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Anglija abejoja naujos kares 
pavojum Europai. 

Talkininkai naems blokada nuo j Rusijos. . i 
ANGLIJA ABEJOJA NAU- 

JOS KARĖS PAVOJUM 
EUROPAI. 

Londonas, sausio 16 (L— 
I išgąstininkų pranešimus 
vakar Anglijos laikraščiuose 
vienas užsienio raštinės ofi- 
cialas pasakė: "Greito pa- 
vojaus naujo išsiveržimo ka- 
res Europoje nėra, bet padė- 
tis yra rūsti ir opi." 

Buvo sakoma, kad rusų 
padėtis del Dęnikino ir Kol- 
čako sumušimo grūmoja 
nauja kare, bet tas yra skai- 
toma pergreitu išvadų. An- 
tra veitus Anglija ir Fran- 
cija yra labai susirupinę bol 
ševikų galybės augimu. 

Anglijos užsienio raštinė 
turi surinkusi faktus apie 

ČEKAI SUAREŠTAVO 
KOLČAKĄ. 

Dorpatas, sausio 14 d., j 
per Londoną, sausio 16 d.— 
Sulig oficialiais vietos bol- 
ševikų šaltiniais, šiandien 
visoj sovietinėj Rusijoj tapo 
panaikinta mirties bausmė 
kontrarevoliucionienams. 

šitas prisakas išduota de- 
lei nuvertimo baltųjų armijų 
ir yra patvirtinimas prane- 
šimo, kad Kolcaką suarešta- 
vo čekoslovakai. Yra pasa- 
kyta, kad nauja politika 
nebus atmainyta, jei talki- 
ninkai nebandis veržtis. 

Bolševikų vadas Narvos 
fronte išleido paskelbimą, 
kur žadama parvežimas na- 

mon, gyvuliai ir daiktai šei- 
mynoms tų, kurie pames Ju- 
deničo kariuomenę prieš 
saus. 25 d. Bolševikai prane- 
ša, kad daugumas apleidžia 
baltuosius. 

Kusiją už paskutines tris sa- 

vaites, ir dvi dienos tam at- 

gal lordas Curzon išdėjo 
aukščiausiai tarybai visą pa- 
dėt} ir tas buvo priežastimi 
staigaus numetimo j šalį vi 
sų kitų reikalų Paryžiuje. 
Anglų nuomone yra du iš- 
ėjimai iš šitos padėties: ar- 

Joa reikia bolševikai sumušti, 
r arba susitaikyti su jais. 

Anglija ir Francija norė- 

tų pasinaudoti pirmu, bet ne 

turi tam paiiegų. Vieninte- 
liai žmonės, kuriuos galima 
butų panaudoti prieš bolše- 
vikus tai vokiečiai, bet esą 
pavojinga jais naudotis. Tai- 
gi tame ir yra visas padėties 
opumas. 

TALKININKAI NUIMS 
BLOKADĄ NUO RUSIJOS 

Paryžius, sausio 16 d. Ben- 
Blokada nuo sovietinės Ru- 
sijos bus tuojaus nuimta. 
Buvo užreikšta, kad konfe- 
rencininkai rutiko leisti so- 

vietinei Jlusiiai importuoti 
iš neutralių ša::'v. žemdiroys- 
tės jrankius, maltus ir vais- 
tus. 

j VENGRAI GAVO TAIKOS 
IŠLYGAS IŠ TALKININKŲ 

Paryžius, sausio 16 d. — 

Talkininkai formaliai intei- 
ke taikos išlygas vengrų de- 
legacijai užsienio raštinėj, 

j Ceremonija buvo grieštai 
jformalš ir nebuvo atdara 
j publikai. Dabar lieka tik 

| Turkijos sutartis padaryti. 
Pagal sutartį Vengrija 

lieka maža nepriklausoma 
valstijėlė. Dideli jos teritori- 
jos plotai tenka Lenkijai, 
Rumunijai ir Jugoslavijai. 
Vengrai protestavo prieš tas 

išlygas ir jiems buvo pa- 
sakyta, kad jie ateitų pas 
augščiausią tarybą šiądien, 

j kuri išklausysianti jų. 

SUSEKĖ TERORISTU 
SUOKALBI VISAI 

ISPANIJAI. 

Barcelona, sausio 16 d.— | 
Tarpe sindikalistų delegatų, 
suareštuotų paskutiniame už i 
puolime buvo tos organiza-1 
cijos atstovai iš visų Ispani-1 
[jos kraštų. Viršininkai tvir- 
tina, kad suimti dokumentai 
parodo platų teroristinį 
suokalbį, apimantį visą šalį. 

I TRYS ŠEIMYNYKŠČIAI 
NUMIRĖ PASIVALGO 

ALYVŲ. 

New York, sausio 16 d.— 
Trys tos pačios šeimynos na į 
riai šiandien pasimirė, su- 

valgę bonkelę alyvų. Paul 
Dalbene numirė šiandien, 
jo pati, Marie numirė ne- 

į dėlioj ir 16 metų sunus Do- 

jminick, panedėlyj. Mergai- 
itS ir vaikutis yra ligoninėj 
sirgdami ta pačia liga. 

CLEMENCEAU ATSISA- 
KĖ KANDIDATUOTI; 
REMIA POINCARE. 

Paryžius, sausio 16 d. — 

dras parlamentinis senato 
ir atstovų buto susirinkimas 
šiandien balsavo slaptu bal- 
savimu už kandidatus į pre- 

zidentus. Balsavimo pasek- 
mės buvo tokios: atstovu 
buto pirmininkas Paul De- 
schanel gavo 408 balsus; 
premieras Clemenceau, 389; 
nesenai išrinktas senatorius 
C. C. A. Jonnart 4; Leon 
Bourgeois, francuzų atsto- 
vas tautų lygoje, 3; marša- 
las Foch; 1; ir prezidentas 
Poincare, 16. 

Premieras Clemenceau 
šiandien užrelškė, kad jis 
atsi jako nuo kandidatavime 
naudon prez. Poincare. 

Kolumbo Vyčiai atdarė bakūžę Manilej, 
i 

Airių katalikų draugija, "Knights of Columbus" (Kolumbo Vyčiai) nesenai 
įsisteigė savo sėdybą Manilėj, Filipinų salose, kuri čia paveikslėlyje parodyta. 

Tautu lygos 
susirinkimas 

Paryžius, sausio 16 d. — 

Atstovai — Francijos, Ang- 
lijos, Italijos, Graikijos, Bel- 
gijos, Ispaninijos, Japonijos 
ir Brazilijos, tautų lygos 
tarybos nariai susirinko 
Francijos užsienio raštinės 
"laikrodžio kambaryje" šį 
•vtą 10 vai. pirmu kartu ly- 
ros istorijoje. 

Taryba suorganizuota pu- 
siau vienuoliktą valandą iš- 
rinkimu Leono Bourgeois 
pirmininku ir patvirtinimu 
paskirto Anglijos Sir Eric 
Drummondo visuotinu raš- 
tininku. 

Picmu oficialiu tarybos 
darbu buvo paskyrimas ko- 
misijos išvedimui ant vietos 
rubežių Saros klonio terito- 
rijai. 1 

Taryba priėmė pirmą vie-j 
są protestą inteiktą jai be-' 
veik pirma jos susitvėrimo 
Protestas yra nuo Airijos 
respublikos valdžios paskir- 
tų pasiuntinių prieš Anglijos 
tarptautninės taikos lygos 
netikrumą. 

3 WINNIPEGO LAIKRAŠ- 
ČIAI SUSTOJO ĖJĘ DEL 

POPIEROS STOKOS. 

RAUPLĖS 26 ONYARIOS 
MIESTUOSE. 

Tcronto, Ont., sausio 15 
d. — Nors skaitlius sergan- 
čių rauplėmis Horontoje ma- 

žėja, bet provincijos sveika- 
tos viršininkas Šiandien pra- 
nešė, kad liga išsiplatinusi 
dvidišimts Šešiuose Onta- 
rijos provincijas miestuose. 
Provincija vis dar po kva- 
rantana ir niekas iš šaluti- 
nių provicijų, ar iš Suv. Val- 
stijų nėra įleidžiamas be 
skiepijimo paliudijimo. 

PAČTO PROJEKTAS 
$460,977,668 PRIIMTAS 

BUTO. 

Washington, saus. 15 d.— 
.Šiandien atstovų butas priė- 
mė projektą, pasV.iriantį di- 
džiausią ligšiol buvusią ski- 
riamą sumą $460,977,669 
pačto skyriaus užlaikymui 
1921 m. Išpradžių buvo ap- 
skaityta $391,713,673, pas- 
kui butas pridėjo dar $75. 
783, 900 padidinimui algų, 
kurį paskyrė pirmesnėji 
Įstatymdavyba. 

SUAREŠTAVO 8 UŽ PA- 
VOGIMĄ 61 BAČKOS 

DEGTINĖS. 

I Odesa Paimta 
Pazelis, sausio 16 d. — 

Sulig laikraščių apturėtų čia 
pranešimų Odesa, svarbiau- 
sis Rusijos uostas prie Juo- 
dųjų jurų, tapo užimtas bol- 
ševikų. 

* 

{NEŠIMAS GRĄŽINTI 
ŠANTUNGĄ. 

Honolulu, sausio 16 d. — 

Japonijos užsienio raštinė 
užreiškė, kad bus pasiųsta 
Chinams formalis raštas, rei 
kalaujantis paskirti komisi- 
ją su Japonija tartis kas del 
Šantungo grąžinimo; * šitą 
paduoda Tokios kablegra- 
ma iš Honolulu einančiam 
japonų kalba dienraščiui 
Nippui Jiji. 

Speciale kablegrama iš 
Tokios* japonų laikraščiui 
San Franciskoje New World, 
daduota saus. 10 d. sako, 
kad Japonija ir Chinai pra- 
dėjo tarybas reikale sugrą- 
žinimo Šantungo Chinų res- 

publikai. 
AMERIKOS KOMPOZITO 

RIUS DE KOVEN. 
MIRĖ. 

Chicago, 111., sausio 16 d. 
Amerikos sėkmingiausias 
operų rašytojas Reginald 
De Kovenpasimirė šiandien 
nuo apaplekcijos pusiau ant 

rą vai. ryto svečiuose pas 
savo draugus 5490 So. 
Shore drive. Jis gimė Mid- 
dletowne, Conn., bal. 3 d., 
1861 m. Jo tėvas buvo kuni- 
gu. Muzikos jis mokinosi 
Stuttgarte, Francuzijoj, Pa- 
ryžiuje ir Viennoje. 

Geriausia jo opera yra 
"Robin Hood." Jis taipgi 
rašė muziką orkestrai ir pia- 
nui ir yra parašęs daugybę 
dainų. 

650 NAUJU SUSIRGIMU 
INFLUENZA. 

Chicago, 111., sausio 17 d. 
Influenza-pneumonija spar- 
Ičiai plečiasi. Vakar čia iki 
5 vai. po pietų pranešta 650 
[susirgimų influenz&ir 6 mir 
tįs; pneumonijos 133 susir- 
gimai, 25 mirtis. 

Louisville, sausio 15 d.— 
Valdžios 'viršininkai vakar 
suareštavo aštuonis vyrus, 
kurie buvo įsivėlę Į pavogi- 
mą 61 bačkos degtinės iš 

valdžias bonduotos daiktu- 
dės Bardstown'e, Ky. 

TAIKININKAi PAREIKA- 
LAUS KAIZERIO * 

SUBATOJ. 

Paryžius, sausio 16 d. — 

Augščiausia taryba parašė 
notą Olandijos valdžiai, rei- 
kalaudama išdavimo buvu- 
sio Vokietijos imperato- 
riaus. 

Notoje nurodama į versai 
linės sutarties paragrafą 
227 ir prašoma Olandijos 
prisidėti prie talkininkų val- 
stybių to akto išpildymui. 

Winnipeg, Man., sausio 
16 d. — Trys dienraščiai ši- 
tame mieste šiandien paskel 
be, kad del spaudomos po- 
pieros stokos jie neišeis ry- 
toj. Trys redakcijos susidė- 
ję leis vieno pf šlapio laik- 
raštį padavimui tik svar- 

biausių žinių. 

BAVARAI NUŽUDĖ KA- 
FĖJ 655,000; Č\*MUSTU 

163,000. 

Zuęich, sausio 15 d. — 

Kaip pasiekusi čia oficialė 
statistika rodo, Bavarijos 
nuostoliai karėje siekia 655, 
000—163,000 užmuštų, 398, 
000 sužeistų ir 94,000 paim 
tų į nelaisvę, ar žuvusių. 

Pabaltijos saliu 
Koriferenctja 

PABALIUOS ŠALIŲ 
KONFERENCIJA. 

Sunkumas visoms 
susitaikyti. 

Kelsingfors, saus. 15 d.— 
per Londoną, sausio 16 d.— 
Estonijos, Lat\ ijos, Lietu- 
vos ir Lenkijos delegatai va 

kar pribuvo Helsirigforsan 
Pabaltijos šalių konferenci- 
jon, kur tikimasi įsteigti tvir 
tą pasienio valstybių vieny- 
bę palinkusią talkininkų pu- 
sėn. -Pasikalbėjimai peisiė- 
mę stipria karine spalva; 
svarbiausiais taikymosi da- 
lykais yra karinis susivieni- 
jimas bendrais apsigynimo 
tikslais. Be to bus apšneka- 
mi ir kiti dalvkai. kurie turi 

balti jo j. Išskiriant vieną di- 
džiąją, nuo sovietinės Rusi- 
jos apsigynimo Idėją, kitokio 
tikslo vienybei nedaug/Indi 
vidinė pykestis tarp įvairių 
valstybių beveik suardė k .n 

ferenciją pirma tarybų pra- 
sidėjimo. Estonija ir Latvi- 
ja nesuteikia del sienos klaU 
simų, Lietuva ir Lenkija 
pykstasi del Vilniaus ir kitiį 
teritoriją, priklausiusių Ru- 

sijai, kurias dabar užimą 
lenkų legionkikai. 

Lex?kija, Lietuva ir Latvi; 
ja varžosi del uostų ir tur- 
tingų upių klonių ir tas ap: 
sunkina darbą diplomatams; 
sumaniusiems šitą konferen* 
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CCAUVV.1. JLJH IU va II l-4V. Il- 

kija pasakė, kad jos nedaį- 
lyvaus, jei kita iš jų bus. Viė 
nok yra pasitikima, kacl vis- 
kas bus gerai ir bus atrasta 

pamatau bendram susitaiky- 
mui. 

Mato vokiečių suokalbį. 
Ekonominiai klausimai 

beveik vienodi visose Pabal- 
tijos valstijose ir jie gal sek 
*34 išrišti su ekonominės ly- 
gos pagelba. 

Yra dideliai svarbu, kad 
lietuvių ir lenkų reikalai bu- 
tų sutaikyti draugingai. Vo- 
kietija didina savo pastan- 
gas prisivertimui Lietuvos 
buti jai vartais Rusijon. Nė- 
ra tolima galimybe, kad Lie- 
tuva ir Vokietija gal pasieks 
slaptos sutarties pasipriešini 
mui prieš lenkų spaudimą. 

Vokietija dar neužbaigė 
savo darbo Pabaltijoje ir 
rengiasi prie naujo politinių 
intrygų vajaus, o tam nepa- 
vykus, ir prie karinio intiki- 
nimcy*-' 

ekonominę svarbą politi- 
nę reikšmę. 

Pirmučiausiu Pabaltijos 
delegatų svarstymo dalyku, 
bus suvienytas apsigynimo 
frontas prieš bolševikus. Ši- 
toje programo dalyj vargiai 
bebus kokia kliūtis, nes vi- 
sų valstijų reikalai bendri. 
Antras karinis .-punktas,^ k ik 

ris talkininkų žvilgsniu yra 
gal svarbesniu, yra susivie-! 
nijimas prieš vokiečius. Čia 
valdžios neąusitaiko. Suomi- ■ 

ia gal nesidės prie to del 

dviejų priežasčių: viena, jos i 
geografinė padėtis yra to- 

kia, kad Vokietija jai negru, 
moja; antra, Suomija skolinj 
ga Vokietijai paliuosavimą! 
jos nuo bolševikų gegužy j, i 

1918 m. 

Politinis pasiskirstymas. į 
Politinis pasiskirstymas, 

kuris gal daugiausia apsun- 
kins delegatų darbą, pada-j 
10 painias padėtis visoj Pa-' 

VOKIEČIAI UŽSIGINA j 
DARE SUTARTI SU 

BOLŠEVIKAIS. 

Berlinas, sausio 15 d. (Be' 
vieliniu Londonan), šian-i 
dien oficialiai buvo užgin-j 
čyta teisingumas praneši- 
mų, buk Vokietija padariu- 
si sutartį su sovietine Rusi- 
ja. 

$10,000 VERTĖS DEGTI- 
NĖS IR ALAUS SUVERS- 

TA UPĖN. 

Kansas City, Mo., sausio j 
16 d. — Trys vežimai alaus, 
Įvairaus alkoholinio turinio 
ir kitų gėrimų vertėje $10, 
000 šiandien policijos trapo' 
suversta Missuri upėn. Gė- 
rimai buvo paimti policijos 
užpuolimuose per paskuti-. 
niu du mėnesiu. 

Šiandien išdalies apsi- 
niaukę ir truputį šalčiau. 
Nedelioj gražu ir šalčiau. 

Saulėtekis, 7:15 vai. ryto; 
Saulėdeis, 4:46 vai. Vak. 

Chicagoje ir 

Apielinkėje. — 

VISŲ DOMAI. 

Nuo sekančios sere- 

1 rios, sausio 21 d., "Lie- 
| tuvoje" bus spausdina- 
| mas naujas — Komp. 
Į St. Šimkaus parašytas— 
į veikalas 3-jų aktų — 

! tragi-komedija "Išei 

j vis."' Tai pirmutinis tos 

j rūšies veikalas, kuriame 
| labai vaizdingai ir su- 

! maniai perstatyta išei- 
• vio-lietuvio atsisveikini- 
| mas su Tėvynė, jo gyve- 
! nimas Amerikoje ir pa- 
I galiaus sugrįžimas Lie- 

| tuvor. Veikmė atsibuna 
| Mušu dienose. 

Taigi, tegul "Lietu- 
• vos" skaitytojai ir visi 
i tie, kurie indomauja 
j teatraliais veikalais ir 
! lietuvių-išeivių klausi- 
! mu nepraleidžia progos 
| atidžiai perskaityti tą 
| svarbų gerb. St. Šim- 
! kaus veikalą, palaikant 

prie savęs visus "L." nu 

• merius, kuriuose tilps 
} "Išeivis." 

"Lietuvos" Red- 
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"RAUDONIEJI" VEIKIA SUTARTYJE SU CHINAIS. 

Visiems yra žinoma, kad japonai yra pasiryžę tvirtai atsistoti rytinės Azijos pa- kraštyje. Karė tarp Japonijos ir Rusijos1 suteikė japonams pusę Sachalino salos, Ko-: rėją ir Port-Arturą, o taipgi prileido juos, ''atvirai" veikti rytinėse Chinijos provinci-j jose. Priegtam, padaryta sutartis tarpe Ja-į ponijos ir Chinijos davė japonams galę "pa I gelbėti chinams šeimyninkauti svarbesnėse pajūrio provincijose". Galop, "sumanus" pasaulio žemlapio "tvarkytojai" ir tauti-, nių teisių "apBaugotojai" atidavė chinaisį apgyventą Šantungo provinciją Japonijos; "globon". Tai buvo vienas žymių ir klai-į dingų pasielgimų taikos konferencijos Ver-j salyje. 
Mes skaitėme laikraščiuose, kajp griež- į tai tam priešinosi Chinijos gyventojai, ku-1 

rie grūmojo, net, mirtimi savo taikos inga- liotiniams. Priegtam Chinijos jaunoji karta jau nuo rusų-japonų kares permatė, kad jų kaimynai yra pasiryžę užgrobti da- 
lį ar net visą Chiniją savo "globon". — 

Chinai ruošėsi prie atsispyrimo. Šantungo išplėšimas galutinai pastūmėjo chinus prie tvirto pasiryžimo kovoti prieš savo gobšų kaimyną. 
Iš kitos pusės, chinai persitikrino, kad 

talkininkai vadovaujasi "savotiškais" iš- 
rokavimais, "savotiškais" planais ir kad 
jie visai nesiskaito su tiesotumu tautiniu ir 
demokratizmo žvilgsniu. Chinai pasijuto 
perdaug skaudžiai nuskriaustais iš pusės 
savo kaimynų ir iš pusės tų, kuriems jie pa 
sitikėjo, su kuriais darė sutartis, kuriems 
stojo pagalbon. 

Atsidūrę tokioje nelemtoje padėtyje, 
chinai subruzdo tvarkyti savo kariuomenę,! 
o tdipgi vidujinį savo gyvenimą. Jie tvar-į 
kėsi ir laukė progos. Jau pereitą vasarą 
buvo keletą kartų pasklidę žinios, kad Chi- 
nijoje organizuojama milžiniška kariuome- 
nė po vadovyste vokiečių-instruktorių 

Tuom pačiu laiku pračiojoje Rusijoje— 
tummtturnmmmmmmMmmmmšmmmn ■ 

Apsaugos T akas. 
Cl-ft CKHK>-i> 

CHHKK 

(Pabaiga). 
— Šaukis manęs. Ir aš, iš- 

( 

girdęs tavo baisa, tuoj atsių-1 
siu tvirtą, pakeliančiu mintį ! 
kuri apsaugos ir padės tau ne-j 
laimėje. Buk tvirta ir drąsi. lš-: 
tikrųjų kelias tamsus ir baisus J 
Bet tai vienatinis takas, ktv- 
riuom tu turi eiti viena. Kiek-' 
vienas mirtinas kūdikis turi 
pats mokytis Patyrimo lekci- 
jas. 

— Žinok tai : nežinia niskadj 
nėra nekaltybe. Ir kuomet gy-; 
veninio lekcijoj bus išmoktos.' 
ir išsirinkimas tarp teisingo ir 

klaidinga bus padarytas- tuo j met bykoki siela galės buti go-j 
dojama. Todėl eik savo keliu. 
Birk drąsi, brangi širdis. Pik- 
tai bailys kenčia. 

— f r aš esmi moterį-. 
— Todėl buk dar drąsesne. 

Mik! Didis pasaulis anapus lau- 
kia tavęs. Ir žmonės apvaini- 
kav * įue-žinia kaip > savo garbiu 
gą karalių ir ištrėmė mane iš 

sn;vęs, žinok tai, kati aš išgir- 
siu ir atsiliepsiu žėdnam tav- 

įauksinu: ir priimsiu i pagelbą. 
Moteriškė nesugrįžo. Tos 

akyse .subilsnojo kas tai nepa- 
prasto. Ji žiurėjo troskinančic 
mis ašaromis linkui tos žalios 
daubos tolybėje — saulicnioi 
klonir, kurs laiko apgobęs mr 

žytį pilekalni, Pagalios (ka- 
siai pasinėrė Į Žmonių Pasau- 
lio Juoduma. 

i Žmonių Pasaulio Juoduma! 
Kuomet visi žiburiai užge- 

s o j moteriškė sustojo ir žiūre* 
jo tamsumon, kuri niuksoje 
anapus. Giliausioj tamsuimcjc 
materiftkes akis stčbeilinosi į 
ką tai pastoviai kol jos pripra- 
to prie baisios dvasios karalys- 
tės ir susirad" siaurą taką sa- j 
vo kelionei! j 

Praeities kliutįs stūksojo joji 
take. Jai prisiėjo skverbtieji 
per daugelį bailių barjerų. Ir 
takas, kurs vedė alpvienėjusi? 
sielą p:r išgąstingas daugdic! 
baisių bedugnių gelmes — ir 
jei ji issikreiptų iš šio lako— 
(pražūtų) pradėjoskraideti. Ji 
ėjo nuolatai. Taip pilna bai- 
mės, r; i p;Ina djhįaos žengė tuc 

mi paciii taku, kur daugeln 
žmonių pražudė, savo gyvastį. į 

europinėje Ir azijinėje — siautė baisi ei-' 
vile ir tarptautinė kova. Chinai vis tėmi- 
jo ir lauks tolimesnio prietikių rutuli avi- 
mosi. — Štai sovietinės Rusijos kariuo- 
menės pergali savo priešus Europoje ir Sibe 
rijoje ir triumfuojančiai žengia linkui Ru- 
munijos ir Kaukazo, o taipgi linkui Tur-i 
kestano ir Ramiojo vandenyno. 

Pasklido žinia, kad talkininkai, galu- tinai pralaimėję bolševiku "sutriuškinime", 
paveda japonams "savotiškai" kovoti prieš besiveržiančius rytų link "raudonuosius". 
Beveik kartu su tuom buvo paskelbta, kad 
Chinijos kariuomenė remianti bolševikus ir 
kad tūkstančiai chiniečių kasdien pastoją 
į "raudonųjų" armija. 

štai nuo sausio 14 d. pranešta iš Lon- 
dono, kad sovietinės Rusijos kariuomenė 
pradėsianti veikti išvien su chinais prieš ja i 

ponus. Chinai veiksią pakraštinėje srity-; 
je. Galimas daiktas, kad chinai pasiryžo! 
susidėti su bolševikais delei atgavimo sa- 
tvo žemių ir teisių. 

Jei ištiesų taip yra, tai, gal, už kelių 
mėnesių dalykų stovis pl.ačiojoje Azijoje tu 
rės visai kitonišką išvaizdą. į 

Kaip ten nebūtų, bet teisybė ir tautinė 
liuosybė turės galų gale triumfuoti. 

TAI PRIE KO PRIĖJO! 

Lenkai savo laikraščiuose skelbia, kad 
tiktai "dzielna armia polska" nuosekliai 
dabar kovoja prieš bolševikus, kuomet ki- 
ti "raudonųjų" priešai yra galutinai per- 
blokšti. Girdi, tik padėkavojant lenkų 
didvyriškumui vakarinė Euyopa liekasi ap- 
saugota nuo "bolševikiškos bangos". 

Perstačius Lenkijos kariuomenės rolę 
koįvoje prieš bolševikus ir nurodžius, kad! 
tiktai Lenkijos armija "apsaugojo" Uk-| 
ramą, uetuvą ir Latviją nuo "czenvonej 
fali" užpludimo, lenkai stato sau klausi- 
mą: kas gi atsitiktų su Lenkija ir visa Eu- 
ropa, jeigu ne lenkiška armija? 

Negana dar to. — Lenkai giriasi, kad 
vokiečiai, matydami pavojų iš Rusijos bol- 
ševikų pusės, pageidauja susijungti su "ga- 
lingais" lenkais. — Sunku daleisti, kad 
kokia nors kita tauta galėtų taip naiviai 
persistatyti savo galybę ir rolę šiame per- 
versmo laikotarpyje. 

Bet pasirodo, kad apie tokią lenkų 
galybę panašiai mano ir amerikonr, net 
žymesnieji jų atstova?. G eit. BHs&rbu^ęs 
narys Amerikos taikos delegacijos, apkal- 
bant klausimą atstovų rumo komitete kas- 
link suteikimo paskolos delei supirkimo vai 
gio Europai, užreiškia (sulyg pranešimo iš 
Washingtono sausio 15 d.), kad Europoje 
gali vėl iškilti karė, jei Lenkija neįstengs 
atsilaikyti prieš Rusijos bolševikus. Reiš- 
kia, Europos likimas, anot gen. Bliss, pri- klauso nuo Lenkijos. Turėdamas tokį įsi- 
tikrinimą, generolas pataria Suvienytoms 
Valstijoms paduoti Lenkijai visokeriopą 
pagalbą. Karės ministeris Baker irgi sto- 
vi už parėmimą Lenkijos kovoje prieš bol- 
ševikus. 

i'ozeminis kelias platinosi 
Jis darėsi šviesesniu ir aiškes- 
niu su kiekviena nauja valan- 
da. Ir galų-gal-e jos susirupinu 
sios akjs pažino baisias begali- 
nių augštetiybių sienas, kurios 
jaju nebebuvo sienomis, bet kas 
tai gyvas, jaučiąs, baisus! 

Barjeirai buvo suformuoti iš 
mirtinų žntonių, tvirtai sujurg 
tų k'Jinkrėviškoj masėje. 

Kiekviena siela — tai kan- 
čios siela, pririšta; prie brolio 

( sielos, nuo kurios jis žiauriai 
troško atsiliuosuoti, bet nega- 
lėjo. 

Moteriškė bjauriuosi išdžiu- 
vusių rankų kurios siekė prie 
jos. « 

ji baisėjosi kreivojančių Kb 

pų, is kurių veržėsi šnypščian- 
tis žodžiai, lyg gyvatės ore. 

Kartais jos kojos buvo pa> 
gautos viduj baisaus audimo 
tinklo, išausto iš žmonių min- 
čių. 1 

Kartais bedugnė, atsiverda- 
ma prieš jos kojas, norėdavo 
pagauti svyruojančiu m torį ir 
pakreipti ja p'> dešinei ar pr 
kairei. 

liet, šaukdama Proto pagcl- 
bos. tu >j atsistodavo tiesiai. 

Ir sienos, kurios atsistojo 
prieš ja, tai karštai degančios, 
tai labai užšalusios. 

I Pastabos-1 
| Išvados I 

J. Žilius, Finansines Mi- 
sijos narys, pasiuntė Lietu- 
vių Prekybos Bendrovei, se- 
kančio turinio laišką: 

"Geradėjai:— 
"Jusų čekį nuo penkioli- 

kos tūkstančių dolarių, ra- 

šytą vardu pono Vileišio ir 
J. Žiliaus, gavome, — širdin 
gai ačiu. Kaip bematant pa- 
siųsime Valstybei, reikalams 
Lietuvos Brigados. Tas vie- 
ną musų valstybinį reikalą 
i&riša. Toliaus dirbsime iš-1 
vien, kad ir kitiems reika-, 
lams pagelbėti. 

"Su didele pagarba, 
Vardan Lietuvos Finansi- 

nės Misijos, J. ^ilius." 
Puiku! Tegul plaukia iš 

visų kampų ir iš įvairių iš- 
taigų didelės dolarių krū- 
vos į Lietuvos Pasiuntinių 
rankas! Tegul sukėlime tos< 
paskolos veikia tik lietuviai, 
o ne tautininkai ar kataH- 
kai! Tegul nors šį-paskutinį 
kartą pasirodo subrendi- 
mas prie savistovio ir liuo- 
so gyvenimo ir valdymosi!.. 

Si? George laikraštyje Į 
Manchester Guardian už 
gruod. 18 d., nurodęs, kad 
Europos valdžios klydo, ma 

nydamos, jog birža pati be 
jokios paramos automatiniai 
susitvarkys, sako, kad "Eu- 
ropa nėra arčiau atmokėji- 
mo už savo kelią... negu ji 
buvo pereitą pavasarį... vi 
sa padėtis dar labiaus supai- 
nėj;o ir pavojai iai pasididi- 
no delei Europos kredito iš- 
sisėmimo ir del taikos budo. 
Beremiant Francuzijos, Ita- 
lijos ir Belgijos kreditą rei- 

Ką gi tas reiškia? — Uj 
žiūrint talkininkų pralošimo 
Judeniču ir Denikinu, jie vis 
no pirmesniai padarytų savt 

pati Amerika turėjo ištrauk 
vius iš Archangelsko srities i 
o dabar vėl stovi už rėmimą 
listinės valdžios, kitų "karžj 
janeių pasaulį nuo raudonoj 

Priegtam, gen. Bliss past 

— Ar ten nėra Apsaugos 
Tako šiame Žmonių Pasauly- 
je? — šaukė ji. — Nėra vidu- 
rinio kelelio kuriuom aš galė- 
čiau eiti nepažeista — nepa- 
liesta tarp žmDgaus neapykan- 
tos ir taip pavadintos meiles ? 

— I.i 15rotas atsiuntė šį at- 

sakymą : • 

— Taip, brangi, sirdis, ten 

yra Apsaugos Takas perdėm 
Pasauli. Bfet 'jei tu nori eiti sau 

giai jo siauru taku, tu turi bū- 
ti tvirta pasistatyti sienas, ku- 
rios apsuptu tą takelį. — 

— Kur tas Takas? 
— Po tavo kojomis. 
— Ką?! — šis? 
— Šis tai vienatinis vieš- 

kelis pc.uėm Pasauli: niektu 
nerasi 'kito kelio; šisai — tai 
vienatinis takas, kūrimam turi 
eiti. — 

— Ik't kaikurie eina išsiskir- 
stę — dalimis. — 

— Tik taip išrodo. Viskas 
yra išrodąs šiame pasaulyje! 

— Ar jie; taipgi statė sie- 
nas? — 

— Taip., jie statė. 
— Iš ko aš galiu pasistatyti 

sienas, pasakyk man, meldžiu? 
Xes aš noriu vaikščioti Apsau- 
gas Taku, kuriame nesibjaurė- 
e»Ciu pasaulio žiauromis ncap? 
kantomis ir dar žiauresnėmis 
uieilemiš ir mylėjimais. IŠ k> 
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Žinios Iš Lietuvos 

LIETUVOS KARIUOME- 
NĖS LAIPSNIŲ ĮSTATY- 

MAS. 

1. 
Lietuvos kariuomenei įve- 

dami 5 kareivių ir 8 kari- 
ninkų laipsniai. 

2. 
Laipsnių pavadinimai šie: 
1. Eilinis Kareivis, 
2. Grandinis Kareivis, 
3. Jaunesnysis Puskari- 

ninkis, ! 

4. Vyresnysis Puskarinin- 
kis, 

5. Viršila 
6. Leitenantas, 
7. Vyresnysis Leitenan- 

tas, 
8. Kapitonas, 
9. Majoras, 
10. Pulkininkas-Leitenan- 

tas, 
11. Pulkininkas, 
12. Generolas-Leitenantas, 
13. Generolas. 

3. 
Lietuvos kariuomenei nu- 

statomos šios tarnybos: 
1 laipsnis — Eilinis ka- 

reivis, 

2 lapsnis — Grandiniai 
Viršininkai, 

3 laipsnis — Skyrių Vir- 
šininkai, 

4. laipsnis — Būrio Va- 
dai, arba Burininkai, 

5 laipsnis — Viršilos, 
6 laipsnis — Jaunesnieji 

karininkai, kurie dalyse at- 
sakomingų pareigų neina, 

7 laipsnis — Jaunesnieji 
karininkai, kurių pareigos 
mažesnės už kuopos vado, 

8 laipsnis — Kuopos Va- 
das, 

9 laipsnis — Bataliono 
Vadas, 

20 laipsnio—Pulko Vado 
Padėjėjas, 

11 laipsnis — Pulko Va- 
das, 

12 laipsnis—Brigados Va 
das, 

13 laipsnis — Divizijos, 
Korpuso, Armijos Vadas. 

4. 
Iš eilinio kareivio pake- 

liama i grandinį dalies Vir- 
šininko nuožiura; į puskari- 
ninkius ir į iviršilas pakelia- 
mi tik baigę puskarininkių 
mokyklas, ir į etatų vietas, 
nežiurnt tarnavimo laiko,— 
pakelia dalies Vadas. Ka-j 
ro metu už ypatingus pasi-j 
žymėjimus eiliniai kareiviai 
pakeliami į sekamą puska- 
rininkio ir viršilos laipsnį 
ir neišėję puskarininkių mo- 

kyklos dalies Vado nuožiu- 
ra Leitenanto laipsnį karei- 
viai įgyja ištarnavę nema- 

žiau kaip vienus metus ka- 
riuomenėje ir išlaikę tam 
tikrus egzaminus. Karo m e 

ta kareiviai Vyriausios Kare 
Vadovybės gali buti pake- 
liami į Leitenantus už pasi- 
žymėjimą be vakansiių ir be 

p 

:ija negalėjo, net, "pra- 
Lenkijos rubežiaus, kadan-! 
/odami prieš rusus, buvo nu- 

mylias už savo rubežių." 
; parodo, kokia "sumania'1 
mjasi talkininkai ir kokioje 
idasi delei gręsiančio "rau- 
imo... Ir vienintelę "apsau- 
kijoje.... —O tempora, o 

kai avimu iš Vokietijos ir 
Austrijos didelių atlyginimo 
sumų, naikinama Vokietijos 
ir Austrijos kreditas." Jis! 
užbaigia sakydamas, kad 
Europa tol negalės pati sa- 

ve užlaikyti, kol jos sudė- 
tinių tautų našumo pajiega 
nebus atsteigta. 

Francuzijos našumo jie-į 
gos negalima atstatyti, iki 
Vokietijos našumo jiega ne- 

bus normalė, o Vokietijos 
našumo jiega negali buti 
normalė, iki Rusijos padėtis 
nenusistovės. 

li tą, kad, ne- 

su Kolčaku, 
dar nepermai- 
) planų. Juk 
ti savo kareir 
r iš Siberijos, 
kitos imperia- 
'gių, apsaugo- 
o pavojaus". 
?bėjo, kad tai- 

kos konferen< 
vesti", rytinio 
gi lenkai, beko' 
žengę apie 225 

Tas viskas 
politika vadovi 
baimėje jie ra: 

donų jų" užpuo! 
orą" mato Ler 
mores!... 

j kios medžiagos aš turiu staty- 
' r į savo sienas? klausė moteris 

kc>- 
— 3.s minčių. 
— Tiktai iš minčių Ui gali 

pasistatyti sau sienas. \Tisi 
daiktai, lurie esti, ir visi daik- 
ta, kurie kadaise buvo, ir vi- 
sad bus, — grynos pirm pradi- 
nės būtybės, kurios keičiasi ir 
keisis, yra transformuojamos 
Minties. 

— Todėl, tat, statyk savo 1 

denas iš minčių, brangi širdis. 
Xes pakol tu nepasistatysi aug 
štų tvirtų sienų p::1 dešinei ir po 
kairei, tol tu nepažinsi sanda- 
ros, tol nerasi ramumo. — 

— Ar bus sunku jas staty- 
ti? 

— Taip, labai sunku.... 
— Bet buk dlrąsi. Jei ir pa- 

sirodytų pradžioje jų pagrin- 
dis betirpstą nuo Pasaulio karš 
čio ir trupąs nuo jo šalčio, buk 
tvirta ir pastovi; ir galų-gale 
j,'n-s pastos tvirtomis, kaip dei- 
mantas, ir vis tvirtės, kuomet 
tu skinsies savo pirmyn žen- 
giamą j kelią.— 

— Koriu vardu Apsaugos 
Takas yra žinomas? 

— liuli f.ereiici ja. 
— Ach — šaukė moteriškė. 

Aš žinau! aš suprantu! 
— Bet buk atsaijgi, — dar 

kartą Protas ja persergėjo. ' 

— Ir statydama sienas pa-Į 
statyk jas tvirtomis, tap, kadi 
menkas sutverimas-gyvunėlis 
neįstengtų per jas persiskverb- 

I 
— Xes tu turi nutildyti de- 

juojančių brolių šauksmus, ku 

jriespiegia tavo ausin; ken- 
jčiančių sesučių skau>mus-s;> j 
ipųilus. kurie paliečia tavo ši*:*- j 
/di, mąralių nelaimę ir agoni- 
ją, kas kankina nemirtinas sie- 
las. 

— Iš žmoniškai-dieviško s* i 
i 

jausmo, tu turi pastatyti augs- 
tesnę-stipresnę tvirtovę, tu tu- 

ri kį-nors savo kelionei per- 
dėm Žmonių Pasaulį! 

Kad ji daba'r ir žinojo, kat 
daryti, ir bandė sekti Proto pa 
tarimus, vienok jos darbas vis 

buvo trukdomas. Ir lik pradė- 
jus jos sienoms kyšoti ant Ta- 
ko, tuoj jos bendrų gyvių-su- 
tvėrimų blėdingos mintis eme 

ardyti jos darbą. 
— Aš negaliu pastatyti sie- 

nų, — šaukė ji balsiai. 
— Šaltis ir ugnis, žnvniių 

meilė ir neapykanta a r do-n at- 

kilia mano uolų darbą. 
— (), statyk, statyk, bran- 

gi. širdis. — šaukė Protas. 
— Eik arčiau prie savo dar- 

bo. Atsiklaupk aut keliu, ir foiy 
muok barjerus kantriom ran-l 
kom. 

tų sąlygų, bet tik tie, kurie 
lietuviškai moka skaityti ir 
rašyti. \ 

Taip paaukštinti kariškiai 
ramiame laike, jei eis ka- 
rinę tarnybą ir toliau, pri- 
valo būtinai laikyti prie 
karo mokyklos nustatytus 
egzaminus. 

5. 
Karininkų tarnybos vyrės 

niškumas eina šiuo budu: 
Baigę karo mokyklą 1 rų- 

šies gabumu mokiniai (ka- 
reiviai) gauna Leitenanto 
laipsnį ir tarnauja tame lai- 
psnyje 3 metus. Baigę karo 
mokyklą II rųšies gabumu 
kareiviai gauna Leitenan- 
to laipsnį ir tarnauja—4 me 

tus. 
Toliau tarnauja: 
Vyresnysis Leitenantas 4 \ 

metus, 
Kapitonas 4* metus, 
Majoras 4 metus, 
Pulkininkas Leitenantas 

4 metus, 
Pulkininkas 4 metus, 
Generolas-Leitenantas 4 

metus, 
Generolas. 
Paaukštinimas i sekanti 

laipsnį galima daryti prisi-, 
laikant šių taisyklių: 

a) Atatinkama atestacija, 
b) Atitarnaivimas žemes- 

niame laipsnyje paskirto 
laiko, 

c) Vakansijų buvimas, 
d) Komanduojamojo cen 

zo atbuvimas Lietuvos armi 
joje: Karo laiku faktinis ko 
mandavimas kuopa, batali- 
jonu arba pulku veikiančio- 
se dalyse ne mažiau kaip 
po 6 mėnesių, ramiu laiku 
po 2 metus. 

6. 
Niekas negali buti paau- 

gštintas į Majoro laipsnį ne 

turėdamas komanduojamo- 
jo cenzo (žiūrėk 5), išsky- 
rus asmenis, kuriuos liečia 
parag. 10. 

7. 
Kariniai gydytojai pa-į aukštinami Į tokius pat lai< 

psnius kaip ir Rikiuotės \ 
kariniai tarnautojai, bet, v 

kaip baigę augštąjį mokslą 
ir skiriami j karo tarnybą, 
pradedant ją nuo Vyresnio- 
jo Leitenanto laipsnio su pa 
sižymėjimais "gydytojas", 

(Tąsa ant 3-Čio pusi.) 

— Kas sudrėkino žemę ? — 

klausė moteriškė, sulenkusi ke 
lius.ii" palietusi Taką. 

— Ašaros tų, kurie bandė • 

statyti sienas, bet neįstengė.. 
— l'r kur tie, kurie neįstengė 

atlikti savo darbą? — klausė 
moteriškė. 

'Ir pagalios protas nurodė 
kunkuliuojančią, besiraitančią, 
baisią žmogišku masę, kuri ėio 
pastatyti Pasaulio milžinišką 

'tvirtovę. 
— Kiekviena siela turėjo 

savo progą. Kaikurios iiaud<- 
jr-si savo progomis, bet netu- 

rėjo pasekmes; kitos-gi, kaip 
ir tu, triumfavo. 

— Ir kur jos? 
— Toliau Take. 
J r iš vis j t'>, moteriškė šyp- 

sojosi. 
Jos saulinėje šviesoje sienos 

iškilo abiejuose Tako kraštui > 

se. Tvirta, tikra jų forma lai- 
kėsi ligšiol, kol ji, kuri pasta- 
lė jas iš savo tikrų minčių, 
Atsistojo dar kartą tiesiai. 

Ji buvo saugojama dabar 
uigštų barjerų, kurie kėlėsi 
[)rieš pilgtimus, kuomet ji 
^engė save pažangos keliu. 

Apsaugota nu:, viso to, kas 
pirmiau draskė ir tampė ją, 
noteriškė ėp sandaroje ir ra- 

nybėje viduj Žmonių Pesaulio. 
Budrikei*. 
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irs, IX 1 J. G. SACKHEIM & co 
Utarnlnkai*. Ketvergals 1335 MILAVAUKEE AVENŲE. 
ir Subatomis 9—9 

^ 

tarp Pr-.ulna ir V/ood 

PAVEIKSLAS PIRMO LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PUIKIOS POPIEROS. DIDUMA3 10X13^. KAINO 20c 

M. K. Š1LIS, 3213 Aubum Ave. Chicago, 111. 

pSE 

=~£ 

PRANEŠIMAS. 
Pranešame visuomenei, kad 

PIRMUTINĖ LIETUVIU VALSTYBINĖ 

METROPOLITAN STOTE 

BANK 
kuris buvo 807-809 W» 35th Street, 

/ = 

permainė vietą, 2201 YV. 22nd St., kamp. Leavitt St. 1 
Valandos: kasdien nuo 9 iki 4 

Utarninkais ir Subatomis nuo 9 iki 8:30 

Užprašome visus, kurie turite padėję pinigui 
neparankioje arba neatsakančioje Bankoje, perkelti 
j Pirmutinę Lietuviu Yalsybinę Banką Amerikoje. 
Atneškite, savo bankinę knygutę — mes kolektuo- 
sime su nuošimčiais,iš visokių bankų, be jokio jusų 
vargo. Užprašome visų, prasidėti taupyti pinigus 
mūsų Bankoje. Kuries prasidės prieš 25-tą šio mė- 
nesio, nuošimtis bus r.okuojamas nuo pirmos Sausio. 

Valdyba 
METROPOLITAN STATE 

BANK 

§ Silpnos 
MIS 

Priežastį# nervų ligo«. 
žmonės serga gaivo? skaudėji-i 

rao ir nervų ligoinfs, jie ima vi-j sokiu.s žinomus vaistui, gauna gii 
tiktai laikiną, pagefbą. Išgydy-1 
mui priežasties yra darbas. J 
Kompetentisko okulisto | 
Pavojus slepiasi silpnose akyse.1 

Jos ardo nervų "istemą, — tuo tar-j 
pu j'is negalite niekuomet žinoti,j kad jusi.i akis yra silpnos. Lai-, 
ke praeiti}. j 

22 metų Chicagoje J Aš lSgydžiau tuk«tan£lu* ntu»i- 
miniif.ii; ir bevilčių, ir aš galiu tą j prirodyti laiškais savo ofise I 
KREIVOS AKYS IŠGY-! 

DOMA VI'£NU ATSI- 
LANKYMU. 

Per 20 metu buvusi kreivomisi 
akimis Sophia Masatus. liotuvė merj 
giruj. gyvenanti prie 4522 3o. Pan-i 
lina nt. buvo atitaisytos kreivos' 
akys. 

Jeigu juaų akis kreivos, nenusi-1 
minkite. Aš išgydysiu jus be vai ! 
stij. peilio arba skausmo ir leng-| vais išmokėjimais. 

( Pavelykite man parodyti Jums' 
laiškus nuo šimtu išgydytų Hgo- 
uiu. patvirtinančiu mano praktiš- 
ku gydymo metodą prašalinimui 
liga. Aš jums užtikrinsiu nuola- 

I tini gydymu, ir suteiksiu jusi; a- 
kims sveiką, regėjimu. Atidėlioji- 
mas yra pavojingai. Atsišaukite 
tuojaus. 

AUSYS. 
Kurtumas ir užkritimas ausies 

nuo Įvairiu priežaščių gydoma 
pasekmingai. 

KAM KENTET NUO NO 
SIES LIGU IR KATARO 

Daug akiu. a-'su ir gerklės Ii- 
gu ivioirui niio no«tle* ligos. Aki- I niai nepagydys įkandančių akių 1 kuMnet prl jsyje. t? Mano patyrimas prigelbsti man R 5ura itI priežastį—ir išgydyti ligą. [I Aš praiškoiia jusu kentėjimą. Aš I pttlhiosuosia jus f no įpročio H "p 

[JEIGU AŠ PRAŠALIN- 
SIU JUSU TONSULUS, 
JUS U GERKLES LIGOS 
PASIBAIGS. 

1 Yra Įsteigtai faktas tarp mok- 
slinčių. kad tonsilai yra pricžai- 

1 tia gerklės ligų. 
Jie yra Oereikalingai susirinkę. 

Jie yra kviepavimo vietoje, {trau- 
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim „erklė^ ligos. Tonsi- 
lltis tankiai yęa pradžia tuberku- 
liozo. VM gydytojai pataria pra- 
šalinti visiems sergantiems, o ma- 
žiems vaikams reikalinga praša- 
linti tonsilai pirma negu jie su- 

serga. 

TONSILAI YRA PRIE- 
2ASČIA VISU GERK- 
LES LIGU. 

Jie jūsų tor.silai kuomet nors 

jusų Įjuvo užsidegę jie turi but 
praSalinti .be atidėliojimo. 

Kasdien jio įtraukia i>erų ir ga- I 
dina pamažu jusų gerklę iki ant I 
<a!o neapsirpiškia nuolatinė ger- I 
kl*a liga ir liūdnos pasekmės. 
Aš prašalinu tonsilus be 

skausmo. 
Be chloroformo—be krau 

jo—be ligonbučio. 
1 Savo -.1 metų praktikos gydy- 
me gerklės I i;jrg. as įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinoma 
kitiems specialistams. Aš gaiiu 

i prašalinti jūsų tonsilus visai be 
! skausmo, be chloroformo, be kra- 
ujo. be siuntimo .iųs j ligdnbutj. 

j Mano metodas yra visai ne ken- 1 
i ksming™. ir j minutę aš •jsidir- r 
j bu. įusg. gerklės ligo > užsibaigia, 
i Kasdien matosi atsilanko dau- 

j giat; ir daugiau žmonių, kad pra- 
i Salinus tonsilus — žmonės, kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 

l jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
į priežastis ligos ir nelaimės. 

Mano mokestis yra 
nebrangios. 

| As vifuornot nusitariau gydyti 
I kiekvieną, gerai ir sąžiningai. Ma- 

Į no Atlyginimas tiž prapalinimg. ju- E 
J sų tonsilų bus mažesnis negu ju I 
I su daktaro sąskaita u* ju?".. gy- i 

dyuiii. Todf l tas neužstos jums I 
ant kelio. Jeigu jtjs sergate ka- I 

j klu dabar arba kada pirmiau jųs | 
» ir vėl sirgsite. Todol ateik pas I 
J mane tuojau*; — kol pasekmės nė- I 
I ra pavojingos—-ir aš tarnausiu jum. | 

dr,i;f, o, carter 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

22 metai ant State gatvės. 
120 S A. STATE ST-, antras augstas, CHICAGO 
Vienos durįs zeinuo The Fair 

Valandos: 9—6. Nedeliomis: 10—12. 

| ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

Lietuvos Kariuomenes 
Laipsnių įstatymas. 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

/'veterinarijos gydytojas". 
Pastaba: Baigusieji augs 

tąjį specialinį mokslą., iš- 
ėję karo mokyklą arba iš- 
laikę tam tikrus v karininko 
egzaminus ir užėmę vietą 
sulig savo specialybe, gau- 
na iš karto kapitono laips- 
nį. ! 

8. 
Laipsniuose patvHinami 

tik Lietuvos piliečiai ir tik 
tie, kurie užima etato vie- 
tą. Visi patvirtinimai pri- 
statomi Valsybės Preziden- 
tui ir eina įsakymais: "Lie- 
tuvos kariuomenei". 

9. 
■ 

r 
Karo metu ypatingai at- 

sižymėję kariškiai paskatini 
mui gali buti pakeliami į 
augštesnį. laipsnį: kareiviai 
—dalies viršininkų, o kari- 
ninkai Valstybės Prezidento, 
nežiūrint tarnybos laiko, bet 
kaskart pristatant apie tai 
savo artimiausiam viršinin- 
kui su plačiai išdėstytais 
motyvais. į 

atestuoti kariškiai paleidžia 
mi iš tarnybos kariuomenė- 
je 

\4. 
Įvykdinimas gyveniman 

viršminėtų taisyklių eina 
evoliucijos keliais. Ates- 
tuotieji kariškiai pasilieka 
savo vietose ir gali buti pa- 
šalinami tiktai už jų neata- 
tinkamumą. 

15. 
Prie1 pakeitimo laipsnių 

paragr. .10 nurodau budu 
baigusieji augstąjjį mokslą 
—universitetą ar tolygias 
augštąsias mokyklas— gau- 
na metus vyresniškumo, o 

baigę gimnaziją ar tolygias 
mokyklas gauna pusę metų 
vyresniškumo. 

?6. 
Alga mokama laikinai ne 

pagal laipsnius, bet pagal 
užimamą vietą. 

A. Smetona, 
Valstybės Prezidentas. 

P. Leonas, 
Ministerio Pirmininko Pa 

vaduotojas, Vidaus Reikalų 
Ministeris. 
Kau.ia^, rugs. 13, 1919. 

("Laik. V. ž.") 

Iš Gyvenimo 
i Lietuvių Amerikoje 
» '1 r ■ r t r ir 

PITTSBURGH, PA. 
Nedėlios vakare, sausio 

11 d., Lietuvių Parapijos 
Mokyklos salėje rodė pa- 
veikslus p. A. Račiūnas iš 
Brooklyn, N. Y. Vakaras vi- 
sais atžvilgiais nusisekė taip 
gerai, kad geriau jokiu bu- 
du negalima. Paveikslai su- 

sidėjo. iš Lietuvos reginių, 
kaip tai: dabartine valdžia, 
jos kariuomenė ir vaikų mai- 
tinimas. šiuos vaizdus p. 
Račiūnas pukiai1 išaiškino, 

; ir publika ramiai klausėsi. 
Taipgi rodė pribuvusią 

Amerikos Misiją iš Lietu- 
vos, gen. Juododį, p. J. Vi- 
leišį, majorą P. Žadeiką ir 
kun. Joną Žilių. Šie paveiks- 
lai padarė didelį įspūdį pub- 
likoje. 

Iliustruotas daineles su- 

dainavo ponia E. Račiūnie- 
ne. Dair\elės daug pagražino 
vakarėlį. 

Nežiūrint, kad visai nese- 
niai Čionai rodė paveikslus 
kitas kinematografas maž- 
daug tuos pačius, žmonės 
netilpo į svetainę; šiuo kar- 
tu visi likosi didžiai užganė- 
dinti. 

10. 
Karinių Rusų armijos tar- 

nautojų laipsniai keičiami 
Lietuvos kariuomenėje šiuo 
budu: tarnybos laikas Ru- 
S'i armijoje baigiasi lapkri- 
čio 1 d. 1917 m. 

Buvę tuo laiku paskutinia 
me laipsnyje arba pristatyti 
į naują,, keičiami į Lietvivos 
armijos laipsnius su turima 
tuo laiku senyba plius tar- 
nyba Lietuvos armijoje. 

Prapoiščik —Leitenantas 
su tarnavimo senyba ligi 1. 
•X 17 m. plius dantį ve j i me- 

tai senybos, 
1 Podporucik— Vyresnysis 

Leitenantas su tarnavimo 
senyba ligi 1. X. 17 m. plius 
vieni metai senybos,, 

Poručik—Vyresnysis Lei- 
tenantas su tarnavimo seny- 
ba ligi 1. X. 17 m. plius dve 
ji metai senybos, 

Štabas—Kapitan—Kapoto 
nas su tarnavimo senyba li- 
gi 1. X. 17 m. plius dveji 
metai vyresniškimo, 

Kapitan—Majoras su tar- 
navimo senyba ligi 1. X. 17 
m. plius vieni metai vyresnis 
kumo, 

Podpolkovnik—Pulkinin- 
kas-Leitenantas su tarnavi- 
mo senyba ligi 1. X 17 m. 

Polkovnik — Pulkininkai 
su tarnavimo senyba ligi 1. 
X. 17 m. 

General-Major — Gene- 
rolas Leitenantas su tarnavi 
mo senyba ligi 1. X. 17 m. 

General-Leitenant — Ge- 
nerolas su tarnavimo seny- 
ba ligi 1. X. 17 m. 

11. 
Stojant Į Lietuvos armiją 

kitų armijų kariniams-tar- 
nautojams jų laipsniai kei- 
čiami Į Lietuvos armijos 
laipsnius tam tikros komi- 
sijos, Valstybes Prezidento 
natvirtintos. 

12. 
Už ypatingą pasidarbavi- 

mą Lietuvos kariuomenėje 
tvėrimo pradžioje, prade- 
dant ruo gruodžio 1 d. 1918 
m. ligi 1. III. 19 m. 1 d. į 
lygi 10 dienų, nuo 1919 m. 

t 1. III ligi 1. V. 1 d.—6 die- 
noms. 

13. 
Du kaitų neužtenkamai 

Pono Račiūno paveikslus 
visuomet minios lanko gal 
užtai, kad jisai supranta, ko- 
kie paveikslai musų žmo- 
nėms patinka geriau. Buvo 
ir daug kitų industrijos ir 

moksliškų vaizdų parodyta. 
Ant galo buvo sudainuota 

Lietuvos himnas, publikai 
stovint ir pritariant. 

Čionai jau pradeda visai 
mažėt plieno darbininkų 
streikas. Daugumas sugrįžo 
dirbti, iš ko džiaugiasi žmo- 

nės, nes užtektinai privargo. 
Visus Lanko. 

jr Amerikos Lietuvių • ? 

f MOKYKLAI 
y Mokinama: angli uos ir lictuv-'įlcos kai- V 

t !>ų, aritmetikos, knygvedystės, stenogra- A 

fijos, typc-.vriting, pirklybos teisių, Suv. •> 

*į* Vah.t. istorijos, abclnos istoiijos, gco3- *j* 
Ą. rafijos, politinės ekonomijos, pilietustės, 
•> dailiaiajystčs. y 
Ji, Mokinimo valandos: nuo V ryto iki 4 X, 

vai. po pietų. Yak. nuo 6 iki 10 vai. y 
į 3106 S0. 1IALSTED STREET ? 
% CUICAGO % 

-X» v •> 'I-r ''."r's •!- ♦> 

KAS UŽSIRAŠYS DIENRAŠTĮ "LIETUVA" 
Gaus Dovanų, Puiki.; PaveiVulg. Lietuvos Prealdeato .Vntano Smetonos 

ir Strazdo Raštu Knyg.*}. 
M. K. Š1LIS, 3213 Aubum Ave. Chicago, III. 

r~P-LĖ E. G. MAKARAI 
Piano Mokytoja... į 

4515 SO. WOOD ST. CHICAGOJ Duoda lekcijas skambinimo t>iauu| pagal sutartį. Baigusi muzikos mo-J kslą Chicagos Musical CoIIege. i 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bltters yra pri- 

pažinus Waahlngtone, D. C. už tikrj 
lr geriausią gyduolę dšl Mekvleno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietSJlinį 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų lr inkstą lr taip tollaus. Salutea 
Stomach Bltters viską pra&alina lr pa 
lieka laimingu, algl, kurie jaufilatSs 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganSdlnti. Kaina bonkos $1.60, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7 50 lr 12 bonkŲ $14.00. 

Balute Bitterls įa šakny žievių, žo- 
lių eSklą ir tiedu, lr nfira pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prislųBk money 
orderiu pinigus, o męs gavę plnlf.us lr 
užsakymą klek relkalaunat tai prisiu- 
sime dtl tamlstą. 

Pa/Mtrga: Reikalaudami prisiąskit 
tikrą tr alSką savo antraflą ir rašjkit 
taip: 

8ALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31et 8t.i Chicago, III. 

► Zmogue kasosi galvą, Į 
<;ul palengvint niežėjimą, j Kasįmasi pn«irJ?.ro papro- ' 
eiti, ir tuomet žmogus ka- v 
sosi nejuėioms. Bet jis i 
žino, kati jam niežti, ir ] visi kiti tą žino. ® 

Vyrai ir moteris kenčia j 
niežėjimą ntio pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, ! 
nes tą niežėjimą gulima I 

• ----- lengvai prašalinti. Nebus t 
| daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, ! j įvykstančių nou plofskanų. 

RUPPLES i 
[ panaikins Visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. j | Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- ! 
i nų atsinaujinimo. 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, i ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
1 RUFFLES, jei turite pleiskanų. 2 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi I galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto 
i markėmis ar moncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu: I 

•—"—•r. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway. New York * 

A£ ADOMAS A. KARALIAUS^AS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

AS laba] sirgau p*r 3 metus, nuslabirtjęs pilvelis 
buro. Dispepsija, navirinimas pilvelio, nuslabnėjimUi 
Kraujo, Lukatt), Nerv.j ir sbelaas sftlnj sustojimas 
viso kuūo. Ir buvau austoje yilties, kad begyven- 
siu. Visur jloikojau sau pagclbos. csigalltjaa visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet aiekur negavau savo 
'veikatat pagtlboa. 

Bet kad* pareikalavau SaluUras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatcn%, Inlntų Ir Reumaiiimo 
gyduoles, tai po suvartojimui mindos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, ctiprėt, gerai dirbt Krauju 
iialvalfc. Nervai tmt stipriai dirbt lakstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, dirgliai nebeldė po krutini. 
Viduriu rėžimas iinyte oo užmušimui visu lira. B*- 
giu 3 raineslg iSgcrdavau kas savaitė po bateli S«- 

lutaras, Bitterla, ir po 3 min. sb'.o paveiksle pama čiau toki skirtum) kaip tarp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu dikoja 
Salutai^s myllstt) geradCjistei ir linkio vi- siems savo draugams ir pažįstamiems 
•u tokiai* atsitikimais patariu nuoširdžia! kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARA9 CHEMICAL IN3TITUTION, J. BALTRENAS. Prof 
1707 So. Halsted Stn Phone Cana 6417 Chtcaoo, Illinois 

S«vorh3 Gyduolcr. t/Žtaiko 
% I i.seimy non sveika ta.) 

Kosulys 
yra tai vienas symptoraas. kurs pa- 
prastai draugauju pcršar.mams. gri- 
pui lr tokiems nesmagumams, kurio 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki- 
ame utvdjyjo ralkailDgss vaistas, kurs 
nevien apmalšina uždegime,. bet karta 
sulaiko iritaeija ir kosulį. Rasi, kad 
ndru nieko goresnio už 

everas 
Balsam 
ior Lungs 

(Severos Balstmo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu. kaino 
vienas pasekminciausiu vaistu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyucai jeigu kosulys paolca nuo kvė- 
pavimo triubellu uždegimo, ii priežas- 
ties spazmodliko sruaugulio arba 1.. 
fluenros. Kainos: 83 ct. ir 1 "t. taksu, 
arba 50 et. ir 2 ct. taksu. Farslduoda 
visur aptlekoso. 

S««MS Lietuv iikua Kalendorių* 
1920 metama duodamas dovanai! Pa. 
praiyk nuo savo iptiokorlaut. 

W. F. S^V&RA cd. f 
CEOAR RA>IDSr»OWA- 

! Siųskite pinigus į Lietuvą | 
I •_ 

— 

.. i 
Kursas $4.50 už 100 Lietuviškų Markiu. 

| Norintiems išvažiuoti i Lietuvą parūpiname pašportus. i 

g EUROPEAN AMERICAN BUREAU į 
A. PETRATIS & C(J„ Vedėjai. 

| 3249 S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

| A. Fetratis. S. L. Fabijonas. 

Central Manufacturing Turtas Viršina 
District Bank Šesitis Milijonus 

Chicago Doliarių 

|Ar jau esate nusprendę kurioje Ban 
I 

koje dėsite savo pinigus per 
1920 metus? 

Geriausiai padarytumėte, pasirinkdami dėl savęs DIDYJI 
CENTRALINĮ BANKĄ ant Bridgeporto. 

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

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

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

Reikale kreipkitės į 
■ 
i 

Central Manufacturing Districtį 
* m 

A STATE BANK 

|1112 W, 35th St., 3 blokai į vakarus nuo Halsted St„ Chicago, ill. 
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos va- 
kaaris nuo 6 iki 8 valandai. 
Subatomis atdaras per visą dieną nuo 9 ryto iki 8 vai vakare. 
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LIETUVA CHICAGOJ. 

Sausio 1") (|. Mildos sve- 

tainėj buvo rodomi kai- 
tantieji paveikslai tik ! ■; 
parvežti iš Lietuvos! Pa- 
veiksluose perstatoma, visa 
Lietuvos .padėtis — su jos 
valdžia, ministerija,,V. Ta- 
rybos nariais ir prezidentu 
Antanu Smetona, o taipgi 
Lietuvos kariuomenes eilia- 
vimas ir t. t. i" t.t 

Iš paveikslų gal daugiau- 
siai sugraudina publiką bu į 
iai išbadėjusių vaikučių su j 
/argusių senelių i»* senučių. 
> 'i' 

V s* 

Skaudu darosi, kada matai, 
kaip vienas paskui kitą ma- 

žutėliai eina su kortelėms 
gauti duonos ir puoduko juo 
(los kavos. Jų veidai iš- 
blyškę, patįs apdriskę, al- 
kio suvarginti, basi. O štai 
tarpe tų vaikučių Aldona 
oliupiutė, kuri dalina vi- 
siems po mažą gabalėlį duo- 
nos ir puoduką juodos ka- 
vos. 

Publika negalėjo sutilpti 
svetainėn, — gal apie 500 
žmonių turėjo grįžti nein- 
ėję. Apgailėtina,' kad mes 

chieagiečiai neturim tinka- 

DIRMA NEGU KIRKSI, r AUK MUSŲ KAINAS 
ANT lil'UU. l.KNTlf, HEMU IR STOGrAMS POl'iKRIO 

SpociaPai: M u lova maUivojimui :-ti: ni IA vidaus. po G1.:>0 už galioną 
CARR BROS. VVRECKING CO. 

3603 -3009 SO. HAL9TK.) STREET CHICAOO, ll.U 

xf.paprastaS išpardavimas 
TIKTAI ŠITĄ MHXKSĮ. 

Mes turime 22 naujus muro namus, kuriuos mes 
parduosime labai pigiai ir ant labai lengvų išmokėjimų. 
Tie namai yra statyti visi pagal naujausia mada: mau- 

dynes,-elektros šviesos, ir tik puse blioko'nuo Lietuviškos 
Bažnyčios. Tie "amai randasi tarpe 43čios ir 44tos gat- 
vių, prie So. Califcrnia Ave. Tamsta gali pirkti viena 
tų namų, įmokėdamas tik S1000. i-r .$35. kas mėnuo. 
Raudos neša namas $50.00 į mėnesį. 

Atvažiuok'Nedelioj ar kada nors prasta dieną, mes 
parodysime jums tuos namus ir išaiškinsime apie len- 
gva išmokestį. Atvažiuodamas atsivežk ir savi > žiu ma, 
ir neužmiršk pasiimti pinigų du/ t i ant rankos. \ 

Nepraleiskite šios progos. 
LITAS & VA'LANDUS, 

4414 SO. CALIFORNIA AVE. 
CHTCAGO, ILL. 

4Gražus Balius 
?engi*m&s 

\ 

Draugystes Ražancavos Panų ir Moterų 

NEDELIOJE, 5-VvUSIO—TANUARY 18 diena, 1920 
SV. JURGIO P Ar \P. SVETAINEJE 32ras Place Ir Auburn Avenue 

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c. Ypatai 
Visi jauni ir seni yra kviečiami atsilankyti į š. vakarą ir linksmai praleisti laika prie puikios muzikos. 
Bus duodami praizai. Kviečia Komitetas 

Didelis Koncertas 
Rengia Sietvno Mišrus Choras į SUBATOJE SAUSIO-JAN. 17 d., 1920 m. 

M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PLACE. 
j Pradžia 7:30 vai. vakare. Į 

Gerbiamieji ir gerbiamosios nepamirškite at- 
silankyti Į šj koncertą, nes jame dalyvaus gabus 
Chicagus artistai. Vienas garsus italijonas armonis- 
tas F. Pironi, P. Stogis, stygų orkestrą, J. A. Lengvi, I 
taipgi dainuos keli chorai ir taip toliau. Po koncer- 3 
tui — linksmas Balius iki velivai nakčiai. Įžanga B 
prieinama. % I 

Užprašome visus atsilankyti, nes busite užganė- g dinti. Komitetas. 1 

mų svetainių. 
Pamatę paveikslus ir su- 

pratę vargus savo tėvynės, 
žmonės be mažiausio para- 
ginimo klojo dolarius Lietu- 
vos reikalams, eidami per 
duris. 

Linkėtina žėdnam lietu- 
viui ir lietuvaitei pamatyti 
šiuos paveikslus, iš kurių ga 
Įima suprasti, kokia Lietu- 
vos yra šiandieninė padė- 
tis. 

Dar šitie paveikslai bus 
rodomi sausio 17 d. Elijo- 
šiaus svet., — 18 d.—North 
Side —♦ Schoenhofen svet., 
kamp. Milwaukee ir Ash- 
land a ve., 19 d. — Brigh- 
ton Park — Liberty svet., 39 
ir Keclzie, 20 d. — 1935 So. 
Halsted ir i.t. 

M. K. Šilis. 

Pranešimas Melrose Parko 
lietuviams 

L. L. Paskolos vietinio ko 
miteto valdyba paskyrė iš 
savo narių tarpo užrašinėti 
Lietuvos Bonus Melrose Par 
ko -kolonijoj sekančiuose 
distriktuose: P. M. Valuc- 
kas ir J. Urbelis — 25-24 
ir 23 gatvės, Alf. Ionaus- 
kis ir J. Žvirblis — 22-21 ir 
20 gatvės, Aug. Urbelis ir 
P. Metrikis — 19-18-17 ir 
16 gatvės, P M. Valuckas ir 
A. Ivanauskis — 15-14-13 
ir 12 gat. y 

Maywoo'1, 111.: 
Antanas Jasinskis ir J. 

Urbelis. 
Bellvvood, 111.: 
Vladas Brazauskas ir Jo- 

nas Brikša 
Augščiau paskirtos ypa- 

tos yra pilnai ingaliotos už- 
rašinėti L. Bonus paskirtuo- 
se distriktuose, ir valdyba 
komiteto pilnai jiems pa- 
sitiki. i 

Norintieji gali pirkti iri 
pas komiteto raštininką. 

V. Kudul, Pirm., 
P. Jonča, Ižd., 

F. K. Strzyneckis, rašt. 

CICERO, ILL. 

Gaila, kad L. G. Dr-jos 6 
skyriaus sekretorius užmirš- 
:a parašyti apie serijas, o 

juk svarbiausia, kad parduo 
Ii kaip galima daugiau. Ki- 
ti skyriai veikia tame gana 
-laug. , 

L. G. D. rėmėjai pasis- 
tengkite, kas kiek galite, 
nes Lietuvos Raudonam 
Kjyžiui parama labai rei- 
kalinga. Teisingas* 

C. L. P. KLUBAS 
turėjo metini susirnkimą 9 
d. sausio, paprastoj svetai- 
nėj. Nutarta rengti balių, 
kaip greitai bus galima. Nau 
ja valdyba užėmus vietas, 
vėlina klubui daug gerp. 

Valdyba: I. Takažauskąs, j 
prez., I. Linginas, prez. pag., 
A. Tumavičia, nutar. sekr., 
A. Gerčas, iždo sekr., J. 
Varnius, iždin.; iždo globė- 
jai: A. Stanišauskas, L. 
Aleksandravičia, J. Petro- 
ševičia. J F. Stois — maršal- 
ka. 

K. P. Deveikis, Koresp. 

MTK0NCERTAS1M 
NORTH SID£S DRAUGIJŲ SĄRYŠIS PALAIMYMUI VIEŠOJO KNYGYNO 

NEDĖLIOJE, SAUSIO--JANUARY 25d., 1920 m. 

DIDŽIOJOJ WICKER P ARK SVETAINEJE, 2046 W. NORTH AVENUE, 
Pusė bloko Wost m.o Milvau7.ee ir Rofoey Street. Pradžia lygiai 6 vai. vakare, lnžanga 50 ir 75 con 

|tRTT?TTTFH Programe dalyvauja: D11\U 1 J-Lt Choras, solistai, duetai, kvartetai, 
po vadovystė p. St. Šimkaus. 

C Vyru Choras po vadovyste piliaus, 
Muzįkos gabalėliai Bakalo orchestra. 

Tjr n drg. P. Grigaičio "Naujienų" redakto- 
K A Ln \ riaus. Po koncertui šokiai. 

KįOMITETAS 

Metinis susirinkimas. 

Draugystės Šv. Antano iš 
Padvos metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioje, 1 vai. po pie 
tų, sausio 18 d., Dievo Ap- 
veizdos parap svet. — So. 
Union ave. ir 18 gatvės. 

Gerbiami nariai,) malonė- 
kit atsilankyti visi, nes yra 
svarbių reikalų apkalbėji- 
mui Taipgi nepamirškite 
atsivesti ir prirašyti savo 

draugus. Valdyba. 

Susirinkimas Am. Lietu- 
vių Kareivių Ciceros 6-tos 
kuopos Įvyks extra susirin- 
kimas sausio 19 d., 7:30 vai. 
vakare — J. Neffo svetai- 
nėje — 1500 So. 49th Ave. 

Šiuomi kviečiami nariai ir 
nenarai atsilankyti į šį svar- 

bų susirinkimą, nes turime 
daug užsilikusių reikalų, ku- 
riuos būtinai reikia "tlikti. 

F. Skirmantas, Rašt. 

KRAS03 DĖŽUTĖ. 

Parapijonas (Brighton 
Park). Tamstos žinutės apie 
vietos chorą ir >vyčius netal- 
pinsime — nieko ypatingo, 
tai paprasti dalykai. 

Ii Phono Boulevaid 2160. jjjj 
Dr. A. J, Karalius 

uisisENEjrsios 
• LIGOS 

Valandos: O iki 12 ir 4 iki 9 
vakarais. 

3303 So. Morgan S!:. 
Chicago. 111. 

KAZIMIERAS 
GANITAUSKAS. 

mirė 15d. sausio, 1920; 28 me- 
tu .iružiaus. Paėjo iš Vilniaus gu 
bernijoB, Švenčionių pavieto, Cei 
kiriij ])arap. Končonu sodos. A- 
merikoje išgyveno apie 9 metus. 

I'aliko dideliame nuliudime 
moterj Oną. (po tėvais) Jucaitš) 
ir 2 vaikučius. 

Laidotuvės atsibus iš Cary Ind. 
j fiv. Kazimiero kapines, sausio 
19d.. 1920. 

Meldžiu visus gimines ir drau 
gus lalyvauti laidotuvėse. 

'->NA GANITAUSKIENE, 
15,9 Garfield St. Gary, Ind. 

Pa j ieškau Onos Bučinskaitės, po vy- 
ru čekanauskienė, kitados gyveno prie 
4501 Herimitage Ave. Meldžiu atsi- 
šaukti. A. U. BOGDEN- Oolton. Orcgon 
U. 1. Clackamas Co. 

REIKIA LEBER'Ų 
Į faundry. Pastovus darb£3. 

Atsišaukite Erriployment r\J!r? 
vyiiice., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

Reikalinga merginų ar mo 

terų prie namų darbo, ma- 

ža šeimyna, 12 dolarių sa- 

vaitėje. Plauti drapanų ne 

reikia. Kreipkitės tuo jaus 
antrašu: W. Misevich, 3458 
S. Halsted St Kreipkitės 
vakarais arba nuo 10 išlyto. 

K. C. CHRISTOFER. 
FRANKLIN ANGLIS 

Tikros Pocahontas Kietos Anglj'*. 
Solvay Coki. Ford Anglja visuo net 
gaunamos pas mus. aPtarnavima° uir- 
nios rūšies. 

L. LEINDECKER 
1 k steigta 186b 

Telefonas Nor,nal 829 

Pajieškau savo sunaus Juozapo Žu- 
kausko. kuris iv įjo? gyvena Cbicago. 
111. Jis paeina iš Suvalkų gub. Mari- 

i jampolės pav. Liškovos parap. Kiby- 
i 5Ių kaimo. Taipgi pajieškau Kazimiero 
j Tenionio. kuris gyveno kartu su Juo- 
zu Žukausku. Jie' patys ar kas apie 
jos žino, meldžiu atsišaukti, o busiu 
labai dėkingas. 

JONAS ŽUKAUSKAS. 
į KibyšiŲ Kaimas, Lepalingio Pašti 
j ."L\»drcmi valščiįr s, Marijampolės apski 
J LIETUVA 

Paj iešką 11 savo pusseserės Katiluos 
Sodnitės, kuri gyvena apie Chicago, 
III. Ji paeina iš Kauno gub. Tauroms 
apskr. Šilalės parap. /viliu kaimo. .Ii 
pati kar kas apie ja žinote meldžiu 
atsišaukti. Gavau nuo jos broio iš IJe- 

i tuvos laišką su svarbiom žinom. SI- I.VlONAS SUDŽIUS, :?25:'» S. Morgan Įsi. Chicago. 111. 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvjs akiu įtempimą, kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančiu ir 
užaiigusus karščiu akiu krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų,- pa- 
rouintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkreipamo j mokyklos valkus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 at. Ties Oppelieimuro storo 
Kampas Ashland Ave. Tol. Drover 96G0 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 
Trečias transportas siuntiniu (pun- 

du) jau yra rengiamas ir bus išsiustaš 
( Lietuvą ant laivo, kuri r. turės išplauk 
ti iš Ne\v York'o apie pabaigti ?io mė- 
nesio. Taigi neatidėliokite siustimo pa 
šelpos savo broliams Lietuvoje nes jie 
jusu oašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siuskite jiems pagelbą ir apginkite 
juoseiuo bado ir šalčio. 

Mušą Korporacija išsiuntė ant i>ir- 
rao laivo "Shortsvillo" 4500 pundu 
(baksų), o ant antro laivo "Ozaukee" 
6800 puudŲ, o ant. trečio tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes mušu Tarptautiš- 
kojl Korporacija atidarė Lietuviško. 
Departmentą. po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris užbaigė pramonės kur- 
są "lmport & Export institute" ir nuo 
dugniai pažįsta lmport ir Export (j- 
vežimą ir išvežimą tavorų). ir abelną 
pramonę, ir gauname pundus del iš- Į siuntimą j Lietuvą iš visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- dus ar brksus) iš savo sklado 470 
Greenwich St., New York, iki pasku- 
tiniai gelžkelio stočiai Lietuvoje nuo 
ugnies, nuo pasigadinlmo tavoro, nuc 
pražuvimo Ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 

j kiu budu jusu siuntiniai būtinai liksis 
l.Ci\siŲstj jusu broijams ir gentėms ar- 
ba gausite savo pinigus atgal jeigu kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite i Lietuvišką Terptautišką Pramonės 
Bendrovę po užslvardiuimu: 
SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13 21 Park Ro\v. Ne\v York, N. Y.' L 

ANT PARDAVIMO. 
i I ~ 

Geras dviejom lubom ply- 
tų namas. Keturi bustai po 
4-turius kambarius. Namas 
randasi prie 926 West 36th 
St., netoli nuo Halsted St., 
prieš mokyklą. Turi buti par 
duota greitai. Savininkui rei 
kalingi pinigai važiuoti į į Europą. Randos neša $43.00 
i mėnesį. Nuo gegužio neš 
$54.00 Į mėnesi. Parduosiu 
už $4,200, jeigu kas pirks 
greitai. 

S. Roth, 
4535 So. Wallace Str. 

Tel Boulevard 7113. 

ANT PARDAVIMO. 

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

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

S. Roth, 
-4505 So. Wollace St., 

Tel Boulevard *7113. 

REIKALAUJAME AGEN- 

TŲ. 
Reikalaujame pramoninin- 

kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartų žmonėms kaip 
siųsti pašelpą giminėms i Lie- 

tuvą. Męs prisiusime pilnas in- 
strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čeverykų), 
drabužių (dry goods) ir gro- 
sernių krautuvių savininkams 
tą apsiimti. Rašykite į Lietu- 

višką — Terptautišką Pramo- 
nes Bendrovę, po vardu. 
Slavonian Trading Gorpora- 

| tioij, Tnc. 
13-21 Fark Row New York, 

N. Y. 

Pradėk Naujus Metus ru tobulu akitj regė- 
jimu, t n i p, k:ul nieko nepraMstumei pi-r į^-us 
metus, kas tau Kali liuti naudinga. Toliregystt 
prajalinama. Pasitarkite su manim priej ei- 
nant kur/ kitur. Kgzamlnaeija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalins akių jr 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arlut toli- 
rtgystč praįalinatna, pasitarkite su mn 11 imi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE., CHTCAOO 
Kampas 18 tos gatvės. 

3-tios lubos, viri Platt'o a r. tiekos. Tėmy 
1.ite j mano paraš.-)! 

Valandos: nuo 9tos va!, ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vnl( ryto iki 12 vai. dieno*. 

I 
Gudrus Paukštis S 

PIRM bandymo y'ską pa t y r3 
rę. Pavelykit mums sujieš- jjįp koti Patent Ofisą, "imi pa S* 
duosiaut aplikaciją. Siųski «jj 
te mums aprašymą savo iš- U? 
radimo ir reikalaukite mu- 
su knygutės ii "Ėvldencv 
o f Oonception. Kasyk dabar l£\j 
Am. E. Patent Co. i| 2ff, IVNVAY. NEW YOKK 

™ 

——ai 
PEKARNE AXT PARDAVIMO 

Vienintelė lietuviška pekarnė .Tolie- 
te. Biznis išdirbtas 14 metu. Pardavi- 
mo priežastis navininkas r'.na i kitą 
biznį. Pekarnė aprūpinta miltais, me- 
džiais. anglimis, koksais ir kitu kuo 
ant visu metų. Parduosiu tik lietuviui. 
RoiUT.le pirkimo atsišaukite: 

A. ALG-MIN0\V1CZ. 
223 Oasidy Av«>.. Joliet. 111. 
Telefonas Joiiet 3061 

j DR. I. E. MAKAR 
• liktu vis 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j I Roselando: 10900 Michigan Ave | 5 Telefonas Pullman „>4 J i:* 3180 

} C'hic. ofisas: 4515 S. \Yood St. } | Tik Kctvcrgo vak, nuo 5:30 iki / t I Telefonas Yards 723 I 

..........t 

iTelephonc Yards 153J ♦ 
DR. J. KŪLIS 

* I.1KTT VIS 
} GYDYTOJAS IR CHIR.'JRGAS » 
t Gydo visokias likas moterų, vaiki; ir vy ų j 
j Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vvru lipas 
{.3259 S. HALSTED ST., CHIOA^Oi 

{ Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS { S Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St♦ 

j Vai: 9—11 ryte: 2—4 ir 7:30—9:30 J S Town of Lake 4712 S. Ashland Ave.' 
Vai.: 4:30—7:00 P. M. 

{ Phone Drover 7042 I 

l)r. G. il.Glaser 
TELEFONAS YARDS C87 

314!) S. MORGAN ST. kertė 32ros] 
Specialistas Moterišku. VyilškŲ 

ir Chroniški.1 Ligų 
Valandos: 9—10, 1J—2 po piety 

6—8 _,vak, Nedėl. ')— 

Praktikuoja jau 28 metui 

| l'honc Casal 6222 

! DR. C. K. CHERRYS • 

Lietuvos Dentistas 
« 

_T j 
Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki S vak.j 

12201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS.i 
CHICAGO. TLL. 

Phones: Vards 155—551 
Rcsidence Phone Drovcr 7781 

F.A. J07APA1TIS, R.Ph.| 
drug &tops—Aptiek a 
Pildome visokius receptus 

|360l S. HALSTED ST. CHl^Al.Ol 
mm 

u 
n 
S 

Ii. Leibovitz 
Persikeie iš 

1652 W. VAN BUREN 
S7REET 

i 
1620 W. 12-TH STR. 

♦♦ 

kamp. Marshfield Ave. n 
~ i Jis y«"a cfise nuo 10 ry- H 

to iki 8 vai. vakaro. H 
ii 

zizyzisauistsu 

,0111 UUUUI 

lAWYER 
LIETUVIS AIATOKATAS \ 

20 SO. J .A SALE STREET 
CHICAGO. 1LL. 

Telephone Centrui 3684 
Valandos: H ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: ?• iki l po pietų 
VEDU V'SOKIAS RYLAS 
VISl'OSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
; :l>a parduodant Namą, Lotą ar- 
l)j' Karmą ir padirbu visokius 
Legaliskus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu l'iui- 
Kits ant Pirmu Mortgefiu. ant 
lengvu. sąlygų. 
VWst Side Otisas atdaras vaka- 

rais utio 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ran- 
kos. 220i \V. 22-ND STREET^ 
Cor. Leavitt. Tel. Cauul 2552 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSUOS 

liorai licttiN iams žt.lomas per 16 incl.j kai;<o 
patyrvs gydytojas. chirurgas ir akušeri*. 
Cyilo aštrias ir chroniškas ilgas vyrų, mo- 
li ii- ir vaikų, pagal naujausias metodas. 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus, 

ofisas ir laltoratorija: 
1025 \V. 18-TH STREET 

netoli I"i»k S'r<<t 
\ alaiut s: nuo 10—1J jtietų ir ti—8 vakare 

Telefonas Cannl .1110 

Gyv.: 3112 SO..HALSTED LTREET 
Valandos: S—0 ryto tiktai 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 \V. 22nd Street 
Kumpas S. Leavitt St. į 
Telefonas Canal 6222 { 

Vai: 1 i Iii 5 ir 7 iki i) vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 \V. 42nd \st 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 1«> ryto. ¥ 

~—Vį | Tcle.rhonc \ artis 3654. AKUsKRKA f-. 

■I Mrs. A. » 

Michnievvich j 
Baigusi Akušerijos | 
leviją; ilgai prai.tiks-J 
V;u-i Pennrilvanijds! 
hofpitalėse, Pasekmių j 
g:.t patarnauja j»ric | 
gimdymo. Duoda rodą j 
visokiose iigose mute-i 
rims ir merginom?. Ą 
3113 S. J-talsted St.' 

(ant antrii lubų) J 
rinrvro r r • 

S Nuo 6 iki 9 r; 
Nuo 6 iki 9 ryto iri 

Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro i 

ji*ele|>houe I.rovt-r 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Vr'andos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nrdėldicniais pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUS 
aiti 47-tos gatvės 

J Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
j DENTISTAS 
: Naujienų Name 
I Vai: 0 iki 12 ryto ir 2 iki ft vakare 

1739 S. HALSTED ST. CHICAOO} L 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Gydo Reumatizmą, Gydymas F.lcktra 

Specialiikumas 
1229—49tli Ave. Tel. Cicero 36.">€ 
Ofia. -^) Ci. prie 13; Tel. Cicero 40 

DR. JOHN N. THORPEj 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

1C37 W. 51ma ir kamp. Marslifieldj Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 j 
Telefonas Prospect 1157 4 

Y 

S DK. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lOftafl: 1737 W. 47 St. Boulevard 16< J 
lOfięo vai.: 10 o-o iki 2 po pilt ir 6;3C| 

ibi 8:SO vik, N«SS, 9 iiri 13 fltaaj 
šamai: 2914 W. 4"3 St. Mc&iuJey 

aunaiiii ipetmuta 
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