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Kolčako valdžia grius, 
Rengiama apkaltinimai prieš 1,500. 

* 

Turkai rengiasi kovoti už Konstantinopolį. 
ICOLČAKO VALDŽIA 

GRIUS. 

Pekin, sausio 3 d. — Sibi- 
jinis paėjimas pasiekė ar- 

šiausią laipsnį ir reikia ti- 
kėtis, kad Kolčako valdžia 
bus nuversta. Bolševikinis 

i judėjimas, prasidėjusis adm. 
■Mjtolčako užpakalyj aiti Kras ! 
^nojarsko, kur bolševikiniai 

palinkimai buvo matomi 
net stipriausia omskinės val- 
džios laiku. Irkutske social- 
revoliucionierai sutvėrė val- 
džią priešingą Kolčakui ir 
bolševikams. 

Kolčako silpnumas apsi- 
reiškia jo paskyrime Seme-j 
novo vyliausiu rytų Sibiro 
kareivių vadu. 

Čekoslovakų vadas yra 
ties Irkutsku, kur centruo- 

jąs! socialistų kariuomene,1 
susidedanti daugiausiai iš • 

pabėgusių iš Kolčako, ka-; 
reivijos, iš darbininku ir 
kaimiečių iš neutrakte juos- Į 
tos ir č^kų kareivių. Jis ne- i 
leidžia Kolčako pajiegomsj 
malšinti maištininkus. 

Admirolas Kolčakas yra: 
dabar tarp dviejų ugnių ir 
jei talkininkai jam tuojaus 
nepadės, suirutė duos bol-' 
ševikams progą sustiprinti! 

-T3avo pozicijas. 
Kolčakas laukia paramos: 

nuo japonų, matydamas,! 
kad kiti talkininkai negali, 
ar nenori jam toliaus gelbė- 

^ ti. Nors japonai norėtų pa- 
SM^bėti Kolčakui ir lokiu bu- 

gauti koncesijas Sibire, 
^bet yra abejojama, kad ji 

galės jam pagelbėti, turė- 

dama pilnai kliūčių pas sa- 

ve namie. Japonijos tolesnis 

įsikišimas daug pirklausis 
niro to, ką daris Suv. Valsti- 
jos ir kaip jos žiūrės į Ja- 

ponijos įsikišimą. 

RENGIAMA APKALTINI- 
MAI PRIEŠ 1,500. 

Chicago, Lll,, saus 4 d.— 
Va'stijos prakurorui Hoyne 
padalius užpuolimą ant 

"raudonųją" ketverge po 
pietų, federalė valdžia taipgi 
užpuolė juos čia ir keturiose 
dešimtyje kitu miestų. Nors j 
deportuoti bus galima gal 
tik keli šimtai, bet specialis 
valstijos skundavedys H. A. 
Berger vakar rengė apkal- 
tinimus prieš 1,500, o dar 
kiatos vis nepasibaigė. 

Visuotinojo porkuroro pa-j 
dėjėjas, John T. CreightonJ 
kuris veda valdžiai vietos! 
kratas, kas del federalių kra 

pasakė, kad areštavimai 
'tol nepasibaigs iki nebus 
suimti visi tie, kurie norima 
areštuoti. 

Vakar Creighton panika* 
lavo dar 90 varantų. Ikišiol 
po areštu yr 225 vyrai. Su- 
vimim 600 žmonių, kuriuos 

iMF"" mSŠn!ĘB^h'rV' $1^ 

suėmė fecleralės valdžios, 
ištyrus pasirodė, nekaltais 
ir tuo tarpu tapo paliuosuoti.! 

Valdžios agentams ligšiol| 
nepavyko surasti I. W. W. j 
buvusio raštininko kasinin-' 
ko W. I). Haywoodo. Bet į| 
prokuro Hoyne'o ofisą at-! 
ėjęs advokatas Otto Christ-j 
ensen, atstovaujantis I. W. | 
W. organizaciją, pasakė, j 
kak Hayvvood pasiduosiąs! 
valdžioms panedėlio vakare. 
Jis faipgi užreiškė, kad ap-į 
siima pristatyti visus kitus 
aidoblistus, kurie yra reika-' 
laujami. 

Girdi, "aš apsirūpinsiu j 
jais visais. Aš pristatysiu tin i 
kamu laiku kiekvieną esanti j 
jurisdikcijoje teismų šitos j 
šalies, iškaitant Haywoodą ir j 
kitus paminėtus varantuose j 
I. W. W. nariams." 

Chicagos radikalai busią de- į 
portuoti tėgiu menesio 

laiko. i 

Ateivybės oficialai ir vy- j 
riausias visuotinojo prokuro-' 
ro padėjėja.® John T. Creihg I 
ten vakar užreiškė, kacl fe-, 

deralių valdžių areštuotieji 
radikalai Chicagoje busią de ; 
portuoti bėgiu mėnesio lai-; 
ko. 

Tuojaus po perklausų tie j 
radikalai, kurie : įgalės išsi-' 
teisinti iš jiems daromų ap- 
kaltinimų, bus siunčiami 
ant Ellis salos. 

\ Jei kaltinamojo svetimša-! 
lio pati yra kitokių pažiūrų 
kaip jos vyras ir yra pripa- 
rodoma, kad ji pati gali sa- 

ve užlaikyti, tąsyk jai lei- 
džiama bus pasilikti. 

TURKAI RENGIASI KO- 
VOTI U2 KONSTANTI- ! 

NOPOLI. 

Paryžius, sausio 3 d. —i 
Turkai matydami, kaip tai 
kos konferencija per vie-, 
nuoliką mėnesių sprendė ir J 
nenusprendė ir aure d am i aiš! 
kius pavyzdžius, kaip talki-1 
ninkai elgiasi su Fiume iri 
Rumunija, nusprendė patįs 
paimti ir vesti Tukijos rei- 
kalus visai nesiklausę talki- 
ninkų. 

Buvo atvira paslaptimi, 
kad jei turkai tylės, tai jų 
žeme pasidalins jų priešai 
be jokio atsižiūrėjimo į 
juos. Taigi jie, tą žinodami,; 
nusprendė* netylėti. Po mu- 

sių pertraukimui jie suorga- 
nizavo naują tautinę parti- 
ją su gen. Kemel Paša pry- 
šakyj, kuris Įsisteigė sau 

sostinę Erzerume ir suorga- 
nizavo kariuomenę nuo 200, 
000 iki 500,000 vyrų, pasi-1 
rižusių iškovoti Turkijai j 
bent tiek, kiek gavo Vokie-: 
tija. Kemel Paša spalio mė-, 
nesyj nuvertė pasiduodan-Į 
čiąją valdžią Konstantino-i 

vCr* 

polyj ir dabar reikalauja iš 
talkininkų taikos pagal ke- 
turioliką punktų. 

Turkai yra puikiame stra 
teginiame padėjime fiziniai 
ir diplomatiniai. Karės ži- 
novai sako, kad talkininkai 
turės arba pasiųsti milijo- 
ną kariuomenės turkams 
malšinti, arba jų reikalavi- 
mus išpildyti. 

KIEK IR KUR RADIKALU 
SUAREŠTUOTA. 

Washington, saus. 3 d. — 

Iš daugiau kaip 4,500 suaręs 

tuotų vakar ir šiandien už- 
puolimuose padarytuose vi- 
soj šalyj, kaip vyriausio pro- 
kuroro padėjėjas užreiškė, 
2616 pavedama Justicijos 
skyriui deportuoti. 

Pranešimai, Garvan sako, 
liečia daugiausiai svetimša- 
lius ir, toli gražu, nėra pilni. 
Pagal miestus skaitlinės yra 
tokios: 

New Yorke — 201 "aiš- 
kių kaltininkų," baisi apštis 
literatūros, užrašų ir organi- 
zacijos knygų suimta. 

Nevvarke — 300 "aiškių 
Kaltininkų" su valstijos vi- 
suotinu komunistų partijos 
organizatorium. 

Detroite. — daugiau kaip 
600 suareštuota, 207perklau- 
sinėta ir nei vienas nepaleis- 
ta. Areštuota lenkų komu- 
nistų laikraščio "Glos Robot 
niczy" redaktoriai Dmowski 
ir D. Elbaum. 

Hartforde — 12 suareš- 
tuota ir paimta vietos ko- 
munistų partijos čarteris ir 
literatūra. Bridgeporte areš- 
tuota 12, Waterburyj 5 ir 
Ansonijoj, 5. 

San Franciscoj suarštuo- 
ta 28. 

Kansas Cityje suareštuota 
45. 

Toledoje suareštuota 13 ir 
paimta "didelės vertės" re- 

kordai. St. Paul'yj suareš- 
tuota 13. Clevelande 100 su- 

areštuota ir tik keli paliuo- 
suoti. 

Baltimorėj ^oštuota 24 
ir paimta keli t^iai litera- 
tūros ir latvių komunistų 
partijos narių surašas. 

Bostone suimta bUO žmo- 

nių, tarp jų yra komunistų 
partijos organizatorius Ka- 
kalius. 

Brocktone suimta 100 
žmonių, mažne visi lietu- 
viai. 

Pittsburge areštuota 24; 
St. Louise 55, daugiausiai 
kroatai. 

New Hamphsire suareš- 
tuota apie 200, bet smulk- 
menos nepaduota. 

POLICIJA IR SINN FEIN- 
NERIAI AIRIJOJ ŠAUDĖ- 

SI 4 VALANDAS. 

Cork, Airija, sausio 4 d.— 
G^rringtohill kaime už 9 
mylių nuo čia Sinn Feineriai 
užpuolė policijos kazarmes 
ir šaudymas tarp jų tęsėsi 
keturias valandas. Vienok 
abi pusės viena kitos neįvei- 
kė ir išbaigę patronus persi- 
skyrė, nei v jena pusė nepa- 
liesdama nuostolių. 

ŠIAURĖS TYRINĖTOJAS. 

j William B. Valin, garsus 
! tyrinėtojas ii" vadas Johno! 
| Wanamakerio ekspedicijos 
Į šiaurius, kuris nesenai su-i 
grižo i Suv. Valstijas, išbu-' 
vęs lediniuose šiaurės kraš- 
tuose du metu. Šitas tyrinė- 
tojas,. bekascFamas žemę į 
tam tikrame tolume nuo jo 
aplankytų eskimų kaimų at- 
rado daugybę eskimų šėtrų 
vadinamų ilgus, visai; 
Įšalusių leduose. Bekasda- 
mas toliaus, jis atrado ku- 
inus aprengtus driedžių kai- 
liais, ančių kaiilai, ir 
jtt. Buvo nurodymų, kad ši- 
|tie kūnai stovėjo įčalę lede 
| ištisus šimtus metų. Daugy- 
| bę tų grobių jis pasiuntė na- 

įmon, bet drabužiai paliesti 
oro tuojaus subirėjo į šmo- 

| tus. Šitas rinkinys bus padė- 
| tas Pennsylvanijos universi- 

Įteto muzėjuje. 

ANGLAI NORI GAUTI 
PASKOLĄ SUV. 
VALSTIJOSE, 

New York, sausio 3 d. — 

Sir Geo. Paish, buvusis Sta- 
tisto redaktorius ir finansi- 
inis Anglijos valdžios pata- 
irėjas karės laiku, apie kuri 
buvo rašyta, kad jis čia at- 
vyko gauti 13 bilijonų pas- 
kolos talkininkams, paaiški- 
no savo atvykimo tikslą. Jis 
pasakė, kad jis atvyko čia 
ne kaipo Anglijos išdo, ar 

užsienio raštinės atstovas, 
ar kokis kitas oficialaš, bet 
kaipo privatinis žmogus. Jis 
atvykęs čia supažindinti 
Amerikos bankininkus su 

tikru finansiniu ir ekonomi- 
niu padėjimu Europos ša- 
lyse ir paraginti Ameriką 
gelbėti pasaulį nuo didžiau- 
sios nelaimės, kokia jį kuo- 
met buvo ištikusi. 

Jo nuomone butų didelė 
pagelba jei amerikiečiai 
paskolintų 2 bilijonu dole- 
rių. Paskolintų juos ne ban- 
kininkai, kadangi jie skolin- 
ti ilgam laikui negali,, bet į milijonai pačių žmonių. Už- 
tikrinimų įutai paskolai duo- 
tų ne kokia viena Europos 
šalis, bet tautų rlyga. 

Unijos pasmerkia 
valdžių užpuolimą 
ant radikalų. 

Chicago, 111., sausio 4 d.— 
Chicagos Darbo Federacija 
vakar vienu balsu priėmė re 

zoliuciją, kurioje paskuti- 
nius valstijos ir fedarlės 
valdžių užpuldinėjimus ant 
radikalių elementų višnu 
milžinišku suokalbiu vadina 
išnaikinti darbininkų organi 
zacijas Suv. Valstijose. 

Rezoliuciją Įnešė cigar- 
ninkų unijos 527 lokalo de- 
legatas, reikalaudamas, kad 
valdžia sustotų dariusi už- 
puolimus. 

Maliorių unijos 275 loka- 
lo delegatas pasakė, kad,jo 
lokalas pradėjo braukti lau- 
kan visus tuos narius, kurie 
priklauso prb Amerikos 
Legijono. Jis iš\adino juos 
kapitalistinės sistemos įran- 
kiais ir ragino kitus delega- 
tus pasielgti taip pat. Šitam 
jo užreiškimuį visi plojo, 
bet nieko tame nebuvo tar- 
ta. 

AREŠTAI RYTUOSE. 

Phialadelphia, Pa., saus. 
3 d. — Tardymas menamų 
radikalų, suimtų Philadel- 
phiojos apskrityj justicijos 
skyriaus agentų su vietos 
policijos pagelba eina toliua. 

Apie Scrantoną ir Willkes 
Barre, Pa., Trentoną ir Cam 
cleną, N. J. ir kitose artimo- 
se vietose suimta daugiau 
kaip 700 vyrų i. moterų. Iš 
sito skaitliaus apie 350 buvc 
šitos šalies piliečiais; bety- 
rinėjant pasirodė, kad jie 
nėrą niekuomi nusikaltę ii 
todėl tapo paleisti. 

Sulig valdžios agentų per 
detinio Toded Daniels tvir- 
tinimu daugiaus kaip 15C 
tyrinėtųjų yra svetimšaliais 
ir jie visi busią deportuotais. 

Beveik 400 tariamų ladi- 
kalų buvo suimti pačioj Phi- 
ladelphijoj, pusė jų suimta 
svetainėje prie North Sixth 
gat., kur Lietuvių Socialistų 
Choras turėjo koncertą ir 
kur turėjo savo sėdybą "Phi- 
laclelphi]'os mokykla sovie- 
tinei Rusijai Gelbėti" ir 
"Rusų Socialistų Lyga." Bu- 
vo padaryta krata komunis- 
tų partijos knygų sankrovoj 
ir ten konfiskuota daugybė 
literatūros. Daugybė pavie- 
nių buvo suimta jų namuo- 

se. 

Trentone, Camdene ir ki- 
tuose pietinės Jersey mies- 
tuose suimta 72 vyrai ir 3 
moteris ir trįs automobiliai 
sakamos maištingos literatu 
ros paimta. 

DENIKINAS PRAŠA- i 

LINTAS. 

Londonas, sausio 3 d. —Į 
Sulig bevieliniu pranešimu,! 
apturėtu čia iš Maskvos ir, 
privedančiu pranešimą iš 

j Lietuva jieško paskolos 
Amerikoj. 

» 

Estonija riša žemės klausimą. 
LIETUVA JIEŠKO PA- 
SKOLOS AMERIKOJ. 

Washington, D. C. — Lie- 
įtuvos Finansinė Misija, kuri 
čia atvyko, žada prašyti, 
kad Suv. Valstijos atspaustų 
Lietuvai naujų pinigų pakei- 
timui dabar vartojamų ten 
ir susidedančių iš markių ir 
rublių vokiečių valdžios iš- 
leistų jai Lietuvą okupuo- 

Ijant; tie pinigai išneša mi- 
! 15joną markių ir jie yra už- 

rinti užtikrinimais vokie- 

.uzaa nori iš vokiečių gau- 
bankuose. Lietuvos vai- 

tuosius ir dabar kursuojan- 
čius pinigus ištraukti iš var- 

tonės ir sudėti juos į bankus 
kaipo užtikirnimą leidimui 
naujų šalies popierių, tokiu 
budu pagelbint išrišti meta- 
linės atsargos stokos klausi- 
mą. 

Oficialis Lietuvos Finan- 
sinės Misijos buvimas prasi- 
les su jos pribuvimu W \h~ 
"ngtonan sausio 5 a. 

Du jos nariai, buvusis Ka- 
rės Ministeris p. žadeikis ir 
buvusis Finansų Ministeris, 
p. Vileišis žada kreiptis į 
Valstybės Sekretorių ir pra- 
syti pritarimo toms pasko- 
loms. kurias Lietuvos val- 
Ižia nori užtraukti Su,T. Vai 
stij( :e sumoje $100,000,000. 

Lietuviai sako, kad visa sko- 
la užtraukta užsienvj ir na- 

mie išneša tik 143,000.000 
markių, ir kad ją daugiau 
negu viršija skolos šaliai sie 
kiančios apie 3,000,000,000. 
markių. 

ESTONIJA RIŠA ŽEMĖS 
KLAUSIMĄ 

Dorpatas, gruodžio 26 d. 
(Per kurjerą Į Paryžių). — 

Estonija nužengė toliaus ne- 

gu Latvija. Pastorojoj res- 

publikoj vis dar valdžia yra 
rankofce stiprios socialistų 
grupės ir buržuazijos, o ša- 
lies rinkimai bus gal tik už 
kokių šešių mėnesių po pa- 
liuosavimui šalies nuo prie- 
su. Estonijoj gi steigiamasis 

I susirinkimas jau sušauktas. 
Kontrolė beveik visa yra so- 

cialistų rankose, bet šituos 
socialistus kairieji elementai 

i vadina smagiai palinkusiais 
I jArie* dešinės. Vienok tas nė- 
|ra tiesa, nes šita valdžia ža- 
da dalinti šalies žemes ir di- 
džiuosius dvarus kaimie- 
čiams neduodama jokio at- 

lyginimo už jas savininkams. 
Pramoninio atstatymo' kol 

kas nedaro dėlto, kad tai 
yra žemdirbystės šalis ir ji 
nori pirmiausiai išrišti že- 
mės klausimą. 

Taganrogo, gen, Denikino 
.'aidžia pietų Rusijoje tapo' 
įuversta ir i Denikino viotą 
;apo paskirtas gen. ,Roma- 
novski, kaipo bolševikų prie 
?ų vadas. 

Iš pranešimo matyti, kad 
;lel sumušimų visu frontu 
įesusiklausymas įvyko jo 
stabe ir jo valdžią pakeitė 
grupė žinoma kaipo "Voz- 
roždienie Rosii" (Rusijos 
Apsigimimas). 

Toliaus pranešime sako- 
jma, kad bolševikai užėmė 
sviarbias stotis Jusovo ir 
Dolia ir maršuoja ant Ma- 
riupolio, svarbaus uosto 

pas Mėlynąsias juras. 

Šitoj apielinkėj paimta 
daugybė kanuolių ir kitų 
daiktų ir taipgi visa Mar- 
ciiovo divizija, kuri buvo 

puikiausia Denikino korpu- 
se. 

BIJOSI, KAD ANGLIAKA- 
SIU STREIKAS 

NEATSINAUJINTŲ. 

2,000 Suv. Kas. Darb. šuva- į 
žiuos Cleveland&n panedelyj! 

Chicago, 111., sausio 3 d.—' 
Kilus nesutaikomiems gin-' 
čarnš šiandien, pradedama 1 

bijotis, kad angliakasių strei 
kas vėl neatsinaujintų. Du 
tūkstančiai Suv. Kas. Darb. 
delegatų suvažiuos panedė- 

lyj Clevelande, O. specialėn 
konvencijon, kur laukiama, 
radikalai bandys pakreipti 
suvažiavimą prie reikalavi- 
mo dar didesnės mokesties. 
Konvencija buvo nusileidi- 
mu Illinojaus valstijos ang- 
liakasių unijos prezidentui 
Fr. Faringtonui, kuiram 
buvo pastatę reikalavimus 
tos unijos nariai paskiausiai 
grįžtantieji prie darbo, kon- 
vencija yra atsakymu į jų 
reikalavimus. 

IŠKLAUSINĖJIMAI BELA 
KUNO BYLOJ 
PASIBAIGĖ. 

Budapeštas, gruod. 31 d. 
(Pavėluota). — Aųgščiausis 
teismas nagrinėjusis Bela 
Kuno, buvusio Vengrijos ko 
munistų diktatoriaus bylą, 
pasibaigė šiandien. 

Vengrai vėl bandys reika- 
lauti, kad austrai jį išduotų. 
Liudijimai tvirtina, kad Be- 
lą Kuh esąs kaitas už 23(i 
užmušystes, 19 apiplėšimų ir 
suvartojimą 197,000,000 ko- 
ronų komunistų propagan- 
dai vienoj Viennoj. 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkėjc. 

Šiandien dieną ir vakare 
sniegas ir šilčiau, utarninke 
gal bus gražu. 

Saulėtekis, 7:17 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:33 vai. vak. ! 

I 
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Lietuvos Finansinė Misija, atlikusi pa- viršutiniai savo reikalus ir šiek-tiek su- 

tvarkiusi clalvkus vVashingtone ir New Yorj ke, gruodžio 30 d. (1919) pribuvo j Bos-; 
f toną. i»iat, Komisija pasiryžo aktyviską savo veikimą pradėti Bostone ir, abelnai 
Naujojoje Anglijoje. 

Apie Misijos darh $ ir pribuvimą į Bostoną "Sand." paduos sekantis prane- šimas: "Darbas eina gerai ir visi vietos 
angliški laikraščiai deda didelius prielan- kius aprašymus apie Lietuvos Misijos dar- 
bus. 

"Stotyje patiko valdžios atstovai, Ame 
rikonų draugijų atstovai, angl. laikraščių 
reporteriai su fotografų aparatais, liet. ka- 
reivių būrys sn Įeit. Bagočium, liet. laikr. 
atstovai, komp. M. Petrauskas, didelė mi- 
nia draugijų atstovų ir keli kunigai. 

"Gubernatorius ypati^kai užtikrino 
valdžios pagaibą Lietuvai". 

Iš to pranešimo matosi, kad Misija ta-j po sutikta labai iškilmingai ir kad vietosi 
lietuviai yra labai uantere^uoti J^etuvos pasiuntiniais ir jų veikimo siekiu; Todėl 
nėra mažiausios abejonės, kad Bostono ir 
apielinkės (ietuviai, tarpe kurių pradėtas 
formališkas Lietuvos Laisves Paskolos va- 
jus, puikiai atliks saivo priedermę linkui 
Tėvynės ir Tautos ir kartu parodys pavyz- 
dį visiems Airerikos gyvenantiems lietu- 
viams. 

Ncpruali bus pažvelgti j Bostono ir, 
abelnai, Mascachusetts valstijos lietuvių 
rengimąsi priderančiai sutikti Lietuvos pa- 
siuntinius. 

Gruodžio 18 d. So. Bostone—Nuterio- 
tos Lietuvos Draugų Komiteto iniciatyva— 
j vyko Mass. valstijos lietuvių draugijų ats- 
tovų ir visuomenės veikėjų Konferencija— 
sutvarkymui Lietuvos Misijai maršruto ir j 
aptarimui teikimo pagelbos Lietuvai. Toje 
Konferencijoje dalyvavo apie 200 ypatų 
Konferenciją atidarė ir vedė N. L. D. K.- 
to pirm. A. Ivaškevičius. 

Pirmiausiai buvo perstatytas planas 
apie Misijos sutikimą ir jos veikimą. —: 

Misijos buveine paskirta "Copley Plaza", 
viešbutis, kur sustoja Įvairių valstybių at-j 
stovai. Tą pačią gr. 30 d. Misija — sulyg, 
plano — aplanko valdžios Įstaigas ir at-' 

lieka Konferenciją su finansieriais, laikraš- 
tininkais ir profesoriais "City Club" salė- 
je. Gruodžio 31 d., vakar, iškilminga va- 
karienė So. Bostono lietuvių salėje Misi- 
jos pegerbimui. Sausio 1 d. pasiuntiniai 
kalba (po pietų) Cambridge ir Norwood'e, 

: vakare So. Bostone, Mass. (Municipal na- 

me). Sausio 2 d., vakare, pasiuntiniai kal- 
ba 'Lawivnce ir Montello Mass. Sausio 3 d. 
kalba Worcestervj, Mass. Sausio 5 d. Mi- 
sija vyksta Washingtonan, užbaigimui rei- 
kalų su valdžia, o paskui — New Yorkan 
delei galutino sutvarkymo Lietuvos Laisvės 
Paskolos vajaus. Iš New Yorko pasiunti- 
niai patrauks \ žymesnes lietuvių kolonijas. 

Kaslink rėmimo Lietuvos paskolos — 

Konferencija vienbalsiai išnešė sekančią re- 

zoliuciją: 
" Stovėdami už pilną Lietuvo's neprigul 

mybę, pripažindami, kad dabartinę Lietu- 
vos valdžią reikia remti ir žinodami, kad 
Lietuvai finansinė parama yra reikalinga, 
— Naujosios Anglijos lietuviai veikėjai ir 
draugijų atstovai, susivažiavę į N. L. D. K- 
to Konferenciją, gr. 28 d., 1919 m., Liet. 
Svet., So. Bostone, išsireiškė už rėmimą 
Lietuvos valdžios paskolos Amerikoje". 

Konf. pirmsėdis padavS propoziciją, 
kad N. L. D. K-tas išparduotų nors už mi- 
lijoną dolarių Bonų. Tečiaus, aptarus Bo- 
nų pardavinėjimo Klausimą plačiau tapo 
vienbalsiai priimta sekanti rezoliucija: 

"Kolonijos susitvarko Bonų pardavi- 
nėjimo budą. o pinigai už Bonus turi bū- 
ti siunčiami Nevv Yorkan į tą centrą, ku- 
riame darbuosis Lietuvos valdžios atstovai: 
adv. J. Vileišis, majoras P. Žadeikis ir kun. 
J. Žilius". 

Taipgi likosi išnešta rezoliucija, kurio- 
je reikalaujama, "kad susidariusis New 
Yorke Liet. Vai. Bonų pardavimo komite- 
tas paliuosuotų iš savo tarpo p. Mastaus- 
ką, kuris yra išrinktas to komiteto kasie- 
»ium. Reikalavimą jo prašalinimo pama- 
tuojame jo neištikimybe Lietuvos laisvei ir 
nužiūrėjimais veikime prieš Lietuvos lais- 
vę. Mes taipgi pageidaujame, kad minėta- 
me Komitete nebūtų duodama atsakomybė 
nesančios vietos Mastausko bendradar- 
biams, nužiūrėtiems draugavime su Lietu- 
vos priešais". 

Iš augščiau paduoto aprašymo mato- 
me, kad Nuteriotos Lietuvos Draugų* Ko- 
mitetai Bostone, o taipgi Massachusetts 
valstijos lietuviai-tėvynainiai, veikia su pil- 
nu pasišventimu ir energija. Nėra abejo- 
nės, kad N. L.D. K-tas sulos labai svarbią 
rolę šiame Lietuvos Laisvės Paskolos va- 
juje. 

Žinoma, reikia taipgi tikėties, kad ir 
kitų kolonijų lietuviai, su savo vadais-vei- 
kėjais priešakyje, sąžiningai ir prideran- 
čiai atlikti tą didžiausios svarbos užduotį 
linkui Lietuvos ir Lietuvių Tautos. 

''Raudonieji" nesulaikomai traukia 
"užtekančios saules" krašto linkui.... Nors 
jie, turbut, nemano pasiekti patį kraštą, te- 
ciaus jo gyventojai, o ypač tų gyventojų 
valdžia ir piniguočiai labai subruzdo ir pra 
dėjo tarties, kad reikalinga jiems pasitikti 
"raudonuosius", nelaukiant, kuomet jie 

pasieks Ramiuosius vandenis.... Bet.... pa 
čioje "užtekančios saules" valstijoje apsi- 
reiškia "keistas" bruzdėjimas — tai dar- 
bininkų bruzdėjimas.... Ar neprisieis ru- 
sams vėl "pasisveikinti" su "vikriaisiais"; 
japonais... ! 
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Rusijos skolos — nepa- 
keiįamos-neapimamcs-nesu- 
skaitomos, — išsireiškė vie- 
nas švedų ekonomistas Sto- 
ckholme. Sunku Rusijai 
pasiliuosuoti paprastu bu- 

įdu iš-po skolų jungo. Juk 
dar prieš caro nuvertimą 
Rusijos skolos Francuzijai 
ir Anglijai siekė daug mi- 
lijardų rublių, nekalbant 
jau apie milžiniškas /vidaus 
paskolas, užtrauktas laike 
karės. 

Paskui jau seka išlauki- 
nės ir vidujinės paskolos 
Kerenskio, Čaikovskio (šiau 
rinės valdžios), sovietinės 
valdžios, Denikino, Kolča- 
ko.— 

Sovietinės valdžios defi- 
citas 1919 ra. siekiąs 20-30 
milijardų rublių. Kolčako 
gi valdžios nedateklius už 
1919 m., — sulyg iždo minis 
terio de Hoyer pranešimo 
nuo lapkr. galo, — siekiąs 
apie 14 milijardų rublių; 
tečiaus iki metų galo šitas 
nedateklius dar pasidaugi- 
no keliais milijardais. 

! Suimant viską krūvon, ne 

'galima tikėties, kad Ri "i j a 
I įstengtų visas savo skolas 
atlyginti,— ji gali tik "bol- 
ševikišku oudu" "uždengti" 
arba "likviduoti". 

* * 

hstonai galų-gale susita- 
rė su sovietinės Rusijos vai 
džia kaslink pertraukimo 
kariško veikimo. Tas mu- 

sių pertraukimas tęsis 7 die- 
nas, tečiaus tikimasi, kad 
tuom laiku prieis ;*rie galu- 
tinos taikos sutarties. 

Iš Dorpato pranešta nuo* 
sausio 2 d., kad estonai lai- 
mėjo visuose svarbiausiuo- 
se punktuose. Apart ko ki- 
to, nuo estonų nereikalauja 
ma (iki taikos sutarties pa- 
darymo) prašaliiiimo karei- 
vių, kurie su gen. Judeniču 
traukė ant Petrogrado. Su- 
tartis apima laikiną rube- 
žių nustatymą, karinius už- 
tikrinimus ir pirpažinimą 
Estonijai nepriguimybes. 

Patsai bolševikų atstovas 
Joffe sutinka, kad estonams 
nusileista kaslink rubežių ir 
karinių užtikrinimų. Jis pa- 
stebi: "Aš toli nužengiau 
nuo Maskvos valdžios nu- 

rodymų, delei ko sugrįžęs 
turėsiu duoti atskaitą, te- 
čiaus mes parodėme, kad 
mes galime užverti taiką". 

Kariniai užtikrinimai 

PRANEŠIMAS LIETU- 
VIAMS APIE SUVIENY- 
TU VALSTIJŲ SURAŠĄ 

(CENZĄ). 
Keturioliktas dešimtmeti- 

nis surašas (cenzą?) gyven- 
tojų Suvienytose Valstijose 
'prasidėjo sausio 2 dieną, 
1920 metuose. 

Pagal Suvienytų Valstijų 
Konstituciją, surasa* (cen- 
zas) yra daromas kas de- 
šimts metų su tikslu gavipio 
informacijos kaslink, skait- 
liaus, tautystes, užsiėmimo, 
išauklėjimo (mokslo) ir so- 

cialio ir ekonominio padė- 
jimo visų gyventojų šios ša- 
lies. ši informacija yra ren 

karna cenzo surašinėtojų 
(Census Enumerators), ku- 
rie eina iš namų į namus, 
klausdami kiekvienos ypa- 
tos apie jų amžį, vietą gi- 
mimo, užsiėmimą, pilietys- 
tę, nuosavybę, ukėsystės po 
pieras ir t.t. Teisės reika- 
lauja nuo Cenzo surašinėto- 
jų klausti apie visus šiuos 
dalykus, ir yra reikalauja- 
ma nuo kiekvienos ypatos 
duoti atsakymus teisingai ir 
pilnai. Niekas neprivalo bi 
joti atsakyti. Taip surink- 
ta informacija niekad ne- 

bus naudojama kieno nors 

skriaudai ar kenkimui, ir 
jokie vardai niekad nebus 
paskelbti. 

Yra ypatingai svarbu, 
kad lietuviai arba ypatos 
lietuviško paėjimo užsira- 
šytų save lietuviais. Jeigu 
užtektinai didelis skaitlius 
paduos Lietuvą kaipo šalį 
jų paėjimo, jų tėvų gimimo 
arba paduos lietuvių kalbą 
kaipo jų prigimtą liežuvį, tai 
surašė bus padaryta atskira 
klasifikacija lietuvių. Bet 
jeigu, tiktai mažas skaitlius 
Lietuvių užsirašys lietuviais, 
tąsyk' atskiro Lietuvių sky- 
riaus nebus, bet lietuviai bus 
sugrupuoti su kokia nors 

kita tauta. 
Todėl visi lietuviai, Ame- 

rikos piliečiai ir ne piliečiai, 
yra raginami pagelbėti cen- 

zo surašinėtojams, duodant 
pilnus ir atsargius atsaky- 
mus ant visų klausymų ir 

draudžia busvimą Estonijoje 
ar sovietinėje Rusijoje ko- 
kios nors svetimos kariume- 
nės, kuri yra nedraugiška 
vienai iš tų valstijų. 

Reikia manyti, kad esto- 
nai ir bolševikai prieis prie 
galutinos taikos sutarties. 
Galimas daiktas, kad tuo- 
mi bus pravestas kelias prie 
abelnos taikos tarpe Rusijos 
ir talkininkų. 

jokiu budu neužmirštant už 
rašyti save ir savo gimines 
bei pažįstamus kaipo lietu- 
vius. Tą darant, jųs pagel- 
besit padaryti šį surašą pa- 
sisekimu del Amerikos ii 
nauda delei Lietuvos. 

Šis pranešimas tapo pri- 
rengtas pagal prašymo gerb. 
Sam'l Rodgers, Director oi 
the Census. 

Lietuvių Egzekutyvis Ko- 
mitetas. (Lietuvos Atstovy- 
bė Amerikoje). (Pasirašo) 

M. J. Vinifcas, Pirm. .. 

LIETUVIU EGZEKUTY- 
VIS KOMITETAS. 

(Liet. Atstovybė Amerikoj) 
Gruodžio 31, 1919 

Pranešimas. 
Šiomis dienomis gavome 

kablegraruuotą pranešimą 
nuo p. B. K. Balučio iš Pa- 
ryžiaus, kuriame sako, kad 
"Francuzijos valdžia ofici- 
aliai pripažino Lietuvių Le- 
gaeiją Paryžiuje su diplo- 
matinėmis ir konsularinėmis 
teisėmis. Visas delegacijos 
darbas Paryžiuje yra užbaig 
tas. Paskutinis laivas su lo- 
komotyvais, ginklais, amu- 

nicija ir visais belaisviais 
išsiųstas. Vokiečiai išsikraus 
tė iš Lietuvos, palikdami ka- 
rišką ir geležinkelių materi- 
jolą, bet padarė didelius 

| nuostolius gyventojams. Len 
1 kai užėmė Punią ir elgiasi 
agresiviai. Viskas bus gerai, 
jeigu tik prisiųsit pinięų." 

Anksčiau esame sužinoję, 
kad Lietuvos Valstijos atsto 
vu Paryžiuje tapo paskirtas 
gerb. Lubič-Miloš. 

.Pastaruoju laiku Lietuvos 
klausimas tapo gyvu reikalu 
ir Suvienytose Valstijose. 
Iš semi-oficialių šaltiilių 
mums pranešama, kad "ne- 
užilgo galima tikėtis labai 
prielankių ir džiuginančių 
naujienų apie Lietuvos pri- 
pažinimo klausymą nuo 
Suv. Valst. valdžios." Yra 

1 taipgi rengiama, su žinia 
valstijos departamento, pre 
zentacija Lietuvos reikala- 
vimų prieš Suv. Valst. se- 

natą. Visi šie apsireiškimai 
nurodo svarbų reikalingu- 
mą, kad musų visos koloni- 
jos ir organizacijos ir vėl 
pasistengtų daryti spaudi- 
mą ant savųjų senatorių ir 
reprezentantų, išnešant kur 
tik galima, organizacijų 
susirinkimuosef mass-mitin- 
guose, prakalbuose ir t.t. tin 
karnas rezoliucijas, reika- 
laujant nuo Suv. Valst. pri- 
pažinimo Lietuvos Nepri-I 
klausomybės. Dabar situaci- 
ja yra. ypatingai prielanki 
musų reikalams ir tokios re- 

zoliucijos turės aiškiai ne- 

abejotinas pasekmes. 
I Lietuvių Egzekutyvis Ko- 
mitetas per M. J. Vinikas. 

I 
LIETUVOS VALDŽIA SU- 
TINKA IŠMAINYTI ANT 
PINIGŲ PAŠTO MARKES, 
SIUNČIAMAS IŠ AMERI- 

KOS. 

! Šiomis dienomis Lietuvių 
Egzekutyvis Komitetas (Lietu 

(vos Atstovybė Amerikoje) ga- 
' vo iš Kauno nuo Lietuvos Val- 
džios kablegramuotą praneši- 
ma, kad: Su išdėstytu raštiš- 
ku pasiulymu Lapkr. 28 die- 
nos, reikale sąlygų pardavinė- 
jimo Lietuvos Pašto markių ir 
jų išmainymo Lietuvoje ant pi- 
nigų, — Lietuvos valdžia su- 

tinka, kad markutės Lietuvoje 
butų apmokamos iždinėse. Pla 
bssnės žinios bus suteiktos paš- 

j tu. Pasirašo, Ministeris Pirmi- 
ninkas, Finansų, Prekybos »r 

Pramonės Ministeris, Galva- 
nauskas. 

Amerikos Littuvių visuo- 
menė yra dar kartą raginama 
pilniausiai pasinaudoti šiaia 
vienatiniai užtikrinta proga su ^ 

teikti piniginę pagelbą saviem- 
siems Lietuvoje ir atnešti nau- 

dą sau ir Lietuvos Valstijai. 
Kitokis būdas siuntimo pinigų 
i Lietuvą iki šiol, nežiūrim 
įvairių pagarsinimų, nėra už- 
tikrintas ir yra gryna spdeulia 
cija. 

Pinigai surinkti pardavinė- 
jant markutės, kaip jau buvo 

| pranešta, bus siunčiami į Lie- 
tuvį per kur jerus ir bus nau- 

ci&jami tiktai padengimui iš- 
mokėjimu už markutes, kaštų 
kelionės kurjerams ir apmokė- 
jimui operatyvių kaštų. Liku- 
sieji pinigai bus sunaudoti i.š- 
inUinai 'valdžios reikalams, 
kaip tai užlaikymui Lietuvos 
Militarės Misijos, Amerikoniš 
kos Brigados ir kiių reikalingų 
valstijinių įstaigų Amerikoje, 

i Tiktai dsšimtas nuošimtis pasi- 
liks padengimui pardavinėjimo 
iškaščių abiejų Fondų. Atsi- 
žvelgiant į daugeriopą tikslą 
pardavinėjimo šių markučių 

augštumas jų kurso yra laiko- 
mas pilnai pateisinamu, 

j Markutės yra pardavinėja- 
mos p3 direktyva abiejų Fon- 
dų, per jų skyrius, per laikraš- 
čių redakcijas ir per specialia^ paskirtus agentus per Lietuvoj 
Ncprigulmybės Fondą ir Tau- 
tos Fondą. Jos bus pardavinėk 
jamos tiktai iki -ko-vo 30 d., o 
bus išmaiuomos ant pinigų Lie 
tuvoj'a iki liepos 1 d., 1920. 

Lietuvių Egz. Komitetas. 
(Lietuvos Atstovybė Am.). 

M.JJ'inikas, Pirm. 
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lietuvos pabangcįe". 
kJhOhChChChKKH>£ 0<hKh3 O-c- <k> J'ol jetOllėlis—-^O-CHOKH^ 0^KH5H^><K?iCKH 

"Graži žemė ir dangrs— 
Lietuva tai namai mųs".... 

Sako daineiė, kurią jau 
daugumas girdėjo, nors gal 
ir ne visiems ji būdavo su- 

prantama vienodai, nes kas 
kita dainuoti-šlovinti tai, 
kavS savyje yra gražu, mei- 
les verta, o jok ne vienas 
papratęs yra mylimą daiktą 
savaip papuošti-apdainuoti. 
Jeigu bučiau dainiumi, ne- 

kitaip elgčiausi, bet dabar 
man yra progos pasidalinti 
mintimis su tais vientau- 
čiais, kurie yra kilę Lietu- 
voje ir tik netolimoje praei- 
tyje persiskyrę su tąja že- 
mele, — tad nenorėčiau 

paduoti tokių žinių, kurio- 
mis tik atitraukiama nuc 

imtaus darbo, vieton to — 

nesuteikiama geresnių laiKi 

viltis, arba, tariant trum- 
ipai, rengiama visuomenė 
|prie savistovio protavimo. 
| Ne., to aš nemanau dary- 
jti ir, pasakęs, kad Lietuva 
i tai namas mus, turėjau ome 

*tiyje gilesnę mintį už pa- 
jprastą papuošimą: aš no- 

Irru čia paduoti trumpą vaiz- 
jdelį dabartinio Lietuvos sta- 
! temojo namo, o skaitytojui 
visuomet pisiliks klausimas 
atviru, kaip geriau ir tiks- 
liau prisidėjus prie to sta- 
tomojo namo, esant kadir 
toli nuo savo .krašto kunu, 
bet visuomet su juomi Įsi- 
tikinimo dvasia. 

: Kadangi aš ir ne istori- 
škas, todėl, manau, skaityto- 
jai ne paskaitys man to blo- 

! gu, jeigu kur bus patilpęs 

.nenuoseklumas, — pasaky- 
siu tik tiek ir tą, kas da- 
bartiniu momentu mums 

yra svarbu suprasti. 
Taigi nun ir pradėsiu 

augščiau pasakytųjų žodžių 
komentavimą (aiškinimą). 

Kad Lietuvos žemė yra 
"graži," tai berods, nei vie- 
nas lietuvių to neginčys, nes 
kas gi gali buti pasaulyje 
mažesnio bei brangesnio už 
tą, ką mes galime savu pa- 
vadinti. Kadir imsime pa- 
vyzdį iš šeimynų gyvenimo, 
argi rasis nors viena moti- 

įna, kuri savo kūdikį, nors 

Į ir kasžin kaip menkutį, ma- 
gesniu skaitytų už karalai- 
|tį; todor neabejotina, (tie- 
siog tai ingimta) jam lop- 
šelį papuošti gražiausiais šir 
dies žiedais, švelniausiais 
dainos posmeliais. 

Tą patį mes dabar ga- lime ir apie Lietuvą pasaky ti: ji yra musų žemė, tik ją 
išmokime, branginti taip, 

; kaip to iš kiekvieno re Ga- 
ilaujama. 
i Be to, pasakyta buvo, kad 
ne tik žemė, bet ir "dangus"! 
Lietuvoje gražesnis, negu j !kur kitur. 

I Sukėlę visą savo atmintį, 
užgavę širdies stygas lietu- 
vio krutinėję, mes be vargo 
rasime atsakymą, kodėl ir 
kuo * įums tas dangus yra 
gražus. Būdamas tyrinėto- 
ju dangaus erdvių, suras- 

čiau turbut daug skirtinų! 
ypatybių tuose meteoruose, j 

i kurie Lietuvą gaubia pui-l 
kiais "paukščių" takais, "sė 
lynais", ar "grįžalo ratais",] bet ir čia man kuriam lai-; 
kui reikia tą klausimą ati- 
dėti, nes pas mus tas dan- 
gus turi kitokią grožę, kitą; 
dailę mes randame šian- 
dien Lietuvoje, o ,taja mu* 

j su dangaus poezija ir yra ne 
kas kita, kaip visuotinas, su- 

tartinai puikus 
įsa, ir tame dhnguje, kaip 
miiim A 

darbas. Tie- 

•K a.lmt- M 

kad meteorų kelrodžiuose, 
ne visos žvaigždės sukasi 
perdėm pirmyn, bet ir krin 
tančios žvaigždelės turi sa- 

vyje daug dailės. Jųjų žie- 
žerkos labai aiškiai parodo 
kitų žvaigždučių-seselių1 
būklę, praveria kitus takus, 
kurie, rodos, tinkamesni ir 
aiškesni. 

Kaip ten nebūtų, bet, sa- 

kau, tas musų dangus gra- 
žus, ir gražus gal daugiau- 
sia tuo, kad matosi jame 
tas kunų judėjimas, t. y., 
kad dirbama kiek ir kaip 
įmanoma. Gi istorija mums' 
parodo, kad tas darbas turi 
savo gerų pasekmių, tai yra 
vėl — kad daug nuveikta. 
Nors ir musų tarpe buta 
daug karštų svajotojų — 

lyrikų, bet jiemsiems tuo-j 
met tik širdies tesopėta, tik 
"iš skausmų" nakčių nemie- 
gota, o kad butų kam te- 
kę iš jų nors pasvajoti apie 
toki gyvenimą Lietuvoje, — 

tai ne vienas butų poetui 
lyrą suskaldęs, bepročiu iš- 
vadinęs, nors ištikimųjų mes 

jau gyvename tuo gyveni- 
mu, kuriuo ir dainiai gy- 
vent nesvajojo, — todėl ii 
vėl pasidaro aišku, kode] 
tas "mūsų' ir "mums" dan- 
gus gražus. 

Keliais žodžiais apibudi- 
nęs musų kraštą ir jo darbi- 
ninkus, sukančius padangės 
skliautus pirmyneigon, man 

pasilieka dabar pasakyti 
kiek apie antrąjį posmelį: 
"Lietuva—tai namas mųs." 

Kam nepritruko kantry- 
bes perskaityti pirmą pusę, 
tas gai bus kantrus ir ant- 
ron pažvelgti, kadangi čia 
— tai gal kam ir bus padv> 
tas kelrodžių planas. 

Kad "tėvyne?" ir "tėvy- 
nės namo" skirtinos yra idė- 
jos — aišku savimi, todėl 
apie tą namą mums prisiei- 
na kaip-tik ilgiau patrypti, 

matą nebeįlystų vidun. Kad 
tai neatsitiktų, reikalinga čia daug ir įvairios medžia- 
gos: kas žvyru—žvyru, kas 

akmenimis—akmerfimis, o 
kas ir paprasčiausia žemele 
juos užlipdo siap-taip ir jau 
viduje gyventi žmogui ga- 
lima be nuobodžios pasa- 
kos. 

| Sutraukus pasakytąją 
mintį į daiktą, mes galime 
sau pilnai įsivaizdinti mū- 
sų "tėvynės namo" buitį. Kad pas mus Lietuvoje dar 
vietomis ir pukštcna vėje- lis pro plyšius, tai, matoma, 
todėl ir vežamas žvyras, 
d e1 to tai ir siunčiami žmo- 
nes net ir Ameirkon, kad 
parinktų tų akmenukų, ku- ^ 
viais galima tvirčiau užtai- 
syt pamatus, sumaišius su 
žvyru—ir nuo išplovimo ap- 
siginti, nes kiekvienas gerai 
numano, kad tik ant kietų 
pamatų namai nesuklypsta. 

(Bus daueiauV 



Žinios Bš Lietuvos t 
-'i~ 
rPROF. J. MIKOLOS ĮSPŪ- 

DŽIAI IS KELIONES. 
I LIETUVĄ. 

,ę f 
Eisinkų laikraščio "Hel- 

singin Sanomat" atstovas 
turėjo pasikalbėjimą su grį- 
žusiu iš Lietuvos profesorių 
Mikola, ir minėtojo laikraš- 
čio 216 Nr. rašo: 

"Prof. Mikola sugrižo iš 
Lietuvos, kur buvo nuvažia- 
vęs, kad vietoje susipažintų 
su to krašto padėjimu ir su 
lietuvių nepriklausomybės 
siekimu." Toliau profesoris 
pasakojo apie lietuvių lenkų 
derybas, apie demarkacijos 
liniją, apie musų susirėmi- 
mus su lenkais ir tęsia: 

"Profesoris Mikola tiki 
laiminga Lietuvos ateitimi. 
Nors karo rūstybė keletą kar 
tų niokojo kraštą, bet ūkis 
išlaikytas tvarkoje ir prof. 
Mikola pastebėjo savo kelio- 
nėje, kad laukai visur ap- 

dirbi. 
Lietuviai žemdirbių tau- 

ta ir pramonė dar ne įsiga- 
lėjusi krašte. Tas daro lietu- 
vių tautų ypatingai stipra 
ir duoda galimybės nuo pa- 
vojiaus. Del tos pačios prie- 
žasties socialinis klausimas 
Lietuvoj ne toks opus, kaip 
kaimynų šalyje, nors stam- 
bių dvarininkų Lietuvoj la- 
bai daug. Del savo budo ypa 
tybių lietuviai greičiau prisi 
taiko prie aplinkybių, nei, 
pavyzdžiui, latviai, kurių 
kraštas daugiau nuo karo 
nukentėjo. Prof. Mikola pas 
tebėjo, kad didžiausieji že- 
mės plotai Latvių pietuose 
visiškai nesėti, nes gyvento-i 

jai buvo pabėgę nuo vokie- 
čių. 

Prof. Mikola dar pasakė, 
kad bolševizmas Lietuvoje 
neranda sau tinkamos dir- 
vos; taip ir žinios apie lat- 

įvių bolševizmą labai išpus- > 

j tos. Latviai toli nevisi bol-l 
'ševikai, kas matyt nors iš; 
to, kad 20,000 jų tarpo žmoj 

nių su bolševikais kovoja. 
Laikraštininkui paklau- 

sus prof. Mikolos, ar jis ne- 

pastebėjo kokių nors grobi- 
mo tendencijų, Mikola kate- 
goringai atsakė, kad jokių 
vadinamųjų imperiailiatkiių 
pasikėsinimų lietuviai netu- 
ri. Jie siekia tiktai prie su- 

| darymo vienos tautinės Lie- 
tuvos valstybės, nenorėdami 
kitiems tikslams kraujo lie- 
ti. Pagaliaus prof. Mikola 
pridūrė, jog esą tikrų pag- 
rindų turėti vilties, kad San- 
tarvės valstybės pripažin- 
siancios Lietuvą savaranke. 

I ! 
Iš gerbiamojo profesorio 

Mikolos žodžių, suomių tau- 
ta galėjo susikurti sau tikrą 
vaizdą apie musų darbščią 
ir ramią tautą. | 

LIETUVOC PILIEČIŲ j 
BALSAI. 

't 

Mažeikių apskrities Sei- 
melis susirinkę pirmą kartą 
1919 m. rugp. 27 d. ir, pasi- 
kalbėjus apie dabartinį po- 
litikos stovį musų atgimstan 
čios Tėvynės-Lietuvos, nu- 
tarė viešai išreikšt savo pa- 
sibjaurėjimą prieš grobuo- 
nis lenkus, siekiančius su- 
tramdyti musų tautos nepri-1 
klausomybę ir paimant į 

savo "brolišką globą." Ma- 
žeikių apskrities Seimelis 
griežtai prieš tai protestuo- 
ja ir prašo valdžios kuo- 
smarkiausiai Kovot su visais 
musų tautos priešais ir pa- 
sižada kiekvieną valandą 
vis kuo galima, palaikyt sa 
vo valdžią. 

Pasirašė: J. Jucevičius, 
Kl. Ibianskis, J. Ralininkas, 
J. Motus, J. Daktaraitis, A. 
Noreikis, J. Steponavičius, 
S. Rakštis, V. Skinderis, A. 
Verkictis, J. Žulpa, Boras, 
A. Kniuipis, T. Si-uogis, V. 
Micevičius, K. Jutas, J. Bi- 
gaila, A. Ruginis, J. Ker- 
pauskis, P. Girdvainis, A. 
Eidukaitis. 

BIRŽAI. 

Spalio o d. eia buvo mi 
tingas. Minia (daugiau 
kaip 10.000 žmonių), or- 

kestro lydima, tvarkingai 
apvaikščio jo miestą ir susi 
rinko prekyvietėj. Čia pra- 
bilo visa eilė kalbėtojų, ku 
rie nupasakojo dabartine 
Lietuvos padėti; kalbč 
apie reikalingumą griežtc: 
nes kovos su lenkais, kol- 
čakinhikais ir kitais Lietu- 
vos priešais, kvietė kuo ga- 
lint re^.it valdžią ir kariu- 
menę, pirkt bonus, ragino 
darbininkus ir ukininkus bu 
dėt, kad baigiama iškovot 
leisvė vėl nebūtų atimta 
lenkų dvarininkų ir jų sėb- 
rų. Kalbėtojų kalbos buvo 
lydimos šauksmais: Šalin 
lenkai okupantai! Šalm kol- 
čakininkai! Tegyvuoja Lie- 
tuvos Valdžia, tegyvuoja 
musų kariumenė! Valio ne 

priklausoma Lietuvos de- 
mokratinė respublika! 

Mitingas priėmė ir įga- 
liavo Biižų miesto valdybą 

Koftiilvs ir Sloffos žiuo la*ku yra PaPra6tl -„u&uiy6 u uios05 
flVfcftia1 I(lunr nu3ikra. 

čius jų ir tokiu budu apsisaugojus nuo kitų iŠ to 
paeinančių lig'j, iniklt. Severa'a Balsam for Lungs 
(Severos Balsamas Plaučiams), kuria yra labai 
geros gyduolės nuo kosulio ir gerklės užkimimo. 
Kaina: 26 ir 50 centu ir 1 arba 2 centai mokesčių 

Inflllenza kaip ir paprastai šaltis neprivalo 
butl Juokais. Severa'a Cold and Grip Taoleis 
(Severas Tablotės nuo pergalimo rir Gripo) yra 
patariamos kaipo geriausios gyduolė3 nuo tų 
ligi}- Kaina 30 centų ir 2c karės mokesčių. 

Galvos Skaudyjimas 
Jis reikalauja praėalinimo tuoj. Prašallnlmul gal- 
vos skaudėjimo užtenka vienos arbn dviejų Ss; 
vera'a Tablafff for He«dach« and Neuralflia. (8i> 
veros Pastylės nuo galvos skaudėjimo ir Neural- 
gijos). Pamėginkite ja*. KHlna 25 cestai Ir l cen- 
taw karėa mokesčių. 

Nevirškinimas i-idurių1 nusilpnina žmogų, iš 
to paeina, užkietėjimas vidu- 

rių ir dyspepsija. Severa'a Balsam of Life (Se- 
veros Gyvasties Balsamas) pagelbsti prašalinti 
vi®us skausmus ir kentėjimus. Jis sustiprina vis.}, 
kung, ir reguliuoja vidurius. Kaiua 85 centai ir 4 
< estai karės mokesčių. 

Skalavimas gerklės ir nosies užsišaldžius, 
mes patariatr)e vartoti 8evera's Antisepfoi (Se- 
veros Antiseptolius. -ai yra labai priimr.us su- 
taisymas nuo minėtų nesveikatingumų. Jis grei- 
tai gydo suerzintas ir sugadintas dalis. Kaina 
35 centai ir 2 centai karės mokesčių. 

Silpnumas Nervų >'ra Pri^a8timJ nf7li* T kumo, bemieges, isteri- 
jos ir t, p. Jeigu nori sustiprinti Eavo nefvų sis- 

temą, imk Severa'9 Nervoten įSevero^ Nervoto- 
nas). Tai puikus norvų eustiprintojas ir guduo- 
I5a. Kaina $1.25 ir 5 centai karės mokesčių. 

| Moterįs ir 
| Merginos 
| tankiai apserga lijco- 
E mis, Kurios yra žino- 

| raoB jy lyčiai. Seve- 
§ ra's neg^latar (Se- 
| vero» Refcalkutcriu:.) 
| labai taukiai pagelb- 
| 81.i tokiuwo atsitiki- 
i muoso. Kaina $1.25 
s ir 5c mokesčiu. 

Į Vaikų 
| Verkimas 
f. pąeisa nuo kokio no- 
» rinta netvarkingumo 
=§ j ii kune. Tas turi bu- 
|j ti prižiūrima. S«v». 
S ra'® Socthing Drops 
c (Severas Ra mininti 
a Lažai) visuomet bu- 
S vo geriausiu motl- vj 
fi nos draugu tokiuor.o 
M atsilikimuose. Kaina I 
L. 25 centai ir 1 ceu- I 

tas karės raokesčiij. | 

■Illllllill 

KALENDORIUS DYKAI 

.Tau me« išaiustinėjome savo Kalendorius vi- 
siems va.ialinink.rtm9, id;inl: jie išdalintu juos dy- 
kai. Reikalaukite jį pas savo vaistininkę. arba 
rašykite tieaiiog mum«. 

S E V E R G S 

Lietuviškas Kalendorius 
1920 METAMS- 

yra labai idom.ua, nes savo gražumu ir irtviniu 
viršija vitus kitus. Jamo labai dau„' naudingų 
ir svarbiu patarimų. Pasakyk sc.vc draugams ir 
apie šitg. puiku kalendorių. 

W-F.SEVERĄ CO. Cėdtar Rapids, la. 

Linimentas 
privalo rastis ant 
kiekvienos šeimynos 
namu leutynos reika- 
lui at.ėju3. Severa'3 
Gotliard Oi.7 (Seve- 
roa Cįotbartfiiikaa A- 
liejus) i".ri visuo- 

inot rasiia po ranku, 
nes jis visuomet yra 
naudingas. Kainos 
30 ir 60 ccntfj ir 2 
arba 3c raokesči;. 

Puikus Flaukai 
tviskanti ir pilni gy- 
vybės priduoda pui- 
kią išvaizda kiekvie- 
nai moteriai ir kicūc- 
vienam vyrui. Pa įmi- 
gink Severa's H ai r 
Pomsdo (Sevovos Fo 
moda Plaukam*}. Tai 
yra puikus sui r. i ty- 
mas. Kaina L'3 cen- 
tai ii' 1 contas ka- 
T'^s ninknsrin 

I yra priežasitmi galvos UZK,eicJim sukimosi, kartaus a.tstriaugčji- 
mo, goltligėy ir kitų ncsveikafingumu. knrie yra 
lengvai prašalinami jeigu Scvera's Liver PiM« 
(Severos Pfgulkos Kepenims) yra vartojamos. Jos 
pagelbsti gerai ir greitai. Kaiaa 25 centai ir 1 
centas kares mokesčių. 

Niežėjimas, Spuogai ;j^į*įįr 
vinių, išpilimu, reumatizmu. ivy uinuodJjimu r 

ecze^a pranyksta kaip matant, jeigu S«vera's 
Skin 0?'ntmenf (Severos Odinė Most.is) yra var- 
tojama. Ji atneša laukiamą palengvinimų.. Kaina 
50 centu ir 2 conUi karės mokesčių. 

B Mostis nuo Žaizdų ,:"ri G*? gj ^ zdas, sasuS, nupliki- 
ni mus, nudegimus, subraižycous ir kitas žaizdas, 
fg turi rastis kiekvienuose namuose. Severą'* Hea- 
S /»ng 0;ntm«nt (Severos Gydanti Mostis) pilniau- 
Už siai patbttkina tuos reikalavimus. Kaina 25 ceu- W. tai ir 1 centas karės mokeft&'.i. 
© 

Negryna* Kraujas yra J****8"™1 8 J 
mo, Sasų, spuogų ir ki- 

tokiu &kauduliŲ,km '(> privalo buti prašalinti; var- 
tojant autansynų,, Kuris qa,lo kraują! Severą'.-} 
Biood Purif'er (Soveros Krauja Valytojas) at- 
lieka tfti, Kaina $1.25 ir 5c kares mokesčių. 

Sirenų Skaudėjimas 
Toie1 Severą' P Kidney and Liver Remedy (3evo- 
ros Gyduolė nuo Inkstų ir Kepenų) reikia imti 
idant prašalinti t$ skausmą.. Kaina 75 centai ir 
$1.25, ir 3 arba 5 centai karės mokesčių. 

Gydantis Muilas 
da odai gražumu U sveikumą, "turi rautis kiek- 
vienoje šeimynoje Severa's Medicated 8kin Soap (Sevovos Gydantis Odinis Muilas- pUjUU tinka. Kaina -5 centai. 

išsiuntinet telegrafu rezoliu 
cijas: 1) Anglų misijos vir- 
šininkui, 2) Vyriausiam Ka 
ro vadui, 3) Ministerių Ka- 
bineto pirmininkui ir 4 Vi- 
daus reikalų Ministerijai. 

< (Kauno "Lit.") 

Pilietybės Klausimu. 
; Daugel lietuvių nežino, kaip 
tapti Suvienytų Valstijų pilie- 
čiais. Ypač daugelis nežino kaip 
ilgai reikia išgyventi Suvieny- 

| tose Valstijose kad tapus pilnu 
piliečiu. Pirm neg paduoti pra- 
šynia pilnųjų popierių, įstaty- 
mai reikalauja išgyventi ma- 

žiausiai penkerius metus ir tu- 

reti pirmuosius popierus per 
dvejus metus. 

To yra reikalaujama iš visų į 
ateivių, išskyrus jurininkus 11 

kareivius, i s jų tereikalauja- 
ma tiktai trejus metus išgyven- 
ti, per dvejus metus turėti pir- 
muosius. 4 ^merus, ir garbin- 

ga iš tarnystes paliuosavimą. 
Tas išėmimas taip-pat yra pri- 
taikomas prie jurininkų, kurie 
dirba ant Amerikos pirkliškų 
laivų. 

Yra daug atsitikimų, kuriuo 
se žmogus negali visa paskirtą 
laika išgyventi vienoje vieto- 

je. Tokiuose atsitikimuose, jei 
norima tapti piliečiu, reįkaiaU 
jama dviejų liudininkų pasira- 
šyti ant\ pilietubes popierių ap-j 
likacijos, iš kiekvienos vietosi 
kurioje aplikantas gyveno. Jei-1 
gu gyveninio vieta yra kitoje i 
valstijoje, reikia dviejų liudi- 
ninkų is tos valstijos. Jeigu 
prašymas yra paduotas Nevy. 
Yorko valstijoj, o prašymo da- 
vėjas yra išgyvenęs New Yor- 
ke tik dvejus metus, užtenka 
tik dviejų liudininkų kurie pa- 
žino jj per tuos dvejus metus, 
o kiti liudininkai gali buti iš tų 
valstijų, kuriose jis pirmiau gv 
veno, t. y., jei jis gyveno per | pirmesnius trejus metus Ohioi 
valstijoj, persikrausčius į Ne\v 
Yorką, reikia turėti patvirtini- 
mą nuo dviejų liudininkų iš 
Oliio. Tokiame atsitikime jam 
yra duodama aplikacija, su ku- 
ria galės gauti paliudijimus 
nuo Oliiici valstijos liudininkų. 
Ta aplikacija yra siunčiama į j 
Natūralizacijos Biurą ir pas-* 
kirtu laiku jam pranešima, ba- 
da bus priimtu. Tada aplikan-| 
tas apie tai praneša savo liu- 
dininkams ir pasako, kada 
jiems reikės pribūti. Ui išga- 
vimą paliudijimų nelygini nio^ 
karna įvairiose valstijose, vie- 
nur daugiau, kitur mažiau. 

L. LAISVES PASKOLOS 
CENTRO RASTINĖS. 
Jau dvi savai ti suvirs pra Lėgo, kaip likosi paskelbta Lietuvos Lai&vės Paskola. 

Ikišiol dar susiorganizavo 
kolonijose įnašai stočių, o 
laikas nelaukia. 

CentraMs Lietuvos pasko- los ofisas jau baigiamas £ ga-mzuofci, jau dirba 
tas merginų-stenografių, agi 
taeijos veclejas ir tuojau 
prasidės suktis visa masine- 
rija. 

Atkreipiami dar kartą vi 
suomenes atiįą į tą faktą, 
kad šios paskoilos pasekmin- 
gumas padarys pasekmingu- 
mą mųs viso (darbo. 

Kur tik Susiorganizavo 
stotis, tuojais jų sekreto-1 riai. praneškite centran. Pra 
neškite aiškifcs antrašus sto- 
čių viršininku ir praneškite, 
kiek subskrijeijų knygučių 
tai stočiai reikia. Mes kny- 
gutes i rvisolcias iuformaci 
jas tuojaus psiųsime. , 

Laikas nejaukia, tik pasi- 
skubinkime J darbą. 

1 TV *1 « v- 

Iš Clricagos. 
HOLDIN VAKARINĖS 

MOKYKLOS ATI- 
DARYMAS. 

Holdin Vakarinės Mokyk- 
los mokiniams bus smagu iš- 
girsti, kad jų mokykla vėl 
atidarys savo klesas antram 
dešimties savaičių terminui, 
panedėlyj, sausio 5 d., 1920 
m., 7 vai. vakare. 

Kitiems šitos apielinkės 
žmonėms gal bus malonu ži- 
noti, kad šita mokykla prie 
31-mos ir Loomis veda penk 
to, šešto, septinto ir aštunto 
skyrių klesas, o taipgi kle- 
sas anglų kalbos tiems sve- 

timšaliams, kurie nori ži- 
noti daugiau apie šitos šalies 
kalbą, papročius, istoriją, 
geografiją ir įstaigas. Šitos 
11 .'sos yra teikiamos šva- 
riuose, šiltuose ir gerai iš- 
vėdinamuose kambariuose ir 
yTra nemokamos kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui, ku- 
rie nori mokintis. 

Pereitame termine siuvi- 
mo klesa pabaigė savo dar- 
bą; bet yra tikimasi, kad 
daugumas šitos klesos mo- 

kinių iv jų draugės sugrįš 
prie nėrimo ir gimnastikas 
darbo, kurį dabar veda ge- 
rai išlavinta ir prityrusi mo- 

kytoja. 
Holdin Vakarinė Mokyk- 

la linki šitos apielinkės žmo 
nėms laimingų Naujų Metų 
ir užprašo visus kaipo sve- 

čius, ateiti j nemokamas 
žaismes, kurios bus duoda- 
mos josios gimnastikos rui- 
me utarninke, sausio 6 d., 
7 vai. vakare. 

Atidarymo vakaras yra 
paned§lyj, sausio 5 d., 1920 
m. 

David M. Davidson, 
Principalas. 

VVEST SIDE. 

Lietuvių Piliečių Darbinin- 

kų Pašdpos Kliubas laikė sa- 

tfo susirinkimą gruodžio 21 d., 
1919 m., Mikolajimo svetainė- 

je. Apkalbėjus tulu& draugijos1 
reikalus, tarp kitko, buvo skai-; 
tomas prisiųstas Lietuvos Lais 
vės Varpo Komiteto laiškas su 

ištraukomis p. B. K. Balučio 
kablegramo (Lietuvos atstovy 
bės Paryžiuje), kuris šaukia 
visus į kovą už Lietuvos Lcię- 
vę. Po perskaitymo laiško visi 
vienbalsiai nutarė jį priimti. 
Vienas iš narių paaiškino svar 

bą aukavimo Lietuvai, idant 
tuomi prigelbėti iškovoti jai 
laisvę ir naprigulmybę. Drau- 
gijai esant neturtinga', buvo 
įnešta, kad parinkus aukų tar-1 
pe narių ir, kad surinktos au— 

kos butų pasiųstos Lietuvos 
Laisvės Varpo Komitetui, ku- 
ris prie pirmos progos pasiųs 
Lietuvon per jos atstovybę Pa 
ryžiuje. 

Nariai visi su tuom sutiko; 
aukauta sekančiai; 

; Po $5.00: 
J. Gedutis ir K. Beržana* 

kis. 
A. Mikuckis $2.00.1 

Po $1.00: 
P. Maženis, J. Kairis, M. J. 

Kelta, M. Palionis ir A. Do- 
buls'kis. 

Smulkių aukų surinkta 

$11.35 
Kartu $28.3b 

Puiku, kad draugijos nariai 
atjaučia dabartiniam Lietuvos 

! padėjimui ir kiek galėdami au- 

I kauja jos -reikalams! 

Pseudo. 

$V. MATEUŠO APAŠTA- 
LO DRAUGIJA. 

Lietuvios Laisvės Varpui 
aukavo: 

Jurgis Jodis $2.00 

Po $1.00: 
J. Bartkevičius, J. Gaubas, 

M. Vitkus, V. Jodis, B. Ma- 
čius J. Ladauskis, J. Petrule- 
viče, K. Jatkus, J. Brazauskis, 
J. Žukauskis, P. Vinclauskis, 
J. Mizgeris, A. Vidikas, A. 
Mosteika, K. Pocius J. Anta- 
naitis, L. Martinkus, J. Janu- 

L. Gudleikis, D. Janu&aus 
kas, F. Šarauskis, J. Mikutis, 
Šiurkus, K. Lamsargis, Ben. 
M. Butkus, A. Vilkis, F. K. 
Bakutis, Iž. Vištartas, J. Da- 
gis, P. Šimaitis, A. Rimkus, J. 
Budavičius. 
Smulkių aukų surinkta $16.00 

Viso labo $52.00 
Iš draugijos iždo $25.00 

Iš viso $77.00 
Surinktos aukos bus tuoj pa ., 

siųsta tiesiog Lietuvon. 
Draugijos Rast. 

Susivien. Lietuvių Karei- 
vių Amer. 7 kuopa iš West 
Side laikys mėnesinį susirik 
kimą sausio 6 d., 7:30 vai. 
vak. P: Jauksčio svetainėj— 
2X58 W. 23rd St. Kviečia- 
me atsilankyti visus narius 
ir nekareivius į šį susirinki- 
mą; apsvarstymui yra daug— 
svarbių reikalų. 

Valdyba. 

Andrieta PrielgaUskienė, 
iŠ Burbiškiu dvaro, Šaulių 
apsk., jieško savo sunaus Mi 
kolo Prielgauskio ir dukters 
Antaninos po vyru Stanevi- 
čienės. Jiedu gyveno Chi- 
cagoje, IH. Motinos adresas 
toks: 

/ ndrieta Prielgauska, 
Burbiškiu dvaras, šaulių 
apskr., Papilės paštas. 

■j ■ ■ ■«» » 

BIZNIERIAI, 
GARSINKITES 

DIENRAŠTYJE 

"I.!ETUVAH. 

APSISKELBIMAS 

"LIETUVOJE", 
ATNEŠ 

GERIAUSIUS 

REZULTATUS 

Reikia Sukelti T II f I 
Lietuvos Paskolą! 1 II y J 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREICIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIETŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI S IR PUSĘ PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 
kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio S d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir aptiiiąa remti sutartį tarp 
"Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovčs sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5]Ą nuoš" 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkit© Lteiuves Bonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dabar perkant boni^ 
Už $50.00 reikia inmokčti nemažiau 5,00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $5U.C0 

$1000.00 " " " $100.00 
Sesk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prkiųsk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

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

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 
Mieistas 
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'Vietines žinios 
WSKJf>Q<?C--i r'fiOif'COC V. t ii-, 

SUAREsTt'O'l r/i't'Ol.f 
MK A\T "RAUDONŲ[Ų' 

oucagoje, sausio 
2 l k 3 D. I). 

1, Baltušis, G,—125 E. 104 St 
2r Banaitis, P.—1114 X. Robe} 

Stre,vi. 
3, Budri s, Jniz.—1817—22 nc 

c Avc., Mclrose Pk. 
4, Jankauskis, (i.—3040 So 
* L nitui Avc. 

įį} Kasparunas, \'. — 113 — 

£ 23rd Avc., Mclrose l'k. 
fi, Kavaliauskas, St.—81/ — 

<S 22ndAvc., Melrose Pk. 
7, Lukša, A,—1135 \Y. ICrie 

St., Vai po. Ind. 
8, Miliūnas M.—125 K. 104tVi 

Slrect. 
9, Pabijattskis, St. — 123 — 

16th Avc., Melrose Pk. 
20, Pranaitis, J. — 3140 S\ 

Emerald Avc. 
11, Selickis, JV—324f> South 

Halsted St. 
12, Urbonas M.—Melrose Pk. 
13, Yalinskis J—603-f South' 

Halsted St. 
14, Jurgaitis J.—3140 South 

Union Avc. 
15, Meškauskas S.—3752 So. 

\Vallacc St. 
16, Belnskis F. 
17, J uksa W. 
18, Mankus, Jos. 
19, Galinskis, G. 
20, Raškis, M. 
21, Radavičia, J. 
22, Barta savi čia. 
23, Bendor (Bendoi ius) V. 

BRIDGEPORT. 

°rakalbog ir Krutantieji 
Paveikslai. 

Lietuvių Krikščionių 
Draugija utaminko vakare, 
gruodžio 30 d., 1919 n., 
Mildos svetainėj surengė 
prakalbas su krutančiais pa 
veikslais. Kalbėtojų buvo 
net penki. Trjs kalbėjo ang- 
liškai ir du lietuviškai. Vi- 
si trįs: Rev. John Tirnothy 
Stone, prof. Herbert L. Wil- 
lett ir Dr. S. P. Long, kaip 
ir susimokinę, visi kalbėjo 
apie tą patį, t. y. apie krikš- 
čionybę ir religiją. Vienas 

o C at' SHKuMHOOC <10 £ >> O 00 I>CK1 

iš jų, kalbėdamas apie 
| krikščionybe ir demokrati- 
ją, tvirtino, kad be krikščio- 
nybės negali buti ir demo- 
kratijos. Anot jo, krikščio- 
nybe, — tai yra pamatas, 
|ant kurio statoma demo- 
įkratija. 

Lietuviškai kalbėjo Dr. K, 
Černauskas ir Dr. A. L. 
Graičunas. Pirmasis kalbė- 
jo trumpai, perbėgdamas 
laiką atbudimo Lietuvos ir 
stojimą j eiles laisvų tautų. 
Taipgi prisiminė svarbą L. 
G. Draugijos ir ragino rem- 
ti šią draugiją. Paskiausiai 
kalbėjo Dr A. L. Graiču- 
nas. Jis kalbėjo ilgokai ir 
plačiai išaiškino svarbą L. 
G. D. Graičunas pusėtinai 
"užvažiavo" kun. Bučiui už 
io "ypatinprą elgimąsi", nes 
anot Dr. Graičuno, jis rašo 
vionaip, o daro kitaip. Taip 
gi teko ir abelnai klerika- 
lams. Jie, girdi, Mastaus- 
Irrms, Česnuliams, Biels- 
kiams ir kitiems, tai tūks- 
tančius dolarių duoda ant 
pasivažinėjimo, o Lietuvos 
Raud. Kryžiui dar ikišiol 

inieKO, esą, nepasiuntę. Jie, 
i girdi, renka pinigus kito- 
kiems tikslams. Dr. Graiču- 
nas labai nuosekliai išaiški- 
jno svarbą ir reikalą prisi- 
dėti prie L. G. D., nežiūrint, 
kokiu įsitikinimų ir pažiū- 
rų nebūtų. Nes, anot jo, 
jeigu esame sužeisti, bile 
kokios partijos ar pakrai- 
ipos, visi lygiai jaučiame, 
Itodel ir čia, — sako jis,— 
reikia visiems prisidėti prie 
šios draugijos ir šelpti savo 

vargstančius ir išalkusius 
brolius Lietuvoje. Jo kalba 
publikai patiko. Pertrau- 
koj kalbų p-lė Staniuliute 
sudainavo porą dainelių-so- 
jlo. Pabaigoj buvo rodomi 

įkrutantieji paveikslai iš M ai 
žiešiaus laikų ir iš egyptie- 
čių gyvenimo. 

Publika užsilaikė ramiai, 
apart poros "komunistų-su- 
sipratėlių", kurie "didvyris 
kai", kampe stovėdami, 
bandė ardyti ramumą, kal- 
bėtojams kalbant. Vieton 

PAVEIKSLAS PIRMO LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PUIKIOS POPIEROS. DID17MAS 10X13>į. KAINA 20c. 

M. K. ŠILIS, 3213 Auburn Ave., Chicago, 111. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BAkGENAS * 

Teisingos Kainos. j 

Jžganedinimas gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų sluati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neat'mt) 
laiku. vSliauaių stalių Ir konaervatyviSkų modelių $?0.00 Iki 445.00 
Vyrų lr Jaunų vaikinų biutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.60. 
VyrlSkof kellnSs $3.00 ir augščlau. Valkų siutai nuo $5.00 ir augSClau 
irkite sau overkotu" Jabar. kol žiemos aug&toa kainos dar neatėjo 
Męs turime daug "Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 lr augdfilau 
Puil dresa, tuiedo, frakai ir t.p. nuo $1i).00 ir augščlau. 
Krautuvg atdara kas vakarą Iki 9. Nedaliomis i»l 6 vai po piett( 
flubatomip iki lf> valandai vakaro, neikta 1902 

S CORDON j 
1415 SO. HALSTED 8TRFF j| 
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LIBEKTY BONDS 
Me? perkame Pergalės Bondua pilna parašytąja A Ci BJ8 
v&te, Ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. w fi\ O M 
Atneškite arba atšTŲPTttte j i f c ~cia/i p on 

Atdara kasdien nuo 9—6 J ^ SACKHEIM & CO. 
Utaralnkala, Ketvergais 1235 MILWAŲKE2 AVE 
Ir Sub>»tom1s »—9 tarp Paulina ir Wood Sts c 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS f 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimul atabij iš vidaus, po $1.50 už galoną 
CARR BROS. WRECKING C O. 

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

KAS UŽSIRAČYS DIENRAŠTĮ "LIETUVĄ," 
Gaus Dovanu, Paroikslą Lietuvon Prezidento Antano Smetonos 

ir Strazdo RaStu Knygą. 

M. K. ŠILUS, 3213 Auburn Ave., Chicago, III. 

: progresuoti mūsų "komuniš 
tai'' traukia sau atgal. Ląi- 

: kas jums, vyručiai, susipras 
ti. 

Publikos atsilankė tiek 
daug, kad net sėdynių pri- 
truko daugumui. 

Del man nežinomų prie- 
žasčių aukų Ii. C. D. ne- 

linkta; tai labai negerai — 

I praleista gera proga neiš* 
i naudota. Be abejonės dau- 
gumas atsilankiusiųjų butų 
nemažai suaukavę. 

Aplamai imant, šios pra- 
kalbos ir krutantieji paveiks 
lai nusisekė. Publika liko 
užganėdinta. Vincas. 

i 

BRIGHTON PARK. 
Teko skaityti straipsnelį 

iš Bridgeporto apielinkės 
apie tulą lietuvi išradėją 
naujos i-ųšies orlaivio, kuris 
galės pakilti be įsibėgimo. 

Turiu pasakyti, kad aš 
taipgi daug galvojau apie 
pan?šų dalyką ir tiktai lau- 
kiau progos grįžti i Lietuvą 
ir ten daryti išmėginimus. 
Pagal mano silpną suprati- 
mą toksai orlaivis turėtų 
pasikeHi ar nusileisti ant 
vietos. Žinoma, toksai or- 
laivis turi buti nelabai di- 
delis ir turi turėti du valy- 
tuvu (sparnus); vienas jų 
turi buti prieša^vje, antras 
viršui; sunkumas abiejų ga- 
lų turi buti lygus, kad palei- 
dus viršutinį varytuvą, nei 
vienas galas nesvirtų žemyn; 
tada jisai lygiai kils augš- 
tyn, arba leisis žemyn; iš- 
kilus reikalingon augštumon 
galima bus paleisti priešaki- 
nis valytuvas ir skristi kur 
norima. Žinoma, toks orlai- 
vis butų daug saugesnis už 
dabartinius, nes sugedu? 
priešakiniam varytuvui bu- 
tų galima gelbėtis viršuti- 
niu, tiktai viršutinis valytu- 
vas, turėtų buti atsakančio 
didumo, kad jis pajiegtų iš- 
kelti ar nuleisti orlaivį. Tai 
toki pieną buvau padaręs 
jviršminėtam orlaiviui. Gal 
tas Biidgepotro lietuvis apie 
kurį jau buvo minėta laik- 
raštyje, turi geresnį planą, 
todėl aš nuo savęs linkiu 
jam geriausio pasisekimo. 

Lietuvos* Sunus. 

(Kiek girdėjome musų 
birdgeportinis išradėjas nau 

jo orlaivio bandė juorri 
pasikelti oran, ištraukęs jį 
užpakalinėn gatvėn; bet 
piimutinis mėginimas jam 
visai nepavykęs. Ar jam 
pavyks tas kada, nežinome, 
bet čia turime pasakyti, kad 
išradimui ko-nors vieno di- 
delio noro neužtenka; nety- 
čia atrasti ką-nors negali- 
ma; tam reikia žinojimo, ii 
didelio žinojimo. Todėl, ti€ 

musų broliai lietuviai, kurie 
kadir geriausius norus turė- 
dami, bando prieiti prie iš- 
radimo sutrumpintu keliu— 
atmetęs žinojimo reikalin- 
gumą — tik bereikalinga: 
gaišina savo laiką ir pini- 
gus. — Red.) 

\VEST SI D E. 
Gražus Razbainin kas. 

Ketverto vakare, sausk 

1-mą dieną Meldažio svetainėj 
Dr. V. Kudirkos Draugija sta- 
tė scenoje parašytą p. J. J 
Znlpo 4 veiksmų tragediją Gr? 
žu> Razbaininkas. 

Šį veikalą atlošė pats auto- 
rius su savo sudaryta trupa, 
šis veikalas yra gana gražu? 
ir žingeidus, bet išėjo neoerge- 
riausiai. Mat, nekurie aktoriai 
nemokėjo savo rolių, o kiti ak- 
toriai kartais tėti]) išlengvo kal- 
bėjo. kad sėdint net pirmutinė- 
se sėdynėse sunku buvo girdė- 
t i, o jau tie. kurie sėdėjo baliai* 

nuo estrados, tai visai negalėjo 
(girdėti. Žinoma, negalima sa- 

kyti, kad visi aktoriai silpnai 
lošt-. Pats /.nlpis, atvaizdino 
gana puikiai. Taipgi pusėtinai 
savo' uždu iii s I atlik > p-i-a M. 
1 Hindulknė —» grajf > Alburgu 
žmonas rolėje, p-lė A. Sarpa 
lius—gra f Alburgo dukters 
rolėje. Jeigu luitų visi aktoriai 
atsakančiai savo r dės ;>'1" 
tai ir pats veikalas butų daręs 
didesnį įspūdį i publika. 

Nors ir saitas vakaras buvo, 
bet publikos atsilankė labai 

skaitlingas būrelis. Vakaras 

užsibaigė šokiais. 
I incas 

L. X. FONDO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS. 

L.VN. F. N'aldybji—pirm. A. 
Ii. Strimaitis ir sekret. I'. Jur- 
geli — pranešė "Lietuvos" 
Redakcijai, kad j). J. /. 
(išimiem — visiems ižu.imas 
veikėjas tautinėje dirvoje, daug 
pasidarbavęs surengime jktei- 
ta .vasara Amerikos Lietuviu 

c- \ ^ t, 

Svimo Chicagoje, o ypač daug 
pastangų padėjęs Lietuvos 
Liinsybės \ arpo reikale,—yra 
tiesotai iiHjaliotas pardavinėti 
Lietuvos Pašto ženklu' (mar- 
kes. ). 

LIET. GELB. DR. 4 SK.! 
susirinkimas atsibuvo sv. Vin-I 
cento svet., 1 >eechwoxl ave.,| 
1 .ir likosi nutarta surengti ba-j 
lių toje pat svetainėje, sausio 
10 d. Komitetas kviečia atsi-| 
lankyti i šitą balių kuoskaitlin-1 
gausiai. Inžanga — vyrams• 
35c., moterims-merginoms 15c. 

Tame snsirinkinu tapo suda- 

rytas Lietuvos Paskolos ko- 
mitetas arba stotis,—pirm. D. į 
Diskavičins, rast. A. Grigalių 
tias, i/d. J. Suiliuš. 

ATSIIMK J TE LAIŠKUS IŠ 
DIDŽIOJO PAŠTO. 

Adams St. lobey—Russian 
Kerniau, Ausriau sfkvrius—]>o 

N. 
102. I iarpšis Petrai 
121. Gedviliene Liudvika. 
127. Jankievicz Jurgis. 
130. Kazlauskas Joms. 
153. Šileikis Antanas. 
155. Staciancius Juozapus. 
162. Urnėža Pranciškus. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

^or. 12th, & Homan ove. 
'"■or. 26tb & Western ave. 
*458 S. HermJtage Ave. 
.'462 West 46th Plac#. 
1505 So. Paulina St. 

*' \V. ccAiadlson & StatJ 

; AUTOMOBILIUS 8TUDEBAKER. 
ptjnklų pasažieriy, bu visais paranku- 
mate, atrodantis kaip naujau, už bile 
teaugę pasiulijimą. Atsišaukite: 

\ J. S .RAMANČION1S, 
* 3200 Lo\ve Avenue, 

Hele^hone Drover 7305. 
— 

PayrančiaVioja kambarys vie- 
apšilcfcnias, elektros šviesa, su 
nai ar{>a dviem ypaloms Gazu 
v i s a i s j Vi r a n ku 'n a i s. 

33)35 S. Union Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduada namas ir otas netoli 31- 
mos i,*! Union Ave., 6 ir 5 kamoarial 
ir ditįtfė barnė, dabar vartojama ga- 
ražo vietoje. Kaisa $3000.00. Atsišau- 
kite: *W55() S. Kedzie Ave., 1 lubos. 

J IEŠKO KAMBARĮ J. 
du vaikinai jiesko kambario. Bridge- 
porto apielinkėje. guru apšildomo, bu 
tų pageidaujama, ka*d valgi gamintų 
namie. Kas turi tokj karabarj, malo- 
nės atsi§auk<i raštų arba kitaip i 
"Lietuva", No. 10., 3253 So. Morgan I St., Chicagov UI. t 

DR. JOHN N. įTHORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51ma Ir kamp. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 ik* 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 
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S Phone Cinai 257. J fe 

DR. C K. K! IIAUGA Į 
DENTISTAS 

Nnujienij Nfame. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir-i 2 iid 9 vak. 3 

1739 SO. HAL£TE\D "STREET I 
CHIClAG'D 

Tėvai 
ir 
Motinos 

Ar turite dukterį šcsiolik- s 

metų amžiaus, ar senesnę, kuri 
jieško sau patinkamo darb •. 

Jei ji moka mušu šalies kjil- 
bą, ji gali įstoti į viena iŠ pui- 
kiausiu mokyklų šioj"..* šalyje, 
prie 311 \Vest \Yashington 
Street, Jai bus mokama gera 

j alga. Jos darbas bus puikiose 
apyst vose, draugijoj jaunų 
nr;tcrų, ji gali išmokti puikų 
užsiėmimą ir tapti telefoniste. 

Šioje profesijoje nėra jokios 
baimės buti "atleista". Net jei 
jai norėtųsi persikelti Į kita 

į miestą, ją kompanija gali per- 
vesti tenai. Jai mokestis bus 
keliama, sulvg pažangos m > 

ksle. 
.i Ofisai randasi visuose nnes-j 

11 kraštuose. Nueikite į vieną j 
iš jų artimiausį prie jusų na- 

mų ir pamatykite, kaip ten 

merginos darbuojasi, kaip jos 
yra prižiūrimos, turi poilsio 
kambarius, valgomuosius kam 
barius ir geras užkandis dykai. 

Del platesnių žinių ateikite, 
rašykite arba telefo nuokite, 
reikalaudami K N Y( JVTKS 
"K". : 

airba ateikite tiesiog 

Chicago Telephone 
Company 

OPKRATORS TRAl X l N G 
DEPARTMENT 

9th lloori 

311 \Ycst \Yashington Street 

Telephone No. "Official 300". 

EXTRA PAMESIMAS 
Gerai žinomas Chicagos lietu- 
viams ietuvls Dr. C«. J. Serner, 
akių specialistas, baigęs North- 
ern llinois College ir ilgai pra- 
ktikavęs St. Louis, Mo., atida- 
ro ofisą po num.: IJ2G5 S. Hal- 
stod Street. Egzaminuoja alUs 
ir pritaiko akinius. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra prt 

pažintaB Washingtone, D. C. už tikrą 
ir geriausiu gyduole kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vit'.urių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvoB skausmą, 

Į strenu ir inkstą ir taip toliaus. Salutes 
Stoma^a Bitters vieką pražalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykt" ant. tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkoe 3' jO, 4 bonkos, $5.25, G bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitterls 19 šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

Jeigu negali gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o mes gavę pinigus ir 
užsakymą kiek relkalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlBiųBklt 
tikrą lr aiškų savo antraSą lr raS; kit 
taip: 

SALUTE MANUPACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., _ 

610 W. 31st St„ Chicago. II'. 

J Tradėk Naujus Metus su tobulu akiu regė 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per visu: 
metus, kas tau gali buti naudirfja. Toliregysti 
praįalinama. Pasitarkite su manim pricį ci 
nant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalins akiu j: 
galvos skaudijimus, trumparegystė arba toli 
regystž prašalinama, pasitarkite su manimi 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGC 
Kampas 18-tos gatvžs. 

3-čios lubos, virį Platt'o aptiekos. T£my 
"kitę i mano parašai 

VaTando^: nuo Stos vai. rytef iki 8 vai. Va"k 
'Nedėlioj: nuo 9 vai ryto iki 12 vai. dienos 

i REIKIA PAGELBOS 

REIKIA LEBERIŲ. 
j faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

REIKALAUJAMA anglių maiulu- 
riu su Šeimynomis Ir nevedusiu į Ken 
tucUy valstiją. 1 > i cU» 1 i s užmokestis, už 
gavimu. <l:irfoo nereikia mokėti. Streiku 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

REIKIA MOTERŲ 
| Operatorkų prie power 
machines, prie siuvimo juos- 
tų ir pirštinių. 

Stall & Dean 
855 Elston Ave. 

REIKIA VYRŲ. 
Operuoti Singer sewing 

maehine prie drapanų siuvi- 
mo. 

Stall & Dean 
855 Elston Ave. 

REIKIA LEBERIŲ. 
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 len? 
vas. Taipgi priimsime kelia- 
ta merginu tarpe 14 ir 16 
metų amžiaus. 

Gardner & Co. 
2024 S. Wabash Ave 

REIKALAUJA M K 

200 \[OLDERIU IR AIAIP DARBI- 
NINKU BEI AMATNINKU. DIUEIJ 
NAUJI KONTRAKTAI CHICAGOJE. 
DARBININKAI UŽDIRBA DIDELIUS 
PINIGUS. NERA JOKIO STREIKO 
NEMOKAMAS NU8AMDYMAS. KL 
AUSK: j>n. 68 W. HARRISON STR.. 
CHICAGO, ILL. 

REIKIA. 

Finišeriu, sagučių, siuvėju, 
arro\v lieadmakers, taipgi ran 

kų siuvėju. 

Atsišaukite: 

H. SCHUMAN & BROS. ( 

234 So. Markei St. 

REIKIA 
Vedusi pora dirbti lengva įui- 

mu darba. Duosime kambarius c c 

su rakandais, šiluma ir gerai 
mokėsime. Atsišaukite: 

Mrs. Dr. Meyerovitz, 
3136 Douglas Blvd. kmpas 

T roy St. 
Telefonas Lawndale 92. 

REIKALINGAS LIETUVIS 
LAIKRODININKAS 

kuria nusimano n rs kiek aplo laik- 
rodžių taisymą. arba kas turi nonx iš- 
mokti, tai aš ištl1okinsiu ir pasiliks 
pas mane dirbti, nes man visuomet 
reikalingas laikrodininkas. Atsišaukite 
greitai. 

WILLIAM LIULEYICH, 
814 State Street, Racie, \Vis. j 

! Alus Degtine Vynas! 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- j rnai. kaip namie pasidaryti ir vartoti 1 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuot! 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemfcj 
degtinę ir alų. šloš formulos (receptai) i 

yra prisiunčiami per paštą. Paslskubinn Į 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženklia- 
liais. 

W7LLIAM KLAES INSTITUTE 
OEPT. 57 M7LWAUKEE. W/S 

IPhones: 
Yards 155—551 * 

Residence Plione Drover 7781 « 

F.A. JOZAPA1TIS, R.Ph. 
DRUG STORE—AP77EKA ! 
Pildome Visokius Recaptus ♦ 

3801 SO. HALflTED ST. CHICAGOj 

DR. M. T. STRIK0LI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ifl CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 1CP 
Of. Vai, 1>> ryto Iki U po ptet. Ir h 0 

,U<[ 8:3ft vak Netlėl. :» iki 112 cliT n į 
Namai: 21)14 VV. 4.'! st. McKinley 203 

I DR. I. E. MAKAR 
♦ U KTU VIS 

j GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
♦ Itosolanilo: 10900 Michlgan A\r>. 

Telefonas l'ullmnn 342 ir Z180 
I Chic. ofisas: 4ul5 S. Wood F t. 
♦ Tik Kctvcrgo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yanls 723. 

į DR. S. NAIKELIS 
£ GYDYTOJAS IR CHIRURGA3 

Ofisas: 4712 S. Ashland A ve. 
'»• Tel. Urover 7i»4 2 
ę Valandos: fl iki 12 ryto. 2 1H i 
J« po pietų. 7 iki 0 vale. 
t* Rezidencija: 3336 \V. GGlh St. 
j. Telophone Prospect 8583 

I Dr. M. Herzman 
[ IŠ RUSIJOS 
!• G<-rai lietuviams žinomas per 16 motr 
t kaipo patyręs gydytojas, i-hi'u'ins ir 

j! akušeris. Gydo aitrias jr chroniškas Ii- 

£ gas vyrų, moterį} ir vaiKŲ, png_! ruu- 

l4 jausias metodas. X-Ray ir kitokius eleV; 
|* tvos prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 
; 1025 W. 18-TH STREET 
C netoli Fisk Street. 
[• Valandos: nuo 10—12 jietų ir 6—3 
L vakarais. Telefonas Caual 3110. 

\o Gyv.- 2112 SO. HALSTED STR. 
j* Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

Telefhcne Drovcr 

DR. C. Z. VEZEL1S 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vakare. 
Nctlčltuinis sutarinvj. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
a:ti 47-to* gatvės. 

< 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, dtMĮrninfi- die- 
nomis ir vakarais dcl l.:2nio ir or-mi). 
Paliudijimai išduo&imi ir vicias parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite ?.ba ru'ykite 
o rat< pa.isUngsime suleilrti patarimu. ; 
2407 W. Madison St. 6205 So. j lfalstPil St. ]?f)0 >YelU fHreet & 

I T~~Y.-irci< AKUSKRKA.' 
! Mrs. A. j 
| Michniewich 
| ltaigusi Akušerijos k> 
I Icgija; ilgai praktika- 
• vusi Pcnnailvauijo 
i hospitalčse. I'asckr.iin 

J gai patarnauja prir 
J gimdymo. Duoda ro<'i 
f visokiose ligo.se inotf- 

j rims ir merginotm. 

i 
3113 So. Halstic 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, 1LL. 

Nuo C iki 9 rylo ir 
Nuo C iki 9 ryto ir 7 fki vfclai vakaro. 

DR. J. SHINGLMAN 
G/DYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reurnaiirmį. Gydymas Elektriną 
Spcciali.ikutnas. 

1229—49th Avc. Tcl. Ciccro 3656 
Ofisas: -49th Ct. pri« 13 tos. 

Tclrfo^.is Cic«ro 49. 

Dr. G. M. Glaser § 
TELEFONAS YARDS 087 S 

3149 SO. MORGAN »T, kortė 32. g 
Specialistas Moteriškų. Vyrišku 5 

iv Chronišku Ligy. 
į Valandos: 9—10, 12-— 2 po piett}, O 
f 6- -8 vak., Ncdėl. 9—.'. 
į Praktikuoju jau 28 metai § 
i 5 

Tclej-bone Drovtr 50S2. | 
DR A. JUOZAITIS ! 

DANTISTAS ! 
3261 HAIjSTED ST„ CHICAGO. 

Valandos: nuo 10 ryto Iki R vakare, ^ 
Nedi'.iomls (agal sutartį. t 

DR. 5. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

OfiBas: 2201 W. 22ml Street 
Kampas S. Leavltt St. 
Telefonas Canal 6222 

Gyvenimo vieta: SI 14 W. 42ud Street 
Telefoną# McKlnley 4988 

Vanlnndos iki 10 ryto. 

Tclrpkoiie Yards 1532. 

Dr. J. KŪLIS 
LIK.. U VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
J Gydo visokias ligas motery, vaiki} ir vy:$ 

Specialiai gydo limpančia?, senas ir 
paslaptingas gyru ligas. 

•"3259 S. HAUStED ST. ChTCAGC 
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