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Tikimasi Anglakasiu 
Streikas užsibaigs 

Italijos kongresmonas nori revolucijos 

Foch siunčia kanuoles 
Vokietijon 

Bolševikai siūlo talkininkams taika. c 

TIKIMASI ANGLIAKA- 
SIU STREEIKAS 

UŽSIBAIGS. 

Washington, D- C,, gruo- 
džio 7 cl. — Angliakasių 
prezidentas Lewis ir sekre- 
torius Green vyksta į India- 
napolis, kur utarninke įvyks 
unijos komiteto susirinkimas 
sąryšyje su streiku. 

Lewis ir Green sutinka 
priimti valdžios pasiūlytą 
pakėlimą algų 14 nuošim- 
čių, tai turės priimti ar at- 
mesti visas unijų komitetas. 
Vienok stovint Le\vis už 
priėmimą tikimasi, kad val- 
džios pasiulijimas bus pri- 
imtas. 

Prez»dentas Wilsonas pa- 
tiekė angliakasių vadams tu 

lą plianą, kuris nėra paduo- 
tas viešumon. 

Angliakasių unijos valdy- 
bos posėdin Indb.napolis, 
Ind. apsilankys generalis pro 
kuroras Palmer ir perstatys 
dalyką nuo valdžios. 

ITALIJOS KONGRESMO- 
NAS NORI REVOLIU- 

CIJOS 

Rymas, gruodžio 6 d. — 

Parlamento atstovas socia- 
listas Misiano, kuris kariš- 
kojo teismo buvo nuteistas 
mirtin, užėmė parlamente 
vietą pėtnyčioj. Kuomet jo 
pareikalauta priimti prisie- 
gą. jis užreiškė. kad pagei- 
daująs, idant kuogreičiau 
įvyktų socialė revoliucija. 
Dalis socialistų atstovų tam 
karštai nuplojo, gi kiti isreiš 
kė panieką. 

Utarninke Italijos parla- 
mentas svarstys atsakymą į 
karaliaus kalbą atidarant 
parlamentą. Socialistų gru- 
pė nusprendė irgi dalyvauti 
svarstant atsakymą į kara- 
lišką kalbą. Socialistų var- 

du kalbės jų lyderis Bentini. 

FOCH SIUNČIA KANUO- 
LES VOKIETIJON. 

Paryžius, gruod. 6 d. — 

Laikraščiai praneša, kad 
mai'šalas Foch, matomai, 
pradeda pildyti programą, 
nustatytą birželio mėnesyje, 
kurį užgire ir talkininkų ko- 
manduotojai. Tuomi buvo 
nuspręsta užimti Ruhr ir 
Frankforto distriktus. 

Kaip pranešama, jau pra- 
sidėjo gabenimas kanuolių 
per Reiną ties Strassburgu. 
Tas skaitoma ženklu pradi- 
nių žingsnių militario talki- 
ninkų programo. 

BOLŠEVIKAI SIŪLO 
TALKININKAS TAIKĄ. 

Londonas, gruod. 6 d. — 

Iš.Maskovs gauta praloši- 
mas, kad septintas sovietų 
kongresas Maskvoje išnešė 
smarkią rezoliuciją, reika- j 
laujančią taikos su talkinin-1 
kais. Rezoliucija priimta! 
esant pasėdyje Leninui ir 
Trockiui. Rezoliucija skam- 
ba sekančiai: 

"Sovietų valdžia pasiūlė 
talkininkams taiką 5 dieną 
rugpjučio ir savo pasiūliji- 
mą jau pakartojo 8 sykius. 
Dabar vėl užreiškia, kad so- 

vietai jieško taikos. 
"Sovietai pasiūlo taiką vi- 

soms talkininkų spėkoms: 
Anglijai, Prancūzijai, Suvie| 
nytoms Valstijoms ir Japo- 
nijai pradėti taikos derybas! 
visoms kartu ar paskirai. 

"Taipgi įsakoma išpildau j 
čiai valdžiai ir užrubežinių 
reikalų komisarui sistema- 
tiškai tęsti taikos politiką ir 
dėti visas pastangas atsieki- 
mui taikos " 

KOLČAKINIAI APLE!- 
DŽIA NOVO NIKOLA- 

JEVSK. 

Irkutskas, Sibiras, gl'UO- 
|džio 2 d. — suvėlinta). Bol- 
ševikų spėkos vis žengia pir 
myn Į rytus, jau užėmė Ba- 
rabinską, pusiaukelyje tar- 
pe Omsko ir Novo Nikolajev 
sko. Kolčako spėkos beveik 
nedaro bolševikams jokio 
pasipriešinimo. 

Pranešama kad Kolčako 
spėkos jau pradėjo krausty- 
tis iš Novo Nikolajevsko- 

Rytiniame Sibire jaučiasi 
i didelė stoka, maisto ir per- 
matoma krizį. Mat susigin- 
čijus su Chinija del Mongo- 
jlijos, Chinija uždarė rube- 

įžių ir neduoda išvežti Rusi- 

| jon maisto, ko pirmiau ne- 

mažai gauta Mongolijoje. 
I 

NUŽUDĖ CARO 
UŽMUŠĖJĄ. 

Kopenhagenas, gruodžio 
i fj d. — Iš Kauno atėjo žinia, 
i kad caro ir jo šeimynos už- 

mušėjas Johontov už 
sau vai j pasielgimą su caru 

lapo sovietų nuteistas mir- 
tin ir nužudytas. Ši žinia im- 
ta iš Maskvos bolševikų laik 
raščio "Pravda." 

j Johontov Įsakė nužudyti 
carą su šeimyną birželio mė 

įnesyje 1918 metų, kuomet 
|čecho-slovakų spėkos arti- 
nosi prie Ekaterinburgo, kur 
buvo laikomas caras. 

Užgauna nenorint 

kCopyrfglit) 

Puslaukiniai australiečiai moka padirbi ir vartoti ypatingą ginklą-pagalį "bu 
merang", kuris, jį metus, sugrįžta atgal. Su streikais dažniausia irgi panaši istorija 

taikoma kapitalistui, gi užgaun&ma paprastą pilieti, kuris neturjs nieko bend- 
ro su kitų išnaudojimu; gi kapitalistas švilpauja. Ar nereikėtų naudoti naujaga- 
dynišką pagalį — visuomeninti įstaigas. 

AMERIKOS KONSULIS 
VEL NORI KALĖJ1MAN. 

Washington, D. C., gruo- 
džio 6 d. — Vėliausiai gau- 
tos ėinios parodo, kad Su- 
vienytų Valstijų konsulis 
Jenkins paliuosuovas iš Mek 
sikos kalėjimo po užstatu 
$500-. Todėl Jenkins skaito- 
siteismo rankose ir tas ne- 

patinka Washingtono val- 
džiai. 

* * « 

Me^ico City, gruodžio 6 
d. — Čia gauta specialis 
pranešimas nuo teisėjo iš 
Puebla- kad Suvienytų Val- 
stijų konsulis Jenkins nori 
eiti kalėjiman, bet teisėjas 
atsisakė išpildyti toki jo no- 

rą. 
Manoma, kad Jenkin& to- 

kiu elgimesi nori visai pa- 
siliuosuoti nuo stojimo prieš 
Meksikos teismą. 

SAKO, TALKININKAI ! 
KLAIDINGAI INFOR- 

MUOJAMI- 
Paryžius, gruod. 6 d. — 

Delei augščiausio talkininkų 
tarybos protesto prieš Vo- 
kietijos militarius prisiren- 
gimus. V okietijos atstovy- 
bės galva baronas Lersner 
pranešė premierui Clemen- 
ceau, pirmininkui taikos 
konferencijos, jog Vokietija 
elgiasi šiame klausime sulyg 
taikos sutarties. Girdi, talki 
ninkai esą klaidingai infor- 
muojami savo atstovų iš Ber 
lyno. 

# 

Toliau Lersner pabrieže, 
j kad Vokieti jos valdžia ne- 

įmanė tvirtinti, kad nebus 
reikalingi detektyvai ir vie- 
los sargyba. Šiame klausi- 
me, girdi, Vokietijos val- 
įdžia renka faktus, kad pri- 
! rodžius talkininkų misijai 
| Berlyne, jog viskas daroma 
'sulyg takos sutarties. 

MfSTRI JA NORI SVE- 
TIMO VALDOVO 

Vienna, gruodžio 6 d. — 

(suvėlinta). Premieras Dr. 
Renner gavo nuo augščiau- 
sios talkininkų tarybos pa- 
kvietimą vykti Paryžiun per 
statyti sunkų Austrijos val- 
džios padėjimą. 

Sakoma Renner prašys 
talkininkų paskirti iš neut- 
ralies šalies Austrijai dikta- 
torių ir vieną eilę valkinin- 
kų, nes dabartinė valdžia 
negali išvesti šalį iš krizio. 

♦ $ « 

Paryžius, gruod. 7 d. — 

Havas agentūra praneša, 
kad Vienna biržoje kilo 
panika, nes pasklydo gan- 
das. kad dabartinė valdžia 
ketina atsisakyti nuo atsa- 

komybės už šalies vaulymą 
ir perduoti šalies valdymą 
talkininkams. 

DVIEJŲ DIENU RIAUŠĖS' 
ITALIJOJE. 

Rymas, gruodžio 6 (1. — 

(suvėlinta). Seredoj ir ket- 
verge viešpatavo pilna be- 
tvarkė mieste Mantua, kur 
riaušininkai sunaikino daug 
turto. 

Pradžią davė apie 500 j 
streikierių, prie kurių vė- 
liau prisidėjo ir daugiau! 
įvairių eiementų. 

Sukilėliai buvo užpuolę 
nedidelį kariumenės garni- 
zoną; paskui apvaldė kalė- 
jimo sargus ir išleido kali- 
nius, ir ėmė šeimininkauti 
mieste kaip panorėjo. 

Tik po dviejų dienų pri- 
buvo daugiau kariumenės iri 
sukilėliai tapo apvaldyti ir 
tvarka įvesta 

Pasekmėje dviejų dienų 
riaušių *apo užmušta 8 ypa- 
^tos ir sužeista 42 ypatos. 

SUKILIMAS PRIEŠ 
RUMUNIJĄ. 

Vienna, gruodžio 6 d. —: 

Iš Bucharesto, Rumunijos! 
sostinės, ateina žinių, kad! 
Transylvanijos dalis Her-į 
mannstad sukilo prieš naują1 
savo' valdovą Rumuniją irj 
Įsteigė savo valdžią. 

Rumunija delei šio nuo- 

tikio siunčia minėton apie- 
linkėn 50,000 kariumenės 
nuo Beserabijos rubežiaus. 
Pranešime priduriama, kad 
jau tapo suareštuota 263 
ypatos, dalyvavusios sukili- 
me. 

ŠIĄDIEN IŠDUOS 
DEKRETĄ ŠNAPSUI. 
Wa.shington, D. C., gruo- 

džio 7 d. — Rytoj augšciau- 
sias Suvienytų Valstijų teis- 
mas spręs ar draudimas par 
davinėti svaigananeius gė- 
rimus sulyg karės laikų blai 
vybės biliaus sutinka su ša- i 
lies konstitucija. Jei augš- 
čiausis teismas nuspręs, kad 
ne, tai saliunai pradės vėl 
pardavinėti snapsą. Dauge- 
lis tikisi, kad Kalėdų stalą'1 
bus galima papuošti ir su • 

šnapsu. 

..TURKIJOS KRIKŠČIO- 
NIS IR ŽYDAI ATSISAKO 

NUO RINKIMŲ. 
Konstantinopolis, gruod. 

7 d. — Armėnai, grekai ir j 
žyd^i atsisako dalyvauti bu- 
siančiuose rinkimuose Tur- 
kijos parlamentam Tuomi 
matomai norima parodyti i 
taikos konferencijai, kad j 
provincijos su minėtų tautų' 
gyventojais esą priešingos; 
turkams. 

Turkų laikraštija labai už 
sipuola už norą nedalyvauti 
rinkimuose, gi politikai ra- 

gina visus ne turkus .daly- 
vauti šalies rinkimuose. 

Prašo aukų Lietuvos 

• ■ i 

i 
JU'Si' _ 5L* 

, ieiai ir rumana 
I 

PRAŠO AUKU LIETU- 
VOS TERIOTOJAMS. 

Berlynas, gruod. 6 d. — 

Pan-vokiški laikraščiai pa- 
talpino atsišaukimą, kuria- 
me prašoma aukų pinigais 
drapanomis ir taipgi suteik- 
ti darbus kareiviams, grįž- 
tantiems iš Baltiko šalių. 

Atsišaukime pabriežiama, 
kad minėti kareiviai auka- 
vio viską del "aųgštų idfių" 
ir "Faderlando," bet dabar 
atsidūrė be darbo, be duo- 
nos ir be užtikrintos atei- 
ties. 

Po šiuo atsišaukimu pasi- 
rašę ^laptų valdžios ta- 
rybii., ^ ir daug kitų augš- 
tų asmenų iš buvusios kai- 
zerio valdžios. 

(Šis vokiečių atsišauki- 
mas parodo vokiečių nema- 

žą puolimą. Teriojimas nie- 
kuo nenusikaltusių Lietu- 
vos ir Latvijos gali vadinti: 
darbu del "Faderlando," 
bet niekomet negali vadin- 
tis augštomis idėjomis). 

CECHAI, LENKAI IR RU- 
MUNAI APLEIDO 

KOLČAKĄ. 

j Washingtcn, D. C-, gruo- 
džio 7 d. — Čechai, lenkai 
'ir rumunai atsisakė kariau- 
| 
ti prieš bolševikus ir apleido 

: Kolčaką. Sakoma, kad to- 
kia situacija paskubino 

! puolimą Omsko. 

; Lenkai ir rumunai nuvy- 
'kę pas Kolčaką užklausė, 
'ar jis ir io valdžia pripažįs- 
ta Lekijos nepvigulmybę su 

teise prijungimo rusiškos 
Lenkijos ir ar suanka su pri 
'jungimu Beserabijos prie 
Rumunijos? 

Kolčakas atsakęs, kad 
jis atstatys senąją Rusiją ir 
na ves išrišti likimą tų kraš- 
tų steigiamam šalies susirin- 
kimui. Lenkai ir rumunai 
užreišė, jog tas lyginasi pri- 
jungimui prie Rusijos ir pa- 
sitraukė; nuo Kolčako. Šiuos 
pjasekė čechai iš solidariš- 
kumo del tautų laisvės. 

SERBIJA UŽDARĖ 
SAVO RUBEŽIŲ. 

Londonas, gruod. G d. — 

Iš Athenų pranešama, kad 
Serbija (Jugo-Slavija) už- 
dare savo rubežių. 

Serbija kaip pranešama 
turinti Dalmacijoje apie 30, 
000 kariumenės, kuri ski- 
riama atremti Annunzio už- 

puolimą ant Daimaeijos 
miestų, kad paėmus juos sa- 

vo kontrolėm 

SAKO, VOKIEČIAI 
NORI KAIZERIUKO. 

Berlynas, gl'Uod. 7 d. — 

Univerasal agetura prane- 
ša. kad Vokietijos junkerių 
vadai pradėjo kampaniją, 
idant padarius monarchiją 
Vokietijoje sulyg Anglijos 
modelio ir ant sosto paso- 
dinus ne kaizerį, bet kaize- 
riuką- Sakoma šis klausi- 
mas bus leistas žmonių ni1- 
balsavimui. 

PANAIKINTA KARĖS 
STOVIS BERLYNE. 

Berlynas, gruod. G d. :— 

Prūsijos valdžia atšaukė ka- 
rės laikų taisykles Berlyne 
ir jo piremiesčiose. 

300 GALIONU VYNO I 
BAŽNYČIOJE 

Los Angeles, Cal., gruo- 
džio 6 d. — Viename bažny 
čios skiepe agentai surado 
net 300 galionų vyno. Kle- 
bonas paaiškino, kad tas rei 
kalinga prie bažnytinių 
apeigų- Parapija turinti apie 
600 parapijonų. 

SULAIKYS TREČDALI 
TRAUKINIU. 

.. Chicago, Iii., gruodžio 8 
d. — šiądien bus sulaikyta 
judėjimas apie trečdalis 
traukinių Chicagos distrik- 
to. Priežastimi yra stoka 
anglių. 

PRIPAŽINO AUSTRIJOS 
RESPUBLIKĄ. 

Londonas, gruod. 7 d — 

Iš Berlyno pranešama, kad 
Ispanija ir Bulgarija oficia- 
liai pripažino Austrijos res- 

publiką. 

ORLAIVIS 2 UŽMUŠĖ, 
20 SUŽEIDĖ. 

Chatiancoga, Tenn. gruo- 
džio 7 d. — Vietos orlaivi- 
ninkų lauke, vienas orlaivi- 
ninkas nusileido minion. 
Pasekmėje tapo 2 užmušti 
ir 20 sužeistų nekurie sun- 

kiai. 

ATPIGO ANGLUOS 
PINIGAI. 

New Ycrk, gruod. 6 d.— 
Europos šalių pinigai vis 
krinta žemyn kainoje. Jau 
ir Anglijos svaras sterlingų 
kainuojąs tik $3.85. Tai pir- 
mu, nuotikis su Anglijos 
svaru. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėjc. 

wšiądien greičiau giedra"; 
kiek šalčiau; stiprus šiaur- 
vakariu vėiai. 

Saulėtekis, 7;06; 
Saulėleidis, 4; 19. 
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LIETUVOS ŠAULIAI AUKAUJA GY- 
VASTIS, MES GI REMKIME JUOS 

D0LAR1A1S! 
—» ~~ 

Lietuva pergyvena kritiškiausiu- mo- 
mentą istoriškoje savo kelionėje. — Lie- 
tuvių tauta, po ilgo-ilgo merdėjimo ir ken- 
tėjimo iš nuožmių priešų pusės, perleidusi baisiausios kalės viesulą, tvirtai—neatmai- 
nomai pasiryžo likti liuosa ir savistovia, pa- darant savo Tėvynę neprigulminga valstija. Bet prieš toki lietuvių tautos pasiry- žimą stojosi — su ginklais rankose — am- 
žini musų priešai: lenkai, vokiečiai, rusai. 
Pavergimui lietu vos ir lietrvių tautos jie panaudoja netik ginklus, bet ii' melagystes ir nešvarią politiką. 

Tečiaus lietuviai nenusigando tų žiau- 
rių priešų — jie prisiekė kovoti ir laimėti. 
Ir, be abejonės, lietuviai laimės. 

Dabar lietuvoje veikia dviejų rusių kariumenes: reguliarė kariumenė ir, taip 
sakant, civilė kariumenė, kurią sudaro ci- 
viliai gyventojai, didžiumoje jaunuoliai., 
SUfiispiesdaAli į "Lietuvos Šaulių Sąjungą"* 
Lietuvių Šaulių dabar priskaitoma kelioli-| 
ką tūkstančių. Tai milžiniška įiega. Jie į veda partizanų kova 

Aiškų, kad Lietuvos Šauliai sulos' 
svarbią rolę apgynime Lietuvos nuo prie-' 
šų. Nors Lietuvos valdžia ir užgyrė Šau- 
lius, bet .ji neįstengia jų palaikyti. Todėl 
Lietuvos Šauliai — per savo sandraugą ir j 
įgaliotinį kun. .J. Žilių — šaukiasi pagal-, bos i Amerikoje gyvenančius Lietuvius,—, 
Mes privalome išgirsti jų šauksmą ir pa- 
duoti jiems pagelbą. Jie aukauja atn Tė- 
vynės aukuro savo gyvastis — mes aukau- j 
kime nor» dolarius. Ar gaji tikras tėvyn- 
ainis atsisakyti nuo aukos Lietuvos Šau- 
lių palaikymui? Remkime visi — aukau- 
kime visi! > 

juk sKaiteme Lietuvių t Saulių Sąjun-į 
gos atsišaukimą į visuomenę? Atsiminate; 
tuos padrebinančius Šaulių žodžius. — 

''Tautiečiai! Šiandien garsiau, kaip kitados, 
šaukia mus trimitas: kas gyvas ir doras už 
ginklo!... Išvijome iš savo šalies vienas 
plėšikus, išvysime ir kitus. Kur vienybė— 
ten galybė. Tiktai per kovą išgausime sau 

teises, iškovosime Lietuvai neprikiar.somy-, 
bę ir atsieksime tai, ką iš mūsų neri išplėšt* 
musų gobšus kaimynai!"' 

Žinoma, negali visi prisidėti prie Šau- 
lių, kaipo aktyviški nariai, tečiaus visi gali 
paremti juos savo auka. Taigi Šauliai ir 
nurodo: 

'Kas negali vartoti ginklo, tas tegul; 
aukauja pinigų, tegul prisideda savo dar-: 
bu, taiso rinkliavas- Be lėšų ir darbo net1 
geriausi sumanymai neįvyksta'.' j 

Šis Lietuvos Šaulių pastebėjimas ypač; 
pritaikomas prie musų, Amerikoje gyvenan j 
čių lietuvių. — Mes negalime stoti į šaulių1 
eiles, tai dėkime ir rinkime aukas. 

Visos musų draugijos ir organizacijos Į 
privalo paskirti iš savo iždų tam tikrą au-| 
ką del Lietuvos Saulių. Pi'iegtam, draugi- 

jos ir organizacijos gali atsakančiai sutvar- 
kyti patį aukų rinkimą. 

Kun. J. Žilius, kaipo Lietuvos šaulių 
Sąjungos narys ir ingaliotinis, gali pri- 
imti visi] aukas — iuomi, kaipo prakilniu 
ir veiklių tėvynainių, pasitiki visi lietuviai, 
kokių pažiūrų jie nebutif. 

v '»:•»•* .j t «? "i. t f |į ri 
Iš kitos puses — kiekvieno lietuvių 

laikraščio redakcija gali priiminėti aukas 
I ietuvos Šauliams, paskelbiant aukautojų 
vardus ir aukas laikraštyje, — o paskui pa- 
siųsti "ratomis" ar kun. J. Žiliui ar kam 
kitam — sulyg jo nurodymo; — nėra rei- 
kalo tverti kokią organizaciją tų aukų rin- 
kimui, Tuomi tik laikas susigaišintų. Pi- 
nigai reikalingi tuoj. Taigi tuoj ir dekime 
aukas — statykim Lietuvos šauliams šau- 
tuvus, kulkosvaidžius, amuniciją. 

Šiuomi "Lietuvos" redakcija kviečia 
savo skaitytojus ir abelnai visus tėvynai- 
nius tuoj siųsti aukas Lietuvos Šauliams— 
norintieji — siuskite tiesiog į ''Lietuvos" 
redakciją. Aukautojų vardus ir aukas tuoj 
pradėsime skelbti dienraščio skiltyse. KUO 
DAUGIAU — TUO GERIAU! 

Tik visi sutartyje, visi laikraščiai ir 
veikejai išvien, o trumpu laiku sudarysime 
milžinišką dolarių krūvą ir pasiųsime Lie- 
tuvos Šauliams. Jie aukauja savo gyvastis, 
mes aukaukime doiarius! 

Kas gyvas r doras — aukaukim Lie- 
tuvos Šauliams! 

VOKIEČIAI DAROSI VIS DRĄSES- 
NIAIS. 

Laikui bėgant, mainosi visos aplinkybes, 
o kartu ir žmonių nuomones. Laike visa- 
svietinės karės plačioji visuomenė į karę žiurėjo vienaip, dabar-gi tą kare persista- 
to kitaip. Abelnai imant, dabar į viską 
pradedama žiūrėti šalčiau, rimčiau, giliau 

Dabar jau pradedama permatyti, kad 
ii tie prakilnus obalsiai, delei kurių talki- 
ninkai ir jų rėmėjai vede karę, buvo skel- 
biami tiktai del agitacijos, tiktai del pri- 
traukimo ar nuraminimo plačiųjų minių. 
Mažosos tautos irgi pamatė, Kad galingie- 
ji pergalėtojai rūpinasi tik savais reika- 
lais ir kad su jomis elgiasi tai}), kaip nau- 

dingiau galėtų buti jų interesams. — Juk 
išsirodė, kad Suv. Valst. i'Hiesų kariauja 
už tautų laisve ir demokratizmo principus, 
kad prez- Wilson visu tyrimu paskelbė sa- 
vo keturioliką punktų, — bet ką mes pa- 
matėme galų gale?.. 

Praėjus metams* po karės pertraukiu 
mo ir neįsikunijus taikai, visame pasauly- 
je apsireiškė nepasitikėjimas. Pasipylė ĮvaiVios rųšies užmetimai ir apkaltinimai 

linkui arogantiškų pergalėtojų. Ypač aiš- 
kiai subruzdo visuose kraštuose darbinin- 
kai. 

Su v. valstijų gyventojai irgi blaiviau 
pradėjo žiūrėti į pergalės pasekmes, Į Ver- 
saliaus taikos "tvėrėjus", į atskirų valstijų 
daiomas kombinacijas... Kartu pradėjo 
plačiau svarstyti, kritikuoti. Pagaliau Suv- 
Valst. senatai, nesutikdamas su taikos su- 
tartimi, nustumė ją į salį. Tas padarė gi- 
lų1 Įspūdi čionai, bet ypač Europoje. 

šitoks dalykų stovis negalėjo neatsi- 
liepti padrąsinančiai ant vokiečių. Vokie- 
čiai persitikrino, kad ką toliau, tą visi da- 
lykai krypsta gerojon del jų pusėn. Laike, 
"taikos tarybų" metų vokiečiai perleido j sumišimus viduje ir spėjo susitvarkyti. Jie | 
sudarė "savotiškas" veikimo kornbinaci-' 
jas Baltijos pakraštyj ir plačioje Rusijoje- 

Kartu su tuom pačioj Vokietijoj vis j aiškiau pradėjo kilti į viršų senosios tvar-i 
kos šulai- Pasigirdo galingas balsas feldm.; 
Ilindenburgo, gen. Ludendorffo ir, paga-1 
liaus, feldm- Mackenseno. Tuos vadus vo 
kiečiai sutinka su didžiausiu entuziazmu. 
Jie kalba ir veikią be jokio trukdymo. 

Galop, dabartinis Vokietijos karės mi- 
nisteris Noske "nuramino" visus "nenuora- 
mas" ir, kaip galima patirti iš įvairių šal- 
tini1], labai sumaniai, ''tvarko" kariume- 

Pastabos 
Išvados. 

! "Laisvė" su "Neujieno- 
tmis" "pjaunasi" ne ant juo- 
jko — tikrai "socialistiškai- 
! komunistiškai". Ir lcodel ne 

Ipakovoti? — Juk dabar per 
.versmų ir revoliucijų lai- 
S kai. Nors vienos ir kitos 
| pusės "kareiviai" — "raudo 
ni draugai", bet... vieni no- 

ri daug "išsyk", kiti — ei- 
na išlengvo prie savo tiks- 
lo. 

; Štai kaip "L." nuo gr. 2 
d. kedena jžang. straipsny- 
je kito sparno "draugus": 
! "Musų socialburžujai, be- 
] kovodami prieš kairiuosius, 
[galutinai nusmuko. Grigai- 
tis norėjo sulošti Kolčako 

i rolę, todėl pasikvietė talkon 
jlvlichelsoną ir paskyrė jam 
iDenikino rolę lošti. Bet jų 
dviejų veikimą patiko toks 
likimas, kaip ir Koleako su 
Denikinu veikimą. Koki tik 
darbą jie nepradėjo, visuo- 
menėje nesurado pritarėjų. 

"Dabar jie bando naują 
darbą varyti pirmyn — or- 

ganizuoja smalavirių sąjun- 
gą Jų .sąjunga skaitosi 
dalimi Socialistų Partijos.... 
Grigaitis, Michelsonas ir ki- 
ti atsiras S. Partijoj to- 
kiais pat keliais; kokiais 
atsirado K. Jurgelionis, 
kuris pirmiau ugnimi spjau 
dė ant Partijos Tą jie 
galės padaryti, bet da^binin 
kų suklaidinti nepajiegs..." 

"Draugiškai" kalbasi-"ar- 
gumentuoja" — ar ne?— 

Audiatur et altera pars! 
Taigi paklausykime-pažiure 
kime, kaip apie "komunis- 
tus" kalba "Naujienos". *) 

Štai kaip pasakoja "Apžv." 
nuo gr. 3 d. sąryšyje su su- 
ėmimu literatūros, kurios ver 
tė siekianti $2,090: 

''Detektyvai suėmė komu- 
nistų paslėptą literatūrą, ku- 
ri priklausė m komunistams, 
o L. S. S-ai. Komunistai bu 
vo užgrobę ją ir paslėpę, ne- 
turėdami prie jos jokios tei- j sės. Jie norėjo pasinaudoti; 
svetimu turtu, o dabar ir | 
patįs jo neseko: LSS. ture-į 
tų kartą ant visados pada-! 
ryti galą komunistų lindi- 
mui Į Sąjungos reikalus, nes 

kitaip tai jie pražudys visą 
jos nuosavybę". 

j Sąryšyje su "L." šauki- 
mosi pagalbos "N." pastebi: 

"Laisvė" jau šaukiasi 
j "draugų" pagalbos, prašycla 
ma jų padėt "likviduot sko- 
las". O ji dar eina dienraš- 
čiu tik apie tris mėnesius! 
jlr tas laikas jai buvo iš biz- 
niško atžvilgio geresnis, ka- 
jdanjn pirmiausiais mėne- 

Įsiais ji daugiau iškišo savo 

Išėrų ir gavo daugiausia au- 

kų iš sąjungiečių, norėjusių, 
kad organizacija įsigytų 
dienraštį..." 

"Pagalios, tie "Laisvės" 
sai nepainformuoja savo 

"draugų" ir apie kitus svar- 

bius faktus. Visų-pirma jie 
turėtų pranešti jiems, kad 
"Laisvė" šiandien yra val- 
doma ir tvarkoma nelegalia 
kai.... Dabartinė "Laisvės" 
valdyba ir redakcija, kaipo 
aiškus LSS. priešai, turi bū- 
ti, pagal konstituciją praša- 
linti nuo "Laisvės". — 

Tiesa, "Naujienų" tonas 
švelnesnis, bet pastabos "tu- 
riningesnės", skaudesnės.... 

Jis * lic 

Į Prof. Valdemaras, Lietu- 
vos užsienio min. ir Lietuvos 
taikos delegacijos pirm., — 

kaip praneša Christ. Science 
Mon. (Boston) koresp. iš 

į Paryžiaus, — sugrįžo iš Pa- 
| balti jos ir atsivežė daug 
|svarbių žinių iš tos srities. 
Tas žinias jis perdavęs vy- 
riausiai tarybai, kuri esanti 
pasiryžusi išnešti griežtus 

I nuosprendžius. 
Prof. Valdemaras suse- 

kęs, kad Berlinas darė suo- 

kalbį prieš Lietuvą ir Lat- 
viją. Pastebiaina, kad Ru- 
sijos valdžia buvusi sutverta 
po vadovyste gen. Biskups- 
kio, kad atstačius Rusiją se 
nuose rubežiuose. Tam ti- 
kslui vokiečiai sutikę pasko- 
linti 300,000,000 markių. 
Turėjęs įvykti perversmas 
kartu Lietuvoje ir Latvijoje, 
nuverčiant tų valstybių val- 
džias ir užimant Kauną ir 
Rygą. 

Vien j}" prof. Valdemaras 
užtikrina, kad tos žinios nė-Į 
są pavojingos, kadangi nie- 
kas negalįs nuversti tikro- 
sios valdžios. Galima, girdi, 
tą padaryti spėka iš šalies, 
tečiaus negalima butų suda- 
ryti naujos Lietuvos val- 
džios. Maišalas Foch -talki- 
ninkų varde, paliepęs ap- j 
leisti Lietuvą ir Baltijos ša- 
lis. Taipgi pranešta, kad 
rusai, prasidėjus kariškam 
veikimui prieš latvius, siūlę 

LIETUVOS ŠAULIAI PRAšO PaSALBOS 
Karžygiškoji Lietuvių ka- 

reivija kaujasi už gyvastį, 
arba už muH su savo p- j- 
šais visais parubežiais. 

Rytuose su Rusais-bolše- 
vikais, 

Piet-rytuose su Lenkais, 
Vakaruose su Vokiečiais. 

Priešai yra įsiskverbę į 
patį Lietuvos vidurį. Vokie- 
čiai-Kolčakininkai sėdi Šau- 
lių apygardoje, o Lenkų vai 
džia suorganizavo Lietuvo- 
je g} venančius Lenku, ir 
tie po vardu "Strzelcy Nad- 
nemenscy," stengiasi domo- 
ralzuoti ir kauti Lietuvos pa 
čioje Lietuvoje. 

Padėjimas musų kareivi- 
jos sunkus. Tik neišpasaky- 
tam herciškumui ir pasi- 
šventimai musų karžygių 
pasidėk..jant, Lietuva nuo 

tiekos priešų apsigina. Pu- 
siau alkani, pusiau basi ir 
menkai apsirėdę, be algų, 
jie mąsto tik apie viena: 
apie savo priederystę, apie 
pergalę ir Lietuvos laisvę. 

Matydami, kad musų ka- 
reivija taip karžygiškai gi- 
na tėvynę, matydami, kaip 
priešai visur mums stato 
spąstus, Lietuvos civiliai 
žmonės negaiėjo pasilikti 
abejutiškais- 

Civiliai gyventojai, ypač 
jaunimas, kuris pasiliko na- 

mieje, kaip vyrai, taip mo- 

ters ir merginos, pradėjo 
organizuotis ir sutėrė Lie- 
tuvoje partizanų kareiviją, 
"Šaulius" kuri šiandien tu- 

jri jau keliolika tūkstančių 
narių. 

Tikslas "Šaulių" organi- 
zacijos yra gelbėti musų ka- 
reiviaijai ir naikinti priešą 
vidurije ir Letuvos pakraš- 
čiais. "Šauliai" užpuola ir 
kauja mažesnius piršų bū- 
rius, naikina ir &:ima trans 
portus, ardo kelius, gelžke- 
lius, demoralizuoja priešą 
Įtikinimais ir agitacijomis- 
daneša Lietuvių kareivijai 
apie priešo žingsnius... 

Ši organizacija yra val- 
džios užgirta, bet Lietuvių 

Lietuvai autonomiją. 
Taigi, prof. Valdemaras, 

grįždamas iš Lietuvos, "pa- 
siėmė" daug svarbių žinių 
ir dabar galės dar pasekmin 
giau veikti Lietuvos Nepri- 
gulmybės reikale.— 

nę, kuri, tiesa, taikos sutartimi, turi buti 
sumažinta iki 200,000 kareivių. 

Abelnai imant, vokiečiai darosi vis 
drąsesniais. Jie, matyt, "ką tai" mano, 
prie "ko *ai" siekia... Jų pergalėtojai turi 
atidžiai tą viską tėmyti, turi buti atsargiais. 

Štai, galop, pasiekė Ameriką praneši- 
mus iš Paryžiaus, kad Vokietija atsisako 
pasirašyti po protokolu, kuriuomi galuti- 
nai užtvirtinama taikos sutartis. Vokieti- 
ja nesutinka su punktais — kaslink atly- 
ginimo laivais už nuskandintus kariškus 
laivus palei Scapą Flow, kaslink teisimo 

vokiečių generolų ir aficierių ir kaslink 
Lietuvos evakuacijos (jie tvirtina, kad šis 
punktas visai bereikalingas, nes vokiečiai 
Lietuvą jau apleidę); taipgi reikalaujama, 
permainyti paragrafą, idant sąjungiečiai 
negalėtų įsiveržti i Vokietiją, taikos laike, 
pasiremiant abejotinu pretikstu." 

Juk toliau vokiečiai gali išstatyti nau- 
jus reikalavimus arba pamatinį taikos su- 
tarties, "pertvarkymą". Sunku dabar įspė- 
ti, kaip elgsis ateityje sąjungiečiai ir ar j;e 
sugebės suvaldyti "besidrąsinančius" vo- 
kiečius. .. 

i valdžia, pati būdama sunkia 
me finansiniame padėjime, 
pinigais "šauiių" neremia. 
Jie gyvena, organizuojasi ir 
veikia patįs iš savęs ir iš 
aukų. 

Šiuomi "Šauliai" kreipia- 
si Į Amerikos Lietuvių vi- 
suomenę, prašydami pinigi- 
nės pašalpos. 

Už vieną Amerikos dolarį 
jie nusiperka nuo demorali- 
zuotų Kolčakininkų karei- 
vių šautuvą. 

Už du ir pusę dolario per- 
ka šautuvą su amunicija ir 
kareiviškuoju rancu. 

Penki iki dešimts dolarių 
perka kulkosvaidį. 

Aš neabejoju, kad Ameri- 
koje rasis organizacijų, drau 
gijų ir pavienų asmenų, ku- 
rie stos į "Lietuvos Šaulių" 
eiles. 

Lietuvoje "šauliai" lai 
kauja priešą atviroje kovo- 
je, o mes gaminkime jiems 
ginklus ir amuniciją. Siųs- 
kime pinigų, ginklų jie. sa- 

ko, nusipriksią patįs, nat vie 
tos. Priegtam dar sudemo- 
ralizuos priešą- Pardavęs sa 
vo ginklus priešų kareivis, 
ar tai Vokietys-Kolčakinin- 
kas, ar bolševikas, pametęs 
kareiviją bėga namo. 

Kaip kiekvieną darbą, 
taip ir ši, reikia atlikti or- 

ganizuotai, kacl butų tvar- 
ka ir kontrolė. 

Geriausia, viso-to nemai- 
šai į vieną, tik darbą pasi- 
dalinti. 

Kas užsiims Amerikoje ne 
Šimu "Lietuvos Šauliams" 
pagalbos? Pagalba yra stai 
ga ir tuoj reikalinga, 

i Nujai organizuoti "Šau- 
įlių" draugijos, poteisybei, 
mums ir nereikėtų. Tas 
sutrukdytų darbą. Yra jau 
Amerikoje susiorganizavu- 
sių draugijų, kurios tuomi 
galėtų užsiimti. 

I Kas Amerikoje užsiims 
|"Šaulių'* reikalais? Kas iš 
j Amerikos Lietuvių prisidės 
j prie "Lietuvos šaulių'? 

Kun. J. Žilius, 
'narys ir įgaliotinis Lietuvos 
Šaulių organizacijos, 

i 
ŽINOTINA VISIEMS NA- 

RIAMS IR RĖMĖJAMS 
L. G. D. 

Drabužiai -37 skrynios jau 
išsiųsta laivu "Muskegan" 
per International Merytime 
Co. i Liepojų, o išten į 

| Kauną. 
i Drabužiai ir ant toliaus 
gali buti siunčiami, lyginai 
ir kitoki siuntiniai sekančiu 
antrašu: 120 Grand St. 
Brc-cklyn, N. Y. ir apie iš- 
siuntimą meldžiasi praneš- 
ti P. Vaitekūnas, sekr. — 

120 Grand Str., Brooklyn, N. 
Y. 

Dr. A. L. Graięunas, sekr. 
Am. Liet. Dak. Dr-jos. 

Jausmų laiškas iš Lietuvos. 
Stanislovas Rimkunas (Chi- 

cago) apturej > laiska nuo sa- 

vo sesers Teklės Riuikimąitės, 
pradines mokyklos mokyto- 
jos iš B KMimiĮ kaimo. Šauliu 

kpskr. Kauuo gub. 

13. \, '19. 

Broleli!.'! 

Praeitis ankstyvo ryto ni-i- 

7.ci) nušv iete ateitį musų gvve- 
ni »i kariai. L til nuio i au- 

& ! 

klojo, o nies — laitai, toki pra- 
kilnų didvyrinį. Jau tapome 
laisvi piliečiai tėvynės padau- 
gėjo, jau piešiame svetimų už 
želdytus dirvonus, P»et. Jie 
,c;os. jiegos? Kame stip/iąsios? 
O įrankiai dar j^ludi neiškišti 
m'al žemėse. O kas iškas? Pae- 
my ark'a, knyga, lyra, eikime 
Lietuvos keliu pagal dainiaus 
•^įtarimą. Bet arkla.- surudį- 
jęs, knygos, kaip kurios, dar 
neparašytos, o lyra skambinti 
idiil." pu*ltto.>. Ktt pro alų 

(Iras bei sunkenybes veržiasi 
viltis į erdvinę ateiti. O tai 

I stebuklingi laikai! Gyvename 
jau liuosi ir kvėpuojame gryni? 

j tautiniu oru. Branguti, ar il- 

jgai? Tai ateitis berybe paro- 
j dys. Puikiai, gal, bus užrašyta 
i istorijos lapuose. Bet dangus 
; apsiniaukęs,, migloti rytai 
i b lapos K o pietuos, vakaiuos 
i tai tik traukia debesys tamsus 

Bet ateityje visa skenda ir bla- 
škomi po gelmes. Brolyti, trūk- 
sta žodžiu posminiai sutaikyti 
tą visą džiaugsmą su tavo 

džiaugsmu, kad tu las pat., esi, 
— ncpaskcildote karo sukury 
j c-, ntdingole audroto.; bau^o 

sc*. Lyg ankstyva pavasario rj- 
11 n dairais, genėjies prigimtie? 
Į gražybe. Taip lygiai likome, 
lyg užžavėti tavo žodžiais: 
"Aš gyvas!" Brolyti, dar neuž 
peso meilės kibirkštis. — že- 

! ria, liepsnoja. Dar brolinių i>- 

šių gyvenimas nesitraukė, o 

laisvė ir gerovė neužmigdė, 
nenutildė jautriųjų jausmų!!... 
Dar tu tas pats esi. Ankstyba 
keleivystė perskyrė mus. nepa- 
žinome gerai viens antro. l»et.. 
Prigimta meilė dega, liepsno- 
ja. O kas ją užgesvt išdrįstų 1 ( 

Nieks! Niekac!:s! Lyg iš sun-į kaus litargaus pabudusi dai- 
laus, — lik aliiiiniL trumpa 

griaujasi po jautria krutinę 
; Ir tamsioj nakt)'jc audra di- 
džiausia sieloj, kai kada. paga 
mina. Blaškos mintis, nerimsta 
— įieško brolinių ryšių. 1 >et... 

! Prakeiktas likimas nubloškė 
14oli, toli vienus nuo kitų. l »ov 

nei kiek neabejoju, kad musų 
jautrumo meilę skyria. O ne 

karia! Broleli, trūksta žodžių 
krutinėję, dega švcnHs mei- 
lės ugnis, — žodžiai verčiasi, 
mintįs neposmuoja. Kroliukėli. 
pctsiilg?u tavęs labai! 

Myliu tave, S ta ja u (čia su 

ratu!/ nu pabriežta. — (Red) 
pirmu nemokėjau m'yičti (rau- 
ti nu i. Xt j per anU t i buvo i' 

! blaškę mus. Tylus vakaras, 
I tik rudenio vėjas švilpia, u/.i;i 
ir gąsdiną mane. Viena aš gy- 
venu visam gyvenime. Kartais 
ilgu. liūdna. Bet kas tai? Juk 
ne aš viena pasaulyje liūdžiu 

| Šiandien įtraukiai mintyse, 
persitikrinau broliškumu, nei 

ašara viena, kita krinta. Tiek 
to. "Broliškas" tvpas. 

Broleli, mes tau rašysime 
laišką iŠ namu. Bet tu rašyk, ne 

atidek rytojui, nes ateitis neper 
matoma ir tolima. Rašyk! Lau 
kiu su didžiausia nekantrybe. 
Aš mokytojauju Bpčiunuose. 
Pašvitinio para,)., kaime nuo 

Klovainių mylio:> toUtnio. 

Kaip mokytojauju jau treti nic 

J tai. "Mokytoja" — net juoką? 
Įima. AŠ rašau tau plačiau. Tik 

(tu rašyk! 
Sesute. 

Tcklytė, Uodimai. 

I'AJIKŠKO c;iMINIŲ. 
.1. I itkansk'as iš Lietuvo* 

jpajieško savo giminiu Ameri- 

^ koj -sesers Klzbietos ir š vove- 
rio Juozai h") (irakausku (pir- 

jmiaus gyveno Cicero, 111.), ir 
! brolio Stanislovo Vitkausko. 

Antrašas: A. Vitkauskas, 
Xaubueių soči.. Kruopių vals.. 
Papilės pašto, Šauliu pav. 
1H» 'Oll>. 



fiy.zi'illciis 

r. —— 

( I aurag. a.) įvykis 4 vals- 
čiaus įgaliotinių susirinkimą: 
išsirinko sau naują vir>aitį I). 
^ičkų, iš kuriu, kaij>o inteligen- 
to, laukia sutvarkant valsčių 
naujais pamatais. 

Susirinkime buvo pranešta, 
kiek E. Valsčiui rugių reikia 
valdžiai duoti. Buvo pranešta, 
į pasakyta skaičių neįeiną dva 
rai. Susirinkimas išnešė pro- 
testą prieš toki skirstymą j 
"mažesnius" ir ''didesnius" ir 
nutarė reikalingose įstaigose 
duoti tam tikrą užklausimą 
Daugelis pasipiktinę, kad tais 

laikais, kuomet visur kalbama 

apie visų piliečių lygybę, da- 
romos kaž kokios "Igotoso*. 
Jei lygus piliečiai, tai visi val- 

sčiuje gyveną ir privalo pri- 
klausyti nuo valsčiaus vai 
džios. Iki šio laiko musų dvar- 
poniukai ir bajorukai vis šiau- 
šiasi į lietuvišką "karnų" vai- 

bežiūrėdami. Xieko, ponu 
Tiai, pagyvensit—apsiprasit. 
Duokit kiek ir mums jūsų po- 
niskos gudrybės pakontroliuo- 
ti. 

Svyrimas. 

SĖDA. 

( Mažeikių apskr.). 
Galingojo Plechavičiaus de -1 

siaioji ranka Špitzhokl, i ugs.| 
12 d. išryto miestelyje C /ei 

kratą pas Juzumą, jie>kod;i- 
nekašermjjų rastų, ir ke- 

tino areštuoti ką tik grįžusią 
iš Kanno jo dukterį, katra per- 
nai platinusi bolševikų laikraš- 
ti ''Dar. Balsą". Bet ,ši kuonę 
per ašaras tik beišsimeldusi, 
kad neareštuotų. Špitzbolaaa 
visas kvepėjęs "samogonka". 
Nežinia, ar del kvapsnio bu- 
vo susilaistęs, ar del drąsos 
ragavęs. 

_ 
Idomai: iŠ Rojaus. 

I LIETEUVOS SENOVĖS 
! KANKLININKAI. 
j 

Kun. A Steponaitis savo 

korespondencijoje apie '/ie- 
tuvą pereitame ''Iš. Dr." N. 
rašo, regėjęs Lietuvoje ak- 
lą seneli, kurs ant smuiko 
griežia įvairias meliodijas, 

! apdainuodamas Lietuvą. Sa- 
ko daug svieto renkas apie 
senelį pasiklausyti ir t.t. Tas 
senelis bene bus, juokais ta- 
ms, prisikėlęs iš Milžinka- 
pių "Senovės Kanklinin- 
kas." Senovėje per Lietuvos 
sodžius eidavo seneliai, kan 
klininkais vadinami, kurie, 
skambindami tam tikrą in- 
strumentą, kanklėmis vadi- 
namą, lyg kokie "pranašai" 
apdainuodavo senovės Lie- 
tuvos atsitikimus: mušius, 
didvyrius, karžygius ir t.t. j 
Skambindami tas kankles, 
jie retkarčiais pritardavo 
savo žodžiais, kartais dai- 
nuodami, kartais recituoda-| 
mi (lig kalbėdami arba, ne-i 
lyginant, eiles sakydami). 
Kankles šiandien dar gali- 
ma rasti. Jas dirbdavo net 
naujas tūlas vargonų meist- 
ras Kaune Garalevičius. 
Bet patįs kanklininkai buvo į 
prapuolę. Taigi išnyko ir 
užsimiršo jų skambintos 
giedotos melodijos ir žo- 
džiai. Mat, atgyjant Lietu- 
vai ir Hliantis iš kapų, pri- 
sikelia ir visoki užmiršti 
Lietuvos senovės palikimai. 

Vilniaus ."Nepriklausomo-! 
ji Lietuva" No. 108 paduo- 
da žodžius vieno tokio kan-j 
klininko "giesmės" Gaila,! 
kad vietos stokos delei, ne-j 
galima čionai tų žodžių per Į 
spausdinti. Ant galo tuose! 
žodžiuose nieko ypatingo nė! 
ra. "Giesmė" buk tai gie-j 
dama "griausmams ir per- 
kūnijoms akompanuojant"-1 
pritariant. Taip rašo laik- 
raštis. 

("Iš. Dr."). 

LIETUVIAI SULAIKO? 

Vokiečių dienraštis "Deut 
jsche Allgemeine Zeftung" 
j nusiskundžia, buk lietuviai 
nepraleidžiu ir neduodą 
greitai von der Goltzo ka- 
riumenei išsikraustyti iš 
Latvijos ir Lietuvos. Esą, 
lietuviai sutelkę diktus ka- 
riumenes burius į rytus nuo 

Šaulių ir maną vokiečius už 
pulti. Tai vokiečii* gen. 
Eberhard( kuris užėmė vie- 
tą gen. von der Goltz'o, jau 
grįžo į Berliną, turis laikyti 
prieš lietuvius sargybą ir 
frontą. Gen. Eberhard pra- 
šąs Vokietijos užrubežinių 
dalykų ministerio tuo rei- 
kalu preiptis j Lietuvos val- 
džia ir susitarti. 

Gan aišku, naujas atsikal- 
bavimas; nenori kraustytis 
— tai ir lietuviai kalti! 

Lietuvos kariumenė su- 

traukta apie Šaulius ne tam, 
kad užlaikyti vokiečius, bet 
kad grečiąu juos išbaidyti 
lauk. Vokiečiai turi gana 
kelių išsikraustymui, nes vai 
do kai kuriais geležinkeliais. 
Bet jie norėtų bene eiti per 
Kauną ir Panevėžį, na, tai 
lietuviams su savo valdžia 
prisieitų krausyties į Var- 
šavą av Berliną... Supranta- 
ma, per Kauną lietuviai vo- 

kiečių neleis, kol spėkų tu- 
rės: nebent vokiečių kariu- 
menė panorėtų mesti gink- 
lus. 

BENDROVE "LAIMA" 
MAŽOJOJ LIETUVOJ. 

Mažosios Lietuvos mieste, 
Klaipėdoj, lietuviai įsisteigė 
savo Prekybos ir Pramonės 
Bendrove. "Laima". Kviečia 
Didžiosios Lietuvos lietu- 
vius su reikalais kreiptis į 
tą bendrovę. 20% savo pel 
no ji skiria Lietuvos 'visuo- 
menės reikalams. 

RED. ATSAKYMAS. 

J .J. Petraitis apie tą pa- 
tį gavome pirmiau nuo kito 
korespondento. 

T 31 ii i Reikia Sukelti 
i y u it ^*etQv°s ^as^°^* 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGRElCIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIEKĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE I ROCENTL'S IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuviu Taryba ir Aracikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 
L? %r 

i(Amerikos lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 
$1,(XX),000.00 paskolos dvejiems metams ant 5x/> nuos." 

Ko mums dsr laukti ilgiau? Pildykime savo priofemes 
Pirkite LietuvosJBonuS 

Visus pinigu? nereikia dabar įnešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prlsiųsk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bouų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirma mokestį S 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 
Miestas 

RAGINE, WIS. 

L. G. D 15 skyriaus triu- 
su buvo surengtas teatras 
lapkričio 30 d. Lošta "Dak- 
taras iš prievartos". Pro- 
gramas, apart veikalo, buvo 
sekantis. Po antru aktu cleo 
logas — "Norinčio keliauti į 
Lietuvą", atliko F. Andri- 
jauskas ir M. Kasparaitis. 

Po trečiu aktu grojo ant 
kometų solo gerb. F. Andri- 
jauskas ir Romanas Saluta. 
j Pasibaigus teatrui, Lošta 
Monologas "Senas Jauni- 
kis", išpildė K. Vilkonis. Po 
to, rodė magiškas "štukas" 
T. Varnavičius ir deklama- 
vo juokingas eiles. Užsibai- 
gus visam lošimui sugiedotai 
Lietuvos himnas. Tuom ir 
užbaigtas visas programas. 

Publikos buvo susirinkęs 
gražus būrelis apie 200 ypa- 
tų. Pora mergelių buvo pa- 
sižadėjusios deklamuoti ei-j 
les, bet, sako, pabijojo, buk,1 
tai advetai nevelija remti 
labdaringų darbų... Tai Jė- 
zuitų mokslas, o ne kieno ki-1 

Iš lošėjų geriausia atliko 
savo užduotį "Martino" ro- 

lėj A. Akama, tikrai artis- 
tiškai ir gyvai lošė "Sgana- 
relos' 'rolėj, K. Vilkonis už- 
duotis pilnai atliko. "Ger- 
onto" rolėj T. Varanavičius' 
gerai lošė. Taipgi Veleras 
ir J. Tauškela puikiai padai- 
navo Lietuvos himną. Ir 

publika sustojus sugiedojo 
Lietuvos himną užbaigiant 
programą. Kiti lošėjai bū- 
vio naujokai, tai ir nėra nuo 

jų daug ko reikalauti, bet 
visgi visas lošimas, galima, 
sakyti, kad neblogiausiai at- 
liktas. 

Negana, kad. muzikantai 
veltui grojo laike perstaty- 
mo, bet dar ir i programą 
prisidėjo, grojo solo ant 
karentų F. Andrijauskas 
ir Romanas Saluta, apart 
tų, dar į talką pasikvietė 
savo ištikimus draugus ir 
Kenosha. Paklausta keno- 
shiečių muzikantų, ar rei- 
kės atlyginti nors kelionės 
lėšas, vienok, sako, mes ir 
to nereikalaujame. 

M. Kasparaitis. 
Visus mylinčius dainas 

kviečiame atsilankyti į "Bi- 
rutės" Choro laikomas prak 
tikas kiekvienos seredos va- 

kare, 7:30 vak. "Union Hali 
M. K. 

AMSTERDAM. ~N. Y. 

Pirmiaus čia lietusiai san 

tarvėj sugyveno ir darbavo- 
si Lietuvos labui iš iveno. 
Bet, ant nelaimės, iš kažkur Į 
išlindo tūlas klerikalas, ku- 
ris pradėjo sėti neapikantą 
tarp vietos lietuvių ir ardy- 
ti jų vienybę bei trukdyt, 
aktyvįšką darbą. Tai laiK- 
raščiuose, tai žodžiu pradė- 
jo skleisti visokius prasima 
nymus ant laisvesnių pažval 
gų žmonių. 

Kartaisiais, lyg ant paty- 
čio, tapo pakviestas katali- 
kų "kalbėtojas" Raekus, ku 
ris stengiasi paniekinti 
pažangesnius žmones- Po- 
nas Račkus čia atvykęs 
plakė, plakė ir ant galo jam 
pavyko suplakti Vyčių kuo- 
pą. Kuopa sparčiai auga, 
bet Lietuvai naudos iš jos 
vargiai kas bus- 

Tikiu, kad vietos lietuviai 
neatkreips domos ant tų vy 
rų kolionių ir darbuosis del 
savo tėvynės, kaip ir pirma- 
kad darbavosi, L—is. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Grudžio 2 d. ponas T. 
Račiūnas mus aplanke su 
krutamaisiais paveikslais. 
Kadangi čia jis pirmą sykį 
atsilankė, tai vietos lietuviai 
su dideliu žingeidumu rinko 
si Lietuvos labui išvieno. 
Publikos buvo kimšte pri- 
sikimšus svetaine- Net ir sta 
tiems nebuvo vietos. Račių 
no paveikslai ir jo moters 
kariškos dainos visus, apart 
keleto bolševikų, užganėdi- 
no ir sužadino meilę prie 
tėvynės. 

Lietuviams bolševikams 
labai netiko, kuomet kruta- 
mieji paveikslai perstatė 
Lietuvos kareivių narsumą 
ir, kaip jie atėmė orlaivį iš 
bolševikų. Suprantama, 
tiems atšalėliams butų labai 
ant širdies, jei bolševikai 
butų iš lietusių atėmę. 

Pabaigoj buvo sudainuo- 
tas Lietuvos himnas, kur 
bedainuojant keletas atsira- 
do tokių, kurie nuo bolševi- 
kiško darbo buvo taip bai- 
siai nusidirbę, kad nevalio- 
jo pasikelti. Vietos lietu- 
viai labai dėkingi Račiunui 
už atsilankimą. T. A. K. 

TARRINGTON, CONN. 

Čionai nors nedaug lietu- 
vių randasi, bet gi kruta- 

darbuojasi del savo tėvynės 
Lietuvos. 

Rugsėjo 17 d. susitvėiė 
Lietuvai Gelbėti Draugija, 
kurion išsyk įstojo 40 narių. 
Gi dabar šioji draugija turi 
apie 100 narių. 

Po 2 dolariu užsimokėjo 
sekanti tėvynainiai: D, Dič- 
kevičius, A. Civinskienė, M. 
Egliskis, S. Miltenis, A. Vo- 
kietaitis, A. Ramūnas, M. 
Karosas, T. Smulstis, A. Ke 
mėžis, A. Bendoraitis, J. Ci- 
pinskis, V. Kriaučiulis, V. 
Burinskas, S. Mizaras, J. Ci- 
pulis, M. Talavinskienė, M. 
Česnienė, M. Aimutienė, J. 
Smalskienė, A. Labulis, Jare 
kis. J. Mickaliauskas, J. Ira 
sius, A. Bendoraitis, B. 
Kraucaitis, J. Grigaliūnas, 
S. Mičiulis, M. Abromaitis, 
Jr\ Dabulevičius, S. S. Sei- 
lius, J. Burinskas, A. Grūs- 
tas, S. Skrabulis, A. Zujus, 
J. Baltuškoms, J. Budelis, J. 
Kazlauskas, F. Grigas J. Ba 

ranauckas, M. Sumulkstie- 
ne, M. Matulevičius, J. Sei- 
lius, S. Razevičius, J. Alek- 
sinas, J. Baltuškoms., J Kar 
čiauskas. W. Gruodis, P. 
Perkis, A. Adomaitis, J. Gri 
gas, J. Navickas, K. Bude- 
lis, V. Aimutiene, S. Mel- 
dažis, J. Lietuvaitis, A. 
Fruskauskienė, J. Tulinc- 
kas, V. Burinskas, J. Bu- 
rinskas, A. Matulevičius, J. 
Bekeris, J. Virbalas, A. Be- 
liauskas, P. Aleksandravi- 
čius, J. Ramuškauskas, M. 
Šakinskas, J. Sarpenskas, 
L. Kumikevičia, J. Truškaus 
kas, P. Dulinskas, M. Gia- 
so, F. Pilas, A. Karašiene, 
K. Matulevičius, P. Pusku- 
nigis, J. Senikas, V. Raguc- 
kas, J. Kriaučiulis. M. Vil- 
kelienė, A. Martinaitis, P. 
Mitrulevičius, A. Mažeika, 
S. Franka, R. Kaušiudienė, 
J. Bušinsskas, A. Stanaitis, 
J. Laušiunas, K. Juošiunie- 
nė, K. Ramonas, J. Raze- 

vičius, A. Radzevičius, J. 
Stanevitienė, P. Kazalaus- 
kas, A. Kazaluskas. (Jei pa 
vardės bus neteisingai at- 

spausdintos redakcija neat- 

sako, nes sunku buvo jas 

Įskaityti— Red.). 
Kunigaikščio Vėliava 

Dr-ja aukavo $10.00 
Lietuvių Neprigulmingas 

Kliubas $10.00 
Moterų draugyste po var- 

du Marijos Dukterų 15.00 
Lietuvių Benas .. 10.00 
Lietuvių Lavinimosi Ra- 

telis 28.00 

Liet. Gelb. Draugija nuo 

rugsėjo 17 d. iki šiol pasiun- 
tė centran $474.14. Taipgi 
jau pasiųsta trįs didelės skry 
nios drapanų. Reporteris. 

SUTRAUKA REKONS 
TRUKCIJOS DARBO. 

Komercija. Užrubežių ir Vi 
daus Komercijos išdėtos Suvie 
nytų Valstijų pirklybos veiki- 
mą su užrubežių tautomis, už 

W U 

rugpjūčio menesį 1919 m. In- 

vežimų rugpjučio mėn. buvo 
už $307,331,232, sulyginus su 

$273,002, 914, rugp. 1919 n,. 

Išvežimų už aštuonius mėne- 

sius, baigiantįs rugp. m. 1919. 
buvo už $2,261,842,133, suly- 
ginus su $2,060,884,606 per 
tiek pat laiko pereitais metais. 

Anglįs. \Vall Street Jurna- 
las praneša, kad išrodo, jog 
už kelių mėnesių kerosinas bus 
vartojimas šildimui namų New 
Yorke. 

Žemdirbystė. Yra spėjama, 
kad Kanados kviečių pasieks 
250,000,000 bušelių. 150,000, 
000 bušelių bus parduota, 40, 
000,000 naminiam vartojimui, 
0 60,000,000 paliks sėklai. j 
VALENTINE DRESSMA- 

KING COLLEGE 
Mokinu oiuviiuo myua**. uoAigZUnd 
aienoml* ir vasarai* dei bizuio u 
minų. Paliudijimui lidaod&mi ir tu* 
ob pampinamo* ajKal. AUuaAkjKiia 
rba ra»yluu>, o męs pasistaugKiuij 
ainiai mus Mt&rtmt. 

2407 W. Madison St. 
Sara Patek, Principal 

ALUS-DEGTINE-VYNAS. 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip uamie pasidaryti ir vai toti j- 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtine, tikrasis lager a- 
lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šios formulos (receptai) 
yra prisiunčiami rar paštg,. Pasiskubina 
greitai. Prlsiųakito mums $1. money 
orderių, pinigais aiba pašto ženkliu- 
liais. 

W/LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/3. 

Pradik Nauju* Mctua su tobulu aklu r> 

|€jinu, taip. kad E-rJfo Bapraleistumni per r 
tu* metus, kas tia gali auti naudinga. 
regįitS prašalinama, pasitarkite su m&aim. 
priai einant mtr kitur. hgzainlnacija i)Klu\ 

Gerai pritaikinti akiniai pra&alins akiu 'J 
gaivos skaudSjiiuiu, crumparegyitė tūba t«li 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

<801 S ASHLAIVD AVE., '.»jicaG 
jUu« iut>o», viia ruit'.'u apuck.u't. 

i :»sino pirui* 
Kajipas SM« (jatTCa. 

Valandos: nuc 9ton rau o-ta ik. o vaL vnk, 

Pranešu Visiem! 
Kad Saluto Stomacli Bittors yra pri- 

pažintas Wa3hingtone, D. C. už tikrą 
ir geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiijs viduriui nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
sk lvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvop skausmą, 
strėnų ir inkstų Jr taip toliaus. Salutes 
r4->uiach Bitters viską prašalina ir pa 
h3ka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o 'lusito 
užganėdinti. Kaina bonko3 $1. >0, 2 Į bonkos $3.00, 4 bonkos. $5.25, t bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.Ou. 

Saluto Bittėrls iš šaknų žievių žo- 
lių seklų ir žicdt.i, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prlslųsk moneyl 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir .aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

Dlb W. J1at &l., GliicJgo. Il». 

DR. I. E. MAKAR 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselando: 10900 S. Michlgan Ave. 

Telefonas Pullman 342 ir 3180 
Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Str 

Tik Ketvergo vak. nut 5:30 iki 7. 
Telefonas Yards 723 

felephone orover oouz 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTA8 

3261 S. HALSTED ST., CH/CAGO 
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakar© 

Nedaliomis pagal sutarti. 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Nedėlior.is yagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos Gatvės. 

Phone Canal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentistas... 

Naujienų Name 
Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare 
1739 S. Halsted St Chica&o 

'••••#•*•»• rrnrnrTVT 
Ofisas. Tel. Drovcr 7042 

DR. S. NAIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicagoa 4712 8. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th Street 
Ofisas: Tel. Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W 66-th Street 

Telephone rrospect 8585 

DR. J. SHINGLMAN 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 

Spcciališkuivas. 
1229—I9th Ave. Tcl. Cicero 3636 

Ofisas: 49th Ci. prie 18-ios. 
Tdrfonas Cicero 49. 

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS 11+ CHIRURGAS 
Valanodo nuo 4 iki 8 vakaio 

3114 W. 42nd S2\, CHICAGO, ILL. 

IDR. 
M. T. STRIKOLIS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofi^a*: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 

IOf. 
Vai. 10 ryto iki 2 po piet. .r 6:30 

iki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dien? 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 203 

! DR. JOHN N. THORPE 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I 1637 W. 51ma ir kamp. Marshfiel 
| Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Telephons Yarda 1532 

DR. J. KŪLIS 
| LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I lydo vibukias ligas motery, vaiky ir ryt i-1 
I Specia'>ai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
{ 3259 So. Halsted f t., Chlcago, III. 

Phones: \ard» 135—5S1 
Resio'enc? l'hone Drover 7781 | 

F.A. JOZAPA1T1S, R. Ph.! 
DRUG STORE—APTIEKA | 

Pildome Visokiu* Receptus 
3601 SO. HALSTED ST. CHICAQO| 

O:. M, t\mm\ 
R( >SI ir* 

^•rai neiuTimi tlaoau per 1< M 
tų kaipo patyrę* gyuytojsa, cfcirari* 
il AMtMllfc 

(jjfOu •Atriša u <.&ruuiSk»t lig**, rj 
nj uouri; ir tautų, pagal naujausia 
metudav A-k!? u latuiout eieutr* 
i,itetUHik 

Ofisas it i^iboiatarlja: lCis W. >8ta 
Streci, neieu ff.li bticet. 

V ALANUOS; Nuo 10—\2 pietų, •' 
*—X takams. Telepatine Car.it J110 

GYVENIMAS: 3412 S*. 'laUtetf St. 
V'ALAN '.m 'S- s—S «*. riktal 

Dr. G. M. Glaser 
Praktlkioja }*« H bmUI 

? 1148 S. Morgan S t, Ktrtl lt «t 
5 tpdciail*ta« MoterįVyrlilDĮ, 

ir Chroniškų Ligų, 5 Valindoa: t—10 ryto, U«—I 9$ 
J plet. •—n vat, tfedftl. $—S. 
į TELEFONAS YARDS W7. 

Tel. Ya"ds 3C54. 

Mrs.A.Mi'ihniewicz 
Baigusi Akušeri jo ! 

kolegiją; ilgai m-ak* j kavusi ^ennsil varvi ; 
jos hospitalose. Pa 1 

sėkmingai pataniau j 
ja prio gimdymo. į D .odu rod^ visokie j 
še ligose moterims i) 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct j 

(Ant autrij lubų) j 

AKUSERKfc 

tnicagi, m. w«wbu— 

Nuo H iki 3 tyto U 7 Iki rčl.il vutart 



Vietines Žinios 

MEREGAITĖ DUODA 
KRAUJO, KAD IŠGEL- 

BĖTI SAVO TĖVO 
GYVASTĮ 

šešiolikos metų mergaitė 
Mildred Pra^t davė nuleisti 
savo kraujo, kad tuom iš- 
gelbėti gyvastį savo tėvo, 
kuris praeitą utarninką plė- 
šikų tapo ppsautas. 

Bet maž? viltis yra išgel- 
bėti Pratto gyvastį, nes jis 
pašautos apie pusę valan- 
dos išgulėjo ant šaligatvio. 

BRIGHTON PARK 

Svarbus Pranes»mas 
Kareiviams. 

Broilai lietuviai, kalbame 
apie likimą musj Tėvynės 
Lietuvos. Girdžiame, kad ati 
vyko Lietuvos Militare Mi- 
sija, ar mes esa.ne pasiren- 
gę prie sutikimo jos? 

Tam pasitikimui reikia j 
susiorganizuoti į buri. Taigi 
šiuomi esate k<n?čiami į su-j 
sirinkimą, kuris įvyks utar- 
nir.ke, gruodžio 9 c1., p. A. 
Salduko ofise- 4414 So. Ca j 
lifornia Ave. 7:30 vai. vak 

J. A. Mickeliunas. 

nauja įstaiga. 

•šiose dienose Chicagoje 
susitvėrė "Baltic Cansulta- 
tion" biuras (korporacija), 
kurio prezidentu bus1 
Dr. K. Urangelis- Ta įstaiga 
užsiims komercijiniu veiki- 
mu tarp Amerikos ir Lietu- 
vos, o taipgi prigelbės ke- 
liaujantiems Lietuvon paru-l 
pinti reikalingus dokumen- 
tus. 

BRIGHTON PARK 

Liet. Gelbėti Draugijos 4 

skyriaus susirinkimas Įvyks; 
ut-arninkę. gruodžio 9 d.,1 
7:30 vai. vak., 1535 So.' 
Rackwei 3t. Kviesime at-; 
silankyti visus be skirtumo.1 

Valdyba. 

/lietuviai .Skaitykite ir 

Platinkite 
LIETUVA 

BANDITAI VIENAS NU- 
1 ŠAUTAS, ANTRAS PA- 

ŽEISTAS. 

Vienas banditas tapo nu- 
šautas ir antras pažeistas 
nuo besiginančio, kuriam 
banditai vienuolika žaizdų 
peiliu padarė. 

Vakar apie ketvirtą va- 

landą ryto banditai įsilau- 
žė į Jachim Guttuso namus, 
911 N- Laramie ave., su tiks 
lu, kad jį nužudyti. Praeito 
sausio mėnesį Guttuso tapo 
plėšikų pašautas užtai, kad 
jis atsiake duoti plėšikams 
reikalaujamos pinigų sumos, 

kurie grąsino jį per laiškus. 
Tokiose aplinkybėse Guttu- 
so prisibi jodamas banditų 
keršijimo atsakančiai apsi- 
ginklavo: savo name turėjo 
šautuvą ir du revolveriu. 
Šautuvas gulėjo po lova, re- 

volverių vienas po pagalvių, 
antras po matrasu. 

Guttuso išgirdęs prie lan- 
go beldžiantis greitai 'atsi- 
kėlė ir apsiginklavo dabo- 
damas, kas lys per langą- 
Bet tuo sykiu jis išgirdo 
šauksmą savo vaikų. Tas 

privertė jį atsikreipti į kam- 

barį, kur jo sunal gulėjo. 

Tuom sykiu jau keletas 
žmonių buvo kambaryje. 
Vienas iš jų šovė į jo pačią, 
kuriai pažeidė dešinės ran- 

kos pirštą. Guttuso pradė-j 
jo šaudyti į plėšikus. Tuom 
sykiu vienas plėšikas pripuo 
lė prie jo ir peiliu pradėjo 
badyti, gi kiti iššokę per 
langą pabėgo. 

Kaimynai išgirdę šaudy- 
mosi pašaukė policiją, kuri 
atbėgus prie lango rado ne- 

begyvą vieną banditą A- 
Puelo, 510 N. Wells st., ku- 
rį tris kulkos pervėrė- Ant- 
ras iš banditų buvo paste- 
bėtas belipant į karą. Ma- 
noma, kad pastarasis bus 
pažeists. Guttuso peiliu su 

badytas guli ligonbutyje. T i 
kimos, kad pasveiks. 

RENGKITĖS 

"BIRUTES" 
Maskaradai! 

pasitikit 

NAUJUS METUS 
LINKSMAI! 

UŽ GERIAUSIUS KOS- 

TIUMUS BUS DUODA- 

MOS DOVANOS. 

Seredoj, Gruodžio 

=31= 
Pulaskio Svetainėj 

S. Ashland & 18tb St. 

TOW OF LAKE. 

Jaunų Lietuviu Domai- 

Praeito panedėlio vakare, 
gruodžio pinrną dieną p. 
Ezerskio svetainėje buvo 
laikytas savaitinis Susivie- 
nijimo Amerikos Lietuvių 
susirinkimas. Narių prisirin- 
ko pilnutėle 1 svetainė. 
Kuopęs reikalai svarstyta 
labai gyvai, iš raportų pa- 
aškėjo, kad atsibuvusios 
prakalbos, lapkričio 30 d. 
p. Ezerskio svetainėje at- 
nešė labai puikias pasek- 
mes. Naujų narių prisirašė 
prie kuopos apie penkios- 
dešimtįs. Publika buvo la- 
bai užganėdinta prakalbo- 
mis, nes kalbėtojai labai pui 
kiai nupiešė šios organiza- 
cijos tikslą. Ištikrujų tai yra 
vienas iš garbingiausių tiks- 
lų paliuosuoti Lietuvą iš 
priešų vergijos. Amerikos 
lietuviai ex-kareiviai supra- 
to, kad tai yra jųjų užduotis 

stoji į eiles ir kovoti už sa- 

vo Tautos laisvę, už nepri- 
gulmybę. 

Nėra susirinkimo, kad ne- 

pributų koks desėtkas nauju 
ex-kareivių. Ir šian a susirin 
kime prisirašė dešimtis. Dau 
gumas gal užklaus: ar vien 
tik ex-kareiviai gali prisira- 
šyti prie šito susivienijimo? 
Ne, visi garos valios vyrai 
nuo 18 metų iki 45 metų 
amžiaus gali stoti į kareivių 
eiles. Užtai, broliai lietu- 
viai, subruskite! Nes laiko 
turime labai mažai. Gruod. 
22 dieną atvažiuoja Lietu- 
vos Militarė Misija į Chi- 
cagą. Lig tos dienos mes 

Chicagos jaunimas privalo- 
me buti kareivių eilėse ir 
privalome iškilmingai pasi- 
tikti Misiją. 

! i 
Brolau lietuvy! Jeigu 'ta- 

v.'O 'gįslose teka lietuviškas 
kraujas, jeigu tu ištikrujų 
myli savo močiut? Lietuvą;, 
jeigu tu nori grįžti ir gyven-! 
ti Laisvoje Lietuvoje, tai ta-! 
vo priedermė stoti j karei- 

vių eiles. Liet. Militarė Misi- 
sija pribuvus į Chicagą 
turi atrasti mus visus 
jau pasirengusius stoti Į ko- 

vą už Lietuvos laisvę. 
Taigi, brolau lietuvy! Ne- 

lauk nė kiek, bet ateik ir 
kuogreičiausiai prisirašyk 

prie Sus. A. L. K. Prisira- 
syti galima kiekvieną pane- 
delį, 7:30 vai. vak. p- Ežerš- 
kio svet., prie 46-tos ir S. j 
Paulina gatves. Patsai ateik 
ir savo draugus atsivesk. 
Jeigu nenori prisirašyti prie 
organizacijos, tai ir taip mel 
clžiame atsilankyti pasižiū- 
rėti ir pasiklausyti, koks yra 
upas pas tuos, kurie jau ži- 
ną, kas tai yra karė. nes dau 

gumas ex-kareivių yra buvę 
Francuzijoj, dalyvavę mu- 

šiuose ir buvę sužeisti. O da 
bar tik laukia tos progos, 
kada galės parvažiuoti Lie- 
tuvon ir užatakuoti Lenkus 
Vilniuje. Tai yra musų ex- 

kareivių troškimas, kad kuo 

greičiaus išvyti iš musų kraš 
to visus Lietuvos priešus. 

Lietuvy! dabar tavę Mo- 
šiutė Lietuva šaukia; "Su- 
nau mano! stok kareivių ei- 
lėsna ir paliuosuok mane iš 

vergijos retežių, kurie mane 

kankina per daugel simt- 
V • JI » 

mečių. 

Jonas P. Parkauskas. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

Cor. 12th & Homau ave. 

Cor. 26th & Western ave. 

4458 S. Hermltage Ave. 
į 2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina St. 
N. W. cor. Madlson & State 
S. E. cor. Madison & Frankllu 

Cor. Van Buren & Franklin 
S. \V. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsteu & Madison 
Cor. Van Buren & Clark i 

N. W. cor. Sl.it.fi & Van Buren 
4G01 S. Paulina St. 
4022 S. Murshfield Ave. 
4.r»37 S. Hermitage Ave. 
3137 West 38th Place. 
2900 West 40th Stroet. 
3953 S. RockweU St. 
3813 Kedzie Ave. i į į 
N. W. Cor. 44th Mozart St. 
2502 West 45th Place. 
4418 S. lliclimond A v«» 

5. E. cor. Halsted &. Mihvaukee 
1056 Wabansia Ave. 
1015 North Wood St. 
Cor. Milwaukee & Paulina. 
Cor. Milwaukee & Lincoln. 
S. W. Cor. Mihvaukee & Itoboy. 
3221 Limo St. 
N. W. Cor. S. Halsted & 31 st St. 
3343 S. Halsted St. 
3423 S. Halsted St. 
N. W. Cor. R. Halsted & 35th St 

937 W. 341 h PI. 
2858 \Vest 39th Street 
2422 West 69th St. 
4409 S. Fairrifild Ave. 
S. E. Cor. 5 ta te & Adams. 
S. E. Cor. State & Madison. 
S. E. Clark & Madison. 
S. W. Cor. La Solle & V/ashington 
2240 \Vest 23rd Placo 
2241 VVest 23rd Place 
2214 W. 23rtl Place 
z.y.'<i iso. uauiev avo. 
224C f,.i. lifavilt SI". 
1805 \Vovl 4CLb Street. 
4513 Ho. Wnod Stroet. 
4536 So. l'au'ina Stree. 
Cor. Halstcd & W. 14th Str. 
N. \V. Cornor Ilalsted <Sr 12th Str. 
Cor. Jeffcrson & 12th Sl.r. 
S. ]•] Cor. Ilalsted & Maxwell 
Cor. lalstod & Van Buren St. 
Cor. llal.sted & Juckson Blvd. 
Cor. W. Adams S- La Salle 
Cor. Van Buren & Wells 
S. W. Ilalsted & IStli Str. 
72C Wcst l»th Stre;;. 
N. W. Cor. Ilalsted & Arohor. 
3903 S. Halstcd St. 

The 
Enteritai 
Age 
The Problema of 

Peace and the Rights 
o r Little Nat:ons. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris veik 
visas pa kirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* * 

THE NEW LITH 
UANIA. 

♦ '* 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

i 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

♦ * 

GerlauBla proga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, neB 

nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

* * 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St 
CHICAGO. ILL. 

P A JI ES KO JIM AI. I 
PAJIESKAl". JONO ZOBERNIAŲS-I 

gyvenusio paskutinių kartu po ant-1 
rašu 1114 South Seipers Str. Philadel-j 
hia, Pa. Laiškai siysti ant to antrašo 
grjšta atgal, nežinia kas su jo atsiti- 
ko. Turiu laišką iš Lietuvos iš jo ukėsj 
Tai]) pat pajiešaku Juzės Bučienės, po 
tėvais Kvederavič.'atė. 3 metai atgal 
gyveno Philadelphia, Pa. Meldžiu at- 
sišaukti ja pačia, arba kas juos žino.i 
aš busiu labai dėkingas 

Albina Melinienė. 
2016 Lorain Ave., Cleveland, Ohio.i 

EXTRA. 

: Parsiduoda Puiki Bučerue \ 
į ir Girosernė ir geras naujas 
trokas, visi intaisvmai nauji 
Biznis išdirbtas gerai per daug 
metu, turi buti parduotas j 
trumpą laika už 'labai pigią 
kainą už tai kad savininkas vai 

žiur>ia į Lietuvon. 

Frank Kazlauskas, 
1 2901 Emerald Ave. 

REIKIA MORETU IR 

MERGINŲ. 
Prie lengvo darbo, sotuoti: 

sėklas Gera mokestis. 
LEONARD SEED CO. 

228 W. Kenzie St. 
\ 

REIKIA VYRŲ. i 

Dirbti prie luniberio. Atei 
kitę ant 7 vai. ryto. 

Užmoka kasdieną, 

LORD & RUSHNELLL. 

2424 So. Lailin Str. 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ. 

RINKTI PUPAS. 
Švarus kambarys. 

moka nuo SI 5. iki 818. 
Katy nuvažiuoti: Imkite 

Clearing kara prie Archcr Li- 
mits iki Austin A ve., arba 63- 
čia ir Austin karą iki galo. 
'IMIK KTMBALL MARTIX- 

DALE CO. 

Reikalinga Mergina prie 
abelnio stulos darba gera mo- 

kestis maža 'e:myna, kreipki- 
ties tuojaus, pas, 

M. Mcssage. 
3548 S. I lalsted St. 

Menais trepais. 

Reikalinga mergina arba 
moteris prižiūrėjimu hotelio. 
Atsišaukite greitai: 

'The Xe\v Dober Motei, 
4167 So. I lalsted St., 

j Paj ieškojimai 

Pajieškait Jpn0 Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., K ve 

darnčs parap., Sautl'aukio kai- 
mo, a])ic 40 metų senumo. Tu- 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie jį žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš, 
duosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn A v. 

Chicago, UI. 

PAJIEŠKAIT savo mylimo draugo Ig- 
į.oto Biečio, paeinančio iš Šiaulių ap- 
skričio, Žeimio miesteelio. Jus atvažia- 
vo Amerikon 1911 metuose. Truputi be 
rodos apsistojo Nevv Yorke; bet sakės 
važiuosęs Chlcagon pas savo pusbrolį. 
Nuo mudviejų persiskyrimo, nežinau 
kur jis gyvena dabar. Turiu labai svar- 
bių žinių del jo. Meldžiu jo paties pra- 
nešti, tam busiu didelei dėkingas. Ant- 
rašas: P. P. Gl'RICKAS, 1421 S. 49th 
Ct„ Cicero, 111. 

Pajieškau savo moteries Marijonos 
šušiončs. kuri atsiskyrė nuo manės 
Liepos 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių paV Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienu, po to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. knd nebūtu klapato. Juozapas šiut;ius, 1517 — 49tb Ave., Cicero, 111. 

Paštekau Pranciškaus Bargaio, Kau- 
no gub. Šiaulių pavieto. Taipgi Viktoro 
ir Kostantino Raškausku paeino Su- 
vaiką gub. Naumiesčio pavieto. Mel- 
džiu jii pačių ar kas juos žinot praneš- 
ti šiuo antrašu už k.ą busiu dėkingas. 

/zidori'Hs Dambrauskas, 
907 North 8 Str., C'inton ind. 

REIKALINGAS PRHSSERIS. 

Turi mokėti dirbti prie moleriSk'j 
kotu. Darbus ant visados. Gera mokė- 
si is geram darbininkui. 

i 71L X. Ashland A ve., 

VERTAS $8,500. 
U2 $7.300. 

Parsiduoda naujas mūrinis narnas 
!! metai 1<:«i i > hudavolas, 2 pagyveni- 
mai, po (; kambarius, Kieto medžio Iš- 
taisymai. bookoasai, fireplace'ai bufe- 
tai del dišiu.. apšildomas su šiltu van- 
deniu. Boileris kiekviename pagyveni- 
me, nereikia duoti augliu nei janito- 
riaus, pūtis rendaininkai prisižiūri. 
Ueismontas visas išcimentuotas. Hn 
plačiais ir ice boksais, kurie priguli 
prie namo. Lotas'30 pėdų pločio. \ i- 
sos gatvės ištaisyto ir išmokėtos, ltan 
dasi Urighton Parko aplelinkėje. Tik 
du blokai nuo gražaus McKinly Parko. 
Privažiavimas iš visur labai parankus. 
Raudos neša $720.00 j metus, tik 
$1,000 įmokėti, o kitus pati viena ran- 
da išmokės. Nepraleiskite progos, ku- 
rie norite uždirbt i $1,200.00. Tas turi 
buti parduotas laike 5 dienu. Paskui 
už tą kaina negalima bus ęauti. 

Liberty Land & 
Livestmenfc Co., 

3301 So. Halsted St. 

REIKIA LEBERIŲ. 
i faundry. Pastivus darbas. 

Atsi,r ūkite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A\ 

|rengia 17 skyriaus L. G. D. 
! 8 VALANDĄ VAKARE. 
įSeredcje, Gruod. 10 d , 1919 
į Mildos Didž. Svetainėje 
j 3142 S. Halsted Street 
; Kalbės Geriausi Kalbėtojai, 
Kaip Li3tuva Kariavo su 

"Kolčakais" ir Vokiečiais, ir 
ikaip taikėsi su bolševikais 
ir kitas. 

! Išg iisite daug žingeidžių 
i dalyku. Inžanga Dykai. 

Kviečia, Komitetas- 

U n-i K1V T \' 15 O N I ) s 
Mes perkamo Pergales Bolidus pilna parašytąja 1 Į 
verte, ir Laisvės Domius pilna pinigine verte. I ■ 

Ątaeikite arba alsinkite i j Q SACKHEIM & CO. 
A'dara kasdien nuo 9—0 
Utarninkais, Ketvergais 1333 MILAVAŲKEE A\ E. 
ir Sub.-it.omi8 1)—9 tarp Paulina ir \Vood Sts. 

->*1 _>*t >*t_ >**_>*<. »»<_W W 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
nnt Cur% LentŲ. Ri:nų Ir Stogarrs Poplerle 

BF^ECiaLiAI: Maleva miilevojimj! stubu ii vidaus, po i''.50 ui raitom v 

CARP. BKOS. WRECKING CO. 
1003-3039 SO. HALSTHD STREET, IMCAGO, II u. 

Jusiin IVSaekewicz 
SIUNČIU PINIGUS I LIETUVĄ. 

SIUSKITE DABAR 
Kolei Lietuvos markės pigios 

Del platesniu žinių kreipkitės pas 
JUSTIN MACKEVICH 

REAL ESTATE & FOR. EXCHANGE 
2342 SO. LEAVITT ST. 

x ✓ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarąntuotas 
Vyrų ir vaikinų siuati ir ovorkotal, padaryti ant order? bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservątyviškų modelių $20.00 iki <45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų i>iutai ir overkotnl nuo $15.00 iki $23.50. 
Vyriškos kelinės $».00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiau 
Pirkite sau ovorkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 

•Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščtau 
FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augfčiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po ploty. 
Subatomis Iki 10 valandai vakarojnsteigta 1002 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTEO STREET 

.PRANEŠIMAS. 
Illllllllllllllllllillllillllliillllllllllllllllillllillillllll'illlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllilllllillii'lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll 

Kariško Stabo 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. lillllllllillllllllllllllli'llllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll! 

Gruodžio-Dec. 9 
PRASIDĖS 7:30 VALANDĄ VAKARE. 

Šv. Jurgio Parap. Svet. 
kampas Auburn ave. ir 33- čio Place. 

Bus pasakyta per geriausius kalbėtojus 
Visi nuotikiai iš kareslaukų ir kareivių narsumas. 

Inžanga visiems, kaip dideliems taip ir mažiems dykai 
Pagal Įsakymą visą tą rengia būrys Bridgeporto kareivių 
Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti ir išgirsti tą, ko 

: dar nesate girdėję. L. K. KOMITETAS. 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musii krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausi,! kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso darbams 
yra naujausias mados. Užlaikėm visokius laikrod ^ 
žius, žiedus, šliubinius ir deimantinius: gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbvsčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių lik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. f 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 SO. ASHLAND A VE.. CHICAGO, ILL. 

Telefonas: D ROVER 7309. 
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