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Lenino naujas pasiulijimas 
taikos talkininkams. 

Lenkijos žydai kraustosi Palestinon. 
Milijonas Svetimšalių apleido Ameriką. 

LENINO NAUJAS PASIŪ- 
LYMAS TAKOS TALKI- 

NINKAMS. 

Stockholm, saus 7 d. — 

Sovietinės Rusijos pirminin- 
kas Nikolai Lenin vėl pasiū- 
la taiką talkininkams; pa- 
siųsta Londonan per Angli- 
jos atstovą Pabaltijos vals- 
tybėse. Sulig estų laikraščių 
tarp kitų pasiulinimo išlygų 
yra pažadėjimas panaikinti 
terorizmą ir revoliucinių tri-1 
bunalų veikimą 

LENKIJOS ŽYDAI KRAU-! 
STOSI PALESTINON į 

New York, sausio 7 d. — \ 
Šimtas tūkstančių žydų šei- 
mynų, vidutiniai po 5 asme- 

nis šeimynoje, kaip Ameri- 
kos zionistų organizacija, 
lenkų seimo narirt d-ro J. 
Kose*iblatto vardu pranešę 
šiandien, yra pasirengę ke- 
liauti iš Lenkijos Palesti- 
non. 

Daugelis lenkų žydų jau 
pardavė savo nuosavybes. 
"Pelegrimų" būreliai žada 

pėsti eiti Triestan ar į kitus 
uostus. Lodzėje 2,000,000 

f rublių sudėta pramoniniams 
tikslams Palestinoje. 

MILIJONAS SVETIMŠa- i 
LIŲ APLEIDO AMERIKĄ] 
PO'MUSIŲ PERTRAUKAI 

^S,N«w York, sausio 1 d. — 

omi 1,000,000 svetur gimu- 
'sių darbininkų išvažiavo iš 

Suv. Valstijų Europon nuo 

to laiko, kaip buvo pasirašy- 
ta po musių pertraukos su- 

tartimi ir kita tiek žada iš- 
važiuoti kaip tik pasportų 
gavimas palengvės, sako 
savo pranešime tarptautinė 
taryba, kurios pirmininku 
yra gen. Coleman du Pont. 

Šita taryba turėjo skaitlin 

gus suvažiavimus su svar- 

biausiais kievienos taustos 
vadais, mano žinanti prie-j 
žastis ji rengiasi stabdyti ši- 

tą išeivystę sukeldama ap- 
švietinį judėjimą visu šalies j 
plotu taip trijų dešimtų I 

tautysčių tuoju tikslu, kad 

pritaikius svetur gimusius 
prie gyvenimo Amerikoje. 

SUKRĖTĖ UNtONTOWN 
(PA.) PARAKO SPRO- 

GIMAS. 

• Uniontown, Pa., sausio 7 
d. — Apie 10,000 svarų pa- 
kako sukrauto trakinėj pa- 
dangoj Du Ponto parako 

^dmpanijos dirbtuvėj Frair- 

pehance už 6 mylių nuo Union 
towno, šįryt sprogo ir sunai- 
kino trobą. Tik keturi darbi 
įlinkai dirbo netoliese. In- 
žinierius buvo lengvai su- 

žeistas. 

30 MILIJONU ŽMONIŲ 
ŽUVO VALDANT BOLŠE- 
VIKAMS — SAKO KUNI- 

GAIKŠTĖ. 

New York, sausio 7 d. — 

Kunigaikštė Kantakuzinė 
Speranskaja, prezidento 
Granto anūkė, vardu cent- 
ralinio komiteto Rusijai gel- 
bėti. bepasakodama apie 
dabartinį padėjimą Rusijo- 
je, šiandien pasakė, kad Ru- 
sijoje per paskutinius trejus 
melus žuvo trisdešimts mi- 
lijonų vyrų, .moterų ir vaikų 
nuo smurto, bado ir ligų. 
Prie šito skaičiaus ji nepri- 
skiria 5 milijonų rusų žuvu- 

sių fornte, kariaujant už tal- 
kininkus. 

BOLŠEVIKU PASISEKI- 
MAI UKRAINOJ. 

Londonas, sausio 7 d. — 

Bolševikų pranešimas daduo 
tas utarninko diena sako: 

"Vinnicos apygardoje (1 o 

dolijos gub.) mes paėmėme 
miestus Litteną, Vinnicą, 
ir Lipavels. Chersonės linkui 
užėmėme stotį ir apskritį Pia 
tichatki. Melitopolio linkui 

t (Taurybos guberinijoj) pa- 
ėmėme miestą Aleksandrov- 
ską. 

"Mes paėmėme Mariupolį 
(Ekaterinoslavo gub. pas 
Mėlynasiąsias juras) su di- 
dele daugybe daiktų. Prie- 
šas pabėgo laivais ir pa- 
kraščiu. 

"Novočerkasko linkui 
(Dono kazokų provincijoj) 
mes sulaužiame priešo be- 
sipriešinimą. ir sėkmingai 
traukiam toliau ant Carici- 
no. Mes paėmėme Sareptą 
ir daugybę kaimų per 10 

iki 35 vartsų^nuo jos į pie- 
tus." 

12-TOS GATVĖS ŠTORĄ 
NUBAUDĖ $25,000. 

Chicago, 111., sausio 7 d. — 

Dvyliktos gatvės storas tapo 
nubaustas $25,000 už parda 
vinėjimą alkoholio ir dag- 
tinės gėrimo tikslais. Šitą 
baudą paskyrė vidinių įp- 
laukų komisinikas Roper iš 

i Washingtono, atimdamas 
Suv. Valstijų leidimą gėri- 
mams pardavinėti. 

Minėtas storas, kuris ran- 

dasi ties Halsted ir 12 gat- 
ve, pernai metais pardavė 
6,000 galionų alkoholio ir 
degtinės. 

Sankrova turėjo leidimą 
pardavinėti negeriamus gė- 
rimus. šitas leidimas lėšuo- 
:ja $2.20 galionui. Leidimas 
pardavinėti geriamus gėri- 
mus lėsucja $6.40. 

Taisys Pen- 
nsylvanijas 

Konstitucija 
Harrisburg, Pa., sausio 7 

d. — Pirmu kartu rengiama- 
si taisyti Pennsylvanijos 
konstitucija ištisai, kuri yra 
parašyta 1873 m. 

Šitas darbas pavesta pa- 
daryti sakomiems įžymiems 
diplomatams, ūkininkams, 
konstitucijos žinovams, 

mokslininkams girininkys- 
tės ir apskričių sienų žino- 
vams. Juos paskyrė gov. 

Sproul pagal valstijos pa- 
skutinės- įstatymdavybos. 

Pataisymai, kokie bus at- 
rasta tinkamais, ous paduo- 
ti 1921 m. įstatyindavybai; 
kuomet toji prims juos, tą- 
syk konstitucinės konvenci- 
jos klausimas bus pastaty- 
tas žmonėms, per .inkimus 
1921 m., o kada žmonės ją 
priims, tąsyk 1928 m., įsta- 
tymdavyba įgalios konven- 
cija. i 

RENGIASI PRIE DEPOR- 
TAVIMO RADIKALŲ. 
Washington, saus. 7 d.— 

Vyriausias ateivystės komi- 
sininkas Anthony Caminetti 
daro vietą priėmimui svetim 
šalių paskirtų deportavimui. 
Kongresas užtikrinęs atei- 
vystės biurą, kad reikalingi 
deportavimui pinigai bus 
parūpinti. 

| Darbo skyrius pareikalavo 
jis kongreso paskyrimo dar 
i $1,500,000 valdžioms suma- 

įnymams išvalyti Suv. Val- 
Įstijas nuo smarkiojo radika- 
lizmo. Turėdamas 2,500 ko- 
munistų ir komunistų darbo 
partijos narių laukiančių de 
portavimo, skyrius mano, 
kad bus reikalinga daugiaus 
pinigų pergalėjimui tvirto 
legalio pasipriešinimo, kurį 
radikalai žada pastatyti. 
Deportavimui bylos nagri- 

nėjama New Yorke. 
Nagrinėjimas bylu daii- 

'giaus kaip 500 tariamų ra- 

dikalų, laikomų Ellis saloj 
deportavimui, prasidėjo šian 
dien pas ateivystės inspek- 
torius. Greitumas, su kokiu 
išklausymas bu., užbaigtas, 
priklausysiąs nuo pačių areš 
tuotųjų. Bet greito prisiren- 
jgimo prie deportavimo ne- 

laukiama. Mažiausiai tris 
New Yorko advokatai nu- 

j samdyta vesti bylas. 

!SUV. VALSTIJOS PRISA- 
KĖ DEPORTUOTI LENI- 

NO PASIUNTINĮ. 

Washington, saus. 7 d. — 

Justicijos skyrius šiandien 
'prisakė išduoti prisaką areš- 
tuoti ir deportuoti sovietinės 

į Rusijos valdžios atstovą L. 

|C. A. K. Martensą. Washing 
toniniai viršininkai žiuri i 

.Martensą kaipo į tikrą ko- 
munistų partijos vadovą 
Suv. Valstijose. Trumpu lai- 
ku laukiama jo suareštavi- 
mo. 

PROF AUGUSTINAS VOLDEMARAS. 
Lietuvos Užsienių Reikalų Ministeįis, buvęs Tai- 

■ kos Delegacijos Pirmininkas 

Villa Spąstuose ... 

» j 

~ Galveston, Tex., sausio' 7 
d. Pagal Meksikos konsulio 
G. M. Fięrro apturėtą čia i 

žinią Meksdkos fedei cu al i 
kareiviai apsupo Francisco 
Villa Hechicero pustynėj 
tarp Chihuahuos ir Coahui- 
los valstijų ir jo suėmimo 
laukiama kas valanda. 

ARMĖNAI 4 DIENU KO-j 
VOJ SUMUŠĖ TURKUS. I 

New York, sausio 6 d. — 

Parai ofiėialį pranešimą iš- 
leis 0 armėnų sostinėj Eri- 
vane ir pagarsintą čia šian- 
dien armėnų komiteto Ar- 

mėnijos neprikalusomybei, 
armėnų kareiviai po 4 die- 
nų kovos lapkr. 8 d. sumušė 
kurdų ir turkų jiegas, i 

padarydami joms dide-! 
lių nuostolių Tangasuaro 
apygardoje. Sumuštasis prie; 
šas nubėgo anapus savo sie- j 
nos, palikęs mušlaukyj 500, 
užmuštų, kelis šimtus sužeis, 
tų, 14 kanuolių, du šimtu1 
lengvosios artilerijos, šovi- 
nių, arklių ir maistų. 

L 

COLUMBIAN TRAUKI- j 
NYS SUSIDAUŽĖ; 20 

SUŽEISTŲ. 
I 

Aberdeen. S. D., sausio 
7 d. — šiandien anksti dvi- 
dešimts žmonių tapo sužeis- 
ti, keli sunkiai, kuomet ke- 
li vagonai pasažierinio trau- 
kinio 17 num. Chicago, Mil- 
waukee ir St. Paul kelio, va 

dinamo Columbia, lėkė per 
degantį tiltą už 2 mylių nuo 

Wataugos, S. D. Garvėžis ir 
Keli ilgo traukinio vagonai 
perbėgo ^per tiltą gerai til- 
tui nenugriuvus. V agonai 
buvo plieniniai ir nei vienas 
neužsidegė. 

BERL1N0 GYVENTOJUSI 
LAUKIA BADAS. 

Bėrimas, sausio 17 d. —' 
Už kelių savaičių maistę.ir 
anglies padėtis Berlirie'bus 
pilnai tokia bloga, kaip da- 
bar Viennoje. Jau dabar —| 
ar gal getiaus butų pasa- j įkius, dar vjs — badas laiko! 
suėmęs didesnę gyventojų' 
dali. 

^ 

Paviršutiniai žiūrint sąly- 
gos atrodo normalėmis. 
Miesto viduryj, nuehiama- 
mame atstume nuo Adlono 
viešbučio, kur susirenka 
amerikinė maisto misija, 
galima gauti maisto kiek 
noir došimtį ar dvidešimti 
kartų didesne kaina negu 
buvusi prieš karę. Bet paė- 
ėjus truputi toliaus anapus 
biznio kvartalo randama 
tijcra padefis. Ten stoka 
maisto, stoka kuralo ir sto- 
ka drabužių. 

100 SINDIKALISTU VA- 
DU SUIMTA BAR- 

CELONOJE. 

Madridas, sausio 7 d. — 

Žinia iš Barcelonos praneša 
čia, kad vietos civilis go- 
vernoras uždraudė sindika- 
listų draugijas Barcelono- 
je. Šimtas sindikalistų vadų 
|tapo areštuota. 

SUV. VALST. NEBUS AT- 
STOVAUJAMOS APSI- 

MAINANT TAIKA. 

Paryžius, sausio 7 d. — 

Tapo nutarta, kad Suv. Val- 
stija atstovai nebus apsi- 
mainant versailinės taikos 
sutarties patvirtinimais; ap- 
simainyinas vis dar žada 

įvykti sausio 10 d., bet jis 
gali buti atidėtas, jei visos 
smulkmenos nebus užbaig- 
ta iki tai dienai, keliomis mi 
nutomis prieš apsimainymą 
patvirtinimais bus pasirašy- 
mas po protokolu. 

Anglai rengia pieną vaiz- 
bai Pabaltijoje. 

Lenkai užlindo už lietuviu. 
ANGLAI RENGIA PLENĄ. 
VAIZBAI PABALTIJOJE 

Londonas, susio 7 d. — 

Po ilgu tarimųsi tapo .suda- 
lytas pienas finansinei vaiz- 
bai su Pabaltijos provinci- 
jomis — Estonija, Latvija 
ir Lietuva ir bus paduotas 
valdžiai. 

Pagal tą pieną žadama 
įsteigti kiekvienoj tu šalių 
banką partnery beje su val- 
džios banku, pasekant Ang-, 
lijos banką, turintį teisę leis j 
ti naujus pinigus, pamatuo- j 
jamus auksine norma ir at- 

statymu nupuoliusių pinigų 
sveiku, moksliniu piniginės 
reformos procesu. 
Rengiama sutartis, kad pa- 

gelbėjus plukdyti išvežamus 
rąstus; pagal ją rąstai bus 
pardavinėjama vakarinėse 

šalyse, visas gi besivertimas 
rąstais penkiolikos metų ga- 
le pasiliks nuosavybe užin- 
teresuototuos Pabaltijos val- 
džios. Grupė siūlanti šitą 
sumanymą nori gauti už tai 
monopolių ant išgabenamų 
linų, bet žada veikti tik kai- 
po agentai, ant komišino. 
Jei šutai tis butų padaryta, 
tai kelios pramonės firmos, 
kurių dirbtuvės dabar stovi 
dykos, atsidarytų. 
Lenkai užlindo už Lietuvių. 

Ryga, sausio 6d. — Let- 

galių fronte latviai skubiai 

stiprina savo laimėjimus ir 
atidaro susinėsimus. Daug- 
pilio latvių lenkų pajįegos 
yra po latvių governoru ir 
latvys advokatas Muiseh- 
nek, paskirtas governoro 
patarėju, jau išvažiavo. Len- 
kai taiso gelžkelio tiltą per 
Dauguvą ties Daugpiliu, kad 

atsteigus susinėsimą tarp 
Rygos ir Varsa vos. 

Lietuviai turėjo laikyti 
frontą tarp latvių ir lenkų 
ant kairiojo Dauguvos kran- 
to truputį Į šiaurę nuo Daug- 
pilio. Tarp lenkų ir lietuvių 
buvo nesusipratimu, už ku- 
riuos daugiausia kalti len- 
kai. 

Bet nesenai po Bermond- 
to kariuomenės sumušimui 
Lietuva žymiai pasidavė vo- 

kiečių Įtekmei — gal del 
jų priešingumo lenkams, ku- 
riuos lietuviai skaito Fraiv- 

[cijos proteguojamais. 
Paskutinis veikimas buvo 

|rengiamas pradžioje gruo- 

Įdf'o ir lietuviai ketino ja- 
me dalyvauti. Bet kadangi 

Į jie neparodė didelio noro 

dalyvauti, tai lenkai saus. 2 
d. nakčia pasitraukė Į šiaurę 
ir susijugė su latviais priešą 
kyje lietuvių linijų, kur jie 
galėjo pradėti užpuolimą 
lietuviams nežinant apie tai. 
Lenkai ir latviai sutinka la- 
bai gerai. 

ANGLIJOS GELŽKELIU j 
DARBININKU SUVAŽIA- 

VIMAS MOKĖSTIES | 
REIKALE. 

Londonas, gausio 7 d. — 

Šiandien unijos sėdyboje 
susirinko gelžkelių darbiniu 
kų unijų delegatai, kad ap- 
tarus valdžios pasiūlymą 
sutaikyti žemesniųjų laips- 
nių darbininkų užmokesti- 
nius reikalus. Susirinko 60 

delegatų, atstovaujančių 1, 
400 vietiniu uniju su 500, 
000 narių 

Delegatų manymu nu- 

sprendimas bus pasiektas 
rytoj. 

BULGARIJOS KABINE- 
TAS REZIGNAVO. 

Kopenhagenas,.. sausio 7 
d. — Bulgarijos valdžia re- 

zignavo :ir socialistai 'bando 
sutverti kabinetą po buvu- 
sio premiero ir užsienio rei- 
kalų ministerio, dro S. De- 
neffo vadovyste, kaip tele- 
grafu buvo pranešta vakar 
iš Sofijos. 

Pusiau oficialis praneši- 
mas išleistas iš Sofijos sako," 
kad bolševikų būrys užpuo- 
lęs premierą Stambulinskį, 
jam grįžtant iš Belgrado, 
kur jam nepavyko susitai- 
kyti su Rumunais. 

JAPONAI PABĖGĖLIAI 
NEBUSIĄ DEPOR- 

TUOJAMI. 

San Francisko, sausio .7 
d. — Sulig nusprendimu tei- 
sėjo Frank H. Rudkino Suv. 
Valstijų apskričio teisme, ja 
ponai jūreiviai pabėgusieji 
nuo savo laivu ir išlipę šitoj 
šalyj nebus deportuojami 
pagal federalį ateivystės ak 
tą 1917 m., jei jie galės pa- 
tįs sau gyvenimą pasidaryti 
ir bus atvykę tiesiog iš Ja- 

ponijos. 

SUV. KAS. DARBO PA- 
TVIRTINO STREIKO 

SUTAIKYMĄ. 

Columbus, O., sausio 7 d. 
Suv. Am. Kas. Darbininkai, 
suvažiavusieji čia konveiici- 
jon šiandien patvirtino vei- 
kimą tarptautinių viršinin- 
kų, priėmusių prez. Wilsono 
pasiūlymą užbaigti anglini 

| streiką pamatais 14 nuoš. 
pakėlimo algos ir komisijos 
parašymui naujos alginės 
sutarties. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkeje. 

Šiandien apsiniaukęs ir 
kiek šalčiau; pėtnyeioj gra- 
žu. 

Saulėtekis, 7:18 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:3-5 vai. vak. 
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PRŪSŲ LIETUVIAI TURI SUSIJUNG- 
TI SU TAUTOS KUNU. 

Gaunami iš Prūsų arba Mažosios Lietu- 
vos laiškai ir laikraščiai suteikia mums pro 
gą vis aiškiau ir teisingiau persitatyti teny- kščių gyventojų upą ir patroukimą tautiniu 
žvilgsniu. Labai malonu patėmyti, kacl Pi-u- 
sų lietuvių upas yra pakilęs ir pilnas vil- 
ties ant geresnės ateities. Jie džiaugiasi nusikratę monarchines Vokietijos jungą. Tuom pačiu laiku jie išreiškia tvirtą pa- geidavimą veikti sutartyje su savo vientau 
čiais Didžiojoje Lietuvoje ir dabar, ar kiek 
vėliau, prisijungti prie lietuvių tautos kū- 
no, sudarant savistovią valstiją. 

Tiesa, sulyg taikos sutarties tik dalis 
Mažosios Lietuvos —su Klaipėdos miestui 
atskiriama nuo Prūsijos, bet kol-kas nepri-j jungiama prie D. Lietuvos. Tečiau neturi 
me abejoti, kad anksčiau ar vėliau turės 
likt atskirta nuo Prūsijos Mažoji Lietu- į 
va. 

i 

Sąjungiečiai ir dabar aiškiai mato, j kad Klaipėda — tai vienintelė Lietuvai! 
išeiga į Baltijos jurę. Todėl, kuomet vo-! 
kiečiai paprašė pergalėtojų palengvinti tai 
kos išlygas, tarp ko kito sąjungiecių pa- 
stebėta, kad Klaipėdos sritis yra apgyventa ( daugiausiai lietuviais ir kad Klaipėda yra 
Lietuvos durimis i jure. Aiškiai tą perina-j to ir vokiečiai ir giliai suvokietėję lietu-! 
viai, kurie pageidauja pasilikti prie Vo-j kietijos. Jie tiktai stengiasi suerzinti žmo 
nes tarp savęs, idant paskiau susitrukdytų į 
atskyrimo įvykinimas. 

Kaipo argumentą tas vokiškas ele- 
mentas nurodo i didelį skirtumą tarpe j Prūsų Lietuvos ir Didžiosios Lietuvos kul-j 
turos, perstatant augštą "prūsinę" kultu-! 
rą ir tvarką. 

Bet, — "kaip žmonės mislija, kad su-; 

glaudimas abiejų kraštų nusiduos?—klau- 
sia "Prūsų Lietuvių Balsas". — Ar kad da-; 
bar umai viskas bus sumaišoma, o žemai- 
čiai vis pulkais atėję mus valdys ir pasku-| tinį grašį mums išplėš, mums musų gerai] 
išgyventuosius laukus, gerąsias musų tro- 
bas atims ir kokius sulinkusius ir suklypu- 
sius buteliusduos?" 

Į toki baimės klausimą laikraštyje at- 
sakoma sekančiai: 

"Koks sveiko proto žmogus galėtų taip 
pamanyti!' Klaipėdos kraštas palaikys, 
ligšioliškuosius įstatus, savo mokesnius, 

savo vyriausybes, savo mokyklas, bažny- 
čias, savo gelžkelį, paštą, savo plentus, — 

abelnai viską, ką jis dabar turi ir kuo da- 
bar žmonės naudojasi Kiekvienas pro 
tingas žmogus tur suprasti, kad tokius įsta- 
tus, tokią išseno įsigyvenusią krašte tvar- 
ką negalima akies mirksniu nudėti lyg ko- 
kį nuvalkiotą rubą ir į kitą pamainyti. 
Klaipėdoje arba rasi ir šilokarčiamoje tu- 
rės susidaryti tokia vyriausybė, kurios ran- 
kose visi krašto reikalai susibėgs ir kuri 
viena palaikys sąryšius su centrine visos 
valstybės valdžia. Žinoma, turės buti in- 
taisoma ir prie mūsų dalis Lietuvos ka- 
riumenės, turėsime vartoti tuos pačius pi- 
nigus, tas pačias rasi pašto markutes ir ki- 
ltus mažmožius. Bet iš viso musų žmonės 
kasdieniniame gvvenime vos pajus, kad jie 
iš vienos valstybės yra perėję į kitą. Vie- 
nas dalykas tik ypač tame krašte gyvenan- 
tiems lietuviams primins, kad yra įvyku- 
si permaina. Būtent, turėdami reikalą su 

vyriausybėmis, teismais ir t.t., neprivalės 
laužyti liežuvio svetima kalba, nieks jų 
neužriks, kad jie nuėję savo reikalus pra- 
neš savo kalboje, nereikės nei tulkų, nei 
ypatiškų išlaidų už tokius) Jų kudikius ne- 

vargina mokykloje svetimų žodžių ištari- 
mu, tėvai vėl galės drauge su savo vaikais 
lankyti tą pačią Dievo tarnystą, jaunuosius 
vyrukus kariumenėje nieks nepravardžiuos 
"kvailais lietuvninkais ir t.t. Tiek tai bus 
kitaip". 

Kaslink centralės valdžios ir abelno 
seimo — šitaip pastebiama: 

"Čia irgi nereikės bijoti, kad mums 
užmes kokių musų pasilaikymas nepritin- 
kančių ir musų gerovę trukdančių Įstaty- 
mų. Vyriausioj valdžioj ir seime- mes juk 
turėsim savo atstovus, o mes pasirupinsim, 
kad be tųjų pritarimo nei vienas sumany- 
mas musų kraštui įstatu pastoti, nei jokie 
nauji mokesniai jvedami buti negalės. Mo- 
kesnių, berods, reikės mokėti. O kadangi 
mUsų krašta, visi savotiškai gy- 
vendamas, savo išlaidoms reikalinguosius 
pinigus pats turės sukrapštyti, tai supran- 
tama, kad tie mokesniai kiek didesni tu- 
rės buti negu ligšiol. Bet nei ištolo jie 
nepasieks tų, kuriuos turės mokėti prie 
Vokietijos pasilikusieji. 

"Kas šičia parašyta, apie tai žmonės, 
kuriems tatai tur rūpėti, jau gana yra gal- 
voję, gana jie tai yra iš visų pusių apsvars- 
tę. O ir Lietuvos valdžia jau tuo dalyku! 
yra užsiėmusi, o mes galime pranešti, kad1 
tai iš viso yra ir jos nuomonė/kad Klai-j pėdos kraštas po susijungimo su Lietuva 
liks kiek galint visame savotiškas. Taigi 
to krašto gyventojams nėra jokios priežas- j 
ties del savo ateities didelių rupesnių pa- 
sidalyti. Žinoma, atsiras ir visokių kliu-' 
čių. Bet, klausydami šalto proto ir prisi- 
laikydami ramumo daug lengviau jas per- 
galėsime". 

Tokia tai yra nusistačiusi nuomonė 
linkui Klaipėdos krašto ateities.—Galima 
pasakyti, jog tas kraštas, kaipo autonominė 
vienutė, bus prijugtas prla Lietuvos kūno. 

Bet kas atstiks su kita Prūsų Lietu- 
vos dalimi, kuri pasilieka po Pmsija? Kas 
bus 3U Tilžės, Įsručio ir kitomis sritimis? 
—Nėra abejonės, kad ir tų sričių gyvento- 
jai greitoje ateityje paseks savo klaipėdiš- 
kių viengenčių pavyzdį ir prisijungs prie 
Didžiosios Lietuvos. Juk kitaip ir buti ne- 

gali. — Taigi, trumpu laiku visa Mažoji 
Lietuva turės prisijungti prie abelno lietu- j 
visko kuno. — Tokjįs tai yra lietuviu tau-J 
tos troškimas ir įsitikinimas. 

f Pastabos-f 
I Išvados. I 

Prūsų lietuviai subruzdo 
ne ant juoko. Juose smar- 
kiai užliepsnojo tėvyniška 
meilė linkui Lietuvos. "Fra 
su Lietuvių Balse" paskelb 
ta, kacl Prūsų lietuviai iš- 
rinko savo atstovus į Vals- 
tybės Tarybą; jais yra: 
ukin. Strėkys ir Bruožai- 
tis, — abu žymus Prūsų lie- 
tuvių veikėjai. Iš visko ma- 

tosi, kad Prūsų lietuviai yra 
pasiryžę veikti sutartyje su 
D. Lietuvos vientaučiais. 

* * ■" 

Prof. d ■ras Niemi (suo-; 
mik- 'inas), kaip pranešamai 
"P:\.ių Lietuvių Balse",1 
gruodžio 1 d. (1919) Til~j 
žės realinėj gimnazijoje lai- 
kęs antrą mokslišką paskai- 
tą apie Baltijos tautų dainų 
ypatybes. Indomųs buvę iš 
vedimai apie suomių ir lie- 
tuvių dainų sąryšius. Latvių 
ir lietuvių poezija esanti ki- 
lusi iš vienos versmės. Se- 
nov dainose jokio skirtu- 
mo tarp Prūsų Lietuvos ir 
Didžiosios Lietuvos neranda 
ma. 

Prof. Niemi yra žinomas 
kaipo Baltijos tautų liaudies, 
dainų tyrinėtojas. Jis yna 
Helsingforso universiteto 
profesorius. 

Tokios prof. Niemi pas- 
kaitos turi labai didelę reikš 
mę del tautiškai atbundan- 
čių Prūsų lietuvių. Garbė 
jam už tai!.v. 

* $ ♦ 

P*"e2. A. Smetona dėkoja 
Cambridge lietuviams už 
aukas ir velijimus. Padė- 
kos žodis, siunčiamas per 
laikin. kom. pirm. A. Vai- 
siauska, skamba sekančiai 
(sulyg nuorašo, tilpusio Kau 
no "Liet.") : 

"Per mane' siunčia Jums 
Lietuva širdingą padėką už 
Jusų pagarbą ir paklusnu- 
mą Lietuvos valdžiai, parei- 
kštą laiške man parašytame 
š. m. (1919) spalių 6 d. 
Lietuvos vyriausybė ypa- 
tingai džiaugiasi tuo, kad 
Jųs, toli būdami nuo savo 

Tėvynės, klausotės jos bal- 
so, niekieno neverčiami, bet 
vien vadovaudamies savo 

Tautos ir savo gimtojo kraš 
to meile, ir kad Jusų žodis 
seka Jusų darbą. 

"Tuo 6896.50 kromerių 
čekiu, mano vardu atsiųs- 
tu ir pareikalautinu Kopen- 
hageno banke Jųs darotės 
dalyviai kovos del nepri- 
klausomybės, kurią Lietuva 
BMM 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tautines Tarybos 

Raštinės. 
Posėdis Gruodžio 30: Iš 

pranešimų Tarybom 1) Iš- 
pild. Komitetas informuoja 
gautomis žiniomis nuo Lie- 
tuvos Valdžios, jogei par- 
davinėjami krascs ženkle- 
liai bus išmainomi Lietuvo- 
je ant pinigų. 2) Paryžiaus 
Delegacijos prisiųstas p. T. 
Naruševičiaus laiškas-prane- 
šimas kaslink "Draugo" ir 
"Darb." 3) Laiškelis iš Pa- 
ryžiaus nuo Kap. p. V. Laz 
dyno, kuris rašo tenai lai- 
mingai pribuvęs, bet Gen. 
Juododžio ir Kap. Bielskio 
dar neradęs nuvažiavus. Ji- 
sai dabar važiuoja Kaunan. 
4) Nuorašas kabelio iš Pa- 
ryžiaus: "Visas musų dar- 
bas Paryžiuje užsibaigė. Iš- 
siųsta paskutinis laivas su 

lokomotyvais, ginklais, amu 

nicija ir visais tremtiniais. 
Norus, Balutis, Draugeliutė 
išvažiuoja Kaunan Gruo- 
džio 22. Paryžiuje lieka Lie 
tuvos Legacija su Diplomati 
jos ir Konsulato raštine, ofi-l 
cialiai Francijos Valdžios 
pripažinta. Vokiečiai iš 
Lietuvos išsikraustė, palikę 
karės ir geležinkelių medžią 
gą, bet padarę didelius nuo- 
stoiius liaudžiai. Lenkai už 
ome Punią ir parodo toli- 
mesni landumą. Viskas bu- 
tų gerai, kad tik pinigai at- 
eitų. (Pasirašo) Balutis." 

NuUrimai: 1) Pasimatyti 
su Hoov^ri'o Adminstarcija, 
kuri žada Lietuvai didelę 
pagalbą. 2) Naruševičiaus 
laiškas spaudon paskelbti. 
3) Išreikšti pilnutėlį pasiti- 
kėjimą ir padėką Lietuvių 
delegatams Taikos Konfe- 
rencijoje. 4) Užtvirtinti bu- 
vusius Taikos Delegacijos 
naiius iš Amerikos, kad da- 

lyvautų Lietuvos Steigiama- 
jame Seime, Amerikos Lie- 
tuvių reikalus atstovauti. 5) 
Perrinkta Tarybos sekan- 

dabar veda. Dėkodamas už 
tą prakilnų Cambridge'o 
lietuvių pasiryžimą surink- 
ti Lietuvai aukos ligi 20,- 
000 dol., siunčiu Jums kuo- 
širdingiausių pasveikinimų. 

(Pas.) A. Smetona, 
Liet. Valstybės Prezidentas. 

Malonu buvo Cambried- 
ge'o lietuviams tėvynai- 
niams sutikti Lietuvos Pre- 
zidento padėką. Galima pil- 
nai pasitikėti, kad jie išpil- 
dys savo pasižadėjimą—su- 
rinkti Lietuvai aukų ligi 
20,000 dol. — 

ciam metui Valdyba: Pir- 
mininku — Vincas F. Jan- 
kauskas; Vice-Pirmininku— 
P. S. Villmantas; Sekerto- 
rium—J. 0. Sirvydas: Iždi- 
ninku—A. Augunas. 

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautines 
Tarybos Sekretorius, 120 
Grand St. Brooklyn^ N. Y. 

KRITIKAS. 

Prieš mane stovi žmogus, 
matyt, persiėmęs visomis 
blogomis pusėmis musų ga- 
dynės. 

Jisai skaito save radika- 
lu, bet jo "radikalizmas" 
tik tame, kad jis be gailes- 
čio "kritikuoja" \isus pa- 
saulyje. 

Įsileiskite su juo į kalbą 
apie Prancūziją, jis jums 
ją apibudina tik dviem žo- 
džias: "netikus šalis". Už- 
siminkite apie Angliją, jis 
jums atšaus: "Šalis miestiš- 
ko bjaurumo". Pradėk kal- 
bėti apie Ameriką, jis jums 
išdidžiai užreikš, kad tai 
"apmaudinga" šalis ir t.t. 

Už vesk kalbą su tuo ponu 
apie padėtį tose šalyse, jis. 
kaip matai, griebsis "negai- 
lestingai kritikuoti" visus ir 
viską. 

Viskas, sulyg jo nuomo- 

nės, netaip turėtų buti. 
Jis lengvai, kaip kokis 

specialistas, Į vieną minutę 
"priparodys" jums, kad vi- 
si "visuomeniniai ir politi- 
niai veikėjai tų šalių never- 

ti sudilusio skatiko"; pas- 
kui jis jums "priparodys", 
kad darbininkai tiį šalių nie 
kingi vergai, kuriais žaidžia 
kapitalistai" ir t. p. ir t. p. 

Nei istorijos, nei logikos 
nuotikiai tam ponui ir sap- 
ne nesisapnavo. 

Jis viską "kritikuoja". 
Apie viską kalba su "išvaiz- 
da žinovo". 

Vargas protingam, šiek- 
tiek žinančiam, pastoviam 
žmogui, kuriam prisieis su-j 
sitikti su tuo "kritiku". Jam| 
pirseis pergyventi sunkią 
valandą: jis išvys savo aki- 
mis, kaip sunkiai atsiliepė 
nuotikiai šių dienų ant ne- 

pastovių žmonių... 
Vargas n išmanančiam 

žmogui, kuriam prisieis su- 

sitikti su tuo ponu. Jis pri- 
girdys jo sielą nuodais kerš- 
to, neapikantos ir prietarin- 
gumo. Nuodais savo "kri-; 
tikos" jis pripildys jo sie- 
lą gyvenimo puvėsiais, ne- 

parodydamas, kas yra svei- j 
ka ir gražu. ' 

Tu, bjauri išmata musų 
gadynės, kiek blėdies tu at- 
neši!... Vertė R. G. 

i Laiškas Iš Lietuvos. 
(Adolfui Kupriui, Chica- 

goje, iš Panevėžio rašo jo^ brol%. Laiškas datuotas 
lapkr. 5 d., 1919 m.) 
Mylimas Broli: 

Siunčiu tamistoms šį 
mažą laiškelį po ilgo nesi- 
matymo ir negirdėjimo apie 
tamistų gyvenimą. 

Dabar kaip iš numirusių 
atsikėlę mes ir musų tėvy- 
nė-Lietuva. Sužinoję tamis- 
tų adresą ir kad esate dar 
gyvi, trokštam su tamsta pa- 
sikalbėti nors per laišką. 

Aš esu dabar lietuvių ka- 
riumenėj, kariaujam su tė- 
vynės priešais. Išvijom ko- 
munistus ir dabar mušam 
bermondtininkuS; arba, kaip 
juos čia vaęlina, kolčakus, 
tėvynės plėšikus. Taip-pat 
eina kovi su lenkais. Nespė- 
jo musų tėvynė atsikelti iš 
numirusių, iš sunkaus var- 

go, kaip vėl nori uždėt 
mums ir musų broliams nau 

I ją jungą musų priešai — 

'lenkai, Kolčakai ir bolševi- 
kai. Bet mes nepasiduosi- 
me priešams kol jie nei^| 
muš mus iki paskutinio Lie- 
tuvos kareivio. Tik tąsyk 
jie galės pavergt musų ša- 
lį- 

I Tarnavau rusų kariume- 
nėj, kuiion paėmė mane 
birželio 21 d., 1915 m.; bu- 
vau vokiečių fronte ir pate- 
kau jiems j nelaisvę. Išbu- 
vau joje du metu, bet nenu- 
marino. Parėjęs iš nelais- 
vės, atsilsėjau kelias savai- 
tes ir pradėjau organizuoti 
lietuvių kariumenę. Dabar 
kariauju su visais priešais. 
Dėkavot Dievui labai gerai 
einasi tarnaut lietuvių ka- 
riumenėj. Nereikia ant ?ron 
to eiti; esu dar vyresnis vir- 
šyla; alga gera, o kaip pa- 
sibaigs karas, tai atvažiuo- 
siu j Ameriką pas tamistą. 

L. G. D. 
Gerbiamieji Skyriai:— 

Trūksta dar $2,000.00 
prie antros pusės penkių 
tūkstančių Kalėdinės.— 

Dar knygos L. G. D. už 
1919 metus neuždarytos. 
Tat šuremkim pečius ir 
lyginkim pažadą. PamuK 
kim, kad tai Lietuvos Rau- 
donajam Kryžiui, kurio ti- 
kslas yra prakilnus ir tobu- 
las: alkanus papenėti, nuo- 

gus pridengti, susirgusius 
gydyti. 

Dr. A. L. Graičunas, 
Centr. Sekr. 

Per Kovą į Laisvę. 
(sa)♦ 

rus rengia saidokus ir vilyčias, 
kad isnetyčiu, itž girios mede- 
lio pasislėpus, j>aleisti mirtinu 
vilyčią laktmę j besibastančio 
priešo širdį. Kas lietuviams vė 

Iros, darganos ir pūgos, siau- 
čiančios "irioje, kas nuolatinis 
budėjimas, kad apginti save ir 
savo šeimynas nuo žvėrių go- 
clžiiiių, by tik laisvas gyveni- 
mais nors ir ant nuog s žeme- 
lės! Pasiryžimu stoja lietuviu 
skausmas. Gluclėjęs jįirdyjc 
kerštas išsiveržia aikštėn. Lie- 
tuviai ryžtasi i- peties g/unitic 
si su presai-, kryžiuočiais 
kalavijuočiais, ketindami ar 

juos pergalėti, ar savo tev\ nes 

pelenuose patys užsirausti. 

/m nes būreliais, sunaikinę! 
yna. ką dar turėjo, pasislėpda- 
mi nuo pavergėjų akių, palieka 
priešų užgrobtus Lietuvos kraš 
tu, ir sina q>cr tamsiąsias gi- 
rias tenai, kur dar nesuvaržv- 
tr s lietuvių rankos, kur dar 
laisva Lietuva gyvuojat. 

Jie eina tenai, kur traškan- 
čias girios užia, kur liemenin- 
<r s pušys, tverti kl ivai siūbuo- 
ja, kur šimtametės eglės, smelk 
damos kita kitą, smeigiasi į de- 
besis, kur-žali ąžuolai žaliuoja 
iškeroję baubliai ramsto vieni 
kitus ir per metų metus ginasi 
nuo galingų vėtrų ir įtužusių 
žiemos pūgų. Tarp tų ąžuoly- 
nu. pu-ynų, liepynų, lygieji lau 

kai žaliuoja, brandinai javai 
šlubuoja, puikiosios lankos bei 
pievos žydi. 
Čionai tai gyveno narsus lietu- 
viai, kurie savo brangiausi lur 

tą -- laisvę per amžius gynė; 
čionai tai savo ukj rėdė darb- 
ščiosios lietuvės, kurioms ge- 
riau mirti buvo, negu už sveti- 
mo ištekėti, tėvų žemei nusikal- 
sti. Ar sunku darbą dirbdamos, b 

0r pailsyj besilsėdamos, j;cs 
skardžiose dainose apdainuo- 
davo gražią liietuvns prigimtį 
tėvvnės karžvgiu veikailus ir sa » O c 

vo kūdikiams įliūliuodavo ne- 

užsloplnamą laisvės meile. j 
Či na i tai gyvendami lietu- 

viai nepažino vergystės būvio: 
ir kieto vargo svetimiems tar- 
nauti. Lajsvužėj gimė, laisvu- 
žėj augivilnybeje, meilėje; 
ta'rp savęs gyveno, H.- v perte-, 
ke, savo laimingas dienas mi-' 
:lumi saldindami. O tbdel lai- 

mė jų gyvenimą lydėjo, kad 
neužmiršdavo savo dievų galin 
gųjų, nešykštuodavo aukų gy- 
vųjų dievų malonei išprašyti, 
dievo Perkūno rūstybei nutil- 

dyti, kad neišleisdavo iš savo 
rankos kardo kieto, kol priešų 

Į iš savo žemės neišvydavo, 
i \y 

Po tą, tai šalį laimingą paskly 
sta žinia, kad priešas pavergęs 
Lietuvos kraštus. Žaibo greitu 
tunui aplekia ta žinia visą 1 ie- 
tuvą; paskui gi j.^s ataskrenda 
kita dar baisesnė, dar piktesnė 
žinia, juodais -sparnais beplas- 
nodama: žiaurusis priešas vis 
gilj.au Lietuvon veržiasi. Pas- 
kum nerimastingų .'.inių vy- 
riausiojo Lietuvos kunigo Kri- 
vų Krivaičio .pasiųsti žygovai 
skrieja po Lietuvos kraštą, ap- 
lekia ant savo ristųjų žirgų 
laisvosios Lietuvos gyventojus, 
atnešdami jiems vecę ir skelb- 
dami busimuosius lietuviu žv-i 7 

Į gius. 
Didele aitra žemaičiai ir lie- 

tuviai pradieda ginkluotis. Vie- 
ni už kitų telkiasi į karą, žir- 
gus mankština, vilyčias, durtu- 
vus rengia, iš noragų, ar vers- 

tuvių ragotines -ir kardus kal- 
do. Kiekvienas veržia.-i pir- 
myn, kiekvienas pasiryžęs ar 

mirti, ar pavaduoti Lietuvą iš 
priešo priespaudos. Kareiviai 
buriasi į pulkus. 

Paskrtą dieną jau rindų rin- 
<los, pulkų pulkai siūbuoja dvie 
jų didžiųjų Lietuvos upių 
ti.klyje, ties ymovės Lietuvis 
žinyčia, dievų maloningų na- 

mais. Toje žinyčioje rusi am- 

žina tėvų ugnis, senovės amži- 
ni dievai gyvenu* ir joje reikia 
išprašyti jų pagalbos ir pasti- 
prinimo k »vose su priešu bai- 
siuoju. 

Kareivių eiiės begalinės.... 
Jų skaičiaus nesuskaitysi, jų 

daugumos neapmatvsi. Jie ap- 
šaukia savo vad$-rikį ir susti 

ja netoli nuo šventojo ąžuolo, 
visuomet žaliuojančio, savo ku 
plia viršūne debesis remiančio. 

Salia to žaliojo ąžuolo, įsišak- 
nojusio ant sieros šaltinio, sto- 
vi aukšti rūmai. Jų bojiėje nu- 

statoma saulės, mėnesio keliai, 
nulemiama ateities įvykiai. i 

Iš paslapties rūmų išeina 
aug'štas žilas senelis. Pirm joj 
eina kriviai, paskui jį ilga eile 
seka vaidylos. Jo ilgi balM ru-j 
bai apsukti juosta ketut iasde-į 
š:mt devynis kartus ; ant jo gal j 
vos padabinys is naugės rete- 

žėlių1; jo rankoje lazda su tri-! 
mis kableliais; ant dešiniojo pe- 
ties juosta su išrašytais Perkū- 
no amžinos teisybės ž džiais. 
Tai Krivų Krivaitis, tai vy- 
riausias Lietuvos kunigų kuni- 
gas, tai Lietuvos laimės ir ge- 
rovės sergėtojas. 

į Krivų Krivaitis prieina prie 
j šventojo ąžuolo, užlipa ant au- 

kuro laiptų ir, iškėlęs rankas 
| augstyn prašvitusiu veidu ]>ra 
įdeda byloti su dievais, galin- 
gais Lietuvjos užtarėjais; pas- 
kum, sušldkštęs jauno gyvuli- 
krauju visas šalis, jis paleng- 
vai kreipiasi i kareivius rimtu 
žvilgsniu pereina jų eiles ir, 
kiek patylėjęs, pamąstęs, tvirtu 
garsiu balsu prabyla: 

— \arsus žemaičiu, lietu- V c 

vių ir prūsų vyrai! Susirinkote 
jųs "atkariauti krvžuočių 
ir kalavijuočių pagrobtų, 
Lietuves kraštų. Jie pa- 
vergė jusų brolius Padangų-^ 
vyje, Paislyje Parusnėje, N K 
gana to, jie slenka gilyn Lietu-s 
vos grbtų, jie nori visą lietu- 
vių gimine pavergti. Jųs kovo- 
si t su veidmainiais, kurie vie- 
naip kalba, kitaip dam. 

i '.Uis daugiaus.h 



Dar Apie "Draugą" Schnitzeri. 
Patilpus "Lietuvoje" No. 

£287 (1919m.) straipsniui apie 
Schnitzerio pinigu siuntimą j 
Lietuvą, tą straipsnį atskirai 
išsiuntinėjau viskius liet. laik- 
raščiams, talpinusiems Schnit- 
zerio apgarsinimą, su Ingoj i- 
mu patalpinti, kad persergėti 
savo skaitytojus nuo Schnitze- 
rio ''patarnavinr/y kuris už 
persiuntimą 1,000 rublių ($55,- 
00 dolarių) sau pasilieka $11 b, 
00, tai neteko pamatyti nei Vie* 

name lainraštyje iš aštuonių 
persergėjimo apie tą Schnitze- 
rio gfaradarystę. Clucagos gi klj 
rikališkas "Draugas" net su- 

grąžino tą straipsni atgal be 
savo firmos ir markes, kas rrm 
lėšavo 4 ct. Pagal toki "Drau- 
go" redakcijos pasielgimą, man 

lieka manyti, jog "Draugas" 
yra ištikimu žydelio Schnitze- 
rio organu. 

Dabar lai nusprendžia visuo 
mene, kam musit laikraščiai 
tarnauja ? , 

Xuo savęs pasakom, jog 
tiems mūsų laikraščiams žyde- 
lį ) Schnitzerio dolaris už ap- 
garsinimą yra didesnis, negu 

šimtai dolarių lietuviu pinigų, 
kurių taip reikia siuntėjų gen- 
tims Lietuvoje iir kurie lieka 
Schnitzeriui# 

Gruodžio 12 d. Sclu.itzeris iš 
siuntinėjo naują aplinkraštį lie 
tuviams, kuriame praneša, jog 
jau siunčia ir "lietuviukas m ar-' 
!»cs" po sešis doiarius už 100^ 
markių, (gruodžio 24 d. mar- 
kės kursas buvo clu (2) centai 
arba $2.00 už 100 markių). 

Daleiskime, aš noriu nusiųs-\ 
ti savo broliui 3,000 n^ksinų ar- 

ba markių per Sfrhnitzerį ir pa-j 
gal jo kursą nusiunčiu $180.00 
arba po $60.06 už 1,000 auksi- 
nų, bet Schnitzeris nusiunčia 
tu';>s 3,000 auksinų už S60.00 ir 
sau pasilieka $ 120.00. 

Priegtam, Schnitzeris siun- 
čia į Vilniaius, Suvalkų, Minsko 

j ir Grodno gubernijas — "lie- 
tuviškas :r lenkiškas markes", 
kokių pinigų visai nėra ir skai- 
to $V>. 30 už !00 tokių markių. 
Yra tik lenkiškos markės, ku-' 
rių kursas (24 gruodžio) buvo' 
$1,20 už 100 lenkiškų markių. 
Ifokiu bu du Schnitzeriui lieka 
$2.10 nuo kiekvieno 100 i.varkiu 
arba po $21.00 nuo 1,000 mar-i 

L. 

J kiu. 

| | Schnitzerį nusižiurėję ir tū- 
li lietuviai pasiėmė pinigus 
siųsti. "Lietuvių Prekybos 
Bendrovė", Boston, Mass., 
siunčia 20 auksinų už $1.00 ir 
pasilieka 60 centų už nusiun- 
timą 40 c., o nuo 1,000 auksi- 
nų (arba vok'škų Oberost mar 

kių) lieka $30.00 bendrovei už 
išrašymą Čekio, kurį siuntėjas 
pinigų turi sa\t> rizikų nusiųsti 
savo giminei, sakysim į Krelin 
gą, iškur mūsų giminė turės ke- 
liauti į Kauną apite 25 liet. my- 
lias tolumo, kad gauti pinigus, 

jo siuntėjui ir gavėjui pinigų yra 
i svarbiausia gauti pinigus grei- 
tai ir iš arčiausio pašto arba ap 
skrrio miesto. 

Pagal prirodytus viršui ue- 

užginčijajnus faktus, pasirodo 
aiškiu ir būtinu reikalu musų 
pinigų siuntimą Lietuvon o r ga- 
nižuoti, kur tokia organizacija 
už prideramą mokestį nusiųstų 
į Lietuvą Z'isu,s siunčiamus pini 
gus, nes antraip, kaip viršui 
parodyta, didesnė pusė pinigų 
liekai agentų ar "bendrovių" 
kiseniuose. "Bankiieriai" ir a- 

gentai siuntinėja tam tyčia pa- 
rengtus atsišaukimus, kur tik 

į adresą pagauna, kad pinigų 
siuntėjai greitai siųclų pinigus 
1 Lietuvą per juos, nes, "po bai 
saus sunaikinimo per karę, žmo 
nėms Lietuvoje šiandien pinigi- ' nė pašei pa yra neapsakomai r ei 

1 kalinga", iš kurias didesnė pu- 
sė jiems,lieka. 

Į Apie 3 mėnesiai tam aigal, 
atėjo žmogus į "Vienybės Lie-j 
tuvninkų" administraciją, nor^a 
nusiųsti 1,000 auksinų savo mo 

tinai Lietuvoje. Tam žmogui ta 

po sute'kti tikri patarimai ir 
rodą palūkėti kiek, iki bus gail- 
ina tikrai nusiųsti ir neimta pi- 
nigai. Bet siuntėjai tam neti- 

jkėjo, išėjo ir stačiai pas žydą 
siuntėją, per kurį ir išsiuntė, ir 
sugrįžęs išmetinėjo ir gyrė žv-j 
delį, kuris gal nuo mirties-badol 
išgelbės p mylimą motinėlę. 
"V. L." administratorius palin 
k*jo, kad jo motina greičiausiai 
gautų išsiųstus pinigus ir pa- 
prašė siuntėjo duoti žinią, kada 
motina atrašys, gavusi pinigus. 

P. Mikolainis, 
1304 Sutter A ve., 

Brooklyn, X. Y. 

Žinios Sš Lietuvos 
DEL UNIVERSITETO 

KURSŲ. 
Kaunas ipkričio 22, 1919 

Ponui Mmisteriui pirminin- 
kui. 

Nuorašas: 
Ponui Švietimo MinUteriui. 

Per penkerius baisius ka- 
ro metuu daugybė Lietuvos 
besimokinančios jaunuc ie- 

nčs, aplinkybėm? verčiant, 
b ;vo išmesta iš mokyklų ar 

nebegalėjo toliau tęsti mo- 
kslo del augštosios mokyk- 
los Lietuvoje nebuvimo. 
Pilni musų laikraščiai jau- 
nuomenes aimanavimų del 
negalėjimo |g>rti Šviesas. 
Paskutiniuoju betgi metu sui 
zibo ir mams vilties spindu- 
lėlis — žinia apie organi-; 
žalimą Universiteto Kursų. 
Su [Slidžiausiu paaįilgimu 
laukėme dienos, kada pa- 
galiau tas sumanymas virs 
faktu. Tik deja, dabar nu- 
si minusiųjų moskleivių iš 
lupų į lupas eina žinia, jog 
musų Vyriausybė neleidusi 
atidengti taip musų laukia- 
mųjų Universiteto Kursų. 

Nenorėdami tikėti, kad 
musų Vyriausybė nesupras- 
t-: ir neatjaustų būtino roi* 

kalo patenkinti šviesos ir 
mokslo troškulį Lietuvos jau 
nuomenei, ypač šiuo pra- 
šome kuogeričiausiai įsteig- ti Kaune augštuosius kur- 
sus, kad mums ir šitie me- 
tai, jau ne del svetimtaučių 
—pavergėjų kaltės, nebūtų be reikalo sugaišinti. 

Lietuvos moksleiviai: 
(originale pasirašęs žymus 
Lietuvos moksleivių skai- 
čius) 

("Darbas")- 
LIETUVOJE. 

Del latvių kariumencs Lie 
tuvoj. Perėjus Latvių ka- 
riumenei Lietuvos sieną, 
Latvijos Užsienio Reikalų 
Minisveris kreipėsi į musų 
valdžią prašydamas nelai- 
kyti tą žygį esant priešingu 
lietuviams; tatai yra daro- 
ma atsižvelgiant j strategi- 
nius reikalus kovoje su ben- 
dru priešininku. 

Lietuvos Vyriausybė su 

pasitenkinamu priimdama 
domėn tą Latviu valdžios 
nareiškimą, pranešė tačiau, 
kad esant reikalui palaikyti 
?m latviu tautu kuodraugiš- 

įklausius santykius, nenau- 

dinga butų, jei latvių kanu- 
'menei užėmus dali Lietu- 
vos teritorijos, ten kiltų ko- 
kių nesusipratimų. 

I Vokiečių evakuacija. Cen 
1 tralinė vkiečių valdžia pra- 
nešė sutinkanti lietuviu re i- 
kalavimus išpildyti. Esančių 
Lietuvoj'e vokiečių ginklai 
ir kita karo medžiaga, taip- 
pat geležinkelių judamasis 
sąstatas atiduodama lie- 
tuviams. Vokiečiams miš- 
rios komisijos nuspern- j 
dimu bus tebepalieka- 
ma tiek medžiagos, kiek bū- 
tinai reikalinga evakuojan-; 
tis. Tą skaičių nustato in- 

teraliantų komisija drauge 
su lietuvių ir vokiečių spe- 
cialistais; technikos komisi- 
ja nustatys taip-pat skaičių 
lokomotyvų ir vagonų, ku- 
riuos vokiečiai išeidami tu- 
ri palikt. Visi tie daiktai 
atiduodami lietuviams do- 
vanai. 

Lietuvos Vyriausybė pra- 
nešė interaliantų komisija: 
ir Vokiečių valdžiai, k?d, 
pildant vokiečiams pastaty- 
tas sąlygas, bus sustabdytas 
lietuvių kariumenės ėjimas 
pirmyn ir garantuota vokie- 
čių kariumenės išvežimas 
geležinkeliu. 

Sąlygos jau pradedamos 
vykinti: Lietuvių batalijo- 
nas Tauragėje pradėjo eiti 
kontrolės pareigas, karo at- 
stovas generolas Žukauskas 
taip-pat augštasiš komisa- 
ras Šalkauskas jau išvažia- 
vo iš Tilžės j Šaulius perim- 
ti iš vokiečių karo medžia- 
gos sandėlių. Ir lietuvių ka- 
riumenė, sumušusi besipuo- 
lanŲjį priešininką, priver- 
tusi jį pasiduoti ir skubiai 
iš musų krašto trauktis, su- 

stos ant demarkacijos lini- 
jos; tenai lieka lietuvių ko 
mendantura su dviem šim- 
tais kareivių. 

Kas atsitiko su Radviliškio 
Šaulių kryptimi, kad musų, 
kariumenė, vokiečius sumu- 

šusi ir Radviliškį paėmusi, 
rengėsi galutiną smūgį už- 
duoti ir Šaulius paimti, tuo 
tarpu dar ne visai aišku. 
Aišku vien, kad musų ka- 
riumenė paskutinę valandą 
atsitraukė atgal vokiečių 
visai nespaudžiama ir pati j 
trauktis nenorėdama. Taip 
pat musų karo vadovybe 
Kaune jokio įsakymo trauk 
tis nebuvo davusi. Mums te- i 
ko patirti, kad tas atsitrau- 
kimas buvo padarytas Nies-j 
sėlio komisjos daliai iš Til- 
žės atvažiavus į Radviliškį1 
ir griežtai reikalaujant at-| 
sitraukti bei grasinant kar-' 
tu su vokiečiais. Taip įsi-j 
kišus santarvės karininkams, 
į musų komandos reikalus,' 
buvo atiduota vokiečiams 
svarbus punktai ir liko ne- 

paimta Šauliai. 
Gedėjome, kad musų val- 

džia Iš santarvės misijų ir 
komisijų atstovų 
į musų komandos reikalus 
nesikišti. 

Ką musų kariumenė rado, 
paėmusi Radviliškį? Pa- 
ėmus Radvyliškį, jame ras- 

to 12 armotų (tik užrak* 
čius vokiečiai suskubo išsi- 
vežti) : 24 aeroplanus; 100 
kulkosvaidžių, 70 tūkstan- 
čių artilerijos šovinių, veži- 

jmų, drabužių ir t.t. Kadan- 
!gi vienas armotos šovinys 
i dabar kaštuoja 500 auksinų 
j (markių), tad ?0 tūkstančių 
j—kaštuos 35 milijonus mar- 

ikių. O kur dar aeroplanai, 
I kulkosvaidžiai, arnotas? 

Anglai ir Lieluva. ALT. 
iš Londono praneša, kad 
"Morning Post" šitaip ra- 
šo: "Netvarka Baltijos kraš 
tuose yra vokiečių darbas, 
palaikydami netvarką šitose 
šalyse, vokiečiai laiko sau 

atvirą kelią j Rusiją. Tas 
kelias kuriuo jie jau mėne- 
siais naudojasi, eina per 
Lietuvą. Vokiečiai Lietu- 
voje gudrumais ir papirki- 
mais—visa sistema agentų 
sukėlė priešingą lenkams nu 

sistatymą taip, jog apie jo-1 
kią lenkų-lietuvių federaci- 
ją negali buti kalbos. To-Į 
Kia unija Lenkiją padarytų 
daug galingesnė "bufero" 
valstybę, ir Lietuvą daug 
mažiau prieinama vokiečiu 
intrigoms ir aklinai užkimš 
tų tą kelią, ir tuo budu įvy- 
kinta Lenkų svajonė galuti- 
nai sustabdyti vokiečių žen 
girną j rytus. Yra net tokia 
nuomenė, kad Lenkijos ver- 

tė, kaipo santarvės padaro 
ir jos uždavinių per tą vo- 

kiečių propogandą Liėtuvo- 
je visai sumažėjo, nors Lie- 
tuva savaime nėra priešin- 
ga lenkams iš prigimties." 

Toliau rana&ma tokie įsi- 
dėmėtini žodžiai: 

Jeigu Rusu problema da- 
bar yra *»unki su Baltijos 
valstybėmis, kariaujančio- 
mis su Tarybų Rusais, tai 
ji bus dešimtį kartų sunkes- 
ne, kada tos valstybės susi- 
taikins su bolševikais ir tarp 
savęs. Metas jau padaryti 
tam galas. 

("Darbas"). 

MAJORO P. ŽADEIKIO 
LAIŠKAS. 

Lietuvių Kareivių organiza- 
cijos reikalais. 

Gerb. d-rui S. iBežiui: 
Tamstos laiškas, rašytas p. 

Širvydųi gr. 17 d., 1919 m., 
buvo perduotas man. Malo- 
nu man atsakyti į jį; džiau- 
giuos iš skaitlingos Lietuvių 
Kareivių organizacijos Chi- 
cagoje, ypač, kad ji stovi 
ant nepartyvio pamato ir už 
neprigulmybę Lietuvos. Tai 
visai panašu į Lietuvos 
liuosnorius Šaulius. 

Ag stengsiuos, kad tais 
į pamatais susiorganizuotų po 
į visa Ameriką Liet. Liuosn. 
Sargai, kur gali dąlyvaut 
jauni, seni ir moterjs. Netru- 
kus bus paruoštas projektas 
įstatų tai organizacijai ir 
išsiuntinėta visur. 

Organizacija turi pati sa- 

ve užlaikyti.. 
Organizacija Sargų — 

Liet. kariumenės rezervas. 

Tvirtinkite vidujinę ex- 

kareivių organizaciją, rem- 

kite pinigais šaulius, arba 
Am. Brigadą ir laukite pa- 
kvietimo stoti Lietuvos ka- 
riuminen (Am. Brigadon). 
Skaitlius priimamas tarnys- 
ton kareivių liuosnoirų pri- 
gulės nuo paskolos pasise- 
kimo ir rėmimo aukomis. 
Kelias važiuoti Lietuvon ne 

trukus bus suruoštas. 
Delei Tarybos paskirtų pi 

nigų aš dabai* net nežinau, 
kame jie randasi, tik ma- 

nau, kad jie skiriasi užlaiky 
mui organ. afišų ir pasam- 
dytų jon organizatorių. 
Pakėlimas nerkariškių į ran- 

gas, žinoma, yra klaida. 
Su pagarba, 

Majoras ir Lietuvos Krašto 
Ap. Ministerijos Atstovas. 
28 XII-1919. 

New Yorta 

KARO LAUKUOSE. 
Ši savaitė buvo mums la- 

bai laiminga. Kolčakinin- 
kai ir vok' galutinai 

P. Žądeikis, 

apleidžia Gruo- 

džio 13 d. paskutinė jų ka- 
riumenė turi pereiti per Vo- 
kietijos sieną. Lapkričio 29 
d. musų kariumene, vokie- 
čiams ir rusams išėjus, pa- 
ėmė Šaulius. Paimta labai 
daug, karo medžiaga dar ne 

suskaityta. Ją visą Vokie- 
čiai turi palikti Lietuvoje. 
Tie prikrauti karo medžia- 
ga vagonai, kurie praspruko 
per sieną, bus sulaikyti Til- 
žėje ir siunčiami per Eit- 
kunus į Virbalf lietuviams. 
Beto, iš atsitraukiaučių Vo- 
kiečių reikalaujama palikti 
10 tūkstančių arkilų. "L. U." 

J 
I? Gyvenimo 

j Lietuvių Amerikoje j 
WESTVILLE, ILL. 

Iš lietuvių judėjimo. 
Čionai nesenai susitvėrė 

lietuvių pasilinksminimo 
klubas; į tą klubą priima vi- 
sus be skirtumo pažvalgų ir 
amžiaus. Klubas turi jau 
virš 100 narių. To klubo už 
daviniu yra mokintis dainos 
ir scenos meno. Choro ve- 

dėja yra paskitra p-le No- 
reikiutė. Ji savo uždavinį 
gerai atlieka. Gruodžio 25 
d. šitas klubas surengė pa- 
silinksminimo vakara A. 
Andriaus Štoke svetainėje. 

I Svetainė buvo gražiai pa- 
| puošta eglele. Susirinkusie- 
ji lietuviai ir lietuvaitės su- 

nešė vieni kitiems Kalėdi- 
nes dovanas ir dėjo j vieną 
paskirtą vietą. Paskui jau- 
nimas ir augusieji visi iš- 
vieno žaidė visokias lietu- 
viškas žaismes su dainomis. 
Antgalo tapo paskirta ko- 
misija Kalėdinėms dova- 
noms išdalinti. Dovanų bu-; 
vo visokių naudingų ir ne-j 
naudingų, bet visos buvo pri 
imamos su padėka. 

To klubo sutvėrime pasi- 
darbavo p-ia Noreikienė, 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Draugijos nare. Visa drau-; 
gija pritarė jos nuomonei ir 
nuveikė tą darbą. i 

j Girdėjau, kad Moterų 
Apšvietos Draugija statys 
tragediją veikalą "Macoc- 
has". Lietuviai, nepraleis- 
kite geros progos pamatyti 
šitą veikalą. 

Beto, čionai yra Lietuvos 
Gelbėjimo Draugija; ji taip 
gi rengiasi statyti kokį tai 
veikalą nukentėjusios Lie- 
tuvos naudai. Visi lietu- 
viai privalo atjausti tam 
darbui atsilankyti į tokius 
susirinkimus. Bet Westvil- 
lės dvasiškija, kaip girdėt, 
yra priešinga tokiems dar- 
bams. Aniems pikta, kad 
niekas jų nepasiklausęs vei- 
kia. 

Lietuvy*. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
Aukot Liet Laisves Varpo 

Fondan. 
Aplaikę atsišaukimą, Liet. 

Lais. Varpo Komiteto tapo 
sudėtos šitos aukos minėtan 
Fondan: F. Butkus $10: po 
$5.00: A. J. Bernotas, M. 
Steponavičia, L. Braškis, 
Sneckas, K. Pašluosta. 

Galutinas suvedimas au- 

kų dar nepadarytas. Pilnas 
surašas aukavusių bus pa- 
skelbtas vėliaus. 

A. J. Bernotas. 

PAINESDALE, MICH. 1 

Draugyste Lietuvos Sunų 
turėjo mėnesinį susirinki- 
mą gruodžio 28 d. Minėtos 
draugijos sekretorius St. j 
Ivanauskas gavo laišką nuo 
Amerikos Lietuvių Daktaru 
Draugijos Lietuvai Gelbėti. 
Jam perskaičius šitą laišką, 
visi vienu balsu pripažino 
reikalingu darbu tėvynei. 

Buvo išrinktas komitetas. 
St. Gibovičiu6 ir L. Bistris 
perėjo rinkdami aukas. 

Kiekvienas aukavo mažiau-i 
siai po $5.00 tėvynės labui, j 

St Draugas, j 
"LIETUVOS" STOTJS 

CHICAGOJE. 
Cor. 12th & Roman aire. 
Cor. 26th & Western ave. 

4468 8. Herm!ta«e Av«t 
2462 Weat 46th Placa. 
4505 So. Paulina St 
f. W. cor. Madlaon & State 

Liefuviij Finansinė Misi- 
ja Bostone. 

Boston, Mass., gruodžio 31 
d.—Lietuvos Finansinė Misi- 
ja šiton šalin vakar priėmė ši- 
tame mieste vietos lietuvių ko 

lonijos atstovai. Šita misija 
vėliaus važiuos Washingtonan 
parodyti savo mandatus Suv. 

Valstijų valdžiai. 
Misija nori gauti $ 100,"000,- 

000 paskolos Suv. Valstijose; 
jcs nariai vakar matėsi su Bos- 
tono Banko viršininkais po sa- 

vo apsilankymui pas Massa- 
chusettso gavernorą ir Bosto- 
no majorą. Governoras ir ma- 

joras palinkėjo geros kloties 

svečiams, , 

| Vakaro kalbėtojai per vaka- 

rienę, parengtą misijai Bosto- 
no Miesto Kliube, sakė, kali 

naujoji Lietuvos respublika yra 
viena nedaugelio Europos ša- 

lių Europoje, kuri nėra apsun- 
kini skolomis; kad ji reikalau 

ja tik gryno pinigo nupirkimtl! 
mašinų ir žmonių, kur'e su- 

grįžtų Lietuvon ir plėtotų ša);. 
Jie sakė, kad Lietuva yra be- 
veik tokio didumo kaip Naujo- 
ji Anglija — plotu didesnė už 

Belgiją ar Holandiią, turinti 
gyventojų apie 6,000,000, tuo 

žvilgsniu viršijanti skandinavu 
šalis, daugumą Balkanų vals- 
tijų ir daugelį kitų nepriklauso- 
mų šalių. 

Raudonai, žaliai geltona 
Lietuvos vėliava buvo iš- 
kabinta per vakarienę ir buvo 

giedota lietuvių himnas prol. 
M. Petrauskui vedant. Tarp- 
kalbėtojų buvo misijos nariai— 
kun. Jonas Žilius, delegatas 
teiktos konfertoicijon; buvusts 
finansų ministeris p. J. Vilei- 
šis ir buvusis karės ministeris 
p. Paulus Žadeikis, kuris pra- 
dėjęs su aštuoniais kareiviais, 
suorganizavo kariumenę iš 
40,000 vyrų — ir keli bostonie- 
čiai, tarp jų Massachusettso at- 
stovas kongrese, James A. 
Gallivan, John J. Roman ir Dr. 
Paul J. Jakmauh. 

(Iš "G S. M.") 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! TUOJ 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 

DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSĘ PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburglie. 

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

$1,000,0C0.00 paskolos dvejiems metams ant Sx/2 nuos." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 

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, prisiųsk tuojaus su reiki- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET / BOSTON, MASS. 

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

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas .. 

Gatvė 

Miestas 



Vietines Žinios 

.-'BIRUTĖ" IR jCOMP. MI- 
KAS PETRAUSKAS. 

Mūsų "Birutė" vėl piT.dė- 
:jo daibą. štai sausio 28 d. 
"ji rengia geib. kompozito- 
;j4ui Mikui Petrauskui kon- 
'.certą. Koncertas žada buti 
labai turtingas programų. 
~ Gerb. M.' Petrauskas at- 
važiuoja Chicagon sausio 
2B d., duoda koncertą 28 d., 
B 30 d. apleidžia Chicagą. 
į Chicagos lietuviai gana 
|prai atsimena musų Miką... 
#8 tai pradėjo; jis tai pir- 
JRas mums amerikiečiams 
^ave, įkūnijo mumyse ty- 
r§ dailės supratimą; Jis 
Sutverė šiandieninę musų 
dailės draugiją "Birutę". 
;:rlr, be abejo, Chicagos 
lietuviai vis dar nepamiršo! 
|6 pasidarbavimo ir po šiai 
dienai. Visi noriai atsilan- 
kys jo koncertan, nes tai: 
bus koncertas ir kartu atsi- 
sveikinimas su juo, kadangi 

keliauja Tėvynėn-Lietu- 
von... | 

"Birutes" Draugija is sa- 
yo pusės dės visas pastan- 

Sas tam jo ATSISVEIKI- 
UMO vakarui. 

v Taigi Chicagos lietuviai, 
pasistengkime priderančiai 
ęmiikti ir išleisti tą musų dai 
leg pionierių, gerb. Miką 
fįtrauską. Turime užpildyti 
įįįętainę "su kaupu". | 

J. Kuzmiek&s-Uktveris, 

SUSIVIENIJIMAS LIETU- 
VIŠKŲ ORGANIZACIJŲ. 

(Town oi' Lake). 

šitas Susivienijimas, ypač 
karės metu, matė reikalingu 
nešti pagalbą šaliai ir tau- 
tai. Apie nuveiktus darbus 
čionai nekalbėsime, nes jie 
buvo plačiai aprašyti laikraš 
įčiuose. Bet reikia pažymėti 
paskutini keli darbai, bū- 
tent, aukos ant tėvynės Lie- 
tuvos aukuro, kurios jau su 

šelpė Lietuvos valdžią. Per 
L. L. Varpo Fondą rodant 
kintamus paveikslus L. L. 
Varpo išleistuvėse buvo su- 
rinkta arti tūkstančio do- 
larių. šitos aukos dar vis 
gausiai plaukia. Jos yra 
šito Suvienijimo nuopelnu. 
Beto ir savo reikalai nebu- 
vo užmiršti; tarp ji) yra su- 

manias įsteigti namą, kur 
galėtų buti pakankamai di- 
delė svetainė rengimui įvai- 
rių vakarų, mažesni kam- 
bariai susirinkimams, lietu- 
vių knygynas, jaunuomenei 
Įvairių žaislų įstaiga, kur 
gražiai galima laikas pra- 
leisti, bet po priežiūra, su- 

augusių ypatų, iš ko butų 
nauda šaliai ir tautai. Ka- 
dangi nesant augščiau mi- 
nėtų įstaigų musų jaunimas 
nyksta svetimtaučių bango- 
se ir taip-pat nyksta musų 
dolariai išmokami surengi- 

LIBERTY BONOS 
Mm pmkatte PergalSs Bondus pilna paradytąja 0 Jt C LJ 
▼erte. fr Lalavėfl-Bondug pilna pinigine vertr Vllin 
Atnpišklte arba atsilakite i J G SACKHEIM & CO. Atdaru kasdien nuo »—6 

httuait^p avtc Utarnlnkaif?, Ketvergaia 1335 -"I^AŲESE AVB. 
ir Subatoml* 9—9 l'aullna ir Wood 8ta. 

! PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. L 
ANT DURV. LENTŲ. REMU IR STOGAMS POPIERIO 

^ Specialiu!: Maleva malevojimul stubu Iš vlflaus, po $1.50 už galonu f 
į CARR BROS. WRECKING CO. 
J9008--3039 SO. HAL9TED STREET, CHICĄOO, ILL. > 

JAU TURIME 

Lietuvos 
V p 

Zemlapiu 
KIEKVIENAS PRIVALO ĮSIGYTI 

NAUJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŽEMLAPI. 

KAINA TIK $1.00. 
i—n 

UŽSISAKYKITE VISI. 

LIETUVA, 
63253 S. MORGAN ST., 

CHICAGO, Ii', 

mui vakarų, tai Susivieniji- 
mas pradėjo rūpintis ir ši- 
to namo statymu. Tapo iš- 
rinktas tam komitetas iš 7 

(ypatų, kūne rengia tam ple 
nus. Tik dabar reikalingas 
draugijų ir visuomenės pri- 
tarimas tolimesniam veiki- 
mui. Šituo tikslu yra kvie- 
čiama specialis susirinki- 
mas, kad išgirdus viesuome 
nes ir draugijų nuomones. 

! Susirinkimas įvyks sausio 8 
d., 1920, vaj. vakare, Da 
v!^ Sąuare parko svetainė- 
je,. 46 ir S. Paulina gat. 

Kadangi yra labai daug 
svarbių reikailų apsvarsty- 

mui ir dar linkimas valdy- 
bos 1920 metams, tai kartu 
kviečiame draugijų atsto\ois 
ir draugijų valdybas. 

Su pagarba, 
J. Viskantas, Pirm., 
A. J. Kareiva, rašt., 

1805 W. 46th St. 

BRIDGEPORT. 

Draugijos atlieka tikru tė- 

vynainių darbus 

Šv. Juozapo Dr-ja laikė 
savo priermetinį susirinki- 
mą gruodžio 28 d., 1919 m., 
P. Wodmano svetainėje ir 
išrinko valdybą sekantiems 
metams. Išrinkta pirmi- 
ninku A. Vilkis, vice-pirm. 
T. Stradomskis, nut. rast., 
J. Gaubas, fin. rast. J. Jag- 
minas, iždininku J. Žilvy- 
tis. 

Svarstant Dr-jos reikalus 
neužmiršta h- apie Lietuvos 
padėjimą. 

Nors šita draugija yra 
maža, nes turi tik kelioli- 
ką narių, bet girdėdama, 
kad kitos Bridgeporto drau- 
gijos remia Lietuvos nepri- 
gulmybę, nutarė ir jį pa- 
aukauti iš savo iždo $25.00 
ir dar nariai aykavo nuo sa- 

vęs. Aukavo po $2.00 šitie: 
A. Vilkis, M. Vaitkus, J. 

Žilvytis. Po $1.00: J. A. 
Martinkus, J. Gaubas, B. M. 
Butkus, C. Zaleckis, A. 
Krauza, T. Staradumskis, 
S. Yocius, J. Jagminas, J. 
Kvietkus, M. Gustas. Na- 
riai suaukavo $16.00. Viso 
$41.00. 

Nariai pageidauja, kad 
šitos aukos butų pasiųstos 
Lietuvos valdžiai kuogrei- 
čiauaiai per Lietuvos delega 
ciją Paryžiuje. J. Gaubas. 

AUKOS. 
Draugystė Karaliaus Do- 

vydo turėjo savo priešmeti- 
nį susirinkimą gruodžio 28 
d. Lietuvai Gelbėti Draugi- 
ja paaukavo $5.00 ir nariai 
aukavo sekančiai: 

| L. Mockevičia $2.00. Po 
$1.00: K. Šimkus, J. ZVa- 
rauskas, F. Rymgaila, J. 
'Grisciunas, P. Šlekis, J. Le- 
vickis, A. Lakas, J. Barčas, 
'A. Jablonskis, J. Stonis, Av 
(Šimkus, N. Yuščius, J. My- 
kolajunas, A. Balčius, D. 

| Burba, N. .Šležas, K. But- 
| kus, J. Malonis, A. Stravins 
| kis. Po 50 c.: D. Kalausk's, 
j J. Budrickis, J. Yasiulis, K. 
| Bauža, S. Maselskis J. Bal- 
| čaitis, J. Šabebkis. Po 25 c.: 

j J. Survilas, J. Naberneks ir 
| A. Kukeckis. Viso labo 

$30.25. Aukos pasiųstos per 
Ben. M. Butkų Lietuvos 
valdžia] per Paryžių. 

Ant. Jablonskis, Iždin. 

PERMAINĖ DARBĄ. 
Šiomis dienomis Dr. K. 

Drangelis galutinai pavedė 
Dr. A. Juozaičiui savo ofi- 
są, kuriame per paskutinius 
šešis metus praktikavo den- 
tisteriją. 

Praktikavimas dentisteri- 

jos silpnesnio sudėjimo žmo 
nėms labai atsiliepia ant 
sveikatos. Dr. K. Draugelis, 
birbdamas ofise ilgas va- 

landas, pasijuto einąs svei- 
katoje silpnyn, ypatingai pas 
kutiniais dviem metais. Tos 
priežasties delei prisiėjo 
ofisą parduoti ir tuom kait 
užsiimti lengvesniu darbu. 

Dr. A. Juozatis, nupirkęs 
ofisą, rado išdirbtą praktiką 
ir tuomi yra patenkintas. 

Dabai* Dr. K. Drangelis 
yra prezidente naujai susi- 
ftvėiaisios korporacijos "Bal- 
tic Consultation Bureau — 

105 W. Monroe St. 

atskaita iš joliet 

Iš Joliet, 111., lietuvių ko- 
lonijos; pinigai surinkti per 
Laįsvės Sąvaitę. Aukavo 
sekantieji: K. Girtas $5.00. 
J. Čižanauskas $4.00. A. 
Moneikis $2, P. Rungaičiai 
$2, A. Srednickai $2. Po 
$1.00: A. Kučinskas, A. šim 
boras, J. šermanas, A. Gra- 
žys, K. Paplauskas, I. Jasas 
M. Kimbi is, J. Zorys, J. Fe- 
tikas, P. ŠnapstiB, J. Sprin- 
gis, A. Savickio, K. Monei- 
kienė, K. Jenelonis, P. Le- 
vanavičius, J. Pinkauskie- 
nė, M. Erazis, D. Sudeikie- 
nė, P. Rymkevičia, T. Ber- 
notas. Smulkiu auku $2.75. 

Viso 37.75 
Pinigu siuntimo iškaš- 

čiai 17 
Lieka viso $37.58 
Šiuomi liudiju, kad pri- 

ėmiau nuo minėto komiteto 
$37.58 Money Qrder. Minė- 
ta suma likos pasiųsta į 
Nepr. Fondo raštinę, New 
York, N. Y. 

[ J. P. Evaldas, sekr. 
jChicagos Lietuvių Tarybos, 
2554 West 69fch~ St. 

Į *£' 

CHICAGO LIETUVIU 
1 TARYBA. 

Visuotinas Chicagos Lie- 
tuvių Tarybos Susirinkimas 
įvyks Pėtnyčitije, sausio 9, 
1920 m., 8 vai vakare, Wod- 
mano svetainėje, — Lime ir 
33-cia gat. 

Viši nariai malonėkite ak 
silankyti laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. 

B. Butkus, Pirm., 
J. Evaldas, Sekr. 

Cicero, 111. 

Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių Cicero 
kuopos įvyks susirinkimas 
sausio 8 d.. 7:30 v. vakare, 
J. Neffo svetainėje — 1500 
So. 49th ave. Kviečiame vi- 
sus narius ir ne-narius bū- 
tinai atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą, nes tu.ime 
daug užsilikusių reikalų; 
taipgi atsiveskjt savo drau- 
gus prisirašyti prie tos svar 

bios organizacijos. 
Kviečia Valdyba. 

REIKIA EAGELBOS 
REIKIA MOTERŲ 

Operatorkų prie power 
machines, prie siuvimo juos- 
tų ir piratinių. 

Stall & Dean 
85u Elston A\\2. 

—i L 

REIKIA VYRŲ. 
Operuoti Siįger sewing 

machine prie drapanų siuvi- 
mo. 

Stall & Dean 
85^ Elston Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda čArerykų Krau- 

tuvė. Reikale pirkimo atsišau- 
kite TELEFONAS YARDS 
204. 

KAMBARIAI RANDAI. 
Kam reikia garil Šildomi kambariai, 
pu,s mus galite Rauti. Kam roikiit atsi- 

I lankykite ir pažiūrėkite. 
THE NEW D0B15R IIOTEL. 

41G7 So. Ilalsted St, 
Hione Boulevnrd 4050. 

TAI AIŠKU, AR XE? 
Kiekvienam aišku, kad kiek- 

viena mašina turi Imti užlaiko- 
ma švariai, nes kitaip ji sus- 
tos ėjusi. Jeigu rūpestingai va- 
lote savo automobilių, taipgi 
neturite užmiršti, kad jusu vi- 
duriai tokia pat mašina. Trina- 
rio Aniteriean Elixir of Piltei 
Wine yra guriau sins valomos 
gyduolės. Nevirškinimas, pri- 
tvirtinis, gazai, galvas skaudė- 
jimas, bemiegė, kaip matant 

pranyks, jei viduriai bus išva- 
lyti. Užtat nestebėtina, kad taip 
daug žmonių džiaugiasi iš Tri- 
nerio gydurlių. Mr. Martin 
Net.ry, P. C), f!. 71, Oaklev, 
Mieli., rašė mums gruodžio 6: 
"Aš imu justi puikiausias A- 
meriean Elixir of Ritter Wine 
jau per kelis metus ir aš esu 

labai užganėdintas, taip pat ir 
kaip ir iš Trinerio Linimento. 
kuris nepaprastai geras, ypač 
nuo raumenų gėlos". Jusų vai- 
stininkas turi Trinerio gyduo- 
les, todėl apsilankykite pas jį, 
ir reikalaukite tų, kurtos jums 
reikalingos. Jioseph Trirjer 
Company, 1333-43 So. Ash- 
land Ave., Chicago, 111.—Apg. 

Pajklškau t^ivo švogerio, Juo- į 
zapo Tania.šauskio ir Kazimie-1 
ro Milkaus, abudu paeina iš Rr. 

šeinių apskričio, Girkalnic' 
iniestelib. Taipgi pajieškau" sa- 

vo giminių Jurgio ir Juozapo 
Ramanauskui, iš Eiriogalos 
miesteliu ir Stanislovo ir Onos! 
Ralčaičių, Gabrieliaus ir Sta-1 
nislovo Tamošaičių. Jie patys. 

1 

n,r kas kitas teiksitės pranešti 
adresu: Kazimieras Lukaus- 
kas, 454 Alleman Ave., K* no- 

sha, \Vis. 

REIKALAUJAME AfeEN- j 
TŲ. 

Reikalaujame pramOninin-1 
kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartų žmonėms kaip 
siųsti pašelpiį giminėms į Lie- 

tuvą. Męs prisiusime pilnas in- 

strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarflavima. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čevęrykų), ! 
drabužių (dry goods) ir gro- 
sernių krautuvių savininkams 
tą apsiimti. Rašykite į Lietu- 
viška — Terptautiška Pramo- 
nes Bendrovę, po vardu. 

Slavonian Tradang Corpora- 
tion, Inc. 

13-21 Park Rovv New York, 
N. Y. 

i 

TREČIAS LAIVAS Į UE- 
• TUVĄ PER MUSU 

BENDROVĘ. 

Trečias transportas dantinių (pan- 
dų) jau yra rengiamas Ii boa išsiųsta* 
į Lietuvą ant laivo, kuris tn.'Sa išplauk 
ti iš.New York'o apie pabalgv &io mč- 
ne~io. Taigi neatidfiliokite HlustJmo pa 
Selpo9 savo broliams Lietuvoje nea jie 
jusų p&šelpos didžiu balau šaukiasi Ir 
bu didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siųskite jiems pagelbą ir apginkite 
jnos nuo bado ir šalčio. 

Musų Korporao'Ja išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Sbortsvllle" 4500 pundų 
(baksųj, o ant antro laivo "Ozaukee" 
6800 pundu, o ant trečio tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes muaų Tarptautiš- 
koji Korporacija atidarė Lietuvišku 
Departmentą. po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris užbaigė pramonės kui- 

są "Import & Export Institute" ir nuo 

durniai pažįsta Import ir Esport (i- 
vežimą ir IšvežLmg. tavorų), ir abelnę 
pramonę, ir gauname pundus del Iš- 
siuntimą J Lletavą iš visos Amerikos. 

Mes a-sekuruojame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo sklado 470 
Greenwich St, New York, iki pasku- 
tiniai gelžkello stočiai Lietuvoje noo 

ugnies, nuo pasigadinlmo tavoro, nuc 

pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro Ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusų siuntiniai būtinai liksis 
persiųsti jūsų broliams ir gentėms ar- 

ba gausite savo pinigus atgal Jeigu 
kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite J 
Lietuvišką Terptautlška Pramonės 
Bendrovę po užslvardlnimu: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13-21 ParK-Rov. New- Yot-k; N. Y. j 

I'hono Honlfvard 21(50. 

Dr.A.J.Karalius 
UžSISENKJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: C iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan/St. 
Chicago, 111. 

Phones: Yards 155—551 
Resldence Pliono Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG 8TORE—aP^JEKA 
Pildome Visokius Receptas 

3001 SO. HALSTED-ST. CHICAGO 

Alus Degtine Vynas 
Pilna forraula ir smulkmeniški patari- 
mai kaip namie pasidaryti ir vartoti l 
Uisus varimui degtines, prisiunčiami 
už $1. Rūgino degtinė, tikrasis lager n- 

ius, geriausės ruSies vynai, gvarantuot! 
YIKRAI -GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma, varemė 
degtinę ir alų. šloS formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštį. Pasiskubinu 
greitai. Prislųsklte mums $1. money 
orderių, pinigais arba paSto ženki la- 
itais. 

W/LHAM KLAEB INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/3 

NESTREIKUOKITE! 
Kam dirbti Uitam jei- 

gu gali buti pats sau po- 
nu. išmokdamas barbary- 
stės amatą j trumpą laiky.; 
Tas amatas tai pravers 

net Jeigu grjžtuinei j 
savo tėvynę. Del plates- 
niu žinių rašykite pas: 

NOSSOKOFF'S INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL 

Severos Gyduole^ užlaiko 
seimynos sveikata. 

Kosulys 
yra ul vienas symptomas. kuri pa- 
prustai draugauja pertai linams, gri- 
pai ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo trlubeles. Toki- 
ame atvėjyje reikalingas vaistas, kurs 
nevien apmalJlna uždegimą, bet kartu 
sulaiko IrltaclJa lr koaull. Rasi, kad 
nčra nieko geresnio už 

(Severos Balsamo Plaukiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekmingiausiu vaistu nuo 
pergalimo, ui kini Lino ir kosulio, ypa- 
tyncal Jeigu kosulys paeina nuo kv<- 
pavimo trlubeliu uždegimo, ii priežas- 
ties spazmodižko nuaugulio arba iu- 
fluenzos. Kainos: 23 et. ir 1 ct. taksu, 
arba 50 ot. Ir 2 ct. taksu. Parsiduoda 
visur aptieko&e. 

Severo* Lletuviikes Kalendorius 
1020 metanu duodama* dovanai! Pa- 
t įtrk nu* save eptiekoriaus. 

S evera's 
i Balsam 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. Blma ir kamp. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefcnas Prospect 1157 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitter* yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už t1 kr:} 
ir gerir •. gyduole dėl kiekvieno, 
katras u- .učięs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirblmą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų Ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską praSallna ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jauCiates 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $8.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Balute Birreris is šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, Ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj 2 p tiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prlslųsk money 
orderiu pinigas,, o męs gavę pinigus lr 
užsakymą klek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami pr-lslųskit 
tikrą lr aiškų savo antrašą ir rašrktt 
taip: 

8ALUT6 MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., _ 

616 W. 31st St., Chlcago, II*. 

Pajieškau švogerio, Antano MasaiCio 
šilo vlensedeji. Airiogalos valsčiauB. 
Kauno gub. Prieš du rhetu gyveno 
Springfield, Ohio. Oirdėjau, kad gyve- 
no, Indianapoiyje, Ind. Aš esu parva- 
žiavęs iš Prancūzijos, tai norėčiau la- 
bai susižinoti nes turiu svarbią reika- 
lų. Meldžiu ats'šaukti patsai ar žinan- 
tieji pranešti, Už ką tariu afiiu. 

Frank Burneika, 
226 Alaska, St. Dayton, Ohio. 

PAJIEŠKAU SAVO DRAUGO, JUS- 
tino Lukšio, paeina iš Suvalkų rėdy- 

bos, NaUppiesčiio apskričio, Kaimo 
Norvaišų; meldžiu atsišaukti jo pa- 
ties arba kas jj žino meldžiu man pra- 
nešti. aš busiu tamstom labai dėkin- 
gfts. Mr. J. J. ULINCKAS, 827 W. 33rd 
Piace, Chic-ago, Iii. 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje "Lietuva" -r- tve- 
ria pamatą savo bizniui. 

D*. M. T. STRIK0LI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 Št. Roulevard ICO 
Of. Vul. U ryto iki 2 po piet. ir <:?(), 
iki 8:30 vak N eilė! 9 iki 12 dUai 
Namui. 2914 W. 43 f,t. McKiuley 2C3 

DR. I. E. MAKAR | 
LIETUVIS 1 

GYDYTOJAS III CHIHTJRGA.3 J 
Roselando: ĮOJMJO Michigan A\o. J Telefonas Pullmjy) 342 ir 31fi0 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood S t. » 
Tik Ketvergo vak. riuo 5:30 iki 7. J 

Telefoną1! Yards 723. 

l'lionr Can.nl 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Nagjitnij Name. 
Va!: 9 iki 12 ryto ir 2 i«i 9 t ak. 

173.9 SO. HALSTED STUEH2T 
CIIICAGO 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Grrai lietuviams iinom.is per metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas li- 
gas vyrų, moterį; ir vaiKų, pagal nau- 

jausia* metodas. X-Ray ir kitokiįvs fUk 
Iros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
nttoii Kisk Street. 

Valandos: nuo 10—12 fietij ir 6—S 
vakarais. Telefonas Canal 1110. 
Oyv.- 3112 SO. HALSTED 8TR. 

\'alandos: 8—9 ryto tiktai. 

Tclej lione Drorer 7042. 

DR. C. Z. VEZEL1S 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 rylo 9 vakare. 
Nediliomis pagal sutarimu. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos įatvfcs. 

Tel. Yards 3654. 

Mrs. A. 
Michniewich' 
Baigusi Akušerijos k< 

ledija; ilgai prakti! 
vusi Pennsilvanijo 
hospitalėse. Pasrkmia 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda roi5! 
visokiose ligose mote* 
rims ir merginom-. 
3113 So. Halsteo 

(.ant antrų lubų) 
CHICACO, ILL. 

| Kuo 6 iki 9 ryto ir 

AKU&ERKA. 

*>uo 6 iki f? ryto ir 7 ii^ vtlal vakaro. 7 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Rcumatima- Gydymas Elektriką 
Speciališkumas. 

1229—49th Ave. Tel. Getro 3656 
Ofisas: 49th Ct. pri« 13-tos. 

Telefonas (~R*ero <9. 

Dr. G. N. Glaser 
TELRF0NA6 YAKDS 687 

3149 SO. MORGAN ST, kertė 32. 
Specialistas Moteriškų, VyriSky 

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

6—8 vak., Nulil. 9—2. 
Praktikuoja jau 2S metai 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vieninteli lietuviška pekarne Jolie 

te. Biznis išdirbtas 14 mėty. Pardavl 
I mo priežastis savininkas eina i kits; 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me 
džiais. anglėmis, koksais ir kitu k< 
ant visų mėty. Parduosiu tik lietuviui 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. AlgmmoTvicz, 
j 223 Caaidy Av<\. Joliet, III 
Telefonas Joliet 3961. 

DR. S. B1E2IS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Leavltt 8t. 
Telefonas Canal 6232 

Vai.: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vnk. 
Nedaliomis 10 iki 12 vai. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd Stree 
Telefonas McKinley 4988 

Vanlandos iki 10 ryto. 

Telephone Yards lS32 
Dr. J. KŪLIS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo visokias ligas motery, vaiky W vynj 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas gyrų ligas. 
3259 S. HALSTED ST. CHICAGC 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
Lietuvi* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv. vieta 3252 S. HalsteJ 
vai 9—11, ryte 2—4 7:30—9:30 v. 
Town of Laka 4710 S Atlapu av. 

vai. 4:30 — 7:00 p. tn. 
"Phone J?r6v%r 7042. 
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