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Bolševikai siūlo lenkams taika 
Tribunalas streikams stabdysi. 

Talkininkai žada veikti pasirašę po sutartimi. 
BOLŠEVIKAI SIŪLOSI 
LENKAMS TAIKYTIS. 

i 

Kopenhagenas, gruod. 29, 
d. — Sovietinė Maskvos vai-! 
džia pasiuntė bevieliniu tele- 
grafu formali taikos pasiu- 
linimą lenkų valdžiai. 

Pranešime užginama, kad 
bolševikai rengiasi prie 
naujo puolimo ant Lenki- 
jos su cHnų kareivių pagel- 
ba. 

Šitas bevielinis sovietinin 
kų pranešimas tapo perim- 
tas Londone gruod. 26 d. 
Jame bolševikų užsienio rei- i 
kalų ministeris Cičerin siū- 
lo Lenkijai taikos tpojau3, 
reikalaudamas, kad lenkų: 
valdžia paskirtų tam laiką! 
ir vietą. 

Iš Genevos pranešimą, j daduotą gruod. 22 d., kur' 
buvo sakoma, kad karės, 
ministeris Leonas Trockis, 
ateinantį pavasarį rengiasi 
pulti ant Lenkijos su chinų 
pagelba, užsienio reikalų i 
ministeris čičerin šitoj ra- 

diogramoj užgina. 

TRIBUNALAS STREI- 
KAMS STABC'TI. 

Washington, gruodžio 29 i 

d. — Išmėginamieji patari- j 
mai įsteigimui mašinos ne-j 
daleidimui ar stabdymui! 
darbo kliūčių privatinėje i 
pramonėje tapo paskelbt' j 
šiandien prezidento pramo- j 
ninės konferencijos tuoju j 
tikslu, kad išgirdus sveiką, 
kritiką pirma galutino priė- 
mimo pieno. 

Pienas taip, kaip jis da- 
bar išdėtas, žada sutverti 
šalies pramoninį tribunalą 
ir vietų atklausimo ir sutai- 
kymo komitetus, kurie sterg 
sis sutaikyti ginčus pirma 
sustabdymo pramonės. Nu- 

sprendimai turės pilną ga- 
lią ir vertę pirklystinės su- 

tarties tarp susiginčijusių i 
pusių. i 

Ypatingai nupeikiama ple1 
ne policistų ir ugniagiasiųi 
susidėjimas su darbininkų | 
organizacijomis, panaudo-1 
jančiomis streiką kaipo gin- 
klą. 

m 

Pasakius, kad kaikurie 
vieši patarnavimai, tokie 
kaip gelžkeliai yra butini | 

•pačiam žmonių buvimui, 
konferencijos išmėginama- 
me pranešime išreiškiama 
nuomone, kad "trukdymas 
tokio viešo patarnavimo yra 
nepakenčiamas." 

Pranešime užreiškiama, 
kad valdžios darbininkai, 
trečioji už algą dirbančios 
visuomenės klesa, turi teisę 
telktis bendram apsigyni- j 
mui, bet "nėra leistinas ko- 

-kios nors grupės kišimasis i 
nuolatinių valdžios funkcijų 
pildymą sutartiniu darbo 
metimu ar pagrūmojimais jį 
mesti." 

Pasiūlomame piene neke- 
tinama visai atimti streika- 
vimo teisę, ar palaikyti už- 
darytą ar atvirą šapą. 

TALKININKAI ŽADA 
VEIKTI PASIRAŠĘ PO 

SUTARTIMI. 

Paryžius, gruod. 29 d. — 

Echo de Paris sako, kad su- 
# j lig Anglijos ir francuzų val- 

džių sutartimi tuojaus po 
pasirašymui po taikos sutar- 
timi bus pareikalauta, kad 
Olandija išduotų buvusį vo- 

kiečių ciesorių Vilių. 
Neformalis pranešimas 

apie tautų lygos tarybos su- 

sirinkimą bus duotas už die 
nos ar dviejų po patvirtini- 
mui sutarties Versailiuje. Si-' 
tą pranešė Ambasadorius 
Wallace valstybės v skyriui i 
Washingtone po taikos kon-; 
ferencijos augščiausios ta-1 
įybos susirinkimui, kur bu-: 
vo svarstoma šitas klausi-i 
mas. 

Dar vis nežinoma, ar for-j 
mali pakvietimą susirinki-, 
man išleis prez. Wilson,j 
kaip išpirmo buvo nutarta,! 
ar, atsižvelgiant į tai, kad; 
suv. Valstijos nėra dar pa- 
tvirtinę sutarties, pakvie- 
timą išleis taikos konferen- 
cijos pirmininkas, premieras 
Clemenceau. Šitas klausi- 
mas ir tarybos narių susirin- 
kimo vieta gal bus nuspręs- 
ta rvtoj. 

POSĖDIN1NKA1 AIRIJOJ 
SAKO, KAREIVIAI NU- 

ŠOVĖ AFICIERI. 

Dublin, gruod. 29 d. — 

Pasirodo, kad Įeit. Boast, 
sargybos aficieris, kurį su- 
tiko mirtis nedėlidenio va- 
kare arti vicekaraliaus bas- 
to Phoenk parke, buvo ne- 

tyčia užmuštas kulkos, pa- 
leistos jo paties sargybos; 
taip tvirtina posėdininkai, 
kurie tyrinėjo menamą už- 
puolimą ant vicekaraiiaus 
namo. 

Pošėdininkų nusprendi- 
mas nušauto civilio žmo- 
gaus, Laurtnce Kenedey by- 
loj yra toks: 

"Negyvąjį užmušė imli- 
tarė patrulė jam beeinant 
per parką namon. Mes ma- 

nome, kad sargai pasielgė 
nežmoniškiauslu budu." 

Tokiu budu visas "pasi- 
kėsinimas" ant Airijos vice- 
karaliaus gyvasties susiveda 
prie sargybos užpuolimo ant 
nekalto praeivio ir savo pa- 
čių aficierio sušaudymo. i 

Dr. Osler pasimirė 
sulaukęs 70 mei 4. 
Įžymus gydytojas nustebino 
pasaulį — teorija, 'sad žmo- 

gus turi mirti 60 metu. 

Oxford, Anglija, gruod. 
29 d. — Įžymus gydytojas, 
Olster srgęs kelias savaites, 
pasimirė čia šį vakarą. Jis 
buvo medicinos profesoriu- 
mi Oxfordo universitete r. 
1904 m. 

Dr. Osler gimė Kanadoje 
1849 m. ir nuo 1880 iki 
1904 m. buvo medicinos pro 
fesoriumi John Hopkinso 
universitete Baltimorej, Md. 

1905 m. dr. Osler nuste- 
bino pasaulį, pasakydamas 
savo atsisveikinimo kalboj 
John.Hopkinso universitete, 
kad žmogus sulaukęs 40 me 

tų nedaug ką gali nuv3ikti 
ir kad žmonės, sulaukę 60 
metų, turi arba pasiliauti 
veikę, arba chloformu nusi- 
marinti. Jis pats tuomet bu- 
vo arti 60 metų senumo. 

Jo užreiškimas padare 
tokį sujudimą, kad vėliaus 
jis buvo priverstas užsiginti, 
jog jis tą sakęs; vienok del 
"Oslerio teorijos" daugu- 
mas, žmonių sulaukę dau-; 
gįaus kaip 60 metu, nusižu- 
dė. Dr. Oslerio motina su- 

laukė 100 metu. 
u » 

VIRŠININKAI LAIKO GE- 
NEROLO PUSĘ SKERDY- 

NĖS KLAUSIME 
INDIJOJ. 

j 
Londonas, gruod. 29 d.—! 

Atėjusiose iš Indijos vėliau-' 
siose laikraščių laidose pa- 
duota smulkmenos tyrinėji- 
mo žudynės Amritsare, In- 
dijoj, pereitame balandyj ir 
paliudijimai suteikti tyrinė- 
jimo komisijai. 

Distrikto komanduotojas 
gen. Sir William Beynan, 
liudydamas Lahoroje lapkr. 
mėnesyj labai pagyrė karės 
stovio įvedimą. 

Jis gynė pasielgimą gen. 
Dyero, kareivių vado Indi- 
joje, Gallian-Walabaghe ir 
Amritsare, sakydamas, jog 
kareivių būriai tapo pasiųsti 
tam, kad parodžius indu- 
sams, jog jie, kareiviai, yra 
tvarkdariai* ir ktd užbėgus 
paskalams, buk Britijos val- 
džia pasibaigė. 

Policijos viišyla J. E. 
Kough paliudijo apie pla- 
kimą. Jis sakė, kad plaki- 
mui buvo parenkami tik tvir 
ti indusai; viena diena tame 

pačiame trikampyj buvo nu 

plakta 12. Jie plakta papras 
tomis bambusinėmis nend- 
rėmis. 

Pulk. North, kuris buvo 
forto vadu riaušių metu, sa- 

kė, kad mėnesiu pirma riau- 
šių žmonės buvę atkaklus, 
juokės ir tyčiojos iš anglo 
viršininko. Balandžio 12 d. 
anksti rytmetyj 6,000 minia 
susirinkusi už forto aptvaro; 
joje daugumas buvęs su kir- 
viais ir basliais. Jie bandę 
nuversti tvorą ir spiauctę vi- 
dun. 

TIKRAS DIDVYRIS. 

Henry G. Maas viršinin-1 
kas amerikinio garlaivio Su- 
therlad, jis šoko nuo laivo 
ir išgelbėjo du jureiviu įkri- 
tusiu į vandenį. Vienas jų i 
įkrito nuo netoliese esan-1 
čio doko, o kitas, norėda- 
mas jį nutverti, pats įkrito.' 
Maas šoko į ledinį vande Ą,! 
nutvėrė vieną vyrą viena1 
ranka ir, priplaukęs prie ki-' 
to, laikė jį priremęs prie po-j 
lio iki pagelba pribuvo. ( 
Maas sveria tik 125 svarus;' 
jis yra išgelbėjęs penkias 
gyvastis. 

TURKIJOS LIKUČIAI. 

Konstantinopolis, gl'Uod. 
20 d. (Pavėluota). — Kas 
bepasilieka iš Turkijos im-( 
perijos, atėmus nuo jos vi-' 
sokius kraštus talkininkų už 
imtus. 

Lieka tik dalis šitų menkų 
Mažosios Azijos likučių, su 

politiniai r ekonominiai ne- 
žinoma apštimi, vadinama 
Armėnija ir gal dar pridėjus 
Konstantinopolį ir Trakijos 
dalį. Šitais likučiais glo- 
botis talkininkai žada pa- 
vesti Amerikai. Bet Ameri- 
ka, matomai, irgi purtosi 
nuo šitos malonės, nes visa- 
me tame biznyje nemato | 
sau jokio pelno ir todėl ne-i 

užgriebtieji Turkijos liku- 
čiai gali liktis be globėjo. 

KANADINĖ KOMISIJA 
PAKELIA KAINĄ 

KVIEČIAMS. 

Winnipeg, gruod. 29 d.— 
Kanados kviečių komisija 
prisakė, kad nuo šios die- 
nos Manitobos kviečių kai- 
na butų pakelta malūnams 
Kanadoje nuo $2.30 buše- 
liui iki $2.80 bušeliui san- 

krovoje keliogalos magazi- 
nuose Fort Williame ar Port 
Arthurt. 

SKAIČIUS MIRČIŲ MAD- 
RIDE NUO INFLUENZOS 

IR ŠILTINĖS AUGA. J 

Madrid, gruod. 29 d. —j 
Mirtis nuo influenzos ir šil-j 
tinės pasiekė didelę skaitli-1 
•nę. šiandien ir vakar buvo, 
'daugybė šermenų. 

Dalykai Aigipte eina 
geryn 

Londonas, gruod. 29 d.— 
Anglijos vyriausis komisi- 
ninkas Aigipte fieldmarša- 
las Allenby gruod. 23 d. sa- 
vo pasikalbėjime su Daily 
Mail korespondentu Kairo j, 
pasakė, kad dalykai Aigipte 
gerinasi. Pasiūlytoji proga 
atstovaujantiems žmonėms 
išreikšti savo pažiūras Mi- 
lnerio komisijai vis plačiau 
i»- plačiau yra priimama. 

NIEKINA KIŠIMĄSI 
RUSIJON. 

Rockford, 111., gruod. 29 
d. — Karės korespondentas 
ir raštininkas, kuris tik ką 
sugrįžo namon, išbuvęs de- 
vynis mėnesius su baltgvar- 
dicčiais Paballijos valsti- 
jose, Arthur Ruhl, s_ako. 
kad talkininkų veržimasis 
Rusijon prieš bolševikus yra 
negalimas. 

"Anglija ii Francija," sa- 

ro Ruhl, nesiūs savo kariuo- 
menės Rusijon; Suv. Valsti- 
jos taipgi to nedaris. Kas 
gi sumuš bolševizmą? Tik 
vieni rusai pasilieka kovoti 
sii raudonomis armijomis, o 

jie iki šiol yra visai sumušti. 
Estonija ir Latvija pasiren- 
gę pasirašyti po mušiu per- 
trauka ir padaryti taiką su 

bolševikais. Šitos Pabaltma- 
rio valstijos ekonominiai su^ 
irę nuo šešių metų karės. 

"Didelis piktumas yra 
tarp estų ir įnsų bolševikų 
priešu ka» iuomenės vado- 
vų." 

Francijos ir Anglijos dar- 
bininkai smarkiai priešinasi 
talkininkų veržimuisi Rusi- 
jon. Šovinių darbininkai ir 
laivų krovėjai kelia strei- 
kus ir daro sabotažą, kad tik 
sustabdžius daiktų siunti- 
ni baltagvardiečiams, sako 
Ruhl. 

NUŠOVĖ NEGRĘ 
TRAUKINYJ. 

Toledo, O. gruod.^29 d.— 
Vakar čia Pennsylvanijos 
gelžkelio traukinyj kelių 
žmonių gyvastįs buvo pavo- 
juje, kuomet negras iš Pit- 
tsburgho, Arthur Jackson 
peršovė ir sunkiai sužeidė 
negrę Gertrūdą Lowe ir pas- 
kui bandė pats sau gyvastį 
atimti traukiniui beįeinant 
į Union stotį, netikėtai kul- 
ka lengvai sužeide laikraš- 
čių pardavinėtoją Frank 
Miller. 

ISPANIJOJ TABAKO 
DIRBTUVĖS UŽDARY | 

TOS DEL STREIKO. ! 

Madridas, gruod. 27 d. — 

Daugelis tabako dirbtuvių 
Ispanijoj tapo uždarytos del 
streikų. Apskaitoma, kad 10, 
000 tabako darbininkų ne- 

dirba. Fabrikantai sako, kad 

jų krautuvės yra tuščios ir 
Madride bei kituose dideliuo 
se miestuose prisibijoma, 
kad ateinančią savaitę rei-> 
kės buti be tabako. 

Francijai trūksta lintj 
Armentieres, gruodžio 29 

d. — Atgaivinimas baltųjų 
prekių pramonės Francijoje 

i nuo smūgio užduoto karės, 
•sakoma, tapo sulaikytas li- 
Inų trukumu delei izoliavi- 
mo Rusijos, kuri yra didele 

i linų versme. 

1-250,000 CHICAGOS MIES 
i TO PINIGU KAS METAS 
Į KAŽKUR DINGSTA. I 
I 

Chicago, 111., gruod. 29 d. 
Miesto advokatas Ęttelson 
sukėlė didelį triukšmą šian- 
dien miesto bute, užreikšda- 
mas, kad $250,000 miesto 
pinigų kas metas sueina 
kam Į kišenius, arba yra di- 
delis apsileidimas su iško- 
lektavimu pinigų priklau- 
sančių miestui. 

Minimieji pinigai pripuo- 
la iš algų pervaizdps jr kitų 
šaltinių. 

PENKI KOVOJA UŽ SA- 
VO GYVASTIS ANT NE- 

IŠCELBIMO LAIVO. 

I 

Halifax, N. S., gruod. 29 
d. — Penki išlikę gyvais iš 

į belgų garlaivio Anton Van 
Driel darbininkų šį vakarą 
atkakliai kovojo už savo gy- 
vastis an sudaužyto laivo, 
kuris yra trankomas į uolas 
ties įėjir d i St. Mary užla- 
ją, Nevvfoundlande, kur 
apie dvidešimts jų draugų 
yra ..prigėrę. 

i Jie tikisi, kad jų laivas 
nesubyrės j skeveldras iki 
pagelba ateis jiems. Bet vil- 
tis jų menka, nes laivas už- 
\arytas ant uolų, kur jokis 
laivas negali prieiti vėtrai 
siaučiant. 

i 

PASKYRĖ KAINĄ KIAU- 
ŠINIAMS 50c.; SANKRO- 
VININKAI NEPARDUODA 

Topeka, Kas., gruod. 29 
d. — Apskričio teisingų kai 
nų komisija nustatė kainą 
sviežiems kiaušiniams 50c. 
tuzinui, bet sankrovininkai 
užreiškė, kad jie neparda- 
vinėsią kiaušinių kuomet 
paskirtoji kaina, sausio 2 d. 
įeis galėn. Jie sako negalį 
gauti pirkti kiaušinių tąja 
kaina. Produktų pirkliai 
šiandien sako, kad jie siųs 
savo kiaušinius į kitas vietas 

142 AMERIKOS KAREI- 
VIAI GRĮŽTA IŠ SIBIRO. 

NAMON. 

Vladivostokas, gruod. 11 
d. (Pavėluota). — Suv. 
Valstijų kariuomenės trans- 
portinis laivas Logan šian- 
dien išplaukė į Suv. Valsti- 
jas. Ant laivo yra grįžtan- 
čių iš Sibiro kareivių 142; 
Sibire lieka 53 šaukti ir du 
patįs įstoję. Iš pasilikusiųjų 
30 grįžta Vladivostokan nuo 

sargybų ir iš ligoninių; jie 
išplauks laivu Sheridan apie 
sausio vidurį. 

j Mokytoji" Susi= 
;rinkimas Spring- 
|ff«ilde III. 

Chica^o, Iii., gruod. 29 (T. 
Keli šimtai Chicagos moky- 
tojų šiandien išvažiavo 
Springfieldan, kur per tris 

| dienas bus laikomas IUinor 
Ijaus Valstijos Mokvtojū 
(draugijos susirinkimas. 

Į Laukiama, kad į šituos su- 

j sirinkimus atvyks daugiau 
| kaip 2,000 mokytojų iš visos 

į valstijos; svarbiausiu svars- 

tymo dalyku bus algų klau- 
i simas. 
I 
i 
! DARBININKAI PRIEŠI- 

NASI BESTREIKIAMS 
ĮSTATYMAMS. 

Washington, gruodžio 29 
d. — Keturių gelžkelių bro=- 
lijų atstovai ir susivieniju^ 
sių amatų viršininkai ši va- 

karą priėmė principų pas- 
kelbą priešingą leidimui i- 
statymų, padarančių gelžke- 
lių darbininkų streikus ne- 

teisėtais. 

Minėtoje paskelboje rei- 
kalaujama, kad iš teikiamo- 
jo geležinkelio įstatymo bu- 
tu i.šmęsta tos išlygos, kurios 
priešingos streikavimui. 

BARCELONOS ŽUVU 
PIRKLIAI PRISIDĖJO 

PRIE MĖSININKU 
STREIKO. 

Barcelona, gmod. 29 d.— 
Žuviniai pirkliai prisidėjo 

| prie mėsininkų streiko ir 
miestas šiandien buvo be 
mėsos ir žuvies. 

FRANCUZAI IR ARABAI 
MUŠASI SYRIJOJ. 

Paryžius, gruod. 29 d. — 

i Arabų liuosnoriai ir francu- 
įzų būriai susiėmė ties Baal- 
beku, Syrijoj, kaip yra pra- 
nešama iš Kairos. Abiejose 
pusėse nuostoliai esą dideli. 

ORAS 

*Jhicagoje ir apielinkėje. 
—0— 

Šiandien gražu ir gal se- 

redoj; nedidelė permaina 
oro. 

Sulėtekis, 7:18 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:28 v. vak. 

"L." SKAITYTOJU 
DOMAI. 

Sekančiuose "Lie- 
tuvos" numeriuose 
tilps visa eilė ką-tik 
prisiųstų iš Kauno 
per Paryžių Lietuvos 
augščiausių valdinin- 
kų paveikslų:— Pre- 
zidento, m misterių, 
buvusių ministerių, 
karvedžių, pasiunti- 
nių, ir t. p. — Skaity- 
tojai turės progą "su- 
sipažinti su Lietuvos 
valdžia. 

Nepraleiskite tos 
progos! 

"Liet." Red. 
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JIEM3 NE VIETA POLITIKOS DIRVOJE. 

Kuomet tik patėmysi svarbesnį atsitiki- 
mą valstybiniuose reikaluose, ar tai butų koks svarbus politinis suvažiavimas, ar 
koks politinis posėdis, ar tai reprezentavi- 
mas Amerikos lietuvių svetimtaučių aky- 
se, ar tai dirbamas koks dokumentas del 
inteikimo svetimtaučiams, tai vis pamatysi vardus musų Romos-Katalikiškųjų kunigų. Svetimtaučiui užtenka perskaityti tel- 
pančius po dokumentu parašus, tarpe ku- 
rių visuomet yra apie pusę kunigų, idant 
nustatyti musų tautos kulturingumą. 

Jeigu pas mus nebūtų užtektinai svie- 
tiškių Inteligentų, tai skaitytume, kad be 
kunigų mes dar negalime apsieiti; bet taip 
nėra, — pas mus svietiškių inteligentų yra 
užtektinai, tečiaus jų vietas dažniausiai už- 
ima musų kunigai, ir tuomi mes rodome sa- 
vo nekultūringumą, nes, juk, žinome, kad 
tiktai ant žemo kulturos laipsnio kunigai lošia vadovaujančia rolę tautos gyvenime. 
Tą mums **odo tautų istorija. 

Pažvelgus į sąrašą musų plačiai išla-i 
vintų advokatų, Vunems ytin politika ir 
priklauso, nerasime jų musų valstybinia- 
me darbe, o jų vietas užima musų nedide- 
les ir, priegtam, vienpusiškos apšvietos pa-| 
siekę kunigai. Apžiūrint sąrašą pasieku-' 
sių abelno apšvietimo daktarų, tą patį 
patėmysime. Tą galima pasakyti apie pil- 
nai išsilavinusius redaktorius ir šiaip išsi- 
lavinusius svietiškius inteligentus. Nereiš- 
kia, kad kunigo užduotis dabartiniu laiku 
ti« mišias laikyti ir, taip sakant, savo pa- 
rapijonų "duseles ganyti". Dabar kunigai 
gali savo tautai atlikti nemažą darbą skelb 
dami savo "avelėms" prakilnius dalykus, 
skleidžiant parapijonų tarpe apšvietą ir ra- 

ginant juos prie vienybes, prie Tėvynės 
meilės, prie Lietuvos reikalų. Tą visą dar 
bą jie pasekmingiausiai gali atlikti bažny- 
čiose. 

Gi politikinis darbas — tai jau ne 

kunigo darbas. Politinį darbą turi tvar- 
kyti ir atlikti svietiškieji žmonės — įvai-| rios rųšies ir įvairių profesijų išsilavinę in- 
teligentai. 

Nei vienoj kulturingoj tautoj nerasi,; 
kad kunigas kištųsi polikos vadovauti, nesi 

tai ne jo darbas; tą patėmyti galima tik 
nekultūringos tautos gyvenime. 

Romos-Katalikų lietuviški kunigai ve- 
dė Lietuvos žmones per 500 metų, o kur 
ta musų Lietuva likosi nuvesta? — Na-gi, 
juk apie 20 metų tam atgal Lietuva buvo 
per-pus sulenkinta ir paskendusi tamsume 
ir prietaruose. Tais laikais iatai retą kle- 
boniją galima buivo rasti, kur lietuviška 
kalba buvo vartojama, labai retą bažny- 
čią buvo galima rasti, kur nebūtų gieda- 
ma, taip vadinamos, rytmetinės maldos 
lenkiškai. 

Tik tuomet Lietuvos kunigai pradėjo 
lietuviais "darytis", kuomet Lietuvoj svie- 
tiškiai inteligentai pradėjo liaudį budinti 
prie tautiškojo susipratimo. Kudirka, Ba- 
sanavičius ir visa eilė kitų svietiškių išvi- 
jo lenkų kalbą iš klebonijų bei bažnyčių, 
įskiepydami liaudžiai tautišką susiprati- 
mą, o kartu pastūmėdami ją prie apsviltos. 

Jeigu Lietuvos žmonės butų ir toliau 
klausę mūsų kunigų, tai gal dabar musų 
tau^ jau butų nereikalavusi sau neprigul- 
mybės — butų užganėdinta Lenkijos "glo- 
ba". Juk ne paslaptis, kad net tolimoj Ame 
rikoj, kur lietuviai, rodosi, turėtų buti kul- 
turingiausi, kunigas, atsistojęs ant estra- 
dos nesidroovi viešai pasakyti tiems, kurie 
jo žodžio klauso, kad — "mes turime vie- 
nybėje gyventi su ta tauta, kuri yra tikrai 
katalikiška tauta"... Kadangi ta tauta yra 
Lenkija, tai sulyg tų musų "ganytojų",— 
Lietrva .ari vienytis su Lenkija. (Tą išsi- 
reiškimą pasakė kun. F. Kemėšis R. K. 
Federacijos Seime). 

Žinomas dalykas, kad musų kunigai 
šiandien jau negali išdrįsti aiškiai pasakyti, 
jog Lietuva turi buti po Lenkija, bet la- 
bai galima daleisti, kad jie savyje taip 
mano. 

Galbūt, kad šiuomi laiku jau randasi 
daug kunigų, kurie yra tikri tėvynainiai, 
tečiaus jų kišimąsi į politiką nedaro jų 
ištikimais šalies piliečiais, nes julr jie visi 
yra prisiekę buti pirmų-pirmiausiai ištiki- 
mais Romos-Katalikų tikybos apgynėjais, 
o todėl jųjų kišimąsi i valstybinius reika- 
lus kulturingam žmogui visuomet prime- 
na, kad kunigo politika niekuomet valsty- 
bei negali eiti ant naudos. 

Taigi, kuomet mes priaugome iki tam 
laipsniui, kad savo valstybės politikai turi- 
me užtektinai išlavintų svietiškių, tam rei- 
kalingų inteligentų, tai mes turime "lietu- 
višką politiką" apvalytį nuo kunigų., Te- 
gul jie dirba savo darbą, kuris jiems pri- 
guli, o kartu tegul jie ragina savo parapi- 
jomis buti tikrais tėvynainiais ir Lietuvos 
reikalų rėmėjais. Tokį darbą musų kuni- 
gai gali pasekmingai atlikti, ir toks jų dar 
bas bus naudingas ir tautai ir jiems pa- 
tiems. Mes gi dirbsime svietiškiams pri- 
klausantį darbą politinėj dirvoj. Kunigams j 
jau "didelis laikas" išsikraustyti 

Paimkim Amerikos kunigų politiką.— 
Jie linko aukas ir rėmė p. Gabrį, kuris pas 
kui pasirodė Lietuvos išgama. Paskiau se- 
ka jų Baltuškos, Mostoįvskiai. Jųjų Tau-Į tos Fondo išlaidos labai "indomiame sto- 
vyje", jųjų srovėje — mažas pasitikėjimas 
Lietuvos valdžia, jei kuomet ta valdžia 
"neištisai" jų draugų rankose. Trumpai 
tariant, daugelis kunigų "žingsnių" neduo- 
da jiems kvalifikacijų, kad jie galėtų buti 
ištikimais valstybės tvairo vedėjais. 

Ta neištikimybė siekia, net, gan toli.— 

Pastabos 
Išvados. 

j "L. A. Bendrovei dabar 
labai vyksta, — rašo mums 

i vienas iš jos darbininkų.— 
j Manomasai kapitalas iki 
Naujų Metų bus sukeltas. 
Beabejo, jei vadai, suėmę 
pusę milijono dolarių, mo- 
kės tinkamai tuos pinigus 
apievarton paleisti — nau- 
dos bus ir Lietuvai ir pini- 
gus sudėjusiems žmonėms. 
Nesant gi tinkamų vadų, 
nesant tinkamos iniciatyvos 
ir sumanaus jos išpildymo, 
—gaii buti priešingai. 

"Butų gera, kad R. Ka- 
ruža kuoilgiausiai B-vėje 
gaspaporiautų. Juk tinka- 
mesnio žmogaus, bent tuom 
tarpu, pas mus nesiranda. 
iNekurie nesą patenkinti R. 
i K., bet juk ger?i žinome, 
■kad nėra to žmogaus pašau 
įlyje, kuris visiems patiktų. 

Nekuriu yra noras L. A. 
'P.-vės pirmininku ateinan- 
tiems metams rinkti p. J. 
Liutkauską. Jei taip įvyk- 
tų — butų klaida padaryta. 
Aš kaip-kada net pamanau: 

j jei ne dabatriniai B-vės va- 

.dai, kas iš tų sudėtų pinigų Iturėtu išeiti? 

"Dirbu prie B-vės iš visos 
širdies, pagal geriausius sa- 
vo įsitikinimus. Kada bu- 
vau toliau nuo pačios Įstai- 
gos, kada girdėdavau kitų 
žmonių blogą nuomonę,: 
apie tą pačią įstaigą buvau | 
ir tokios nuomonės; dabar! 
tą savo nuomonę p erkei-į čiau, nes matau, kad žmo- 
nės dirba su širdingu atsida 
fvimu, su geriausiais savo įsi- 
tikinimais. Žinoma, klaidų 
nedaro tik tas, kurs nieko 
neveikia". 

Taip apie L. A. B-vę ir 
jos vadus išsireiškia tyrų no 

rų tėvynainis, kuris pirmiau 
į B-vę žiurėjo gan šaltai. 
Aiškus dalykas,1 kad jei da- 
bartiniai B-vės vadai suge- 
bėjo tokiame sunkiame lai- 
ke sukelti šitokį milžinišką 
kapitalą, tai tas atsiekta 

Reikalinga Greita Pagalba 
Lietuvos Vaikams. 

j Amerikinės Administraci- 
jos Pešelpos Fondas Euro- 
pos Vaikams, 115 Broad- 
way, New York ir Tarptau- 
tinė Taryba, 120 Broadway, 
sutarė teikti pagalbą alkstan 
tiems ir beturčiams Lietu- 
vos vaikams. 

| Susitarimas Heberto Ho- 
overio organizacijos su Tarp 

j tautine Taryba, kurios pir- 
mininku yra gen. Coleman 
du Pont, tapo padalytas tuo 
ju tikslu, kad pabriežus rei- 
kalingumą verčiantį svetur 
gimusius ir svetimtaučius, 
prie kurių priskaitoma ir 
Lietuvoje gimusieji lietu- 
viai, pasiimti ant savęs vis 
Ididėjančią finansinę atsako 
mybę už nešimą pagalbos 
įsavo žmonėms užsienyj. 

Dabar pagalba vaikams 
Lietuvoje yra suteikiama 
pavidale vieno pridėtinio 
valgio į dieną daugiau kaip 
45,000 vaikų. Drabužių ei- 
lios kolkas parūpinta 15,000 
vaikų Lietuvoje. 

Per Tarptautinę Tarybą 
bus stengiamasi sužadinti 
įdomavimas šituo šelpimu, 
idant šitas programas gali- 
ma butų varyti toliaus ir 
plėsti. 

Pinigai aukoti Ameriko- 
je lietuvių, ar žmonių lietu- 
viškos kilmės, bus panaudo- 
jami pirkimui drabužių ir 
maisto, k. v. pieno, riebu- 
mynų, kakao ir miltų. Pa- 
aukaujamų daiktų nebus pri 
imama, kadangi norima pirk 
ti maistas ir drabužiai di- 
delėmis apštomis tiesiai iš 
pagamintojų Amerikoje, pa 
sinaudojant patogumu že- 

vientik padėkavojant B-vės 
vadų — su pirm. R. Ka- 
ruža priešakyje — sumany- 
mui ir pasišventimui. To- 
dėl LA. B-vės šerininkams 
nėra reikalo daryti "bandy- 
mų", pastatant kitas ypa- 
tas prie B-vės vadovavimo 
vairo, nes tie "bandymai" 
gali "suteikti" blogus ir 
kenksmingus rezultatus. 

miausių kainų ir tokiu budu 
apturint geriausią vertę už 
kiekvieną išleistą dolarj. 

Susirinkus pinigams, su- 

perkama maistas ir drabu- 
žiai už pilną suaukotą sumą 
ir tuojaus pasiunčiama. Po 
priežiūra tų žmonių, kurie 
yra paskirti šitam darbui, 
patenkinimas paskaidymo 
yra užtikrintas. 

Aukas pavidale pinigų, 
siunčiamų stačiai draugams 
ir giminėms, nepasiekia rei- 
kalaujamo tikslo, nes yra 
negalimu daiktu supirkti 
tiek daiktų, kiek reikia; 
toks baisus trukumas ten. 

Padėjimas dar net bloges- 
nis su nusiuntimu atskirų 
pašalpos pakelių Lietuvon, 
kadangi transportacija yra 
visiškame suirime. Net 
pašalpos daiktai, siunčiami 
labdaringųjų organizacijų, 
buva sulaikomi ištisus mė- 
nesius del šitų kliūčių. Bet 
daiktai, skiriami vaikų pašai 
pai, ačiu specialiams p. Ho- 
overio susitarimams su val- 
džia, yra specialiai prižiū- 
rimi ir turi pirmystę ant ge- 
ležinkelių ir jų pristatymas 
yra užtikrintas. 

Paskelbdamas sutartį su 

Tarptautine Taryba, p. Ho- 
over pasakė: 

"Parūpinti pinigai bus su- 
naudoti aktualiam nupirki- 
mui daiktų iš dirbtuvės. 
Mes, iš parūpintų mums pi- 
nigų, paprastai iš apturėtų 
nuo visuomenės ir iš kitur, 
apmokėsime \isas pargebeni 
mo lėšas, žeme ir vandeniu, 
ir taipgi apmokėsime visas 
kitas pripuolamas lėšas taip, 
kad paaukotas dolaris bus 
įdėtas Suv. Valstijose į tik- 
rą dolario vertę maistu, ir 
šitas maistas bus pristaty- 
tas į rankas komiteto tos 
šalies, kuri bus paminėta. 

Apie tolesnes p. Hooverio 
organizacijos ir Tarptauti- 
nės Tarybos darbo smulk- 
menas pašelpai teikti Lietu- 
vos vaikams bus pranešama 
laikas nuo laiko vėliaus. 

Taip vienas kunigas, kuris yra artimas rė- 
mėjas vieno lietuviško ir katalikiško laik- 
raščio, išsireiškė sekančiai: "Lietuva nie- 
ko nenustotų susivienijusi su Lenkija, nes 
Lietuvai vienai išlaikyti savo neprigulmy- 
bę bus gana sunku"...—čia, mat, neišsi- 
laikė dvasiškis neišsireiškęs viešai. 

Taigi laikas valstybinę politiką vesti 

"civiliams" žmonėms, neįsileidžiant nei vie 
no kunigo į savo tarpą. Tas bus musų po- 
litikai sveikiau, ir ta politika butų daug 
nuoseklesnė. Musų gi atgimstanti vals- 
tybė galėtų tuomet daug pasekmingiau 
plėtoties, — kaip tai pastebiame pas kiek- 
vieną kulturingą tautą. 

D. Z. Baltinojis 

NENUSIMINK, LIETUVI! 
Ko gi nuliudęs esi broli 

lietuvi? Kodėl taip nusimi- 
nęs? Matai jau blaivosi ap- 
temusi padangė. Matai jau 
susiburusius tukstančius tvir 
tų vyrų, pasiryžusių savo 
krutinę visa, kas tik ant mū- 

sų tėvynės guls, atremti. 
Girdi, kaip tavo broliai ap- 
kasuose sušalę, išalkę už ta- 
ve kenčia. Matai, kaip del 
tavęs gerieji tautos sunųs 
deda gyvybę ir vienas po ki 
to dygsta nauji kapai... 

O gal tu, broli, esi nusimi- 
nęs dėlto, kad nebematai 
Lietuvoj didelių, šventų 
ąžuolų, neberandi niekur am 
žinosios ugnies aukuro, ne- 
sutinki seno, balto vaidy- 
los, nebegirdi malonių vai- 
delyčių giesmių?... 

Griuvėsiai, nuodėguliai— 
apleisti laukai, iškirsti miš- 
kai ir didelė vargo ir ašarų 
našta gal jau pardarg su- 

spaudė širdį?.. 
Bet atsimink, brolau, kad 

varge gimsta stiprybė, kad 
ant senų griuvėsių išauga 
ir pražįsta naujas gyveni- 
mas. Lietuvio siela dar te- 
bėra augšta ir prakilni. Su- 
rūkusioj, užmirštoj bakū- 
žėj dar rasi daug naujos 
kuriamos dvasios jiegos. 
Neužgeso Lietuvoj ir amži- 
noji ugnis. Tik ji persikė- 
lė nuo aukuro į lietuvio var- 

guolio širdį... 
* * 

Ko gi nuliudęs esi, broli 
lietuvi? Matai —/jau švin- 
ta aptemęs dangus. Antai 
nors per rukus neaiškiai jau 
matos pirmi viliojantįs lai- 
mės spinduliai. Tik nenusi 
mįnk ir tikėk Į ateitį, nes 
lietuvis yra tvirtas ir pasi- 
ryžęs ką — ištesi. Narsiai 
gynėsi apsiaustas garsioj Pi- 
lėnų pilyj ir dabar tikrai 
stovės už savo kraštą, už 
savo tautą, užlaisvę. — Ir 
platus pasaulis pamatys, 
kas lietuvis ir ko jis nori. 

Z. 

GRŪDELIAI. 

žmonės retai brangina 
gerą patarimą, jei nereikia 
už jį mokėti. 

Gali manyti, kad kaimy- 
nai myli tave, bet neik lai- 
žybų del to. 

Gyvenimo melodramoj 
didvyris gauna pagyrimą, o 
niekšas pinigus. 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
{Tąsa) 

.r K A A ESI MAS IS 
WASHIN GTON O. 

Jų surinktų ui par- 
davimą pinigij 5,000 mk. buvo 
duota V. Beneckiui, kurs sa- 

kėsi, kad lietuviai jam tiek esą 
paėmę, Mat, lietuviams belai- 
kant tvarką Širvin- 
tuose, V. Bene kis 
buvo suimtas kaipo lenkų 
agitatorius; jis bu v* nubaus- 
tas ir del pabaudos turėjo ati- 
duoti vieną kai .ę, dabar, kntfa 
lenkam pakliuvo minėtasis A-j 
merikos maistas, .Širvintų ko-! 
metidantas, leitenantas D\">j 
Žakas, liepė parduoti tą maistą | 
ir tuojau gražino Beneckiui b,| 
000 mk. Lenkai gamina dabar j 
rastus, ])o kuriais mano priver- 
sti Širvintų lietuvius pasirašyt 
ir reikalauja pagalbos iš Lenkui 
Valdžios. i 

Taikos Konferencijai Paryžiu- 
je. 

Lietuvos piliečiai ilgai ir kan 
triai lauke ir tikėjosi, kad Sai<~ 
ta'rvė teisingai nustatys Lietu- 
vos ir Lenkijos ribas. Delci to 

ramiai sutikome ir pirmąja de- 

markacijos liniją. Šiandien gi, 
matydami I, kad lenkai nepai- 
sydami demarkacijos linijos 
;juda vis gilyn į Lietuvą, II, 
kad demarkacijos linija vis ke- 
liama toliau j grynai lietuviu 
apgyventas vietas, mes Lietu- 
vos piliečiai ilgiaus kęsti nega- 
lėdami, siuomi, pareiškiame 
griežtą protestą: Io prieš užė- 
mimą'ir laikymą mūsų Tėvy- 
nes žemių su sestine Vilnium, 
ir lenkų skverbimąsi kas-kart 
gilyn į Lietuvą. 

11' ) Prieš projektą pravesti 
nauja demarkacijos liniją per 

i Vižainį; Liubavą, Punską, Bcr. 
žininkus ir t. t. 

IIkx) Prieš visus lenkų šmei; 
žimus, agitacijas ir agitatorius 
k,'astmai renkančius parašus. | 
norint tuomi reikšti to krašto | 
žmonių valią; 

IVo) Prieš Francų Misijos j 
Lietuvoje atstovus, kurie prita 

į ria lenkų užgrobimams. 
Męs tikimės ir prašome: 
Io) Kuogreičiausiai pripažin 

ti Lietuvos nepriklausomybę su 

sostine Vilnium etn°grafinėse 
ribose, nes pripažinime vilkini- 
mas kliudo šalies ekonomijos 
gyvenimui ir jos gynimui nuc 

priešų; 
110) Sulaikau Lenkų verži- 

mąsi Lietuvon, grąžinant juos 
j laikinai bent už pirmiausiai nu 

statytosios demarkacijos lini- 

jos ; 
I f o ) Pakeisti Francų Misi- 

jos narius Lietuvoje. 
Męs Lietuvos piliečiai šian- 

dien 24—VIII—19 m., skaitlin- 
giausiai susirinkę Šunskuose, 

I (Mariap. aps. Suvalkų red.), 

pareiškiame visi, kaip vienas, 
kad už savo Tėvynės Laisve ir 
nepriklausomybę kovojame ir 
kovosime, kad bus nors kampe 
lis nmsų ženiės priešo ranko- 
se. 

63 parašai. 

Protestas. 

Čiobiškio parap. ir apielin- 
kių parapijų gyventojų mitingo) 
protestas. 

Mes, Čiobiškio ir apielinki- 
nių parapijų gyventojai, susi- 
rinkę rugsėjo 14 d., matydami, 
kad lenkų ponų vedami legionai 
į Lietuva neša mum darbo žmo 
nem amžina dvarininkų jungą 
kurie išplėšė iš musų ti- 
kybinio ir 'ekonominio gyveni- 
mo širdį Vilnių ir skverbiasi 
gilyn nešdami žiaurią okupaci- 
ją Lietuvos žmonėms, plėsdami i 
musų kruvinų prakaitų uždirb- 
tu turtą; šiandien griežtai pro- 
testu jame prieš lenkų grobi- 
kus ir visus musų priešus, ku- 
rie nori išplėsti iš musų laisvę. 

ir reikalaujam, kad lenku dva- 
rininkų bernai legionai laikomi 
prvnų mušu kruvinu prakaitu 
uždirbtais skatikais, tuojau iš- 
sinešdintu iš visos Lietuvos. 
Mes tikimės, kad Laikinoji Lie 
t u vos Vyriausybė, kuri gina 
grynai Lietuvos darbo žmonių 
'rūkalus, griežtai gins mus nuo 

visų priešų. 
įgalioti mitingo pasirašytu 

po šiuo protestu. 
(parašai.) 

G ch •onas 

Protautas Jungtinei Ameri- 
kos Valstybei del Lenkų pavo- 
(jinio Amerikiečių atsiųsto val- 
gio Sirpintuose. 

Gelvonių valsčiaus ir apie- 
linkės miestelių ir kaimų pilie- 
čiai susirinko Gdvonių mieste- 
ly rūgs. 8 d., ir padarė protes- 
tą. 

Kadangi J. Amerikos V. 
Valdžia, norėdama nuo bade 
mirties išgelbėti Lietuvos vai- 
kučius atsiuntė jiems maisto 
ir, 

Kadangi lenkų legioninkai 
Širvintų mieste atėmė vaiku- 
čių maistą ir tie paskirties žmc 
nėms kurie turėjo jį išdalinti/ 
ir, 

Kadangi lenkai dalį šito mai 
sto pardavė pirkliams, tuo nu- 
skriauscki,mi musų vaikučius, 
tad, 

Mes, lietuviai piliečiai, susi- 
rinkę Gelvonose 12,000 griež- 
tai protestuojame prieš minėisj 
barbariška darbą ir meldžiamo u v 

J. Amerikos Valstybę ištirti ši-; 
ta atsitikimą, ir tolesniam lai- 
laikui uždrausti nuskriaudima 
musų nuvargusių našlaičių. 

Pasirašo įgaliotinis (para- 
šas). 

Rezoliucija protesto mitin- 
go rugsėjo 8 d. 1919 m. Lk- 
mergės apskr. Kavarsko mies- 
telio piliečių, apie 8 tūkstan- 
čius asmenų. 

Amerikos Jungtinai Valsty- 
bei ir Europos Valstybėms 
Įteikti. 

Mes, Kavarsko ir apielinkių 
valsčių piliečiai, skaičiaus apie 
8 tūkstančiai asmenų, susirin- 
kę rugsėjo 8 d., per atlaidus 
Kavarske, išklausę eilę kalbė- 
toju, nutarėme griežčiausiai 
protestuot prieš visus mūsų 
grobikus — vokiečius, kolčaki- 
ninkus, bolševikus ir lenkus, ku 
rie lenda ginkluotomis jėgo- 
mis j mūsų tėvynę, kad išplėš 
tų niusų laisvę, mūsų žemę, u 

atneštų mūsų šaliai nauja ver- 

guve. ^ , 

Kreipiames šiuo protestu į 
musų Laikinąja Valdžią, pra- 

Įšydami pranešti apie tai 'l ai- 
kos Konferencijai ir visam ci- 
vilizuotam pasauliui. 

Gana svetimo jungo! Mes 
reikalaujame laisvos nepriklau 
somos Lietuvos su sestine Vil- 

niuje ! 

Susirinkusiųjų vardu pasira- 
šė (parašas.) Ukmergės Ap- 
skrities V iršininkas (parašas). 



Žibios iš Lietuvos 
AR TEISYBĖ, AR TAI 

MELAS? 

Atvažiavę nuo demarka- 
cinės linijos žmonės prane- 
ša, kad šiomi: dienomis 
visa demarkacine linija su 

lenkai įvykę daug permai- 
nų. Taip antai, apiplėšus 
legioninkams Sližių dvaro 

j kumečius ir kitus fpielinkės 
ukininkus, atvažiavę į de- 
markacinę liniją lenkų ka- 
rininkai, su kažkokiu labai 
stambiu Varsavos ponu ir 
padarę demarkacinėj linijoj 
tvarką. Vienoj vietoj rami- 
nę susirupinusius žmones, 
kad lenkai Lietuvos ir ne- 

maną užpult, bet kad čia 
esąs kaltas tik vietos žmo- 
nių nesusipratimas. Kitoj 
vietoj legioninkų apiplėš- 
tiems žmonėms davę rašte- 
lius, pažadėję surasti ir aš- 
triai nubausti kaltininkus ir 
padrąsinę žmones, kad dau 
giau jokių užpuolimų nebe- 
darysią nei legioninkai, nei 
"strzelcai" (šauliai). Taip 
*>at pasakė, kad Lenkai no- 

rj Lietuva gyventi 3antai 
koj ir jei tik vokiečiai pul- 
sią Kauną arba jei gręsty 
Lietuvai kitas koks pavojus, 
ir jei Lietuva šauktus pagal- 
bos, tai ištiesią brolių ranka 
ir padėsią kuo tik galėda- 
mi — duosiu ir ginklų ir šo- 
vinių. Taip pat pasakė, 
kad Varšavoj netrukus pri- 
pažinsią Lietuvos Nepriklau 
somyb^ ir susitarsią, kurios 
žemės priklausančios Lenkų 
Koronai, kurios Lietuvai. 
Vienas karininkų mokėjęs 
lietuviškai :A* stambusis po- 
nas sveikinęs lietuviškai. Ki 
toj vietoj mums praneša, 
k? d net grąžinę ūkininkams 
atimtus grudus ir nepjautus 
gyvulius, o už papjautuosius 
davę raštelius. Taip-pat pa 
sakę, kad Lietuvos pusėje 
legicninkai Ivj Lietuvos val- 
džios žinios ne tik kad ns- 

tu*-i teises ko nors reikalau- 
ti, f.r rekvizUot, bet dargi 
pirkt ir apskrit i vaikščiot. 
Turėdami kurio reikalo, ga- 
lėsią atlikt jį tik su Lietu- 
vos valdžios atstovais. 

Išvažiavus ponams, išva- 
žiavo į Dvinsko frontą ir 

"Strzeley Nadniemenskie" 
(Panemunės šauliai), o le- 
gioninkai daugiau nebeuž- 
puldinėję, ir apskritai šia- 
pus demarkacinės linijos jų 
esą nebematyt. Žmonės vėl 
pradeda ramiai gyvent, ži- 
nios nepatvirtintos, bet jei 
iš tikrųjų taip butų, tai 
mums tereiktų tik džiaug- 
tis del to. 

IŠ LIETUVOS KARIUME- 
N£1 ĮSAKYMU. 

Žeme Kariškiams. 
1919 m. spalio 8 d. Ka- 

riškiai Lietuvos Piliečiai, 
bežemiai ir mažažemiai, ku 
rie ištikimai Lietuvos ka- 
riumenei yra tarnavę ir del 
sužeidimo arba nustojimo 
sveikatos paleisti iš kariu- 
menes, galS gauti žemės 
šiais metais, padavus iš da- 
lių liudymus Žemės Ūkio 
ir V. T. Ministerijos įgalio- 
tiniui savo apskrities, ku- 
inuose aiškiai but„j nurodyta 
priežastis paleidimo iš kariš 
kos tarnybos. 

Apie savo ištikimą tarna- 
vimą reikia paduoti dalies 
tvado liudymą. Išduodant 
šį liudymą, dalies vadai pri 
'valo turėti omenyje elgimą- 
si kariškio laike jo tarnavi- 
>mo dalyje. Negali buti iš- 
duodamas panašus liudy- 
mas tiems: 1) kurie buvo 

j pabėgę iš kariumenės bei 
ne laike stojo tarnyston be 
tam tikru priežasčių; 2) 
buvo nubausti teismu. 

Kariškių teisė, mirus 
jiems karo lauke arba ki- 
tur einant savo pareigas, 
nereina vaikams, o jų ne- 
sant— tėvams. 

Šį įsakymą perskaityti ir 
išlipinti kuopose, eskadro- 
nuose, baterijose, komando- 
se ir t.t. 

L. e. p. Krašto Apsaugos 
Ministerio pas.: Karininkas 
Žadeikis. Juric inio Sky- 
riaus Viršininkas Karinin- 
kas Krasauskas. 

EŽERĖNAI. • 

Spalio 5 d. kareiviai su- 

rengė Ežerėliuose vakarėlį. 
Spektaklį sulošė neblogai. 
Paskui buvo deklama 2ijos. 
Vienas dzūkelis padeklama 
vo dzūkiškas ir šiaip eiles, 
keliančias upą, stiprinančias 
kareiviuose dvasią bei 
pasiaukojimą. Bloga tik, 
kad deklamatorius ant sce- 

nos negražiai stovėjo. 
Gudavičiaus vedamas or- 

kestras gražiai pagrojo. 
Taip-pat buvo ir choras to 
paties Gudavičiaus veda- 
mas. Dainos išėjo silpnokai. 

Publikos prisirinko gana 
daug. Dainuojant chorui lie 
tuviškas adinas nekurie su 

lenkėję (civiliai) pradėjo 
ardyt tvarką, turi but per 
nesusipratimą. Kad dau- 
giau butų rengiama vaka- 
rėlių, tai to tarp kareivių 
nebūtų Dar keisčiau buvo 
kai uždainavus Lietuvos 
himną dauguma kareivių 

Gražus 
Razbaininkas 

Ta tik.ai gražy, p. Zolpio parašytą, 4 veiksmų dramę vaidins 
autoriaus sudaryta lošėju trupa D-ro Vinco Kudirkos Draugi- 
jos vakare, sausio 1 d., taigi Naujų Metų dieną., p. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2-42 W. T PI. Pradžia lygiai kaip 7 vai. vakarę. Tikletų kr'nos įmanomos Kiekvienas būtinai privalo jj pama- 
tyti. P. Zolpio veikalai visuomet yra geri, tdor. ;s. Po lošimo 
smagus balius-šokiai ir kiti invairus žaidimai.. Grieš p. Ralako 
orchestra. — KOMITETAS 

LIBERTY BONO© Mes perkame Per' Bondug. pilna parašytąja fi** A CS M vjrte, ir Lais\ės Bondua pilna pinigine verte. 18 
Atneškite arba atsiųskite J j Q SACKHEIM & CO. Atdaia kasdien nuo 9—6 

Tr_ Utarnlnkais, Ketvergaia 1335 MILWA^KLE A\ E. 
Ir Subatomia 0—9 tarp Paulina ir VVood Sts. 
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PIRMA NEGU P1RKS5, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT Dl'RU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevcj'mui sf.ubų iš vidaus, po $1.50 už galoaą 
CARR EROS. WRECKING CO. 

3003—2039 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

jnesiėmė kepures. Čionai, ži- 
įnoma, karininkų kaltė, kad 
nepamokina kareivių tinka- 
mo apsiėjimo. 

Butų labai gera, kad ka- 
rininkai duotų kareiviams 
nurodymų ne tik karo da- 
lykuose, bet ir mandagumo 
'srityje. Tuomet musų ka- 
reiviai gal gražiau elgtųsi 
viešuose susirinkimuose bei 
pasilinksminimuose, 

j ("Kar. Ž."). 

! Bažnyčioje galima agita- 
ciją varyti. Bet Taryba ne- 

Ivien plaka kitus ir save 

(peikdama savo pastatyto 
kontroliaus darbus), o ima- 
si ri įstatymų leisti. Vienas 
svarbiausiųjų V. Tarybos 
svarstomų įstatymų, tai Stei 
giamojo Seimo rinkimų įsta 
tymas. Šitą įstatymą buvo 
paruošęs dar buvusis koali- 
cijos kabinetas visų politi- 
kos srovių atstovams daly- 
vaujant. Dabar V. Taryba 
ėmėsi tą įstatymą "taisyti". 
[Spalio 25 d. ji išbraukė to 

į įstatymo straipsnį, kuriuo 
[buvo draudžiama bažnyčio- 
je varyti rinkimų politikos 

1 agitaciją. Tas straipsnis 
skambėjo šitaip: 

"Kas bažnyčioje ar kitoje 
maldos vietoje maldos me- 

tu žodžiu ar raštu varys rin 

kimų agitaciją, baudžiamas 
iki 1500 auksinų piniginės 
bausmės arba areštu". 

V. Tarybai šitas punktas 
nepatiko ir ji jį išbraukė. 
Matyt, V. Tarybos kunigai 
ir jų sėbrai išanksto yra pa- 
siryžę rinkimų agitaciją ves 

ti bažnyčiose, dėlto jie iš- 
braukė tą straipsnį, kurį pa- 
likus gali prisieiti už tokį 
darbą užsimokėti arba kalė- 

jime pasėdėti. 

"Talka" tai naujas pakau- 
nės kooperacijos bendrovių 
sąjungos leidžiamas mėnesi 
nis laikraštis,^ spausdinamas 
knygutėmis po 16—25 pusi. 
1-asis Nr. jau pasirodė. Yra 
įdomių žinių ir kooperacijos 
darbininkams naudingų pa- 
tarimų. 

4 

Raseiniuose Karo Valdžia 
uždarė čia ėjusį savaitinį 
darbo žmonių laikraštį "Ry- 
tojų". 

I rfi*"-- I" '• »:{ •' 

Šančių kinematografas 
neturi nė mažiau* ios tvar- 
kos. Susirinkusių vaikėzų 
būriai švilpia, klykia dau- 
žos ir, kas biauriausia, mėg- 
džiojas kuobiauriausiais žo- 
džiais, net kitkart rusų ka- 
reivius prašokdami. Anks- 
čiau į kinematografą leisda- 
vo tik nuo penkiolikos me- 

tų, o dabar visi vaikai gali 
eiti. Neišgirsi iš vaikų, kad 
kuris eitų savais pinigais; 
jie net giriasi vienas pinigų 
nuo tėvų pasivogęs, kitas 
vogtą, vištą pardavęs, tre- 
čias kortomis išlošęs ir t.t. 
Be to, nors šeimininkas, ro- 

dos, lietuvis, svetimos kal- 
bos turi pirmenwbės. Tokia 
bos turi pirmenybės. Mums 
svarbu pabrėžti tai, kad Šan 
čiuose, jau neimant lietuvių 
visuomenės, yra daug karei- 
vių. Ir juos vaišinti tokia 
netvarka, tiesiog pasibiaurė 
j imas, tai nepakenčiamas 
dalukas. 

("Liet. Ųk.") 

PRANEŠIMAI IŠ VIDAUS 
REIKALU MINISTERIJOS 

DARBUOTIES. 

į Revizija vietose. Vietos 
(piliečių skundams ir nepasi- 
tenkinimui vietos valdinin- 
kams ištifti Vidaus Reikalų 
Ministerijos būvio siunčiami 

tam tikri ypatingiems reika- 
lams valdininkai. Tųjų val- 
dininkų apvažiuota ir pada- 
ryta revizija jau šiose Ap- 
skričių Valdybose: Utenos, 
Telšių, buv. Sėdos, Taura- 
gės, Panevėžio ir k. Iš re- 

vizijos paaiškėjo vienų sąži 
ningumas, darbštumas, kitų 
vietos valdininkų apsileidi- 
mas, eikvojimas bereikalin- 
gai valstybės lėšų ir t. p. Pra 
sikaltę valdininkai patrauk- 
ti atsakomybėn ir kaikurie 
jau pašalinti. 

Slaptosios milicijos agen- 

tų mokykla. Iš Švedijos yra 
atvažiavę du instruktoriu- 
specialistu pakviesti Lietu- 
vos milicijai tvarkyti. Nuo 
š. m. rugsėjo 22 d. steigia- 
ma Kaune slaptųjų krimina- 
lės milicijos agentų mokyk- 
la. Taip-pat tųjų pat in- 
struktorių bus surengti spa- 
lių rnėn. viešai milicijai la- 
vinti kursai. 

Naujai atvaduotam nuo 

bolševikų kraštui — Ežerė- 
nų apskričiui jau yra paskir 
ti ir nuvyko Apskrities Vir- 
šininku — Antanas Nevod- 
ničėnas, Aprskrities Milici- 
jos Vadu — Vilius Ritenas, 
Apskrities Gydytojas ir Ap- 
skrities ligonines Vedėjumi 
— Dr. Juozas Buzelis. 

Komisijos seimo rinkimo 
jstaigų projektui paruošti 
prie Ministerijos savo darbą j 
užbaigė. Projektas perduo- 
tas Ministerių Kabinetui ga- 
lutinam patvirtinimui. 

j Iš Gyveaimo j 
į Lietuvių Amerikoje j 

HARIS0N, N. J. 

Prakalbos. 

Gruodžio 21 cl., 1919 m., 
Hantmano salėje atsibuvo 
prakalbos, parengtos "Lie- 
tuvių Mechanikų Sąryšio" 
kuopos. Kalbėjo V. Vait- 
kus ir J. Sagevičius, pirm- 
šėdžiaujant p. P. Baltruko- 
niui. Žmonių prakalbosna 
susi i'inko gana skaitilingai, 
prrporcionaliai imant — su- 

lyg kolonijos didumo. 
Reikia paminėti, kad Ha- 

risono lietuvių kolonija sa-( 
vo tvarkingu pasielgimu lai 
ke organizatyviškų prakalbų 
yra viena iš pavyzdingiau- 
sių, — kiek man teko ma- 

tyti. Netik kad buvo ramus 

užsilaikymas, bet pabaigus 
kalbą, ir kaip tik prasidė-j 
jo "šėrų" užrašinejimas, vi- 
sa publika perorganizavo L. 
M. S. kuopą, ir viskas ėjo 
kuopuikiausiai. 

Reikia tikėtis, kad kuopa, 
pasiryžusi stumti šį užma- 
nymą, ir augščiau minėtu 
budu suorganizuoja turės 
pilniausią pasitikėjimą, ir 
darbas bus pasekmingas. 

Amatninkas. 

Sl^MMIT, II-L. 

Kas gimdo nesutikimus. 

Pas mus lietuvių nedaugiau 
sia. Per kelis metus neturėjo- 
me nei vieno mokytesnio vyro, 
bet -visi gyvenome ramiai ir 
rėmėme visas partijas vieno- 

dai ; laikraščius skaitėme viso- 

kius pagal išgalėjimą. Turime 
tik vieną draugiją, P. L, T., 
prie kurios priklau; "« mažne 

visi. Apie septyni mėnesiai lai- 
ko Ltgal šita draugija turėjo 
paprastą surinkimą. Jame bu- 

Vq svarstyta apie laikraščius, 
kurie gali buti naudingesni 
draugijai ir draugams. 

Kilusiuose ginčuose buvo iš- 
reikšta nuomonė kad nei "Lietu 
va" nei "Naujienos" netinką. 
Taigi sutikta pertraukti Kelei- 
vi. Išrinko r. B. partraukianti 
jo 4 sudėjo po $1.50. Bet iški- 
lo streikas Arg°s cukrinėj ir 
tas ponas su sudėtais pinigais 
išdūmė san, palikdamas sudė- 
jusius jam prenumeratas be 
Keleivio. Dabar "Naujienose" 
už gruod. 13d., skaitome J. G. 
Ivčirespondenciją iš Summito, 
kur jis sako, kad esą tokių žmo 
nių, kurie nežino, ant ko žemė 
stovi ir žvaigždės kabo. 

Teisybė, kad mes turime to- 

kių. ką nežino, kur jų pinigai, 
sudėti po $1.50, dingo — ar 

tas draugas juos pragėrė, ar 

prakaziravo, bet tas neturi nie 
ko bendro su astronomijos 
nežinojimu. 

Kad šita pastaroji nežinystė 
išnyktų iš mūsų tarpo, tai aš 
patariu visiems skaityti, "Lie- 
tuvą" ir jos išleistas knygas. 
Tąsyk mokėsime gyventi. 

Uz durų stovėjęs. 

PRANEŠIMAI IŠ 
WA5HINGTONO. 

Darbo Departamentas. Iš 
Associated Press sužinota, 
kad Timothy Shea Lokomo- 
tyvų Pečkurių ir Inžinierių 
Brolijos Prezidentas, Chica- 
goje, lapkričio 16 d. paskel- 
bė, kad gelžkelių brolijos 
vra prisirengusios dėti sa- 

vo pastangas, kad gauti dau 
giau mokesnio, nežiūrint 
i tai, kad Gelžkelių Admi- 
nistracijos Direktorius Hi- 
nes pasiūlijo mokėti pus- 
antro mokesnio už viršlai- 
ki darbininkams, dirban- 
tiems prie prekių siuntinė- 
jimo darbų. 

Komercijos Departamen- 
tas. Užrubėžinės ir Nami- 
nės Pirklybos Biurui, kon- 
sulis Gording prisiuntė kab 
legramą pranešančią, kad 
Italija nori gauti monopo- 
lio teises ant tabako, kasyk- 
lų ir girių Ecuadoro Repub- 

likoje. Ecuadoriaus vyriau- 
sybė turėtų pavesti Italijai 
tabako lapų monopoliaus 
teises su išlyga, jog ji gva- 
rantuoja išdirbystė pasiliks 
tik toje respublikoje, tai yra 
neapdirbto tabako nebus 
siunčiama į užrubežį, kad ją 
apdirbti pardavimui. Itali- 
jos vyriausybė už tai duos 
Ecuadoriaus respublikai kre 
ditą ant $15,000,000. 

Anglių Gamintojų Konfe- 
rencija. Buvusysis Pinigyno 
Sekretorius McAdoo telegra- 
moję į Fetderalį Kuro Admi- 

nistratorių, Garfieldą, lapkri- 
čio 24 d., išsireiškė, kad mink- 
štųjų anglių kasyklose savinin- 
kai turėjo pastebėtinai didelius 
uždarbius 1917 m., ir jisai abe 
joja, ar jiems galima duoti 
valią pakelti kainas už anglių 

(iš priežasties pakėlimo 317° an 

glių kasėjų mokesnių. Savinin- 
kų uždarbiai, kaip pasirodo iš 

jų išpildytų raštų taksų nuo 

ineigų reikalai, kuriuos Mc- 
Ad-oo, kaipo Pinigyno Sekreto- 
rius, 1918 m., turėjo peržiūrė- 
ti, parodo, jog jų uždirbta ant 

pradinio kapitalo nuo 15# iki 
2,000%. 

MOKSLEIVIŲ KELIAI. 

Aš su savo bendrais buvo- 
me atkalbėję amžiną atilsį už 

"Moksleivių Kelius." Bet pa- 
sirodė, kad tai buvo dar per- 
anksti. Štai praeitos subatos 

"Naujienose" vėl pasirodė. Ir 

iš jo skaitome, kad tuzinas se- 

nelių, taip vadinamu mokslei- 
viu, ir ant ilgiaus stengsis pa- 
laikyti tą skyrių, arba sulyg 
jų "Moksleivių organą." Bei 
medicinos moks. J. T. Vitkus 
jau privargo nuo redagavimo? 
nes t<£ "džiabą" jau paveda 
dentisterijos studentui Lau- 
manui. Žiūrėsime, kaip tas pa- 
sirodys tame. 

Šiuom sykiu "Moksleivių 
Kelių" įtalpa visai silpna. Tai 
dar eilutės nei šio — nei t°. 
Gi straipsnis "Moterių Užduo- 
tis" net gailestį vyrui iššaukia. 
Tik jau panelė Barbora ne nuo 

širdies, arba ne savo jausmais 
taip baisiai pasmerkia vyrus. 
Vyrai visai nėra moterų pa- 
vergtojais ir nėra laip baisus, 
kaip p-Iė Barbora nupiešia. 
Vaikų gimdymas irgi reikalin- 
gas. Tat kam gi čia raudoti, 
kad supuvę įstatymai prie to 
verčia? Gi jei mergaitės nenori 
kūdikių gimdyti ir nori apsives 
ti, taį reiškia, nenori pildyti 
gamtos priedermių. 

Pagaliaus* ir visam straips-' 
nyje toji panelė taip vyriškai, 1 
narsingai, ir ''riebiai" šneka, 
kad labai daug koktumo suke- 
lia. 

Labai malonu, kad mergai 
tės bei moterįs rūpinasi savo 

padėtimi. Bet juk galima švel- 
niu ir rimtu budu savo reikala 
vimui perstatyti. Ypatingai pa- 
nelės ųeturėtų buti taip "rie- 
bios" ir viltvj nupuolusios varg 
dienės. Šalgnčis. 

DR-STĖ ADOMO IR JIEVOS 
Rengia 

.Puiku Vakarą. 
SEREDOJ, GRUODŽIO 31, 1919 

WAŽINSKIO SVETAINĖJE 
39-ta ir Kedzie Ave. 

Bus dainos, monologai ir 1.1. Muzikantai 
griež lietuviškus šokius iki Naujų Metų ly- 
tui. Todėl kviečiame visus, senus ir jau- 
nus dalyvauti šiame vakare. Komitetas. 
Pardžia 7 vai. v ak. Tikietas 25 centai. 

T II n |> Reikia Sukelti T||ff į 
| U Įj J LieturoPasMą! j ĮJ ĮJ J 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PTJSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendroves sukėlime 

$1,000.000.00 paskolos dvejiems metams aut Sį/2 nuoš." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkite LMuvm Bonus 

Visus pinigus 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, prisiųsk tuojaus su reikn- 

L:gu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad "iavo prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Siuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 
Miestas 



v 

Vietines Žinios 

AUKOS NEPRIGULMY- 
BĖS FONDUI, PRIDUO- 
TOS L. N. F. 34 SK 
Šie tėvynę mylintįs sunųs 

aukavo išgavimui laisvės ir 
neprigulmybės Lietuvni-Tė- 
vynei: J. Grikšas, Chicago, 
111. — $10.00, A. Navakaus- 
kis, Chicago, 111. — $2.00, 
Kaz. Stasiulis, Chicago, 111. 
— $5.00, P. Mileski, 
Worland, Wyo. — $50.- 
00 — valio! Wm. B. 
Prank, Spokane, Wash. — 

$12.00 ir rašo šiaip: "Ski- 
riu $12.00 iškovojimui Lie- 
tuvai laisvės, kad laisvoj 
Lietuvoj butų vietos visiems 
doriems lietuviams, nežiū- 
rint, kokių pakraipų jie bu- 
tų: laisvamanis, katalikas, 
socialistas ar kas kitas. Skau 
du girdėt tokias žinia3, kad 
kunigai vaiko žmones nuo 

rinkos, arba jei laisvesnis 
lietuvis išdrįsta tarti tiesos 

žodį, q minia ji pakaria ar- 

ba užmuša, Wm. B. Prank." 

Ką galima pridėti prie 
šių žodžių? Tai tos pačios 
mintįs, kokias mes visi tu- 
rime. Visi iki vieno nori 
laisvos ir neprigulmingos 

Lietuvos, kur galėtume re- 

gėti įsikūnijant musų de- 
šimtmečių sapnus, juk mes 
čia ant tos svetimos žemės 
tai tik svečiai ir kasdien 
svajojame apie grįžimą Lie- 
tu/os, kur galėtume laisvai 
ir laimingai gyventi. Kaip 
viskas šiame pasaulyje, taip 
ir laisvė, neateina pati per 
save, o reikia dirbti, reikia 
kovoti. Ar dirbi, brolau, tai 
laisvei, kurią manai ir nori 
naudotis grįžęs Lietuvon? 
žinok, kad žodžiai—ne dar 

Įbas. Šiandien pasibaigė 
!jau žodžių likai. Lietuvo- 
je kas gyvas šoko į kovą. 
Į kovį už laisvą ir nepri- 
gulmingą Lietuvą. Musų 

, kareiviai iš visų pusių ap- 
supti priešų, tyko jie mus 

pavergti. Kuomi mes gali- 
me jiems toje kovoje padė- 
ti? Nuvažiuoti negalime. 
Taigi vienintelis būdas — 

aukos. Netaip sunku mums 

vieną-kitą dolarį primesti, 
o Lietuvai iš to labai didelė 
pagalba. Bus už ką musų 
narsiems kareiviams pirkti 
šautuvų, aprengti, pavalgy- 
Idinti, idant jie, viskuo ap- 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite (lukteri šešiolikos metų amžiaus, ar senesnę, 
kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus sviruoja- 
te nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes galime pasa-, 
kyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gerą mo- 
kesti gražiose apystovose. Ji bus globoje puikiausių mo- 

terų, kurios prigclbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- 
tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko Degiu, kuriais 
ji gali gėrėtis parūpintuose jai pasilsio kainba.iuose. Čia, 
jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji 
galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka. 
Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori įpris. usti, tai ji 
gali rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigalviais 
ir uzklodčmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba 
ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žius ir jai bus paskolinta tai dienai sausi čeverykai ir sau- 
sos pančiakos. O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
žių kambaryje užkandžius patais} "a, kur ji gali valgyti kiek 
tik ji nori nieko nemokėdama už tii. 

i\era tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Chicago Tclephone kompanijos ofisuo- 
se. Niuo tor. dienos, kada ji įeina lavauimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rūpes- 
tingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji esti po malonia prie- 
žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri p.igelbsti jai visame. 
Gydytojai, kiti geriausieji visame mieste, •visuomet yra pa- 
sirengę suteikti jai patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 
kompanijai du metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji burės dvi 
savaiti atostogų (vakacijos), su užmokestiiu, išbuvus prie 
kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera mo- 

kestis, pradėjus jai mokintis ir tolydžio pakeliant. Ji 
gali atsivesti savo drauges su sav»mi ir gali jaustis kaip 
pas save namuose- Mes jau daug turėjome lietuvaičių, 
kurios yra puikiomis telefonistėmis. 

Atsilankykite i mūsų lavinimo skyrių pn. 311 W. Wash* 
ington St. i» pasižiūrėkite patįs, kokios pagedaujamos vie- 
tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 
kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriuj, gali gauti vietą 
arti namų. 

Jei norite knygelęs, kur aprašoma apie visą šitą jdomią 
darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "I'ooklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 

DEPaRTMENT 

9TH FLOOR 

311 W. WASH1NGT0N STREET 

Telephone No. "OFFICIAL, 300". 

rūpinti, galėtų su priešais 
už Lietuvos laisvu pasek- 
mingiau kovoti. Kas sekan 
tis paduos ranką musų nar- 

siam broliui-kareiviui? 
Aukas siųskite sekančiai: 

j Liet. Neprigulmybės Fon- 
das, 3253 So. Morgan St., 
iChicago, 111. 

Prakalbos ir krutantieji 
paveikslai. 

Šį vakarą, gruodžio 30 d. 
įvyks "Mildos" svetainėj, 
prie 32ros ir Halsted gatvių, 
didelės prakalbos, o taip- 
pat bus rodomi ir krutantie 
ji paveikslai. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kalbėtojai bus 
Dr. K. Černauskas, Dr. A. L. 
Graičunas, kun. John Timot 
Ir* Stone, Prof H. L. Wil- %> 

ietfc iš Chicagos Universite- 
to ir keli kiti kalbėtojai. 
Lietuviškieji kalbėtojai kai 
bės "Apie Lietuvos Gelbė- 
jimo Draugijos reikalus". 
Kun. John T. Stone prakal- 
bos tema bus: "Personai 
Christianity". o Prof H. L. 
Willett,o tėma: "Importsnt 
Pmciples in Christian Reli- 
gion". Lietuviai turėtų skait 
lingai atsilankyti į minėtas 
prakalbas, nes jie galės te- 
nai išgirsti ko naudingo. 
Taipjau ir krutantieji pavei 
kslai, kurie bus šį vakarą 
tenai rodomi, bus labai įdo- 
mus. Inėjimas bus visiems 
veltui. J. V. 

| WEST SIDE. 
S. L. A. M. 208 kuopos 

balius. 
Subatos .vakare, gruodžio 

27 d., Meldažio svetainėje, 
S. L. A. M. 208 kuopa, su- 

rengė balių. Balius buvo 
gražus ir pavyzdingas. Su- 
sirinkusieji užsilaikė tvar- 
kiai, ir visi smagiai links- 
minosi. Publikos atsilankė 
pusėtinai. 

S. L. A. Motėm 208 kuo- 
pa jau ne pirmą kartą su- 

rengia panašius pasilinks- 
minimus ir visuomet atsilan 
kiusius užganėdina. Ištikrų- 
jų, šios kuopos moterims 
pridera pagarbos žodis už 
tokius jų pasidarbavimus, 
Butų geistina, kad ir ateity- 
je viršminėtos kuopos mo- 

terėlės nenustotų veikę ir 
kad jos parengtų ir daugiau 
panašių pramogų bei vaka- 
rėlių. Vinscas. 

Pranešimas 18-tos kol. 
lietuviams. 

Lietuvai Gelb. Dr-jos 3- 
čio skyriaus susirinkimas 
įvyks gruodžio 31 d., seredo 
je 8 vai. vak., D. šiemaičio 
svetainėje — 1750 So. Uni 
on ave. ir 18 gatvės. 

Gerbiamos lietuvės ir lie- 
tuviai, malonėkite atsilan- 
kyti ant viršminėto susirin- 
kimo be skirtumo •— visi 
kaip vienas—ir atsiveskit 

savo drauges ir draugus. 
Valdyba. 

BRIDGEPORTIEČIU 
ATYDAI. 

Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių 3-čios kp. 
priešmetiiiis susirinkimas at 
sibus utaminike, gruodžio 
30 d., 1919 m., 7:30 vai. 
vak. Kviečiame atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai, kaip ka 
reivius, taip ir ne-kareivius, 
nes turime daug svarbių rei 
kalų, kuriuos būtinai reikia 
aptarti. Taipgi norintieji 
platesnių žinių yra prašomi 
atsilankyti susirinkimam 

Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 

Pranešimas Teatrališko 
Klubo "Lietuva" nariams.' 

| Pranešame visiems na- 

riams, kad susirinktumėte 
'ant "Kantrios Alenos" re- 

peticijos utarninko vakare, 
gruodžio 30 d., 8 vai. vak., 
išv. Kryžiaus parapijos sve- 

tainėj. Lošimas įvyks sausio 
11 d.' 1920, C. S. P S. svet.. 
Laikas trumpas — turime 
dar daug darbo atlikti. Su- 
sirinkite nevien lošėjai, bet 
visi nariai, nes yra labai 
svarbių reikalų. Valdyba. 

WEST SIDE. 
Westsideės Lietuviškųjų 

draugijų Tarybos susirinki- 
mas atsibus utarninke, gruo 
džio 30 d., 7:30 vai. vak., 
M. Meldažio svetainėje — 

2242 W. 23 PI. Kviečiame 
atsilankyti visų draugijų iš- 
rinktus delegatus, nes yra 
daug reikalų del apsvarsty- 
mo. Kviečia Valdyha. 

į Rubsiųvi'j Unijos co9 sky- 
riaus nariams. 

Pradedant Naujus Metus, 
susirinkimai atsibus pirmą 

j ir trečią pėtnyčią kožno mė- 
nesio, Unijos salėj — 1564, 

j N. Robey st., pradžia 7:30 

jVal, vakare. Metinis susirin- 
jkimas bus pėtnyčioj, sau- 

sio 2 d., 1920 m.-; vieta ir 
laikas kaip augščiau minė- 
ta. Bus ^.nkimas delegato 
į Joint Board ir apsvarsty- 
mas daug kitų svarbių rei- 
kalų. 

Visus kviečia Valdyba. 

I 
L. G. D. 17 SKYRIAUS SU- 

SIRINKIMAS. 

Susirinkimas įvyks utarnin- 
k?, gruodžio 30 d., 8 vnl. vak 
p. Wodmano svet, kamp. «33 
ir Limc gatvių. Visi nariai at 
•s i 1 a n kyk i t e. Vali iyba 

"BIRUTIEČ1Ų" DOMAI. 

Visuotina "Birutės" Dr- 
jos repeticija įvyks utar- 
ninko vakare, 8 vai., gruo- 
džio 30 d., Mark White 
Sąūare svetainėje. Malonė 
kite visi susirinkti, nes bus 
išdalinti tikietai įžangai į 
maskarado balių, kuris bus 
gruod. 31 d. Pulaskio svotai 
nėje, sulaukiant Naujus Me- 
tus. Kviečia Valdyba. 

Laiškai pastoje už savai- 
tę, pasibaigusią subatoj, 
gruod 27 d., 1919. 

Klausk pas langą No. 7 
nuo Adams gatvės Didysis 
paštas šitiems lietuviams: 

Bikus Johan 
Baitis Franciškus 
Bardantiskas Jonas 
Banuska Jozef 
Deris Mikola 
Kazlauskas Antanas 
Litwin Kataizyna 
Markūnas M. 
Misevich Aifons 
Povilonis Charles 
Silavinski Mr. 

REIKIA VYRŲ. 
Kriaučių prie kotų. Patso- 

vus darbas. 
Atsišaukite: 

±J^1 Mihvaukee Ave., 
2-iiJ *loor. 

REIKIA MOTERŲ. 
Reikia finiserių prie kotų. 

Pastovus darbas. 
Atsišaukite: 

1521 Mihvaukee Ave., 
2-nd floor. 

SKAITYKITE 

I R 

PLATYKITE 

"LIETUVA" 

REIKIA MERGINU, MOTE 
RU IR BANCH DARBI- 

NINKU. 

prie operavinio punch presserio, paty- 
rimas nereikalingas. Lengvas ir švarus 
darbas ir galima išmokti j trumpą 
laiką. Gera mokestis besimokinant. 
Patyrusios merginos uždirba 
iki $^<). j savaitę, darbas nuo šmotuku 
Extra bonus pastovioms darbininkCuns 

j Moka kas savaitę, šviesi dirbtuvė, kuri 

I kątik pastatyta, turi visus naujausios 
gadynės parankumus darbininkams, 

Valandos: nuo 7:30 iš ry- 
to iki 4:30. Subatomis iki 
11:45. 

Yictor Mamifacturing and 
Casket Co. 

5750 ROOSEVELT ROAD 
i k.—— 

A A 
IGNACAS POCIUS 

Perslskyro su šiuo pasauliu lapkričio- 
November 17 d., 191f) 111. Velionis tapo 
užmuštas mišk., Logging Camp. Palai 
dotas Tiicoma, Wash„ Katalikiškose 
kapinėse. Velionis sakė, turis broliu 
ir seserų Bostone, ir puseserę Stupo- 
riutę, po vyru W. Wilkintis, gyveno 
prie 4223 Emerald Ave. Chicago, Ui. 
Velionis paėjo iš L.etuvos. iš Kroklių 
sodos, Kuršėnų parapijos, šialiu pa- 
vieto, Kauno gubernijos. 

Giminės ir draugai norintieji žinoti 
apio visi} nuotiki su velioniu, malo- 
nėkite atsišaukti šiuo adresu: 

Mr. Jos Gregor, 
Box 87, Lowell, Wash. 

Pa]ieškau S. Strygo, kuris palikęs 
savo moterį Clevelande, atsibeldęs j 
H art, 1\ | ich, turėjo reikalą su Ameri- 
kos Ūkininko Spaustuvė ir prasišalino 
j Chicagą, kur girdėjau gyvena po 
slaptingu adresu. Kas praneš jo gyve- 
nimo adresą, busius labai dėkingas. 
M. Wa!ciičl iš, 119 Washington St.. 

Hart, Michigan. 

Pajieškau savo švogerio, Juozo Šim- 
kaus, paeina Šimkaičių kaimo, Vadž- 
girio parapijos, Raseinių pav. Kauno 
gub., Prieš keturis metu? gyveno So. 
Ohicagoje, vieni metai tam atgal bu- 
vo pervažiavęs iš E. St. Louis. 111. o 
dabar nežinau kur jis randasi. Gavau 
laišką puo jo moteries iš Lietuvos, 
yra labai svarbus reikalas, .lis pats 
ar kas apie jj žinantis, malonės atsi- 
šaukti. busiu labai dėkingas. 
Karolis Antanavičia, 8717 Commercial 
Ave., So. Chicago, 111. 

» '.Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata. 

Giuikie kopija Severos HetuviSko kalcn- 
dorinus 1920 metams suvo aptlekoje, arba 

1 FuraSyk ir pareikalauk tiesiog uuonius. 
liaunamas dovauait 

Kosulys 
yra tai įkyrius gymptomas, kurs 
neretai priduoda daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne- 
galima taip lengvai nusikratyti kaip kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip kiti daro: Imk 

Severa's 
Balsam ior Lungs 

(Severos Balsamą Plaučiams) gy- 
dymui nuo kosuiio, peršalimo, už- 
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jūsų aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai, kaid ir suaugu- 
siems. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. tak- 
sų, arba 50 ct. ir 2 ct. taksų. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, 10 WA iiH M 

Residence Phone Drover 7781 
F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 

DRUG STORE—AP77EKA 
Pildome Visokius Receptus 

IG01 SO. HALSTED ST. CHICAGC 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti i 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus geriausės rūšies vynai, gvarantuot! 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šloš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštę. Pasiskubini! 
greitai. Prisiųskite mums $1. rnoney 
orderių, pinigais arba pašto ženki In- 
dais. 

W7LJ_IAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M7LVVAUKEE. W7S 

PAJIEŠKAŲ KAZIMIERO ŽADLAUS- 
ko, pirmiaus gyveno Philadelphijoj, 

o dabar nežinau kur. Turiu labai svar- 

bų reikalų, gavau laišką nuo jo tėvų. 
.Tie labai jo pasigenda. Malonės jis 
pats ar kas jj žinote pranešti sekan- 
čiu adresu: JONAS JUŠKA, 822 V7. 34 
Place, Chicago, III. 

Parsiduoda (dry goods 
store) krautuve iš priežasties 
mirties šeimynoje. 

Terry Lenosky, 
2444 West 46th Place., 

Chicago, III. 

REIKIA^ PAGELBOS 

RElKAI AU.TAMR 

200 ^[OLDERIU TR ŠTATP uARBI- 
NINKU BEI AMATNINKU. DIDELI 
NAUJI KONTRAKTAI CHlCaGOJE 
DARBININKAI UŽDIRBA DIDELIUS 
PINIGUS. NERA JOKIO STREIKO; 
NEMOKAMAS NURAMDYMAS. KL- 
AUSK: pn. GS W. HARRISON STR.. 
CHICAC.O, ILL. 

REIKALAUJAMA anglii.t mainie- 
riu su šeimynomis ir nevedusiu j Ken 
tucky valstiją.. Didelis užmokestis, už 
gavinm darbo nereikia mokėti. Streiku 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Caual Street. 

REIKIA LEBERIŲ. 
} faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

— 1 

Reiaklaujama can labeles" 
Gera užmokestis; pastovus dar 
bas. 

2226 So. La Salle St. 

REIKTA 
T. K P> E R T U 

Pastovus darbas. 
Mum0, reikia 50 vyrų. 

Atsišaukite: 

23eia ir Sn. Račius Ave. 

REIKALINGA MERGINA. 
Reikalinga jauna inteligen- 

tiška mergina i dentisto ofisą 
už pagelbininkę su biznio pa- 
tvrimu. $25.00 i savaite. 

« «. c w 

Dr. E. Zipperman, 
1401 So. Halsted St., į 

Telefonas Canal 222. 

REIKALAUJAME \GEK- 
TŲ. 

I) 

ReUyilaujanic pramoninin- 
kai arba savininkai krautuviii, 
idant patartų žmonėms kaip 
siųsti pašelpą giminėms į Lie- 
tuvą. Mes prisiusime pilnas in- 
strukcijas ir atlyginsime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čevervkų), 
drabužių (dry goods) ir gro- 
sernių krautuvių savininkams} 
tą apsiimti. Rašykite į Lietu- 
višką — Terptautišką Pramo- 
nes Bendrovę, po vardu. 

Slavonian Trading Corpora- 
tion, Inc. 

13-21 Park Row New Ycvk, 
N. Y. 

SUGĖDYK PINIGUS. 

Tik-ka išėjo iš spaudos knygelė 
"DAKTARAS NAMUOSE". 
Aprašo visokias vaistžoles, šak 
nis, žiedus ir tt. ir kokiomis li- 
gomis yra tinkamos, su lotyniš 
kais už vardijimais, taip. kad 
kiekvienas j»*alės gauti bile ap- 
tiekoje arba pas mane. Be to 
vra visokių receptų, slaptybių 
ir gerų pamokinimų; daktarui 
reikia mokėti kokius $5.00 už 
vieną receptą, o čia gausite net 
$3:50 už $1.00. 

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson av. Rochester N.Y; 

Pa j ieškau švogero Ignoco 
Miltaikio, kuri gyveno Ragu- 
viškių sodos, Ignoco šlusnio 
ir brolį Miltona gyveno novso 
džio sodą jie patis ar kas juos 
žino atsišaukite Kazimieras 
Mazonu 4543 California Ave., 
Chicago, 111. 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne .Tolie- 

te. Biznis išdirbtas 14 uičtų. Pardavi- 
mo priežastis savininkas eina { kitą 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me- 
džiais. anglėmis, koksais ir kitų ko 
ant visų metų. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Alpiminovvicz, 
223 Casidy Ave.. Joliet, 111. 
Telefonas Joliet 3961. 

DR. M. T. STPIK0L1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard ĮGO 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6: J'O 
iki 8:30 vak. NedGl. 9 iki 12 dienj 
Namai: 2914 W. 43 st. McKiulev 2(;?» 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10900 Michigan Ave 

Telefonas Pullman 342 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Vv'ood St, 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723. 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Ofisas: 4712 S. Ashland A ve. 

Tel. Drover 7('42 
Valandos: 9 iki 12 ryto, 2 iki 4 

po piety. 7 iki V) vale. 
Rezidencija: 3336 W. 6Cth St 

Telephone Prospect 8585 

Teleptione Yards 1532. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gy<lo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas gyrų ligas. 
3259 S. HALSTED ST. CHICAGfl 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 meti] 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ii 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniikas Ii 
gas vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau 

jausias metodas. X-Ray ir kitokius elrV 
tros prietaisus. Ofisas ir la'iaratorija 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fifk Street. 

Valandos: nuo !0—12 pietį) ir 6—S 
va'orais. Telefonas Canal 3110, 
Gyv.- 3112 SO. HALSTED STR 

\'alandos: 8—9 ryto tiktai. 

Telefhone Drover 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 rvto iki 9 vakare. 
Nedėlioniis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4"-tos gatvės. 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, designing. die- 
nomis ir val-arais del fc'znio ir namij. 
Paliudijimai išduodami ir vilios pampi- 
narnos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti patarim.j. 
2407 W. Madison St. 6205 So. 
Halsted St. 1850 Wells Street 

Tel. Yards 3634. 

Mrs. A. 
Mic!iniewich 
Baigusi Akušerijos kc 
l?gij4'i ilgai praktika- 
vusi Pcntisilvaniji j 
liospitalčse. Pasekmin 

gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda roiiq 
visokiose lir.ose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 80. Halsted 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, 1LL. 

Nuo 6 iki 9 rvto ir 

akuserk; 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro. 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką 
Spcciališkumas. 

1229—49th Ave. Tel. Cicero 3656 
Ofisas: 49th Ct. prie 13-tos. 

Telefonas Cicero 49. 

Dr. G. M. Glaser 
Praktikuoja jau 27 melai. 

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

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

6—8 vak., Neilf!. 9—2. 
TELEFONAS VARDS 637. 

lelerhone Drover 5052. 

DR A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 HALSTED ST., CHICAGO 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakare, 

Ncdeliomis [agal sutartį. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51tna ir kamp. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Phone Čanal 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 itei 9 vale. 

1739 SO. IIALSTED STREET 
CHICAGO 
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