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# DĖKIME KAD IR 
t I PASKUTINI DOLARI ANT 
!* 
£ LIETI/VOS AUKURO. 

%. 

* STOKIME Į 

j LIETUVOS APGYNĖJŲ 
i EILES. ♦ 

Denikinas blogame padėjime. 
Vokieiijos kancleris mato namines 

kares pavoju, 
\ * 

Rengia ekonomines taikos susirinkimą, 
DENIKINAS BLOGAME j 

°ADĖJIME. 

Londonas, sausio 2 d. —! 
Bolševikų priešų vado gen. 
Denikino padėjimas pieni- 
nėje Rusijoje kasdien einaj 

^rsyn. Karės ofiso apturėti! 
Pranešimai rodo, kad jis 
traukiasi visu savo frontu j 
per 600 mylių, o bolševikai 
varo prieš jo centrą, kad 
perkirtus jo kariuomenę pu- 
siau ir tuomi pastačius ji į j 
blogesnį padėjimą. 

Bolševikų pryšakiniai bū- 
riai pasiekė Donečo anglies! 
klodus. Šitie klodai yra tur-' 

tingiausia mineralais Rusi-1 
ios dalis ir bolševikam? bus 
* 

dideliu laimikiu. 
Toferis į rytus bolševikai! 

va»o ragan kairijį Kaukazo! 
kariuomenės sparną. 

i 
VOKIETIJOS KANCLERISį 
MATO NAMINĖS KARĖS i 

PAVOJU. 

Bėdinas, gruodžio 31 d. 
(per Kopenhageną sausio L 
d.) — Vokietijos kancleriai 
Bauer mato tris galimybes i 

Vokietijoje ateinančiais me- 

tais 
Viena, sutvirtinimas val- 

džios gali eiti toliaus ir su- 

tuo drauge gan grįžti nor- 

malės ekonominės ir pramo- 
ninės sąlygos, leidžiančios; 
išpildyti taikos išlygas rai-i 

feįlė raidėn. 

I^Antra, Vokietijoje gali kil 

^1 naminė karė, jei talkinin- 
kai spirsis teisti šimtus vo- 

kiečių aficierių ir buvusiu 
viršylų, kaltinamų už karę. 

Ir trečia, Vokietiją gali iš- 
tikti visiška ekonamine ir 
pramoninė pragaištis, jei ne- 

gaus didelių kreditų iš už- 
sieno. 

RENGIA EKONOMINĖS 
TAIKOS SUSIRINKIMĄ. 

Haga, Olandija, sausio 2 
d. — Rotterdamo banko pre- 
zidentas sako, kad yra su- 

rengta pienai ekonominei 
taikos konferencijai Hagoje 
nedidelio skaitliaus įžymų 
pasauilo bankininkų, sutai- 
kymui dabartinių finansinių 
k'ausimų ir ekonominio kri- 
zio. Konferencija busianti 
nepolitine ir joje busią atsto- 

vai skolinančių pas kitas ir 
skolinančių kitoms šalių. 

VAIKAS NUŠOVĖ MOTI- 

NĄ SU SAVO NAUJU 
KALĖDŲ ŠAUTUVU. 

jfe- Muekegon, Mich., sausio 

f 2 d. .7- William Noble, 14 
metų vaikas šį lytą nušovė 

savo motinu šaudydamas į 
daržinę. Šautuvas jam buvo 

E dovanotas kaipo Kalėdų do- 
vana. 

LENKAI LAUKIA KA- 
RĖS SU VOKIEČIAIS." 

______. 

New York, sausio 2 d. — 

Tik-ką sugrįžęs iš Lenkijos 
Dr. K. A. žurawski tvirtina, 
kad lenkai rengiasi karėn I 
su vokiečiais; jis sako, kad' 
vokiečiai, kuriems talkinin-j 
kai leido turėti kariumenės] 
tik 400,000, tui. jos nuo j 
800,000 iki 1,000,000 vyrų ir | 
slapta rengiasi pulti ant Len 
k i jos. 

Minėtas daktaras, kuris 
buvo nuvažiavęs Lenkijon 
tyrinėti ligas paeinančias iš j 
karės ir jų gydymo pasek- 
mes, sako, kad Lenkijai da-1 
bal tiniu laiku ypač reikaiin- j 
gi tris dalykai: Maistas, ne- 

daryta medriaga ir kad Ang 
lija atimtų savo rankas ir 
leistų Lenkijai pačiai savo 

tarptautinius reikalus vesti. 

Lenkai įpykę ant anglų. 
Žurawski sako, kad len- 

kai labai Įpykę ant Anglų už 
jos prielankumą Vokietijai 
svarbiuose ginčuose. 

Tais svarbiais ginčais bu- 
vo Danzingo uostas ir anglių 
kasyklos, kurie neteko len- 
kams tik ačiu Anglijos užsi- 
spirinui. Šitame Anglijos 
pataikavime lenkai mato 

Anglijos pieną valdyti Vo- 
kietija ir per Vokietiją val- 
dyti Rusija. 

BUVUSIS CHINU PREZI- 
DENTAS PASIMIRĖ. 

Pekin, Chinpi, sausio 2 
cl. — Buvusis Chinų respub- 
likos prezidentas Feng Kuo- 
Chang pasimirė gruod. 28 
d. vakare nuo tuberkuiozo. 
Keliomis valandomis prieš 
mirsiant, matydamas, kad 

jis jau nepasveiks, jis para- 
šė atsišaukimą į prezidentą 
ir visus civilius bei karinius 
valstijos governorus, prašy- 
damar jų, kad jie susitaiky- 
tų ir padalytų galą naminei 
karei. 

Yra laukiama, kad Teng 
Kuo-Chango mirtis nuves 

prie vidujinių politinių kliū- 
čių. Jis buvo vadovu tos ka- 
rininkų partijos, kuri prieši- 
nosi Anfu karininkams. JĮ 
rėmė trįs galingi Jangtse 
kariniai governoriai ir dau- 

gelis pietinių vadų. 

PENKI ŽUVO PARAKUI 
SPROGUS. 

Wilmington, Del., sausio 
2 d. — Viename malamaųjų 
Du Pont parako kompanijos 
fabrikų įvykę sprogimas. 
Penki darbininkai tapo už- 
mušti ir vįenas sužeistas, 

j Wilmingtonas ir visa apie 
linkę per 30 mylių buvo bai- 
siai supurtinta. 

Specialiai posėdininkai 
nagrinės 150 suiintiij 
pirmeivių. 

Chicago, 111., saus 2 d. — ; 
Specialis didysis posedinin-1 
kų teismas bus susodintas | 
panedėlyj sausio 5 *d. nagri- 
nėjimui 150 pirmeiviu,ių dar 
bininkų, suimtu vakar vals- 
tijos prokuroro Maclay Hoy 
ne; nagrinėjimas bus krimi- 
nalio teismo bute. 

Specialio posėdininkų teis 
mo pareikalavo šiandien vy-1 
riausis kriminalio teisme tei- 
sėjas Robert E. Crowe, pra- 
šant valstijos prokuroro pa- 
dėjėjui Otto E. Lighfoot. 
Apkaltinimą ves valstijos 
prokuroro padėjėjas M. E. 
Barnhart, H. E. Berger ir 
Otto Lightfoot. 

LEIDO KALINIAMS t MA- 
TYTI NUŽUDYMĄ ą 

PASMERKTOJO. I 

Chicago, 111., sausio 2 d.— 
Cooko apskričio šerifas Pe- 
ters, ignoriu "rtvnas gov. 
Lowdono protto^ alikė 200 
kalinių jų kamerose priei- 
nančiose prie myrio kamba- 
rio, kad jie matytų, kaip bus 
kariamas pasmerktasis žmag 
žudys Rafaelo Durrage. Jis 
tą darė manydamas, kad | 
matymas nubaudymo bus 
kaliniams morale pamoka. 
Bet tas vargu juos pamoki- 
no, nes vedant pasmerktinį 
po kartuvėmis vienas kali- 
nių švilpė jam šermenų mar- 

šą. Kitas suriko ant jo, kad 
jis nutiltų ir tuomi iššaukė 
visą chorą juokų pas kitus 
kalinius. 

85,000 ŽMONIŲ UŽIMTI 
SURAŠINĖJIMU 

Washington, saus. 2 d. — 

Keturioliktasis dešimtmeti- 
nifc cenzas prasidėjo šian- 
dien, 85,000 surašinėtojų 
stojus surašinėti vyrus, mo- 

teris ir vaikus ir rinkti da- 
vinius kas del šalies turtų. 
Tikimasi, kad surašinėjimas 
pasibaigs per dvi vasaiti, bet 
suvesti skaitlines gal ims du 
mėnesiu. 

PREZIDENTAS PASIRA- 
ŠO PO CUKRAUS 

PROJEKTU. 

Washington, saus. 2 d.— 
Prez. Wilson pasirašė no 

McNally'o projektu palie- 
kančiu ant toiiaus Suv. Val- 

| stijų sukraus išlyginimo ko- 

jmitetą 1920 m. 

AMERIKOS PASKOLĄ 
ANKLIJAI VADINA 

PASAKA. 

į Washington, saus. 2 d.— 
j Vienas išclo sekretoriaus pa- 
jdejėjų Suv. Valstijų val- 
į džios menamą pasižadėji- 
mą paskolinti Anglijai ir 
Francijai 13 bilijonų dole- 
rių vadina negalimu daiktu 
ir sako, kad šita pasaka yra 

.pramanyta tuoju tikslu, kad 
pakenkus tautų lygai. 

M. SLEŽEVIČIUS. 
Buvęs Litttuvos ministerių kabineto pirmininkas. 

SAKO BUS PRAŽŪTIS , 
SUV. VALSTIJOMS. JEI 

KAINOS KILS. 

New York, gruod. 81 d.— 
Kredituotoji] Draugijos sek- 
retorius J. H. Tregoe savo 

pranešime tos organizacijos i 
nariams- šį vakarą pasakė, 
kad visa pramonine šalies 
struktura sugrius, jei kainos 
kils toliaus. Girdi, kuomet 
kainos pakila' anapus tam 
tikro augšeio, tai alguotcji j 
klesa turi liautis pirkus ir. 
gaminimas turi apsistoti. 

DARDANELIAI ATDORI 
PASAULIUI. 

Paryžius, gruod. 31 d. — 

Matin rašo, kad Konstanti- 
nopolio ir Dardanelių siau-i 
rumos tarptautinimas yra i 

nuspręsta pag.il pieną išde-j 
tą Anglijos premiero Lloycl 
George jo paskutinėj kal- 
boj. Tasai laikraštis pridu- 
ria, kad esą tikra, jog Tur- 
kijos sostinė bus perkelta 
Mažojon Azijon Į Brusą, ar 

Koniehą 

FRANCIJA SUSIRUPINU- 
SI DEL UPIŲ PATVINIMO 

Paryžius, gruod. 31 d. — 

Francijos upės tvistą toliau 
ir rūpina žmones. 

Reinas, Rona, Mama, 
Meuse, Oise, Aisne ir Ga- 
ronne visos išėjo iš krantų, 
o Seinos įtakai kįla. Tų vie- 
tų gyventojai, kurios buvo 
užtvinę devyni metai atgal, 
išsikrausto. 

'PLOŠČIU IR SIUTU DIR- 
BĖJAI NEW YORKE PA- 
SIRENGĘ STREIKUOTI. 

New York, sausio 2 d.— 
Ploščių ir siutų pramonėj 
New Yorke, kurioj dirba 45 
000 žmonių laukiama strei- 
ko. Keturių dešimtų dviejų 
šapų darbininkai jau išėjo 
į streiką, nelaukdami kon- 
trakto pasibaigiant. 

» 

MONTTREAL LiKO BE 
VANDENS DEL STREIKO. 

Montreal, sausio 2 d. — 

Sustreikavus miesto vandens 
Įtaigų. inžinieriamsakas 
miestas liko be vanderis 
šiandien; ligoninėse, kurios 
buvo apšildomos garu, ligo- 
niai pradėjo šalti. Privatine 
kompanija, kuri parūpina 
vandenį aplinkiniams dis- 
triktams, paleido savo van- 

dens antvirši i miesto van- 

dens gęlas ir majoras Mar- 
tin pradėjo samdyti kitus in- 
žinierius, bet tas bandymas 
gauti skebus nepavyko. Va- 
kare buvo pranešta, kad ir 

privatinės kompanijos in- 
žinieriai rengiasi streikuoti. 

CLEMENCEAU PASI- 
TRAUKIA IŠ ATSTOVU 

BUTO. 

Draguign&n, Franci ja, 
sausio 1 cl. — Premieras 
Clemencoau šiandien pasa- 
kė, kad negali ilgiau atsto- 
vauti karės skyrių atstovų 
bute. 

TURKAI TAIPGI PABŪ- 
GO SVIETO PABAIGOS. 

v* a 

Konstantinopolis. Visoj 
Turkijoj buvo išsiplatinusi 
baimė gruodžio 17 d. delei 
paskalų atėjusių iš Ame- 
likos apie ateinamą pasau- 
lio pabaigą. Daugelis armė- 

nių ir turkių iš proto išėjo. 

SENATE DAR VIS NĖRA 
SUSITAIKIMO DEL 

SUTARTIES. 

Washington, saus. 2 d.— 
; Visa viltis pamato nusibidi- 

|mams vėl susirinkus senatui 
ateinančiame panedėlyj, žu- 
vo ir dabar pradedama ma- 

nyti, kad patvirtinimas su- 

tarties bus galima padaryti 
tik demokratų sukilimu 
prieš prezidento nenusilei- 
džiantį laikymąsi savo ir 

priėmimu Lodges išlygų. 

i Cernin nori taikos su 
i Italija. 

Rusija norėtu greičiau 
susitaikyti. 

IČIČERIN, NORI TAIKOS 
SU ITALIJA. 

Londonas, sausio 2 d. — 

; Sovietinės Rusijos užsienio 
ministeris, Cičerin, pasiūlo 
Italijai atnaujinti tos šalies 
santikius su sovietine Rusi- 
ja, nurodydamas į tai, kad, 
netrukus paėmus bolševi- 
kams Juodųjų jurų pakraš- 
čius, Juodomis jurom?* atsi- 
daris kelias Į Italiją; šitas 
pranešimas buvo praneštas 
čia bevieliniu telegrafu. 

RUSIJA NORĖTU GREI- 
ČIAU SUSITAIKYTI. 

^ 

Dorpatas, sausio 1 d. per 
Londoną sausio 2 d. d. — 

Rusų delegacijos sekretorius 
Kliško, užreikšdamas, kad 
sutartis su Estonija palios i- 
mui mušiu yra parodymui 
to, ką bolševikų yąlfĮžir 
yra pasirengusi daryti 
'taiką su pasaulių pusiau ofi 

jcialiai pasakė, kad sovietinė 
Rusija paleistų savo kariuo 
menę ir nevaržoma pradėtų 
šalies atstatymo darbą. 

Girdi, mes nuėjome to- 

jliau, negu mums buvo leis- 
jta, mes nusileidome estams 

j visame. Mes nuvedėme sic- 

ną toliaus į rytus negu mes 

galėjome; priėmėme tokius 
menkus karinius užtikrini- 
mus, kad jie beveik nepatė- 
mijami. Mes padarėme šitą, 
kad parodžius pasauliui, jog 
mes norime tokios taikos, 
kuri yra teisinga. Mes pasi- 
rengę eiti daug toliaus, atė- 
jus apkalbėjimui išlygų su 

didžiomis galybėmis. Prie 
užtenkamų užtikrinimų mes 

pasirengę paleisti vis^ ka- 
riuomenę. Mes turim darbo 
visiems trims milijonas vy- 
rų, kurie stovi po ginklu. 

Dabartinė sutartis nelei- 
džia bolševikams išpildyti 
jų širdingą norą paimti dalį 
ravo pajiegu atgal savo ša- 
lin. 

Pasirašytasis dokumentas, 
non užtikrina paliovimą mu 

ibių per savaitę laiko, skai- 
įtant nuo šio ryto 10:39 vai., 
rūsio 3 d., bet automatiniai 
musių pertrauka bus galėję 
iki bus padaryta taika', arba 
iki kjiri nors pusė prieš 24 
valandas nepraneš apie jos 
pertraukimą. 

Joffc, rusų delegacijos 
galva pasajvė, kad jo nuo- 

mone galutinis susitaiky- 
mas yra užtikrintas. 

'P1ETU AMERIKA TURĖS 
NAUJA GELŽKELĮ. 

Valparaisc, gruocl. 2 d. 
(Pavėluota). — Čili kongre- 
sas Įgaliojo valdžią padary- 
ti kontraktą su Čilės Ekva- 
doro sindikatu išvedimui 
svarbaus gelžkelio nuo Por- 
to Bolivar, Ekvadore į rytus 
Brazilijon, kad sujungus pa- 
cifikinį pakraštį su ligšiol 
neprieinama teritorija. 

Manoma, kad gelžkelis 
bus nuvestas per 563 mylias 
iki Porto Para ant Amazo- 
nos kranto Brazilijoje ir at- 
sieisiąs apie $30,000,000. 

82 NULINČIUOTI SUV. 
VALST. PERNAI. 

Toskegee, Ala., gruod. 31 
Toskegee universiteto užra- 
šų ir tyrinėjimų skyrius šį 
vakarą pranešė, kad Suv. 

| Valstijose per ištisus metus 
tapo nulinčuoti 82 žmonės, 

i aštuoniolika daugiaus kaip 
1918 m. 75 nulinčuotieji bu- 
'vo negrai, 7 baltieji, viena 
negrė. Septyni buvo sude- 
ginti, o 9 užmušti ir paskui 
sudeginti. 
ANGLUOS NUOSTOLIAI 
KOVOJ SU INDUSAIS. 

Mandannakach, India, 
gruod. 22 d. (per Londoną 
sausio 2 d.). — Paskatinė- 
mis trimis dienomis ėjo 
smarkiausia kova, kokia ka- 

da yra buvasi Indijos pasie- 
nyj; anglų nuostoliai buvo 
didesni už visus nuostolius 
kovoj Tirahe 1897 m., o kai 
niečiai taipgi turėjo didelius 
nuostolius. 

KASYKLŲ SAVININKAI 
P AVARINĖ J A UNIJĮSTUS 

Indianolis, Ind.. sausio 2 
d. — Veikiantysis Suv. Am. 

I Kasyklų Darbininkų prezi- 
įdentas J. L. Lewis šiandien 
; užreiške, kad jis gaunąs pra 
į nešimus, kur sakoma, kad 
j minkštųjų anglių kasyklų 
savininkai pavarinėja uni- 
įjistus nuo darbo norėdami 

j linijas paardyti. 
i TURKAI PASKYRĖ PA- 
I SIUNTINIUS TAIKON. 

__ 

I 

j Konstantinopolis, giuod. 
123 d. — Užsienio ministeris 
Mustafa Rešia Paša, buvu- 

j sis Turkijos ambasadorius 
I Italijoj ir pakomitečio na- 
I rys taikos konferencijon 
Nabi Bey su buvusiu di- 

jdžiuoju veziru Tewfik Paša 
jsudaris Turkijos delegaciją 
i su talkininkais taiką daryti. 

i ORAS 
1 Chicagoje ir apielinkejc. 
Į 

Šiandien niauktosi ir šil- 
čiau. Nedelioj gražu ir šil- 
čiau. 

Saulėt€>kis, '< :1'8 v. ryto; 
i Saulėleidis, 4:30 vai. vak. 
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MUSŲ PRIEŠU RĖMĖJAI. 
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Svarbiausiais Lietuvos priešais pasi- lieka lenkai. — Jie užėmė beveik pusę Lie- 
tuvos, jie ^žėmė net musų krašto sostinę Vilnių, — pagaliaus, jie yra pasiryžę "už- 
stoti kelią" Lietuvos nepriklausomybei. 

Tečiaus mes žinome, kad lenkai labai 
yra nuvargę nuo karės. — Gaunamos iš Eu- 
ropos žinios skelbia, kad Lenkijoje viešpa- 
tauja baisus skurdas, kad jos kariumenė ap 
driskusi, kad isdirbystė ir prekyba nupuo- 
lusi iki žemiausio laipsnio, kad kraštui grę- 
sia pilnas piniginis krizis. Prįegtam, Len- 
kija iš visų pusių "prisidarė" sau priešų, 
kurių jokiu buuu negalės įveikti. Galop, 
Lenkijai gręsia ar revoliucija viduje ar 

užpuolimas sovietinės Rusijos kariumenes. 
Sunku butų daleisti, kad, permatant 

tą visa, Lenkijos valdžia, kartu ir jos žy- 
mesnieji veikėjai ir politikai, veiktų be 
tvirtos paramas iš šalies. — Dabar jau iš- 
siaiškina, kad tvirčiausiu Lenkijos rė- 
mėju ikisiol buvo Francuzija, su jos val- 
džia priešakyje. Žinoma, tuom pačiu Fran 
cuzija darė blogą Lietuvai, Baltgudijai, 
Ukrainai, Čecho-Slovakijai. 

Negalima *tuom žvilgsnitf riep'asibjau- 
reti francuzų laikraštija. Francuzijos laik 
raščiuose ines randame nemažai "apra- 
šymų" apie Lietuvą ir lietuvius.—Reikia 
pastebėti, kad iki karės Lietuva francu- 
zams buvo "nežinoma žemė". Franeuzai 
sužinojo apie Lietuvą, kada didžioji karė 
iškėlė aikštin Lietuvos klausimą. 

Ir ką gi mes pastebiame? — Kada Lie 
tuva pradeda atvirą kovą už liuosybę ir 

j.ii priklausančias teises, k^da ji remia tuos 
savo siekinius sąjungiečių paskelbtais 
liuosybės ir demokratizmo principais, fran- 
cuzų spauda sutinka atgimstančią lietuvių 
tautą panieka ir šmeižtais. Francuzų laik- 
raščiai atkartoja skleidžiamas lenkų nesą- 
mones linkui Lietuvos ir lietuvių tautos. 
Lietuviai juose perstatomi kaipo vokiečių 
šalininkai, parsidavėliai. Kasi m k tautinio 
lietuvių judėjimo — tai tokio visai nesą, 
o Lietuvos neprigulmvbės reikalavimas — 

tai esąs vientik vokiečių darbas. 
Iš kitos pusės—francuzų visuomenei 

ir abelnai pasauliui buvo perstatoma, kad 
lietuviai, abelnai imant, esą labai palan- 

jkųs lenkams, nes jie jaučią tarpe tų dviejų 
; tautų sudalytą Istorinę uniją, kuri veikianti 
į per penkis šimtus metų, — taigi lietuvių 
masė trokštanti atsiduoti į Lenkijos valdžios 
globą. — Tą trukdą lietuvių inteligentai, 

| kurie esą parsidavę vokiečiams ir su jų pa- 
igalbą nori įsteigti atskirą valstiją. 

Ir, galop, francuzų laikraščiai suteikia 
!sąjungiečiams šitokį patarimą: "jei norite 
lietuvių tautą iš vokiečių išgelbėti ir vo- 

kiečius iš Lietuvos 'iškraustyti, tai nuvers- 

kit Kauno valdžią ir tada pamatysit, kaip 
: gražiai apsireikš "laisva lietuvių tautos" 
I valia" — O j'k negalima daleisti, kad fran 
|cuzn spauda nežinotų tikro dalyko stovio 
I Lietuvoje. 

Taigi aišku, kad didžiausiais lenkų 
rėmėjais Lietuvos nenaudai buvo ir yra 
francuzų valdžia kartu su francuzų spau- 
da. 

Tiesiog nesinori tikėti, kad francuzai, 
įtaigi ta tauta, kuri skaitosi politinės lais- 
vės idėjos inkurėja Europoje ir kuri šioje 
karėje skelbė kovojanti prieš vokiečių mi- 

Įlitarizmą ir priespaudą, — lošia dabar to- 

| kią nešvarią rolę, tiesiog judošišką rolę, lin 
kui mažųjų tautų pasiliuosavimo. 

Tokis francuzų elgimąsi pasiliks am- 

žinai neišdildoma dėme ant tautinio jų 
kuno. — Lietuvių gi tauta visados žiūrės 
su panieka kaip į lenkus, taip ir į jų sėb- 
rus — francuzus. 

* ^įerikos politikieriai ir... krašto 
"saugotojai" laužo galvas del užslopinimo 
čionai bolševizmo. Jie kaip-kada sugal- 
voja tikrai "jankiškus planus", štai New 
Yorko "Board of Education" "pasiryžo" 
sulaikyti paliudijimus (diplomus) vie'šųjų 
mokyklų vaikams, kurie nepasirašys po "su 
tartimi/' kad jie, užaugę, "guodos" Suv. 
Valstių Prezidentą ir kad jie bus "priešin- 
gi kokiam nebūtų, revoliuciniam bruzdė- 
jimui, kaip bolševizmas, anarchizmas, I. 
W. W. — izmas ir t. p. — Žinoma, po."ko- 
kiu nebūtų bruzdėjimu" galima suprasti ir 
"paprastą socializmą," liberalizmą ir net 

"progresivizmą"...—Visgi "prie liuosy- 
bės žengiama" — ar ne? 

O gal tai nauja "pergalėtojų liga"? L. 
* * « 

T. r»Viai dabar skaitome apie "staigų" 
politikierių apsirgimą. Vieni Versalyje in- 
gijo "chroniškas", slogas,- kiti "suardė" 
nervų sistema," beaiškindami Tautų Lygos 
"pamatus" (be "grunto"), treti... šv. Vi- 
to liga apsirgo delei besiplatinančių "izmų." 
Štai galop ir admirolas Kolčakas taip "nu- 

sigando," bebėgdamas iš Omsko į Toms- 
ką, o paskiau linkui Vladivostoko ar Da- 
lai Lamos sostinės, l.ad umai apsirgo, pa- 
statydamas savo vieton "sumanų" Savo pa- 

gelbininką — gen. Semenovą. Japonija su 

Suv. Valstijoms "skubiai nori išrasti nau- 

jus vaistus" netik del Kolčako išgydymo, 
bet... ir del savęs apsaugojimo 
... O gal, ant greitųjų, panaudos "piliu- 
lius", kuriems "receptą" paruošė Clemen- 
čeau, Lloyd George ir Ko.?.'.. 

* # $ 

Jau "pradeda nusibosti" darbininkams 
dirbti "privatiškų darbdavių" naudai —jie 
nori dirbti del visuomenės. Pavyzdin, 
š:aur, Dakotoje, kada kasyklas perėmė 
valstija, tai streikieriai ir angliakasiai 
tuoj sugrįžo darban — be padidinimo mo 

kesties ir be sumažinmo darbo valandų. 
įTurbut užjurinis "vėjas"' pradeda pasiek- 
1 ti ir šį "dolario kraštą." 

1 Pastabos-1 
I Išvados, i 

Turkų sostinė — sulyg 
Lloyd George pastebėjimo 
—bus "perkraustyta" iš 
Konstantinopolio i ITaž. 
Azijos didmiestį — Brusą 
ar Konieh. 

Konstantinopolis ir Dar- 
daneliai liksią internacio- 
nalizuoti. 

į Sunku pasakyti/' kuom 
| tas "internacijonalizavi- 
jmaS" miestų ir upių, ar ju- 
>ių susmaugę, gali pasibaig- 
ti, — tečiatis reikia turėti 
omenyje, kad rusverlanti 
didžiuma gyventojų Kons- 
tantinopolyje ii^ apielinkė- 
jė — turkai. 

—Bčt, juk, ir Nemuną in- 
teriiacijcmalizavo, nors tai 
ištisai lietuviška up§. Tai 
vis pergalėtojų "sumanu- 
mas". 

•I 
I; ,į^.l <UiįflĮ^| l.fl'^įl|' 
j Buvo kalbama, kad Sle- 
ževičiaus ministerija turėjo 

i pasitraukti, kadangi jai ne- 

pritarė sąjungiečiai, ypač 
Prancūzija. Taigi likęs pa- 
statytas prie valdžios vairo 
"sąjungiečių draugas", o 

'ypač francuzų draugas. Te- 
čiaus pasirodo, kad francu- 
zai visvien nepritaria Lie- 
tuvai ir jos valdžiai, kad 
francuzai visvien tyčiojasi 
iš lietuvių tautos troškimų 
ir reikalavimų. 

Štai ką apie tai rašo kau- 
niškė "Lietuva": 

"Francuzų-spaudoj ligišiol 
tebebuvo varom& šykščiau- 
sia propaganda prieš Lietu- 
vą; kaip prieš keletą mene-j 
sių, taip ir dabar vis tie pa- 
tįs išvalkioti motyvai: lie- 
tuvių valdžios vokiškumas. 
Tie motyvai kartojami net 
ir dabar, kada Lietuvos mi- 
nisterių kabinetą vadovau- 
ja E. Galvanauskas, belgų 
a\*gštųjų mokyklų auklėtinis 
ir didžiausias belgų tautos 
draugas, išgyvenęs pusę am 
žiaus Belguose ir Francu- 
zuose, pamėgęs francuzų 
kulturą ir tautą, ir didelis 
įtos tautos simpatikas"... 
j Taigi pasirodo, kad fran- 
,cuzai ir jų spauda nepaiso 
j ant Lietuvos premjerų sim- 
patijų ar palinkimų... Fran- 
cuzaį daug-daugiau tiki im- 
perialistinei Varšavos val- 
džiai. ^ 

Ypatingas Nesusipratimas 
Rusijos Pabaltmario Krašte. 

Kaso Justui Hartley Moore 
Amerikos Pašelpinės Admini- 

stracijos narys.) 
Dviem savaitėm prieš pasi- 

rašymą p,o taikos sutarčia va- 

žiuodamas Pabaltijon per Šiau 
ros Juras ir Kielio kanalu, tu- 

rėjau gana nepaprastus jautu- 
lius. Kje'li pusiau panirę laiva- 

palaikiai kanale buvo liudnu 

priminimu to, kas buvo vokie- 
čių šalies sportu šituose vande- 
niuose. Kitais mažiau veiku- 

siais priminimais buvo plukan- 
, čios minos — juodos ir raudo- 
nos — abejos su bjauriai atro- 
dančias raguočiais, kaip kokio- 
mis ypatingai šlykščiomis kar- 
pomis. Kaip tik pasirodydavo 
vienas šitų apskritu pavojų, 
tuoj subruzdimas kildavo prie 
mūsų tricolės kanuolės — jū- 
reiviai neša dideles bombas, 
aficieriai žiuri per žiuronus, o 

I kapitonas laukia paliepti šau- 
ti. Ėjo paskalas, ka$ Anglija 
siūlė po penkias ginėjas už 
kiekvieną nuskandintą miną; 
taigi kapitonas tėmijo j tikslus 
beveik su atsidavimu ir mes 

priplaukdavome labai arti. Lai 
men, didžiuma jų buvo "šukė- 
mis" ir užgautos trukdavo ir 

skęsdavo. P et viena buvo labai 
gyva ir jai sprogi 3 viena jos 
skeveldrų prausiamojo dubinio 
didumo atšoko ant viršutinio' 
denio kaipo įsiuvenyras jure?- 
viatns kalneliais mesti. Vienas' 
žmogus godžiai pasižiūrėjęs Į| 
išmuštą duobę dėnyj, geidė sau., 

kad ir ją galėtų parsinešti na-' 
mon. Koks-nors sumatus ame-1 
rikietis netrukus įsitaisys siu- 
venyrų dirbtuvę Europoje. Ge- 
rasis skaitytojau, gal matei 
tuos vokiečių šalmus su kulkų 
skylėmis — tų kulkų, kuriomis 
kuklusis narsuolis padare gerą 
mainą? Narsusis didvyris. Bet 
yra kuždama, kad šitos kulki- 
nės skylės buvo padaromos... 
bet kam gadinti turginę vertę 
mušinių siuvenyrų. Heligoian- 
das užima pirmutinę vietą sa- 

vo tvoksliais. Prie jų švresos 
už dešimties mylių beverk ga- 
lėtum perskaityti savo kaimyno 
mintis. Bežiūrėdamas Į skar- 
džius, didžiulius krantus, imi 
norėti, kad naikinimas už jų 
pašieptų kaimelių jau butų pra 
dėtas. Ties Kielio kanalo ištaka 
nebuvo paslėptų kanuolių. Ten 
jos buvo labai aiškios; jos sto- 

vėjo pasišiaušę kaip kaizerio 
ūsai, tik jos buvo atkreiptos ne 

j viršų, o tiesiai į opiausią tavo 

pilvo vietą. Užsirūkai sau ei- 

garėtą ir žiuri kaip jos pasi- 
šiaušę stovi. Rel už valandėlės 
pamatai, kad yra daugiau juo- 
kų ten, kur nėra tokio pasišiau 
šimto — neš.... "Kokiems ga 
lams — talkininkai neatima 
šitų kanuolių?" klausia ūmus 

jaunas leitenantas šak manęs. 
Aš negalėjau jam pasakyti. 
Kas gali pasakyti? 

Mums ėmė aštuonias valan- 

das pervažiuoti kanalu, kuris 
yra truputį ilgesnis už Pana- 
mos kanalą. Kaimenių kaime- 
nės gražių, riebių galvijų abie- 

jose pusėse. Šimtai sočių, lai- 

mingų mažų vaikų pakuloto- 
jmis galvomis žaidė arti van- 

jdens. Ar tai šitie išbadėję, ne- 

Į laimingi sutvėrimai, apie ku- 
priuos buvo tiek daug rašyta 
'Amerikos laikraščiuose? Ogi 
suaugusieji — geri, sveiki dra 
bužiai, geri tvirti1 šikšnos čo 

verykai — veltinės skrybėlės— 
mums prisiminė visos tos už- 
burtas pasakos apie popleros 
drabužius. Kielio uoste buvo di 
delė daugybė motorinių valčių! 
didjeile pajiega, daugelis gražių1 
jachtų pilnos gražiai apsitai-1 
.siusiu smagumo j ieškotojų, o' 

pakraštyje tūkstančiai besi-j 
maudančių, kurie faškėsi van- 

deniu rr kaitinosi ant saulės. 
Ar jie žinojo, kad jų šalis bu- 
vo karėje. Reikia abėjoti. 

Bet Liepojaus žmonės žino- 

jo ir žinojo perdaug gerai. 
Mumis nuleidus inkarą po An- 
glijos garlaivių kanuolių apsau 
ga laukutiniame uoste, atplau- 
kė maža valtele, barzdotas sse- 

nis pria vieno irklo, o jo pati 
prie kito, du vaiku prie styro— 
visų keturių akis godžiai gau- 
do duonos šmotus, numetamus 

nuo laivo su vakarinėmis są- 
šlavomis. Valandą laiko jie 
rinko šmotelius duonos ir kro- 
vė ant sėdynės pirma savęs, 
kad išdžiūtų. "Matyt šitie ru- 

sai nepaiso, kad jų valgis tru- 

putį surstelėjo, ar ne?"--paklau 
se kažkas, bet mes nepažiūrė- 
jome į viens kitą, nes mums 

besižiurint į sunykusius varg- 
šus, visų musų veidai truputį 
apsuro. 
"Ivodd tie seniai baidyklės ne- 

prisiiria arčiau, kad mes galėt.-, 
nie jiems ką numesti?" pasakė 
majoras. Cik aš pra drįsau pa- 
naudoti du iš mano penkių sla 
vų žodyno žodžių: "Yot chleb" 
(štai duona). Jie nepaisC mano 

negero kirčio ar ištarimo ir 
paėmę bandas dėkojo mums.! 
.Yeigi tas buvo šiurkštumu, 

nes jų kalba buvo pilna dėkin- 
gumo. SsidO patriarko veidas 
neraminančiai priminė man 

Eliją. Ne vienas kaimietis Eu- 
ropoje šiandien mano apie Iioo 
verį ir amerikiečius taip, kaip 
tas pranašas mane apie juod- 
varnius — Dievo atsiųstus 
juos suraminti ir palaikyti. 

Ant įytojaus mes išlipome 
ant kranto ir radome mieste 
šimtus vokiečių kareivių — 

tyčia kietai virtos hunų rū- 

šies, vadinamos Geležine Divi- 
zija. Tai buvo kiečiausiai virti 
kiaušiniai. Jie buvo tokie kieti, 
kad ant jų aficierių veidų be- 
veik galėjai riešutį suspausti! 

i Čia musų karštasis jaunas lei- 
tenantas, atsisukęs j mane, pa- 
klausė. 

"Kokiems velniams talkinin 
kai leidžia vokiečių kareiviams 
užimti šitą pasaulio kraštą?" 
Aš nežinau, gal tu žinai? Vie- 
tiniai Liepojaus ir jo apielinkių 
gyventojai ligšiol stebiasi. Vie- 
na to okupavimo pasekmė bu- 
vo ta, kad kasdien beveik per 
visą birželio mėnesį Vokieti- 
jon buvo išsiųsta iš naujosios 
Latvių respublikos pa du šimtu 
pilnai prikrautų geležinkelio* 
karų, karų pilnų ūkio produk- 
tų, karvių, arklių, medžių ir 
net rakandų, paglemžtų iš lat- 
vių kaimiečių. Už kaikuriuos 
daiktus jie gavo rašytas kvitas 
už kitus pasižadėjimą užmokėti 
žodžiu. Nors kareiviai ištrau- 
kė rš LiepojaUs birželio 23 d., 
bet Kuršo viduj jie yra ir po 
šiai dienai, kur jie plėšia ir ap- 
vagia gyventojus. Be Kuršo 
kitos dvi sritįs, sudarančios 
naują Latviu republiką, būtent 
Letgaliai ir pietinė Lyvų ar 

Livonijos dalis greičiausiai yra 
tokiame pat prispaudime, nors 

tikrų žinių kol-kas trūksta. Lie 
pos 10 d. latvvs, pažįstamai 
rašančiam šitą, tris kartus bu- 
va apvogtas jam begrįžtant 
Liepojun nuo savo ūkio už dvi 
dešimties mylių tolumo; du 
syk paėmė iš jo po tris rublius, 
o vieną syki septynis. Kiekvie- 
nas pasiturįs latvys yra žaislu 
Geležinės Divizijos nariams. 
Jie vadina ta ne apiplėšimu, 
tik priverstina paskola. 

Kas gi yra latviai? Pasižiū- 
rėjęs į juos sakytum, kad jie 
gana paprasti žmonės, tekie 
pat žmoniški, kaip ir visi kiti. 
Jei paklausi ruso, kas tokis y*^j latvys, tai jie? sutrauks pečiais 
ir pasakys kokį keiksmo žodj. 
Paklausęs vokiečio, greičiausiai 
išgirsi jį sakant, kad tai yra 
'Weinfleisch." Paklaustas žy 

(Tąsa ant 3-čio pusi.) 

Kadišių Mušis. 
Naktis rami. Tyla. Tik 

žvaigždės ant dangaus mir- 
ga. Mes traukiame į mūšį. 
Arkliai prunkščia, tarytum 
nujausdami šiandien ką to- 
kio nepaprasto. Vežimų 
barškėjimas miško tyloje at- 
siliepia, it sveikinaafnas mū- 

sų kareivius, kurie pirmu 
kaitų čia atsilankė. Tyliai 
važiuodami kareiviai mąsto. 
Jų veidai apsiniaukę, it tam 

sus debėsjrg. Senai jie iš- 
troškę pasveikinti baltuc 
sius erelius, pasveikinti kar- 
'du tuos, kurie neprašyti at- 
sibastė šiapus demarkaciji- 
nės linijos ir, nesiskaityda- 
mi su jokiais santrrvės rei- 
kalavimais, plėši?, ir drasko 
.Gyventojus. Nors minkšta 
lietuvio širdis, bet regint 
musų šalyje viešpataujant 
tokius nenaudėlius, tur pa- 
virsti akmenimi. 

Štai jau baigiasi miškas, 
ir nuo Kadišių papūtė ry- 
tinės audros vėjelis. Veži- j 
mus sustabdė. Vadas mums 

[pranešė, kad Kadišiai jau 
!'visai arti, tad turime paty-1 
ka apsieiti kad mus neiš-1 
girstų priešas. Vadas iš- 
siuntė musų raiteliu būrelį 
apsupti miestą. Kaip prie- 
įsas bėgs, kad jam geriau su 

Įduoti iš užpakalio. Tuoj rai 
teliai tamsumoj išnyko. 

Po valandėles vadas iš- 
siuntė žvalgyba ir paskui ją 
m'usų jiega pasijudino iš vie 

: tos. i 

Mano širdis pradėjo tan-j 
jkiau plakti, nes ir aš pate-> 
kau žvalgybon. Rasi, su- 
sitiksi ti su priešu ir be lai- 
ko, neatkeršijęs jam už mu- 

sų Tėvynės grobimą, turėsiu 
Ižuti, bet fioj nusiraminau. 
Štai ir plentas* sukasi, štai 

i ir tiltas, ant kurio, vadas sa- 

jkė, turi buti lenkų sargy- 
j ba... Prislinkome prie pat 
i tilto ir matau — stovi clu. 
Mano Širdis virte užvirė. 
Norėjau šauti, bet nesinorė- 
jo "išbudinti", nes abudu, 
žiūrėdami į dangų, ką tai 
svajojo. Mano draugas sū- 
įiho: "rece do gory", bet 
jie' išsigandę, vietoj pasi- 
duoti, iššovė ir leidosi bėgti, 
kiek tik kojos išneša. Savo 
šūviais mes juos tuoj pasi- 
vijom. .. Girdžiu netoli ma- 

nęs vadas įsako: ''Vyrai, 
valio per tiltą!" Akimirkoj 
ir visi jau buvome už til- 
tog Vienas iš jų sargybi- 
nių. (trečias), matyt, kur 
miegojo: atbėgęs i pat mū- 

sų vidurį sukinėjasi ir vis: 
"panowie, ja swoj". Mes su 

juo daug 4'ceremonijų" ne- 
kėlė/ne. .. 

Bet šūvių balsas taip greit 
sužadino priešą mieste, kad 
vos mes išsitiesėm grandine, 
kaip mus puolė keliolika 

lenkų; matyt norėjo sulai- 
jkyti mus ant tilto, bet jau 
buvo 'Vėlu; mes juos visus iš 
tiesėm ant plento... 

Tada i mus pasipylė iš 
visų miesto kampų šūviai. 
Ant musų galvų, kaip lapai 
pradėjo kristi medelių ša- 
kos. Dar buvo gerokai tam 
su, tai iš jų šautuvų liepsnos 
liežuviai, kaip kokie žiburiai 
žybčiojo, bet mes vi:, žen- 
gėm pirmyn ir tuoj juos vi- 
įsus nutiiįėm... 

j Lenką1., matydami, kad 
Į jau blogai, išleido prieš mus 
paskutines savo pajiegas 18 
raitelių. Bet. niusiškiai to 
tik ir laukė: vos tik jų ula- 
nai pasirodo gatvėj, kuri ėjo 
skersai nuo plento, kaip po 
dvįejų salvių iš jų tik miši- 
nys pasidarė: vieni per ark- 
lių galvas vertėsi, kiti su ar- 
kliais krito žemėn. Pėsti- 
ninkai matydami, kad iš jų 
ui anų tik mišinys pasidarė, 
leidosi visomis pėdomis 

bėgti, o mes jiems per už- 
kulnius. .. 
f Jie paliko savo mantą, ar- 

klius, ginklus, maistą, žo- 
džiu, visą, ką tiktai turėjo, 
kiti net išsivlkę, vienmarški- 
niai bėgo, kad greičiau išsi- 
nešdinti. 

| Nepabėgėjo lenkai nė pu- 
sės varsto, kaip pradėjo mū- 
siškiai (tie, kur buvo išjo- 
ję už miesto) jiems iš priešą 
kio karšti. Tada nabagų 

;po visus lakus pasklydo, ne- 

žinojo kur kuriam dėtis. 
| Vietos žrnonelius apėmė 
neišpasakytas džiaugsmas: 
su ašaromis al.yse pasitinka 
musų kareivius ir dėkoja, 
kad išvijo vagis, plėšikus, ku 
ire ką1 tik nutverdami, viską 
be atlyginimo nuo jųjų plė- 
šė. 

Tuoj vadas užsakė iš to 
pat miestelio keletą vežimų, 
kurie akimirkoje jau čia pat 
buvo. Mes pradėjom rinkti 
grobį. Tu vyreli! kiek mes į 
čia visko užtikome: ginklų,1 

amunicijos, prikeptos duo- 
nos, miltų ir šiaip viso ge- 
ro... Jie čia, matyt, žiema- 
vot ketino. Štai ir štabas 
su visais dokumentais puo- 
limo ant Kapčiamiesčio, 

jpastebeta, kad jie jau buvo 
i išsivirę pusryčius ir paval- 
gę butų žygiavę ant Kap- 
čiamiesčio, bet mūsiškiai, 
kaip pusryčius, taip ir tą žy 

I gį jiems sugadino... 
Apie šitą atsitikimą gan- 

das žaibo greitumu aplėkė 
visą lenkų apielinkę. Len- 
kai nubėgę j Sapockinę pra 
nešė, kad' pilni miškai su 

anuotoms ir su kulkosvai- 
džiais lietuvių ir ameriko- 
nų. Nuo viso Seinų fronto 
apie 2 dieni buvo nuimti 
visi sargybiniai. 

Kaip nupasakoja vietos 
gyventojai, tai lenkai dau- 
giau nėsigirdavo, kad eisią 
į Kaulią, nes einant į Kau- 
ną reiks pamatyti Kadišius, 
iškur reikėjo taip greitai 
nešdintis. 

Blogiausia, tai tų ameri- 
konų jie bijo (angliškuose 
rubuose): vos tik pasirodė 
Lazdijuose kareiviai angliš- 
kuose rubuose, kaip paskli- 
do gandas, kad "Amerikos 
vaiskas" ateina Seinų imti. 
Kažins kas dar tą pačią die 
ną tą gandą nunešė j Seinus 
ir, kaip nupasakoja Seinų 
gyventojai, tuoj vakare pa- kilo didžiausias tnikšmus- 
užvarė vežimus, pradėjo vis 
ką kraustyti ir per visą nak- 
tį nė trupučio nemiegojo. Aš neįsivaizdinu, kiek tuo- 
met jiems baimės buvo. kuo 
met savo akimis pamatė ties 
Kadišiais tuos minėtuosius 
amerikonus. Ir kaip nuo jų 
nebėgsi? Kiti bėga visai 
nematę, o kaip gali nebėg- r ti pamatas. , 

Tat valio jums antros 
kuopos kareiviai! 

Valio mūsų Vadas! 
Kareivis J. D. 

Lazdijai, 1919-X-24. 
("Kar. Ž.") 



IvlBERTY BONDŠ 
Mes perkame PergalSs Bondua pilna paražykjja ^ 3J3 verte, Ir Lai9vėa Bondus pilna pinigine verte. ■ 
Atnefiklte arba atsiųskite j J G SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nno 9—6 

,T_ Uturnlnkals, Ketvorgala 1335 MILWAŲKEB 
ir Hubatomia 9—9 tarp Paulina ir Wo°d Sta. 

r 

Zmogue kasosi g;ilvą, j 
kad palengvint niežėjimą, i 

Kasjmasi pasidaro papro- ' 
čiu, ir tuomet žmogus ka- \ 
sosi nejučioms. Bet jis i 
žino, kad jam niežti, ir J visi kiti tą žino. * f 

Vyrai ir moteris kenčia I 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
c kenčia bereikalingai, j 
ne3 tą niežėjimą galima } 
lengvai prašalinti. Kebus t 

uaugKiu iiK/jcjiino, Kasimosj, puuKų slinkimo ir kitų nesmagumų, j įvykstančių nou oleisknnų. 
KUPPIvES 1 

panaikins visus niežėjimu;. ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. Į RUFFLES yn maistinga maudynė galvos odai ir plaukĄms. ji nesugadina nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų. 

Jus aptiekininkas parduos jums u i 65c. bonkutę. Mes taipgi ■ 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausimo nuojusų 75 centU9 pačto markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f> f 
F. AD. RJCHTER & CO., 326-330 Broa«h?fty. NrwJfork'' 

MCllItlIf III4IMIMI 

AS ADOMAS A. KARALIAU!L~Ai> 
i SEKANČIAI RAŠAU. 
| Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnijcs pilveli* S 
į bu ro. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnCjimaa f| Kraujo, ti.lcsin. Nervų ir abeliias sfikvj nust»jimas 3 
viso kuno, ir bu v?u nustojęs vii'i r*, kad begyvea- y siu. Visur jlejkojau sau pagelbos. esigailCjau visoje p 
Amerikoj ir ai rcbezii). bet oiekur negavau savo -į 
-vcikata! pag-Ibo*. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Hltteno, = 

Kraujo valytojo, ervatonį, Inkitų ir Reumatinio g gyduoles, ta» po suvartojimui minC'os gyduolės, mano is 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt Kraujas ^ iJslvalfc Nervai ėm< stipriai dirbt Inkstai atsigavo. 3 
Reumatizmas jranyko, ai''gilai ucb^'dė po krutinę a 
Vidurių ritimas iJnylio p» ermuštomi visu ligų. B€ 3 
giu i *Jttn;si>j išgerdavau kas savait* po bateli Sa j- lutaras. Bitterla, ir po 3 mta. ss«« paveiksle pama iiau tokj skirtumą kaip tarp p dieno* ir uak-.ie* Da bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 syWq ^*»..»»« H 

Saiutam myli.nttj gerad€;iatei ir linldu ri-sieros savo draugam* ir pa*i«ttniirm» 3 
tu t rikiais at <i tikimais patariu nuoSIrdiift4 kreiptis prie Salntaru- 
SAL.UTARA8 CHEMICAL IN3TITUTION. J. BALTRENAS. Prof | 

S 1707 So. Halated Stn Phone Cana 6417 Chlcago, llllnoia § g 3 
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DR. S. B1EŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGA3 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas CanaI 6222 

Ciyveniraf* vieta: 3114 W. 42nd Street 
Telefoną* Mckiuley 4988 

Vanlandoa iki Irt ryto. 

r,T,¥w¥¥v¥vvvyWVVVWWftl? 
Phone Boulevard 2160. 

Dr.A.J.Karalius 
UžSIJfSNEJTTSIOS 

LIGOS 
Valandos: C iki 12 ir 4 iki S 

vakarais. 

3303 S o. Morgan St. 
Chicago, 111. 

YPATINGAS NESUS1- 
PRATIMAS. 

(Tąsa nuo 2-ro pusi.). 

das nesakys nieko, lyg kad bi- 

jodamas, kad jo nesumuštų. 
Paklausęs latvio, gausi kuogc- 
riausį aprašyma aniolo. Antra 
vertus, latvys virtęs draugu, 
pasitrauks tave j salį ir kalbės 
apie vokiečius taip, kad net 

francuzas užvydės jam tų 
keiksmo žodžių. Tasai tavo 

draugas latvys,/ ėmęs kalbėti 
apie rusus, kadir bus įširdęs, 
t)ct daug ko nepasakys dėlto, 
kad, nors latviai labai trokšta 

• | buti nepriklausomais, jie grei- 
čiau susidės su Rusija, kaip iŠ-! 
kels vokiečių vėliavą. Rytu Euį 
ropos kliūtimi yra šita ve tau-j tinio antagonizmo purvynė. 
Net latviai ir jų giminiečiai, 
lietuviai atsineša šaltai į vieni 
kitus, nors kilme, kalba ir is- 

torija jie yra beveik vienoki. 
Bet reikalui prispyrus, jie grei- 
čiau susidės su vieni kitais, 
kaip pasiduos lenkams, kurių 
jie smarkiai neapkenčia. To- 
liau, suomiai neapkenčia, rusų, 
rusai neapkenčia šVcdų, rumu- 

nai neapkenčia ukrai- 
nų, čekai neapkenčia italų, vo- 

vokiečių ir lenku, austrai ne- L k,' 

apkenčia vengrų, albanai ne- 

apkenčia armėnų, o kas del žy- 
dų — bet neapšiiekekime Tnoc- 
kio brolių ar giminiečių, nes 

jam tas gali nepatikti. Ir visas 
šitas painusis neapykantos mū- 

ras susideda iš "krikščioniškų" 
tautų. 

Šitas moralistinis nukrypi- 
Inias daroma tam, kad nuro- 

j džius į Latvijos savotus ekono- 
| minius klausimus. Turėdama 
'-apie 64,000 ketvirtainių kilome 

trų plotą, ji yra tokio didumo 
kaip Olandija ir Belgija .sudč- 

I Pirmiausis Jusu Rūpestis Turi Buti 
i pasirinkimas savo taupvm o ir čekiu indeliams 

| SAUGIOS BANKOS 
Mušu banką atsako pilnai visiems sa agumo reikalavimams grynu turtu, kapi- 

, talu ir bankr> perviršiu. Mes kviečiame jumis atlikinėti savo tetikimus reikalus pas 
mus, kur ypatiška atyda mus patarnautoju yra atkreipiama į visus ^reikalus paves- 

tus mušu priežiūrai. 
BANKO VALDYBA, 

f NĘLSON L. BŲCK 
Oeneral Maiiager of Factories Wra. tVrfgley Jr. C'o. 

J. W. EMBREE I 
j President Ilittenhouso & Bmbree Co. 

A. HARRIS 
Preaide^.f, HarrLs Brothers Comyany 

VVM. N. JĄEKAG1N 
President of tb« Bank 

PI. L. KNOEDLER 
President John Magsus & Company 

JOHN MAGNUS 
Presiiient John Magaus & Compasy 

ARTHUR MEEKER 
Viec-Prcsident Armour & Company 

FRANK J. P ALT 
Mortgagc Banker 

President Pioneer Firelnsuranco Company 
H. E. PORONTO 

Vicc-President Chicajo Junctlon Rallvvay Corrpany 
HARRY S, SCHRAM 

Secretary and Trca3urer Straus & Schram 
D AVI D E. SHANAHAN 

Rcal Katate and Bonds 
Dlrector E. L. Esslcy Machinery Company 

SIGMUN'D SILBERMAN 
S. Silberman & Sons 

Central Manufacturing District 

A STATE BANK 

1112 35?ii St„ 3 Mukai j vakarus nuo Halsted St., Chicago, Sll. 
Banko turtas virš #©,0(50,00 

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki o po pietų. 
SERhDOMIS \ AKARA1S, Nuo 6 iki 8 valandos 

SUKATOMIS per visą dieną iki 8 vai vakaro. 
v -f 

tos Į krūvą ir truputį ni&žėsne 
! už vakarti Virginiją. Iš pus- 
trečio milijono jos gyventojų 
apie devyni, dešimtdalius pa- 
jai o latviai, likusioji dalis su- 

sideda daugiausiai iš žydų, ru- 

sų ir vokiečių. Kaimuose vokie 
čiit gyventojų yra vois du nuo- 

šimčiai, o Rygoj ir Liepoj u j 
yra apie penki nuošimčiai. Bet 
šitas vokiečių elementas, nors 

mažas pagal skaičių, valdo la- 
%ai didelius dvarus pagal ne- 

teisinga ir atgyvenusią valdy- 
mo sistema siekiančią teutonų 
kardininkų laikus — laikus ba 
jorų plėšikų ordeno, kuri^ atsi- 

rado tryliktame šimtmetyje. 
Taigi šiandien apie šešiosde- 
šimts ])enki nuošimčiai visų gy- 
ventojų yru be žemės, o penkios 
dešimts nuošimčių žemės pri- 
klauso trims nuošimčiams gy- 

j ventojų. Tai yra lygiai toks pa 
dėjimas kaip ir Meksikoje. 
Norint turėti nusistovėjimą 
Latvijoje pirmiausiai turi buti 
išrištas žemės klausimas. 

| Liepoijus, kuris buvo Rusi- 
i jos vieninteliu neužšalamu uo- 

I stu Vakaruose yra menkas su- 

sukęs miestelis, apie su ketu- 
riomis dešimtimis alkstančių 
gyventojų. Namai purvini, 
dviejų augštų medinės lūšnos, 
gatvės, siauri purvini praėji- 
mai, išgrįsti akmenimis, kur 
eiti ar važiuoti yra tikra kan- 

įkynė, žvejoja mos valtįs prie* 
plaukoje ir užlajoje yra beveik 
tokios pat purvinos kaip ir bar 
škančios droškos su keistu me- 

diniu i-usii lanku viršum pu- 
siau padvėsių kriokų vadina- 
mų arkliais, sunykę biednųjų 
vaikai purvini, o jų basos moti- 
nos dar pui'vinesnės ir žydai 
spekuliuojantieji popieriniais 
pinigais ant gatvių kampų su- 

teikia sayotišką gražumą. Tai 
yra miestas, kįr telefonų labai 
nedaug, gatvėse žiburių dar rna 

žiaus, du viešbučiai — vienas 
purvinas, kitas dar purvinesnis i 
vienas bankas, Deutsche Bank i 

i(dabar uždarytas, gal tam, 
kad atsisakius nuo milijonų 
markių "Ostgdd," kuriomis 
vokiečiai užliejo visa kraštą), 
viena didelė pravoslavų Kate- 
dra, kelios luteronų bažnyčios, 
viena sinegoga, nei vienos smu | 
klės, dii ar trįs teatreliai kru- 

tamųjų paveikslų, nei vienos 
skaityklas, apie du bilijonai ei- 
me s Icctutarius ir balčiausias, 
puikiausias pakraštys, kokia- 
me aš kur pasaulyje plaukiau. 
Bet ištikro geriausių Liepojaus 
dalyku buvo siuntybos liĮniją 
vieno arklio pajiega, kuri ka- 
daise sujungė jj su New Yorku. 
l >et del priežasčių, kurios bus 
išdėtas vėliaus, yra priežastis 
tikėti, kad greičiau Liepojus, 
kaip išdidžioji Ryga, Latvijos 
sostinė ir Rusijos didžiausias 
uostas, ateityje bus Rusijos 
užsieninei komercijai raktiniu 
miestu. Dėl tu pačių priežasčių 
galimi rinitai abejoti, ar Lat- 
vija gali pasilikti nepriklauso- 
ma salimi. Tiko tarpu ji atrodo 
menku ark' c.ku šachmatiniame 
lošyje, kuriuo Anglija tylomis 
lošia, kad įgijus pasaulinį vieš- 
patavima. Anot karštuolio 
jauno leitenanto: "Ko čia. atė- 
jo Anglija ir pasiglemžė biznio 
pragumus, palikdama mus šal- 
tyje? Delko po plynių Suv. 
Valstijos nieko; nedaro savo 
biznio žmonėms?" 

į Amerikos Lietuvių | 
S MOKYKLA i 
^ Mokinama: angli;kos tr lietu V. ko s Kai- V 
J, btj. aritmetikos., ktiygv'edystčs, blcnogva- X 
y fijos. typc'A riling, pifkfybos leisit), Suv. y ^ a'st" 'st<jrijo3, abtluos istorijos, geog- Y 
<|i rafijoj, politinės ęjtonotuij'oy, pilictustč^, 5 
*♦* dai'.i*raĮystcs. jf Mokinimo valandos: nuo ') rylo iki 4 j. 
•j- v;jl. po jtfetg. Yak. nuo 6 iki 10 vai. ❖ 

T '<106 SO. HAįjpTED STREKT * 
% oh|cago X 

PHILADELPHIA, PA. 

Lietuvių Mechanikų Sąry- j 
.sis rengia trejas prakalbas, 
kurios įvyks subatos vaka- I 
re, sausio 3 d., Italų bažny-:1 
tinėj svetainėj, Chester, Pa. j Antros prakalbos bus ne- « 

dėlioję sausio 4 d., 2 vai. po \ 
pietų, Lietuvių Tautiškoje : 

svetainėje, 928 Moyome- \ 
r.sing Ave., Philadelphia, Pa. ! 

Trečios prakalbos bus ne- j 
dėlios vakare, sausio 4 d., į 
apie 7-tą vai. vakare, Muzi- j 
kališkoje svetainėje Tilton 
ir Allegheney Ave., Phila- 
delhia, Pa. 

Kalbės J. Sagevičius, Lie- 
tuvių Mechanikų Sąryšio 
Direktorius iš Ne\v Yorko ir j 
kiti geriausi kalbėtojai. j 

Lietuva reikalauja, kad į 
Amerikos Lietuviai Mecha- j 
nikai-Amatninkai susijungę 
statytų Lietuvoje savo fab- 
rikus. Pelnas mums didžiau- 
sis, neatiduokime sveti- 
miems. 

Philadelphijos ir apielin- 
kių Mechanikai-amatninkai 
ir visi lietuviai atsilankykite 
į šias prakalbas, jei norite 
labai įdomių dalykų išgirs- 
ti iš pačių darbininkų. 

KVIEČIA VISUS LIETU- 
VIU MECHANIKU SĄRY- 
ŠIO PHILA. SKYRIUS. 

Kosulys 
yru tai vienas symptomas, kurs pa- 
prustal draugauja perSallraams. gri- 
pui ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki* 
ame atvdjyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmalšina uždegimu, bet kartu 

liko iritacija ir kosuii. Rasi, kad 
ntSra nieko geresnio už 

everas 
Balsam 
for Lungs 

(S< /eros balsam o PlauJiams) kuris yra. 
gerai žinomas nuo 1881 metu. kaipo 
vienas pasekmlngiausiu vaistu nuo 
perialimo, užkimimo ir kosulio, ypa- tyugai jeigu kosulys paeina nuo kvė- 
pavimo triubeliu uždegimo, 18 priežas- 
ties spazraodiSko smaugulio arba in- 
fluonzos. Kainos: 35 ct. ir 1 ct. taksu, 
arba 50 ct. ir t ot. taksu. Parsiduoda 
visur uptickose. 

Severos Lletuvllkss Kalendorius 
1020 metams duodamas dovanall Pa- 
praiyk nuo savo aptlekoriaus. 

W. F: ŠEVĖRA CO. 

ČEOAR! RAPIDS, IOWA 

<w«iiriii'iiiMrTymmrttM»nH»Tiinihiiii»m»nnr::»;H»an»:mnnn?:i»M»n»n» ' PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galonu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3039 9v\ HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

KAPITALA8 
$200,000.00 

PERVIR8I8 
$25,000.00 

DABAR LAIKAS PERKELTI SAVO PINIGUS 
I SAUGU IR STIPRU BANKĄ 

UNIVERSAL STATE BANK 
Stipriausia Lietuvių Finansinė Įstaiga Visoje 

Amerikoje po Valdžios Priežiūra 

Buko turtas virš $1,909,000.00 j 
Žiūrėk Depozitų Augimą 

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

Kiekvienas lietuvys privalo uzmegsti ryšius su 

| šiuom banku, nes randasi parankioj vietoj, yra 

| atdaras vakarais du syk savaitėje, galima susi- 
kalbėti prigimtoj kalboj, žmonių sudėti pinigai 
yra kuopilniausiai apsaugoti, nes bankas turi 
didelį Kapitalą ir Perviršį, o bankas yra veda- 
mas pasekmingų ir ištikimų valdininkų, turin- 

čių ilgametinius patyrimus bankiniuose reika- 
luose Savas pas sav 

BANKO SKYRIAI 

/Tauphiimo. Komercijos, Apsaugos Skrynelių, Pinigų 
Siuntimo, Laivakorčių, Apsaugos nuo ugnies, 

ir apsangos nuo Nuosavybių. 

VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS. PRE2. 

WM. M. ANTONISEN, VICE PREZ. 
JOHN I.. BA6DŽIUNAS, 

VJLČH-PREŽ. IR KASIERIUS. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. RALSTED SI., Kampas 33čios CBICAGO 

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

Reikia Sukelti T II r | 
Lietuvos Paskolą! J ĮJ y , J 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI S IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią, rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Fittsburghe. 

icAmėri1.: o s Lietuvių Taryba pripažįsta ir afoiitna remti sutartį tarp 
Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendroves sukelime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant SxX nuos 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Irkite Lietuvos Bonus 
Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 

Už $50.00 reikia inmoketi nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

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

le igu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
derme išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

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

La i gy vuoj a Lietu va! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestąs 
nmiiimi.iMiiimiiiii.:! .1. 
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LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJA. 

Geibiam, Chicagos L. G. D. 
Apskritys! 

Taip, Chicagos apskritys, L. G. D. pirmutinis pakele "riaušes" ir mėgino Įskiepy- 
ti neįsitikejimą Centro Vai-1 
dyba; bet kur jusų darbas, i 
pasišventimas ir surinktos 
aukos? Gerbiamieji, tuščia- 
žodžiavimo užtenka, tuščio' 
pasigyrimo irgi gana. Mažu 
tės lietuvių kolonijos, kur net \ 

po šimtą šeimynų nepriskai-l 
toma; šimtines suaukavo ir j 
prisiuntė Centran; o jus, j Gerb. L. G. D. Apskritys,! 
<iar vis tebesvarstot, ir tebe- 
jieškot budu surinkimui; 
$10,000.00 Kalėdines. 

Kalėdos ir Nauji Metai 
praėjo, — o Chicagos kolo- 
nija pripuolamos kvotos pi- 
nigų Centran nepridavei —j 

$5,000.00 Kalėdinės Lis-! 
tuvos Raudon. Kryžiui pa- 
siųsta, bet%tai ne Chicagos j 
Apskričio sudėta auka. 

$5,000.00 trūksta. Chica- 
gos lietuviai privalo sudėti. | —Išsižiuri, kad ir likusius i 
$5,000.00 suaukaus kitu ko-i 
loni jų lietuviai, — o Chica- 
gos via dar tebesvarstys, te-! 
bejieškos budu surinkimui 
aukų.— 

Gerbiamas L. G. D. Aps- i 

kiitys, skaityk šias žemiaus 
paduotas eilutes:— 

Ir vėl iždas L. G. D. iš- 
naujo pradėjo augti — ne 

dienomis, bet vahandomis.— 
Ižde pas Dr. J. Kūlis' — 

$1,365.32 
1) New Rritain, Conn. 

Skyr. 23 per p. J. Ar- 
žuolaitis .. 302.00 

2) Thorp, Wis. per 
p. F. Mikolainis .... \9.00 

?/) Toronto Ant. Canada, 
p. -J. Bulkus 1.10 

4) Waterbury, Conn. 
Skyr. 44. per Dr. S. Sa- 
pranas 72.00 

r>) West Frankfort, 111. 
p. Alex Partokas hox 
(j56 5.00 

Viso labo pas iždininką 
randasi $1,754:42 

Dr. A. L. Graičunas, 
Sek r. L. G. D. 

LIETUVIAI, temykite, kaip 
? v: rašin e toj ai užrašo jusų 
pravardes ir jų gimtinę šalį. 
Buvo atsitikimų, kur jie už- 
rašo lietuvius iš Rusijos ar 

Lenkijos, taigi reikalaukite, 
kad jus užrašytu lietuviais iš 
Lietuvos. 

Cicero, III. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
ja laikys savo mėnesini su- 

trinkima subatos vakare, 
sausio 3 d., p. Neifo svet.— 
L 500 So. 49th ave. Visi na- 

: 'ai malonėkite atsilankyti, 

PIRMAS PUIKUS BALIUS 
Parengtas Liotnviii Moterų Pašatpinio Kliubo 

S"BATOJE, SAUSIO--JANUARY 3 d., 1920 m. 

SV. JURGIO PARAP, SVET. 
prie 32ro Plaee ir Auburr Ave. 

Pradžia 7vai. vakar*. Ližunga 'JCc Ypatal. 

Kas gali drjstl skustis. kad jam liūdna, ilgu, nūra kur nueiti? Jnigu 
i&tikro yra toki;;, tai kviečiame atsilankyti J mu&Ų balių, čia susirinks 

daug gražaus ir linksmo jaunimo. Beto rengf-jal nuo savęs pasistengs 
suteikti daug džiaugsmo atsilankiusiems, ims bus duodami jraizai bus 

| ir kitokiu pasilinksmirimų-pamarginimij. Atsilankę nesigailėsite, nes 

mušu muzikastai griež visokiu* šokius. Kviečia, KOMITETAS. 

®5^y 

Cicero Lietuviu Liuosybes Namo Bendroves 

BALIUS 
Su daugybe leiaimėjimu 

'iEDELlOJE, SAUSIO-JANU AR Y 4 dieną, 1920, 
J. JUKNfAUS SVETAINEJE, 

4837 W. 141.h Street. 

Pradžia 4 valadu po ploty. Iiižanga 35c Ypatai. 

^ria turime pažymėti, kad i.š priežasties pakeitimo Lauterbacho sve- 

taines į kriaučių Sapą. altas balius yra atkoitas iš Sausio 10 d. Todėl, 
kurie turite nusipirkę serijų, tlkietų ant Sausio 10, 1920 m., bus geri 
tik šiame baliuje. Griež Ohas. Bičiūno Orchestra. KOMITETAS. 

L •. 

Milžiniškas 

IliilIlIlllfllIilIIiPlilull 
Draugystės Lietuvos Karaliaus Mindaugia 

NEDĖLIOJE, SAUSIO-JANUARY l D., 1920 

DiEVO APVEIZD05 PARAP. SVET. 
h j<rif 18tos gatves ir (inion Avenue 

į PRADŽIA 6 VALANDA VAKAR B. 

[ Gerbiamieji svečiai yra kviečiami, taip-pat ir draugijų nariai, be skir 
(• tumo ant mustj baliaus. Busi te 3 užganėdinti, KvicCJa, Komitetas 

uos turinio daug svarbiu 
reikalų apsvarstymui. 

F. J. Lengvinis, sckr. 

Pranešimas. 

SLA. 122 kuopos metinis 
'susirinkimas bus sausio 4 
dieną, 1920 m., 2-rą vai. po 

! pietų, p. Skinderio svetai- 
nėj, 4523 So. Wood gat. Vi- 
si draugai yra prašomi kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti, 
nes yra daug svarbiu įsika- 
lu — Centro Valdybos no- 

minavimas ir k. Atsiveskit 
nauju nariu. i 

K. Genis, SLA. 122 kp. 
fin. seki*. 

MELRGSEPARK, ILL. 

Lietuvių Vartotojų Bend- 
rovė rengia didelį šeimyniš- 
ką vakarėli, sausio 3-čią d., j 
subatoje, JYank and James! 
svetainėje 23rd Ave. ii- La-j 
ke St. 
Užkviečiame visus šerinin-' 
kus ir pašalinius rėmėjus,' 
kurie indomauja DarV>ininkų 
Vartotoja Bendrovės judė- 
jimu šiame momente. 

Darb. Vartotojų Bendr. [ 

Biighton Park. 
Visų šventų Draugystės 

metinis susirinkimas Įvyks 
nedėlioj, sausio 4 d. 1:3C 
vai. po pietų, Pociaus svet. 
— 3824 So. Kedzie ave. Vi- 
si draugai malonėkite atei- 
ti į šį metini susirinkimą, 
nes tarp ko kito turime iš- 
rinkt naują vardą draugijai, 
o tas priklauso nuo visų 
draugų, — taigi būtinai tu- 
ri kiekvienas ateiti ir taipgi 
atsivesti naujų narių. 

Valdyba. 

Pranešimas. 
Draugyste Šv. Vincento 

Fererušo laikys savo me- 

tini susirinkimu, hedelioje, 
sausio 4 d. Pradžio 2-roj 
vai. po pietų, — paprastoj 
svetainėj Šv. Kryžiaus pa- 
rapijos. Kviečiame pribūti: 
visus sąnarius ant šio susi-1 
rinkimo, nes tai yra svar-l 
bus susirinkimas, kuriame 

j bus apkalbama daug nau- 

jų reikalų. Jeigu randasi 
i norinčių įstoti i musų drau- 
gystę, meldžiame atsivesti 
prisirašyti. 

J. Klimas, pirm., 
J. Legnugaris, rast., 

REIKIA LEBERIŲ. i 

Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukite. 

Western Felt Works, 
4115 Ogden A ve., 

REIKIA MERGINŲ IR 
MOTERŲ, prie lengvo dirb 
tuvės darbo. 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. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

Cor. 12tb & Hornan awe. 
Cor. 26th & Western ave. 
4458 S. Hermitage Ave. 
2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina St. 
N. W. cor. rfadlnon & Stato 
S. E. cor. Madison & Frankliu 
Cor. Van Buren & Franklin 
S. W. Ilalsted & Madison 

t N-.: E: Cor. Halsteu & Madison 

) ♦ 'I cl. plioiif Yanls 15J..', 4 

DR. J. KUL1S ; į l.IRTUVlS 2 
♦ r, Y RYTOJAS m CHIltUllCAS į (.ytlo visoUin-^ liras moterų, vaikij ir vyrų 4 
♦ f|iccialiai nyilo limpančia senas ii * 

IKtt>l.'.|>t!nK:is gyrij ligas. 
S. HALSTED ST. ClITCAGCl 

i DR. JOHN N. THORPE į 
♦ GYDYTOJAS IR CillUURGAS j j 1G37 W. 51 ma ir kamp. Marshfiel Į 1 Vnl.: iki !t; it- !! iki 4 ir 7 iki 8 

Telofi.naa l'rospeot. 1157 
i I 

= l'ltone Čanal 257. 

| DR. C. K. KLIAUGA 
UENTISTAS 

== Naitjicnij Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto^ir 2 iki 9 vak. 

i 17.°,9 SO. 1IALSTED STRHHT 
rn CHICAGO 

DR, VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistus 
Palengvjs akių Jtunpimii. kas yra prioi 
žastlml skaudėjimo galvos, svaigulio,į 
aptemimo, nervotunio skaudančių ii j 
u/.augusus karščiu akių lutivos akis i 

katarakto, nemlegt trumparegystė, to-į 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki-j 
muose daromas oxamimas e^ktru, pa- 
rodintis mažinusi:;.s klaidos. Spt'ciaio| 
atyda atkrelpamo i mokyklos vaikus.) 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valau-1 
dos nuo 112 iki S vak. Ntd. nuo 10 ryto' 
iki 1 i)o pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheiniuro storoj 
Kampas Ashlant Ave. 'K«l. Drovor DGfiu' 

PAJ IEŠKAI' brolio Juozapo Sukoc- 
kio, girdėjau, kad apsigyveno Superior 
Wis. 1.Š- Lietuvos pat ina iš Vilniaus 
gub., Lidos apskr, Kor.evos valsčiaus. 
Uubečių kaimo. Turiu labai svarbų 
reikala. Jis pats arba kas apie jj žino 
malones pranešti, ui. prttJH«im<> duosiu 
dovanų. VV1LL1AM SUK0CK1S. P. O. j 
Hox 112. Gaac.trn, Mieli, j 

AUTOMOBILIUS STUDEBAKKR. 
penkių pasužieriu, su visais paranku- 
niiiia, atrodantis kaip naujas, už bito 
teisinga paštui i jiniųi. Atsišaukite: 

J. S .RAMANC10N1S, 
3200 Lowc Avenue, 

Tolophone Drover 7?-S. 

Fasirandavoje kambarys į 
vienai arba dviem ypatom. i 

Gazu apšildomas, elektros I 
šviesa, su visais paranku-j mais. 

l'rad?'* !" -'jus Metus su tobulu akiij regė- 
jimu. taip, kati nieko nepralcistumei per visus 
metufi, kas tau gali liuti naudinga. Toliregystf 
prajalinama. Pasitarkite .su manim prieį ti- 
nant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalin.s akių jr 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
regyslė prajalinama, pasitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o ar/tiekos. Tėmy 
kite j mano paraSa! 

Valandos: nuo 9tos vaK ryto iki 8 vaL vak. 
Nedčlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas "vVashingtone, D. C. ui tikra 
lr geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą., 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą, neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą.,') 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bit.tors visk$ prašalina lr pa 
lieka laimingu, aigij kurie jaučiatės1 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $150, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami pr-lsiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašrkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31fit St., Chicago, II!. 

-—r Tumi m—iiim>i itwm ■![!■■ ra rnr hm—ii ■inm hmh 

j EXTRA PRANEŠIMAS. 

Gerai žinomas Chičagos 
lietuviams lietuvis Dr. G. J. 
Serener, akių specialistas, 
baigęs Northern Illinois Col- 

|lege ir ilgai praktikavęs St. 

įLouis, Mo., atidaro ofisą po 
3255 S. Halsted St. Egza- 
minuoja akis ir pritaiko 
akinius. — Apgarsinimas. 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 

Tročlas transportas siuntiniu (pun- 
du) jau yra rengiamas ir bus išsiųstas 
j Lietuvy, ant laivo, kuris turės išplauk 
t i iš New York'o apio ateinami uu-sc- 

si. Taigi neatidėliokite siuntimo pašei 
pos savo broliams Lietuvoje, uos .*5 i * 
jūsų paselpos didžiu balsu šaukiasi ir 
>-'u didžiausiu nekantrumu lauka, tai^i 
siii.skitf jiems pageibą ir apginkite 
juos nuo ba<lo ir šalčio. 

Mušu Korporacija išsiuntfs ant pir- 
mo laivo "Shortsvillo" <ir>00 pundu 
(baksu), o ant antro laivo "O/.aukee" 
tiSOO pundu, o ant trečio tik ims dar 
uuugiau issiusn nes mušu larpuiuus- 
koji Korporacija atidaro Lietuviški.' 
Departmentą. po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris u>.ba'«?ė pramonės kur- 
ną "Import & Export '.istitute'' ir nuo 

dugniai pažjsta Import ir E.vport. (i- 
veiimą ir išvežimą tuvorii). ir a beiną 
pramonę, ir gauname pundus del iš- 

siuntimą j Lietuvą iš visos Amerikos, j 
Mos asekuruojame siuntinius (pun- 

dus ar baksus) iš savo sklado -17<» 
(!reen\»icli St.. New York. iki pasku-i 
tiniai gelžkello stočiai Lietuvoje nuo 

ugnies, nuo pasigadirJmo tavoro, nuc 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusŲ siuntiniai butinal ilkslaj 
persiųsti jusii broliams ir gentėms ar-| 
ba gausite savo pinigus atgal jeigu 
kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rąžykite j 
Lietuvišką Terptautifiką Pramonės 
Bendrovę po užslvardinimu: 
SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13-21 Park Ko\v. Ne\v York. N. Y. 

TfiMYKITK! 

DIDŽIAUSI KAMi; BAR- 
GRNA1. 

Kas turite kelius šimtus d »- 

lerių ar tarmą, galite, beveik, 
pusdykiai nupirkti ar išmainy- 
ti į bile katra viena ar į visus 
šiuos žemiau paaiškintus, ge- 
ros vertės namus. 

y. Raudonų plytų puikiame 
padėjime mūrinis namas prie 
puikios gatvės, neti li nuo 

(North Side), Lietuviškos baz 
nvčios, statytas ant 4 lotų ir Į 
turintis 4 didelius storus. Ant 

antrų lubų gyvena 10 famiiijų. 
4 ir 5 kambariai, kožnai fami- 

lijai. Ant trečių lubų teipgi gy 
vcjna 10 famiiijų su tiek pat 
kambarių. Yra gesas, electri- 
k' is, Toileti, Maudyklės ir kiti 
moderniški intaisvmai. Visi 
kambariai yna visados išrenda 
voti. 

2. Naujas puikių plytų mūri- 

nis namas ant )S:>tith\vest 
Sidc) puikiausios gatves, 60 

pėdų frontas, 2 didelį storai, 
11 kambarių dėl dviejų faniili- 
jų ant antrų lubų, taipgi Gesas 
Electric, Toiletai, Maudyklės, 
Stcam Heat ir visus kitus mo- 

derniškus intaisvmus.j 
3. Puikus mūrinis uaaja* 

prie: pat Lietuviškos Švento jur 
gio bažnyčos ant (Bridgeport) 
Statytas ant Trijų lubų kur gy 
vena 6 familijos parsiduoda la- 
bai pigiai. 

\ isus augščiau minėtus na- 

mus gali paifti ant bile kokių 
pirkikui geriausiai prieinamų 
išlygų, ar išmainyti ant farmų. 
Tie yra tikri geri bargenai. 

Teipgi urime visokių gerų 
farmų ir namų ant pardavimo 
ir mainymo. 

Liberty Company 
3416 So. Wallace Street., 

Chicago, 111. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA LEBERIŲ. 
j faundry. Pa3tivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

REIKTA 
L E H E R I U 

PastOMis darbas. 
Mums reikia 50 vyrų. 

Atsišaukite: 

23eia ir So. Racine A ve. 

KKIKIA 
Y:dusi poni dirbti lengva na- 

I imi darbą. I )uosiihc kambarius 
su rakandais, šiluma ir Į^cai 
mokėsime. Atsišaukite: 

Alrs. I )r. Mcverovitz, 
313(» Douglas i»lvd. kmpas 

Trov St. 
Telefonas Lavvndale lJ2. 

REIKIA MOTERŲ 
Operatorkų prie power 

machines, prie siuvimo juos- 
tų ir pirštinių. 

Stall & Dean 
855 Elston Ave. 

REIKIA VYRŲ. 
Operuoti Singer sewing 

machine }>rie drapanų siuvi- 
mo. 

Stall & Dean 
855 Elston Ave. 

REIKALINGAS LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 

kuris nusimano nors kiek npie laik- 
rodžiu taisymą arba kas turi norą iš- 
mokti, tai aš išniokinsiu ir pasiliks 
pas mano dirbti, nes man visuomet 
reikalingas laikrodininkas. Atsišaukite 
greitai. 

WILLIAM UULEVICII, 
814 State Street, Racie, \Vis. 

REIKALAUJAMA anglių mainin- 
riu su šeimynomis ir nevedusiu j Kon 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, už 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streiku 
nėra. Kreipkitės: CO S. Canal Streot. 

REIKALAUJAME AGEX- 
T r. 

Reikalaujame pramoninin- 
kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartų žmonėms ^aip 
siųsti pašelpa giminėms į Lie- 

tuvą. Mes prisiusime pilnas in- 

strukcijas ir atlyginsime už p:i 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čevervkų), 
drabužių (dry goods) ir gro- 
sernių krautuvių savininkams 
tą apsiimti. Rašykite į Lietu- 

višką — Terptautišką Pramo- 
nes Bendrovę, po vardu. 

Slavonian Trading Corpora- 
tion, Ine. 

13-21 Park Row Nevv York, 
N. Y. 

♦ »•••••#' 

IPhones: 
Yards 155—651 a 

Residence Phone Drover 77S1 ♦ 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
♦ DRUG STORE—APT/CKA t t Pildome Visokius Receptus ♦ * 

3601 SO. HALSTED ST. CHICAGO* 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti i 
talsus varimui degtinas, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varem? 
degtinę ir alų. šioS formulos (receptai 
yra prisiunčiami per paštą.. Pasiskubini; 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženkiin- 
liais. 

| W7LLIAM KLAES INSTITUTE 
I DEPT. 57 MfLWAUKEE. WI 

DR. M. T. STRIK0LI5 
TilETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Houlevard lCfi 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir i:!'.() 
iki 8::i0 vak Nedol. 9 iki 12 dh ni 
Namai: 2914 W, 43 st. McKinley 213 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

VDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Iloselnndo: 10!)U0 Micbigun A\o. 

Teli fonas Pulltnan 3(2 ir 3180 

Chic. ofisas: 4.115 S. Wood S t. 
Tik Kctvc.-go vak. nuo S :30 iki 7. 

Telefoną". Yarils 723. 

Y GYDYTOJ \S IK CHIRURGĄ? 
i Ofisas: 4712 S. Ashland Av«\ 
■£ ToL Drovor 7MJ 
X Valandos: f* iki 12 ryto. 2 iI* i 1 
•!* 1)0 pietŲ. 7 iki !i va k. 
£ Rrzidrmcija: 3330 \Y. CCth S'_. 

Teh*phono Pronpoct S~»S." 

I Dr. M. Herzman 
I IŠ RUSIJOS 
f Gerai lietuviams žinomas per 16 meti; 
f kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
L akušeris. Gydo aitrias ir chroniškas Ii- 
.♦ vvnj, moterų ir vatKtt, pagal nati- 

J, jn.i ia- metodas. X-Ray ir kitokius clel 
> Iro-, prietaisus. Ofi-as ir labaratorija. 
t* 1023 W. 1S-TH STREET 
K nitoli Fivk Street. 
.* Valandos: nuo 10—12 (ietų ir 6—2 

vatarais. Telefonas Canal 3110. 
> C,y v.- 3112 SO. HALSTED STH. 
^ Valandos: 8 -9 ryto liktai. 

v ̂  N'VVVVVVV V v V "U v !, 
Telejhone Drover 7042. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

J J 
Valantis: nuo 9 rvt» i'.i 9 va!;aie. j Nc«10lioi;:is pa;,al sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

? 
AAi 

į VALENTINE DRESS- 
| MAKING COLLEGE 

SARA PATEK. Principal 
| Mokina siuvimo, kirpimo, dtsięning. die- 
C nomi* ir vakarais dcl l".znio ir namų. 
| Paliudijimai išduodami ir vilios parūpi- 
j narnos Dykai. Atsilankykite r.rba rašykite 
| o mes pasistengsime suteikti pa tari nu. 

[ -2407 W. Madison St. 6205 9o. 
\ Halsted St. Io50 Wells Street 

Te'. Yards 3654. AKUsERK.A. 

Mrs. A. 
Michniewich 
P.aigusi Akušerijos k c 

lcgija; ilgai praktika- 
vusi Pcnnsilvanijcs 
liospitnlf-se. Pasekmių 

| gai patarnauja prie 
gimdymo. Duotla rot';} 

I visokiose ligose moto 

I rims ir merginom'. 
i 3113 80. Halsted 

(ant antni lubų) 
Į CIIICACO, 1LL. 
i\to 6 iki 9 ryto ir 

I Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vilai vakaro. 

DR. J. SHINGLMAN , 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką 

Spociališkuma'j. 
1229—t9th Ave. *el. Cicero 3656 

Ofisas': 49th Ct. prie 13-tos. 
Telefonas Cicero 49. 

Dr. G. M. Glasčr į 
TELEFONAS YARDS G87 į 

3149 SO. MORGAN ST, kortė 32. į 
Specialistan-MotferiškŲ, Vyrišku 

ir Chroniškų Ligy. 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų, < 

6—8 vak., NeJėl. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 mptai 

ITelephone Drovtrr 5052. 

DR. A. JUOZAITIS 
» DENTISTAS 
j 3261 HA7~STED ST„ CIIICAGO 
\ Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakarf. 

j Nrdėliomis i agsl sutartį. 

I P-LE E. G. MAKAR 
i ...Piano Mokytoja... 
| 4515 SO. \VOOD ST. CHICAGO 
= Duoda lekcijas skambinimo pianu 
= pagal sutartį. 
5 Baigusi muzikos mokslus Oiicagos 

Musical Collcgc. 
ni^MiLuiuiUiiUiiUtiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiillltiliiilliililllHlliliillliitiifiltliliilHiilll 

rengiamas 

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŠKŲ KLIUBU 

SAUSIO-JAN. 3. 1920 
Pilsen Auditorium 

1655-8 Blue Island Av., piie 18-tos 
|||||Į|||||||liliiHIII!IIHIII!UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl|l||in||i,ii,,ii',w<niiiinn,i"""".""""1" ....................... ■■ 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. ĮŽANGA sCTp/SaT 
Kviečiame visus atsilankyti į šį puikų balių; 

mes negarsiname gerų laikų, bet parodome. 
MUZIKA F, J JERECK 
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