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Taikos Sutartis Pasirašyta. 
TERORAŠVĖNGRtJOJE. 

4.. > 

Denikinas kelia valdžia atgal Kaukazan, 
TAIKOS SUTARTIS 

PASIRAŠYTA. 

Paryžius, sausio 10 d. — 

Versailinė sutartis, padaran 
ti taiką tarp Vokietijos ir su 

tartį patvirtinančių talkinin- 
kų valstybių, įėjo galėn šian- 
dien 4:15 vai. po pietų, ka- 
da tapo apsimainyta patvir- 
tinimais. 

* Visa ceremonija, kuri įvy- 
ko Laikrodžio svetainėj, 
francuzų užsienio ministe- i 
rijoje užsibaigė 4:16 vai. 

Pirm to vokiečių misijos 
gaiva baronas Burton Lers- 
ner pasirašė po protokolu 
lapkr. 1 d., paduodančiu iš- 

lygas atlyginimo už paskan- 
dintus vokiečių laivus Scapa 
pratakoj ir užtikrinančiu 
musių pertraukos išlygų iš- 

pildymą. Pasirašymas po ši- 
tuo dokumentu įvyko užsie- 
nio reikalų ministerijos kan- 
toroje. 

• Po apsimainymui patvirti- 
nimais baronas von Lersner 
Į Susiv. Spaudos atstovą nsu- 

sakęs: / 

"Man linksma, kad taikai 
ant galo įvyko. Labiausiai 
rr»an gaila, kad vienintelė 
šalis, 3U kuria Vokietija darj 
vis yra karėje, yra Suv. Val- 

i stijos. Vienok aš tikiuos, kad 
■ šita padėtis tuoj atsimainis." j 

TERORAS VENGRIJOJE. 

Bern, sausio 10 d. — Išti- 
kimi ir nepriklausomi liu-i 
dininkai, šveicarai \r anglai,' 

\ kurie tik-ką sugrįžo iš Bu- 

j^piapešto, papasakojo baisių j 
Pr dalykų apie dabartinius ven 

grų valdininkus, kurie, esą, 
aršesni ir už buvusiuos pirma 
jų bolševikus. 

Kas tik yra įtariamas kad 
ir mažiausiu prielankumu 
socialistams, tuojaus yra ki- 
šamas į kalėjimą, kankina- 
mas ir galiaus nužudomas. 
Vieši žudymai esą, kasdieni- 
nis spektaklis Budapešte, j 
kurį pardavinėjama tikietai 
po kelis šimtus kronų, o oet 

tikietų vis buva permaža. 

DEN1KINAS KELIA VAL 
D2IĄ ATGAL 
KAUKAZAN. 

Paryžius, sausio 11 d. — 

Tribune'o korespondentas 
prie, Denikino kariuomenės 
Paul Williams gruod. 30 d. 
buvo be pavojaus Rostove, 
bet savo kablegramoje jis 
nepasako ką jis daris bol- 
ševikams žengiant pirmyn. 
Talkininkų misija išsikėlė iš 
Taganrogo, o Wiliiams nori 
buti arti musių linijos. Nuo! 

jo apturėta kablegrama ši- 

Pulkininkai Cox ir Castle,; 
kariniai tėmytojai t.K-ką pri 

/ taip skamba: 

T&ganrosas, gruod. 30 d. j 

buvusieji iš Suv. Valstijų 
Taganrogan, gavo prisaky- 
mą grįžti atgal į pietus. 

Gen Denikino civile val- 
džia kelia savo sostinę Eka- 

terinodaran, teisių ministe- 
ris keliasi Jaltori, Kryme. 
Gelžkelio bėgiai tarp Rosto* 
vo ir Krymo išdraskyti, bet 
susinėsimas vandeniu atvi- 
ras 

Gen. Denikinui trūksta 
anglių, kadangi jis negalė- 
jo pasirūpinti jų net savo 

paties reikalams, nors jis tu- 
rėjo paėmęs visą Doneco 
klonį. 

PASAULIO LYCOS SOS- 
TINĖ GAL BUS 

BRUSELLĖJ. 

Washington, sausio 11 d.; 
Kadangi Suv. Valstijos ne-j 
prisidėjo prie talkininkų vai- j 
stybių ir Japonijos užbaigi- 
mui taikos vakar Paryžlije, 
tai Tautų Lygos sostinė gal j 
bus įkuria Bruselles, o ne 

Genevoj, Šveicarijoje, kaip 
buvo paskirta lygos sutartyj. 
Francijos ir Anglijos premie, 
rai norėjo, kad ji butų i kur- j 
ta Bruselles ir sutiko ant 
Genevos tik dėlto, kad Wil-| 
sonas to norėjo. 

; i 

SKANDINAVU LAIKRAŠ- 
ČIAI ĮDOMAUJA SUVA- 

ŽIAVIMU HELSING- 
FORSE. 

Stockholm, saus. 10 d. — 

Skandinavų laikraščiai la- 
bai įdomauja busimuoju su- 

važiavimu Pabaltijos dele- 
gatų helsingforse, Suomi- 
joj, kur laukiama, kad visi 
elementai bus suvienyti įve- 
dimui naujos rusų politikos 
pasauliui. Yra žinoma, kad 
talkininkai nori matyti da- 
bartinę valdžios formą Ru- 
sijoje kitokia. Tas gal bus 
atsiekta suorganizavimu vi- 
sų pasienio valstybių bend- 
ram prapagandos vajui 
prieš komunistus. 

UKRAINOS MAIŠTININ- 
KAI APSUPO ODESĄ. 

Londonas, sausio 10 d. — 

Bevieliniu telegrafu iš Mask 
vos šiandien pranešama, 
kad Odesos miestą apsupo 
ukrainiečiai sukilėliai. 

Gen. Denikino pajiegos, 
kaip pranešime sakoma, 
traukiasi Chersonės linkui, 
nuo Odesos į rytus. 
Ad. Kolčakas suareštuotas. 

Sulig bevieliniu praneši- 
mu iš Maskvos daduotu pėt- 
nyčios data, visų rusų val- 
džios galva Sibire, adm. 
Kolčak tapo suareštuotas 
Irkutske pulk. Pepeliajevo. 
Pulk. Pepeliaiev prisakęs 
savo kaliniui perduoti jam 
kontrolę ant visų reikalų. 

Pabaltijos delegatai Dorpato Konferencijoje. 
■ 1 "■■■ 1 v ■ ■ *■ -« ■■ 11 ..u'mm 

Šitas paveikslėlis parodo Pabaltijos šalių — Lietuvos, Latvijos ir Estonijos de-! 
legatų suvažiavimą su sovietinės Rusijos atstovais Dorpate, kuris pasibaigė šiame 
mėnesyje pertraukimu mušiu tarp Ėstonijos ir sovietinės Rusijos pajiegų. Po 
kairei antras sėdi lietuvių delegatas Dr. J. Šliupas. 

BERLINAS TYLI KhS DEL 
PRANEŠIMO APIE 

SUKILIMĄ. 

Londonas, saus. 10 d. — 

Kas del nepatvirtintų prane- 
šimu iš Brusellės apie vokie- 
čių valdžios nuvertimą, ži- 
nios apturėtos šį rytą iš Bėr- 
imo per Kopenhageną, pa- 
nijoje, nepasako nieką to- 

kio, kas liudytų, kad Vo- 
kietijoje butų kas nepapras- 
to atsitikę vakar vakare. 

Gelžkelio streikas didėja. 
Be»"linas, sausio 9 d. (Pa- 

vėluota). — Padėtis pagim- 
dyta gelžkelio streiko pa- 
aršėjo ketverge, ypatingai 
Ruhi'o apskrtyje, kur strei- 
kininkų eilės padidėjo. 

Socialdemokratų gelžke- 
lio darbininkų komitetas de- 
da atsakomybę už streiką 
ant komunistų, sakydami, 
kad nors streikas paviršuti- 
niai yra ekonominiu judėji- 
mu, bet tikrumoje yra poli- 
tine įmone, taikoma įvedi- 
mui pramoninės tarybos sis- 
temos komunistiniais pama- 
tais. 

UGNAKALNIS PILA LA- 
VĄ PER 20 MYLIU 

APLINKUI. 

Mexico Miestas, sausio 10 
d. — Liepsnos dar vis tebe- 
siveržia iš naujo ugniakal- 
nio San Miguel'yj, vakarinėj 
Vera Cruzo valstijos dalyj, 
kaip buvo pranešama čia 
vakar. Sakoma, kad vulka- 
ninės dulkės sklaidės per 
dvidešimtį mylių nuo naujo 
kraterio — Coscomatece. 

Kiekvienas kaimas toj 
apielinkėj tapo sunaikintas, 
o lava ir tvanai užteršto van- 

dens iš šaltinių atsivėrusių 
nuo paskutinio žemės dre- 
bėjimo, užplovė apielinkę 
arti kraterio. 

Pabėgusieji iš San Mi- 
huel'io patvirtina piimes- 
niuosius pranešimus, kad 
daugybė žmonių žuvo nuo 

gruvančių trobų ir nuodingų 
dujų. 

SUKILIMAS KORĖJOJ 
PRIEŠ JAPONUS. 

Londonas, sausio 10 d.— 
Sulig apturėtu čia iš Mask- 
vos bevieliniu pranešimu, 
Korėjoje iškilo maištas prieš 
japonus. 

Prašu {150,000,000 į 
Eupsi plbėli, i 

I 

Washington, saus. 10 d.— 
Sekretorius Glass šiądien 
prašė kohgreso leisti jam 
paskolinti $150,000,000 

maistui Austrijoje, Lenkijo- 
je ir Armeni.ioje. 

Jis sako, kad tiek užtek- 
sią iki ateinančiam rudeniui. 

SENATAS JTEIKĖ PAŠAU 
KIMUS MARTENSUI IR 

JO PADĖJĖJUI. 

Washinfft©n, saus. 10 d. i 
Ludwig C. A.' K. Marteris,1 

'rusų sovietinės valdžios pir- 
klystės -atstovas* Suv.Valsti-1 
jose ir jo sekretorius Santeri! 
Nuorteva tapo pašaukti stoti 
panedėiyj pas senato užsie-1 
nio santikių, pakomiteti, ku-' 
ris tyrinėja rusų propagan-1 
dą Suv. Valstijose. Abudu j 
išreiškė norą stoti pas pako- 

Į mitetį. 
I 
VANDERBILTO NAMAS | 

[PARDUOTAS UŽ $5,500, 
000 GRYNAIS. 

New York, sausio 9 d.— i 
Corneliaus Vanderbilto na- 

mas prie 5 Ave. tarp 57 ir 
58 gatvių tapo parduotas 

j už $5,500,000 grynais pini- j gais. Šitas bustas buvo vienu 
brangiausių Amerikoje; nu-1 
pirkusis jį ketina statyti ant 
jo vietos trobą už 20,000, 
000. Vanderbiltas jį parda- 
vęs dėlto, kad buvo perbran- 
gu jis užlaikyti. 

APTURĖJO PRISAKUS 
DEPORTUOTI 384 

KOMUNISTUS. 

į Detroit, Mich., saus. 9 d. 
I Šiandien apturėta iš Wash- 

įingtono prisakymai depar- 
Įtuoti 353 laikomus čia ko- 
munistus, iš 400 suareštuo- 
tų oereitą savaitę. Sykiu pri- 
siųsta prisakai deportuoti 

31 anarchistą iš 57 suareš- 
tuotų pereitą lapkričio mė- 

nesį. 

GRAŽINS VOKIEČIUS 
BELAISVIUS. 

Payr&u*. Nuo 6,000 
iki 7,000 vokiečių belaisvių 
bus grązinU tėvynėn .kas- 
dien, kaip tik Vokietija pri- 
sius reikalingus vagonus. 

LIEPIA PALMERUI LIAU- 
TIS DALINUS ŽIBALO ŽE- 

MES KOMPONIJOMS. 

Washington, saus. 9 d. — 

Gifford Pinchot, kaipo Ša- 
lie Išlaikymo draugyjos pir- 
mininkas, šiandien pasiuntė 
atvirą laišką vyriausiam pro' 
kurorui A. Mitchell Palmer,! 7 j 
portestuodamas prieš jo pa- 
likimą 600,000 akrų žibali- 
nės žemės Californijoje Pie- 
tų Pacifiko gelžkelio kom- 
panijai be padavimo bylos 
augščiausiam teismui. Vertė 
tos žemės siekianti pusę bi- 
lijono dolerių. 

KARĖS STOVIS 
ISPANIJOJ. 

Saargosa, saus. ° d. — 

Šiandien čia tapo įvestas ka I 
l ės stovis delei ispanų sindi-: 
kalistų ir kareivių užpuoli- 
mo šį rytą ant ant artileri- 
jos kazermių. 

Trylika iš keturiolikos ka- 
reivių, kurie dalyvavo už- 
puolime, busią rytoj sušau- 
dyti. 

Pirma užpuolimo medžio 
dirbėjų unijos prezidentas 
Chica iiJ jo pasekėjai prigrū- 
moję spaustuvių darbinin- 
kus apleisti darbą ir privertę 
kavines uždaryti. 

NAUJAS SUOMIU KA- 
RIUOMENĖS VADAS. 

Stockholm, saus. 10 d.—j 
Buvusis suomių premieras iri 
suomių baltagvardiečių va-j 
das 1918 m., gen. Manner- 
heim netrukus turės savo 

komandoj visas bolševikams 
priešingas jiegas vakarinia- 
me Rusijos pasienyj nuo Le- 
dinių iki Juodųjų jurų — 

sako žinia iš Helsingforso 
šiandien. Jis atvažiuojąs į 
Helsingforsą užimti vyriau- 
sio vado vieta visuose tuose i 
frontuose. 

FRANCUOS PREZIDEN- 
1 

TAS IŠRINKTAS SENA- 
TORIUMI IŠ MEUSE 

DEPARTAMENTO. 

Pafyžius, sausio 11 d. — 

Prezidentas Poincare šian- 
dien buvo išrinktas senato-f 
riumi iš Meuse departamen- 
to. Iš 790 balsų jis gavo 742. 
..Prezidento rinkimai bus 
sausio 17 d. n 

ANGLIJA PASKALYSIANTI 
LIETUVAI PINIGI], 

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ SUŠALO 
ESTONIJOJ. 

ANGLIJA PASKOLYSIAN- 
TI LIETUVAI PINIGŲ. 

Stockholm, sausio 10 d.— 
Daily News korespondentas 
H. O'Flaherty sužinojo nuo 
amerikiečio gydytojo, kuris 
dabar gyvena Lieituvoj, kad 
lietuviai laukia iš Anglijos 
bėgiu ateinančių dviejų sa- 

vaičių pirmo įnašo finansi- 
nės pagelbos £5,000,000 
(Normalė vertė $25,000,000, 
o dabartinė kurso vertė $18, 
950,000). Anglijos banki- 
ninkai gausią mainan linų ir 
rąstų dabar suruošta išveži- 
mui užsienin, o pankui pa- 
siusią kitą įnašą £1,000,000 
($5,000,000) kaip sekamoji 
apštis linų ir rąstų bus pri- 
ruošta išsiuntimui. 

Šitas procesas mainymo 
sveikų pinigų ant nedarytos 
medžiagos sako esąs vienin- 
teliu finansinio klausimo iš- 
rišimu Pabalti jos v?lst:/bė; 
se. Laukiama, kad ilgainiui 
išbujos vaizba su vakarais, 
jei pirma sutvirtejimo šito 
judėjimo mažosios Pabalti- 
jos valstybės nebus privers- 
tos eiti į vaizbinius santikius 
su sovietine Rusija. 

Lietuvoje šiandien kursuo- 
ja vokiečių "ost" markė, ar- 

ba rytinė mqrkė (nominaliai 
verta 25 centų), kurių vo- 

kiečiai išleido 1,000,000 sa- 

vo okupavimo laiku. Net ši- 
luos pinigus pakeičia rusų 
rublis, kuris del savo retumo 

turi augštesnę kainą už seną 
vokiečių markę. 

Lietuvių valdžia tikisi per 
taisyti piniginę sistemą išlei- 
sdama naujus pinigus pa- 
remtus sterlingų svaru kada 
dalis Anglijos fondo bus ap- 
turėta. Kaip ir kitos Pabalti- 
jos valstybės Lietuva yra 
traukiama, artesnius santi- 
kius su* oolševikais ne dėlto, 
kad ji nori bolševiz- 
mo ar sovietizmo, o dėlto, 

kad būtinas komercinis rei- 
kalas verčia. 

j Pabaitijos ir skandinavų 
laikraščiai daug* rašo apie 
busimąją konferenciją Hel- 
singforse, kuri gal padės pa 
matą ekonominėms sutar- 
tims tarp Pabaitijos valsty- 
bių. Kaikurie mano, kad 
Anglija ir Franci ja pasinau 
dos šita proga sudarymui iš 
Pabaitijos tvirtos sienos 
prieš bolševizmą, bet kiek- 
vienas, kas lankėsi šitose 
šalyse, žino, kad tas bus sun 

ku padaryti. Šitos respubli- 
kos yra vadinamos "bulvi- 
nėmis" ir kad vjos nedaug 
turi patraukimo prie viena 
kitos, tai parodė dorpatinė 
konferencija. 

j Gaivinama viltis, kad Suo 
mija savo stipresne pelitine 
padėtimi gal suves pabaiti- 
jos provincijas prie susitai- 
kymo. Suomija šaukia kon- 

ferenciją Helsingforsan Es- 
4(>*ijos valdžiai prašant;-ši- 
ta konferencija bus patyri- 
mui, kokios yra nuomonės. 
Jei visos valstybės bandys 
taikytis, tąsyk bus sušauktas 
kitas susirinkimas sudary- 
mui bendros sutarties labui 

visų pasienio šalių, priskai- 
tant Lenkiją ir Čeko-Slova- 

kiją. 

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
SUŠALO ESTONIJOJ. 

Revelis, sausio 10 d. — 

Tūkstančiai žmonių sušalo 
nuo speigų, kurie buvo Esto- 

Įnijoj per Naujus Metus, 
j Apturėti čia pranešimai 
įtvirtina, kad 300 negyvų pa- 
! begėlių atrasta viename miš- 
'ke tarp šito miesto ir Narvos 

j ir Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus veikėjai sako, kad 

| daug kūdikių sušalo, 

į Gaugelis pabėgusių iš su- 

irusios gen. Judeničo kariuo 
menės, ėjusios ant Petrogra- 
do, pražuvo pusnyse. 

VOKIETIJA ATSISVEIKI- 
NA SU SAVO ŽEMEMIS. 

Berlinas, sausio 11 d. — 

Valdžia i vokiečius gyven- 
tojus tose kolonijose, kurios 

tapo atskirtos nuo Vokieti- 
jos, išleido šitokį paskelbi- 
mą: 

"Nelaiminga karės pabaiga 
paliko mus bejiegiais sava- 

rankiam norui priešo, kuris 
taikos vardu reikalauja iš 
mus didžiausių pasišventi- 
mų, kurių pirmutiniu yra at- 

sižadėjimas vokiečių terito- 
rijų rytuose, Vakaruose ir 
šiauriuose be atsižiūrėjimo 
Į apsisprendimo principus, 
ačiu tam šimtai tūkstančių 
mūsų tautiečių yra pastato- 
11 po svetima valdžia. 

''Broliai ir seserįs, ne tik 

'persiskyrimo valandoj, bet 
į visuomet gelbėjimas musų 
inuostuoliii pripildis musų 

į širdis. Mes prižadame jums 
visos vokiečių tautos vardu, 
kad mes niekuomet neuž- 
miršime jus. Jus savo keliu 
neužmiršite musų bendros 

j vokiečių tėvynės; tą mes ži- 
nome tikrai." 

j ORAS. 

' 
! Chicagoje ir apielinkčje. 
I 
! šiandien daugiau niauks- 
| tosi ir eina šiltyn. U^arnin- 
ike nepastovus oras, snigs, 
'ar lis. 

Saulėtekis, 7:17val. ryto; 
1 Saulėleidis, 4:31 vai. vak. 
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA 
NUSISEKS. 

Lietuvos Finansinė Misija sujudino visus Amerikos lietuvius. Kur tiktai at- 
silanko garbingi svečiai, ten juos lietuviai 
sutinka su didžiausiu dliaugsmu, su pa- stebėtinu entuziazmu. — Kaip pranešama 
iš įvairiu vietų, susirinkimuose-prakalbose 
daugelis žmonių verkia iš džiaugsmo ir iš 
susijudinimo, kad jie priešais save mate 
Neoriklausomos — Liuosos Lietuvos Res- 
publikos pasiuntinius ir klausosi jų parne- 
šimų apie tos naujai atgimusios valstijos 
tvarkymąsi, apie jos valstijinį aparatą, o 

ypač apie susidarymą Lietuvos kariume- 
r.-ės, kuri su nustebinančiu narsumu ir pa- 
siaukavimu kaujas'i su priešais-užpuoli- 
kais... 

Senai jau Amerikos lietuviai laukė 
pasiuntinių iš Lietuvos, todėl dabar, jiems 
pribuvus, stengiasi pridarančiai juos su- 
tikti. Lietuviai supranta, kad tinkamiau- 
siu pagerbimu Lietuvos atstovų bus tvir- 
tas parėmimas to tikslo, su kuriuom tie 
pasiuntimai čion pribuvo. Todėl kur tik- 
tai kalbėjo garbus svečiai — adv. J. Vi- 
leišis, majoras P. Žadeilgis ir kun. J. Ži- 
lius, *en gausiai pylėsi iiokriai* ui Lietu- 
vof Bonus. 

Taip su ypatingu entuziazmu sutiko 
Lietuvos Misiją Brooklyne, Bostone, Nor- 
woode, Newarke ir kitose kolonijose. 

Priegtam, gausiai plaukia pinigai už 
Bonus tiesiog į centrai] Misijos ofisą. Mi- 
sijos nariai pilnai yra užtikrinti, kad Lie- 
tuvos Laisvės Paskola Amerikoje netik 
pasieks penkis milijonus, oet ir dešimti 
milijonų dolarių. 

Ir ištiesų — ką reiškia Amerikos lie- 
tuviams paskolinti savo brangios Tėvynės 
paliuosavimui ir sudrutinimui 10 ar 15 mi- 
lijonų dolarių'! — Juk jie Amerikos val- 
džiai paskolinu apie 35-40 milijonų dola- 
rių. Te gul visi lietuviai perduos visas Ams- j 
rikos paskolos bonus kaipo paskolą Lietu 
vai. Tegul ištiknjjų tie amerikoniški 
"bondsai" suteikia ir užt'krina Lietuvai ir 

Aausų Tautai liUosybę ir palaimą! 
Pasirodykime 100% musų Tėvynės vai 

kajs — Laisvos Lietuvos piliečiais! 
Jau buvo pranešta linksma žinia iš 

centraiio Lietuvos Laisvės Bonų ofiso, — 

kad jru likosi pasiųsta Lietuvos valdžiai 
kablegramu 2,000,000 auksinų... Nėra 

abejonės, kad panašios žinios nuolat da- 

bar džiugins musų siela... 

LENKU SAUVALIAVIMAS LIETUVOS 
TERITORIJOJ. 

Daug mes skaitėme laikraščiuose apie žiaurų lenkų elgimąsi jų užimtose Lietu- 
vos žemėse. Mes žinome, Kaip tie vilkai-už- 
puolikai, prisidengę avies kailiu, persekio- 
jo lietuvius Vilniuje ir kitose vietose. Mes 
žinome, kad jie darė kratas pas veikles- 
niuosius lietuvius-tėvynainius, areštavo ir 
kišo juos į kalėjimus. Pagaliaus mes žinome, 
kaip lenkai darė suokalbius prieš Lietu- 
vos valdžią ir kaip jie panaudojo nešva- 
riausias priemones atsiekimui imperialis- 
tinių ir pavergimo tikslų. 

Iš kitos pusės, mes matome, kaip len- 
kai vis veržiasi tolyn į Suvalkiją, Latviją 
ir Livoniją, o taipgi linkui Smolensko. Tie- 
sa, jie vis tvirtina, kad jie kovoja prieš 
bolševikus ir tuomi apsaugoja Vakarų Eu- 
ropą juo raudonųjų užpuolimo. Tečiaus 
reikia buti perdaug naiviu, idant tikėti pa- 
našiems lenkų tvirtinimams. 

Reikia labai stebėtis iš to, kad latviai 
veikia sutartyje su lenkais, — jei tikėti 
laikraščių pranešimams. Negalima daleis- 
ti, kad latviai nepermatytų imperialistinių 
lenkų siekių; negalima taipgi daleisti, kad 
jie nematytų, jog lenkams rupi išimtinai 
tik Lietuvos apvaldymas. Jeigu tą viską 
permatydami ir suprasdami ir žinodami ne- 

svarią lenkų politiką lalviai sutartyje vei- 
Kia su lenkais, arba su jų besiveržiančia 
kariuomene, tai noroms-nenoroms prisiei- 
na manyti, jog latviai visai nėra musų, t. 
y., lietuvių draugai, bet kad jie prijaučia 
imperialistinei ir pavergiančiai lenkų poli- 
tikai, o gal ir patįs nėra priešingi žengti 
jų pėdomis. 

Kiek laiko atgal buvo pranešta, kad 
Lietuvos valdžia susitarė su Latvijos val- 
džia išvien veikti kaip užpuolimo, taip ir ap 
sigynimo kovoj, sudarant lyg ir bendrą ka- 
riuomenę po vienu generaliu štabu. Bet štai 
sioui dienose buvo pranešta iš Rygos, kad 
latviai, prigelbstint lenkams, užėmė Daug- 
pili (Dvinską), priversdami bolševikus 
apleisti tą svarbų punktą. — Lietuviai tu- 
rėję laikyti frontą tarp latvių ir lenkų kai- 
riajame Dauguvos pakraštyje, kiek į šiaurę 
nuo Daugpilio. 'Tarpe lenkų ir lietuvių 
iškilę nesusipratimai, kuriuose lenkai buvę 
.calti, Sausio 2 cl., nakčia, lenkai patrau- 
kę į šiaurę, susijungę su latviais lietuvių li- 
nijų priešakyje Ir pasirengę pradėti užpuo- 
limą, nieko apie tai nežinant lietuviams. 
Lenkai ii" latviai sutinką labi ^erai. ! 

Jei tas pranešimas yra Jigas, tai1 
latviai negali nenustoti pasitikėjimo ir sim 
pati jos lietuvių akyse.— 

Bet grįžkime prie lenkų "šeimyninka- 
vimo" Lietuves srityse. Paklausykime, kaip 
apie "proše-panus" pasakoja J. Sabaitisj 
(Vilniaus gub., T^akų apskr.) savo laiške! 
p. R. Adžgiui (Chicagoje): 

"Įsivaizdinkit sau kalinį, prabuvusį ke 
lioliką metų rusų katargoje, kuris nevisai 
dar paluosuotas, o tik grįžta etapu, — ly- 
ginai pamatykit tikrą dabartinės Lietuvos 
veidą. 

"Ko Lietuva nematė?!—Lenkų bau-| 
džitivą, Rusijos caratą, vokiečių milita- 
rinę okupaciją, rusų bolševizmą, o dabar 
vėl — lenkų-endekų sauvaliavimą. 

"Mes dabar gyvename po lenkais. Po- 
litinės atmosferos impulsas—anti-lenkiškas 
ir baisiai intemptas, intemptas ant tiek, kad 
galima tiketies visuomeninio sukilimo. 

"Lenkai čion užėję labai bjauriai el- 
giasi, bjauriau negu vokiečiai okupacijos 
metu, — by tik kiek apšviestesnis' žmo- 
gus ir jiems neprielankus, tai tuojaus areš- 
tuoja; areštuotų Vilniuje labai daug. Ma- 
ne irgi buvo suareštavę, bet paleido". 

Taip-tai veikia lenkai Lietuvos terito- 
rijoje ir jos> sostinėje Vilniuje. 

| Pastabos-1 
I Išvados, i 
a a 

Minnesotos universitetas 
labai yra užsiindomavęs 
lietuvių tauta — jos istori- 
ja, kalba, literatūra, daila... 
Universitetas rengia net tam 
tikrą "lietuvių vakarą" va- 
sario 22 d. — Washingtono 
gimimo dienoje. Kiek lai- 
ko atgal "L." koresponden- 
cijoj iš Minnepolis, Minn., 
buvo aprašyta, kaip vietos 
universiteto profesoriai ii 
studentai užsiindomavo lie- 
tuvių klausimu. 

Šiose dienose Minnesotos 
un-to studentas J. Sabas pri- 
siuntė' "L." sekančio turi- 
nio laišką: 

"Malonėsite man suteikti 
žinią, kur aš galėčiau gau- 
ti grynai lietuvišos literatū- 
ros (ne vertimų) — lietu- 
viškoj dvasioj ir temoj, kaip 
tai: poezijos, pasakų, liau- 
dies dainų ir kompozicijų... 

"Šiuos dalykus išvers į 
anglišką kalbą Minnesotos 
universiteto studentai ir mo- 

kytojai, kurie yra labai už- 
interesuoti lietuvių tauta ir 
kalba... Meldžiu nesivėluoti 
su atsakymu ar minėtos rų- 
sies veikalų pridavimu, nes 
minėtasai universitetas ren- 

gia lietuvių vakarą Wash- 
ingtono gimimo dienoje, va 
sario 22 d. Minėtam laikui 
norima išsimokyti dainas ir 
eiles". 

Ištiesų indomus ir stebė- 
tinas dalykas, kad "provin- 
cialiame" Amerikos univer- 
sitete taip karštai pradėta 
indomauties lietuvių tauta, 
—kaipo viena seniausių tau 
tų. 

"Laisvės" redakcijoje ir 
administracijoje valdžios 
agentai padarę kratą sausio 
5 d., užgriebdami archivus, 
knygviedystės knygas, daug 
rankraščių ir privatiškų laiš- 
kų. Kartu likęs suareštuo- 
tas "L." bendrovės adminis- 
tratorius J. Valatka. Darant 
kratą, "L." red. V. Paukščio 
redakcijoje nebuvę, — jo 
likimas kol-kas nežinomas; 
manoma, kad jį suareštavo 
grįžtant redakcijon, nes vie- 
ni valdžios agentai ir de- 
tektyvai veikę viduje, o kiti 
—buvę apstoję namą. Jei- 
gu jis yra suareštuotas, tai 
manoma, kad busiąs depor- 
tuotas. 

''Viską; apkraustę» palikę 
plikas deskas, tuščią ad-ją 
ir redakcija,: valdžios agen- 
tai išvažiavo", — pastebia- 
ma "L." pi įnešime. Kartu 
priduriama, kad delei tos 

priežasties, iki bus padaryta 
tvarka, "L." gali vieną-kitą 
dieną neišeiti... 

Žinios Iš Lietuvos 
"VARPO" BENDROVĖS 
SPAUSTUVES FONDAS. 

! "Varpo" B-vės Spaustuvės 
! "Lietuvos Ūkininkui' ir ki- 
tiems laikraščiams bei kny- 
goms leisti nutarė sudaryti 
300,000 markių fonclą nuo- 

mavai spaustuvei įtaisyti. 
Spaustuvės Fondas kuria- 

mas procentinių paskolos 
lakštų pagrindais. Leidžia- 
ma trijų serijų 5^ procenti- 
niai popieriai 20, 200 ir 
2000 vertybės markių, kurie 

•duoda dar teisės gauti ligi 
6 < dividendo. Šie procenti- 
niai paskolos lakštai amorti- 
zuojami ne vėliau kaip 1925 
m. sausio 1 d. pradedant, ir 
mažiausiai 5% kas metai. 
Procentiniai paskolos lakš- 
tai yra asmeniniai, ir "Var- 
po" Bendrovė turi jų pir- 
kimo pirmenybę teisę. 

Visi Spaustuvės Fondui 
skiriamieji ir procentiniai 
[lakštai bei visu "Varpo" 
.Bendrovės turtu laiduojamie 
ji pinigai dedami ne bend- 
rojon "Varpo" B—vės ka- 
son, bet į Lietuvos Preky- 
bos ir Pramonės'Banką su- 

tartąją Spaustuvės Fondo 
sąskaita. Jie bus naudoja- 
mi tik spaustuvei įtaisyti, o 

ne kitiems kuriems reika- 
lams. Taip-pat dividendas 
bus skirstomas, vienos spaus 
tuvės pelną skaitant, ir tai 
pirmojoj eilėj po atskyrimo 
atsargos kapitalo. Jei del 
kokių norint priežasčių 
spaustuvės taisyti nebūtų 
galima, tai visi pinigai iš 
Lietuvos Prekybos ir Pra- 

monės Banko drauge su pri 
augusiais nuošimčiais bus 
grąžinami jų savininkams. 
Pinigus už procentus Spaus- 
tuvės Fondo lakštus galima 
įnešti tiesiog j Lietuvos Pre 
kybos ir Pramonės Banką 
'Varpo" B-vės Spaustuvės 
Fondo sutartojon sąskaiton 
Nr. 103. i 

"Varpo" Bendrovės Vai-; 
dyba: 

Firmiriinkas' d-ras Justi- 
nas Staugatis, pirmininką 
pavaduojąs įgaliotinis, re- 
dakt. Albinas Rimka,* iždi-i 
ninkas prov. J. Makauskas. 
Nariai: raš. Ad. Klimas, 
pris. adv. Jonas Vileišis, i 

Revizijos komisija: plis. j adv. M. Sleževičius, mat., 
inž. V. Račkauskas, vald. 
Ysakas. "Varpo" Bendro- 
vės reikalų vedėja — Feli- 
cija Bortkevičienė. 

Kaunas, lapkr. 23 d. 1919 m. | 

Jie dirba. "Lietuvos" lap- 
kričio 20 d. numeris prane- 
ša apie daromąją sutartį su 
lenkais del susisiekimo ge- 
ležinkeliu, paštu ir telegra- 
fu su Vilniumi, ir beliko tik 
sutartį pasirašyti. Gautomis 
žiniomis p. L. jau yra par- 
davus dešimtimis v?gonų 
duobos, šimtais vagonų drus 
kos, apsiimdamas pristaty- 
ti visa tai į Vilnių per tam 
tikrą sutartyje! nurodyta lai. 
kotarpį. Jau nuo pimųjų j 
darbuotės dienų, Kabinetui | 
tinkant, tam tikros įstaigos j 
ėmė išdavinėti leidimus gaĮ benimui druskos į Vilnių, 

kur svaro kaina 4 rub. Drus 
ka iš Virbalio musų suirusiu 
gelžkeliu pradėjo ristis tie- 
siog Vilniaus link, tik ret- 
karčiais sustodama kur Lie- 
tuvos miškelyj pasimalkau- f ti ar iš balos vandenio pa- 
imt berūkstančiam garve- 
žimiui. Vagonai gerai te- 
pami "osto tepalu", beveik 
niekur neužkliuva ir neat- 
sikabina, kas nuolat atsitin- 
ka su netepamais vagonais; 
ir taip nuosekliai toliau dar 
buojantis, mes gal pasilik- 
sime ir visai be nieko, jei 
nepanorėsime mokėti tų kai- 
nų, kuriomis parduodama 
Vilniuje. Lietuvos' pilietis 
tuomet bus dar dėkinga?. 
Nepajiegdami mokėti už 
duoną 5 rub., o už druską 4 
rub. svarui visai nustos tai 
pirkęs, sudarydamas tuo bu- 
du dideles santaupas. Tad 
kas nesidžiaugtų. 

JŪŽINTAI 
(Rakiškio apskr.). 

Lapkričio 16 d. vietinis jau- 
nimas, vadovaujant vietiniam 
mokytojui A. Starkui, buvc 

surengęs vakarėlį, vaidino ar" 
"Piršlybos", 2-jų veiksmų k«TK 
mediją. "Aš numiriau", 1-nc 
veiksmo komediją ir sakė mo- 

nologą: ''Žmogus ant bačkos". 
Vaidinti pavyko. Xnrs sako, 
kad Južintiškiuose girtuoklys 
tė labai išsiplatinus, betgi pub- 
lika likėsi kuotvar kiaušiai. 
Vakarėlio pelną paskyrė vieti- 
nės liaudies mokyklos betur- 
čiu mokiniu naudai, bendre. 

SKAITYKITE 
ir PLATINKITE 

LIETUVA 

Siųskite Dovanas Savo Giminėms 
Iškirpę žemutinį kupouą, su pinigais pasiųskite ji L. N. Koiidan žemiau nurodytu adresu. 

Lietuvos Neprigulmybes Fondas j apsiėmė patarnauti Lietuviams, kurie nori nusiųsti dovanas savo giminėms Lietuvon. Prisiųskite piniguti j žemiau nurodytu adresu, o gavę Lietuvos Valstybės Pašto markes ir pasiuhtę jas savo giminei registruo- I tame laiške, padarysite jam dovaną, nes Lietuvos Valstybės Pašto markės bus išmainomos j pinigus iki j 1 d. Liepos, 1920 metų. Už 1 lietuvišką auksiną reikia mokėti 2f>c., už 100 — $25.00 ir tt. Lietuvos } Valstybės Pašto markių turime po 10, 15, 20, 30; 40; 50 ir 60 skatiku taipgi po 3 ir 5 auksinus. J I 
LIETUVOS NEPRIiULMYBES FONDAS i 

307 W. 30th St., New York, N. Y. ! 

(- 'ir* 

C3^p~ 
L. N. F. Pirmininkas. 

ci 
L. N. F. Sekretorė. 

f 

Aš ! 

prisiunėiu $ c. .v...... malonėsite man prisiųsti Lietuvos Pašto markių auksinų šiuo 

adresu: No Gatvė 1 
! 

Miestas Valstija » 

Per Kovą \ Laisvę, 

Nebėra lietuviui vietos 
priešų pagrobtuose Lietuvos 
miestuose, jam uždarytos 
viesosios įstaigos, jam ne- 

bėra darbo dirbtuvėse, iš- 
niekintas jo būdas, prigim- 
tis. 

Skaitlingi iškeroję Lietu- 
vos dvarai. Juose tuno per 
lengvas gyvenimo dienas iš 
prūsų dvarininkai. O apie 
tuos dvarus, tuos prašmat- 
niuosius, jau nuo senų dienų 
skursta ir vargsta ir be at- 
vangos dirba, kaip skruzdė- 

Tlės skruzdėlynuose, lietuviai 
darbininkai. 

Anksti rytą keldami, vėlų 
vakaru guldami, jie temato 
vien savo sunkų darbą, jie 
tegirdi vien dvarininko ar 

jo urėdo pabaudimus, vien 
nuoskaudas tejaučia. Jie 
k: auna ant jo puikaus skob- 
jnio brangiuosius turtus sa-Į 
;vo pūslėtomis rankomis už- 
dirbtus, gatidami už tai vos 

tik šimtinę daii savo pra- 
kaitu aplaistytų darbo vai- 
sių. Tų tai kankinamų žmo 

nių nenori paleisti iš savo 

globos lenkų dvarininkai. 
Ir šaukiasi jie savo draugų 
Lenkijos ponų juos apsau- 
goti. apginti ir masina juos 
Lietuvoj dvarponišką gyve- 
nimą įsitaisyti, Lietuvos 
žmones išnaudoti. 

Šiaurės priešas, pro bado 
akis žiūrėdamas turtiręuos- 
na Lietuvos Jaukuosna, šau- 
kia pagiežą Lietuvos gyven- 
tojams. Vieton vargdienių 
žmonių būvio gerinimo, ku- 
ria iclėja vedinas jis skel- 
biasi einąs Lietuvon, jis at- 
neša vargingiems darbo žmo 
nėms vien badą, vien betvar 
kę, ardo vien gyvenimo pa- 
grindus. Jis Įveda užim- 
tuose kraštuose savo senąją 
despotišką tvarką, jis gnai- 

bo pirmąsias Lietuvos ne- 

priklausomojo gyvenimo už 
uomazgas, jis slegia.Lietu-į 
vos piliečių laisvąją demo- 
kratingąją valią. 

I Lietuviui nėra vietos prie 
šo pagrobtoje Lietuvoje. 
Jam skaudu matyti beplė- 
šiant ir beskaudžiant jo sa- 
li ir eina jis per lygiuosius 
laukus ir žaliąsias girias Lie 
tuvos gilumoi) ten, kur laisj 
vė dar nesurakinta, kur lie- 
tuvio rankos dar nesuvar- 

žytos, iš kur švino kulipką 
dar jis gali paleisti priešo 
krūtinėn. 

Matydamas savo mylimą 
šalį priešų teriojant, lietuvis 
ryžiasi grumtis su jais ir iš- 
vyti juos iš savo sėdybų. 
Vos tik išgirdei savo vyriau! 

sybės pakvietimą, eina jis, 
kardu nešinąs, tėvynes va- 

duotų, už laisvužę kariautų/ 
Sukyla Lietuvos savano- 

riai, liaudies vaikai, sukyla, 
pasiryžę atvaduoti savo ša- 
lį iš vergijos pančių, pasi- 
ryžę ginti ją be jokios ato- 
dairos į savo gyvybę. Su- 
sidaro jų burių būriai, ba- 
talijonų batalijonai. 

Ir vėl paskirtą dieną su- 

sirenka tie skaitlingi Lie- 
tuvos karžygiai senoje Lie- 
tuvos pilyje, sąteklyje- dvie- 
jų didžiųjų Lietuvos upių, 
susirenka ten, kur sena Že-, 
maičių katedra stovi. Be-į 
laisvės metais iš jos tryško! 
lietuviams tikybos ir dorosi 
šviesia, ir nun laivsės rytui' 
išaušus, kilnieji Lietuvos su 

nųs, Lietuvos kareiviai, su- 

sirenka prie jos melsti Die- 
vo patvirtinti jų žygį ir pri- 
žadėti Jam iki paskutiniam 
kraujo lašui ginti Lietuvos 
nepriklausomybę, ginti žmo 
nių laisvę. 

Netoli Žemaičių katedros 
stovi augšti rūmai. Prie jų 
liptuotas paaugstinimas, 
eglėmis iškaišytas ir bran- 
giais kilimais papuoštas; 
ant jo aukuras Visagaliui. 

Skaitlingos kariuomenės 
eilės rikiuojasi ties rūmais 
ir susirikiavusios laukia pa- 
laiminimo valandos. Iš Že- 
maičių katedros išeina, ku- 
nigų lydimas, Žemaičių Vys 
kupas. Ant galvos jo mit- 
ra, rankoje 'vyskupiška laz- 
da. apsidengęs kapa. Jis 

užlipa su savo palydovais 
prie augšcojo aukuro. Pasi- 
meldęs Dievui, jis kreipia- 
si į plačiąsias kariuomenės 
eiles ir iš augšto aukuro 
skleidžiasi skaidriame ore 

gausus Ganytojo žodžiai: 
— Brangieji Lietuvos ka- 

reiviai, tėvynės gynėjai! Pa 
penkių šimtų metų svetimų- 
jų priespaudos jus vėl susi- \ 
rinkot ginti Lietuvos žemės 
nuo piktųjų priešų. Ilgus me \ 
tus lietuviai buvo pavergti, 
vargo sunkų vargą. Musų 
pavergėjai, kaip Įmanyda- 
mi, stengėsi prašalinti mus\, 
nuo žemės paviršiaus. Ėjo V 

lietuviai gyvenimo keliu per 
; baudžiavos kalnus, užrišto- 

mis akimis, lydimi geležimis 
žvangančių palydovų. 
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Skyriaus l 'tikimas. 

Xors ši kolonija nu :utė pa- 
lydinus su kitomis, oet veiki- 
mas čionai yra net dide- lis, ir 
Už veikimą daug dideniėse kai 
mynėse kolonijose, ypatingai 
tas tiesa Lietuvos Gelbėjimo 
reikale. To pasisekimo priežas- 
tis yra tame, kad ansoniečiai 
visados dirba išvieno bendrai- 
išskiriant komuristus, kuriems, 
visi negeri. H?t šiaip visi dirba 
išvieno, kaip išgavimui Lietu- 
vai laisvės, taip ir sušelpimui 
badaujančių lietuvių Lietuvoje. 
Ansoniečiai mato, kad su iš-j 
sklaidytomis spėkomis mažai 
ką galima ruveikti, o šiandien 
yra svarbus momentas lie* i- 
viams. Beveik visa Lietuva 
yra karės lauku, visi jos prie-j 
šai dar vis mano, kad neišlai- 
kys lietuviai. Bet bktuvos lie-j 
tuviai taip yra susiorganizavę.1 
ir pasišventę gintis nuo priešų,! 

kkad joki priešo spėka nekali lie 

tmių pc'galėti. Todėl ansonie- 
čiai, matydami Lietuvos lietu- 

vių šiandieninį padėjimą, ir at- 

jausdami j'.ijų kentėjimus 
bet negalėdami kitaip kaip su- 

šelpei ir sugydyti jųjų >aiz- 

u. <, ; k •»*4+i♦ »*i+to H ♦ »«o->*4+» 

garbingos organizacijos, L. G. 

>r-jos, kuri tik viena gali su- 

šelpti ir sugydinti jųjų žaiz- 
das. Nekurie geri tėvynainiai 
su gierb. J. Tareila piyšakyje 
pasišventė pereiti visus Anso- 

nijos lietuvius ir prirašyti prie 
L. G. Dr-jos. Lietuvos Raudo- 
nojo Kryžiaus. Žinoma, buvo 
visokiu sunkenybių *r kliūčių 
tam, nuo mūsų brolių bolševi- 

kų. Bet, matydami kaip Lietu- 
vos lietuviai pergalėjo bolševi- 
kus, taip ir mes savo tikslą, at- 

siekėme, ta parodo žemiau pa- 
duotos skaitlinės. Bet to An 
niečiams neužtenl a, mus pra- 
kilnios moterįs su merginomis 
nenori apsileisti vyrams šita- 
me darbe. Tat — jos tvirtai 
pasibriežė, buti viršesnėmis. 

Duosis matyti, ką mūsų mo- 

terėlės mums iškirs. Bet kol 
* 

kas mes šiandien galinus pasi- 
didžiuoti tokiu dideliu aukau- 
tojų įsurašu, kuris žJemiau seka. 

C avė metinės mokesties $2. 
ir aukavo: 
M. Pasiackais $3.00 
A. Pasiackienė 3.00 
J. Juškis 3.00 
A. Kuošis 1.00 
U. Uznienė 1.00 

Metinės makesties po $2.00: 
V. Gudžiūnas, J. Jočius, P. 

Blažaitis, P. Gudeika, Y. Yo- 

cius, J. Gudiiunas, K. Astram 
skas, A. Gudžumas, A. Arba 
čauskas, T. Čiaplinskas, \ 

Šauklys, M. Piatkevioia, J. 
Kantautas, V. Yuskienč, K 

I Cibulskas, j. Norusis, A. Uli< 
! vičia, V. Yonila, K'. Loda, 1 
1 Ramonaitis, A. Dubinskas, O 
! 

j Beržinienė, K. Beržir.is, A 
! Baranauskas, J. Ciupas, 1< 
! Barstys, A. Ivanauskas, K 

Ivanauskas, T. Sabuliene, A 
Taruska, M. žudžius, I. Du 

uauskas, A. Bagdonas, A 
Slovinskas, K. Burkauskas, J 
Kicvalas, A. Andrijauskas, J 
MarčiulipniiS, J. Baltrušaitis 
S. Varšilka, K. Babonas, B 

Čiapas, A. Dulkia, A. Duriavi 
čia, J. Baldauskas, V. Varšil 

: ka, K. Driuba, J. Piečaitis, J 
Mikolaitis, S. Burn-e'ika, S. Pž 

| vaikys, V. Akielaitis, K. Akie 
naitis, J. Senžikas,, J. Baranaiv 

■ įskas, P. Timinskas, A. Jan 
i kauskas, P. Pauliavičia, Y. B? 
bonas, M. \\ ideika. A. Bertu 
lis, S. Valeika, A. Žaltauskie- 
nė, A. Stašaitis, K. Poliliunas 
Y. Kundrotas, J. Krimlis, A 
Mankauskas, S. Pusk i nelis, J 
Žiemaitis, I\. Makniš, J. M it- 

I kus, S. Šiuriavieia, V. Matonis 
; V. šnešktis, P. Baboitas, J 
Grinius, J. Melninkas, j. Ku- 

bilius, M. Klimas, 1\. Janulia 
vičia, S. Bujanauflkas, J. Yait- 

kiavičiia, W. Arbačauskas, P 

Loda, J. Barstys, K. Nava- 
kauskas, P. Bieliauskas, A. Ru 

KAPITALAS 
$200.000.00 

PERVIRŠIS 
$25.000.00 

Už Pinigus Padėtus iki 15 Sausio 
Mokame Nuošimti nuo Sausio l-m»s 

\ 

Dabar yra iaikas perkelti savo pinigus i Parankų 
Saugų ir gHprų Lietuvių Valstijinj Banką 

Banko Turtas virš $1,900.000.00 
STIPRUMAS IR SAUGUMAS. Universal State Bankas yra toip stiprus Ir saugus 

kaip ir kiekvien. didžiausias bankas vidurmiestyj, nes yra po aštriausia valstijinčs 
vsldžio.-i užžiura ir po nuolatine priežiūra ištikimų direktorių ir pasektaiugų' ir patyru- 
siu banko valdininkų, turinčių platu ir ilgmetinį patyrimą, bankiniuose reika- 

luose. Universal State Banke -žmonių sudėti pinigai yra pilnai aflsau 

goti ir niekad negali žut< nes bankas turi gr:ną kapitalu, pervirši ir nepadalintą 
peluą siekiantį daugiau kaip $231,000.00, o suvirs 400 šėHninkų savo turtu duoda 
depozitoriams dar didesnj užtikrinimą—žodžiu sakant yra tai žmonių finansinč tvirtove. 

ATSIĖMIMAS PINIGŲ. Universal State Bankas savo depozitoriams išmoka pini- 
gns ant kiekvieno pareikalavime nes banko fondai yra skolinami tik ant trump-laiki- 
nitt pirmos kliaso* gvarancijų (aecurities) kurias galima apverat. j pinigus kožną valandą 

NU03IMTI3. Universal State Bankas moka ant padgtų pinigų 3čią nuošimtj, kurj 
Išmoka arba jra»o j knygutę du syk j metus. Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

PARAN'KUMAS VILTOS. Universal State Bankas randas* labai parankioj ir 

prieinamoj vietoj. Privažiuoti galima iš vuų dalių miesto ] labai, trumpu laiką. 
Halsted gatvekariai sustoja tiesiog prie banko durų. 

PARANKAMAS VALANDŲ. Universal State Ha n ko Valandos yra labai parankios 
nef.k biznieriam bot ir darbininkam. Bankas yra atdaras kasdien nuo Otos vai. ryto 
iki 5 po pietų, o Vtarntnkaia ir Subatomla per visą dieną iki 8:30 vai. vakaro, duodant, 
progą darbininkams atlikti asmeniškus b&nkinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo 
ir be jokio nuostolio. 

SUSIKALBĖJIMAS. Universai State Banko kiekvienas gali susikalbėti savo pri- 
gimtoj kalboj ir atlikti asmeniškus bankinius rbikalu3 be kitų tarpininkystės. 

BANKINES SKRYNE?Lfi8.' Universai State Bankas randavoja bankines skryneles 
po $3,00 metams susidėjo,ui Liberty- Bonds'ų, Dokumentų ir jvairių brangenybių. Sios 
skrynelės yra apsaugotos nuo ugnies ir vagių moderniškiausiais įtaisymais. Užprašome 
atsilankyti ii pažiūrėti, o tikrinamo jog busite pilnai užganėdinti saugumu ii stiprumu. 

INV'ESfTMENTAI. Jeigu Tamista norėtu*n išduoti savo pinigus ant didesnio nuo- 
šimčio i egu bankose yra mokama, tai mes tamistai noriai suteiksime patarimą kaip tą 
padaryti ir kokias gvarancijas (securities) pirkti. Meldžiame atsilankyti ir pakalbėti. v 

INSURANCE SKYUIUS. Universai State Bankas turi Insurance skyrių, kuriame 
apdraudžia namus ir naminius rakandus nuo ugnies geriausiose ir stipriausiose 
draugijoro (kompanijose). Jeigu Tamistų insurance baigiasi, tai atnaujinkite šiame 
banke, o busite visame užganėdinti. 

PATARIMAS. Universai State Banko valdyba visados noriai suteikia kiekvienam 
sąžinišką patarimą Įvairiuose finansiškuose reikaluose, užtaigi atsitikus progai ga- 
lite drąsiai kreiptis J šią instituciją. 

=- -i , 
■ VALDYBA: ■ 

JOS. i. ELIAS, PRHSIDliNT WM. M. AKTONfSK.V. V1CK-''KI-:S. 
JONAS I. BAGDŽICN'AS, VICE-PRES. IR KASIER1US 

Universai State Bank 
3232 SQ. HALSTEO ST., OHICAGO 
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dokas, \Y. Draugelis, J. Brau- j 
gelis, J. Yirukaitis, J. Liepeška' 
T. Vauga, A. Valanlinas, A, 
Yakubauska$, S. Košys, A. 

Kiškis, J. Yakubarskas,- K. Na 

jus, P. Sabulis, J. lvašvitis, J. 
Rumbiuas, S. Kundrotas, L. 

Gutaskas, J. Augutis, A. Mar- 
■ čiuliionis, P. Rugis, P. Kapo- 
čius, J. Mickus, J. Podiaris, 
V. Steponkenvičia, P. Dovei- 
kai tė, P. Mikušauskas, A. Skir 
pstonis, J; Šalavėjus, J. Vai- 

čiulis, P. aanapeckas, A, Do- 
veikienė, V. Malas, V. Dabšins 
kas, J. Korialiauskas, J. Gru- 
įnulda., P). Puskinielis, M. Yo- 

'vaišienė, B. Yovaiša, j. Yu- 

Iriavičia., A. Yankauskas, P. 

KarabuskaSj K. Klevai a, K. 

'šermukšnis, D. Dambrauskas, 
W. Vikšniauskas, J. Miliaris, 
J Daugilius, O. Andriulienė, 
S. Žebrauskas, P. Pikturna, W. 
Valantinas, J. Laukaitis, J. 
Balsis, J. Dovidonis, J. Stepo- 
naitis, J. Mickus, B. Ciudob- 
nij, J. Miglinas, P. Lūšis, A. 
Paliauka, K. Užnis, M. Driula, 
A. Repšis, V. Bac^is, A. Sku- 
čas, P. Dilaitils, V. Kalšinskas. 
V. Pusvaškis, E. Stasiūnas, 
Helena Stasiūnienė, I. Vilkas. 
O. Vilkienė, Y. Vailonis, D. 

Šiuirkuš, A. Kaušiela, S. Aruš- 
kiavičia, J. Vailionis, P. Vai- 
lionis, 1. Kantautas. J. Šim- 
kus, O. Arbačauskiėnė, B. Na- 
vickas, A. Navaka.uskas, S. 
Maeiuta, A. Poniularti's, J. Pa- 
siackas, A. Palittliunas, A. Bie 

liauskas, M. Yuoclis, A. Žai- 
nieraitis, K. Raugialis, A. Ku- 
bilius, S. Pusvaškis, A. Jozai- 

I tis, S. Paulauskas, I. Stcniulis, 
V. Kaminski, A. Kajack:"., 
I. VenečerausKajs, J; Stupuras, 
J. Šiuriavičia, S. Gudžiunas, 
T. Dičkus, A. Gricius, A. Rau- 
delis, P. Stupuris, S. Trcp- 
kauskas, I. Bražinskas, K. Mer 
kis, J. Šimkus, A. Radžiavi- 
čia, J. Kairaitis, P. Kvietkus, 
Y. Kreivaitis, J.. Kasinskas, 

K. Stonius, J. Babonasį J. 
Poškiavičia, K. Abromaitis, J. 
Yakubauska's, 'M. Kubcckis, O. : 

Kazakevičienė, A. Urbelis, A. 

Tarcilienė, M. Čiapas, Mare 
■Beiržinienė, J. Kubilius. 

Dabar L. G. D. 11 skv- J 

riuj yra 224 nariai, kurie su- 

mokėjo $45t); pinigai yra pa- j j 

siųsti Į centralę valdybą L. G.'j 
Dr-jos iždininkui, Dr. J. Ku- 1 

liui. Beto, dar Šv. Antano Dr- 
ja yra paskyrus $25.00, kurie 
'Uoj bus pasiusti. 

—L. G.^Dr-jtos 11 Skyriau-* 
Sekr. A. I\ GudšiUttas. 

MOTERIMS MOKAMA I, 
MAŽIAU, NEG VYRAMS, 
.SAKO FEDERALIS MOTE 

RŲ IUURAS. 

Kad Suvienytų Valstijų Vy- 
rfausybė moka daugiau neg mo 

terims už tą patį arba palygi- j 

namą darbą, yra parodoma ofi 
cialiame raporte išleistame Su- 

vienytų Valstijų Darbo De- 

partmento, Moterų Biuro, ku- 

rį) p-lė Mary Anderson yra 
direktorė. Raportas yra remia- 

mas ^a-nt tyrinėjimo Civil Ser- 
vice Komisijos rekordų, kurie 
buvo Moterų Biuro sykiu su 

Komisija daryti. 
Sulyg raportu, pirmais dvie 

jais mėnesiais 1919 m. 86^ iš 
4,689 moterų tinkančių savo 

darbui pradėjo dirbti gattda- 1 

mos *.iuo S9O0 iki $1,^99 per 
metu.s, o tiktai 36'; iš ^ Z/0 vy- 
rų pradėjo dįrb.i už tiek algos. 

Moterims stenografėins bu- 
vo mokama nuo $1,000 iki 
$1 ,099, o vyi^ms nuo $1.109. 

Vvrai, kurie išlaikė kvoti-i 
mus-j te' iių klerkus buvo Ka- 
rės Apsaugos -1 ji u ro pasamdy 
ti su atgoims-nuo SI,200 iki 

| $3,300, bet iijbterįs tas pačias 

vietas užėmė ir joms buvo te- 
mokama tiktai nuo $1,100 iki 
$2,000. 

Moteris, užimančios statisti- 
kos darbo vietas 'turėjo turėti 

kolegijos mokslą ir kelius prak 
tiškus patyrimus ir jų algos 
buvo tiktai $1,200, o vyrai už 
tą patį darbą gavo $1,800, $3, 
000 ir $4,000. Tiktai viena mo 

tens iš penkiolikos paskirtų 
prie prižiūrėjimo, ofiso organi 
žavimo arba raštininkų vietų 
gavo tiek kiek vyrai, būtent 
$2,000 ir daugiau. Kitos gavo 
tiktai $1,200, $1,400 ir $1,600. 

TRUMPA! 
KALBANT 

Moters veidas — tai jos 
turtas, — ar epai turtas aptie- 
kininko. 

Trurtipa negys visuomet 
nori, kad jo kaimynas žiū- 
rėtų per jo akinius. 

Proga visuomet atsiran- 
da, kuomet jos jieškai. 

Sunku rasti žmogus, ku- 
ris palaikytų tau kopėčias, 
kad tu jomis liptum prie 
pasisekimo. I 

Viskas gali atsitikti su 

tuo, kas laukia, jei badas 
neatf-ina pirmutinis. 

Geras žinovas žmogaus 
budo retai skolina pinigus 
savo draugui. 

Apsivedimas kartais buva 
nepasisekimu, o kartais ban 
ko apgulimu. 

Vyras kad ir mažiausiai 
turėtų tikybos, nepagodonė 
pas moterį jam kokti. 

Dažnai žmogaus būdas 
nepažintų jo vardo, jei jie- 
iu susitiktų. 

Dabok savo mylimiausią 
gražiai, o tikrai, kad tavo 
aimė nebūtų didumu tų 
pirštinių, kurias ji dėvi ir 
jražnų, kurios jai geriau- 
siai patinka. 
4 

Pietinėje New Jersev tapo 
atrasta ypatingai kietų durpių 
klodas, kurios dega beveik taip 
^erai kaip ir anglis. 

KRASOS DĖŽUTĖ. 
M. Kasparaičiuį. — Jusų 

•aštelis "Biednos dusios bal 
sas" savo turiniu perdaug 
nutolęs nuo šios dienos klau 
simų ir todėl jo nesunau- 
iosime. Rašykite mums apie 
yyvus, šios dienos reikalus. 

Pr. Dievokukoriui. — Jū- 
sų juokai gana nutikę, bet 
jie veda prie tuščių ginčų 
ir todėl mes jais nepasinau- 
dosime. 

biznieriai, 
GARSINKITĖS 

DIENRAŠTYJE 

"LIETUVA". 

APSISKELBIMAS 

"LIETUVOJE", 
ATNEŠ 

GERIAUSIUS 

REZULTATUS 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 

LIETUVIU KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
NEPERSKAITYS VISĄ. 

KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARE, 
SPROGSTANČIA MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 

KITOKIŲ DALYKŲ 
t LIETUVA, 

3253 S. MORGAN ST., 
^ CHICAGO, ILL. 

KAINA TIKTAI $1.00 

"LIETUVOS" KNYGYNE GAUNAMOS 
SEKANČIO TURINIO KNYGOS: 

x. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai 
teori ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c 

2. Sidabrinis Kryželis arba Dailydė ir Nazareto. Labai graži 
įpysaka iš laikų kankinimo Krišta/us ir viskas apie kristų: Parašl 
Eugenijus Sue, vert€ J. Laukis. Puslapių 169, kaina 65c 

3. Oras, Vanduo, Šviesa ir Šiluma. Lekcijos Prof. Blockman'a 
Visiems suprantamai aprašyta ypatybes chemiško ir fiziško proce. 
so ir aiškesniam to parodymui, telpa daugelis tam tikrų paveiksiu lių. Puslapių 138, kaina 55c 

5. Istorija Chicagos lietuvių. Apart didelio teismo laikraščio 
"Lietuvos" 1899 m. Čia telpa aprašymas: kiek lietuvių yr&Chrcago. 
įe, kiek lietuviškų draugijų if t.t. Puslapių 580, kaina $i.o# Ta pati audimo apdarais $x.7f 

6. Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, vertė Dr. A. Bacevičia. Kvf 
ga su daugelių paveikslėlių: žmonių, žuvų, medžių, akmenų ir t.t 
Trumpai, aiškiai ir suprantamai išaiškinamu gamtos istoriją Pusi 
209, kaina —75& Tapati audimo apdaruose $i.y 

7. Gadyne šlėktos viešpatavimo Lietuvoje (1569—1795) Parašė J. šliupas, M. D. Ir pabaigoje knygos telpa Lietuviikns Stt 
tūtas Zigmonto I. Tai yra pilna istorija kaip 500 metų atgal Lit tuva susijungė su lenkija ir kaip per kelis šimtmečius lenkų bajoru šlėktoms vadinami valdė lietuvius. Puslapių 552, kaina .... $2.0* Ta pati audimo apdaruose $3.0* 

8. Raštato Istorija. Kokiu būda žmonės rašyti išmoko, kokiu būdu išdirbo sau rasta kiekviena, žmonių tauta, koki buvo raštil senovėje daug metų prieš Kristų. Čia talpa daug įvairių rašto že» klų ir atskirų tautų rašto ženklai. Puslapių 304, kaina $1.50 Ta pati su audimo apdrais $2.25 
g. Gamtos Pajiegos ir kaip :š jų naudotis. Pagal Bitner, sutai« sė Šernas. Musų laikuose pramonė ir technika daro tokius milžinii- kus žinksnius, apima^ tokius didelius laukus, kad pažinimas, nors paviršutinis kaip žmonės naudojasi iš gamtos pajiegų, ir kaip jai priverčia dirbti pagal savo norą ir t.t. Su paveikslais. Pusi. 23$ kaina 

$i.cft Ta pati audimo apdaruose -1.7$ 
io. rasiaptys magijos bei Spiritizmo šviesoje mokslo. Yra ta' išaiškinimas monų darymo, kaip juos magikai padaro. Su dauge- liu paveikslų parodančių tas štukas. Puslapių 262, kaina $x.o( 
ir. Žinynas. Knyga žinių arba rinkinys visokių patarimų ap« sveikatą, budus gydymosi, vaistus, jvairių nurodymų amatninkams Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. Puslapių 392, kaina .... $1.7! Ta pati audimo apdaruose $?.&! 
12. Independance for the Lithuania nation by T. Norus and J, Žilius. Issued by Litbuanian Nationol Council in U. S. of America. Washington, D. C. Price 25c 
13. Tikras ženybinis gyvenimas. Ar tai namie, ar svetur ne> žinystė vis yra pirmutinė priežastis musų nelaimių. Nieks tirt nedaro mums pikto, kiek musų pačių nežinystė. Piešiis Idos C Craddock, kunigės Bažnyčios Joga. Lietuvių kalbon vertė J. Lat* kis. Kaina 

25c 
14. Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Yra tai dideliai putnoki* nanti knygelė kaip susideda žmogaue kuno orįranizmc.s, kaip u i laikyti kuną sveikai ir apsisaugoti nuo daugybės ligų. Su dauge. liu paveikslėlių žmogaius kuno dalių. Parašė S. M. Pusi. 144, 
17. Paskaitos iš Lietuvos Istorijos. Labai gražioj kalboj truij pai apsakyta Lietuvos Istorija. Naudinga medega norintiems pra« kalbas arba paskitas laikyti apie lietuvą. Parašė M. Šalčius. Išlei do T. M. D. Pusi. 96, kaina 50c, Ta pati audimo apdaruose 
Čia (paminėtos knygų kainos yra su prisiutimu. Pinigus siųsda- mi adresuokite: 

LIETUVA. 
3252 South Morgan St., CHICAGO, (11, 
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Vietines Žinios 

L. G. D 

Jau gerb. Skyriams L. G. 
D. yra pranešta, kad dar 
knygos L.G.D. už 1919 me- 
tus neuždarytos. 

Yra dar laiko norintiems 
prisidėti prie $10,000.00 Ka 
ledinės Lietuvių Raud. Kry- 
žiui. 

Gruodi(įo 24, 1919 m. 

pasiųsta pirma pusė ($5,- 
000.00) Kalėdinės. Ir jau 
ant rankos pas Centro Iždi- 
ninką L.G.D. O-rą Kulį ran- 
dasi $3,000.00. 

Kaip matot, trūksta tik 
$2,000.00. Argi mes jau 
taip pailsom, kad tos men- 
kos sumos nesurinktume? 

Mums žinoma, jog yra 
skyrių L. G. D., pas ku- 
riuos randasi po šimtinę 
Įr daugiau kasose, bet lai- 
koma ir centran nepriduo- 
dama iki šiol. 

Tad meldžiame gerb. Sky 
rių pasiskubinti prisiųsti 
eentran L. G. D. ir tuom 

butų palengvinta surinkti 
antrą pusę Kalėdinės.— 

Pageidautina yra, kad 
visi pinigai, kurie yra. su- 
kolektuoti per Skyrius iki 
pirmai dienai sausio 1920. 
m.f taptų prisiųsti kaip ga- 
lima greit centran. 

Su tikra pagarba— 
Dr. A. L. Graičunas, 

Centro Sekretorius. 

.MOKINIMAS PRASIDĖJO. 

j Anglų kalbos ir pilietybes 
j klejos University Settlemen 
i te, 4630 Cross ave., jau pra- 
dėjo žiemos bertainio dar- 
bą. Yra klesos anglų kal- 
bos, pilietybes ir aritmeti- 
kos ir'speciale klesa tiems, 
kurie nori išsiimti pilietybės 
popieras. Specialė svarba 
yra dedama ant augštesnio 
darbo anglų kalbos ir pilie- 
tybės. 

Pirmas bertainio šokių 
vakaras buvo subatoje, sau- 

sio 10 d. nuo 8 iki 11 vai. 
vak. 

CICKRO ILL. 
Kitu. I aiciuuas išsirijo l 'ycius 

Vyčiai surengė vakartį pa- 

| gerbimui sugrįžusiu iš kariuo- 
menės ir laukdami naujų me- 

tų. Jie pasiprašė pa:.- klebonu 
svetainės ir jis jiems leido tu- 

rėti vakaru parapijos svetai- : 

nėj. Vakaras buvo su progra- 
! m u — vaidenimu, dainomis, i 

j muzika ir š kiais. Apie visa tą j 

programą buvm kunigui prane- ] 

jšta, ir jis nieko prieš ta,i nesa-y 
kė. Rengėjai buvo pairapijonai > 

ir kunigas bažnyčioje pranešė, ^ 
kad Vyčiai turės vakarą. 

Ret kada iatėjo vakaras, su- 

siėjo jaunimas ir pradėjo gro- 
ti muzika, kunigas su kamža 
apsivilkęs išl»ėgo iš bažnyčios 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalča Bondus pjĮlna parašytąja A Jt Lfl 
verte, lr Laisves Bondus pilna pinigine verte. 
AWkite arba atsiekite i j (į SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarnlnkals, Ketvergais 1235 MIL»WAŲKEE A\ E. 
ir Subatmnls 9—9 tarp Paulina lr Wood Stfl. 

j PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT durt;, lentų, remu iii stogams popierio 

[' Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.00 už galonu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3039 SO. HALSTED 3TREET, CHICAGO, ILL. 

JAU TURIME 

Lietuvos 
V 

Zemlapiu 

KIEKVIENAS PRIVALO ĮSIGYTI 
4» 

NAUJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŽEMLAPĮ. 

KAINA TIK $1.00. 
UŽSISAKYKITE VISI. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST., 

CHICAGO, ILL. 

ir ėmė varyti visus laukan, kam 
jie neramiai užsilaiko. Vieni, 

susirinkusiųjų juokdamiesi, ki-( 
t i pykdami išsiskirstė. 

K it n ii Vyčiai galėjo nusidė-į 
ti klebonui, nežinia, gal Imi.' 
tuomi kad j iv tauti .s reikalams 

aukauja duignut kaip bažny- 
čiai. 

Tiesa, kun. Vaičiūnas ir sta 
tosi karštu lietuvių esąs. bet jo 
lietuvystė nekokia. Štai jis su 

tvėrė dvi draugijas: Šv. Moi/.o 
vaikinų draugiją ir Panelės Šv. 
merginų draugiją, bet merginų 
draugijos susirinkimai vedama 
anglų kalba, b vaikus seseris 
mokina lenkiškai. 

Ten lu/ręs. 

CICERO, ILL. 

SLA. 194 kp. laike savo 

metinį 'susirinkimą papras-j 
toj svetaine j, sausio 4 d.1 
Tarpe kitų reikalų buvo 
skaitytas atsišaukimas rei- 
kale pardavinėjimo Lietu- 
vos bonų. Po perskaitymui 
išrinkta tam reikalui komi- 
tetas iš trijų, kad susižino- : 

jus su vietos organizacijo- ; 
mis ir pradėjus darbą. 

Tad šiuomi atsišaukiame i 

i visas Ciceros lietuvių drau 
gijas bei kliubus, kam iii- ] 

pi Lietuvos reikalai ir pra- 
šome išrinkti komitetus pa-!j 
gal Lietuvos Misijos reika-j- 
[avimą ir sutartinai pradė- 
sime darbą kuogreičiausiai. 

Krmitetas: 
M. Urbas, 
M. Kaupas ir ] 
K. P. Deveikis, 1505 S. 51 , 

A_ve. 

&TSIIMKITE LAIŠKUS. , 

Didysis paštas, įėjimas ] 
įuo Adams st. pas skelbia- 
mąjį langą. 

šiems lietuviams yra laiš į 
kai: ; 

217 Dabulskis Aleks. 
262 Lušas Juozas. 
267 Matus Mich. i 

Atitaisymas klaidų. 
"Lietuvos'' 305 num. (1919) 

pranešime aukų Raudonajam 
Kryžiui sekamos aukavusiu 
pravardės padėta klaidingai: 1 

L. Navickus, turi Imti L. Na- 

vickis, W. Bačkauskas — VV. 
Račkauskas: S. Šileikis — S. 

Lileikis; P. J)arauska« — K 
Daniška; B. Arcunas — 15. 

Arcimas; K. Jatkus — K. Jot- 
kus; S. Zuris — S. Šiuris; J. 
Aksutis — J. Auksutis; A. Pa- 

kukas — A. Rakickas; J. Sam- 
sarps — J. Lamsargis. 

PRANEŠIMAI. 

Brighton Park. 

Amerikos Lietuvių Karei- 
vių 8 kuopa rengia prakal- 
bas, sausio 13 d., Nekal. 
Pras. P-lės Šv. parap. svetai 
nėj — 44 St. ir Fairfield av. 

Pradžia 7:30 vai. vakare; 
įžanga visiems veltui ir ne- 

bus jokių rinkliavų. Kalbės 
žymus kalbėtojai — vienas 
iš jų yra ką tik pargrįžęs iš 
Lietuvos. Nepraleiskite šios 
progos. Po prakalbų bus 
galima prisirašyti prie šios 
naujos kuopos. 

J. A. Mickeliunas, pirm., 
P: A. Pumputis, rašt.— 

4410 S. Richmond St. 

NENUSTOICIM KOVĄ 
VESTI UŽ TĖVYNĘ! 
Artinasi svarbiausia va- 

landa, kada mums ameri- 
kiečiams gal paskutinį kar- 
tą reikės stoti kovon šioje 
šalyje už Lietuvos nep.igul- 
mybę. Viskas priguli nuo 

musų, kaip mes busime stip- 
rus atsiremt šį kart ir kaip 

| musų veikėjai prisirengs 
Iprie tos kovos; nuo to gal 

daug prigulės ir Lietuvos n< 

prigulmybė. Artinasi diena 
kada bus Lietuvos reikalai 
įneštas senatan, svarstymu 
apie pripažinimą Lietuvos 
nepriklausomybės. 

Tat yra reikalinga atlikt 
mums P i;ems didelį darbą 
Reikalinga cj^acija, reika 
linga žmonių, kurie galėti 
gerai reikalą perstatyti A- 
merikonų akyse. Tam dar 
bui yra reikalinga ir pini- 
gai. L. N. F. visą laiką dėjc 
pastangas, kad kuodaugiau- 
siai surinkus pinigu kova: 
už Lietuvos neprigulmybę: 
jis siuntė geriausius savo at- 
stovus Europon, palaike 
Washingtone Egzekutyvį 
komitetą ir daug kitų svar- 

bių darbų atlieka. 

Taipgi ir šį sykį guli ant 
L. N. F. našta tame darbe. 
Reikalinga kuodaugiausiai 
surinkti pinigų varymui ge- 
:*os agitacijos. Taigi, Chica- 
?oj šią savaitę bus rodomi 

kratantieji paveikslai* ką- 
:ik parvežti iš Lietuvos; nuo 

plaukų, 40',, bus skiriamas 
<ovai už Lietuvos laisvę. 

Gerbiamieji, nepamirški- 
me atsilankyti Į tuos vaka- 
:'us — savo atsilankymu, pa 
•emsite Lietuvos reikalus; 
jusų įžanginis centas prigel- 
)ės kovoje už tėvynės lais- 
/ę. M. K. Š. 

VAKARAS HOLDEN 
MOKYKLOJ. 

Mokiniai Holden mokyk- 
os, prie 3i ir L,oomis gai- 
rių turėjo didelę ir retą nau 

ieną; p. Fred. L. Trosner 
š augštesnėses MtKinley 
nokyklos parodė jiems pui- 
rią dramą Daugelis mokyk- 
los draugų, gyvenančių šito 
e apielinkėje taipgi buvo at 

iilankę ir smagiai praleido 
\pie dvi valandas laiko, ku- 
rio ■ jie ilgai ^neužmirš. 

P. Trosnerio vedamais vei- 
kėjais buvo augštesnėses 
McKinley mokyklos moki- 
:iai. Veikalas vaizdino karę, 
meilę ir romaną, veikėjai 
publiką labai patenkino. 

Tikimasi, kad daugelis ki- 
;ų šitos apielinkes apsipažins 
ju Holden vakarine mokyk- 
la ir ateis pasigėrėti šitais ne 

mokamais vakarais, kurių 
dienas bus neužilgo. 

Pereitą savaitę tipo suor- 

ganizuota šitoj mokykloj šo- 

kių ir gimnastikos klesa. 

Principalas gavo šitai kle- 
ai vesti išlavintą gimnastikos 
mokytoją, p. Pokorny. Kle- 

sa auga skaitliumi ir tikrai 

ji patrauks daugeli jaunų 
smonių. 

ŽINOTINA LIETUVIAMS. 
Šiomis dienomis Ch;ca- 

?oj ir apielinkėj lankysis 
Kauno išdirbyste kratan- 
čiaisiais paveikslais. Prade- 
dant nuo Chicagos, lankys 
risas kolonijas, su pagelba 
L. N. F. skyriaus, nes nuo 

įplaukų bus skiriama dide- 
lis nuošimtis Lietuvos rei- 

kalams. 
Taigi, kolonijų lietuviai, 

malonėkite atsišaukti ir pa- 

gelbėti surengti vakarus, 
nes patįs paveikslai yra la- 

oai žingeidus, taip, kad ma- 

lonu bus kiekvienam pama- 

tyti paveikslus, trauktus Lie 

tuvoj; gal ne vienas galėsi- 
te pamatyti net ir savo pa- 

žįstamus. 
M. K. Šilis, 

3253 S. Morgan St. 
Chicago, 111. 

L. G. D. Chicagos Apskri- 
čio Susirinkimas. 

Sausio 13 d., 8 vai, vak., 

p. Wodmano svetainėje, 33 

ir Lime gatvfe,"įvyks L. G. 

i B. Chicagos Apskričio susi- 
, j linkimas. Malonėkite visi 

skyriai pribūti į minėtą su- 
i 'sirinkimą, nes šiame susirin 
jkime bus renkama sekan- 
! tiei is metams apskričio val- 

i dyba. 
Apskr. Sekr. 
M. K. Šilis. 

i| / 

j PATAISYMAS KLAIDŲ. 
Skelbiant L. L. Varpo au- 

kautojus ir jų aukas, per 
• klaidą, sekančių aukautojų 
■ vardai ir aukos nebuvo pas- 

kelbta: 
P. Savickaitė, iš Kenosha. 

Ws., laike L. L. Varpo išleis- 
tuvių aukavo $25.00. 

K. Vilkevičius, iš Chicago, 
111.. laike A. L. Seimo bankie 
to $5.00. 

J. Gendrėnas, per J. Dim- 
šą ...$5.00. 

L. Burba, pridavė St. Gri- 
sius, $5.00. 

L. L, Varpo Komit. 

IŠ BRIGHTON P ARK. 

Nauja Amerikos Lietuvių 
Kaerivių Kuopa. 

Gruodžio 9 d. 1919 m. ta- 

jpo sušauktas susirinkimas 

į per J. A. Mickeliuną. Iš prie 
žasties šalto oro neperdau- 
įgiausiai atsilankė kareivių 
ir taip jaunų vaikinų. Bet 

j visgi likosi kuopa sutverta. 

|Į valdybą pateko sekančios 

J pirmAIsoa.. .TAiir 

iypatos: J. A. Mickeliunas, 
J pirm., S. Petrauskas, vice- 

pirm., P. A. Pumputis, rašt., 
A. Saldukas kasierius A. 
Kleiva, kasos globėjas. Li- 
kosi nutarta surengti pra- 
kalbas. Darbas buvo paves- 
tas valdybai. 

P. A. Pumputis. 

CICERO, ILL. 
Lietuvai Gelbėti Draugi- 

|jos 6 skyrius laikė sayo mė- 

nesinį susirinkimą sausio 3 
d. p. Neffo vetainėje — j 
1500 So. 49th Ave. Nors su- 

sirinkimas nebuvo labai 

(skaitlingas nariais, bet pa- 
! sivodė, kad pritarėjų musų 

draugija turi apsčiai. Kaip j 
draugijos, taip ir pavieniai j 
aukauja tam 'labdaringam i 

■darbui, žemiau paduodu! 
j aukautojų vardus: 
D. L. Kaerivių — Cice- 

ro .: ....$10.00 
D. L. Tvirtybės .... 10.00 

S. L. A. 194 kp. — Cice- 
ro 5.00 

C. L. P. Kliubas .... 5.00 

J. Stašaitis 5.00 

I Tapo nutarta pasiųsti 
I $125.00 į centrą del pasiun- 
timo Lietuvon. Nors musų 

J skyrius nelabai skaitlingas 

j nariais, bet gyvuoja neblo- 

gai, nes jau $185.00 turime 

pasiuntę del sušelpimo varg 

stančių musų brolių užjuryj. 
, Sekret. F. J. Lengvenis, 

1422 So. 49th Ave. 

i John Minskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET, 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684. 

S Valandos;. 9 ryto iki 5 vak., J 
Subatomis: 9 Iki 1 po pietų. 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE, 
jį Egzaminuoju Abstraktus per- s 

kant arba parduodant Namį. 
Lota arba Farnnj., ir padirbu 

i visokius Legallškus Dokumen- 
j tus.Suteikiu patarimus ir sko- į 

linu Pinigus ant Pirmu Mor- 
: tgičių, ant lengvų sąlygų. 

Weat Side Ofisas atdaras va- 
karais nuo 7 iki 8:30 vai. 
Viršum Metropolitan State 
Bankos, 2201 W. 22nd St.( 
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllll1' 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

3137 Weat 38th Pl&ce. 
2900 West 40th Street 
3958 S. Rockwell Bt. 
3813 Ketirle Ava. 
N. W. Cor. 44 th ilozar; St. 
2602 West 45tb Plac«. 

SVARUI'S PRANKSIMAS. 
kas iš lietuvių užsiima kny^ii 
pardavinėjimu,—pirk" kny^ą už 
50c., o parduok už $1.50. X ;riu 
padaryti didelį išpardavimą. 
Vieną knygą del, pamatymo pri 
siunčiu už $1.00 ir atsakymą 
rašyk Šiandien. 

C. A. HAR()XAS, 
0110 l 'tica A v. N. K. 

t 'levteland, ()hic. 

NORIME PIRKTI KELE- 
TĄ NAMŲ. 

į 
Mes norime pirkti keletą na 

mų ant South ir Southwest 
miesto kraštų. Kas turite na 

mus ir norite parduoti, tai 
meldžiame atsišaukti pas 
mus. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, 111. 

REIKIA OPERATORIŲ. 
! Prie siuvimo vaikams dra- 
bužių. Sanitarinė siuvyklaT 
Algą moka besimokinant. 

Madewell Garment Co. 
4K17 W. Roosevelt Rd. 

REIKIA STEXOGRAFO. 
kuris moka lietuviu kalba ir 

norėtų išvažiuoti iš miesto. Ra 

šykite anglu kalba pažymėdami 
savi patyrimą ir kiek nori al- 

gos. arba atsilankykite ypatiš- 
kai. C. F. Sanborii, 908 Peo- 
ples Gas Bltlg. 

NAMU RAKANDAI ANT 
PARDAVIMO. 

Savininkas išvažiavo ant 
farmų ir paliko 5 kambariu 
forničius ant pardavimo už 
bile kokią kainą. Atsišaukit 
parduosime labai, labai 
pigiai. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, UI. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Ganai 6222 

Vai.: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd Sttee 
Te'.efonas McKinley 4988 

Vanlandos iki 10 ryto. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti |- 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtiuė, tikrasi" .lager a- 

lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šios formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per psšt^. Pasiskubinu 
greitai. Prisiųskite mums ?1. money 
orderiŲ, pinigais arba pašto ženklia- 
lials. 

W7LLIAM KLAES IN8TITŲTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/3 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrį 
ir geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą. neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų Ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters \iską, prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prislųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą, klek reikalaunat tai prislų 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami pr-Isiuskit 
tikrą, ir aiškų savo antrašu ir rašrkit 
taip: 

SALUTE MANMFACTURE 
P. A. BAL7RANAS CO., 

616 W. 3l6t St., Chlcago, II!. 

DR. M. T. STRIK0LI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisą*: 1757 W. 47 St. Boulevard lf.p 
Of. Vai. 10 ryto Iki 2 po piet. ir (:S0 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 Iki 12 dUnj 
Namai: 2914 \V. 42 st. McKIuley 2t:{ 

DR. I. E. MAKAR f 
LIETUVIS j 

GYDYTOJAS IR CIIIRŲRGA3 ♦ 
Rosclanclo: 10900 Micbigan A\o. { Telefonas L'ullinan 342 ir 3180 į 
Chic. ofisas: 4515 S. VYood f t. I 
Tik Kctvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723. 

J DR. JOHN N. THORPE j 
| GY YTOJAS III CHIRUKGAS j S ic:i? W. 51 ma ir kanip. Marshflel } j Vai.: iki 9; ir -l iki 4 ir 7 iki 8 1 

| Telefonas Prospect llo7 

Plionp fanai 6222 

DR. C K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12: 1 iki 8 vąk. 
2201 \\\ 22ra 111 SO. LEAV1TT STS- 

CHICAGO 
l ■ ■■■.. ■■■■ ■■ < % 

v 
• ♦♦♦♦ #.\ 
i Phones: Yards 155—551 4 
t Resideuce Pbone Drover 7'i81 ♦ 

: F.A. JOZAPA1TIS, R.Ph.1 
I DRUG STOR-E—APTiEKA J 
♦ Pildome Visokius Receptus ♦ 

> 3001 SO. HALSTED ST. CHICAGO J 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Spccialijkumas. 

1229—19th Ave. l'cl. Cicero 3656 
Ofisas: 45th Ct. prie 13-tos. 

Telrfona* Cicero 49. 

L 
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Dr. G. M. Glaser 
TELEFONAS YARDS C,87 

3149 SO. MORGAN ST, kerte 32. 
Srcciaiistas Moterišku, Vyriškų 

ir Chronišku Ligų. 
Valandos: 9—10, 12—2 jk> pietų, 

6—8 vak., Nec'*.l. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv. viela 3252 S. Kalstei! 
vai 9—11. ryte 2—4.7:3tf—9:30.v. 
To\va of Lake 4712 S Achland av. 

vai. 4:30 — 7:OOlp. m. 
Phone Drover 7012.*■ '•? 

Tel. Yards J654. 

Mrs. A. 
Michniewich * 
llaigusi Akušftijos k> j 
lcgij»; ilgai praktika-| 
vuti Pennsilvanijo 
liospitalė^o. rasekmh 
Rai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda xou| 
visokiose ligose :iote- 

rims ir merginomr. 
3113 3o. Halsted 

(aut antrų lubų) 
CHiCAuC, 'tr, 

Kuo 6 iki 9 rvto ir 

\[ AKUSSpA 
>.Į 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 n„ v?tai vakafo. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 mėty 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas li- 
gas vyrų, moterų ir vaisų, pagal nau- 

jausias metodas. X-Ray ir kitokius elel; 
tros prietaisus. Ofisas ir laboratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli I'isk Street. 

Valandos: nuo 10—12 j.iety ir 6—S 
vakarais. Telefonas Canal 3110. 
Gyv.- 3112 SO. 1IALSTED STR. 

Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

Tcleplionc Yards 1532. 

Dr. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOTAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas inotcrų, vaikų ir vyru 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas gyrų ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGC 

rVVVVVV^pTVV^yO^VVVV WWVV 

Telefhone Drovcr 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Ncdčliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND A VENTE 
arti 47-tos gatvžs. 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolly-j to. Biznis išdirbtas 14 metų. Parda\VX 

mo priežastis savininkas eina j kit:j 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me- 

džiais, anglėmis, koksais Ir kitų ka 
ant visų metų. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Al gramam cz, 
•12?. Casidy Ave.. .loliot, III 
Telefonas Jnliet 3061. 


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

