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Piety Rusija laukia taikos su 
Bolševikais. 

Italija sulaužė gelžkeliu Ir telegrafu 
darbininku streiką. 

Kongresas svarsto pieną užbaigimui karės 

tarp dsrbo ir kapitalo. 

PIETŲ RUSIJA LAUKIA 
TAIKOS SU BOLŠE- 

VIKAIS. 

Novorosisk, Pietų Rusija, 
sausio 15 d. (Pavėluota).--! 
Aiškesnės viešos išraiškos] 
Anglijos atsinešimo linkui; 
Rusijos galima bus laukti,! 
kada sugrįš Londonan vie-' 
nas škotinių parlamento na- 

rių H. J. McKender, kuris 
tik-ką išvažiavo Konstanti-| 
nopolin Irumpai pabuvęs j 
Denikino pajiegų kontro-, 
liuojamame krašte. 

Daugelis čia mano, kad. 
parupinimas daiktų f rakei-; 
joms vedančioms kovą prieš 
bolševikus bus sustabdytas 

j ir bolševikai bus pakviesti i 
konferencijon. 

Išgrudimas Anglijos tarp; 
žeminio laivyno į Juodąsias 
juras ir kitas vėlesnis pa-1 
skelbimas, kad Anglijos ka-' 
riuomenė bus pasiųsta pietų; 
Rusinon, nėra nesud ;inami| 
su ateinančia taika pietų j 
Rusijoj. Paprastai buva, 
kad abi šalys prieš taiką 
daro pagrūmojimus, kad ge 
resnes išlygas gavus. I 

Kares metu buvo daug j 

spėliojama apie slėpiningąjį 
Anglijos laivyną. Dabar gal 
bus spėliojama apie jos misi 
jas. Viena tokiu misijų bei 
perdėjimo galima pavadin- 
ti McKinderio. Patsai parin-1 
kimas parlamento nario pa- 
rodo jos svarbą. 

McKinder vakar išvažia-; 
vo be ceremonijų. Tas susi-j 
taiko su jo pienais, kuriuos 
jis turėjo išvažiuodamas iš 
Londono. Jis buvo pilnai 
ingaliotas veikti. Smulkme- j 
niškų paaiškinimų nėra, bet 
vienas dalykas yra tikras— 
jis atrado padėti visai ne-j 
tinkamą jo ingaliojimui. 
Tas, be abejo, ir buvo prie- 
žastimi jo greito grįžii.io. , 

Padėtis pas bolševikų 
priešus neduoda jokios vil- 
ties, nors Kubanės kazokai 
ir terekai bando taisyti su-j 
irusius galus. Ką jie daris, 
nuspręs rytoj. Jie turi arba 
prašyti taikos su bolševikų 
pripažinimu kazokų federa- 
cijos nepriklausomybės, ar j 
kovoti Ar jiems pavyks 
nors vienas, tai yra didelis 
khusimas. 

ITALiJA SULAUŽĖ GELŽ- 
KELIU IR TELEGRAFO 
DARBININKU STREIKĄ. 

Rymas, sausio 22 d. — 

Aštrus Italijos valdžios ap- 
siėjimas ir visuomenes ne- 

užjautimas sulaužė geižke- 
lių streiką. Pačtinės, telefo-j 
ninės ir telegrafinės tarny-] 
bų darbininkų šalies kon-i 
gresas vakar nubalsavo griž1 
ti prie darbo. 

KONGRESAS SVARSTO , 

PLENĄ UŽBAIGIMUI KA-! 
RĖS TARP DARBO IR i 

KAPITALO. 

W<*shington, sau:. 22 d.— 
Senato darbo komitetas pir-, 
mininkas Kenyon šiandien j 
paduotoj savo rezoliucijoj 
siūlo priemonę suderinimui 
ginčų tarp darbo ir kapita-1 
lo. 

1 

Pagal šitą pieną kongre- 
sas turi paprašyti preziden-j 
to "VVilsono, kad ji? ė»ušauk-j 
tų šalies pramonės kongre- 
są, susidedantį iš 300 bal- 
suojančių delegatų po lygų 
skaičių nuo darbininkų uni- 
jų ir pramonių, kuris ap-i 
dirbs pieną pastoviems pra- 
moniniams teismams ir t ;ip I 
gi sustatymui principų pro- j 
gramo, sulyg kurio bus nu-j 
statoma ateityje pramonės 
santikiai. 

Be to siūloma, kad šalies 
darbo kongreso laiku pre- 
zidentas įsteigtų šalies dar- 
bo komitetus, panašius ka- 
rės darbo komitetams, laiki- 
nam funkcionavimui išklau- 
symui pramoninių ginčų. 

AMERIKIEČIAI SUSIKIR- 
TO SU SIBIRIEČIAIS. 

Vladivostok, saus. 13 d.— 
Frakcinė kova iškilo visame 
Sibire. Suv. Valstijų jiegos 
besitraukiančios Sučano ka-į 
sykių gelžkeliu, kaip* pra- 
nešama, susikirto su sibiri-1 
niais partizanais. 

Į 

Suv. Valstijų pulkas 
užsistoja. 

I 

Pulk. Morrowo pulko bu-' 
rys, kuris rengiasi apleisti; 
Baikalo apskritį, buvo pri- 
verstas įsikišti vakar į frak- 
cinius kivirčius; apie šixą 
praneša čeko-slovakų šta-l 
bas. 

Gesina užsidegusi gamtini gazą. 

.—* —- J 

McKeesporto, (Pa.) apielinkėj Snake Hallow ne senai atrasta daugybės gam- 
tinio gazo. Šitas gazas, išeinantis iš žemės netyčia už sidegė ir darbininkai bando 
jį užgesinti. 

Brazilija stato 
Panteoną. 

Reo de Janeiro, sausio 1 
d. (Pavėluota). — Yra su- 

manyta, kad sąryšyje su ap- 
vaikščiojimu šimtmetinių 
Brazilijos nepriklausomybės 
sukaktuvių 1922 m. butų pa 
statytas šalies panteolias vi- 
siems atsižymėjusiems Bra- 
zilijos žmonėms. 

Pienai šitoms 4 šimtmeti-' 
nėms sukaktuvėms, kurie 
yra induoti atstovų butui, 
atseis $12,500,000. Prie jų 
priskaitoma dailiųjų menų 
paroda, pastatymas istori- 
nio šalies muzejaus ir isto- 
rinės operos bei dramos 
kompazicija. 

Sumanymas taipgi apima 
suorganizavimą didelio uni- 
versiteto. Vienu apvaikščio- 
jimo dalykų bus piamogos. 

Apvaikščiojimas žadama 
laikytį rugsėjo mėnesyje. 
Braziliją atskyrė nuo Por- 
tugalijos karalijos ir apskel- 
bė ją nepriklausoma pir- 
mas Brazilijos imperatorius 
Dom Pedro I, rugs. 22 d., 
1822 m. Šitas apskelbimas 
Įvyko San Paulo'j, taigi ten 
manoma pastatyti vienas 
puikiausių naujame pasau- 
lyj atminimo paminklų. 

MOKYTOJAI REIKALAU- 
JA DIDESNIŲ ALGŲ. 

Chicago, UI., sausio 22 
d. — Vakar mokyklų perdė-! 
tinis Peter A. Mortensonj 
užreiškė, kad Chicagos mo-j 
kytojams nuo vasario pir- 
mos vidutiniai bus prideda- 
ma po $50 mėnesiui. Šian- 
dien Chicagos viešų mokyk 
lų mokytojų atstovai savo 

susirinkime užreiškė, kad 

jie nepatenkinti jiems mo- 

kamomis algomis ir reika- 
lauja daugiau. Jie pri- 
rodinėjo visokiais budais, 
kad pakilus reikmenų kai- 
noms jiems visai negalima 
dabar mokamomis algomis 
išsiversti. 

Pirmsedis Geo. P. Arnold' 
ir mokyklų perdėtinis Mor-| 
tenson išklausę jų argumen-i 
tų, pažadėjo jiems pakelti į 
algas nuo $400 iki $500 į! 
metus. 

Šveicarijos laikraš- 
čiai pritaria kaize- 

rio išdavimui. 
Geneva, sausio 22 d. — 

Šveicarijosj laikraščiai, sek- 
dami Genevos Tribune'ą, 
pritaria išdavimui buvusio 
imperatoriaus Viliaus. Jie 
sako, kad del išimtinių tarp 
tautinio budo prasižengimų 
primetamų , jam, Olandija 
nenusidės neutralių šalių 
tradicijoms kadangi grafas 

I 
Hohenzollera nėra politiniu 

i pabėgėliu, 
i 

SUV. VALSTIJOS DAR 
VIS TAMSOJ. 

| Wa8hington, saus. 22 d. 
; Šiandien sužinota, kad val- 

[stybės skyrius laukia ofici- 
I alio paaiškinimo smulkme- 
!nų gyvam pritaikymui vė- 
liausio paryžinės augščiau- 
sios tarybos nusprendimo 
atidaryti pirklystę šu sovie- 
tine Rusija, pirm negu nu- 

stačius Suv. Valstijų politi- 
ką. 

Šitos valdžios oficialai ir 
rusai tautininkai nori žinoti 
tas vadybas, per kurias toji 
pirklystę bus galima vesti 
be pripažinimo bolševikų i 

valdžioj. 
Cia esantieji rusai mano, 

kad bolševikai nebus tokie 
kvailiai atiduoti vieną svar- 

biausių valdžios funkcijų—j 
vaizbą. 

Jie mano, kad maskviškė j 
valdžia atsisakis pripažinti! 
menamus rusų kooperaty- j 
vių draugijų atstovus dabar j 
esančius Paryžiuje ir Angli- į 
joj ir pareikalaus, kad butųį 
gauta sovieto leidimas viso- 
kiems kitiems atstovams, 
kurie gali buti paskirti ko- 
operatyvių draugijų užsie- 
nio vaizbos tikslams. 

ANGLIJOS SVARAS ŽE- 
MAI NUPUOLĖ. 

New York, sausio 22 d.— j 
Anglijos pinigų vertė vėl že' 
miau nupuolė šiandien mai- 
nant užsienio pinigus. Už 
svarą buvo siūloma $3.60 Vi j 
puse cento mažiau negu pa- 
skiausioji nupuolusi kaina, j 
Normale svaro kaina $4.87.1 

Rusą Misija i Sov 
Valstijas. 

Novorosisk, sausio 10 d. 
(Pavėluota). — Netrukus 
išvažiuos Amerikon specia- 
lė misija su vidaus reikalu 
sekretoriumi P. P. Gionski 
pryšakyj. Ypatingu šitos 
misijos uždaviniu bus už- 
megsti politinius ryšius su 

Suv. Valstijomis. 
Misija taipgi stengsis at- 

steigti ekonominius santi- 
ikius tarp pietų Rusijos ir 
Amerikos kas del išvežimo 
ir įvežimo daiktų. Misijos 

i nariai bus specialistai, ge- 
irai apsipažinę su ekonomi- 
Iniais, politikiniais ir kari- 
I niais klausimais. 

CAPETOWN IR KAIRO 
SUJUNGTA ORINE 

TARNYBA. 

Londonas, sausio 22 d. — 

Kairo ir Capetown — dvi 
Afrikos sausumos kraštuti- 
nybės, kaliaus tapo sujung- 
tos orine tarnyba. Anglijos 
ora-kelių ministerija paskel 
bė, kad orinis kelias, ku- 
riam inžinieriai pašventė 
kelis mėnesius darbo tarp 
didelių sunkenybių, yra ga- 
liaus prirengtas keliavimui. 
Tas reiškia, kad nuo dešim- 
ties iki dvylikos savaičių 
laiko, kuris ligšiol reikėjo 
sugaišti kelionei, bus su- 

trumpinta apie iki vienos 
savaitės. 

Visas kelionės ilgis išneša 
6,260 mylių, oru gi jis susi- 
trumpina iki 5,200 mylių. 

INŽINIERIAI SVARSTO 
VEDIMĄ TUNELIO APA- 

ČIA MONT BLANKO. 
! 

Chamounix, Šveicarija, I 
sausio 22 d. — Atvyko čia! 
francuzų ir italų inžinieriai, j 
kad ištyrus vietą tuneliui 
arti Mt. Blanko, kuris tie-j 
siai sujungtų Italiją su Fran : 

cija. Šitas projektas senai 
buvo svarstomas, bet dabar, j 
matomai, jis bus įvykintas, į 
kadangi abi valdžios pasky- 
rė sumas pinigu darbo p va- j 
džiai. Francija paskyrė 5,| 
000,000 frankų, o Italija į 
40,000.000. i 

Susijungė Suomija, Estonija, 
Lenkija ir Latvija, bg Lietuvos, 

Lietuva išskirta del jos gin- 
čo su Lenkija už Vilnių. 

Helsingfors. saus. 21 d.— 
Keturios Pabaltijos valsty- 
bės: Suomija, Etonija. Len- 
kija ir Latvija savo suvažia- 
vime čia pasiekė galutinės 
ir aiškios sutarties kas del 
ekonominio ir militarinio su 

sivienijimo, prašalindamos 
ginčą tarp Lietuvos ir Len- 
kijos išskyrimu Lietuvos iš 
sąjungos. 

Susivienijimo būdas yra 
i grynai apsigintinis. Visos 
j turi saugoti savo rubežius 
nuo bolševikų, bet nekelti 

i karės bolševikų sritin, o jei 
| kuri tą darytų tai ant savo 

pačios atsakymo. Vadinas, 
j £.v—gali toliaus daryti 
; užpuolimus pietuose ir ry- 
tuose, bet -ji negali laukti 
tame pagelbos nuo kitų. 

(Vakarykštė telegrama 
iš Suomijos sostinės prane- 
šė, kad suvažiavimas pasie- 
kęs šitą sutartį Pabaltijos 
susivienijimo užsidarė). 

Ekonominės išlygos api- 
ma greitą atsteigimą vaiz- 
bos tarp keturių valstybių 
įvedimą telefoninio ir tele- 
grafinio susinėsimo, tiesio- 
ginių greitųjų traukinių 
vaikščiojimą tarp Revelio ir 
Varšavos, intasymo bevie- 
linio telegrafo stočių ir pre- 
kinės vaizbos išplėtimą. 

Susivienijimas yra dele- 

gatų priimtų atskirų rezo- 

liucijų formoje. 

Susirupinę del Lietuvos. 
* 

Nors visi delegatai išreiš- 

kė pilną patvirtinimą nuvei- 
kiam čia darbui, vienok jio 
susirūpinusiai žiuri i Lietu- 
vos klausim;], nes dabar 
Lietuva būdama išskirta, be- 
veik tikrai dėsis su bolševi- 
kais, ar vokiečiais — grei- 
čiaus, manoma, su pirmai- 
siais. 

Per visą suvažiavimo lai- 
ką lenkai laikėsi šaltai su- 

lig lietuviais, siūlydami 
jiems du išrišimu: viena jie 
siūlėsi lietuviams patys ap- 
leisti Vilnių, paliekant jį 
kontrolėje komisijos iš ne- 

užinteresuotų valstybių iki 
žmonės plebiscitą perleis. 

Kada lietuviai šitą pasiuli- 
mą atmetė, tai jie siūlė pa- 
likti šitą klausimą atviru vė- 
lesniam nusprendimui, lei- 
džiant Lietuvai patapti Len- 
kijos valstybės dalimi (vy- 
ruti tu mano, koki tie ponai 
"litoscivi!" — zeceris). bu- 
V toliaus suvažiavime ir da- 

lyvauti susivienijime. 
Lenkai tvirtino, kad Lie- 

tuva negali turėti etnologi- 
nių ar istoriniu pamatų sa- 

vo atskiram buvimui, ar tu- 
rėti Vilnių savo sostine. 

Jie tvirtino, kad Lietuva 
apgyventa daugiausiai balt- 

gudžių, paskui lenkų ir ga- 
liaus lietuvių. Taigi šitie pa- 
starieji turi teisę apsispręsti 
ir prisidėti prie lenkų ar 

baltgud/ių valdžios. 

Šitie pasiulinimai, žino- 
ma, nepatiko lietuviams, ka- 

dangi Leninas jiems duoda 
geresnes išlygas, pripažin- 
damas visą lietuvių tautą. 

CHINU FRAKCIJOS ŽA- 
DA SUSITAIKYTI. 

Honolulu, sausio 22 d.— 
Iš Cantono per Šantungą 
kabeliu pranešama, kad 
šiaurinė ir pietinė frakcijos 
Chinuose nori susitaikyti. 
Revoliucinė valdža Nanki- 
ne,pietų Chinuose išreiškė 
norą užmegsti taikius santi- 
kius su šiauriniais Chinais; 
ji esanti pasirengusi atsiža- 
dėti savo nepriklausomy- 
bės ir prisidėti prie Pekino 
valdžios. 

BELA KUN SERGA. 

Vienna, sausio 22 d. — 

Buvusis vengrų komunistų 
diktatorius sako smarkiai 
susirgęs Karlsteine, kur jis 
laikoma nelaisvėje. 

LIEPIA ATIDUOTI KAI- 
ZERI TIK VOKIETIJAI. 

Londonas, sausio 22 d.— 
Standard praneša, kad 
Olandijos atsakyme Į parei- 
kalavimą išduoti buvusį vo- 

kiečių imperatorių sakoma, j 
jog negalima jo išduoti pa- 
šalinei šaliai, jei jo paties 
šalis nereikalauja išdavimo 

jo. i 

SIUS KAREIVIUS 
KAUKAZAN. 

Londonas, asusio 21 d.— 
Paryžiaus telegrama laik- 
raščiui Central Ne\vs sako, 
kad kareivių skaitlius, ku- 
liuos augščiausioji taryba 
siųs Kaukazan prieš bolše- 
vikus, sieks 200,000 vyru. 

i Korespondentas priduria, 
kad Besarabijoje yra smar- 

kus komunistų sukilimas ir 
kad suirutė yra Sofijoje. 

3,000 VOKIEČIU BELAIS- 
VIU VAŽIUOJA IŠ 

LILLES NAMUO. 

Lille, Francija, saus. 22 
d. — Grąžinimas tėvynėn 
vokiečių belaisvių iš Lillės 
apskričio prasidėjo. Trys 
tūkstančiai belaisvių išva- 
žiavo Vokietijon utarninke. 
Jie atrodo labai sveikais, su 

naujais batais ir naujais 
drabužiais. 

Šiandien daugiaus apsi- 
niaukęs; gal su sniegu ant 
nakties ar subatoj. 

Saulėtekis, 7:11 vai. ryto; 
Saulėleidis, 4:54 vai. vak. 

Chicagoje ir 
Apielinkėje. — 
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UŽ TĖVYNĖS LIUOSYBĘ... 
Musų vientaučiai Lietuvoje su nuste- 

binančiu nsrsumu kaujasi su musų Tėvy- nės ir Tautos priešais. — Reguliarė Lie- 
tuvos kariuomenė saugoja rubežius nuo iš- 
laukinių priešų ir ruošiasi prie galutino iš- 
gujimo visų neprietelių iš Lietuvos terito- 
rijų. Šauliai gi veikia prieš visus priešus valstijos viduje 

Užpakalyje tų reguliarių ir neregulia- rių kareivių stovi visi Lietuvos gyventojai, visa lietuvių tauta. — Priegtam, visur ir vi; 
same matosi konstruktyvia darbas; visur I 
ir visame viešpatauja vilties ir pasitenki-1 nimo dvasia. 

Ypač indomus dalykas su didvyriška Lietuvos kai'iuomene — greitu ir netikėtu 
jos susitvėrimu-susiorganizavimu, jos veiki- 
mu kovoje su visais priešais ir, pagaliaus, 
nustebinančiu jos didvyriškumu. 

Suriku Liedavos kariuomenei buvo iš- 
pradžios su instruktoriais, su vadais, su 
aficieriais. Prisiėjo pasinaudoti svetimtau 
čių pagalba; nemažai delei to ir b]ėdies 
panešta. Tečiaus, Uikui bėgant, Lietuvos 
kariuomenė susilaukė savų vadų, savų afi-i 
cierių. — žemiau paduodame ytin indomų! 
aprašymą, — ką-tik gautą iš Kauno, —j 
apie išleidimą karininkų iš karhres Lietu-i 
vos mokyklos.— 

4'Kaunas 16~XII-19 m. 
ši diena kauniečiams ilgai paliks at- 

minty j ir taps — musų istorikais — įrašy-; 
ta j Lietuvos istorijos lapus. Ir kuomi gi 
ta diena skiriasi nuo kitų dienų? Tuomi, j 
jog tik antra toki šventė po susikurimo Lie j 
tuvos valstybės, šiandien jau antras iš- 
leidimas karininkų iš Lietuvos karo mo- 

kyklos. 
Vakarykščiuose laikraščiuose buvo pa- 

skelbta, kad 16 gruodžio š. m. — išleidimas 
jaunų karininkų ir paradas pas ingulos 
bažnyčią. 

Rylas buvo Šaltas ir nejaukus. Dangus' 
apsitraukęs debesiais, vėjelis šaltas putė,- 
ir šaUis savo iiaurumu privertė senius, ma-| 
žus vaikus, ir šiaip bijančius šalčio, sėdė-: 
t: namie. Nepaisant to viso, pradėjo rink-! 

ties bažnyčion žmones, — atėjo išleidžia- 
mieji musų karininkai, musų saldžios at- 
stovai '.i* kitu kraštų misijos. 

Laike iškilmingų mišių tapo pasakytas 
šiai dienai pritaikintas, pamokslas. Po pa- 
maldų mokykla išsirikiavo pas bažnyčią. 

Prezidentas pasveikino jaunus kari- 
ninkus ir praleido pro save ceremoniniu 
maršu. Adjutantas karo mokyklos vedėjo 
perskaitė visų išleidžiamųjų karininkų pa- 
vardes. Po to vėl prabilo į juos Valstybės 
Prezidentas, Vyriausias Karo Vadas ir Mo- 
kyklos Vedėjas. Visi savo kalbose pabrie- 
žė, kokiame svarbiame momente jie yra 
įleidžiami, ir kokių nuopelnų l"nkia iš jų 
Tėvynė, — reikalui atėjus, — nepa- 
sigailėtų už Tėvynę galvas paguldyti. Kal- 
bas padengė balsingu "Valio", ir orkest- 
ras sududavo Lietuvos himną. Sykiu su 

junkeriais išleido karininkų aviacijos mo- 

kyklos mokinius. Griežiant orkestrui ce- 

remoninį maršą, jaunieji karininkai grįžo į 
karo mokyklą. Nenoroms mintys atbėga į 
tuos laikus, kad apie tokius dalykus vien- 
tik svajoti buvo galima, o dabar —šit fak- 
tiškai stojos prieš musų akis. 

Sunku čionai perduoti, kokį malonų 
įspūdį daro į žiurėtojus toks išsilavinimas, 
pavyzdinga tvarka, veidų rimtumas ir pa- 
siaukavimas už Tėvynę numirti. .. 

Valio, šios dienos išleistieji karininkai! 
S. Virktitis." 

Taip tvarkoma Lietuvos kariuomenė. 
Tokia dvasia ir jausmais vadovaujamasi 
musų Tėvynėje. 

Didžiausia musų priederme šiame kri- 
tiškame del musų tautos momente yra rem- 
ti savo vientaučius kovoje už liuosybę, už 
nepi'igulmybę. — Svarbiausias Lietuvos 
reikalas — tai pinigų reikalas. Jei Ame- 
rikos lietuviai suteiks savo Tėvynei 5 ar 

10 milijonų dolarių paskolos, tai jie pride- 
rančiai atliks savo priedermę ir tuom pačiu 
išris Lietuvos likimo klausimą. 

* ♦ * 

Skelbiama, buk esąs suplanuotas nau- 

jas turkų-vokiečių sąryšis. Buvęs Turki- 
jos karės ministeris Enver Paša, kuris ne- 

senai tapo apvainikuotas Kurdistano ka- 
rališku vainiku, atsilankęs su "nežinomais 
tikslais" Berline ir paskiau skubiai patrau- 
kęs Maž. Azijos linkui. Permatomas "ren- 
gimas" sutartine veikimo tarp turkų, bol- 
ševiku ir kraštutiniu vokiečiu. Abelnai, V ^ V 

Turkijoje, Persijoje, Afganistane ir Me- 
sopotamijoje "visko" galima laukti... Ji"1* 
ar reikia indomesnio dalyko, kad karaLus 
taptų bolševiku, — o Enver Paša pasiro- 
dė esąs "raudoname apsiauste". Pasaulis 
jį apšaukė Lenino draugu... 

* * 

Teisingai laikraštis "Le Matin" sako: 
"Baimė bolševizmo suteikė Japonijai to- 
kią augštenybę, kurios nei jos pasisekimai 
karėje su rusais, nei jos derybos su talki- 
ninkais europinės karės metu negalėjo jai 
suteikti". Japoniją bus sunku iškrapštyti 
iš sibirinio lobyno ir nėra ko tikėtis, kad ji 
"sulaisvėtų", turėdama tokius turtus impe- 
rijai steigti. Po aštuoniolikos mėnesių ve- 
dimo kovos su bolševikais, sovietai paima 
viršų Rusijoje, o japonai lieka viešpačiais 
ant visų strateginių centrų savo rųšies ry- 
tinėj Azijoj. 

Pastabos 
Išvados. 

Žuvo , kovoje už lais- 
vę, — sulyg pranešimo 
"Kar. Žod." NN 30-31: 
Jonas Požemeckas, Jo- 
niškėlio batai. 1 kuopos 
viršila. Gindamas tėvynę 
nuo priešininkų, velionis ta- 
po nušautas 1 vai. naktį 
lapkr. 21 d., 1919 m., ant 
Dauguvos kranto. Nuliudę 
draugai-karininkai PuČekas 
ir Juodeika, parnešdami, ši- 
taip išsireiškia: 

"Drauge! Kariaudamas 
partizanų buriuose, dažnai 
tu vienas savo drąsa išsklai- 
dydavai gausingą priešinin- 
ką ir dabar... tu žuvai del 
tėvynės laisvės. 

"Ilsėkis šaltoje žemelėje, 
— tavo darbais tauta di- 
džiuosis!" 

Juozas Mantuska, Joniš- 
kėl. batl. kulkosv. k-dos 
kareivis, — mirė spalio 28 
d. nuo ligos 2-o j karo lau-' 
ko ligoninėj. Velionis at- 
sižymėjo dainų mėgirnu—tai 
gi draugams joniškėliečiams 
begailestingoji mirtis išplė- 
šė vieną prakilrią sielą. —! 
Tebūnie tau, drauge lengva 
Lietuvos žemelė. — Prane- 
ša nuliudę draugai kulko- 
svaidininkai. 

i Vincas Kimavičius, leite- 
nantas, — gimė birželio 14 
d. 1896 m. Žiurių-Gudelių 
kaime Paežerių vai., Vilka- j M 

viskio apskrities. Į Lietiivos 
kariuomenę įstojo sausio 30 
cl. 1919 m. 

j Spalių 27 d., užpuolus vo 

ikiečiams Raseinius, velionis 
j bandė ginti miestą nuo bar-! 
jbariskų vokiečių plėšikų, už 
:ką buvo jų suimtas ir, visas j 
tarptautines teises atmetus, 
sušaudytas. — Tebūna leng- 
va žemelė šiai vokiečių žiau■ 
rumo aukai. 

* -* * 

Pasakinei imas pavojingas 
net tamsiausiam imperializ-| 
mui. Visokia valdžia varto, 
ja prievartą, bet yra didelis' 
skirtumas tarp nusispren- j 
džiamos ir laukutinės prie-! 
vartos. Prievarta tai nuo-! 
dai, kuriuos gdi išgydyti 
tik vienas apsisprendimas, j 
Kanada pašalino juos taip- 
gi revoliucija. Pietų Afri- 
ka prašalino juos jsteigda- 

Lietuviai Nepatenkinti. 
(Rašo iš Kauno, gruod. 

9 d., 1919 m. specialia ko- 
respondentas Londono laik- 
raščio "Daily Telegraph" 
tame laikraštyje už saus. 2 
d., 1919 m.) 

Kas sykis vis daugiau ma- 

itos, kad lietuviai jaučiasi 
apsivylę kadaise taip labai 
besidžiaugdami talkininkų 
gerumu, nuo kurio jie nevi- 
sai atskiria nei angliškąją 
jo rūšį. Jie mato, jog ne- 

paisant Anglijos pačios vie- 
nos pripažinimo lietuvių jau 
esančios nepriklausomybes, 
kuris iššaukė žmonėse už- 
sidegimo audrą, talkininkai 
nėra padarę nieko tokio, 
kas pagerintų vidujines są- 
lygas. Demoralizuotų vo- 

kiečių ir rusų-vokiečių — 

taip vadinamų kolcakinių— 
kareivių pabastų gaujos, 
Bermondto žiauriųjų karei- 
vių ir Eberhardto plėšikų li 
kučiai pusti j a šalį e vakavi- 
mo laiku, palikdami krau- 
jus ir išnaikinimą, paliudi- 
jimui apie jų perėjimą. Lenf 
kai, savo keliu, veržiasi to-į 
liau lietuvių kraštan ir ne- 

paiso — matomai su aiškiu 
talkininkų pritarimu —' de- 
markacinės linijos, kurią JV 

ma konstituciją, kuri davė 
jai valią. Bet prievarta Ai- 
rijoje, Indijoje, Egypte vis 
tebeateina iš lauko pusės ir 
užstoja privilegijas priešais 
žmonių valią. Dėlto šian- 
dien ta didžioji žaizda la- 
bai pavojinga Britanijos im 
peri jai... 

Tai yra tas pats antkritis, 
kuriuo Vokietija gręsė vi- 
sam pasauliui. Taigi didžiau 
sias principas, kurį išvystė i 

pasaulinė karė, buvo tas, 
kad jokia valstybė nagali 
be nubaudimo valdyti 
prievarta nieko nekaltą kai 
myną, jei tas kaimynas yra 
apsisprendęs. Priėmimas ši- 
to principo neatmeta prie- 
vartos valdžioje; jis atme- 
ta prievartą tiems, kurie ne 

turi balso valdžios nustaty- 
me. Taigi kiekviena maža 
ir kliudoma valstijėlė prisi-j 
glaudė prie šito stebuklin- 
go politinio principo, kuris 
suteiks stovį mažiausiai ša- 
lelei, ar pigiausiam vatiniam 
vėlukui, kuris skaito save 

salies vėliava. 

veclė patsai Foch. 
Talkininkų šalių komis?'- 

ja, pirmininkaujama fran- 
cuzų gen. Niessel, nesenai 
pasirodė Kauno scenoje di- 
deliu trubijimu. Sulyg ori- 
ginali sutarimo vokiečiai tu- 
rėjo išsinešdinti iš lietuvių 
krašto lapkr. 11 d. Taigi 
lietuvių valdžia manė turin- 
ti teisę visus pasilikusius 
skaityti pabėgėliais, kuriuos 

i ji galėjo nuginkluoti ant lie 
tuvių žemės pirma negu 
leidus jiems eiti per vokie- 
čių sieną. Jų ginklai, šo- 
viniai ir karės stotys turėjo 
patekti lietuvių valstybei. 
Bet tuojaus buvo matyt, kad 
vokiečiai ir rusai-vokiečiai 
nepaiso šitų evakavimo iš- 
lygą Gauta žinių, kad 
Eberhardto kareiviai vos 

spėjo apleisti Lietuvą vie- 
name krašte,, tuojaus ties 
Klaipėda ir Prekule grįžo 
atgal, kad prisidėjus prie 
Bermondto partijos, kuri ap 
siskelbė nepriklausoma nuo 

Vokietijos. 
Vokiečių provokacija. 

Dalykus dar labiaus supai 
niojo lenkų atsinešimas. Lie 
tuvių valdžia reikalavo tal- 
kininkų užtikrinimo, kad 
lenkai laikysis demarkaci- 
nės linijos; bet ligšiol tokio 
užtvirtinimo negavo. Lenkų 
klastos ir lenkų pinigai vi-J 
suomet veikia Paryžiuje, ir 
Lietuva pigiai pravardžiuo- 
jama vokiečių ir bolševikų 
šalininke vienu ir tuo pačiu 
laiku. Jei palinkimas prie 
padarymo taikos su Sovie-į 
tine Valdžia yra bolševisti-j 
ne šalininkyste, tai aš ma-: 
nau, kad daugumas lietuvių 
mielai sutiks prisiimti šitą'; 
kaltinimą. Jokioj kitoj prasį 
mėj lietuviai nėra nei vokie- j 
čių, nei bolševikų šalinin-1 
kais; jie pasitenkina tuomi,1 
kad jie yra lietuvių šalinin- 
kais. 

Talkininkų šalių komisija 
be jokio pasitarimo su Lie- 
tuva atidėjo evakavimo die- 
ną iki gruodžio 13 d. Taigi 
visai nenuostabu, kad tuo-, 
jaus kilo nesusipratimai ir j 
kliūtys tarp Komisjos ir Lie 
tuvių Valdžios, nevisuometj 
įstengusios suvaldyti pavie-i 
nių burių veikimą. Supran-j 
tania, tikrąja abalgos prie-j 
žastimi buvo plėšikiškas 

pačių vokiečių ir rusų-vokie- čių pasielgimas, kurie, išvy- dę antgalo, kad jų sauvaliai 
atijo galas, žudė ir pieše, kiek tik jie galėjo. Akyvaiz- doje tokio nepaliaujamo kir šinimo paprasti ramus kai- 
miečiai antgalo įpyko taip, kad paėmė kokius nustverda 
mi ginklus ir išėjo ant plė- šikų. šituo ve laiku ir ne- 
galima buvo sulaikyti il- 
giau lietuvių kareivių, kurie 
užpuolė vokiečius, paėmė daug grobinio ir daugelį be 
laisvių. 

Būdama patogioj užuo- 
čioj vietoj Tilžėje talkinin- 
kų šalių komisija matė vi- 
sus šituos dalykus ir tie da- 
lykai jai nepatiko. Taigi 
gen. Niessel ėmė siuntinėti 
telegramas talkininkų šalių 
Misijomsv Kaune, liepdamas 
lietuvių valdžią liautis ati- 
minėjus ginklus priešams ir 
laikyti kareivius neutralumo 
juostoj. Lietuviai, žinoma, 
jautėsi užgautais. Jie turė- 
jo gerą pamatą tikėti, kad 
Lietuva bulų galėjusi apsiei 
ti be talkininkų šalių Komi- 
sijos patarnavimo ir butų se 
nai išgrudusi vokiečių ka- 
reivius laukan iš šalies, jei 
talkininkai butų parodę jai 
bent dešimtą dalį to duos- 
numo ginklais, šoviniais ir 
pinigais, kurį jie teikė už- 
puolingiems lenkams ir at- 
galeiviams rusų genero- 
lams. 

Vietos anglų misija kiek 
galėdama ir ištikimai sten- 
gėsi gelbėti lietuviams. Ke- 
li anglų aficieriai ir dabar 
kiek galėdami stengiasi pa 
laikyti taiką tarp vokiečių ir 
lietuvių ir ramiai perleisti 
v jkiečius per rubežių. Ir 
tuomi jie dažnai pastato sa- 

vo gyvastis pavojun, nes 

vokiečių kareivis tokioj va- 

landoj esti neatsargus su 
savo ginklu, ar palaiko že-. 
mę po anglų aficierio kejo-t 
mis tinkama bombai numes \ 
ti. Mano pažįstamas jaunas | 
leitenantas tą patyrė; i jį 
šovė jam einant evakavimo 
pareigas. 

Žmonių pasipiktinmas vi- 
sais tais dalykais priėmė 
konkrečią formą dvi 
dienos tam atgal masi- 
nėje demonstracijoje, su- 

rengtoje pietų laiku viešame, 
pleciuje. Susirinkimui kal- 
bėjo gerai žinomi kalbėto- 
jai, kurie atvirai kaltino 
francuzus už vokiečių špo- 

MUZIKALE DRAMA. 
H DVIEJŲ VEIK MIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODŽU'S IR MUZIKĄ PARASli STASYS SIMKU8. 

(TąsA). 

Scena 4. 
(Tie palįs ir ŽYD/lS). 
ŽYDAS [įčj{s, apsidairo). 

t i, Jonai, Jonai, tav žandarai 
jiešk»x Šiandie jie buvo pas 
man, aš girdfjau... J3čgk tu 
iščia greičiau. 

VADAS. Aš taip-pac sa- 

kau, kacl nera ko ilgai,gai- 
šuoti. Paskui ęaii būti per- 
velu. 

AM I4*. R IKONAS. V aje, va- 

je! (Isbčfja). 
VADAS. A.š eisiu užglos- 

tyti sargybinį i» priruošti, kas 
reikia, oi tu, Jonai, rengkis. 
(Išeina). 

ŽYDAS. Ui, tegu jam die- 
vai, jie viskiį žino. Sako je\- 
vei. to jam nori duoti pini- 
gų. Aš jam ;i, ui, vai. ga;- 
padin žandarui, kaip Sliom- 

[kis esu. aš neturiu pinigų, aš 
ik turiu truputį vod'kės, aš 

galiu dtvvti ir jums. Pasta- 
čiau viena butslj, kitą, tai da- i 
i)a;r žandarai užmigo ir su ca-l 
ru kalbasi, o as šimelį į ra- 
tu.-.—ir pas. tau atkeliavau. Ui, 
vai.. 

JONAS. Šii< mki, tu visa- 
da buvai mums geras. Tu 
mums pas save susirinkti leis 
davai, mirsit knygas užslėpda- 
vai, mes tavęs nepamiršime. 

ŽYDAS. L'i, kaip aš jums 
riflmsiu &eras, kad jus ir žy- 
delius užst >jate. 

JONAS. Taip, Šliomki, Lie' 
tuvoje visi turi Imti lygus i* j 
visiems turi buti vietos —J 
tai visti mūsų tikslas. 

ŽYDAS. Štai, tau, Jonai, 1 

pažadėti pinigai. Dievas duos, 
užderės rugiai, bulvės, tavo 
motina ^atsilygins. Telyčiu- 
kę, žąselę palukų gal gausiu. 

JONAS. Uždirbsiu, prisių- 
siu, Šliomkį, atsiteisiu kun- 
greičiausia, tik neskriausk ma- 
no motinos. 

ŽYDAS. Ui, kaip aš esu Te- 
kaus vaikas, Šliomkis, aš to 

nedarysiu. (Kiek palūkėjęs; 
Įjcrindamahis). Jonuli, Januli, 
kai tu nuvažiuosi i Aiųeriką, 
gal pamatysi mano Jankeliu- 
ką; ui, vai, pasakyk jam, kad 
jis mano vaikas, pasakyk, 
kad mano Sorkč ji sapnuoj ir 
sapnuoj. 

JONAS. Gerai, Šliomki, jei 
sutiksiu, pasakysiu. 

ŽYDAS. Lik sveikas, Jo- 
nuli. (Šluostydamas ašaras, 
išeina). Ui, koks tu buvai ge- 
ras. 

Scena 5. 
JONAS (atsisėdęs už stalo- j masto). Y>>s pražydai, vos Į 

pamilai gyvenimą — ir neš- 
dinkis svetur. Ar prigysiu i 
ten? Gal vysiu, džitisiu, kaip j medis išrautas... Žirgeliai į 

[maito, kas jus pašers, kas jus 
įkinkys? Pievos žaliosios, 
į kr/s jus nupjaus? Matute, 
įvargdiene, kas tave priglaus?.. 
(Dainuoja.) 

l\as aut žirgelio, ant pabal- 
[notci 

Viešais keliais linksmai 
[skraidys, 

Kas vakarėliais rutų darželyj, 
Mano mergele, tave lankys? 

Oi kas. Dievuliau mano, 

Kns, mergužėle, tave lankys. 
Kas žalioj pievoj prie Ne- 

[munėlio, 

Būryj jaunųjų dalgelę 
[trauks. 

Kas seks žagrele po pudv- 
[mėlį 

Ir pusrytėliu atnešant 

[lauks? 
Oi kas, D'c uliau mano, 

,I\as žalioj pievoj dalgelę 
[trauks. 

Sccna 6. 

(■įeina afdrtskus, suvargus 
SENUTĖ. 

SENUTĖ. Vaikeli mana, 
kai tu nuvažiuosi į ta Meri- 

ką, sueik mano Pranuką ir 

Antanuką. Jie išėjo, išėjo ir 
užmiršo mane vargšę (Ver- 

I kia). Aš neturiu kur prisiglaus 
ti ir kuo apsidengti. Vasarą 
da remunėlių prisirenku, par- 
duodu, o kai aticina žiema — 

kai kalė alkstu ir šąlu. Die- 
ną-naktį ramumėlio nerandu, 
vis mąstau, Tokuoju; kur tie 
mano paukšteliai ? 

JONAS. Gal sueisiu, metu 

te, tai viską pasakysiu. 
SENUTĖ. Te, nuvršk 

jiems dovanėlę nuo manęs! 
(duoda paveikslėlį). Ne tai 
pagelbos, — laukiu jų, paukš- 
teliu, sugrįstam. (Išeidama). 
Kak 'tik mano aikvs da juos iš- 
vystu, kad tik mano širdis 
da jais pasidžiaugtu. 
(JONAS sukniumba ant sta- 

lo,golfą paraudamus). 

Scena 7. 
# f 

{Įeina MOTERIS, vaikučius 
Įsivesdama) , 

MOTERIS. Kaimynėli j 
brangus, tu važiuoji į Ame-} 
rika. Ten musu tėtukas (ylos- j C- W 

lo vaikučius), jau kelinti me- 

teliai, kaip išėjo. Nuvažiavai 

pasakyk jam musų vargus. 
Jis užmiršo gal mus. Visko 
mums trūksta, visko, bet dau- 
giausia tiems vaikučiams (včl 
glosto raibučius) paguodos; 
nėr kas jiems dudielo išsuktų, 
į laukv.s išsivestų, nėr tėviš- 
kos rankos jų galvele paglos- 
ltvii. Našlaičių, vargdienių, 
nėr kam jų užstoti. 

JONAS. Prižadu, kaimynė- 
le, nors visą Ameriką apsuk- 
siu, bet tavo vyrą surasiu ir 
jūsų skundus, ašaras jam per- 
duosiu. 

MOTERIS. Ačiū, kaimyne, 
ačiu. (Į vaikus). Vaikučiai, ši- 
tas dėdė pas jūsų tėvuką va- 

žiuojat jis parvadins jums 'tė- 
vuką mano. Paskui jus bu- 
site, kaip visi vaikai: tuiė- 
site sav'v it.ašį. (Į Joną). Te- 

gu tave Dievas laimina, kai- 
nynėli Eisim. vaikuiai, 
namo. (Išeidami) Oi, kada, 
oi kad pas mus, vargdienius, 
tu sugrįši! (Išeina). 

Scena 8. 

JONAS, (vienas). O, kaip 
žiauriai pasaulis sutvarkytas! 
Vieni turtuose, ištekliuje mau 

losi, kiti alksta, skursta, kaip 

išvyti sūnys. Vieni, užgriebę 
žemes ir turtus valdo, kiti 
verčiami apileisti šeimynas ir 
jieskoti maisto kaž-kur, kitoj ' pasaulio daly j. Tėvus atplė- 
šia nuo vaikų, viaikus nuo 1110- 

tinti. (Po valandėlės). Ir man, 
ir man tuojau reikės apleisti 
Lietuvą. (Ussimgsto). Bet, 
da ateis mūsų eilė, širdis jau- 
čia, kaž-kur balsas girdėtis: 
neilgai, neilgai reikės laukti. 
Greit persipildys skriaudomis 
kantrioji žmogaus siela ir tuo- 
met — sudrebės žseauė! ir nu- 

purtais žemyn, kaip vabalus 
n'ou liepos, visus siurbėles ir 
žmonių prispaudėjus! O kol 
kas, sudie, irgeliai, sudie, sod- 
neli, ačiu tau už gaivinantį 
pavėsį (išeidamas), už gra- 
žius tavo vaikučius-obuolė- 
!ius. (Išrink). 

Scena 'K 

MOTIN A (tvarkydama se- 

klyčią). Oi tai vestuvės bus 
šj vakar mano sūnelio, vestu- 
vės-isleistuvės. (Girdėtis lo- 
jant šunys). Ko tie šuneliai 
taip loja? (Pradaro duris; įei- 
na Antanas persirengęs ehjeta) 

(Bus daugiau) 



sus ir lenkų žiaurumus. Šau- 
ksmai "šalin su Niessel'iu" 
vienval skambėjo. Anglija 
nors nebuvo paminėta »var- 

giu, bet j. ją biwo aiškiai nu- 

rodoma paminėjimu "kitų 
misijų", kurios būdamos 
Kaune visai jokios naudos 
neatnešė šaliai. 

Aštrus karinis ūpas apsi- 
reiškė gruod. 5 d. Kaune 
per pietus, iškeltus pagerbi- 
mui 7 pulko, kur atėjimas 
talkininkų, kaipo svečių, ne 
sulaikė lietuvių aficierio uni 
formoje nuo smarkios pra- 
kalbos prieš lenkus.. Toji 
kalba padarė nesmagumo 
talkininkų aficieriams, bet, 
nors ji, musų žvilgsniu, bu- 
vo laužymu etikos, ją dau- 
giau negu išteisina nelem- 
tas lenkų pasielgimas. Ačiu 
šitiems francuzų sugadin- 
tiems užtarytiniams nelai- 
mingoji Lietuva priversta 
vis biedninti save, atitiauk 
dama savo vyrus nuo produk 
tyvo darbo stiprinimui savo 

kariuomenės, kuri slegia ją 
kaip girnų akmuo pririštas 
po kaklu. Kartais aš pik- 

tumu negaliu tvertis, kada 
Sytmetyj per langą matau, 
kaip nuvargusių naujokų 
būriai per sniegą ar purvy- 
ną velka margai apautas 
savo kojas mobilizavimo 
stotysna. 

\ 

Antgalo suspindėjo švie- 
sos spindulys. Du anglų 
bankinės grupės c' tovai iš- 

važiavo, duodami man su- 

prasti, kad jų trumpas ap- 

silankymas davė pelningas 
pasekmes jiems patiems ir 

lietuvių valdžiai. Suminėta 

svarbus nupirkimai linų ii 

rąstų, bet dar per anksti bu- 

tų sakyti ką apie smulkme- 
nas. Degančiu klausimu, 

kuris kįla šitame sąryšyje 
yra tas — ar toliau tęsiamas 
talkininkų šaltumas, ar vien 

i pusiškumas, vers lietuvių vai 

| džią panaudoti milžinišką 
; dalį pinigų apturėtų iš ši- 
ltos vaizbos bergždžioms ap- 
siginklavimo išlaidoms, ar; 
kadir vėlai padarytas spau- 
dimas j Lenkiją prisiverti- 
mui jos pasitraukti ir ati- 
duoti užimtuosius kraštus, 
paliuosuos Lietuvą nuo šito 
karinio slogučio? Greita 
ateitis ta parodys. 

Darbininkų 
Baras. 

St. Paulio, Minn. išdirbė- 
jai skundžiasi, kad jiems 
trūksta merginų darbinin- 
kių. Apskaitoma, kad viso 
trūksta apie 10,000. 

Didieji Kruppo kanuolių 
fabrikai Essene Vokietijoj, 
nesenai išleido savo pirmu- 
tinį garvežį. Laukiama, kacl 
fabrikai per metus paciirbs 
300 garvežių. 

Dvylika valandų į dieną 
yra trumpiausia darbo va- 

lando Japonijos moterims 
ir, nors jos dirba po 7 die- 
nas savaitėje, vidutiniai 
imant retai jos padaro dau 

jgiau kaip $4.67 į savaitę. 

Detroite, Mich. beveik 
200,000 dirbtuvių darbinin- 
kų neteko darbo, pradėjus 
valdžiai anglis taupyti. 

Pennsylvanijoje 1918 me 

tais viso užrašyta 184,844 
pramonės nelaimės, tarp tų 
3,403 mirties nelaimės, 53,- 
783 (29.1 nuoš.) sunkus su- 
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Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 

LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMįS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 

NEPERSKAITYS VISĄ. 
KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARĘ, 

SPROGSTANČIA MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 

KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST , 

CHICAGO, ILL. 

KAINA TIKTAI $1.00 Sj 
S :.ŠŠ 

žeidimai, kur reikėjo nedirb 
li daugiau kaip 14 dienų ir 
127,658 (69.1 nuoš.) ma- 
žesni sužeidimai, del kurių 
sugaišta 2 ir nedaugiau kaip 
16 dienų. Viso sugaišintų 
dienų 2,767,471; algomis 
pražudyta $10,286.872. 

Visose dirbtuvėse ir kito- 
se įstaigose Austrijoje, kur 
mažiausiai dvidešimts pen- 
ki samdininkai dirba nuola- 
tai už mokestį, būtinai turi 
but išrinkta šapos taryba. 
Fabrikuose po valdžios sky- 
riais, ar įstaigose klau- 
sančiose valdžios kontrolės, 
darbininkų taiybos, kadir 
kitokiai.41 pamatais, yra ren- 

kamos. Tarybų veikimas 
yra platus. Jos turi žiūrė- 

ki padarymo, užlaikymo ir 
aiškinimo kuopinių sutarčių, 
veikdamos bendrai su ama- 
tinėmis unijomis. Taryboms 
[taipgi pavesti nustatymas 
darbo nuo stukų, dieninė 
mokestis, vidurinė mokestis 
ir minimalė mokestis, kur 
tas nepadaryta kuopinėmis 
sutartimis ir kur dalykai 
pavedama sutaikymui. Ša- 
lies pramonės konferencijos 
komiteto pranešimas apie 
karės laiko permainas algo- 
se parodo, kad nuo rugsė- 
jo 1914 m. iki kovo, 1919 
m. vidutinė mokestis nuo 

valandos padidėjo iki 105- 
106 nuoš. šilkų darbinin- 
kams ir iki 88-96 nuoš. vil- 
nų darbininkams. Vidutinis 
mokesties padidėjimas au- 

dėjystės amatams per tą 
patį laiką buvo nuo 7 iki 10 
nuoš. didesnis negu viduti- 
nis padėjimas visiems ki- 
ltiems amatams apimamiems 
jtuomi pranešįmu. 

Kanados darbo skyriaus 
tyrinėjimai parodė, kad bir- 
želio 1 d., 1919 m. išviso 
612.397 darbininkų skai- 
čiaus 299,503, arba 48.9 
nuoš. jų dirbo po aštuonias 
ar aštuonias ir pusę valan- 
dos Į dieną. 

Minneapolio malūnai da- 
bar gali sumalti po 96,610 
bačkų miltų per dieną; per 
metus jie gali sumalti 140,- 
000,000 bušelių grudų. 

Spalio mėnesyje New 
Yorko valstijos pramonės 
komisija užtvirtino septy- 

!niosdešimts vieną planą nau 

j joms dibrtuvėms. 

Iš Gyvenimo 
j Lietuviu Amerikoje Į i. 1 

DETROIT,' MICH. 

Pakalbėsiu apie Detroito 
vakarinę miesto dalį. Čia 
taipgi yra pusėtinai lietuvių 
šeimynų ir jaunimo, bet iki- 
šiolei jokio veikimo tarpe 
lietuvių nesimatė. Pereito 
gruodžio 7 d. ačiu pasidar- 
bavimui gerb. Kaz. Kan- 
čiaus ir choro vedėjo, gerb. 
F. F. Montremo, tapo suor- 

I ganizuotas Birutes Kanklių 
Bepartyvis Choras. Repeti- 
cijos buna kas seredos va- 

karą Justino Pvoko svetai- 
nėj, 1904 W, Jefferson av. 

Choras susideda iš mažo 
būrelio, nes čionai jauni- 
mas mažai susipažinęs su 

daile, bet ateityj gal pabus 
iš miego. 

Sausio 11 d. šių metų virš 
minėto choro narių tapo 
surengtos prakalbos minė- 
to j svetainėj; publikos at- 
silankė nedaug. Pirmininkas 
K. Rančius pasveikino susi- 
rinkusius ir apreiškė prakal- 
bų temą; po to vedant gerb. 
F. F. Montremui tapo sudai- 
nuotas lietuvių himnas; po 
sugiedojimui gerb. J. Va- 
latka trumpai paaiškino kas 
tai yra dailė ir ką ji gero 
duoda musų jaunimui ir vi- 
sai tautai. Po kalbos su- 

dainuota kelios dainelės ma 

žų mergaičių ir gerb. choro 
vedėjas paaiškino apie sa- 

vo numylėtą dailės šaką. 
Jis. pasižadėjo dirbti savo 

tautiečių ir tėvynės labui be 
atlyginimo, karštai raginda- 
mas visą jaunimą stoti prie 
darbo. Jis ragino taipgi leis 
ti vaikus nuo 7 metų iki 14 
metų dėties prie mažojo 
Mirtų Bepartyvio Vaikų 
Choro. Į jo paraginimą at- 
siliepė būrys vaikų ir prisi- 
rašė. Vedėjas žadėjo mokin 
ti vaikus lietuviškų daine- 
lių, supažindinti juos su Lie- 
tuvos žemlapiu ir nors trupu 
tį su lietuvių kalba. 

| Šito choro repeticijos at- 
sibus nedėldieniais, 3 v. po 
pietų «vii'sminėtoj svetainėj. 
Linkime gerų pasekmių 

įvestsaidės jaunimui ir jų va 

dovams. 5. Bernotai 
I 

BRANFORD, CONN. 

Draugystė Lietuvos Bro- 
lių laikė savo metinį susi- 
rinkimą gruodžio 15 d 1920 
m. Apkalbėjus tulus draugi- ! jos reikalus, p. J. F. Ivaš- 
kevičius davė įnešimą, kad 
L. B.- Dr-ja nors kiek au- 

kautų Lietuvos reikalams; 
ir kad surinktos aukos butų 
pasiųstos Lietuvon per Lie- 
tuvos Laisvės Varpo Komi- 
tetą, kuris yra Chicagoje, 
111. Draugai visi ant to su- 
tiko ir Dr-stė iš savo iždo 
paaukavo $1000.00. 

i Potam išrinko kolekto- 
rius: J. F. Ivaškevičių, V. 
Stadoiniką* K. Svirską, kad 
pereitų lietuvių grįčias pa- 
rinkdami aukų Lietuvos 
Laisvės Varpui. Kolekto- 
riai, perėję grįčias, aukų 

j surinko $200.. K?.rtu $300. 
j Draugystė Lietuvių Bro- 
lių laikė mėnesinį susirin- 
kimą sausio 11 d. 1920 m., 
kuiiame valdyba pranešė, 
kad surinktos aukos bus 
pasiųstos per Daniją, Lietu- 
jvus Valdžiai, vardu prezi- 
dento Antano Smetonos. 
Nekurie draugai protestavo 
už permainymą aukų rinki- 
mo tikslo ir siuntimą pinigų 
tiesiog Lietuvon. Sako, au- 

kos buvo renkamos Lietu- 
vos Laisvės Varpui. Tai 
delko jas nesiųsti per L. L. 
Varpo Komitetus. Tuomet 
valdyba atsakė, kad buk L. 
L. Varf)o Komitetas per di- 
delį nuošimtį surinktų pi- 
nigų sau pasiliekąs. 

! bei tokio valdybos sava- 

rankiško pasielgimo sekanti 
nariai atsiėmė savo auką ir 

siunčia per Lietuvos Laisvės 
|Varpo Komitetus: 
J. F. Ivaškevičius .... 5.00 
O. J. Ivaškevičiene .. 5.00 
J. Mickevičius .... 25.00 
P. Mickevičienė 5.00 
A. Mockaitis 10.00 
A. Gadiliauskas 10.00 

Kartu 60.00 
J. F. Ivaškevičius. 

WATERBURY, CONN. 

Pas- mus Waterburyj, 
jConn. šiuom laiku yra gana 
j didelis judėjimas, — ren- 

giamasi prie Lietuvos Bonų 
pirkimo. Be šito yra dar ir 
kitas judėjimas priešingon 
pusėn. Lietuvių Ukėsų Po- 
litiškas Kliubas savo susi- 
rinkime sausio 2 d., 1920 m., 

I nutarė ignoroti šituo judėji- 
mu. Kiekvienas lietuvys ma- 

inė, kad šitas Kliubas yra 
'lietuvių įstaiga, bet minėta- 
me susirinkime pasirodė ki- 
;taip. Kada atėjo delegatai 
!nuo lietuvių viešo susirinki- 
mo buvusio gruod. 23 d., 
11919 m., pakviesti Kliubą 
: prisidėti prie Lietuvos Bo- 
nų platinimo, tai vienas 
Kliubo narių Įnešė, kad tas 
įnešimas be jokių ceremoni- 
jjų reikia atmesti; kitas dik- 
tas vyras parėmė įnešimą ir 
pašakė, kad mums nėra rei- 
kalo nė apkalbėti to. Tre- 
čias narys išrodinėjo, kad 
nereikia prisidėti prie pas- 
kolos, nes Lietuvos Valdžia 
nesušaukė steigiamojo susi- 
rinkimo,. o vienas kliubetis 

nurodinėjo, kad kliubui rei- 
kalingi nurodymai, ar val- 
džia yra jau išrinkta. 

I Yra taipgi ir kitas kliu- 
bas, L. N. Kr., kuris, kaip 
girdėti, paskyrė gana didelę 
sumą pinigų pirkimui Lietu- 
vos Valstybės Bonų. 

"Varpo" dramatiškos 
draugijos susirinkime sau- 

sio 3 d., 1920 m., taip kitko 
buvo pakeltas Lietuvos Bo- 
nų pirkimo klausimas; ir 
bonu pirkimui tapo paskirta 
$50.00. 

| 'Waterburyj yra gana di- 
delis indojnavimas Lietuvos 
Bonų pardavinėjimu. Bet 
Lietuvių Šviesos draugija 
savo susirinkime sausio 4 d., 
11920 m., paraginta prisidėti 
!prie organizavimo bonų par 
idavinėjimo, užreiškė, kad 
tai esą privatinis dalykas. 

Šitiems gudruoliams, kaip 
matome, nerupi Lietuvos 
Neprigulmybė ir jos reikalai. 

PaaCŠUpietis. 

PHILADELPHIA, PA. 

Atsišaukimas Philadelphi- 
jos Draugysčių Sąryšio į 

Kliubus ir Draugystes delei 
Lietuvos Bonų. 

j Gerbiami Viengenčiai:— 
Kadangi Lietuvos Finan- 

sinė Misija iš Lietuvos lan- 
kosi dabar Amerikpj ir die- 
na po dienai pribus ir i mu- 

sų miestą; tat mes Philadel- 
phijos lietuviai privalome 
sumobilizuoti visas savo pa- 
jiegas, idant priderančiai 
prisirengti priėmimui Lietu- 
vos Finansinės Misijos ir 
parodyt, jog ir mes mokame 
darbuotis už Lietuvos Lais- 
vę ir Neprigulmybę. 

TodeJ, jei Jusų Draugystė 
bei Kliubas neturės savo su- 

sirinkimo išrinkimui atstovu 
bei komitetų šiam tikslui, 
tai iki reguliario susirinki-, 
mo pribukite nors du nariai 
iš abelno Draugystės bei 
Kliubo Komiteto, į susirin- 
kimą Draugysčių Komitetų, 
kuris bus nedėlioj sausio 25 
dieną, 6 valandą po pietų, 
Lietuvių Muzikalėj svetai- 
nėj, Allegheny Ave. ir Til- 
ton St., Philadelphia. 

Šiame susirinkime turi 
but aptarta ir išdirbta pienai 
visam šiam darbui Lietuvos 
Finansinės Misijos atsilan- 
kymo laiku. 

Todėl esate kviečiami vi- 
si be skirtumo pažvalgų ir 
įsitikinimų dalyvauti šiame 
taip svarbiame ir šventame 
darbe. Lietuva visiems lie- 
tuviams, todėl ii* visi lietu- 
viai Lietuvai turime ir dirbti 
kad musų Tėvynė paliktų 
pilnai Neprigulminga ir 
laisva ant visados. 

Su pagarba laikinasis Ko- 
mitetas, 

Dr. E. G. Klimas ir J.Te- 
leiša pirm. 

J. Grinius ir J. Ivanaus- 
kas raštininkai. 

KENOSHA, WIS. 

Svarbus pranešimas 
Kenoshiečiams. 

Šiuomi pranešame Keno- 
shos lietuviams, kad jau su- 
sitvarkė komitetas, kurL le- 

pinasi pardavinėjimu Lietu- 
Įvos Paskolos Bonų. 

Jau gavome iš centro vi- 
sas infromacijas ir kvitas; 
ir jau darbas pradėtas. 

Jau pirko Bonų: Drau- 
gyste D. D. "Birutė" už 
§250.00, Draugystė Šv. Pet- 
ro už $300.00. P. Jusi* 
$100$00, J. Trakšelis, $50 
00, P. Povilionis $50.00, S 
Gadeikis $100.00, K. Mike- 

inas $100.00, S. Ralius, $50. 
;00, S. Pinigis $100.00, visc 
$1,100.00, į centrą pasiųsti 
$880.000. 

į Taigi broliai ir sesutės 
skubėkime visi į pagelbi; 
savo Tėvynei, nepasilikime 
nei vienas nepirkę Lietuvos 
Bonų. Skolinkime kiek ku- 
ris tik galime, pasirodyki- 
te, kad tikrai ją mylime ir 
esame jos tikri vaikai, 

j Komitetas susirenka kas 
subatos vakarą Šv. Petro 
parapijos svetainėj, kur ir 
pardavinėja L. pask. Bonus. 
Nelauk nei valandos, buk 
pirmas. 

S. A. Gadeikis, 
Liet. Paskolos Komit. Rast. 

NEW YORK, N. Y. 

L, A. B-vės šerininkų 
suvažiavimas. 

Sausio 13 d. atsibuvo Lie- 
tuvos Atst. Bendrovės šeri- 
ninkų susivažiavimas. To- 
kio trukšmingo susirinkimo 
dar nebuvau matęs. Neku- 
riu, mat, po vadovyste p. J. 
W. Liutkausko, pasistačius 
geros širdies, bet silpną — 

neprityrusį prišakyje p. A. 
S. Trečioką ir dar prigelbs- 
tint p. J. O. Sirvydui ir p. J. 
Ambrozejui ir keletui kitų 

"stambių" veikėjų, buvo 
manyta sukelti aršesnę re- 
voliuciją, negu kad prie Reichstago, Berline. 

Jie rengėsi ne juokais. Keletą savaičių prieš suva- žiavimą darė, net, slaptus susirinkimus. Ką juose vei- kė-kalbėjo — nežinia, bet galima išsiaiškinti, jog jie tarėsi apie "senosios val- džios" nuvertimą. Naudojo visokius budus; net ir kor- 
teles išmėtė, ragindami bal- 
suoti už jų paskirtus kandi- datus. Susirinkime daug i- 
vairių, nepamatuotų apkal- tinimų buvo padaryta. 

Pastebėtina tas, kad net 
ir p. Sirvydas su kun. Pet-. 
kum darė valdybai įvairius 

j užmetimus. Valdyba daug 
i vėjo" gavo. Vienok nu- ! versti nepavyko, tik "revo- 
l liucijonieriai" pasirodę vi- 
įsoje "savo išvaizdoje", ant- 
jgalo nesmagiai jautėsi. La- ibai nedailiai pasirodė visi 
minėti ir, priegtam, p. Adž- 
Igauskas, kurie buvo priešin- įgi net ir tokiam puikiam 
sumanymui, kaip paskyri- 
mas, iš grvno pelno, 5% be- 
turčiams moKsieiviams. 

Matydami, jo/; nieko ne- 
laimė io, pi J. Liutkauskac- 
,išsireiškė kita kartą pri- 
siruošią prie galutino "mū- 
šio" ir kad "jie" turės lai- 
kmeti. 

Direktoriais darinko 
šiuos: p. R. Karužą (pirm. 
buvusį), J. Strimaitį ir P. 
Žiūrį. Nutarta skilti 10c/o 
Lietuvos mokykloms ̂

 
(pini- 

gai bus siunčiami Lietuvos 
|A.pšv. ministerijai). 

Nustebęs. 

PHILADELPHIA, PA. 

Šv. Cioilijos Draugija ren 
pa dideles prakalbas ir ba- 
ių vas. 2 d. Pelnas yra ski- 
namas Lietuvos Liuosybės 
sargams, kurių Philadelphi- 
joje susitvėrė septynios kuo- 
>os;- jie yra pasirengę va- 
liuoti i Lietuvą ir kariauti 
prieš tuos "pane-pane." 
Vertėtų, kad ir daųgiaus 
nusų philadelphiečių jauni- 
mo prisidėtų prie šitų musų 
jaunuolių ir eitų ginti musų 
ėvynę nuo jos priešų. 

Lietuvos Liuosybės Sar- 
vai laiko savo miklinimosi 
susirinikimus mokyklos sa- 

ėje pn. 4 Wharton St.; pra- 
ižia 7:30 v. v. 

A. M. Rymdeika. 

BRIDGEPORTAS. 

Sausio 23 d., 1920 m., 
prasidės 7:30 vai. vakare 
prakalbos ir krutinamieji 
paveikslai, kur kalbės gar- 
siausi Chicagos kalbėtojai. 
— Dr. Frank W. Gunsaulus, 
Armouro instituto preziden- 
tas ir profesorius Theodore 
G. Soares, Chicagos Uni- 
versiteto ir lietuviai kalbė- 

j tojai, Dr. A. L. Graiču- 
nas ir Jonas Rodinas, kurie 
aiškins svarbiausius musų 
tautos reikalus. 

Prakalbos bus Mildos 
svetainėje, 3142 S. Hslsted 
įSt. j Prakalbų rengimo pinair 
ninkas. 

J. Vaitulis. 

Pirmu Kartu Chicag jc, keturių aktii drama, parašyta Przybyszc\v skio, sulietuvino Vincas Akelaitis. Stato scenoje L. M. 1). "Apšvieta 

Nedeliej, Sausio-Jan. 25,1920 
M. MELDAžlo SVETAINE]E. 2242 \Y. 23rd PĮacc. Pradžia lygiai 6 vai. vak. Inžanga 75 c ir 50c YpaUi. Gerbiamieji ir gerbiamosios! Kiekvieno pareiga >į veikala pa- matyti, nes jame rasite pilna užsiganedininiM šiuo \ ikalu. Pa 

statyme, dalyvauja seniai p^sižymCję scenoje artistai bei artis? tes. Režisierauja M. Dundulknė. I'> perstatymui Šokiai. 
Kviečia; L. M. "Ap.sviet >s" Draugija MĮĮBBBttOM————— 



Vietines Žinios 

VOS KELIOS DIENOS 
IKI MIKO PETRAUSKO 

KONCERTO. 

Sausio 28 d., seredos va- 

kare, Central Music Hali, 
pi ie Wabash A ve. ir Van 
Bure n St., atsibus kompozi-l 
toriaus Miko Petrausko at- 
sisveikinimo koncertas, ku- 
ri rengia muzikos ir dramos į 
draugija "Birute". 

Komp. Mikas Petiauskas, 

apart klasiškų dalykų ir 
liaudies dalykų įvairiose 
kalbose, sudainuos visą ei- 
lę lietuviškų dainų. 

Tame koncerte —' progra 
mo išpildyme — dalyvaus 
taipgi žymiausios Chicago- 
je muzikalės spėkos. 

Nėra, todėl, abejonės, 
kad chicagiečiai iškilmingai 
sutiks gerbiamą Miką Pet- 
rauską. 

Bilietus koncertui galima 

DIDELIS PUATSIN'IS liALlt'S. 

rengia Dr-ja L.K. Stanislovo ant Tovvn of Lake 

A. (iLTrSTRtTO SVKT.. 4501-20 T Icrmitag? A ve. 

NEDETJOJE, SArS[0-JAX. 25, 1020 

Pradžia 4:30 vai. j. pietų. 1 n/.anga 35c Ypalai. 
\ isi iki vieno atsilankykite i šį puikų balių, nes bus duo- 
dami praisai už gražinusį pasirėdymą ir už prasėiausį, 
taipgi už daiiiausj pašokimą ir nž štukų pa r dymą, už 
prašmatniausią kepurę. Šokiai tęsis iki vėlyvos nakties. 

Kviečia Komitetas. 

..Gražus Balius.. 
Rangia Jaunų" Lietuvių Kliubas 

SL'Il. VAKAR K, SAl'SIO-JANUARV 24X<1., 1920, 
M. MEI.DAŽIO SVrCT., 2242 W. 23r<l PI. 

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Irižanga 50c. 
P 

Gerbiamieji Chicagieiaič! Malonėkite atsilankyti į mū- 

sų balių, nes jus žinote, kad Jaunų Lietuvių Kliubas vi- 
suomet surengia gražų balių, kur visi galėsite linksmai 
laik^ praleisti. Muzika kui geriausia. KOMITETAS. 

DIDĖT .TS METINIS 

BALIUS 
rengia 

Teisybės Mylėtojų Draugija 
SUBATOJE, SAUSIO—JANUARY 24 d., 1920 m. 

M f LDOS S Y ETAINEJE, 
3142 So. Halstied Street. / 

Pradži i 6 vab vakare. 

Visus kaip jaunus taip ir senus maloniai kviečia, 
KOMITETAS 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA KGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinim&s gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikiną sluatl Ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vžliauslų ata'.ių ir konservatyviškų modelių $20.00 Iki <45.00. 
Vyrų Ir Jaunų vaikinų biutai Ir overUotai nuo $15.00 iki $28.60. 
VyrlSkos kelines $3.00 Ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augfifil&t 
Pirkite sau overkotua dabar, kol žlemoa augštos kilnos dar neatdjo. 
Męs turime daug Wek apdčvčtų siutų ir overkotų nno $8.50 lr augSCiau 
PuJl dress, tuiedo, frakai lr t.p. nuo $10.00 Ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. NedSliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomls Iki 10 valandai vakarolnstelgta 1902 

~ 

S. GORDON 
t415 SO. HALSTED 8TREE7 

Mokinkis Angliška i Namie 
LENGVA IŠMOKTI 

28 Lekcijos Buvo $10. Dabar $3.00 
JETGTT LEKCIJOS NEPATIKS, SUGRAŽINSIME JUM PINIGUS. 

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai įkalbėti. skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
anglą kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu. kad mokinys netik, gali, bet turi 

viską atminti. Jos perstato .dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad inteve- 

singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi } mokinio mintį su 

tokia spėka, kad jis nekelia akiu nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta- 
rimas anglišką žodžių ir vertimas lletuviškon kalbon taipgi yra praktiškas. 

šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintą ant geros popieros lek- 

ciją. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapiu — visos kitos iš 4 didelią 
puslapiu. 

štai ką musą mokinys sako apie musą kursą, Išmokęs angliškai: 
Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už juaą atsakant} mokinimą ir populiariškas lekcijas jusą metodos. Jusą 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačią Ir už konsula- 
ciją (patarimus). Jusą metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba. JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July JI, 1917. 

Turime šimtus panašią laišką nuo savo mokinią. Jeigu jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista. mo- 
kėdamas dabar tik 13.00 už tą kursą. Bet užsirašyk tuojaus — dabar. 
Vėliaus gali butl pervėlu. Atminkit, męs tuririie.tik 150 šią kursą po $3.00 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir- 
mas. Siųsk $3.00 šiandien. Indėk markią už 15c. dėl iškašiu prisiuntimo 
kurso. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po ją apturėjimo mes sugražinsime pinigus šis 
kursas yra vienas $20.00. Musą kaina tik $10.00, bėt tamista dabar turi 
progą gauti jj už $3.15 su markėmis. Naudokis šią proga, Prisiąak ploi 
®u,„ •jĮ*r*dien, L ž tikrina m e- kad n«wigalisite. Pljjigu* sinek "Motiey Ord& riti snto adresu: 

L. BEN. W AiTCHES 
M56 80. HERMITACB A VE.. CHICHrn III 

gauti taipgi "Lietuvos" ofi- 
se. Pasiskubinkit įsigyti. 

Brooklyne "atsisveikinimo 
koncertas", sulyg pranešimo 
"L," kOresp., nusisekęs vi- 

sokeriopai — žmonių buvu- 
si kupina salė ir programas 

i labai įvairus ir gražus. Iš 
įaugančių jaunų jiegų nepa- 
! prastą gabumą parodęs 
[smuikininkas Pruselaitis, 
ivos 12—13 metų vaikas. 

Taipgi labaj nusisekęs" at j 
sisveikinimo koncertas" Bal 
timorėje... Neatsiliks užpa- 
kalyje nei chicagieciai. 

NEĮVYKS krutamieji 
PAVEIKSLAI. 

Anksčiau buvo pranešta 
"Lietuvoje", kad bus rodo- 
mi kintamieji paveikslai iš 
Lietuvos, So. Chicagoje, Ro- 
selande ir kitose kolonijo- 
se. Delei tulų priežasčių mi- 
nėtose vietose neįvyks pa- 
veikslų rodymas. Žymesnės 
priežastis tokios permainos 
—tai stoka pas kintamųjų, 
paveikslų savininką drąsos] 
ir neprisilaikymas duoto 

garbės žodžio. M. K. Šilis. 

Laiškas į "L." Redakciją. I 

Tariu širdingą ačių "Lie- 
tuvos Redakcijai ir Admi- 
nistracijai, kad musų vienin 
telis teisingiausias dienraš- 
tis "Lietuva" tikrai kovoja 
už Lietuvos laisvę, taipgi vi- 
sados teisingai užstoja Lie- 

tuvių reikalus Amerikoj. Su- 
dienraščio "Lietuva" pagal-, 
ba įvyko Amerikos Lietuvių! 
Seimas; "Lietuva" daug pri-i 
sidejo prie Suorganizavimo 
Lietuvai Gelbėti Draugijos 
(Raudonojo Kryžiaus), Lie- 
tuvos Laisves Varpo išleistu j 
vių ir daug kitokių gerų dar j 
bų: Toliau aš veliju, kad; 
kuodaugi ausiai Amerikos lie 

tuvių butų Lietuvos skaity- 
tojais, nes tik dienraštis 
"Lietuva" stato pirm visko 

Lietuvos l&isvę ir neprigul- 
mybę, o tik antroj vietoj sro 

vės reikalus; gi kiti visi dien 
raščiai nors ir vadinasi vi- 

suomeniniai, bet I tarnauja 
vientik siauriems savo par- 
tijos reikalams. 

į Lietuviai! šalin su fa- 

natiškomis partijomis ir jų 
užsispyrėliais-vadovais! Sto 
ikime musų Tėvynei į pagal- 
i bą... Kada išgausim iš 
Liėtuvos jos -priešus, tada 
galėsime pasipešti už parti- 
jas ir visokius "profeso- 
rius". .. 

J. J. Palekas. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Didysai pačtas, inėjima? 
nuo Adams St., pas garsini- 
mų langą. 
913 Brencius Dominikas 
918 Brukaveckas Pijušas 
924 Cirtaut Franciškus 
926 Curlis Jonas 
932 Endžiulis Antanas 
946 Grinis Ladislavas 
947 Gulkinas Baleslavas 
965 Karas James 
978 Labanavvckas Mikalois 
1014 Pilkianis Sarter 
1015 Pleias Antoan 
1038 Srauskaitė Tom. V. 
1037 Sakalovskis Frank 2. 

1080 žemaičiutė Stanislav; 
| 1083 Zizunas Ladislavas 
1085 Zulavlienė Ana 
'l08fi žukauskis Vincentas 

ŠERNO DRAUGU BŪRE- 
LIO DOMAI. 

šeriio Draugų Būrelio su- 
sii inldmas įvyks subatoj 
sausio 24 d., 9 vai. vakare, 
"Lietuvos'' Bendroves svet. 
— 3249 So. Morgan St. 

Visi nariai bei norintieji 
buti nariais didžiai prašo- 
mi susirinkti. 

Valdyba. 

Gvardija D. L. K. Vytau- 
to laikys savo metini susirin 
kimą nedėlioj, sausio 25 d; 
pradžia 2 vai. po pietų, pa- 
prastoj svetainėj, šv. Kry- 
žiaus parapijos. Kviečiami 
yra susirinkti visi nariai, 
nes tai yra svarbus susirin- 
kimas,; ;.rra daug svarbių 
reikalų del apsvarstymo. 
Taipgi malonėkite atsivesti 
naujų narių norinčių prisi- 
rašyti prie Gvardijc~. 

J. Letukas, pirm., 
J. Lignuga*is, rast., 4634 

So. Wood St. 

Pranešimas. 
Dr. šv. Jono Evangelis- 

to metinis susirinkimas ne- 

įvyks ned. 25 d. sausio, ka- 
dangi liko perkeltas ant ne- 

dėlios 1 d. vasario 1 vai. po 
pietų. Visi draugai yra 
kviečiami atsilankyti. 

Priežastis perkėlimo — 

tai metinis susirinkimas Die- 
vo Apveizdos parapiios toje 
dienoje. 

* Valdyba. 

Pranešimas. 

Cicero, 111. — SLA. 194 
kp. parengė balių su progra 
mu subatoj, saus 24 d., Juk- 
niaus svetainėje, 4837 W. 
14th St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanka 35 c. porai. 
Kviečia visus atsilankyti.— 
Komitetas. 

;DR-Sl£ L- K. MINDAUGIO 

j Laikė priešm etinį susirin- 
kimą gruodžio d. Aps- 
varsčius dr-stės bėgančius 
reikalus, tapo perskaitytas 
L. G. D. laiškas. Nutarta 
parinkti aukų tarp narių. 
Tapo surinKta $26.50. Auka 
vo sekančiai: Po $2.00: 
Bružas A., Znotas J., Mi- 
kalauskas J., Macaitis J., 
Po $1.00: Žukauskas B., 
Pikturman V., Kaulacus D., 
Pocius A., Varnelis C., Vais- 
girdas S., Noreikevičia R, 
Silauskas A., Stulginas J., 
Szinikas A., Zemeškis K., 
Pelkis P. Smulkių aukų 
$6.50. Viso labo $26.00. Mi- 
nėtos aukos likos perduotos 
L. G. D. 3-čiam skyr. 

Visiems aukavusiems ta- 
riu nuo^rdų ačiu—L. G. D, 
3-čio skty pirm. 

! J. L. Kazlauskas. 

SUSIVIENIJIMAS LIETU- 
VIŠKU RYMO-KATALI- 

KIŠKU PAŠELPIMŲ 
DRAUGiJU VALSTIJOS 

ILLINOIS. 
Gerbiamos Draugystes:— 
Labai maloniai esafe kvie- 

! čiamos išrinkti atstovus į 
ivirminėt. Susivienijimą ii 
! prisiųsti ant metinio susirin- 

LIBEKTY BONDS, 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna* parašytąja šk tj| 
verte, ir Laisvės Bondsus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite j T 6 APVLiCihj o c*C\ 
Atdara kasdien nuo 9—6 J* QL 

Utarninkais, Ketvergais 1335 MILAVAUKEE AVENŲE, 
ir Subatomis 9—0 tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURTI. LENTŲ, RĖMU IR STOGAIS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš v daus. po $1 50 už galioną 
CARR BROS. WRECK!NG CO. 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

t kimo, kuris atsibus nedėlios 
vakare, 25-tą diena sausio 
(Jan.), 1920 m., P. Wodma- 
uo svetainėj po No. 3253 
Lime gat., kampas 33-čios, 
7 valandą vakare. 

Antanas Stukis, Prez. 
Kaz. Pranskunas, 

Nut. Rast., 
3559 S. Auburn Ave. 

i 
\ 

SPECIALIS SUSI- 
RINKIMAS. 

Visų narių Chicagos Lie- 
tuvių Tarybos atsibus suba- 
toje, sausio 24-tą, 7:30 vai. 
Vakare, 'VVodmano saloj. 

Tai labai svarbus susirin- 
kimas, todėl visi nariai ir 
atstovai pribukite, turėsime 
apsvarstyti klausimą kaslink 

i Lietuvos Nenrigulmybės. 
Evaldas, Sekr. 

PRANE«fMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
38 skyrius, (iarfiekl Park rcn» 

gia didelį balių su programų 
nedėlioj, sausio 23 d., J. Enge\s 
svetainėje, 3720 \V. Ilarrison 
st„ prie Jndepcndcnce blvdj 
Prasidės 4 vai. po pietų. In- 

/.anga 25c. ypatai. Kviečia vi- 

sus Komitetas. 

TĖMYKITE LIETUVIAI! 
DIDELIS BARGENAS! 

Parsiduoda labai pigiai didelė ir pa 
ranki "SAFE" del susidėjimo viso- 

kių brangenybių apsisaugojimui nuo 

ugnies ir vagių. Parsiduoda visai nu 

piginta kaina tiktai už $50.00. Gera 

proga lietuviui Jsigyti puikią, "Safe" 
Taipgi parduosiu visai gerame sto- 

vyje PIANUS. Pianai yra taip kaip 
nauji vertės $500.00. Parsiudos tiktai 
už $35.00. Turi buti parduota iki 31 
d. šio mėnesio. Priežastis pardavimo 
savininkas apleidžia bizni. Atsišali- 

nkite greitai. KRANK DALKUS, 
3301 S. Morgan St. Chicago, 111. 

Pajieškau savo pusbrolio Kazi- 
miero Juraškos, paeina iš Kau- 
lį i '"čclybos, rages apskr., 
Prajurių parap., Keberkščių 

f. Pi'rmiaus pyveno Chi- 
čjįtfo, J11. ant To\vn of Lake. 
Meldžiu atsišaukti jo paties ar 

||s kitas, ia>s gavau laišką nuo 

|j^ sesers iš Lietuvos. Kaz. Ju- 
raška, R. 34. Box 108, Canip- 
lallsport, Wis. 

The 
Fraternal 
Age 
Tbe Problema of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

* ♦ 
Mažoj knygeles formoj žur 

naliu 64 pusi. Angių kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

* * 

VVHO ARE THE 
LITHUAN1ANS? 

* * 

THE NEW LITH- 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
"THE AMERICAN 

PEOPLE. 
* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

the! LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

* * 

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

» * 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgąn St 

CHICAfcO, ILL. 

A A 

STEPONAS ČYVAS. 
Persiskyrė su š:uo pasauliu 1 
vai. po pietų sausi •:> 21, 1'>20 su 

Laukęs vienu metų amžiaus. Pa 
liko dideliam nuliūdime tėvus, 
Kazimiera ir Antaniną Čyvusj 
Tėvas paeina iš Ukmergės aps. 
Kurklių par. Uzunvėžių kaime 

l Laidi Ittivės atsibus Pėtn. Sau- 
j sio 23, iš namų 2530 Emerald 
aiv. j fiv. Jurgio bažn. 8 vai. iš 

ryto iŠ ten j Šv. Kazimiero ka: 
pines. Giminės ir pažystami vr 

kviečiami dalyvaut laidotuvėse. 
Nuliudę tėvai Kaz. ir Antani- 
na Čyvai. 
Laidotuves vos visiem- Ohicagiefiaiiis 
ganu jjerai žinomas graborins Stanis- 
lovus P. Mažeika. 

A. A. 

EMILIJA ŠEMIOTIENĖ 
po tėvais Warnila\faiutė, persiskyrė si 

šiuo pasauliu Sausio 21 d.. 1920 m. po 
trumpos ligos sulaukusi 40 metu am- 

žiaus. Paėjo iš Kauuo gub. Šiaulių 
apskričio, Tryškiu miestelio. Atkelia- 
vo j šj krušta 1907 m. Paliko didžiau- 
siame nuliudime (vyra Juozapa, duk- 
terį Erriiliją ir sumi Antaną. 

Laidotuvės atsibus Subatoje. Sausio 
24 d. S: ItO vai. iš ryto kūnas bus lydi- 
mas iš nuimi j šv. Jurgio Parapijom 
Bažnyčią. Po pamaldų i šv. Kazimiero 
kapines. 

širdingai kviečiame dalyvauti laido- 
tuvėse visus gimines ir pažįstamus. 

Kūnas randasi po num.: 2821 S. E m# 
rald Ave.. Su pagarba. 

Pasiliekame didžiausiame nuliūdime 
vyras Juozapas, duktė Emiliją ir sū- 

nūs Antanas* šemiotai. 

EXTRA DIDELIS 

...SALIU H 1 H 

SU PROGRAMŲ IR PRAKALBOMIS. 
Rengia Lietuvai Gelbėti Draugija, 38 

Skyrius, Garfield Park. 

NED., SAUSIO 25, 1920, 
J. ENGELS SVET. 

3720 \V. Harrison St., prie Indepen- 
den.ce Bouievard 

Pradžia 4 vai. po piety. Inžanga 25c, 
Programe dalyvaus gabiausios lietuvių 
suėkos. Kalbės gerbiami ir visu myli 
mi daktarai RIEBIS ir MONTV1DAS, 
kurie yra daug pasidarbavę labui Lie 
tuvai Gelbėti Draugijos. 

Muzika bus iš Lietuvos, kuri grajys 
lietuvišku* šokius iki vėlumos nak 
ties. Tai bus gera proga pamėginti lie 
tuviškus šokius. 

Taigi nuoširdžiai prašome visus lie 
tuvius ir lietuves dalyvauti šiame va 

kare del lavo mušu Tėvynės Lietuvos! 
Kviečia Lietuvai Gelbėti Draugijos 

38-to Skyriaus Rengėjai. 

Pajie^kau pusbrolio Antano Samulė' 
no, paeina iš Palaidžiu kaimo, Kvietkų 
parapijom, Zarasy apskriiio, Kauno gu 
bernijos. Atvažiavo i Amerika dai 
prieš karą., bet nežinau kokiame mies 
te gyvena. Gavau iš Lietuvos svarbų 
laišk.ą ir turiu svarby reikalą prie jo 
Malonės jis pats ar kas apie jj žinanti- 
pranešti sekančiu adresu: KAZIM1E 
RAS SAMULENAS, 816 NVashinr^n 
St., Newark, N. J. 

Parduosiu arba mainysiu sa- 

vo puikią f armą, kuri raincla- 
si lietuvių apgyventoje vietc 
je Oneido County, Wis. Klau 
skite laišku, rašydami anglis 
kai "Lietuva" No. 10, 3253 
S. Morgan St., Chicago, 111. 

REIKIA VYRŲ. 
Reikia 5 geru vyrų; pastovus 

darbas $5.00 į dieną. 
Atsišaukite: 
301 X. MORGAN ST. 

Pajieškau savo sunaus Juozapo žu 
kausko, kuris rodos gyvena Chicago. 
111.. Jis paeina iš Suvalky gab. Mari 
jampolės pav. Liškevos parap. Kiby 
čiy kaimo. Taingi pajieškau Kazimiere 
Tenionio. kuris gyveno kartu su Juo 
zu Žukausku. Jie patys ar kas apie 
jos žino meldžiu atsišaukti, o busiu 
labai dėkingas. 

JONAS ŽUKAUSKAS. 
Kibysiu, painias, Lepalingio Pašta 
K'udrėny valščiaus, Marijampolės apskr 

LIETUVA 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

I'lionc ('asai (i222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

! Valandos: !)::J0 iki .2: 1 iki 8 vale. 
1 2201 ;V. 22ra III S. LKAV1TT STS. 
j CITICAGO, TLIj. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Orai lietuviams .žinoma-; ik r 1(5 mrt.j kaipo 
patyręs gydytojas. chiiutKas ir akušeris. 
("iy«lo aitrias ir (.-'ironiškas jiį»as vyrų, mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas. 
X-Kay ir kitokius elektros f.rietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fiak Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir C—S vakare 

Telefonas fanai i 110 

Cyv.: 3112 SO. KALSTEI) CTREET 
Valandos: S—9 ryto til tai 

~dr. 17 e7makar~ 
GYDYTOJAS IR CHIR.'JRGAS 
Rosehmdo: 1<»90<) Michigan Avo 

Telefonas F'ullnian ir „UsO 
Cliic. ofisas: 4515 S. Wood Rt. 
Tik K' tvirjin v:il(, nuo 5:70 iki 7 

Telefonas Yunls T'J'i 

IcĮilionr Yanls 1532 

DR. J. KŪLIS 
I.IKTI.MS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
<".>■<!.» vi'oViiis ligas moterų, vaiku ir vyrų 

(• Specialiai gyiln limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas 

į 3259 S. HALSTED ST„ CHICAGO 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIET L"VIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
į Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

|Town of Liike 4712 S. Ashland Ave. 
• Vai.: 4:30—7:00 P M. 

J Phone Drover 7v42 

Il'honcs: Yards 155—55.) 

ĮkeM<leiKC Phonc Drovcr 77S1 

|f.A. jOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

3G01 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisus: 220). W. 22nd Street 
Kumpas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 iki 5 ir T iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 \V. 42nd St. 

Telefonas McKinley 4i>8S \ 

Valandos iki 10 ryto. 

Tele;>hir>he Yarils 3654, AKUSKRKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
lejęija; il?at praktika- 
vusi Pennsilvanijos 
hospitalėse, Pasekmin 
pai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodi 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAC.O. ir.r.. 

Nuo 6 iii 9 ryto ir 
auo (i iki 9 ryto r / iki vėlai vakaro 

jTclephone Lrovcr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

{ Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vakare 
Nedtldieniais pagal sutarimu 

! 4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
BENT "TAS 

Naujienų Name 
Vai: 0 iki 12 ryto ir 2 iki !> vakaro 
1739 S. HALSTED ST CHlCAGf 

DR. JOHN ORPE 
GYDYTOJAS I.- 

lo37 \V. 5r.ma ir k:1 
Į Vai.: iki 9; ir o '• 

Telefonas Pr 
i 

i;RGA'> 
.larshfield 

ik. 8 
\*7 

Dr. G. MLG.aser 
TELEFONAS YARDS 687 

3149 S. MORęAN ST. kert ė 32ros 
Specialistas Moterišku. Yyiiškų. 

ir ChroMSkų Ligų 
Valandos: 9—10, 1J—J |m> pietų 

6—8 vak, Neilcl, y—• 
Praktikuoja jau 28 motai 

DR. M. T. ST US 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CH!P,Lrtv-AS 
O'flas: 1757 W. 47 St. BouPe'aid 1S(* 
tOfisn va!.: 10 ryto iki 2 ju* piet. ir 
Į iki 8:30 vkW, Xedė1,e9 iki 12 rii»nj 
Voma'- *>ri1l \V 11 *>Ct 
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