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Kares laiko prievartine 
blaivybe pasilieka. 

| 

Kolčakas pasirenges atiduoti Sibiro 
dali Japonijai. 

KARĖS LAIKO PRIEVAR- 
TINĖ BLAIVYBĖ 

PASILIEKA. 

Washin£lon, D. C—Šian-j 
dien Aukščiausias Teismas1 
prievartyn?s blaivybės aktą; 
paskaitė sutinkančiu su kcn-j 
stitucija. 

s Teismo nusprendimą, nu- 

sprendžiant] atsišaukimus iš 
Kentucky'ės ir New Yorko 
del akto nekonstitucinumo 
perskaite teisėjas Brandeis. 

Tejsmo nusprendimas 
Kv'ntucky's ir Nevv Yorko 

bylų buvo vienbalsis. 

KOLČAKAS PASIREN- 
GĘS ATIDUOTI SIBIRO 

DALI JAPONIJAI. 

Paryžius, gruod. 15 d. — 

Kolčakas užreiskė Suv Val- 

stijų valdžiai, kad jis gal 
pavesiąs Sibiro dali Japoni- 
jai, jei talkininkai neduos 
paramos baltagvardiečiams. 

ŠUa užreiškimą patvirtino 
bukasis rusų amerikiečių 
vaizbos buto pirmininkas 
Corse, kuris dabar yra Pa-i 

ryžiuje su pašelpos darbo i 

reikalais Rusijoje. 
TALKININKAI PAVEDA 

FIUME ITALIJAI. 

Fiume, gruodžio 15 d. — 

Kareivis poetas Gabrielle 
D'Annurizio ir jo kareivįja, 
rengiasi apleisti Tiumę; 
jiems pasitraukus,- šitą mies- 

tą ties Adrijos jura, clel ku- 
rio buvo tiek daug riaušų, 
užimsianti Italijos kariuo- 
menė, vedama buvusio ka- 

res ministero gen. Caviglia. 
Italija turės pilną sovere- 

nitetą ant Fiamės pagal iš- 
lygas sutarties, po kurio- 
mis via pasirašęs premieras 
Nitti ir D'Annunzio. Franci- 

ja ir Italija sutinka tame, 
kad Italija turi aneksuoti 

Fiumę. 
NAUJA LENKU 
MINISTERIJA 

Londonas, grnod. 15 d.— 
Telegrama iš Varšavos šian- 
dien praneša, kac! buvusis 
Lodzės majoras Skulski su- 

tvėrė naują Lenkijos minis- 
teriją, rezignavus Ignaoui 
Jonui Paderewskiui. 

KOMUNISTAI PASMERK- 
TI MIRTIN BUDAPEŠTE. 

Budapeštas, gruod. 12 d. 
Pasmerkimas komunistų ap- 
kaltintų u^ nusidėjimus Be- 

los Kuno diktatorvstės laiku 

prasidėjo šiandien. 14 tapo 
nuteisti pakatri, vienas kalė- 

jiman visam amžiui ir dau- 

gybė nuteista įvairiems laiko 

ilgiams pi*ie sūkių darbų. 

VALDŽIOS KANDIDATAI 
IŠRINKTA AUSTRA- 

LIJOJE. 

Melbourne, grucd. 15 d. 

Šiandien apturėtos mažne 
pilnos žinios apie rinkimus 
parodo, kad liberalų ir ša- 
lies darbo partijos, remian- 
čios valdžią, laimėjo 35 vie- 
tas atstovų bute, q ūkininkų 
partija, taipgi remianti val- 
džią kaikuriuose klausimuo- 
se, laimmjo 11 vietų, kuo- 
met frakcijos priešingos vai 
džiai ir darbiečiai gavo tik 
29 vetas. Premieras W. 
Hughes spėjama, esąs iš- 
rinktas butan. 

PLIENO DARBININKAI 
RENGIASI STREIKUOTI 

4 METUS. 

Washington, D. C., gruo- 
džio 15 d. — Organizuotų 
geležies ir plieno darbinin- 
kų šalies Komitetui nutarus 

tęsti streiką toliaus, unijų 
vadai šiandien darė pienus 
tęsti streiką kadir keturis 
metus jei reikalas butų. 

Vadovai pripažino, kad 
buvo slpnybių streikininkų 
eilėse ir kad daugelis dirb- 
tuvių jau dirba, bet, girdi, 
plieno produkcija yra že- 
miau reikalaujamos normos 

ir darbtuvės dirbą su nuo- 

stoliais sau. 

TALKININK/J SIUS UL- 
TIMATUMĄ VOKIETIJAI 

Paryžius, gruocl. 15 d. — 

Vokiečių taikos delegacija 
šįryt įteikė taikos konferen- 
cijos raštininkui Dulastai 

Vokietijos atsakymą į talki- 
ninkų notą, reikalaujančia 
pasirašymo, po protokolu, 
vedančiu prie įvykinimo tai- 
kos išlygų. 

Nors Vokietija, tarytum 
pasiduoda talkininkų reika- 
lavimams, bet vis dar ban- 
do išsiderėti svarbiausi punk 
tą kas del Scapa Flow lai- 

vyno paskandinimo. 
Apskritos vokiečių atsa- 

kymo išlygos buvo žinomos 
kelios dienos ir premierai 
Clemenceau ir Lloyd Ge- 
orge savo konferencijoj Lon 
done pereitą savaitę svarstė 

jas su ta pasekme, kad bu- 
vo nutarta neleisti vokie- 
čiams tęsti ilgiau tarybų 
kadir gyvu žodžiu. Yra sa- 

koma, kad talkininkai galu- 
tinį atsakymą sustatysią 
trumpu laiku ir busianti pa- 
siųsta nota ultimatumo for- 

moje paskirianti laiką pa- 
sirašymui po protokolu ir 

įvykinimui taikos sąlygų. 

TUKSTANČIUS LAIK- 
RAŠČIU LAUKIA PRA- 

NYKIMAS. 

Wi hington, D. C., gruo- 
jdžio 15 d. — Kansaso atsto- 

| vas Anthony šiandien pasa- 
!kė atstovų buto pašto komi- 
tetui, kad nuo 2,500 iki 3, 
000 mažesniųjų laikraščių 
turės laikinai, ar ir visai 
sustoti ėjo, jei nebus priim- 

Kalėdinis Dovanų Klausimas. 

(C*P> rlį;lil) 

f/ENNN WAHT'i 
A&icvae., 
AiR Kifl& 

a PAinrj 

f l'lL (0IWW! 
Į vUlTH HIH AH' 

^ 6 ET III M A 

| [J l/C K AVIŽIUJ 

\Š'- 

V) 
— 

Vaikai savo laiškais pas Kalėdini Dieduką pastato Į keblų padėjimą tėvus. 

tas jo projektas, paskirian-] 
tis dienraščiams ir periodi- j 
niams raštams, turintiems, I 
antros klesos teises, nedau-i 
^iau, kaip 24 puslapius. 

Dabatrinė didelė popie- 
i'os stoka, jo nuomone, paei- 
na iš to, kad didžiųjų mies- 
tų dienraščiai ir magazinai 
suvartoja perdaug popieros. 

SUĖMĖ 65SVETIMŠA- 
LIUS; 3 PALAIKĖ. 

Jackson, Mich., gruod. 15 
d. — Valdžios agentai, ve- 

dami majoro W. Sparks, su 

pagelba Amerikos legijono, 
policistų ir piliečių vakar 
bejieškodami "bolševikų" 
suareštavo 65 svetimšalius. 
Tris tapo uždaryti i kalėji- 
mą, o kitiems liepta išsvnti- 
pilietybės popieriai. Tie vie- 
nok atsisakė juos imti, saky- 
dami, kad jie rengiasi grįž- 
ti į savo šalį ir nenori buti 
Amerikos piliečiais. 

KASYKLOS DIRBA 
BEVEIK NORMALIAI. 

Springfield^ 111., graod. 
115 d. — Illinojaus valstijoj 
'anglių kasimo pramonėj 
sąlygos šiądien buvo bekeik 
normalės. Pranešimai aptu- 
rėti kasyklų savininkų ir vai 
stijos angliakasių preziden- 
to Franko Farringtono ofise 
rodo. kad 90 nuoš. anglia- 
kasių yra sugrįžusių prie 
darbo. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ALASKOJE. 

Jeneau Alaska, gruod. 15 
d. — Vakar 4:10 vai. po 
pietų čia ir apielinkėj buvo 

j vienas didžiausių čia buvu- 
| siu žemės drebėjimų. Tro- 

jbos buvo smarkiai sukrės- 
įtos, bet materialio nuostolio 
nebuvo. Manoma, kad dre- 
bėjimas paėjo nuo Katmai 
vulkano arti Kodiako ir 
kad vulkanas netrukus pra- 
dės veikti. 

Estonija ir Sovietine Ru- 
sija arti susitaikymo. 
Dorpatas, Eelonija, gruo- 

džio 15 d. — Jei kas neper- 
matyto neatsitiks, tai taika 
tarp Estonijos ir sovietinės 
Pusi jos gal bus įvykusiu fak 
tu artimoje ateityje. Nežiu- 
jrint užgynimi:, tarytam, nė- 
j ra jokios abejonės, kad da- 
bar kasdien einančių tarybų 
tikslu yra netik mušiu per- 
traukimas, bet ir pilnas susi 

| taikymas sulig apskritomis 
bolševikų išlygomis. Dabar- 
tiniu svarbiausiu bolševikų 
tikslu matomai vra galuti- 
nai sumušti gen. Judeničą, 
padarant jam, ar kokiam ki 
tam kariuomenės vadui ne- 

galimu daiktu suorganizuo- 
ti naują karei viją Estonijos 
žemėj prieš sovietinę Rusi- 
&> 

Per kelias savaites bolše- 
vikai traukė kariuomenę 
Narvos frontan, kur dabar 
eina smarkus puolimai ir 
nėra slepiama baimė, kad 
Estoniją gali užimti bolše- 
vikai, jei toji atsisakis dary- 
ti taiką. 

Talkininkai Priešingi 
Taikai. 

Antra vertus, yra nurody- 
mų, kad stiprios talkininkų 
įtekmės veikia tam, kad ne- 

jprileidus prie susitaikymo; 
I taigi Estonija dabar, taip 
sakc.nt, yra tarp kūjo ir prie 
kalo. 

I 

Trečiu veiksniu, kurio es- 

|tonų valdžia klauso, yra vi- 
jsuomenės sentimentas, rei- 
kalaujantis paliepimo ka- 
įrčs. Yra prisirijom a, kad 
Į jei tarimasi su bolševikai bu 

j tų pertrauka, tai kairysis 
'gyventoju, elementas pra- 
dės daryti kliūtis. 

i 

Tarpe tėmytojų čia yra 

manoma, kad Anglija nėra 
perdaug priešinga santai- 
kai, tik ji norėtų, kad Esto- 
nija palauktų tarimų išeigos 
Kopenhagene. 

Bando nutęsti suvažiavimą. 

Tuoju, tikslu talkininkų 
atstovai Estonijos kiek ga- 
lėdami stengiasi pratęsti su- 

važiavimą ir laikosi tik mu- 

šiu pertraykos apkalbėjimo. 
Bet Franci ja, matomai, sten 
giasi, kiek galėdama neleis- 
ti Estonijai padaryti kokią 

I nors sutartį su bolševikais. 
Tolydžio yra pranešama, 

kad Francija rengiasi pa- 
siųsti šešias divizijas ka- 
riuomenės Pabaltijon didžiu 
liam puolimui ant Petrogra- 
'do; jai žada pagelbėti gen. 
iMannerheim su savo suo- 

miais liuosnoriais ir pulk. 
Avalov- Bermondt, panau- 
dodamas Judeničo kariuo- 
menės likučius. 

LIETUVIU EGZEKUTY- 
VIS KOMITETAS. 

VVashington, D. C. 
Gavom nuo kapt. Bielskio 

iš Londono sekančio turinio 
kablegramą: 
i' Musų kariumene netoli 
Joniškiu suėmė šimtą pen- 
kiasdešimts, o užmušė tris 
šimtus vokiečių. Musų nuo- 

stoliai, trisdešimts užmuštų 
ir šimtas sužeistų. 

per M. J. Vinikas. 

ORAS 

Chicagoje ir apiclinkėje. 

I Šimdien ir seredoj gra- 
ižu; nedaug premainos tem- 
peratūroj. 

Saulėtekis, 7:11 v. ryto; 
Saulė'Jidis, 4:20 v. vak. 

Lietuvos militare misija 
Amerikoje. 

Lietuviai stovės ar puis drau- 
ge su t; 

Dr. Šliupas. 
LIETUVOS MILITARĖ 
MISIJA AMERIKOJE. 

Lietuvių Egzekutyvio Komi- 
teto Oficjialis Pranešimas, j 

Šiuomi yra pranešama 
Amerikos Lietuvių visuome- 
nei, kad Lietuvos Liuosybės 
Sargų organizavimas ir tvarj 
kymas bus išimtinai veda- 
mas Lietuvos Militarės Mi-| 
sijos Amerikoje. Sutinkant 
su nutarimais padarytais 
bendrame Tarybų posėdyje,' 
Pittsburgh, Pa., Militarė Mi- 
sisija, atlikimui to darbo,! 
paskyrė leitenantą Praną | 
Ji Purvi ir leitenanta Joną' 
K. Milių. 

Lietuvos militarė Misija 
Amerikoje susideda iš trijų I 
ypatų: pulkininko Gedgau-, 
do, komisionieriaus Žilio ir 
Brig. Generolo Juododžio 
(du Lietuviai vienas Ameri- 
konas). 

Misijoje ir jos štabe da- 
bar randasi septyni lietu- 
viai: pulk. Gedgaudas, kom. 
Žilius, ex-aficierius misijos 
narys Žadeika, kapit. Biels- 
kis, kapit. Lazdynas, Įeit. 
Purvis ir Įeit. Milius. Ameri- 
koje, Misijos štabe dabar 
yra penki amerikonai, kiti 
yra užrubežiuose arba Lie-; 
tuvoje. ! 

Lietuvos Militarė Misija 
Amerikoje tapo suorgani- 
zuota ir veikia pasiremiant 
ant teisėtų įgaliojimų ir įsa- 
kymų nuo Lietuvos Valdžios į 
per Prezidentą Smefoną, M i j 
nisterių Pirmininką Galva- 
nauską ir užsienių Ministerį 
Voldemarą, taippi mu. Lie- 
tuvos Krašto Apsaugos Mi- 
nisterijos per Karės Minis- 
terį Žadeika, ir pasiremicnt 
ant rekomendacijų ir pada-l 
vadijimų lietuvių komisijos j 
taikos konferencijoje Pary- 
žiuje, per A. Voldemarą, 
prezidentą, M. Yčą, vice-nre 
zidentą ir Amerikos lietuvių | 
atstovą gerb. T. Naruševičiui 
ir B. K. Baluti ir su pilniau-1 
siu pritarimu, sutikimu abie 
jų Amerikos Lietuvių Tarv-i 
bu ir Lietuvių Egzekutyviol 
Komiteto. Todėl visi, neku- 
riu musų laikraščių išreikš- 
ti, abejojimai apie teisėtumą 
šios misijos galėjo buti tik- 
tai del stokos tikros infor- 
macijos. 

Visi darbai Lietuvos Mili- 
tarės Misijos yra pilnoj ži-| 
nioi Lietuvos Valstijos, jos 
įgaliotinių Amerikoje, Lie-j 
tuvių Egzekutyvio Komite-j 

to ir abiejų Amerikos Lietu- 
vių Tarybų. Tat, Amerikos 
lietuvių visuomenė yra pra- 
šoma kuokarščiausiai remti 
šią misiją, jos darbus ir jos 
tikslus. 

M. J. Vinikas, Pirm. 
ii. F. IVlastauskas, 

.... Pirm. A. L. Taryvos. 

LIETUVIAI STOVĖS AR 
PULS DRAUGE SU 

TALKININKAIS. 

Dorpatas, gruodžio 14 d. 
per Londoną gruod. 15 d.— 
Lietuvių delegacijos galva 
Dorpate Dr. J. Šliupas šį va- 

karą pasisakė aiškiai kaip 
lietuviai žiuri i taikos tary- 
bas. Girdi: 

"Lietuva nori taikos su 
sovietine Rusija taip kaip ir 
kiekviena kita dabar ka- 
riaujannčių su ja tautų. Mes 
turime daug kitų kliūčių sto- 
vinčių prieš mus, kurias mes 
turėsime prašalinti pirma 
negu galėsime imtis atstaty- 
mo musų šalies. Bermondt 
tik bėgiu paskutinių 24 vai. 
landų apleido musų kraštą. 
Fusė šr.lies apgyventa lietu- 
viais užimta lenkų. Bet mes 

negalime taikytis su Rusija 
kol talkininkai nesusitaikis. 
Mes čia atvykome tik pasi- 
kalbėti su bolševikais apie 
apsimainymą karės imti- 
niais. Jei sovietinė Rusija 
yi a pasirengusi kalbėtis 
apie mušiu pertrauką, tai 
mes mielai dalyvausime ta- 
me pasikalbėjime. Bet mes 

stovėsime ar pulsime taikos 
klausime drauge su Franci- 
ja, Anglija ir Amerika." 

Paklausta, ką jis mano 

apie Įsiveržimą ar neįsiver- 
žimą Rusijon, Dr. šliupas 
pasakė: 

"Įsiveržimas su spėka ma 
žesne kaip 2,000,000 kariuo 
menės gal butų nepasekmin 
gas ir pagelbėtų tik suvieny- 
ti Rusiją po bolševikų va- 

dovyste. Prie ekonominių 
sąlygų namieje negalima 
Amerikai, Anglijai ir Fran- 
cijai pastatyti tokią pajie- 
gą. Taigi sveikas protas dik 
tuoja, kad reikia leisti Ru- 
sijai pačiai iš savo sunkeny- 
bių išeiti. Bet kol likusis 
pasaulis aiškiai nepriims ši- 
tos politikos, tol Lietuvai 
negalima bus atsisakyti nuo 
savo neprietelingo atsineši- 
mo." 
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Į AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENĘ į 
Išmušė valanda, kurioje Amerikoje | gyvenantįs lietuviai iš ramių žiūrėtojų lin- 

kui Lietuvos reikalų, turi virsti Lietuvos 
rėmėjais, karžygiais. 

Išmušė valanda, kurioje Amerikos lie- 
tuviai gali ir turi padaryti Lietuvą laisva 
ir neprigulminga, nes tas yra jų rankose, 

Išmušė valanda, kurioje Ameiikos lie- 
tuviai stoja istoriškan kvotiman savo pilie- tiško pribrendimo. 

Atėjo valanda, kurioje Lietuvos Žmo- 
nės, lienantįs kraują ant Lietuvos neprigul- 
mybės aukuro, reikalauja darbo ir pasišven timo iš Amerikos lietuvių. 

Atėjo laikas, kad Lietuvos valdžia, ne-i 
gaudama iš niekur kitokios paramos, krei- 
piasi į Amerikos lietuvius reikalaudama 
paskolos. 
Šiuomi paskelbiame, kad Amerikoje pra- 

sideda Lietuvos Laisvės Paskola. 
Paskola yra užgirta Lietuvos laikino- 

sios valdžios (Lietuvos Valstybės Tarybos, 
ministerių kabineto ir Lietuvos Preziden- 
to).' 

Paskola gvarantuota visu Lietuvos 
Valstybės turtu. 

Paskola yra užtraukiama ant 15 metų, 
sumoje 5 milijonų dolarių. 

Paskola neš 5-tą nuošimtį, kuris bus iš- 
mokamas Amerikoje ar Lietuvoje kaitą į j 
metus. 1 

Lietuviai ir veikėjai kolonijose privalo! 
tuojaus veikti sekančiai:— 

1) Kaip tik sis paskelbimas pasieks j 
kolonijas, tuojaus jose turi buti sušaukti vi- 
sų lietuvių bendri masiniai susirinkimai. 
(Geriausiai, kad iniciatyvą šaukimo susi- 
rinkimų paimtų bendrai Tautos ir Nepri-j gulmybės Fondų skyriai); 

2) Tuose susirinkimuose turi buti su-! 
organizuoti vietiniai Lietuvos paskolos ko-' 
mitetai arba Lietuvos paskolos stotįs. 

3) Tos Paskolos stotįs susidaro iš at- 
stovų vietinių organizacijų, nežiūrint ko- 
kios pakraipos tos organizacijos nei butų. 
Čia nėra ir negali buti sroviškumų ir visai 
nesvarbu, kiek kurios srovės stoties komite- 
tan ineitų atstovų. 

4) Stoties komitetas tuojaus padaro; 
posėdį ir iš savo tarpo išrenka valdybą iš! 
Pirmininko, Sekretoriaus ir Iždininko. 

5) Kaip tik tokia stotis kolonijoje su- 

sidaro, jos sekretorius tuojaus praneša apfc 
tai centrui. Centras gi išsiunčia tokiai sto 
čiai visas instrukcijas ir visokias blankas, 
kurių stoties viršininkai prisilaikydami vei-: 
kia. 

6> Kiekviena kolonija sudaro po vie-1 
ną Lietuvon paskolos stoti. 

Tat darban, visi Amerikos lietuviai! Į 
T °.i nelieka nei vienos, nors ir mažiausios, 
kolonijos, kurioje nebūtų susidariusi Lietu- 
vos paskalos stotis. Dirbkime taip, kad 
vietoje paskelbtų 5 milijonų, kurių reikalau 
ja Lietuva, mes amerikiečiai surinktume 
dešimti milijonų dolarių. 

Lietuvos Finansinės Misijos nariai:— 
J. Vile išis, P. Žadeikis, Kun. J. Žilius. 
Visuomenės vardu Pildomasis Tarybų 

Komitetas:— 
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Anglai nesigaili pinigų — jie visiems 
jų skolina, žinoma, geromis išlygomis. — 

Daug <jie paskolino Belgijai — net šiose 
dienose suteikė jai $250,000,000. Jie ži- 
no, kad Belgijos pakraštyje randasi Ant- 
verpas ir kitos prieplaukos. 

* * 

Vengrija irgi "nežaidžia" su raudo- 
naisiais — jų valdžia nusiuntė į karišką 
kalėjimą Hakruasker 500 Lenino pasekė- 
jų.. .. Keturiolika raudonųjų nuteista mir- 
tim Žinoma, kylis kylį varo... 

* * * 

Italijos premieras Nitti pasižada nesi- 
maišyti į Rusijos chaosą. Mat, jis mato, 
kad ir jojo tėvynė randasi tokio chaoso Į 
išvakarėse. Jis visa energija užginčijo,— 
atsikreipdamas į raudonuosius atstovus,— 
kad Italija visai nemano apie intervenciją 
Rusijon. 

# * >|: 

Enver Paša, buvęs Turkijos karės mi- 
nisteris, tapo apvainikuotas Kurdestano 
karališku vainiku. Taigi iš vieno galo nai- 
kina imperatorius ir karalius, o iš kito "da- 
ro" naujus... Vis tai vardan taikos ir de- 
mokratizmo. 

Fastabos- 
Išvados. 

Lenkai džiaugiasi, kad 
sąjungiečiai suteikia Lenki- 
jai dalį kariško laivyno, atirr 
to nuo Vokietijos ir Austro- 
Vt^H-jos. Mat, norima to- 
kiu butu. ^ilitarizmą sunai- 
kinti, visai nepaisant prie- 
žodžio: "paduok vaikui pei- 
li, tai jis save papjaus, o 
davusiam indurs". 

Tiesa, sąjungiečiai neap- 
sieina be komedijos. Jie 
prieš atiduosiant laivus Len 
kijai (taipgi Jugoslavijai, 
Portugalijai, Graikijai ir 
Rumunijai) juos nugink- 
luos, tečiaus tos .valstijos 
turės teisę supirkti kanuoles 
Anglijoje ir Prancūzijoje ir 
tuos laivus "savotiškai" ap- 
ginkluoti. 

Reikia pastebėti, kad vi- 
sas Austrijos laivyno kanuo 
les gauna Italija, o Vokie- 
tijos — viską pasiėmė An- 
glija. Taigi naudojasi pro- 
ga, — matyti biznieriai. 

* * * 

Lietuvos valdžia smarkiai 
smerkiama laiške tilpusia- 
me kauniškiame "Socialde- 
mokrate"; po tuom laišku 
pasirašo visa eilė žymių vei 
kėjų, valdininkų, mokyto- 
jų. Valdžia kaltinama už 
neveiklumą ir nesistengimą 
pasiliuosuoti nuo užpuolikų 
—rusų ir vokiečių. Taipgi 

nurodoma, jog ."ligšiol visa 
politika buvo daroma Kau- 
ne, nė kiek nesiskaitant su 

žmonių norais, nežiūrint jų 
reikalų". Išdėsčius visus ne 

dateklius ir gręsiantį Lietu- 
vai pavojų, galop .reikalau- 
jama tuojaus sušaukti Stei-į 
giamąjį Seimą, o kol-kas 
'sudaiyti tokį organą, kuris 

atstovautų kraštą ir rištų 
opiausius politikos, ekono- 
mijos ir Lietuvos organiza- 
cijos klausimus". 

Kaip ten nebūtų, vienok 
tame laiške matosi aiški ten 
dencija — su tam tikrais 
išrokavimais — pažeminti 
Lietuvos valdžią žmonių 
aky~e. Jokiu budu negali- 
ma daleisti, kad pažymėti 
tame laiške apkaltinimai 
linkui valęlžios butų teisin- 
gi, — nors galima manyti, 
kad valdžia daro paklaidas 
arba daugiau krypsta linkui 
kokios nors srovės. Kaslink 
Steigiamojo Seimo, tai jis, 
be abejonės, labai reikalin- 
gas. 

Kaip Lietuvai Gelbėti 
M — 

Daug šaukiama: Lietuvai 
!gelbėkim. Laikraščių dalis, 
j kai-kurie kalbėtojai, rašyto 
Į jai vienas po kito šaukia: 
tik stokime į pagalbą, ir Lie 
tuva turi buti laisva šian- 
dien, arba niekados. 

Gražus obalsiai. Vienok 
obalsiais nieko neatliksi — 

reikia darbo. Bet kada apie 
darbą užsimename, tai su- 

syk atsimaino mųs padėtis. 
— Mes girdime daug gra- 
žių obalsių, bet darbų la- 
bai mažai pastebiame. Ir 
tai ne visi darbai tokie, 
kad džiaugsmą mųs sukel- 
tų, bet daugybė jų nusimi- 
nimah veda. Ir štai, pažvel- 
gę tik.aplinkui ir į netolimą 
praeitį, randame didelių už 
manymų, kurie musų rei- 
kalams netarnavo, bet, gal, 
kenkė. Boer'io vestas biu- 
ras mums neatnešė naudos, 
bet kainavo suvirš 40 tūks- 
tančių dolarių. Washin^to- 
ne esąs biuras, pavirtęs į 
pusiau slaptosios policijos 
biurą, irgi nenešė ir nebe- 

jneša tokios naudos, ku- 
ria galėtume pasigirti, nes 

jis neturi reputacijos. Jo 
valdininkai vienas po kito 
lenktyniauja pas valdžios 
atstovus ir vienas "įuo kito, 
skirtingus dalykus praneša; 
"namie" santarvės nėra. 
Mostovskis. nori but pirmi- 
ninku, bet išrinktas Vini- 
kas, — taigi ir eina kova 
už pirmininko "sostą"; ko- 
voj panaudojama visokie ne 

gražus budai. Pavyzdžiui, 
štai faktą privesiu: kaž- 
kas atplėšia p. Viniko, pir- 
mininko, "deską" ir išėmę 
antspaudą prispaudžia prie 
p. Bielskio pasporto, o p. 
Mastauskas pasirkšo pirmi- 
ninku. Kam gali išrodyti 
gražiu tokis darbas?! 

Bet jeigu j ieškoti negra- 
žių darbų, tai jų ir daugelį 
rastum. Vienok užtenka 

i vieno parodymui. 
Ar gali tokie "politikie- 

riai" padaiyti ką nors gero, 
kuomet jų tarpe randasi 
"deskų" piešėjai? Ar gali- 
ma tokiais žmonėmis pasi- 
tikėti? Ir tie žmonės turi 
rankose vadeles viso judė- 
jimo už Lietuvos liuosybę. 

Štai pastaruoju laiku kai- 
kurie pp. vadai iš viršūnės 
sumanė netik žmonėmis va- 

dovauti, bet ir tuom pat lai- 
ku sau biznį padaryti. Jie 
tveria kompaniją, patįs jo- 
je vadovauja ir iš tų žmo- 
nių, kurie jiems patiki, biz- 
ni daro, siųsdami į Lietuvą 

j "kombinacijas," kurias lig- 
(šiol Lietuvoje "kasžin kas" 
j gauna. Bet dar mažu gal gau 
j t j, vienok pagalbos iš to ne- 

būtų. Lietuvos žmonės tu- 
ri maisto, arba gali jo nu- 

sipirkti už daug pigesnę kai 
ną, negu čia mokama. Bet 
gal tie žmonės neturi už ką 
nusipirkti. Ir siuntusis kom- 
binaciją mano, jog jis su- 

šelpęs^ savo giminę, vienok 
nemažai jų apsiriks. Išda- 
linti kombinacijos nėra ga- 
lima, kadangi laiškai neiš- 
įdalinami ir visų kraštų Lie- 
tuvos dar nepasiekia. Pa-1 
vyzdžiui, žmogus iš Kupiš-; 
kio keliauja į Kauną pini- 
gų atsiimti, ir kelionė jam 
kainuoja 15 auksinų. Yra 
laiškų, kuriuose pranešama, 
kad tūlas žmogus gavęs 
siuntini iš Amerikos, bet j 

i jame radęs pluoštą šakalių. 
| Kokia gali buti nauda iš to- 
jkios pagelbos Lietuvai?! | 
j Vienok pagelba reikalin-l 
!ga, tiktai kitokia. 

Mes galime Lietuvai pa- 
gelbą suteikti dvejais bu- 
dais : 

Pirmas, -r- galime Lietu- 
vos užsieninę valiutą patai- 
syti, siųsdami pinigus į Lie- 

:uyą. Giminių turintieji 
privalo vieton prekių, ku- 
rių Lietuvoje yra, pasiųsti 
po keletą šimtų auksinų. Ga 
Įima dabar pinigus pasiųs- 
ti Lietuvon. Tiesa, ne visi 
kelius žino, bet nežinan- 
tiems nėra sunku sužinoti. 
Kaip mes žinome, Ameriko 
je yra Lietuvos Atstatymo 
B-vė, dalininkė ir atstovė 
Lietuvos Prekybos ir Pra- 
monės Banko (valstybės 
banko) Kaune, Ji turi te- 
nai pinigų indėjus, ji turi 
tenai patikėjimą ir Tvodel į 
ją nesikreipti? Yra man 

žinoma, jog ji patarnaują 
lietuviams, ir žmonės Lie- 
tuvoje yra gavę pinigus. Ki- 
tos įstaigos negali patar- 
nauti kol-kas, nes neturi 
užmezgę ryšių su Lietuva, 
kuomet Lietuvos Atstatymo 
B-vė turi Kaune skyrių ir 
jau per ji gali atlikti daug 
patarnavimų. 

Siųsdami pinigus į Lietu- 
vą, mes gelbstime Lietuvos 
valstybei. Lietuvoje yra 
stoka aukso ir sidabro, kū- 
nų labai reikalinga valsty- 
bei. Tųdviejų metalų padi-j 
dėjimas reiškia didesnį kre I 

ditą užrubežyje. Prekyba i 
su užsieniu negalima. !:o)t 
aukso nėra, nes učbienyje j 
Lietuvos popierių nepriima. I 

Jeigu siunčiame prekes, tai 
Lietuvoje gal gauna page- 
dusią dešrą, etc., bet auk- 
sas ir sidabras lieka Ame- 
rikoje. 

Toliau Lietuvos valstybei 
yra labai svarbu, kad į sali 

i kuomažiau įvežtų nereika- 
lingų prekių, o kuodaugiau 
ateitų tos dvi rųšįs metalo 
ir išvežtų ir šalies visas at- 
likusias prekes, apmokėda- 
mi už tai auksu ir sidabru. 
O iš Lietuvos yra šis-tas 
išvežti: miškas, linai, sėme- 
nis, kailiai, grudai etc. Yra 
nuostolis atiduoti žalią me- 

džiagą, bet tai vienintelis 
būdas pataisymui šalies fi- 
nansų. 

Antras būdas iškyla; ku- 
riuo Amerikos lietuviai tu- 
rėtų teikti pagelbą Lietuvai. 
Sakėme, jog yra nuostolis 
žalią medžiagą išvežti iš 
Lietuvos. Reiškia butų pel- 
ninga, jeigu ją apdirbtą iš- 
vežtume. Amerikos lietu- 
viai gali susitarti čionai dar 
beesant ir sudaryti pinigų 
įsteigimui fabriko Lietuvo- 
je, o patįs, kaipo geri amat- 
uinkai tame darbe, stoti 
prie darbo. Tai fiziškai ir 
ekonomiškai šali atstatvtL 4. »> ^ 

prisidėtume ir tokiu budu 
pagelbą suteiktume. Šioji 
pagelba reikštų begalo daug. 
O Lietuvoje galėtų tarpti 
tuom laiku šios šakos indus- 
trijos: odos (skuros) išdir- 
bystė, kailių išdirbystė, ava- 

lų iš odos gaAiinimas, me- 

džio, apdirbimas, linų ap- 
dirbimas (verpinvčių ir au- 

dinyčių įsteigimas). shemi- 
kalės dirbtuvės, ūkio padar- 
gų išdirbystė etc. etc. 

Tiesa, ja a kaip-kuriais da 
lykais pradėjo rūpintis Lie- 
tuvos Atstatymo B-vė, tai 
kad nesusidurti vieną ir tą 
patį darbą bedirbant dviem, 
verta kreiptis į L. A. B. ir 
su ja pasitarti užmanymo 
reikale ir bendrai dirbti. 
Rubsiuvių Bendrovė jau yra 
tveriama, ir darbas pastū- 
mėtas priešakin. Taipgi me- 

talo išdirbystė yra organi- 
zuojama Lietuvoje vardu 
"Nemunas", kurios reika- 
lais rūpinasi Lietuvos At- 
statymo B-vė. Yra ir k tų 
isdirbysičų suplanuota, sa- 

lyje to reikia daug amat- 
ninkų į Lietuvą, būtent, 
ypač toms išdirbystėms, ku- 
rios amerikiečių yra kuria- 
mos. Amatninkus organi- 
zuoti vėla reikia tiksliai ir 
vargu guresnis tiksiąs gali 
buti, ka\p suregistravimas 
amatni'.ikų su tuo suprati- 
mu, kad jie bus pašaukti, 
kuomet jiems atitinkanti 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybe 
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PRANEŠIMAS IŠ 
\VASI 11 N'GTONO. 

šiomis dienomis mūsų Infor 
macijos Biuras gavo \-isa pluo- 
štoj įvairių pranešimų tiesog iš 
Kauno. 

V įsus svarbesnius praneši- 
mus padtmim ištisai. 
S" I 
ts * ! l< | J 

Protestas, 

Mes, Joniškio valsčiaus ir 
jo apielinkės |)iT.. susirinkę rug- 
sėjo 8 d., skaičiaus apie 34 tnk- 
iUančius žmonių, pareiškiame, 
kad mes visomis pajėgomis 
remsime Laikinosios Valdžios 

darbą, kuriant nepriklauso 
mos Lietuvos Valstybę, ir rei-j 
kaktujam. kad visi niusų kraš* 
to okupantai išsikraustytų iš 

ktfr atėję ir kad tam tikslui vai 

I džia padarytų atatinkamus žy- 
gius. ir tai)) pat priverstų Lie- 
tuvą prie Steigiamojo Seimo 
Vilniuje, kuriame susijungs \: 
si musų okupuotieji kraštai. 

Pasirašė mitingo vedėjai 
(seka parašai.) 

r rot estas. 

Mes, Užpalių parapijos .gy- 
ventojai susirinkę j mitingą 
Užpaliuose rugsėjo 21 d., ir 
matydami kad lenkai ir kolča- 
kininkai non paskandint isko- 
\ tą nuisii su nu laisvę pačiii 
kraujuose ir uždėti mums žiau 
rų okupacijos jungą, griežtai 
protestuojam prieš lenkus i,:, 
kolčakininkus. Laikinajai Lie 
tuvos \ vriausybei išreiškiame j visišką pa^itikejima ir'npsireiš 

n ii■—■■■■ —r 

kiani, kad mes esame pasiry-i 
žę verčiau žuti, negu nc>ti len- 
ku dvarininku ar kitokiu cn*o- ^ ^ c r*> 

bikų jungą. 

Įgaliojame pasirašyti Užpa- 
lių valsčiais Yaklvba: s y, 

\ iršaitis (parašas.) 
' ! * 

I 
I 
I 

Pranešimas. 

Punsko valsčiaus, Seinų ap- 
skr. Auglinės kaime, rugsėjo 
15 d., pas pilietį Antaną Ju- 
dicką atlėkę legioninkai sava- 

valingai paėmė vežimą dobilų, 
vežimą šieno, apiplėšė sodą. 
visiem gyventojam Įsakė nuc. 

margo mokėti po vieną mar- 

ke, įsakė nuo margo supilti po 
'1 cent. avižų. 

Be to rašinėja visų gyvento- 
jų vardus ir pavanks ir tuo/ 

sąrašus kaž kur siunčia, esą 
žmonės pasirašinėja prie Len- 

kų. 

Burokų kaime. lenkai taip 
pat plėšia žmonč-sj bulves kasa 
ir ką tik randa visa piešia iv 

prievarta atiminėja žmonėms. 

Trakiškiu kaime atėjo i pi> 
lietj I). Staskevičių du legio- 
įlinkai reikalaudami stuikos 
šeimininkas atsisakė, bet prie- 
varta ture j j važiuoti. Nors bu 
vo reikalauta važiuoti į Gipliš-| 
kes, tečiau nuvežė net į Suval- 
kus. Neturėdamas nei sau, nei 
gyvuliui maisto, pametė ''po- 
nus" ir parvažiavo namo. Ry> 
tojaus diena atėję du legionin- 
kai, suėmė Staskevičių ir no- 

rėjo tuojau sušaudyti, tik del 
šeimynos maldavimų ų ]>alei- 
d 

Alcksamirnvkcr kaime pas 
piiiLiį Šliauži rugsėjo u.. 

atjoję du legi ;n m kai su dide- j 
liu. triukšmu išsitraukę kardą. 
kitas išsiėmė brauningą ir rei- 

i * 

kalavo sviesto; sūrio :r kitų 
produktų, šeimininkui atsa- 

kius, kad neturi tuojau pradė- 
jo trioboje šaudyti, ir ką tik 
surado maisto, viską išsinešė. 

Kampuočių kaime pas P. 
Balaviėių atėjo du legionirikai 
ėmė trankytis po namus keik- 
dami lietuvius, kad neduoda 

\jiems lašinių, duonos, <> pas- 
kiau nuėję j laukus paėmė gin- 
klus ir ėmė sakyti, kad išdėsi.'j 
kiaules ir avis; piemenukai 
pradėjo verkti, lenkai pagrasi- 
nę ginklais ir užmušę vieną an 

ti prasišalino. 

Protestas prieš ristis Lietuvos 
okupantus 

Mes, Plutiškių ir aplinkinių 
parapijų gyventojai, susirinkę 
pagerbti švento Kryžiaus Pa« 
aukštinimo šventę rugsėjo 14 
d. ir viešai tarp savęs pa-ita- 

re, reiškiame visiems Lietu- 
vos engėjams, kaip antai: len- 
kams, kolčakinin'-ams, bolševi- 
kams, vokiečiams ii* kitiems 
griežčiausią protestą ir, visai 
pasitikėdami dabartine Lietu- 
vos Valdžia, reikalaujam, kad 
ji imtųsi griežčiausių priemo- 
nių prašalinti iš Lietuvos žemių 
visiems priešininkams, kuri i 

prisidengę įvairiais veidmai- 
ningais balsiais stengiasi mū- 

sų Tėvynę Lietuvą pagrobti. I 

Griežčiausiai reikalaujam: 
j 1. kad T'cidniaininyicuisicji- 
I plėšriausieji laikai išsikrausty- 
tų iš musų Tėvynės žemės ir a. I 

tiduotų musų 'Tėvynės širdį Lie 
tuvos sostinę Vilnių, 2. kad 
rusai kolčakininkai sustotų plė 
šę musų Tėvynės miestus ir si- 

džius ir išsidangintų ten. iš 
kur atėję: 3. kad vokiečiai, ku- 
rie keturis metus pas mus kan- 
kino i;r vežė musų 'Tėvynės 
turtus svetur, kuoveikiau^iai 

pabaigtų savo grobimus ir ga 
Į Jutinai baigtu kraustęsi iš Lic- 
tuv s. 

1 

; Žodžiu sakant — šalin visi 
iš mušu Tėvynės okupantai, 

{krauja<jcriai, kurie nori musų 
Tėvynės pražūties! 

I 'isi kaip vienas Vitsloję ino• 

kėsini c nulaužyti priešams ra 

(jus ir tik per mūsų lavonus le- 
į/alės priešai lįsti į mūsų bran- 
giosios Tėvynė.žemeli'. 

Te f/yvuojų Lietuvos Laiki- 
noji I 'aidžia! 

Te (jyvuoja mūsų narsieji 
armija!!! 

Te į/yvuoja Stcigiamasai Su 
sir i ūkimas Lietui'os sos,inėj 
I 'ilniiij!!!! 

Visų susirinkusiųjų (kelio- 
lika tuksiančių žmonių ) vardu 
pasirašo šie įgaliotiniai. 

(seka daug parašų.) 

(Bus daugiau) 



vieta atsiras Lietuvoje. Or- 
ganizavimas amatninkų uni 
jos tarpe lietuviij nėra svei- 
kas užmanymas ir betiks- 
lis,—kokius ji nei t"rės orga 
nizatorius, jie vistiek nesu- 

organizuos. Mokinimosi ti- 
kslais taipgi nėra reikalo 
organizuotis, kuomet yra 
gana vakarinių ir puikių 
mokyklų, kuriose mokinama 
dykai. Reikia tiktai jomis 
naudoties, ypač kada į tas 
mokyklas galima pastoti ir 
kalbos nežinant. Kol-kas 
amatninkų suregistravime 
rūpinasi Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovė ir gal dar kas 
k:*i, tai tenai ir reikalinga 
butų tęsti darbas ir todėl 
užsiregistruoti reikėtų vi- 
siems amatninkams. '.dre- 
sas Lietuvos Atstatymo 
B-vės: 820 — 5-th ave, New 
York, N. Y. 

Taipgi profesionalai turė 
tų neužmiršt:, jog ir jų pa- 
reikalavimas Į Lietuvą yra 
labai didelis ir jie galėtų 
nemažai pagelbėti Lietuvos 
valstybei. 

Pagalios ir paskutinį da- 
lyką tupėčiau paminėti, — 

tai atstatymo Lietuvos klau 
Himą Yra susitvėrusių ke- 
letas bendrovių, bet jos, di- 
džiumoje, sakosi esančios 
tik biznio įstaigomis ir var 

dus pasirinko tam atsakan- 
čius : Pirklybos Bendrovė, 
Pramonės ir Pirklybos etc- 
Vienok viena tarpe jų, ku- 

•rią turėjome progą minėti 
čionai keletą kartų, yra be- 
sirūpinanti Lietuvos atsta- 
tymu, ko ji neužsigina ir 
vard 3 tam atitinkantį yra 
pasirinkus. Jos reikalu bu- 
vo finansuoti Lietuvos val- 
džią ir statyti fabrikus, pri- 
statyti viską, ko šaliai truks 
ta. Ji tą darbą ir atlieka. 
Kitaip pasakius, ji yra fi- 
nansinė įstaiga Lietuvos vai 

Istybės ir jos vedėjai rupi- 
įnasi, kaip matome iš veiki- 
mo, paduoti Lietuvai pa- 
gelbą. Lietuvos Atstatymo 
B-v. nemasindama ant di- 
delių uždarbių (nes mokėjo 
po 5% už įdėtą pinigą), ru- 

pa 5 c už įdėtą pinigą) rū- 

pinasi daug padavimui Lie-: 
tuvai pagelbos. Keldama! 
kapitalą, kurio jau turi su-' 
kėlus suvirs $400,000,' pasi-: 
rūpino ne vienu Lietuvos j 
reikalu. Jau šįmet žada 
uždaryti šėrų pardavinėji- 
mą ir stoti prie darbo Lie- 
tuvos atstatyme. Tokią įstai 
gą, mano numone reikėtų 
remti,nes tuom teiktųsi pa- 
gelba Lietuvai. Pastaruoju 
laiku, matyti, Lietuvoje ku- 
rianties vis aiškiau nepri- 
klausomybei, suskubta, su- 

kelti kuogreiciau kapitalo ir 
energingiau imtasi darbo, j 

Taigi tiek link klausimo 
Lietuvos pagelbos. Čia mi- 
nėti budai Lietuvai gelbėti 
yra geriausi ir lengviausi, i 

Tik vaduokime Tėvynę. 
J. s. ; 

1$ GYVENIMO LIETUVI AMERIKOJE 
EAST ST. LOUIS, ILL. 
Sąryšyje su Susiv. Lietu- 

vių Am. savaite, gruodžio 7 
d. vKtine L. L. A. 88 kuopa 
Bphemian svet. surenge pa- 
skaitą temoje: 'Kaip pri- 
taikinti sau maistą, kad jis 
žmogaus organizmui neštų 
tikrą naudą." Prelegentas bu 
vo Dr. J. J. Vizgirdas, iš 
S t. Louis M o. 

''monėms besirenkant, 
p-lė Ad. Puidokiutė gražiai 

ant piano paskambino. Po 
prelekcijos Dr. J. J. Vizgir- 
das dar trumpai ir nuosek- 
liai pakalbėjo apie S. L. A. 
organizacijos naudingumą ir 
ragino kiek-vieną, be skir- 
tumo lyties, tikybos ir pa- 
žiūra, prisirašyti prie S. 
L. A. | 

Šiuomi tarpu čia lankėsi 
p-as J. Ilgaudas iš Chica- 
go, 111., kuris irgi trumpai 
pakalbėjo apie S. L. A. or- 

[ganizacijos naudingumą ir 
nurodinėjo jos siekius ir 
darbus, o taipgi naudą del 
nario, jo šeimynos ir Lietu- 
vių tautos. 

Toliau sekė programas, 
susidedantis: 1) p-lė Ter. 
Prapuoleniutė paskambino 
ant piano, 2) p-lės Prapuo- 
leniutės paskambino duetą 
ant piano; 3) L. Daulens- 
kis pagrieže ant smuikos, 
sykiu su Ter. Prapuoleniu- 
te ant piano. 4) S. Miliaus 
kas papasakojo juokingą 
monologą apie "good time"; 
5) Juoz. Piečaitė gražiai su- 

dainavo Lietuvos himną; 
dainuojant himną, vakaro 
vedėjas J. N. Zičkus, pa- 
prašė, kad sustotų, kas ir 
buvo padaryta. 

Tuomi vakaras ir užsibai- 
gė. Žmonių buvo neperdau 
giausiai, — gal nekurie pa- 
bijojo ateiti toęlel, kad ad- 
ventas. Kaip teko girdėti, 
tai į vietinę S. L. A. 88 kp. 
kas susirinkimą vis prisira- 
šo po keletą naujų narių. 

Tautietis- 

NEWARK, N. J. 
Del pardavinėjimo Lie- 

tuvos Laisves Bonų tapo iš- 
rinktas tam tikras komite- 
tas. Buvo sušaukta mass- 

mitingas, į kurį buvo su- 

kviesti be skirtumo pažiūrą 
visi newarkiečiai gruodžio 
10 d. 1919. Plačiai apkal- 
bėjus reikalą, nebuvo nei vie 
no priešingo; nors -kartą vi- 
si pilnai tam pritarė ir, ne- 

žiūrint jokios partijos, vi- 
suomenė išrinko tam darbui 
komitetą iš vienuolikos ypa 
tų: pirm. P.* Lukšis, vice- 

pirm. S. Pranis ir V. Am- 
brozevičius, rast. R. Sarapas, 
pag. D. Rupainis, ižd. M. 
Akelis, komiteto nariais: A. 
Masandukas, A. Staknis, P. 

Jočis, K. Vaškas, M. Dva- 
reckas. Tas komitetas tu- 
rės veikti sulyg nurodymo 
Egzekutyvio Kom. Wash- 

irigtone, D. C. pardavinėji- 
me Lietuvos Laisvės Bonų. 
Dabar tik laukiame paliepi- 
mo augščiausio kom. 

T II 11 I R«ikla Sukelti T II f I 
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Pi'įT-Lnr?5t S0 AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREICIAUSIA 
VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIETŲ METU IR 

DAR PRIŽADA MOKĖTI S IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuviu Taryba ir Amerikoj Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 
kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsbuighe. 

"Amerikos Lietuviu Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bend. sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams aut 5 J/2 nttoS." 

Ko ims dar lankti ilgiauPįPildykime savo priedermes 
Pirkite Lietuvos.Botius 

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

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, pri&iųsk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMGrtIT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku pasiunčiu pirma mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 

R. Sarapas, rašt., 94 War- 
wick St., Ne\vark, N. J. 

PLAINS, PA. 

Šiucmi laiku pas mus 

darbai žymiai sublogėjo ir 
kasdien eina vis blogyn. Ka 
rės laiku angliakasyklose, 
nors prasti uždarbiai buvo, 
bet žmonių mažiau buvo, 
todėl dirbantiems buvo dar 
pakenčiama. Gi dabr darb- 
daviai vėl pastojo tokiais 
vilkais, kokiais ir pirmiaus 
buvo. 

Kasyklose prasidėjo bai- 
si betvarkė. Patįs užveiz- 
dos netik nesistengia tvar- 
ką palaikyti, bet jie patįs I 
jos bijo. Visas jų noras tai, I 
kad tik sumažinus uždarbį,! 
angliakasiams. Jeigu per 
'dvi savaiti angliakasys už- 
dirba kiek daugiau, tai už- 
veizda žiu-, i, kad kitas dvi 
savaites jis mažiau uždirb-j 
tų. O jeigu angliakasys 
kiek pasiskundžia, kad jis 
negauna mokesties tiek, j 
kiek jis uždirba, tai užveiz-! 
da žiuri, idant kaip-nors ] 
tokio angliakasio atsikra- 
čius arba dar labiau jį nu- 

skandinus. 
Tiesa, šiuomi laiku ir an- 

gliakasiai nelabai nori bo- 
sams nusileisti, nes kiekvie- 
nas yra šiek-tiek apsipaži- 
nęs su kasyklų darbu. 

Prie unijos čionykščiai 
angliakasiai beveik nepri- 
klauso, nes mažai naudos iš 
jos mato (Kodėl? Red.) 
Bet į darbo sąlygas ir da- 
bartinį pragyvenimą šnai- 
ruoja, ir su tuom juokus ne- 

krečia. 
Lietuvystė čia susnudus, 

ir nieko neveikiama. Žymi 
dalis lietuvių yra sulenkėję, 
nėra kam ju išbudinti. 

V. P. 

P H1 LA D ELPHIA, PA. 
Richmond dalies lietuviai 

Philadęlphijoj nuo pat karės 

pradžios, turėjome visokių už- 

manymų ir gan pasekmingai 
veikime del Lietuvos labo. 

Dabar čia randasi susitve- 
ręs Liet. Gelb. Draugijos 58 

skyrius, kuris tiri 82 narių ir 

įplaukų turėjo 163 dol., kuriuos 

pasiuntime į centrą. 
Paskutiniu laiku užmanė 

surengti bazarą — kermošių, 
kuris atsibus tris vakarus, gruc 
džio 18, 19 ir 2U d., Lietuviš- 
ku] svetainėj, prie Tilton ir 

Allegheny Ave. 
Kad prie tokio sumanymo 

yra daug sunkaus darbo, tai 
ir apsiėmė tą darbą atlikti 
"Dainos Mylėtojų" draugyste, 
kuri susideda vien iš jaunų 
narių. Bazaro veikėjai, girdė- 
ti, uoliai darbuojasi. Butų gei- 
stina, kad lietuviai, kurie pirk- 

f sitc Kalėdines dovanas pirktu- 
i mėt iš to bazairo. Bazaro visas 

! pelnas bus pasiųstas tiesiai Į 
i Lietuvą. 
I ,V aid ris. 

OMAHA, N EI] K. 

Iš šito,miestelio "Lietuvos" 
redakcija* aplaikė iš "1 lie Oma 
lia Evening Bet*" iškarai, ku- 

rioj labai prielankiai aprašyta 
1 apie Amerikos lietuviu gyve- 
nimu ir inž F. J. Žurį, kuris 
aplankė tą miesteli su prakal- 
bomis. Tarp kit k-;-" ten pasa- 
kyta, kad Amerikoj .randasi 
900,000 lietuviu, iŠ kurių 40, 
000 tarnavo Amerikos kariu- 

menej ir nupiprko apie $36, 
000,000 vertės Liberty bonds." 
Toliau ])risimena Lietuvos is- 

toriją pamini istoriko Taci- 
lus'o pri( atikų aprašymą apie 
senovės lietuvius ir Amerikai 
pataria, kad pagelbėtų Lietu- 
viams savo tėvynės atstatyme. 

L. G. D. Narių ir 
Remejų Domai, 
Nuo kaikurio laiko duo- 

dasi patėmyti, kad skiepi- 
jasi visuomenėj mintis ir 
išdalies pradeda prigyti "de 
centralizacijos" čiepas. Ko- 
kioj centralinėj organi- 
zacijoje tas neatsitiktų, tas 
nėra sveika. — 

Gerbiamieji nariai ir rė- 
mėjai L. G. D., bukite ta- 
me pasielgime atsargus. Jei 
kokia centralinė valdyba, 
prie kurios priklausai ir pil- 
nai savo mokesčius esi įmo- 
kėjęs, neatkreipia į jusų 
patarimus ar reikalavimus 
domos ir nepasiaiškina, arba 
neparodo priežasties, delko 
taip, o nekitaip pasielgia- 
ma, tai yra ženklas, kad 
centro valdyba nekompeten 
tiška; bet tas, anaiptol, ne- 

ženklina, kad centralizuo- 
tas kūnas nereikalingas. — 

1 

Tik žvilgterėkim, prie ko | 
kių pasekmių mes vadovau- 
damies augščiau paminėtu 
pasielgimu, prieisime. 

1) So. Omaha, Neb., spa- 
lio 18 ir 25 d.d., 1919, tu- 
rėjo "Tag day" — surink- 
ta $1,500.00 ir pasiųsta Lie 
tuvos valdžiai. 

2) Chicago, UI, Draugys 
tė Saldžiausios Širdies Vieš 
paties Jėzaus surinko tarp 
savų narių $80.00 ir pasiun- 
tė Taikos Delegacijai Pary- 
žiun. 

3) Bostono, Norwoodo ir | kitose lietuvių kolonijose, 
lyginai tas pats darosi. 

Renka aukas vardan Lie- 
tuvos Raudonojo Kryžiaus, 
o siunčia jas Lietuvos Vai-1 
džiai. 

Nors Lietuvos Raudona- 
sis Kryžius yra Lietuvos 
Valdžios įstaiga, bet toji 
įstaiga yra grynai filantro- 
pijos ir labdarybės pamatais 
paremta: bepartyviška, be- 
spalvė, besrovinė įstaiga! 

Lietuvos valdžia yra gi 
politiškas kūnas ir ji, kaipo 
tokia, begaliniai reikalų tu-į 
ri ir nors tie jos reikalai 

( 
remtini, bet visgi didelis 
skirtumas yra tarp Lietuvos 
Raudon. Kryžiaus ir Val- 
džios reikalų. 

Tat, gerbiamieji Vadovai j prie gyvenimo vairo, mel- 
džiu jusų—liaukitės bemai- 
šę, bedarę Kratinį tarp Lie- 
tuvos Raudon. Kryžiaus ir 
Lietuvos Valdžios reikalų. 

Kas vardan Lietuvos Rau 
donojo Kryžiaus reikalams 
sukolektuoja pinigus, tas 
privalo juos tai įstaigai ir 
atiduoti. Kas vardan Lietu- 
vos Valdžios reikalų kolek- 
tuoja, tas privalo Lietuvos 
Valdžiai aukas atiduoti. 

Nesvarbu yra, vi jųs per 
Amerikos Centrą L. G. D. 
siųsite pinigus, ar tiesiog 
siųsite Lietuvos Raudon. 
Kryžiui — Dr. Rokas Šliu- 
pas — Laisves Alėja N 7, 
Kaunas, Lithuania, ar per 
kitas kokias įstaigas, bet 
svarbu tas, kad gautumėt 
pakvitavojimą nuo^ Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus, o ne 

i nuo Lietuvos Valdžios val- 
'dininkų. — 

Dr. A. L. Graičunas, 
Centr. Sekr. Am. Liet. Dakt. 
Dr-jos. 

TIK M ES A. I DANGŲ 
EINA. 

Syki maža Onutė nuvažiavo 
pas savo dėdę daktarą ir pa- 
matė jo ofise žmogaus skilėta 
(kimo grobius). Nusigandu- 
si mušu Onute susuko: 

—■ Mama, ar tik mėsa eina 
i dangų, <» kaulai čia pasilieka. 

Žinios lš*Liefuvos 
ILGUVA. 

(Šakių apskr..) čia rugsė- jo 14 dieną per šv. Kryžiaus 
atlaidus, buvo mitingas. Mi- 
tingą suruošė Pažeriu valšč. 
vid. pask. platinimo komite- 
tas. Kalbėtojai aiškino šių dienų Lietuvos padėtį ir vi- 
daus paskolos naudingumą. Taipgi pardavinėjo ir bo- 
nus. Nebuvo užmiršti ir ka 
reiviai fronte; tiems rinko 
aukas. Reikia pažymėti, kad Ilguvoj iki šiol jokio 
mitingo nėra buvę. Mitinku 
ilguviečiai labai įdomavosi 
ir buvo patenkinti. 

Jau bus mėnuo laiko, kaip iš čia išsikraustė vokiečiai. 
Užsilikę buvo jų tik Gelgau- 
diškyj (nuo Ilguvos bus 20 
verstų). Žmonės jau buvo 
pradžiugę. Bet štai rugsė- 
jo 11 dieną vėl pasirodė tie 
plėšikai. Jie atplaukė Ne- 
munu iš Gelgaudiškio kul- 
kosvaidžiais apginkluotu 
garlaivių, prisikabinėję dau 
gybę valčių. Arti 20 vokie- 
čių tuojaus pradėjo plėšti Ilguvos dvarą. Pirmiausia 
Ilguvos dvaro * savininkės 
Mlinarskienės pareikalavo 
1000 markių pinigų, o jeigu 

ne, tai 20 vežimų šiaudų. 
Dvaro savininkei atsakius, 
kacl ji pinigų neturi vokie- 
čiai šiaudus ėmė vežt į val- 
tis. Apsidirbę, važiuodami 
pagriebė dar 2 važiuojamus 
brikus... Žmonės vėl ėmė 
baugintis tais vokiečiais, 
kad jie kartais neatsidangin 
tų lašiniu plėšt. Tėv. Mil. 

MAŽEIKIAI. 
Rugs. 13 d. stotyje bilietus 

beperkant Plechav. sėbras 
Špitzhold sulaikė dvi žmoni, 
norėjusias važiuoti Kaunan 
pasiskusti augštesniajai vy- 
riausybei del savo likimo, kad 
jų vyrai vienas gaudomas kur 
dieną, kur naktis slapstosi, o 
kitas (V. Visgaudis) sėdi SS- 
dos kalėjime, katrą buvusi Kau 
no vyriausybė atradusi nekal- 
tu. Į 

Tiesa, V. Visgaudas, žino- 
mas kaipo "cicilikas" ir su ku- 
įiigėliais labai nesugyvenda- 

vęs, gal už tai ir Dievas iį nu-<>. 
baudė, kad šį pavasarį nušovė 
jo senelį tėvą ir jauną broliu- 
ką. Kiek teko girdėti, bolševi- 
kų laikais, tai jis didelis buvo 
ju priešas, o šiandien apkrikš- 
tytas bolševiku. 

Adomas iš Rojaus. 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senesnę, kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus sviruoja- tc nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- te.-' Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes galime pasa- kyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gerą mo- kesti gražiose apystovose. Ji bus globoje puikiausių mo- ferų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis paflupintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka. Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami jai. Arba, jei j h pailsusi ir nori prisnusti, tai ji gali rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigalviais ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- žius ir jai bus paskolinta tai dienai sausi čevervkai ir sau- 
sos pančiakos. O užk«\ndžio laiku ji ras puikiame užkand- žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek {ik ji nori nieko nemokėdama ui tai. 

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- riau prižiūrima kaip Chicago Tclephone kompanijos ofisuo- 
se. Niuo tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rūpes- tingai prižiūrima ir jei ii susirjtų, ji esti po malonia prie- žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigel'bsti jai visame. 
Gydytojai, kiti geriausieji visame mieste, visuomet yra pa- sirengę suteikti jai (patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 
kompanijai du metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi 
savaiti atostogų (vakacijos), su užniokesniu, išbuvus prie kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė, gera mo- 
kestis, pradėjus jai mokintis ir tolydžio pakeliant. Ji gali atsivesti savo drauges su savimi ir gali jaustis kaip 
pas save namuose- Mes jau daug turėjome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis. 

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. *311 \V. W ash- 
ington St. ir pasižiūrėkime ipatįs, kokios pageidaujamos vie- 
tos yra atviros j u su dukterims. Ofisai yra visuose miesto 
kraštuose ir ji įpraraote's lavinimosi skyriui, gali gauti vietą 
arti namų. 

Jei norite knygelės, kur apr soma apie visą šitą įdomią 
darbo vietą, tai ateikime, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "llooklet K.". 

CH1CAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 
DEPARTMENT 

9TH FLOOR 

311 W. WASH1NGT0N STREET 

Telephone No. "0FF1CIAL 300". 



Vietines Žinios 
iŠ L. N. F. 34 SKYRIAUS. 

SUSIRINKIMO. 
Gruodžio 12 d. "Lietu- 

vos'' Bendrovės svetainėje 
įvyko L. N. F. C4 sk. narių 
susirinkimas. Pirmiausiai 
buvo apkalbėti bėgantieji 
reikalai. Susirinkusieji na- 

riai, galop, priėjo prie tvir- 
to pasiryžimo veikti sulyg 
sj'Vo išgalės, nešant pagel- 
bą kovojantiems už Lietu- 
vos nepngulmybę. 

Priegtam. sis susirinkimas 
užgyrė 34 skyriaus valdy- 
bą tolimesniam veikimui, 
būtent: A. L. Luką, pirm.; 
R. Gečą, vice-pirm.; S. 
Kvietką, rast.; M. K. šilį, 
antru rašt.; F. Jozapaitį, 
iždin.; Just. Kulį ir S. Va- 
lančių, iždo glob. 

Tarp kitko L. N. F. 34 sk. 
nariai priėjo prie sekančių 
nusprendimų: 

1, Pradėti stropų vajų Ka 
ledų Eglaitei delei surinki- 
mo kuodaugiausiai aukų. 
Prie to ypač ve; čia pask' f.i- 
nis Lietuvos valdžios teleg- 
ramas. Taigi mes turime 
daryti visas pastangas, kad 
pagelbėjus Lietuvos valdžiai 
kovoti už Tėvynes liuosybę. 

2, Paprašyti U N. F. centi 
dą delei padidinto pinigi- 
ro, kad liestų panaudoti žie- 
rrės sumos. Žiedas, kaip 
žinome, yra paaukautas, 
New Yorke atsibuvusiame | 
seime L. N. Fondui, o dabar { 
jis randasi — delei mums^ 
nežinomų priežasčių — pas 
Dr. K. Drangelį. Reikia j 

stebėties, kad tas žiedas 
taip ilgai neapverciamas y 
pinigus. 

3, Paprašyti L. N. F. cent- 
ro, kad visi dokumentai ir 
knygos pereitų metų Kalėdų 
Eglaitės reikale butų į. srves 

ta į skyriaus raštinę, sky- 
viaus valdybos globon, kas 
ligsiol buvo pas vieną ypa- 
ta, būtent, Dr. K. Drangelį. 

Nuo šito susirinkimo L. 
N. F. 34 sk. pradeda rinki-1 
mą aukų Kalėdinei dova- 
nai — per L. N. Fondą — 

iškovojimui Lietuvai liuosy- 
bės. Skyriaus valdyba pri- 
ima visas aukas ir išduoda 
už jas paliudijimus; auka-j 
vu%ių vardai ir aukos bus pa į 

skelbta "Lietuvoje" ir ki- 
tuose laikraščiuose. Čekius 
ir Money orderius reikia iš- 
rašyti iždin. F. Jozapaičio 
vardu — 3601 So. Halsted 
St., Chicago, 111., o siunčia- 
mi 34 sk. raštininkui S. 
Kvietkai — 3253 So. Mor- 

gan St. Chicago, 111. ("Lie- 
tuvos" dienr. antrašu, pažy 
mint 34 sk. rast. vardą). 
Taipgi bus priimamos aukos 
"Liet." dienraščio ofise ir 
išduodami aukavusiems pa- 
liudijimai. 

L. N. F. 34 si', valdyba: 
A. Lukas, pirm., 
S. Kvietka, rašt. (3253 

So. Morgan St. Chicago, 
111.). .f: 

DR-TES SV. KAZ, K. AU- 
KOS LIETUVAI GELBĖ- 

TI DRAUGIJAI. 
Aukavo sekantieji: 

Draugyste ..... $25.00 
Po $5.00: L Ridikas, W. 

Eringis. A Kabelis $2.0Q. 
Po $1.00: K. Sereika, B. 

Grinis, J. Palijanskas, S. 
Liubinas, V. Stankus, J. Gri 
nius, K. Kasiulis, P. Rune- 
la, K. Jaskunas, J. širvins- 
kas, P. Bružas, J. Matuliaus 
kas, J. Eringis, K. Svarana- 
vičius, S. Baltaduonis,, J. 

Kamarauskas, A. Antanavi- 

Įčius, J. Juozaitis, S. Jarec- 
|kas, J. Vertelkas, Z. Skre- 
|bis, M. Svaranavičia, K. 
IKareckis, M. Labanauskas, 
j K. Augustinavičius, J. Kabe 
lis, J. Aleliunas. Smulkes- 
niu auku $1.00. Viso labo 

$67.00 
Po 50 centų: V. Ališaus- 

kas, K. Grinius, V. Rudis, 
K. Urnežis. K. P. Sereika. 

KVOTIMAI ANT PAŠTO 
"KLERKU" Ik IŠNEŠIO- 

TOJŲ. 
[ Septinto Civil Service clis 
i t rikto veikiantis sekretorius 
ip. C. W. Paine praneša, kad 
'Chicagoje Post ot'fice atsi- 
bus kvotimai ant pašto 
["klerkų' ir išnešiotojų kiek- 

įvieną panedėlį nuo 9 vai. 
rytm. 

Kvotimai susidės iš "sele- 
bizavimo" (spelling), ant- 
rašų kopijavimo, perrašymo 
ir skaitliavimo. Klausimai 
bus praktiškos rūšies ir 
juos gali iš^'ldyti kiekvie- 
nas, turintis paprastos mo- 

kyklos išsilavinimą. 
Kartu pranešama, kad 

yra daug tuščių vakancijų. 
Pradine alga — $1,200 me- 

tams, pridedant po 100 dol. 
kasmet iki $1,650.00. Pir- 
menybe suteikiama paliuo- 
suotiems kareiviams ir jurei 
viams. 

Aplikacijas ir informaci- 

jas galima gauti prie lango 
N 2, pirmas augstas (floor) 
—Post Office Building. 

DIDELIS ELLVATORIU 
PELNAS. 

Aštuonių centų važma ant 
ekvatorių kainavo chicagie 
čiams $1,526,836 daugiau, 
negu 1918 m. — sulyg ofi- 
cialio pranešimo. Mažiau, 
negu puse tos sumos buvo 
išmokėta darbininkams, 
nors pakėlimas važmos iki 
8 c. buvo padaiytas delei 
pakėlimo darbininkams mo 

kesties. Manoma, kad "ty- 
ras" pelnas bus šiais me- 

tais .didesnis ant $1,000.000. 
Galima pažymėti, kad lai 

kotarpyje nuo mgp. 8 d. 
(kada tapo pakelta važma 
iki 8 c.) iki gruodžio 4 d. 

inplaukė važmų $4,892,- 
655, kuomet pernai tuom 

pačiu laiku inplaukos siekė 
$3,275,812. Pasažierių per 
savaitę (baigiant gi-. 4 d.) 
važiavo 3,804,845, o per- 
nai — 3,581,979. 

L. G. DR. 2-TRO SK. NA- 
RIŲ ATIDAI. 

Garb. nariai ir narės L. 
G. Dr. antro skyriaus ant 
Westside, malonėkite atsi- 
lankyti susirinkiman, kuris 
įvyks antradier-rje, gruo- 
džio 16 d., 1919 m., M. Mel- 
dažio svetainėje — 2242- 
44 W. 23 Place. Susirinki- 

jmas prasidės 7:30 vai. va-1 

i kare. 
i Jusų atsilankymas yra rei 

kalingas, kadangi šiame su j 
sirinkime reikės apsvarsty- 
ti daug svarbių reikalų. Kar 

i tu atsiveskite prisirašymui 
naujų narių. 

Ant. Linkus, rast. 2322 S. 

iOakley ave. 

I LIET. N. FONDUI 
Fr. Mildažis (Shelton, 

Conn.) prisiuntė $10.00 
"Li^." red. del L. N. F. — 

$5.00 nuo savęs ir $5.00 
! nuo Teod. Praiaikos. 

Aukas pa^untėme L. N. 

j F. — "L." Red. 

L. L. VARPO AUKA. 
"Liet." redakcijon pri- 

siuntė 5 dol. L. L. Varpui p. 
J. Bagdonas (Racine, Wis.) 
—Auką perdavėme L. L. 

Varpo kom. — "L." re d. 

PRANEŠIMAS. 
Skelbiant aukas, kurios 

buvo aukaujamos laike Ame 
rikos Lietuvių Seimo ban- 
kieto, įvyko klaida. Ten bu- 
vo pasakyta, kad Augs. 
Priegl. Liet. Am. 1 kp. au- 

kavo $5. — Turėjo buti 
Pranas Pikšris aukavo $5. 

L. L. Varpo Komitetas. 

| PRANEŠIMAS 18-TOS 
KOL. LIETUVIAMS. 
L.G.D. 3-čio skyriaus su- 

sirinkimas įvyks seredoj 7 :- 
30 vai. vak., gruodrio 17 d. 
1919. Dom. šiemaičio sve- 

tainėje t— So. Union Ave. 
ir 18-tcs gatvės, Chicago, 
111. Malonėkite visi atsilan- 
kyti ir atsivesti savo drau- 
gus ir drauges. Valdyba. 

WEST SIDE KAREI- 
VIAMS. 

Wesl3idės Lietuvių Karei 
vių susirinkimas atsibus ut- 
arninke, gruodžio 16d., 7:- 
30 vai. vak. p. Jakščio svet., 
2158 W. 23 st. Kviečiame 
atsilnkyti visus, priklausan- 
čius ir nepriklausančius prie 
mūsų organizacijos. 

J. Faskauckas. 

SKUBIAI RUOŠKIME L. 
G. D DOVANĄ. 

L. G. D. yra pasiryžusi pa- 
siųsti Lietuvos Raud. Kry- 
žiui $10,000 — kaipo Ka- 
lėdinę dovaną. Laikas trum- 
pas, todėl turime suskubti— 
Aš kaipo L. G. D. 47 sky- 
riaus pirmininkas, meldžiu 
visų tų, kurie dar neprisi- 
dejote aukomis prie L. R. 
Kr., tuoj ateiti talkon. Tai 
yra visų musų priedermė 
prisidėti prie to prakilnaus 
darbo, šelpiant vargstančius 
ir besikankinančius. 

K. Rugis pirm.| 
" BIRUTĖS" 
KONCERTAS 

įvyks gruodžio 21, 1919, 
Hull House Teatre, kam- 
pas Halsted ir Polk Sts. 
Dalyvauja p-ia M. Rakaus- 
kaitė (soprano), St. Šim- 
kus (vargonai), P. Stogis 
(bass), K. Sarpalius (bar.). 
Mergaičių kvartetas: pane- 
lės: O. Rudauskaitė, S. Sta 
niulritė, A. Žemaičiutė ir 
A. Volteraitė. Taipgi dai- 
nuos "Birutės" Mišrus ir 
Mergaičių Chorai "a cape- 
lla" ir su vargonais, Tarp 
kit-ko bus sudainuota nau- 

jas St. Šimkaus veikalas 
"Atsisveikinimas su tėvyne" 
parašytas solistams, mišram 
chorui ir vargonams. Pra- 
džia lygiai 8:15 vai. vak. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
"Lietuvos" ofise randasi laiš- 
kai šioms ypatoms, vieno iš Lie 

tuvos, kiti čionykščiai. 
Albinas Chmieliau-skas, , 

ALzbieta Denušiene, 
Franciškus Denušis, 
Jer. Zechus (Jechus), 
Ona Jaskunaitė, 
Tamošius KĮoniunas, 
Antanas Laskauskas, 
Juozapa-s Liaugaudas, 
Frank Mikšis, 

i Frank Simonaitis. 
Napolien Senvaitis, 
Juozapas Tarpimas, 
J. J. Zamkus, 

LAIŠKAI Iš LIETUVOS. 
Po German, Russian, etc. 

skyrium ir sekančiais nume- 
riais randasi sekantiems lie- 
tuviams laiškai didžiajam 

Chicagos pašte: 
202. Banaitis Anton 
211. Bublis H. 
234. Gaderkis Antanas 
235 Gira Jozef 
244 Gurskis Antanas 
260 Kiezas Motiejus 
290. Norvaiša Frank 
*03. Rudaitis Leon 
t L2 Šilelis Povilas 

P.E/K/A MERG/NŲ. 
10 merginų nuo 17 metu amžiaus ir 

vyresnių, Prio lengvaus mašinos ir 
stutymo darbo, švarioj ir sanitarioj 
dirbtuvėj. Patyrimas nereikalingas 
keikia turėti motu paliudijimą. 

Atsišaukite Felt & Parint Ml'g. Co., 
1735 N. Paulina Str. 

REIK/A VAIKINŲ. 
Nuo 17 metų ir vyresnių, prie leng- 

vau.s mašinos ir statymo darbo, švari 
ir sanitare dirbtuvė. Patyrimas nerei- 
kalingas. Privalo turėti metų paliudi- 
jimą 

Atsišaukite Felt & Parint Mfg. Co., 
1735 X. Paulina Str., 

REIKIA VYRU 

Dirbti prie lumbcrio. Atei- 
kite ant 7 vai. ryto.. 

Užmokėta kasd:eną 

LORD and BUSHNELL. 

2424 So. Laflin Str. 

REIKIA MOTERŲ IR 
MERGINU. 

Prie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 

BUS BRANGIAU. 
Tuojaus užsisakykite ptr įalškjj Ke- 

ro tei singo medaus 5 svarų viedrulcaa 
$1.80 su pristatymu i nanr's. Ohicago, 
111. 

Kiek viedruku jums reikia? Adreso 

W. Strygas, 
General D. P. O. Chicago. 

Ypatiškai galite gauti šiost vietose] 
K. Markuckas, 

2123 W. Coulter Str. 
Prie A. M. 3022 W. 40th St. ant antru 
lubu. 

Pasirandavifvja kaml)arys vie- 
nai arba dviem vpat<pms Gazu 
apšildimas, ele" tros šviesa, su 

visais parankumais. 
Mrs. Davis. 

3335 S. Union A ve. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti j 
taisus varimui degtinėB, prisiunčiami 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 

Iub, geriausčs rūšies vynai, gvarantuott 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemS 
degtinę ir alų. SloįS formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubinu 
greitai. PrLsiųBkHtj mums $1. money 
orderių, pinigais arba ženkle- 
liais. 

W7LUAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/G 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselarulo: 10900 Michigan Ave. 

Telefonus Pullmuii 242 ir 3180 

Chtc. ofisas: 4515 S. \Vood St. 
Tik Kctv«rgo''vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards '21. 

Dr. N. Kerzman 
IŠ RUSIJOS 

Ocrai lietuviams žinoma* per 16 metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
aku'eris. Gydo aitrias ir chroniškas li- 
gas vyrų, moterų, ir vaiKų, pagal nau- 

jausias metodas. X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street. 

Valandos: nuo 10—12 f i etų ir 6—8 
vakarais. Telefonas Caial 3110. 
Gyv.: 3112 SO. HALSTBD STR. 

\'alandos: 8—9 ry*o tiktai. 

į "LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

Cor. 12th & Hornan ai?6. 
Cor. 26th & Westem ave. 

4458 S. Hermltage Ave. 
•2462 West 46th Place. 
4505 So. Paulina 9t. 
N. W. cor. Ma<Maon & State 
S. E. cor. Madison & Fraakllu 
Cor. Vau Baren & Pranklln 
S. W. Halsted & Mad'.son 
N.: E: Cor. Halsteu & Madison 
Cor. Van Buren & Clark 
N. W. cor. State A Van BttrBn 

] 4601 s. Paulina Št. 
i 4622 S. Ma»itfield Ave. 
'4537 S. Hermitage Av* 

kKlkiA 
1 

l)rop niacliinc moldcrių. (lera 
mokestis ir ^er.os darbo sąly- 
gos. Ateikite prisirengę prie 
dairi k). 

AMERICAN* 1 \K 
SUOK & FOUNDKY CO. ,j 

26tli and Kcnton Ave. 

l'hotii: (.'anai J57. 

DR. C K. KLIAUGA | 
DENTISTAS 

Naujienų Name. | 
Vai: 9 ii.i U ryto ir iki 9 vak. | 

17.'19 SO. i'ALSTED STREET | 
CliH^AGO I 

DR. J. SHINGLMAN 
Į GYDYTOJAS IK ClMRUHGAS 

(lydo tteumatizma. Gydymas Elektriką 
Speciališkumas. 

1229—49th Ave. Tcl. Ciccro 3656 
Ofisas: 49i.lt Ct. prie 13-tos. 

T«-!«*fonas Ci«-ero 49. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Bouletard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vakt Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 Y7. 43 Bt. McKinley 263 

Tclephonc Drovcr 5052. 

DR. A. JUOZAITIS 
DENfISTAS 

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

Nedaliomis j.agal sutartį. 

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

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

ir Chronišn.Ų Lig\t. 
Valandos: 9—10, 12—2 po pietų, 

6—8 vak., Kedtl. o—2. 
TELEFONAS YARDS 6j7. 

Telpjihonc Yards 153J. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias linas inotrrų, vaikij ir vyrų. 

Specialiai K>'do limpančias, senas if 
paslaptingas gyni ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CIHCAGO 
•« «-* « «« • « • ♦ • ♦ ♦ »•* • 

Tclcf lione Drover 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
URTITVIS DBNTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
Ncdėlioinis patai sutarimą, 

4712 SO. ASHLAND AVENl'E 
arti -17-tos gatvės. 

RKIKALAU-H' .iiinno Vaikino, gerų 1 
to vii mokanti angliškai rašyti ir šne-, 
K r* t i, darbas labai ifngvus. Store i>agel-į l;<"i i ainžia\is nuo 1:5 iki 15 inetų 

VVaittr Nasech, 
Birch IU\vr Man. 

f,ANADA. j 

DR. JOHN N. THGRPE 
j GYDYTOJAS 1U CHIRURGAS 

I 1(>.°>7 W. 51 ma ir kairip. Marshfiel 

j Vai.: iki 0; ir iki 4 ir 7 Iki 8 
I Telofonas Prospect 1157 
\ 

Tcl. Ynrds .1654. 

Mrs. A. 
Michniewich 
tiuigusi Akiiši-rijos ici 

loyij.y, il«;ii ptaktika- 
vn~i PeniiMlvatiijos 
hospitalėse. l'asckinin 
vai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodį 

1 visokiose ligose mote 
rims ir merginoms. 
3113 So. Halstnd 

(ant antfų luitų) 
CIIICAŲO, IKI- 

Nuo 6 iki 9 ryto iv 7 

AKlšKKKA. 

Alio (> iki 9 ryty ir 7 iki volai vaknro. 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS Ilt CtlIRUItGAS 
Ofisas: 4712 S. Ashland A ve. 

Tel. Drover 7042 
Valandos: 9 iki 12 ryto, 2 iki 4 

po pietų. 7 iki 9 vak. 
Rezidencija: 3336 VV. 66th St. 

Tek'phone Prospect 8585 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, dcugning. die- 

| noinis ir vakarais dcl lūznio ir narnų. 
Paliudijimai išduodami ir vietos parūpi- 
namos llykai. Atsilr. :kykito arba rašykite 
11 in< > pnsist< ngyimc sutrikti patarim.' 
24«»7 \V. Madison St. 6205 So. 
HalKtod SI. 1850 Wclls Siret-l 

Severos Gyduoles užlaiko 
v šeimynos sveikata. 

Giuikle kopija Severos lietuviuko kalen- 
doriaus l'.K'l metams .savo aptiekoje. urbi 
paraJyk ir paieikalauk tieslou nuomos, (jaunamas dovanai I 

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

Severa's 
Balsam forLungs 

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

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergulės Bontlus pilna parašytąja 0 ^ |J verte, ir Laisvės Bontlus pilna pinigine verte. \0 1 I 
Atneškite arba atsiųskite i j Q SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 1335 IIILAVAŲKEE A\ E. 
ir Subafcomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK. MUŠU KAINAS. 
ANT Dt'Rl', LENTŲ. REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui sUiby iš viduus. pu $1.50 už galoną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

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

žinomas per °,5 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA 
ir gvarantnoja 

Norinčios gauti prekes pinigų ir kitų Ziuių 
meldžiame kreiptis pas:' 

Henry J. Schnitzer State Banko 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

PRINCE ALBERT 
bus jusu 
PYPKEI RUKALAS 

pRINCE ALBERT suteikią 
pypkės rūkytojams daugiau 

tabakinio smagumo, negu jiejie 
kada nors pažino. Tas taba- 
kas turi tokį puiky skonį ir, 
kvapsnį ir yra taip vėsus iri 
gaivinantis. Visos šalies vyrai 
jį geriaus mėgsta už tai, kad 
jisai turi skirtingą kokybę. 

Nežiūrint kiek Prince Albert 
tabako rūkysi liežuvio per- 

šėjimas ir gerklės išdžiūvimas 
tave neerzins. Peršulįs ir džio- 
vinimas yra prašalinti musy užpatentuotu 
procesu. Už-tai-gi gali rūkyti ir džiaugtis 
—Prince Albert yra toks geras ir užganė- 
dijantis. 

Gaunamos raudonuose krepšeliuose, raudonose blešinSse ir pus! 
svaro blekes humidoruose arba svaro stiklo humidoruose. kuriai 
dangteliuose randasi kempė drėgnumos palaikymui. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
WINSTON-SALEM, N. C. 

the national joy smoke 
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