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Bolševikai paeme Bucharą ei- 
dami ant Indijos. 

J 

Leninas priešingas sukilimui Italijoj. 
Talkininkai jieško budo turkams tremti be 

sukėlimo levelucijos, 
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ BU- 
CHARĄ, EIDAMI ANT 

INDIJOS. 

Londonas, sausio 9 d. —; 

Karės raštinei pranešama,' 
kad bolševikų pajiegos pae- 
rnė Bucharą, sostinę svar- j 
baus chanato Bucharos vi-j 
dūrinėje Azijoje, kuri stovi 
p^r mažiaus kaip 200 mylių 
nuo Afganistano sienos. To-| 
liaus į vakarus sovietinės 
kareivijos užėmė Krasno- 

vodską, ant rytinio Kaspijos 
juros kranto, kaip praneša- 
ma iš Maskvos. 

Susispietė Turkestane. 
Bolševikai paėmė tiesų 

susinėsimą gelžkeliu tarp 
Užkaspijos ir europiriės Ru- 

sijos ir galės sutraukti dide- 
lius kariuomenės burius Tur- 
kestane, kad išten ėjus va- 

karų linkui ant Kaukazo ir 

pietų linkui ant Persijos, ku- 

ri dabar yra po Anglijos 
protektoratu, ir ant Afganis 
tano. 

bolševikų vaiazios uzreis- 

kė norą įsįgauti Persijon per 
Chorosaną, tuojaus paėmę 
savo kontroleri Kaspijos ju- 
rą ; dabartiniai pranešimai 
rodo, kad sovietiniai garni- 
zonai Chorosano pasieniu 
yra smagiai sustiprinti. 

Yra sakoma, kad galutinu 
^Holševikų tikslu yra puoli- 

mas ant Anglijos; tuoju 
tikslu jie mano sukelti Af- 

ganistano ir kitų mahome- 
toninių šalių žmones ir su 

jais drauge eiti ant Indijos. 
Žinios pasiekusios Londo- 

ma daugybės agentų propa- 
gandai varyti ir jų daugu- 
mas jar esą pasiųsti Persi- 

jon ir Kaukazan, kaip sako- 

ma, gausiai aprūpinti netik- 
rais Anglijos pinigais. Pra- 

nešama, kad 1,500 sovieti- 

nių agentų iš Gruzijos ii 

Azerbaižano perėjo Persi- 

jon; akyvaizdoįa to valdžios 

priešingos bolševikams ėmė 

rūpintis tuo, kad sustabdžius 
šitą judėjimą. 

Maištuoliai laiko Irkutską. 
Šituo tikslu, esą mokina- 

na iš anglų šaltinių Irkutske 
sako, kad 9,000 sukilėlių lai 

ko Irkutską, rytų Sibire. Jie 

apsiginklavę kulkasvai 
džiais, turi ėroplanus ir ji 
jiegos viVauga. 

Gen. Semenovas su save 

pajiegomis rytinėje pusėj< 
fe;Čitos, bet yra abejojama 

kad jis galės savo pozicij* 
išlaikyti; sako, kad jis sau 

kėsi pagelbos pas japonus. 
Bevieliaiit telegrafu i 

Maskvos pr<ę*Šar a, ka< 

paėmimas Bcrdiansko pave 

da bolševikų valiai Mėly-j 
nąsias juras ir verčia Deni- 
kiną visai pasiduoti. 

Bevielis paduoda praneši- 
mą iš Rymo, kad Italijos at- 

stovų delegacija vykstanti 
Rusijon padėties tyrinėtų. 

LENINAS PRIEŠINGAS 
^SUKILIMUI ITALIJOJ. 

Rymas, sab^io 8 d. — 

Laikraštis Epoca sako, kad 
Nikolai Lenin parašęs antrą 
laišką socialistų partijos di- 
rektoriams, kuriame jis pra- 
šo jų nekelti revoliucijos, 
kuri dabartiniu laiku netu- 

rėtų pasisekimo. Jis pridu j 
na, kad revoliucija Italijoj' 
skaudžiai atsilieptų \ rusų' 
sovietinę respubliką, kuri į 
rengiasi tartis su buržuaži-| 
nėmis galybėmis kas del pri- 

1 pažinimo dabartinio dalykų 
'stovio Rusijoje ir taipgi kasi 
'del svarbių ekonominių su-| 
, tarčių. j 
! TALKININKAI J1EŠK0 
BUDO TURKAMS TREM- 

TI BE SUKĖLIMO 
REVOLOUCIJOS. 

į Washington, saus. 9 d. — j 
: Netekę vilties, kad pavyks 
! prikalbinti Suv. Valstijas 
• globėtis Turkija, talkinin- 
! kai bando išrišti klausimą 
i ištrėmimo turku iš Europos 
'nesukėlus mahometonų iki 
tokio laipsnio, kur butų pa- 
įvojinga Europos tautoms 
kontroliuoti juos. 

Žinios pasiekusios "VVash- 
ingtoną rodo, kad šitos pa- 
stangos yra daroma ne Pa- 
ryžiuje, kur yra augščiau- 

i siu ji taryba, o už jos ribų, 
I bet manoma, kad bus rei- 
kalingas aagščiausios tary- 
bos patvirtinimas priimtojo 
pieno, kad jis turėtų svarbą. 

Turkai priešingi trėfnimui. 
Pranešimai iš Indijos, Ai- 

gipto ir kitų šalių, kur ma- 

hometanai yra skaitlingi, 
rodo, kad visur smarkiai 
piiešinamasi turkų trėmimui 
iš Europos; mahometonai 
būtinai nori ^palaik;, ti savo 

bažnyčios galvą Konstanti- 
nopolyj ir grūmoja baikota- 
vimu krikščionių biznio ir 

! 

,pirklystės ir net pačia kare. 

Taigi talkininkų užsienių 
viršininkai bando surasti bu 
dą patenkinimui mahometo- 

| nu ir podraug paliuosavim'ii 
'iKonstantinopolio nuo turkų 
[valdžios. 

Vienu tokių projektų yra 
"ipavesti Konstantinopolį tau- 

c|tų lygos kontrolei, apskel- 
nbus miestą laivų uostų ir 

j palikus vietos reikalus vesti 
komisijai nominuotai Indi- 

jos, Aigipto, Tuniso, Morok-j kos mahometonų ir gal net 
Filipinų malajų, jei pavyks 
prikalbinti Suv. Valstijas i 
prisidėti. 

Šita komisija turėsianti 
pilną galią kontroliuoti Kon 
stantinopolį politiniai ir acl- 
rninistraty kaipo vietinė 
valdžia, bet mahometonų 
patenkinimui bus leista sul- 
tonui ir jo svitai gyventi ten 
ir pildyti savo funkcijas 
kaipo bažnyčios galvai. Jo j 
pozicija iš dalies busianti S 
tokia jau kaip ir popiežiaus 
Ryme. 

DIDELIS EŽERAS KUR 
MIESTAI BUVO. 

Mexico Miestas, sausio 9 
d. — Septyni miestai arti 
Teocelo nuo Jalapos į pie- 
tus, kaip širyt apturėta iš 
Teocelos per Vera Cinzą žf-j 
nia tvitrina, del žemės dre- 
bėjimo tapo miestai užlieti 
ir dabar ten, kur jie stovėjo, 
yra didelis ežeras. Trisde- 
šimts keturi kūnai tapoiš- 
imti tuojau laiku kada žinia 
iš Teocelos buvo siunčiama. 
Užlietieji miestai yra šitie: 
Tlafcanaian, Ouiezmitlan, Co 
asteleca, Tosigue, Ixtlahua-. 
can, Choloya ir San Jose-1 
Achilchica. i 

LENKAI LAIKO GELŽKE-1 
LIO LINIJĄ. 

Paryžius, sausio 8 d. — 

Iš Varaavos pranešama, kad 
lenkai turi paėmę vi«ą Ka- 
rnenec-Podolsko-Prjskurovo 
Staro Konstantinovo gelžke-. 
lio liniją. Pranešimuose sa- 

koma, kad lenkų karės vy-; 
riausybe žada okupuoti visą1 
kraštą evakuotą Denikino; 

pajiegu ir neužimtą bolševi-j 
kų. 
Tą kraštą užėję piėšikų gau 
jos, kurie plėšia ir degina j 
miestus ir kaimus ir gyven- 
tojus laiko išsipirkimui. Len 
kai mano sustabdyti šitą be- 
tvarkę. j 
ANGLIJOS GELŽKELIU | 

TARNAUTOJAI ATMETĖ.1 
VALDŽIOS IŠLYGAS, j 

Londonas, sausio 9 d. — 

Gelžkelių tarnautojų unijos 
delegatai suvažiavę čia šian- 
dien nusprendė atmesti vai-j 
džios išlygas susitaikymui i 

kas del žemesniųjų laipsnių' 
darbininkų reikalavimų pa- 

į kėlimo mokėsties. Nutarė 

j pavesti valdžios pasiulinimą 
i vėl uni jos perpetiniams, 
kad jie tartusi toliaus su val- 
Idžia. 

FRANCUZU DARBININ- 
KU VADAS GAL BUSIĄS 

LYGOS VADU. 

Paryižus, sausio 9 d. — 

prancūzų darbininkų vadas 
Albert Thomas žada atsisa- 
kyti nuo pareigų atstovų tu- 
.te, kad užfimus tautų lygos 
i skyriaus vedėjo vietą, sako 
laikraštis Echo de Paris. 

GEN.-LEITENAN fAS LIATUKAS. 
Vyriausias Lietuvos Kariuomenės Vadas. 

Gin.ė 1876 m. sausio 26 cl. Paclevaičio kaine, K ve- 7 • 

darnos parap., Raseinių apskiičio, Kauno gub. 
Vidurinę mokyklą baigė Rygoj Mikalojaus gimna- 

zijoj, o pirmas keturias klases Palangos gimnazijoj. 
Karo mokyklą baigęs Vilniuje. I paskutinį karą 

1914 m. išfrjo su Štabo kapitono laipsniu, o bai^ė Rusų 
karą pulkininko laipsniu. Rusų karėj buvo vieną sy- 
ki kontuzintas ir du sykiu sužeistas. 

Dabar yra brigados viršininku. 
Sausio,"vasario mėn. buvo Generalio Štabo Vir- 

šininku. : •' 

Dabar eina Vyriausio Karo Vado pareigas. 

Bolševikai paėmė 60,000 
Belaisvių 

Londonas, sausio 9 d. — 

Kaip praneša bevielinė te- 
egrama iš Maskvos, miestas 
Krasnojarskas, rytų Sibire, 
oateko į rankas bolševikų. 

Likučiai pirmos, antros ir 
.rečios priešo kareivių pasi- 
iavė ir belaisvių suskaityta 
jau 60,000. 

Krasnoja"skas stovi prie 
sibirinio gelžkelio apie už 
300 mylių nuo Tomsko į ry- 
tus. Miestas stovi ant kairio- 
jo Enisejaus upės kranto. 

TIESUSIS KABELIS I 
MANILĘ VĖL NUTRUKO. 

San Francisco, Cal., saus. 
8 d. — Vietos komercinio 
pacifikinio kabelio kompa- 
nija praneša, kad vietinis 
tiesus kabelis per Pacifiką 
Manilėn vėl yra nutrukęs 

JUDENIČO KARIUOME- 
NĖ GELBĖS DENIKINUI. 

Stockholm, saus 9 d. — 

Sulig pranebimu iš Helsing- 
forso laikraščiui Tidningen. 
Estonija sutikusi paklausyti 
gen. Judeničio prašymo ir 
leisti persikelti jo karei vi- 
joms pietinin rusų frontan 
sustiprinimui gen. Deniki:.o 
pajiegų. Sakoiha, kad Esto- 
nija pagslbfcsianti karei- 
viams persikelti vandeniu. 

JAPONAI APRIBOJA 
PLOTĄ GYNIMUI NUO 

BOLŠEVIKU. 

Tokio, sausio 9 d. — Mi- 
nisterių pirmininkas ir karės 
ministeris turėjo pasitarimą 
su imperatoriaus artimiasiu 
patarėju princu Jamagata. 
Laikraščiai grieštai pasida- 
lino kas del naudingumo pla 
čiaus kištis į Sibirą. Kabine- 
tas yra tos nuomonės, kad 
reikia susiaurinti, japonų 
saugojamą plotą, ištraukiant 
kariuomenę iš Amūro apy- 
gardos ir paskaidant ją taip, 
kad saugotų ji Mongoliją, 
Manžuriją, Korėją ir pačią 
Japoniją nuo bolševikų Įsi- 
veržimo. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BERDIANSKĄ. 

Londonas, sausio 8 d. — 

Bolševikų, raiteliai paėmė 
miestą Berdianską, vieną 
puikiausių uostų ant šiauri- 
nio Mėlynųjų jum kranto. 

\ 
1 

REVOLIUCINIS JUDĖJI- 
MAS BULGARIJOJ 

PLEČIASI. 

Geneva, sausio 9 d. — 

Sulig pranešimais apturėtais 
'čia iš Belgrado, Bulgarijoje 
| plečiasi revoliucinis judėji- 
mas tarp kaimiečių ir dar- 
bininkų. Sakoma, kad strei- 
kininkai suplaišė kitą gelž- 
; kelio tiltą. Karalius Boris ir 
| jo šeimyna esą užsidarę ru- 

jme. kuri saugoja didelė sar- 

'gyba. 

VOKIEČIŲ VALDŽIA ATSIPRAŠO 
TALKININKŲ Už ĮŽEIDIMĄ 

IR VAGYSTES, 
Berlinas, sausio 9 d. — 

Vokiečių valdžios vardu 
kancleris Bauer šiandien už 
tikrino gen. Niessell, talki- 
ninką šalių komisijos vadą, 
kad jam labai gaila del tų 
įžeidimų kuriuos padalė von 

der Goltko komandos karei- 
viai komisijai Pabaitijos' 
evakavimo laiku. 

Valdžia pradjejo tyrinėti, 
reikalaudama greito nubau- 
dimo nusikaltusių aficierių 
ir kareivių, ir atsargos afi- 
cierių, kurie gelbėjo maištui 
ir trukdė "misiją. s 

Kalbėdamas apie atlygini- 
mą už paimtą ir sunaikintą 
nuosavybę Pabaltijos kraštą 
priešingai sutarčiai, kancle- 
ris išreiškė norą išpildyti rei- 

kalavimus, bet prašė laiko, 
neturėdamas reikalaujamos 
apšties po ranka. 

Svairbiausiais rekalavi 
mais yra: 120 garvežiu, 1200 

vagonų ir 15,000,000 patro- 
nų. Baueris prižadėjo užmo- 
kėti du trečdaliu iki sausio 
10 d., o likusią dalį ik saus. 

15 d 

PANAIKINK GĖRIMUS IR1 
KILS MAIŠTAS, — SAKO 

PJVMNIGAS. 

Syracuse, N. Y., sausio 9 
Dabar viešinčio čia Londo- 
no Westminstrio koplyčios 
klebono, kun. G. Campbell 
Morgan'o nuomone įvedus j 
prevartinę blaivybę, tuojaus 
kįla revoliucija. Girdi. 
"Kaip tik didelė šaUsųv-maiL- 
kina stiprių gėrimų vartoji- 
mą, ji turi rengtis prie revo- 

liucijos. Kada žmogus sus-! 
toja gėręg, tąsyk jis prade-j 
Ida galvoti. Visas revoliuci-j 
inis judėjimas Rusijoje atsi- j 
Į rado vodką panaikinus, i 

i Kaip tk Londonas įves blai- 

vybę,'tuoj rytinis galas su- 

|kils," pasakė jis. 

KARĖ KANADAI LĖŠA- 
VO $1,500,000,000. 

j lorcnto, unt., sausio Vi cl.— 
Kanados valdžia ir finansi- [ 
ninkai renka žinias, norėda- ( 
mi žinoti, kiek lėšavo Kana-; 
dai pasaulinė kare. Oficialė 
ir pusiau oficialė statistika 
parodo, kad Kanados pini- 
ginės karės lėšos išneša $1, 
500,000,000. Iki kovo mėn.Į 
1919 m. karė lėšavo $1,323,; 
793,312, o nuo to laiko lėšos 
apskaitoma ant $250,000,! 
000. 

TELEFONAS IŠ BERLINO 
STOCKHOLMAN. 

i 

Berlinas, sausio 8 d. —, 

Titk-ką tapo atidaryta te- i 
lefono linija iš Berlinoi 

[Stockholman. Tai yra ilgiau j 
Isia pasaulyje telefoninė lini-j 
ha; visas tolumas yra G25 
i mylios, kurio aštuoniosde- 
1 
šimts mylių nutęsta kabeliu, j 
ITALAI STATO DIDELI 

ORLAIVĮ. 
! 

•įįt 
Rymas, gruod. 22 d. — 

i Italu karališko laivvno or- 

| laivių stotyje Ciampino sta- 

jtoma didelis diridžiabelis 
i per Atlantiką skristi, galis 
i paimti 150 pasažierių ir vi- 
dutiniai galįs nuskristi po 
75 "• vlias į valandą. 

o, aivio ilgis išneša apie 
400 pedų, o talpos turės 

apie 1,990,000 kub. pėdų. 

DRAUDŽIA TYRINĖTI 
SUV. VALST. AGENTU 

PASIELGIMUS. 

Younggstown, Ohio, saus. 

9 d. — Skunclavedis mull 
šiandien pasakė, kad teisė- 
jo Andersono vakarykštis 

S K 
4 

prisakymas didžiajam posč- 
dininkų teismui ištirti vie- 
tos fecieralių agentų taria- 
mus žiaurius pasielgimus, 
nebus .išpildytas, kadangi 
vietos valdžios negalį kištis 
į federalės valdžios veiki- 
mą. 

KALTINA MEKSIKOS 
MAIŠTININKUS DVIEJŲ 

AMERIKIEČIU UŽMU- 
ŠIME. 

Mexico Miestas, sausio 9 
d. — Sulig vidaus reikalų 
skyriaus vakar paskelbto- 
mis Tampicos valstijos vir- 

šininkų telegramomis, du 
cmei ikiečiai J. Roney ir 
Eare Boles buvo užmušti 
maištininkų šio mėnesio pra 
clžioje, kuomet jie nepaklau 
sė vietos valdžių prasergėji- 
mų ir ėjo patįs vieni i tas 

vietas, kur peštukų yra. 

TAIKA VĖL ATIDĖTA. 

Londonas, sausio 9 d. —•; 

Laikraštis Daily Express 
praneša. H.d taikos patvirti- 
nimas vėl atidėtas. Dabar 
ceremonija bus paskirta 
ankščiausiai utarninke, o vė 
liausai ketverge. Dabartinis 
atidėjimas esąs ne del vokie 

čių kaltės. 

2 NEGYVI, 30 UŽGRIUTU 
KASYKLOJ. 

Scranton, Pa., saus. 9 d.— 
šiandien po pietų atsitiko di 
delė gažo ekspliozija Bel- 
levue kasykloj, priklausan- 
čio! Deleware, Lackovvanna 
& Western komp. Du ang- 
liakasiai tapo užmušti ir dau 

giaus kaip 30 negali išeiti. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 
.Šiandien apsiniaukęs ir 

šiltesnis; nedėlioj gražu ir 
kiek šalčiau. 

Saulėtekis, 7:18 v. ryto; 
Saulėleidis , 4:37 vai. vak. 
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BOLŠEVIKU PASEKMES UŽRUPINO 
TRIUMFUOJANČIUS PERGALĖTOJUS. 

Paskutiniu laiku sovietinės Rusijos ka- riumenės su didžiausia pasekme kaujasi su savo priešais visuose frontuose ir nesu- 
laikomai žengia pirmyn. — IlolČako (da- bar Semionovo) kariumene be atodairos ir betvarkėje traukiasi rytų link. Bolševi- kai bėgyje paskutinių dviejų savaičių pa- ėmė Siberijoje labai diddlį grobį ir daug belaisvių. 

Tokia bdlševikų pasekme susirūpino japonai ir anglai — jie pamatė, kad bol- 
ševikų kariumene gali patr aukti netik lin- 
kui Ramiojo vandenyno pakraščio, bet ii 
linkui Chinijos ir net linkui turtingosios In- 
dijos. Buvo pranešta, kad sulaik^ui bol- 
ševikų veržimosi rytų link japonai siunčia 
Kolčako-Semionovo kariumenei tvirtą pa- 
galbą, — tečiaus dabar vėl apie tą 'pa- 
galbą" nustojo skelbti. Mat, kartu pra- 
nešama, kad ir pačioje Japonijoje nevisai 
ramu, — kad ir tenai esanti tvirta opozi- 
cija siuntimui kariumenės prieš bolševi- 
kus. 

Tečiaus dar blogiau dalykai stovi pieti 
neje Rusijoje, kur sovietine kariumenė kas 
dien užima vis naujas sritis, vis naujus 
miestus ir visu smarkumu stumia Deniki- 
no kariumenę tolyn. Negana to, kad rau- 

donoji kariumenė užėmė didžiąją pusę 
Ukrainos, — ji veržiasi Kryman, linkui 
Kaukazo,, linkui Odesos. Priešai sklaido- 
si į visas puses. 

Pirmiausiai Azovo jūrės pakraštyje 
sovietinė kariumenė užėmė žymią portą 
Mariupolį, paskiau Taganrogą, o į vaka- 
rus Berdianską, kuris skaitosi labai svar- 

biu punktu. Taganroge buvo pirmiau gen. 
Denikino vyr. stovykla. Prie Mariupolio- 
Taganrogo Denikino kariumenė tapo per 
skelta j dvi dalis. — Iš tos sritias bolševi- 
kai veržiasi j vakarus — linkui Odesos ir 

Rumunijos, o į rytus — linkui Kaukazo. 
Sulyg pranešimo iš Londono — bol- 

ševikai užėmę Novočerkaską, apie 20 my- 
lių į šiaurryčius nuo Rostovo. 

Negana dar ir to. — Sausio 8 d. pra- 
nešta iš Londono, kad bolševikai užėmė 
Krasnovodską, žymią prieplauką rytiniame 
Kaspijos jūrės pakraštyje. — Tas ypač 
ir užrupino Angliją. Tuoj pasigirdo bal- 

sai, kad bolševikai grūmoja visam Kauka- 
zui ir net Persijai. Mat, užėmus bolševi- 
kams Krasnovodską ir tvirtai atsistojus 
toje srityje, nesuku bus jiems užpulti ant 

šiaurinės Persijos ir užimti persų sostinę 
teheraną. Krasnovodsko užėmimas su- 

teikia bolševikams galę netik kontroliuoti 
didelę dalį Krasnovodsko—Mervo gelžkcl: j, 
bet duoda prieiti prie Kaspijos jūrės, ku- 

rią greit jie gali paimti irgi savo kontro- 
leri. Sausio 9 d. pranešta, kad bolševikai 
užėmę Bucharą, sostinę to paties vardo 
canato. 

Taip dalykams stovint, sunku bus at- 
silaikyti mažai anglų kariumenei ir silpnai 
organizuotoms Persijos spėkoms. 

ILo pažvelgkim į bolševikų grobį. — 

Sulyg pranešimo iš Maskvos — bolševikų 
kavalerija užėmusi Taganrogą sausio 6 d.; 
tarpe grobio esą didžiosios anglų kanuolės 
ir tankiai. Užimant Mariupolį, paimta 
4,000 belaisvių, 220 k ,nuolių, 4 tankiai, 
4 apšarvuoti trukiai ir orlaivininkų stotis. 
Sarepta srityje bolševikai užgriebę 1,000 j 
vagonų, 20 garvežių ir tris apšarvuotus 
trukius. 

Kartu pranešta, kad palei stotį Taigą, į 
rytus nuo Tomsko, raudonieji užgriebę 87 

garvežius, 1800 vagonus, keletą apšarvuo- 
tų trukių, 20 kanuolių ir daug visokios rų- 
šies karinės medžiagos. Priegtam, Ačins- 
ko ir Kemčugo srityje, palei Sibirijos gelž- 
kelį, bolševikai paėmę 'apie 9,000 belais- 
vių. 

Tok'a budu, sovietinės Rusijos armi- 

ja visuose frontuose triumfuojančiai ver- 

žiasi pirmyn ir sklaido savo priešų spė- 
kas. 

Akivaizdoje to viso sąjungiečiams pri- 
sieina rimtai pagalvoti apie tai, kas jų lau- 
kia trumpoje ateityje ir kokiu budu sulai- 

kyti pasekmingą raudonųjų veikimį Euro- 

poje ir Azijoje. — Fą gi reikštų užtvirti- 
nimas Versaliaus Taikos, jeigu bolševikai 
'savotiškai'' pradėtir "tvarkyti" žemlapį 
'taip Europoje, tai ir Azijoje. 

Taigi priešakyje stovi didžiausios svar- 

bos prietikiai, kurie ištiesų gali nulemti pa- 
saulio valstijų likimą... # 

Kun. F. Kemešį "Dr." N 4 pralenkė laik 

i-aštinėje *'gražkalbystėje" net patį "profe- 
jorių", kuris, kiek galima buvo spręsti iš 

.ilpusių paskutiniu laiku ''Drauge" straips- 
nių, skaitė save "nepergalimu". Štai ko-: 
.dus "gražkalbystės perlus" panaudoja1 
musų dvasiški tėveliai, priegtam, "Katali-1 
cų Vienybės" šulai ir katalikiškų laikra;,-! 
ių "reguliatoriai": "Mato tai priešininkai 
r siunta iš piktumo",.... "musų iaisvama- 
liai organizuoja kanibališku ujimą ant ku- j 
įigų"....^ "Į visą jų' šėlimą ir siautimai 
(siutimą? "L." R.) mes tik vieną atsaky-, 
,ną jiems teduosime: Ka* loja —teloja. " 

'Visnykimės, organizuokimės, kad prieši- 
ninkų šėlimas nebūtų baisus nei vienam 
lietuviui katalikui",—užbaigia savo straips- 
nį "auksaburnis" —kun. F. Kemėšis (mu- 
lų pabraukta). Straipsnio autorius sugalvo 
jo tam "pirtinkantį" ir antgalvį: "Musų Ku 
nigėdžiai" Taigi, matyt, gerb. kun. Fabi- 
jono Kemėšio "gražkalbystės leksikonas" 
'cur-kas turtingesnis, negu "profesoriaus". 
0 gal "profesorius" "stambiuosius šuvius" 
taiko ateičiai; gal jis — sulyg prityrimo — 

nenori išsyk išsiaikvoti... Tai kaip "gra- 
žiai" ir "padoriai" kalba tie musų dvasiški 

vadovai, tie meilės ir prakilnumo skiepy- 
to jai ir "avelių" ganytojai.... 

* * * 

Prez. A. Smetona savo laiške p. B. F. 
Mastauskui (kaslink "jo rupesniu" išsiųsto 
į Liepojų laivo) pastebi: "Labai malonu 
girdėti, kad Amerikos lietuviai, nežiurė- 
'dami partijų, remia Militarinę Komisiją, 
kurios tikslas sudaryti Lietuvai pavyzdingą 
'brigadą Lietuvos kariumenei. Kariumenę 
| Lietuvai reikia stiprinti, nes tik sustiprėję 
| galime reikalauti sau privalomų teisių". 
Į Nežinia, ar Lietuvos Prezidentas žino, 
1 "kas" ištiesų yra p. B. F. Mastauskas ir 
l'aip į jį žiuri tikri Lietuvos tėvynainiai 
/Amerikoje. 

LIETUVOS LAISVES PASKOLA. 
Centralinis Lietuvos Laisves 

Paskolos Komitetas. 

Centraline Lietuvos Lais- 
vės paskolos įstaiga, arba] 
raštinė jau galutinai likosi 
suorganizuota ir darbinin- 
kai pastatyti. Centraliniam 
ofisui nusamdytas visas na- 

mas iš aštuonių kambarių. 
Du kambariai paskirti ofi- 
sui, po vieną kambarį gyve- j 
nimui užima p.p. J. Vilei- 
šis, Majoras Žadeikis, ir 
kun. J. Žilius. Trįs kam- 
barius užima perkelta iš 
Washingiono karinė misija, 
kuri juose ir gyvena. 

Visas parankumas yra 
tame, kad misija, visi misi- 
jos narira ir gyvena ir dir- 
ba ant vietos, kartu, kas la- 

| Pastabos- f 
I Išvados. 1 

500,000 dolarių kapitalas 
jau sukeltas — skelbia Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovė. 
Priegtam, baigiamas organi- 
zuc „i Bankas New Yorke. 
L A. B-vė atliko didelius 
darbus ii* rengiasi prie at- 
likimo dar didesnių. Nežiū- 
rint ant blogų norų žmonių 
agitacijos prieš tą Bendro- 
vę, jos Valdyba pergalėjo vi, 
sas kliūtis, sukėlė pusės mi- 
lijono kapitalą ir dabar yra 
pasiryžusi pradėti smarkų, 
veikimą pramones ir preky- 
bos srityje. Nėra mažiausios 
abejones, kad tokis pasek- 
mingas L. A. B-vės veikimas 
daugiausiai priklauso nuo 

sumanumo ir pasišventimo 
darbui jos Valdybos — su 

pirmininku Romanu Karuža 
priešakyje, paskiau nuo di- 
rektorių, nuo B-vės atstov.ų- 
agentų ir, abelnai, nuo vi- 
sų rėmėjų. •• 

Metinis Lietuvos Atsta- 
tymo Bendrovės narių-šėri- 
ninkų susirinkimas įvyks 
sausio 13 d. (1920) Nev/ 
Yorke, Pennsylvania "vieš- 
butyje. Bus renkama B- vės 

valdyba ir apkalbam? vi- 
sas veikimo planas. L. A. 
B-vės jurininkai,, velydami 
sau ir B-vei gerų rasekmių 
ateityje, turbūt paliks prie 
tos svarbios įstagos vadova- 
vimo tus pačius v&dus-val- 
dininkus, kurie su pilnu su- 

manumu ir pasišventimu ve 

dė L. A. B-vė^ reikalus nuo 

pat jos susiorganizavimo iki 
šiol. Jų veikimo vaisiai 
geriausiai parodo jų suma- 

numą, veiklumą ir gerus 
norus. — Taigi šėriniuk:.i 
tą privalo turėti omenyje ir 
neklausyti klaidinančios agi 
tacijos ir neteisingų žinių. 

bai gerai atsiliepia ant pa- 
čio darbo ir tvarkos. 

Pirmosios Kregždes. 
Dar nespėjus įsteigti cent 

ralinį ofisą, jau pradėjo 
plaukti pinigai už Lietuvos 
Laisvės bonus. Jau suplau- 
kė į 50 tūkstančių dolarių. 
Tas liudija, kad Amerikos 
lietuviai atjaučia Lietuvos 
reikalams ir tikrai gelbsti 
musų gimtinei. 

Bet visiems gerai žinoma, 
kad dabar Lietuvai labai rei 
kalingi pirigai. Todėl tuos 
surinktus pinigus Finansinė 
Misija nelaiko sudėjus čia 
į bankus, bet jau pasiuntė 
Lietuvon. Jau likosi pasiųs- 
ta kablegramu Lietuvos vai 
džiai du milijonai auksinų. 
Tik pamąstykite, du milijo- 
nai auksinų. Su tokia suma 

Lietuvos valdžia gali nors 

pačias reikalingiausias išlai- 
das išmokėti. 

Jei jau į dvi, tris dienas 
tiek surinkta, tai ar galima 
abejoti, kad amerikiečiai su 

dės reikalingą sumą pinigu. 
NEGALIMA! Tik reikia, 
kad visi pirktų po boną ma- 

žiausiai už 100 dolarių. Tik 
elgetos ir priaugantįs vaikai 
ims bonus po 50 dolarių, gi 
lietuviui nepaskolinti 100 .do 
larių savo kraštui! Tik visi 
imkime nemažiau, kaip už 
100 dolarių, ir Lietuva bus 
susitiprinta. 

Reikalingosios Informacijos. 
Jau nekuriose kolonijose 

susitvėrė'kolonijų stotis ar- 
ba komitetai pardavinėji- 
mui Lietuvos bonų, bet tik 
keli, o kur šimtai kolonijų. 
Pasiskubinkite! 

Kur tiktai iš visų vietinių 
organizacijų komitetas susi- 
tvėrė, tuojaus sekretoriai 
privalo pranešti centran 
apie tokią stotį. Turi buti 
pranešta sąstatas stoties 
veikėjų ir kiek reikia pa- 
siųsti subskripcijų knygu- 
čių. Kartu su knygutėmis 
bus pasiunčiami ženkleliai 
(guzikučiai) ir kitokios in- 

formacijos. 
Kur jau stotis susitvėrė, 

subskripcijos rinkėjų ir sto- 
čių iždininkų prašome, labai 
prašome, prisilaikyti tos 
tvarkos, kuri Mvo nurodyta 
išsiunčiant subskripcijos 
knygutes. Tvarka ir aišku- 
jmas turi buti pirm visko. 
! Apart to, atkreipiame ypa- 
tingą atydą dar štai j ką: 

1) Nepriimkite tuos Suv. 
Valstijų bonus, kurių pro- 
centiniai kuponai jau nukirp 
įti už 1920 metus ar ir atei- 
nančius metus. Tokie bon- 
sai turi mažą vertę ir jų ne- 

galima išmainyti ant pini- 
gu 

i 2) Kiekvieną kartą kaip 
žmogus užsimoka dalį pini- 
gų už boną, jis iš linkėjo 
turi gauti vis naują laikiną- 
ją kvitą. Taiugi kiekvieną 
kartą turi buti išpildytas vis 
naujas duplikatas ir kartu 
su pinigais pasiunčiamas 
centran. 

(Dupliktus be pinigų ne- 

siųskite centran, tas tik su- 
teiks daug bereikalingo dar 
bo. Kiek yra ant visų pri- 
siunčimų duplikatų sužymė- 
ta pinigų, tiek tame pačia- 
me laiške turi buti ir pini- 
gų). 

.3) Čekius ir "Money Or- 
derius" nerašykite įvairiais 
vardais, nes negalima pas- 
kui iškeisti. Visuomet če- 
kius ir "Money Orderius" 
rašykite vardu: "Lithuanian 
Mission", ir pasiųskite cent 
ro raštinėn: Lithuanian 
Mission, 257 West 71 St., 
New York, N. Y. (Pirm, 
kol ofisas buvo nenusamdy 
tas, antrašas buvo ant 
"boxo", bet dabar paran- 
kiau siųsti raštinėn). 

Kas Veda Visą Darbą. 
Visas darbas bcnų parda- 

vinėjime yra po artimiausia 
■priežiūra Finansinės Misi- 
jos, ant jos vardo dedami 
lbankon pingai, ji samdo rei 
j kalingus darbininkus, ii vis 

j ką prižiūri, ji viską kontro- 

j liuoja. Amerikos lietuvių 
i veikėjai jai prigelbsti tame 
i darbe. Lietuva juos įgalio- 
ja, jie ir veikia be jokių ki- 
tų tarpininku. 

Į 
Darbo Pasekmingumas. 
Darbo pasekmingumas 

dikčiai priklauso nuo agi- 
tacijos. Todėl visi. veikė- 
jai kolonijose stengkitėsva 
įyti kuodidžiausią agitaciją. 
Kur reikės kalbėtojų, kreip- 
kitės i cenuo raštinę, kas 
bus neaišku, klauskite cent- 

| 
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ro paaiškinimo. Į didesnią- 
!sias kolonijas žada atsilan- 

jkyti patįs misijos nariai, ir 
Ijei kolonijos kur mano 
! jiems surengti priėmimą, 
j privalo kreiptis į centro raš- 
jtinę, kad tą- viską sutVar- 
ikius, suruošus paeiliui, kad 
j ncsigaišintų nei laiko, ne- 

jsiaikvotų nė lėšų. 
Apie paskolos bėgi mes 

įkas savaitę laikraščiuose 
| pranešime, ypač stočių vir- 
šininkų prašome į tai at- 

kreipti atydą. 
Visokiuose paskolos rei- 

kaluose ir visuomet kreipki- 
tės šiuomi antrašu: 

Lithuanian Mission, 
257 West 71 Street, 

New York City. 

Per Kovą į Laisvę, 

(Tąsa) 

Tūkstantis devyni šimtai 
devyniolikti metai... 

Po vergijos amžių ant Lie 
tuvos žemes vėl užšvito lai- 
mes diena, bet Lietuvos pa- 
dangė, laisvo gyvenimo ry- 
tui brėkštant, dar vis apsi- 
niaukusi tamsiais debesiais, 
kurie sklaidydami niaukia 
vis didesnius ir didesnius 
Lietuvos plotus.. 

Lietuvos valstietis su šird 
gėla, nerimastaudainas žiuri 

j nepaliaunamai okupuoja- 
mus ir teriojamus Iietuvos 
irvoRfijjį Vnv spriovės skam 

ba skaidrios sesučių dainos, 
kur žali rugiai žaliuoja, mel 

svieji miškai linguoja, kur 
žmonės, svetimųjų prispaus- 
įti, vargsta ir skundžiasi del 
į savo sunkios dalies... 

Prašvitusi laisvės diena 
j užkerėjo, žakete užžavėjo 
i lietuvio min'į ir jausmą, 
i Jam vaizdenas šviesi atei- 
| eis ir jis jau nebegali ra- 

miai žiūrėti i grobimo bei 
pavergimo įvykius; jis ryžia 
si karau rankoje sutikti 
priešą savo gimimo vietoje 
i* 7"i n f i +pvvn5« i U i 

savo paskutiniųjų jiegų. 
*Ir kaipgi savo tėvynes 

neginti. Štai lenkai, patys 
nelabieji Lietuvos priešai, 
jau užgrobė Lietuvos rytus; 
ant garbingos Gedimino pi- 
lies jau nebeplevėsuoja tri- 
spalvė Lietuvos vėliava, 
augštųjų Panerių kalnų jau 
nesergsti musų kareivio sau 

dyklė, tenai vylingi lenkai1 
jau skiepina savo lenkišką 
kulturą ir neša iš ten savo 

pragaištingą kardą vis gi-j 
lyn ir gilyn Lietuvon. 

| Kitas Lietuvos priešas, | 
godus rusas, eidamas ant-! 
mesti Lietuvos piliečiams 
savo suirusios dalies idėjas, | 
ir ant jų viešpataut, jau už- 

:ima Augštaitijos ir Žemaiti- 
]jos miestus bei kaimus, vis-, 
1/-M frrlfl nH QTW QjL vipri hprta 

bepalikdamas, jis artinasi i 
jau prie Lietuvos vidurio, j Vokiečiai, kryžiuočių ai- 
niai, dar vis raitosi Lietuvos 
pakampėse, negali ataisaky-j 
ti nuo derlingų laukų,, uuos-1 
ningų Lietuvos žmonių ir 
tyko suardyti Lietuvos vals- 
tybės gyvėnimą. 

Lietuvių kalba atėjūnų 
grobikų nekenčiama, nieki-! 
narna, išmetama iš viešųjų 
įstaigų, bažnyčių, mokyklų; j 
visuomenės darbininkai, ir 
kunigai kankinama, užda- 
roma kalėjimuose, išvaroma 
iš gyvenamųjų vietų. Visur 
stengiamasi skiepyti Lietu- 
vos žmonėms svetimą dva- 
sią, tai sutrūnijusios unijos, 
tai rusų kampininko idėjos, 
bet tik "pražudyti Lietuvos 
•nn.-iviVlrmenrvio 

Pranešame gerbiamai visuomenei, f.pilies "ti- 
darėme kuopuikiausią payeikslų studiją. Mušu ga- 
lerija yra viena iš didžiausių ir puikiausiu, nes J*ra 
įrengtia pagal naujausią madą ir su geriausiais Įtai- 
symais ir šviesos pritaisymais. Mušu galerijoj gali- 
ma traukti kuodidžiausias grupas1 kaip tai: drau- 

gysčių, vestuvių* familijų paveikslus ir 't. t. 
Kviečiame visus i mūsų naują studiją, o mes 

patarnausime visiems ku ogi? r i a tre ia i. 
Taipgi pranešu, jog studija po numeriu 3213 

S Morgan St., perkelta naujoj!vn. 
J. 1'. RAS1UNSK1, 

3202 SO. įlALSTEl) STREET CH1<CAG(>., 

DR. M. T. STRIKOLI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard lfifl 
Of. Va!. 10 ryto iki 2 po piet. ir <:: 
iki 3:30 vak Nedėi. 9 iki 12 di< nf 
Namai: 2914 W. 43 st. McKiniev 2C3 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRŲRGA3 
Roselando: 10900 Michigan A^e. 

Telcfonrs Ptillman 342 ir 313G 

Chic. ofisą* 4515 S. Wood £t. 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723. 

DR. JOHN N. THORPE 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 163? W. 51ma ir kamp. Marshfiel Į | Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 j Telefonas Prospect 1157 { 

Phone Canal 6222 \ 
DR. C. K. CHERRYS\ 

Lietuvis Dentistas \ 
Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 va«. 

2201 W. 22ra IR SO. LEAVITT ST$. 
CHICAGO 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvjs aki»Į įtempimą. kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančiu ir 
užaugusus karščių akių krtivos 
katarakto, nemiegė trumparegys' 
liregystė atitaisomo. Visuose at 
muose daromas examimas elektrų,"v 
rodiiitis mažiausias klaidos. Speciali 
atyda atkreipamo j mokyklos valkus. 
Teisingiai prirenkami akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 1.0 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro Storo 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drcver 9660 

IPhones: 
Yards 155—551 

Residence Plione Drover 7781 
F.A. J0ZAPAI7IS, R.Ph.: 

t DRUG STORE—APT/EKA 
t Pildome Visokius Receptus 
T 3601 SO. HALSTED ST. CHICAGOj 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

C-ydo Reumatizmu- GyJymas. Elektriką 
Spcciališkcmas. 

i 12:9—49th Ave. Tel. Cicero 3656 
j Oi'uas: 49th Ct. prie 13-toa. 

Telefonas Cicero 49. 

Or. G. M. Glaser 
TELEFONAS YARDS 6S7 

3149 SO. MORGAN ST, kertė 32. 
Specialistas Moteriškę, Vyriškų 

ir Chroniškų Ligų. \ 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų,': 

6—8 vak., Nerlčl. 9—2. \ 
Praktikuoja jau 28 metai \ 

Pbone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv. vieta 3252 S. Halšted 
vai 9—11, ryte 2—4 7:30—9:30 v, 
Town of Lake 4712 S Ashlanc 

vai. 4:30 — 7:00 p. m. 
Plione Drover 7042. 

:30 v 

i Tcl. Yards 365-». 

| Mrs. A. 
| Michniewich 1 

i i Baigusi Akušerijos k 

ilcgija; 
ilgai praktika- 

vusi Pcnnsilvauijo 
liospitalčse. P sokmiu 

I gai patarnauja pr> 
i gimdymo. Duoda roiį 
J visokiose ligose mote- 

| ritus ir irtcrjjinomt. 

J 3113 So. Halstec 
j (apt antrų lubvj) 
j CHICAGO, ILL. 
J Nuo 6 iki 9 ryto ir 

AKU ŠERK A. j 
I 

j Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 ii., vėlai vakaro. 

[ Dr. N. Herzman ! 
; iš rusijos 
į» Gerai lietuviams žinomas prr 16 mety 

J kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
!• akušeris. Gydo aštrias ir cfaronijkis Ii- 
į1 gas vyrų, moterų ir vaiKg, pagsl nau- 

jausi\s metodas. X-Ray ir kitokius elefc 
* tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 
: 1025 W. 18-TH STREET 

netoli Kisk Street. 
Valandos: nuo 10—12 j ietų ir 6—3 
vakarais. Telefonas ("anai Hlft. 

► Gy\V 3112 SO. HALSTED STR, 
Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

Phono Boulevard 2160. < 

LIGOS 
Valandos: "J iki 12 ir 1 iki !) 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 



PAVEIKSLAS PIRMO LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PUIKIOS POPIEROS. DIDUMAS 10X13Vi- KAINA 20c. 

M. K. SlLIS, 3213 Auburn Ave., Chicago, 111. j 

PUIKUS TEATRAS IR BALIUS [ 
"GERIAUS VĖLIAUS NEGU NIEKAD" 

Komedija Viename Akte I 
stato scenoje | 

Gvard. P. Diviz, Šv. Kazimiero Karai. Dr-ios 

| NEDĖLIOJE, SAUSIO—JANUARY 11 d., 1920, j 
MELDAŽIO SVETAINEJE, 

2242 W. 23rd Place t i 
: Pradžia 7 vai. vak. Po perstatymui Šokiai, f 

Gerbiamieji:— Kas norite pamatyti gražų veikalu, | 
tai malonėkite atsilankyti, nes tai yra vienas iš pui- j 
kiaušių veikalų—labai juokingas. Čia galėsie prie į 

į puikios muzikos linksmai pasišokti. Komitetas. į 

SlAODE. •' ik, kaip man niciti gal- 
ią ! libmuihau visokiu# mazgojimus, 
trinkimus, muilą c {m us — ir viskas tat 
nieko lUpagclbifo n-d tu bjauriu piru- 
kanu... :ta» pėda net daruti!" € 

MARE. '".'ia, tat kam tau kęst be- 
reikalingai! Uiti rėk, kokie mano plau- 
kai gružus, švinu* ir 'čysti. O tai 
todėl, kad ai tar/oju ItVFFLES!"' 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nc!! Ar kve- 
piant js vatiduo? Ne!! RUF- 
FLES yra' tai paprasčiausi3 
\) aUKŲ ir u«'.us auaupi U1LUJI3, * 

j knris prigelbi gamtai stfteikt žmogui priklausanti giožį. O kas-?al 1 
| but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but ) 
j smagesnio už ėystą ner.iežinčią galvos oti?? • j 

HUPPLRS 
| panaikina pleiskanas! -Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos | 

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti Š 
pltiakmas, o savaites Jsike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
č'-ai > suvilgant galvą bu? užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. * f 

v Nusipirkto šiąnakt RUPULES bonkutę aptiekoje. Kastuos tik I 
| 65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
| pridėti prie kiekvienos bonkutes. Jei negausite jttsų aptiekoje, tai ! 
I atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šic'tiu adresu: | 
j,—F. AD. RICHTER 6 CO„ >26-i30 Broadvvay, New V<wk 0 

Iš VISUOMENĖS GYVE- 
; NIMO. 

Kaunas. Muzikos mokyk- 
I los atidarymas. Lapkr. 16 d. 
bu v. vyrų gymnazijoj buvo 
p. Naujalio vedamos muzi- 
kos mokyklos atidarymas. 
Mokiniai paskambino, pa- 
griežė ir choro dainų padai- i 

navo. P. Naujalis įžengia- 
mo j kalboj paskaitė keletą 
bruožiu iš Lietuvių muzikos 
istorijos. 

L. Mokslo Draugijos na- 

rių būrelio rupesniu per Ka- 
lėdas žadama sušaukti Kau- 
ne visuotinas L. M. D. na- 

rių susirinkimas. 

Prof; Ed. Volteris išrink- 
tas v?lstybės archeologijos j 
draugijos pirmininku vieton 
mirusio T. Daugirdo. 

Panevėžys. Algos prade- 
damųjų mokyklų mokyto- 
jams nebemokamos nuo rug 
sėjo 1 d. J. miestelio moky- 
toja V. del bado nustojusi 
proto. M. G. 

Uk^ierge. Neturtingiems 
žmonėms sunku cia gyventi. 
Gera tiems, kurie turi šiokį 
uždarbį kurioj nol's įstai- 
goj, arba tiems, kurie dar 
esant vokiečiams, o paskui 
bolševikams galėjo visokiais 
neteisybės • keliais pasipel- 
nyti. Dabar gi labai sunku 
gauti koks nors darbas, o 

prekės gana brangios. B. 

KAPITALAS 
$200.000.00 

PERVIRŠIS 
$25.000.00 

Už Pinigtis Padėtus iki i 5 Sausio 

Mokame Nuošimtį tino Sausio 1 -mo* 

Dabar yra Saikas perkelti savo pinigus j Parankų 
Saugų ir Stiprų Lietuvių Valstijinį Banką 
————-—- / 

Banko Turtas virš $1,900.000.00 
-•«•««« »» 0 > • »»»>>♦♦•# ■»♦»♦» ♦-»» • • • • ♦-«-> » ♦ « «♦«« ♦ • ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ » • 

STIPRUMAS IR SAUGUMAS. Universal State Bankas yra teip stiprus ir saugus 

kaip ir kiekvienas didžiausias bankas vidurmiesty). nes yra po aštriausia valstijlnės 
valdžios užžlura ir po nuolatine priežiūra išt.ikimų direktorių ir pasekmingų ir patyru- 
siu banko valdininku, turinčių platų ir ilgmetinj patyrimų, bankiniuose reika- 

luose. Universal State Banke žmonių sudėti pinigai yra oilnai apsau 

goti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryną kapitalų, perviršį ir nepadalintų 
pelną siekianti daugiau kaip $231,000.00, o suvirs 400 šėrininkų savo turtu duoda 

depozitoriams dar didesni užtikrinimų—žodžiu sakant yra tai žmonių finansine tvirtove. 

ATSIĖMIMAS PINIGŲ. Universal State Bankas savo depozitoriams išmoka pini- 
gus ant, kiekvieno pareikalavimo, nes banko fondai yra skolinami tik ant, trdinp-laikt- 
nių pirmos kliasos gvavancijų (securities) kurias galima apverst i pinigus kožnų valandą. 

NUOŠIMTIS. Universal State Pankas moka ant padėtų pinigų 3čią nuošimtį,' kurį 
išmoka arba }ra«o į knygutę du syk j metus, Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

PARANKUMAS VIETOS. Universal State Bankas randas' labai parankioj ir 

prleinamoj vietoj. Privažiuoti galima iš visų dalių miesto j labai trumpą laiką. 
Halsted gatvekariai sustoja tiesiog prie banko durų. 

PARANKŲMAS VALANDŲ. Universal State Banko Valandos yra 'abai parankios 
netik biznieriam bet ir darbininkam. Bankas yra atdaras kasdien nuo Dtos vai. ryte 
iki 5 po pietų, o Utarninkais ir Subatomis per visą dieną iki 8:30 vai. vakaru duodant 
progą darbininkams atlikti asmeniškus bankinius .reikalus be atsitraukimo nuo darbo 
ir be jokio nuostolio. 

SUSIKALBĖJIMAS. Universal State Banke kiekvienas gali susikalbėti savo pri- 
gimtoj kalboj ir atlikti asmeniškus bankinius reikalus be kitų tarpininkystės. 

BANKINES SKRYNELĖS. Universal State Bankas randavoja bankines skryneles 
po $3.00 metams suaidejimui Liberty Bonds'ų, Dokumentų ir įvairių brangenybių. Ssioa 
skrynelės yra apsaugotos nuo ugnies ir vagių moderniškiausiais įtaisymais. Užprašome 
atsilankyti ir pažiūrėti, o tikriname jog! busite pilnai užganėdinti saugumu ir stiprumu, 

IN'V'EST MBKTAI. Jeigu Tamisfa norėtum išduoti savo pinigus ant didesnio nuo- 
šimčio negu bankose yra mokama, tai mes tamistai noriai suteiksime patarimą knip tą 
padaryti ir kokias gvarancijas (securities) pirkti. Meldžiame atsilankyti ir pakalbėti. 

INSURANCE SKYRIUS. Universal State Bankas turi Insurance skyrių, kuriame 
apdraudžią namus ir naminius rakandus nuo ugnies geriausiose ir stipriausiose 
draugijose (kompanijose). Jeigu Tamistų insurance baigiasi, tai atuaujinklte šiame 
banke, o busite visame užganėdinti. 

I Al \RIMAS. I niversal State Pauko valdyba visados noriai suteikia kiekvienam 
sąžinišką patarimą įvairiuose finausiškuose reikaluose, užtaigi atsitikus progai ga- lite drąsiai kreiptis į šią instituciją. 

'♦•*'* * »♦»««>>! #4 

VALDYBA: 
|OS I ELIAS, PRESIDENT \VM. M. AKTON1SEK, \ ICK-PRES 

JONAS r. BAGDŽiUKAS, VICE-PRES. J R KAS1ERI L'S 

Universal State Bank 
3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO 

REIKIA OPERATORIŲ. 
Prie siuvimo vaikams dra- 

bužių. Sanitarinė siuvykla. 
Algą moka besimokinant. 

Madewell Garment Co. 
4817 W. Roosevelt Rd. 

♦ Telcphone Yards 1532. 
* 

, Dr. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas niotcrg, vaikų ir vyry 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas gyrų ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGC 

Teleihone Drc*. er 7042. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos; nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarimu. 

4712 SO. ASHLAND >VENUE 
arti 47-tos gatvės. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti J- 
taisus varimul degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 

lus, geriauafis rūšies vynai, gvarantuoti 
VIK R Al GĖRIMAI 

No pamėgdžiojimai. J.les pirma varemS 
degtinę Ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubina 
greitai. Prisiimkite mums $1. money 
ordery, pinigais arba pašto ženklia- 
liais. 

W7LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 MiLWAUKEE. W/3 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofiflas: 2201 W. 22nd Street 

Rampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai.: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis 10 iki 12 vai. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd Stree 
Telefonas McKlnley 4988 

Vreilandos iki 10 ryto. 
«iiu:;iiniiiiiiiiinii!iiH!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!ii!iiiii!iiiiiiiiiiiiiimiiiii!iiiininiiiii 

EXTRA PBANESIMAS 
Gerai žinomas Chicagos lietu- 
viams lietuvis Dr. G. J. Cbernau- 

skas, akių specialistas, fc.iigęp 
No.rthorn Illinois College ir ilgai 
praktikavęs St. Louis, Mo'., atida 

ro ofisę Po num.; 3255 S. Hal- 

sted Street Egzaminuoja akis 
ir pritaiko akinius. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bittors yra pri- 

pažintas \Vasbingtono, D 1 už tikri 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutino, vidurių užkietėjimu 

j skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą., 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 

' Stomach Bittcrs viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o jusite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3,00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 lr 12 bonkų $14.00. 

Salute Biiteris įs saicnų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj apttekoj, o 

jeigu negali gt. iti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gave pinigus lr 
užsakymą kiek relkalaunat tai prislų 
slme dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prislųskit 
tikrą lr aiškų savo antrašą ir rašrkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
R. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31 st St., Chlcago, III. 

*rv*r W^r>*W,l,VTV 

Amerikos Lietuviu 

MOKYKLA 
Mokinama: anglijlcos ir lietuviįkos kal- 
bų, aritmetikos, knygvcdystOsj stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisiu, Si»' 
Valst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilietustės, 
dailiaraįystės. 

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

3106 SO HALSTED STREET 
CHICAGO 

AT-*- -f. .t 

Severos Gydi/oles užlaiko 

seimynossveikatą. 

Kosulys 
yra tai vienai symptomas, kurs pa- 
prastai draugauja peržaiima*ns. gri- 
pui ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna k.ėpavimo triubeles. Toki- 
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
.'ovien arraalJiua. uždogima, bet kartu 
sulaiko iritacija ir kosuli. Rasi. kad 
nėra nieko goresnio u2 

Severa's Balsam 
for Lungs 

(L'evėros Baisamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu. kaipo 
vienas pasekmingiausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, ypa- 
ty ngai Jeigu kosulys paeina nuo kvė- 
pavimo trlubellu uždegimo, i! priežas- 
ties spazmodiSko smaugulio arbf. in- 
fluenzos. Kainos: 25 c t. ir 1 ct. taksu, 
nrba 50 ct. ir 3 ct. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose. 

Soveroa Lietuviškas Kalendorių* 
1920 metama duodamas dovanai! Pa- 
praiyk nu* aave aptlakoriaua. 

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWĄ 

Puikus Balius 
i .-zzzzsm 

rengiamas Dr-stės Šv. Juozapo 
NEDELIOJE, SAUSIO—JANUARY litą dieną, 1920 

J. J. ELIAS SVETA1NEJE 
« f prie 46tos ir So. Wood gatvių 

Pradžia 5 vai. vakare. • Inžanga 35c Porai. 

Visi jauni ir seni yra kviečiami atsilankyti i š. vakarą 
ir linksniai praleisti laika prie puikios muzikes. 

Su pagarba Sekretorius, 
KAZ. STANIŠAUSKĮ. 

PfflA$EšBMA$e 
1 lanc*aine visuoujcnei. kad 

MTkOPOLiTAN STATE 

kuris būvio 807-809 \\ • 35tli Street, 

periname vieta, 2201 \Y. 22nd St., kanip. Leaviti St. 1 

I /.prašome visus, kuria turite padėję pinigus g 
| neparankioje arba neatsakančioje Bankoje, perkelti| 
= į Pirmutinę Lietuvių Yalsybinę Bailka Amerikoje. | 
| Atneškite savo bankinę knygutę — mc- kolėkfuo- | 
| sime su nu išimčiais iš visokių bankų, be jokio jusų | 
| varsto, l"žprašoiiic visų, prasidėti laupyti pinigus | 
Į mmų ]>ank it*. Kurie prasidės prieš 25-tą sįo 4iiė- | 
| nesio^nuošimtis bus r. .kilojamas' nuo pirmos Sausio. | 
| Valdyba N | I METROPOLITAN1 STATE i 
1 J BANK | 

LIETUVOS KARIŠKA MOKYKLA 

Iš Lietuvos Krutamieji 
Paveikslai Chicagoje 

ATSIBUS SEKANČIOSE VIETOSE: 

SAUSIO 15,1920 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 S. HALSTED ST. 

SAUSIO 16,1920 
M. MELDA2IO SVETAINĖJE, 2242 W. 22 PL. 

SAUSIO 17, 1920 
J. J. ELIAS SVETAINĖJE. 40 IR WOOD STS. 

SAUSIO 18, 1920 

LIUOSYBES SVET., 1822 WABANSIA AVE. 

SAUSIO 19,1920 
LIBERTY CLUB SVET., 3925 KED7IE AVE. 

SAUSIO 20, 1920 
HALSTED INSTITUTION, 1735 HALSTED ST. 

SAUSIO 22, 1920 
J. J. ELIAS SVETAINĖJE, 46 IR WOOD STS. 

Tėmykite ir nepraleiskite progos, nes jie yra ką tik parvežti iš Lietuvos paveikslai. Žingeidus bus 
pamatyti kiekvienam tie paveikslai. 

1.1 BERI 
Mes perkame Pergalės Bondus 
verte, ir Laisvės Bondus pilna Atneškite arba atsiųskite i Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis 9—9 

,i¥»^VMVV*r'*»w¥¥¥¥W¥ 

'V BONDS 
pilna parašytąja A įk ^ |J pinigine verte. 
J. G. SACKHEIM & CO. 

1335 MILWAŲKEE A VE. 
tarp Paulina ir Wood Sta. 

»«JMM »*♦«♦»«>»* 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
AKT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS I'OI'IERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galonu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

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

Extra! Extra! 
K EPAPRASTAS 1ŠPARDAVIM A S 

TIKTAI ŠITA MĖNESĮ. 
Mes turime 22 naujus niuro namus, kuriuos mes 

parduosime labai pigiai ir ant labai langi ų išmokėjimų. 
Tie namai yra stalyti visi pagal naujausią madą: mau- 

dynes,, elektros šviesos, ir tik pusė blioko nuo Lietuviškos B 
Bažnyčios. Tie namai randasi tarpe 43čir:.s ir 44tos gat- S 
vių, prie So. Califomia Ave. Tamsta gali pirkti vieną 
tu namų, įmokėdamas tik vSlOOO. ir $35. kas mėnuo. 
Raudos nešą namas $50.00 į mėnesį. 

Atvažiuok Nedėlioj ar kada iior$ prastą dieną, mes 
parodysime jums tuos namus ir išaiškinsime apie len- 
gvą išmokestį. Atvažiuodamas alsivežk ir savn žmoną, 
ir neužmiršk pasiimti pinigų durti ant raukos. 

Nepraleiskite šios progos. 
LUCAS & Y ALANDUS, 

4414 SO. CAL1FOUN1A A\ E. 8 
CI1ICAGO. IL L. I 



Šešių Veiksimi, Devynių Paveikslų Drama 

stato 

TEATRALIŠKAS KIJURAS 

"LIETUVA" 

Town o f Lake 

Ned., Sausio 11,1920 
C. S. P. s. SCHOOL HALL. SVET. 

4758 SOUTH HONORE GATVES 

Dl'kYS ATSIDARYS 6 YAL. YAKARK. 
PRADŽIA 7 YAL. VA KARK. 

Gerbiamieji:— Kas norite pamatyti gražų vei- 
kalą, tai meldžiamu atsilankyti ani ''Kantri A- 
lena"; taigi nei vienas nepraleiskite nepamatę 
šio puikaus veikalo. 1 Y> perstatymui—šokiai 
prie puikios mitzik s. 

Kviečia Teatrališkas Kliubas "Lietuva". 
Illllllllllllllllll II lt II IMK* (f 

| Draugijų Pranešimai 

PRANEŠIMAI. 

Brighton Park. 

Amerikos Lietuvių Karei- 
vių 8 kuopa rengia prakal- 
bas, sausio 13 d., Nekal. 
Pras. P-lės Šv. parap. svetai 
nej — 44 St. ir FairfielcI av. 
Pradžia 7:30 vai. vakare; 
įžanga visiems veltui ir ne- 
bus jokių rinkliavų. Kalbės 
žymus kalbėtojai — vienas 
iš jų yra ką tik pargrįžęs iš 
Lietuvos. Nepraleiskite šios 
progos. Po prakalbų bus 
galima prisirašyti prie šios 
naujos kuopos. 

J. A. Mickeliunas, pirm., 
P. A. Pumputis, rast.— 

4410 S. Riehmond St. 

North Side. 
L. G. D. 47 skyrius mė- 

nesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, sausio 11 d., 10 
vai. iš ryto, — 1822 Wa- 
bansia av., viešo knygyno 
svetainėj. Todėl visi nariai 
}r rėmėjai malonėkite at- 
silankyti; — tie, kurie turi- 
te paėmę kvitas del prira- 
šymo narių, tai malonėkite 
sunešti jas, nes reikia iš- 
duoti 1919 metų pilną ats- 
kaitą. 

Kviečia Valdyba. 

Dr-stė Šv. Stanislovo V. ir K. 
laikys savą mėnesinį susirin- 
kimą nedėlioj, sausio 11 d., 
1-mą vai. po pietų, Sv. Kry- 
žiaus parapijos svetainėj — 

46 ir Wood Sts. 
Kiekvienas narys privalo 

pribūti į tą susirinkimą, nes 

draugija turi d&ug reikalų 
del apsvarstymo. Už nepri- 
buvimą susirinkiman — 

bausmė- sulyg įstatų. 
Valdyba.- 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS NARIAMS. 

Visi Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šerininkai, gy- 
gyvenantįs Chicagoje, malo- 
nėkite susirinkti nedėlioj, 
sausio 11 d., 2 vai. po pietų 
Mildos svetainėj — 3142 S. 
Hafsted St. ant 2-rų lubų. 

Malonėkite susirinkti visi, 
įes yra daug svarbių reikalų. 
Tai yra paskutinė proga 
norintiems prisirašyti. 

Įgaliotiniai: 
Adomas Makaras, 
S. Kvietkauskas, 

Pranešimas Stock-Yardų 
darbininkams. 

Visi vyrai ir moterįs dir- 
bantieji Stock Yarduose, 
esate kviečiami susirinkti 
nedėlioje, 11 d., šv. Jurgio 

I parapijos svet. 32 PI. irAu 
iburn ave., 2 vai. po pietų; 
bus apskelbta, ką darbinin- 

' kai turi daryti, kad kompa- 
nijos negalėtų sumažinti už-j 'mokesties ateityje, bet prie- 
įšingai, kad but galima su- 

rast, budus, kaip padidint ir 

j pagerint darbo sąlygas. Bus 
gerų kalbėtojų, kurie išaiš- 
kins dalykus. Prigulintis ir 

į neprigulintis prie unijos pri 
|valote atsilankyti, nes tai 
yra jusų užduotis. 

Kviečia A. M. C. & B. W. 
of N. A. A. F. L. Local 257. 

i 

EXTRA BARGENAS. 

| Parsiduoda labai grabus 
i 2-ju lubu augščio mūrinis 
'namas, 2 pagyv. po 4 kam- 
barius <su beismentu 7 pėdų, 
prie 3204 So. Wallace St. 
Namas turi buti greitai par- 
duotas pigiai, prekė 

tik $3,300. 
Parsiduoda 2-ju lubu augs 

įčio medinis namas, 2 pagyv. 
5 ir 6 kambariai su maudy- 
nėmis ir muriniu fundamen- 
tu, 7 pėdų beismantų, lotas 
33x125, rendos neša $408 į 
metus, prie 4538 Emerald 
Ave. Prekė $2,400. 
FIRST N AT., REALT Y & 

CONSTRUC. CO. 
840 W. 33rd St.# 

Tel BOULEVARD 237 
Wm. Kazlauskas 

ANT PARDAVIMO. 

Moderniškas kampinis! 
plytų namas, biznio proper-j 
tė. Tur labai gerą pasiseki-; 
mą. Esame priversti parduo- j 
ti su bizniu arba be biznio. 
Turi buti parduota į 10 die- 
nų. Savininkas išvažiuoja j 
Europą. Karnas atneša ran- 

dos $60.00 Į mėnesį. Parduo- 
siu nors su nuostoliu už' 
$5,500. Kartu su namu par-į 
duosiu tavorą. Teisingas pa- 
siūlymas nebus atmestas, 

S. Roth, 
4535 So. Wollace St., 

Tel Boulevard 7113. 
j 

ANT PARDAVIMO. 

j Geras dviejom lubom ply- 
tų namas. Keturi bustai po 
|4-turius' kambarius. Namas 
randasi prie 926 West 36th| 
St., netoli nuo Halsted St.,' 
prieš mokyklą. Turi buti par! 
duota greitai. Savininkui rei j 
kalingi pinigai važiuoti į 
Europą. Randos neša $43.00 j 
Į mėnesį. Nuo gegužio neš 

| $54.00 į mėnesi. Parduosiu i 
i už $4,200, jeigu kas pirks! 
greitai. 

S. Roth, 
4535 So. Wallace Str.j 

Tel Boulevard 7113. 

= I'hone C'anal 257. 

| DR. C K. KLIAUGA į 
DENTISTAS -:- 

== Naujienų Name. S 
3 Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 irci 9 vak. 3 

1 1739 SO. HAL9TED STREET 1 
CHICAGO 

ŽIŪRĖKITE! 

Ar jus esate kur girdėję tokius bar- 
benus ant namu kaip mes turime. I 

5 ruimu naujas mūrinis namas (Bun- 
?alow) su Gasu, Elektra, vanomis ir 
kitaisnaujaisios mados intaisymai^ ?' 
imhIvj beiznu ntas cementuotas, virius! 
ir taip toliaus, prekė tik $4,300 leng-j 
viOH išlygos. j 

5 ruimu namas, naujas mūrinis, ant: 
2-jų loti}, labai pukus ant lauku, prie 
Archer karu linijos, prekė $3,200. 

5 ruimu kuiluis naujas medinis na-j mas. su 4-riais lotais prie pat. karu li-' 
nijos. Garažas, vietininkas ir kiti bu-j dinkai prekė $3,800. dalį {mokėti, o ki-. 
tus kaip randa. 

Atsišaukite tuojaus, nes virsminėti 
namai tiiri buti parduoti tuojaus. 

Kreipkitės pas. 

S. SLONKSNIŠ, 
3357 S. HALSTED ST.I 

CHICAGO, ILL.j 

i 

REIKALAUJAME AGEN- I 
T l J 

Reikalaujame pramoninin- 
kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartų žilumėms kaip 
siųsti pašeipą giminėms į Llc-j 
ti:vą. Męs prisiusime pilnas in- 
strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čeverykų), Į 
drabužių (dry goods) ir gro-! 
sernių krautuvių savininkams, 
ta apsiimti. Rašykite į Lietu- i 

viską — Terptautiską Pramo- 
nes Bendrovę, po Vardu. 
Slavonian Trading Corpora- 

tion, Inc. 
13-21 Park Row New York, 

N. Y. 

FARMOS!! FARMOS!! 

Linki/e j Pelningą šalį. 

Pirk framą ton, kur farmeriai perka; 
jie žino,, mes turime tokiu farmų del 
kiekvieno žmogaus, stebėtinai nuže- 
mintas kainas, šita: 

G4 akrų farma, 6 ruimų namas lr 
Visi kiti geriausi budinkai, didelis 
pulkus sodnas ir iki visi parankumai, 
preke tik $5,200. 

80 akru farma, geras 2-ių aug.štų na- 
mas ir kiti" geri budinkai, prie pat 
miesto. Kaina tik $6,400. 

103 akrai farma, netoli nuo miesto 
ir gelžkelių, netoli nuo mokyklų ir tur- 
gaviečių, gerai aptverta, preke $7.800. 

20 akrų frama, 4 ruimų namas ir kiti 
budinkai, prekė $1,(^00 lengvos išlygos. 

50 akrų farma, su jeriausiaiš budin- 
kais geriausi žeme, prekė tik $3,800.' 

šios visos farmos randasi Illinois 
valstijoj labaipuikioj vietoj, prie gelž- 
kelių, mokyklų, bažnyčių ir tain to- 
lkius. Jos visos daugiau vertos kaip 
ines prašame, platesnių žiunių kreip- 
kitės pas, 

s. SLONKSNIS, 
3357 S. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

NAMU RAKANDAI ANT 
PARDAVIMO. 

Savininkas išvažiavo ant 
farmų ir palijo 5 kambarių 
forničius ant pardavimo už 
bile kokią kainą. Atsišaukit 
parduosime labai, labai 
pigiai. ; 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, 111. 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 
Trečias transportas siuntinių (pun- 

dui jiu yra rengiamas ir bijs išsiųstus 
Lietuvą, ant laivo, kuris turės išplauk 

t i iš Ne\v York'o apie pabaigę, šio mė- 
nesio. Taigi neatidėliokite siusiimo pa 
šelpos savo broliams Lietuvoje nes jie 
jusu pnšelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siųskite jiems pagejbą ir apginkite 
juos nuo bado ir šalčio. 

Musu Korporacija Išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Shortsville" 4500 pundu' 
(bakaų), o ant. antro laivo "Ozaukee" 
0800 pundų, o ant tle5i-> tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes musu Turptautiš- 
koji Korporacija atidarė/ Lietuvišką 
Department^, po vadovystę Kazimiero 
Laban'o. kuris užbaigė pramonės kur- 
są "lmport & Export Institute" ir nuo 
d ugniai pažjsta lmport ir Export (j- 
vežimą ir išvežitną tavorų), ir abelna 
pramonę, ir gauname pundus del iš- 
siuntimą j Lietuvą i^ visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo sklado 470 
Oreenwich St.., Ne\v York, iki pasku- 
tiniai gelžkelio stočiai Lietuvoje nuo 
ugnies, nuo pasigadinimo tavoro, nuc 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusu siuniiniai būtinai liksis 
persiųsti jusų broljams ir gentėms ar- 
ba gausite savo pinigus atgal jeigu kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite i Lietuvišką. Terptautišką Pramonės I 
Bendrovę po užsivardinimu: 

! 

SLAVO? iAN TRADING 
CORPORATION, INC. j 

13-21 Park Row. New York, N. Y. j 

NORIME PIRKTI KELE- 
TĄ NAfflŲ. 

Mes norime pirkti keletą na 

mų ant South ir Southwest 
miesto kraštų. Kas turite na 
mus ir norite parduoti, tai. 
meldžiame atsišaukti pas 
mus. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chic&go, III. 

KAMBARIAI RANDaI. 

Kfim reikia garn "šildomi kambariai, 
pas mus galite gauti. Kam reikia atsi- 
lankykite ir pažiūrėkite. 

TIIR NEW DOBER H0TEL, 
41G7 So. Halsted St. 

Pbone Boulevard 4650. 

PAJIEŠKAU SAVO DRAUGO, JUS- 
tlno Lukšio, paeina iš Suvalkų rėdy- 

bos, Nauniies(Sio apskričio, Kaimo | 
Norvaišų; meldžiu atsišaukti jo pa-j ties arba kas ji žino meldžiu man pra-j 
nešti, aš busiu tamstom labai dėkin- 
gas. Mr. J. J. UL1NCKAS, 827 W. 33rd! 
P'- 7, Chicago, ;Ill. 

KKIkiA STEN'OGRAFO. , 

kuris moka lietuviu kalba ir j norėtu išvažiuoti iš miesto. Ra j 
šykite anglų kai ba%pa žy m ėdami 
sav * patyrimą ir kiek nori al- j 
gos, arba atsilankykite ypatiš-j 
kai. C. 1\ Sanborn, (X)8 Pco*! 
plės 1a s ]5ldg. 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda Čcverykų Krau- 
tuvė. Reikale pirkimo atsišau- 
kite TELEFONAS YARDS 
204. 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 

Vienintelė lietuviška pekarne Jolie 
ts. Biznis išdirbtas 14 metu. Pardavt 
m o priežastis savininkas eina j kit;j 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me- 
džiais. anglėmis, koksais ir kitu ku 
ant visu melų. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algmino\vicz, 
,22?. Casldy Ave.. Joliet, 111. 
Telefonas Joliet 3061. 

KAS UŽSIRAČYS DIENRAŠTĮ "LIETUVĄ," 
Gaus Dovanų, Paveiksi.*) Lietuvos rroziuonlo Antano Smotonos 

ir Strazdo Ita.štu Knygą. f 
M. K. ŠiLIS, 3213 Auburn Ave., Chicago, 111. 

= lllliililllllllinililllllli! 

Siunčiame pinigus i Lietuva 
Kursas $4.50 už 100 ! -ietuvNkų Markiu. 

Norintiems išvažiuoti Į Lietuva parūpiname paspcrtus. 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. P ET R ATI S & CO, Vedėjai. 

3249 S. HALSTED STREET, CIIICAGO, ILL. 
A. Bėtratis. S. I.. Fabijonas. 
/t 111; 11111111111111111111111 

Central Manufacturing 
District Bank 

Chicago 

Turtas Viršin? 
Šešius Milij onus 

Doliariu 

|Ar jau esate nusprendę kurioje Ban~ 
koje dėsite savo pinigus per 

1920 metus? 

Geriausia1' padarytumėte, pasirinkdami dėl savęs DIDYJI 
CENTRALINĮ BANKĄ ant Bridgeporto. 

" 

Šis bankas yra visiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausių banku visoje apielinkėje. Tvirčiausias, nes tai yra VALSTIJINIS 
BANKAS. 

Todėl norint perkelti pinigus iš kitur arba pradedant tau- 
pyti, tai dabar yra geriausias laikas, nes UŽ PADĖTUS PINI- 
GUS IKI 15-TOS CAUSIO bankas duos procentus nuo PIR- f MOS SAUSIO. j 

Šis Bankas abelnai atlieka visokius bankinius reikalus ir Ą užtikrina rūpestingą .patarnavimą. 
Reikale kreipkitės į 1 

Central Manufacturing District 

BANK 
A STATE BANK 

(1112 W, 351h St„ 3 blokai į vakarus nuo Halsted St„ Chicago, lll.| | 1 
1 Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos va- 1 1 kaaris nuo 6 iki 8 valandai. § Subatomis atdaras per visą dieną nuo 9 ryto iki 8 vai vakare. I 

įmini IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

6-tas MASKINIS BALIUS 
surengtas 

I.IET. BALT. ŽVAIGŽDES f"AŠ. KLIUBO 
{ % t •' 

SUBATOJ, SAUSIO-JANU AR Y 10, 1920 
M. Meidažio S vėtai neje,, 2242 W. 23rd Place 
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PRADŽIA 8 V AL- VAKARE. 

TIKIETAS 50c. MUZIKA F. JERECK. 
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