfje. 

Spalio 23d. Majoras Žadei- 
kis buvo paskirtais nariu Lie- 
tuvos delegacijos Dorpatan. 
Dabar paskirtas vykti Ameri- 
kon komercijos-finansų reika- 
lais. 

Lietuva reikalauja Neprigul- 
mybės, o daugiausiai žinių apie 
tai yra dienraštyje "Lietuva". 

Pirmiausis Jusu Rūpestis Turi Buti 
pasirinkimas savo taupym o ir čekiu indeliams 

SAUGIOS BANKOS 
Musų banka atsako pilnai visiems saugumo reikalavimams grynu turtu, kapi- 

talu ir banko perviršiu. Mes kviečiame jumis atlikinėti savo bankinius reikalus pas 
mus, kur ypatiška atycja mus patarnauto ju yra atkreipiama i visus, reikalus paves- 

tus musų priežiūrai. ♦ 

BANKO VALDYBA. 

NELSON L. BUCK 
General Manager of I^ori'es Wm. Wri?1ey Jr. Co. 

1. W. EMBREE 
President Hittenhouse & Embree Co. 

* 

A. HARR1S 
Presidef.L Karris Brothers Couipuny 

WM. N. JARNAGIN 
President of the Bask 

PI. L. KNOEDLER " 

President Mother's Reuiedies Company 
JOHN MAGNUS , 

President John Magsus & Compasy 
ARTHUR MEEKER 

Vice-President Armour & Company 
FRANK J. PALT 
Mortgage Banker 

President Pioneer Firelnsurance Company 
H. E. PORONTO 

Vice-Presi'dent Chioago Junction Railway Company 
HARRY S. SCHRAM 

^jcretary and Treasurer Straus & Scliram 
D A VID E. SHANAHAN 

Real Estate and Bonds ® 

Director E. L, Essley Machinery Company 
SIGMUND SILBERMAN 

S. Silberman & Sons 

Central Manufacturing District 

=BANK= 
A STATE BANK 

1112 W. 35th St„ 3 blokai j vakarus nuo Halsted SL Chicago.. III. 
Banko turtas virš 86,000,00 

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety. 
SERE DOMI S VAKARAIS, Nuo 6 iki 8 valandos 

SUBATOMIS per visą diena iki 8 vai. vakaro. 



ZIUREK ŠIMTAI DOVANO "BIRUTES" MASKARADE 
II I HH—-HIIU 

Sersdoj, Gruodžio 31ma d., 1919 
Baigiant šiuos ir sulaukiant naujus metus 

Pulaskio Svetaineje 
prie! Ashland A ve. ir 18 gatvių. 

JNŽANGA SU WAR TAX 35"CF.NTAI. 

Prasidės 7:30 valandą vakare ir tęsis net per visą naktį. 
Tai bus puikiausias m&"karadinis balius, o jau juoku, juokų, tai 

500 maišų, galėsite pilvus susi juosti. 

Kviečia "Birutės" Draugijos Komitetas. 

Kurie norite, kao jusu bizus žlugtu, garsinkites "Lietuvoje 

PUIKUS 

.BALIUS. 
— rengia — 

S. L. A. M. 208-ios kp. 
SUBATOJ, 

27 d. Gruodžio-Dec., 1919 m. 

M MEL242I0 SVET. 
2242 West 23rd Place 

Pa*džia 7:30 v. vak. Įžanga 35. 

Kviečiame vi3us kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 
virsminėtą vakarą, kur bus vienas iš linksmiausių ir gra- 
žiausių vakarų. Gireš pirmos klesos muzikė, kaip lietu- 
viškus taip ir angliškus šokius, o mes iš savo pusės irgi 
stengsimės atsilankusius svečius kuogeriausiai užganė- 
dinti. 

Visus skaitlingai kviečia atsilankyti. 
KOMITETAS. 

IŠKILMINGAS 

26tas Metinis 

BALIUS 
parengtas 

LEB.—GVARDIJOS DIDŽIO L. K. VYTAUTO 
atsibus 

Ned., Gruodžio 28 d., 1919 
Liberty Svetaineie 

* 30ta gatve ir So. Union Ave. 
Balius prasidės 5 valandą vakare. 

Kviečiame visus nuoširdžiai atsilankyti ant 
viršminėto baliaus, nes tai bus pirmas balius po 
Kalėdų, kur galėsite pasilinksminti prie puikios 
muzikos, o mes stengsimės atsilankiusius kuoge- 
riausiai patenkinti. 

Kviečia, Komitetas. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje. 
ST. CEARLES, ILL. 

Gruodžio 15 d., Strand Te- 
atre ant Main St., per pasidar- 
bavimą pp. V. Grabausko, M. 
Tarabildbs ir A. Montvilo, 
mūsų miestelyje bu^o sureng- 
tas vakaras su prakalbomis, 
kuriame buvo rodomi ir Lietu- 
vos Laisvės Varpo krutantieji 
paveikslai. 

Paveikslai yra labai indo- 
nnis. Daugelis lietuvių gyve- 
nančių mūsų mieste, kuomet 
matydavo laikraščiuose apra-; 
šymus apie paveikslų gražumą1 
ir indonumą, netikėjo rašyto- 
jo žodžiams. Aną dieną turė- 
jome progą tucis paveikslus ma 

tyli ir jų indomumą patirti. 
Dabar persitikrirK>me ir žino- 
me, kad jie yra labai puikus 

| ir i n domus. Todėl ir .kįtiems, 
kurie jų dir per a mate, pata- 

'riame Lietuvos Laisvės Varpo 
j kaitančiuosius paveikslus pa- 
j matyti. 

Kalbėtojai buvo iš Chicagos: 
Aclv. K P. Bradchulis, p. j. 
Dimša ir p. J. I. Bagdžiunas. 

Adv. Bradchulis — kalbėjo 
apie senovės lietuvių gyvenimą 
ir aiškino jų santikius su savo 

kaimynais, lenkais. Beto gi jis 
nurodinėjo, kokius nesmagu- 
mus. ir nuostolius lietuviai tu- 

rėjo nuo Liublino unijos ir etu 

P nas J. Dimša aiškino Lie- 
tuvos Laisvės Varpo pradžia, 
sumanymą ir visą jo istoriją. 
Beto gi dar ragino žmonės 

prie gausaus aukavimo Lietu- 
vai, kad tuom pagelbėjus iš- 

gauti jai laisve ir pilną jos ne- 

prigulmybės pripažinimą. 
Ponas J. I. Bagdžiunas aiš- 

kino, kas yra laisvė ir delko ji 
yra musų brangiausiu turtu 
ir pagaliaus, kaip įseniaus lie- 
tuviai kovojo už ją ir Siberijos 
'tyruose ištremti kentėjo už ra- 

šinėjimą straipsnių ir leidimą 
slaptų knygų lietuvių kalboje. 
Beto gi aiškino, ką reiškia Lie- 

CHICAGOS LIETVIŲ VYRŲ CHORAS 

Stato keturių veiksmų dramą 

:"BEDARBE" 
iš darbininko grabų dirbėjo gyvenimo. 

Paraše Sofija Belaja, rusų kalboje, vert2 J. L. R. 

Kedelioje, Gruodžio-Decem. 28, 1919 
M. MELDAŽIOSVIETA1NĖJE 

2242 W. 23rd Place 

Pradžia lygiai 6:80 valandą vakar. Įžanga 35c., 50c., 75c., ir $1.00 
šitas veikalas yra statomas pirmą kartą lietuvių kalboje, taigi yra labai puikus 

ii- įdomus kiekvienam darbininkui; parodo koks darbininko gyvenimas; koks jo 
likimas ir kokia jo mirtis. Taigi gerbiamiejie ir gerbiamosios, privalumas kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei pamatyti šitą dramą, nes yra pakviesti puikiausi iš Chi- 
cagos lietuvių artistai. D-gas Stankūnas režisierius, deda visas pastangas, kad tą dra- 
mą atlošti kuopuikiausiai. Širdingiai prašome visų atsilankyti, nes šitas vakaras bus 
puikiausias iš visų vakarų Chicagoje. Po programo bus šokiai iki vėlybos nakties. 
Nesi vėluokite, nes lošimas prasidės lygiai paskirtu laiku. 

Kviečia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS. 

.tuvos Laisvės Varpas ir delko 
lietuviai pasiėmė jį įsau už sim 
bolį' laisvės pasekdami ameri- 
kiečių pobūdi. 

Pono Bagdžiuno kalba vi- 
siems vietos lietuviams labai 
patiko. Ir šiandien dar girdžia 
me žmones šnekant apie jo kai 
bą. Sako, kad ir daugiau tokių 
k°|bėtojų lietuviai turėt., ku- 
rie savo kalboje nė jokių par- 
tijų nei pavienių ypatų neįžei- 
džia. 

Garbus tėvynainiai, mylin- 
tis savj Tėvynę — Lietuva ir 
kovojantįs už jos laisvę, ap- 
dovanojo Lietuvos Laisvės Var 
pa, kuris neužilgo savo skar- 
džiu balsu skelbs Lietuvai Lai- 
svę, sekančiai: 
Vladas Grabauskas .. $15.00 
Juozapas Šerpitis .... $13.00 

[ Po $6.00: 
n -r (J -r « v • S. Kiela, J. Vaičiulis ir J. 

Birbalas. 
Po $5.00: 
M. Tarabilda, A. Tarabilda 

P. Gečiunas, Petras Jnrpalis, 
Pov/ Jurpalis, J. Dokanas, 
K. Viską*.'3, J..Barzdauskas, 
A. Zapulskis, M. Kavalauskis, 
K. Marcinkevičių, j. Maka- 
raitis, J. Narušiunienė, St. Ra- 
polavičius,vA. Jankauskas, M. 
Valatkienė, P. Stankus, A. 
Ablavičinskas, J. Venckus, M. 
Plung:s, P. šeštokas, B. Ši- 
rius ir A. Tranauskas. 

Po $3.00: 
P. Keršulis, A. Šulskis ir 

K. Šerpitis. 
Po $2.00: 
K. Keršulis, St. Šiliunas, B. 

Šuska, A. Macenas, J. Alek- 

Amerikos Lietuvių 
MOKYKLA 
Mokinama: anglijkos ir lietuviikos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystės, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 
\'alst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilietustės, 
dailiarajystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po pietų. Vak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra prl- Į 

pažintas Washiūgtone, D. C. už tikra 
ir geriausią, gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetite;, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutcs 
Stomach Bittera viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta pris'ųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamjstų. 

Pasarga. Reikalaudami pr-isiŲskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31 st St., Chlcago, II!. 

sandras, A. Šimaitis, J. Sed- 
nauskis, A. Dovidonis, St. Ba- 
ranauskas, K. Gedvilas, J. Ma 
siokas ir K. Bučinskas. 

Po $1.00: 
J. Meironas, A. Šiliunas, Ą. 

J urpalis, J. Petravičia, J. Gu- 
ginis, j. Raunas, A. Kvedaris, 
St. Petniunas, JNI. Šoblickas, 
K. Kančius, P. Lidniontas, 

Stanislovaitienė, K. Abla- 
činskas, M. Aleknienė, A. Ra- 
štutienė, J. Urnikas, P. Gra- 
vickas, J. Simaitis, Y. Šranau- 
ža, Y. Bagušinskas, J. Grin- 
cienė, j. Samolis, P. Gedvilas, 
Ą. Stankevičia, J. Labeika, A. 

Dragūnas, P. Briškauskas, P. 
Kišiokas, St. Povilauskas," P. 
ir P. Brigmontas. 

Po 50 c. 

A. Kunčis, V. Gabrienė, M. 
Makaraitis, J. Tamošiūnas, A. 
Stanislavičiutė, j. Siriunas, St. 

Minelga, P. Šiliunas, A. Ja- 
rašiūnas ir F. Grinčius. 

r'p 25 c.,, 
Ramanauskienė, Krikš- 

tolienė, J. Šernas, J. Stanislavi 
čia, B. Grigaliūnas, M. Berno- 
tienė, D. Yedeckis, P. Šimai- 
tis ir J. Kukuraitis. 
Aukų surinkta .... $252.05 
Už įžangą i svetainę .. 56.57 

Kartu $308.62 
Vietinis. 

1 
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KNYGA "VALGIU GAMINIMAS IR NAMU 
PRIžIT'RtiJiMAS. — Kurioje telpa 400 gt- iausių parinktų ir išmėgintų 
valgių. Gražiai sutaisyta turi 164 puslapių. Didžio 9x6. Kaina $1.00 su 

yrisluntimu. Apdaryta $1.50. Prisiųsk $1.00 {dėjęs { laiaką. ir knygį 
tuojaus prisiusime. Adresas: 

JUOZAPAS P, BUDRICK 

3343 S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS. 

V> Žmogue kasosi galvą, 
s 'cad palengvint niežėjimą. 

Kasįmasi pasidaro papro- 
čiu. ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučioms. Bet jis 

A žino, kad jam niežti, ir 
| visi kiti tą žino. v 

® 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 

r" o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai orašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvvkstančių nou pleiskanų. 

RUPFLES 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgytnas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. 

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f 

AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Bro&dway. New York 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIS 
$25,000.00 

Siuskit Pinius Lietuvon 
gentims 

Padarykite Linksmas Šventes 
Suteikite jiems savo pinigišką paramą 

Musų bankas turi speciali pinigų siuntimo skyrių, per kuri 
galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinamą kainą. Lietuviai 
pas lietuvius! 

Banko turtas virš $1,800,000.09 
Parankus—Stiprus—Saugus Bankas 

VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS. PREZ. 

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

VICE-PREZ. IR KASIERIUS. 

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

VALANDOS. — Kasdien nuo 9 ryto iki 5 po pietų. Utar- 
ninko ir Subatos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare. 

T II n I Reikia Sukelti T || f* | 
į y y J Lietuvcs p,iikoii|! | U u u 

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

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį t.arp 
"Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant S]/2 nuoš." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 

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

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

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

LIETUVOS BONU iZDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo ' 

laišku prisiunčiu pirmą mokestį $ 
Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas \. 

Gatve 

Miestas 



Y 

Vietines Žinios 

PRANEŠIMAS DR-STĖS 
SY. JONO EV. 

Dr-ste Šv. Jono Evangelisto 
laikys savo priesmetinį susirin 
k imą nedėlioję, gruodžio, 28 d., 
Piev^ Apveizdos para p. moky- 
klos kambaryje — 1-mą vai., 
po pietų. Kiekvienas narys pri- 
valo pribūti nes bus rinkimas 
nanjos valdybos sekantiems 
1(>20 metams; taipgi yra daug 
draugijos reikalų dcl apsvarstv 
mo, Visi kviečiami atsilanky- 
ti. 

Valdyba. 

INDOMUS VAIKŲ 
KONCERTAS. 

Nedėlioj, gruodžio 28 dM 
Mark White Square svetai- 
nėj, Halsted ir 30-tos gat- 
vės, atsibus koncertas vai- 
kų choro "Jaunoji Birutė" 
— po vadovyste S. Staniu- 
liutės. Šis choras buvo su- 

tvertas pa^tungomis S. L. A. 
208 kuopos moterų; tai bus 
pirmas jų pasirodymas ant 
scenos. Kartu su jais daly- 
vaus ir "Ateities Spindulio" 
vaikų choras iš Roselando. 

Siunčiame pinigus į Lietuvą 
Kursas $4.50 už 100 Lietuviškų Markių. 

Norintiems išvažiuoti į Lietuvą parūpiname paspirtus. 

AMERICAN EUROPEAN BOREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai. 

3249 S. IIALSTF.D STREET, CHICAGO, ILL. 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 
m ■ 

■ ■■ 

Ar turite dukterj šešiolikos metu amžiaus, ar senesnę, j 
kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus sviruoja- j 

, te nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka mūsų šalies kalbą, tai mes galime pasa- i 

kyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gerą mo- 

kesti gražiose apystovose. Ji bus globoje puikiausių mo- 

terų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- 
tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgau, kuriais 
ji gali gėrėtis panupintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, 
jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji 
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 i 
nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji 
gali rasti ramų katnbarj, kur sofos aprūpintos su prigalviais 
ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba ! 
ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- j 

r žius ir jai bus paskolinta tai dienai* sausi čeverykai ir sau- 

sos pančiakos. O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
; žiu kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
į Mk ji nori nieko nemokėdama už tai. j 
į Nėra toktos vietom mieste, kur jauna mergina butų ge- 
! riau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos ofisuo- 

| sc. Niuo tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rūpes- 
tingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji esti po malonia prie- 
žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigelbsti jai visame, 

i Gydytojai, kiti gciiausieji 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 

Į pas save namuose- Mes jau <laug turėjome lietuvaičių, 
kurios yra puikiomis telefonistėmis. 

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. Wash- 

ington St. ir pasižiūrėkite patįs, kokios pageidaujamos vie- 

tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 

kraštuose ir ji pramokus lavinimosi sk/riuj, gali gauti vietą 
| arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitą įdomią 
darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 

i prašydami knygutės — "Booklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 

DEPARTMENT 
9TH FLOOR 

311 W. WASH1NGT0N STREET 

Telephone No. "OFFICIAL 300". 

Programas bus įvairus ir su 

sidės iš solo, duetų, šokių, 
piano (solo), deklamacijų ir 
sudainavimo keleto dainų 
(•abiejų chorų). 

Širdingai kviečiame kon- 
ceitan visus, kurie interesuo 
jasi muzika ir vaikų lavi- 
nimu. Programas prasidės 
3-čią vai. po pietų. Įžanga 
veltui. Rengėja. 

T. M. D. 22 KP. NARlU 
DOMAI. 

T. M D. 22 kp. susirinki- 
mas įvyks gruodžio 28 d , 

nedėlioje, — nuo pirmos 
valandos po pietų "Lietu- 
vos" Bendrovės svetainėj— 
3249 So. Morgan Str. 

Gvardija D. L. K. Vytau- 
to laikys savo priešmetinį 
susirinkimą nedėlioj gruod. 
28 d. Prasidės 2 vai. po pie- 
tų, Šv. Kryži;-s parapijos 
svetainėj. Kviečiame susi- 
rinkti visus Gvardijos na- 

įius. Bus rinkimas valdybos 
ateinantiems J920 metams. 
Kartu bus duodamos dova- 
nos neėmusiems pašelpos 
per 10 metų iš Gvardijos. 
Gaus labai gražią dovaną 
apie 25 sąnariai. Priegtam, 
yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. N jpamirškite 
pribūti ant viršminėto laiko. 

J. Letukas, Pirm. 
J. Legnugaris, Rašt. 

4634 So. Wood Str. 

ST. PAUL, MINN. 

Draugystės Broliškos Pa- 

gelbos pusmetinis susirinkimas 

j vyks gruodžio 28 d. 1019. 2 

va!, po pietų, Nortli Centr. 
Coml. Club Svetainėj. Malo- 
nėkite visi atsilankyti, nes bus 

daug svarbių reikalų. Taipgi 
bus L. G. D. 13 skyriaus susi- 
rinkimas viršminėtoj dienoj ir 

svet., kaip 4 vai. Kviečiame 
tfistis narius atsilankyti kadan- 

gi reikės apsvarstyti apie išlai- 
mėjima niusų pradėto darbo. 

J. Kunsaitis, pirm. 
A. Mondikc, rast. 

REIKTA 
L E BERTU. 

Pastovus darias. 
Mums reikia 50 vyrų, 

Atsišaukite: 

23čia ir So. Racine Ave. 

Gaukie kopija Severos lietuviuko kalen- 
doriaus 1920 motam9 savo aptiekoje, arba 
paraSyk ir pareikalauk tiesiog L 40 mus* 
Gaunamas dovanai 1 

Kosulys 
yra tai įkyrius symptoma9, kurs 
neretai 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 !or Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosulio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkii.h kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir s^zmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jusų apiiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. tak- 
sų, arba 50 ct. ir 2 ct. taksų. 

DR, V01TUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 

• faiengvjs amų įtempimų. Kas yra prie 

} žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 

užaugusus karščių a»vių krtivos akis, 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkreipamo į mokyklos vaikus. 
Teisingiai nrirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryte 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro store 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 

Tflephone McKinlcy 49S8. 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3114 W. 4211 d ST., CHICAGO 

Ynlaridos: nuo 4 iki 8 vakaru. 

p:L£'E:'"Gr'MAKAR | 
...Piano Mokytoja... 

4515 SO. WOOD ST. CHICAGO j 
Duoda lekcijas skambinime pianu j 

pagal sutartį. 
Baigusi muzikos mokslus Chicagoft j 

m./^_u—" 

Phono Boulevard 21C0. 

Dr.A.J.Karalius i 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: S iki 12 ir 4 iki 9 j 

vakąrais. į 
3303 So Morgan St. j 

Chicago, 111. 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių regč-' 
jimu, taip, kad vieko nepralcistumei per visus 
metus, kas tau gali buti naudinga. Toliregystė' 
praįalinama. Pasitarkite su manim prit-j ei- 
nant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalit s' airiu jr 
galvoi skaudėjimus, trumparegys»r toli-1 
regvstč prajalinama, ] asitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas lfi-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o aptickos; Tėmy 
kite j mano parašu! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

SUČEDYK PINIGUS. 
Tik-ka išėjo iš spaudos knygelė 
"DAKTARAS NAMUOSE". 
Aprašo visokias vaistžoles, šak 
nis, žiedus ir tt. ir kokiomis li- 

,mi> yra tinkamos, su lotyniš 
kais užvardijimais, taip, kad 
kiekvienas galės gauti bile ap- 
tiekoje arba pas mane. Be to 
yra visokių receptų, slaptybių 
ir gerų pamokinimų; daktarui 
reikia mokėti kokius $5.00 už 
viena rec°pta, o čia gaasite net 
$3.50 už $1.00. 

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson av. Roehester N. Y 

REIKALAU [AME AGEN- 
TŲ. 

I 

Reikalaujame pramoninin- 
kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartų žmonėms kaip 
siųsti' pašelpą giminėms j Lie- 
tuvą. Mes jjrisiųsime pilnas in- 
strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čeverykų), 
drabužių (drv goods) ir gro- 
serniu krautuviu savininkams c c 

,tą apsiimti. Rašykite i Lietu- 
višką — Terptautišką Pramo- 
nes Bendrovę; po vardu. 

Slavonian Trading Corpora- 
tion, Inc. 

13-21 Park Row Xe\v York, 
N. Y. 

Reikalinga sena moteris. Vai 
Ikų prižiūrėjimui, namų darbo 
I nereikės dirbti, kambariai šil- 
domi garu, geras užlaikimas. 
Atsišaukite pas: 

J. Šatkauskas, 
620 \Y. 35th St. Chicago, 111. 

Reiaklaujama "can labelcs*' 
Gera užmokestis; pastovus dar 
bas. 

2226 So. La Salk St. 

Parsiduoda (dry gtoods 
store) krautuve iš priežasties 
mirties šeimynoje. 

Jerry Lenoskv, 
2444 West 46th Place., 

Chicago, 111. 

REIKALINGA MERGINA. 
Reikalinga jauna inteligen- 

tiška mergina į dentisto ofisą 
už pagalbininkę su biznio pa- 
tyrimu. $25.00 į savaitę. 

Dr. E. Zipperman, 
1401 So. Halsted St., 

Telefonas Canal 222. 

REIKIA LEBERIU. 
j faundry. Pastivus darbas. 

atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

AS ADOMAS A. KARALIAUSIĄS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjcs pilvelis buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimaib Kraujo, Inkstų, Nervų i* abelnas spėkų nustojimas viso kuno, lr buvau nustojęs vil'.iss, kad begyven- siu. Visur jieįkojau na u pagelbos. resigailėjau visoje Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau tavo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salut'.ras vaistų, Bltterio, Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų ir Reumalizmo 
gyduoles, ui po suvartojimui minCtos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Krauju išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas p-anyko, diegliai nebe^adė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyk* po užmušimui visu Hmi- R*- 
giu 3 agnesly išgerdavau kas savaiti po buteli Sa- lutaras, Bitteria, ir po 3 mčn. savo paveiksle pama čiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykig dJkoiu Galu tai 16 mylistų geradijistei ir linkiu ri-siems savo draugam* ir pažįstamiems au tokiais at sitiklmais patariu nuoširdžiai kreiptia prie Salutaras: 

SALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENA8. Prof 
1707 So. Halsted 8t» Phone Caria 6417 Chlcago, Kilnoti 

PRAKALBOS, TEATRAS, DAINOS, DEKLEMA- 
CIJOS IR BALIUS. 

Rengia Lietuviška autiška Draugystė Vienybė. 
GRUODŽIO, DECEMBBER 31 DIENĄ 1919 m. 

M. MELDAŽIO SVETAINEJE, 2242 W. 23 rd PI. 
Svetaine atsidarys 6 valandą, vakare. Prakalbos prasidės 7:30 vai. vak. 

1NŽANGA 75 C. 50 c. 35 C. YPA'TAI. 
Kviečiame viąus Lietuvius ir Lietuvaitės atsilankyti ant šjto pukaus vakaro, linksmai senus metus pabaigti ir saujus sulaukti. Kalbės "Naujiesų" Redaktorius, P. Grigaitis, dainuos Chicagos Vyrų Choras loš veika!' "Daina be galo" po to deklemacijos ir linksmus šokiai tęs*s iki vėlybam laikui. Kviečia, KOMITETAS. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO. HALSTED ST 

Męs užaikome pilnai visokio ta- 
voro: Atsakančių Laikrodėlių 
14 Karato Šliubinių Žiedų ir vi- 
sokių Auksų ir Deimantų. Vis- 
kas yra parduodama su viena 
pertikrinta žemiausia kaina. Vie 
na prekė dėl lvilsų. Žemos pre- 
kės. Atsakantis tavoras. Grynas 
patarnavimas. 

Priimame Liberty 
Bondsite už pilną 
vertę. 

P. K. BRUCHAS, 3321 SO HALSTED ST. 

REIKIĄ 

REIKIA MERGINU, MOTE 
RU IR BACH DARBINIU- 

KU. 

prie operavimo punch presserio, paty- 
rimas nereikalingas. Lengvas ir svarus 
darbas ir galima išmokti j trumpą 
laikų. Gera mokestis besimokinant. 
Patyrusios merginos uždirba 
iki $30. j savaitę, darbas nuo šmotuku 
Extra bonus pastovioms darbininkėms 
Moka kas savaite, šviesi dirbtuvė, kuri 
kątik pastatyta, turi visus naujausios 
gadynės parankumus darbininkams, 

i 

Valandos: nuo 7:30 iš ry- 
to iki 4:310. Subatomis iki 
11:45. 

Victor Maruitacturing and 
Casket Co. 

5750 ROOSEVELT ROAD 

REIKIA PATYRUSIŲ. 
Bag thatchers 

Atsišaukite pas 
M. S. Goldberg, 

1508 Newberry Ave. 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rly su šeimynomis ir nevedusiu į Ken 
tucky Valstiją.. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia, mokėti. Streikų 
nėra. kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

EXTRA BAPGENAS 
Ant Bridgeporto. 

Parsiduoda mažiau kaip už 
pusę prekės 2 šeimynų me- 
dinis namas po 4 kamba- 
rius, toiletai ir maudynes vi 
duje. Perkė tiktai $1200. 
Priežastis pardavimo, mote- 
ris savininnkė išvažiuoja į 
kitą miestą. Šitas namas tu- 
ri buti parduotas j 10 dienų 
laiko, kas pirmas atsišauks, 
tas tą namą įgis už tą pre- 
kę. Parduoda. 

FIRST NATIONAL 
REALTY & CON. CO. 

840 W. 33rd St., klauskite 
Klauskite K. J. Fillipovič. 

PAJIEŠKAU savo pus- 
brolio! Jono Žilinsko, kuris 

apie 3 metus tam atgal gy- 
veno Ansvnia, Conn. Jis 
yra 25 metų amžiaus, pa- 
eina iš Marijampolės aps- 
kričio, Kalvariojos vals- 
čiaus, Brazavo kaimo. 

Gavau laišką nuo jo tėvo 
iš Lietuvos; yra labai svar- 

bių reikalų. 
Jis pats ar kas apie jį ži- 

note, meldžiu atsišaukti. 
Vincentas Birgelis, 
2852 W. 39th Str., 

' Chicago, 111. 

Pajieškau švogero Ignoco 
Miltaikio, kuri gyveno Ragu- 
viškiii sodos, Ignoco šlusnio 
ir brolį Miltona gyveno novso 

džio sodą jie patis ar kas juos 
žino atsišaukite Kazimieras 
Mazonu 4543 California A ve.. 

Chicago, 111.- 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška peka*ne Jolle- 

te. Biznis išdirbtas 14 metų. Pardavi- 
mo priežastis savininkas eina | kitę 
biznj. Pekarne aprupįnta miltais, me- 

džiais. anglėmis, koksais ir kitų ko 
ant visų metų. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algminovncz, 
223 Casldy Ave.. Joliet. Iii. 
Telefonas Joliet 3961. 

* 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula Ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti Ir vartoti J- 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
u| $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 

lus, gerlausės rūšies vynai, gvarantuotl 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubini 
greitai. Pribiųskite mumB $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženklin- 
liais. 

W/LLIAM KLAEs li\8TITŲTE 
DEPT. 5? M7LWAUKEE. W/0 

Phones: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.PH. 
DRUG STORE—AP77EKA 
Pildome Visokius Receptus 

3001 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. M. T. STR1K0LIS 
LIETUVIS 

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

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselamlo: 10900 Mlchigan Ave. 

Telefonas Ptillman 342 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 il:l 7. 

Telefonas Yards 723. 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 4712 S. Ashland Ave. 

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

po pietų. 7 iki 9 vak. 
Rezidencija: 3336 \V. 66th St. 

Telephone Prospect 8585 

leiephonc Yards 1533. 

DR. J. KULJS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vvrq 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas gyrų ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas li- 
gas vyri;, moterų ir vaiKij, pagal nau- 

jausias metodas. X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street. 

Valandos: nuo 10—12 rietu ir 6—8 
vakarais. Telefonas Canal 3110. 
Gyv.- 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: 8—9 ryto' tiktai. 

Jelcffcone Drover 7042. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valanilos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
N«dėIiomis pagal sutarimu. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvjs. 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, designing. die- 
nomis ir vakarais del b;znio ir namŲ. 
Paliudijimai išduodami ir vietos parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti pattrim.j. 
2407 W. Madison St. 6^05 So. 
Halsted St. 1850 \Vells Street 

Tel. Yards 3654. 

Mrs. A. 
Michniewich' 
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika- 
vusi l'cnnsilvaniji s 

hospitalėse. Pasekmių 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rpdj 
visokiose liRose mote- 

rims ir .merginoms. 
3113 80. Hatsted 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 

AKUSERKA. 

uo 6 Iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro. 

DR. J. SH1NGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką 
Speciališkumas. 

1229—49th Ave. Tel. Cicero 3656 
Ofisas: 49tn Ct. prie 13-tos. 

Telefoną* Cicero 

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

3149 SO. MORGAN ST, kertė ?.2. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišky 

ir ChroniSkų Ligų. 
Valandos: 9—10, 12—2 po pirtų, 

6—8 v ak., N'edėl. 9—?. 
TELEFONAS VARDS 637. 

Telefhone Drover S0S2. 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 HALSTED ST., CHICAGO 
Valando»: tiuo 10 ryto iki 8 vakare, 

Nedčliomis ragai sutartį. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTI3TAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vak. 

1739 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 
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