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SUKILIMAS VOKIETIJOJE. 
KAUKAZO BOLŠEVIKAI SUKILO 
r 

'0,008,000 vardTprsšo senato 
LIAUTIS PEŠTIS IR PATVIRTINTI TAIKĄ 

j. SUKILIMAS VOKIE- 
TIJOJE. 

Bazelis, sausio 13 d. — 

Šiandien daug žmonių tapo 
užmušta, ar 

% 
sužeista Berli- 

ne Vokietijoj, kuomet ka- 

reiviai ėmė šaudyti, ar dur- 
tuvais badyti demonstran- 
tus, bandžiusius įsiveržti 
per duris reichstagan, kad 
užprotestavus prieš išnau- 
dojamąjį jstatymą, sako te- 

legrama iš Berlino. 
Londonas, 9ausio 13 d.— 

Gauja puolė ant kareivių 
saugojusių reichstago namą 
Berline ir bandė juos nu- 

ginkluoti Kareiviai ėmė 

šaudyti ir keli buvo užmuš- 
ti ar sužeisti. 

t 

Reichstago šautuvai pila 
suvius i 30,000 minią. 

Berlinas, sausio 13 d. — 

Gynimo ministeris Noskė 
šiandien vėl parode savo 

dantis radikalams atstatęs 
kulkasvaidžiais į minią ko- 
munistų ir nepriklausomųjų 
socialistų, bandžius'ių įsi- 

eržti reichstagan. 
Šį vakarą miestas skamba 

j visokiais girdais ir nepatvir- 
į tintais pranešimais, kad de- 

imtįs buvo užmušta ir. dau- 
gybė sužeista. 

Arši kova iškilusi ant pat 
reichstago laiptų buvo čiu- 
kuriu demonstrancijai mi- 
nios radikalų skaičiuje apie 

v30 tukstačių žmonių, 
^Plrie per pietus apleido 
r dirbtuves ir subružėjo pro 

Unter der Linden ir Tier- 
garten pas parlamento tro- 

bą, kad užprotestavus prieš 
taip vadinamą "Betriebs- 
raete-gesetz," prie?. projek- 
tą, kuris pastatytų darbiniri- 
kų tarybas įvairiose pramo- 
nėse ant legalio pamato. 

Reikalauja radikalesnio 
įstatymo. 

Šitas projektas dabar lau- 
kia trečio skaitymo reichta- 

ge, arba šalies seime. 
Komunistai ir nepriklau- 

somieji socialistai reikalau- 

ja radikalesnių įstatymų, 
kurie duotų darbininkams 
didesnę galią vesti dirbtu- 
*' ir pramones, kurie duo- 

tų jiems kontrolę ant gami- 
nimo. 

Taigi didelė minia susi- 

grutlo ties reichstagu; pir- 
mesnėsės eiles pradėjo spau- 
stis artyn; keli vyrai prieša- 
kyje nuginklavo polisictus 
ir minia puolėsi por duris 

^ vjdun, — bet čia kulkasvai- 
^Gžiai pradėjo traškėti ir 
® žmonės ėmė blaškytis į visas 

puses. 
Tuoj po 5 vai. vak. viskas 

nutilo, bet minios vis tebe- 

pyksta ant valdžios. 

Maištai kituose miestuose. 
Berlinas, sausio 13 d. — 

Plėšimai dideliu plotu at- 
sitiko šiandien Oberhausen 
mieste. Vyrai užpuolė mies- 
to butą, paėmė ginklus, iš- 
mėtė archivą gatvėn ir plėšė 

1 sankrovas. Maištai plečiasi 
j po kitus miestus. Plėšikai pa 
naudoja ginklus prieš poli- 
ci ją. 

KAUKAZO BOLŠEVIKAI 
SUKILO. 

liflisas, gruod. 11 d. per 
Paryžių sausio 13 d. — Vi- 
sas kraštas pagal Batumo- 
Tifliso gelžkelj dtąa bolše- 
vikiniais sukilimais. Stotis 
Supsa 130 mylių nuo Batu- 
mo ir Lanšcheti (40 myliu 
nuo Batumo) yra bolševikų 
rankose. Telegrafo linijos 
nukirstos, valdžios trobos 
ppimtos ir viršininkai kalė- 
jime. Valdžia pasiuntė šar- 
vuotą traukinį su artilerija 
maištui malšinti, palaikyti 
jgelžkelį atvirą ir neleisti Tif 
liso atkirsti nuo Juodųjų ju- 
rų. 

Gruzijoje bolševikų veiki- 
imais stipriausias Chivali klo- 
įnyj, j šiaurę nuo Kori, vie- 

| nos didžiausių stočių prie 
Batumo gelžkelio. Apie tu- 
zinas kaimų prisidėjo prie 
sukilimo pereitą savaitę; 
valdžia pasiuntė šarvuotą 
traukinį, atėmė Kori, paneš- 
dama didelius nuostolius. 
Bolševikai pasitraukia Į klo- 
ni, kur jie laiko susirinki- 
mus, grūmoja išdeginimu 
visų kaimų, kurie neprisidės 
prie maišto; ir prižada mo- 

kesčių neimti ir duoti mal- 
kas. 

ištas judėjimas kasdien 
eina stipryn; bolševikai yra 
gerai apsiginklavę ir turi 
daugybę kulkasvaidžių. 

Šitas judėjimas prasidėjo 
spal. 25 d. sukilimu Kache- 
tia apskrityj, už 80 mylių 
nuo Tifliso. Bolševikai pa- 
ėmė Lagokechi ir aplinki- 
nius kaimus, suareštavo vir- 
šininkus ir iškėlė bolševikų 
vėliavą su parašu: "Užkau- 
kazio Sovietų Respublika." 

20,000,000 VARDU PRAŠO 
SENATO LIAUTIS PEŠTIS 
IR PATVIRTINTI TAIKĄ 

Washington, saus. 13 d.— 
Keturiosdešimts gerai žino- 
mų vyrų ir moterų, .kalbėda- 
mi vardu 26 organizacijų, 
susidedančių iš 20,000,000 
narių, užklupo šiandien, se- 

natą ir grieštai reikalavo, 

j kad jis liautųsi ginčytis del 
taikos sutarties. 

Ligšiol, kiek žinoma, se- 

natas nei kiek to prašymo ne 

.paklausė. 

Angliakasiai. 

«*»«■— ■ —i—i am m ii ■ i■ awwiMiwiiii h ii— iMMMBKBta—■nBBMMBBMMBBBKMI 
Šitas paveikslėlis nuimtas minkštųjų anglių kasykloje, angliakasiams pasiren- 

gus eiti prie darbo. 

| KRAŠTUTININKAI MAD- 
RIDE AREŠTUOTI UŽ DI- 
DELI BOMBŲ SUOKALBĮ. 

Madridas, sausio 13 d. — 

Daugelis Kraštutinių ele- 
mentų vakar čia tapo suaręs 

tuota susekus suokalbi gąz- 
clinti sostinę bombomis. Te- 
roristai padarė pasikėsini- 
mus Oviedoje :r Valencijoje. 

Visų Ispanijos darbdavių 
atstovai vakar atsilankė par 
lamcntan pas poMtikos va- 

ldovus, klausdami ar negali- 
jma išleisti tokL įstatymo, 

■ kuris sustabdytų teroriąti- 
inius užpuolimus ir betvarkę. 
Politikos vadovai prižadėjo 

! jiems pagelbėti. 
I 

Kalba prieš lokautą. 
Pirmeivis republikonų va- 

das Al. Lerroux parlamente 
tęsė toliaus savo kalbą, ku- 

rią jis pradėjo subatoj ir ne- 

užbaigė. Jis pasakė, kacl ne- 

žiūrint savo draugų kritikos, 

jis laikosi to, ką jis pasakė 
subatoj apie darbdavių lo- 
kauto blogumus. 

Jis sako, kad pavojus nuo 

lokauto yra didesnis už pa- 
vojų nuo streiko. 

PLENUOJA NAUJĄ SOS- 
TINĘ BRAZILIJAI. 

Rio de Janeiro, Braz., 
lapkr. 30 d. (koresp.) — 

Vakar valstybės senate bu- 
vo paduotas projektas per- 
kelti valstybės sostinę iš 
Rio de Janeiros į augštumas 
Goyazo valstijoje, Brazili- 
jos viduj, bėgiu penkių ar 

šešių metų. Brazilijos kons- 
titucija leidžia * sostinę per- 
kelti, taigi dabartinis pro- 
jektas yra tik paskubinimu 
perkėlimo. 

Sostinei pienuojama nau- 

jovinios miestas su visais 
vėliausiais pagerinimais ir 

higieniniais įtaisymais, su 

valdžios namu, šalies kong- 
reso troba, teisingumo rumu, 
visuomenės skyriaus trobo- 
mis, mokyklomis, skaityklo- 
.mis, teatrais, kalėjimu, ligo- 
Jnine, kazarmomis ir-tt. 

į Vokietijos socialistai no- 
ri kad kaizerį teisti; 

- neutratej šalyj. 
! Bazelis, Šveicarija, saus. 

j 13 d. — Yra pranešama, kad 
Vokietijos socialistai reika- 
lauja, idant buvusi impera- 
torių Vilių talkininkai teis- 
tų neutralėj šalyj, Švedijoj, 
ar Šveicarijoj, geriaus Švei- 
carijoj. Yra abejojama, kad 
Šveicarija apsiimtų tą dar- 
bą, net jei ji butų išrinkta. 

NEŽINOMA LIGA 

Kansas City, Mo., sausio 13 
d. — Kansaso ir Oklahomos 
valstijose apsireiškė ligšiol 
nematyta liga; ar ji randasi 
kur kitur, kolkas nesužinota. 
Minėtų valstijų viršininkai 
stengiasi surasti, kas ji yra 
ir sustabdyti jos besiplėtoji- 
mą. 

Topeka, Kan. ir Musko- 
gee, Okla. labiausiai nuken- 

tėjo nuo jos. Vakar vakare 
abiejų miestų gydytojai tu- 

rėjo suvažiavimą. Vieni gy- 
dytojai mano, kad tai yra 
lija panaši į gielę (dizen- 
teriją), kiti gi sako, kad tai 
yra pilvinė influenzos for- 
ma. 

UOLOS UŽMUŠĖ 900 
MEKSIKIEČIŲ. 

Mexico Miestas, sausio 12 
d. — Žmonės čia susirupinę 
negaudami specialių spau- 
dos pranešimų iš žemės dre- 
bėjimo apygardos Vera Gru- 
žo valstijoje. 

Buvusis Pueblos valstijos 
govemoras Alf. Cabrera te- 

legrafavo, kad Lafraguoj 
74 negyvi, Chilchotloj 90C 
ir Quimixtlane 23. 
Kitoj telegramoj senatorius 

Cabrera sako, kad uolos ii 
griuvėsiai nuo artimų kalni 
Užvertė Cnilchįtlą per 60 pė- 
dų aųgsčio. Išėjusieji gelbė- 
ti negalėjo pasiekti Chilchi- 
quilos, Ouimixtlano ir Patia 
naiano del didelių plyšių že> 
mėje. 

N. Y. SOCIALISTAI GAU- 
NA PARĖMĖJŲ. 

New York, sausio 13 d.— 
Protestas prieš valstijos sei- 

jmo suspendavimą penkių 
■savo narių gavo pritarimą. 
New Yorko miesto juristų 
draugija siųs advokatų de- 

! legaciją Albanėn žiūrėti 
teismo suspenduotų seimo 

i narių. Samuel Seabury, de- 
mokratas, buvusis augščiau- 
sio teismo teisėjas šitame 
miesteNsu Morrisu Hillquitu 
žada buti apgynėjais sus- 

penduotųjų. Ketinama ginti 
; grynai konstitucijiniais pa- 
matais. 

SUAREŠTAVO AMERI- 
KIEČIŲ UŽMUŠIKUS. 

Mexico Mi stas, sausio 12 
d. — Kaip vyriausias karei- 
vijų vadas Tampicos apskri 
tyj pulk. Carlos S. Orozco 
praneša čia, trįs vyrai, ku- 
rie sako užmušė amerikie- 
čius Earl Boles ir F. J. Ro- 
ney arti Lobos forto šio mė- 

inesio pradžioj, tapo suareš- 
ituoti. Pranešime sakoma, 
| kad Amerikos konsulis Tam 
picoje yra patenkintas val- 
džios pasistengimu nubaus- 
ti kaltininkus. 

KORĖJIEČIAI SUMUŠĖ 
JAPONUS 

Honolulu, Hawaii, sausio 
13 d. — Korėjiečių tautinė 
kariuomenė perėjo per Si- 
biro sieną i Korėją ir paėmė 
En Chiną iš japonų laikino- 
sios valdžios pajiegų, kaip 
kablegramas iš Šanghajaus 

j praneša čia korėjiečių tau- 

kinei draugijai. 

FRANCUZU KABINETAS 
SUSTABDĖ GARLAIVIU 

STATYMA. 

ij Paryžius, sausio 13 d. — 

Kabinetas šiandien pasiru- 
pino, kad statymas penkių 
drednotų Normandie rūšies 
butų sustabdytas; jie buvo 

■ pradėti statyti prieš pat ka- 
rę, bet nebuvo užbaigti. 

iPabaltijas valstybes nori 
susivienyt prieš Vokietija t 

j Jieško Lietuvos Pripažinimo 
pabaltijos valsty- 
RENGIASI SUSIVIENYTI 

PRIEŠ VOKIETIJĄ. 

Washington, saus. 13 cl.— 
Pabaltijos valstybių atsto- 
vai,. kurie turės suvažiavimą 
Helsingforse, Suomijoj, ža- 
da apkalbėti susivienijimo 
klausimą apsigynimui ne tik 
nuo bolševikų, bet ir nuo 

vokiečių, kaip :ako telegra- 
ma valstybės .skyriui šian- 
dien apturėta iš Rvgos. Te- 
legramoje sakoma, kad Suo- 
mija nedalyvausiant?, apkal- 
bėjime susivienijimo prieš 
Vokietiją, estų gi delegatai! 
•eikalauja, kad kitos valsti- 
bės padarytų taiką su bolše-Į 
vikais. 

JIEŠKO LIETUVOS 
PRIPAŽINIMO. 

Washngton, saus. 13 d.—! 
Specialė lietuvių valdžios 

misija, nesenai atvykusi į 
šitą šalį tuoju tikslu, kad 
gavus Suv. Valstijų pripaži- 
nimą laikinosios valdžios ir 
gavus paskolą apie $100, 
000,000 iš privatinių šalti- 
nių, buvo priimta vaistvbės 
skyriaus viršininkų. 

Misijos nariai sakė gavę 
užtikrinimą valstybės sky- 
riaus, kad jis nebus priešin- 
gas privatinių finansininkų 
sukėlimui paskolos Lietuvai, 
nors Suv. Valstijos formaliai 
nėra pripažinusios jos val- 
džios. 

Pabrieždami Suv. Valsti- 
jų šalies pripažinimo ir pa- 
stovios Lietuvos valdžios 
Įsteigmo svarbą, misijos na- 
riai užreiškė, kad Pabaltijos 
šalis, drauge su Lenkija už- 
ima didelės svarbos vietą 
kaipo apsaugojamasis ky- 
lys prieš busimojo vokiečių 
iT~ų bloko pavojų. 

|MUI BERGERIO PADARY 
MUI GERGERIO NETIN- 

KAMU KONGRESAN. 
! 

Wasliington, saus. 12 d.— 
ndianos atstovas republiko- 

nas Iuhring padavė ]>rojek- 
ą, kad Mihvaukee's scrialis 
.as Victor L. Berger, kuriaVn 
hi kartu atsakyta vieta kon 
■'.vese ir kuris trečiu kartu 
«po nominuotas, butų ap- 
skelbtas netinkamus į narius 
kongresan, ar senatan. Ber- 
iberiui buvo atsakyta vieta 

kongrese už jo "maištingus 
žodžius ir darbus karės lai- 
ku." 

PLENUOJA NAUJA VAL- 
STIJĄ NEW YORKO 

VALSTIJOJ. 

Albany, N. Y. sausio 13 
d. — Seimininkas Cuvillier 
(dem.) iš New Yorko va- 

kar padavė projektą sutver-j 
ti naują Manhattano. valsti-! 
ją susidedančią iš apskričių 
I— Suffolk, Naussau, Que- 
ens, Kings, Richmond, New 
York, Bronx ir West Ches- 
ter, priklausančių New 
Yorko valstijai. Jei šitas' 
projektas bus priimtas, tai j 
atenantį rudenį jis turės bū- 
ti patvirtintas visuotinu bal- 
savimu. 

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ 
KIACHTĄ. 

Pekin, sausio 8 d. (Pavė- 
luota). — Yra pranešama, 
kad bolševikai užėmė Kiach- 
tą, Mongolijos pasienyj, 170; 

j mylių nuo Irkutsko Į šiaur-, 
ryčius. Kiachta yra perde-i 
damoji Irkutsko-Peki 10 te-j 
legrafo kelio stotis. Talkinin 
kų misija iš Irkutsko persi- 
kėlusi i Služanavą ant pie- 
tinio Baikalo ežero kranto, i 

D ANNUNZIO NENORI 
FIUMĖJ. 

Vien r?., sausio 13 d. — 

Fiumėj matomas didelis pa- 
sipriešinimas d'Annunzios 
buvimui ten. Mieste išlipin- 
ta iškabos su parašu Rog- 
geiio Gottardi, kuriose sta- 
toma poetui daugybė klausi- 
mų, dažniausiai atkartoja- 
ma, "Ko tu čia esi? Nieks 
tavęs nenori." Viennoje sa- 

koma, kad tik karininkai 
yra pasilikę su poetu. Fiu- 
mės gyventojai nori, kad 
miestas butų laisvu. 

ILLINOJAUS UKININKU 
SUVAŽIAVIMAS. 

Peoria, III-, sausio 13 d.— 

Apie 1,500 Illinojaus žem- 
dirbystės Draugijos narių 
šiandien suvažiavo čia meti- 
nėn konferencijom kuri tę- 
sis dvi dieni. 

Svarbiausiais svarstymo 
dalykais yra bendro pirki- 
mo ir pardavimo pienai 
draugijai. 

GREY GAL SUGRĮŠ 
AMERIKON. 

Southampton, Angilija, 
sausio 13 d. — Angilijos am 

basadorius Suv. Valstijoms 
vice-grovis Grey, šįryt pri- 
buvo čia White Star laivu 
Adriatic. Jis pasakė, kad jis 
neturi ką oficialiai pasaky- 
ti, bet yra pasirengęs grįžti 
Amerikon arba kaipo ofici- 
alus, ar kaipo privatinis 
žmogus. 

ORAS. 

Chicagoje ir apielinkėje 

Šiandien gražu; ketverge 
gal nenusistovėjęs oras. 

Saulėtekis, 7:16 vai. ryto; 
Saulėleidis, 4:24 vai. vak. 



LIETUVA 
PublUhed d&ily except Sundaya and 

Holidays by the 
IJttHUANlAN PL'ELISHING COMPANY, INC. 
K Morgan Street., Chlcago, lltlnoia 

Telephone Boulevard 4250. 
J. GEDMINAS, EDITOR. 

Entered as Becond-Class Matter .Tuly 13, 1893, at tht Poat 
OfSic* at Cbicago, 111. under act of Marcb 3, 1897. 

SUBSCRIHTION' PJiH'E: Ii Chicago, by mali — 

One year $6.00 Si* months $3.oC Thrce montb* 
Ii tUuea&a, by carner — 

Thrce months ^ Sr 

0»^ copy 
ier veek 

— $ .02 
.12 Per Hontb 

— .50 !• tk* Vaileti States, outside of Chlcago, by mail — One year 
— $5.0(1 Six raonths $3.0(1 Three months $1.63 Te {aaada, Llthnania and all otliei- loreign countrlea — One year 

$7.0(1 Slx rr.ontha 
$4.00 

MŪSŲ SOCIALISTU TRUMPAREGYS- TĖ IR FANATIŠKUMAS, 
L. S. S. Pifdomasis Komiteta-s paskel- bė "Naujienose" nuo sausio 12 d., kad Lie- tuvių Socialistų Sąjungos nariai jokiu bū- da negali remti Lietuvos Laisvės Paskolos ir dėties prie Paskolor Koiniteto, nežiūrint j tai, kad Paskolos vajaus vedėjas, kun. J. Žilius kvietė L. S. Sąjungą paskirti j bend- rąjį Paskolos Kom^etą tris atstovus ir da- lyvauti jame lygiomis teisėmis su tautinin- kais. 
iojq savo pasiryžimą linkui Lietuvos Paskolos L. S. S. Pilei. Komitetas paremia tuomi, ^ad, girdi, Lietuvos socialistai ne- agituoja už paskolą savo spaudoje ir nei- 

na išvien su dabartine "Valdžia. Persfcatę dabartines Lietuvos valdžios slipnąsias pu- ses, musų socialistai stato šitokį klausimą: 
"Kaipgi tad gdėtų socialistai, kurie 

i gina darbininkų reikaius, remti paskolą, kuri eis šitokios valdžios palaikymui?" 
, Koks naivus klausimas, toks ir atsa- 

kymas, — jis skamba sekančiai: 
"Dėties prie Paskolos Komiteto—reikš 

tų išreikšt pasitikėjimą taja valdžia 
ir pritarimą josios antidemokratinei pra- gaištingai politikai, atsisako turėt ką 
nors bendrą su tos paskolos rėmimu". 

Kokia trumparegystė! -• Tuk čia neina 
kalba apie rėmimą dabartinės Lietuvos 
valdžios gilioje tų žodžių prasmėje, bet 
apie rėmimą Lietuvos liuosybės, Lietuvos 
savistovybės. Jei tas butų paprastose ap- linkybėse, jei Lietuvos liuosybei ir nepri- klausomybei negrumotų pavojus iš visų ša- 
lių, tai tuomet galima butų pateisinti pana- 
šų socialistų sanprotavimą. Bet dabar, ka- 
da Lietuvos likimas randasi ant svarstyk- 
lių, kada Lietuvos jaunuoliai — kartu ir ra- 
dikališkasfc elementas ir socialistai — veda 
žut-butinę kovą už apsaugojimą Lietuvos 
liuosybės, tokis musų socialistų užreiškimas 
yra perdaug nesąmoningas, perdaug nešva- 
rus, perdaug skaudus, perdaug įžeidžiantis 
lietuvių tautos garbę ir pažeminantis liuo- 
sybės ir savistovybės įdėją. 

Daleiskime, kad šita paskola nenusisek 
tų ir kad sąryšyje su tuom lietuviai praras- 
tų liuosybę ir papultų po kitos tautos jun- 
go, tai ar galėtų musų socialistai iš to pa- 
sidžiaugti, jeigu jiems ar jų viengenčiams 
Lietuvoje prisieitų priespaudą, skurdą ir 
vargą kęsti. 

Juk nereikia didesnės i umparegystės 
(ar fanatiškumo), kad nep< .patyti to pa- 
prasčiausio dalyk,o, jog pirmiausiai turime 
iškovoti liuosybę visam kraštui ir visai tau- 
tai, o tada jau rūpinsimės kitais reikalais ir, 
su'lyg demokratybės principų, g'Jėsime tu- 
rėti didžiumai pageidaujamą tvarką ir val- 
džią 

• r * ■ 

Šiuomi Amerikor lietuvių socialistai 

pasirodo prieš vis? lietuvių tautą esą trum- 

paregiais fanatikais ir Lietuvos liuosybės 
priešais.... 

ANARCHIJA AR BADO MIRTIS. 

Abipusišku pasirašymu po taikos su- 
j tarties protokolu Paryžiuje, — sulyg aki j 
j veriančių pranešimų laikraščiuose, — ta- 
po galutinai užbaigta visasvietinė karė ir 

j Europoje likosi "atstatyta" taika. Iš Vo- 
ikietijos pusės pasirašė taikos delegacijos i vadas, baronas Kurt v. Lersner. Vokiečiai 
'išsiderėjo "suminkštinimą" reikalavimo 
jkaslink atlyginimo už paskandinimą ka- 
irinio laivyno Scapa Flow. Tas paskuti- 
jnis metinių tarybų aktas įvyko sausio 10 
Į d., 4:15 vai. po pietų, sulyg kurio Vokie- 
įtija užvėrė taiką su sekančiomis viešpati- 
į jomis: Anglija, Francuzija, Italija, Japoni Į ja, Belgija, Bolivija, Brazilija, Guatemala, 
Peru. Lenkija. Siamu,, Čecho-Slovakija ir 
Uruguay. Suvienytos Valstijos tame ak- j 
te" nedalyvavo—reiškia, sąjungiečiai pas-1 
kutini taikos užtvirtinimą atliko vieni, ne-j žiūrint i tai, kad vientil* padėkavojant 
Amerikai buvo laimėta ši karė. 

Teeiaus ar galima pasakyti, kad Eu- 
ropoje užsi viešpatavo taika? Anaiptol. — 

Visi žino, jog didžioji dalis Europos ran- 
dasi kariškoje padėtyje. — Juk visoje Ru- 
sijoje siaučia civilė karė ir sav'o rųšies 
anarchija. Balkanų pusiio valstijose ir- 
gi viešpatauja neramumas. Iš kitos pu- 
sės, padėkavojant ypatingai sąjungiečių 
politikai, ir savotiškai kovai su bolševikais 
ir abelnai radikalais, jaučiasi naujos aud- 
ros pavojus — galimas daiktas, kad grei- 
tu laiku visą Europą gali apsiausti anar- 

chijos uraganas. Jei dar pridėti daugely- 
he kraštų viešpataujant} badą ir didžiau-1 
1 šią skurdą, tai paoidarys dar aiškiau kas- 
link reikšmės garsinamos "taikos Europoje.' 

Pavyzdžiui paimkime dabartinę ma- 

žutę Austriją su 7,000,000 gyventojų. — 

Austrijos taikos delegacijos pirmsėdis, ba- 
ronas Eichoff, atsišaukė j Amerikos gy- 
ventojus, prašydamas suteikti Austrijai 
pagalbą, nes, priešingai, šią žiemą austrai 
atsidurs tarp anarchijos ir bado mirties. 
Sulyg jo — gale sausio austrams gręsia 
mirtis nuo bado ir šalčio. Tik didelė pa- 
skola iš sąjungiečių pusės gali išgelbėti 
Austrijos gyventojus nuo pražūties. Te-j 

; čiaus Europos valstijos paskelbė, kad jos j 
| negali suteikt: tokios paskolos, — taigi vi- 
! sa viltis Amerikoje. 

Baronas Eichoff pažymi, kad austrai,: 
nesulaukdami pagalbos iš šalies ir maty- 
dami pražūties šmėklą priešakyje, mesis 
anarchijos glėbin. Jis savo atsišaukime 
ypatingai atsikreipia į Amerikos moteris 
ir motinas, kurios geriau gali atjausti tą 
baisią padėtį. 

"Prieš viSo pasaulio akis, — baigia 
savo atsišaukimą Eichoff, — stovi badau- 
jantis septyni milijonai austrų, kurie, ne- 

pemešdami bado kančių, pasidarys lyg 
plėšrus žvėrįs, privedant kraštą ir gyvento- 
jus prie baisiausios katastrofos žmonijos 
istorijoje... Ir tai bus nesunaikinama pa- 
niekos ir pagiežos dėmė ant dvidešimto 
amžiaus civilizacijos". 

Panašus dalykų stovis pastebiamas 
Vengrijoje, Adriatiškos jūrės pakraštyje 
ir nekuriose Rusijos srityse... Tai prie kb 
privedė ęaiing-ųjų ir "gailestingųjų" poli- 
tika ir "sumanumas". .... 

Lenkai, kaip matosi iš telpančių jų 
laikraščiuose pastabų, labai nepatenkinti 
Anglijos politika. Jie užmeta, kad Angli- 
ja paėmusi savo "globon" Sstoniją, Lat- 
viją ir Lietuvą; kad ji maniusi su pagalba 
Judeničo, Denikino ir Kolčako praplėsti 
savo intekmę ant plačiosios Rusijos ir t.t. 
ir t.t. — Anglija, girdi, trukdžiusi lenkams 
pradėti smarkiau veikti prieš bolševikus 
ir todėl paskutinieji taip sutvirtėję. Te- 
čiaus lenkai, užimdami Daugpilį, duoda 
suprasti, kad visr viltis... lenkuose. Ga- 
lima dabisti, kad "pasaulio žemiapio tvar- 
kytoja*.,' išgąsdinti bolševikų pasekmėmis, 
pilnai tiki panašioms lenkų nesąmonėms. 

1 Pastabos- į 
f Išvados. | 

—Fi"ancuzų spauda — tai 
tikra prostitute — pastebė- 
jo sugrįžęs iš Anglijos Lie- 
tuvon kauniškė "Vie- 

nybes" sandai bininkui 
p. M. Yčas. — Ji tam 
parsiduoda, kas geriau už- 
moka. Francuzų laikraščiai 
pradėjo ant musų versti ne- 
butus dalykus, norėdami iš 
musų išgauti gerų magary- 
čių, kad nutiltų. Kiek fran- 
cuzų laikraščiai yra paper- 
kami, gali tamista numany- 
ti, kad ir iš to, jog musų de- 
legacijon Paryžiuje ateina 
vieną syk kai kurio laikraš- 
čio bendradarbis ir rodyda- j 
mas straipsnelį sako: štai ką i 
ant jusų rašo. Duokit mums 

500 frankų, o mes indėsime 
atitaisymą. Čia ne kito kie- 
no darbas, kaip tik lenkų, 
kurie dideles pinigų krūvas 
apverčia užsienio laikraš- 
čiams užpilti, kad skelbtų jų 
naudai. Italija 2 mil. fr. 
padėjo pateisinti TYAnnun- 
zio užpuolimui ant, Fiume's 
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l'.uijtu. u /j m i į raiy&iauB 
laikraščių straipsnius žiūri- 
ma kaip į kokiuis skelbimus, 
ir jie į Taikos Konferenciją 
nedaro didelio įspūdžio. 
Lenkijos sienos, nors oficia- 
liai nėra paskelbtos, bet 
jau užbriežlos sulyg Focho, 
kitkart pažymėtų ribų. Gar- 
dinas paliek i mūsų pusėje, 
lenkams palieka Sokolka, 
Biesk*.s, Baltstogė, Suval- 
kai. Apie Seinus dar nėra! 
>;inios. Vilnius, žinoma, 
prie Lenkijos jokiu budu 
negali prieiti. 

Taip-tai džiuginančiai 
kalba visiems mums žino- 
mas p. Martynas Yčas. 

* * * 

Lietuvos linai prieš visa- 
svietinę karę buvo gerai ži- 
nomi pasaulio turgavietėse. 
Jei pirkliai ar linų sunav.do- 
tojai ir nežinojo, kad tai li- 
nai iš Lietuvos bet'jie ži- 
nojo, kad tai geriausios rū- 
šies linai. Tiesa, linų kai- 
nos buvo gan žemoc, bet 
tai buvo daugiausiai žydų- 
supirkėjų kaltė, kurie, turė- 
dami linų supirkimo ''mono- 
poliją" savo rankose, nusta- 
tydavo "savotiškas" kainas 
ir ptr gobšumą sugadinda- 
vo pačią linų kokybę. 

Ateinančios iš Lietuvos ži 
rrios skelbia, kad dabar li- 
nus supiikines koperatyvai. 
Centralinis koperatyvas bu- 
siąs Kaune, kur iš visų pu- 
sių suplauksią ištaisyti li- 
nai. Žinoma, taip dalykams 
stovint, linų kainos bus ga- 
limai augštos; jie bus par- 
duodami ton valstijon, su 

kuria Lietuvos valdžia bus 
artimesniuose santikiuose. 

v 

Žinios flš Lietuvos 
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įstatymo apie savi- 
! VALDYBIŲ PRIVALO- 
MŲ ĮSAKYMU LEIDIMĄ 

IR VYKDYMĄ PA- 
AIŠKINIMAS. 

1. Del dažnai pasikarto- 
jančių atsitikimų, kada nu- 

rodytas Laikinųjų akčyžės 
mokesčių Įstatų par. 16 ir 
25 piekybos įmonės yra 
uždaromos vietos Savivaldy 
bių privalomų įsakymų lei- 
dimą ir vykdymą, šiuo pa- 
aiškinama, kad kalbamosios 
įstaigos gali buti uždaromos 
ir atidaromos tiktai Finan- 
sų, Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos Laikinųjų akčy- 
žės mokesnių įstatų nurody- 
tais atsitikimais. 

2. Savivaldybių įstaigos 
negali leisti privalomų įsa- 
kymų, kuriais panaikinama 
nustatytas įstatymas apie 
prekybos reguliavimą (reg- 
sėjo mėn. 30 d. 1919 m.) ir 
apie laikiną prekybos suvar 

žymą Lietuvos pasieniuose 
(š. m. lapkričio mėn. 22 d.) 
prekybos reguliavimą (rug- 
ka. Galvanauskis 

Ministeris Pirmininkas. 
L. Noreika 

Teisingumo Ministeris., 
1919. m. gruodžio mėn. 1 d. 

GENERALIO ŠTABO 
PRANEŠIMAS. 

1919 XII. 8. 

Bolševikų frontas. j 

Priešininkas smarkiai ap-, 
šaudė kairįjį barą armoto-l 
mis ir kulkosvaidžiais. 

Dešiniame fronto bare lė 
ta armotų ugnis. Musų arti- 
lerija apšaudė Aušgulėnųj 
kaimą, kur buvo pasteijšta1 
dauį įauaonarraiečių. 

Bermontininkų frontas. 

Mušu kariumenė, sėkmin- 
gai vydama vokiečių plėši- 
kų gaujas, visą frontą žy- 
giuoja pirmyn. 

Šauliai ir apielinkė musų 
rankose. Šaulių Tilžės gel- 
žkelis perkirstas. Priešas 
skubotai traukiasi Vokiečių 
link. 

Gen. Leit. Nastopka. 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybos 

Raštinės. 
Posėdis Sausio 6: Iš pra- 

nešimų Tarybon: 1) Nuora- 
šas kabelio iš Lietuvos, su 

pranešimais sekančiais: jo- 
gei Francuzija pripažino 
Lietuvių Legaciją Paryžiu- 
je su diplomatinėmis ir kon- 
sularėmis teisėmis; jogei 
Lenkai vėl parodo landumą 
Lietuvos žemėn ir užėmė 
Punią; jogei Lietuvos Vals- 
tybės atstovu Paryžiuje pa- 
skirtas Lubičas Milošius; jo 
gei dalykai butų neblogi, jei 
gu iš amerikiečių butų su- 

laukta finansinės paramos. 
2) Iš Washingtono žinios, 
jogei Suvienytos Valstijos 
pradeda Mkšii prielankių 
Lietuvos Loprigulmybei žy- 
mių, ir kad delei to lietuviai 
turi budėti iivezoliucijomis 
savo senatorius bei kongres- 
manus be atlaidos Lietuvos 
reikalavimais akinti. Re- 
zoliucijų laikas dabar pri- 
brendo labiau, negu kuomet 
nors. 3) Išpildomasis Komi-! 
tetas pareiškia keletą infor- 
macijų prie nelemtojo tulų 
laikraščių šmeižto ant p. 
Naruševičiaus, Prof. Volde- 

maro ir kun. Žiliaus. 4) 
ilneina propozicija nuo p. 
jPratapo ekonomijos ir agri- 
jkulturos reikaluose Lietuvo- 
je. 5) Ineina daug pareiški- 
mų žbdžiu ir raštu priešais 
|p. Mastausko dalyvavimą 
j komitete Lietuvos Valsty- 
Įbes Bonus pardavinėti. 6) 
| Žydai yra kreipęsi prie 
Amerikos Lietuvių pasiųly- 
darni rnaterialę talką Lietu- 
vos neprigulmybės iškovo- 
jime. 7) Pranešimas, jo- 
gei kaip rytoj; '.Sausio 7, 
New Yorke įvyksta susiė- 
jimas tarpe p. Hoover ir Lie 
tuvių labdarybės įstaigų 
atstovų pasitarti, kaip ge- 
riausiai butų, galima ateity- 
je Lietuvą materialiai sušel- 
pus. 

Nutarimai. 1) Pareikalau- 
ti iš Išpildomojo Komiteto 
daugiaus smulkių informa- 
cijų reikale tulų laikraščių 
šmeižtų, ant Amerikos Lie- 
tuvių atstovų ir Lietuvos 
Valstybės žmonių. 2) Pra- 
tapo propoziciją pervesti 
Lietuvos Misijos apsvarsty- 
mui. 3) Lietuvos šelpimo rei 
kaluose kreiptis j žinomas 

^ Amerikos labdarybės įstai- 
gas, teikiančias pašalpas už- 
sieniuose, ir tokiam žings- 
niui parinkta komisija iš šiu: 
P. S. Villmantas, V. F. Jan- 
kauskas, P. Bukšnaitis ir P. 
Žirnis. 4) Susiėjime su p. 
Hoover Sausio 7 d. įsakyta 
viršuj minėtai komisijai nuo 

musų Tarybos dalyvauti. 5) 
Primta sandariečių linkė- 
jimas, idant Taryboje na- 

riai butų sandariečiai. 6) 
p. Villmantui rezignavus 
iš vice-pirmininko vietos, jo 
vieton išrinkta P. Žiuris. 

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

—— 

Siųskite Dovanas Savo Giminėms |\ Iškirpę žemutinį kuponą, bu pinigais pasiųskite jį L. N. Fondan žemiau nurodytu adresu. 

Lietuvos Nepriguimybes Fondas 
apsiėmė patarnauti Lietuviams, kurie nori nusiųsti dovanas savo giminėms Lietuvon. Prisiųskite pinigus J žemiau nurodytu adresu, o gavę Lietuvos Valstybės Pašto markes ir pasiuntę jas savo giminei registruo- « 
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j Miestas Valstija { 

Apsaugos Takas- 

Daili, jauna mergelė Ptovė- 

jo ties upės krantu ir žiurėjo 
i vandenį arti savo kojų. 

Tai 'buvo sekli brasta. \ j- 
buvo joje jokio pavojaus/^ nes 

nekaltybes koios visu met ga- 
lėjo bristi saugi, i per slenkan- 
čiais smiltis apačioj visos gy- 
vybes bėgančiu vandenų. 

Ir po valandėlei ji brido i 

upę bailiais žingsniais. 
Ii brido savimi pasitikėda- 

ma ir šypsojosi smagiai iš vi- 

su mažyčiu vilnvliu, kurios 
sparčiai srovcuo sidabriniuose 
čiurkšlcniiuuose pro jos dailias 

; kojas. / 

| — A- turbut bridau kada-' 
•tai per šia seklią brastą, —*ji 
šnibždėjo maloniai, skindama 
sau k.lia i smarkesne vidurine! 

; srove. f į 
f r. pasiekusi tolimesnio aut-' 

I kranči- tykiuosius vandenis, į 
1 nusišvpnojb kudikišku links-! 
L i 
.iiumu. 

— Aš turbūt bridau kada- 
tai pirmiau per šią seklia bras- 
ta ! 

— Ji išrodo man pažįstama. 
Dėkingos mažytės vilndės, lyg 
senos sandiraugės, dar karta 

nuplauna ir gaivina mano ko- 

jas ir primosią jas ateities 
pilgrimystei. ji nėra man nau- 

ja vaudens sr< vė. Ji yra man' 
žinoma. Tai srovė, kuri teka 

1'iTpe vis. s kūdikystės ir su* 

brendimo. Aš žinau kelia ana- 

lais jos: aš pažistu jį gan gerai. 
Kaip tai ii- galėjo -akyti ir 
tikrinti man, kad ten, iškur 
aš atbridau ir kur aš bridau, vi- 

sas kelias — prieš mane — 

buvo nežinomas, nebandytas 
i-- nepavojingas. Aš jaučiu, 
kad aš bridau per šią -eklią 
brastą daugelį kartu, — dau- 
gelį kartų, jog nebegaliu jos 
pamiršti! 

Ji nustojo bridus. 

Jos drėgnos ir rožinės, kojos 
ilsėjosi nuogos ant smilčių,! 
kurios rubežiavp upę. pei ku-J 
rią visos sielos turi perbristi, 
jei nori pasiekti anos pakalnes 
takelį, kuriuom galėtų k>ptiesi 
ant realio gvvcninv-. kalno. j 

Žydinčioje pievoje stovėjo, 
laukdamas jos, dailus, skaid-1 

| rus ir išmintingas kudikis-die- 
v£is Kupidas. Pamačiusi ji ten 

bestovint, tuoj prasišypsojo, 
lyg butu susilaukusi seno, seno 

sandraago. 
Ji linktelėjo jam galva ma- 

loniai. jis tuoj skrijo prie jes 
savo drąsiais sparnais. Prisiar- 
tinęs paglemžė jos snieginius 
rubus ir pakeles ėjo kartu su 

j:i greitais, pusiau šokančiais 
žingsniais malonia pakalne. j 

Puikios gėlės žydėjo. Židrai-j ninėse gvlmėse paukščiai sklan: 
dė ir giedojo. Šiltas ir meilus 
vėjelis putė visame krašte. Sau 
lė šaudė auksines vilyčias per 

medžius. Ir žiedai alpo nuo jos 
karšto bučiavimo. 

— O, mažyte Meile! tu bu- 
vai maloni pasitikti mane anks 
ti šioj laimingoj dienoj! Buk 
dar malonesnė, — leisk mane 

čia apsibūti ir ilsčiies; leisk 
mane čia stovėti ilgą, ilga lai- 
ka ir nevyk manęs skubiai ma- 

no taku! 
— Ar tu pantršai, kad visi 

sielos Meiles vadai veltui įieš- 
ko pasibio ši'- j pusėj kapo? Ar 
tu pamiršai, kad apsibuvimas 
Oyveninio kelyje yra tiktai pa- 
siaukavimu? i 

— Kelias eina statyn. Imk 

mane savo glėbyn. Eik.. Xaš- 
ta meiliai laukiamosios Meilės 
yra šviesi! 

Ji sustojo. Paėmė ji glebyn 
ir apkabinusi -spaudė prie, su* 

j ves. Ji nešė j j triumfuojančiai. 
Ir nešdama nejautė šios meT- 

i lės sunkios naštos, kuri buvo 
1 ios gyvastis. 
I 

Ir trumpai valandėlei pra- ^ 
slinkus, ii susitūpė ant žemes.k, 
Suglaudė ankštai jo mažyčius j 
sparnelius ir liūliavo; ir kudi- 
kis-dievas užmigo. Tik-ka jam 
užmigus ji nieko neatboja; nei 
kiek nenusigando. 

(Dus daigiau/). 



K kearny, n. j. 
Gruodžo 27 d. 1919, atsi- 

buvo susirinkimas "Sunų Lie 
tuvos" draugystės; čia ir vėl 
Sunų Lietuvos Draugija pa- 
rodė savo pasišventiuą ir 
meilę prie tėvynės. Po ap- 
kalbę i imui nutarė nupirkti 
Lietuvos Bonų už $200.00. 
Valio! Sunų Lietuvos Drau- 
gija, Valio! jos na~iai, Va- 
lio! ios valdybe». 

Sekantis metinis susirin- 
kimas bus sausio 31 d. 19<s0 
m., Hantmano svetainėj. Vi 
si nariai malonėkit pribūti, nėyS bus svarbių reikalų, tarp ftjį ir valdybos linkimas. 

*- L, 

Per Naujus Metus Sunų 
Lietuvos Draugija turėjo pa 
rengus balių. Balius atsižy- 
mėjo savo tvarka. Vaikinų ir 
vyrų prisirinko nepaprastai 
|(laug, merginų ir moterų ma 
žai; gal pasibijojo, kad 
reiks vaikinai vest šokt. Vi- 
sa tvarka buvo kuopuikiau- 
sia, ir pelno liko apie $100.- 
00. 

Kiek jaiko atgal pora ypa 
tų susivaidino ir susiginči- 
jo per laikraščius dėlto, ku- 
ri draugija ar kuopa dau- 
giau aukavus Lietuvos ne- 

nrigulmybės reikalams. Vie- 
nas sako, kad toji; kitas sa- 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MOSŲ KAINAS 
Snp 

I^NTII. nEMU IR STOGAMS POPIERIO Specialiai. Maleva malevojimui st»ibq iš ridans, po f 1.50 už galona 
C AR R BROS. WRECKING CO 3003—3030 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ bakGENAS 
T ei i ingos Kainos. 

dzganedinimas gvarantuotaa Vyri? Ir vaikinų aiuatl ir cvorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laika. vftliausig stailų ir konserv&.yvjskų modelių $20.00 1W 446.00 Vyrų Ir Jaunų vaikinų siutai ir overkotcl nuo $15.00 Ik! $28.50. Vyriškos kelinža $3.00 ir augSfilao. Vaikų siutai nuo $5.00 Ir aiigšftlan girkite sau overkotus dabar, kol iiemcs augštos kainoa dar n^atžjo Mqb turime daug klek apdSvfitų gintų lr ovorkotų nuo $8.50 lr augiClan FuJi dress, ttucedo, trakai Ir t.p. nuo $10.00 ir augSčia Krautuvfi atdara kaa vakar® Iki 9. NedSliomls iki 6 »aL po pietų Sabatomia lkl 10 balandai vakaro, t natalKta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HAL8TED 8TREF- 

ko anoji; net ir Sunų Lietu- 
vos Draugija buvo į tai į- 
traukta. Šita draugija, at- 
sižymėdama savo rimtumu, 
nenorėjo kištis į tų ypatų 
ginčus, bet nutarė pagarsin- 
ai per laikraščius kiek ji yra 
J aukavus Lietuvos neprigul- 
mybės ir kitiems Lietuvos 
reikalams. 

Sieksnis žemės Vilniuje 
Tautos Namui 10.50 

i Per prakalbas, kurias su-j 
rengė-Sunų Lietuvos Drau-į 
gija St. Šimkui, nariai au- 

kavo 57.00 
Balius ir teatras pareng- 

tas nukentėjusiems nuo ka- 
rės, pelno davė 61.00 

Lietuvos Neprigulmybei 
paaukauta 1918 m. 500.00 

Viso 629.00 
Visi šitie- pinigai nuėję 

ten, kur jie paskirti ir pasie- 
kė savo tikslą. Beto, drau- 
gija nutarė pirkti L. Bonų 
už 200.00. Tai su paskola 
pasidaro $829.00. 

Remkit, Sunų Lietuvos 
Draugiją". 

Draugijos Korespondentas. 

KENOSHA, WIS. 
11 

Pereitame "Birutės susi- 
rinkime, (lapkr. 20 d.) pa- 
svarsčius dr-jos' reikalus A. 
Kvedaras įnešė, kad mums 

reikalinga vakarinė mokyk- 
la. Didelis skaitlius narių 
tam pritarė ir likosi vien- 
balsiai nutarta, kad reikia 

VIEN TIKTAI TAUPUMO NEUŽTENKA 
PRIE DARBO REIKIA UŽTIKRINTI SAUGUMĄ. TAI 
GALIMA ATSIEKTI DEDANT PINIGUS Į TAM TIKRA BANKĄ. TUOMET PINIGAI BUS UŽTIKRINTI IR NEŠ 
NUOŠIMTĮ. I 

Pinigai įdėti į vieną iš rnusų bankų yra visiškai saugus, nes 

musų bankas yra po priežiūra Federalės Valdžios, Valstijinės 
ir Chicagos Bankų Sąjungos (Clearing House). į 

Priešakyje tos dideles piniginės įstaigos, randasi patyrę 
finansistai ir visiems gerai žinomi piliečiai. 

Knygutę galima gauti įdėjus vieną dolarį. Mokame 3r,y. 
Nuo visų pinigų įdėtų ne vėliau SAUSIO 17, mokame nuo- 

šimčius nuo SAUSIO 1. 

BANKAI ATDARI KASDIEN IKI 4:30 
UTARNINKAIS IKI 
SUBATOJEIKI 

... VAKARAIS 
8:00 VAKARAIS 
9:00 VAKARAIS 

Turtas $15y000,000.oo 

Grth Western 
Trust 

Savings Bank 
MILWAUK.EE AV. IR DIVISION ST. 

VALDININKAI: 
John F. Smulski Prez. 
Wm. H. Schmidt Vice-prez. 
John A. Prebis Vice-prez. 
Walter J. Raymer Vice-prez. 
Edward J. Prebis Vice- prez. 

'T. M. Helin^ki Kasierius. 
1 

August J. Kowalski Jr Kas. Pad. 
Vincent Jozwin Kas. Pad. 
Frank J. Czech Kas. Pad. 
Math Foerster Sekr. 

į John N. Budzban Kas. Pad. 

MiLWAUKEE IR CENTRAL PK. AV 

.VAI DININKAI: 

John F. Smulski Prez. 

T. M. Helinski .... Vice-prez. ir Kas. 

Wm. H. Schmidt Vice-prez. 
W. Mariontek Kas. Pad. 

organizuoti mokyklą; Komi- 
tetan tam darbui išrinko 
A Kvedarą ir A. Purą. Ko- 
mitetas surado mokytoją ir 
patmč šv. Petro svetainę. 
Dabar ta»? komitetas prane- 
ša, kad tio, kurie i»nri lan- 
kyti vakarine mokyklą, te- 
gul atsilanko sausio 14 d., 
7:30 vai. vakare j viršminė- 
tą svetainę. 

Taipgi "Birutė" paėmė I 
Lietuvos Laisvės Bonų už ; 
$250.00 ir dar žadėjo imt 
už $500.00. Bravo birutie- 
šiai, kad neužmirštate Tė- 
vynės reikalų. 

"Birutė" visados rėmė 
Lietuvos reikalus. Laisvės 
Varpui aukavo $50.00 ir taip 
Ę*i aukavo daug kitiems rei- 
rtalams. 

A. Kvedaras. 

Motorai. San Francisco 
Chronicle sako, kad sulyg sta- 

tistikų Suvienytose Valstijose 
šiandien yra vartojama apie 
6,000,000 automobilių. 

Grynai gliceriną ištarpina 
vaisines •d'emes marškone. 

A A 
DOMININKAS 

MAKUTIS. 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 12 d, Ligonbutyj, šulau 

kęs 33 metu amžiaus. Kūnas ta 

pj pargabentas po numeriu 
3641 S. \Yallace vSt. Velionis 
paėjo iŠ Kauno r ėdy bos ir aps- 
kričio, Grinkiškio parap., sod- 
žiaus Kubiliūnų, Amerikoj iš- 
gyveno 14 metų. 

Laidotuvės įvyks Pėtnvčioje 
Sausio *6 d., 9 vai. ryto į Tau- 
tiškas kaipti es. 

Giminės ir pažįstami prašo- 
mi atsilankyti į šermenis. 

Laidotuvėmis užsiims visiem ■ 

gerai žinomas graborius St. 
Mažeika. 

John Miinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALLE STREET, 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Central 3684. 

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

VISUOSE TEISMUOSE. 
Egzaminuoju Abstraktus per- 
kant arba parduodant Namą, 
Lotą "rba Farmą, ir padirbu 
visokia "gališkus Dokumen- 
tus.Suteikiu ""tarimus ir sko- 
linu Pinigus auv Pirmų Mor- 
tgičių, ant lengvų sąlygų. 
West Sido Ofisas atdaras va- 
karais nuo 7 iki '8:30 vai. 
Viršum Metropolitan State 
Bankos, 2201 W. 22nd St., 
Cor. Leavitt. Tel. Ganai 2552. 

iimiiiiiniiiitmiimiimtiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiimiiiiiiiiiiiii 

Tradčk Naujas Metus su tobulu akių regč-^ ima, taip, kad nieko nopraleistumei per visus 
actus, kas tau gali 1'uti naudinga. Toliregystč 
irajalinama. I'asitajkite su manim piieį ci- 
lant kur kitur. Egcattrinacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai praįalins akių ir 
aivos skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
egysto prašalinama, pasitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1S01 S. ASHLAND AVE., CHICAOO 
Kampas lS-tos gatvSs. 

3-£ios lubos, virs Platt'o aptickos. Tėmy 
kite i mano parašą'. 

"alandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
^ed£l»oj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

f Amerikos Lietuvių ? 

MOKYKLAI 
♦ l f Mokinama: angliuos ir lii-luv'ikos kai- V 
t* bg.. aritmetikos, knygvcdyslts, stciiogra* "X 
;♦ f > jo?, typc\vriling, pirkly bos Suv. 4r 
j* Vabt. istorijos, ubc!nos istorijos;, geog- j* L afijoy, politines ekonomijos, piliciuslčs, ♦> 
j* dailiarajyi.tfs. y L Mokinimo \alandqs: nuo 9 vylu iki 4 i. 

^ ai. po piety. ^ -'k. iiut o iki 10 \al. v 

r 3106 SO. 1IALSTEL' STREET 'f 
į CHICAGO % 
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DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

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

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

Vanlandos iki 10 ryto. 

fliiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiu 

l'hone CanaI 357. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 ui 9 vak. 

1739 SO. HALSTED STREET 
CH1CAGO 

Phoae Boulevard 2160. 

Dr.A.J.Karalius 
tTžSi,3ENEJTJ9IOS 

LIGOS 

Valandos: S iki 12 ir 4 iki 9 
vakarais. 

°303 S o. Morgan St. 
Chicago, 111. 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Aklu 
Specialistas 
raiengvjs ainy (ivuiynu^. &as ;■« 

žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 

užaugusus karščių akių krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 

liregy.tė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkreipamo i mokyklos vaikus. 
Toleingiai prlrenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po plpet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štoro 

Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 96G0 
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LIBERTY BONDS g Mes perkame Pergales Bondus pilna paraSyt^Ja A £k ^ tj g verte, ir LaiBvės Bondus pilna pinigine ?erte. VMOn 8 
153^v..aH,ba """'f* ' J. G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 p 
UtarnlnkalB, Ketvergals ^35 MILWAŲKEB AVB. g 

v lr Subatomls 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

AS ADOMAS A. KARALIAU£*AS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 tr.etus, nuslabnėjęa pdvelU 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnUimas, 
Kraujo, i'kstų, Nervų ir abelaas spėkų nastojiau 
riio kono. ir buvau nustojęs vil'irs, kad begyrer 
siu. Visur jiejkojau aau pagelbos. ■ esigailėjau viso}. 
Amerikoj ir ui rutezių, bet niekur negavau saro 
>veikatal pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatona, Inkstų (r Reumatizmo 
tryduoles, ui po suvartojimui minitos jyduolės, mano y 
pilvas pradėjo atsigauti, etiprėt, gerai dirbt. Kraujai 
ilslvalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatirmas pranyko. diegliai neb<*idė po krutinę. 
Viduriu rėrima* titnvVa nn tlimučimui vigu litru. B4- 

Igiu 
3 atnesttj išgerdavau kas savaiti po buteli Sa- a 

lutaras, Bitteria, ir po 3 mtn. n*o paveiksle paraa čiau tok) skirtnmą kaip tarp 
dienos ir oaktks. Dvbar jauduos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykitj dikoio 
Salutaus mylisti) geradljlstei ir linkio vi-ui eras savo draugams ir pUiMamlemi s 
•u tokiais atitikimais patariu nuoilrdiift4 kreiptis prie Salų tiras: 

8ALUTARAS CHEMICAL IN8TITUTION. J. BALTRENA8. Prof i 
1707 So. Halated 8t, Phont Cana 6417 Chlcago, Kilnoki 1 

nniiiiniiiiihiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiirnriiiiiiihUT<iHT<n(limitlllHlin(IlllIlinniniBmillll]lllilllllI(llllll!<llll{IIIIIlini(TllIHllinHIill 

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti- I 
uCje, influeuzos, pasirodymo ženklai. 

Ištrink gerklę ir krutinę su 

PAIN-EXPELLER1U 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Noapsileisk taip, kad tavo pagautas Šal- 
tis iSsivystytu i piaurisę, pneumoniją, 
influanza ir i kitokias pavojingas lipfl6. 

Nasip'lit fiandieuą sau parankiausi 
oje nptiekojo Pnln-Expellerlo. 25c. ir 
()5e. butelis. 

Tikrieji turi įnuau vaiębaženkli 

^ ĮKĄRĄ & 
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. RICHTER 6 CO. 

326-330 Broadway New York 

KAPITALAS 
$200.000.00 

PERVIRŠIS 
$25.000.00 

Už Pinigus Padėtus iki 15 Sausio 

Mokame Nuošimti nuo Sausio 1 -mos 

Dabar yra laikas perkelti savo pinigus j Parankų 
Saugų ir Stiprų Lietuvių Valstijinį Banką 

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

kaip ir kiekvienas didžiausias bankas vidurmiestyj, nes yra po aštriausia valstijinės 
valdžios užžiura ir po nuolatine priežiūra ištikimų direktorių ir pasekmingų ir patyru- 
sių banko valdininkų, turinčių platų ir ilgmetinį patyrimu bankiniuose veika- 

luose. Universal State Banko žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsau 

gott ir niekad negali žuti, nes bankas turi gryną kapitalą, perviršį ir nepadalintą 
pelną siekianti daugiau kaip $231.000.00, o suvirs 400 šėrinlnkų savo turtu duoda 
depozitoriams dar didesnį užtikrinimu—žodžiu sakant yra tai žmonių tinansinė tvirtovė 

ATSIĖMIMAS PINIGŲ. Universal State Bankas savo depozitoriams išmoka pini- 
gus ant kiekvieno pareikalavimo, nes banko fondai yra skolinami tik ant trump-laikl- 
nių pirmos kliasos gvarancijų (securities) kuri&a galima apverst i pinigus kožną valandą 

NUOŠIMTIS. Universal State Bankas moka ant padėtų pinigų 3ėlą nuošimti, kurį 
išmoka arba įrašo į knygutę du syk i metus, Sausio ir Liepos mėnesiuose. 

PARANKUMAS VIKTOS. Universal Stato Bankas randasi labai parankioj ir 
prieiuamoj vietoj. Privažiuoti galima visų dalių miesto j labai trumpą laikai. 
Halsted gatvekariai sustoja tiesiog prie banko durų. 

PARANKUMAS V\LANDŲ. Universal State Banko Valandos yra iabai parankios 
netik biznieriam bet ir darbininkam. Bankas yra atdaras kasdien nuo "Jtos vai. ryte 
iki 5 po pietų, o Utaminkais ir Subatomis per visą diena iki 8:30 vai. vakaro, duodant 
progą darbininkams atlikti asmeniškus bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo 
ir bo jokio nuostolio. 

SUSIKALBĖJIMAS. Universal State Banke kiekvienas gali susikalbėti savo pri- 
gimtoj kalboj ir atlikti asmeniškus bankinius reikalus be kitų tarpininkystės. 

BANKINĖS SKRYNELES. Universal Stato Bankas randavoja bankines skryneles 
po $3.00 metams susidėjimul Liberty Bonds'ų. Dokumentų ir įvairių brangenybių, šios 
skrynelės yra apsaugotos nuo ugnies iv vagių moderniškiausiais įtaisymais. Užprašomo 
atsilankyti ir pažiūrėti, o tikrinamo jofį busite pilnai užganėdinti saugumu ir stiprumu. 

1NVESTMENTAI. Jeigu Tamista norėtum išduoti savo pinigus ant didesnio nuo- 
šimčio negu baukoąo yra mokama, tai mes uimistai noriai suteiksima patarimą kaip tą 
padaryti ir kokias gvarancijas (securities) pirkti. Meldžiame atsilankyti ir pakalbėti. 

INSURANCE SKYRIUS. Universal Stato Bankas turi Insurance skyrių, kuriame 
apdraudžia namus. ir naminius rakandus nuo ugnies geriauaioso ir stipriausiose 
draugijose (kompanijose). Jeigu Tamlstų insurance baigiasi, tai atnaujir.kito šiame 
banko, o busite visame užganėdinti. 

PATARIMAS. Universal State Banko valdyba visados nonai suteikia kiekvienam 
sąžinišką patarimą įvairiuose finansiškuose reikaluose. užtaigi atsitikus progai ga- lite drąsiai kreiptis į šįj> instituciją. 

v 

VALDYBA: 
JOS. J. EL1AS. PKHSIDEN'T WM. M. ANTOKISEN. V1CE-PRES. 

JONĄ'. 1. BAGD2IUNAS, VICE-PRES. IR KAS1ERIUS 
!» t I I t I lt I 4 ** * » • >-*-*-*-* • • • «-*-*-*"•« • • « «««»«■♦ » « ■»•-» • »««-• ♦ ♦ 

Universal State Bank 
3252 SO. HALSTĘD ST., CHICAGO 
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Vietinės Žinios 
>0£i s a o r.-at-osc r"; caflčH£p s&W 

Komp. Miko Petrausko at- 
sisveikinimo koncertai pa- 

skirstyti sekančiai: 

Sausio 17 d. — Brookiy- 
ne, N. Y.; 

Sausio 20 d. — Baltimo- 
rėje, Mcl.; 

Sausio 22 d. —• Shenan- 
doah'ryje, Pa.; 

Sausio 24 d. — Clevelan- 
de, Ohio; J 

Sausio 28 d. — Chicago- 
je, 111.; i 

Vasario 1 d. (po pietų) —j New Havene, Conn. 
Is New Haven'o komp. j 

Mikas Petrauskas grįsta i 
savo buveinę — 769 Broad-i 
way, So, Bostone, Mass. 

Brooklyne komp. Miko 
Petrausko koncerte dalyvaus, 
taipgi p-lės Laura ir Marė 
Karužiutės (pianistė ir dai- 
ninkė), p. P. Čiuklionis, 
p-lės Menekliuniutės ir Aus- 
riutė, p. Jonas Pruselaitis 
(smuikin.) ir kiti. 

Baltimoreje, apart komp. 
Miko Petrausko, koncerte 

dalyvaus p.p. čižauskai. 
ShenandoaK'ryje — p. p. 

Čižauskai ir vietiniai artis- 
tai. 

Clevelande — p.p. ČiŽailS 
kaip, p.p. Greičiai, p-le J. 
M. Baltrukoniutė ir kiti. 

Chicagoje—visos žymiau- 
sios vietinės spėkos (kitą sy 
ki. parnešime plačiau). 

AUKOS LIETUVOS 
LAISVĖS VARPU!. 

Draugystė L. T. Tėvynės 
Mylėtojų No. 1 auka- 

vo $25.00 
Dr-tsė L. T. Tėvynės My- 

lėtoju No. 2 10.00 
M. Dapkus 4.00 

Pridavė, p. A. J. Karei- 
va 39.00 

T. M. D. 20 kp., prisiuntė 
p-lė J. M. Baltrukoniu- 
tė 10.00 

A. Šeraunauskas .... 5.00 
P. Kairys 5.00 
K. Stasiulis 5.00 
Dapilclančią auką pridavė: 
A. Vidugiris 2.50 

i Nepaprastos Prakalbos ir I 
f Krutamieji Paveikslai. S 
% jvvks KETVERGE, S A U SI O-J A X U A R V 15 d., 1^20 | 

MELDAŽ'K) SVETAINEJE 
| 2242 \V. 23r<t Place g 
g Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga veltui:-Kokktų nebus! g 

Kalbės gerb. Adv. K. P. Hradehulis, A. L. Kraiču- S 

f nas, M. f)., j. \Y. P»oooks, i'h. D., Dr. J. R. E. Hunt, ir | 
X kiti garsus "lietuviški ir angliški knlbėtojai. Dainuos pa- š 

neles Stataiuliutes. Lietuviai! Atsilankykite j šitas 5 

į prakalbas pasiklausyti tų garsių kalbėtojų ir pamatyti § 
^ žingeidžius KRUTAMUS PAVEIKSLUS, kuriuos ne g 
\ visur galima nuatyti. Širdingai užkviečiai, KOMITETAS S 
-t ~ —— 

K. Mickevičius 4.00 
V. Gapšis 5.00 
•J. Viiiunas 2.00 
K. Petrauskas 5.00 
A. Purlis, iš Painesdale, 

Mich 4.00 
T. Jankauskis ....... 4.00 
A. Nakrašis 4.00 
F. Vielavičia 3.00 
K. Pranokus 4.00 

Liet. Laisves Varpas. 

BRIGHTON PARK. 

Draugystė Salei, širdies V. 
Jėzaus No. 1 laikė savo me- 

tinį susirinkimą sausio d. 
Apkalbėjus tulus draugijos 

i reikalus, nariai neužmiršo 7 

1 ir savo nuvargintos ir nute-, 
Iriotos Tėvynės Lietuvos iri 

j jos dabartinio vargingo pa- 
dėjimo. Visi susirinkime bu- 
vusieji nariai, kurių širdyse 
dega meilė Tėvynės Lietu- 
vos, sulyg išgalės aukavo jos 
laisvės išgavimui. 

Aukavo sekančiai: 
P. Stasiulis $2.00 
Po $1.00 — K. Žimantas, 
Ličkus, V. Klimas, T. Vai- 
čys, J. Tamašauskis, J. Vik- 
taravičius,, A. Vielius ir P. 

Vitkus. 
Smulkiu auku surinkta 

2 25 
Viso $12.25 
Puiku! Dr-stė S. Č. Jėzaus 

No. 1 didi žingsnį pažengė 
pirmyn, prisidėdama savo 

auka prie išgavimo Lietuvai 
laisvės. Geistina, kad ir ki- 
tos draugijos sektų pavyzdį 
S. š. V. J. No. 1 draugijos. 

R. 

AR NORI PAMATYTI: 

1. Lietuvos Prezidentą i'' 
Sleževičiaus kabineto minis- 
terius? 

2. Lietuvos kariuomenę 
Kaune? 

Central Manufacturing 
District Bank 

Chicago 

Turtas Virsina 
Šešius Milijonus 

Doliarių 

Ar jau esate nusprendę kurioje Ben~ 
koje dėsite savo pinigus per 

1920 metus? 
ii- s t 

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

Šis bankas yra visiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausių 
bankų visoje apielinkėje. Tvirčiausias, nes tai yra VALSTIJINIS 
ĖANKAS. 

Todėl norint perkelti pinigais iš kitur arba pradedant tau- 
pyti, tai dabar yra geriausias laikas, nes U£ PADĖTI)S PINI- 
GUS IKI 15-TOS CAUSIO bankas duos procentus nuo PIR- 
MOS SAUSIO. 

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

Reikale kreipkitės i 

Central Manufacturing District 
i 

A STATE BANK 

1112T W. 35th St„ 3: blokai j vakarus nuo Halsted St„ Ghicago, III. 
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Seredos va- 
kaaris nuo 6 iki 8 valandai. * 

Subatomis atdaras per visą dieną nuo 9 rj to iki 8 vai vakare. 

illilllllllllllllllll!lllil!lllllll!l!ll!illlliilllll!Ulllill!llllllillillllllllilllll!l!!llllllllllllll!lfll!illlllfllli!lfllllllllllllll!lllll!lllll 

3. Lietuvos raitelius su 

įgen. Žukausku? 
4. Lietuvos orlaivius (la- 

kiojant) ? 
5. Lietuvos prieplauką 

Klaipėdą? 
G. Lietuvos vaikučius-naš- 

laičius ir jų šelpeją-prižiure- 
toją Aldoną Šliupiutę — 

Kaune? 
7. Lietuvos ir Latvijos ka- 

nuoles Liepojuje? 
8. Lietuvos gyventojams 

dalinamą maistą? 
Ir tt, irtt. 
Tą viską pirmą kartą ga- 

lima bus pamatyti sausio 
15 d. Mildos didž. svetaine j 
— 3142 S. Halsted Str. 

Lietuvos reikalams skiria- j 
ina 40 nuošimčiu nuo įplau- 
kų. 

TOWN OF LAKL. 

"Kantri Alena" Scenoje. 
Ned., sausio 11 d. Teatra- 

liškas Kliubas "Lietuva" sta 
tė scenoje "Kantrią Aleną," 
(všių veiksmų 9 paveikslų 
dramą, School Hali svet. 

Jiuvau matęs tą veikalą 
lošiant Vyčių 5-tą kuopą 
Noith Sidėje. Turėdamas 
laiko ir čia užsukau pažiū- 
rėti. Ir neapsirikau, nes pa- 
mačiau skirtumą perstaty- 
me. 

Teatrališkas Kliubas "Lie- 
tuva" neapvylė publikos, 
nef.> veikalą perstatė gana 
gerai.. Lošėjų vardų nėra 
reikalo minėti, nes visi atli- 
ko gerai. Taipgi ir sceneri- 
ja buvo gerai prirengta, kas 
darė gerą Įspūdį į žiūrėto- 

jus. / 
Tankiai lankčiu lietuviš- 

kus perstatymus, bet retai' 
matau, kad taip gerai visi 
savo užduotis atliktų. Rei- 
b'n atminti, kad šis veika- 
las yra nelengvas sulošti — 

jo atlikime dalyvauja da1' 

giaus 30 ypatų. 
Žmonių buvo pilnutė sve- 

tainė; kurie pasivėlino tu- 
rėjo stovėti. Publika užsilai- 
kė vidutiniškai gerai. 

\ 

Perstatymas žmonėms pa- 
tiko, ką buvo galima paste- 
bėti iš kalbų ir iš gausių 
rankų plojimų. 

Kareivis. 

NAM RAKANDAI ANT 
i aRDAVIMO. 

Savininkas išvažiavo ant 
farmų ir paliko 5 kambarių 
forničius ant pardavimo už 
bile kokią kai ą. Atsišaukit 
parduosime labai, labai į 
pigiai. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, 111. 

KLUTAMIEJI PAVEIKS- 
i LAI IŠ LIETUVOS. 
l ! 

j Bus rodomi Sausio 15 d. Mil- 
dos svetainėje, 3242 S. Hals- 
ted St. ant 3-čių lubų, du kar- 
tu. Prasidės i ir 8:30 vai. va- 

kare. Taimis'ta ateik, ,o pamaty- 
si Lietuvos žmonių vargus. 

Dalis pelno eina Lietuvai. Rc- 

dys Kaunas Krutamu Paveiks 

lų Kompanija. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti i- 
tais"1* varimui degtinės, prisiunčiami 
už Rugine degtinė, tikrasLs lager a- 

lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubina 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderių, pinige4* »rba pašto ženklia, 
liaie. 

W7LLIAM KLAE8 INSTITUTE 
DEPT. 5J M7LVVAUKEE. W/3 

REi fJA 5 VYRŲ. 
Reikia 5 gerų vyru; pastovus 
darbas $5.00 į diena. 

Atsišaukite: 
301 X. MORGAN ST. 

Reikalinga merginų ar m>- 

tedų prie namų darbo, maža 
šeimyna, 12 dolarių savaitėje. 
Plauti drapanų nereikia. Krei-i 

Ipkitės tuojaus antrašu: \V. 
i Mfoavich, 3458 S. Ilalsted St. 
Kreipkitės vftkaraiis arba nuo 

10 iš ryto. 

REIKALINGA MERGINA 
ARU A VAIKINAS. 

atlikti ofiso darbą. Darbas pas 
tovus. Smagios darbo aplinky- 
bės. Atsišaukite pas: A .Petra- 
tis & C". 3249 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 

GRYNAS MKTOUS. 
už 5 svarus SI.75, už 10 sv. 

$3.25. Šiuo laiku labai reikalin 
gas vaikams. Telefonas Repu- 
blic 1627. F. Richardson, 6833 
Justine Str-cet. 

VAKARINĖ MOKYKLA 
ANGLIŠKOS KALBOS. 

Organizavimas klesų prasi- 
dės nuo Panedėlio, Sausio 19 
d. š vai. vakare. Pamokos bus 
teikiamos kas Panedėlio ir 

Ketvergo vakario nuo 8:30 vai. 
Kreipkitės: L. NarmonHai- 

tė, 3223 Parnell A ve., 
Telefonas Boulvard 9923. 

NORIME PIRKTI KELE- 
TĄ NAMU. 

Mes norime pirkti keletą nal, 
mų ant South ir Southwest 
miesto kraštų. Kas turite na 1 

mus ir norite parduoti, tai 
meldžiame atsišaukti pas 
mus. 

LIBERTY REALTY 
COMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, UĮ. 

I\j ieškau giminių ir pažįsta- 
mų, aš, Jonas Dagilis, paeinu 
iš Kauno gub., Šiaulių pa v. 

Akmenės miest. Al išrinkitc 
Šiuo adresu: john Dagilio, 
^431 Kmtvald a v. Chieago, 111 

l'ajieškau savo pažįstamų, Yv 
■toldo ir Kasto 15aj .raiėių, pa- 
eina iš Suvalkų gub., Mariani- 
palės pav., Pakuonio kaimo. 
Prieš karą jiedu gyveno Cle- 
veland, Oliio, o dabar nežinau 
kur. Turiu labai svarbu reika- 
lu; gavau laišką iš Lietuvos. 
Jie patys ar kas kitas apie ju ;s 

žino malonės atsišaukti adre- 
su: Bronislovas Czypulis, 1? 
Teriff St., Th įupsonville, 
Conn. 

Tulijonas Gužauskis pai,v^L'o 
Jono (lužausk. kuris paeina iš 
Pimpių sodus, Kaltinėnų par.. 
Turiu labai svarbų reikalą, ga 
vau laišką »iŠ Lietuvos nuo jo 
brolio, t Vieš karą jis gyveno 
Cbieagoje kur tai prie Morgan 
St. Jis pats arba kas apie jį 
žino malonės pranešti sekančiu 
adresu: Agota Žilienė, 4436 S. 
Fairfield A ve., Chieago, 111. 

pajieškau ,-avo š vogei;'i o Felixr. 
Jaugevičiaus, kuris apie 3 me- 

tai atgal gyveno Dalton, 111., 
paskui išvažiavo į Chieago Ilei 
ęhts. Jis vra apie bO metų, pa- 
eina iš Kauno gub., Telšių pa- 
vieto, Varnių parap., Gentalų 
Sodos; Jis pats ar kas apie jį| 
žinote, meldžiu atsišaukti, tu-S 
riu svarbų reikalą, apis io vai- 
kus' Lietuvoje. Jonas Zakaraus- 
kas, 1858 \Y. 47 St., Chieago. 

'SEKRETU 
CNYGA". 
Labai yru naudinga ir reikalinga, do- 
lei Tavęs kožno skaltytojaus; ypač 
šenotiems, vaikiams ir merginoms 
Knyga laimės ir sveikatos? .. Prisius-' 
k i te dvi po 2 centus pat'tos štempas 
tą syk matysi kokia?... Rašykite pas: 

S. M. Calvin; P. O Box 95; 
Bedford. Ohio 

šita knyga tik ką tapo išleista, per 
domius specialistus del labo visiems, 
Siuskite- greit, nes kas plrmiaus si įi- 
mtas greičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rimo daug orderiu. 

Jusu Namai 
idant jūsų namai butų pilni, privalote turėti 
akmeniu namų linksmybės. 

Lyon & Healy Pianai 
visur yra pripažinti kaipo augščiausis pavyz- 

dys dailės. Kartu su Steimvav Piano ir l)uo 
Art Pianolai Pianu, mes siūlome kitus gerai ži- 
nomus instrumentus, taipgi ir pianus musų pa- 
čių darbo. 

Lyon & Healy 
Viskas reikalingas muzikoj. 

Wabash Avenue prie Jacksou TelepHone JVabash 7900 
i 

DR. M. T. STRIKOLIS" 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 1C(I 
Of. Vai. 10 ryto il:; 2 po piet. ir <:"(> 
iki 8:30 vak Nedfil. 9 iki 12 diont 
Namai: 2914 W. 43 st. McKmley 203 

Į DR. I. E. MAKAR ! 
» LIETUVIS 

j GYDYTOJAS III CHIRŲROA3 i 
» Roselando: 10900 Micliigun Ave. j Telefonas l'ullman 342 ir 3180 

I Chic. ofisus: 4.">15 S. Wood St • 
I Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723. 
— 

j DR. JOHN N. THORPE j į GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
I Ifin? vv. 51ma it- kamp. Marsh f i oi { j Vai.: iki 'J; ir 3 iki 4 ir 7 ilcl 8 ♦ 
I Tcl^fi.nas I'rospect 11 •"»7 J 

Phone C'anal 0222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vale1, 
2201 \V. 22ra IK SO. LEAV1TT STS, 

CUICAGO 

iPhones: Yards 155—551 
Rf.sidence Phone Drover 7781 

F A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STOBE—AP77EKA 
Pildome Visokius Recentus 

J 3C01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą- Gydymas Elektriką 
Speciali >Uuroa«. 

1229—49th Avc. Tel. Cicerą 3656 
Ofi*as: 49th Ct. prie 13-to*. 

T-lrfonas Cicero 49. 

VWMW¥W.'VWV1^ 

Dr. G. M. Giaser 
TELEFONAS YARDS C87 

3149 SO. MORGAN ST, kerte 32. 
Specialistas Moterišku. Vyrišku 

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

(—8 vak.. Xcdė1. 9—2. 

Praktikuoja jau 28 metai 

Phonc Yards 2">44 

| i DR. S. NAIKELIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 
E Of: ir ųyv. vieta "25" S. Halsted 

vai S—U. ryto 2—4 7:30—9-.30 v. 

[ Town of Lako 4712 S Ashland av. 
vai. 4:30 — 7:00 p. m. 

rbone Diover 7042. 
:n:rt 

I Tel. Yards 3654. 

Mrs. A. 
AKUšEREAT 

j Michniewich 
| Baigusi Akušerijos k* 
I lfgij»; ilgai praktika- 
| vusi Peunsilvanijo 
I hospitalėse. Pa^ekmia 

J gai patarnauja prie 
į gimdymo. Duoda rocj 
I visokiose ligose mote- 

j riins ir merginoms. 
I 3t13 So. Halsted 

J (ant antrų lubg) 
| CIIICAGO, 1LL. 
i Nuo 6 iki 9 rvto ir 
> 

iMio o IKI y ryto ir / i,_ veiai vakaro. 

I Dr. M. Herzman | |: IŠ RUSIJOS i 
*• Gerai lietuviams žinomas per 16 mcty ♦> 

j" kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir T 

J, akušeris. Gydo ait ias ir chroniškas li> J. 
;• gas vyrų, moterų ir vaiKų, pags.1 nau- y 
»* jaustas metodas. X-Ray ir kitokius clcV; #t, 
j. tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. ♦;« 

£ 1025 W. 1S-TH STREET ¥ 
% netoli Fisk Street. A 

Į»v Valandos: nuo 10—12 fietų ir 6—8 y 
J* va'<arais. Telefonas Canal 3110. .t, 
į. Gyv.- 3112 SO. HALSTED STR jį i* Valandos: 8—9 ryto liktai. T j. v 

♦ Telephone Yards 1533. 

Dr. J. KŪLIS 1 

Į lietuvis 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
a Gydo visokias 'įgas moterų, vaikų ir vyr\| 
♦ Specialiai gydo limpančias, senas ir 

pas'aVtingas gyrvj ligas. 
♦ 3259 S. UALSTED ST. CHICAGC 

Tc1e|honc Drovcr 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

\'alandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarmj. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

PEKARNE ANT PARDAVIMO \ Vienintelė lietuviška pekarne Jcliu. 
te. Biznis išdirbtas 14 meti]. Pardf.^r 
mo priežastis savininkas eina į kit| 
bizni. Pekarne aprūpinta miltais, m e 
džiuis, anglėmis, koksais ir kitit ki 
ant visų raetŲ. Parduosiu tik lietuviu; 
Reikale pirkimo atsl&aukita. 

A. Algmmovncz, 
?23 Casidv Ave.. .lollot, 111 
felefonas Joliet 39G1. 
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