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Naujas Francijos Prezidentas 
Desciianel. 

v. 

Didelis skandalas laivyne. 
f 

Glemenceau ir kabinetas pasitraukia. 
NAUJAS FRANCUOS 

PREZIDENTAS 
DESCHANEL. 

Veisailius, Franci ja, saus. 

17 d. — šalies seimas išrin- 
ko čia šiandien Franci jos 
prezidentu Paulių Descha- 

Hiel. Jis buvo išrinktas 734 

atstovų balsais prieš 155. Po 

pirmo prezidento, Adolphe 
Thiers, išrinkto vienu valsu 

po imperijos nugriovimui, 
Deschanel. gavo didžiausią 
didžiumą balsų. 

Į 

vyno Skyrius pradėjęs veik- 
ti išvien su juo tik po dešim- 
ties mėnesių jo pribuvimo į 
Londonan. Per tą gi laiką 
jis negalėjęs talkininkams 
gelbėti. 

CLEMENCEAU IR KABI- 
NETAS PASITRAUKIA. 

Paryžius, sausio 18 d. —j 
Premiero Clemenceau kabi- 
netas šiandien rezignavo. 
Prezidentas Poineare šj va-| 
karą prašė Alzacijos gover-i 
noro Alex?ndre Millerando 
sutverti naują kabinetą. Mil- 
lerand duos atsakymą pane- 
dėlyi apie pietus. Pasitrau-; 
kianti ministerija buvo tar-l 
nyboje nuo lapkr. 16 d., j 
191.7 m. 

Paul Eugene Deschanel yra j 
f>3 metų amžiaus; jis paeina j 
iš Brukselės, kur jo tėvas' 
buvo įžymum literatūros pro j 
fesorium, bet Deschanel ga-i 
Įima pavadinti visapusiškai 
apsipažinusiu žmogum. Jis 
nusimano šiek-tiek apie 
mokslą ir yra laikomas pa- 
sekmingu raštininku. Jis gy- 
veno politikos atmosferoje j 
nuo to iaik6, kaip jis gaW j 
advkato laipsnį, sulaukęs 20 i 

metų. Pirmusyk jis pateko 
parlamentan 1885 m. 

f 1896 m. jis buvo išrinktas 
.atstovų buto pirmininko pa 

vdejeju, o nuo 1898 iki 1902 
/ m. buvo pirmininku. Nuo 

1905 iki 1912 m. jis buvo; 
užsienio ir kolonijų reikalų 
komisijos pirmininku. Ke- 
lios dienos atgal jis buvo iš- 
rinktas atstovų buto pirmi- 
ninku. 

Dvidešimts šeši metai tam 

atgal jis turėjo dvikovį su 

Clemenceau. Clemeneeau 
tuomet parašė kritikos 
Straipsnį laikraštyje La Jus- 
tice, kuriuomi Deschanel įsi- 
žeidė ir iššaukė Clemenceau j 
kovon. Deschanel buvo sun-į 
kiai sužeistas kardu augš-! 
Čiau akies ir sekundantai ne 

leido toliaus kautis. 

DIDELIS SKANDALAS | 
LAIVYNE. 

OLANDAI KELS PASKO- j 
LĄ VOKIETIJAI. 

^Haaga, sausio 16 d. —J 
Nors galutinės smulkmenos 
neužbaigta, bet olandų vo- 

kiečių kompanija sutiko kas 
del pieno, sulig kuriuo Olan 
dijos valdžia sukels pasko- 
lą Vokietijai. Paskolos ap-j 
štis dar nepagarsinta ir 
olandų parlamentas turi pa- 
tvirtinti sutartį pirma negu! 
ji turės vertę. 

IŠRADO NAUJĄ ETERI 
SKAUSMO PRAŠA- 

L1NIMUI. 

Wilimington, Del , sausio 
16 d. — E. I. Du Pont de 
Nemours & Co. šiandien čia 

paskelbė, jog yra išrasta 

naujas apmarinamasis vais- 
tas, kuris prašalina skausmą 
be atėmimo sąmonės ir be 

pykinimo širdies. Sakoma, 
kad šitas naujas išradimas 
prašalins skausmą ne uk 

prie pagimdymo ir apraišio- 
jant žaizdas, bet ir dentis- 

terijoje. 

ŠVEDAI ŽUDO $2,000,0001 
DARBUODAMI GELŽ- j 

KELIUS. 

Slockholmas, sausio 17 d. j 
Švedų valdžia žudo pinigus Į 
darbuodama gežkelius.' 
1919 m. valdžia turėjo nuos 

tolio del gelžkeliu $2,000, 
000. 

DENIKINAS SUSMUKO | 
DEL ANGLIJOS 
NEGELBĖJIMO. 

Paryžius, sausio 18 d. — 

per Paryžių sausio 18 d. — 

Denikino susmukimas pietų 
Rusijoje reikia priskaityti 
Anglijos paliovimui remti jj. 
Anglija paliovė rėmusi De- 
nikiną, norėdama jį privers- 
ti, kad jis baVidytų taikytis 
su bolševikais. 

Washington, sausio 17 d. 
Delei vyriausio Amerikos I 
psjiegų Europos vandenyse! 
vado Admirolo Simso sen-j 
sacingų atidengimų Šiandien | 
senatui bųs pilnas ištylimas 
Laivyno Skyriaus, ypatingai j 

gi kas dei jo pasielgimo ka-į 
rės laiku. 

Adm. Sims senato pako-! 
mitečiui, tyrinėjančiam da- 
vinejimą dovanų ir medalių 
jurininkams, perskaitė laiš- 

ką jo pasiųstą Laivyno sek- 
retoriui Daniels pereito sau- 

sio 7 d., \kuriame jis sako 

gavęs tokj prisaką: "Neleisk 

anglams monyti sau akis. 
Tai ne musų reikalas jiems 
kaštonus iš ugnies imti. Mes 

greičiau kovosim prieš ang- 
lus, kaip prieš Vokiečius." 

Adm. Sims sako, kad Lai- 

LLOYD GEORGE IR 
CHURCHILL SKILO DEL 
POLITIKOS SU RUSAIS. 

Paryžius, sausio 1 8d. — 

Associated Press šiandien 
sužinojo iš tikrų šaltinių, 
kad Londono karės raštinės 
išleistas raštas apie bolševi- 
kų pavojų buvo pasekme 
skyriaus politikos nukrypi- 
mo nuo premiero Lloydo 
George'o politikos. Britijos 
karės sekretorius Winston S. 
Churchill pats pasakė Lloyd 
Georgiui, kad jis nieko ne- 

žino apie rašto išleidimą, 
bet jis mano, kad premieras 
perdaug niekais dedas pa- 
vojų nuo ginkluoto bolševiz- 
mo besiplėfmo. 

Churehill mano, kacl bol-, 
ševizmas reikia naikinti Ru- 
sijoj* įsiveržimu jon, o! 

Lloyd George laikosi to, 
kad įsiveržus reikia pracleti 
karę su sovietine Rusija, o 

tas tik dar iabiaus sustiprin-! 
tų Rusijos žmones. 

Tą pači^ dieną, kada tas 
raštas buvo paleistas, Llovd 

George reikalavo iš augs- 
čiausios tarybos, kad bloka- 
da butų dalinai nuimta nuo 

Rusijos, leidžiant laisvai 
pirkliauti maistais, drabu- 
žiais ir kitais nekariniais' 
daiktais be diplomatinių 
i-yšių. 

Stabdo lenkų karingumą. 

Italai nedalyvauja karinė- 
se konferencijose. Feldmar- 
šalas Foch ir feldmaršalas 
3ir Henry Wilson sudaro 
karinę talkininkų šalių tary^ 
bą. Šita taryba susirinko va- 

kar ir šiandien tuoju tikslu, 
kad suvaržius lenkų kari- 
nius žygius prieš Rusiją. Jie 
pareikalavo iš lenkų užsie- 
nio ministerio Padeko, kuris 
yra Paryžiuje, kad jis pa- 
artų lenkams apleisti rusų 
užimtus kraštus,, idant tuomi 
išvengus susirėmimo su so- 

vietine valdžia; bet Pačlek 
atsisakė tą padaryti. Premie- 
rai prisipažįsta, kad jiems 
labai nesmagu del lenkų vai 
džios atsisakymo pasitraukti 
į ribas paskirtas augščiau- 
sios tarybos ir jų laikimosi 
savo istorinių reikalavimų, 
kurie tarybai atrodo neaiš- 
kus. 

PERSEKIOJIMAI DARBI- 
NINKŲ BERLINE. 

Berlinas, sausio 17 d. — 

Dvidešimts šeši nepriklau- 
somųjų socialistų ir komunis 
tų grupių vadai tapo suareš- 
tuoti šiądien sąryšyje su 

riaušėmis buvusiomis utar- 
ninke. Didelių Berlino fab- 
rikų savininkai susitarė ne- 

sigailėti radikalių elementų, 
kurie veda darbininkus j 
streiką. Tūkstantis penki 
šimtai darbininkų tapo at- 
leisti nuo darbo, dėlto, Kad 
jie neatėjo į darbą per me- 

tines dro KaiTo Liebknech- 
to ir Rožės Luxemburgienės 
užmušimo sukaktuves. 

Lenkijoj Smarki 
Influenzos Epi 

demija. 
i * 

| 

Paryžiui, sausio 18 d. —' 
Amerikos Raudonasis Kry- j žius praneša, kad Lenkijoje i 

i siaučia tokia smarki influen- 
iza, jog gydytojai niekaip! 
j negali jos suiaikyti. Liga at- 
sižymi staigum užeimu ir di- 
deliu marumu. Varšavojej 
šimtai žmonių miršta kas-1 
dien ir trys ketvirtdaliai li-1 
goninių patarnautoju serga. 

.Raudonojo Kryžiaus gy- 
dytojai, turėjusieji prityrimą 
su influenza Suv. Valstijose 
ir Franeuzijoj stebisi užsi- 
krėtimo greitumu ir greitu 
išsivystymu ligos. Daugelyje 
atsitikimų susirgęs numiršta 
i 24 valandas. 

Dabartinė yra trečia epi- 
demija influenzos, kuri ap-i 
lanko Lenkiją. 

REINAS AUGŠČIAUSIAI 
PAKILĘS BĖGIU 

136 METU. 

Ccblenz, Vokietija, sausio j 
16 — Patvinęs vanduo Rei- 
no ir Moselės upėse pasiekė 
augščiausią laipsnį bėgiu j 
136 metų, kaip (vokiečių ofi-lj 
cialiai užrašai parodo. Že-jj 
mutinės Coblenzo dalis ties L 
Mosele it- Reinu užsemtos;l( 
taipgi užsemtos apačios dau į( 
gelio namų, kur Namerikie- j- 
čiai gyvenau bet vanduo jo- j j 
kių daiktu nesunaikino, nes j j 
visa buvo iškraustyta pirm;, 
užtvinimo. j] 

ANGLIJOS DARBININ- 
KAMS PAKAKO KARI- 

NĖS KAUKĖS. 

Londonas, sausio 17 d.— i 
Darbo Partijos vadas par- 
lamente, Arthur Henderson, 
laiške rašytame apie padėti 
Rusijoje, sako: 

"Jei valdžia, atsisakyda- t 
ma net pagalvoti apie toly- 1 

džio atkartojamus sovietų 1 

pasiulinimus taikos, įveltų!" 
šalį į karę dideliuose Ęuro-i: 
pos ir Azijos plotuose, tai; 
Darbo partija, priešinsis r 
kiek tik ji galės tokiam be-!° 
reikalingam ir neapgalvo-! £ 

tam karės žygiui po apsigy-j 
nimo karės kaukė" 

BAVARIJOS PREMIERO 
UŽMUŠ1KAS NUTEISTAS 

VISAM AMŽIUI. 

Bern, sausio 18 d. — Mir-j1 
ties nuosprendis išduotas |£ 

IA-. nr\lO •Piii A nn a T T o 1 
pt-tllj X XX T UI j 

ley už užmušimą Bavarijos r 
premiero Kurto Eisnerop 
Muenchene vasaryje, 1919;' 
m.#tapo pakeistas viso am-i f 
žiaus kalėjimu. Bausmę su-j 
minkštino jaunam mokslei- 
viui Bavarijos kabinetas. 

^ Chicagoje ir I 
VI 3S" Apielinkeje. 

ii 
Šiandien sniegas ir Šil-jl 

čiau; utaminke apsiniaukę i i 
ir šalčiau. ! i 

Saulėtekis, 7:15 vai. ryto; i] 
Saulėleidis, 4:47 vai. vak. < 

KUN. MYKOLAS KUPREVIČIUS. 
\ 

M. Krupavičius gimė Su- 
valkuose 1885 m. 

1905 m. baigė Veiverių 
nokytojų seminariją ir kurį 
?iką buvo liaudies moky = 

,oju, pamokytojavęs 3 me- 

us stojo į Seinų dvasiškąją 
seminariją, paskui Į Petro- 
grado dvas. akad. teologi 
os fakultą. Pabaigęs mo- 

ralus stojo dirbti katalikiš- 
kose organizacijose. 1917 
n. Rusuos buvo išrinktas i 
j. Kr. Dem. Partijos pirmi- 
įinku. Sugrįžęs Lietuvon bu 

(Žiur. laišką iš Lietu- 

vo partijos organo ''Laisvo- 
ji Lietuva'" įfedąktoriu. 
Paėmus bolševikams Vilnių, 
lis redaguoja Kaune parti- 
jos: organą "Tiesos Kar- 
dą", kurį sustabdė vokie- 
čiai. 1918 m. pradžioj jis 
vėl tapo išrinktas j* L. Kr.l 
Dem. partijos pirmininkus. 
Be partijos jis dar dirba j 
Lietuvos Darbo Federacijos 
ir Lietuvos Ūkininkų Sąjun-J 
gos ir Katalikų Veikimo; 
Centro — centrinėse valdy-j 
bose. 
708 ant 2-ro puslapio). 

CLEMENCEAU LIKOSI 
NEIŠRINKTAS DEL 

WILSONO. 

Paryžius, sausio 17 d. — 

Yancuzų politikos rateliuo- 
e premiero Clemenceau ne- 

irinkimo priežastį priskaito 
irez. Wilsonui. Girdi, \Vil- 
on privertęs premierą už- 
;rauti ant Francijos vaikis-! 
;ą sutartį sujungtą su tautų 
ygą, kurią kiekvienas fran-: 
uzas savo širdyje visiškai j 
.tmeta. 

iOCIALREVOLIUCIONiE- 
RIAILAIKO IRKUTSKĄ. 

Pek in, sausio 15 d. — Ne- 
latuota telegrama iš Verch- 
įeudinsko, nuo Irkutsko i 

ikersai Baikalo ežerą, sakoj 
tad socialrevoliucionieriai 
Tisai užvaldė Irkutską ir mu 

.iai sustabdyti. Šarvuoti gen. 
5ernenovo traukiniai pasi- 
raukė linkui Baikalo ežero. 

» 

RUMUNAI. BELAISVIAI 
PRANYKO VOKIETIJOJ. 

Paryžius, sausio 17 d. — 

£aip pranešama čia Raudo-i 
įapam Kryžiui telegrama iš; 
3ucharesto, Vokietijoje pra-j 
įyko trisdešimts tūkstančių! 
■umunų belaisvių; pareika-į 
avus Rumunijos valdžiai, 
laroma ištyrimas. I 

SUDEGĖ ŠILKU UŽ 
$25,000. 

Columbus, Wis., sausio 17 j 
d. — Ties šita stotimi šįryt! 
užsidegė vpačtinis 18 trauki-J 
nio vagonas; Suv. Valstijų j 
pačta ir apdraustas siunti- j 
nys šilkų vertės .$25,000 ta-! 
'po visai sunaikinta. Siunti-, 
nys buvo siunčiamas iš Ja-1 
ponijos New Yorkan. Iš kur 
atsirado ugnies nežinia. 

PARYŽIAUS LAIKRAŠ- 
ČIAI PASIDALINO KAS 

DEL BLOKADOS 
NUĖMIMO. 

Paryžius, sausio 18 d. — 

Nauja talkininkų politika su 

rusais, kuri buvo vakar pa- 
skelbta, yra kritikuojama 
konservačiųjų laikraščių ir 

giriama pažangesniųjų. Pa- 

starieji sako, kad sekamu' 
žingsniu bus pripažinimas! 
sovietinės valdžios. 

AKTORIUS NORI PA- j 
KEISTI VILIŲ. 

Berlinas, sausio 17 d. — 

Ferdinancl Bonn, kadaise 
garsiausis aktorius Vokieti- 

joje ir buvusio imperato- 
riaus Viliaus mylėtinis, pa-j 
sisiulė pats stoti vieton gra- 
fo Hohenzollerno važiuoti 
Londonan buvusiuoju mo- 

narchu. Jis tą norįs padary- 
ti ne tiek del Viliaus, kieki 
del vokiečių garbės. 

Lenkai susirčnu 
vokiečiais. t 

Berlinas, sausio 18 d. 
Oficialė telegrama aptur « 

iš Danzingo praneša apie 
sirėmimą vokiečių kareiv 
su lenkais arti Argenau pi 
vincijos, kur didesnė vokii 
čių okupacines kariuomenė 
dalis pateko Į lenkų rankas 

Telegramoje visa to atsi* 
tikimo kaltė verčiama ant 
lenkų, nes jie atėję keliomis 
valandomis piimiau sutarto 
laiko vokiečiams evakuoti 
apskritį. 

VALSTIJA PASKELBĖ 
INFLUENZINĘ KVARAN- 

TANĄ ĮSTAIGOSE. 

Sprifffield, 111., sausio 18 
d. — Valstijos sveikatos sky 
i ius paliepė visas valstijos 
Įstaigas uždaryti nuo lankyt 
tojų, kcl inihionza yra epi- 
demija. 

Nuo subatos 9 vai. ryto 
Chicagoje prisidėjo 707 nau 

ji susirgimai influehza. 38 
numirė nuo pneumonijos: 
Maždaug pranešta 1,100 su- 

sirgimų infuenza Chicagoje. 

TALKININKAI PAREIKA- 
LAVO IŠDAVIMO BŪVU- 

SIO KAIZERIO. 

Paryžius, sausio 17 d. — 

Augščiausioji taryba pasiun- 
tė laišką Olandijos val- 
džiai reikalaudama išdavimo 
buvusio imperatoriaus Va- 
liaus. Laiškas oficialiai pa 
siustą nąkčia. 

Buvusi Vokietijos impe- 
ratoriene Augusta Viktorija, 
kuri dabar yra Potsdame, ža 
da Įstoti protestonų vienoly- 
nan Anglijoj, ar Amerikoj. 
Josios sveikah esanti bloga, 
bet ji nesanti pavojingame 
stovyj. 
r———— 

VISŲ DOMAI. 

Nuo sekančios sere- 

dos, sausio 21 d., "Lie- 
tuvoje" bus spausdina- 
mas naujas — komp. 
St. Šimkaus parašytas— 
veikalas, 3-jų aktų 

tragi-komedija "Išei 
vis." Tai pirmutinis tos 
rūšies veikalas, kuriame 
labai vaizdingai ir su- 

maniai perstatyta išei- 
vio-lietuvio atsisveikini- 
mas su Tėvyne, jo gyve- 
nimas Amerikoje ir , pa 
galiaus sugrįžimas Lie- 
tuvon. Viskas atsibuna 
musų dienose. • 

Taigi, tegul "Lietu- 
vos" skaitytojai ir visi 
tie, kurie indomauja 
teatraliais veikalais- ir 

lietuvių-išeivių klausi- 
mu, nepraleidžia progos 
atidžiai perskaityti tą 
svarbų gerb. St. Šim- 
kaus veikalą, palaikant 
prie savęs visus "L." nu 

merius, kuriuose tilps 
"Išeivis." 

"Lietuvos" Red- 
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SPĖJAMA", KAD LIETUVA KLAIPĖ- DOS NEGAUS... 
Laike visasvietinės karės ir pirmiais mėnesiais po jos pasibaigimo buvo kalba- ma-rašoma, kad kiekviena naujai susitve- riančių valstijų taipgi "gaus" ir išėjimą i jures arba jūrinę prieplauką. Paskiau, laike taikos tarybų, tokios kalbos aptilo. Likosi sudarytas planas, kad naujos valstijos in- gyna tiktai tą, kas šiokiu ar kitokiu budu naudinga galingiesiems pergalėtojams. 
Ypač nelemtoje padėtyje atsidūrė Lie- tuva. — Bet indomu tas, kad Lietuva ir lietuviai kentėjo ir kenčia pokarines bai- senybės beveik padėkojant tik talkinin- kams, kurie netik kad nepripažino Lietu- vos nepriklausomybės, bet apleido Lietu- vą nuožmiais priešais—vokiečiais, nasais ir lenkais, kuriems net ir ginklus suteikia, kad galėtų su didesne pasekme atlikti kruvinus darbus musų Tėvynėje. Juk didesnio pra- sižengimo linkui lietuvių tautos negali bū- ti. Ir tai daro tie, kurie šaukė kovoją už mažųjų tautų liuosybę, už tyrą demokra- tizmą, už žmonijos gerovę. \ r 

ragana ctar to, kad talkininkai nepri- pažino Lietuvos liuosybės ir pasiundė ant 
musų žemes priešus, bet jie uždraudė, kad lietuviai neturi teisės tarties su kitoms vals- 
tijomis ar tautomis, kurios nėra draugiškuo <į vyžiuose su talkininkais. Tokiu budu 
lięttivių tauta atsidūrė baisiausioje padėty- je. įM 'rJ-. 

;Tee.iaus pat k* liettrviU paskelbė Lietu- 
vą nepriklausoma valstiv, ir prisiekė ginti tą nepriklausomybę nuo kokiu nebūtų prie- šų. — Iš veikimo lietuvių ir narsios kariuo- 
menės galima matyti, kad lietuviuose ran- 
dasi nesunaikinama liuosybės ii pasiauka- 
vimo sąmonė.— 

3et kaip su Lietuvos prieplauka, — 

kaip su išėjimu į jūres? — Ugi lietuviai 
tikėjo ir dabar tiki, kad Lie4uvos prieplau- 
ka biis Klaipėda. Tečiaus galimas daly- 
kai kad Klaipėda gali pasilikti svetimos 
valstijos "globoje", — kadangi apie tos 
priep'aukos prijungimą prie Lietuvos nie- 
ko nekalbama, o "jūrių karalienė'' 
nepraleis, žinoma, progos pasinaudoti 
"gardžiu kąsniu". 

Štai ką apie Klaipėdą rašo "Iš. Dr": 
"Kas bus su Klaipėda? Sulyg taikos'1 

sutarties Klaipėda atiduota " talkininkau- 
jančių valstijų nuožiur^i ir globai"--tos vals 
tiios suręs, kam tą portą atiduoti. Iš prad- 
žių didžiuma laikraščių Britaniioj aiškino, 
kari tą portą atgaus lietuviai kuriems iš- 
puola gauti sulvg visų taip garsiai išskelb- 

Po nevykusios medžiok- 
lės grįžo Fortūnatas su 

draugu Rudžiu miestelio 
linkui. Iš jųjų ėjimo buvo! 
matyti aiški neužsiganėdini-' 
mo žymė: Fortūnatas vos 

vilkosi koja už kojos, lyg, 
tarytum, nematomos iiegos' 
prilaikomas; gi šuo—Rudis, 
visuomet nuspėjąs savo po- 
no bud$, neramiai dairės ir j 
su pagalba uoslių stengėsi 
surasti nors pilką kiškelį ir 
pavaryti .į ties medSjo šau-l 
tu vo vamzdžiu. Pagaliosį 
Fortūnatas, pailsęs ir alkio! 
verčiamas, atsisėdo ant ak-j 
mėnų laužyklės kranto. 

Saulėleidžio paskutiniai I 

spinduliai paglostė nušiurpu- 
sį nuo rudens šalčio mede-i 
jo veidą ir nusileido už augsi 
tų kalnų. Fortūnatas gi 

| LAISVE. i 
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pažvelgė keiių sieksnių gi- 
lumo claubon ir suvirpėjo; 
mažas neatsargumas galėjo 
nusiųsti amžinastin, kur pa 
šaulio sportas nėra supran- 
tamas, nei jaučiamas. 

Fortūnatas atsargumo 
delei ir gyventi trokštantis 
pasiraukė r uo skardaus 
kranto, dargi .nepažvelgda- 
mas šėmon daubos 
tamson; sustingusiais pirš- 
tais ištraukė iš kišenės apsi- 
vėlusios baltais pūkeliais ga 
balą duonos, atkando kąsnį 
ii godžiai ėmė kramtyti. Po 
tam sušvilpė, tik Rudžiui 
suprantamu balsu. Tačiaus, 
Rudžio nebuvp; jis dingo 
nėpastebėtas Fortūnato ir 
negrįžo. 

Parupo Fortunatui Rud- 

tų principų. Bet dabar jau abejojama. Jau 
net kiti laikraščiai viešai spėja, kad lietu- 
viams to porto "talkininkai" neužleis, bet 
palaikys jį sau, lengvesniam Lietuvos ir Ru 
sijos išnaudojimui. Porte ponais pasiliks 
britai, kurie dabar skubiai ten kuriasi ir 

| pradeda visokius "biznius". Biznis už 
j teisybę bus malonesnis..." 

Taigi, ta "geraširdė" Anglija, kurią 
[kaip matosi iš Lietuvos laikraščių ir gauna- 
jmų laiškų, taip garbina lietuviai ir kurios 
, atstovus ar agentus sutinka su nepaprastu 
1 nusiže.mininu ir vergiškumu, be abejones, 
nepaisydama jokių teisių gali paimti savo 

globon ir vienintelę Lietuvos prieplauka 
i—Klaipėdą... Galimas daiktas, kad lietu- 
viai, nepermatydami Anglijos "draugišku- 
mo", dar nužemintai už tai padėkos... 

Juk mes skaitome laikraščiuose apie 
Fiumės prieplaukos komediją-farsą, mes 

skaitome apie Danzigą, mes skaitome apie 
Smirną ir apie įvairius kitus portus, delei 
kurių ingijimo atskiros tautos veda atvirą 
kovą ar karštus ginčus. Mes gi lietuviai 
apie prieplaukas Lietuvai visai nesirūpina- 
me — tartum musų valstijai jų ir nereikės. 
Priegtam, galima manyti, kad Lietuvos val- 
džia "neišdrįsta" pakelti griežtai klausi- 
mo apie prieplauką, apie Klaipėdą, neno- 

rėdama tuomi "sugadinti upo" Anglijai. 
Lietuviai aiškiai ir atvirai turi išsireikš 

ti, kad jie reikalauja prijungimo Klaipėdos 
porto (žinoma, su plačia, lietuviais apgy- 
venta teritorija) prie Lietuvos. Oalop, 
lietuviai turėtų blaiviau ir giliau žiūrėti į 
dalykus ir nestatyti savęs vergiškon padė- 
tin prieš viliugingus "draugus" ar "gera- 
širdžius" išnaudotojus — * 

Nuotikiai Rusijoje taip griežtai pakry- 
po, kad visi, kurie skaito laikraščius, mato, 
jog talkininkų politika yra pilnu ir neatitai- 
somu nepasisekimu. Klasta padaryta pro- 
pagandos, kuri skelbė, kad Kolčakas, De- 
nikinas ir Ko. yra tikriausiais Rusijos at- 
stovais, pilnai paaiškėjo. Visi įsikišimai, 
be išimties šiaurinėje Rusijoje, Pabaltijos 
valstybėse, pietų Rusijoje ir Sibire yra di- 
deliu ir apgailėtinu nepasisekimu. — Ęsto- 
nija sutiko pertraukti mušius; kitos Balti- 
jos šalįs padarys tą patį, kaip tik galingų 
"globėjų" agentai leis jiems. Denikinas 
susmuko, ir sovietinės kareivijos artinasi 
prie Juodųjų jūrių. Suprantama Maskva 
siūlo taiką Italijai kaipo Tarpženiinių jū- 
rių valstybei, -kuriai vaizba su pietų Rusi- 
ja yra labai svarbi. Yra pamatas tikėti, 
kad, kaip 1919 m. išvydo karę su Rusija, 
kuri buvo vadinama taika, taip 1920 m. 

gali išvysti taiką, kuri užsineša ant karės. 
* * * 

Nepaprasta melodrama, kurią pasaulis 
matė Fiumėj paskutiniais keliais mėnesiais, 
virsta farsu. A'Annunzio, kurio vaidinimai 
išpradžių buvo mišiniu rimtumo ir juokų, 
dabar, matomai, nori nužerti į šalį pasek- 
mes dviejų plebiscitų, — kurių pirmą jis 
bandė panaikinti, o antrą atidėti, — ir ap- 

| reiškia savo norą pasilikti Fiumėje. Žinant, 
| kad plebiscitai didelėmis persvaromis lin- 
j ko priėmimui Italų valdžios pasiulinimo pa- 
! keisti d'Annunzio kareivius Italijos pasto- 
viaisiais kareiviais, kol Fiumės klausimas 
bus išrišta, vienintele išvada grali buti. kad 
d'Annunzio tiek-pat myli parbe, kaip ir Ita 
liia. Jo pasekėiai ar dėl nepritarimo jo 
atsisakymui priimti Italijos valdžios pasių- 
linima, ar matvdami, kad io žvaigždė ges- 

ita. apleidžia ii. Tarp apleidžiančiu yra ir 
Ijo kabineto pirmininkas, majoras Guriati. 

žio pradingimą. Iš patyli- 
mo jis žinojo, kad Rudis ne 

veltui švilpynės balsan ne- 

sugrįžo; jis turėjo ką norė 
užeiti, tačiaus jei ir butų 
atradęs bemiegantį žvėreli 
ir galiaus prikėlęs, tai jau 
tik prieblandoje nenušauti. 
iTatgi, vilties netekęs, For- 
tunantas sušvilpė antru kar-: 
tu. Rudis sulojq gilumoje 
daubos. 

Fortunatui aišku buvo, | 
kad šuo ką tai rado. Bet 
ką? — Su žvėreliais Rudis 
kitokiu budu apsieina,—daž, 
niausia iškrapšto iš guolio 
ir varo medėjo linkui. 

Fortūnatas valandėlę 
abejoja — leistis daubon 
ar ne. Tačiaus žingeidu-| 
mas paėmė viršų ir, prisilai-! 
kydamas krūmokšnių, atsar 
giai ėmė leisties ^gilumon. 
Rudis gi, pajutęs šlamėsi, 
dar garsiau sulojo. 

(Laiškas rašytas' įžymaus 
Lietuvos veikėjo kun. My- 
kolo Krupavyčiaus pas jo 
seserį Melaniją Rugienę, 

i Chicagoje. Laiškas paleis- 
tas iš Kauno lapkr. 30 d., 
1919 m.) 
Brangieji: 

Nesenai Jums rašiau laiš- 
ką per grįžtantį iš Lietuvos 
amerikietį Vašką. Tikiuosi 
esat gavę tą laišką su viso- 
mis žiniomis. Šeimynoje 
per tą laiką nieko neatsi- 
maine: visi laikomės, kaip 
ir buvom laikęsi — mamy- 
tė vis silpnėja, serga; Jerum 
bavičius tebemokytojauia 
Sintautuose, Astramskas— 
savo darbą dirba Mariampo 

Laiškas iš Lietuvos. 
riuomenė tokį jiems smūgį | 
davė, kad bėga be atodai- 
ros iš Lietuvos. Ir jei fran- 
cuzai nepramanys kokios 
nors naujos kilpos, tai gmo 
džio pradžioje jau Lietuvo- 
je neliks nei rusų, nei \ o- 

kiečių: liks tik lenkai. Bet 
su lenkais vienais nesunkiai 
apsidirbsim, juo labiau, kad 
iš vokiečių užgriebėm labai 
daug amunicijos, kurios 
mums labai daug truko. Da 
bar turėsim kuo "ponus" 
pavaišint, o musų kariuo- 
menė, juo tolyn, juo drą- 
syn, visi stebiasi iš jos kar- 
žygiškumo. Patys vokiečiai 
sako, kad tokiu smarkumu 
tik rusų kazokai temokėjo 
pulti. Viduje šalies yra 
gerumų, bet ir blogumų. Ge 
rūmai, kad tvarkomės, or- 

ganizuojamės, kulturinamės, 
gyvenimas eina plačiomis 
vėžėmis. Viso neaprašysi. 

lėje, aš Kaune dirbu. Vals- 
tybės gi gyvenime šiandien 
pakitėjo. Begalo sunkiai 
lemta mums statyti laisvės 
rūmai: viena ranka dėstom 
rumų plytas, o kita kardu 
švytruojam gindamiesi nuo 

priešininkų, o Dievulis jų 
mums nepasigailėjo, vienų 
nusivalom, — kiti puola. 

| Bolševikų jau Lietuvoj nebe 
ra. Visi išguiti už Daugu- 
vos. Kokį laiką buvo ap- 
tilę, bet dabar vėl dides- 
nius puolimus daro. Len- 
kai—bjaurus musų priešai: 
jie aštrų peilį laiko padė- 
ję mums po kaklu—paėipė 
musų tautos širdį Vilnių, 
užėmė daug musų žemių, 
.dabar puolimai po kelių 
musų gerų atrėmimų iš jų 
pusės beveik sustabdyti, bet 
užtai sutraukus musų kariuo 
menės didžiumą į kitus 
frontus, puola įamius gy- 
ventojus, plėšia jų turtą, 
žudo ramius gyventojus. 
Bet bjauriausia ..ir pavojin- 
giausia tai jų ajkcija užru- 
bežyj: lenkai, nesitikėdami 
kardu užkariauti musų tė- 
vynės, stengiasi per santar- 
vę trii padaryti. Savo tiks- 

tai žinot. Blogiuk ai — tai j 
vidaus musų priešai—įvairus j 
socialistai, kurie, pasiilgę 
rusų, nori vėl Lietuvą jiems 
atiduot, ir lenkai, kurie Lie- 
tuvą nori lenkams parduot. 
Bet kylant musų visuomenės 
sąmonei, visa tai nugalė- 
sim. Dar labai žymus ne- 

gerumas — tai pinigu tru- 
kumas Tat pinigų badas 
stabdo visą musų darbą. Ir 
nežinia, kas bus. Algos ne- 

mokėtos nei kariuomenei, 
nei valdininkams, už kelis 
mėnesius. Daugelis valdi-j 
ninku tik po sykį į dieną; 
valgo. Nusiminimas veržia- 
si į žmonių širdis. Jei pi- 
nigų greit negausim — la- 
bai pavojinga. Daug tikimės 
iš savo Amerikos tautiečių. 
Remkit savo tėvynę. Jusų 
rankose jos ateitis. Tuo tar- 
pu tiek. Kitu kartu gal 
daugiau parašysiu. Mes vii 
ties nenustojam ir dirbam, 
nors begalo sunkiai, bet vis 
tik dirbam ir šį-tą nudir- 
bam. Pasiryžę esam lig pas- 
kutinių kovot ir... laimėt 
ar žut. Parašykit daugiau 
apie Amerikos lietuvių gy- 
venimą. Siunčiu jums savo 

fotografiją. Nusistebėsit, 
turbut, kad netaip išrodau, 
kaip tikėjot. 

Bučiuoju visus ir pasilie- 
ku Jm mylįs, 

Mykolas Krur^vičius. 
Kaunas, 30—X—1919. 
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TALKININKU UŽSISPYRI 
MAS. 

Premiero Clemenceau už- 
reiškimas Atstovų Bute 

gruod. 23 d. kas del propo-l 

įcuno pctoierai včumjjči ujau- 
riausių šmeištų?Jrfead Lietu- 
va bolševikų šalis, kad vo- 

kiečiams parsidavusi, ir tJt. 
Tiki jiems tik francuzai 

ir jie daro visą, kad tik 
jiems p°vyktų Lietuvą pa- 
vergti. Anglai daugiau mu 

sų pusę palaiko. Jūsiškė 
Amerika tyli. Jos simpa- 
tijos, matyt, linksta prie di- 
džiulės Rusijos. Bet mes 

manom atremti visus tuos 
šmeištus ir laimėti. Labai 
pavojingas priešas šale len- 
kų — vokiečiai-rusai, arba 
bermontininkai. Jie mums 

kilpą buvo visai užnėrę ant 
•kaklo. Bet mūsų narsi ka- 

TDliau nebebuvo ko abejo 
ti. Fortūnatas — sulyg šu- 
nies elgimosi — suprato, 
kad jis rado žmogų, kuris 
kaip-kada aršesnis už 
žvėrį ir prieš sužvėrėjusi 
žmogų tankiai nieko nereiš- 
kia nei drąsa, nei spėka; 
tatgi, atlaužęs šautuvo gai- 
dį, lengvučiais žingsniais se 
lino prie krūmokšniais ap- 
žt lusio urvo. 

Rudis, padrąsintas Fortū- 
nato atėjimu, urgzdamas 
puolė urvan, bet staiga at- 
šoko ir baisiai sucypė. *Iš 
urvogi išlindo jauna apie 
šešiolikos metų mergaitė. 

Nustebintas Fortūnatas 
nepaprastu reginiu ko. tik ne 

sušuko. Jam pasirodė lyg 
koki tai viršgamtiška esy- 
bė, tačiaus mergaitės trum- 

pas sijonėlis ir rausva jupe- 
lė liudijo, kad greičiausia j 
pabėgusi iš mergaičių patai- 
sos namų. 

Susigėdinęs Fortūnatas 
bereikalingos baimės, nulei- 
do šautuvo gaidį ir priėjęs 
prie mergaitės paklausė: 

—O ką tu č:a veiki? 
—Nieko. Aš taip., .—vir- 

pančiu balsu pratarė mer- 

gaitė. 
—Hm... 
Fortūnatas kišeniniu 

šviestuvu pašvietė mergaitės 
veidan. Trumpu žvilgsniu 
jis patėmiio jos nepaprastą 
dailumą ir pasigailėjimo 
maldaujančias akis ir tose 
melsvose akyse žėrėjo kaž- 
kokia pasigailėti verčianti 
jįiega. 

—Tamista! — suskambė- 
jo jos plonas kaip styga 
balselis. — Jųs manę neiš- 
duosite. A?— 

—Gal. Bet delko tu pa 

bėgai? 
—Aš trokštu laisvės! Aš 

negaliu ten... Ten vieni 

purvai. Ak... — mergaitės 

( 
nuojamojo Talkininku atsi- 
nešimo linkui Rusijos ne- 
siskiria nuo pirmesniųjų 
francuzų diplomatų apreiš- 
kimų tame dalyke, nei, ap- 
skritai, nuo to atsinešimo, 
kurio Talkininkai ligšiol lai- 
kėsi. Ketina nebūti nei tai- 
kos, nei nusileidimų su so- 
vietine Rusija; Rusija turi 
but: aptverta kaip dygliuo- 
tąja vieline tvorą; ir len- 
kams, rumunams ir kitoms 
tautoms, kurias rusai užpuo- 
lė, ar gali užpulti, tari bū- 
ti pagalba, kur tik bolševi- 
zmas apsireikš, ten Talki- 
ninkai susijungs jam pasi- 
priešinti. Visa tai, žinoma, 
yra senas dalykas. Jei, kaip 
galima manyti, p. Clemen- 
eeau kalba pagal kortą, tai 
yra aišku, kad paskutine 
konferencija Londone su- 

stabdė p. Lloyd George'o 
kalbą apie taikymąsi su so- 

vietine valdžia ir kad Fran- 
cijos pažvalgos, griešta1' 
priešingos besitarimams au| 
Rusija, paėmė viršų. Prane-1 
Šimas apie tai, kad laiškas j 
su Rusijos taikos išlygomis, 
įteiktas Litvinovo Anglijos j 
atstovui paskutinėje konfe- 
rencijoje Stockholme, tapo 
sugrąžintas neatidarytas, ve- 
da prie to paties išvedimo. 
Jei tas yra taiu, tai mes su 

gailesiu turime pripažinti,; 
kad Talkininkų diplomatai 
nieko nepasimokino iš pra-1 
ėjusių metų prityrimų ir 
kad karė su Rusija turi eiti 
toliau. Šitas paskelbimas 
yra tuomi liūdnesnis, kad jis 
padarya prieš pat pažadė- 
jimą Clemeceau ministeri- 
jos rezignuoti, kada Angli- 
joj laukia visuotini rinkimai, 
Denikinas ir jo kariumenė 
rengiasi pasiduoti, ar buti 
išnaikinta, Lenkija badauja, 
Čeko SiovaKija matomai 
pradeda daugiaus užjausti 
Vengrijai, Italijos vadai su 

Jugoslavija nei kiek nėra 

geriaus sutaikomi, o Angli- 
jos kareivi jos kovoja už sa- 

vo gyvastį Afganistane. Čia 
norisi paklausti, iš kur bus 
gaunama medžiaga akstinuo 
tai vielinei tvorai, kuri žada 
buti nuveda vietoje buvusio 
sanitario kordono? Ar ji bas 
gaunama iš Francijos, kur 
valdžios ir žmonių rankos 
pilnos darbo finansinio griu 
vimo prašalinimui? Ar Ang- 
lija, persergėta savo pačios 
finansininkų, kad ji jau toli 
nuėjus keliu prie bankrutiji- 
mo, duos žmones, pinigus ir 
daiktus tokiam dalykui, ku-s 
ris, kaip visi, išskiriant pa- 
čius kraštutinius reakcionie- 
rius žino, neturės laakiamo 

balsas nutruko, ir ji puolė 
ant plačios Fortūnato kru- 
tinės. 

Fortūnatas lengvai at- 
stume mergaitę Ir maloniu 
balsu tarė: 

—Gali buti, kad ten... 
Bet tu nupuolusi. Juk ne- 

galima, daleisti, kad.... 
—O, ne! — sušuko mer- 

gaitė. — Aš tyra! Tik ji... | 
Ak! I 

—Kas gi toki "ji" — mo-1 
tina? — paklausė jis. 

—Motina! O, kad moti- 
nėlė gyva butų, nebučiau 
papuolusi nelaisvėn; tik pa-j 
sidėkojant tetos moralams 

pakūuvau i pataisos namus, 
kame dorai nėra vietos. Ak, 
kaip ten bjauru! 

—Bet visgi be priežasties 
negalėjai papulti. Juk rei- 
kia prirydymo, — pastebėjo 
Fortūnatas. 

—Ir kam? Teta atstovau- 
ja motiną ir ji gali daryti,! 

pasisekimo? Ar gal Japoni- 
ja, kuri, kaip sakoma, norin- 
ti siųsti kariuomenę Sibiran, 
gaus leidimą apsidirbti pati 
viena su revoliucija, kurios 
Europa ir Amerika negalėjo 
net sustabdyti? 

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT. 
"Lietuvos" 305 numeryj 

(1919) buvo įdėta straips- 
nis užvardintas "Musų ne- 
nuoseklumai." Tame straips 
nyje huvo trumpai paaiškin- 
ta nenuoseklumų priežastis. 
Jame nebuvo rašyta nieko 
kita, kaip tik teisybė. Bet 
ta teisybė, matomai, buvo 
karti ir karti ypatingai 
"Draugui." Jis taip įsikarš- 
čiavo del jos, kad, besitei- 
sindamas, dar labiau save! 
įvėlė. Ve ką jis sako: "Dva- \ 
siškieji tėveliai reikalauja, 
kad žmonėms davusiems pi- 
nigus butų išduodama Lietu 
vos Valstybės paskolos žen- 
klai, o ne raštpalaikiai as- 

menų, neturinčių užtektinai 
nuosavybės, kad galėtų gva- 
rantuoti priteikimą pinigų į 
vietą" (Žiur. "Draugo" 306 
mrai.). 

Šitas "Draugo" pamokslas 
butų geru patarimu ir vieto- 

# 

je pasakytu, jei "Draugas" 
pats butų pašaliniu asme- 

niu, ar nebūtų nusidėjęs ta- 
me, kame jis kaltina kitus. 
Bet dabar priekaištas daro- 
mas kitiems, kaip tik jam 
pačiam ir tinka. Tuos rašt- 
palaikius, nuo kurių jis sa- 

kosi, gina žmones, kaip tik 
ir išdavineja Bostono Bend- 
rovė, už kurią jis taip karš- 
tai stoja. 

Beto ir pačiame "Drauge" 
matome didelėmis juodomis 
raidėmis skelbiant: "Pirkite 
Lietuvos Valstybės Paskolos 
Bonus "Draugo" Redakci- 
joje." 

-Čia paklausiu "Draugo:" 
ar jis išduoda perkantiems 
paskolą Lietuvos valstybės 
paskolos ženklus? Ne. Jis 
išduoda, kaip jis pats sako), 
tik rašptalaikį, .kuris prak^ 
tiškai niėko negvarantuojaA 

Visi žino, žino ir pats ; 
"Draugas," kad tokius rašt- 
palaikius jis gali išdavinėti 
tik savo skaitytojams užsi- 
mokėjusiems išanksto, arba 
Bendrovė už savo akcijas. 
Bet jis ir ji išdavineja juos 
už paskolą Lietuvos Valsty- 
bei. Ir tą darydamas pats, 
rašo pamokslus kitiems. 

Ar čia išeina, kad "Drau- 
gas" pats tiki tuo,.ką jis sa- 

ko ar rašo? 
Man atrodo k?ip tik ant- 

raip. 
"Lietuvos" \ir "Draugo" 

Skaitytojas. 

ką nori. Juk reikia suprasti, 
kad aš dar ne metuose, — 

pabrėžė mergaitė; 
—Kiek gi tau metų? 
—Penkiolika. 
—A-ha. Vadinasi, teta pa 

tėmijo puolimą doros ir, 
velydama jums gero ateity- 
je, atidavė į pataisos namus. 
Ar ne? / 

—Tamista, — skundėsi 
mergaitė.—Netiesa, kad ten 
pasitaiso, bet kaip-tik prie- 
šingai sugadina. Ak, kad 
tamista nois vieną dieną pa- 
taisos namuose pabutumi. 

Fortūnatai šmėkštelėjo 
neaiški mintis; jis buvo gir 
dėjęs pasakojant apie tūlas 
pataisos namų paslaptis ir 
daug nešvarių darbelių, ku- 

^ 
tiems jis nelabai tikėjo. Bet 
štai bėgunė, trokštanti lais- 
vės, tą patį liudija, statyda- 
ma ateiti didžiausian pavo- 
jum 

(Bus daugiau.). 



Pilnas Tekstas Lenino Naujų Taikos 
Išlygų Talkininkams. 

* Nesenai tapo pagarsinta 
pilnas tekstas Lenino pas- 

kutinio taikos pasiuLinimo 
talkininkams. Du pirmuti- 
niai pasiulinimai — vienas 
pereitą pavasarį per p. Bul- 
littą, kitas per parlamento 
narį pulk. Malone,—nedaug 
tesiskiria nuo paskutinio 
pasiulinūno. 

Užreiškęs pasiulinimo ti 
kslą, Leniną*; sako: 

"Susijungusios ir susidrau 
gavusios valdžios turi pasi- 
rūpinti, idant mūšiai susto- 
tų visuose frontuose buvu 
sios Rus;ios imperijos teri- 
torijose, įskaitant Estoniją, 
I-atviją, Lietuvą ir Suomi- 
ją, tam paskirtą dieną, su- 

teikiančią gana 'aiko prane- 
šimui visoms partijoms, ir 
•kad jokie nauji musiai ne- 

prasidėtų po šitos dienos, 
konferencijos *aiku, kuri bus 
laikoma kokioj aeutralėj ša- 
lyj, su ta išlyga, kad bevie- 
linis telegrafas' ar tiesi te- 

legrafinė viela Maskvon 
|ftas Sovietinės Valdžios ran 

Tcose. t 

niniai susitaikymai išpildy- 
mui šitos sąlygos bus sutar- 
ti konferencijoje. 

I "4. Sovietinės Rusijos Res 
publikos piliečiai turi turė- 
ti teisę liuosai ineiti j Talki- 
ninkų ir Sąjungininkų šalis, 
Kaipo ir į visas šali3, kurios 
oasidarė ant buvusios Ru- 
sijos imperijos teritorijos, 
įskaitant Estoniją, Latviją, 
Lietuvą ir Suomiją. Taipjau 
teisę gyventi ir maišytis ir 
t Iną apsaugą, jei jie nesi- 
kiša j naminę tų šalių poli- 
tiką. 

"Talkininkų ir Sąjunginin 
kų šalių bei kitų augščiau 
paminėtų šalių piliečiai tu- 
ri turėti teisę liuosai eiti į 
P T» " ^ 

kjuvjcuiies ivusijos nespuD- 
likas, taipgi teisę gyventi ir 
maišytis ir pilną apsaugą, 
jei jie nesikiš į naminę so- 

vietinių respublikų politiką. 
Talkininkų ir Sąjungininkų 
;šalių valdžios, kurios yra 
Įkurtos ant buvusios Rusijos 
imperijos teritorijos, įskai- 
tant Estoniją, Latviją, Lie- 
tuvą ir Suomiją, turi turėti 
teisę pasiųsti oficialius atsto 
vus pilna laisve ir nepalie- 
čiamybe i visas sovietinės 
Rusijos respublikas. 

"Sovietines Rusijos val- 
Ižios turi turėti teisę pasiųs 
i oficialius atstovus pilna 
laisve ir nepaliečiamybe į 
visas Talkininkų ir Sąjungi- 
ninkų šalis ir j nesovietines 
šalis, kurios susidarė ant 
buvusios Rusijos imperijos 
Suomijoj. 

Visuotina amnestija. 
<s5. Sovietinės valdžios, ki 

ios valdžios, kurios Įsikūrė 
ant buvusios Rusijos impe- 
rijos teritorijos, turi suteik- 
ti visuotiną amnestiją vi- 
siems rusams politiniams 
priešininkams, prasižengė- 
liams ir kaliniams ir suteikti 

ją savo pačių piliečiams, 
kurie buvo, ar galėjo buti 
kaltinami davime pagelbos 
sovietinei Rusijai. 

"Visi rusai, k^e Icovojo 
kareivijose priešingose so- 

"Musių pertraukimo lai- 
kas turi trauktis dvi savai- 
ti, jei jis nebus prailgintas 
bendru sutikimu, ir niekas 
darančiųjų musių pertrauką 
neprivalo panaudoti rnušių 
pertraukos laiko pergabeni- 
mui kareivių, ar karės daik- 
tų buvusios Rusijos imperi- 
jos teritorfjon. Konferenci- 
ja turi svarstyti taiką šitais 
nepriklausančių konferenci- 
jos taisymui principų pama- 
tais : 

Esamosios valdžios. 
"X. Visos dabartinės esa- 

mosios valdžios, kurios įsi- 
steigė ant buvusios Rusijos 
imperij s žemės, įskaitant 
Esįoniją, Latviją, Lietuvą ir 
Suomiją, turi pilnai kontro- 
liuoti tas teritorijas, kurios 
fous imtos musių pertrau- 
kai įeinant galėn, išskiriant 
tiek, kiek konferencija su- 
tiks teritorijas kelti, iki žmo 
nes apgyvenantieji šių esa- 

mų valdžių kontroliuojamas 
teritorijas patįs nuspręs per 
mainyti savo valdžias. 

/;Rusų sovietinė valdžia ir 
^yisos kitos valdžios, kurios 

tapo įsteigtos ant buvusios 
Rusijos imperijos teritorijos, 
Talkininkų ir Sąjungininkų 
valdžios ir kitos valdžios, 
kurios veikia urieš sovietine 

vietinėms valdžioms, ar ko- 
kiu buclu gelbėjo joms, ir 
tie, kurič priešinosi kitoms 
valdžioms, įsikūrusioms ant 
buvusios Rusijos imperijos 
teritorijos, įskaitant Estoni- 
ją, Latviją, Lietuvą ir Suo- 
miją, turi buti priskaitomi 
šitoj amnestijoj. 

j "Visi ne-rusų valstybių ka 
rės kaliniai, laikomi Rusijo- 
je, kaipo ir visi tų valstybių 
piliečiai, dabar laikomi Ru- 
sijoje, turi gauti visus pato- 
gumus sugrįžimui tėvynėn. 
jRusai karės kaliniai kokioj 
nebūk šalyj ir visi rusų pi- 
liečiai, įskaitant rusus ka- 
reivius ir aficierius užsieny- 
Ije ir tarnaujantieji visose 
svetimose kariuomenėse, tu- 
ri gauti visus patogumus su- 

grįžimui tėvynėn. 
"6. Tuo jaus po pasirašy- 

mui po šita sutartimi visi 
'Talkininkų ir Sąjungininkų 
1 valdžių ir kitų pe-rusų val- 
džių kareiviai turi buti iš- 
traukti iš Rusijos ir karinė 

į pagalba turi buti sulaikyta' 
visoms toms valdžioms, ku- 
rios įsikūrė ant buvsios Ru- 
sijos imperijos teritorijos. 

"Sovietinė valdžia ir val- 
džios priešingos sovietinei 
valdžiai, kurios įsikūrė ant 
buvusios Rusijos imperijos 
teritorijos, įskaitant Estoni- 
ją, Latviją, Lietuvą ir Suo- 
miją, turi sykiu pradėti m a 

valdžią, turi sutikti nemė- 
ginti soeka nuversti dabarti- 
nas esamas valdžias, kurios 
įsikūrė ant buvusios Rusi- 
jos imperijos teritorijos, ir 
kitos valdžios, kurios bend- 
rai pasirašys po šita sutar- 
timi. 

"2. Ekonominė- blokada 
turi buti prašalinta ir vaiz- 
biniai santikiai tarp sovieli- 
nės Rus:jos ir Talkininkų 
bei Sąjungininkų šalių turi 
buti ątstdgti pagal tokias 
išlygas, kurios užtikrins, jog 
prekės iš Talkininkų bei Są 
jungininkų šalių bus gauna- 
mos lygiomis islygomis vi- 

rusų klesoms. 

Prašo nekliudomo kelio. 
8 "3. Rusijos sovietinės vai 
džios turi turėti nevaržomą 
kelio teisę visais gelžkeiiais 

♦ ir pasinaudoti visais uostais, 
priklausančiais buvusiai Ru- 
sijos imperijai, priskaitant 

Estoinją, Latviją, Lietuvą ir 
Suomiją, ir reikalingais iš- 
krovimui ir pasažierių bei 
prekių perkėlimui tarp ių te 

ritoiijos ir juros; smulkme- 

žinti savo kariuomenes iki 
taikos laiko normos po pa- 
sirašymui po šita sutarti- 
mi. 

Užsienio skolas pripažįsta. 
I "Konferencija nutars ge- 
riausią ir teisingiausią budą 
šitai bendrai demobilizaci- 
jai prižiūrėti ir kontroliuoti 
ir taipgi ištraukimui kariuo- 
menių ir sustabdymui pagal- 
bos sovietinei priešingoms 
valdžioms. | 
"7. Talkininkų ir Sąjunginiu 
kų valdžios, atmindamos Ru 
sijos sovietinės valdžios už- 
reiškimą jos notoje vas. 4 d., 
kur ji pasiūlo kaipo neatida1 
linamą šitos sutarties dali, 
kad sovietinės ir kitos vai-' 
džios, kurios įsikūrė ant bu- 

T uumo liupciijuo V/^- 

ritorijos, priskaitant Estoni- 
ją, Latviją, Lietuvą ir Suo- 
miją, turi pripažinti savo at 
sakomybes už finansinius 
buvusios Rusijos imperijos 
privalumus užsienio valsty- 
bėms, darančioms šitą su- 

tartį ir pavienėms tų vals- 
tybių tautoms. Smulkme- 
niniai dalykai atmokėjimui, 
tų skolų turi buti nutarta; 
konferencijoje, atsižvelgiant1 
į dabartinę finansų padėtį 
Rusijoje. | 

Pastaba. Augščiau minė- 
tas sovietinės Rusijos užreiš 
kimas vas. 4 d., 1919 m. bu- 
vo toks: 

"1. Rusų sovietinė valdžia 
neatsisako pripažinti savo f i 
nansinius privalumus vi-į 
siems savo kreditoriams, 
valstybėms, ar pavieniams, 
priklausantiems talkininkų 
galybėms, bet šito punkto 
įvykinimo smulkmenos turi 
buti dalyku specialės sutar- 
ties, kaipo siūlomųjų tarybų 
pasekmes. 

2". Atsižvelgiant j sunkią 
finansinę padėtį rusų sovie-i 
line valdžia pasiūlo apsimai 
nymą nedaryta medžiaga, 
kuri bus įvardinta kalbam o j 
sutartyj. 

"3. Atsižvelgiant į didelį 
indomavimą, kurį užsienio 
kapitalas visuomet rodė Ru- 
sijos gamtinių turtų išnau- 
dojimui, rasų sovietinė val- 

džia-yra pasiryžusi suteikti 
koncesijas ant kasyklų, gi- 
rių, ir t.t., talkininkų valsty- 
bių piliečiams tokiomis iš- 
lygomis, kurios bus su at- 
sargumu priimtos, atsižvel- 
giant į tai, kad Rusijos eko- 
nuimiie ir visuomenine ivai-i 

ka nenukentėtų nuo viduji-! 
n.ės šitų koncesijų tvarkos.' 

"4. Rusų sovietinė val- 
džia tarsis su talkininkų 
valstybėmis kas del teritori- 
nių koncesijų. 

Užbaigiama pagrumojimu. 
"8. Sovietinė Rusijos val- 

džia siūlo ir priima augš- 
čiau minėtąjį pasiulinimą. 
Sovietinė valdžia labai no- 

Įrėtų turėti pusiau oficialį 
Amerikos ir Anglijos val- 
džių užtikrinimą, kad jos. 
kiek '. galėdamos, rūpinsis 
tuo, kad Francuzija laikytų 
si musių pertraukos išlygų. 

"Sovietinė valdžia tikisi, 
kad nebus reikalo perkelti 
šitą pašalinimą (su reikalin- 
gomis permainomis) pas, 
centrales valstybes". 

j Iš Gyvenimo jį 
į Lietuvio Amerikoje į 
i 1 
NEW BR1TAIN, CONN., 
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Aukos Pittsburgho streiki- 
ninkams. 

Vietos lietuvių kolonija 
visuomet gyva ir juda. Ne-' 
buvo tokio užmanymo tarp! 

Amerikos lietuviu prie ku- 
rio newbritoniečiai nebūtų 
prisidėję nors su aukomis, 
šiuo kartu buvo pakeltas 
klausimas paremti streikuo- 
jančius Pittsburgo plieno 
darbininkus. I jį atsiliepė 
čia paduotos draugijos to- 
kiomis aukomis: 
1. Dr-stė Apšvietos Žirgvai- 

kio $50.00 
surinkta nuo draugų 8.85 

2. Ukėsų Kliubas .... 50.00 
surinkta nuo draugų 3.20 

3. Dr-stė Šv, Jurgio .. 50.00 
surinkta nuo draugų 1.60 

4. Dr-stė Šv. Andrie 
jaus 25.00 
surinkta nuo draugų 12.30 

5. D-stė Šv. Kazimiero 25.00 
surinkta nuo draugų 10.00 

b. JJ-ste Sv. Juozapo 25.00 
surinkta nuo d i augų 6.80 

7. D-stė Moterų Birutė 25.00 
8. S. L. A. 34 kp 10.00 

surinkta nuo narių .8.75 
Viso $311.50 

Pinigai pasiųsta į Pittsbur 
gą Pa. Lietuvių Komite- 

tui $200.00 
Į Braddocką, Pa. Lietu- 

vių Komitetui $111.50. 
Ant M. Českavičius, Rast. 

NEW BRITAIN, CONN. 
Prakalbos. 

Sausio 4 d. buvo prakal- 
bos. Kalbėjo inž. V. Vait- 
kus iš New Yorko, Lietuvių 
Mechanikų Sąryšio pirmi- 
ninkas ir A. B. Stankevi- 
čius, iš Bridgeporto, Conn. 
Sąryšio viee-pirmininkas. 
Žmonių prisiiinko apie 600 
Kalbėtojai trumpai ir aiš- 
kiai papasakojo kaip rei- 
kia organizuotis, kad grei- 
čiau atstačius Lietuvą ir pa- 
ėmus visokias išdirbystes į 
lietuvių rankas. 

Buivio pardavinėjama se- 
rai ; nupirko 23 ir daugumas 
pasižadėjo pirkti. 

Po prakalbų buvo masinis 
susirinkimas apkalbėjimui 
priėmimo Lietuvos Misijos 
ir pardavinėjimo Bonų. Tam 
tikslui buvo išrinkta 15 di- 
rektorių, kurie sužinos, kada 
misija pribus ir parūpins 
vietą priėmimui svečių ir 

paraginimui visuomenės bo- 
nus pirkti. 

A. M. Českavičius. | 
ARGO, ILL. 

Draugyste Lietuviška Tau 
tiška laikė savo metinį su-' 
sirinkimą sausio 4 d. Apkal- 
bėjus tulus draugijos reika- 
lus, neužmiršo ir savo tėvy- 
nės Lietuvos. Nekurie nariai 
paaiškino dabartinį vargin- 
gą Lietuvos padėjimą ir rei- 
kalą aukauti, kad tuom pa- 
gelbėjus jai greičiaus iško- 
voti laisvę ir pilną neprigul- 
mybę. 

Po paaiškinimo draugija 
iš savo iždo aukavo—$10.00 
Nariai aukavo sekančiai: 

M. Berneckis, $3.00 
Po $1.00 — A. Petraitis, St. 
Mileika, G. Miieika, A. Za- 
pelis, J. Vaičys ir J. Bakutis. 

Kartu $19.00 
Minėtos draugijos ir jos 

narių aukos, per p. S. Bos- 
tick, yra pasiųstos Lietuvos 
Laisvės Varpo Komitetui. 

Bravo, Argoviečiai! Nors 
mažai čia lietuvių gyvena, 
—todėl mažesnė yra musų 
pajiega, — bet ne^iduokime 
Chicagos ir kitų didmiesčių 
lietuviams mus pajuokti, 
aukaukime Lietuvos laisvės 
išgavimui. K.io daugiau au- 

kų sudėsime ant Lietuvos 
aukuro, tuo greičiau iškovo- 
sime jai laisvę ir pilną ne- 

prigulmybę. 

! Žiruos iš Lietuvos 
^Ki»'^iV^ii#^*11 ̂ j^iii**y+ <Xi's.Ai-*V'' 'vi'- 
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LAIKINAS {STATYMAS 
apie svarbesniuosius vieške- 

lius ir gruntinius kelius. 
1. 

Technikos žvilgsniu svar- 

besnieji vieškeliai pereina 
su visais savo įtaisymais Su 
sisiekimo Ministerijos ži- 
nion ir pavedami jie Plentų 
Skyriui. 

2. 
Tų vieškelių svarbumas 

ūkio, administracijos ir 
Krašto Apsaugos i tžvilgiais, 
skaičius ir jų išvardymas 
nustatomi ir sudaromi Susi- 
siekimo Ministerijos drauge 
su Vidais Reikalų, Krašto 
Apsaugos, Prekybos ir Pra- 
monės Ministerijomis. 

3. 

gavo, primušė, išsivedė ir 
palaikę juos kelias dienas, 
sušaudė. Žmonės iš bai- 
mės išsislapstė į rusius, bet 
vokiečiai mėtė į juos bom- 
bas. Rytojaus 29 dieną vo- 
kiečiai vėl atėjo, vėl gainio- 
jo ir baugino žmones, mė- 
tydami bombomis, ir plėšė. 
.Pagaliau atėję sekmadienį 
30 d. pradėjo apšaudyti so- 

džių kulkosvaidžiais. Šaudė j 
bėgančius žmones ir galų ga 
le padegė sodžių. Tada, nu- 

ėję Kurtavėnų dvaro link, 
apšaudė jį armota, kulko- 
svaidžias ir šautuvais; mėtė 
bombas ir, išplėšę dvarą, pa 
degė jį. 

Tokių ir panašių atsitiki- 
mų esti kiekvieną dieną. 
Daugeliui sodžių ir dvarų 
gręsia išplėšimas ir sunaiki- 
mo pavojus. 

Geležinė divizija atėjusi į 
Kuršėnus, Papilę ir aplinki- 
nius sodžius ir dvarus, kur 
taip-pat plėšimas negali bu- 
i didesnis, koks jis dabar j 
yra, pasiskelbė, kad jie iki 
gruodžio 15 d. iš tos srities 
niekur toliau frebeisią. 

Iš viso ko matyt, kad jie 
rengiasi eit plėšt (ir iš da- 

Technikos personalas, 
prižiūrįs vieškelių ir esamų 
ant jų įtaisymų, priklauso ir 
laikomas plentų žinybos. 

4. 
Tiltų esamų ant vieškelių, 

pereinamų Susisiekimo Mi- 
nisterijos žinion, laikymas, 
tobulinimas, taisymas ir sta- 
tymas atliekamas tos Minis- 
terijos per Plentų Skyrių 
duodamai jai atatinkamais 
kreditais. 

5. 
Darbų atlikimui ištaisyti, 

atnaujinti, ištobulinti arba 
palaikyti vieškelius su til- 
tais, pavestais Susisiekimo 
Ministerijos žinion, tos Mi- 
nisterijos Plentų Skyrius tu- 
ri teisės gauti Susisiekimo ir 
Vidaus Reikalų Ministerijų 
nustatytomis kainomis iš ata 
tinkamų savivaldybių me- 

džiagos, dirbamų jiegų ir 
vežiojimo priemonių. 

6. 
Susisiekimo Ministerijos 

vieškelių sąrašan netilpusie- 
ji gruntiniai keliai -prižiūri- 
mi, taisomi ir laikomi -vieti- 
nių savivaldybių. 

Tokių kelių inspekcija ir 
kontrolė priklauso Vidaus 
Reikalų Ministerijai. 

A. Smetona, 
Valstybes Prezidentas. 

M.- Sleževičius, 
Ministeris Pirmininkas. 

Kaunas. Rugsėjo 6 d., 1919, 

LIETUVOS HLfEČIU 
BALSAI. 

Kuršėnų— Papilės apielin- 
kių gyventojų protestas. 
Lapkričio 28 d. į Kuršėnų 

—Papilės rajoną atėjo vo- 

kiečių geležinė dvizija. Nuo 
atėjimo tos divizijos plėši- 
mai ir žudymai padidėjo ne 

apsakomai. Geležinės divi- 
zijos ir kitos vokiečių kariuo 
menės dalys pradėjo galuti- 
ną šalies naikinimą, k a. 

ėmimas arklių lig paskuti- 
nio, išvarymas ir mušimas 
karnų, avių, kiaulių ir t.t. 
Atiminėjimai iš žmonių ne 

tik pinigų, bet drabužių ir 
skalbinių. Nuvilkimai žmo- 
nių kelyj ir miestuose, pav. 
Šauliuose. Laipkričio m. 27 
d. vėl atėjo keli vokiečiai į 
Skaudvilės kaimą prie Bau- 
biu reikalaudami arklių, kar 

m lrinuliii Vv/-*4* iri 

ATSKIRAS REGINIŲ 
PAVADINIMAS. 
SERUOS NO. 1. j 

1, Prienų Bažnyčia, < 

2, Prienų Yikarijatas, , 

3, Prienų klebonijos skal- j 
bejos, Į 4, Prienų aibelnas reginys, 

5, Kapinyno vartai, j 
6, Žalioji gatvė, j 
7, Pervažas per Nemuną. 

18. 
Prienų malūnas, i 

9, Žuvininkų prieplauka, 
10, Tiltas per Nemuną., j 
U, "Nuotaku kalnas", N Į 12, Bakūžė ties Mielupiu. 1 

Kaina pirmosios serijos 1 

3 dolariai. 
SERIJOS NO. 2. 

Pakuonio ir Garlevos reginiai J 
t, Pakuonio Bažnvčia prieš 1 

, karą, 

12, 
Pakuonio Bažnyčia po j karui. 

3, Pakuonio klebonija. 
4, Pakuonio gatvė. 
5, Kapinyno gatvė, 
6, Garlevos Bažnyčia prieš J 

karn, 
7, Garlevos bažn, po karui, 
8, Garlevos pataisymai. 
9, Bažnyčios šonas, Katino 

link, (x) ( 

* II MVV VAVVUliUi 

gyventojai juos išvaikė. Rytą 
28 d. vėl atėjo keli vokiečiai, 
bet ir juos žmonės išvijo. 
Tada, užpuolus vokiečiams 
Skaudvilės sodžių, atėjo pa 
gelbėt skaudviliečiams Kur- 
tavėnų dvaro gyventojai, už 
ką vokiečiai, susitaisę didelį 
buri, grąsino užpulti Kur- 
tavėnus. Pietų laike atėjo 
i Skaudvilę apie 20 vokie- 
čių su kulkosvaidžiu. Kai- 
miečiai gynėsi su ginklais 
rankose, bet vokiečiai įėjo į 
sodžių; vyrus, kuriuos su-1 

lies jau eina) skersai par 
Žemaičius iki Prūsų sienos. 
Paskutinės žinios apie jų 
ėjimą buvo tokios, kad iš Pa 
pilės jie atėjo ir paėmė Triš 
kius lapk. 28 d. ir jau 29 
d. avangardas bermontinikų 
buvo per aštuonis varstus 
nuo Telšių. 

Važiuodami traukiniais į 
Vokiečius, vokiečiai mėto 
bombas ir šaudo per vagonų 
langus. Yra atsitikimų, kur 
nuo granatų sudegė pakelyj 
esančios trobos. 

Mes, žemiau pasirašę, esa 
me įgalioti Kurtavėnų, Kur- 
šėnų, Papilės ir apielinkių 
gyventojų pakelti griežčiau- 
si protestą prieš tokius vo- 

kiečių nežmoniškai žiaurius 
pasielgimus ir prašyti Lietu 
vos Vyriausybės kuoveikiaų 
siai padaryt atatinkamų žy- 
gių vokiečių žiaurumams bu 

stabdyt ir musų krašto žu- 
dymui prašalint. 

Kurtavėnų, Kuršėnų, Pa- 
pilės ir apielinkių jgalioti: 

(pas.) grafas Stanislovas 
Plateris Zybeckis, ir Kons- 
tantinas Plateris Zybeckis. 
Kaunas, gruodžio 6 d. 1919. 

Japonijoje yra išrasta ka- 
tilas, kuriame verdant van- 
deniui burbulai atsimuša į 
metalines štangeles ir pada- 
ro muzikalius balsus. 

PIRMUTINIS LIETUVOS REGINIŲ RINKĖJAS 
IR LEIDĖJAS 

FOTOGRAFAS JOKŪBAS SKRIRSKAS 
MARIJAMPOLĖ, BAŽNYTINĖ GATVĖ, 

FIRMA GYVUOJA NUO 1904 METŲ 

Pranešimas 
Visam pasauliui yra žinomas didysis kiras, bet tik iš laik- 

raščių. Ir nerasime nei vitno žmogaus, kuris galėtų įsivaiz- 
dinti, kiek žalos yra padfuryta Lietuvai karo metu, 

Užtad laikau sau garbę, pranešti gerbiamiems tautiečiams 
kad visos Suvalkijos reginius baigiu rinkti (Dalinai Kauno 
gub). Aš manau, kad rasis Lietuvos tautiečių, kuriems yra 
brangi Tėvynė NEPRIKLAUSOMOJI LIETUVA. Ir malo- 
nės pamatyti baisaus karo pasekmes. Kiurii žydėjo prieš karą 
kaip rožė, dabar-gi rogsančius lig bočių tvirtovių griuvėsius. 
Apart šių reginių, turiu surinkęs šiaip įvairių serijų, būtent: 
miestų gatves, bažnyčias, išlikusias sveikomis, minias žmonių 
einančias į ir iš bažnyčios, laukų darbai, jomarkai, vestuvės, 
Šešupės ir Dovinės reginiai, Nemuno puikiausios vietos, bakū- 
žės, typai ir tt. ir tt. Visus reginius sutvarkęs gausiu apie 30-- 
40 serijų. Kiekviena serija susidės iš 10--20 reginių, tokiu budu 
gal.'siu išleisti nuo 300--800 atskirų reginių. Šiam darbui pasi- 
ryžau ir uežiurėjau, kad taip kritišku metu, man skaudžiai 
kai'iuos. Ret tik stengiausi, kad puikių-puikiausias surinkčiau 
se'ijas. Ir tiesiog galiu pasigirti, nes pats sau negalėjau daleis- 
ti ir padėkot savo šešiolikos metų praktikai, kad kada nors 

galėsiu surinkti tokio gražaus istoriško turinio reginius. 
Pirmutinė laida 1, 2 ir 3 serijas jau galima užsisakyti, Ma- 

žesni užsakymai kaip viena pilna serija, nepriimami. Užsisa- 
kant reginius reikia paduoti redakcijon kuoaiškiausis adresas. 
Užsakymo orderis vien tik SERIJOS NO. (Be jokių išvardi- 
nimų apielinkės). Norintieji užsisakyti reginius, privalo.siųsti 
pinigus redakcijon nc dalimis, bet visus kartu. Už ilgą kelionę 
siunčiamųjų reginių, redakciją arbą leidėją prašau nekaltinti. 
Nes dabar ne cxpresitiis laikas. PASTAI'A: Nukentėjusios 
vietos pažymėtos jeryžučiu (x). Visi reginiai nc cinkogratiško 
leidinio, ii et Fotografiško, užtad \v kaina brangoka. 

10, Garleva, Marijampolės 
, link, (x) 

11, Liuteronu kirkė, 
Kaina antrosios serijos 

$2.75 
SERIJOS NO. 3. 
Šilavoto ir kiti reginiai 

I, Šilavoto Bažnyčia prieš 
karą. 

-2, Šilavoto Bažnyčia po 
karui. (x) 

3, Igliaukos Bažnyčia po 
karui. (x) 

4, Skriaudžių Bažnyčia, 
5, Plutiškių Bažnyčia. 
6, Birštono Alėja No. i, 
7, Birštono Alėja No. j, 
8, Vargšų bakūžė, 

Mažažemio bakūžė, 
to. Nemunas pavasnryj, 
u, Linų m i nikai, 
Kaina frečiosios serijos 

$2.75. 
Taip-pat ruošiu antrą laidą, 
4. 5 ir f) serijas. 

Serijos No. 4, Marijampo- 
lės reginiai, 

Serijos Xq, 5. Kalvarijos 
ir Liudvinavo reginiai, 

Serijos No, 6, Virbalio re- 

giniai. 
Alvito Bažnyčios ir Kv- 

i>:»rfrn fTriiiv 

<11- Apie laida ir reginių pavadinimą 4, 5 ir 6 serijų, savo 
ku bus pranešta gerbiamam laikraštyj .Su pagarba. 

FOTOGRAFAS J, SkRL\Si\AS 



NUSISEKĖ! 

Telegramas p. J. G. iš 
New York o. 

Sausio 18, 1920. 
Miko Petrausko koncer- 

tas Brooklyne, sausio 17 d., 
nusirekė kuogeriausiai. 

Kurklys. 

MIKAS PETRAUSKAS 
JAU PRADĖJO ATSI 
SVEIKINiMO KON- 

CERTUS. i 

Sausio 17 d. vakare, 
Brooklyne, N. Y., atsibuvo 
pirmutinis komp. Miko Pet- 
rausko atsisveiKinimo kon- 
certas, Sulyg paskutinio pra 
nešimo iš Brooklyno — prie 
to iškilmingo koncerto prisi- 
rengta kuogeriaunai. Di- 
džiojo New Yorko muzikos 
ir dainų brangintojai ir mū- 

sų darbštaus kompozitoriaus 
gerbėjai buvo pasiryžę pri- 
derančiai sutikti savo mo- 

kytojų ir kartu palinkėti 
jam kuogeriausios kloties 
naujai atgimusioie liuosoje 
Tėvvnėie, kur tokia pla.i 
dailės dirva. Taiei brook*.y- 
niečiai ir newyorkiečiai pui- 
kiai sutiko ir karštai atsisvei- 
kino su gerb. Miku Petraus- 

ku. 

Nėra mažiausios abejonės, 
kad chicagiečiai nutikime 
komp. Miko Petrausko irgi 
pasirordys taip, kaip pridera i 

-nv..:'; 

Vietinės Žinios 
tg' »*<yt»V »XJ*t>**f «t»*' ''r^A V/iyoH/'it +L+<.+' +tJ>t »V * ,V **v >* jl, ■- 

Wį¥M MM 

• pasirodyti dailę suprantan- 
| tiems ir mokantiems pagerb- 
ti tuos, kurie ištiesų užsipel- 
no visuomenės pagarbos. Ži- 
noma, "Birutė" šiuom atve- 
ju stovės pirmoje vietoje. 

Tai bus vienas iš inao- 
miausiu ir iškilmingiausių 
koncertų. Norintieji patekti 
koncertan, turi iškalno pa- 
sirūpinti bilietais, kadangi 
koncertui salė nusamdyta 
nedidelė. — Taipgi skubiai 
ruoškimės prie koncerto,, 
kuris atsibus sausia 28 d. 

BRIGHTON PARK. 

Šv. Agnieškos airišių baž- 
nyčioje, sausio 11 d., po mi- 
šių, sakė pamokslą kun. O' 
Brien. 

Jisai pasakojo vien apie 
vidurinės » Europos tautas, 
kurios buvo paliestos karės. 
Parr. nėjo Čeko-Slovakiją, 
Lenkiją, Rumuniją ir dar 
keletą kitų. 
Ir prisakė ateiti prisiren- 

gusiems del paaukavimo ant 
pavargusių tų tautų vaikų 
sekantį sekmadienį. 

Tokis atsišaukimas esąs 
išleistas per Popiežių į visas 
katalikiškas bažnyčias. 

— Tuos našlaičius mes tu- 
rime gelbėti, — pasakojo ji- 
sai, — nes kitaip sekanti 
gentkartė butų netvirta fi- 
ziškai ir protiškai. 

—Greta viršminėių tautų 

L VYRIŠKŲ DRABuTkTbARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užg&nėdinimas gvarantuota* 
< Vyrų !r vaJklnj siuati ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
\ )%lku, vžliausių stailų ir k»,n»orvati lškų modelių $20.00 lkl <46.00 
! Vyrų 1r jaunų vaikinų biutai ir overkotai nuo jio.OO iki $28.50. 
ę VyriŠkoa kelinėa $3.00 ir angSčiau, Vaiku Biutal nuo $5.00 ir aug&Clao {firkite aau o,verkotu9 dabar, kol žiemos aagštos kainos dar oeatfljo. 
( Mes turime daug Wek apdengtų siutų ir o\erkotų nuo $8.50 ir Rugfiulau !r FuM drfgs, turado, frakai ir t.p. nuo 510.00 ir augščlau. 
i KrautuvS atdara kas vakarį iki 9. Nedolloroiti iki 6 vai. po pl«tų SubatomH lkl 10 valandai vakaro.fnateisrta 1302 h: 

S. GORDON f 
| 1415 80. HALSTED StREg-* ;; 

JAU TURIME 

Lietuvos 
v 

Zemlapiu 
KIEKVIENAS PRIVALO ĮSIGYTI 

NAUJĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS 
2EMLAPI. 

KAINA TTK $1.00. 
UŽSISAKYKITE VISI. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 

iar yi'a viena tauta, kuri ne- 

senai iškovojo sau savival- 
dą — ji vadinasi Lietuva. 
Ši. tauta yra MOST BRIL- 
LIANT GOD'S CREA 
TURE," nes ji buvusi ilgus 
laikus po priespauda Rusi- 
jos ir baisiausiai nuteriota 
karės metais, o dabar ji 
trumpu laiku ir iš nepanašių 
dalykų pagimdė tokius tva-! 
rinius, kuriais nustebina p.i-j 
saul; 

—Jos žmonės iš doros, su' 
manumo ir įvairių kitokių! 
atžvilgiu "SURPASS UŠ 
AMERIČANS." 

—Ji irgi turi nemažą skait 

lių tų karės našlaičių, ku- 
riais mes privalome rupintL. 

i 

Špykis. | 

TOWX OF LAKE. 

Gvardija 1). L. K. Vytau- 
to laike savo priešmetinį susi-; 
rinkimą gruodžio 28 d. 1920! 
m. Buvo rimtai svarstyta drau I 
gi j vs reikalai ir lmvn skaitytas j 
laiškai nuo Lietuvos Laisves 
Varpo Komiteto. Vienbalsiai, 
nutarta paaukauti iš iždo $50., 
taipgi visi draugai sunicu- dar 
$102, taigi liko ind'uota $152 
Laisvės Varpo Komitetui p. 
A. Kareivai. Paskui buvo ati-į 
duotos dovanos, kaip ir perei-j 
tais metais; buv apdovanoti i 

draugai, kurie neėmė pašelpos 
per 10 metų iš Gvardijos. — 

1914 metais gavo dovanas 10 
sąnarių; 1917 metais gavo 181 

Sąnarių. Dabar taip-pat gavo 
U bai gražų auksini žiedą su 

Vytauto paveikslu apie 25 są- 
nariai. Sekantieji sąnariai li- 
kosi apdovanoti su garbės žen- 
klu: Ant. Bieržinskis, Jul. 
Skinderis, Ant. Stanevičia, V. 
Elijošius, Jonas Viekus, Jonas 
Balnis, Juozas Žalandauskis. 
Antanas Šedis, Jonas Pikčių- 
rjas, Juozas Koniauskis, Vincas 
Laurinavičius, Aleks. Mocke- 
vičius Petras Čiapas, Jonas 
Jakubaitis, Adomais Yubista, 
Povilas Stankevičius, Klaud. 
Klimovičius, Jeronimas Eini- 
kis, Andr. Širvaitis, Petras 
Rimkus, Jonas Tonikas, Andr. 
Gu tauški s. Petras Mackela ir 
TVTlLvil/io Iro lniint»nO 

Lai buna garbė 'tiems na- 

riams draugams! 
Gražų įspūdį 'tas padare ir 

del kitų draugų. Linkėtina, kad 
kuodaugiausiai prisirašytų prie 
šios Gvardi jor, kuri laikosi tvir 
tai ir tuiri turto apie $4000 ir 
sanarių virš 300. w c 

Laiko susirinkimus kas pas- 
kutinį nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėje svetainė- 
je. 

Valdyba išrinkta'šiems me- 
tams. sekanti: 

J. Letukas, pirm., Jonas Yis- 
kentas, vicei-pirm., Juoz. Leg- 
nugaris, prot. rašt., Vlad. Šair- 
ka, iždo rašt., Jonas Balnis, 
iždin.; iždo globėjai: Yinc. 
Petkevičia, Antanas Pocius, A- 
leksandras Mockevičia; Liudvi 
kas Baneviče, maršalka. 

* 

J. Legnugaris, rašt. 

KRUTAMIEJI PAVEIKS- 
LAI IŠ LIETUVOS. 

Bus rodami sekančiose 
vietose: 

Panedėlyj sausio 19 d., va 

kare, — Brighton Park — 

Liberty svet. — 3925 So. 
Kedzie Ave.; 

Sausio 20 d. So. Halsted 
Institution — 1935 S. Hals- 
ted St.„ 

Sausio 23 d., So. Chicago; 
Sausio 24 d. — Roseland 

— Brolių Strumilų svet.; 
Sausio 25 d. — Melrose 

Park — I^ake St. ir 2^ Ave. Į Įžangos 40% eina Lietu-' 
vos reikalams. 

Nepraleiskite progos! At- 

silankykite visi, nes tuos pa-į veikslus naudinga pamatyti 
kiekvienam lietuviui ir lie-' 
tuvaitei. 

M. K. s.; 
SUSIV. <*M. LIETUVIU 

KAREIVIU. 
— 

" 

j ši organizacija — tai tik-' 
rai bepartyvė organizacija, i 
kurios vienintelis tikslas — 

Laisva, Neprigulminga, De-' 
mokratinė Lietuvos Respub- 
lika, — delei ko jos nariai 
yra pasirengę kovoti ir vei- 
kti. Jon priimami visi lietu- 
viai nuo 18 iki 45 metų am- 

žiaus, kareiviai ir ne-karei- 
viai. 

Kaip iš viso matosi, pla- 
čioji lietuvių visuomene Su- 
sivienijimui Am. Liet. Kar. 
karstai atjaučia ir tvirtai jį i 

remia. i. 

Organizavimasi į Am. 
Liet. Brigadą stovės pirmoje 
vietoje. 

Dabar S. A. L. Kar. uoliai 
ruošiasi prie vasario 14 d.— 
to iškilmingo baliaus,, kuris 
atsibus Septinto Reg. Armo- 
ry svetainėje. Plačiai jau 
kai Dama apie tą balių.... 
Publikos, be abejonės,, bus 
apsčiai... Chicagiečiai, juk, t 

supranta, kas svarbu ir .nau- i 

dingą— i 

Yla. 
___________ 

1 

WEST SIDE. 

Kr-. Lit Dr. Prakalbos, r 

Sausio 15 d. Meldažio sve- ; 
tainėje atsibuvo Krikšč. Li- J 

ter. D-os prakalbos. Žmonių 
į p ra! raibas buvo susirinkę : 

skaitlingai ir visi užsilaikė ra 

miai. Apart Dr. A. L. Grai- : 

čuno 'kiti kalbėtojai kalbė- 
jo angliškai. 1 

Br. A. L. Graičunas savo i 

lįalboie nuosekliai aiškino 
tuos dalykus, kurie šiandie- 
niame gyvenime skaitosi 
svarbiausiais. 

Angliškai kalbėtojai pa- 
sakojo apie Dievo esybę ir 
apie Bibliją. J. Š. 

1 The 
| Fraternal 
| Age 

The Problema of 

H Pe&ce and the Righta 
of Little Nations. 

♦ * 
Mažoj knygelgs formoj žur 

nalas 64 pusi. Augly kal- 
boje, paSvestas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių, rei- 
kalais. ftia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

THE NEW LITH 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

USTEN TO THE 
CLAIMS OF 
liTHUANIA. 

THE*, LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

* ♦ 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečiu su musų 
tauta ir musy reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių hent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko 61o num. Kai- 
na tik 18c. 

"LIETUVA" 

3253 $o. Morgan 5t 
m CHiGAGO, ILL. 

WEST SIDE. 

Westsaidės Lietuvių Drau- 
gijų Tarybos delegatai,, ku- į rie esate išrinkti malonesite i 
buti ant Tarybos susirinki-Į 
mo. Taipgi yra kviečiami at- 
silankyti visų lietuviškų 
draugijų — be skirtumo pa- 
žiūrų — valdybų pirminin- 
kai ir raštininkai utarninke, 
sausio 20 d., 7 :c0 vai. vaka- 
fe, M. Meldažio svetainėj— 
2242 W. 23rd PI. Šitks susi- 
i-inkimas yra šaukiamas Lie- 
tuvos Laisvės Paskolos Bo- 
nų reikale. 

Kviečia valdyba: 
A. Butkis, Pirm. 

A. Jarudas, Raršt. 

Atsiimkite laišku?— didy- sis pačtas — inejimas nuo 
A-dams St., klausk pas garsi 
limo langelį. 
501 Adomavičius Jonas 
311 Budzbalis Paul 
533 Garpstas G. 
352. Jankauskas Joe. 
553 Jaunaite Barbora 
555. Judeikis Stanislaus 
585. Malonis Jonas 
586 Martinkicz Stanislovas 
588. Mazonis Kazimieras 
301 Pusinckas Vincentas 
302 Stepan Rudis 
331. Subaitis Kazimieras 
332 Swiatlowski Stanis 
336. Tamosiunas Stanib. 

Susirinkimas Am. Lietu- 
irių Kareivių Ciceros 6-tos 
iuopos įvyks extra susirin- 
kimas sausio 19 d., 7:30 vai. 
/akare — J. Neffo svetai- 
lėje — 1500 So. 49th Ave. 

Šiuomi kviečiami nariai ir 
lenarai atsilankyti į šį svar- 

bų susirinkimą, nes turime 

laug užsilikusių reikalų, ku- 
iuos būtinai reikia atlikti. 

F. Skirmantas, Rast. 

REDAKCIJOS ATSA- 

KYMAI. 

Vietiniam. — Jusų rašinį 
;urejome sutrumpinti išleis- 
dami iš jo tas vietas, kurios 
3uvo ar perdaug ištęstos, ar 
asmeniškumais atsidavė. 
Jųs galėtumėte rašyti, bet 
AU'ite vengti šitų silpnumų. 
Kada raštas bus trumpas, 
aiškus, teisingas ir lies vi- 
suomenės reikalus, tąsyk jis 
ous geras ir naudingas. 

1 arapi jonui (Westfield, 
Mass.). ,Tamistos kjrespon- 
iencijos apie vietos kun. K. 
Vasiliausko pamokslą kas- 
ink Lietuvos valdininkų ir 
Lietuvos Laistės Paskolos 
netalpinsime, — tai papras- 
ta musų kunigų "darbas"; 
jei kas neaišku sąryšyje su 

Lietuvos Paskola, kreipki- 
tės į Paskolos raštinę (cent- 
rą) New Yorke. 

PajieSkau savo sunaue Juozapo Žu- 
kausko. kuris rodos gyvena Chicago. 
111. Jis paeina iš SuvalkŲ gub. Mari- 
jampolės pav. LiSkevoa parap. Kiby- 
GIų kaimo. Taipgi pajieškau Kazimiero 
renionio. 1 uris gyveno kartu su Juo- 
«u Žukausku. Jie patys ar kas apie 
jos žino meldžiu atsišaukti, o busiu 
labai džkinga3. 

JONAS ŽUKAUSKAS. 
rubysiŲ Kaimas, Lepaltngio Pasta 
r'.vadrfinu valščiaus, Marijampolės apskr 

LIETUVA 

REIKIA LEBERIŲ 
i faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

Reikalinga merginų ar mo 

;erų prie namų daibo, ma- 

sa šeimyna, 12 dolarių sa- 

kaitėje. Plauti drapanų ne 

:eikia. Kreipkitės tuojaus 
antrašu: W. Misevich, 3458 
5. Halsted S*. Kreipkitės 
/akarais arba nuo 10 išiyto. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra prl- 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikr.-} 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio uedlrblmą neskanaus atsirugl- 
mo neturint f.petito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų Ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi. kurie jauCiatėa 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon-. 
kos $7.50 ir 12 bonkŲ $14.00. 

Salute Biueris is feaknų žievių žo-1 
llų sėklų ir žiedų, Ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
Jeigu negali gauti, ta prisiijsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reiknlaunat tai priBlų- 
slme dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskit 
tikrą Ir aiškų savo antrašą lr rašrkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

016 W. 31 st St., Chicago, III., 

..ui.it naujus .uiiub ju ioduiu akių regč- 
iimu, taip, kad nieko ncpraleistumei per vi- us 
aictus, kas tau gali buti naudinga. TotiregystSl 
praįalinama. Pasitarkite su manim i'iu j ei-1 
nant kur kitur. Egzaminacija TlYKAl. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalins akių jr 
{aivos skaudi-jimus, trumparegystė arba toli- 
rejr>stė praialinamn, pasitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 

Kampas IP-tos satvfn. 
3-cios lubos, virš Platt'o af.tickos. Tčmy 

kite i mano para^! 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak 
N'edflioj: nt>o 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

DR. I. E. MAKAR~ 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CH1R-URGAS » 
Itoselando: 10900 Mlchigan Ave { Telefonas Pullman 3-1J ir 3180 | Chic. ofisas: 4515 S. \Vood St. J Tik Ketvergo vak, nuo 5:30 iki 7 J Telefonas Yarcls 723 | 

I Telcphone Yards 153J 

| DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

| GYDYTOJAS IR CHIP.URGAS ♦ 
Gvdo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų J Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyru ligas 
3259 S. 1IALSTED ST.. CHICAGO' 

{ Phone Yards 2544 
DR. S. NAIKELIS j 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS J 

Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halstetl Sti 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
Town of Lake 4712 S. Ashland Ave.l 

Vai.: 4:30—7:00 P. M. 
jPhone Drover 7042 \ 

Dr. G. M.Giaser 
TELEFONAS YAIIDS 687 

|3149 S. MORGAN ST. kertė 32rosl 
Specialistas Moterišku. VyilSkų 

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

C—8 vak, Nedėl. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai 

| Paonc Casal 6222 | 

į DR. C. K. CHERRYS i 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vale.! 
2201 \V. 22ra IR S. LEAV1TT STS.Į 

CHICAGO. ILIj. i 

Phones: Yards 155—55' 
Rcsidcncc Plione Drovcr 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

|3601 S HALSTEP ST. CHICAGO 

Skaitykite 

Lietuva 

H. LeibovitzĮ Persikėle iš 
1652 W. VAN BUREN 8 

STREET 

1620 W. 12-TH STR. | 
♦ ♦ 

kamp. Marshfield Ave. H 
H Jis yra ofise nuo 10 ry- u 

to iki 8 vai. vakaro, t! 
H 

u 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LI ET U VL-> ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CIIICAGO. 1LL. 
Telephone. Central 3084 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: Si iki 1 po pietų 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
ViSl'OSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lota ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legali&kus Dokumentus. Sutei- 
ki\i patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgeelu ant 
lengvi} sąlygų. 
West Slde O'isas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. J>201 \V. 22-ND STREET, 
C'or. Leavitt Tel. (/anai 2552 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

(lirai lietuviams žinomas per 16 metvj kaipo 
patyręs gydyi-ijas. chirurgas ir akušeris, j t lydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, ino-! 
trru ir vaiky, pagal 'naujausias metodas, j X Kay ir kitokius elektros j rietaisus. | Ofisas ir laboratorija: į 

1025 W. 18-TH STREET ; netoli I- i-k S*, cit \ 
Valandos: nuo 10—1 pit-cu ir 6—S vakare) Telefonas (."anai 3110 t 
Gvv.: 3112 SO. HALSTED LTREETj Valandos: P—0 ryto tiktai f ♦ 

J 
r— 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYCYTOJAS IR CHIP-URGAS 

Ofisas: 2201 \V. 22nd Street 
Kampas S. "Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nil ^>t 

Telefonas McKinley 4988 \ 
Valandos iki 10 ryto. 

I 

ITelc;ihonc Yards 365-1, AKUŠF.RKA* 

Mrs. A. \K 
Michniewich J 
Baigusi Akušerijos k* ! 
lei/ij-i; ilgai praktika j vusi Pennsilranijos! 
liospitalėse, Pasekmių! 

,pr.i patarnauja prie { 
gimdymo. Duoda ro<U| 
visokiose ligose mote-1 
rims ir merginom?. | 
3113 S. Halsted St.V 

(ant antrų lubų) 
chicago. ill 

i i 
t— 

f®—3™ Nuo O iki 9 ryto ir 
Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro i 

Tvleplionc I rovcr "042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DEN7ISTAS 

V'landos: nuo 9 ryto iki o vakar? 
Nedėldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gat\ės 

Phono Canal 257 {. 
DR. C. K. KLIAUGA j 

DBNTISTAS ; 
Naujieną Namo 

Vai: 0 iki 12 1710 ir 2 iki 9 vakaro J 1733 S. HALSTBD ST CHICAC.0J 

DR. J. SHINGi MAN 
jrgas 

,1v:r„ F.lektrrĮ 
GYDYTOJAS IR 
Gydn Reumatizmą, 

Speciali V„ 
11229—49th Ave. 
lOfis. 49 Ct. prie 1? 

•oro 36.V| 
Cicero 4!)| 

jDR. JOHN , 

! GYDYTOJAS 
j 1637 \V. 51ma ir k 

J Vai.: iki 9; ir 3 
Telefonas Pr 

ORPE{ 
*;GAS J 

; .rshfiold! 
iki S ♦ 

"•7 2 

M. T. ST 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIF.Lrt^AS 
|0£li6t 1757 W. 47 S*. Boa!J 16t_ 
■Ofiso vai.: 10 ryto M 2 po pieT. fr b.'90| S įki vak. Yr.®?. 1 
(Namai: 29ll \V. t"! St. 

y u jjici. n 

iki Ų 
MeKiiilttvJS" 
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