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i paeme 
Hoover sako, paprastų kreditų 

užteks Europai. 
Valdžia teis alaus pardavinėtojus. 

bolševikai PAėME 
MARIUPOLĮ. 

Londonas, sausio 6 d. — 

1 I 

olševikai paėmė uostą Ma-1 
riupolį pas Mėlynasias ju-i 
ras Ekaterinoslavo guber-; 
nijoj už 63 myiių nuo Taga-1 
nrogo į vakarus. 

Odesos buržuaziją apėmė 
baimė besiartinant bolševi- 
kų kariuomenei — praneša 
bevielinė telegrama iš Mask 
vos šiandien. Daugybės žmo 
nių išvažiuoja Konstantino- 
poliu ir moka negirdėtas 
kainas už laivakortes. 

HOOVER SAKO, PAP- 
RASTU KREDITU UŽ- 

TEKS EUROPAI. 

Nevr York, sausio 6 d.^— 
Herbert Hoover šiandien te- 

legrafu pranešė savo sėdy- 
bon šitame mieste, kad jis 
grieštai skiriasi savo nuo- 

mone nuo "Europos propa- 
gandistų" taip sulig Euro- 
pos reikalaujamos pagelbos 
iš Suv. Valstijų, taip sulig 
tvrtinimo, kad didžiumos 
europinių reikalavimų ne- 

galima patenkinti papras- 
tais komerciniais kreditais. 

Užreiškęs, kad "musų 
mokesčiams pakilus 600 

^nos. augščiau buvusių kai- 

tou," nėra reikalo traukti 
daugiau paskolų iš Suv. Vai 
stijų, Hooveris sako, jog 
"neskaitant kaikurių artimų 
musų valdžios priemonių, 
svarbiausiu dalyku yra pa- 
tvirtinimas taikos ir papras- 
tieji biznio procesai." 

VALDŽIA TEIS ALAUS 
PARDAVINĖTOJUS. 

Washington, saus 6 d. — 

Kaip tik Augščiausis teis- 
mas patvirtino konstitucinu- 
mą išlygų Volsteado akto, 
draudžiančio darymą ir par- 
davinėjimą gėrimų turinčių 
pusę vieno nuoš. alkoholio 
ar daugiau, justicijos sky- 
rius pradėjo rengtis traukti 
atsakomybėn visus tuos, ku- 
rie pardavinėjo alų po priė- 
mimui akto pereito spalio 28 

JAPONU PAJŪRIO PA- 
JIEGOS SIUNČIAMA 
SIBIRO G1LUMON 

Waahington, suas. 6 d. — 

Japonų ambasados viršinin- 
Kkai sako, kad japonu karei- 

viai dabar Sibire einą va- 

karų link, nėra naujai imti, 
ar sustiprinimai japonų 

pajiegoms Sibire. Jie stovė- 

jo pamarinėse sekcijose ar 

arti jų ir dabar siaučiama 

vidun apsaugojimui menkų 
japonų garnizonų, stovin- 
čių pagal sibirinio gelžkelio 
liniją, kuriems gręsia pavo- 
jus, bolševikams prade jas 
smarkiaus eiti į rytus. 

Kolkas nėra nutarta pa- 
didinti japonų 2r Amerikos 
karines iiegas Sibire; šito 
nutarimo laukiama iš prez. 
Wilsono, aky vaizdo je už- 
ėjusio pavojaus tiems karei- 
viams, kurie dar pasilieka 
Sibire, čeko-slovakams 1/ 
Kolčako kareiviams. x 

BROSS L.LOYD BUSIĄ3 
AREŠTUOTAS. 

Chicago, J1L, saus. 7 d.— 
Specialis skundavedis Hen- 
ry A. Berger vakar pasakė, 
kad Willam Bross Lloyd 
"milijonierius socialistas," 
komunistų Darbo Partijos 
narys busiąs areštuotas bė- 
giu 48 valandų už jo veiki- 
mą partijos tarybose. 

Berger atsisakė pasakyti, 
ar Lloydui bus išimtas va- 

rantas, ar posėdininkų teis- 
mas tiesiog išduos apkalti- 
nimą jo. Posėdininkų teis- 
mas vakar visą popieti, klau- 
sinėjo apiejį. Buvo pašauk- 
tas Lloydo privatinis sekre- 
torius Robert Howe valsti- 
jos prokuroro ofisan ir ten 

klausinėjamas kelias valan- 
das. Beto buvo pašaukti du 
laikraščių reporteriai paliu- 
dyti apie Lloydo pažiūras; 
vienas reporteris buvo nuo 

Examinerio kitas nuo Tri- 
bune'o. 

ANGLIJA SUPLAIŠINS ! 
LAIVUS SCAPA 

PRATAKOJ. 

Londonas, sausio d. — 

Šiandien Čia buvo užreikš- 
ta, kad vokiečių garlaivius, 
paskandintus jų viršininkų 
Scapa pratakoj anglai ne- 

trukus suplaisins. Šitas nus- 

pręsta talkininkų specialei 
tyrinėjimo komisijai apžiu- 
rėjus laivus. 

NARKOTU IGABENIMAS 
PALIUOŠUOTAS NUO 

VARŽYMU. 

Washington, saus., 6 d.— 
Narkotai ir salvarsanas su 

; visais jo pakeitinimais gali- 
ma bus įgabenti ir visų šalių, 
išskiriant sovietinę Rusiją 
be jokio individinio leidimo 

į importuoti sulig valstybės 
j skyriaus karinės pirklystės 
| komiteto sekcijos šiandien 
I paskelbtu padavadijimu. 
[Naujas patvarkymas Įeina 
Įgalėn sausio 10 d. 

Gelžkelio unija 
dirbs drabužius 

Detroit, Mich., saus 6 d.— 
kelių užlaikymo ir gelžkelių 
šapų darbininku brolija, tre 
čia didžiausia gelžkelių bro- 
lijų šiandien paskelbė, kad 
sumažinimui pragyvenimo 
lėšų savo nariams nupirko 
keturias drabuz^ dirbtuves 
ir pardavinės daiktus kaina 
numažinta nuo 25 iki 60 
nuoš. Dar vedama tarybos 
nupirkimui kitų dviejų fab- 
rikų. 

Unija nupirko dvi apati- 
nių drabužių dirbtuves Yp- 
silanti'je, Mich., viena pirš- 
tinių dirtuve Williamstone. 
Mich. ir dirbti* vė New 
Yorke dirbanti j valkus pirš- 
tinėms. 

Pirmutinė įmokestis iš- 
neša apie $1,000,000; išdir-. 
bystė rengiama tokiu plotu/ 
kad butų galima aprūpinti 
visi gelžkelių darbininkai. 

GOMPERSAS ARTI PER- 
SISKYRIMO SU GELŽKE- 

LININKU VADAIS. 

W*shihgton, saus. 6 d. — 

Sam. Goperšo prietikiai su 

keturių didžiųjų gelžkelių 
brolijų vadais šiandien buvo 
labai įtempti. Darbininkų 
rateliuose laukiama atviro 
skilimo po atlikimui su da- 
bar svarstomu gelžkelių įsta 
tymu. 

Garvežių mašinistų bro- 
lijos vadas "tyarren S. Stone 
tyčia nesirodė Gom perso 
konvencijoje, kad išvengus 
skilimo darbininkų eilėse 
kaip tik Juoju momentu, 
kada jiems vienybė kuolą- j 
biausiai reikalinga Ginčas! 
išėjo del Gompercj atsisa- 
kymo užgirti Plumbo pieną. 

VIENNA GRĄŽIS KARĖS 
GROBĮ 

Vienna, sausio 1 d. (Pa- 
vėluota). — Belgrade val- 
džiai per didelį vargą pavy- 
ko perkalbėti Viennos vir- 
šininkus, kad jie sugrąžintų 
mašinas paimtas Serbijos 
okupavimo laiku iš Kragu- 
jevačo arsenalo ir Obicovos 
parako dirbtuvės. Grąžini- 
mas parsidės už kelių die- 
nų, kas laukiama, suminkš- 
tins jugoslavus ir tie gal leis 
'siųsti maistą Viennon. 

ANGLIAKASIAI KARŠ- 
TAI GINČIJOSI DEL 
WILSONO STREIKO. 

IŠLYGŲ. 

į Columbu5, O., saus. 6 d.— 
| Galutinis nusprendimas to, 
ar pritarti Suv. Am. Kas. 
Darbininkų viršininkų sutiki 
mui su prez. Wilsono pasiu- 
linimu sutaikyti resenai pa- 
sibaigusį didįjį anglių strei- 
ką toli .gražu nepasiektas. 

Beveik visas rytmetinis 
posėdis tapo pašvęstas karš- 
tiems ginčams tame daly- 
ke. 

Dramblys atvežtas iš Indijos. 

Vienas Hvynių dramblių, kuriuos atvežė Bostonan 
iš Indijos; jį'iškelia nuo laivo karan, siuntimui New 
Yorkan. į 

patariu Nesiskubinti 
'U BERGENO PRA- 

ŠAIINIMU 

Wa$hington saus. 6 d.— 
Atstovas Manu iš Chicagos, 
pareikšdamas ̂ kodel jis yra 
priešingas greitam V. L. Ber 
greso šiandien pasakė, kad 
greso šiandien kasakė, kad 
atstovų buto greitas prašali- 
nimas jo iš savo narių tarpo 
paskatins Su v. Valstijų ra- 
dikalus griebtis smurto savo 

reformoms atsiekti. 

Užsigindamas, kad jis pri 
taria Bergerio ar socialistų 
partijos mokslui, Mann pa-1 
sakė, kad Bergerį pasiuntė 
kongresan tie rinkikai, kurie 

: ramiu budu, per balsavimą 
j norėjo įvesti jų skelbiamas 
reformas, taigi, esą, buto 
greitas veikimas tik parody- 
tų radikalams, kad ramieji 
budai negalimi ir kad tik 
per smurtą socialistai galės 
savo reformas įvesti. 

Buto vadai eina iš kantry-' 
bes, kacl Bergeris ilgai nepa 
sirodo kongresui. Kaikurie 
buto narių mano, kad Ter- 
gerį busią galima tojaus 
prašalinti net jam nepasi-' 
rodžius. 

NAUJA MAIŠTININKU 
PAJIEGA IŠ SU V. VAIST. 

PEREINA PAS VIL- 
LISTUS. 

j i i 
Eagle Pass, Tex.., sausio 

6 d. — Šiandien i čia buvo 

pranešama, kad pirmiaus 
buvusis Huertas kariuome- 
nėj gen. Albejfto Guajarado 
perėjo Rio Grande upę Mek 
sikon, asfcuofaiose myliose 
liuo čia su $6 vyrais, 2'ma^ 
Šininėmis kartuolėmis ir 20, 
000 patronų, kad prisidėjus 
pire villistų'oajiegų: 

ČEKOSLOVAKŲ RINKI- 
MAI KOVO M£N. 

I •» 

Paryžius, sausio o d. — 

Rinkimai čekoslovakų kon- 
gresan, kaip čia esantiems 
valdžios oficialams prane- 
šama, bus gal laikomi kovo 
menesyj. 

Čekoslovakų valdžios at- 
stovai — šalies susirinkimo 
pirmininkas ir politinių par- 
tijų vadai, renkasi Pragon 
parašyti programą paskuti- 
niam susirinkimo posėdžiui. 

Šitas programas apims j 
konstitucijos parašymą, ka-| 
rinės tarnvstės bilių ir finan j 
sini bilių. 
Yra laukiama, kad susirin-1 
kimas pirma išsiskirstymo i 
nuspręs, jog čekų kalba turi i 

buti vienintelė oficialiai pri-! 
pažinta, bet tautinės mažu- j 
mos turėsią visus patogumus j 
savoms kalboms vartoti. 

NURAMDĖ SUIRUTĘ 
ALBANIJOJ. 

Vienna, sausio 1 'd. (Pa- 
vėluota). — Jugoslavų pra-, 
nešimai iš Pogoricos sakoj 
kad jugoslavų kareiviai pa-j 
darė tvarką toj Albanijos j 
dalyj, kur albanų maistinės 
govėdos, vedamos italų ofi- 
cierių ir karabinierių užpul- 
dinėjo jugoslavų sargybas. 

VLADIVOSTOKO DARBI- 
NINKAI NEPATENKINTI 

KOLČAKO VALDŽIA. 

Honolulu, sausio 6 d. — 

Iš Tokios kablegramu pra- 
nešama čia japonų dienraš- 

čiui Nippu Jiji, kad Irkuts- 
ke eina kova gatvėse revo- 

liucionierių su kolčakiniais. 
Vladivostoko darbininkai 

j nubalsavo išeiti į streiką pa- 
rodymui savo nep^sitenkini- 
'mo Kolčako valdžia, .kas 
'su*tabdis judėjimą ant sibi- 
rinio pelžkelio nuo Nikols- 
ko į pietus. 

Pabaltmario valstybes 
tvers atsparinę lygą. 

Bolševikai neteko Daugpilio 
pabaltmario VALSTY- 
BĖS TVERS ATSPARINĘ. 

LYGĄ. 

Revelis, sausio 5 d. — 

Pabaltijos šalių konferenci- 
ja, kur gal bus sutverta pa- 
sienio tautų lyga, yra šau- 
kiama Helsingforse, sausio 
15 d. Dalyvaujančias joje 
valdžias atstovaus užsienių 
ministeriai Estonijos, Latvi- 
jos, Lietuvos, Lenkijos ir 
Suomijos. Yra grlimu daik- 
tu, kad bus sušaukta šitų 
valstybių karinė konferenci- 
ja ir politinė lyga bus taip- 
gi užbaigta. Tokiu budu tal- 
kininkų pienas sutverti at- 

sparinę va^bę tarp Vokie 
tijos ir Rusijos, kuris gimė 
pirma pasirašymo po musių 
pertrauka 1918 m. bus Įvy- 
kintas. Talkininkams yra 
begalo svarbu, kad tokia 
lyga bus palanki jiems. 

I Greičiausiai bus visuoti- 
|nas visų pasienio valtsijų 
mušiu pertraukimas su bol- 
ševikais bus apšnekama. 
Ligšiol tik viena Estonija 

atvirai pradejov su bolševi- 
kais tartis. Sakoma čia, kad 
latviai su rusais slapta susi- 
tarę pertraukti mušius, bet 
to neapskelbė delei Latvijos 
santikių su Franci ja. 

BOLŠEVIKAI NETEKO 
DAUGPILIO. 

Londonas, saus. 6 d. — 

Rusų sovietiniame praneši- 
me apturėtame šiandien iš 
i' .askvos bevieliniu telegra- 
fu, yra pripažinama, jog bol 
ševikų kariuomenė evakavo 

| Daugpilį (Dvinską) prie 
I Dauguvos. Miestą apleidusi 
idel priešo spaudinio. 

! Latvių ir lenkų kareivijos, 
i kurios veikia šitame fronte, 
;kaip oficialiai pranešama 
.čia latvių misijai, paėmę 
'Daugpilį, vakar ėjo toliau 
| Pskovo gelžkelių. 

Laimėjimas, sakoma, vėl 
atidaris susinešimą tarp Ry- 
į^ts ir Daugpilio: pirmas 
'traukinys iš Rygos Daugpi- 
liui apleisiąs Rygą šiandien 

ANGLIJOS DARBININKAI 
AUGDAMI GALYBĖN 

PATRAUKIA VADOVUS 

Londonas, ^auosio 6 d. — 

Visa Anglijos spauda karš- 
čiuotai svarsto Darbo par- 
tijos galėjimą sudaryti val- 
džią gavus viršų irnkimuose. 

Klausimą pakele aštrioj 
formoj Churchillo kalba, 
kur jis nurodė į bolševikų 
Rusiją kaipo į pavyzdį to, 
kas gali atsitikti, darbinin- 
kams paėmus valdžią. Dar- 

bininkų vadovai atsako, kad 
Churchillo administravimas 
nėra perdaug geras. Kada 
darbininkai pradėjo rodyti 
pasisekimo ženklus, tuojaus 
prie jų pradėjo šlietis Įžy- 
mus žmonės turintis gabu- 
mus valdyti. Tarp jų jie pri- 
veda A. M. Carliste, kuris 

per daugeli metų buvo Har- 

lando Wolffo diddžiojo lai- 

vų fabriko vedėju Belfaste. 

1S ŽMONIŲ UŽGRIUTU 
KASYKLOJ IŠGELBĖTA. 

Martins Ferryt O., saus. 

6 d. — Am. Sheet and Tin 
Plate kompanijos Kasykloj 
Laughlin netoli nuo čia šian 
dien po pietų atsitiko eks- 
pliozija ir užgriuvo 18 žmo 

nių, bet vėliaus juos išgel- 
bėjo. 

JENKINSO PRAŠYMAS 
PANAIKINTI PALIUOSA- 

VIMĄ PO KAUCIJA 
i ATMESTAS. 

1 Mexico Miestas, sausio 6 
d. — Amerikos konsulinio 
agento Puebloje W. O. Jen- 
kinso prašymas^ panakinti 
jo paliuosavimą po kaucija 

buvo atmestas panedėlyj 
į kriminaliame teisėjo Guz- 
mano teisme Puebloje. Už 
jį užstatė $500 kaucijos ki- 
tas amerikietis J. Salt Han- 
sen, girdi, be jo žinios ir 
sutikimo. 

Jenkins buvo suareštuotas 
pereitame spalio mėnesyj 
del kaltinimo jo sumoksle 
su tais banditais, kurie ji pa 
vogė. Nei Jenkins nei jo ad- 
vokatas vakar nestojo teis- 
man. 

BELGIJA NORI .GAUTI 
AMERHvOJE 25 MIL DOL. 

PASKOLOS. 

Paryžius, sausio G d. — 

'Finansiniuose rateliuose kai 
bama, kad Belgija artimoje 
ateityje žada prasyti $25, 
000, 000 paskolos Suv. Val- 
stijose dvidešimčiai metų, 
mokėdama po 7 nuoš. palu- 
kų. 

125 "RAUDONIEJI" PA- 
LIUOSUOTA DETROITE. 

Detroit, Mieli., saus. () d. 
Vakar vakare tapo paliuo- 
suota 50 komunistų; iš 900 

suareštuotų viso ligšiol pa- 
liuosuota 125. Policijos vir- 
išininkas Barkey šiandien 
pasakė, kad ateityje Det- 
roite kiekvienas radikalų 
j susirinkimas bus uždarytas, 
o tie, kurie ateis i susirinki- 

jmą, bus areštuoti. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 

Šiandien sniegas ar lie- 
itus; vakare sniegas ir šal- 
čiau. 

Saulėtekis, 7:18 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:35 vai. vak. 
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JIE VIS "NEPASITIKI" — VIS RAŠO 
NEBUTUS DALYKUS... 

Jau visiems žinoma, kaip "tėvvnainiš- 
kai" elgiasi musų dvasiški "tėveliai" šia- 
me kritiškame del musų Tėvynės momente. 

9 
dienos pusės — s^enS'iasi "inti- 

kinti" tikinčius, kad jų dvasiški vadai — 

tai energiškiausi ir gabiausi veikėjai vi- 
suomenės ir politikos dirvoje, o kartu "iš- 
tikimiausi" patriotai, kurie yra pasiryžę 
viską padaryti delei Lietuvos labo. Iš ki- 
tos pusės jie sėja nesutikimus (žodžiu ir 
spaudoje) tarpe savo "pasekėjų" ir kitų 
pažiūrų vientaučių, laiks nuo laiko "iš- 
kelia aikštėn" įvairios rųšies "spėliojimus" 
ir "ženklus" nepasitikėjimo linkui tauti- 
ninkų veikėjų, užimančių svarbias vietas, 
ir net linkui pačios Lietuvos valdžios, kuri J 
nešoka sulyg "Kat. Vienybės" "smuikavi- 
mo". Tuom pačiu laiku jie "gražiai-krikš- 
čioniškai" pakalba apie lenkus, pastebė- 
dami, jog lietuviams nebūtų "blogai", su- 

sidėjus su vienos tikybos "pasekėjais"... 
Jei kuris gilumoje ir norėtų atvirai išreikš- 
ti savo "poniškus" jausmus, teči^us prisi- 
bijo visuomenės nųožvaljįpą, i\\ pasmerki- 
mo. 

Jų pasekėjai, be atodairos tikintieji, 
neįstengia giliau pažvelgtai į dalykų sto- 
vį ir tinkamai "persijoti" jų žodžius, dar- 
bus ir tamsią politiką. — Atspindžiais to- 
kio ypatingo veikimo musų dvasiškijos — 

su gabesniais jos rėmėjais iš svietiškių 
pusės — yra "Draugas" ir "Darbininkas", 
prie kurių vairo stovi laike visasvietinės 
karės į Ameriką atsprukę "dvasiški vadai", 
kurie tarpe savo "konfratrų" Amerikoje lo- 
šia vadovaujančią rolę. — 

Apie porą mėnesių atgal "Drauge" 
tilpo "straipsnis", kuriame buvo mėginta 
mesti apkaltinimą-intarimą inž. Tarnui Na- 
ruševičiui, kaipo Amerikos tautininkų de- 
legatui prie Taikos konferencijos, žino- 

ma, tą "intarimą" parėmė kitas klerikalų 
organas "Darbininkas".— 

Šiose dienose tapo prisiųsta inž. Ta- 

rno Naruševičiaus A. L. T. pranešimas-pa- 
aiškinimas (nuorašas) kaslink to "Dr." til- 

puftio "intarimo", o taipgi Užsienio Rei- 

kalų Ministerio A. Voldemaro laiškas J. T. 
Naruševičiui tame pat reikale. Tą praneši- 
mą A. L. T. T. posėdyje (gr. 30 d.) nutar- 

ta paskelbti viešai. Štai kaip jis skamba: 

"Perskaitęs Amerikos lietuvių dienraš- 
čio "Draugas" No. 271 iš š. m. lapkričio 17 

a. jzangim straipsnį ir paskui to straipsnio; 
pažymėjimą kitam tos pat, matyt, pakrai- 
pos laikraštyje vardu "Darbininkas" No. 
135, aš pasiunčiau per Lietuvos Valstybes 
Amerikoje atstovą Joną Vileišį paaiškini- 
mą faktinės to straipsnio dalies, kuria j a pa- 
siremdamas straipsnio autorius daro savo 

išvadžiojimus. — Nuo to laiko, kai buvau 
patvirtintas Lietuvos Valstybės Delegacijos 
prie Taikos Konferencijos nariu, mano vei 
kimas perėjo Lietuvos valdžios žinybon ir 
visą atsakomybę turiu Lietuvos Valdžiai. 
Kiekvienaj mano žingsnis arba sumany- 
mas buvo savo laiku per Delegaciją, arba 
tiesioginiu budu praneštas Valdžiai. Visi 
raštai, kuriuos Delegacija siuntė Taikos 
Konferencijon, yra pilnoj tvarkoj ir savo 
laiku buvo pranešti Valdžiai, todėl Val- 
džia turėjo ir turi galimybės spręsti netik 

;apie Taikos Delegacijos, kaipo tokios, bet 
ir apie atskiro jos nario darbus. Nei vie- 
nas Taikos Delegacijos narys neturėjo tei-j 
sės veikti kitaip, kaip tik per Delegaciją, 
kurios posėdžiuose atskirų narių sumany- 
mai ir nuomonės buvo svarstoma ir proto- 
koluojama.—Jeigu atsirastų kokie nors ne- 

numatyti vieno ar kito nario prasikaltimai;' 
tai vien tik Valdžia galėtų ir turėtų teisę 
padaryti visapusišką tardymą, nes su jos 
žinią ir nurodymais buvo varomas darbas ir 
ji tik viena turi medžiagos spręsti apie 
kiekvieno musų veikimą. Niekas kitas ne- 

turėtų kištis, nes kitaip išeitų anarchija. 
— Kaslink mano apkaltinimo, aš laikau sau 

pareiga padaryti bendrą pareiškimą, ypač 
tautininkų srovei, kurios rekomendacija aš 
buvau skiriamas Taikos Konferencijon, 
kad visi kalbamojo straipsnio "Lietuviai 
ir Kolčakas" išvadžiojimai yra nepamatuo- 
ti. — Niekas iš Lietuvių, bent su Delegaci- 
jos žinia, nėra dalyvavęs Rusų konferenci- 
joj, kur buvo rinktas Kolčakas vyriausia 
Rusijos valdžios galva, ir tokią žinią pir- 
mą kaitą mes išgirdom tik iš "Draugo". 
Jeigu Valstijos Departamento valdininkas 
tai tvirtina, pareikalaukite, kad jis nurody- 
tų, kas tokis iš Lietuvių ten dalyvavo, nes, 
jeigu jis tvirtina, tai turi žinoti. Man gi 
išrodo, kad tai yra nekuriu politikierių re- 

vanžo pastanga, o, gal but, dalimi ir no- 

ras išteisinti nekuriu intakingų Amerikos 
statesmanų Lietuvos interesams priešinga 
politika.—Jeigu tai butų teisybė, nesupran- 
tama, kodėl Anglija .pripažino \musų val- 
džią, ir net Francuzija, kuri labiausiai 
mums buvo priešinga, šiomis dienomis ofi- 

cialiai pripažino musų atstovą (pasiuntinį) 
Paryžiuje. — Del kalbamojo intarinėjimo 
mane, esant Valstybės išdavėju, dar turiu 
štai ką pareikšti. Visą mano dalyvavimo 
Taikos Konferencijoj laiką, be jau pirmiaus 
minėto mano laiške vieno karto, daugiaus 
absoliučiai jokių nei oficialių nei neoficia- 
lių su rusais ryšių neturėjau ir vengiau jų 
turėti. Pagalios, mano užsiėmimas čia eko 
ncminiais reikalais mažai suteikė man pro- 
gos užsiimti grynai politikos reikalais. — 

Tik pat Delegacijos egzistavimo pabaigoj, 
kuomet visi pamatiniai Taikos Konferenci- 
jos klausimai buvo nustatyti ir išrišti, ir 
didžiųjų Valstybių politikos lyderiai buvo 
iškeliavę, išvažiavus Lietuvos Delegacijos 
Pirmininkui, aš laikinai užimdamas jo vie- 
tą, turėjau oficiali pasikalbėjimą su Rusų 

1 Delegacijos atstovu ir vienu draugu Čecho- 
slovakų atstovu. Tą pasikalbėjimą tuč- 
tuojaus pranešiau Delegacijai ir Valdžiai, 
nes tai išėjo iš mano kompetencijos. Gerai 
suprasdamas tikrą Rusijos p?'Įėjimą, aš 
skaičiau Kolčako pripažinimą sąjungininkų 
padaryta klaida, ir daug kartų nurodinėjau 
sąjungininkų atstovams reikalingumą pa- 

Pastabos 
Išvados. 

"Pasišventimas ir drąsa 
dažniausiai išlošia mušį — 

pastabi "Kar. ž." St. But- 
kus- Drąsa ir tvirtas pasiy 
žimas priešą pergalėti yra 
vienas galingiausių kovos 
priemonių, kurios sulaužo 
nors ir skaitlingiausias prie- 
šo jiegas... Nors ir baisiau- 
sias mušis eitų, nereikia ma 

nyti, jog jau esi pražuvęs, 
arba vistiek žusi. Pavojin- 
giausioje padėtyje reikia 
stengies kuodaugiausiai 
prie^ nukauti ir mušį pil- 
nai laimėti"... 

Tokius tai patarimus pa- 
duoda narsus Lietuvos kar- 
žygis savo sandraugams. Iš 
įvairių pranešimų mes persi- 
tikriname, kad musų Tėvy- 
nės apgynėjams nestokuoja 
nei tikro pasišventimo, nei 
drąsos, — todėl jie taip nuo 

sekliai ir kovoja su visais 
priešais. 

* * * 

Lietuvos Banko Direkto- 
rius Adomas Prūsas, kaip 
paskelbta Lietuvos laikraš- 
čiuose, štai k^ praneša ame- 

rikiečiams ir kitiems užsie- 
nio gyventojams kaslink 
siuntimo Lietuvon pinigų: 

"LIETUVAI AMERI- 
KIEČIAI ir kiti užsienio gy- 
ventojai! Kas nori siųsti iš 
užsienio pinigus jJetuvon, 
tegu siunčia juos Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban- 
ke Sąskaiton šiuose bankuo- 
se: Kopenhagene — Privat 
Bank; Stockholme — En- 
skilda Bank; Berline — 

Bank fuer Handel Ulld In- 
dustrie; New Yorke — Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrove, 
320 Fifth Ave.; Londone — 

Lloyd Bank Limited, 17 

Žinios Iš Lietuvos 

ALYTUS. 

Lapkričio 17 d. Alytuj 
buvo apskrities Seimelio su- 

sirinkimas. Pirmininkas Ja- 
navičius, atidengdamas po- 
sėdį, padejavo, jog valsčiaus 
Komitetai kaž kodėl nulei- 
dę rankas ir nebe taip ener- 

gingai dirbą, kaip iš pra- 
džių buvo dirbę. Jam at- 
sakė vienas įgaliotinis: del 
to esąs visų upas nupuolęs, 
kad valdžia visai nesiskai- 
tanti su Seimelio nutarimais, 
kad nesiskaitanti su protin- 
gais Valsčių Komitetų nuta- 
rimais del Valstybės turto 
saugojimo, ir kitų reikalų. 
Seimelis jau du kartu vienu 
balsu buvo nutaręs reikalau 
ti pašalinti milicijos vadą 
Malinauską del jo palanku- 
mo ir bičiuliavimosi su len-į 
kais, bet Malinauskas nebu- 
vo pašalintas. Reikia pil- 
nai sutikti/; jog v"Lietuvos 
Ūkininko" 32 numeryje tei- 
singai yra parašyta, kad 
lenkų pafrontėj lyg tyčio- 
mis skiriami ir laikomi vai-. 

Cornhill, London, E. C. 3;' 
Lozanoje — Banque Fede-1 
rale, Lausanne. 

Kito kelio pinigams per- 
siųsti Lietuvon nėra! 

Telegramų adresas: Kau- 
nas — Lietbank. Kaunas, 
Laisvės Alėja, 66, Telefo- j 
nas N 186. 

Direkt. Adomas Prūsas".1 
Šitokis pranešimas tilpo 

Lietuvos laikraščiuose gruo- 
džio pradžioje 1919 m. Svar 
bu tas, kad Amerikos lietu- 
viams patariama siųsti pini- 
gus Lietuvon per Lietuvos 

Atstatymo Bendrovę (New 
Yorke). I 

m 

dininkai, palankus lerkams. 
Smugliavimai, išvežimai len 
kų pusėn musų tuuo, kai 
kuriems valdininkams pade- 
dant, padidėjo. Mokykloms 
kurą turinti duoti valdžia. 
Išreikšta buvo nusistebėji- 
mas, kad labai daug girių 
paskirta parduoti. Susirin- 
kimo pertraukose girdėti bu 
vo pasakojimų apie perve- 
žimą lenkų pusėn musų ja- 
vų, gyvulių ir net iš Kauno 
cukraus ir druskos. Erzina 
labai visus gandas, kad 

Kauno valdžia norinti ga- 
benti į Vilnių prekių.i Pirma 
tegul mums Vilnių atiduoda, 
tai tada mes jam gabensim 
produktų. Ir be to pas mus 

brangus visi produktai. "Už 
grobė—tegul sau ir peni!" 
kiekvienas kalbėjo.1 Nebėr 
to pasitikėjiimo valdžia, 
koks buvo matyt p imliau. 
Visi yra įsitikinę, kad val- 
džia esanti lenkų papirkta 
ir stovinti už lenkus, nes ne- 
matanti valdininkų, palan- 
kių lenkams, peleidžianti 
visus suareštuotus del dirbi- 
mo lenkų naudai, ir jie da- 
bar vėl dirbą pragaišti mu- 

sų kraštui. 

Kai kurie pareiškė, kad 
del to žmonės nenorį pirk-? 
ti ir bonų, matydami, kad 
visas darbas nueis už nie- 
ką, kad lenkams visa iš- 
vežama, betgi lenkai iš savo 

pusės neduoda nieko už tai. 
Kam esą visi tie sargybi- 
niai, kam jiems mokama al- 
gos, jei smugliavimas ne- 

stabdomas, bet dar didina- 
mas. Pirma patys valsčiai 
gaudydavę sn iglerius, da- 
bargi valdininkai (ypatin- 
gai Jezno) praleidžia visur. 

("Liet' Uk.") Ten buvęs- 

keisti tą su Rusija politiką ir remti mažųjų 
tautų nepriklausomybę, o pirmoj vietoj Lie 
tuvą. Pats tautų apsisprendimo principas 
buvo pamatiniu mano veikimo dėsniu.— 
Mano paskelbtieji viešai Amerikos Lietu- 
vių presoj raštai patenkamai, rodos, nu- 

šviečia, kokios laikausi Lietuvos klausime 
politikos, ir jokios insinuacijos bei abejoti- 
nos vertės žmonių šmeižtai manęs nuo to 
kelio nenukreips. — Prašau priimti augš- 
tcs pagarbos pareiškimą (Pasirašo): Ta- 
rnas Naruševičius. P. S. Čia pridedu kopiją 
laiško Užsienio Reįkalų Ministerio: (Seka 
antras nuorašas;. Jo Sveikatai Ponui T. 
Naruševičiui, buvusios Taikos Delegacijos 
Vice-pirmininkui. Gerbiamasai: Su dideliu 
nusistebėjimu ir pasipiktinimu išskaičiau 
"Drauge" (N.217 17 lapkr.) ir "Darbinin- 
ke" (N. 135,22 XI) intarimą, buk Tamsta 
dalyvavęs kokioj tai rusų konferencijoj ir 
pripažinęs Kolčako valdžią delei kokių tai 
asmeniškų motivų. Dirbęs čionai Paryžių- 

je su Tamsta petis petin gerai pažinau 
Tamstą kaipo gerą patriotą, kurs niekados 
neišsižadės Lietuvos nepriklausomybės, 
stebiuosi, kam reikėjo leisti insinuacijų 
prieš Tamstą pasiremiant girdais, kuriems 
jokio pamato realybėj nėr, nes Tamsta ne- 

dalyvavai ir regalėjai dalyvauti jokioj ru- 

sų konferencijoj. .— Konstantuodamas šį 
/aktą, prašau Tamsią priimti mano gilios 
jžuojausmės ir pagarbos išreiškimą. Tams 
,os (Pasirašo): A. Voldemarai, b. Taikos 
Delėgacijos Pirmininkas ir Užsienių Rei- 
kalų Ministeris. Originaliai atatinka — 

Sekretorius P. Bielskus. Paris, Gruodžio 
2 d. 1919". 

Dabar skaitytojas gali dar kartą per- 
sitikrinti, kokios rūšies yra visi tie "Dr."— 
:'Darb" "intarimai" ir "neužsitikėjimai". 
Aiškus dalykas, kad jie panaudojami su 
;am tikrais tikslais, su tam tikrais išrokavi- 
nais. —Juk, sulyg priežodžio, "drumstame 
vandenyje geriau žuvls gaudyti"... 

LIETUVOS GELEŽIES 
KASYKLOS. 

Visi žino, kad Lietuvoj/ 
prieš kokį šimtmetį geležį 
kasė. Dar ir dabar įvai- 
riose Rudose (Višakio-Ru- 
doj, Kazlų-Rudoj ir kitur) 
yra liekanų, rodančių, kad 
tenai geležies gaminimu bu 
vo užsiimta. Nežinau, ko- 
dėl tai pa. kiau liautasi. To- 
liau bus galima patirti, ar 

verta pas mus geležis kasti, 
ar ne. Tuo tarpu Lietuvoj 
atsirado naujų geležies ka- 
syklų, kur jau tikrai vertė- 
tų jį kasti ir rinkti, nes nau- 

dingasis procentas iškastos 
geležies yra labai didelis. 

Kalbu apie tos geležies 
liekanas, kurios pasiliko po 
karo, ypač Kauno tvirtovės 
apielinkėj: juk mėtosi dau- 
gybė relių, vagoneėlių, tvo- 
rų, vielų, šovinių ir kitokių 
atlužų. Nežinau, kiek čia 
teisybės, kad esą apskaity- 
ta, kad Lieuvoj bus apie 
už 3 miljard. (3 tukst. mi- 
lijonų) auksinų geležies. 

Mums trūksta pirklių, vik. 
rumo. Jug galima butų ss^i 
sitarus su valdžia surinkti ta v 

geležis ir toliau fabrikams 
parduoti: milijonai pelno! 
Valdžiai sunku tai atlikti. 
Tad galėtų tuo užsiimti 
valstiečių bendrovė, kurie 
turėdami arklių ir vežimų 
patys galėtų suvežti tas ge- 
rybes vienon vieton. Juk vi- 
sas darbas butų tame. Jei 
patys nepasistengsime to at 
likti, tad valdžia priversta 
gali buti tai svetimiems par 
duoti. Ar gera butų tokia 
nauda kitur išleidus? Lauk- 
ti negali, nes tą geležį va- 

ginėja ir kasdien jos ma- 

žiau ir mažiau esti. 
Beto, paklauskite kur daiv 

bininkų gauti. Ugi, jei pa- 
tys nenorėtumėt tuo užsiim- 
ti, tai gal belaisviais ir ka- 
liniais pasivaduotumėte. Vis 
dėlto vertėtų tuojau pagal- 
vojus užsiimti tuomi. O gal 
ir automobilių1 valdžia duo- į 
tų, jei gavo iš bermontnin- \ 

kų. Dr. K. Grinius 

Algeri joje yra upė, kuri 
krai pripildyta rašalu, kad 
gi ji susidaro iš dviejų sroviu, 

kurių v: nia yra prisigėrusi gi- 
linės rūgšties, o kita geležies. 

Brazilijos valdžia išleido pri 
sakymą, kad produktai parda- 
vinėjami. kaipo sviestas, turi 
turėti mažiausiai 80 nuoš. $vics 
tinių riebalų ir nedaugiau kaip 
15 nuoš. rūgščių. 

("Liet. Uk.") 

PASAULIO UŽKAM- 
PIUOSE. 

Per Kovą į Laisvę, 

, 
Tūkstantis du šimtu penkias 

dešimt devinti, šešesdešimti 
metai.... 

Ant Lietuvos žemes dunkso 

juodas likimas ir skleidžia var- 

gv> bei skausmo šešėlius. Sker-j 
sa.i išilgai Lietuvius, nuo saulė- 

lydžiu iki saulėtekio, nuo šiau- 

rės iki pietų plečiasi tie rūsty- 
bės šešėliai, sukeldami Lietu- 
vos žmonėse širdgėlos ir pasi- 
ryžimo jausmus. 

Aušružei auštant, saulutei 
tekant, žaliajai giriai ūžiant, 
lietuvio širdyje stoja, priešo 
plėšoma bei draskoma Lietu- 
vos žemė, skaudžiami tosios žc 

mės vaikai, nešautieji svetimų- 
jų verguvę taip tolima, taip ne- 

apkenčiama lietuvio prigimčiai. 

Prisiminus broliu nelaisvę, uz-| 
ukaista lietuvio kraujas, ir jis 
mylimajai traškančiai giriai 
ir savo galingiems dievams pri 

siekia iki paskutiniųjų ginti 
brangiąja Lietuv.s -močiutės 

laisvę, tėvų prabočių jaiii pank 

(r kaipgi jos neginti. K n* 

žiuočiai amžini Lietuvos {>rie- 
šai, vedini nev-a skleisti naujo 
tiky1>os moksk> tarp stabmc!-] 
džių, ištikrųjįi gi griaudamiesij 
pavergti Lietuvos, jau apnyko 
Lietuvos saulėleidžio dali — 

Samilą. užgr bč PamezonijoS 
ir Varmijos kraštus; jau min- 
dži-ja kryžiuočių gaujos i'a- 
iiiii ir Parusne ir neša tu kras- *• c 

tų žm nėms dvasios bei kuuo j 

pražūties žabangus; pikti lie- 

tuvių giminės niekintojai jau 
mojuoja ir žvalgos, kaip pa- 
čiosna Lietuvos gilumosna nu- 

nešti ugn'į ir karekj. Iš šiaurės 
šitas priešas, 'kryžiuočių sė- 

bras, N kalavijubtįs, nugalėjęs 
lietuvių gimines Liėtugalių ir 

Žemgalių žemėse, ji.u siekia 
savo kalaviju turtingų Žemai- 
tijos kraštų, ir griebiasi pas- 
tangų visai Lietuvai pagrobti'. 

Pavydėdami Lietuvos grobi- 
kams, jau atskirais būriais 
įvairus vakarų svetimtaučiai 
skverbiasi j-itdivon jos »groT> 
tų. 

Nerimsta lietuvis, matyda- 
mas savo brolių laisvę vien vro 
se bęrioksaiičią, vien degėsiuo- 
se; žarijose beblėstančia. Dar 
ta'p nesenai žydėj ę Lietuvos 
kraštai, dabar, priešų pagrobti, 
pastojo rūsčiais tyrais: dirvos 
vii.ro dirvonais, žmonė- išblaš 

kyti,; pilys — vienos suardytos, 
vien nuogais nuodėguliais iš 
po.tgriuvėsiu bei pelenų sluok- 
snio bekyšo, kitos g' su žeme 
sulygintos. Vien mirtina tyla 
apie jas skleidžia savo spar- 

, mis Tiktai pelėdos vaka- 
| rais updamoį tartum vaitoda- 
j mos, mini paskutinius tų vic- 
I tų gynėjus karžygius, kurie 
I pasišventimo ir narsumą veda- 
mi savo krauju tas pilis aplais- 
tė, pasinėrė nežinios gelmėse. 
Kartais šiaurys vėjas kaukda- 
mas pralekia pro priešų nutn- 
riotas vietai, sustoja valandė- 
lei, dar baisiau sukaukia, ir 
.vėl tęsia savo begaline keli. >nc. C i, w 

Ten, kur priešas įsigalėjo, 
senovės dievų žinyčios sugriau 
tos, vaidilų, kil ių jose jau ne- 

bėra; šventi lieknai išnaikinti, 
senovės dievai paniekinti. Da- 
bar krvžiu čiii platinami nauji 

•papročiai, garsinama nauja 

krikščionių tikyba. Bet jos 
mokslas niekaip. nesuderina- 
mas su jos skleidėjų plėšriais 
darbais bei piktinančiais įno- 
riais. Neverti krikščioniškos 
tikybos nešėjai, vieton artimo 

meilės, vaduojasi neapykanta, 
griežia pagieža, vieton gerų 
darbų, daro žmonėms vien pik- 
ta. nuoskauda; nes jie prisiden 
gę tikybos kauke, neša pražūtį 
visai kankinamai lietuvių tau- 
tiai. 

Lietuviui atimama prigim- 
ties turtai, išplėšiama jo nu >- 

savioji žemė. draudžiama pre- 
kyba varyti, amatas išmuša- 
mas iš jo rankų; prigimta kal- 
ba, kuria jis galėdavo su žalia- 
ja giria susikalbėti, savo siel- 
vartus ir vargus jai išporinti, 
dabar niekinama, pajuokiama 
ir mindžiojama. Lietuvis, kry- 

į žiuočio užuoniasčiu, turės buti 
nebiliu. nieko nežinoti, nieko 

nemokėti, vien savo pa* srgė- 
jams baudžiavas teeiti, rinklia 
vas temokėti, vien juodą žeme- 

lę lygiuose Lietuvos laukuose 
ir žalią giružę tematyti. 

Ir liktų lietuviui, jog jo neį- 
veikiamas kerštas ir laisvės 
troškimas užgestų, savo juoda 
žemelę medžio noragais puren 
ti, savo kruviną prakaitą die- 
ną ir naktį lieti, visą lobį vo- 

kiečiams atiduoti, kad jie ty- 
čiodamiesi prieš pasaulio akis! 
rodytų laimingą gyvenimą Li-e 
tu vos žmonėms sutaisę, juos iš 
tamsos išvedę. 

Negana kryžiuočiui lietuvio 
turtą grobti, jo vargų, ašarų 
vaisiais naudotis. Jis tyko dar 
jo garbės ir šlovės išplėšti, ji 
bausti, užmušti, jo šeimyną iš- 
draskyti, jo dukteris, sunus 

vokiečių šalin, už jūrių marių 
išvežti, kur dvasios ir kūno 

kankynės, kt.r dieną ir naktį, 

žiemą ir vasarą viena ir ta pat 
skaudi dalis.... Praeis meti; 
nietai. maloniai svies Lietuvos 
Saulutė, bet jie jos neparegės 
iv pražus svetimoje šalyje nuc 

nepakeliamų vergijos naštų 11 

kankynės. 
Nebėra lietuviams vietos už- 

grobtuose kraštuose. Surakin- 
tos jų rankos tegali statyti kry 
žiuočiams pilių, savo liuosybės 
kalėjimus: supančiuotog jų k-.: 
jos tegali eiti kartu su. kry- 
žiuočiais kariautų su savo bro- 
liais ar kitais vokiečių priešais, 
bvit įtūžusios širdys negali buti 
prielankios vergijos nešėjų 
skelbiamajai tikybai. S 

Lietin iai trenkia ir meta sa- 
vo nelaisvės retežius. Jie eina 
į neįžengiamas/girias ir neiš- 
brendamas yerif.ues bei raistus 
ir tenai, kad apginti save nuo 

vokiečių, tvenkia upes ir eže- 
(Bus daugiau.). 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
GRAND RAP1DS, MICH. 

Iš L. G. D. veikimo. 
Šios apygardas L. G. D. 

51 sk. vietiniai nariai ener- 

giškai darbuojasi Lietuvos 
labui. Gruodžio 1& d. 1919 
m. buvo prakalbos šv. Jur- 
gio Dr-jos svetaine j. Kalbė- 
jo gerb Dr. Graičunas iš Chi 
cagos. Kalbėjo ap e L. G. 
D. reikalus, ir priminė apie 
S. L. A. naudingumą. Jisai 
savo paaiškinimais ir gra- 
liais nurodymais, neužgau- 
damas nei vieno, ar jisai bu 
vo bolševikas, ar katalikas, 
lygiai visus paragino ir pa- 
mokino, kaip ir kokiu bu- 
du mes galime sušelpti tė- 
vynę. 

Publika buvo pilnai už- 
ganėdinta. 

Po prakalbų buvo renka- 
mos aukos. 

Aukavo sekančios ypalos: 
R. Mačiulis $5.00, O. Braš- 
kienė $2.00 ir P. Greičaitis 
$2.00. Po $1:00: V. Kilo- 

" 

taitis, M. Ruseckis, J. Nau- 
jokas, M. Kučinskas, S. Jur 
kšaitis, A. Janickis, K. Kluo 
nius, M. Bernotienė, L. 
Braškis ir P. Butkus. 

Smulkių aukų surinkta 
$2.00. Iš-viso $21.50. 

Gruodžio 29 d. buvo šo- 
kiai toje pačioje svet. Nuo 
šokių atliko $4.40. Mažas 
pelnas del oro bjaurumo. 

M. Stephen. 

NEW YORK, N. Y. 

Gruodžio 28, 1919 m. pa- 
rapijos salėje — 568 W. 
Broom St.. buvo prakalbos, 
parengtos Lietuvių Mechani 
kų Sąryšio. Pirmsėdžiavo 

S. Dragunaitis. Kalbėjo J. 
Sagevičius, Ambrazaitis, ir 
J. Kripatis. Ant pabaigos 
pasakė trumpą, ,bet dailią 
prakalbėlę kun. šeštokas. 

Prakalbos buvo pasekmin 
gos; tapo suorganizuota L.l 
M. S. kuopa iškarto iš dvi- 
dešimts narių, kuna kiek- 
vienas nupirko mažiausia 
po vieną šėrą. Apart to, ke- 
letas vyrų pridavė adresus, 
kviesdami ateiti namuosna,| 
ir prižadėjo pirkti šėrus. 

Prieš prakalbas, žmonėms 
interesuojantiems klausii .ais 
apie Lietuvos Laisvės Bo- 
nu^ prisiėjo daug kalbėtis. 
Pasirodo, kad New Yorko 
lietuviai labai džiaugiasi, 
kad Lietuvos Valdžia pir- 
miausia kreipėsi pas savus 

piliečius su paskolos reika-j 
lais, o nėjo maldauti pas 
svetimus. Visi prižada pirk- 
ti po kiek kas išgalės, ir jei 
gu bus reikalas, neims nuo- 

šimčio iki Lietuvos valdžia 
galutinai sustiprės. Reikia 
tiktai, kad Finansų Komisi- 
ja apsilankytų musų koloni- 
jose ir pasidalintų vargais- 
bėdomis su liaudžia, kuri 
visa širdžia yra pasiilgusi 
žinių, — gyvų žinių, iš savo 

krašto. Amatninkas. 
______ 

ROCHESTER. N. Y. 
! Tautinis veikimas. 

Keletas metų atgal Ro- 
fchesterio lietuvių tautinis 
judėjimas buvo pakilęs ga- 
na augštai, bet dabar išrodo 
visai apmirusiu. Kame yra 
to priežastis, \čia stengsiuos 
nors trumpai tą apibriežti, 
[draugijoms ir kuopoms be- 

sirengiant rinkti naujas vai-' 
dybas. 

Visupirma kiekvieno tautie 
čio yra šventa priedermė, 
statyt kandidatais gerus tė- 
vynainius, kurie dirbtų drau 
gijų bei kuopų kaipo ir vi- 
suomenės labui, ypač savo 

Tėvynės-Lietuvos naudai. 
Dabartiniai tautiškieji vadai 
yra dideli užsispyrėliai, vien 
pusiški, kurie neatneša nau- 

dos draugijoms, nei Lietu- 
vos reikalams. Tą parodo 
Tėvynės Mylėtojų Draugys- 
tės 52 kuopa: iš 100 suvir- 
šum narių, beveik tik kele- 
tas, o dar iškeliavus gerb. 
pirmininkui Antanui Vaitai 
į Chicago, 111., gal neliks ir 
tiek, kiek dabar randasi. 

Tėvynės Mylėtojų Drau- 
gystės 52 kuopa, smarkiai 
veikė seniaus. Užmanyda- 
ma sukviest visas draugijas 
prie bendro veikimo priė- 
mimui gerb. svečių iš Lie- 
tuvos, D-ro Basanavičiaus 
ir Martyno Yčo, paaukavo 
10 dol. sieksnio'žemės nu- 

pirkimui Vilniuje, nupirko 
vieną šėrą nuo gerb. Va- 
nagaičio "Birutės" laikraš- 
čio leidimui, sukvietė visų 
draugijų apvaikščiojimą 10 
metų spaudos atgavimo. A. 
L. T. S. 21 kuopa irgi pusė- 
tinai veikė. Ji pirmutinė 
sukvietė draugijas bei kuo-, 
pas aukų rinkimui Lietuvių 
Dienoj, lapkričio 1, 1916 
m. Šios dvi kuopos sutvėrė 
tautišką pašalpinę draugys- 
tę Lietuvos Sunų ir Dukte- 
rų (kuri dabar pusėtinai 
gyvuoja). A. L. T. S. 21 
kuopos veikimas dabar vi- 
sai dirvonais užžėlę, visas 
tautiškas veikimas nustojo 
skambėjęs po Rochesterį, 
nuo atkeliavimo' tulo "vei- 
kėjo" 'iš~ '€leveland, Ohic 

a — 

Central Manufacturing Turtas Viršina 
District Bank Šešius Milijonus 

Chit go Doliarių 

Ar jau esate nusprendę kurioje Ban 
koje desite savo pinigus per 

1920 metus? 

Geriausiai padarytumėte, pasirinkdami dėl savęs DIDYJI 
0ENTRALIN1 BANKĄ ant Bridgeporto. 

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

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

Šis Bankas abelnai atlieka visokius bankinius reikalus ir 
užtikrina rūpestingą patarnavimą. , 

^Reikale kreipkitės į 

t 

Central Manufacturing District 

1112 % 35th St„ 3 blekai į vakarus nuo Halsted St.. Ghicago. Iii. 
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos va- 
kaaris nuo 6 iki 8 valandai. 
Subatomis atdaras per visą dien? nuo 9 ryto iki 8 vai vakare. 

— p. J. J. Žilio. Jis stengės' 
sutvert draugijų sąryšį, bet 
vietoj suriš{ visas draugijas, 
suardė, supykdė ir nieko 
naudingo neišėjo. 

1917 metais p. Žilis ap- 
siskelbė Rochesterio lietu- 
vių atstovu ir per vieną ang 
lų dienraštį "Democrat" pa 
siskelbęs "Counsil" paduo- 
da straipsnį — antgalviu 
"Lithuanians pro-Germans". 
Vietos lietuviai likos užgau 
ti, ypatingai karės laiku; 
jis tvirtino, kad tautiškos 
draugijos ingaliojo jį tą dar 
bą atlikti; taigi tautiečiai 
nustojo daug narių, ir visuo 
menės užsitikėjimo. 

Aš rašau šitą kores- 
pondenciją ne del kokių 
ypatiškumų, o tam, kad 
sekančiais metais musų tau- 
tiškos draugijos rinkdamos 
viršininkus, atkreiptų, aty- 
dą į tuos žmones, kurie at- 
neštų didesnę naudą mums 
patiems, ir Lietuvos nepri- 
gulmybei. žinantis. | 

BROOKLYN, N. Y. 
L 

Gruodžio 27 d. (1919) 
Lietuvos Filmų B-vė paren- 
gė vakarą McCadin Hali. 
Programas susidėjo iš kruta 
mųjų paveikslų ir dainų— 
solo, duetų, ir t.t. 

Pirmiausia buvo rodomi 
p. Račiūno nutraukti pa- 
veikslai generolo Juododžio 
ir kitų Brooklyne. Bet šie 
paveikslai taip tamsus, kad 
sunku ir pažinti; išdirbimas 
nepasisekė. 

Toliaus rodyta Brooklyno 
žmonių vaizdai. Taipgi ro- 

dyta krutantieji "paveikslai 
iš Lietuvos, kuinuos Kaunas 
kompanija paskolino šiam 
vakarui. 

Didžiausią svarbą turėjo 
Lietuvos paveikslai, nes aiš 
kiai nušviečia žmonių gyve- 
nimą karo metu; ypač pa- 
tiko Lietuvos kariumenė 
maršuojanti ir orlaiviai laks 
tantįs. 

Kaunas krutamu paveiks-i 
lų kompanija verta pagyri- 
mo už paskolinimą šių pa- 
veikslų šiam vakarui; tuomi 
daug prisidėjo prie pakėli- 
mo žmonių upo. P. Račiū- 
nas pasiaiškindamas * apie 
Kauno kompanijos paveiks- 
lus iš Lietuvos, pabriežė, 
kad mums lietuviams ne-rei- 
kia peštis, kur reikalas tu- 
rime vieni kitus gelbėti. 

Tarpais buvo dainos, ku- 
rias brooklynietės puikiai su 

dainavo; ant galo buvo dau 
giau paveikslų. 

Publikos buvo apie 1000 
žmonių; kaip rodos, visi bu 
vo užganėdinti. Ten buvęs. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Aukos p. Šernui. 

Naujų Metų belaukiant 
pas p.p. Braškius tapo su- 

aukauta p. Šernui $9'. Au- 
kojo po -$1.00 šitie: M! Ber- 
notienė, A. J. Bernotas, P. 
Butkus, F. Greičaitife, M. 

Ruseckas, M. Sceponįvičia, 
V. Pururas, L. Brasais, O. 
Braškienė, Aukos bus pa- 
siųstos Šelpimo Komitetui. 

A. J. Bernotas. 

DR, VOI i USH. O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvis akiu įtempimą, kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 

užaugusus karščiu akiu krtivos akis 

lcatarakto, neiniegė trumparegyste, to- 
liregysto atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodiniu; mažiausias klaidos. Speeiale 
atyda atkreipimo į mokyklos vaikus. 
Teisingiiii p'rijronkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 i k i (i v k. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po plpeį. 
155:! W. 47 Bfeį Ties Oppelieiniuro storo 

Ashją^d A\e. Tel. Drovcr UtiCU 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

1G37 W. 51ma ir kamp. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 
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UBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja ^ A O LJ verte, Ir Laisvės Bondua pilua pinigine verte. VMwrl 
Atneškit© arba atsiųskite i j (, SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkals, KetvWgala "35 MILWAŲKEB AVB. 
Ir Subatomia 9—9 tarp Paulina lr Wood 9ta. 

Kosulys ir Slogos 6iu" ^ ,yr° »!'" J svečiai. Idant nusikra- 
čius jų ir tokiu budu apsisaugojus nuo kitų iš to 
paeinančių ligų, inikit Severa's Balsam for Lungs 
(Severos Balsaraas Plaučiams), kuris yra labai 
geros gyduolės nuo kosulio ir gerklės užkimimo. 
Kaina: 25 ir 50 centų ir 1 arba 2 centai mokesčių 

Influenza kaip ir paprastai šaltis neprivalo 
buti juokais. Severa's Cold and Grip Tablefs 
(Severos Tabletės nuo peršalimo ir Gripo) yra 
patariamos kaipo geriausios gyduolės nuo tų 
ligų. Kaina 30 centų ir 2c karės mokesčiu. 

Galvos Skaudyjimas 
Jis reikalauja prašalinimo tuoj. PraSalinimui' gal* 
vos skaudėjimo užtenka vienos arba dviejų Se- 
vera'8 Tablefs for Headachs and Neuralgia. (Se- 
veroe Pastylės nuo galvos skaudėjimo ir Neural- 
gijos). Pamėginkite jas. Kaina 25 cestai ir 1 cen- 
tas karės mokesčių. 

Nevirakinimas vidurių nusilpnina žmogų, iš 
to paeina užkietėjimas vidu- 

rių ir dyspepsija. Severa's Balsam of Ltfe (s>e- 
veros Gyvasties Balsamas) pagelbsti prašalinti 
visus skausmus ir kentėjimus. Jis sustiprina visą 
kun$ ir reguliuoja vidurius. Kaina 85 centai ir 4 
c estai karės mokesčių. 

Skalavimas gerklės ir nosies užsišaldžius, 
mes patarime vartoti Severa's Antisepčol (Se- 
veros Antiseptolius. Tai yra labai priimnus su- 

taisymas nuo minėtŲ nesveikatingumy. Jis grei- 
tai gydo suerzintas ir sugadintas dalis. Kaina 
85 centai ir 2 centai karčs mokesčių. 

Silpnumas Nervu >'ra priežastimi nervišj ^ kumo, bemieg&s, isteri- 
jos ir t. p. Jeigu nori sustiprinti savo nervų sis- 

temą, imk Savera's Nervofon (Severoc Nervoto- 

nafi). Tai puikus nervu gustiprintojas ir guduo- 
lės. Kaina $1.25 ir 5 centai karės mokesčiu. 

Moterįs ir 
Merginos 
tankiai apserga ligo- 
mis, kurios yra žino- 
mos jų lyčiai. Seve- 
ra's Regulatoc (Se- 
veros Reguliatorius) 
laba! tankiai pagelb- 
sti tokiuose atsitiki- 
muose. Kaina $1.25 
ir 5c mokesčių. 

Vaikų 
Verkimas 
paeisa nuo kokio 110- 
rints netvarkingumo 
jų kune. Tas turi bū- 
ti prižiūrima. Seve^ 
ra's Soothing Drops 
(Severos Raminintt 
Lašai) visuomet bu- 
vo geriausiu moti- 
nos draugu tokiuoso 
atsitikimuose. Kaina 
25 centai ir 1 cen- 
tas kavas mokesčių. 

KALENDORIUS DYKAI 

Jau mes išsiustinėjome savo Kalendorius vi- 
siems vaistininkams, idant jie išdalintų juos dy- 
kai. Reikalaukite jį pas savo vaistininką, arba 
rąžykite tiesiiog mums. 

SEVERO S 

Lietuviškas Kalendorius 
1920 METAMS 

yra labai įdomus, nes savo gražumu ir turiniu 
viršija visus kitus. Jame labai daug naudingu 
ix svarbių patarimų. Pasakyk savo draugams ir 
lipio šitJj. puikų kalendorių. 

W F.SEVERACO. Cedar Rapids, Ia. 

Linimentas 
privalo rastis ant 
kiekvienos šeimynos 
namų lentynos reika- 
lui atėjus. Severa's 
Gothard Oi2 (Seve- 
ros Gothardiškas A- 
liejus) turi visuo- 

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

Puikus Plaukai 
tviskanti ir pilni gy- 
v»t§s priduoda pui- 
kia išvaizda kiekvie- 
saj moteriai ir kiek- 
vienam vyrui. Pamė- 
gink Severa's Hafr 
Pomade (Severos Po 
meda Plaukams). Tai 
yra puikus sutaisy- 
mas. Kaina 25 cen- 
tai ir 1 centas ka- 
rčs mokesčių. 

I l£lrij**£iimncviduriŲ yra priežasitmi galvos UZKeiejim sukimosi, kartaus atsiriaugėji- 
mo, geltligės ir kitij nesveikatingumy, kurie yra 
lengvai prašalinami jeigu Severa's Liver PiHs 
(Soveros Pigulkoa Kepenims) yra vartojamos. Jos 
pagelbsti gerai ir greitai. Kaina £5 centai ir 1 
,centas karčs mokesčių. 

Niežėjimas, Spuogai Pai,rasta* vadinami J H ® niežėjimu, nuspuoga- 
[ vimu, išptlimu, reumatizmu, ivy užnuodijimu r 

ecze1V)a pranyksta kaip matant, jeigu Severa's 
Skin O/ntmeriJ (Severos Odinė Mostis.) yra var- 

tojama. .Ii, atneša laukiamą palengvinimą. Kaina 
50 centų ir 2 centai karės mokesčiu. 

Mostis nuo Žaizdų l!"rl Eyd.° Brol'a'Jal' ^ zdas, sasus. nupliki- 
mus. nudegimus, subraižymus ir kitas žaizdas, 
turi ristis kiekvienuose namuose. Severa's Hoa- 
7ing Oi'ntment (Severo^ Gydanti Mostis) pilniau- 
siai patenkina tuos reikalavimus. Kaina 25 Cen- 
tai ir 1 centas karės mokesčių. 

Negrynas Kraujas yra priežastinii išpili- 
" mo, žąsy, spuogų Ir ki- 

tokių skaudulių,kurie privalo buti prašalinti, var- 

tojant eutansymą, kuris ąalo kraują. Severa's 
Blood Purifier (Severos Krauja Valytojas) at- 
lieka tai. Kaina $1.25 ir 5c karės mokesčių. 

Strėnų Skaudėjimas 
Todėl Severą'c K.'dney and Liver Remedy (Seve- 
ros Gyduolė nuo Inkstui ir Kepeny) reikia imti 
idant prašalinti tą. skausmu. Kaina 75 centai ir 
$1.26, ir 3 arba 5 centai karės mokesčių. 

Gydantis Muilas kuris taiP Pat yra audin- 
gas maudymuisi, pridua- 

da odai gražumę ir sveikumę* turi rastis kiek- 
vienoje šeimynoje Severa's Medicated Skin Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muiljas- pilnai tinka. 
Kaina 25 centai. 

Tlin.l TII Ii .1 
LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI S IR PUSĘ PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 
$ 

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

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant nuoš." 

Ko mums dar laukti ilgiau?,Pildjkime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos Bonus 

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

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prisitjsk tuoj aus su reika- 

Ligu mokesčiu. Tada galėsi būti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

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

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė f 

Miestas 



Vietines Žinios 

L. G. D. 

Gerbiamieji Skyriai: 
Rengiama pilna ir deta- 

liška L. G. Dr-jos atskaita 
už 1919 m., t .y. nuo rlienos 
susitvėrimo iki sausio 1 d., 
1920 m. 

Butų labai nemalonu, jei, 
atskaitai pasirodžius — pasi 
rodytų klaida skaitlinėse, ari 
skyrių valdybos n^rių ne-i 
teisingai parašytas vardas- 
pravardė ir adresas. 

Todėl, gerbiamieji sky-| riai, malonėkite kuogrei- 

čiausiai prisiųsti sekančias 
žinias.— 

1) Kiek skyrius išviso iki 
sausio 1 d., 1920 m., yra su- 

linkęs pinigų ir prisiuntęs 
Centro Iždan. 

Jei kuris skyrius nevi- 
sus pinigus yra pri davęs 
Centran, tai kad tuojaus 
priduotų. 

2) Kiek skyriuje yra na- 

rių ir rėmėjų. 
3) Vardas-pravarde as- 

mens daugiausiai pasidar- 
bavusio L. G. I). skyriuje 
per 1919 m., nes tieji vardai 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MŪSŲ KAINAS. 
ANT DliRU. l.ENTU. HEMU [R STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimul stubŲ vldaua, po $1.50 už galong, 
CARR BROS. WRECKING CO. 

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

VYRIŠKU DRABUŽIŲ BAKGENAS 
Teisingot Kainoa. 

Užganėdinimas gvarantuotaa 
Vyrų Ir vaikinų siuatl Ir overkotai. padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stailų ir konservatyvlSkų modelių $20.00 iki <46.00 
Vyrų Ir Jauny vaikinų uiutai ir overkotai nuo $ 15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 i/ augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augšCiao 
Pirkite aau overkotus 3abar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutu ir overkotų nuo $8.50 ir augšfilau 
FuM dresa, tuxe<lo, frakai ir t.p. nuo $10.00 i? augščlau. 
Xrautuvė atdara iras vakaru iki ?. Nedaliomis iki 6 vai. po pl«tų. 
Subatomis iki 10 falandai vakaro.tnsteifcta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET i| 

Uci'iiūa sUaudfjlmas, diegliai kruti- I 
nfj". i :ill umi/os, pasirodymo žcnfclai. | 

I'. iink -jorklft ir krutinta su 

Pfi!N-EXPELLERIU 
ir ...UTen^k lemtino vilnonu materija. 
K> apsiimk taip, kad tavo pagautas ?al- 
tiM išsivystytu i pleuriaę, pneumoniją, 
infl'i<-n/ii ir i kitokias pavojingas ligas. 

Nusipirk Šiandieną sau parankiausi 
oje a pliekoje Pain-Espellcrio. .'Joe. ir 

i' 
<».»<*, 'titelin. 

Ti: rieji turi mns»u vaizhnženkli 

4, f KARĄ ^ 
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. R1CKTER & CO. 

326-330 Croadway New York 

AS ADOMAS KARALIAUSIĄS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėj^s pilveli* 
buvo. Dispepsija, ncvirlnimas pilvelio, nuslabRėjimaa 
Kraujo, it.iuttj. Nervą ir abelrsas sfėkų sustojimai 

įviso kuno. Ir huvau nustoje* vikiu, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau sau pagelbos. esigailėjau visoje 
AmeriVoj ir už rubeįiij. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
'Kraujo valytojo, Nervatonj, Inkstu ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC»ra gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, atiprčt, gerai rtirbt. Kraujai, 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas (ranyko, diegliai nebeldė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnylo po užmušimui vist) liįfiJ. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po bntelj Sa- 

luUrat, Bitterla, ir po 3 ajėn. s»»® paveiksle pama čiau tok) skirtumą ki»<n tarp 
dienos ir nakties. Da^ bar jaučiuos smaniai ir esu linksmas it 1000 sykig dėkoju 
3*lutac»s mylistg gerarlėjlstei ir linkiu *i--iems savo drauęarr, ir pažįstamiems 
•u tokiais atsitikimais patariu nuožlrdiifl' kreiptis prie Salutarae: 

8ALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted 8t-> Phonc Cana 6417 Chlcago, illinols 

DIDELĖS PRAKALBOS. 
RENGIA 

KETVERGE, SAUSIO-JANUARY 8tą d., 1920. 

MILDOS SVET.. 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 16§ii padengimui 10c. 

Sios prakalbos yra rengiamos kaipo atsakymui j p. Mlchelsono kai 
bn. kurioje jis pripasakojo Chicagos publikai didtlę daugybę nesąmo- 
niŲ. ftiose prakalbose taipgi bus plačiai aiškinama darbininku reikalai 
bei dienos klausimai. 

Kalbės Chicagiečiams gerai y.ine,,|i kalbėtojai V. Andrulis ir P. 
Kukutis. Manome, kad jie pasakys dauį' naujų ir svarbiu dalykų. To- 
dėl, publika kviečiama kuoakaitlingiauaiai atsilankyti ant gi u svarbhi 
prakalbu. KOMITETAS. 

bus pasiųsti Lietuvos RaucT. 
Kryžiaus Aukščiausiai Vai- j 
dybai pažymėjiiiiui jų darbš j 
tumo. 

Ju tikra pagarba, 
Dr. A. L. Graičunas, sekr. 

AUKOS LIETUVOS LAIS- 
VUS \ ARPUI 

darinis tėvynainiai, mylinlįs 
i3a\-o Tevvne — Lietuva, ana, XI 
drena L. L. Varpui prisiuntė 
ir pridavė sekančias aukas: 

Draugystės Lietuva Tėvynė 
Mūsų nariai, įsusirinkime, lai- 

kytame gruodžio 17 d. 1919 111., 

sudėjo $32.25. Pridavė p. A. 

j. 'Kareiva. 
Draugystės Šv. Domininko, 

iŠ Pittsburgh, i'a., nariai su- 

dėjo $10.00; Prisiuntė J. \a- 

valinckas. 
A. Partokas, iš \V. Frankfort, 

111 $5.00 
J. Gricius, iš Grand Rapids, 

Mieli 5.00 
S r. Petkunas, pridavė St. Gri- 
cius 5.00 

Per J. Dimša aukavo sekau-, 
čids ypatos: 
A. Palubtnckas $5.00 
K. Vanagas 5.00 
P>. 'MaSelskis 5,00 
A. Masclskis, 5.00 
J. Jovaišas, dapildančia auka, 

3.00 
Dapildančias aukas, ant at- 

riliepinto per laiškus, prisiuntė 
ir pridavė sekančios ypatos: 
J. TviVbutis, iš Racine, \Yis. 

$6.00 
(/. 1 virbutienė, iš Racine, \\ is. 

4.00 
J. Kudirka, i^ K. Chieago, Iiul. 

v 1.00 
J. Lucas 5.00 

J. Abromavičius 5.00 
P. Lipavičis, 5.0() 
Y. Kleinas, pridavė p. A. J. 

Kareiva o.00 
J. Juri'.nas 3.00' 
M. Rekštis 3.00 
K. Pravalauskaitė 5.00 
J. Jesudavičius 5.00 
A. Miačulis 7.00 
Y. SrubaS 5.00 
Pr. Dzinudas 10.00 
1>. Bredis 5.00 
P. Mockclas 8.00 
J. 1 aloska 5.00 
A. Poška .'... 5.00 
Y. Donikus 4.00 
Y. Montvidas 10.00 
A. Paliulis 5.00 
P. Godas 5.0(J 

J. K. Mairozas 4.00 j 
J. Laugaudas 3.001 
J. Jurašunas 3.00 
M. Povilaitis 5.00 
J. Sruogims 3.00 
M. Gedvilas 3.00 
J. Tunaitis 4.00 
J. Martinkėnas 4.00 
K. Laucius 5.50 
A. Viršilas* 4.00 
A. Lenckus ♦.... 5.00 
P. Paulauskis 4.00 
P. Razina 5.00 
Y. Gurskis 3.00 
V. Yelnis '.... 4.00 

Ponas V. Srubas, priduoda- 
mas savo auką, kartu pridavė 
ir kortele, ant kuri )s užrašyta 
sekančiai: "Aukauju 5 Lie- 
tuvos Laisvės Varpui, norėda- 
mas būti tikru Lietuvos sunu- 

ŠESIU VEIKSMŲ, DEVYNIŲ PAVEIKSLU DRAMA 

STATO 

TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA". 
TOWNr OP* LAKE 

NED , SAUSIO-JANUARY 11, 1920. 

C. S. P. S. (SCHOOL HALL) SVET. 
4758 So. Honorr Oratv?s. 

Durys atsidarys 6 v. v. Pradžia 7 vai. vak. 

Gerbiamieji:— Kas norite pamatyti gražų veikalą, 
tai meldžiame atsilankyti ant "Kantri Alena;" taigi 
nei vienas nepraleiskite nepamat" šio puikaus vei- 

kalo. Po perstatymui — .šokiai prie puikios muzikos. 
Kviečia Teatrališkas Kliubas "Lietuva.*' 

mi. Ir mano, nors maža auka, 
tegul skambina Lietuvai Lais- 

ve; per amžius." 
L. L. IKomitetus. 

r.l'YO l'/.SILIKK X L!'A-' 
SKKU'.TA. 

Skeli.iant L. 1.. \"arp'» šleis- 
tuviu a u i;as, per l.Hidą sekan- 
čiu ypatų aukos, nebuvo pa-( 
skelbtas a'ba pravardės — klai; 
dingai u/rašytos.: 
A. Šerpitis, iš (liieago, 111. 

! .. 50.00 
L. Burba, iš Cbicago, 111. 5.00 
J. Tunaitis, iš Chicago, 111. 

11.00 
P. Savickaitė, iŠ Kenosba, \\'is. 
V. Nacius, iš Kenosba, \\'is. 

5.0U 
L. llubelienė, iš Kacine, \\ is. 

1.001 
K. F. Andrulis, iš Chicago, 111. | 

Aukavo 10.00 
Turėjo Imti Y. V. Andrulis. 

f.. L. I 'arpo Komitetas. 

NEMOKAMOS VAKARI- 
NES MOKSLAINES ANG- 

LIŠKOS KALBOS. 

(Prasidėjo sausio o d. 1920) 
North Side. 

Franklin Goethe Street, 
near Wells Street 
Waller-Orchard and Center 
Streets. 
Serm-Glemvood and Ard- 
more Avenues. 
I.ane-(High and Tech. j 

only)-Division and Sedg-Į 
wick Streets. ! 

Northwest Side. 
Burr-Ashland and Waban- 
sia Avenues. 
Goethe Rockwell Street, i 
near Fullerton. 
Stowe-Bavllou and Wabansia 
Avenue. 
Washington-Morgan Street 
and Grand Avenue. 
Wells-North Ąvenue and 
Walton Street. 
Tuley-Potomac and North 
Claremont Avenues. 
Schurz-Mihvaukee Avenue 
and West Addison Street. 

\Vest Side. 
Jackson-Sholto and Better 
Streets. 
Cregier-Wood and Yeatęn 
Streets. 
Burns-Twenty lifth Street 
and Central Park Avenue. 
Hammond Twenty first 
Place and California Ave. 
Lawson-Thirteenth and So. 
Homan Avenue. 
Medill-Fourteenth Place and 
Throop Street. f 

Austin-Fulton Street and 
North Avenue. 
įCrane-(Higu and Tech. 
only)-Oakley Ave. & W. 
Van Buren St. 
Harrison-(High and Tech. 
only)-Twety-fourth & Mar- 
shall Blv. 

South Side. 
Holden-Thirty-first and Lo- 
omis Streets. 
Seward-Forty-sixth Street 
and South Hermitage Ave. 
Philjįps-Thirty-ninth Street 
and, Prairie Avenue. 
En^elwood-Stewart Avenue 
and* Sixty-second Street. 
SulIivan-Eighty-third Street 
and Houston Ave. 
Tilden-Forty-seventh Place 
and Union Ave. 
Bowen-Eighty-ninth Stree 
and Manistee Avenue. 
Fenger-One Hundred and 
Fifteenth and State Street, 
Branch of Marsh School- 
107th Str. and Calhoun Ave. 
Branch School-96th and 
Avenue L. 
[Branch School-108th Street 
and Green Bay Avenue. 

ROSELAND IR APIE- 
LINKĖS. 

Lietuvių visuomeninis, 
mass-mitingas ir prakalbos. 

Lietuviai ir lietuvaites, be 
skirtumo partijų, malonėki- 
te atsilankyti i sitą mass- 

mitingą, kuris atsibus ket- 
verge, sausio 8 d., Brolių 
Strumilų svetainėj — 107 

gt ir Indiana Ave. Bus ren- 

kama valdyba, kad pradė- 
jus tvirtą ir atsakantį dar- 
bą del Lietuvos Laisvės Pas- 
kolos. 

Kam rupi Tėvynės laisvė 
tas privalo dalyvauti šiame 
mass-mitinge. 

Gerbiamieji nepraleiskite 
nei vienas šito susirinkimo. 
Kalbės gerb. J. Bagdžiunas. 

Kviečia Komitetas. 

Lietuvos Skolinimo ir Bu- 
dav. Dr-jos priešmetinis su- 

sirinkimas atsibus sausio 7 

d., 1920 m., Šėrhaičio salė- 
je, 1750 S. (Jnion Ave., 8 
vai. vakare. Bus rinkimas 
direktorių sekantiems me- 

tams, taipgi kožnas akcijo- 
nierius privalo pribūti. 

J. P. Evaldas, Sekr. 
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JOHN 
KUCHINSKAS 

LAWYER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 SO. LA SALLE STREET, 
OHICAGO, 1LL. 

Telephone Centrui 3684. 
Valandos: 9 ryto iki 5 vak., 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų. 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus per- 
kant arba parduodant N am?, 
Lotą arba Farmą,» ir padirbu 
visokius Legaližkus Dokumenf 
tus.Suteikiu patarimus ir sko- 
linu Pinigus ant Pirmu Mor- 
tgičiy, ant lengvą sąlygų. 
\Vest Side Ofisas atdaras va- 

karais nuo 7 iki 8:30 vai. 
Viršum Metropolitan Stato 
Bankos. 2201 \V. 22nd St., 
('or. Leavitt. Tel. Canal 2552. 

A A 
PRANCIŠKUS MUSTEIKIS, 

Mirė panedėlyj, 5 sausio. 1920, 9:30 
vai. ryte. 

Velionis buvo37 metu amžiaus paėjo 
iš Kauno rėdybos, Ežerėliu apskričio, 
Minčios kaimo; Amerikoje išgyveno 
apie 7 metus. Paliko dideliame nuliū- 
dime brolj Antanu. 

Laidotuvės atsibus ketverge, 8 sau- 
sio, 8 valandą ryte, iš namų 1730 So 
String St. j Apveizdos Dievo Bažnyčią, 
18th St. ir Union Ave"., o iš ten j šv. 
Kazimiero Kapinės. 

Visi giminės ir pažįstami yra kvie- 
čiami dalyvauti laidotuvėse. 

Brolis Anatanas Musteikis. 

Pajieškau švogerio, Antano Masaičio 
šilo viensedeji. Airiogalos valsčiaus 
Kauno gub. Prieš du motu gyeno 
S])ringfield, Ohio. Girdėjau, kad gyve- 
no, Indianapolyje, Ind. Aš esu parva- 
žiavęs iš Francuzijos, tai norėčiau la- 
bai susižinoti nes turiu svarbią reika- 
lų. Meldžiu atsišaukti patsai ar žinan- 
tieji pranešti. Už ką tariu ačiū. 

Frank Burneika, 
22G Alafcka, St. Dayton, Ohio. 

Phone Boulevard 2160. 

Dr.A.J.Karalius 
ITŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 0 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Amerikos Lietuviu 

MOKYKLA 
Mokinama: angliįkos ir lietuvi įkos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystSs, stenogra- 
fijos, type\vriting, pirklybos teisių. Suv. 
Valst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilietustės, 
dailiaraįyslės. 

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

310G SO. HALSTED STRETT"r 
CHICAOO 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
lienraštyje '"Lietuva" — tve- 
ria pamata savo bizniui. * 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA MOTERŲ 
Operatorkų prie power 

machines, prie siuvimo juos- 
tų ir pirštinių. 

Stall & Dean 
855 Elston Ave. 

REIKIA VYRŲ. 
Operuoti Singer sewing 

machine prie drapanų siuvi- 
mo. 

Stall & Dean 
855 Elston Ave. I 

REIKALAUJAME 

200 \fOLDERIU IR STAIP DARBI- 
NINKU BEI AM ATN1NKU. DIDELI 
NAUJI KONTRAKTAI CHICACiOJE. 
DARBININKAI UŽDIRBA'DIDELIUS 
PINIGUS. N ERA JOK'O STREIKO: 
NEMOKAMAS NUSAMDYMAS. KL- 
AUSK : pu. CK W. IIARRISON STR. 
CHICAGO, IIA j. 

REIKTA. 

Finišerių, sagučių, siuvėjų, 
arrnw hcadmakers, taipgi ran 

kų siuvėjų. 

Atsišaukite: 

H. SCHUMAN & BROS. 

234 So. Markct St. 

REIKIA MERGINŲ IR 
MOTERŲ, prie lengvo dirb 
tuvės darbo r Trumpos darbo 
valandos, gera pradine mo- 

kestis. Darbas svarus ir leng- 
vas. Taipgi priimsime kelia- 
ta merginų tarpe 14 ir 16 

metų amžiaus. 
Gardner & Co. 

2024 S. Wabash Ave. 

PA.TIEŠKAIT SAVO DRAUGO, JI .?• 
lino Lukšio, p įeina iš Suvalkų rady- 

bos. Naumiesčiio apskričio, Kaimo 

Norvaišų; meldžiu atsišaukti jo pa- 
ties arba kas jį žino meldžiu man pra- 
nešti, aš busiu tamstom labai dėkin- 
gas. Mr. .J. J. ULINCKAS, 827 W. 33rd 
Place. Chlcago. 111. 

Phones: Yards 155—551 4 
Residence Pbone Drover 7781 « 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph.1 
DRUG STOR-E—AP77EKA J 
Pildome Visokius Receptus ♦ 

3001 SO; HALSTED ST. CHICAGpJ 

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

lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuot! 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubina 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženklia- 
liais. 

W/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M7LWAUKEE. W/3 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių regė- 
jimu, taip, kad tiicko nepraleistumei per visus 
metus, kas tau gali buti naudinga. Toliregystė 
praįalinama. Pasitarkite su inaniin prieį ei- 
nant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai piaįalius r.kiij jt 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prajalinama, pasitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

r SOI S. ASHLAND A VE., CHICAGO 
Kampas 18-tos gatvžs. 

3-čios lubos, virš Platt'o af.tiekos. Tiiny 
kite į mano parašu! 

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

EXTRA PRADĖSIMAS 
Gerai žinomas Chicagos lietu- 
viams lietuvis Dr. G. J. Chernau- 
skas, akių. specialistas, baigęs 
Northern Illinois College ir ilgai 
praktikavęs St. Louis, Mo., atida 
ro ofisą, po uum.; 3255 S. Hal- 
eted Street. Egzaminuoja akis 
ir pritaiko aliinįus. 

DR. M. T. STRIK0LI3 J 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard ICO 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir <:"() 
iki 8:^0 vak Nedel. i) iki 12 diiuj 
Namai: 21)14 VV. 43 st. McKinley 2C3 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ3 
Roselando: 10900 Michlgan A\a. 

Telefonas I'ullmao 342 ir 3180 
Chic. ofisas: 4:115 S. Woorl S t. 
'l ik Kctvcrgo vak. nuo .i:30 iki 7. 

Telefonas Vards 7^3. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 
Vaujientj Name. 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 i*i 9 vak. 
1739 R O, ITALSTED STREET 

CIIICAfJO 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

C< rai lietuviams žinomas per l(i meti; 
kaipo patyręs gydytojas, chiru-gas ir 
akušeris. Gydi) aitrias ir chroniškas li- 
gas vynj, moterų ir vaixų, pag^l nau- 

jausia* metodas. X-Ray ir kitokius eleL 
iros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fi>-k Street. 

Va'an«tos: nuo 10—12 lietų ir 6—8 
*a'<arais. Telefonas Canal 3110. 
Cy\v 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: S—9 ryto liktai. 

Telejhone Drovcr 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

\alarnlo«: nno 9 ryto iki 9 vakare. 
Nulčliomis pagal sutarimu. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

Tel. V rds 3654. 

Mrs. A. 
Michniewich I 
Baigusi Akušerijos k' 

lcgiją; ilgai praktika- 
vusi Pennsilvanijo 
hosnitalė>e. Pasckmin 
gai patarnauja pr:.? 
gimdymo. Duoda rocį 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginom'. 
3113 3o. Halsted 

(ant antrų luhų) 
CII1CAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 

AKUšERKA. 

.\uu 6 iki 9 ryto ir 7 ii_ vėlai vakaro. 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Speciališkumas. 

12JO—»9th A ve. Tel. Cicero 3656 
Ofisas: -»9th Ct. prie 13-tos. 

Trlrfonas Cicero 49. 

Dr. G. N. Glaser 
TELEFONAS YARDS 687 

3149 SO. MORGAN* ST, kerte 32. 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 

ir Chroniškų Ligų- 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų, 

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

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolle 

te. Biznis išdirbtas 14 metŲ. Pardavi- 
į mo priežastis savininkas eina i kitą 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me- 
džiais. anglėmis, koksais ir kitu ko 
ant visų metn. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algminovvicz. 
223 Casidy Ave.. Joliet, 1)1 
Telefonas Joliet 3961. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 \V. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd Stree 
Telefonas McKlnley 4^88 

Vanlandos iki 10 ryto. 

Teleplione Yards 1532. 

Dr. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaiki} ir vyrj 

Specialiai gydo limpančias, senas ir ,< 
paslaptingas gyrvj. ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGC » 

Plione Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv. vieta 3252 S. Halsted 
vai 9—11, ryte 2—1 7:30—9:30 v. 
Town of Lake 4712 S Aehland av. 

vai. 4:30 — 7:00 p. m. 
Phone nv^ver 7042. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

