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fARES STOVIS VOKIETIJOJ 
faiKininfcai nusprende šauto' 

atsakomybėn 880 vokiečiu i* i i 

/' KARĖS STOVIS VISOJ 
i , VOKIETIJOJ. 

Berlinas, sausio J4 d. — 

Po vakarykščiai minios de- 
monstracijai, kur dešimtįs bu 
vo užmuštų ii' daugybė su- 

žeistų nuo kulkasvaidžių šū- 
vių ties reichstago troba, vai 

^ džią apskelbė karės stovį vi- 
ešuose Vokietijos kraštuose. 

Gynimo mritiisteris Gus- 
tav Noske tapo paskirtas 
vyriausiu vadu Didžiojo Ber 
lino apskrityj ir Branden- 
burgo provincijoj. Paradai 
gatvėse, visokie susirinki- 
mai ir demonstracijos už- 
drausta. 

Karės stovis leidžia pa- 
dvigubinti algą Noskes ka- 
reivijos oficieriams ir karei- 
viams. Vokietijos kariume- 
nės šiandien yra mažiausiai 
milijonas ir du šimtai pen- 
kiosctesunts tūkstančių vyrų. 
Šitie kareiviai 3tovi ginkluo- 
ti garnizonuose, stovyklose, 
ar milicijos divizijose iš- { 
skirstyti po namus. Taikiuo-! 
ju laiku visi iie^gauna po! 
5 markes į dieną, o karės 

stpvio laiku po 10 markių. 
Užlaikymas šitos kariuome- 
p/ės dabar atseina penkioli- 
Ką kartų daugiau, negu už-' 
laikymas kaizerio kariuome- j 
nes 1913 m. 

į Vakarykštės riaušės ture- 
i jo spalvą riaušių prieš val- 

džią — spalvą bolševikinių 
evoliucijų Vokietijoje. "Ar- 

ši kova" ant reichstago laip- 

►tų įvyko tarp išlavintų ir 

puikiai apginkluotų valdžios; 
kareivių ir beginklės gau-i 
jos darbininkų. 

Darbininku pozicija buvo 
visai atidengata. Valdžios 
kareiviai iš trijų pusių per 
atvirą erčią galėjo pilti šu- 
vius iš kulkasvaidžių ir šau- 

tuvų be jokios baimės sau. 

Kitas minėtinas dalykas 
yra tas, kad visoj Vokietijoj! 
komunistų yra nedaugiau į 
kaip 30-50 tūkstančių; kad 

didžiumoje jie yra neapsi- 
ginklavę. 

I 
TALKININKAI NUSPREN- 
DĖ ŠAUKTI ATSAKOMY- 

BĖN 880 VOKIEČIU. 

Paryžius, sausio 14 a. — 

Vokietija bus priversta iš- 
duoti talkininkų karės vy- 

narsybes seimui 880 žmo- 

niVų nusikaltusių prasižen- 
gsimais prieš kariavimo tai- 

P/įykles. 
1 VENGRIJOS SUTARTIS 

BUS ĮTEIKTA RYTOJ. 

Paryžių*, sausio 14 d. — 

^Taikos sutartis su Vengrija 
bus j teikta vengrų delegaci- 
jai užsienio raštineje rytoj, 
2 vai. po pietų. Ceremonija 
nebus vieša. 

k v.;4-A... 

TEISMAS IŠDAVĖ RAŠTĄ 
IŠĖMIMUI GREG. 

WEINSTEINO. 

New York, sausio 14 d.— 
Laukiančių deportavimo 
Eliis saloj komunistų advo- 
katas šiandien gavo viršų 
ant ateivystės komisininko 
Ulh'o. Ulh neleido G r. Wein 
šteinui užsitatyti kaucijos, 
o teisėjas Knox išdavė raštą 
išėmimui jo. 

Uhl tvirtino, kad federa- 
lis teismas neturi junsdik- 
cijos ant Ellis salos, kuir 
pr iklauso tik darbo skyriaus 
ateivystės biuro ofisams, bet 
teisėjas, išduodamas raštą, 
paaiškino, kad Uhl nelies- 
damas Weinsteinui užsista- 
tyti kauciją, suteikė teismui 
tą jurisdikciją. 

NAUJAS PASISKUNDI- 
MAS ANT ARMOUR 

KOMPANIJOS. 

W,4.vvngrton, suas. 14 d.—- 
Federalė vaizbos komisija 
šiandien formaliai pasiskun- 
dė ant Armour ir kompani- 
jos neteisingo pasielgimo su 

savo konkurentais, peržen- 
giant federalės vaizbos aktą. 

Pasiskundime sakoma, 
kad Armour ir komp. paim- 
dami kontrolę ant dviejų 
konkuruojančių firmų — 

Lookout grynijimo kompani- 
jos, Chattanoogoj, Tenn. ir 
Harris odaminystės kompa- 
nijos Sylovoje, N. C. praša- 
lino jų konkuravimą. 

ROOT GAL STOSIĄS BY- 
LOJ PRIEŠ N. Y. SOCIA- 

LISTUS. 
v 

Albany, N. Y. sausio 14 
d. ■—Teismo komitetas, ku- 
ris eis teismo pareigas, nu- 

sprerdė prašyti prokuroro 
Newtono, kad jis butų gy- 
nėju seimo byloj prieš pen-j 
kis suspenduotus iš vietų' 
socialistus. Komitetas Įga- į 
lioio Newtoną paimti sau 

padėjėją. Paskalas eina, 
kad gal Elihu Root bus pa- 
kviestas. Pildomasis valsti- 
jos moterų balsuotojų lygos 
komitetas šiandien atsiuntė 
čia protestą prieš socialistų 
suspendavimą. 

KASYKLŲ SAVININKAI 
SUTIKSIĄ SU VIENA 

^ IŠLYGA. 

Washington, saus. 13 d.— 
Kasyklų Navininkai šiandien 
pasakė komisijai išrinktai 
sutaikyti minkštosios anglies 
streiką, kad jie priimsią 
kiekvieną komisijos nu- 

sprendimą, su viena išlyga, 
būtent, kad jie nesutiks su 

nustatymu kainų anglims 
karės laiko įstatymo laikui 
pasibaigus. 

JUOZAS TŪBELIS 

Apšvietos ir Valstybinių Turtų 
Ministeris. 

MIESTAS SU 3,000 GY- 
VENTOJŲ SUNAIKINTAS 

Mej;ico Miestas, sausio 13 
d. — Žemdiibystės skyrius 
praneša, kad San Joaquin, 
miestas su 3,000 gyventojų 
Jalapos apskrityj, Vera Cru- 
zo valstijoj, tapo sunaikin- 
tas šį rytą žemės drebėjimo. 
Kiek žmonių žuvo, neprane- 
šama. 

CHICAGOS LAIVAS ĮŠA- 
LO TIES MUSKEGONU. 

, Muskegon, sausio 14 d.— 
Garlaivis Alamaba, kuris 
utarninko vakare išplaukė iš 
Chicagos į Grand Havaną, 
Įšalo šį rytą ties kanalu apie 
už mylios nuo čia. Vagoni- 
niai peizažai vaikšeiojantie- 
ji tarp Grand Haveno ir Mil- 
waukee taipgi įšalę už kelių 
mylių nuo Grand Haveno. 

VOKIEČIAI NESIDŽIAUGIA 
TAIKOS PATVIRTINIMU. 

Berlinas, sausic 14 d. — 

Vakar tapo patvirtinta tai- 
kos sutartis Paryžiuje. Va- 
karykščiai vakariniai laik- 
arščiai padavė "pilną, smulk- 
meninį aprašymą to atsitiki- 
mo. Kiekvienas čia žino, 
kad šiandien yra pirma nau- 

jos gadynės diena vokiečių 
istorijoje; bet '• džiaugsmo 
niekur nematyti; kiekvienas 
rustus, nusiminęs; visur mi- 
nios iguoruoja šituo istoriniu 
nuotakiu. 

"Sies neturime taikos — 

taika turi mus" — yra vie- 
nas vokiečių išsireiškimo bū- 
dų apie šitą dalyką. 

80,000 žydu žuvo 
karėj. 

I 

Londonas, sausio 14 d.— 
! Garsus gydytojas ir raštiniu 
kas Br. Max Nordau, kalbė- 
damas Anglijos Zionistų 
i Federacijos sušauktame 
•jam susirinkime, pasakė, 
i kad žydai pergyvena cvar- 

jbiausį savo 3,000 metų išto-j 
į rijos laiką. 
S Pasaulio karei žydai su- 

teikę 900,000 kareivių, arba 
apie 7 nuoš. viso žydų skai- 
čiaus ir juos tame viršiję 
nebent francuzai. Žydai ka- 
rėj nužudę 80,000 užmuš- 

! tais ir turėję apie 200,000 
! sužeistu. 
i 

PUENO STREIKININKU 
ADVOKATAS GLAZER 

PASIŲSTAS KALĖJIMAN. 

| Gary, Ind., saurio 13 d.— 
jSuv. Valstijų apspričio teis- 
'mo teisėjas Anderson India- 
napolyj pašaukė teisman 
plieno darbininkų advokatą 
Paul Glazer už kriminalį iš-j 
niekinimą teismo ir padėjo 
jį po $5,000 kaucija. Glazer 
buvo areštuotas vakar jo na- 

muose, Gary/ Ind. 

! UŽPATENTUOTA NAU- 
JAS BUDAS GAZUI DA- 

RYTI IŠ ANGLIES. 

Youngstown, \0., sausio 
14 d. — Plieno kompanijų; 
gazo žinovas W. E. Stru- 

| thers užreiškė šiandien, 
kad jis gavęs patentą nau- 

jam procesui gazui dirbti iš. 
anglies,k uris sukelsiąs re-i 
ivoliuciją pramonėje. 

AUDROS FRANCIJOJ. 

Paryžius, sausio 13 d. — 

Šiaurinėj ir rytinėj Franci- 
joj užėjo smarki audra, kur 
3 žmonės tapo užmušti ir 12 
sužeistų. Apie didelius nuo- 
stolius pranešama iš įvairių 
miestų, daugelis namų tapo 
išgriauta. Telegrafinis ir te- 
lefoninis susinešimas žymiai 
nukentėjo. 

NEBRASKOS BANKAS 
UŽDARYTAS; TURI 

$150,000 BLOGU 
POPIERŲ. 

Lincoln, Neb., sausio 14 
d. Valparaiso State Bank, 
Valparaisoje, Neb. tapo už- 
darytas šį vakarą valstijos 
bankinio komiteto. Proku- 
roro padėjėjas Cecil F. La- 
verty pasakė, kad bankas 
turėjo nuo $150,000 iki 175, 
000 abejotinų popierų. 

FRANCIJA IR ANGLIJA 
REIKALAUJA KAD ITALI- 
JA IŠSIŽADĖTU FIUMES. 

Paryžius, sausio 14 d. — 

Italijos premieras Nitti ban- 
dė patraukti Franciią ir An- 
gliją savo pusėn Fiumės 
Klausime, bet nei Clemen- 
ceau, nei Lllovd George ne- 

pasidavė jam ir neparėmė 
jo pieno, kuris reikalavo,; 
kad Fiume butų atiduota 
Italijai. 

Yra laukiama, kad ofici-i 
alis pranešimas, kuris išeisi 
už 48 valandų, paskelbs, jog j 
Fiume yra tarptautinė vals-; 
tybė Jugo-Slavijos žemėj. 1 

jLatviai ir Lenkai eina 
! Pirmyn 
; LATVIAI IR LENKAI 

EINA PIRMYN. 

I 

j Ryga, sausio 11 d. (Pavė- 
luota). — Visuotinas latviu 
ir lenkų puolimas einant ant 

Rėzicos, kaip šiandien pra- 
nešama, prasidėjo pėtnyčioj 
ir eina sėkmingai visu fron- 
tu; vidutiniai pasivaryta 
priekin apie per 15 mylių. 

Bolševikai sparčiai gabe- 
na pagelbą, ypatingai kai- 
riąjam barui, kur kova smal- 

kesnė. 
Paimdami Daugpilį, pa- 

ėmė daug vagonų, kuriais 
latviai ir lenkai drauge su 

kitu grobiniu, dalinasi ly- 
giai. Šimtas paimtų vaižbi- 
nių vagonų ir keli garvežiai 
per Rygą pasiusta Lenkijon. 

Nori atsiimti Letgalius. 
Latvių užsienio ministeris 

Meimwitsh Susiv. Spaudos 
korespondentui užreiškė, 
kad vieninteliu latvių ofen- 
syvo tikslu yra atgavimas 

Letgalių, kurie priklauso 
Latvijai. Jis patvirtino pra- 
nešimus, kad latviai norėję 
taikytis su bolševikais, jei 
jie butų atidavę Letgalius 
Latvijai; bolševikams atsi- 

I sakius Letgalius duoti lat- 
: viai pavi.rė ofer yvą. 

Pirm ^pavarymo ofensvvo 
latviai sumanė sustipirnti sa 

|vo vidujinę poziciją ir nu- 

sprendė sustabdyti platini- 
mą bolševikinės propagan- 
jdos. Ačiu tam suimta keli 
išimtai bolševikinių agentų, 
daugiausiai Rygoj ir Liepo- 
juj ir daugelis jų aštriai nu- 

i bausta. 

j Tarp kalinių buvęs ir bol- 
ševikų kurieras važuojąs 
iš Maskvos New Yorkan 
Anton Keterov. Savo vali- 
zoje jis turėjo netikrą dug- 
ną, kur laikęs pienus bolše- 
vikiniams veikimams Ame- 
rikoje. Če ve rykų paduose 
turėjęs paslėpęs deimantų 
veitėje 3,000,000 rub. 

S. V. ATSISAKO IMTI 

DALĮ VOKIEČIŲ LAIVŲ. 

Paryžius, sausio 13 d. .4?, 
Amerikos ambasadorius 
Hugh C. ^VaPace šiandien 
augščiausioj taryboj pakelėj 
dausimą, ar taryba žada j 
laikytis pirmiau priimtųjų 
įuošimčių pasidalinimui tai j 
kininkų ir sąjungininkų vali 

įtybėms Vokietijos atiduo-| 
tais laivais. 

Gavęs patvirtinamą atsa-j 
kymą ambasadorius Wal-j 
lace pasakė tai/bai, kad | 
Suv. Valstijos šitame atsiti-! 
dme atsisako nuo savo da- 
lies laivų. 

137 SUSIRGIMAI INFLU- 
ENZA CHICAGOJ. 

Chicago, 111., sausio 14 d. 
— Sveikatos komisininko 
Robertsono nuomone Chica- 
goj apsireiškė lengva epi- 
demija ispaniškosios influ-l 
enzos. 

Šį rytą buvo pranešta šim | 
tas trisdešimts septyni nauji! 
susirgimai ir viena mirtįs. 

BOUKGEEOIS IŠRINKTAS 
PIRMININKU FRANCU- 

ZU SENATO. 

Paryžius, sausio 14 d. —! 
Leon Bourgeois yra išrinktas | 
senato pirmininku. Ji& g^vo j 
147 baisus, o jo priešininkas' 
Antonin Dubost, kuris pasi- 
traukia nuo pirmininkavimo 
senatui, 125 balsus. 

VIŠTA, SULAUKUS 
32 METU. i 

i 

Danielson, Conn. — Se-! 
niausia Suv. Valstijose ispa- Į 
niškoji juoda višta Eusatia' 
Palidani šiandien pasibaigė! 
Dayvillėj pas jos savininką' 
James Blanchardą. -Jai su- 

laukus 15 metų jos plunks-J 
nos pabalo. 

NUMIRĖLĖ ATGIJO IR 
PALAIDOJIMAS 

ATIDĖTA. 

Newton, N. B., sausio 14 
d. — Buvo rengiamasi tai- 

syti šermenis 90 metų senei 

Mary E. Mahoney; grabo- 
riui besiruošiant apie numi- 
rėlę, jam pasirodė, kad ji 
lyg kruta. Už valandėlės ji 
atsisėdo ir paklausė, kas čia 
darosi. 

Žinoma, šermenų rengi- 
mas reikėjo' atidėti neapri- 
botam laikui. 

ELEKTRININKAI STREI- 
KUOJA. 

Salt Lake City, sausio 14 d. 
Elektirninkai, samdomi 

Utah Pawer and Light kom- 
panijos vakar išėjo Į streiką, 
reikalaudami didesnės mo- 

kesties. Patarnavimas pajie- 
ga miestui ir apielinkei, nors 

bandoma palaikyti, bet žy- 
miai yra sustabdytas. 

VOlCiEČ. KAREIVIAI AP- 
LEIDŽiTA SCHLESWIGĄ. 

Washington, saus. 14 d.— 
Vokiečia:' pagal reikalavi- 
mą taikos sutarties, pradėjo 
evakuoti pirmąją Schles\vi- 
go provincijos sritį, gyvento- 
jams besirengiant prie ple- 
biscito nusprendimui, ar jų 
provincija pirsidės prie Da- 

rijos, ar ne. 

Rymas. — Vatikanas pir- 
ko šeštos šalies paskolos už 

20,000,000 lyrų. Tai yra pir- 
mas sykis, ką Vatikanas pri- 
sidėjo prie tokios paskolos. 

AKOe Chicagoje ir 
V/iOS" Apielinkėje. — 

Šhndien nepastovus oras; 

pėtnvčioj sniegas ir kiek šil- 
čiau. 

Saulėtekis, 7:16 vai. ryto; 
Saulėleidis, 4:44 vai. vak. 
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KAS PIRMIAUSIAI TURĖTU RUFĖTI 

MUSŲ JAUNIMUI. 
Yra sakoma, kad jaunimas — tai tau- tos pamatai arba tautinio i*umo šulaij ku- l*ie palaiko visą tautinį buclinką. Ameri- koje gyvenantis jaunimas yra dalis lietuvių tautinio rumo pamatų, dalis tą rumą palai- kančių šuIų. Tiesa, tas jaunimas negali pageidaujamoj prasmėj išplėsti savo tau- tiniai- visuomeninio veikimo čionai Ameri- koje, — kur tam visai netinka aplinkybės. Tikras to jaunimo veikimas prasidės tenai, "namie", t y. sugrįžus Lietuvon. Reikia manyti, jog didžioji dalis tojo jaunimo at- sidarius keliams, aplei'j šį "palaimos" kraš- tą. 
Abelnai žiūrint į Amerikos lietuviui jaunimą, prisieina apgailauti jo, — ypač tautiniu ir apsvietos žvilgsniu. Tečiaus, imant lietuvių jaunimą kiekvienoje dides- 

nių kolonijų, nesunku patirti, kad visur ran flasi būrelis jaunuolių, kurie trokšta lavin- 
ties, šviesties ir, taip sakant, plėtoti ir dm- 
tinti tautiniai-kulturinę sąmonę. Blogumas; tik tame, kad tie jaunuoliai ar jaunuolės) neįstengia ar nesugebi priaei ančiai sunau- 
doti savo troškimą ir energiją, — negali surasti to tiesaus kelio, kuris veda prie su- 
sipratimo, prie apsvietos, prie tėvynės meij lės. 

Paskutiniu laiku lietuvių kolonijose, kiltesnieji jaunuoliai spiečiasi i burelius, i: 
kuopeles, į ratelius. Tečiaus, nedateklius 
užsiveria tame, kad tie rateliai arba jų pro- 
gramai bando apimti nepaimamą, t. y., tie 
rateliai nori perdaug atsiekti, kas, galop, 
priveda prie nepasekmės, — kadangi per- 
daug išsimėto spėkos. 

Štai vienoje Chicagos kolonijoje su- 

siorganizavęs "Lietuvių Dailės Ratelis" 
(jaunimo) užsibriežia šitokius pasiryžimus: 
"lavintis lošime teatrų, dainuoti visokias j gražias dainas, lavinties muzikoje, šokti 
visokius šokius, žaisti visokius žaislus ir t.t. 
Priegtam pastebiama, kad L. D. R. konsti- 
tucija esanti sudaryta sulyg R. K. Bažny- 
čios pamatų. Taigi kaip čia viskas sumai- 
šyta; sunku daleisti, kad tokia "konstitu- 
cija" butų atliktas tikras darbas, naudin- 
gas patiems nariams ir plačiajai visuome- 
rei. 

Musų jaunimas pirmiausiai privalo im- 
ties už to, kas jam ypač reikalinga. Pirmo-r 
je vietoje turi stovėti lietuviška katba 
teisingas kalbėjimas ir taisykliškas rašy- 
mas; paskiau turi sekti lietuvių literatūra, 

Lietuvos istorija ir geografija. Tas pir-*1 
miausiai reikalinga sugrįžus Lietuvon. 

Ką gi reikš susipažinimas su visokiais 
kitais dalykais, jeigu jaunuolis ar jaunuolė 
nemokės priderančiai kalbėti ir taisykĮiška. 
rašyti savoj kalboje ir jeigu nepažins sa- 
vosios literatūros, o taipgi savo tautos is- 
torijos ir krašto geografijos. 

Todėl įvairios rūšies jaunimo rateliai 
privalėtų pirmiausiai stverties už to, be ko 
ištiesų negalima apsieiti šiame laike šiek- 
tiek apsišvietusiam žmogui. 

PASAULIUI REIKIA PAŽINTI RUSIJĄ 
IR RUSUS, 

Gal nei apie vieną kitą šalį tiek daug 
įvairių nesąmonių nepripasakota, kaip apie 
Rusiją. Svetimtaučiai neturi aiškios nuo- 

vokos apie tą šalį ii užtat jie priima už 
tikrą pinigą beveik kiekvieną nesąmonę 
apie rusų buitį. Jiems rodosi, kad Rusija 
yra kokia tai laukinė šalis, kur žmonės vis- 
ką netaip daro, kaip paprasti civilizuoti 
žmonės. 

Prieš karę Amerikoje ypač daug ne- 1 sąmonių kalbėjo apie kazokus. Esą 
[tie laukiniai žmonės labiausiai mėgstą val- 
gyti vaškines žvakes ir peles, jie niekados 

j savo gyvenime nesiprausią ir t t. v 

Paskui daug buvo kalbama, kaip Ru- 
I sijoj baltosios meškos paprasčiausiai irieina 
į restoranus, kaip seniai ten smaugiami ir 
t.t. 

JNeapsišvietę gi žmonės su dideliu in- 
domumu klausėsi tų visų kalbų ir dauge- 
lis iš jų š^cnUn tikėjo į tas visas pasakas. 

Vienas žymus svetimtautis sykį taip 
rašė apie Rusiją: 

* 

"Mes sėdėjome po didžiu palmos me- 
džiu ir gėrėme tautinį rusų gėralą — "są- 
mavorą". 

Ypae-gi dabar, bolševikams užviešpa- 
tavus, devynio.- galybės įvairiausių nesą- 
monių tapo paskleista apie Rusiją po visus 
pasaulio kraštus. Tiek primeluota šiais 
laikais apie Rusiją, tiek keisčiausių nebū- 
tų dalykų apie ją prirašyta, kad ir ant "jąu 
cio odos" visko nesurašytum. Anot tų pa- 
sakų, Rusijoj netik baltomis meškomis žmo 
nes važinėja ir geria samovarą, bet ten 
žmogus žmogų ėda, grobiais dabinasi ir ti. 

Įvairus pranešimai apie karinę ir po- 
litinę Rusijos padėtį irgi dažnai neturi niė- 
ko bendro su tikrenybe. 

Tankiai dabar pranešamos iš Rusijos 
tokios žinios, — ypač apie bolševikų veiki- 
mą, — kurios yra ne kas kitas, kaip tiktai 
korespondento fantazija. 

Ištiesų stebėtinas kraštas ta Rusija! 
Bet nemažiau stebėtini ir tie žmonės, kurie 
skelbia tokias nesąmones ir kurie joms tiki. 

Paskutinių dienų pranešimai iš Euro- 
pos atvaizdina bolševikų pergales 
pietinėje Rusijoje ir Siberijoje. Nu- 
stebęs pasaullis pradėjo dabar šiek-tiek 
rimčiau žiūrėti į Rusijos klausimą ir į bol- 
ševikų spėkas. , 

Be abejonės, są.jungiečių nepasiseki- 
mai Rusijoje didžiumoje priklauso nuo 

to, kad sąjungiečiai visai nepažino rusų 
ir jų psichologijos ir veikė sulyg tam tikrų 
planų, išdirbtų Paryžiuje, Londone ir Wa- 
shingtone, visai nesiskaitant su tikru da- 
lykų stoviu. 

Kol pasaulis nesupras rusų ir kol prieš 
juos bus kreipiama svetimų valstijų spėka, 
tol pasaulyje nebus tikros taikos.— 

1 Pastabos-i 
| Išvados. 1 

Moksleiviai, anot "Nepr. 
L.", turi eiti į liaudį, turi 
patįs šviesties ir kitus švies- 
ti. — "Tai skubinkimės gy- 
dytis mums andai padarytą- 
sias žaizdas, — kviečia M. 
V-dila "Nepr. L-je". — 

švieskirnės ir švieskime. 
Jaunais savo pečiais pade- 
kime palaikyti jauną savo 

valstybę. Kelkime liaudies 
dvasią visi tie, kurie su ja 
susiduria. 

"Liaudį šviečiant ir jos 
dvasią keliant, nemaža ga- 
lime ir mes, moksleiviai, pa- 
dėti atostogų laike. Mes ga- 
ilime ir privalome dalytis su 

|visais mokykloje gautomis 
žiniomis iš istorijos, geogra- 
fijos literatūros, higienos ir 
iš kitų mokslo šakų. 

j "Tečiaus, pasiryžus ką ge- 
rą savo kaimynams padaly- 
vi, reikia pasirūpinti, kad 
tai mums patiems nesirody- 
tų lyg per roką. Tai£i rei- 
kia laiku geriau įsiskaityti 
j ketinamus pasakyti daly- 
kus. Dar daugiau — atmin 
ti, kad neklaidintume vai- 

kiais ir faktais; susidaryti 
mažo darbelio planas, kad 
žinotume, nuo ko pradėti, 
kuo pabaigti, kur ariamąja 
žagrę pasukti". 

Tie patarimai kaip-tik 
| pritaikinami ir Amerikos 
moksleiviams arba inteligen 
tiškajam jaunimui. 

Anglijos generalis stabas 
yra labai užrupintas nepa- 
liaujančiais bruzdėjimais 
Irlandijoje, Egipte, Indijo- 
je— Nebeduoda taipgi ra- 

rumo Anglijos lordams ir 
generaliam štabui paskuti- 
nių savaičių bolševikų pa- 
sekmės plačioje Rusijoje... 
Anglija ką tai nujaučia... 
Tečiaus ji dabar veikia spė 
ka, karine ir pariespaudos 
spėka. Ji yra pasiryžusi nu 

raminti "bruzdančius" su 

ginklų pagalba... 
Tai klaidingas ir pražū- 

tingas del Anglijos ramini- 
mo būdas. — Nors Anglija 
abelnai imant, yra dabar 
galinga, tečiaus ji nėra pa- 
kaktinai galinga, kad val- 
dyti griežta spėka visose sa 

vo teritorijose ir kolonijose, 
ir kad tuom pačiu laiku ves 

ti karę su milžiniška rusų 
tauta.—Anglijos padėtis bu 
vo tvirtesnė, kada ji nesirė- 
mė ant spėkos, ant prievar- 

Žinios Ii Lietuvos 
Q« ^• "SĄ^j.»jĄ{įi"įT.^»m^ « 

KAUNO KRONIKA. 
—Gruodžio 5 dieną buvo 

švienčiama Kaune šešto ku- 
nigaikščio Margio pulko me 
tinės sukaktuvės. Buvo gar- 
nizono /bažnyčioj pamaldų, 
paradas, ir iškilmingi pietus. 
Įdomi tojo pulko metinio 
gyvenimo istorija. Nuo pat 
pirmos gyvenimo dienos, su 

sidarius tik vienai kuopai, 
busimasai pulkas pasižymė- 
jo kovos stiprybe. 
Visose svambiausiose kovo-j 

se pulkas ėjo pirmųjų ei-; 
lėj: Jeznas, Strasiunai, Stra! 
venikai, Girgulonys, Ldnte-j 
nai, žąsliai, Veivis, Suba- 
čius, Kupiškis, Panemunė, 
Rokiškis, Abeliai, Įlaukė, 
Šiaduvą '*• — visur pasižy- 
mėjo narsumu ir stiprybe. 
Tose visose kovose paėmė 
daugybę grobio. Būdamas 
Šiaduvoj, pirmas gavo su- 

siremti su bermontininkais. 
—Netrukus Kaune bale- 

to artiste Olga Ilinska ža- 
da įsteigti šokių ir plasti- 
kos mokyklą. Kreiptis Mic- 
kevičiaus gatvė 18—6 nuo 

5 lig 6 vai. vakare. 

I —Paštas ir tvarka. PaL'CO 
įstaiga yra viena tų, apie ku 
rią tenka girdėti butų ir ne- 

būtų dalykų. Čia duodu vie- 
ną faktą, kuris lemia ko- 
respondencijų laimę. Venas 
asmuo ties Perkausko kavi- 
ne norėjo įmesti laišką į paš 

j to dėžutę. Tuo tarpu gat- 
,vės sąžiningesni vaikai pa- 
! stebi, kad nemestų, nes iš 
ten kiti vaikėzai tam tikru 
budu moka praskėsti dėžutę 
ir išimt laiškus, kad nuo jų 
markes nusiplėšti. O žmonės 
siunčia laiškus ir paskui 
gi-umoja paštą jų siuntiniui 
žuvus. Be abejojimo, čia 
kaltas ne tik paštas, bet ir 
musų milicija, kuri neseka 
gatvės gyvenimo ir nepatai- 
ko tų ydų, kurios visiems 
žinomos. 

—Trečiadienį, gruodžio 
10 d. 7 vai. vak. Vilkolakyj 
bus viešas posėdis lietuviui 
aptiekoriui Gucevičiui Sto- 
ikai paminėti. Eina Balio 
Struogos ir Pauliaus Galau- 

tos. Dabar Anglijai gręsia 
pavojus daugiau, negu tam- 
siausiose karės laikotarpy- 
je. Todėl Anglijos val- 
džia apreiškia tokį nepasto- 
vumą politikoje, todėl ji 

i "bando", net, tarties su so- 

vietine Rusijos valdžia— 

Sj>VN^*?S> 

nes pranešimai. Ateiti kvie- 
čiami visi domintieji. 

—Manifestacijos. Gruo- 
džio 8 d. Kaune įvyko dide- 
lės manifestacijos del vo- 

kiečių bermontininkų žiaurių i 

darbų Lietuvoje. Manifes- 
tuojanti, pradėję eiti nuo Ro 
tušės, sustojo ties Ministerių 
Kabinetu, Vokiečių misija ir 
Generalniu Štabu. 

—Karo ligoninė. Dr. Sli- 
žio rupesniu lapkričio 30 d. 
sužeistiems ligoniams bu- 
vo surengtas koncertas, da- 
lyvaujant Dirvianskaitei, Ne 
zabitauskaitei Galaunienei 
ir Vaičkaus trupės artistams J 
Staniuliui ir Mačinskiui. Ne 
didelėje ligoninės* salėjė 
prisirinko daug sveikstančių 
ligonių. Graži Dirvianskai- 
tės muzika, skambios Neza- 
bitaukaitės-Galaunienės dai 
nos, juokinga Vaičkaus tru- 
pės artistų pastatyta kome- 
dijėlė ^Pramonės didvy- 
riai" k 

darė keletą malonių 
valandų musų šalies vaduo- 
tojams. Jie ilgai plojo ar-1 

tistams, dėkodami ir svei- 
kindami, kaipo pirmutinius, 
atėjusius atlankyti ir palin- 
ksminti ligonių. I. 

LIETUVOS PILIEČIU 
BALSAI. 

Deltuvos piliečių protestas. ! 
Deltuvos apielinkių gyven 

tojai spalių 6 d., 1918 m. mi 
tinge, apsvarstę Lietuvos 
padėtį ir lenkų dvarininką 
norus nukariauti Lenkams 
šias apielinkes, pavergti len 
kų jungui ištisus lietuvių so- j 
džius, dvarų darbininkus ir 
apgyvendinti dvarus lenkų 
žmonėmis, — smerkiame 
lenkų dvarininkų telkiamuo- 
sius legionus ir jų Valsty- 
bės ardymo darbus, ginklu ( 

rankoj atremsim visokią j 
musų tėvų žemės lenkų atei! 
vių kolonizaciją, ir stovim 
už tai, kad Lietuvos Vyriau 
sybė tuojau pradėtų dvarus 
bežemiams ir mažažemiams 
dalyti, atmindami, jog dva- 
ruose visi lenkų grobikų agi 
tatoriai, šnipai, komisarai 
spekuliantai ir kiti Lietuvos 
valstiečių priešai gauna ba- 
joro lenko pastogėj prieg-, 
laudos. 

Veikiau prie dvarų beže- 
miams ir mažažemiams da-, 

mtio! 
Šalin Lietuvos baudžiavos 

grąžintojus lenkus dvarinin- 
kus! 

Tegyvuoja narsioji Lietu- 
vos kariuomenė! 

Tegyvuoja Lietuvos vy- 
riausybė ir Anglų tauta, 
kuri musų šalį nepriklauso- 
mą pripažino. 

Įgalioti pasirašyti, 
Kareiviai , 

M. Dževeska ir K. Verkelis. 

L. G. D. 

$10,000.00 Kalėdinė. 

Pirma pusė pasiųsta; ant- 
ros pusės ižde pas Dr. J. Ku 
lis $1,754.42 

1. Ansonia, Conn. Skyri 
11. per p. A. G. Gudžiu- \ 
nas 450.00 

2. Chicago, Ill.Skyr. 2. 
per p. Petr. Misevičią 350.00 

3 Stamford, Conn. Skyr. 
50. per p. J. Klimas 16.00 

4. Cleveland, Ūhio Skyr. \ 10 per p-lę J. M. Baltru- 
koniutė 24.00 

5. Chicago, 111. Skyr. 3. 
per p. V. F Andrulis 382.49 

6. So. Chicago, 111. Skyr- 
5. per p-nė M. Patelienė 

51.00 
7. Pittsburgh, Pa Skyr. 

36 per p. A Žemaitis 300.00 ^ 
8. Chicago, 111. L. M. A. X 

D. per p. P. Balickienė 
181.20 

9. So. Chicago, Hl. Liet. 
Jaunimo Paš. Kl. per p. J. 
Trijonis 10.00 

10. Thorp, Wis. per p. F. 
Mikolainis 4.001 

11. Cicero, UI. Skyr. 6 
per p. K. P. Deolikis 115.00 

12. Chicago, 111. Skyr 47. 
per p. D. Žutautas .. 82.69 

13 Seattle, Wash. per p. 
J. Martinkaitis 5.00 
nuo Antanas Kaunas. 

Viso labo .... 3,765,80 
Kaip matot, antros pusės 

Kalėdinės jau sudėta $3,- j 
765.80. Trūksta tik $1,234.- \ 
20. 

Dr. A. L. Graičunas, 
Centr. Sekr. , l 

Kazimieras Misius (Char\ 
lie Millei ), tarnaujantis Lie- \ 
tuvos kariuomenėje, pajieš- \ 
ko savo tėvo Motiejius Mi- \ 
siaus (Mark Miller), kuris 
prieš karę gyveno pn. 634 
W. 18th St., Chicago, 111.), ir 
savo sesutės Barboros ir švo 
gėrio Juozapo Platkių, gy- 
venusių pn. 1312 Carroll 
St., South Side, Pittsburgh, ^ Pa. Mamutė Lietuvoj svei- ^ 

ka ir laukia atsakymo. Ad- 
resas : 

Kaz. Misius, Karo Belais- 
vių Sargybos Komanda, Miš 
ko gatvės No. 19. Kaunas, 
Lietuva. 

I 

Apsaugos Takas. 

(T$ra). 

Vėliau clasiprotėjo, kad kelias 

ga'i buti pavojingas ir baisus, 
kuomet jis miega. 

Ji prarado jo malonią pašne- 

ką ir švelnų glamonėjimą; jo 

gyvą jaiitrti atsil opimą žėd- 
nam sujudimui ir visas žiny- 
bas, kurios apirr^šė statesnės 

pakalnės lygumą. 
Ir jos jaunutės rankos neb- 

jautė sunkios puikaus miegan- 
čio vaiko uaštns. 

P Ji nuolatai žingsniavo savo 

drebančiomis kojomis pakalnė- 
n:is, kurios c jo vis statyn ir 

s.tatyn. Ji nešė kantriai savo 

naštą ir nepyko, ant ji s. 

ilgios valandos pralėkė. Ir ji, 
kuri nuolatai ėjo ir neilsėjų 
pakely), nuvargo dabar ir ne- 

išgalėjo toliau eiti, — kopties 

ant augs'iesnės statumos. 
— Jau laikas atbusti, bran-j 

j^ioji Meile! — ji/šaukė, suk-Į 
dama mylinčiu rupesčiu sus- 

tingusia ranka, kuri laikė ap- 
glebusi jes pečius, — dabar 
šalta, sulinkusi ir nemaloni. 

Švelnus šarąHai- buvo a tau-j 
>ę, nekrutą ir ramus. Meilės j 
akį* pusiau užmerktos. lš-pr> 
voko vien ref lėkti ve šviesa te- 

švietė. Saldus, malonau- 
džiaugsmo spindulys nebeini r- Į 
gavo ant jos, kuri žiurėjo į šią j 
amžinąją misterija ir ašaroj 

Ji šaukė: 
— Meilė mirė! Meilė mirei 

ir dingo! 
— Meilė išnyko! 
Ji verkė ir lauže sava.anka^j 

žadėjusi ant mažyčio pavidalo i 

kuris gulėjo ramiai ant jos nu- 

vargusių kelių. 
Ir, pagalios, jos sujudintai 

sielai atėjo ramumas. Jds Su- 

menkėjęs veidas kalbėjo giliau 
sias mirti is. Ji pajautė .omenies 
reteži, seka^į eilę už eilės ilgą- 
jį mirusiųjų gyvasčių retežį, 
kurios išrodė teikiančios jai 
tūkstančius šios gailestingos 
kančios priežasčių. 

— Meilė mirė. Meilė negali 
mirti,..— ji vėl šaukė. 

I r atsigrįžusi prie puikaus, 
nekrutančio, letargiška i-mie- 
gančio dievo, paėmė jį ant ran- 

kų ir nunešė ten, kur pievos, 
žolės ir gėlt.; buvo ištaisiusios 
tink/ama 1 »vą jo dievybei. 

Ji apkrovė jį puiki mis, sal- 
džiausiomis laukinėmis gėlė- 
mis. 

— AŠ pamenu dabar gerai, 
tai buvo visuomet-taip, — ji 
murmėjo, slėpdama jo veidą 
nuo m'kiN'egės. 

— Meilė apsargina aka ku- 

i riuom Jaunybė turi eiti, — ap- 
I sargina ir marina vieno ranku-Į 
se. Bet taip viskas tik išsiro- 
do. Nemaruolis vis gyvena,' 
nors Jaunybė k turi apleisti, 
savo tuščia, įtveriama langę! 
ir eiti savo keliu viena. | 

— Ji turi mokyties dirbti bu 
jo malonaus palytėjimo ir mei- 
lingo balso. Ji turi padėti nešti1 
brangia našta ir apdengti ja že- 
mės kvepiančiomis gėlėmis! i 

Iš tolimu puikiu augšteny- 
bui dabar leidosi žemyn vie- 

nas, kuris buvo atėjęs pasitik- 
ti išplėštą iš jaunikaičio kimo 
siela. 

Tai buvo uaujas vadas.' 
: Jis vedė ja taku. kuris darė- 
Į Si vis statesnis ir statesnis su 

kiekvienu žingsniu. Jis paėmė 
ios ranka šaltu paspaudimu, 
kuris didžiai skvrėsi nuo pir- 
mojo Meilės paspaudimo. Ji su 

į drebėjo, kuomet jo pirštai da- 

Jif.kIu ėjo pakalne zigza- 
silietė josios pirštus. 

gaiš. 
— Ir palengvėle tinant yra 

daug lcngviaus kopties ant kal- 
no, — prašneko naujasai va- 

das. 
— Ir su amžinybe, kaipo pa- 

veldėjimu, vienas niekad nerei- 
kalauja skubinties savo keliu. 

— Meilė sparčiai vijo mane 

mano keliu, — atsakė moteriš- 
kė. 

— Ir jis, kuri vadinai Mei- 
le, tuojaus paiilso-nuva>rgo ir 
meldė tavęs, kad neštumei, kuo 

m et jis miegojo \š ži- 
nau.... aš žinau, brangioji 
širdis! — atsiliepė vadas. 

— Ar tai nebuvo Meilė? — 

klausė stebuklingoji moteriu- 
kė. 

— Dalis jos; kit-kas 
— Taip?! — šaukė moteriš 

kė. 
— k i t-kas -a v i meilė. 
— kurioji dalis buvo Mei- 

lė? — vėl klausė moteriškė. 
— Toji dalis, kurią tu pati 

^ 

žeidei. Toji dalis buvo visą Mei 
lė! Kitos visos dalis — savi-, 
meile! 

— Rožinės Iliuzijos išduoda 
rožinę skaistybę nematomam 

išblyškusiam pavidalui. 
Ausis sangalvingu dideliu 

įsimylėjimu negirdžia balso 
to, kas šaukia užpakalyj pasal- 
dintu geidulio t;c<nų. 

— Mirtina širdis, dar liešiul 
i 

nepakaktinai dieviška pažinti 1 

dieviška Meile, neatsiskirta C 7 

nou emocijų, kuries yra paėju- 
sios iš klaidingo ir glamonė- 
jančio ekstam J 

— Eik, brangiausioji širdis. 
Nesistebėk perdidžiai j ši m«v 

žytj pil-ekalnėlį, paskuidrint;. 
gėlėmis ir žolynais, kuriuos tu 

apkaišei ant lavono kapo. kurs, 
niekad neturėjo tikros Meilės* 
Neliūdėk labai šio pavidalo. 
1 'asisniagink. Eik.... 'I en 

anapus Įmaino viršūnės — toli. 
regimai, anapus žemės tam- 

siu apielinkių, kurias tu t u.")- 

jaus pereisi — susirasi Meilę, 
kurios tu esi dalimi, — tikro- 
sios Meiles dalės, o ne( tos, kuri 
neįstengė padaryti jo tobulu 
dievu! 

— Kai]) tavo vardas? — pa 
klausė stebuklingoji moteriš- 
kė. 

— Protas, — atsakė naujas 
vadas. 

Jis žiurėjo Į ją šaltais po- 
draug ir maloniais nusišypso- 
jimais. Jo besistebėti j imas Į ją 
buvo kaip šviežias, saldus ii|\ 
lengvas vėjelis, pučias iš sau- \ 
lės nukeptu lygumu.- 

— Kaip jie varlina tą daubą 
ten t -lybėje, — tą vietą, kiui 
saulės šviesa banguoja ir gra _ 

žios. maloni >s gėlės prikvepina \ 
visą šiltą orą savo saldžiu 

kvepėjimu? 
— Toji vieta yra vadinama 

Iliuzijos Dauba. 

(Bųs daugiau). 



RAGINE, WIS. 

Sudarytas bendras komite- 
tas pardavinėjimui Lietuvos 

valstybes Bonų. 

Aštuonios draugijos iš- 
rinko atstovus ir iš atstovų 
sudaryta Racino lietuvių sto 
tis pardavinėjimui L. V. Bo- 
nų. Apie sudarymą stoties 
pranešta centrui ir laukia- 
ma pilnų informacijų. Ga- 
vę pilną įgaliojimą pradė- 
sime darbą. Racinas mano| 
išparduoti L. V. B. nema-i 
jįsiaus kaip už $100.000, o| 
gal ir dar viršaus. Tat gerb.1 

į Racino lietuviai pirkime vi- 
1 si, kas su tūkstantine, kas 

i su penkšimtine, su šimtine, 
ar penkiasdešimtine — visi 
pirkime pagal išgalę. 

L.G.D. 15 skyrius 1920 
metams išrinko valdybą iš 
šių ypatų: pirm. — J. Pi- 
lipavičius, sekr." — Povilas 
Sinkus, ižd: — Franciškus 

^Andrijauskas, iždo globėjai 
r— A. Darkintas ir M. Kas- 

paraitis. 
Organizatorius L. G. D. j F. Andrijauskas praeitą ne-j dėlia prirašė prie L. G. D. j 

15 skvr. 3 narius: Matekai- 
tį Praną, Oną Matekaitienę1 
ir Juozą Stankų. Gruodžio 
21 d. buvo prakalbos baž. 
svetainėj. Kalbėjo vietos 
klebonas. Kalbėtojas savo 

kalboj pasakė, kad atvežtos 
pardavinėjimui L. V. Stam- 
pos ir kad padaiyta negeri 
pianai joms pardavinėti. 

Apie pirkimą Liet. Valsty 
bes Bonų jis pasakė, kad rei 
kia pirkti, bet, sako, aš ne-i 

noriu, kad mane vadintu- 
met melagium.. D;<vė pa-| 
sargą, kad jeigu Lietuvos 
valdžia pultų, pražūtų ir 
pirkti Bone i. Daugumas 
įmonių dabar kalba, kad ku 
nigas sakęs, jog nėra užtik- 
rini/no ir jie nepirksią. Dau- 

j gumas nesuvfrato kalbėtojo 
prakalbos ir kalbėtojas kal- 
tas, kam tokiu laiku puldo 
žmonių dvasią, kuom ;t ji 
reikia stiprinti. 

Mes gerai žinome, kad 
Liet. valdžia y:? ir h as ant *v 
visados, tat ir pirkę L. V. 
B. bukime tikri, kad mus 
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DOMININKAS 
N AKUTIS 

persiskyrė su šiuo pasauliu Sau- 
»io 12 dien;}, Ligonbutyje su- 

laukęs 33 metų amžiaus. Kūnas 
tapo pargabenta* po numeriu 

3641 S. Wallacft St. VSIionia pa- 
ėjo iŠ Kauno rėdybo* Ir apskri- 
čio, Grinkiškio parap., sodžiaus 
Kubilium?. -imrrikoj išgyveno 
14 moty. 

Laidotuvės įvyks Pčtnyeioje, 
fftutio 16 d., 9 vai. ryto i Tau- 
tiškas kapir es. 

Giminės ir pažįstami prašomi 
AtJlunkyii J sormenis. 

} Laidotuvėmis užsiims visiems 
perai žinomas graborius Stasys 
F. Mažeika. 

pinigai nežus ir gausime ge- 
rą nuošimtį. 

M. Kasparaitis. 

Racinėje rastų sau vietą 
lietuvis chorvedis. Birutės 
choras yra. bet nėra vedė- 
jo. Mums tokio reikia, kur 
dienos laiku dirbtų dirbtu- 
vėje, o vakarais duotų lek- 
cijas dainoriams. 

Meldžiu kreiptis šiuo ad- 
resu: 

M. Kasparaitis, 1204 
Bluff Avs., Racine, Wis. 

i 

Vv ATERBURY, CONN. 

Waterburyj yra daug d ai 
lės draugijų, tarp kurių žy- 
mią vietą užima "Varpo'' 
dramatiška draugija; ji su- 
lose didesnius veikalus ir 
tik šiuomi laiku ji lyg biskį 
tarytum ko laukia Ar tas 
yra del neturėjimo gerų vei 
kalų, ar delke, nežinau. 
Kaikarie "V^o" dr-jos I 
nariai turi nepagirtinas ypa 
tybes; jie kartais perdaug 
augštai save stato ir berei- 
kalo niekina kitus; tas nau- 
dos neatneša nei jiems, nei 
draugijai. 

Paskutiniu laiku tapo iš- 
rinkta nauja "Varpo" dr- 
jos valdyba, kurion įėjo: 
pirm. Osteika, už. rast., S. 
Kazlauskas, fin. rašt., M. 
šeštokiutė, M. Staugus — 

iždininkas. Pasitikima, kad 
nauja valdyba rūpinsis, kad 
nanų tarpe butų draugišku- 
mas, o per narius ir pati 
draugija nužengs 'pirmyn 
dailės srity j. 

A L. T. Sandaros 11-ta 
kp. šiuomi laiku irgi pradė- 
jo kiiii augštyn. Kaip narių 
skaitlium, taip ir darbštu- 
mu. Šių metų valdyba: pir.< 
A. Aitukonis, fin. rast. — 

Urbanaviče, prot. rašt. —K. 
Paulauskas. PaaesUpietis. 

MINNEAPOLIS, IR ST. 
PAUL, MINN. 

Čia šitame dvimiestyj, j 
nors nedaugiausia yra lietu-] 
vių, bet jų negalima nupeik- j ti už nesidarbavimą tau- 
tos labui. 

Pereitą rudenį čia susi- 
tvėrė L. G. D. 13-tas sky- 
rius ir jau į tą trumpą lai- 
ką gavo virs 80 narių; iki 
šiol pasiųsta jau į centrą 
$164.00 metinių duoklių. 

Paskutiniu laiku buvo su- 

manę išleisti Fordo automo- 
bilių išlaimėjimui; visi iš- 
sijuosę darbavosi, kad par- 
davus tikietus. Ir sausio 3 
d. šių metų buvo traukimas. 
Laimė papuolė airišiui C. R. 
Calin, 1516 — llth Ave. So. 
Minneapolis. Pinigų už ti- 
kietus surinkta apie $680.- 
00. Kaip greit komitetas ap- 
mokės išlaidas, likusieji pi- 
nigai bus pasiųsti į centrą 
Sykiu su laimėjimu Fordo 
buvo balius, kuris nusisekė 
puikiai; (visi buvo linksmi 
ir užganėdinti. Pelno rodo- 
si liko $28.00. Pinigai bus 
pasiųsta } centrą. 

BnmmmmfBsmimmmn 
: PIRMA NEGU PIRKSI, AUK MU5Ų KAINAS 

ANT DURU. LENTU< RĖMU IR STOGAMS POPURIO 
Specialiai: Maieva nialevojimui stubu iž vidaus, po $1.50 už galonu 

CARR BROS. WRECKING CO. 
8003—31/33 SO. ilALSTED STREET, (JHICAGO, ILL. 

UBĘKTY BOND? 
Mes penKame Pergalės Bondus pilna parašytąja * ■ 

*erte. ir Laisvės Bondus piina pinigine verte. 

S'Srja 2S5? 1 - SACKHE1M & CO. 
B 

Utarninkais, Ketv ergai# 1335 MIIAVAŲKEE AVE. S 
ir Subatomis 9—9 tarp Pauliua ir Wood St3. X 

O dabar visi lietuviai at- 
kreipkite atydą į ateitį. L. 
L. A. Draugija laikytame su 
sirinkime, sausio 4 d. taip 
kit-ko nutarė numažinti įsto 
jimo mokestį iki pusės kai- 
nos per porą mėnesių laiko. 
Atminkite, kad laikas grei- 
tai praeina; taigi sutikęs ku- 
rį šios draugijos narį, pašne- 
kėk ir prisirašyk prie L. L. 
A. draugijos, arba rašykite 
tiesiai dr-jos raštininkui. Vai 
dybon 1920 metams yra iš- 
rinkti sekanti nariai: Pir- 
mininku, A. Masis, vice-pir. 
P. Kaškevičius, raštin., M. 
J. Bieža, fin. rast., T. Kibar 
tas, kasierium, M. Sabaliaus 
kas. 

M. J. Bieža. 

PITTSBURGH, PA. 
Sausio 8-tą d., 1920 m. 

Šv. Kazimiero mokyklos sve 

tainėje atstovai parapijų, 
įvairių draugijų, kliubų ir 
t.t. susiorganizavo į komite- 
tą Pittsburgh'o kolonijoje 
pardavinėti Lietuvos Lais- 
vės Bonus. Ger. kun. J. J. 

Sutkaitis atidarė susirinki- 
mą ir 25 atstovai užsiregis- 
travo. 

Į valdybą išrinkta sekan- 
tieji: Pirm. —J. G. Milius, 

j Rašt. — A. M. Sutkaitė, Ižd. 
j— Konstantas Stravinskas. 

Sausio 15-tą šio mėnesio 
įvyks sekantis susirinkimas. 
Šiame susirinkime tikimasi 
turėti visas instrukcijas ir 

i blankas iš Lietuvos Finansi 
nės Misijos. 

Draugijos, korporacijos, 
etc. kurių representantai ne- 

pribuvo, malonėkite prisiųs- 
ti savo atstovus sausio 15, 
1920 m. į Šv. Kazimiero 
mokyklos svetainę, So. 22 
ir Jane Sts., 7:30 vai. vaka- 

re. A. M. Sutkaitė, 
Raštininkė. 

Krasos dėžute. 

Atbudusiam. — Mes jusų 
įrašinė1] sutrumpinome, ap- 
leisdami iš jo vietas apie 
kunigo pareigas ir kitus to- 
lygius dalykus. Tas musų 
nuomone, laikraščiui nepri- 
valo rupėt. 

DR. S. RIEŽIS 
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. 
Nedaliomis 10 iki 12 vai. 

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

Vanlandos iki 10 ryto. 
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Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bltters yra pri- 

pažintas Washlngtone, D. C. už tlkrį 
ir geriausiu gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik jauSląs viduriu nesveikatą, 
skauda po krutinę, vk'.urių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą. 
str6nų Ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigl, kurie Jaučiatės 
nykstant tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.60 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bluerls įs šaknų žievių žo- 
lių sdklų Ir žiedų, Ir nfira pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Oallma gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
Jeigu negali gauti, ta prlslųsk money 
orderiu pinigus, o mes gave pinigus ir 
užsakymą klek reikalaunat tai pristų 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prislųsklt 
tikrą lr aiškų savo antrašą ir raš.-kit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., 

618 W. 31st 8t., Chicago. III. 

11111 m u 11 < m 11111111 n t; 11 1111 

Phonc Canal 257. 

DR. C K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 ild 12 ryto ir 2 iri 9 rak. 

1739 SO. HALSTED STREET 
CHICAOO n 
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Severos Gyduoles užlaiko 
HeiinynoH sveikvit.i. 

Kosulys 
yra tai vienas lymptomas, kuri pa- 
prastai draugauja porialimams, gri- 
pui ir tokiems nesmagumams, kuri* 
užgauna kvėpavimo triubelei. Toki- 
ame atvejyje reikalinga* vaistas, kurs 
nevien apmalšina uždegimą, bet karta 
sulaiko irltaclJa lr kosulį. Rasi, kad 
nėra nieko goresnio už 

evera's 
Balsam 
for Lungs 

(Soveros Balsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai ftinomas nuo 1881 metu, kaipo 
vienas pasekmingiauiiu vaistu nuo 
perfiallmo, užkimimo lr kosuiioi ypa- 
tyngai jeigu kosulys paeina nuo kvė- 
pavimo trlubeliu uždegimo. 11 priežas- 
ties spaimodllko smaugni^o arba ip- 
fluenio*. Kainos: SS et ir 1 et. taksu, 
arba 50 ct. Ir 8 ot. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose. 

Sevoroa Lietuviška* Kalendorius 
1020 metama duodamai dovanai! Pa- 
praiyk nuo mvo a^tlekeriau*. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA 

Phone Bouleva.*d 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, Iii. 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 &0. LA SALLE STREET, 

\ CHICAOO, ILL. 
Telephone Central 3644. 

Valandos: 9 ryto iki 5 vak., 
Subatomls: 9 iki 1 po piety. 
VEDU VISOKIAS BYLAS 

VISUOSE TEISMUOSE, 
i Egzaminuoju Abstraktus per- 

kant arba parduodant Namą, 
Lotą arba Farmą, ir {.adirbu 
visokius Legallakus Dokumen- 
tus.Suteikiu patarimus ir sko- 
linu Pinigus ant Pirmy Mor- 
tgičiŲ, ant lengvų pąlygy. 
Weet 8ide Ofisas atdaras va- 
karais nuo 7 iki 8:30 vai. 
Viršum Metropolitan State 
Bankos, 2201 W. 22nd St., 

! Cor. Leavitt. Tel. Canal 2652. 
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W CentraleEuropa 
Žiuri In Ameriką 

'The 
Inter-racial 

Councll 
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]-[ERBERT HOOVER šiaip sako apie 
Europos vaikus: 
1 / '1" 1 

"Jie mirs tūkstančiais, jeigu jiems 
nebus suteiktas maistas ir prie- 
žiūra pašalinių įsikišimų." 

Jis parvežė žinių iš Europos apie sąlygas ten esančias, apie kurias k "c.k v ienas draugas, gimi- 
naitis, geros širdies vyras ir moteris privalo žinoti. 
Jis tą viską pasakė čiagimiams Amerikonams ir jie atsiliepė į jo šauksmą. 
Padėtis blogėja žiemai besiartinant. Jis neturi užtektinai maisto vaikams ir jam yra reika- 
linga parama kiekvieno Svetimgimio, organizacijas ir biznio Amerikoje. 
Pono Hooverk) uždaviniu buvo surasti greitą ir tikrą budą suteikti pilnas žinias ir nuro- 
dyti vargus Europos, Amerikoje gyvenantiems svetimtaučiams, kurie noriai šelpia savo vien- 
taučius, kuomet jie zta ko jiems reikia. 
The Jnteir-racial Couneil, suorganizuotas 1919, buvo pilnai prisirengęs ir galėjo jam prigel- bėti šiame reikale. Jis yra stipriu grandiniu, tarpe tų, kurie reikalauja pagalbos ir tų, kurie 
noriai suteikia. 
The Iuter*racial Couneil gali tai atlikti, nes jo dalis susideda i> narių jusų pačių tautos. Tie 
nariai buvo rekomenduoti jusų pačių draugijomis ir spauda, ir jie darbuojasi, idant tarpe at- 
keliavusių čia į Ameriką užsimegstų stipresni ryšiai. 
Jo nariai gerai supranta, kad vien tik susipažinus jie gali suprasti ir pagelbėti išrišti Mau- 
simus, kurie yra bendri jiems visiems. Jie numano, kad tik apsimainant muminėmis jie ga- li išmokti vertinti ir gerbti vieni kitų papročius ir idealus. 

% 

Idant suartinus arčiau vienus su kitais, The Inter-racial Couneil buvo įsteigtas ir dabar, ka- 
da rasės yra susiartinusios, jis deda visas savo pastangas, idant prigelbėjus 1 looverio orga- nizacijai rinkti pašalpą tarpe Amerikos išeivių idant išgelbėjus Centralines Kur pos vaikus 
iš mirties nagų. 



Vietines Žinios 
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SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Chcagos Lietuviu Tary- bos išrinktoji Komisija Lie- 
tuvos Laisvės Paskolos rei- 
kale šiuomi praneša, kad 
Komisijos posėdyje, laikyta- 
me sausio 13 d., (1920 m.), 
liko nutarta tuoj pradėti pri- 
rengiamąją darbą Lietuvos 
Paskolos reikale. 

Išrinktieji Tarybos posė- 
dyje sausio 9 d. Chicagos 
kolonijų lokaliai komitetai, 
malonėsite NEVILKINANT 
kiekvienoj kolonijoj sušauk- 
ti susirinkimus, išrinkti val- 
dybas ir sukviesti subskrip- 
cijų rinkėjus, krie pasiža- 
dėtų pardavinėti Lietuvos 
Bonus, kaip tik gausime tam 
tikras knygutes iš Lietuvos 
Finansinės Misijos. 

Broliai ir seserįs! Tėvy- 
ne-Lietuva šaukiasi musų pa 
gelbos, ji kreipiasi j Ameri- 
kos lietuvių visuomenę, kad 
ji stotų pageibon — i?*toriš- 
kan kvotiman savo pilietiš- 
ko pribrendimo. Todėl visų 
politiškų pažiūrų lietuviai, 
3tokime benclran darban — 

padarykime pinigiška savo 

parama ir darbu Lietuvą 
Laisva, Demokratiška, Ne- 
priklausoma Respublika. 

Pirm šaukimo susirinkimo 
malonėsite susinešti su Chi- 
cagos Centro Stotimi asme- 

niškai arba per telefoną. 
Centro stotis paskirta Uni- 
versal State Bankoje — 

3252 S. Halsted St., Telefo- 
nas Drover 700 arba 701. 

F. P. Brachulis, Prez., 
J. I. Bagdžiunas, Vice- 

Prez. 
J. J. Elias, Iždininkas, 
Stasys Valančius, Sekr. 

BRIGHTON, PARK. 
Pas mus irgi susitvėrė lie- 

tuvių jaunimo ratelis—"Lie- 
tuvių Dailės Ratelis." Jo tik- 
slatf—lavinties lošime tea- 

trų, dainuoti visokias gra- 
žias dainas, lavinties muzi- 
koje, šokti lietuviškus šo- 
kius, žaisti visokius žaislus 
ir tt. 

Ii. D. R. konstitucija yra 
sudaryta sulyg R. K. baž- 
nyčias pamatų. Ekstra su- 

sirinkimas atsibuvo saus. 14 
d., seredoj, 8 vai. vak, baž- 
nytinėj svetainėj—4400 So. 
Fairfield Ave. Paprasti su- 

sirinkimai atsibus pirmą mė 
nesio seredą minėtoje sve- 

tainėje. Prie Ratelio gali pri 
gulėti vyrai ir mergaitės. 

Korespondentas. 

CICERO, ILL. 
Pas mus tuo tarpu viskas 

ramu, nes vietos draugijos 
mažai veikia visuomenes dir 
voj. Gal įvairių draugijų vai 

dybos naujai išrinktos 1920 
metams veiks d augi aus — 

pamatysime. 
Tarpe vietinių lietuvių 

daugiausiai kalbama apie 
pastatymą naujos svetainės, 
kurios tikslui ir bendrovė jau 
yra susitvėrus ir turi net sa- 

vo du lotu su namu nusipirkę 
ir išmokėję $7,500.00. Ka- 

dangi čia visuomenės svetai- 

nės nėra ir smuklininkai sa- 

vo svetainėles pradeda už- 

darinėti, tai lietuviams ver- 

kiant reikia statyti savo sve- 

tainė, nes vėliaus gali pri- 
seiti laikyti susirinkimus tuš- 

čiuose lotuose. Nors čia ran- 

dasi bažnytinė maža svetai- 
nėlė, bet vistiek ne visos 

draugijos gali sutilpti, o ki- 

ta ne vici nori sk>kius turėti 

bažnytinėj svetainėj, nes. 
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sako, ten vieta melstis, o ne 

šokinėti. 
Minėtos svetainės staty- 

mui norčjo užkenkti ne tik 
be supratimo lietuviai, bet 
ir vienas žydelis vardu "Kai 
nas;" nežino j ar jis paaino 
nuo to Kaino, kuris užmušė 
Abliu, bet tiktai gerai žinau, 
kad jis norėjo užmušti vei- 
kimą svetainės statimul; 
nors jis gerokai praturtėjo 
daugiausiai iš lietuvių. Vė- 
liaus jis atsiprašė lietuvių ir, 
turbūt, nebekenks. Eina gan 
das, kad čia statyc milžiniš- 
ką svet'iinę. 

Antanas. 

Rocheateriečiai mokyklose. 
Pereitas metais iš plačiai 

žinomo gėlių miestelio at- 
keliavo į Chicago poni Elz. 
Petrėnienė ir p-lė Elena Šul- 
ciutė su tikslu lankyti mo- 

kyklą. 
P-ni Elz. Petronienė nors 

vedusi moteriškė, bet mylin 
ti apšvietą. Dabar lanko vi- 
durinę mokyklą dienomis. 

P-lė E. šulciutė, vieninte- 
lis buvęs Rochesterio lietu- 
vių katalikų žiedas, lanko 
irgi vidurinę mokyklą. E. 
Šuleiutė yra jauna mergina! 
su dideliais gabumais. La-j 
biausiai .palinkusi prie li- 
teraturos ir ateityje tikima-1 

:i susilaukti gabios moters' 
rašytojos. Būdama apsupta 
sunkiomis aplinkybėmis, ne- 

dali ji pašvęsti dienos lai- 
ką del mokslo, bet turi mo- 

kyties vakarais. Ji baigs 
mokyklą pabdgjj šių metų 
ir paskui stos universitetan 
i tiesų skyrių. 

Katalikų srove susilauks 
jos darbų. 

Paskutinėmis dienomis 

taipgi teko susidurti su po- 
nu šemaška, tautiečiu, kurs 

irgi lanko vidurinę mokyk-' 
lą. 

Visi jie lanko Hoffmano 

prirengiamąją mokyklą; ji j 
randasi ant Robey St., neto- 
li Mihvaukee Ave. 

Kas norite mokslo, aps- 
vietoa, neatidėliokite die- 

nos, valandos, — taigi sto- 

kite į eiles mylinčių mokslą. 
*Iašlait£. 

AR NORI PAMATYTI: 

1. Lietuvos Prezidentą ir 
Sleževičiaus kabineto minis- 
terius? 

2. Lietuvos kariuomenę 
Kaune? 

3. Lietuvos raitelius su 

ge*. Žukausku? 
4. JLietuvos orlaivius (la- 

kioj ant, ? 
5. Lietuvos prieplauką 

Klaipėdą? 
i 6. Lietuvos vaikučius-naš- 
laičius ir jų šelpčją-prižiurė- 
toją Aldona Šliupiutę — 

Kaune? 
7. Lietuvos ir Latvijos ka- 

nuoles Liepojuje? 
8. Lietuvos gyventojams 

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

lima bus pamatyti sausio 
15 d. Mildos didž. svetainėj 
— 3142 S. Halsted Ster 

Lietuvos reikalams skiria- 
ma 40 nuošimčių nuc įplau- 
kų. 

ATSlIMKITE LAIŠKUS. 
Didysis pastas, įėjimas 

nuo Adams st. pas skelbia- 
mąjį langą. 

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

MIKO PETRAUSKO 
KONCERTAS. 

Visiems cliicagiečiams prane- 
šu, kad MiV > Petrausko koncer- 
tas, kuri jau rengia Chicaros 
"I '.irutė", atsiims Central Mu- 
sic Hali, prie \\'al>ash Ave. ir 
\'an P.uren St., seredoj, sausio 
28 d-, nuo S: 15 vai. vakare. Ti- 
kietai jau yra atspausdinti ir vi- 
sos vietos rezervuotos; tikietų 
kaina sekanti: Si.50 apačioje. 
$1.00 balkone ir $2.<\> "baksuo- 
se"- Tikietus jau galima gamti 
sekančiose vietose: 

Ale k MieeviČius — Drover 
3<y*), P». Digris — Yards .|Si2, 
K. Vilkeviėius — Yards 2935, 
"Lietuvos Admin. — 3253 So- 
Morgan St. A. M 

SUSIRINKIMAS VISiJ NA- 
RIŲ CHICAGOS LIET. TA- 
RYBOS ATSIBUVO 1, 9, 20. 

Pranešimai: per Egz. Kum- 
t. Francijos pripažinimas Lie- 

tuvių Legacijos Paryžiuje. 
2- Lietuvių Militarčs Misijos 

ir jos organizavimas Lietuvos 
Sargų. 

3. 'Atsišaukimas p- Tarno Naru 
ševičiaus ir neteisingai apšmeiži- 
mai- Nutarta išnešti tam tikrą 
užuojaa tos rezoliuciją. 

Laiškai nuo Egz. Komiteto: 
'Pasįportai ir liudijimai,—pra- 

nešta, kad jokia 'laryla negali 
liudijimų daryti; šis klausimas vi 
siškai uždarytas per narius Ta- 
rybos. 

Atsišaukimas Amerikos Lietu- 
vių Kareivių Org-, — nutarta iš- 
nešti tam tikra rezoliucija, už- 

ginant Susivienijimą Amerikos 
Lietuvių Kareivių./ 

Laiškas iš Taiutinės Tarybos: 
Diktacija to laiško atmesta be 

uavuno atsakymo. 
Komisija rezoliucijų ir važia- 

vimo i \\ ashingtoną, prie prez. 
VVilsono praneša, kad yra prisi- 
rengus važiuoti ant pašaukimo- 

.Išnešta tam tinkanti rezoliuci- 
ja del atidarymo kampanijos par- 
davinėjimui Lietuvos Paskolos 
Bonų. 

Išnešta ir užkirta, kad tikra 
komisija butų išrinkta iš ii na- 

rių; išrinkti ir užkirti sekanti: 
liradcjjulis, Elias, Kareiva, Kru- 
konis, Bagdžiunas, Butkus, Eval- 
das, Dūdas, Trijonis, Zimontas ir 
Valančius. 

■Išdirbimas sistemos: kad butų 
paduota 21 veikiančiam komite- 
tui sekančiame susirinkime. 
Išnešta ir užgirta, kad tam tikra 

rinkta 3 nariai iš kožnos kolo> 

nijos del organizavimo komiteto 
savo kolonijose, sekantis: 

Britlgeport — Tamuliunas, 
Dim.ša ir Šidlauskas- 

18U1 Street — Kastėnas, And- 
rulis ir Kazlauskas. 

ilriįhton Park — Bicžis, Mic- 
keliunas ir Stasiulis. 

North Side — užkvietimas per 
laišką. 

Roseland — Stonkus- 
Town of Lake •— \ iskontas, 

Puteikis ir Geležinis. 
\Vest Side — Milaševičia ir 

užprasymas jų Tarybos per laiš- 

ką. 
Cicero — užkvietimas per laiš 

ką. 
South Chicagoje — Trijonas- 
Suorganizavimas visų koloni- 

jų turės būti gatavas bėgyje 2 

savaičių. Sistema ir planas tu- 

rės burti gatavas bėgyje vienos 
savaitės. 

Susirinkimas uždaroma per 
prez- Butkų apie 11:30 vai. nak- 
nes. 

Pasarga: Komitetai ir Orga- 
nizatoriai Lietuvos Laisvės Pa- 
skolos pardavinėjimo Bonų, tė- 

mykite dienraščiuose pilnu pra- 
nešimu, informacijų ir sušau- 

kimų susirinkimų del šio svar- 

baus darbo. J- P. Evaldas, Sekr. 

Birutiečių domai. 
Sį vakarą punktuališkai nuo 8 

vai- Mark YYhite svetainėje įvyks 
/"Birutes" \ repeticija, j kurią 
kiekvienas narys, kaip lošėjas, 
taip ir dainininkas privalo pri- 
būti. Jau liko tik dvi savaitės 
prisirengti .prie "Išeivio", — Tai 
gi visi prie darbo! A. M. 

Chicagiečiams žinotina- 
Keliolika kriaučių šaukia susi- 

rinkimą pasitarimui — ar rei- 
kalinga tverti kooperaciją rūbų 
siuvimo Lietuvoj ? 

Susirinkimas įvyks Nortlisidėj 
ketverge, sausio 15 d., 8 v. v., 

Liuosybės svetainėj — 1822 Wa 
bansia Ave- (kampas Girard st.). 

Chicagiečiai, indomaujantįs tuo 

klausimu, ypač norintieji važiuoti 

į Lietuvą nepamirškit atsilanky- 
ti. Kviečia Sumanytojas. 

WEST SIDE- 
Prakalbos ir krutamieji pavei- 

kslai įvyks ketverge, sausio 15 
d-, 7:30 vai. vakare, Meldažio 

svetainėje — 2244, W. 23-rd PI- 

K.llbės adv. F. P: Bradchulis, 

ir Dr. A- l. Ijraiėunas; anglis kai — Jesse W. P>rooks, Pli. I). ir Dr- J. I\. L. IIimt; pertrau- komis (laimios p-lės Staniuliutės. 
Lietuviai kalbėtojai aiškins apie Lietivvos-'Pėvynės padėjimą, o 

taipgi siekius a riba pasiryžimus Lietuva' < i- Draugijos. Lietu- 
viams .eikėtų atsilankyti kuo- 
sljaitlingiausiai ant siu prakalbų,' kur viskas l>us dykai ir dar, prieg 
tam, bus rodomi indomųs kruto-; mi paveikslai. 

Prakalbu įrengimo pirm., 
Juozas Vaitkus- 

Nepamirškite 
Pamatyti šiandien (sausio 15 d.), 
vakaue, Lietuvą ^krutančiuose pa- veiksluose — "Mildos" didžiojoj 
svetainėj — 3142 So. Halsted St. 
(ant 3-čių lubų)- Pradžia 7:30 
vai. vak. Be abejonės kiekvienas 
pasistengs pamatyti' Laisvą Tė- 
vynę po tokios baisios visasvie- 
tinės audros. 

CHICAGOS LIETUVIU 
TARYBA. 

S'ekanėios dvi rezoliucijos iš- 
neštos per Chicagos Lietuvių Ta 
rybą susirinkime, laikyta.ne sau- 
sio <) d.. 1920- 

l'žgyrimas Sus'vienijimo Ameri-Į kos Lietuvių Kareivių. — 

"Kadangi Susivienijimas Ame- 
rikos Lietuvių Kareivių kreipėsi 
prie C'hicagos Lietuvių Tarybos, 
.prašant užgyrimo minėtos orga- 
nizacijos, todėl C'hicagos Lietu- 
vių Taryba 111 i giria jo karžygiš-j 
ką dvasią, nesirengiant kov; n \ 
11/ Lietuvos Laisvę, ir vėlina 
Susivienijimui Amerikos ,Lieti.- 
vių Kareivių goriausios ku 'ies". 

Užuojautos Rezoliucija Gerb- T. 
I Naruševičiui. 
j "Kadangi tuli Amerikos lietu- 
\i laikraščiai, pasistengė paže- 
minti gerbiamą Lietuvių Tau- 
tos veikėją p. Tamrv Naruševi- 
čių, neteisingai primetant jam 
bičiuliavimąsi su rusais kolčaki- 
niais, todėl Chicagos Lietuvių 
Taryba vienbalsiai išreiškia gerb. 
Tamiui Naruševičiui giliausią už- 
uojautą del padarvtos jam skriau 
dos-" 

Ben. M. Butkus, Prez., 
Jon P. Evaldas, Sekr. 

NEUŽMIRŠKITE. 
Gerbiami Lietuviai muzikantai, 

malonėkite skaitlingai susirinkti 
ant repeticijų, kurios atsibus 
kiekvieno ketvergę vakare, pra- 
džia nevėliaus 7:30 vai- — p. K. 
Skinderio svet. — 4523 So. YVood 
gat- Lietuvių muzikantų nriklau- 
sanČių priebeno Lietuva, pribūvi 
inas būtinai reikalingas, kau,.r 
gi turime sutvarkyti reguliariš- 
kai repeticijas, išrinkti adminis- 
traciją, inkurti muzikantų klu- 

bą ir daug kitų svarbių reikalų- 

NORIME PIRKTI KELE- 
j TĄ NAMŲ. 

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. 

K. C. CHRISTOFOR 

| FRANKLJN ANGLIS. 
1 Tikros Pocahontas Kietos Anglje, 
Solvay Coke, Ford Angljs vitfuomet 

gaunamos pas mu«. Patarnavimas pir- 
mos rūšies. 

L. LEJNDF.CKF.R 
InsteiRta 18611 

Telefonas Normai 829. 

MUZIKOS 
mylėtojams. 

Nauji veikalai: 
LIETUVA BRANGI piano solo ir 

KAS NURAMYS MAN ŠIRDELE du- 
etas ant piano. Abu veikalai su pri- 
siuntimu už $1.00. Siųskite dolarį re- 
gistruotam Mške arba money orderj. 
Stampomis ne., '*Ue. 

J. A. ŽEMAJTIS, leistojas 
315 S. West Street, 

Shenandoali, Pa. 

Kurie norite, kad jūsų biznis 
augtų, garsinkįtes "Lietuvoje" 

ANT PARDAVIMO. 

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

$3.25, Šiuo laiku labai reikalin 
gas vaikams. Telefonas Repu- 
blic 1 (>27. F. kicliardson, 6833 
Justine Street. 

ANT PARDAVIMO. 

Moderniškas kampinis 
plytų namas, biznio proper- 
tė. Tur labai gerą pasiseki- 
mą. Esame priversti parduo- 
ti su bizniu arba be biznio. 
Turi buti parduota į 10 die- 
nų. Savininkas išvažiuoja į 
Europą. Namas atneša ran- 

dos $60.00 į mėnesį. Parduo- 
siu nors su nuostoliu už 
$5,500. Kartu su namu par- 
duosiu tavorą. Teisingas pa- 
siūlymas nebus atmestas, 

S. Roth, 
4535 So. Wollace St., 

Tel Boulevard 7113. 

ANT PARDAVIMO. 

Geras dviejom lubom ply- 
tų namas. Keturi bustai po 
4-turius kambarius. Namas 
randasi prie 926 West 36th 
St, netoli nuo Halsted St., 
prieš mokyklą. Turi buti par 
duota greitai. Savininkui rei 

kalingi pinigai važiuoti į 
Europą. Randos neša $43.00 
į mėnesį. Nuo gegužio neš 
$54.00 į mėnesį. Tarduosiu 
už $4,200, jeigu kas pirks 
greitai. 

S. Roth, 
4535 So. Wallace Str. 

Tel Boulevard 7113. 

NAMŲ RAKANDAI ANT 
PARDAVIMO. 

Savininkas išvažiavo ant 

farmų ir paliko 5 kambarių 
forničiUs pnt pardavimo už 
bile kokią kainą. Atsišaukit 

parduosime Jabai, labai 

pigiai. 

LIBERTY REALTY 
GOMPANY 

3416 S. Wallace St. 
Chicago, 111. 

VAKARINE MOKYKLA 
ANGLIŠKOS KALBOS. 

Grjgaiiizmvimas klesu prasi- 
dės nuo Pa nedėlios Sausio 19 

d. š va,l. vakare. Pamotobs bus 
teikiamos kas Panedėlio ir 

K et vergo vakaro nuo 8:30 vai. 

Kreipkitės: L. Niirmoįvtai- 

tė, 3223 Parnell Ave., 
Telefonas Boulvard 9023. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula lr smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti t 
tai&us varlmul degtinis, prisiunčiami 
u* $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 

lus, gerlaorts ruSles rytial. grarantuotl 
Tikrai gėrimai 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemS 

degtinę ir alŲ. Sloš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paSt$. Pasiskubins 
greitai. PrifilŲSkita mums $1. monoy 
orderlŲ, pinigais arba paSto ženklia- 
llals. 

W/LLIAM KLAE8 INSTITUTE 
DEPT. 57 MJLVVAUKEE. W/3 

"SEKRETU 
KNYGA". 
Labai yra naudinga ir reikalinga, de- 

lei Tavęs kofcno skaitytojaus; ypač 
ženotiems, vaikiams ir merginoms 
Knyga laimės ir sveikatos? .. Prisiim- 
kite dvi po 2 centus pačtos štempae 
19. syk matysi kokia?... Rašykite pas: 

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

šita knyga tik kjj tapo išleista, per 
jdomius specialistus del labo visiems. 
Siųskite greit, nes kas pirmiaus sių- 
stas gr .ičiaus ir gaus, dėlto jog tu- 
rime daug orderiui. 

NESTREIKUOKITE! 
Kam dirbti Kitam jei 

gu gali butl pats 9au po- 
liu. išmokdamas barbary- 
stės amatą j trumpą laiką 
Tas ajnatas tai pravers 

net Jeigru grįttumei J 
savo tėvynę. Del platės- 
nią žinią raSykite pas: 

NOSSOKOFF S INTERNA f IONAT.I 
BARBER SCHOOL 

f PAJIEŠKOJIMAI. 

T>ajicškau savo švogeirio Irclix« 
Jaugevičiaus, kuris apie 3 mc- 

taii atgal gyveno Dalton, 111., 
paskui išvažiavo j Cbieag~> 11ei 
gbts. Jis yra apie 1.0 inctii. pa- 
eina iŠ Kaimo gub., T-cIsių pa- 
vieio, Varnui parap., fientalu 
Sodos. Jis pats ar kas apie ji 
žinote, meldžiu atsišaukti, lu- 
riu svarbu reikalą, apio j«» vai- 
kus Lietuvoje, jonas Zakaraus 
kas, 1858 \V. 47 St., Cbieago. 

Tuli jonas Gužauskis paiiošVn 
Jono Gužauskr? kuris paeina iš 
Pimpiu sodns, Kaltinėnų par.. 
Turiu labaii svarbu reikalą, ga 
vau laišką iš Lietuvos nuo jo 
brolio. Prieš karą jis gyveno 
C'liieagoje kur tai prie Morgan 
St. Jis pats arba kas apie ji 
žino malonės pranešti sekančiu 
adresu: Agota Žilienė, 4-kV~> S. 
Fairfielcl A ve., Cbieago, 111. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA LEBERIŲ. 
j faundry. Pastivus darbas. 

atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
• 39th & Stewart Ave. 

REIKALAUJAME AGEN- 

TŲ. 
Reikalaujame pramoninin- 

kai arba savininkai krautuvių, 
idant patartų žmonėms kaip 
siųsti pašclpą giminėms į Lie- 
tuvą. Męs prisiusime pilnas in- 
strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalu (čeverykų), 
drabužių (tlry gc-ods) ir gro- 
sernių krautuvių savininkams 
ta apsiimti. Rašykite į Lietu- į 
viską — Terprautiškci Pramo- 
nes Bendrove, po vardu. 
Slavonian Trading Corpora- 

tion, Inc. 
13-21 Park Ro\v Ne\v York, 

N. Y. 

Reikalinga merginų ar nv>- 

tedų prie namų darbo, maža 
šeimyna, 12 dolarių savaitėje. 
Plauti drapanų nereikia. Krei- 
pkitės tuojaus antrašu: \Y. 
Miscvich, 3458 S. Halstea St. 
Kreipkitės vakarais arba nuo 
10 iš rvto. 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
v 

TUVĄ PER MUSU 
BENDROVĘ. 

Trečias transportas siuntinių (pun- 
dų) jau yra rengiam? s ir bus išslystas 
į Lietuvą ant laivo, kuris turės išplauk- 
ti iš New York'o apie pabaigą šio mė- 
nesio. Taigi neatidėhokite siustimo pa 
šelpos savo broliams Liėtuvoje nes jie 
jus ii pašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siųskite jiems pagelbą ir apginkite 
juos nuo bado ir šalčio. 

Mūsų Korporacija išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Shortsville" 4500 pundų 
(baksų), o ant antro laivo "Ozaukee" 
6800 pundų, o ant trečio tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes mūsų Tarptautiš- 
koji Korporacija atidarė Lietuviški} 
Department^, po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris užbaigė pramonės kur- 
są "Import & Export Institute" ir nuo 
dugniai pažjsta Import ir Biport (j- 
vežimą ir išvežimą ta vorų), ir abelną 
pramonę, ir gauname pundus del iš- 
siuntimą j Lietuvą, iš visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- dus ar baksus) iš savo sklado 470 
Greenwich St., New .York, iki pasku- 
tiniai gelžkelio stočiai Lietuvoje nuo 
ugnies, nuo pasigadinimo tavoro, nuc 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusų siuntiniai būtinai liksis 
persiųsti jusų brolįams ir gentėms ar- 
ba gausite savo pinigus atgal jeigu 
kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite j 
Lietuvišką Terptautiškę, Pramonės 
Bendrovę po užsivardliiimu: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13 21 Park Ro\v. New York, N. Y. 

BIZNIERIAI, 
GARSINKITĖS 
DIENRAŠTYJE 
"LIETUVA". 

APSISKELBIMAS 
"LIETUVOJE", 

ATNEŠ 
GERIAUSIUS 
REZULTATUS 

DR. M. T. STRIKOLIS* 
LIETUVIS 

j GYDYTOJAS 1U CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Bouievard ICO 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir |:S« 
iki 8:30 vak. Nedėi. 9 iki 12 diont 

[ Namai: 2914 W. 43 st. AlcKlnley 2G3 

; DR. I. E. MAKAR 
r. I KTU VI s 

j GYDYTOJAS UI CIIIHŲ1K1AJ 
• Roselanilo: 10ftOO Midilgan Aro. 

T< I«*fiipa9 l'nllrnnii .l-P ir 31X0 

t Oliic. ofisas: 451"» S. Wood 
| Tik Ketverto vnJr. nuo 5:30 iU 7. 

'1 elrfonns Vnrds 72j. 

D*. JOHN N. THORPE j 
GYDYTOJAS IR CIURURGAS j 1G37 W. 51m;i ir karnp. Marehfiel | 
Vai.: iki 9; ir iki 4 ir 7 Iki 8 } Telefi.nas l'rošpect 1157 { 

Pilono ("anai G222 

DR. C K. CHERRYS į 
* Lietuvis Dentistas 
Valandos: 0:iio iki 12: 1 iki 8 vale 

2""l \V. 22m 111 SO. LEAVITT STS 
ciiioaoo 

iPhones: Yards 155—561 a 

t IUsidence Phone Drover 7781 ♦ 

J F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. ? \ DRUG STOR.E—AP27EKA į 
t Pildome Visokius Receptus ♦ 
I 3C01 SO. HALSTED ST. CHICACOI 

♦ ** ♦ # « « « « ̂  

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI" 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Speciališkuma^. 

1229—»9th Ave. Te). Cicero 3656 
Ofisas: 49lh Ct. prie lJ-tos. 

Telefonas Cirero 49. 

Br. G. M. Glaser 
TELEFONAS YARDS 087 

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

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

6—8 vak., \'e<lėt. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CII1KURGAS 
Of: ir cw. vieta 3252 S. Hnlsted 
vai 9—11, ryte 2—4 7:80—9:30 
Town of Lake 4712 S Ashland ay. 

vai. 4:30 — 7:00 p. m. 
Plione Drover 7042.- 

I Tel. Yards 3654. AKlISKRkA. k 

į Mrs. A. 1 \\ 
J Michniewich l 
f llaiguM Akušerijos k' 

| lfgij4; i'sai praktika- 
I viu>i Pennstlvanijo 
j hospitalėse. Tasekmid 
! gai patarnauja prie 
j gimdymo. Duoda rocį 
J visokiose ligose mote- 

j rims ir merginom.1; 
t 3113 3o. Halsted 

(ant antrų lubų) 
{ CHICAGO, ILI.. 
♦ Nuo 6 iki 9 ryto ir 

u 
IVuo 6 iki 9 ryto ir 7 i}., vfclai vakaro. 

i Dr. N. Herzman t 
l IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 mct»; 
"į? kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir J ♦*. akušeris. Gydo nštrias ir chroniškas li- .j. 
y gas vyrų, nuiterv ir vaikų, pagal nau- *£ X jausias metodas. X-Ray ir kitokius clefc *», 

tros prietaisui. Ofisas ir laharatorija. y Y 1025 W. 18-TH STREET S 
A netoli Fisk Street. 
•J* Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 Y 
£ vakarais. Telefonas Canal .1110. J. S Gvv.* 11112 SO. HALSTEI) STli. * 

* Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

♦ Tclcphonc Yards 15.'2. 

Dr. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaiki) ir vym 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas gyrų ligas. 

13259 S. HALSTED ST. CHICAGC 

Telejhone Drover 7042. I 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Netlėliomis pagal sutarimu. 

4712 SO. ASHLAND AVENUB 
arti 47-tos gatvės. jj^ 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolio « 

te. Biznis išdirbtas 14 metų. Pardavi \ 
mo priežastis savininkas eina l kili \ 
bizni. Pekarne aprūpinta miltais, mu 
džiais, anglėmis, koksais ir Uitų U 
ant visų metų. Parduosiu tik lietuviu; 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algmmowicz, 
223 Casldy Ave.. III 

'elefonas Joliet 3961. 
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