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STOKIME I 

Į LIETUVOS APGYNĖJŲ 
j EILES. 

L 
SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS VIDURINSSE-VAKARINf:SE 

VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 18«J3. 

DĖKIME KAD IR 

PASKUTINI DOLARI ANT 
jS 
'f 

I f 
» 

LIETUVOS AUKURO. 

J VtAgrai reikaRuja senos 

teritorijos. 

j^Paryžius, gruod. 31 d. —j 
Delegacijos galva grafas j 
Appor.yi šiandien pasakė, j 
kad vengrų valdžia spirsu,, | 
idant vengrams butų sugrą- 
jžinta dalis teritorijos, kuri 
;buvo paimta iš jų. 

KARĖS STOVIS 
BULGARIJOJ. 

> 

Vienna, gruod. 31 d. — 

j Telegramom iŠ Sofijos jva- 

įnešama, kad Bulgarijoje įrra 
įvesta karės stovis delei riau 

"sių pači m d y tų pagyvenimo 
Jbrangumo. 

ANGLIJA PAVEDA JAPO- 
NAMS KARIAUT/ SU 

t BOLŠEVIKAIS 

Londonas, saus. 1 d. -- 

Nors Anglijos užsienio raš- 
tinė oficialiai užsigina, kad 
ji ką žino apie tariamas ta- 

rybas japonų ginkluotam 
yeržimuisi Sibiran clel Kol- 

^pako nepavykimų, bet nėra 

■abejonės, kad Anglijai ir 
fifrancijai labai nore 

rjant Japonija ar Amerika 
Hisiimtų tą naštą ant savęs. 
W Anglija ypatingai yra sli- 

Jsirupinusi bolševikų įtekme 
(daroma i Kaukazą ir Indi- 
lią, bet ji žino, kad namine 

iešoji opinija neleis kelti 
au/>os kovos prieš bolševi- 

kus. Todėl Anglija norėtų 
ipavesti Japonijai gelbėti pa- 
įsaulį nuo bolševizmo, už ką 
jji galėtų atsiimti sau užka- 
riavimais. 
I Lordo Northchiffe'o Daily 
Mail šiandien sako: ,4Kol- 
čako nepasisekimas nepalie- 
ka nieko kito, kaip leisti ja- 
ponams įsikišti, jei rorima 
išgelbėti civilizaciją ir Chi- 
nai apginti nuo bolševikų įsi 
kišimo i? jo neapskaitomą 
(pavojų.'' j 

APIE 200 PIRMEIVIU 
J SUIMTA CHICAGOJ. 

Chicagc, sausio 1 d. — 

J/akar tuojaus po keturių 
/Vakare valstijos prokuroras 

1 fHoyne padarė užpuolimą 
int visų tg vietų mieste, kur 
armeiviai susirenka ir su- 

Ještavo.. sdeo, apie 200 žmo 
Prie što užpuolimo jis 

'gėsi, kaip jis pats ?ako, 

per penkis mėnesius. Jo žmo 
nes užpuolė pažymC'Hai ši- 
tas vietas. 

Komunistu partijos sėdy- 
bą, 1221 Blue Island Ave. 

Komunistu Darbo Partija, 
204 N. Clark St.. 

Anarchistų ir sindikalistų 
sėdybą, 1239 Clybourne 
Ave. 

J. W. W. sėdybas 119 
Troop St., 951 W. Madison 
St. ir 1001 W. Madison St. 

Anarchistų susirinkimo 
vietą 1007 S. Peoria St.' 

T»,po išplėšta daugybė pi r 
meiviųjų knygų krautuvių. 

Suimta laiškų, brošiūrų, 
knygų, zemlapių ir kitokių 
dokumentų tapo konfiskuota 
ir padėta prokuroro rašti- 
nėj. 

PLEBISCITAI GAL NU- 
TĘS TAIKĄ. 

Paryžius, gruod. 31 d.— 
Nors vyriausioji taryba šian 
die/i paskyrę sausio 6 d. pa- 
sirašymui po protokolu ir 
apsimainymui vokiečių tai- 
kines sutarties patvirtini- 
mais, bet atsirado kliūčių, 
kurios, kaip tarybos rate- 
liuose manoma, gali vėl nu- 

tęsti ceremoniją įvedimo 
taikos galėn. 

Pasirodo, kad vokiečių 
tecMniniai c.degatai, kurie 
atvyko čia sutvarkyti bega- 

|!es smulkmenų, liečiančių 
| plebiscitus tuose kraštuose, 
[kurie turi nuspręsti, ar jie 
įnori atsiskirti nuo Vokieti- 
jos, ar ne, neturi pilnos ga- 
l'ės veikti. Taigi pasirašymas 
: oo protokolu sausio 6 d. pri- 
iklausis nuo to, ar vokiečiai 
Įgaus tuojaus galia, ar ne. 

" 1. 
LENKAI TRAUKIA KA- 
REIVIUS ANT BOLŠEVI- 

KŲ SIENOS. 
j n 

i ~ 

; Rymas, gruodžio 30 d. — 

| Sulig Varšavrj arkivyskupo, 
kavdinolo Karkowskio už- 
reiškimu, atspausdintų lai- 

jkraštyje Corriere d'Italia, 
lenkai pa?tatė visą savo ka- 
riumenę Rusijos pasienin, 
kad sulaikius bolševizmo 
platinimas! vakaruose. 

Vienok kardinolas sako 
kad lenkų būriai yra persilp 
n i atlaikymui spaudimo iš 
rytų, kuris, jo nuomone, ga- 
lis tęstis 20 ar 25 metus. 

Arklių turgus pietų Francijos mieste. 

Francuzų valdžia daugybę kariuomaišs arklių parduoda ūkininkams, tuomi ! 
sumažindama sau lėšas ir aprūpindama udninkus arkliais atsteigimo cbrbams. i 

! DAUGYBĖS SUKILIMU 
i GRESIA KOLČAKUI. | 
! Londonas, gruod. 31 d. — 

Suiru'ė, kuri apėmė visą Si- 
birą del bolševikų sumušimo 
Kolčako pajėgų, auga. Suki- 
limai prieš Kolčako valdžią 
apsireiškia toli užpakalyj si- 
birinės kariuomenės linijų 
ir bolševizmo plėtojimosi pa 
vojus, sakoma, privetfe tal- 
kininkus leisti japonams pa 
siusti Sibiran daugiaus ka- 
riuomenės. 

300 kareivių sukilo. 
Vladivostokas, gruod. 25 

d. — Aštuoni šimtai vai-i 
džios kareivių Irkutske suki- i 
lo gruod. 23 d. naktį, pa-! 
ėmė gelžkelio stotį ir įsteigė 
revoliuicng sėdybr. Judėji- 

Imas, kuris, kaip sako, yra 
.vedamas zemstvos ir social- 
|revoliucionierių vadų, plinta 
po visą miestą. 

j Gen. Semenomas visaru- 
sių pajiegų vadas siunčiąs 
šarvuotus traukinius Irkuts- 

jkan apsaugoti vagonus auk- 
| so ir sidabro, gabenamus iš 
: Omsko. 
I 
i ANGLIES KASYKLŲ KO- 
MISIJA PERTRAUKĖ PO- 

Į SKDŽIUS; NUSPRENDI- 
MAS SAUSIO 12 D. ! 

Washingtcn, gruodžio 31 
■d. Prezidento paskirtoji 
j komisija padariusi pradžią 
į savo tyrinėjimams minkšto- 
sios anglies kasyklų, pertrau 
i ke savo posėdžius. Kasyklų 
: savininkų atstovas Remb- 
jrandt ir angliakasių atsto- 
vas J. P. White išvažiavo 

i namon, o visuomenės atsto- 
vas H. M. Robinson pasiliko 

j prirengiame jo darbo prižiu- 
j l ėti. 
; Štabo padėjėjai jau pra- 
| dėjo rinkti statistikos žinias 
| atklausams, bet viešas išklau 
sinėjimas prasidės tik sau- 
sio 12 d. 

Komisija nusprendė rink- 
ti davinius ne šaukiant ir at- 
klausinėjant angliakasius ir 
kasyklų savininkus asmenis-! 
kai, o tik pareikalaujant iš» 
anglies kasimo firmų įvai-j 
riuose Suv. Valstijų apskri-i 
čiuose prisiųsti užlaikymo, 
lėšų lakštus už 1919 m. i 

13 BILl.'™" A SKOLOS 

New York, d*uod. 31 d.— j 
Įžymiausias Ajglijos finan-j 
sų žinovas ir hikraščio Sta-' 
tist redaktoriui Sir Geo. 
Prish, kuris bįvo užtik imu 

vyko čia šiąndfen. Jis atvy- 
ko prašyti pasalos Anglijai' 
tokioj sumoj, liiri nustebins' 
pasauli. Jis sa .o, kad pini- 
gai reikalingi Europai gel- 
bėti nuo maro! ir Anglijai, 
Franci jai bei eitoms šaMms 
gelbėti nuo finansinės pra-j 
gaišties. 
Skola ant SuV. Valst. per! 
penkias dešimtis metu talki- j 

ninkams gelbeti. I 

Washington, gruodžio 31 
d. — Yra sužinota, kad! 
Anglijos ambasadoriaus vi-; 
eegrovio Grey, kuris dabar 
grįžta Anglijon, uždaviniu 
buvo ne palengvinti per sc- 

natą taikos sutarti, kaip kad 
buvo manoma, o gauti Wil- 
sono administracijos pasiža- 
dėjimą paremti milžinišką 
tarptautinę paskolą 13 bili-j 
ionų dolerių. Ir jam pavy- 
kęs gauti tas pasižadėjimas. | 

Anglijos iždo patarėju, at- 

1 Jenas didžiulei paskola. 
Yra sr.koma, kad ši U rli 

džiulė biskola bus sutekta 
per fecleralės atsargos ban- 
kinę sistemą, šita paskola 
paimsianti visas • senąsias 
paskolas Anglijos, Franci- 
jos, Italijos, Belgijos ir kitų 
talkininkų didžioj karėj su 

neatmokėtais iH dabar pa- 
lukiais. 

Šita dideji nauja paskolai 
yra tiekiama paliuosavimuij 
Anglijos ir jos talkininkų 
nuo dabartinio baisaus špau 
climo ir pienuojama, kad ji 
tęsis per penkias dešimtis 
metų. 

Šita paskola paims toki 
dideli nuošimtį kasmetinių] 
šios šalies taup inių, kad ji, 
kaip finansų žinovai sako,( 
nuslopins šios dalies pramo- 
nes, neduos piogos savas 

skolas atmokėti ir tuomi žy- 
miai pakenks štai šaliai. 

Kaip Anglija ir ;os talki- 
ninkai gali atmokėti palu- 
kius, kurie viršins $600;000, 
000 i metus, nėra sužinota. 

JAPONAI LAUKIA DIDE- 
LIO SUKILIMO. 

KORĖJOJE. 

Honoluiu, gruod. 23 d. — 

Kaip Tokios korespondentas 
Honolulu laikratyj Commer- 
cial Advcrtiser sako, tai Ko- 
rėjoj rengiamasi prie didelio 
sukilimo prieš japonus. Se-| 
ouloj japoninės policiio? vir 
šinirikas s?ko, kad jis turįs j 
priparodymus, jog krikščio-1 
niai misijonieriai paermiaj 
prisirengimus prie sukilimo. I 

Visos žinios apie neramu-j 
mą Korėjoje yra perleidžia- 
ma per aštrią cenzūrą, bet;: 
nežiūrint to, esą ateina ga- 
na žinių, kurios aiškiai sa- 

ko, kad korėjiečiai rengiasi 
prie didelio sukilimo. 

SUV. VALST. NETRUKUS 
DEPARTUOSIĄ 2,000 

"RAUDONUJŲ." 

Wasb.ingtcn, gruod. 31 d 
Vyriausis prokuroras Pai- 
ni er, savo pranešime pasa- 
kė, kad jo skyirus aršiai gau 
do raudonuosius: Šitas veiki- 
mas davė tą, kad 249 "rau- 
donieji" tapo deportuoti 
pereitą savaitę, o 2,000 sve- 

timtaučių agitatorių busią 
areštuoti bėgiu sekančiv 
dviejų mėnesių. 

Palmero jiuomone bolšcviz 
mo šalininkais Suv. Valsti- 
jose yra daugiaašiai krimi- 
nalistai, klaidingieji idealis- 
tai. visuomeniniai fanatikai 
ir daugelis nelaimingų vyrų 
ir moterų sergančių įvairio- 
mis formomis proto ligos. 
Jie esą priešais valdžios, baž 
nyčios ir namų ir skelbią to- 
kius pincipus, kurie naikina 
visus tris šituos civilizacijos 
saugotojus. 
4 
GEN. WOOD UŽREIŠKĖ 

APIE SAVO KANDIDATŪ- 
RĄ I PREZIDENTUS. 

Pierre, Piet. Dak., gruod. 
31 d. — Ma.j. gen. Wood 
šiandien formaliai padavė 
pietų Dakotos valstijos sek- 
retoriui savo kandidatūrą į 
prezidentus republikonų par 
tijai naminuoti. 

Estai pasirašė po 
mušiu pertrauka. 

ESTAI PASIRAŠĖ PO MU- 
ŠIU PERTRAUKA. 

i 

Dorpatas, gruod 31 d. | 
(per Londoną saus. 1 d.)—' 
Kuone po mėnesio tarimųsi■ 
sovietiniai rusai ir estai pasi j 
rašė po sutartimi pertraukti i 

rnušius 7 dienoms. 
I 

Protokolan įeina laikinas j 
rubežiu nustatymas, kaliniai 

v. užtikrinimai ir pripažinimas 
nepriklausomybes estams.; 
Tai yra pirmas žingsnis lin-| 
kui galutinos taikos tarp ši-1 
tų dviejų šalių. 

RUSAI ABEJOJA PABAL- i 
TUOS TAIKA. 

Dorpatas, gruod. 31 d. — 

Estų delegatai grįžta čia pra 
dėti vėl taikos konferenciją 
su sovietinės Rusijos atsto- 
vais. Kaip sovietinės dele- 
gacijos sekretorius Kliške 
papasakojo Daily News ko- 

respondentui Farbmanui, tai! 
svarbiausiu rubežių ginču; 
buvo sritis tarp Lugos ir 
Narvos upių; bolševikai rei-l 
kalavo, kad 'siena eitų deši- j 
ni u Narvos krantu. Da)rsr. 
jie beveik sutiko atiduoti vi- 

są tą plotą, išskiriant mažą 
pnssalį tarp Narvos ir Lugos 
užlajų. 

Beto sovietinė valdžia su- 
tinka ant plebiscito kiekvie- 
name žemės sklype i rytus 
nuo siūlomos sienos, nors 

gali reikalauti plebiscito kai 
kuriose dalyse į vakarus 
nuo jos. 

Kas del galimybės susi- 
taikymo, tai Kliške pasakė: 

"Sovietiniai delegatai ma- 

no, kad talkininkai panau- 
doja tarybas sužinojimui to, 
kiek sovietinė Rusija yra pa 
sirįžusi nusileisti; kas del 
taikos su estais ir kitomis 
pasienio valstybėmis, tai 
mes labai abejojame, nes 

pasienio valstybės nėra sa- 

vo buvimo viešpatėmis. Jos 
turi daryti tą, ką joms talki- 
ninkai prisako. 

Kol talkininkai neatsiža- 
dės Įsiveržimo, paėmimo Pet 
rogrado ir nugalėjimo so- 

vietinės valdžios, tol pasie- 
nio valstybėms nebus leista 
clnoti užtikrinimas, kad jų 
žemės nebus panaudojamos 
u?■viijinuvn?, ant sovietines 
Rusijos." ■ 

PETLURA RENGIASI 
FULTI ANT KIEVO. j 

Paryžius, gruocl. 3.1 ū. — 

Žinios, pasiekusios Paryžių 
iš Ukrainos, parodo keista 
dalykų stovi ten. Gen. Pet- 
im a, vienintelis įžymesnis 
.antininku žmogus tapo nu- 

gintas Denikino kareivijų 
lenkų žemen, o jo kareiviai 
:apo išblaškyti. Dabar Deni- 
dnas pats bėga nuo bolše- 
vikų ir ačiu tam didelis Uk- 
rainos plotas liko be polio, 
bolševikai perdaug užimti 
vijimu "baltųjų," kad galė- 
•;ų suorganizuoti savo užka- 

riautą kraštą. 
Bet sulig Raudonojo Kry- 

žiaus pranešimu Petlura Ga- 

licijoje su lenkų pagelba or- 

| *anizuoja legioną ir rengia- 
si užpulti bolševikus Kieve. 
Taipgi yra priparodymų, 
'cad ji remia vokiečiai. Apie 
savaite tam atgal vokiečių 
iroplaną numušė žemyn ru- 

munai ties Chopinu, Besa- 
rabijoje; eroplane buvo 
300.000,000 ukrainų rublių 
ir apštis vaistu.. Pinigai buvo 

spausdinti Vokietijoje gen. 
Petlurai. 

ANGLIJA NEIŠDUODA 
FASPORTU PASKIR- 
TIEMS SOVIETUS. 

TYRINĖTI. 
i 

Lcncionas, gruod. ^ d.— 
i Valdžia atsisakė išduoti pas- 
nortus Anglijos Darbiečių 
\omitetui paskirtam ištirti 
sąlygas sovietinėj Rusijoj. 
Valdžia pamatuojanti savo 

atsisakymą, kad Anglija ne 

[turi diplomatinių ryš^ su 

jfovietineRusija ir todėl ne-1 
įgalinti išduoti -pasportų. č 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
TRIS MIESTUS. 

Londonas, sa\is. 1 d. — 

Šios dienos bolševikų oficia- 
liame pranešime pasakyta, 
kad paimtas Ekaterinosia- 
vas pietiniame rusų fronte ir 
Nov'omoskovsk už penkioli- 
kos mylių nuo Ekaterinosla- 
vc Į šiaurryčiaus. Bolševikai 
taipgi smarkiai kovoja, kad 

paėmus čerkasy prie Dnep- 
ro už mylių nuo Kievo i 
pietryčius. Jie užėmė Mari- 
inską sibiriniame fronte nuo 

Tomsko į rytus. 
Ką jie tikisi padaryti. 

Bevieliniu telegrafu iš 
Maskvos pasiųsta šiandien 
Naujų Metą linkėjimai pa- 
sauliui. Tie linkėjimai taip 
skamba: 

"1920 m. mes užbaigsime 
naminę karę su pergale sau. 

Sibiras, Ukraina, Dono sri- 
tis ir Kaukazas trokšta so- 

vietų. Taipgi bus sovietai 
Berline. "VVashingtone, Pary- 
žiuje ir Londone. Sovietinė 
valdžia bus vyriausia visa- 
me pasaulyj." 

AKTORĖ UŽSIMUŠĖ. 

PhiladelpKia, Pa., saus 1 
d. — New Yorko aktorė Ye- 
nita Fitzhugh,24 metų užsi- 
.muse šiandien, atsitikus ne- 

; laimei su automobiliu. Su 

| dviem vyrais ji važiavo pas 
j savo draugus; ant tilto au- 

tomobilius paslydęs atsimušė 
i bairerą ir ji nukrito žemyn 

pėdų. 

ORAS 
Chicaęoje ir apielinkčje. 
.Šiandien gražu ir šalta; 

'R! bato j gal gražu, bet šil- 
iau. 
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SU VILTIMI IR PASITIKĖJIMU ŽIŪRĖ- 
KIME ATEITIM! 

Svarbiausią rolę kokioje nebūti] ko-, 
voje lošia pasitikėjimas savo jiegomis ir 
viltis ant išlaimėjimo. Kuomet viena pusė! praranda tąją viltį ir pasitikėjimą, tai tuom 
pačiu pralaimi kovą. Taip yra paprastose clviejų ypatų imtynėse, taip ir kariniuose 
mušiuose. 

Lietuvių tauta veda dabar atkaklią ko-' 
vą, kovą ant žut-but, už pasiliuosavimą iš-1 
po svetimo jungo, už savistovybę, už ne-i prigulmingą Lietuvą. Iš visų pusių lietuvių tautą spaudžia priešai, bet ji tvirtai laiko-j si,—kadangi pasitiki savo jiegomis, turi j viltį laimėti kovą ir, pagaliaus, žino, kad 
kovoja už teisybę, už jai priklausančias tei 
ses. Priegtam, lietuviuose, taip sakant, at-i 
gimė senovės didvyriškumo ir narsumo: 

I dvasia — Lietuvos sunųs iš praeities semia 
tvirtybę. ' 
.. Todėl nėra mažiausios abejonės, kad- 
lietuvių tauta laimės. Net lenkai pradeda' 
abejoti, kad vargiai pasiseks lietuvius "nu-! 
raminti" spėka, — jau ir jie pradeda kal- 
bėti apie "susitarimą geruoju". 

Vokiečiai ir rusai iš Lietuvos praša- 
linti. Jk \ 

Patįs gi Lietuvos gyventojai, nors nu- 
varginti karės audros ir visokių nedatek- '; 
lių ir suirutės, yra pilni džiaugsmo ir vii-; 
ties.... Jų dvasią ir upą palaiko mintis, kad 
jie pasiliuosuos, kad jų Tėvynė taps nepri-: 
gulminga valstija, kad jie — tos valstijos! 
"savininkai" ir tvarkytojai. Tas entuziaz-i 
mas, tas nepaprastas užganėdinmas pasre- 
biamas visur — laikraščiuose, pranešimiio- 
se, kalbose, laiškuose. 1 

Bet lietuviai nepasitenkina tuoju 
džiaugsmu — ne, jie tveria, jie stato, jie 
mokinasi-šviečiasi... Lietuviai gerai su- 

pranta, kad mokslainės jiems ypač reikalin 
gos, — todėl jie skubiai ir "stato" mokslai- 
nės. 

štai kaip rašoma viename laiške iš 
Žemaitijos: 

"Užstojus musų pačių žmonių valdžiai, 
musų šalis pradėjo labai kilti. Per du metu 
jau turime Lietuvoje 27-29 gimnazijas ar 

progimnazijas, neskaitant mažesnių moks- 
lainių miesteliuose ir kaimuose. Taip, pa- 

vyzdžiui, šviekšnoje turime progimnaziją 
ir 18 moKyklų sodžiuose. 

''Nors, žinoma, reikia žmonėms di- 
džios energijos, kad sutvarkius visas vals- 
tybės įstaigas ir ūkio šakas, bet visi yra 
linksmi, sulaukę savos valdžios... Žadama 
veikiai bežemiams ir mažažemiams pada- 
linti d va n] žames". (Rašo Ant. Raudis sa- 
vo švogeriui J. Lomsargiui Chicagoje). 

Tą viską žinant, nėra priežasties nusi- 
minti iv Amerikoje gyvenantiems lietu- 
viams. Jie privalo džiaugties kartu su sa- 
vo vientaučiais Tėvynėje, paduodant jiems, 
kol-kas, pinigišką pagalbą. 

Pribuvę čionai Lietuvos pasiuntiniai 
sukels lietuviuose upą ir pastūmės juos prie 
rėmimo atgimstančios Tėvynės ir Tautos. 
— Kaip pranešama iš Brooklyno, — lai- 
ke vakarienės, surengtos Lietuvos Finansi- 
nės Misijos pagerbimui, susirinkusieji sve- 
čiai buvo perimti tokiu entuziazmu, kad, 
pradėjus užrašinėti Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bonus, tulą laiką tęsėsi klojimas tūks- 
tantinių, paskiau sekė penkšimtinės, dvi- 
šimtinės, šimtines. Prie pakėlimo upo 
daug prisidėjo pulk. Perry (Lietuvos Kari- 
nės Misijos narys — anglas), paklodamas 
penkšimtinę. 

Iš Bostono mums pranešama, kad te- 
nykščiai lietuviai, ypač turtingesnieji, yra 
tvirtai pasiryžę pasirodyti prieš visas ki- 
tas kolonijas ir, abelnai, pireš visą lietuvių 
tautą. Bostono apielinkes miesteliai irgi 
ruošiasi priderančiai sutikti savo Tėvynės 
pasiuntinius. 

Chicagos lietuviai, tarpe kurių ypač 
daug bankierių ir "gerokai" turtingų, ta- 
riasi parodyti "pasauliui" savo galybę ir 
tautinį susipratimą. Žinoma, Chicagai pri- 
derėtų sumušti Bonų pirkime rekordą. 

Akivazdoje to viso, su pilnu pasitikė- 
jimu ir tvirta viltimi galime pradėti naujus 
metus. — Galima tikėties, kad Amerikos 
lietuviai atliks savo priedermę ir tuomi 
atžymės ,1920 metus lietuvių tautos istori- 
jos lapuose. ( 

Pradėjus "akti'viškai" veikti prieš-bol 
ševikiškam Ukrainos vadui gen. Petlurai, 
laikraščiai (sužinoję, kad jis yra kilęs iš 
valstiečių) sušuko: Ukrainos valstiečiai ei- 
na prieš bolševikus. Dabar (gr. 23 d.) pra 
nešta, kad bolševikai visiškai apsupo gen. 
PeTluros karumenę Berdičevo-Kijevo-Ži- 
toniJrio srityse; jo kariumenei gręsiąs su- 
naikinimo pavojus. Taigi... Ukrainos 
valstiečių "ėjimas" pasiliko be "tikslo".— 

$ % * 

P-s Garfield yra tos nuomonės, kad an- 

gliakasių streikas taip "neaiškiai" pasi- 
baigė todėl, kad Prezidentas buvo... ne- 
sveikas. Generalis prokuroras tvirtu to- 
nu užreiškė: "Angliakasių streikas už- 
baigtas taip, kaip valdžia pageidavo." — 

Bet... kas atlieka darbą ir kur visa spė- 
ka?. .. 

* * * 

Visgi "keisti" tie "raudonieji" — jie 
pasauliui perstatomi kaipo baisus žmonės, 
kurie viską naikina, ardo, laužo. — o čia, 
žiūrėk, skelbia, kad jie rūpinasi apšvietos 
ir dailos platinimu ir paskiria žymius po- 
etus ir rašytojus užimti jiems atsakančias 
vietas, — pav., garsus poetas Belmontas 
paskirtas sovietiniu komisaru platininui 
dailės liaudies tarpe. 

Pastabos- 
išvados. 

O S 

Armija dar brangiau at- 
sieina Anglija dabar, negu 
| prieš visasvietnę karę. Su- 
! lyg Anglijos valdžios paskel 
bimo 1920 m kariurnenes 
užlaikymas apiieisiąs jai ne 

mažiaus, kaip pernai, — 

apie 405,000000 sv. st. 
(virš dviejų pilijardų do- 

įlarių). 
Kariumene Vokietijoje 

, apsieina 76,6(D,000 sv. st.; 
į Egypte i rĮalestinoje — 

131,240,000 sv. st.; 
į Mesopotamioje ir Persi- 
joje — 32,85),000 sv. st.,; 

I Bulgariioj i' Turkijoj — 

9,850,000 j sv. į. 
Paskiau sela Armėnija, 

[Indija ir kiti kaštai. 
j Tas parodo .-mtkiek likosi 
j "sunaikintas" militarizmas. 

"Indomių dilykų" esama 

musų tarpe. Mes žinome, 
!kad veikia-ko/oja trįs sro- 

j v ės, trijų krypįnių ar pažiu- 
irų lietuviai. Jei ta kova bu 
tų vedama rintu, kulturiš- 
ku ir, taip s:kant, protin- 
gu budu, tai j išeitų musų 
tautai ant natdos. Dabar- 
gi — priešingai... 

Bet ne tam; dalykas. — 

Čia paimsime vidurinę ar- 
ba tautininkų srovę. Joje, 
kaip-ir kitose srovėse, run- 
dasi ypatingos rūšies veikė- 
jai, kurių pasėlgimai daei- 
na kaip-kadaki "kurjozo." 

Štai vienas "egzemplio- 
ris", Kuris slsaitosi viduri- 
nės sroves suk — Ji taip 
charakterizuoja gerai ji pa- 
žįstantis : 

"X. yra gan gabus žmo- 
gi s Ir butų naudingas, jei 
butų savo vieloje. Bet kai- 
po apsišvietęs žmogus, kai- 
po1 inteligentą?, jis tiesiog 
gedą tautininkams daro. Ne 
užtenka to, lad ta^ žmo- 
gus veik kiekvieną nedeldie 
nj eina bažnyčion ir atlieka 
ausinę, bet dar ir egzekvi- 
jas užperka. Tai faktas... 
Kokia veidmainystė!.." 

Taigi panašus "veikėjai" 
trukdo pačiai srovei susi- 
tvarkyti ir pradėti tikrą ir 
šviesų darbą. Nejaugi ir šia 
me laikotarpyje tofyie "vei- 
kėjai" pasiliks "ištikimais" 
ir nenustos lošti vadovaujan 
čios rolės, kaipo visuomeni- 
niai-politiniame veikime, 
taip ir laikraštijos srityje?!.. 

IŠ Vidaus Reikalų Ministerijos 
Darbų Sveikatos Srities. 

| Del apskričių skaičiaus 
sumža ėjimo, įvyko apskri- 

i čiuos personailo permainų. 
Teko medicinos personalą 
taip-pat sumažinti. Į Zarasų 
apskritį tapo paskirtas Dr. 
Buzelis, į Mažeikus — Dr 
Tautvaišas, į Tauragę—Dr. 
Spuclulis, į Pasvalį — Dr. 
Kvederas, į Ukmergę — Dr. 
Narkevičius, į Trakų apskr. 

|Dr. Gotšalkas. 
Gydytojų mobilzacija di- 

džiai pablogino žmonių svei 
;katos sąlygas. Atsirado iš- 
tisų plotų ir ligoninių be gy- 
dytojų. Gydytojo pagalba 
buvo sunkiai prieinama ir 
todėl brangi. 

Del gydytojų stokos kilo 
1 du sumanymu: vienas, skirti 
stipendijas studentams — 

medikams, o antras leist eiti 
medicinos praktiką taip-pat 
svetimų saliu gydytojams,1 
turintiems užsienio universi- j 
tetų diplomą. Studentai me-j 
dikai baigiami registruoti, 
(įsiregistravę 56) ir stipen- 
dijų paskirstymas, išleidus 
valdžiai tam tikras taisyk-j 
les, netrukus galės but vy- 
kinamas. 

Beto, 5 Lietuvos pilie-! 
eiams gydytojams su užsie-l 
iiio universitetų diplomais 
ir vienam ne lietuviui duo-i 
ii leidimai eiti medicinos j 
praktiką, bet tiktai vieniems! 
metams. Šiomis dienomis j 
gydytojų skaičius padidėjo, 
nes dalis jų grįžo iš užsie- 
nio. 

Pažinti apskričių medici- 
nos ir sanitarijos reikalams | 
Sveikatos Departamento at- 
stovas rugpjučio ir rugsėjo 
men. aplankė Pasvalio ap- 
skr., Panevėžį, Šaulius ir 
Kėdainius. 

Be įvairių pranešimų is-į 
leista "Taisyklės", kurių 
tikslas yra sumažinti prasi-! 
platinimą limpamųjų lyties 
ligų, aplinkraštis del dien- 
pinigių ir kelpinigių (421 
Nr.) ?r aplinkraštis apie re-| 
gistraciją medicinos įstaigų 
ir medicinos personalo su už 
šieno valstybės leidiniai 
(43 Nr.). 

Viena svarbiausių sveika! 
tos apsaugojime sąlygų yra 
steigimas ir laikymas ligo-; 
nių. Ligoninės musų yra | 
daugiausia savivaldybės įs-i 
taigi.] žinioj, bet toli gražu! 

i ne visos yra susitvarkiusios 
I ir retai telaikomos savival- 
dybės įstaigų lėšomis. Ligo- 
ninių globėjai nuolat skun- 

jdžiasi neturį lėšų gydyt ir 
laikyti ligonines. Dabar sa- 

įvivaldybės pradeda labiau 
.atsižvelgt į ligonines ir su- 

prasti jų reikalą. Tai vie- 
nur, tai kitur seimeliai, ne- 

radami geresnio kelio, už- 
sisdeda vadinamąją pagal- 
vę, kiekvienam piliečiui nuo 

15—15 metų po 1—2 rubliu 
[metams. 

Sveikatos Departamentas, 
norėdamas turėti kuodau- 
giausiai ir tikriausiai žinot 
apie dabartinę padėtį, nu- 

statė gan plačią ligoninių 
anketą, kuri tapo išsiunti- 
nėta visoms ligoninėms. 

Dabar Lietuvoj šiapus de 
markacijos linijos yra Svei- 
katos Departamento žinioje 
tebedirbančių: valstybes li- 
goninių 2, visuomenės (sa- 
vivaldybes, žydų bendruo- 
menės) 30, ir privatinių 3, 
viso labo 35 ligoninės. Vie- 
na (ligoninė, būtent Seinų 
apskr. ligoninė, yra pateku- 
si į lenkų rankas. Be to, 
dar steigiamos 6 ligoninės. 

Tebedirbančiose ligoninė 
se yra 1517 levų, bet dar 
galėtų tilpti 340 lovų. j 

Augščiau minėtose ligoni i 
nėse yra skyriai: vidurinių! 
ligų 30 ligonių, chirurg. 16 
ligon., limpamųjų ligų 21 

ligon., venerinių ligų 1 li- 
gon., akušerijos 5 ligon., gi- 
nekologin. 1 ligon., psy-; 
chiatrin. 2 ligon. 
Sanitarės sąlygos Lietuvoj 

yra pagerėjusios. Dėmėto- 
sios šiltinės epidemija pas', 
kutiniu laiku žymiai suma-; 

žėjo; pavyzdiui, Alytaus 
apskr. birželio mėn. regis- 
truota dėmėtąją šiltine ser- 

gančių 50, liepos mėn. CS, 
rugpjucio mėn. tiktaj 9; o 

pradžioje rugsėjo mėn. dė- 
mėtosios šiltinės epidemija 
visai panyko, todėl epidemij 
jos gydytojas tapo paleistas 
iš vietos. Kitose apskrityse 
ligų Apskričių Gydytojų ži- 
niomis, dėmėtosios šiltinės 
epidemija nors ir sumažėjo, 
bet tebesilaiko, pavyzd. 
Kauno mieste ir apskrityj: 
birželio mėn. registruota 
549, liepos mėn. 123, o rug 
pjučio mėn. 82. 

Birželio mėn. pradėjo pla 
tintis dezinterijos epidemi- 
ja visoj Lietuvoj. Sulyg sta- 
tistikos žinių dėmėtosios šil 
tinės epidemija, dezinteri- 
jos ir rauplių šiaip atrodė: 

1) Dėmėtosios šiltinės su- 

sirgimų visoj Lietuvoj sure-' 

mt 
gistruota: už birželio mėn ] |—1302, už liepos men. — į 
848, už rugpjučio mėn. —'j 
576. 

2) Susirgimų dezinterija: 
už birželio mėn. — 8, lie- 
jpos mėn. — 38, rugpjučio 
mėn. — 116. 

Kitų limpamųjų ligų epi- 
demijos nebuvo žymiai pra- 
siplatinusios. Kovot su lim 
!pamomis ligomis darbuojasi 
6 epidemijos barakai su 114 
lovų, 4 epidemijos gydyto- 
jai ir 20 epidemijos felče- 
rių. Pagamintas bendras 
planas dezinfekcijai Lietu- 
voj ir užsakyti Vokiečiuos 
dezinfekcijos aparatai ir 
prietaisai kiekvienam Lietu 
vos apskričiui. 

Kadangi nešvariai ir ne- 
tiksliai gaminami minera- 
liniai vandenys yra vienas J 
limpamųjų ligų šaltinių, p/ f 
gaminta instrukcija gamii f 
mui mineralinių vanden | visos mineralinių vandenų^ 
dirbtuvės atiduotos Apskri- 
čių Gydytojų priežiūrai. 

uerai pažint limpamo- 
sioms ligoms Lietuvoj ir 
veikiai organizuoti kovai su 

jomis reikalingi tai'ppat 
bakteoriologiniai ir serolo- i 

giniai tyrinėjimai limpamų- 
jų ligų atsitkimas; tam tiks- 
luipasiulyta visiems Apskri- 
čių Epidemijos ir Ligoninių | 
Gydytojams siųst reikalingą ] 
tyrinėti medžiagą Valsty- i 
bės Higienos Institutui Kau- 
ne. J 

Padalytas pranešimas ^p 
skričių Epidemijos ir Ligo- 
ninių Gydytojams apie Vals 
tybinį Higienos Institutą ir 
jo skyrius. j 

Apie Sveikatos Departa- į 
mento Darbuotę Formacijos^ 
srityj buvc skelbta laikraš- 
tyj, todėl šį kartą apie ji 
ntpranešum visuomenei. j 

Kaunas, X. 9 "Liet" 
1 

DR. C. K. KLIAUGA ! 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 rjto ir 2 iki 9 v ak. i 

1739 SO. HALSTED STREET 1 
CHICAGO 

JiHlUllUillimnniiiiilinniinoiiuiininifiininiminiinnninnmnimiiniu] 

DR. JOHN N. THORPE Į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 1637 W. 51ma ir kamp. Marshfiel Į Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki S J Telefonas Prospect 1157 

Telephone Yards 15?2. 4 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vynį^ 

Specialiai gydo limpančiai, senas ir ♦ 

paslaptingas įotų ligas. * 

3259 S. HALSTED ST. CHICACfl • 

Liūdesio Atbalsis. 
Buvo pa vakaris. Visoj 

gamtoj matėsi nemalonaus 
ir nelaukiamo rudenėlio iš- 

* va.izcla. Dangus tamsiai-mur 
ziiv, i apsiniaukęs murksojo. 
Saulelės nesimatė nei spin- 

: clulėlio, tik saitas ir šiurkš- 
tus vėjas, kartais palengvė- 
le, o kartais milžiniškai už- 

_ ; sukdamas, nešė-sukuriavo ša 
H&atviais nukritusius nuo 

medžių lapus. Praeiviai su 

r,alsiausiais veidais ir in-; 
trauktais sprandais žings-1 
niavo tolyn. 

Aš vienas sėdžiu savo, 
kambaryje ir žiūrėdamas I 

per langą mąstau-svajoju 
apie prabėgusio pavasarėlio 
giedrias dienas, apie pirmuo 
sius gegužio žiedus. Tik, 
rodos, — vakar gėlės sužy- 
dėjo ir gamtą apkaišė savo 

žaliais lapeliais, o šiandien 
... viskas lyg sva jonių sap~ 

na3 išnyko — nuvytę, nu- 

kritę, nekvepia nežaliuoja. 
[Vientik lupos kiekvieno kar 
ifcoja: "Liūdnas rudenėlis 
atėjo" — Ir kaip greit ta 

; vasarėlė praužė-prabėgo.Į jAmžinastis ją pasigriebė ir 
nusinešė ten toli-toli, į ne-j 
žinomas erdves, iškur jau į 
nei v'ci/a dienelė pas mu-| mis negali sugrįžti. 

Sėdžiu pne lango ir mąs-i 
tau-svajoju. Mano mintis, j 
susivieniję su tuo. ūžiančiu; 
ten už srievos veju, skrieja-! 
lekia u n toli-toli j aną pusėj jūrių marių—link Lietuvos-! 
tėvynės, ten, kur gimiau ir j užaugau. Rodos, ten daug 
ramesnės rudenėlio diene-į les būdavo, negu kad čio-į 
naic. Ten nors ir juodžiau j 
sios gyvenimo dienelės yra j skaičios ir kiečiausias var-1 

gelis ten būdavo saldus. Ar 
teks kuomet mari ten par- 
grįžti ir išvysti brangią sa- 
vo matušėlę, kuri mane ma 
žūti glaudė prie savo karš- 
tos krutinės, augino, gla-; 
monė.io, doros mokino ir j 
įsšjo mano širdin amžiną! 
meilę tėvynės,—ar teks, ar 
teks?!— į Ten puikiausių idėalu ir. 
prakilniausių minčių mez- 

giniai 'pasiliko. Pavasarėlio 
dienos—kokios ten būdavo 

( gražios, malonios! — Ve-; 
verseus, augštai iškilęs, gie- i 
da-čiurlena, šaukdamas, ar- į 
toją Į atšilusią dirvą. Pem-' 
pč klykia — "gyvi-gyvi".— j Gandras, sugrįžęs i per- 
nykštį lizdą, galvą linguo- Į 
damas barškina-kalena. T'ie I 
menieliai, klykdami, pasilei- 
džia su įvairios ryšies %v-| 
vulių bandomis i plačius; 
žaliuojančius laukus. Wi/ 
apsiginklavę — kas grėb- 
liu, kas špatu — traukia i 
S aukų palą. Vtijelio d ve1.- 

kimas vis kasdien šiltesnis, 
rugeliai pakįla, išplaukia, 
banguoja. Sodnai sužydi 
ir iškaišo žaliuojančius lau- 
his. Batelių milijonai tik 
birzgia, maudosi tarp žalių 
lapelių, sumaningai medų 
rinkdamos iš prasišiepusių 
žiedeliu. Anksti ryte, ką tik 
bebrėkštant aušrelei, išbu- 
dus iš saldau^ miego jauna 
mergele skurnai Lėga į dav 
želi aplankytįi gėlių ir pri- 
silenkus bučipoja rasotą, su 

Higauousj nu 

bangelių lev 
tuomet sma 

jos širdis pe 
buklingą jaij 

Vasarai ak 
ten smagi 
Klausyk — v 

!a, kitur kve.Į 
bia-veža. 0 
nelio girdisi 

vėsių nakties 
o žiedelį. Tai 
, malonu, ir 

sikeicia į ste- 
mų šaltini.— 
jus, vėl koki'&. 
arbymetė. — 

enur dalgį ka- 

antj šieną grie; 
ten iš-už kal-: 

|kardi pabaig-j 
;uviu dainelė;- ^ i 1 

Tįrkus, tykus vakarėliai, taip j 
ramu ant lauko, į 

Šviesiai rausvi debesėliai pa 

dangemis plauko, 
Jau nutilo paukštužėliai, 

ką linksmai giedojo, 
Musų broliai bernužėliai 

dalgiais nevalioja! 
O čion iš tamsaus miško 

liejasi lakštutės saldus akor 
dai, kurie, susiv'ienije su kir- 
tėjų dainele, sutveria žavė- 
jančią melodiją, kuri, pa- 
gavus kiekvieno širdį ir sie- 
lą, nusineša ten į mėlinas 
augštvbes tarp debesų. — 

Lrrazi buvo mūsų Lietuvą- 
tėvynė, linksma buvo ten 

gyventi; bet kasžin-kas šian 
clien ten beliko?!—Per pen- 
kis metus nebuvo girdėti te- 
nais lakštutės čiulbesio, nei 
tykiam vakare kirtėjų skar- 
džios dainelės. Vietoje dai- 
nelės tik baisi kanuolė ten 
kur už miško trenksmingai 
šnekėjo-baubė. Tykiam va- 

kare šviesus debesėliai ten 

neplaukė—pragariškai tam- 
sus kanuoliu parako durnai 
ten raitėsi-plaukė. Viskas 
ten liko sunaikinta, išgriau- 

|ta, ir tų gražiausių minčių j ' ir puikiausių idealų mezgi- į 
Iniai išardyta, suminta. Augs 
ti, puikus senovės pamink- 
lai ir samanotos bakūžėlės 
!—viskas liko sugriauta, su- 
1 deginta. Šimtmetinis ąžuo- 
las, kuris palei kelią išskiė- 
tęs šakas, stovėjo ir savo 

tirštų lapų tamsip šešėliu 
dengė dvi meilučias širdis j 

! naktyj nuo baltos mėnulio j 
šviesos, šiandien... riogso j 
tik stuobris, aštriais grana- i 
tos dantimis nukramtytas. | 
Po jo tamsiu šešėliu berne- 
lis mergužėlę jau ten nebu- 
čiuoja. Šesupės žalieji kran 
tai ir lankos, ten, kur gar-1 
dus atolas želdavo ir uogos j 
nokdavo, — liko paversta j 
rausynėmis, su žemėmis su1 

įmaišyta. Nerausta jau ten j 
i uogos, nei bernužėliai lan-' 
koj nedainuoja. Vien-tik 
užeisi gal kur pamestą žino 
gaus kaukolę ar išgirsi 
juodvarnį kur pakrūmėje j 
uekrankiant prie padrėbtų1 

jaunuolio kaulų... 
Visą tą prisiminus, pasi- 

daro baisu. Ir nors butų 
geležinė širdis, tai jausmai 
ją suminkštintų. Br-r-r... 
Baisu... Ak, mus širdįs ge- 
ležinės, kodel-gi neiššokat 
iš krūtinių ir neišspaudžiat 
gailiųjų ašarų bėgius? Ko- 
del-gi nesuteikiat mums tos 

galingos jiegos, su kuria 
senai butume galėję Tėvy- 
nes tironą sunaikinti: 

Priešas mūsų tėvynę terio- 
jo, arde, griovė, o nes ran- 

kas sudėję sėdėjom ir lau- 
kėm. — Gana minis lauk- 
ti! Sukilkim vyr* Į vyrą, 
sunerkim rankas, euremkim 
pečiais, sušukim balsu: "Ke 

kis, Keistuti! Keiks, Vytau- 
te!" — Paimkim garsųjį ra-v 

gą, kad užmigdytas brolius, 
prikelti ir plėšriųj.i paliokų, 
vokiečių ir burliokų tirony- 
bėms padėkavoti 

Siųskim aukas į Lietuve 
Fondą — tai busmusų gar 
siu ram J De£utisjjj:jj|j,,«< 



Suvienytų Amerikos Valstijų 
Prezidento Paskelbimas. 

Kadangi, Kongreso Aktas 
pripažintas kovo 3 d., 1919 
m. Keturioliktas Dešimtmeti 
nis Suvienytų Valstijų Cen- 
zas bus daromas, pradedant 
su sausio antra diena tūks- 
tantis devyni šimtai dvide- 
šimtuose metuose; ir 

ICadangi, Suvienitų Valsti 
jų konstitucija reikalauja 
teisingo suskaitymo gyven- 
tojų kas dešimts metų nu- 

sprendimui kiek kiekviena 
valstija priva1 rj paskirti at- 
stovų, Atstovų Butan; ir 

Kadangi, visiems Suvieny 
tų Valstijų gyventojams yra 
begalo svarbu, kad šitas Cen 
zas butų kuopilniausiu ir ti- 
kriausiu pranešimu apie ša- 
lies gyventojus ir turtus; 

Taigi, todėl, aš Woodrow 
Wilson, Suvienytų Amerikos 
Valstijų prezidentas, šiuomi 
paskelbiu ir pranešu,kad su- 

lyg augščiausių minėtų įsta- 
tymų, yra priedermė »kiek- 
vieno asmens atsakai j vi- 
sus paklausimus Cenzo sura- 
šė, liečiančius jį ir jo šeimy- 
ną, pire kurios jis priklauso, 
ir ukę, kurią jis ar jo šeimy- 
na užima ir kad kiekvienas 
asmuo atsisakantis tą pada- 
ryti, papuola po bausme. 

Viemntėliu cenzo tikslu 
yra gauti apskritas statisti- 
kos žinias apie šalies gyven- 
tojus ir turtus ir nuo pavie- 
nių reikalaujama tik tokių 
atsakymų, kurie leidžia su- 

statyti tokias apskritas sta- 
tistikos žinias. Nei vienas 
žmogus negali nukentėti 
dėlto, kad jis suteikia reika- 

laujamas žinias. Cenzas ne- 
turi nieko bendro su mokes- 
čių paskyrimu, su karininkų ( 

ar posėdininkų tarnybe, su 
priverstinu mokyklos lanky- 
mu, su ateivystės patvarky- 
mu, ar su kokiu šalies valsti 
jos ar vietos įstatymo ar pa-1 
tvarkymo įvedimu. Nėra rei- 
kalo bijotis, kad bus išduota 
kas-nors tokio paliečiančio 
kokį pavienį žmogų ar jo 
reikalus. Prideramam apsau 
gojimui teisių ir reikalų to 
žmogaus, kuris suteikia ži- 
nias, kiekvienam Cenzo Biu- 
ro samdininkui po sunkia 
bausme yra uždrausta išduo- 
ti kokią jo gautąją žinią. 

Todėl as širdingai paišau 
visų žmonių greitai,, pilnai 
irteisingai atsakinėti į visus 
surašinėtojų ar kitų Cenzo 
samdininkų užduotų paklau- 
simų ir tuomi atlikti savo 

dali šito didžiojo ir reikalin- 
go viešojo darbo atlikimui. 

Paliudijimui to, aš čia pa- 
sirašau ir liepiu pridėti Su- 
vienytų valstijų antspaudą. 

(Antspauda) 
Išduota Kolumbijos Ap- 

skrityj šio lapkričio de- 
šimtą dieną tūkstantis devy- 
ni šimtai devynioliktais mū- 

sų Viešpaties ir šimtas ketu- 
riosdešimts ketvirtais Suvie- 
nytų Valstijų nepriklauso- 
mybes metais. 
Prezidentas: 

Woodrow Wilson. 
William Phillips, 
Veikiantisis Valstybės Sek- 
retorius. 

SKAITYKITE Iii PLATINKITE "LIETUVA" 

8 Lietimu Amerikoje | 
HiUliiįmvmiirVU- *' 

NEW HAVEN, CONN. 
Lietuvių Mechanikų Sąryšio 

prakalbos. 
Musų kolonijoj, gruodžio 

13 d., buvo L. M. S prakal- 
bos. Vakaro kalbėtojais bu 
vo inžinierius V. Vaitkus 
iš New Yorko, pirmininkas 
Liet. Mech. Sąryšio ir A. B. 
Stankevičius iš Bridgeporto, Į Conn. Pirmasis kalbėtojas | 
nuosekliai nupiešė Sąryšio i 
tikslą. Jis sakė maž-daug 
taip: Lietuvių čion Ameriko I 
j e yra ^ana daug; tarp jų 
yra įvairiausių specialistų, į 
kurie labai gerai galėtų ves 
ti savo pasiirnkta pramonės 
šaką. Turime dideliausius Į 
burius prityrusių amatnin-': 
kų. Mums reikia tik orga-j 
nizuotis į Liet. Mech. Sąry- 
ši, kuriame spiečiasi muši1 

geriausios pajiegos. Mes 
daug kalbame apie Lietuvos 
laisvę; ir daug aukų esame 

sudėję, kad Lietuva tapt g. 
laisva. Bet atminkime, kad 
ta laisvė bus panaši į dide- 
lę pūslę, kurią pradūrus ga- 
lima bus suimti saujoje, jei 
mes iškovoję laisvę i:* par- 
važiavę nerasime sau joje 
vietos, jei visa Lietuvos pra 
monė bus užimta svetimų. 
Taigi L. M. S. tikslu yra 
įsteigti įvairias dirbtuves 
Lietuvoje ir už musų paCių 
pinigus. Tokiu budu ir 
pelnas neis į svetimus kiše- 
nius, o į musų pačių. To- 
liau, inžinierius Vaitkus nu- 

rodė, kiek žalios medžiagos 
prieš karę buvo išvežama 
iš Lietuvos, o kurią išda- 
ilins ir mes patįs lietuviai, 
i svetur begyvendami, apdirb 

...m.w.nm»»*MiimMinutJt!}IIHinil 

Kosulys ir SIozos *iuo lalku yra iwMtl •" 5 8 
svečiai. Idant nusikra- 

čius jų ir tokiu burtu apsisaugojus nuo kitų i^ to 
paeinančių ligij, inikit Severa's Balsam for Lungs 
(Severus Balsamas Plaučiams), kuria yra labai 
gevos gyduolės nuo kosulio ir gerklės užkimimo. 
Kaina: 25 ir 50 centų ir 1 arba *2 centai mokesčių 

Jnfluenza kaip ir paprastai šaltis neprivalo 
buti juokais. "Severa's Cold and Grip Table's 
(Severos Tabletės r.uo peršalimo ir Gripo^ yra 
patariamos kaipo geriausios gyduolės nuo tų 
ligų. Kaina 30 centų ir 2c karta mokesni g. 

Galvos Skaudyjimas 
Jis reikalauja prašalir.imo tuoj. Prašalinimui gal- 
vos skaudėjimo užtenka vienos arba dviejų Se- 
vera's Tablc^s for Headache and Neuralgla. (Se- 
veros Pastylės nuo galvos skaudėjimo ir Neural- 
gijos)- Pamėginkite jas. Kaina 25 cestai ir 1 cen- 
tas karės mokesčių. 

j">iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimimfi»iiiiiinilll .iHii|{tlMlitllIillilllli:il!lll!ll!!iniillll!:iill 

I Nevirskinimas vidjriM nusilpnina žmogų, iš 
9 to paeina užkietėjimas yiriu- I riŲ ir dyapepsija. Severa's Balsam of Lt'fe (Se- 
į*Į veros Gyvasties Balsamas) pagelbsti prašalinti 
■ vi«u3 skausmus ir kentėjimus. Jis sustiprina visą 
M kung. ir reguliuoja vidurius. Kaina 85 centai ir 4 
B ceatai karės mokesčiu. 

Skalavimas gerklės ir nosies užsišaldžius, 
mes patariame vartoti Severa'.s An.Isep/o/ (Se- 
veron Antiseptolius. Tai yra labai priimiius bu- 

taisymas nuo minėtų nesveikatinguirų. Jis grei- 
tai gydo suerzintas ir sugadintas dalis. Kaina 
35 centai ir 2 centai karės mokesčių. 

Silpnumas Nervu 1yro PrleiasUmj neryfS- c kumo, bemieges, r tėvi- 

jas ir t. p. Jeigu nori sustiprinti ;avo nervų sis- 

temą, imk Severa's Nervo<on (Severo^ Nęrvotp'- 
naa). Tai puikus nervų eustiprintojas ir guduo- 
lės. Kaina $1.25 ir o centai karės mokesčių. 

Moterįs ir 
Merginos 
tankiai apserga ligo- 
mis, kurios yra žino- 
mos ju lyčiai. Seve- 
rą'* Rsguiator (Se- 
voros Reguliatorius) 
labai tankiai pagelb- 
sti tokiuose atsitiki- 
muose. Kaina $1.25 
ir 5c mokesfiiy. 

Vaikų 
Verkimas 
paeisa n.uo kokio no- 
rints netvarkingumo 
ju kune. Tas turi bū- 
ti prižiūrima. Seve> 
ra'c Soothing Drops 
(Severos Ra mininti 
Lašai) visuomet bu- 
vo geriausiu inoti- 
r.os draugu takiuose 
atsitikimuose. Kaina 
25 centai ir t cen- 
tas kares mokesčiu. 

KALENDORIUS DYKAI 

Jau mes isniufctinėjorao savo Kalendorius vi- 
siems vaistininkams, Idant jie išdalintų juos dy- 
kai. Reilcala»lkite j.i pas savo vaistininkę, arba 
rašykite tiesiiog murr,3. 

SE VE R O S 

Lietuviškas Kalentas 
1920 METAMS 

yra labai įdomus, nes saVo gražuum ir turiniu 
viršija visus kitos. Jame labai daug naudingu 
ir svarbių patarimv. Pasakyk savo draugams ir 
apie šitą, puikų kalendorių. 

W F.SEVERA CO. Cedar Rapids, la. 
m 

Linimentas 
privalo rastiu ant j 
kiekvienos šeimynos l 
namų lentynos reika- Į 
lui atėjus. Severa's § 
Gothard Oi J (Sevc- Ė 
ros Gothardiškas A- 
liejus) turi visuo- 

met rastis po ranka, 
nes jis visuomet yra 
naudingas. Kainos 
30 Ir 60 centu ir 2 
arba 3c mokesti;. 

Puikus Plaukai Į 
tviskanti ir pilni gy- Ė 
vybes priduoda jmi- l 
kią. išvaizdą kiekvie- j 
sai moteriai ir ki«^k- j 
vienam vyrui. Pamš- ; 
gink Ssvera'.i Hair I 
Pomade (SevnroP. Po j 
meda Plaukams). T-ai 
yra puikus sutaisy- ; 
mas. Kaina 2 ii cen- : 
tai ir 1 cent.is I;a'« j 

S r ės ! niokescirj. 

Užkiete»imaavir*uri'-1 -vra priežasitmi galvos J sukimosi, kartaus atfiiriaugoji- 
mo, ęeltlięfts ir kitŲ neaveikatingumų, kurie yra 
lengvai prašalinami jeigu Severa's Liver Pi/1.? 
(Severos Pfgulkos Kepenims) yra vartojamos. .Jos 
pagelbsti garai ir greitai. Kaina 25 centai ir 1 
centas karės mokesčių. 

Niežėjimas, Spuogai pfpr®*tfti vadinami 
r 9 niezejimu, nuspuoga- 

vinui, ffcpiJimu. reumatizmu, ivy uznuodijimu r 

rczen,a prsfnvkata kaip rniitant, jeigu Severa's 
Skin Oirrtmen* (Severos Odinč Mostia) yra var- 

tojama. ii atneša laukiama palengvinimu. Kaina 
50 centu ir 2 centai karės mokesčių. 

Mostis nuo Žaizdų k:ni *?*> f*1" ^ zdas, šašus, nupliki- 
mus, nudegimus subraižymus ir kitas žaizdas, 
turi a.ris kiekvienuose namuose. Severa's Hea- 
/ing Ointment (Severoa Gydanti Moatla) pilniau- 
siai patonkina tuo3 rcikalavirrtus. Kaina 25 cen- 
tąi ir 1 centas karės mokesčių. 

Negrynas Kraujas yra Pažastimi ĮMft- t.egryuoa 
m0i žaSų> splIOgų ir ki- 

tokiu Hkaudulių,kurie privalo buti prašalinti, var- 
tojant autansymą. kuris ąalo kraujiį. Severa's 
Blood Purifier (Severos Krauju Valytojas) at- 
lioka tai. Kaina $1.2*1 Ir 5c karės mokesčių. 

Strėnų Skaudėjimas j Todėl Severą'f Ktdney and Liver Remedy (Seve- 
ros Gyduolė nuo lukštu ir Kepenų") reikia imti 
iJant prašalinti tų. skausmą.. Kaina 75 centai ir 
$1.25, ir 3 arba 5 centai karės mokesčiu. 

Gydantis Muilas 
da odai gražumu ir sveikumą, turi ramtis kiek- 
vienoje šeimynoj** Severa's Medicated Skin Soa/» 
(Sev.cros Gydantis Odinis Muilas- pilnai tinka. 
Kaina 25 centai. 

clavome (pav. audiniai), ir 
toji medžiaga grįždavo at- 
gal į Lietuvą, tik jau kitokia 
me pavidale, už kurią turė- 
davom keturgubai mokėti. 

Gražius privedžiosimus 
padarė ir p. Stankevičius 
savo kalboje, kurių beklau- 
sant rodėsi ištikro mums 
lietuviams d ai1 gi aus nieko 
nereikia, tik pražūti, kad 
"teisybė akis duria". 

Po prakalbų tuojaus liko 
sutverta Lietuvių Mechani- 
kų Sąryšio kuopa ir paim- 
ta apie keliolika šėrų. Še- 
ras $50.00. A—nis 

BENONI, TRANSVAL, 
PIET. AFRIKA. 

Prašome nesustabdyti laik 
raščio "Lietuvos" ir kada pa 
tėmysite aukas iš P. Afri- 
kos, tai prisiųskite mums 

bent tris numerius, kad ga- 
lėčiau visiems padalinti; te- 
gul žinos, kur jų pinigai nu- 

ėjo. Jau girdžiu, kad tie, 
kurie niek® nedave, sako, 
jog ir neduos, nes aš sau 

renkanti >niigus. Aš pava- 
žinejau nuo vieno miestelio 
iki kito ir surinkau 20 sva- 

rų; mes savo pridėjom 5 
svarus ir rūgs. 9 d. išsiun- 
čiau i L, N. Fondą. Žino- 
ma, norint padaryti gerą 
tėvynei, reikia apkalbų pa- 
kelti; bet aš to nesibijau. 
Kur geri vaikai Lietuvos, tie 
aukavo ir dar gal aukaus 
po kelis šilingus, o kur ne- 

tikę, tai tegul sau kalba, nie 
kas jų nepaiso; išgamų nie- 
kšų netrūksta. 

Mums labai gaila, kad 
mes čionai tose tolybėse ne- 

galime susivienyti su jusų 
draugijomis, kur reikia sa- 

vo skatiką aukauti ant tė- 
vynės aukuro. Ir čionai gy 
venam toli vienas nuo kito, 
ir labai mačai mus yra, tai 
mes negalime nieko gero 
padaiyti. 

Su pagarba liekame mes 

keli lietuviai.—J. A. Milė 

RACINE, WIS. 
A. L. T. S. 35-tos kuopos 

priešmetinis susirinkimas bu 
bo gn" ,džio 21 d., "Union" 
Hali. Tapo išrinkta val- 
dyba 1920 metams. Pirm. 
gerb. J. Pilipavičius, sekr., 
K. Kasparaitis, ižd., A. Dar 
kintas, iždo globėjai^, A. 
Pacauskas ir P. Šyllo, org., 
M. Kasparaitis. Išrinkus vai 
dybą, padaryta keletas svar 

bių nutarimų: 
1) Rengti prakalbas Nau- 

jų Rletų dienoj (jeigu bus 
galima gauti kalbėtoją). 

2) Išrinkta komitetas su- 

darymui bendro Racino lie- 
tuvių kolonijos komiteto 
visų draugysčių pardavinė- 
jimui Lietuvos Valstybės 
Bonų. 
s 3) Surengti perstatymą 
>o Kalėdų; nutarta statyti 
ei kalas "Ąnt Bedugnes 

I Kranto". 
4) Paimti daržus dviem 

piknikams vasarai atėjus. 
5) Ir varyti agitacija, ke- 

liant vietos lietuvius prie- 
supratimo savo Tautiškų 
reikalu ir rėmimo jų auko- 
mis. 

Vietos komunistai, nega-j 
idami viešai varyti savo 

pragaištingos agitacijos, 
dangstosi tautiškais vardais 
ir kviečia "Kukučius" už 

kalbėtojus. Dr-ste "L. B. ir 
S." įstatuose pirmame pus- 
lapyje turi indė jus šiuos 
prakilnius žodžius: "Vieny 
t? lietuvius, tarpe jų platinti 
iineilę, sutijumiį ir tautiški- 

jį kįlimą". 
Bet vieton pildžius tuos 

prakilnius obalsius, partrau- 
kia tokius kalbėtojus, kaip 
Kukutis, kurie yra lygus 
Račkui ir Ko. 

! Jeigu komunistai tokie ge 
ri, tegul jie vieni sau veikia, 
kam dar jiems dangstytis 
tautiškos draugijos vardu, 
buti jos nariais, kad truk- 
džius lietuvius, kovojančius 
už numetimą vergijos pan- 
čių? 

į Tas ne lietuvis, tas ne Lie- 
jtuvos brolis ir ne ses.uo, ku- 
ris dabartiniu laiku vietoje 
rėmus Lietuve? reikalus ei- 
na prieš juos. Supraskime 
gerai, kad visi tokie žmo- 
nės yra didžiausiais Lietu- 
v s priešais ir mfs j juos 
žiūrėkime kaipo į priešus, 

i bet ne kaipo i Lietuvos bro- 
lius .. 

Lietuvos sunųs visi ka- 
rv,uja prieš savo priešą, ne- 

žiūrint to, koks jis nebūtų. 
Kvivis eina prieš lietuvių sie 
kiur prieš įgijimą laisvės, 
ir neremia darbais ir auko- 
mis, nenori kad butų Lietu- 
vr laisva, tai tie yra mūsų 
priešai. 

Kol minėta Dr-ja neati- 
laisys savo klaidų, tol mes 

skaitysime ją didžiausiu 
Lietuvos priešu ir n e remsi- 
me jos. M. Kasparaitis. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

Tor. 12th & Horaan ave. 

ror. 26th & Western ave. 

4458 S. H&-m!tage Ave. 
2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina St. 

W. cor. :\ladison & State 
S. E. oor. Madison & Franklin 
Cor. Van Buren & Franklin 
S. W. Ilalstcd & Madison 
N.: E: Cor. Halsteu & Madison 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. State & Van Buren 
4601 S. Paulina St. 
4622 S. Marshfield Ava. 

į 451(7 S.' Hermitage AV». 
! 3137 West '3Sth Place. 
j 2900 West 40th Street 
i 3953 S. Rockwell St 
I <1813 Ketfzie Ave. 
1 N. W. Cor. 44th Mozart St 

2502 West 45th Placa 
4413 S. Richmond Avo 
S. E. cor (Ialsted & Milwaukea 
1S56 Wabansia Ave. 
1615 North Wood St. 

; Cor. Milwaukee & Paulina. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUŠU KAINAS^ 
ANT DURU. LENTŲ. REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojinui stubij iš vidauB, po $1.50 už galonu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

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

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRSIS 
$25,000.00 

DABAR LAIKAS PERKELTI SAVO PINIGUS I 
I SAUGU IR STIPRU BANKĄ 

UNIVERSAL STATE BANK 
Stipriausia Lietuvių Finausine Įstaiga Visoje 

Amerikoje po Valdžios Priežiūra 

Banko luitas virš $1,900,000.00 
Žiurek Depozitų Augimą 

Kovo 3, 1917, Atidarymo Dienoj. .$16,754.95 
Sausio 1, 1918 427,188.81 
Sausio 1, 1919 941,689.40 
Sausio 1, 1920 1,625,997.43 

Kiekvienas lietuvys privalo užmegsti ryšius su 

šiuom banku, nes randasi parankioj vietoj, yra 
atdaras vakarais du ąyk savaitėje, galima susi- 
kalbėti prigimtoj kalboj, žmonių sudėti pinigai 
yra kuopilniausiai apsaugoti, nes bankas turi ] 
didelį Kapitalą ir Perviršį, o bankas yra veda- 
mas pasekmingų ir ištikimų valdininkų, turin- 

čių ilgametinius patyrimus bankiniuose reika- j 
luose Savas pas si v 

BANKO SKYRIAI j 
Tauphiimo. Komercijos, Apsaugos Skrynelių, Pinigų 

Siuntimo, Laivakorčių, Apsaugos nuo ugnies, 
ir apsangos nuo Nuosavybių. 

į VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS. PREZ. 

WM. M. ANTONISEN, VICE PREZ. 
JOHN I. BAGDŽIUNAS, 

VICE-PREZ. IR KASIERIUS. 

i UNIVERSAL STATE BANK 
| 3252 S. HALSTED ST„ Kampas 33<Ls CHICAGO 

"yALANDOS. — Kasdien nuo 0 ryto Iki 5 po pietų. Utar- 
ninko ir Subatos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare. 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

LIETU v OS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

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

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant SV2 nuos" 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonii 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 

$100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 
" " " $100.00 

Sėsk tuo jaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuoj aus su reika- 
L:gu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

šiuomi užsirašau Lietuvos Bonu už $ ir su Šiuo 
laišku prisiunčia pirma mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas .... 
ittiii 
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Į$DWX OF LAKE 

Gvardija I). L. K. Vytauto 
laike savo susirinkimą l;tii >- 

d/io 28 d., šv. Kryžiaus para 
pijos svoiainėje. Apkalbėjus 
tūlus draugijos reikalus, pp. J. 
Viskantas ir A. J. Kareiva pa- 
prašė, kad draugija ir jos na- 
riai nors kiek prisidėtu prie.* 
Lietuvos Laisve:-} Varpo va- 

jaus, kuris muoiu tarpu yra 
plačiai varomas, kad surinkus 
Saugiau aukų, o kaip susidėk 
ke'i tūkstančiai d »larių, Lietu 
i'os Laisvės Varpo Komitetas 
'pasiųs Lietuvon, idant tu m pa 
įelbėjus J.ietu vos Valdžiai iš- 
kovoti Lietuvai laisvę ir nepri- 
gulmybę. 

Draugija i>. savo iždo au- 
kavo S 5 0.00 

Nariai aukavo sekančiai: 
2 F j $5.00: •'••• 

-j J. Letukas, J. Venckus, J.' 
Auškalnis, J. Lain\nce ir V.Į 
Kleinas. 

J. Banis 3.00. 
Po $2.00: 

Z, A. Galinskis, K. Maculis, K. 
Bartusis, A. Čicsnn, P. Macie- 
kelis, J. Aleckis, A. l'rbutis 
ir K. Gromontas. 
: Po $1.00: 

A. Kanalerirka.s A. (iu- 
brhtas, J. Atidrėkus, F. Dek-i 
eius, J. Ličkus, M. Kančias, M. 
Kinkas, M. Rukenas, R. Mn- 
teronas, P. Rukauskis, \ Pc- 
kevičia, J. Joneika, J. Klimas, 
J. Pežsnas, K. Maukus, S. Ko- 
lecekis, v. Andrekus, B. P>a- 
rosenevičia, 15. Tuhulis, Y. 
Jucius, J. Auškal ietie, B. Sa- 
monis, St. Šeputis, K. SvEi- 
kauskis, A. Kareiva, A. Arlo- 
maiti?, A. Boskis, J. Abroma- 
vičia, St. Zalkevičia, J. Bucis, 
P. Balsitis, A. Karkleris, A. 

Repniukas, A. Juktunas, D. 
(Vpavu-ius, fSluilcas, J. Litf- 
nugaris M. Unrtušcvičius, J. 
\ i kontas, \. Žalinskas, J. 
Marlinius, l\ Kainauskis, J. 1 
T I į JoiK'ika, K. Skulk vic!?, I. 

! (Uikauskas, X. Vaičis, P. Pa- 
n iv.'i. A. Outauskis, A. P»er- 
/iuskis, V. Klimas, V. Buda, 
J. Kinikis, A. F.idukas, /\. Kai- 
timą*;, J. Sutkus. A. JttŠka, ir 
L. \avic kis. 

I 
# 

I. I s 1 i s 75 c. 

Vn 50 c. 

K. r.ukcnis. J. Pmkcnis, P. 
Rimkus, J. Stulegis, P. N, -rei- 
ka, i', (irybas, A. Tulant's, P J 
l'u/is, J. llalsitis ir K. Mali 
šauskis. 

X.iriai siūlėjo aukų SI02.00 
kartu' $152.00 

I>Miku! Gvardija D. !.. K. 
Vytauto draugija ir jos narini 
netik kad savo gausioismis 
aukomis sulipi" savo Tėvyne— 
Lietuvą, Ik-i dar savo vardą ir 
garbe nemirštančia padarė, 
nes jų vardai Ims intraukti i 
Lietuvos laisvės Varpo gar- 
bės knyga. Ta knyga kartu su 
Lietuvos Laisvės Varpu bus 
pasiųsta Li.tuvon ir padėta j 
ist riską muzėjų. kur per am- 
žius liudy> jusų duosnumą i. 

šelpimą Li.tuvos. 
Reporteris. 

KNYGOS LIETUVON. 

T. M. D. 22 kp. jau nuo 
pernai? mecų renka knygas 
Lietuvai ir jau pusėtiną skai 
čiii įvairaus turinio knygų 
surinko. Paskutiniame susi- 
rinkime šita kuopa svarstė 
tą dalyką ir likosi nutarta, 
kad knygų rinkimo darbas 
turi buti užbaigtas kuogrei- 
čiausiai ir prie pirmos pro- 

1^1 B e: T Y BONOS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja A 
verte, ir Laisvos Bondus pilna pinigine verte. ■ » 
Atneškite arba atsiųskite i J G SACKHEIM & C O. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utaminkais, Ketvergais MTf,VAT,KEh A\ R. 
ir Snhntomi* f)—9 trrp Poulinn ir Wnod StP. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ba*vG3NAS 
Teisingos Kainos. 

Jžganėdinimas g^arantuotas 
Vvrtj tr vaikinų siuati ir otorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku. vėliausių etai'.ų ir konservatyviau modelių $20.00 iki <45.00 
Vyrų ir jaunų valkjnų siutai 'r overkot«»i nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriško* kelinės $3.00 Ir ausčiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augfiCiai) 
kirkite sau overkotu:- Jabar. koJ ifemos augšlufl kainom dar ueat<JJo 
Męs turime daug Men apdėvėtų įlotų ir ovorkotų r.uo $8.50 Ir augš&an 
FuH dresa, tuxedo. frakai Ir t.p. nuo $!0.00 tr augfičlan. 
Krautuvė atdara kas vokara iki 9 Nedėliomis iki 6 vaL po pietų 
flubatomio Iki 10 valandai vakaro. •steigta 1002 

S. CORDON 
1415 SO. HALSTED 8T W E F 

PIRMAS PUIKUS BALIUS 
Parengtas Lietuviu Moterų Paficlplnlo Kliisbn 

S'JBATOJE, SAU3IO--JANU \RY 3 d., 1920 m. 

ŠV. JURGIO PARAP. SVET. 
prie 32ro Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 7vc.l. vakare. Inžanga 30c Ypatai. 

Kas gftii drjsti skustis, kad jam liūdna, ilgu, į.ėra kur nueiti? Jeigu 
Ištikro yra tokių, tai kviečiame atsilankyti į m u a 11 balių, čia suslrin!w 

daug gražaus Ir linksmo jaunimo. Reto rengėjai nuo savęs pasistengi: 
suteikti daug džiaugsmo atsilankiusiems, nes bu« duodami praizai, bus 
ir kitokių pasllfnksmlnlmų-pamarginimų. Atsilankę nesigailėsite, nes 

musų muzikaatai gr'.t»/ visokius šokius. Kviečia, KOMITETAS. 

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės 

BALIUS 
Su daugybe Išlaimėjimu 

| NEDELIOJE, SAUSIO-JANUARY 4 dieną, 1920, 1 
J. JUKNIA JS SVETAINEJE, I 

4837 W. 14th Street, 
■ s S Pradžia 4 valadą po pietų. Inžanga 35c Ypatai, j| 
r čia turime pažymėti, kad i£ priežasties pakeitimo Lauterbacho sve- 1 
i tainės j kriaučių šapą. šitaa balius yra atkelta* iš Sausio Irt d Todėl f 
s ki'-Irf turite nusipirkę serijų tiliiecu ar.t Sausio 10, 1920 m., bus geri I 
S tik šia™e baliuje. Griež Chas. Bičiūno Orchestra. KOMITETAS. H 

gos knygos butu pasiųstos 
Lietuvon. Taipgi mes, 22 

kp. Valdyba, dar kartą atsi- 
šaukiame j Chicagos lietu- 
vius ir lietuvaites, praSyda- 

imi, kad, kas turite liekamas 

j knygas, suneštumėte šiame 
i mėnesyje, idant galima butų 
! galutinai sutvarkyti ir pa- 

j siųsti tą dvasini peną Lietu- 
įvon musų broliams ir se- 

sutėms. Neškite knygas, 
j 3253 So. Morgan St., Chi- 

jeago, 111. 
M. K. Šilis. 

MASKARADAS. 

Naujų Metu vakare, "Bi- 
rutės" Dr-ja surengė maska- 

jradini balių. Publikos prisi- 
rinko pilna didoka Pulas- 
jkio svetainė. Apsimaskavi-{ 
,mo įvairumas buvo turtin- 
igas. Ten galima buvo pama- 
tyti j'unimą, reprezentuo- 
ijant įvairios rųsies asmenis. 
Smagu paminėti, kad musų 

j jaunimas neužmiršta ir Lie- 
ttuvos, nes šį vakarą buvo 
gurpė merginų, pasirėdžiu- 
sių Liteuvos vėliavomis, kas 

I J 

darė malonu įspūdį. Gaila, 
kad musų jaunimas mažai 
žinių turi apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą, galima j 
Mkėtis, .kad ateityje galima 
bus matyti įvairesnį lietuviš- 
kų kostiumų turinį. 

Maska. 

SOUTH CHICAGO, ILL. 

Gruodžio 21 d. šv. Izido- 
riaus Artojo Dr-tės laikė1 
priešmetinį susirinkimą B. 
Kučinsko svetainėje, 8756 
Hauston Ave.Tarp kitų da- ■ 

lykų buvo skaitytas laiškas 
Lietuvos Laisvės Varpo Ko- ! 

misijos. Po pasitarimo visi 
draugai vienbalsiai nutarė 
paaukauti iš Draugystės iž- 
do «$30.00. Pinigai bus pri- 
duoti Lietuvos Laisvės Var- 
no Komisijai per sekeretoriu 
J. T. 

Padauginimo savo narių « 

škaitliaus Draugystė nutarė < 

>riimti naujus narius numa- : 

sinta įstojimo kaina du kar- 
tu sekamais 1920 m. Sau- 
sio mėnesyje 18 d. ir liepos 
18 a. nuo 20 metų iki 25 Į 
už $1.00 įstojimo mokesties 
ir nuo 25 iki 30 metų už 
$2.00. Senesnio amžiaus na- 

riams įstojimas pagal Dr-te* 
įstatus. • 

Čia aš noriu pastebėti 
kad ši D-tė yra susitvėrusi 
vasario 14 d., 1910 m. Aš ne 

manau jos girti, bet jos is- 
toriia parodo, ką ji nuveikė. 

Kilus sumanymui užlaiky- 
ti New Yorke prieglauda 
ateiviams, ateinantiems iš 
Lietuvos į Ameriką ir užlai- 
kyti lietuvį komisininką, ji 

aukavo kas metas pagal iš- 
galę. Taipgi aukavo Vilniaus 
namui, Šerno raštams; ypač 
dabar karės metais ji daug j 
pasidarbavo Lietuvybės la- 
bui. 

Dr-tės narių nepermažiau-! 
siai, 180; jos turto apie j 
$3,050.00. Dr-tė laiko susi- j 
rinkimus kas mėnesis po lo- 

tai dienai B. Kučinskio svet. 
8756 Hauston Ave. nedalio- 
mis. Norintieji įstoti i Dr-tę 
ateikite prisirašyti. Nepa- 
mirškite susirinkimo dienos. 

Senas Nary3. 

BRIDGEPORT. 

Dr-tės Saltlž. Š. V. Jėzaus 
metinis susirinkimas atsibus 
nedėlicje, sausi" 4 d., Wod- 
mano salėje, 3251 Lime ir 
33 gt. Susirinkimas prasidės 
1-mą valandą po pietų. Visi 
nariai yra kviečiami atsilan- 
kyti i ši susirinkimą. 

Ant. Gvczdeika, Ri št. 

Laiškai pastoje už savai-S 
tę, pasibaigusią subatoj.' 
gniod. 27 ,1., 1919. I 

Klausk pas langą No. 7"! 
nuo Adams gatves Didysis- 
paštas šitiems lietuviams: 

Bikus Johan 
Baitis Františkus 
Bardantiskas Jonas 
Banuska Jozef 
Deris Mikola 
Kazlauskas Antanas 
Litwin Katarzyna 
Markūnas M. 
Misevich Alfons 
Povilonis Charles 
Slavinski Mr. 

A A 

Jonas Janulis ! 
? ! 

Jonas Janulis persiskirė 
;u šiuo pasauliu 31 d., gruo- 
džio, 1919 m. Paėjo iš Pa- 
įevėžio apskr. Vaduokliu 
/alsč. Šilų parapijos, Keliu- 
?alio kaimo. Velionis pasi- 
mirė Šv. Antano ligonbutyje. j Dabar velionis randasi po 11 No. 2302 S. Leavilt St. Lai-j 
dotuves atsibus Subatoj sau- 
sio 3, 1920, 11:00 vai. rytoj į Lietuviškas Tautiškas ka- 
pines. 

Giminėsir pažįstami ma-| 
lonėkite dalyvauti laidotu- 
vėse. 

Pasilieka di delnam e nu- 

liūdime velionio brolis, 
Juozopos Janulis. 

biznieriai, 
GARSINKITF3 

DIENRAŠTYJE 

"LIETUVA". 

APSiSKELBIMAS 

"LIETUVOJE", 
ATNEŠ, 

GERIAUSIUS 

REZULTATUS 

ATS1IMKITK LAJSKUS. 

"Lietuvos" <>fisv "andasi laiš- 
kai šioins ypatoins, vieno iš Lit 
tuvos, kiti čionykščiai. 

Alzbicta I )enušiėiu", 
\lliin:{s ( hinieliatiskas, 
Pranciškus I )enušis, 
Jcr. Zeelnis (Jccluis). 
()na Jaskunaitė, 
Tam.jsius Kloniunas, 
Antanas I .askauskas, 
Juozapas I .iau^audas, 

The 
Fraternal 
Age 
THp Piobl^ms of 
Peacp and the Rights 
of Little Nations. 

* 

♦ # 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pafcvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. Ola rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW LITH 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

* * 

Geriausia propa supažlndl- 
nimui amerikiečio su it"fų 
tauta Ir musŲ reikalavimais. 
Nusipirk flu knrgeliy bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nee 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

♦ * 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St 
°H5CACO ILL. 

PAULINA MAKARIENĖ. 
amžiaus 43 metu, persiskyrė su Siuo 
pasauliu gruodžio -9, 1918. Paėjo iš 
Kauuo gubernijos, Raseinių pavieto, 
Kaltinėnų parapijos. 

VC-lionė paliko dideliame nuliūdimo 
vyrą., sunų ir dukterį. 

Metinės pamaldos atsibus 3 d. sau- 

sio, 192.0, šv. Kryžiaus Bažnyčioje, 
4600 H erini toge A\e, S: 3<) vai. ryte. 

Meldžiamo visų giminių ir pažįsta 
mų atsilankyti ant pamaldų. 

Vyras >.atana3 Makarus 
Sunus Dr. R. E. Makaras 
Dukit Ir.zbleta Makaraitė. 

DR. S. BIEŽ1S 
LIETUVIS GYDYTOJAS llt 

CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Loavltt St. 

T«lef»ai.s Cairnl 6222 

Syvenimo vMa: 3114 W. 42nd Strort 
Telefonas McKinley 4988 

Vanlandos iki 10 ryto. 

Gudrus 
Paukštis 
PIRM bandymo viską. patyrę. 
Pavelykite mums sujieškoti 
Pa ten t. Ofisą, pirm paduosi- 
te aplikaciją. Siuskite mums 

aprašymą, savo išradimo ir rei 
kalaukite mušą knygutės jr 
"Evidence of Conception''. 
Rašykite šiądien. 

American European 
Patent Co. 

256 Broadway 
New York City. 

REIKIA PAGELB05 

j REIKALAI'JAM A anglių mainie- 
rių su šeimynomis ir nevedusių j Kenl 

l tucky valstijai. Didelis užmokestis, už 
gavimai durim n< reiki:i mokėti. Streiku 
nėra. Kreipkitės: :>t) S. Cuual Street. 5 

UKIKIA 
L k i; k k i i; 

Pastovus darbas. 
Mums reikta 50 vyrų. 

Atsišaukilc: 

23ri:i ir S'». Karine Avc. 

REIKIA LEBERIŲ. 
i į faundry. Pastivus darbas. 

atsišaukite Employment 
uffice., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave 

RKIKIA. 

Fi n i šerių, sakučiu, siuvėjų, 
ian*o\v headmakcrs, taipgi ran 
k ii siuvo į u. 

Atsišaukiu.*: 

f T. SC1IUMAX & r, ROS. 

234 So. Markct St. 

REIKIA 
\ :dusi jiora dirbti lengva na- 

mų darbą. Duosime kambarius 
s u rakandais, šiluma ir gerai 
mokėsime. Atsišaukite: 

Mrs. Dr. Meyerovit/, 
313(> 1 )ougla> r»ivd. kmpas 

Troy St. 
fe!.'tonas I .a\vndale ()2. 

REIKALINGA MERGINA. 
Reikalinga jauna inteligen- 

tiška mergina į dentisto ofisą 
u'/ pagelbininkę su biznio pa- 
tyrimu. $25.00 Į savaitę. 

Dr. E. Zipperman, 
1401 So. 1 lalsted St., 

Telefonas Canal 111. 

REIKIA MOTERŲ 
Operatorkų prie power 

maehines, prie siuvimo juos- 
tu ir pirštinių. 

Stall & Daan 
855 Elston Ave. 

REIKIA VYRŲ. 
Operuoti Singer se\ving 

machine prie. drapanų siuvi- 
mo. 

Stali & Dean 
855 Elston Ave. 

REIKALINGAS LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 

kuris nusimano nors kiek apie laik- 
rodžiu taisymą arba kas turi norą iš- 
mokti, tai aš išniokinsiu ir pasiliks 
pas mane rširbti, nes man visuomet 
reikalingus laikrodininkas. Atsišaukite 
greitai. 

\VILLIAM LIITLEVICIT, 
814 Stato Street, Racie, Wis. 

SUCfiDVK PINIGUS. 
Tik-ka iŠėio iš spaudos knvgelė 
"DAKTARAS NAMUOSE". 
Aprašo visokias vaistžoles, šak 
uis, žiedus ir tl. ir k >kiomis li- 
o-omis yra tinkamos, su lotyniš 
kais u/.vardijimais, taip, kad 
kiekvienas era lės gauti bile ap- 
tiekoje arba pas mane. Be to 
vra visokiu receptų, slaptybių 
ir geru pamokinimų; daktarui 
reikia mokėti kokius S5.00 už 
vieną receptą, o čia gausite net 

$3.50 už $1.00. 
M. ZUKAITIS, M v 

4 M TTudson av. Rocbester N. Y 
i 

Fajieškau Petro JakSčlo, Pliuių Kai- 
mo, Lukšių valsfčiauri, ftnkių apskr. Tu 
riu svarbu relknliĮi, moldžiu atsišaukti: 
šiuo adresu: ANTANAS PtJTRIUS. 
169 Cardoni Ave.. Detroit, Mich. 

Skaitykite ir Platykite 
LIETUVA 

DR. M. T. STRIK0LI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS 1 It CHIRURGAS 
Ofisu*: 175? W. 47 St. Boulevard 
Of. \*jl. 10 ryto il<i 2 i>o piet. ir '! :VU 
Iki 8:;;0 vnk Nedėl. i) iki 12 di'iij 
Namui: 2914-W. 4:5 at. McKinhy l'.'i 
mr; ■ iiiim — 1 

DR. I. E. MAKAR 
LIKTUM S 

GYDYTOJAS III CHIRURGAI 
Roselamlo: 1Mieliem A\e. 

T-l' fouas Pullman .312 ir JII'O 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood £t." 

'l ik Ketverto vak. Hito 5:30 ik' 7. 
Telefonas Yanls 72.1. 

t'" DR. S.' N AIKELIŠ | X GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
£ Ofisas: 4712 S. Ashl.ir.d A"\ 'į 'J* T«'l. Drovor 7"4.' v 
'i* Valandos: 0 iki 12 ryto, 2 i!M 1 *:* 
{• po piety. 7 iki I) vak. i 
£ Rezidencija: \V. fiCth S':. *;) 
> Telophone Prospecf. S.>S!> 

ji Dr. M. iierzman 
I IŠ RUSIJOS 
{♦ Girai lu Uivi.vis žinomas imt \C tn> 11 

f kaipo patyręr yyiljrtojas, chirurgas i: 
L al.ii-1 iis. GyiIo aštrias ir chroni&kas li- 
»• fa-, vyrų, moterij ir vaimj, pa^al nau- 

£ jati-ia- nutuiias. X-Uay ir kitokiu- ft1;\ 
[• tr..-; prirtai«u«. Ofisas ir laharatnrija. 
f 1023 W. 1S-TH STREET C netoli Ffdr Strcrt. 
[• Valandos: ntto 10—12 y ietį} ir 6—S 
£ va'<arais. Telefoną* Catiat 3110. 
!♦ Gyv :;112 SO. HALSTED STR. 
I* Valandos: f -9 ryto tik'.ai. 

Telefhone Drovcr 70-52- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Y.Mam!o>: nuo ') ryto iki 9 vakare. 
Nedėliotais pagal -utarim^. 

4712 SO. ASHLAND A VENĮ* E 
arti 47-tos gatvės. 

HM Ch3 t tiruHyum* 

VALENTINE DRESS 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina iuvimo, kirpimo, įlesigning. die- 
nomis ir vaK-.rais <lcl Iv.nio ir namy. 
Paliudijimai išduodami ir ym.«os pampi- 
namas Dykai. Atsilankykite a:!>a ra>yki'.e 
o mos pav:stetip-iine suteikti patartini. 
L'407 \V\ Madisou St. 62(>o So. 

j Halsted St. isr.0 \Vells Street 

Tch Vurds 3654. 

Mrs. A. 
AKUSF.UKA 

Michniewich I 
Daigu ši Akušerijos k< 

legijt; ilgai praktika- 
vusi Pennsilvanijfs 
hospitalė^e. Pasckmin 
Kai patarnauja prie 
iiiindynio. Duoda ro/j 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginom*. 
3113 So. Halstcj 

(ant antrų lubų) 
CIIJCAGO, IL L. 

Nito 6 iki 9 ryto ir 
aNU° ^ fki 9 ryto ir iki včlai vakaro. 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmu. Gydymas Klcktrika 
SpecialiJkumas. 

12"*9—*9th Ave. \ Tel. Cicero 3o56 
Ofisas: 49th Ct. piie lJ-tos. 

Telefonas Ciecro 49. 

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

3140 SO. MORGAN ST, kertė 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 

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

6—S vnk Nclėl. 0—2. 
TELEFONAS V AKUS 6.?7. 

Teltfhone Drovcr 505.1. 

DR A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

C2C1 HALSTED ST., CHIČAGOi 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakare, 

Nrrtčliotuis Į-agal sutartį. 

T'hones: Yards 1 r.r.—r>.r>l 
Residence Phono Drover T7SI 1 

F.A. JOZAPAITIS, RPh. 
DRUG 8TOR.F.—APT/EKA 
Pildomo Visokius Receptus 

3C01 SO. HALSTED ST. CHICAGO', 

Alus Degtine Vynas Pilna formula ir smulkmeniški patari- mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti }• taisas Tarimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, gerlausės rūšies vynai, gvarantuot! 

YIKRAI GĖRIMAI \ NTe pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šios formulos (receptai * 

yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubini 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderiu, pinigais arba pa?to ženkite- 
lials. 

W7LLIAM KLAE& INSTITUTE DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/3 
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