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Bolševikai grasia Anglams 
Persijoje, 

1 

Wiison ir Bryan nesusilaiko. 
Taikos sutartis su Vokiečiais jeina galen Subatoj 

BOLŠEVIKAI GRĘSIA 
ANGLAMAS PERSIJOJ. 

Lonodonas, sausio 8 d.— 
Padėtis Rusijoje bolševikų 
pirešų žvilgsnių yra tokia 

l^oga, kad blogesnė negali 
:;uti if' nedaug yra ženklų, 
kurie rodytų, kad dalykai 
kada pagerės. Tokį padėji- 
mą parodo pramešimai ap- 
turėti Anglijos karės rašti- 
nėje. 

Ypatingai du dalykai yra 
pavojingi. Viena, gen. De- 
nikino kariuomenė tapo per- 
kirsta pusiau balševikų be- 
sivalomu linkui Mėlynųjų 
jurų ties Taganrogu; jos 
sparnai tapo a t vary J atgal, 
paliekant didelę spragą. 

Beto bolševikai praneša, 
kad ji3 užėmė toliaus už 
Krasnojarsko į rytus pas 
Kaspijos jurą; nors šitas pra 
nešimas nėra patvirtinktas, 
bet jis laikoma teisingu. 

Gręsia Persijai. 
.Paėmimas šito svarbaus i 

uosto Karsnojarsko, kaip! 
yjpa spėjama, suteikia progą1 
bolševikams užplusti šiauri- 
nę Persiją ir užimti Tehe- 
raną, o tas reikštų įsikūrimą I 
bolševikinės valdžios Persi-1 
joje. Paėmę Krasnojarską,1 
bolševikai gali ne tik kon- 
troliuoti didelę svarbaus 

^krasnojarskinio marvinio 
Ožkelio dalį, o ir turėti 

j^ofcą prieigą prie Kaspijos, 
staigi, matomai, nėra kam 

juos sulaikyti nuo paėmimo 
kontrolės ant Kaspijos juros. 

Ap»v<aldę šitą jurą, bolše- 
vikai turės tik menką Ang- 
lijos spėką ir prastai suorga- 
nizuotą persų kariumenę, 
kurios galės priešintis jų už- 
ėmimui Teherano ir šiauri- 
nės Persijos, o sykį užėmus 

tuos, jie galės užimti \r vi- 

su} šalį. 
Baku gal puls. 

Baku su savo svarbiomis 
žibalo sėmyklomis gal taipgi 
pateks į bolševikų rankas; 
jį užėmš bolševikai galės ta 

rėti jame bazą savo toles- 

niems puolimams ant Deni- 

kino dešiniojo sparno. 
Jei bolševikų pranešimai 

yra teisingi, tai Denikiną iš- 

tiko didelė nelaimė, nes 

bolševikai ne tik perkirto 
visokį susinešimą dešiniojo 
sparno su kairiuoju, bet dar 

jie paėmė didelę daugybę 
karės daiktų, įskaitant tuos, 

kurie buvo talkininkų siųsti. 

W WILSON IR BRYAN 
NESUSITAIKO. 

Wa8hington, saus. 8 d. —- 

Laiške skaitytame demokra- 

tų partijos vadovams suva- 

žiavusiems iš visų šalies 

kraštų prezidentas nupeikė 
Ladge'o išlygas statomas 
tautų sutarčiai, paantrino sa 

vo reikalavimą, kad tąikos 
sutartis butų patvirtinta be 
svarbių permainų ir patarė 
pavesti visą dalyką žmo- 

! nėms nutart; ateinančiuose 
'linkimuose. Jis apsiėmė pri- 
imti tik paaiškinamasas ir- 
lygas, nepermainančias su- 

tarties išlygų. 

[ Bryan užėmė kaip tik prie 
šingą poziciją; reikalauda- 
mas nusileidimu Lodge'o 
reikalaujamoms išlygoms, jis 
sakė, kad demokratų parti- 
ja negali eiti pas žmones ir j 
prašyti, kad jie patvirtintų 
sutartį. 

Jis a'škiai atmetė Wilso- 
no straipsnį X ir užtarė re- 

publikonų statomas išlygas 
patvirtinimu1' sutarties. į 

Delei šito nesusitaikymo 
Bryano su Wilsonų dabar, 
laukiama skilimo demokratų! 
partijoje. | 
TAIKOS SUTARTIS SU 

VOKIEČIAIS ĮEINA 
GALĖN SUBATOJ. 

Paryžius, sausio 8 d. — 

Atrodo tikra dalyku, kad 
apsimamymas taikos sutar- 
ties patvirtinimasis su vokie- 
čiais Įvyks ateinančioj suba- 
toi. sausio 10 d. Augščiausia 
taikos konferencijos taryba 
šiandien paskyrė šitą dieną 
iškilmei ir nusprendė laikyti 
ją francuzų užsienio rašti- 

nėj. 

MANOMA TUKSTAN- 
| ČIAl ŽUVO NUO ŽEMĖS 

DREBĖJIMO 

Mexico Miestas, saus. 7 d. 

Išimtai, o gal ir tūkstančiai, 
| gyvasčių žuvo nuo žemės 
drebėjimo įvykusio Vera 

jCruio valstijoj subatos nak- 

tį. Žala padaiyta tokiu dide- 
liu plotu ir kaikuiros apielin 
kės taip išpustytos, kad gal 
niekuomet negalima bus su- 

žinoti kiek tikrai žmonių 
žuvo. 

Privatinės telegarmos ap- 
turėtos čia iš Vera Cinzo ir 

|Jalapos tvirtina, kad Couzt- 
|lane tūkstantis žmonių nete- 

|ko gyvasčių. 

jTIK FIUMES KLAUSIMAS 
BUS SVARSTOMAS 

PANEDĖLYJ. 
I 

Paryžius, sausio 7 d. — 

Sulig žinia paeinančia iš 
pusiau oficialių šaltinių, 
premierų ir užsienio minis- 
teri4 konferencija, kuVi bus 
laikoma čia ateinantį pane- 
delį, svarstis tik Fiumės 
klausimą. 

Laukia Šalčio ir Sniego 

[(O-T" 

GOllV, 
HOP£ HE- 
prings torc 
OF «OW 

JAIITM įlfį 

i 

SKAUDŽIAI 
» SMERKIA 

SUTARTIES 
PRIEŠININKUS 

I 

VVachington, saus. 8 d. —i 

Visos šalies demokratų ko- 
mitetas, laikantis čia posė-' 
dj, šiandien vienu balsu pri-1 
ėmė rezoliucijas pripazinan-i 
čias veisailinę Sutartį ir į 
smerkiančias kaipo nepatrio; 
tingą atsinešimą tų senato-j 
rių, kurie tiesioginiu budu 
lar naikinančiomis išlygomis; 
nori ją sumušti. 

"Atkaklus" republiko-i 
nu vadovai senate, esą, už- 
sipelnę pasauilo paniekos už 

jų smaugimą sutarties per Į 
septynis mėnesius; komite- 
tas užreiškia senatui, kad 
jis liautųsi varinėjęs politi- 
ką patvitrinimo klausime. 

KARĖS STOVIS KATA- 
LONIJCJ. 

Madridas, sausio 8 d. — 

Visoj Katalonijos provinci- 
joj apskelbta apgulimo sto- 
vis. 

Vidaus ministeris šian- 
'dien paskelbė, kad Barcelo- 
•noj ramu ir patvirtino pra- 
nešimus, kad daugiau kaip 
i 300 žmonių buvo suareštuo- 
i 

ta delei nesenai buvusios ten 
suirutės. 

Sindikalistų vadai, esą 
i pranykę. Valdžia žadanti 

paliesti užbaigti nesenai ap- 
skelbtą lokautą (uždary- 
mą) Barcalonoje, del kurio 
100,000 žmonių liko be dar- 

įbo. 

DAKTARAS SKUNDŽIA 
KUNfGĄ UŽ PAVILIOJI- 

MĄ PAČIOS. 

i Detroit, Mich., saus. 8 d. 
Dr. Stan. Lukaszewski ap- 
skundė katalikų kunigą 
Sylvester Kolkievicz už pa- 

•viliojimą jo pačios ir rei- 
įkalauja iš jo atlyginimo 
| $25,000. Daktaras sa- 

j ko, kad kunigas paviliojo 
j jo paeią Stefaniją dovono- 
mis ir kitokiais budais. 

SIUS LAIVUS 
KAREIVIAMS 

PARGABENTI 
IŠ SIBIRO 

i 
—"— 

Washingtoiysaus. 8d. —j 
Šiandien valftyb&s skyriuje 
buvo pranešta, kad siuntimo 
komitetas suteiks laivus par 
vežimui čekoslovakų, lenkų, 
jugoslavų ir rumunų karei- 
vių iš Sibiro. Pirmutinis lai- 
vai — Prezidentas ^rant ir 
Amerika tuojaiis išplauks 
iš New Yovko Vladivosto- 
kan. 

BUFORI* LAIVAS PALEIS j 
DEPORTUOJAMUS. 

RYGOJ. 

Wa»hington, sausio 8 d.— 
Laivas Buford deportojantis 
249 svetimšalius tuojaus i- 
plauks į Kielio kanalą, kaip 
šiandien apturėtos oficialės 
telegramos praneša. 

Nors laivo viršininkai ne- 

sako, kokin uostan laivas 
plauks, bet yra spėjama, 
kad jis plauks lyvų uostan, 
Gygon ir ten išlaipinęs pa- 
sažierius, pasiusiąs juos Ru- 
sijon gelžkeliu. 

Kiek yra žinoma, dar nė- 
ra tartasi su kuria nors Pa- 
baltijos provincijų, susidu- 
riančių su Rusija apie liedi- 
mą pergabenti deportuoja- 
mus Rusijon; taigi valdžia 
laukia Bufrdo kelionės pa- 

baigos. 
į ITALAI PRIEŠINGI SU 
JUGOSLAVIJA. TARTIS. 

Rymas, sausio 8 d. —| 
: Laikraštis Giornale d'Italia, 
;rašydamas apie patarimą 
italams tiesiai tartis su Ju- 
;goslavija Adrijos pakraščio 
|klausimu, sako, kad iš to ne- 

j galima laukti nieko gero. 
(Girdi, jugoslavai perdeda 
jiems Puolamas teises ir 
jų nesąmone y reikalautai 
įžeidžią Italijos jausmus, 
(garbę ir teises iki tokio laips 
inio, kad su jais negalima net 
'tartis. 

PLIENO 
streikas 

oficialiai 
ATŠAUKTAS 

Pittsburgh, Pa,, sausio 8 
d. — Streikas plieno fabri- 
kuose ir clomnuose iššauk- 
tas rugs. 22 d., kuriame iš- 
pradžįų dalyvavo 367,000 
darbininku, šiandien vaka- 
re oficialiai tapo Čia atšauk-j 
tas ~alies komiteto po susi-j 
rinkimui prasitęsusiam visą; 
dieną. 

Paskelbimas apie šalies 
komiteto nutarimą yra tele- 
gramoje, pasiųstoje Am. 
Darb. Fed. sėdybon Wash- 
ingtone, į visus tarptautinius 
užinteresuotų unijų viršinin- 
kus ir organizatorius vi- 
suose streiko distriktuose. 

ANGLIJOS KORIKAI REI- 
KALAUJA DAUGIAU- 

MOKESTIES. 

Londonas, sausio 8 d. — 

Anglijos iviešieji budeliai 
pareikalavo daugiaus mo- 

kėsties; jų reiklavimą įtei- 
kė vienas jų narys žemuti- 
niam butui. Jis gavo paža- 
dėjimą, kad į jų reikalavi- 
mą bus atkreipta doma. 

Neseniai budeliams tapo 
uždrausta imti toji virvė, 
kuria pasmerktinis pakaria- 
ma. Šitas virves budeliai pa- 
siimdavo ir parduodavo 
įdomybių rinkėjams už ge- 
rus pinigus ir turėjo iš to 

nemažą pelną. 

IŠGYDĖ 70 VAIKU NUO 
MIKSĖJIMO PER 10 

DIENU. 

Buffalo, sausio 8 d. — Iš 
aštuonių dešimtų mikčiojan- 
čių vaikų septyniosdešimts 
tapc šiądien pripažinti išgy- 
dyti, pasibaigus pirmam kur 
sui mikčiojantiems, kurį ve- 

da švietimo komiteto pridė- 
tinis skyrius. Kiti 10 vaikų 
mikčioja mažiaus. Kursas 
tęsti per dešimtį dienų po 
vieną valandą kasdien. 

Du milijonu auksinu 
pasiusta Lietuvon 

Talkininkai traukia Vokietija 
atsakomybėn už vagystes 

Pabaitijoje. 
DU MILIJONAI AUKSI- 

NU PASIUSTA LIE- 
TUVON. 

Lietuvos, Finansinė Misi- 
ja pranešė "Lietuvai" sekan 
čia malonią žinią. 

"Surinkus už Lietuvos 
Laisvės Bonus pinigus Fin^n 
sinė Misija nelaiko sudėjus 
čia j bankus, bet jau pasiun- 
lė Lietuvon. Jau likosi, 
pasiųsta k a b 1 e g r a- 

m u Lietuvos valdžiai du 
milijonu auksinų." — | 

TALKININKAI TRAUKIA 
VOKIETIJA ATSAKOMY- 

BĖN UŽ VAGYSTES 
PABALTIJOJE. 

.-r— i 

Berlinas, sausio 8 d. — 

Talkininkų šalių misijos 
galva, gen. Niessei, kaip iš 
patikimų šaltinių praneša-' 
ma, rugojo vokiečių kabine- 
to nariams, kad gen. von, 
Eberhardt, paskirtas vokie-' 
čių valdžios pasekėju gen. I 
von der Goltzo specialiam. 

tikslui priversti geležinę di- 
viziją ir kitus maištuolius 
-kareivius grįžti Vokietijon, 
vietoj gelbėti talkininkų ša- 
lių komisijai tame dalyke, 
pats daugelyje dalykų nu- 

sikaltp talkininkų atsto- 
vams. 

Kabinetas bando sušvel- 
ninti aštrėjančius santikius 
su augščiausia taryba. 

Gen. Niessel, girdi, pasa- 
kė ir pareikalavo, kad vo- 

kiečų \ aidžia negaišinusi 
laiko sugrąžintų tą nuosavy 
bę, kurią paėmė ir sunaiki- 
no von dei Goltzo plėšikai 
būdami Pabaltijos valstybėj 
se. Jis paduoda apštį veža- 
msios medžiagos, kuri turi 
hi/ti sugražinta už tuos taru- 
kinius, kurie buvo pasiųsta 
Vokietijon ir apštį sunai- 
kintos amunicijos, kuri prie- 
šingai Eberhardto raštu pa- 
darytai sutarčiai tapo sus- 

proginta. 
Jis taipgi reikalauja, kad 

nusikaltusieji aficieriai ir 
kareiviai butų nubausti. 

. BRAVORNINKAI EINA 
PRIEŠ "SAUSAJi" 

PATAISYMĄ 

Providence, R. I., sausio 
8 d. — Šiądien čia Suv. Vai-1 
stijų apskričio teisme tri- 
juose nusisukundimo projekj 

| tuose reikalaujama draus-, 
mes suvaržymui federalių 

j viršininkų Rhode Island vai 
'stijoj, kad jie prisidengda- 
mi priverstines blaisybės Į- 
vedimu visoj šalyj netruk- 
dytų dirbimą ir pardavinė- 
jimą nesvaiginančių salyk- 
linių gėralų. 

Porjektuose ypatingai už- 
puolama Volsteado aktas, 
kuris savarankiai ir prie- 
spaudos tikslais pareiškia ir 
paskaito svaiginainčiais tuos 
kurie nesą svaiginančiais. 

WALSH KRITIKUOJA 
KANSASO PROJEKTĄ 

[ PRAMONINIO TEISMO. 

Topeka, Kan., saus. 8 d.— 
Prie didelės minios darbinin 
kų pusės gynėjas Fr. P. 
Walsh Kansaso atstovų bu- 
te šį rytą kritikavo pramoni- 
nių santikių teismo projektą. 

Jis nurodė, kad jame nė- 
ra nieko gera, o blogų pu- 

įsių pilna. 

i Jis užsimoja ant teisės 
visų gamintojų; jis yra 
priešingas konstitucijai ir 
yra užsimojęs visai panai- 
«kinti darbininkų organiza- 
ciją. 

NAUJAS ŽEMĖS DREBĖ- 
JIMAS JAUSTA MEXICO 

MIESTE. 

Mexico Miestas, sausio 8 
d. — Nauji žemės drebuliai 
vakar buvo jaučiami čia ir 
žmonės bijosi, kad tai gal 
virpuliai naujo žemės drebė- 
jimo Ori žabos kalno apy- 
gardoje. Jokių žinių iš rytų 
negauta ir žmonės vis dar 
apimti baimės. 

Sulig esančios arti šito 
miesto astronomines obser- 
vatorijos užžymejimų drebė- 
jimas tębėsi tris minutas. 

Skaitlius žuvusių nuo že- 
mės drebėjimo subatoj va- 

karinėj Vera Cruzo valsti- 
jos dalyj ligšiol siekia 2,000 
ar daugiau. 

BUS ĮSTEIGTA orake- 
LIS TARP WINNIPEGO 

IR ST. PAULO. w 

Winnepeg, sausio 8 d. — 

Šiandien buvo užreikšta, 
kad ateinančią vasarą bus 
įsteigta susinėsimas oru tarp 
Winnipego ir St. Paulo, 
Viena stočių bus Grand 
Fork$e, kuri bus pasiekia- 
ma iš šito miesto už devynių 
dešimtų minučių. 

ORAS. 
Chicagoje ir apielinkėje. 

Šiandien nepastovus, gal 
snigs; subatoj gražu. 

Saulėtekis, 4:18 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:38 vai. vak. 
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PRIEŠ GRĮŽTANT "NAMO'' APSIGINK- 
LUOKIM REIKALINGAIS ĮRANKIAIS. 

Nuolat pasitaiko girdėti nusiskundi- 
mus delei nepasekmių darbe arba visuome- 
niniame veikime. Nemažai yra ir tokių, kurie delei nepasisekimų gyvenime "inpuo- la" ] desperaciją ir niekuomet neranda 
linksmos valandos; tuli, nepemešdami to 
nepasitenkinimo savo gyvenimu, padaro 
;jam galą. Žinoma, daugiausiai tas paste- 
biama jaunuolių tarpe. 

Paprastai visų gy\enimo nepasekmių priežastimi yra skaitoma "netikusi" tvarka, 
bloga ekonomine ir socialė padėtis—Ne- 
darant išvadžiojimų, galima pasakyti, jog 
istiesų yra "netikusi" tvarka arba soeia- 
liai-ekonominė padėtis. 

Tečiau žvelgiant j dalykų stovį giliau, 
mes pastebėsime, jog didžiumoje atvejų 
yra kaltas patsai jaunimas delei nepasek- 
mingo gyvenimo ir veikimo. 

Visiems aišku, kad pergalėjimui prie- šo reikia žinoti to pirešo tvirtumą ir jo 
pozicijas, o kartu turėti tam reikalingus 
įrankius kovai su tuom priešu ir, prieg- 
tam, reikalingas žinias, kaip valdyti tuos 
įrankius ir kokiu budu veikti prieš priešą, 
imant domon visas aplinkybes. 

Žmogaus gyvenimas — tai yra kova 
už buvį, kova su įvairios rųšies priešais, 
kuriuos žmogus sutinka ant kiekvieno žin- 
gsnio savo gyvenimo tako. Taigi žmogus 
toje gyvenimo kovoje pirmiausiai turi ap- 
siginkluoti žiniomis, mokslu, turi, taip sa- 

kant, pasiimti į rankas negęstantį žibintu- 
vą, kuris aiškiai apšviestų jojo gyvenimo 
taką. Turint tą omenyje, jaunuomenė 
privalo dėti visas pastangas ingijimui ži- 
nių, ingijimui abelnos apšvietos. 

Čionai Amerikoje tą nesunku pasiek- 
ti. Reikia tik norėti. Juk čia tiek liuoso 
laiko, ir kiekvienam lengvai prieinamos va- 

karinės mokyklos, knygynai, paskaitos, pra 
kalbos. Priegtam, jei kurie negali pasinau- 
doti angliškomis įstaigomis, tai jiems pa- 
galbon stoja lietuviškos mokyklos, lietuviš- 
kos paskaitos, lietuviški knygynėliai. Trum- 
pai tariant, kiekvienas jaunuolis ar jaunuo- 
lė gali mokinties, lavinties, šviesties, — jei 
tiktai jis ar ji to pageidauja. 

Dabar minios lietuvių ir lietuvaičių 
ruošiasi "namo"... Vieni sako: "Trauksim 
Lietuvon sykiu su išlekiančiais paukščiais''. 
Kiti —: "Sugtįžšim Lietuvon, kuomet ji 
bus visame savo gamtos gražume". Treti, 
narsesnieji —: "Važiuosim Lietuvon prie 
pirmos progos, nepaisydami tenykščio vai 

go ir priešo, — padėsim savo viengenčiams 
vargelį vargti, liuosybę apginti, priešą iš- 

vyti. .. 
Abelnai, daug, labai daug jaunuolių > 

yra pasiryžusių grįžti Lietuvon, ir tai dau- j 
giausiai mano grjžti greitu laiku. Taigi j 
visi tie, kurie yra pasiryžę atsisveikinti su, 

šiuom kraštu, privalo tą trumpą laiką pa- 

švęsti rimtam, intemptam mokinimuisi, la- 
vinimuisi, švietimuisi. Jaunuomene turi iš 
naudoti savo gerovei visas jai prieinamas 
progas. 

Per penkis-šešis mėnesius daug dar ga- 
lima padalyti — galima nemažai pasemti 
abelnos apšvietos, galima taipgi pasisavinti 
ir atskiruose amatuose. Juk kiekvienam 
bus malonu panivežti Tėvynėn daugiau 
žinių, daugiau prityrimo, — taip sakant, 
daugiau protinės "amunicijos". Tegul 
nei vienas iš jaunuoliu, ypač manančių greit 
važiuoti į Lietuvą neleidžia dykai laiko, 
'"egul kiekvienas visados turi omenyje, 
Kad laikaS — tai protinis ir medžiaginis 
turtas. Kas nesinaudoja tuom turtu — tas 
skriaudžia patsai save. O kas skriaudžia 
patsai save — tas negali jausties laimin- 
gu, tas negali išpildyti savo priedermių... 

Kartu su dvasiniu turtu jaunuomenė 
turi semti ir grynai medžiaginį turtą, t. y., 
turi taupyti sunkiai r.žciirbamus centus. 
Kiekvienas ar kiekviena iš pas1'ryžusių 
grįžti "namo" turi atsiminti, kad Lietuvoje 
viską reikės pradėti išnaujo, kad tenai 
viską prisieis atstatyti, pertvarkyti. — O 
juk delei to viso reikės nemažai pinigų. 
Kiekvienas centas turės Lietuvoje didelę 
reikšmę. Juk dabar kiekvienas uždirba 
gan gerai,— taigi galima lengvai sutaupyti 
puikią dolarių k**uvą. O sugrįžus Tėvynėn 
su žiniomis ir dOiariais nesunku bus pradė- 
ki naują gyvenimą... Iš to bus nauda ir 
pačiam ir kraštui. Taigi taupykime cen- 

tus, kad kuodaugiausiai jų parsivežtume 
Lietuvon. 

Taipgi labai didelę reikšmę jaunuo- 
menės gyvenime turi rimtas žiūrėjimas į 
patį gyvenimą ir į ateitį iv budo pastovu- 
mas. Daugelis jaunuolių Gavo gyvenime 
nato kokią tai aplinkybių žaismę, koki tai 
betvarkį aplinkybių pvnimąsi. Jie nieka- 
dos nepasistengia rimčiau pažvelgti į tą 
gyvenimą, į ateitį. Jie, taip sakant, gy- 
vena viena diena. Aiškus dalykas, kad 
panašus žiūrėjimas ; gyvenimą gali atnešti 
kiekvienam blogumą ir nepasokmes. Delei 
prisirengimo prie kovos su gyvenimo prie- 
šais, reikia žiūrėti rimtai į patį gyvenimą 
t kartu rengties prie reikalingo sutikimo 
visų priešų, visų nesmagumų ir trukdymų 
einant gyvenimo keliu. — Taigi jaunuome- 
nė — kartu su apšvieju ir pinigų taupymu 
—privalo rimtai žiūrėti į gyvenimą ir ap- 
galvoti eiti pirešakin tojo gyvenimo taku. 

Galop, taipgi neapkainuojamą svarbą 
žmogaus gyvenime turi žmogaus budo pa- 
stovumas. Žmogus be tvirto budo, be tvir- 
tos valios — tai prietikių, aplinkybių ir 
išviršinių įspūdžių verg°.s. Tokis žmogus 
yra panašus be irklų sėdinčiam luotelyje, 
kurį mėto į visas šalis nemielaširdingos jū- 
rės bangos 

Nepastovaus budo */ba silpnos valios 
žmogus negali nuveikti nieko rimto ir nau 

dingo. Jis mėtoki nno vieno sumanymo 
prie kito. Jis šiandien mano ir veikia vie- 

naip, rytoj kitaip. O juk mes žinome, 
kad tiktai tvirtas pasiryžimas, kietas dar- 
bas ir pakantrumas nriveda prie visapu- 
siškų pasekmių. Visus prakilnius ir ge- 
niališkus darbus, — abelnai imant, — at-i 
liko pastove ..s budo ir tvirtos valios asme- 

nis. 
Todėl, Ketuvių jaunimas privalo steng 

ties. išvystyti savyje budo pastai imą ir 
valios tvirtumą, — kadangi tas pagelbės 
kiekvienam pergalėti visas gyvenimo sun- 

kenybes, o kartu suteiks galę atlikti naudin 
gus darbus, kaip del savęs, taip ir d e1 vi- 

sų tautos narių. 
^ 

Tiktai apsitnnkhvc aukščiau įvardy- 
tais įrankiais lietuviai ir lietuvaitės gali 
grižti "namo" linksmi ir su viltimi ant pa-, 
sėkmingo eryvenimo ir veikimo naujai at- 

gimusioje Tėvynėje... 1 

| Pastabos-1 
i Išvados. | 

Tautos honcio apiskaitų 
reikale "Draugas" rašo, kad 
"Tautos Fondo sekr. p. R. 
J. Krušinskas, ką tik apgar- 
sino ištarmę bešališkų ne- 

lietuvių specialistų ponų 
Crowther ir Sheppard, vie- 
šų patikrintų specialistų, už- 
siimančių knygvedybos per- 
žiūrėjimu. T. F. sek pasi- 
tenkino tuomi, kad n .p. 
Crowther ir Sheppard išda- 
vė gražų liudijimą T. F. 
knygvedystės, bet jis, t. y. 
p. Krušinskas, nesuvedė į 
vieną krūvą, kiek T. F. in- 
teikė Tautos reikalams, o 

kiek suvaitojo politiškiems 
reikalams. Čia mes bandy- 
sime tą padaryti patys". 

Toliau "Dr." redaktorius 
ir "bando suvesti i vieną 
krūvą". Tiesa, paduodama 
tik, kiek "išėjo" tiems Lie- 
tuvių Tautos reikalams". 
Tečiaus tai nėra apiskaita, 
0 tiktai maža ios dalis. 

1 ** 

Švedų žurnalistas Nielsen, 
kaip. praneša "Pr. L. B.", 
tarpe kitų miestų Mažojoj 
Lietuvoj aplankė ir Klaipė- 
dą, idant arčiau pažinti lie- 
tuvius ir jų tautines ypaty- 
bes. Pakelyj vien?s vokie- 
čių aficierius pakvietęs ji į j Karaliaučių, kur jis savo 

"centralėje" pažadėjęs su- 
teikti žurnalistui visas infor- 
macijas apie lietuvius. Te- 
čiaus p. Nielsen nuo užkvie- 
tinio atsisakęs, pastebėda- 
mas, kad jis panašiu budu 
ir Švedijoje sėdėdamas butų 
galėjęs parsitraukti iš "cent 
ralės" žinių ir informacijų 
apie lietuvius. Aficierius 
"padaręs ilgą veidą ir pra- 
puolęs". 

P-s Nielsen išsireiškęs, 
kad jis ingijęs Klaipėdoje 

I puikių įspūdžių ir tvirtai ti- 
kįs, kad greitu laiku Švedi- 
ja galės vesti plačią preky- 
ba su Prūsų Lietuva. i 

i 

Priegtam, švedų žurnalis- 
tas pastebėjęs, kad lietuvai- 
čių tautiški rūbai labai pa- 
našus j Švedijos mergaičių 
tautiškus rubus. 

J.ndomu pastebėti tą, kad, 
sulyg Nielsen, Lenkijai šve- 
dai neišsitikią;—jie maną, 
kad ji po 10 metų nusigy- 
viansianti, kadangi dvarinin 
kai ir bajorai patįs nedirbą! 
ir tik plačiąsias miniąs iš-' 
naudoją. 

4 | 
P-s Nielson pavelijęs Ma- 

žosios Lietuvos lietuviams 
,kuogeriausios kloties... 

Pagelbėkime Savo Giminėms Lietuvoje. 
Pastarųjų penkių metų bė 

gyje mes Amerikos lietu- 
viai visiškai atskirti nuo sa- 

vo giminių negalėjome su- 

teikti jiems pagalbą, negalė- 
jome laiškais susižinoti, to- 
kiu budu musų seneliai, se- 

sers ir broliai liko be jokios 
globos. Nepersenai, kuomet 
laiškus pradėjome siuntinė- 
ti, daugelis iš musų, o gal 
ir visi jai> sužinojome, kame 
ir kokiame padėjime musų 
giminės esti, bet pašalpą ir 
iki šiai dienai suteikti jiems 
negalėjome. 

Daugelis taip vadinamų 
bankų, bankierių ir agentū- 
rų skelbė ir skelbia, buk per 
jų tarpininkystę pinigai- 

i pašalpa nueina vison Euro- 
pon ir į Lietuvą. Bet, ger- 

biamieji, į Lietuvą pinigų 
siųsti dar ir dabar negalima. 
Nebūkite tokiais šiaudadu-' 
šiais, nesiduokite save ap- 
gaudinėti, visiškai atsisaky- 
kite į tam panašias vietas 
eiti, neatkreipkite jokios do 
mos į jų trukšm ingus ap- 
skelbimus, bet jeigu ištikrų- 
jų, mielas brolau ir sesuo, 
nori saviškiams pagalbą su- 

teikti, tai nusipirkęs Lietu- 
vos Valstybes Pašto markių 
kad ir už $100.00 pasiųsk 
giminėms. 

Tik-ką atvykusi Ameri- j 
i 

Siųskite Dovanas Savo Giminėms 
Iškirpę žemutini kuponą, su pinigais pasiųskite j} L. N. Fondan žemiau nurodytu adresu. 

Lietuvos Neprigulmybes Fondas 
apsiėmė patarnauti Lietuviams, kurie nori nusiųsti dovanas savo giminėms Lietuvon. Prisiųskite pinigus žemiau nurodytu adresu, o gavę Lietuvos Valstybės Pašto markes ir pasiuntę jas savo giminei registruo- tame laiške, padarysite jam dovaną, nes Lietuvos Valstybės Pašto markės bus išmainomos J pinigus iki 1 d. Liepos, 1920 metų. Už 1 lietuvišką auksinų reikia mokėti 25c., už 100 — $25.00 ir tt. Lietuvos 
Valstybės Pašto markių turime po 10, 15, 20, 30; 40; 50 ir 60 skatikų, taipgi po 3 ir 5 auksinus. 

LIETUVOS NEPRIliULMYBES FONDAS 
307 W. 30th St., New York, N. Y. 

L. N. F. Sekretorė. 

Aš 

prisiunčiu $ c malonėsite man prisiųsti Lietuvos Pašto markių auksinų šiuo 

adresu: No Gatvė 

Miestas Valstija 

kon Lietuvos Finansų Misi- 
ja atvežė Lietuvos Val- 
džios įduotų Lietuvos Vals- 
tybės Pašto ^markių ; po 10, 
15, 20, 30, 40, 50 ir 60 ska- 
tikų, ts.ipgi po 3 ir 5 aukdi- 
nus. Minėtas Liet. Valstybės 
Pašto markes galima bus 
Lietuvoje išmainyti į pini- 
gus. 

Šitos markės yra naves- 

tos Lietuvos Neprigulmy- 
bes Fondui, kad apversti i 
pinigus. Valstybei pinigai 
yra reikalingi tuojaus, dėl- 
to šitos markės turi buti iš- 
parduots bėgyje poros mė- 

nesių. Norėdami paremti 
Lietuvos Valstybės reikalus 
ir sušelpti savo gimines 
Lietuvoje, tuojaus nusipir- 
kite Lietuvos Pašto markių 
ir siųskit registruotame laiš- 
ke savo giminėms. Ten jū- 
sų giminės gaus pinigus nuo 

Lietuvos valdžios už tas mar 

kes. Čion niekas nuo Jusų 
aukos neprašo, tik šelpkit 
savo tėvus, brolius, seseris 
tiesiog, o paremsit ir Lietu- 
vos Valstybės reikalus. Tas 
reikia daryti urnai, nes Lie- 
tuvos Valdžia paskyrė tam 
reikalui tik šešis mėnesius. 
Kurie Amerikos lietuviai 
nepasinaudos proga bėgyje j 
šitų trijų mėnesių, neišpirks j 
tų Pašto markių tuojaus, 

tai vėliaus Liepos mėnesio 
nusiųsto:: "markės neturės sa- 

rv'o vertės. 

Lietuvos fteprigulmybes 
r ond&b kairo visuomenės į- 
staiga patarnaus Tamstai 
visiškai dovanai. Norėdami 
nusiųsti pinigų savo gimi- 
nėms, išpirkit "Money Or- 
derį" ant Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondo ir pasius- 
kit sekretoriaus adresu, kaip 
žemiau nurodyta kupone. 
Išpildyk tą kuponą, kaip yra 
reikalaujama, atsakydami 
ant visų klausimų ir atkir- 
pę prisiųskit kartu su pini- 
gais, u Pašto markės bus 
Jums prisiųstos. 

Lai Lietuvos Laisvės Var- 
pai užskambina Lietuvos 
nuvargintiems žmonėms! 
Siųskit jiems dovanas ir tai 

siųskit šiandien be atidėlio-* 
jimo, o pagelbėsite savo gi- 
minėms ir pagelbėsite Lietu- 
vos valdžiai susitvarkyti. 

Čekiai, Money Orderiai 
turi buti išrašyti šiaip: Lie- 
tuvos Neprigulmybes Fon- 
das ir pasiųsti sekančiu ad- 
resu : 

Lietuvos Neprigulmybes 
Fondas 

307 W. 30-th Str., 
New York City, N. Y. 

Per Kovą į Laisvę. 

(Tasa) 

Jie ateina ne jusų lai- 

me in išgavimu rūpin- 
tis, kuriuo jie griebiasi, bet! 
jusų turtu ir gerybių atimti: 
atemc jusų Inb], jie savo ver- 

gais laikys jus per amžius. Jie 
mokins ir >kelbs jums.išmin- 
tingus įsakymus, #irs dorą ir 

teisę, bet patys jų neseks; jie 
jums aiškins mylėti savo arti-! 
111.7, kaipo pats save, bet patys! 
bus kupini žmogaus neapykan- 
tos, gers jusų kruvinas ašara*] 
ir maitinsis jusų kruvin a pm-! 

t n m mm m į j 

Teciaus dieną-naktį vokie- 
čiams dirbdami, nepatenkinsite 
jus 111 kraugeriu įnorių. Jiems 
ranka pamojus, jus patys žiny- 
čias išnaikinsite. Šventa te vi; 

ugnį siusite, tėvu prabočių j 
kapus' isarsite, šventus ąžuolus 
iškirsite, versmes, raistus, ku-j 
riais jus gindavotčs nuo jų, iš- 
džiovinsite. Jus sav; tikru sius 
amžinuosius dievus užmiršite, 
savo lauią pražudysit, 

Jie jus apjuoks, išniekinsi 
r,v,i;n Vi unnrnnus! 

būdą ir varu brukf jums savo 

ipri čius, savo nedorybes. Jusų 
vargai, kruvinos ašaros jų ne- 

pamainys. Saulės amžius jiems 
vargausite, bet jokio savo bū- 
ties pagerinimo iš jų nesulauk- 
site. 

Pažvelkite tik, ką padarė si- 

lietuvių giminėmis kalavijuo- 
čiai Padauguvyje ir kryžiuo- 
čiai Lietu.v s vakaru šalyje. 
Ten žmonės kasdien ašarose 

skęsta ir dideliausius vargus 
vargsta.' Taksai pat tatai liki 
mas ir mus laukia, jei galingas 
lietuvio kardas ir kirvis iicsu-į 
trupins tų kraugerių galybęs. 
Piktai mirtina kuva gali išgel- 

bėti mušti pavergtuosius kraš- 
tus ir mus pačius. Taigi Į kovą- 
i kova u/ laisvę ir tf.vynę. nes 

'Pilė \'t&k tčiuLiiiiri^us, 

Šiandien prisiekime savo die 
•vams užtarėjanis ir vyriausiam 
dievui Perkūniji ar savo pa- 
vargtuosius kraštus atvaduoti, 

'patys laisvais pasilikt,ar mirti. 
Šita spindinti skuĖ. tie žalieji 
kalnai, los sriatjhosics upes liu 
dys mūsų ainiams, jog aš jums 
teisybę kalbėjau, Už teisybę 

mes ginklą pakėlėme, už teisy- 
bę bei savo teišeis mes ir ga.lvaS 
padėsime. 
Jei b ta bus kuriam mus žu 

ti, linksitimkimėg aug'š'tybėse su 

savo dievais; griaudžios vaidv 
lo kanklės žHemį-vasarą minės 
musų žygius, drąsą bei patva- 
rumą Lietuvos »iiiams, žadins 
juose laisvės meile ir mušu vie- 
loje stos Lietuvos laisvės sau- 

goti ; džiaugsis ištisu kaulai, jei! 
F 1' 1 

-f tttViii ikeėricumuv aarvs 

sutrupinę savo geležinius pan 
čius, laisvi eidami pro salį, su- 

stos ties musų kapais ir mus 

paminės: "čia guli narelis ze- 

| maičiai, lietuviai ir genieji pru- 
sai, kurie velijo geriau mirti, 
negu kryžiuočiams vergauti." 

Ir kreipdamasis prie dievu 
stovylu, a žuoli'j uoksuose stcfvin 
čių, dievu tarnas toliau tęsia: 

—O jus amžinieji dievai ir 
dievės, tikrieji musu užtarvt>* *■ 

r. \ 
jai, regite, jog už visu brangiau 
sią turtą — laisvę mes savo 

galvas padėsime, ir ui vyriau- 
sias dieve, Perkūne, kuriam 
mostelėjus saulė dreba, juros 
sujuda, stiprink mus savo ga- 
lybe kovose su priešais baisiau- 
siais ir gandink juos Savo deši- 
ne. Garbino tave lietuviai nuo 

i\j rriYmVi'S. 

i staigia suteik busiančiose kovo 
s,. 

Prisiekiame; tau ginti tavo 

guodžiamąją mušu žemę iki 
Savo paskutinio atdusio. Jei 
kuris mūsų taip nesielgtų, duok 
dieve, kad jis mėlynas paliktų, 
kaip la anglis, kaip kietas,' 
kaip tas akmuo, taip sudžiūtų, 
kaip ta lazda ir žudyk jo žm 
ną, vaikus, gyvulius čia ir te-į 
nai amžinai. pirmas dedu* 
save tau ant aukuro, išklausyk 
mus dieve Perkūne.. 

N'utilo vOčioio seneli» kal- 
ba, jau nebesigirdi jo žadinan- 
čių įvirtų žodžių, tiktai aukos' 
ugnis ant1 aukuro liepsnoja ir 

galingiau už viską prakalba 
kiekvieno kareivio širdyje: 
"mirti, ar tėvynę U vaduoti." 

Y 

mene, prisiekusi mirti ar tėvy- 
nę atvaduoti, ratuodama svei- 
kina savo riki ir, torimytams tri 
my tuoj ant, skirstosi eilėmis iš 
Lietuvos žinyeios ir jau trem- 

pia savo greitais žirgais lygiui) 
sius Lietuvos laukus, viešuo- 
sius kelelius, jau žygiuoja per 
girias gireles priešų link. 

Dar kiek laiko ir kris ir įsi- 
smeigs lietuvio vilvčia piktojo 
priešo širdin, žaibuos kalavijų 
ugnys, poškės ragotinės j prie- 
šų kaulus luždamos, suirs prie- ^ šo geležinės eilės, gaus jos mir 
tina smūgį, ir pergalės ir lais- 
vės dainą vėl praskambės po 
Lietuvos šalį, po samanotas bu 
kužes ir tamsiąsias giružes, vi- 
sur skleisdama didi džiaug'smn 
ir laime. 



Karžygio Kapas. 
Rausva saulelė leidosi už to- 

limų kalnu, auksurxlama po 
lauką išmėtytų pusių viršūnes, 
pušys savo ilgomis ir skaroto- 
mis sakomis metė ilgus, plačius 
šešėlius ant smėliuotų kapų, ku 
rių buvo daug lauke. Ir jau 
blizgėjo vakaro rasa ant rude- 
nio voratinklių, išdraikytų tarp 
pageltusių žolelių, kur-ne-kur 
gavusių prieglaudą ant įdubu- 
sių smėlio krūvelių. 

Vienas kapas nebuvo atsiek- 
tas plataus pusių šešėlio ir sa 

vo plonu iš šakų sukaltu kryže- 
liu klojo ilgą šešėlį, it kartį, 
skersai dulkėto keliu, prie ku- 
rio jis buvo. 

Iš visko matėsi, kad jau kai 
kurį laiką čia niekas neardė 
viešpataujančios tylos, nes gi- 
lios arkliu ir žmonių pėdos ke- 
lio smėlyj buvo tankiu vora- 

tinkliu pripainiotos. Dabar ant 

jų kabojo Smulkus rasos lašai 
tartum ledo krisleliai. Jei tik 

^coks nežinia išgąsdintas kuo 
bakelis kaikuomet perbėgo per 
lauką, šokinėdamas per gra- 
natų duobes, apkasų griovius 
ir aštrias išdraikytas vielas; 

arba vėl rudens paukštelis, nu- 

sileidęs ant kapo, jieškojo ko 
nors gurkleliui ir, mėtydamas 
smailią uodegaitę, išreto čirš- 
kėjo. 

Kaž 'kur dejavo žemė.... 
Nesenai, buvo čia pragaras 

žmonių piktumu sukurtas. Jis 
viską be pasigailėjimo vertė ir 
naikino, kas tik jam pakelyje 
stovėjo. Ir iš žydinčių sodybų 
su vaisingais sodnais ir mede- 
liais apsodintų kelel'H liko tik 
parūkęs niu karščio suplyšęs 
akmenų ir kelmų vaizdas. Kur 
kadaise buvo suoleliai pa obeli- 
mis, ant kurių gakjai ramiai 
po dienos darbo pasilsėti, da- 
bar tik gilias duobės su isvers> 
tomis velėnomis. 

Ir teko kaikuriems tame pra 
gare savo galvas padėti ir jų 
kapai dabar margina savo kry- 
žiais duobėtą lauką. 

O gi tas kapas, metantis il- 
gą šešėlj skersai dulkėto ke- 
lio! Kodėl jis mums taip arti- 
ns ir brangus? 

... Ant jo skersinio stovi, 
....o lietaus ir laito išplūkęs, 

nepratusia ranka parašytas už- 
rašas: ''....už Lietuvą mi- 
rė". Vardas ir laikas mirimo 
buvo neišskaitomi. 

Tai šit kas užgauna sielos 
jausmus, sukelia gailesio ir ne- 

apykantos ugnį! 
Tai šit kas taip artimu ir 

brangu! 
Kiek giliausios prasmės turi 

tie žodžiai, išbraižyti nemoky- 
ta pri<e žagrės sutrinta ranka. 
Kryželis gi taip menkas,, bet 
tokios didelės reikšmės. 

Tuose žodžiuose jaučiasi tau 
tos dvasia. Perskaičius juos, 
niekaip nesinori tikėti, kad 

taip brangi auka tėvynės au- 

kurui padėta, nueitų niekais. 
Kiek džiaugsmo ir gailesio 

sukelia krutinėję ta smėlio krū- 
velė ir įbęsta,s į ją mažas kry- 
želis! Tr norisi taippat gulti pc 
smėliu, l>et tik gelbėti kiek tė- 

vynei, bet tik galėtum duoti 
ntu-s mažą. jiegios dalelę jos seVj 
mingam gyvenimui, bet tik ži- 
notum, kad sena močiutė ir jau 
na sesutė lies žemčiūgo ašarė- 
les na iš priespaudos, tie iš var- 

gu bei vergystės kančių, bet iš 
džiaugsmo ir laimės, jog jos 
sūnelis ar lamelis padėjo tė- 

vynę iš amžių verguvės išva* 
duoti ir gultum po tuo kryže- 
liu, žinodamas, jog jos savo 

maldose ir sapnuose tave mi- 
nės ir ka,d Lietuvos vardas bus 

gerbiamas pasaulio tautų tar- 

pe del'ei jos sunu narsumo. 

("Kar. .2."). 

| TRUMPA! ! 

| KALBANT ,! 
•••••• T v 

Čili tvirtina, kad Čilo sala, 
ties vakariniu jos pakraščiu 

pra vieta', kur pirmiausiai at- 

įsirado bulvės ir kad jos augi- 
nama ten nuo penkiolikto šimt- 

I mečio pradžios. 

| Kalifornijos išradėjas gavo 
! patentą kaukei apsaugoti vei- 

|dą nuo karvės mataškojimo 
uodega, ja bemelžiant. 

Vietos valdžia Vengrijoje 
| žada statyti dirbtuvę istrauki- 
mui aliejaus i.š dynų sėklų. 

KAREIVIŲ DAINA. 
(Skiriu karužai Sidaravičiui). 

(Vienas) Tekėjo saulele pro debesėli. 
(Choras) Vai tai, vai tai, pro debesėlį. (2 kartu). 

Mus rusai raudoni puolė pašėlę. 
Vai tai, vai tai, puolė pašėlę. 

Skaisčioji saulelė nebespindėjo. 
Vai tai, vai tai, nebespindėjo. 

Ją dūmai aptemdė, žemė drebėjo. 
Vai tai, vai tai, žemė drebėjo. 

Mažutį būrelį apsupę rusas. 
Vai tai, vai tai, apsupė rusas. 

Jam siūlė nelaisvę vieton kapo. 
Vai tai, vai tai, vietoje kapo. 

"Draugai", karužas drąsiai suriko. 
Vai tai, vai tai, drąsiai suriko. 

"Tarp musų kareivių nėr išdaviko!" 
Vai tai, vai tai, "nėr išdaviko!" 

"Mes ginsim tėvynę kolei numirsim". 
Vai tai, vai tai, "kolei numirsim". 

"Bet rusų nelaisvės mes nepritirsim". 
Vai tai, vai tai, "mes nepritirsim". 

Ir gynės kareiviai sekdami vadą. 
Vai tai, vai tai, sekdami vadą. 

Karužo drąsybėj pajiegų rado. 
Vai tai, vai tai, pajiegų rado. 

Nelygioj toj kov,oj vadą nušovė. 
Vai tai, vai tai, vadą nušovė. 

Bet musų kareiviai rusus nukovė. 
vVai tai, vai tai, rusus nukovė. 

Raudona saulutė vėl sužibėjo. 
Vai tai, vai tai, vėl sužibėjo. 

Jaunieji narsuoliai vado "liūdėjo. 
Vai tai, vai tai, vado liūdėjo. 

Kar. ž." 

Įt m » K * »»».»<«« »>m m m 

! Iš Gyvenimą i 
• Lietuvių Amerikoje | 

DETROIT, MICH. 

Paskelbus Lietuvos Bonų 
pardavinėjimą, L. N. F. sky 
rius išrinko komisiją pasi- 
tarti su T. F. skyriumi apie 
sudarymą bendro komiteto 
bonų pardavinėjimui. Tą 
pačią dieną — gruodžio 21 
d. — bažnytinių dr-jų są- 
ryšis taipgi turėjo susirin- 
kimą ir sudarė komitetą. L. 
N. F. skyriaus komisija nu- 

vyko pas katalikų bei jų 
draugijų galvą — kun. Ke- 
mešį pasitarti apie sudary- 
mą bendro komiteto. Ke- 
mėšis užreiškė, kad jis į 
bendrą veikimą nemanąs 
eiti; kas sau, esą, bus ge- 
riau. Tuomet iš tautininkų 
pastebėta, kad darbas, kurs 
apeina nekokią vien parti- 
ją, bet visus lietuvius, jei 
bus dirbamas kas sau, tai tik 
sukels demoralizaciją tarpe 
vietos lietuvių ir vieni ant- 
riems pakenks, ir kaipo lie- 
tuviai jie (tautininkai) ne- 

maną organizuoti atskiro ko 
miteto, o pirks tiesiai is 
centro. Tuomet Kemėšis 
prižadėjo pasitaręs, su sa- 
vo komitetu, pranešti vė- 
liaus savo planus. Vėliaus 
tapo pasiūlyta rezoliucija 
sudaryti koalicinį komitetą 
ir kas sau (taut. ir kat.) po 
subkomitetį. Abi pusi kas 
sau lenktynuodamos parda- 
vinės bonus, o pinigai bus 
siunčiami per bendrą komi- 
tetą. 

Tautininkai turėjo savoj 
konferenciją, kurioj perma-! 
tė, kad šitaip suderintas dar 
bas — lenktyniavimas, bė- 
giojimas vieni antriems už j 
akių — neatneš gausių vai- 
sių, — padavė katalikams 
tokią propoziciją: sūdai/ti| 
bendrą komitetą, arba, jei 
eiti lenktynėsna, tai pasi- 
skirsčius distriktais, ir t.t. 
Sausio 4 d. įvyko abiejų pu- 
sių konferencija. Ilgai čia 
ginčytasi, Kemėšis stovi už 
savo: dirbt paskyriumi, ir 
vis nepamiršdamas pasaky- 
ti, kad mums labiausia turi 
rūpėti,' kuodaugiausia bonų 
išparduoti. 

Tautininkai sako, jei mes 

norime kuodaugiausiai bo- 
nų išparduoti, tai turime 
dirbti bendrai. Kemėšis vis 
savo. Toliaus ima tautinin- 
kams prikaišioti jų vadus, 
kaip jie jį per spaudą ir žo- 
džiu šmeižia ir liepia savo 

įvadus suvaldyti. Tautininkai 
jam atsako, kad mes čia ne- 

atėjome pamokslų klausyti 
apie vadus.'bet tartis apie 
bendrą darbą Lietuvos pa- 
skolos veikime. 

Pagaliaus s Kemėšis ima 
ir... prisipažįsta kame jo 
baimė sueit ir bendrai veik- 
ti; ji yra būtent tame, kad 
tautininkai gali tapti kata- 
likų žvaigždėmis, o paskui 
skleisdami savo literatūrą 
patraukti katalikus prie sa- 

vęs. Girdi, jis apvaikščio- 
jęs veik visus Detroito lie- 
tuvius ir suradęs, kad dide- 
lis nuošimtis jau "atsimetu- 
sių" nuo bažnyčios. Kemė- 
šis pasiūlė tų "atsimetėlių" 
adresus, tarp kurių jis lei- 
džia tautininikams bonus 
pardavinėti, .'o jie, katali- 
kai tarp savęs. 

Tautininkai vieni nusikva 
tojo, kiti ramino prabaščių, 
kad tokios zlaoties nedarys, 
t. y. nevilios katalikų, kad 

j iie eitu pas tautininkus. 

brieže, kad dabar katali- 
kams lieka nuspręst. Tau- 
tininkai apleido susirinki- 
mą, gavę prižadą iš katali- 
kų puses, kad jie praneš 
apie savo nusprendimą. 

Sekančią dieną pasirodė, 
jog jie nutarė pardavinėti 
bonus atskirai tarpe savo 

pisekėjų. Ak, ta baimė, 
baimė!... 

Ką tautininkai darys, pra- 
nešiu. Uet. Pilietis. • • 

! WILKES-BARRE, PA. 

Gruodžio 3 d., čia buvo 
apsilankęs p. A. Račiūnas, 
su savo krutamais paveiks- 
lais, kuriuos rodė lietuvių 
senojoj bažnyčioj. 

Kaip kitais metais, taip ir 
šiuomi laiku skubinausi pa- 
žiūrėti paveikslų, tikėda- 
mas daug ko gero-naujo 
pamatyti, nes pernai p, Ra- 
čiūnas žadėjo daug ka gero- 
naujo, parodyti apsilankęs 
kitu kartu Wilkes Barreje. 
Bet šiuokart jis nieko Įdo- 
maus neparodė. Tiesa, pa- 
rodė paveikslus nekuriu 
Lietuvos valdininkų bei ka- 
reivių. Bet aios tai veik vi- 
si esame matę musų laikraš 
čiuose. 

P-s Račiūnas ragino wil- 
kes-barriečiuč rašyties prie 
judomų paveikslų bendro- 
vės, tik nežinau kokis buvo 
atbalsvs. 

Vienas keisčiausių dalykų1 
yra Račiūno nemokėjimas j 
lietuvių kalbos. Nejaugi p. i 
Račiūnas per tiek laiko va- 

žinėdamas po lietuvių ap- 
gyventas vietas, nepramo- 
ko nors kiek taisyklingos lie 
tuvių kalbos? Jo lietuvių 
kalbos žodynas susideda iš 
lenkiškai-rusiško žargono. 

Atėjo laikas ne tik mūsų 
in< Mgentams ravėt "usnis" 
iš r usų lietuviškos dirvos, 
bet ir mes, paprasčiausi dar 
bininkai jų neapkenčiam ir 
i'aujam jas ir pat šaknų. 

V. P 

CLEVELAND, OHIO. 

Gruodžio 25 d, Kalėdų die 
noje, pas vieną lietuvišką 
snr Alininką, .ant East 79 
St. ^jtiko kova. Šis smuk- 
lininkas užlaiko namieje da 
rytų nuodų degtinės. Tais 
nuodais vaišina daugiausia 
apielinkės lietuvius, tamsin 
damas jų protą, ir už tą at- 
imdamas iš jų paskutinius 
centus. Kalėdų dienoj links 
minosi dviejų pakraipų jau 
nuoliai, krikščionįs demokra 
tai, arba kuniginiai ir lais- 
vamaniai. Tarp jų prasidė- 
,'0 diskusijos, ir kuniginiai 
pasijuto apgalėtais. Pralai- 
mėję diskusijas kuniginiai 
pradėjo fizine kovą su lais- 
vamaniais. Laisvamanių bu- 
bo trjs, o kuniginių du syk 
tiek, tai pastarieji laimėjo 
kovą ir laisvamaniai turėjo 
bėgti iš smuklės. 

Tai tokis šios apielinkės 
jaunimas ir tokia jų apšvie- 
ta. 

Laikas butų susiprasti ir 
imtis tikros apšvietos, skai- 
tant geras ir naudingas kny 
gas ir laikrašęius, mokytis 
lietuvių rašybos bei skait- 
liavimo. Usnionietis. 

CHESTER, PA. 

Prakalbos. 
• 

Sausio 3, 1919 m. Švento 
Antano Italiįoaų bažnytinė- 
je salėje, ant W. Third st., 
nuo '7:30 vai. vakare buvo 
prakalbos, pabengtos "Lie- 
tuviu Mechanikų Sąryšio". 

linkai, sulvg kolonijos di- 
dumo. Pirmsėdžiavo vi- 
siems šioje kolonijoje žino- 
mas veikėjas, ir žymus biz- 
nierius Antanas Sinauskas. 
Kalbėjo J. Sagevičius iš 
Brooklyno, N. Y., ir Alex 
Reikow iš Philadelphia, Pa. 
Kalbos buvo gana žingei- 
džios ir publika atydžiai 
klausėsi. Po kalbų tapo 
suorganizuota L. M. S. kuo 
pa iš karto iš vienuolikos na 

rių, kurių kiekvienas pirko 
serus. Apart to, reikia pa- 
sakyti, kad prakalbos buvo 
pasekmingos visais atžvil- 
giais, ir kalbėtojais publi- 
ka buvo užganėdinta. 

Šioje kolonijoje lietuvių 
gyvena tarp trijų ir keturių 
šimtų. Turi dvi pašelpines 
draugijas; viena paprasta 
pašelpine, o antra Piliečių 
Klubas, kuris turi savo nuo- 

savą svetainę. 
Apart daugelio metalo iš- 

dirbystės fabrikų šiame 
mieste, yra ir audinyčių, kur 
dirba gana žymus skaitlius 
lietuvių, ir tarp jų randasi 
gerai išsilavinusių šioje iš- 
dirbysteje. Pas juos jau 
pirmiau buvo pakelta klau- 
simas, kad kaip nors suorga 
nizuoti audėjų ir verpėjų 
buri, ir įkurti šią išdirbystę 
Lietuvoje. Šiame klausime, 
poni A. Slivinienė klausė 
kalbėtojų kaip j tai žiuri "L. 
M. Sąryšis? Iš kalbėtojų 
paaiškinimo, kokius pama- 
tus turi užsibriežęs L. M. S. 
šiame dalyke, paaiškėjo, 
kad kaip tik atsiras ganė- 
tinas skaitlius šios srities 
darbininkų, kurie galės tą 
darbą atlikti, tuojaus bus 
siunčiama Lietuvon su rei- 
kalingomis mašinomis tą iš- 
dirbystės šaką užimti, nes 

tai yra begaliniai svarbus 
reikalas, yra verta jung- 
tis L. M. S., ir plačiau plės- 
ti šį klausimą. 

Am&tninkas. 

Darbininkų 
Baras. 

Anglijos batų ir čeyerykų 
taisytojų komitetas nori nusta- 

tyti apskritas mininiales algų 
kainas vyrams darbininkams 
už 48 valandų savaitę 21 metų 
amžiaus ir daugiau, $15.82; 
mažiaus kaip 21 metų amžiaus, 
$10.95; mažiaus kaip 20 metų, 
$9; mažiaus kaip 19, $7.79; 
mažiaus kaip 18, $6.57; ma- 

žiaus kaip 17, $5.35: mažiaus 
kaip 16, $4.38; mažiau kaip 15, 
$3.16. T'iipgi norima nustatyti 
viršlaikio kainos — laikas ir 

bertainis už pirmą valandą ir 
laikas ir pusė toliaus; dvigu- 
bas laikas už visokį darbą ne- 

dėldieniais ir šventomis. 

Nuo laiko pasirašymo po mu 

siu pertrauka skaitlius moterų 
dirbančių dirbtuvėse Franci- 

joj sumažėjo daugiau kaip 55 
uuoš. 

Sunkenybes padaromos nuo 

Ratinio pragyvenimo lėšų didė- 
jimo privertė naujosios Pietų 
V aisti jos Valdžią imtis savo- 

tiški* pieno pagelbėjimui dar- 
bininkams apribotomis j plauko 
mis. Amatinis komitetas su- 

skaito pragyvenimo lėšas vy- 
rui ir pačiai ir paskui vaiko 
užlaikymo lėšas ir kiekvieno 
pridėtinio vaiko šeimynoje, Ši-1 
taip nustatyta pragyvenamoji 

1 alga padaro pamatą, pagal ku- 
ri visos alginės kainos bus skai- 

I tomos. 

Miesto darbininkai Qttawu- 
je, Kanadoje, pareikalavo, kad 
jiems butų pakelta 10 centų j 

| vakindą. 

Bankų klerkai Limoje, Pe- 
ruvijoje, apleido darbą ir at- 
sisakė grjžti, jei jiems nebus 
pakelta nuo 30 iki 80 nuoš. 

Baigianties 1916 m. Angli- 
joje buvo 1,488 ppafcnoninės 
bendro veikimo, paskaidos ir 
gaminimo draugijos, turinčios 
vist) 3,563,769 narius ir viso 
dalių, paskolos ir atsargos ka- 
pitalo $379,283,992. 

Antwerpene prieš karę skait 
lius darbininkų, dirbusių ketu- 

riolikoje pramonės grupių, sie- 
kė nuo 20,700 iki 21,700, bet 
kovo mėn., 1919 m., šitas skait 
lius susitraukė iki 2,300. i 

Japonijoje yra suviršum 
'3,500 įstaigų šilkams išdirbti, 
kurios paskirstoma šitaip: S*:ir 

• stynas j valaknus, verpimas ir 
metimas. 

Nevv Yorko valgyklose vi- 
dutinėmis kainomis suviršum 
6,000 patarnautojų reikalauja 
minimalės algos po $20 į savai 
te. 

Švietimo komitetas Spring- 
fielde, Ohio, norėdamas, kad 
mokyklos atsidarytų į laiką, 
pakėlė algas mokytojams 20 

I nuoš. 

Anglijoje yra .daugiau kaip 
60,000 kepyklų darbininkų, ku 
rių a,pie 50 nuoš. priklauso 
prie darbo unijų. 

New Orleanse yra daugiau 
kaip 1,000 dirbtuvių. 

Japonijoj daugiau kaip 2> 
000 moterų pučia stiklus. 

New Orleanse yra didžiau- 
sias pasaulyje mahogėno daik- 
tų fabrikas. 

Danų kooperatyvės amati- 
nes unijos turi 255,000 narių, 
93 nuoš., daugiau negu metai 
tam atgal. , 

Trisdešimts didelių kompa- 
nijų samdančių darbininkus Ja 
Ironijoje, susiorganizavo po vai 
džios vadovyste kaipo ''Drau- 
gija Darbui ir Kapitalui Tai- 
kyti." 

Belgijos valdžios darbinin- 
kams yra duota teisė organi- 
zuoti amatines unijas ir strei 
kuoti. 

, , 

Dvidešimts tūkstančių or- 

ganizuotų moterų dirba meta- 
lo amatuose Franci joj. 

Apie 650,000 žmonių visoj 
Vokietijoj dabar ^auna nedar- 
bo pašelpinę apdraudą. Berli- 
ne 42 iš kiekvieno tūkstančio 
yra be darbo. 

Anglijoje ir Vali joje yra 3, 
500 anglies kasyklų, kuriose 
dirba daugiau kaip 1,000,000 
žmonių. 

Fa j ieško iš Lietuvos. 

"Jieškome Romualdo, 
Laurino sunaus, Meškos iš 
Linkuvos miest., Šaulių 

apskr. (buv. Panevėžio); mi 
nėtas Meška 1916 m. gy- 
veno New Yorko mieste".— 
Jei kas žino apie jį, prašo- 
me pranešti šiuo adresu: 

Linkuvos miest., Šaulių 
apskr. 

EI. Mežk&itei, Lietuvoje". 
Padėka P. B. Šivickui. 

L. M. L. Draugija aplai- 
kė dovanų 15 knygų nuo P. 
B. Šivickio, kurios mokslei- 
viams yra naudingos. Už 
paaukautas knygas L. M. 
L. D. taria širdingą acių. 

Paul. Dauderis, protoko- 
lų rast.' Valapraiso, Ind. 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 
LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMįS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 

NEPERSKAITYS VISĄ. 
KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARE, 

SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 
KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, 
3233 S. MORGAN ST , 

CHICAGO, ILL- 

KAINA TIKTAI $1.00 



Vietines Žinios 

NAUJAS KOMP. ST. ŠIM- 
KAUS VEIKALAS 

"IŠEIVIS". 
"Birutė pirmą dieną va- 

sario stato scenoje naują 
veikalą gerb. Stasio Šim- 
kaus "Išeivis" — 3 aktu 
muzikalę tragi komediją. 

Veikalas begalo žingei- 
dus. 

✓ Kas girdėjote p. St. Šim- 
kaus naująjį tvarinį "Atsi- 
sveikinimas su tėvyne", tas 
gali suprasti ir apie naują 
veikalą, nes "Atsisveikini- 
mas" yra paimtas iš "Išei- 
vio". 

Pirmas aktas: apleidimas 
tėvynės, važiavimas Ameri- 
kon, svajonės apie Ameriką. 

Antras aktas: musų "lai- 
mingoj" Amerikoj. 

Trečias aktas: sugrįžimas 
atgal tėvynėn ir kova už 
Lietuvos laisvę. 

Veikalas paimtas iš šian- 
dieninių nuotikių. 

[ Lošimas įvyks vasario 1 

į d. C. S. P. S. svetainėje — 

1126 W 18 gatvė. Ursus. 

TOWN OF LAKE.. 
Aukos Liet. Gelb. Dr-jai. 

I šv. Kryžiaus Dr-stė turė- 
jo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 21 d. Be kitų rei- 

kalu buvo perskaitytas L. 
G. D. Centro raštininko 
laiškas, kuviame buvo pra- 
šoma aukų Lietuvai. Laiš- 
kas buvo vienbalsiai priim- 
tas ir draugija iš savo iždo 

i paaukavo $10.00. Nariai 
aukavo sekančiai: J. Kas- 
įmauskas $5.00. Po $2.00: 
|N. Grikšas, J. Nerickis, K. 
Ilbrektas ir F. Šimkus. Po 
$1.00: V. Vileikis, J. Ru- 
dis, J. Milkiens, K. Galmi- 
nas, J. Žansitis, A. Kataus- 
kis, K. Petkus, M. Milkie- 
ris ir J. Bartkevieia. Po 50 
c.: J. Domeikis, J. Laskaus- 

LIBERTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Bondua pilna para»yt$ja š*. JJk ^ KU1 
verte, Ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
AtneSkite arba atslųskiM i j Q SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 

»vm Utarntnkala, Ketvcnai. "'5 MILWAVKEE AVE. 
ir Subatomia &—9 tarp Paulina 1*" wood sts. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT DURU. LENTŲ, RĖMU IR STOGAMS I'OPIERIO 

Specialiai: Maleva milevojimui stubų iš vidaus, po $\50 už galonu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3039 SO. HALSTED STREET, CHICACO, ILL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BAKGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinim&s gvarantuotas 
Vyrų lr vaikinų siuatl ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku. v&Uausių stalių ir konservatj VlŠkų modelių $20.00 Iki <45.00. 
Vyrų ir Jauny vaikinų siutai ir overkotal nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinžs $3.00 ir augščlau. Valkų siutai nuo $5.00 ir atigšfiiau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augžtos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdčvčtų stotų lr overkotų nuo $8.50 ir augšfilau 
Full dress, fcuredo, frakai lr t.p. nuo T10.00 ir augščiau. 
Krautuvg atdara kas vakarę iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomls Iki 10 falandai vakaro.lnsteIgta 1902 

( S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

6-tas Maskinis 

Bali i? 

Surengtas 

Liet. Baltos žvaigždės Paš. Kliubo 

Sub., Sausio 10,1920 
| Mcldažio Svet.. 
Į 2242 \V. 23rd Place 

j l'RĄDŽIA H V.U.. \ AKA R R 
E 

ITT KIETAS 50c Y PATAI. MUZIKA F. JERECK. 

i I 
Ę 

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskait- 
I tingiausiai atsilankyti ant mūsų šio Iškilmingo ir pui- 
|kilusio Maskinio Baliaus. Kviečia, KOMITETAS. 

PRANEŠIMAS. 
So. Englewood., Liet. Gel- 

bėti Dr-jos 57 sk. susirinki- 
mas i vyk? šiandien sausio 
9 d., Baukaus svet., 8426 
Vincennes Ave. Pradžia 8 
vai. vak. Nariai kviečiami 
būtinai atsilankyti. 

Valdyba. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE. 

3137 Weat 38th Place. 
12900 West. 40th Straet. 
3953 9. Rockv/ell St 

13812 Ke«?zie Ave. 

į N. W. Ccr. 44th Mozart St 
2502 We3t 45th Place. 
4418 S. Richmond Av#. 
S. E. cor Halsted & Milwaukee 

1656 Wabanaia Ave. 
1615 North Wood St. 
C«r. Milwaukee & Paulina. 

kis ii F. T. Puleikis. Viso 
nuo narių $23.50 

Is iždo draugijos $10.00 
Viso labo $33.50 
Pinigai per F. T. Pulei- 

jl'į tapo perduoti 1 skyriaus 
j iždininkui, p. J. Viskantui. 

Paminėtina, kad ši drau- 
gija visuomet kiekvieną rei- 

j kalą surištą su tėvyne-Lie- 
tuva ir apšvieta, remia pa- 
gal savo išgalę. Ji aukavo 
i Laisves Varpo Fondą $30.- 
00. Nors nariais neskaitlin- 
ga, bet jos iždas gerai stovi. 
Patartina visiems rašytis 
prie šios draugijos. Susirin- 
kimai buva sekmadieniais 
po 15 d. kiekvieno mėne- 

sio, parapijos svetainėje, j 
prie 46 ir So. Wood gat. j 

1920 metams valdybon iš j 
rinkta: S. Kasmauskas, —1 

pirm, F. Birgilas — pagelb.' 
F. T. Puleikis— nutar. rast. 
K. Ilbrektas —fin. rast., M. | 
AmbrozaiHs — iždininkas, i 

F. T. Puleikis. 

Town of Lake. 
Balto Dobilo L. P. Klu-j 

bas laikys metinį susirinki- 
mą pėtnyčioj sausio 9 d., 
8 vai. vakare, p. J. J. Elias 
svet. Visi nariai privalo 
pribūti į metini susirinkimą, 
nes daug yra svarbių reika- 
lų, priegtam, katrie esate 

nenupirkę bonų, tai turite 
nupirkti sekantį susirinki- 
mą, nes kožnas privalo tu- 
rėt po boną pagal nutari- 
mą. Nauja valdyba užims 
savo vietas: Dar brenčius 
ant Westcrn ave, ir Bridge- 
porto taipgi turi but susi- 
rinkime. Norintieji įstot į 
kliuba turi ateiti 4602 So. 
Wood St. (?). 

Pranešimas. 

j 4-to Wardo Lietuvių Po- 
litikos ir Pašelpos Klubas 
laikys metinį susirinkimą 
sausio 11 d., 1920 m. 1 vai. 
po pietų, L. Ažuko svetai- 
nėj, 3301 Aubum ave. Pra- 
šome visus narius atsilanky 
ti laiku ir taiugi gerus lietu- 
vius nuo 18 iki 40 metų pra 
šome ateiti prisirašyti prie 
kliubo. Tik šitame susirin- 
kime bus lengvas įstojimas, 
0 toliaus bus sunkiau. Su pa 
garba, 

M. M. Yuod is, preziden- 
tas, W. 31 St. 701. 

AUKOS NUO DRAUGIJU 
PASIŲSTA LIETUVAI. 
Draugijos, gavusios laiš- 

kus nuo Laisvės Varpo su 

į prašymu šelpti Lietuvą, nu- 

tarė aukauti, ir *paa\ikavę 
1 pasiųsti aukas tiesiog Lietu- 
vai, nes fondą1' perilgai lai- 
ko pinigus neišsiuntę. Auka- 
vo sekančios Draugijos: 

Dr-tė Dovydo Karaliaus 
$30.25 

GUDRUS PAUKŠTIS 
PIRM bandymo viską patyrę. 
Pavelykite mums sujieškoti 
Patent 0fi3ą, pirm paduosi- 
te aplikaciją. Siųskite mums 

aprašymą savo išradimo ir rei 
kalaukite musų knygutės ir 
"Evidence of Conception". 
Rašykite šiądien. 
am. e. patent co. 
256 B'way, New York 

REIKIA STENOGRAEO. 
kuris moka lietuviu kalba ir 

C O 

norėtų išvažiuoti iš miesto. Ra 

šyk'.te anglu kalba pažymėdami 
savp patyrimą ir kiek nori al- 

gos, arba atsilankykite ypatiš- 
kai. C. F. Sanborn, 908 Peo- 
plęs Gas "Bldg. 

Dr-tė Vyskupo Valančaus 
kio. ..." 65.00 

Dr-tė Šv. Juozapo .41.00 
Dr-tė šv. Mateušo 75.00 
Dr-tė Šv. Jurgio 82.25 
Dr-tė šv. Martyno 101.00 
Dr-joa Birutės Kalno 

nariai 5.50 
Viso $402.00 
Sausio 6 d., 1920 m. pa- 

siųsta 4020 frankų. 
Ben. M. Butkus. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
bendrovės nariams. 

Visi Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės šėrininkai, gy- 
gyvenantįs Chicagoje, malo- 
nėkite susirinkti nedėlioj, 
sausio 11 d., 2 vai. po pietų 
Mildos svetainėj — 3142 S. 
Halsted St. ant 2-rų lubų. 

Malonėkite susirinkti vis, 
nes yra daug svarbių reikalų. 
Tai yra paskutinė proga 
norintiems prisirašyti, 

įgaliotiniai: 
Adomas Makaras, 
S. Kvietkauskas, 

Melrose Park, 111. 

Posėdis vietinio Lietuvos 
Laisves Paskolos Komiteto 
atsibus pėtnyčioj, sausio 9 
d. 7 vai. vak., Ig. Vaičiulio 
maž svet. — prie 21 ir Lake 
pat. Pribuvimas visų atsto- 
vų vietinių draugijų bū- 
tinai reikalingas, nes yra 
svarbių reikalų atlikimui, — 

tat reikalinga visiems Ko- 
miteto nariams būtinai buti 
šiame posėdyje. 

F. K. Strzyneckis, rast., 
V. K. L L. P. 

Pranešimas. 

Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių 2 kuopos 
susirinkimas ir pamokos 
mankštinimosi bus sausio 9 
d., 1920 m., 8 vai. vakare, 
Apveizdos Dievo parapijos 
svetainėje tarp 18 ir Union 
ave. Kviečiama nariai ir vi 
si lietuviai atsilankyti į tą 
mankštinimosi phmokos su- 

sirinkimą; į šitą organizaci- 
ją yra priimami lietuviai 
be skirtumo partijų nuo 18 
iki 45 metų amžiaus. Kvie- 

: čia valdyba. 
Jonas Gotautas, rast. 

Pranešimas Stock-Yardų 
darbininkams. 

Visi vyrai ir moterįs dir- 
bantieji Stock Yarduose, 
esate kviečiami susirinkti 
nedėlioje, 11 d., šv. Jurgio 
parapijos svet. 32 PI. ir Au 
burn ave., 2 vai. po pietų; 
bus apkalbėta ką darbinin- 
kai turi daryti, kad kompa- 
nijos negalėtų sumažinti už- 
mokesties ateityje, bet prie- 
šingai, kad but galima su- 

rast, budus, kaip padidint ir 
pagerint darbo1 sąlygas. Bus 

gerų kalbėtojų, kurie išaiš- 
kins dalykus. Prigulintis ir 

Į neprigulintis prie unijos pri 
valote atsilankyti, nes tai 
yra jusu užduotis. 

Kviečia A. M. C. & B. W. 
of N. A. A. F. L. Local 257. 

Šerno draugų bureliui ži- 
notina. 

Šerno Draugų Būrelio su- 

sirinkimas įvyks subatoj, 
sausio 10 d., 9 vai. vak., 
"Lietuvos" Bendrovės sve- 

tainėj, 3249 So. Morgan St. 
Visi draugai bei prijau- 

čiantieji tam reikalui ma- 

lonėkit susirinkti. Valdyba. 

Melrose Park. 
Susirinkimas Lietuvos 

Liuosybės Sargų 21-mo Bū- 
rio atsibus nedėlioj, sausio 
11 d., 1:30 v. po pietų, italų 
baž. svet. Visi nariai pri- 
valo susirikti į paskirtą lai- 

ką, nes yra svarbių reikalų. 
Sykiu yra kviečiami buvę 
kareiviai ir nebuvę kariume 
nėje vyrai prisidėti prie 
L. L. Sargų, nes sutartyj 
surėmę petys i petį, galėsi- 
me daug Lietuvai naudos 
padaryti. Po susirinkimui 
toj pačioj svet. bus mankš- 
tinimosi pamoka iki 3 vai. 
po pietų. TvanaUskis, 
rast. 21-mo Būrio L. L. Sar. 

WEST SIDE. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
2-ro Skyriaus Atskaita. 

Nuo susitvėrimo skyriaus, 
tai yra, nuo liepos 17 d. 
1919 m. iki sausio 1 dienos 
1920 m. 

Inplaukimai nuo sekančių 
ypatų ir draugijų buvo se- 

kantįs:— 
B. Lenkauskas, organi- 

zuodamas skyrių, prirašė se 
kančius narius ir narius rė- 
mėjus: J. Raudis 3.00. 

Po 2.00: 
J. Kindis, ?. Bagdonas, 

M. Vebrinis, B. Lenkauskas, 
J. Žilis, P. Milaševičia, P. 
Jorudas, V. Duoba, M. Dū- 
da, J. Matuzevičia, J. Rau- 
ge\ičia, K. Ručas, J. Kirki- 
las, J. Knizkevičia, J. Ko- 
pusčius, K. Petrulis,»V. Bru- 
sokas, J. Pikelis, A. Bučas; 
J. Paunksnis, P. Chekaus- 
kas, A. Linkus, P. Smitas, 
V. Brazauskas, A. Butkus, 
A. Zalatorius, D. Runkelaitė, 
M. Kanapeckas. 

Po $1.00: 
J. šaškas, A. Pauža, A. 

į Daubaris, V. Urbanaviče, V. 
Grigaliūnas 50c. P. X. 25 c. 

Viso $63.75 
Per J. Raudis po $2.00: 

r V. Bivainis, J. Lonsbor- 
,kas, S. Lonsborkas; 

Viso $6.00 
! Ant susirinkimo: 
M. Juzėnas 2.00 

Per V. Bražauskas ir A. 
Linkus. 

Po $1.00: 
S. Mankauskas, P. Man- 

kus, V. Rebickienė. 
Viso $3.00 

V. Grigaliūnas ir P. Bag- 
j donas, eidami po namus 

prirašė sekančius narius ir 
rėmėjus: 

Po $2.00: 
I A. Blodikas, L. Genotai- 
tė, L. šluota, P. Paliuliunas, 
F. Gricius, A. Lukauskas, 
K. Valauskis, P. Balčiūnas, 
V. Markūnas, K. Paulaus- 
kas, K. Kaminskaitė. 

Po $1.00: 
E. Petraitis, J. Alekna, 

S. Paudna, P. Švagždis, J. 
Balčiūnas, J. Grigaliūnas, 
J. Žostautas, A. Kaminskas, 

Po 50c.: 
V. Melenis, P. Kalainas, 

F. Bardauskiene 25 c. 

Viso $31.25 
Per P. Bagdonas. P. Ber- 

notavdčius $3.00. 
Po $2.00: 

V. Palikeviče, A. Vinc- 

kun&s, D. Vaičiūnas, D. Ru 
dokas, J. Bučinskas. 

Viso $12.00 
Per A. Zalatoris. 

Po $2.00: 
J. Saunoris, M. Zubkus, 

A. Hermonaite, J. Svinsku- 
naitė, J. Navidomskis, S. Ka 
tarskis, P. Oksas, P. Sam- 
sonas, M. Ališauskas, A. Va 
lauskis, J. Radiunas, J. Kir 
dūlis, J. Šopis, B. Kaza- 
nauskas, P. Palionis, D. 
Ropšis. 

Viso $32.00 
M. Juzėnas ir A. Linkus, 

eidami po namus, prirašė 
sekančius narius ir narius 

rėmėjus. V. Levickis $5.00. 
D. Bartkus $3.00. 

(bus daugiau) 

Phone Ttoulevnrd 21 fiO. 

Dr.A.J.Karalius 
UŽSISE N RT l T S f OS 

LIGOS 
Valandos,: iki 12 ir 4 iki i) 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

PlioiiPs: Yards 1 ;"»5—">51 
•Residence Phone Drover 778 i 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STORE—AP77EKA 
Pildome "Visokius Receptus 

3001 SO. HALSTED ST. CIIICAGO 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti i 

| taisus varimul degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rūgino degtinė, tikrasis lager a- 

lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuot.i 
TIKRAI GfcKiMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varcmS 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) j 
yra prisiunčiami per paštę. Pasiskubini 
greitai. Prisiųskite mums SI. money 
orderiij, pinigais arba paSlo ženklia- 
liais. 

W7LLIAM KLAE8 INSTITUTE 
DEPT. 57 M7LVVAUKEE. W/3 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

163? W. 51 ma ir kamp. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

KAMBARIAI RANDAI. 
Kam reikia Karu šildomi kambariai, 
pas mus galite gauti. Kam reikia atsi- 
lankykite ir pažiūrėkite. 

THE NEW DOBER HOTEL, 
4107 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 4650. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda Čcverykų Krau- 

tuvo. Reikale pirkimo at. išau- 
kite TRLEFONAS VARDS 
204. 

I, PAJIESKAU SAVO DRAUGO. JUS- 
tino Lukšio, pae'na iš Suvalkų rėdy- 

bos, Nduniiesčiio apskričio, Kaimo 
Norvaišų; meldžiu atsišaukti jo pa- 
ties arba kas jj žino meldžiu man pra- 
nešti, aš busiu tamstom labai dėkin- 
gas. Mr. J. J. ULINCKAS, 827 \V. 33rd 
Place, Chicago, 111. 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje "Lietuva" — tve- 

ria pamatą savo bizniui. 

The 
Fraternal 
Age 

Thf» Problema of 
Peace and the Rights 
o f Little Nations. 

* * 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris velk 
visas paskirtas 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 
L1THUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

* * 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
tauta !r musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL. 

DR. M. T. STRIK0L15 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Houlevard ICO 
O f. Vai. Iv) ryto iki 2 po piet. ir < :"0 
iki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 di<a| 
Namai: 2914*W. 43 st. McKialey 2C3 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

gydytojas ir chirurgai 
Rosolando: 10900 Michigan A\o. 

Telefonas I'ullman 342 ir 31i*0 
Cliic. ofisas: 4515 S. Wood S t. 
'lik Ketverto vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yar<ls 723. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 i k! 9 vak. 

1739 SO. HALSTED STREET 
CE1ICAGO 

Dr. N. Herzman i 
IŠ RUSIJOS :i 

Cnrai lietuviams žinomas per 16 met»] 
kaipo patyręs gydytojas, chiru-gas ir 
akušeris. Gyilo aštrias ir chroniškas li 
gas vyrų, moterų ir vaikų, pagsl nau* < 

jausias mi-todas. X-Ray ir kitokius elek ] 
tros prietaisus. Ofisas ir laharatorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street. \ 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 
vakarais. Telefonas (Janai .1110. 
Gy\v 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: fi—9 ryto tiktai. 

Tclefhone Drover 7042. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DE.NTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Neričliomis pagal sutarinų. 

4712 SO. ASHLAND A VENŲ E 
arti 47-tos gatvės. 

Tel. Yartls 3654. 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos k' 

lcgija; ilgai praktika- 
vusi Pėnnsilvanijo 
hospitalėse. I'asckmin 
gai patarnauja pr:r 
gimdymo. DuoJa roc'į 
visokiose licose mote- 
rims ir tnccginoinr. 
3113 So. Haleteti 

(ant antrų lubų) 
CIIICAGO, 1LL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 

AKUSERKA. 

Inuo 6 :ki 9 ryto ir 7 ii., vėlai vakaro. ) 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką 
Specialiikumas. 

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

Telefonas Cicero »9. 

Dr. G. N. Glaser 
TELEFONAS YARDS 687 

3149 SO. MORGAN ST, kertė 32. 
Specialistas Moteriški), Vyriškų 

ir ChroniškŲ Ligu. 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų* 

6—8 vak., Nedėl. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolie 

te. Biznis išdirbtas 14 metų. Pardavi- 
mo priežastis savininkas eina į kit:| 
biznį. Pekarne aprūpinta miltais, me- 
džiais. anglėmis, koksais ir kity k< 
ant visų metu. Parduosiu tik lietuviui, 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algminowiez, 
; 223 Casidy Ave.. Joliet, 111 
Į Telefonas Joliet 3061. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 

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

Vai.: 1 iki 5 ir 7 iki 0 vai. vak. 
Nedaliomis 10 iki 12 vai. 

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

Vunlandos iki 10 ryto. 

Telephone Yards 1532. 

Dr. J. KŪLIS ' 
LIETUVIS I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
Gydo visokias ligis moterų, vaiku ir vyru 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas (yi'j ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGC 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
Lietuvis v 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA3 
Of: ir gyv. vieta 3252 S. Halsted 
vai 9—11, ryte 2—4 7:80—9:30 v. 
To\vn of Lake 4712 S Ashland av. 

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