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METAI: (S$v. XXVI). Dienr. III. No. 28. 

Bolševikai ruošias pulti 
ant lenku. 

< 

Anglijos baimės ir rupesčiai. 
Anglija atsisako gelbėti lenkams 

prieš bolševikus. 
BOLŠEVIKAI RUOŠIASI 
PUOLIMUI ANT LENKŲ.: 

V«iisava, vasario 2 d. —j 
Sulig šiandien čia išleis/ u i 
karės raštinės pranešimu! 
lenkų burių užpuolimas ne- i 

* leido bolševikų kareivijoms; 
susikoncentruoti šiaurinėje 
Dauguvos upės pusėje. 

Karės vyriausybė mano, 
kad sovietinė saldžia ban- 
do sutraukti bolševikų jie- 
gas Lietuvos ir Gudijos fron 
tuose tutiju tikslu, kad pa- 
vasarį puolus ant Variavęs. 

Vietos laikraščiai tvirti- 
na, kad bolševikai puls ant 
Lenkijos kuogreičiausiai. • 

Bolševikai paėmė Tiflisą, 
sako. 

Londonas, vasario 2 d. — 

Yra pranešama apie atsiti- 
kusį bolševiKų sukilimą už- 
kaukazyj Tiflise ir Kutaise. 
Abu miestai esą bolševikų 
rankose. 

Taikos sutartis tarp estų ir 
rusų užbaigta- 

Šiandien po pietų apturė- 
toje iš Maskvos bevielinėje 
j telegramoje užreiškiama, 
/ kad šį rytą/Estoni ja ir sovie- 

tinė rusų valdžia galutinai 
užbaigė taikos sutartį. 

r\ tv • 11 TA 
jDuisevmu ueitjguuti uvi- 

pate sako, kad Lenkija iš-: 
sižadėjo savo utilitarinio! 
rengimosi prieš Rusiją, kur 
buvo ketinama tuo patim 
sykiu pulti ant Petrogrado 
ir Maskvos, Lenkija atriža- 
dejusi savo šito žingsnio 

/Įeito, Kad Lenkija suiig tai- 
kos sutarties su sovietine 
Rusija atsiėmė savo pasiža- 
dėjimą pavesti savo kariuo- 
menę ir Revelio uostą Len- 

kijos valiai. 

Sovietinė valdžia patvirtino 
pirklystės sutartį. 

Paryžius, vasario 2 d. — 

Rusų kooperatyvių sėdyba 
Paryžiuje apturėjo ingalio- 
ji:ną nuo sovietinės valdžios 
pirkliauti su užsienio šali- 
mis. 

Paskelbimas skamba ši- 

laip: 
"Sovietinė valdžia leidžia 

Centralei Rusų Kooperaty- 
vu Unijai turėti pirklybi- 
niu? santikius su vakaru Eu- 

ropos, Amerikos ir Ifitų ša- 

lių kooperatyvais ir pirklys- 
tės firmomis. 

"Sovietinė valdžia duoda 
centralinei unijai visokį už- 
tikrinimą kas del koopera- 
tyvų įvežamų ir išvežamų 

► prekių apsaugojimo. 
"Centr?.lė unija pasiren- 

gusi pradėti mainytis pre- 
kėmis tuo jaus. 

"Sovietinė valdžia leis 
ateiti į Rusiją ir išeiti iš jos 

delegatams, kurių vardus 
suteiks' Viudrinės Europos 
rusų kooperatyvų atstovai." j 

ANGLIJOS BAIMĖS IR 
RŪPESČIAI. 

Sunderland, Anglija, 
sausio 17 d. (Ass'd. Press 
fcoresp.). — Anglijos val- 
stybės sekretorius karei 
Winston Churchill savo lai- 
kytoje čia kalboje pasakė, 
kad, nors niekas negali pa- 
sakyti, kas iš Rusijos išeis, 
bet "išeis kas-nors labai pa- 
vojingo civilizacijai ir ypa- 
tingai Anglijos imperijai." ! 

"Bolševikų fanatikai pa- 
sirįžę sunaikinti civilizaciją, 
demokratinius parlamentus 
ir laisvų žmonių laisves," 
pasakė ministeris. 

"Europa ir Anglija yra 
liūdnoj padėtyj, Talkinin-j 
kai gali duoti ramumą Ru- 
sijai. bet Rusija neduos ra- 

mumo jiems. Meškos šmėk- 
la pjrbris per sniegus ir sta- 
tis jiems pavojų. 

"Mažojoj Azijoj gema i 

naujos jiegos ir jei rusų bol- 
ševizmas su turkų mahome- 
tonizmu pasiduotų rankas, 
tai Anglijos padėtis butų! 
prasta. Praeityj Kolčakas iri 
ueniKinas saugojo Anglijos 
reikalus, bet Kolčako karei- 
vijos beveik dingo, Deniki- 
no kareivijos pavojuje ir, 
jei jos dingtų, tai tuojaus 
kiltų didelis pavojus. 

"Labai gali buti, kad kai- 
zerinis militarizmas susidės 
su vokiečių bolševizmų ir 
sunaikins vokiečių republi- 
ką. Mes turime žiūrėti, kad 
tas neatsitiktų. Mums vien- 
val pasakoja, kad mes ne- 

turime pirkliauti su Vokie- 

tija, bet jei mes nepirkliau- 
sime su ja, tai kaip mes iš- 

gausime iš jos atlyginimą? 
Francuzija ir Amerika de- 
da visas pastangas pirklia- 
vimui su Vokietija taigi ir 
mes ne nrivalome stovėti ir 

žiūrėti." 

ANGLIJA ATSISAKO 
GELBETI LENKAMS 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

Londonas, vasario 2 d.— 

Kaip Mor^ing Post praneša, 
lenkų ministeris Anglijoje, 
kunigaikštis Sapieha šian- 
dien pranešė savo naminei 
valdžiai, kad Anglija atsi- 

sako remti lenkų kariuome- 
nės pastangas prieš bolševi- 
kus. I 

Jis pranešė Varšavon, I 

kad Llovd George nesąs I 

priešingas taip, kad Lenki- 

j ja padaiytų taiką su Leni- 
nu. 

V. ČARNECKIS. 
Lietuvos Susisiekimo Ministeris. 

Puik, Avalov. išėjo 
iš preio. 

Londonas, vasario 2 d.— 
Kaip pranešama iš Maskvos 
bevieliniu telegrafu, pulk. 
Avalov-Bermondt, vedusis 
"usų vokiečių pajiegas puo- 
lant ant Rygos pernai rude- 
nį, išėjo iš proto ir tapo pa- 
siųstas beprotnamin. 

PROFESORIUS GINA 
KAIZERI NUO KAUTS- 

KiO UŽPUOLIMO. 

Berlinas, sausio 31 d. — 

Vokiečių žymiausias gyve- 
nantis istorininkas, prof. 
Hans Delbrueck smarkiai 
užsipuolė ant Kautskio aiš- 
kinimo buvusio kaizerio ka- 
res dokumentų, išvadinda- 
mas jį darbu klastingo advo 
kato, užsispyrusio apkaltinti 
be jokio atsižiūrėjimo ir dar 
bu žmogaus neapsipažinusio 
nei su pačiais pradiniais is- 
torijos dalykais. Kautskiui, 
mat, buvo pavesta priruošti 
tuos dokumen -naudai. 

* Bk / 

Palyginęs Kautskio ko- 
mentarus- su dokumentais, 
profesorius sako: "Aš sa- 

kau, kad jo darbas yra tik- 
ra karikatūra istorinio tar- 
dymo, ar genaus sakant, ar- 

gumentas skundą vedančio 
advokato, pasirįžusio išgau- 
ti iš posedininkų teismo pa- 
smerkimo ištarmę be jokio 
atsižiuėrjimo į teisingumą. 

I Pamatiniais (istorininko j 
1 principais yra paduoti tik-i 
Irus, neperdėtus faktus, su 

| prasti kalbamųjų žmonių 
Isiekinius ir mintijimo budus 
ir teisingai juos pareikšti; ši 
tame atvejyje jie baisiai lau 

jžoma. 
Privedęs menamuosius i 

| klausimus, prof. Delbruck į 
įsako: 

"Visos Kautskio pastan- 
gos priparodyti blogus vo- 

kiečių ir austrų diplomatų' 
norus yra veltos. Sensacin-į 
guoju rašto dalyku buvo 
kaizerio pastabos ant kraš- 
tų — tas, kurias galima bu- 
vo iškraipyti, Kautskis pa- 

l naudojo savo komenta- 
Įrams." 

KOLČAKAS BUSIĄS 
TEISIAMAS. 

Londonas, vasario 2 d. — 

!Iš miesto Manžurijoje, arti 
sienos tarp Sibiro ir Chinų,! 
pranešama telegrama laik-j 
jraščiui Daily Mail, kad 
'Irkutsko taryba sudarė, 
! teismą buvusiam visų rusų 
į valdžios perdetiniui Sibire 
aum. jvoicaion teisti. saKO- 

ima, kad tolimuose rytuose 
įmanoma, jog"Kolčakas bu- 
siąs pasiųstas Maskvon 
augštesniam teismui teisti. 
Telegrama paleista subatoj 
ir joje sakom?., kad rytų Si- 
biras nusimalšino, apskelbus 
karės stovį. Auk^o laukai 
pagal upę Leną esą suvisuo- 
meninti. 

Lodge sutarties klau 
sime ima viršų. 
Washington, vas. 2 d. — 

Vikonto Greiy laiškas atvi- 
rai priimantis senato išlygas 
ir raginantis Angliją priimti 
jas šiandien apvertė sutar- 
ties padėtį augštin kojomis. 
Senatoriaus Loge'o žodžiais 
betariant, demokratai sena- 
toriai atsiradurė kebliame 
padėjime bebandydami buti 
geresniais anglais už pačius 
anglus; jei prezidentas Wil- 
son vėl nesujudins jų, tai 
sutarties patvirtinimas ne- 

trukus įvyks pagal senato- 
riaus Lodge programą. 

ANGLIJOS SVARAS VĖL 
PUOLA. 

New York. vasario 2 d.— 
Anglijos svaras šiandien vėl 
nupuolė žemiau. Pereitą sa- 

vaitę jis buvo vertas $3.48;, 
šiandien biržai atsidarius 
jis nupuolė iki $3.47^./Fran 
cuzų frankas ir Italijos lira 

taipgi .nupuolė iki 13.57 ir 
15.97 mainant į dolerius. 
Markė verta tik 1.08, o Bel- 

gijos frankas 13.60 c. 

^ Chicagoje 
ViflS" Apielinkeje. 

Šiandien apsiniaukęs ir 
šiltesnis; seredoj šaltesnis. 

Saulėtekis, 7:01 vai. ry-to; 
Saulėleidis, 5:07 vai. vak. 

Lietuva Reikalauja 
Klaipėdos 

Berlinas, vasario 2 d. — 

Telegrama iš Tilžės laik- 
raščiui Lokal Anzeiger sa- 

ko, kad Lietuva kreipėsi su 

nota į augščiausią tarybą, 
prašydama, idant Klaipė- 
dos apielinkė butų galutinai 

| prijungta prie Lietuvos ir 
kad butų leista tuojaus nau- 

dotis Klaipėdos uostu. Lie- 
tuva taipgi prašo, kad jai bu 
tų leista vesti gelžkelis nuo 

: Klaipėdos Lietuvon. 

PRAMONINIS SURAŠINĖ- 
JIMAS PRASIDĖS 

KOVO 1 D. 

| Washington, sausio 31 d. 

į Surašinėjimas šalies pramo- 
nių. kuriu skaičiun ineina 
; fabrikinės įsaigas, kabyklos, 
j laužyklos,' žibalo ir gazo sė- 

įmykjos, giiininkystės ir gi- 
jrių gaminiai, prasidės kovo 
1 d., kaip pranešė šiandien 
Cenzo direktorius Sam L. 

Ptogers. 
Surašinėjimo tikslams ša- 

lis yra padalinta į 589 ap- 
skričius ir apskaitymui rei- 
kės 1,200 vyrų. 

ŠIANDIEN REGISTRAVI- 
MOSI DIENA. 

Chicago, vasariu 3d. — 

Šiandien yra vienitėlė užsi- 
i registravimo diena tiems 
balsuotojams, kurių vardų 
Inėra užsiregistravimo kny- 
igose ir kurie nori balsuoti al' 

jdermanu rinkimuose vas. 24! 

jd. 
I Registravimo vietos bus 

j atdaros nuo 8 vai ryto iki 
j 9 vai. vak. tiems, kurie per- 
sikėle po paskutinio balsa- 

! vimo, arba kurie nori bal- 
'suoti pirmu kartu. 

Kiekienoj vardo j bus re n- 

, karnas vienas aldermanas. . 

I KAIP SENATORIUS 
NEVVBERRY ISIPIRKO 

SENATAN. 

t Grand Rapids, Mich., vas. I 

|2 d. — Pagal Įžanginį pra- 
nešimą, kurį vyriausio pro-| 
kuroro padėjėjas Fr. C. Dai-j 
ley šiandien inteikė posė- 
dininkų teismui Suv. Valsti- 

| jų'apskričio teisme, tai suk- 
tas rinkimų suokalbis, Ka- 

iriame valdžia kaltina Su v. j 
Valstijų senatorių Newber-i 

ry ir kitus su juo drauge, pra 
sidejo New Yovke. 1917 m. 

Senatorius Newberry ir 
Frederick Cody, "įstatym- 
davystinis agentas didžiųjų 
korporacijų, ypatingai Ame 

likos Telefono ir Telegrafo 
kompanijos ir Amerikos j 
Knygų kompanijos" padarė j 
pradžią — "nusprende nu-i 

pirkti Suv. Valstijų senato-; 
rystę Michigane p. Newber-| 
ry." ! 

Adv. Dailey sako, Codyį 
buvo pasiųstas nusamdyti 
vajui vedeją ir tas Detroitj 
News laikraščio \vashingto- 
niniam korespondentui siu- j 

le S500 į mėnesį, bet tas at- 
sisakė imti tą vietą, saky- 
damas, kad jis nenori tokio 
darbo. 

Skundvedis sako, kad 
Nevv'berry'o garsinimo va- 

jus, ar organizacija užpylė 
apskelbimais visus valtijos 
laikraščius; be to ji plačiai 
varė agitaciją per krutamas 
paveikslus, o kad šitie pa- 
veikalai neatrodytų politi- 
kos skelbimu, tai prie galo 
filmos buvo pridėtas atsišau 
kimas. raginantis stoti jūrei- 
vių tarnybon. 

Skundvedis perskaitė te- 
legramą siųstą rugs. mėn. 
1918 m. pulk. T. Roosevel- 
tui, prašant pas jį pritarimo 
Newberry'o kandidatūrai. 
Toje telegramoje buvo pa- 
sakya, kad vajus reika* 

lams buvo sudėta $17(5,000, 
bet vajaus komiteto prane- 
šimas rodąs, kad tik penki 
aukautojai — John S. New- 
berry, senatoriaus brolis, 
Mrs. H. B. Jov, sesuo ir jos 
vyras ir V. Barnes irLyman 
B. Smith iš American 
Book kompanijos — sudėjo 
$169,900. 

Sudėti pinigai buvo lei- 
džiami ant autompbilių ir 
svetainių, prižiūrėtojams re- 

gistravimų, balsavimų, ant 
balių, gėrimų, cigarų ir gė- 
lių. ✓ 

Skundavedis sako, kad įiei 
komiteto pranešimai, nei jo 
knygos neparodo tikros su- 
mos nei pajamę, nei išlaidų. 
KUBOS KONSTITUCIJA 

ATIDĖTA Į ŠALĮ. 

Havana, vasario 2 d. — 

Prezidentas išleido prisa- i. 

ką, kuriuomi atidedama Į 
šalį visoki konstitucijos už 
tikrinimai šešių dešimtų die 
nu laikui. Šitas prisakas iš- 
leista po to, kaip streikuo- 
jantieji dokų darbininkai 
atsisakė priimti preziden- 
to Menocalo siūlomą trečių- 
jų teismo pieną. Vakar strei 
kininkų 'atsilankė Į susirin- 
kimą nedaug, bet ir tie visi 
atsisakė priimti trečiųjų teis 
mą. 

TALKININKAI PATVIR- 
TINO SURAŠĄ VOKIEČIU 

TRAUKIAMU TIESON. 

Paryžius, vasario 2 d. — 

Ambasadorių taryba šian- 
dien antgalo patvirtino su- 

rašą Vokietijos valdinių, 
kurių išdavimo talkininkai 
reikalauja. Taryba taipgi 
pritarė išlygoms notos, kuri 
bus siunčiama drauge su 

surašu. 

Nota parašyti buvo pa- 
vesta komitetui. Surašas ir 
nota gal bus inteikta vokie- 
čių delegacijos pirmininkui 
baronui von Lersneriui. 

Piil: Bona, Bus Lietuvai 
Balta Duona. 
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VIS DELEi TOS PAČIOS LIETUVOS 
VALDŽIOS. 

i&L' ; 

Lietuvos Misijos nariai ir spaudoje ir 
šiaip prakalbose ne kartą yra pareiške, jog 
jie atvyko čion jieškoti paspirties ir para-j mos nepriklausomai Lietuvos respublikai,' 
o^ne ginti valdžios. Tečiau delei tos ival-j džios kaip iš kairiojo sparno, taip ir iš 
dešiniojo vis dar užmatoma daug neaišku- 
mų. Dešiniame sparne buvo jau beprade-' 
ta tvirtinti, jog paskola yra Lietuvai rei- 
kalinga^ jog pinigai reikia rinkt:, bet su 
persiuntimu jų, girdi, palaukti, iki bus tin- 
kamesnė šiam sparnui valdžia, arba net: 
stačiai patariama geriau pinigus linkti ir 
siųsti tiesiog Lietuvon savo krypsnio žmo- 
nėms be jokios tarpininkystės, nors prie 
jos priklausytų ir patys valdžios ministe- 
riai. Tokia idėja, matomai, pilnai patiko 
L. S. S-gos Pildomajam Komitetui, kursai; 
net išrado "būtinai reikalingu, kad Lietu- 
vos Socialdemokratų Partija jsteigtų savo 

atstovybę užsienyje tokioj šalyje, k ri dip- 
lomatiškai susirišusi fu -Jungtinėmis Ame- 
rikos Valstijomis ir su Lietuva, kad per 
tą atstovybę galima butų siųsti pinigai Lie- 
tuvos Soc. Demokratų Pai tij&i.->?xReikia pri- 
sipažinti, jog nutarimas 6ana stebėtinas, 
nes prie tokio sanprotav;rcn visose užsie- 
nio valstijoje kiekviena *rovė turėtų i 
sodinti po savo atskiru atsovą. Lietuvos 
Soc. Demokratų Partija yra Lietuvoje^ le- 

galė Partija, kaip ir visos kitos, ir reikia 
tikėlis, kad visi esamieji Lietuvos valdžios 
atstovai—ar tai Prancūzijoj, ar Anglijoj, 
ar kur kitur noriai patarnautų persiuntime 
pinigų, jeigu jau pildomajam L. S. S. Ko- 

mitetai taip rupi diplomatiški susirišimai. 

Kaip matome, abudu Lieiuvos visuo- 
menės sparnu vienaip galvoja ir abudu 
prieina prie' vienokios išvados, jog reikia 

šelpti ne valstybė, o savo partijos žmonės. 
Neteko dar pamatyt: dešiniojo sparno su- 

glausto motyvavimo, kuomi jam nepatin- 
ka dabarties .Lietuvos /aMžia, kurioj ačiui 
Dievui, jau ganėtinai yra ir krikščionių de- 

mokratų ir kitų jiems artimų žmonių, nes 

nė santarečiai, nė socialistai liaudininkai, 
nė sočiai-demokratai nedalyvauja, ne Mi- 

nisterių kabinete, nė veik visai Valstybės 
Taryboje, išskyrus vienui vieną Santarie- 
tj d-rą J. Alekną. Rods jau nieko daugiau | 
nė reikalauti tam šonui nebegalima. L. S.! 

S. Pild. Komitetas plačiai motyvuoja, dg- 
lei ko jiem9 ši valdžia nepatinka. Primin- 
sime nors kelius jo motyvus. "Dabartine 
Lietuvos valdžia nėra lieudies pastatyta, 
vien saujelės veikėjų, nesiskaitančių au 
žmonių valia". Čion galėtume paminėti 
jau seną dėsnį, kursai nėra užginčijamas,! 
jog krašte yAj tokia valdžia, kokios jis j 
yra užsipelnęs. Mes dažnai visai teisingai 
pasakome, jog musų liaudies pastangomis, 
musų jaunos kariuomenės ir Šaulių partiza- 
nų organizacijos lupesniu liko išvaryti 
bolševikai, išvyti vokiečiai ir t.t. Argi jau 
toji liaudis, padariusi taip milžiniškus 
darbus, negalėtų pajiegti nušluoti tą, kaip 
sakoma, veikėjų saujelę, kuri yra pastačiusi 
šią valdžią? Matomai, jog yra visa eilė 
priežasčių, delei kurių ši saujelė neverčia- 
ma. 

Paskui kalbama apie "žmonių" valią. 
Kokia ta buvo valia 1916 m. ar 1917 me- 

tais, kuomet tvėrėsi Lietuvos Tarybos? Čion 
jau nekalbėsime apie Lietuvos lenkus, žy- 
dus, rusus, kurių politiniai obalsiai buro 
visai skirtini, o vien tik apie lietuvius. Po- 
litinės nepriklausomybės obalsiai augo iš 
palengvo, kovos keliu, o ta žmonių valia 
galėjo lengvai išeiti ir ant sugrįžimo prie 
Rusijos. Pagaliau, žmonių valia tur apsi- 
reikšti tinkamai suvadintame Kuriamaja- 
me Seime, o tasai Seimas ar buvo galima 
šaukti, kuomet didžioji Lietuvos dalis bu- 
vo apimta tai bolševikų, tai bermontinin- 
kų, tai pagaliau lenkų, kurie ir šiandien iki 
trečdalio musų noriamosios teritorijos yra 
apėmę? Manome, jog ir šių kelių pasta- 
bų, tur but aišku, kad taip lengvai daryti 
užmetimas gal nevisai išpuola. Nekartosi- 
me jau visos eilės kitų užmetimų, kad jie 
"trukdo darbininkų kovą su dvarininkais 
ir kitokiais išnaudotojais, varžo piliečių 
teises, nesirūpina jų gynimu nuo lenkų ir 
kitų imperialistinių grobikų ir t.t" Daug 
ką iš šių užmetimų galima kiek kitaip pa- 
sakyti, su kaikuriais iš jų' butų galima kad 
ir sutikti, nes Lietuvoje, juk, yra dabar ne 

kokia socialistinė respublika, kaip Rusijoj, 
o tam tikra viešpataujančių sluogsnių val- 
džia, kui-i veda ir privfilo vesti šių sluogs- 
nių politiku. Visai suprantama kairesnių- 
jų sroviu taktika, kuomet jie savo parla- 
mentuose balsuoja ar tai prieš kokių mo- 

kesnių įvedimą, ar prieš paskolos užtrauki- 
rną, ar kredito paskyrimą, bet jeigu vieni 
ar kiti nutarimai daugumos yra priimti, tai 
ikišiol dar nebuvo tos taktikos, kad tų sro- 

vių žmonės kviestų visuomene nė mokesnių 
nemokėti, nė paskolos neimti ir t.t. 

Nesidėdami prie rėjiimo paskolos Lie- 
tuvai, kaip-tik galima pasiekti kitų rezul- 
tatų, negu kaip kiti laukia:^ Neturėdamc. 
ganėtinai lėšų, Lietuvos vyriausybė arba 
turės eiti į vergiškas sutartis su kitomis 
valstybėmis arba turės užkrauti sunkesnius 
mokesnius, įvesdinti didesnes rekvizicijas 
ir t.t. Efant tuščiam iždui, nei viena iš' ki- 
tų srovių nenorės prisiimti atsakomybės 
ant savęs ir nesutiks stoti prie valdžios, 
tuomi valdžios padėjimas kaip-tik stiprė- 
ja. Todėl agituodami prieš paskolą, tuli 
asmens kaip-tik gali labiau prisidėti prie 
esamosios valdžios palaikymo. Vietoj pra- 
kilnaus valstybės statymo darbo, vietoj ko- 
vos už, geresnę ateitį, panašiomis rezoliuci- 

jomis, apie kokias buvo kalbama, galima! 
tik stipriai palaikyti esamoji valdžia. To- 

dėl ar nevertėtų iš pamatų persvarstyti vi- 
sus dalykus. Rasit ir išeitų, jog tinkamiau- 
siu dalyku butų remti skelbiamoji paskola. 

LietUvo3 Misijos Informacijos Skyrius. 

Pastabos- 
Išvados. 

New Yorko legislaturos so 

cialistų narių kaltinimai 
Lusko komiteto, kad jis gel- 
bėjęs užsienio valdžios pir- 
klybos tikslams Amerikos 
piliečių teisių ir laisvių lė- 
šomis, yra svarbiu dalyku, 
reikalaujančiu kontęreso iš- 
tyrimo. 

Sakoma, kad minėtas ko- 
mitetas — senatorius Lusk 
ir p. Stevenson—turėjo pasi 
tarimus su tuk R. N. Na- 
tharu, kuris yra vyriausiu 
Anglijos slaptosios policijos 
agentu Suv. Valstijose, apie 
kratas, padarytas ru3ų Sovie 
tiniame Biuve ir Rando mo- 

kykloj. Betc jis kaltinama 
tame, kad leido p. Natha- 
nui peržiūrėti visus dokumen 
tus, paimtus iš sovietinio 
-irsninkų biuro, o su jai> 

drauge ir kopijas laiškų bei 
vykinamų kontraktų tarp 
sovietinės valdžios atstovų 
ir tulų didžiųjų'Suv. Valsti- 
jų išdirbystės firmų. P-nui 
Nathanui buvo leista nuimti 
net fotografinės kopijos tų 
dokumentų. 

Kad tie dokumentai buvo 
Svarbus Anglijo? valdžiai, 
tai matyt ii to, jog p. Na- 
than gavęs juos tuojaus iš- 
važiavo Anglijon; dabar, 
kaip užsienio reikalų vals- 
tybės sekretoriaus (padėjė- 
jas p. Harmsv/orth uži'eiškė 
Atstovų bute gruod. 8 d., 
p. Nathan veikia kaipo pri- 
vatinis sekretorius p. 0'- 
Grady, Kopenhagoje vedan 
čio tarybas su Rusijos val- 
džios atstovu Libvinovu. 

Paskutinis girdas apie Ąn 
glijos finansinį globėjimąsi 
Pabaltijos šalimis ir vien- 
valiniai paskalai apie ren- 

giamą Anglijos komercinį 
sutarimą su Rusijos valdžia 
taipgi turi tulą susirišimą su 

p. Nathano veikimu Stiv. 
Valstijose. 

•Gražumas, gal, yra tik 
odos gf.umo, bet įspūdis, ku- 
li jis padaro, siekia daug 
giliau. 

Meilė prasideda širdyj; 
smegenįs neturi nibko bend- 
ro su tuo. 

Yra padirbtas periskopas 
per kurį padėtą sankrovos 

! lange matai daiktus išdėtus 
ant augštutinių sankrovos 
lubų. 

Lietuvos Atstovybės Pranešimas Delei 
Helsinkų Konferencijos. 

Nors apie įvykusį Hetsinkuo 
se Lietuvos, Latvijos, Estoni-J 
jos, Suomijos ir Lenkijos at- 

stovų pasitarimą nuo Lietuvos 
Valdžios nėra gauta tiesiogi- 
nių pranešimų, tečiau paduo- 
damos žemiau keturios telegra 
mos Suomių Atstovybės, tin- 
kamai nušviečia dalykas. 
Helsingfors, January 21, ISCO 

The Conferencė Betweer 
Finland, Poland, Lithuania, 
Esthonia and Latvia has today 
discussed the attitude against 
Soviet-Russia. Unanimous de 
cisrtJoii was reached and a pro- 
grani for co-operation in eco- 

nomical and intercommunica- 
tivc quer»tions was approved 
of. 
The finish representatives took 
up for discussion the ąuestion 
of the neutralilzation of the 
Gulf of Finland md other 
waters; the ąuesticn \vas ire- 

ferred to a committee. 
In the conference at Hel- 

singfors between representa- 
tives of Finland, Poland, Es- 
thonia, Lithuania and Latvia. 
positive results werc reached 
today in sevarąl important 
questions concerning frontier 
controversies and measures 

for defense against danger 
from the East. 1 

f 

january ^, uzu. 

The conf-efrenue between 
Finland, Poland, Esthonia, 
Latvia and Lithuania, in its 
last session, passed a resolu- 
tion ooncerning the neutraliza- 
tion of the Baltic Sea and con- 

cerniog priiiciples of a pro- 
grani for future defense. 

The Conference behveen 
Finland, Poland, Esthonia, 
Latvia and Lithuania passed 
a iresolution concerning the 
comiron principle for the ntain 
•tenance of their independence 
and niade an agreemeiit, accord 
ing to \vhich all territcrial 
controversies betvvecn said 

unttries and also between 
them and Rus si a should 1>e de- 
cided on the basis <0'į self-de- 
tcrniination of natkms. The' 
Conference expresscd the 
)hope tliat the independence 
and governments of the Bal- 
tic States \vould be, in the 
near future, recognized de 
jure. The Conference agreed 
to comnuon meastfres for de- 
fense against danger froin the 
East, and also that their rela- 
tions to Rušsia should be dc- 
termined in harmony \vith the 
wishcs of the entente so far 
as those are in acccrdance \vith 
the indispensible interests of 

the oountries concerned. The 
Conference passed a resolution 
conccrn:ng the arragement o£ 
economic interests ancl conv 

munications between the coun- 

tries, also centrai and local 
committees should be elected 
f or the benefit b f mutual eco- 

nomic interests, Poland agreted 
to let the controversy concer- 

ning the frontier betvveen Po- 
land and Lkhuania be pr-e- 
paretl by a special comniittce. 
The Ccnference dlecided to in 
vestigate the possibility of r.eu 

tralization of the Finnish Gulf 
and otlie vts of the Sea 
touclvng the countries. The re- 

! sult of saki investigation 
shguld be handled by a latter 
conference. The conference 
dispersed on Friday morning. 

Be to nuo gerb. Lietuvos at- 
stovo Francuzijai p. Milošq 
gauta yra žinia, kuri apibudi- 
na mūsų dabarties santikius 
su Lenkija. Jis rašo: Jau ke- 
lios savaitės kaip francuzai di- 
džiai nerimastauja delei bol- 
ševikų pasisekimo. Jie spėja, 
kad pavasary Rusų Tarybos 
pradės kana akciją prieš Len- 
kus, jie norėtų iš visų kaimy- 
nių tautų sudaryti tvirtą atra- 
mą prieš bolševikus. Tečirut 
Lietuvos prisidėjimas prie 
šios atramos gali buti galimas 
tiktai tuomet, kuomet Lenkijai 
pripažins Lietuvos nepriklau- 
somybe, sugražins Lietuvos 
sostinę Vilnių ir susitaikins de 
lei rubežių tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Be išpildymo šių są- 
lygų negalima kalbėti su Len- 
kija apie bendrą darbą prieš | 
bolševikus. 

Reikia spėti, jog panašus rei 
kalavimas buvo lietuvių atsto- 
vo pakartotas ir Helsinkį 
Konferencijoj. Delei tos tai 
priežasties kažkuriuose anglų 
dienraščiuose patilpo žinios ir 
neva apie išsiskyrimą Lietuvos 
nuo kitų susirinkusių valstijų 
3r žinoma apie neva Lietuvos 
simpatiją prie Vokietijos. 

Savanoriai... 
Ten kažkur už Utenos, 

tarp Daugailių ir Ežerėnų 
ėjo kova. Bolševikų minios 
pasipylė po derlium nuklotus 
Lietuvos laukus. Švilpė jų 
paleistos kulkos, jieškoda-1 
mos krūtinių musų jaunuo- 
lių, pasiryžusių už Tėvynę 
galvas guldyti. Staugė, ply-1 
šo patrankų sviedinai, vers-į darni gilias duobes, ardy- 
dami laukus, draskydami 
ramių gyventojų bakūžes, 

kirsdami milžinus ąžuolus ir 
senas pušis. 

Toliau nuo fronto vieške- 
liu žygiuoja į kovą savano- 
rių būrelis. / 

Pramokę šaudyt, jauni, 
kaip darželyj pražydę jur- 
ginėliai, apsikabinę kariš- 
ka amunicija, traukia 
karan, eina protėvių žemės 
ginti. Jų veidai linksmi, 
smagus, energiški, spindi, 
kaip mėnulis tarp pilkų de- 
besėlių. .. Taip ir trokšta ei- 
ti j'kovą, eiti pirmyn, susi- 
tikti priešą ir kauti, kauti jį 
be pasigailėjimo!.. 

Kiekvieno širdies gilumo- 
je gludi įsismeigę motinos 
žodžiai, kuomet ji atsisvei- 
kindama tarė: "Brangus sū- 
neli ! Dideliu džiaugsmu, 

i nors širdis dreba, išlydime 
į karo lauką. Didžiuoja- 
mės, kad ir mums teko dalis 
tos laimės patirti, kaip ir 
šimtams tėvų, kurie siunčia 
vienintelį savo sunų eiti Lie 
tuvą vaduot. Eiki sunau, 
drąsiai stok į kovą ir nepa- 
leisk, nors žuti turėtum, 
ginklo iš rankų, kol visiškai 
nenugalėsi priešo..." ^ 

Būrelis priėjo arčiau prie 
šo. Suzvimbė iš kairės ir 
dešines Kulkos. Sprogo 
priešakyj ir užpakalyj šrap- 
nelis, pakėlęs juodą dumų 
ir žemių stulpą, kuriame 
blikstelėjo ugnis. x 

žemė sudrebėjo... Dan- 
gus nušvito... Naktis. Tam- 
su. 0 būrelis vis žengia pir- 
myn tvarkoje. Visus lyg 
elektros banga nukratė... 
Visų širdyse kaž kas nepa- 
prasto įvyko: gailestis, kers 
tas, viskas sykiu susiburė... 
Kiti išlėto žegnojas. 0 vie- 
nas viso būrelio užpakalyj 
eidamas, tyliai, bet giliai 
atsidusęs, tarė: "Viešpatie, 
jeigu skilta mums čionai 
mirti, tai mūsų tegul mirtis 
palengvins musų žmonių 
vargus, tepalengvina sunkią 
musų brangios Tėvynės Lie- 
tuvos naštą. Norėtumėn* 
pavaduoti tuos musų bro-\ 
lius, kurie jau kelintas mė-\ 
nuo b e atilsio su priešu kau- \ 

jasi ir vargsta. Norėtumėm \ 
ir mes įdėti nors vieną ak- 
menį į musų Tautos rumo 

pamatą, kaip tai padarė kar 
žygis karužas Sidaravičius, 
ir tada ramiai mirsim../' 

Bet nespėjo ištarti pasku- 
tinio žodžio, kaip priešo 
kulka pakirto jo gyvenimo 
siūlą. 

Visi krūptelėjo. Pagailo 
savo brolio—draugo, bet, iŠ 
tarę "sudiev", nužygiavo 
tarp švilpiančių kulkų pir- 
myn. Petro Biržio. 

("Kar. ž.") 

v 

MUZ1KALE DRAMA. 
Iš DVIEJŲ VEIKMIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSIMŲ | 
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181 B (TĄSA). 

JONAS. Girdžiu, kad ten 

badas, užtat ir rupi. Vieton į 
čion ištvirkėlius niaiiint, su-j 
selpturnčt ten badaujančius, j 
( MAI KIS ir mergaitės kvato- 

ja). 
M AIK AS '(1;ricina prie I 

<* 3 t 

Ratfplienčs ir narskahenęs, per j 
pusiau jas apkabina). M^terė-į 
lės. juk žinote, su juo nesusi 
kalbėsite.Eime, aš jus palydė- 
siu, da.... (Pašnahdčia vie- 
nai ir titai į dttsj, išeina). 

GUŽIENĖ. Tik. Maikmi. 
nepražūk (lyc'i juos). 

MERGA LT ŪS (pasišnabžda, 
išeiną). 

M VRIl'TH (i Joną). Pasi- 
lik (iri, Jonai, paskelbsimi:. 

II BURDlNGIERIUS (siu 
r i j knyga). Negaliu štai toj 
vietoj suprasti ir gana. (Gar- 
šiai skaitydamas eina). Kada 
darbas ir produkcija bus i 5 
gioiiiis visiems išskirstyta, tik 
tuomet. .. (Išeina). 

•f BU RDlK GI ERIUS (sio- 
Ti't ';). O-o--o. .. Jau mie- 
go norisi; niekur taip gerai 
žmugus nesijaučia, kaip lovoj. 

(Išeina). , 

MARIUTĖ (prigesina h'ic- 
scį, ant scenos tamsoka; pas- 
muk už rankos Joną pasodina, 
pati sale stovi). Jonai, pasa- 
kyk man daug, daug apie Lie- 
tuvą. Aš, žiną*, taip mažyte iš 
ten atvežta, mažai ką žinau. 

JONAS (kiek palaukęs). 
Didi laikai, Mariute, dabar 
prasidėjo Lietuvoj, Iš visų pu- 
sių ten pakilo gaisras ir kova. 
Visi išėjo į kruviną, mirtiną 
kovą už laisvę savo šalies. 
Daug jau krite , daugelio lau- 
kia ėilė, bet išlikusių ir ateinan 

i x 

|čių gentkarčių laukia laisvas, 
i laimingas gyvenimas. 

MARIUTĖ. Kažin ar ir An 
tanas kovoja? 

JONAS. Taip, jis kovoj a ( 

aš žinau. Jis stojo vienas iš 
pirmųjų eilėn ir kaip liūtas 
kaujasi. 

MARIUTĖ. O ar negali- 

ma, Jonai, iš čion ten važiuoti, 
pagelbcn jiems? 

JONAS. Taip. Mariute, ga- 
lima. Už dienos-kitos jau ir 
manęs čion nebus. Bėgsiu ko- 
von, nes dabar ten man vieta, 
4ic čia. 

! MARIUTE (puola ant ke- 
lių). jonai, geras Jonuli, pa- 
imk ir mane su savim. Aš 
jums visko padėsiu, kardus nu 

cvie?iu, žaizdas perriš, tik 
paimk, Jonai, ir mane paimk. 

JONAS. Apinastyk. Mariu- 
te, rūstus dabar tenai gyveni- 
mas : šaltis, badas, mirtis ir 
vargai siaučia, ar išlaikysi? 5fv. * 

MARIUTE. Nieko, nieko 
aš nebijau, by tik sugrįščia't i 
tas vietas, kurie*? kūdikystę 
praleidau ir taip g^ažų, gražų 
pasaulį mačiau. Čion man vis- 
kas aptemę, širdis nelinksma. 
Gėlių darželiai, dainuojančio 

jaunimo pulkai, man vis* vai- 

Į dinasi. Taipogi aš laiminga bu 
čiau, galėdama kuo nors padčti 
Antanui, atsimokėti už jo taip 
gerą vaiko širduže. 

j JONAS. Antanui daug galė 
J tum padėti prie jo būdama. 
Jis tave, Mariute, matyt labai, 
labai myli. 

MARIUTĖ (apkabina Jo- 
nų). Vežk, vežk ten ir mane 

su savim dlrauge. 
JONAS. Air nerugosi ten, 

patogumu neradus ? 

MARIUTĖ. Visas patogu- 
mas ir laimė man bus, kada 
jus kovą laimėsite ir laisvė, 
teisybė užviešpataus Lietuvoj, 
apie kurią tu tiek daug ir taip 
gražiai kalbi. 

JONAS. Jei pasiryžusi esi 
viską, kas ten yra sutikti — 

važiitckim, Mariute; gražaus 

darbo ten rasi tiek ir tiek. 

MAlRIUTĖ. Koki? tu esi 
geras, Jonai! (Paima Jonų n: 

Į rankos, vadžioja). Ar netiesa, 
Į Jonai, ten bus daug", daug to- 

kiu, kai tu, kai Antanas: nics 
visi, visi sutartvj darbuosimės, 
Man labai patinka viena dai- 
na, aš ja vis darbe dainuoju, 
jau ir jankes nuo manęs ją iš- 
moko. Padėsi man ? Tai padai- 
nuosime. 

JONAS. Dainuok, Mariute, 
padėsiu. 

Dainuoja: 

Lakštingėli. mielas paukšteli, 
Kodėl nečiulbi anksti rytelį? 
Ka aš čiulbėsiu anksti rytelį. 
Žmonės išdraskė mano lizdelį. 
Žmonės išdraskė mano lizdelį, 
Tr išnaikino mažus vaikelius. 

1 
JONAS. Mylės, Mariute, 

tave Lietuvoj, tu gražiai dai- 

nuoji. i 

MARIUTE. O, aš moku da 

daug, daug. Bet tai paskui. Da 
bar man d!a papasakok apie 
Lietuvą; uz k? toji kova ten 

eina, ar greit ji pasibaigs, apie 
tai, kaip bus gera ir linksma, 

(kai Lietuva bus laisva. (Sodi- 
na J'Oiią ir pa i i sale sėdasi). 

JONAS. Kadaise, keli šim- 
tai metu atgal, Lietuva buve 
laisva šalis. (i 'čdaitga pama- 
žu pradeda leistis). Godus kai- 

! nivnai pavydėjo jai laisvės ir 

gražumo.... Ilgus amžius bu- 
vo pavergta. Dabar jos pri- 
spaudėjai tarp-savinėj kovoj 
sukniubo ir Lietuva, kaip kali-J 
nys, sargus' perbloskęs, j lais- 
ve paspruko, senos, didžios 
dvasios vediama.... 

(Uždanga perkerta kalbą). 
(Bus daugiau) 



Klaip edos Uostas. 
Iš senų senovės Klaipėda 

**buvo ta vieta, per kurią Lie- 
tuva susiekdavo prekybos 
reikalais su plačiuoju pa- 
sauliu. 1252 metais teutonai 
Klaipėdoje suvijo lizdą ko- 
vai su Lietuva. Tečiau ne- 

atsižvelgiant į kovą su v > 
kiečiais Klaipėdos prekybo- 
je ryšiai su žemaičiais nenu- 
trukdavo. Per Klaipėdą že 
maičiai ir lietuviai gauda- 
vo druskos, švedų geležies, 
silkių, audinių, šilko dirbti- 
nių kolonialinių perkių ir 
kit. d. Antra vertus per 
Klaipėdą buvo gabenama į 

/Angliją ir Flandriją: ;uo- 
i gos, degutas, medžiai bu- 

rėms, vaškas, kailiai, odos, 
rugiai linai ir kit. d. 

Klaipėdos uosto prekyba 
daug parėjo politinių aplin- 
kybių ir ypač padidėjo įsi- 
kurus Didžiajam Kurfiur- 
stui. Rytprūsiuose jau 1671 
metais atėjo j Klaipėdą 51 
laivas ir nuo to laiko pa- 
maži Klaipėdos prekyba di- 

jMėjo. Ypačiai pakilo (100- 
%) Klaipėdos prekyba Kri- 
mo karo metais, kai Didžio- 
sios Britanijos ir Francuzi- 
jos buvo rengiamasi į karą 
su rusais ir buvo stengia- 
masi apsirūpinti medžiais ir; 
javais. 

1853 m. buvo išvežta už 
9 milijonus talerių, o įvež-i 
ta už 1 miljoną. O 1854 me- 

tais, iškilus karui ir paskel- 
bus blokadą, visas rusų eks- 
portas, kursai ėjo per Ry-į 
gą ir Liepojų, buvo nukreip- 
tas į Klaipėdos uostą. Laivų 
skaičius pakilo ligi 1809, o 

laivu išplaukusių i? uosto 
1531. 

Tais laikais ir ilgą laiką 
po to Klaipėdos prekyba bu 
vo didesne už Karaliaučiaus 
ir Dnnsko uostų. 
Poto dei rusų ūkio ir muito 

politikos Lietuvos ir Rusų 
eksportas buvo nukreiptas i 
Liepojos, Ventos (Vinda- 
vos), Rygos ir Revelio uos- 

tus, todėl ir Klaipėdos pre* 
kyba, kaip ir kitų Rytpru-^ 
Sių uostų sumažėjo, o Ne-j 
muno ir Vislos keliais imta j 
mažiau naudotis. Rusų ge-i 
ležinkeliai ir tari'ai buvo 
pritaikinti Baltijos uostams 
ir Klaipėda, Karaliaučius ir 
Danskas su jais negalėjo 
konkuruoti. 

Klaipėdos uosto piekybi- 
niams ryšiams ativaizdduoti 
paduosime čia paskutinių 5 
prieš karą metų laivų plau- 
kiojimo žinių: 

Atėjo:, 
1909 .71. 742 laivai su 

244.097 Reg. To. 
1910 m. 852 laivai su 

291,458 Reg To. 
1911 m. 874 laivai su 

305.875 Reg To. 
1912 m. 820 laivai su 

299.203 Reg To. 
1913 m. 79G laivai su 

310.360 Reg To. 
Išėjo: 
1909 m. 737' laivai su 

277.886 Reg. to. 
1910 m. 853 laivai su 

282.204 Reg. to. 
1911 m. 875 laivai su 

307.214 Reg to. 
1912 m. 813 laive: su 

296.866 Reg to. 
1913 m. 790 laivai su 

306.649 Reg to. 
Iš prikrautų 1913 metais 

Klaipėdoje laivų išėjo \ vo- 

ikiecių uostus 416, į olandų 
78, Į anglų 43 (1910 metais 
|80), į danų 18, j norvegų 
10, Į švedų 6 (1910 m. 11), 
j rusų 10, j belgų 1 laivas. 

Iš atėjusių laivų vokiečių 
vėliavomis 853, olandų 51, 
anglų 34, danų 46, norve- 
gų 41, švedų 12, belgų 7 ir 
rusų 16. 

Įvežimo vertė 1913 m.: 

jura 19,6 mil. markių, gele- 
žinkeliu 14,5 mil mar., upė- 
mis ir keliais 23,7 mil. mar. 
Išviso 57,8 mil. Išvežimo 
vertė: jura 29,3 mil. geležin 
keliu 20,4 mil., upėmis ir 
keliais 5,8 mil. Išviso 55,5 
mil. mar. 

Bendra Klaipėdos preky- 
bos vertė 1913 metais su- 
darė 113,3 milojonus; kas, 
palyginus su pereitais me- 

tais, rodo sumažėjimą: 
1909 m. 82. 5 mi!. 

'1910 m. 90,05 mil. 
1911 m. 102,02 mil. 
1912 m. 130,4 mil. 
1913 m. 113,3 mil. 

Sumažėjimas prekybos 
1913 metais parėjo nuo pa- 
saulinės ūkio konjukturos ir 
miškų prekybos atkirtimo. 

Klaipėdos uosto prekyba 
ypačiai buvo surišta su "už- 
sieniu". Svarbiausią čia Vie 
tą užėmė įvežimas, perdir- 
bimas ir išvežimas Lietuvos 
miškų, kursai daugiausia 
ėjo į Angliją ir iš dalies į 
Reiną, per olandų uostus. 
Iš bendros 1913 m. 57,9 mi- 
lijonų įvežimo sumos 18,9 
milijonų (t. y. 32,8%) ėjo 
miškų įvežimui ir iš bend- 
ros 55,4 milijonų išvežimo 
sumos 22,9 milijonai (t. y. 
41,8%) ėjo medžiams. Iš 
790 laįvų su 306.000 Reg. 
To, kurie 1913 m. išėjo, 
389 laivai vežė tik medžius 

Pinigus Lietuvon 
Pinįgai bus parvežti Lietuvon Doliariais ir ten per Lietuvos 

Prekybos ir Pramonės Banką 
BUS IŠMOKĖTI MUSŲ KOSTUMERIU GIMINĖMS, 

KURIEMS PINIGAI SIUNČIAMA. 

ui^j kurie norite geriausiu budu, greičiausiu laiku nusiųsti -pinigų Vlwl savo giminėms, tuojaus 
Siuskite pinigus moncv orderiu ant vardo Baltic Consultaticn Bureau. 

ATEIKITE MUŠU CENTRAUN OHaAN 
Dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 valandos vakaro. 

Nedėiiomis nuo 10 vai. ryto iki 2 valandos po pietų. 
— ARBA — 

nuo 7 valandos iki 9 valandos vakarais, sekančiai: 
UTARNINKE, TOWN OF LAKE, 

Ežerskio svet., 4600 S. Paulina Street. 
SEREDOJE, BRIDGEPORTE, 

"Lietuvos" svet., 3249 S. Morgan Street. 
KETVERGE, WEST SIDĖJE, 

Meldažio mažoj svet., 2244 W. 23rJ Place. 
SUBATOJE, ROSELANDE, 

Brolių Strumilų mažoj svet., 158 E. 107th Street. 
Šiose vietose priimsime pinigus persiuntimui Lietuvon. Taip- 

gi, suteiksime informacijas apie važiavimą Lietuvon. 

BALTIC C0NSULTATI0N BUREAU 
105 W. Monroe Street 

TELEFONAS MAJESTIC 8347. CHICAGO, lUiNOIS. 

Musu Atstovas Veža 

'" 

ir' medžiu dirbintas — l&L- 
890 Reg. To, 103 garlaiviai 
su 40. 358 Reg. To medžių ir celiulozos, kiti 43 laivai su 
40.858 su 10179 Reg. To me 
džių ir kitų prekių. Iš įve- žamųjų dalykų pvarbiausią 
vietą užima anglų anglys, o 
paskutiniais metais trąšų (daugiausia Lietuvai) įve- žimas vis darės didesnis. j Miškų prekyba papigin-1 davo traktus, kadangi Jai-! 
vai grįždavo ne tuščiomis.! 
Iš bendros 19,6 milijonų 
sumos įvežimo jura 1913 m. 
akmens anglims teko 3,4 
mil. trąšų gaminimas [dau- 
giausia "Uniono" fabrikui) 
7,7 mil. 

Klaipėdos uosto prekybos 
vienašalumas—medžių pre- 
kyba išimtinai parėjo prieš 
karą nuo rusų. Ru»ų buvo 
pradėta bandyti žalią me-i 
džiagą perdirbti pas save ir 
per savo uostus gabenti.; 
Dviejų dalykų, kurie buvo 
užėmę žymią vietą prekybo 
j e su anglais, ąžuolų l ąstų 
išvežimais par Klaipėdą pra 
dėjo mažėti. Išvežimas iš 
Klaipėdos mažėjo, o iš Lie- 
pojaus didėjo. Dar 1908 
m. iš KlaiDėdcs buvo išvežta 
409.000, 2909—426,000 rąs- 
tų, 1910 jau 113,000, 1912 
tik 269,000, o 1913 tik 179,- 
000 rąstai, o tuo t&rpu iš-' 
vežimas iš Liepojai^ 1913 
m. pašoko ligi 584.000 rąs- 
tų. i 

Javų išvežimas ateityje 
kylant ukiui Lietuvoje tu- 
rės padidėti. Prieš karą iš 
Klaipėdos buvo išvežta: 

1909 m. 66.900 dz. ver- 

tės 1.071.000 m. t 

1910 m, 000 dz. ver- 

tės 771.000 m. i 
1911 m. 90.000 dz. vfer- 

tės 1.555.000 m. 

1912 m. 72.000 dz. ver- 

tės 1.267.000 m. 
1913 m. 62.000 dz. ver- 

tės 1.043.000 m. 

Bemaž pusė -išvežamų ja- 
vų—rugiai,. paskum eina avi 
žos, kviečiai ir miežiai. 

Žymus buvo ir linų įveži- 
mas ir išvežimas: 

1909 m. 19.900 dz. ver- 
tės 949.000 m. 

1910 m. 50.400 dz. ver- 

tės 2.524.000 m. 

1911 m. 31.900 dz. ver- 

tės 1.598.000 m. j 
1912 m. 23.800 dz. ver- 

tės 1.193.000 m. I 
1913 m. 27.100 dz. ver- 

tės 1.357.000 m. 

Toliau eina silkių įveži- 
mas: 

1911 m. 14.200 t. vertės 
393.000 m. 

1912 m. 11.500 t. vertes 
341.000 m. | 

1913 m. 13.800 t. vertės 
457.000 m. 

•Daugumoje škotų ir Jar- 
muto, mažiau vokiečių, nor- 

vegų, olandų įr švedų. 
Svarbiausias įvežimo da- 

lykas—anglų ir škotų akme- 
ninės anglys. 

įvežta: 1 

1919 m. 1.689.000 dz. ver- 

tės 4.234.000 iū. 
1912 m. 1.695.000 dz. ver 

tės 4.733.000 m. 
1913 m. 1.918.00 dz. ver- 

tės 3.903.000 ra. 

Iš 1913 m. išvežtų 1,9 mil. 
tonų buvo 1,7 mil. iš užsie- 
nio. 

Bet čia jau vėl reikia pri- 
minti, kad buvusioji artimo- 
ji Rusijos dalis Lietuva, va- 

rė daugumoje savo prekybą 
su Anglija' ir Skandinavija 
per Baltijos uostus. 

Iš Klaipėdos pramonės 
įmonių reikia pirmoje vieto- 
je pastatyti (prieš karą ) 31 
lentupiuvę su gateriais. į 
Jose dirbo ligi 2000 darbi- 

ninku, Toliau eina Celuloi- 
do fabrika, kun buvo žino- 
ma visai Vakarų Europai. 
Joje dirbo 5—6 šimtai dar- 
bininkų ir jos produkcija sie 
kė 3000 vagonų per metus. 

Greta su medžio pramo- 
ne žymi buvo ir chemijos 
produktų — trąšų fabrika 
"Union", kuri 1910 m. pa- 
gamino 590.000 dz., vertų 
5,3 milijonų markių. Toliau 
eina muilo, alaus ir plytų 
pramone, mašinų fabrika ir 
įmone laivams statyti. 

Tokia tat buvo Klaipėda ir jos uostas, kiek galima 
spręsti iš čia paduotų trum- 
pų žinių prieš karą. 

.naras daug įnešęs pakai- 
tų j pasaulio valstybių gyve 
nimą, atskiria ir Klaipėdą 
nuo Vokietijos. Bet tačiau 
Klaipėdai iš to bus tik nau- 
dos. Klaipė'dos uostas galės 
tarnauti tai šaliai, su kuria 
ji surišta nuo senų senovės 
gyvais ryšiais, kurios gyvą 
organizavimo dalį ji sudarė, 
bet del nelemtų politinių 
aplinkybių nuo to dirbtinai 
buvo skiriama. 

Perėjus Klaipėdai prie 
Lietuvos jau nebus tų sąly- 
gų, del kurių ypač paskuti- 
niais metais Klaipėdos pre 
kyba pradėjo menkėti, ypa- 

čiaį jei KUįičdft, h** to- 
karnai jungiama geležtnke-l 
liais su Lietuvos gelžinkeiių 
tinklu, jei bus tinkamai re-1 
guliuojama Nemuno arova, 
ir jei bus pagilintai Klaipė- 
dos uostofarvaterifl, tai Lie- 
tuva ir ištikro tur&i "lang%", 
pro kurį galės suabiekti §u 

plačiuoju pasauliu. P, S. 

(" Santara.) 

DARBININKŲ BARAS. 

Beveik 25 nuoš. dirbtuvių 
darbininkų Indijoje yra mote- 

qs. 

Plieno darbininkai Naujoje 
Škotijoje gavo pakoAfri o, 

į valandą. 

te Ffa^vkoje aptifiky 
klerki] unija reikalauja, pakėli- 
mo algos iki $175 į mėnesį ir 
sutrumpinimo darbo valandų. 

Kanados dirbtuvėse dirba 
beveik 200,000 darbininku, ku- 

rių didžiuma yra susiorgani- 
zavę. 

Septyniasdešimt* ntioš, va- 
tos audimo pramania Italijoje 
yra Lombardijoje. 

Audimo pramonese Belgijo- 
je apskritai darbo ilgis išneša. 
54 valandas į savai'tę. 

Ispanijoje yra beveik 500 
unijų skaitančių apie 1,000,000 
aari^. 

ATEIS LAIKAI, 
Ateii kikaa—-nauja gadyne; 
Išnyks skriaudikai, kurie mynė 
Tautų šventas teises. 
Nuo sostų eis šalir carai, 
Nugrius dvigalviai ji* arai. 
Liuosiau krutinę atsikvėps, 
Kaip laisvės aušra užtekės. 
Tuomet ir mums išauš šviesa, 
Kaip Viešpataus šventa tiesa. 
Korikų pančiai nežvangės 
Bet meile širdyse klestės. 

Klevu. 

Lietuvos-Amerikos 
Pramones Bendrove 

DARO DIDŽIAUSI PROGRESĄ., 

1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVE 
cluoda didžiausią pagalbą Lietuvai. Užsirašė už $25,000 Lietuvos 
Laisvės Bonų ir pasiryžo išparduoti minėtų Bonų bent už kelis šimtus tūkstančių dolarių. Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lie- 
tuvos Amerikos Pramonės Bendrovę. 

3) LIETUVOS AMERIKOS FPvAMONĖS BENDROVĖ 
geriausia ir teisingiausia patarnauja savo žmonėms persiuntime daigtų Lietuvon, už ką Lietuvos Prezidentas atkartotinai dekuo- 
ja ir savo antrame laiške rašo: 

"Laivas Jusų rupesniu išsiųstas į Liepoją ateis 
tuo metu, kada nei rusų, nei vokiečių kariuomenės 
Lietuvoj nebebus ir tokiu būdu paliks iiuosas kelia* 
j Liepojų. Tas drabužių prikrautas laivas bus nema- 
ža paspirtis Lietuvai ir didelis moralinis pastiprini- 
mas jos kovoje del nepriklausomybes. Mat musų vi- 
suomene pajus, kad Amerikos Lietuviai gelbėja Lie- 
tuvą, kuo ir kiek galėdami." 

(Pasirašo) A. SMETONA, 
Lietuvos Valstybės Prezidentas. 

3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
daro dižiausia apyvartą ir Bendroves turtas užaugo ant tiek, kad 
serai tuoj paliks dvigubos vertas. 

4) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
moka didžiausius dividendus, net 8% nuošimti, ir jau pirmutini 
dividendą išmokojo 15 d.'sausio, 1920. Antras dividendas makė- 
sis 15 d. balandžio ir gaus visi pilnai užsimokėję Šėrininkai. 

5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
jau atidarė pinigų siuntimą į Lietuvą. Kuomet iki šiol nekurie 
Įvairiais garsinimais žmones viliojo, mes patarėme palaukti iki 
bus persiuntimas užtikrintas ir išmintingesni žmonės paklausė. 
Dabar mes pinigus persiunčiame tikrai, greitai ir saugiai. Siųs- 
kite dabar visi pinigus į Lietuva per šią Bendrovę. 

6) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
jau priruošė ir laukia patogaus laiko pradėti fabriką Lietuvoje, 
linų ir vilnų išdirbystės, o ypač t&i konstrukcijos skyriaus užve- 
dimo : statymui fabrikų, namų, tramvajų, taipgi išdirbinio cemen- 
to, plytų, rakandų etc. 

Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kiekvie- 
nas gali buti sandarbininku ir dalininku jo, kas tik prisidės prie 
šios Bendrovės. Kas nori stoti į aktyvi ir naudingą darbą Lietu- 
vai ir sau, dar gali prisidėti kol yra proga, kuri neilgai tęsis, tik 
tol, kol išsibaigs išpardavimas šėrų ir kuriuos dabar dar galima 
gauti tiktai po $10.00. 

v Siunčian pinigus į Lietuvą, perkant Lietuvos Laisvės Bo- 
nų ir užsirašant šėrų, visados adresuokite ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. GREEN ST., BAU1MORE, MD. 
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Vietines žinios s t ,-Jf 
LIETUVOS L. P. BONU 

REIKALE. 

Bridgeport. 
L. L. P. Bonai parsiduoda: 

1. "Lietuvos" Admin. — 

3253 3o. Morgan St. 
2. Universal State Pank 

—3252 So. Halsted St. 
3. T. M. Šatkauskas — 

3423 So. Halsted St. 
4. J. Martinkus — 3324 

So. Halsted St. 

•'IŠEIVIS". 
Tyros dailės, dramatizmo ir tė- 

vyniškos meilės veikalas. 
Ilgai laukta clii.ca^iečiu va- 

landa pagaliaus tapo gyveninio 
tikrenybe. Štai .pereitą nedčl- 
dienj, vasario i d., (hicagos 
" I lirut'j" perstatė scenoje muzi- 
kalę dramą "Išeivis" S. P. S. 

svrtamėje, vadovaujant pačiam 
veikalo autoriui—komp. St. Rim- 
kai. 

Lhicagos lietuviai, ma';yt, aiš- 

kiai užjaučia kėlimui mūsų dai- 
lės. 'i',-j li'.ulija jų skaitlingas at- 

silankymas. Rodos, svetainė ne- 

maža. bet visgi nepakaktinai bu- 
tą sėdynių ir daugeliui teko sto- 

vėti. 
P. Stogis, Jono rolėje, galima 

sakyti, puikiaj atsižymėjo. Skar- 

dus, jausmingai reiškiami žo- 
džiai skambėjo iš jo lupų, o ar- 

tistiški judėjimai pridavė tiems 
žodžiams tikrenybę* Jau iŠ akių 
matėsi kažkokia prakilni i 1 ė j a. 

gludinti gilumoje jo krutinės. 

Ta paslaptinga mintis glūdėjo 
jame, iki sugrįžys Tėvynėn ne- 

parodė jos Lietuvos priešams. 
Tiktai pirmoje veiksmėje, atsi- 

sveikinant, nereikėjo taip daug 
pulti ant keliu; pakaktinai ir tin- 
kamai luitų gal, atrodę taip da- 
rant du sykiu. I'riegtam, gal 
perdaug smarkiai ir nuolat buvo 
išreiškiama revoliucinis jausmas; 
kaip-ir stokavo švelnumo, mei- 
lumo. 

S. Staniuliutė, Jono motinos J 

rolėje, tikrai buvo lietuvė moti- 
na. išleidžiant savo sunų svetur. 
\'ei'lo išraiška, kalba ir visas ju- 
dėjimas buvo, tarsi, naturališki. 
Rodos, matai ir jauti, kaip ska'us 
mat varsto jos bireli, rengiant su 

nu kelionėn, o taipgi ji išlei- 
džiant. Paskutiniame momente 

daugiau gailesties 'butų parody- 
ta. jei butų nudavus verkiančia. 

M. Rakauskaitė, J ievos, Jono 
sužiedoiinės rolėje, iškarto turė- 

jo parodyti daugiau liūdną vei- 
l.i ir. skausmą širdies, — ypatin- 

gai .prieš atsisveikinant. Išlei- 
džiant mylimą i j. aišku, kad šir- 
dis yra liūdesio varstoma, liet 
vėliau*, kuomet Jonas atsisvei- 

kinęs išėjo. j«>s judėjimas ir bal- 
sas dainuojant atsisveikinimo dai 

ną parodė gilų skausmą, kuris 

slėpėsi jos širdyje. \ isgi reikia, 

pažymėti, kad savo užduoti at- 

liko pilnai puikiai. Ypač gražiai 
ir jausmingai sudainavo "atsi- 
sveikinmo" dainą. 

O. Rudau skaitė, Mariutės ro- 

lėje, irįi buvo savo vietoje. Nors 
'šeimininkės skriaudžiama ir ki- 
tu, išskyrus Joną, paniekinta, ką 
Uuvo galima pastebėti ir jos vei- 

de. ramindama save Tėvynės dai 

nomis, kantriai laukia tos va- 
•* 

landos, kada galės pagelbėti Tė- 

vynės laisvę ingyti, išvyst' gim- 
tinės takus, rūtų darželi; paga- 

Influenza. 
Grjžtančioji liga, taip vadinama influenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
kata. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rumeuų, ašl? 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerkle Jr nosį su Scvero3 Antisepsolių, vartodami 
vieną alt ir tris alis Šilto vandenio Jeigu kartais jaustumei Šalt] 
arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprasiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau Į vieną 
dieną, pasauk daktarą įr laikykis prieš tą Įsakymų: šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visu6met kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse. sekančiomis kainomis: 

Severą's Antisepsol 35 certai ir 2 centai taksu: 
Severą's Cold and Grippc Tablets 30 centu ir z taksu: 
Severai Balsam for T,un?s 2' ir ;o centai ir 2 cent taksu: 

Tcigu negalite s'auti oas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
W. F. SEVERĄ C0, CEDAR RAPIDS, IOWA. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTUr RiiMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Malova malevojimui st.uby iš vidaus, po $1.50 už galioną, 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1I.L. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergales Bondsus pilna parašytąja g* M ^ LJ 
verte, ir Laisvės Bondaufl pilna pinigine verte. 

££??£& 1 J- G. sackheim & co 
Utarninkaia, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, Ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

liaus, pasiskųsti Antanui... 
K. Sarpalius taipgi gerai išpil- 

dė savo užduoti, dainuojant "At- 

siseveikinimas su tėvyne". 
I oliaus K. Jenčius, ameriko- 

| no, grįžusio kaimiečio rolėje, 
[i^au daug parodė gyvumo. 

A Mlccvičius, Vadas per ru- 

jbežių ir vėliaus Vadas Saulių, 
pilnai tinkamai išpildė į'žduotį. 
A Makaras buvo gyvas Maikė, o 

!•-. Šatkauskienė, Rauplienės ro- 

lėje irgi neatsiliko. Negalima 
peikti ir kitų. J. Puišiui, Anta- 
no rolėje, kuomet buvo persirė- 
dęs ilgėta, butų buvę tinkamiau, 

jei poterius kalbant butų nusi- 

ėmęs kepurę. Nors ir senas, 

vielnok reikia nepamiršti, kad 

Lietuvoje elgetos, kurie lankosi 

po sodžius, dar pajiegia nusiim- 
ti kepurę. 

Neblogai vaidi'no K. Va'ciuška, 
Žydas; J. Liakavičienė, Gužie- 
nės rolėje. 

Žodžiu sakant, vaidinimas iš- 

ėjo puikiai. Publika suprato tą 
dailės skoni ir nesigailėjo aplodis 
mentų. Ypatingai pirmoje veik- 

mėjo daugumui ištryškę aša- 
ros vilgė tylakstienus. Vėliaus 

paskutiniam paveiksle, kuomet 
miške Šaulių burvs, drąsinda- 
mi save, dainuoja; vėliaus, per- 
galėję užpuolikus-lenkus, sugrįž- 
ta atgal, o jų padėtojai amerikie- 
čiai lietuviai -pribuna, ir pasigirs- 
ta gražiai skambanti daina: "Lie- 
tuviais esame užgimę".. 

Klausaisi tos dainos ir nejau- 

ti, kas aplinkui tavęs yra. Lyg 
Imtum, rodos, kur pamiškyje, 
Lietuvoje, ir klausytumcis pat- 
riotinės dainos garsų. Rodos, 
matai linguojančias medžiu vir- 

šūnes ir tuos kareivius, traukian- 
čius Tpvynės. Dainą... 

Užtat, pasibaigus vaidini nui, 
pasipylė aplodismentai, o pub- 
lika, užžavėta, nesikelia iš sėdy- 
nių, trukšmingai kviesdama-Į p. 
Šimkų ant pagrindų; pasikėlus 
uždangai, pasirodo gerb. to vei- 
kalo autorius — komp. ;St. Šim- 
kus. Pasipila dar gausesni ap-| 
lodismentai, o iš kaikurių kruta-' 
nių išsiveržia: "Vyras Stasys! 
Gaubė jam už tai"!... Ir išties'ų, 
gerb. autoriui — komp. St. Šim- 
kui šie žodžiai Vaip-tik pritinka. 

Keletą žodžių lai bus leista pri 
minti apie gerbiamą publiką. Jau 
daug sykių cliicagiečiai matė rim 

tų perstatymų ir girdėjo pamo- 

kinimų. kaip juose užsM: ikyti, 
vienok i kiši ol pas nekuriuos tas 

dalykas nėra .prigijęs. 
Pavyzdin,— Žydas, atsisveiki- 

nęs su Jonui, eina .pro duri* ir ver 

kia, — tai limlnas reginys, oia 

neprivalo juokties, bet atsirado 

tokių, kuriems tas sukėlė juoką. 
Toliaus, vėl, kuomet atbėga iŠ soti 

džiaus miškan būrys moterų su 

vaikais, kad pavojų sau ir na- 

mams prašalinus (kuomet gir- 
džiasi netoliese kova), puola ant 

kelių ir iškėlę rankas maldauja 
globos Augščiausio...—nėra tai 

juokas, tečiaus keletas linksmai 

kvatojo: A. R. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Kareiviams. 

Šiltom i pranešame, jog labai 
s v ar'bits visuotinas susirinKimas 
i vyks utąrninke, vasario 3 d. 

/ :.3° vai. vakare "Lietuvoj" B-/ės 

f 

PIRK PIRK PIRK j 
LIETUVOS LAISVES BONĄ 

... 1 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

1 I T T II11 I Laisva Nepriklausoma j 
LI L I U V n Demokratiška Respublika j 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 90 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti į metus. i 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

Į 257 VVEST 71st STREET NEW YORK'CITY i i ; 

Svetainėje — 3-49 .Morgan 
St. 

(lerbiainieji kareiviai, sis susi- 
rinkimas yra vienu svarbiausiu 

i'd'el visi kaip vienas privalote 
atsilankyti. 

Turime prisirengti galutinai 
sutvarkyti reikalus kas link mušu 

rengimo milžiniško baliaus va- 

.sario 14 d., ;rth ftegimento sve- 

tinėje. 
Turime buti prisirenk ne tik 

ginti Tėvynę Lietuvą, bet ir nu 
veikti tokius daraus, kokiu mūsų 
gorb. lietuvių visuomenė nelau- 
kė. Mes turime pasirodyti, kad 
mes ne tik galime surengti gra- 
žiausi ir didžiausj balių, kokio 
lietuviai dar nėra turėję, bet 
ta-rpgi i'* įriti prisirengusiai pa- 
sitikti ir užganėdinti tuos tūks- 
tančius mūsų tėvynainių lietu- 
vių, kurie atsilankys j mūsų is- 
torinj vakarą. 

l'.eto dar turime svarbiausi 
klau'simą: pasitikti atsilankiusius 
gerbiamus Lietuvius atstovus, 1 :e 
'tuvos Misiją, kuri pribus Į Chica- 
gą vasario 15 d. 

MeS turime parodyt tikrai kai]) 
Lietuvos atstovams, taip ir lie- 
tuvių visuomenei, jog mes apsls- 
kelbėm Lietuvos gynėjais ne del 
kokios garbės, tik dalto, kad 
esame f'krai pasirįžę statyti savo 

krutinės ir aukauti savo gyvastis 
už Lietuvos laisvę, ginti Lietuvą 
iki ji nebus apvalyta nuo priešu 
ir liksis laisva ir NeprigUlminga. 
Taipgi nepamirškite vasario 3 d. 
I šitiį susirinkimą privalo atsi- 

lankyti ne tik kuopų išrinkti at- 

stovai. bet ir visi S. A. L. K. na- 

riai. Taipgi kviečiam ateiti tuos 
nemarius., kurie erote pasirįžę 
stoti j Tėvynės ginėjų arba rė- 

mėjų eiles labiausiai gi buvusiu^ 
Suv. Valstijų kareivius. 

Dr. §. Naikelis, C. Pirm. 
J. J Z? nkus, C. Kašt. 

4525 So I'au. M. ęiiicago, Tll. 

Leitenantas Julius Baron, tar- 

naująs S. V. kar. pribuvo i Cbi- 
ogo vasario 1 d. — iš Mot 

Springs. So. Dako'.a. Mano pra- 
būti Clncagoje apie 3 mėti. Leit. 

J. 1 Saron nori arčiau usipažiriti 
su žymesniais lietuvių veikėjais, 
o ypač su Lietuvos pasiuntiniais. 

Leit. J. liaron tarnauja S. Y. 

kariuomenėje apie! 12 metų. Daug 
laiko jis yra prabuvęs Filipinuo- 
se. J:s buvo taipgi karės lauke 

Prancūzijoje. 
Sustojo pas savo giminaiti — 

3426 So. Emerald A ve. 

t Brighton Park... 

Mėnesinis susirinkimas Lietu- 

vių Dailės Ratelio atsilbus sere- 

doj, vasario 4 d. bažnytinė svet.. 

prie 44-tos ir Fairficld ave., 7:30 
vai. vak. Xariai ir narės esate 

kviečiami atsilankyti kuoskait- 

lingiausiai, nes bus daug dalykų 
svarstoma apie m u s-ų organizaci- 
ją. Kurie dar nesate nariais, 
malonėkite prigulėti prie tokio 

prakilnaus jauinimo il)urclio, ku- 

ris darbuojasi bažnyčiai ir tau- 

itai. Korespondentas. 

Mdrose Park, 111. 

I'osčilis, Vietinio Komiteto 
Lietuvos Laisvės Paskolos rei- 

kale, atsibus seredoj, vasario 3 
d., 7:30 vai. vak., Jg. Vaičub'o 
svet. prie 21-mos ir Lake gat. 
Visi komiteto nariai privalo bū- 
tinai atsilankyti. Yra daug svar- 

bių apsvarstymui dalyku. 
J. K. Strzyneckis, rašt. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
A-r.u adienvj, vasario 3 d., 

8 vai. vak'. p. j. J. Htias svetai- 

nėje, 46ta ii; S. Wood gatvių, 
bus svarbus susirinkimas Lie- 
tuvai Gelbėti Draugijos (Liet. 
Rauct. Kryžiaus) 1-mo sky- 
riaus. Kam rupi Lietuvos naš- 
laičiai, kam rupi Lietuvos var- 

guoliai ir narsus Lietuvos ap- 
gynėjai — atsilankykite susi- 
rinkimai. ir prisirašykite prie 
Lietuvai Gelbėti Draugijos. 

Taipgi kviečiame įvairių ko- 
misijų iir organizacijų narius, 
kurie tik turi kvitų kumeles ir 
Įtūps, kurie turite paėmę par- 

davimui likictns; meldžiame 
nepamiršti išduoti raportus, 
nes laikas jau yra trumpas, o 

darbo daugybė. 
/. J. Palčkas, rašt. 

CICERO, ILL. 
Pranešimas. 

Pranešama yra visiems Ci- 
cero lietuviams, kaip vyrams 
taip ir moterims, kad registra- 
cijos diena atsibus vasario 3: 

taipgi butų geistina, kad visi 

užsiregistruotumet kaip vyrai 
t'»ip ir moterįs, kad galėtume 
balsuoti ant "primarv" dienos. 

Nepamirškite užsiregistruoti, | 

visi kurie tik balsuojat. Vi- 
siems žinoma, kad ateinantis 
halsavunas yra labai svarblis 
kas-link šio miesto valdybos. 
Registracijos stotįs bus atdaros 
nu o 8 vai. ryto iki 9 vai. vaka- 
ro. Taipgi kurie abejojat ar 

iums reiks registruotis, ar ne, 
verčiau persitikrinkite gerai. 

J. Karpus, 
1324 S. 50 av„ Cicero. 

BRIGHTON P ARK. 
i 

S. A. L. Kareivių 8-tos kuo- 
pos susirinkimas įvyks vasa- 

ri^ 1 d., 7:30 vai. vakare —j 

2657 W. 43rd St., kampas 
Washtenaw ave. Visi karei- 
viai. taipgi ir ne-kareiviai, no- 

rintieji prisirašyti prie šios nau 

jos kuopps, kviečiami atsilan- 
kyti. Valdyba. 

MERGINOS, 

NUO 10 METU IR SENESNlJOS. PA- 
STOVUS DARBAS. 

i^RIE LENGVAUS. SVARAUS DIRB- 
TUVE^ DARBO. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. PA- 
GEIDAUJAME, KAD BUTU LIETU- 

VAITES. 

VALANDOS NUO 7:30 IKI 4:30 

IKT PIETŲ SUBATOMIS. 

$14. I SAVAITE BESIMOKINANT. 

^ŠMOTUKAIS $16 IKI $35. 

ATSIŠAUKITE 

SUPERINTENDENT'S OFFICE. 

SA1VYER BISCUIT COMPANY 

1041-1049 W. HARRISON. 

REIKIA VYRU. 

Pri» abelno dirbtuvės darbo. Pasto- 
vus darbas. Moka 50 centu Į valanda. 
8 valandų darbas. Atsišaukite pas 

Darling L Co, 
4201 So Ashland Ava 

PIRK LIETUVOS 

VALSTYBĖS JiONA 

RUS LIETUVAI 

BALTA DUONA 

REIKALAUJAMA "FOUNDRY WORKERS" — 50. 
PASTOVUS DARBAS. TAIPGI REIKALAUJAME LE- 

BERIU IR KITOKIU F0UNBRES DARBININKU. 

KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

REIKALAUJAME 50 "GREY IRON MOLDERIU", 
DIRBTI ANT "FLOOR" IR "BENCH". DIDELIS UŽ- 

MOKESTIS. NERA NESMAGUMU. PASTOVUS DAR- 

BAS — 6 DIENOS SAVAITEJE. UŽMOKESTIS KAS 

SUBATA. KF.jjJIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

H, Leibovitz 
Persikėle iš 

16S2 W. VAN BUREN 
STREET 

į 
1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Ave. 

Jis yra ofise nuo 10 ry- 
to iki 8 vai. vakaro. 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nctlėldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės 

eiCjinone aras AKUSKRKA 

iv^m; Mrs. A. 
Micmiiewich 
Baigusi Akušerijos 
leyija; ilgai praktika- 
vusi Iennsilvanijos 
Tiospitalesc., Pasekmių 
gai patari ai'ja prie 
gimdymo, Duoda rodi 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų luhij) 
CII1CAGO, ILL. 

■ i\uo u iki y ryio ir 
Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro 

TEMYKIT GYVUS ATSI- 
TIKIMUS LIETUVOJE. 

Krutami paveikslai iš Lietu- j 
vos bus rodomi Vasario 3 d. j 
1920 So. Chicagoj, Tamo- 
šauskio svetainėje, 8801 
Commercial Ave. Prasidės 
8 vai. vakare. Rodys Kau- 
nas Krutamu Paveikslų 
Kompanija. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
Visoj Amerikoj sausa, bet jums rai- 

kalingas pasistiprinimas kartas nuo 

karto, taigi nesibijokite. M-is prireng- 
iame sultis, iš kuriu jųs gu'ite sutai- 
syti puiku ir sveiką gėrimą, ir mes 

gvirantuojame, jog jis patik? v!sin,n~ 
Jeigu jus norite atgaivinti širdį prieš 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant 
vestuvių, balių, šokiu arba kitų pramo- 
gų, jųs galite visuomet turėti po ran- 
ka kelis galionus gero gėrimo. Pakas 
iš kurios jųs galite pasidaryti 6 galio- 
nus gėrimo, kainuoja tik $2.00. Išsimo 
a pamėginti. Siųskite orderius šiądien. 
Walter Novelty Co. Dep 350 
1117 N. Paulina St. GJiicago, 111. 

FARMOS! FARMOS 
Turiu 2?» Farmas ant pardavimo., di- 

džiasioj lietuviu kolonijoj. 
čia jau yra pirkę suvirš 400 lietuvių 
farmas. 

Reikalauk Farmu Katalogo. 
J. A. žemaitis, 

R. 1. Fountain, Mieli. 

REIKIA LEBERIU. 
Dirbti serap yardoj. Gera 
mokestis. Darbas ant visa- 
dos. 
Stock Yards Scrap Iron and 

Metai Co. 
1101 W. 48th §t. Chicago 

Dr. G. fl.Giaser 
TELEFONAS YARDS OŠY 

3149 fS. MOyRGAN ST. kertė 33-ros 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 

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

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

i'iione y aras 2544 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 'te; 2—4 ir 7:30—9:30 
To\vn of La«ce 4712 S. Ashland Ave. 

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

I'elephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

B259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

lf>!57 VV. 51-nia ir kamp.Marshfield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Plione Cauul 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: S iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Serai lietuviams, žinomas per 16 metų kaijyį patyręs gydytojas, chirurgas ir akuierisi 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų. mo-' 
terų ir vaikų, pagal naujausias metodas. 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STltEEf 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—S vakare 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
yalandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 0:30 iki 12; 1 iki S vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

UUIIC-*; iarus JDl 
Rcsidence Pilone Drover 7/(51 

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

3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vul. 10 ryto iki 2 p. p. ir G:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. !) iki 12 dic-uą 
Namai: 2014 W. 43 St. McKialey 263 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS i."t CHiHURGAS 

Ofisas: 2201 \Y. 22::d Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Camil tl-22 

Vai: 1 l!,.i 5 ir 7 iki :> vai. vak. 
Gyvenimo vieta: SI 14 \V 42nd St. 

Telefonas Mcldinlov WS8 
Valandos iki 10 ryto. 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10900 MicUigan. Ave 

Telefonas Pulluian 342 ir 31SS0 
Chic. ofisas: 4515 S. Woofl St. 
Tik Ketverto vak, ntlo S:30 iki 7 j 

Telefonas Yards 723 
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