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Antras pasikėsinimas ant Airi- 
jos vicejtaraliaus. 

Bolševikai daro pavoju Japonu negyva- 
jajai linijai ties Baikalu. 

Visij rūsy valdžios kariuomenė pavojuje 
w 

Britai pasirįžę malinti airius geležimi. 
ANTRAS PASIKĖSINI- , 

MAS ANT AIRIJOS 
1 

VICEKARALIAUS. 

DuUin, gruodžio 28 d.— 
Užpuolimas ant Airijos lor- 
do leitenanto, vicekuni- 
gaikščio French vakar nak- 
tį privedė prie atviros ko- 
vos, kur du -vyrai tapo už- 
mušti. 

Vienu užmuštųjų yra Ang 
lijos kariuomenės aficieris, 
kuris vedė liuosnorių būrį1 
kovon; susirėmimas įvyko I 
tamsoj bemėginant nuvaryti 
užpuolikus nuo vicekara- 
liaus busto. Kitu užmuštųjų 
buvo vienas iš užpuolusių 
būrio. Jis buvo apsitaisęs ci- 
viliais drabužiais. Jo niekas 

v • I 

Kraujoas Phenix parke, 1 
kur susirėmimas įvyko, ro- 

do, kad ir daugiau užpuo- 
lusiųjų galėjo buti užmuš- 
tais, ar sužeistais ir paskui 
nuneštais jų draugi}. 

Keturi vyrai tapo suareš- 
tuoti parke už kelių valan- 
dų po kovai. Jie užsigynė, 
kad jie turį ką bendro su 
tuo dalyku ir pas juos jokių 
įkriminuojačių dalykų neras 
ta. 

Vicekaraliaus bustas ta- 

po užgautas daugelio šūvių, 
bet gen. French liko nesu- 
žeistas. 

BOLŠEVIKAI DARO PA- 
VOJU JAPONU NEGY- 
VĄJAI LINIJAI TIES 

BAIKALU. 

Tokio, gruodžio 27 d. 
Karės raštinė pranešė, kad 
japonų kareiviai Sibire yrą 
susirėmę pietrytinėj Baika- 
lo ežero pusėj, kur jie laiko' 
atvirus susinėsimus, kad be- 
veik tikro reikalingumo at- 
sitikime uždengus pasitrau- 
kimą japonų viršininkų ir 
gyventojų. 

Visose trijose Sibiro toli- 
mose rytų provincijose, ypa 
tingai Irkutsko apielinkėse, 
kur perj kučias garnizono cfe 
lis sukilo ir gyventojų dalis 
prisidėjo prie .jų, yra dide- 
lė suirutė. 

Sukilėliai dabar laiko kai- 
rįjį Angaros krantą. Miesto 
likimas, matomai, nuspręs- 
tas. 

Pas japonus apskritai yra 
ta nuomonė, kad Kolčako 
galą pažymėjo jo ginkluotas 
įsiveržimas gruod. 24 d. į 
zemstvos delegatų konferen- 
ciją. 

Semenctvas skubina rink- 
ti KotČako pabėgėlius ir jau 
turįs pajiegą apie 40,000 

vyrų. Jis paėmė kontrolėj 
ant Charbino ir kitų Man-1 
žurijos miestų pagal gelžke- j 
lį išvarydamas gelžkelio sar 

gus ir viršininkus chinus. 

Chinai užimtose sekcijose 
ir Sibire praneša Pekinan, 
kad juos apiplėšia ir dau- 
gybę jų užmuša, o rusai vir- 
šininkai neduoda leidimo 
jiems išvažiuoti. 

Ežeras Baikal Negyvoji 
Linija. 

lokio, gruodžio 2b d. — 

Išimtiniai Įgaliotame pasi- 
kalbėjime per Kalėdas su 

"Chicagos Tribūne" laikraš | 
čio korespondentu Frazier j1 
Hunt premieras Kei Hara! 
papasakojo Japonijos busi-į 
mąją politiką Sibire, girdi:1 

Nors Japonija tikisi sude-j 
rinti savo militarinį veikimą 
Sibire su Amerikos veikimu 
ir sutaikyti jį su apskrita' 
bolševikų priešų politika, I 
bet jokiu budu negali leisti 
raudonajai Įtekmei, kol jif 
yra pavojinga, paliesti jo-: 
sios miežius. 

Nors premieras pasakė, j 
kad šioj valandoj nėra ži-l 
aios, kokius tikrai militari- j 
nius žingsnius Japonija pa-į 
daris, bet šitas pasakymas 
reiškia tą, kad |pirma negu 
Trockio raudonoji armija 
paims lytinį Sibirą, ji turės 
sumušti dvi ar tris japonų 
kariuomenės divizijas dabar 
esančias Sibire ir Manžuri- 

joj/o gal susitikti ir su pil- 
na militarine Japonijos pa- 
jiega. 

VISU RUSU valdžios 
KARIUOMENĖ PAVOJUJ 

Paryžius, gruod. 27 d. — 

Sulig žiniomis apturėtomis 
čia francuzų oficialiuose ra- 

teliuose, Irkutske, Sibire, 
kur adm. Kolčako visų rusų 
valdžia įsteigė savo sėdybą 
po išvalymui jos iš Omsko, 
soeialreivoliucionieriai šutvė 
rė komitetinę valdžią. Pra- 
nešime sakoma, kad revoliu- 
cionieriai paėmė Irkutsko 
stotį prie sibirinio gelžkelio. 

Kolčako valdžios premie- 
ras Pepeliajev yra išvažia- 
vęs iš Irkutsko, kad pasima- 
čius su adm. Kolčaku kas 
del naujos ministerijos tvė- 
rimo. Užsienio reikalų mi- 
nisteris Tretiakov taipgi ne- 

senai apleido IrKutska, ktd 
pasimačius su kazokų vadu 
Užbaikalyįe, gen. Semeno- 
vu. 

Socialrevoliucionieriai,' 
kaip žinios skelbia, pasir «i-| dodami nebuvimu vyriau&ių 
valdžios narių, .sukėlė maiš- 
tą. 

Čia abejojama, kad adm. 
Kolčakas ras bent kiek savo 
valdžios Irkutske. Kur jis 
dabar yra, niekas nežino, j 

Sakoma, kad Kolčakas tu 
rėjęs didelių kliūčių su če- 
ko-slovakų būriais, važiuo- 
jančiais sibiriniu gelžkeliu 
Vladivostokan. šitie karei- 
viai saugojo sibirinio gelžke 
lio sekcijas, bet negalėjo 
kaip reikia Nusitaikyti su 

Kolčaku. 

Bolševikų būriai dabar 
yra netoli nuo Užbaikalio 
apskričio ir diplomatiniuose 
rateliuose kįla klausimas, 
kaip Japonija žiūrės i Leni- 
no pajiegų artimystę su ja- 
ponų Įtekmės sfera. 

BRITAI PAS1RIŽE MAL- 
ŠINTI AIRIUS GELEŽIMI. 

Londonas, gruod. 27 d.— 
Laikraščio "Evening Stan- 
dard" korespondentas rašy- 
damas iš Dublino, Airijoje, 
Sinn Fein'ų klausime sako, 
kad Dubline nėra paslapti- 
mi, jog valdžios yra pasirišę 
imtis dalykų su tam tikru 

nepasigailėsimu ir panaudo-! 
ti aštrias priemones tai jų 
vadinamai pavojingai ligai. 

Korespondentas sako, go- 
vemoras Lordas French ir 
jo patarėjai normalių sąly- 
gų atsteigimui tarp kitko ža 
da areštuoti kiekvieną žino- 

mą veiklų Sinn Feinerį. Ra- 
sėjas sako toliaus: 

Atsižvelgiant į Sinn Feinų 
judėjimo stiprumą, tas pats 
savaimi yra milžinišku dar- 
bu ir, kaip valdžioms yra 
sakoma, sunkum atlikti; bet 

gryno šlavir .o politikos skel 
bėjai mano galėsią jį pada- 
ryti ar nedori išsižadėti sa- 

vo pieno del jokio politinio 
ar kitokio atsižvelgimo Ai- 

rijoj, ar kitur. 

VOKIEČIUI IŠKELIAUJA 
ARGENTINON, 

Buenos Aires, gruodžio 
27 d. — Vokiečiai ateiviai 
atvyksta Argentinon kiek- 
vienu laivu ateinančiu iš 
Olandijos. Vienas laivas at- 
gabeno 400-vokiečių kilmės. 

Šitiems ateiviams duoda- 
ma žemė Miones teritorijo- 
je, sklype derlingos žemės 
šiaurrytinė j Argentinoj, tarp 
Paraguajaus ir Rio Grande 
do Sul valtsijos, Brazilijoj. 
Rio Gvande do Sul senai 
buvo vokieč'ų kolonija, o 
nesenai Paiaguay paskelbė, 
kad duoda išdirbimui žemę 
vokiečiams ateiviams. 

Atvykstantieji ateiviai 
dažniausiai imasi auginti 
jeiba mate augalą, iš kurio 
padaroma garsusis pietų 
Amerikos gėrimas panašus 
į arbatą. Kolonistams Mio- 
nese leidžiama užimti kiek- 
vienam po 123 akrus. 

New Yorko vandens pmias Crotone N. Y. 

Po keturiolikos metų, arba nuo laiko užbaigimo prū- 
do Coinel, Crotone, N. Y., kuris yra New Yorko geria- 
mo vandens sistemos ualimi pirmu kartu vando pia- 
dėjo lietis er viršų. Yra apskaitoma, kad per 24 valan- 
das nueina niekais 2 bilijonai galionų aandens, arba 
tiek, kad jo užtektų Manhattan ir Born:: miesto dalim 
visai savaitei. 

Francuzai reikalauja 
teismo buvusiam 
sosto jpėdiniui. 

Londonas, gruod. 27 d:— 
Sulig neoficialiu pranešimu 
iš nesenai laikyto Anglijos 
tiesų viršininkų ir'francuzų 
žemesniojo karines jurisdi- 
cijos raštininko Edouard'o 
Ignace sueigos francuzai rei 
kalauja, kad su kitais butų 
patrauktas tieson buvusis vo 

kiečių sosto įpėdinis Friede- 
rich. Wilhem. Jis kaltinama 
už kriminalius puolimus, 
plėšimus ir vagystes su 

smurtu atliktus Francijoje. 

FRANCUZIJA IŠDIRBI 
N ĖS S A AkOS KASYKLAS. 

Paryžius, gruod. 27 d. — 

Atstatymo ministeris Louis 
Laucheur ir finansų ministe- 
ris Louis Klotz šiandien įtei- 
kė atstovų butui projektą lei 
džiantį valdžiai išnaudoti 
anglies kasyklas Saaros klo- 
nyje. Sulig šituo projektu 
bus įsteigta raštinė, kuri iš- 
dirbinės kasyklas konkuruo- 
dama su privatinėmis kom- 
panijomis ir pelnas eis val- 
stybei. 

PETROGRADE GRIAUJA 
NAMUS KURALUI. 

V/ashington, gruodžio 27 
d. — Petrograde griebiama- 
si pačių kraštutinių priemo- 
nių, kad užpildžius kuralo 
stoką. Šiądien pranešama 
valstybės skyriui, kad medi- 
niai namai mieste griauna- 
ma ir valtis ant upės kapo- 
jama kuralui. 

KOLČAKAS "SUSIRGO" 

Vladivo3tok, gruod. 24 d. 
(Pavėluota). — Ilki sausio 
čakas, karvedis visų rusų vai 
džios pajiegų Sibire prieš 
bolševikus pasitraukė nuo 

karvedystės del nesveikatos 
ir savo pasekėju paskyrė 
gen. Semenovą, kaip prane- 
šama čia Semenovo atstovui. 

RENNER NORI GAUTI 
$100,000,000 PASKOLOS. 

Vienna, gruodžio 24 d. 
(Pavėluota). — Ilci sausio 

21 d. visi Austrijos maistai 
pasibaigs ir 0,500,000 gy- 
ventojų atsidurs bado akyse. 

Kancleris Renner kreipėsi 
į augščiausią tarybą prašy- 
damas, kad ji paskubintų 
pasiųsti maistų ir anglių ne- 

laimingai jo saliai; bet ne- 

įžiūrint šaltų pažadėjimų, jis 
i nesitiki, kad iki «aus, 21 d. 
Idaug kas tos pagelbos butų 
! prisiųsta. 
i 

I istisus metus 2,250,000 
.Viennos gyventojų maitinosi 
(duonos trupiniais. Kiekvie- 
nas gaudavo i dieną po 100 

| gramų duonos ir po septy- 
Įnis gramus riebumynų. Ang- 
lių kiekvienai šeimynai bu- 

jvo skiriama po 18 svarų i sa- 

jvaitę, bet sandeliams išsise- 
;mus tik kelios šeimynos te- 

| galėjo gauti savo dalį. 
Sulig austrų valdžios ap- 

skaitymu apsaugojimui Vien 
nos žmonių nuo bado reikė- 
tų kasdien jiems gauti po 
2,000 tonų, o jei 200,000 to- 
nų anglių butų prisiunčiama 
Austrijon kas mėnesis, tai, 
girdi, -reiktų visų pramo- 
nių uždaryti del kuralo sto- 
kos. 

Aky vaizdo je šito baisaus 
padėjimo ir nepasisekimo 
gauti paramą pas talkinin- 
kus, Austrijos kancleris 
Renner rengiasi greitu laiku 
atvykti į Suv. Valstijas pra? 
syti po 2.000 tonų maitso 

, kasdien. Po nuomonė išmai- 
; tinimui Austrijos* gyventojų 
per mėnesį laiko reikės $9, 

,500, 000; jis tikisi, kad jo ša 

! 
lis galėtų pragyventi iki kitų 

i naujų metų, jei jis gautų pa- 
siskolinti .$100,000,000. 
I 

BĖGA Iš ODESOS. 

Londonas, gruod. 28 d.— 
Sulig telegrama prisiųsta iš 
Konstantinopolio Exchange 
Telegraph kompanijai civi- 
liai gyventojai apleidžia 
Odesą delei spartaus bolše- 
vikų žengimo pietų Rusijo- 
je. 

Slovakai reikalauja 
nepriklausomybės 
nuo Čekų. 

Washingtcn, gruodžio 28 
d. — Atstovaujantis Čeko- 
slovakijos Slovakus Dr. .Jos 
Rudinsky keliauja Washing 
tonan, kad gavus išklausy- i 

mą pas senato užsienio san-j 
tikiu komitetą delei slova- 
kų noro gauti sa\avaldybę. 
Dr. Rudinsky ketina atvykti 

| čia tuojaus po švenčių ir eiti 
pas komitetą senatui pradė- 
Ijus vėl savo posėdžius po; 
šventinei pertraukai. i 

i 

91 NUMIRĖ NUO NUODŲ 
DEGTINĖJ. 

Chicago, 111., gruod. 28 
d. — Federalė valdžia, poli- 
'cija, koronieriai ir viešosios 
sveikatos viršininkai išsi- 
gandę sparčiai augančio 

j skaičiaus mirčių nuo medi- 
nio alkoholio gėrimo ir bi- 

j jodami, kad Naujų Metų ap 
| vaikščiojimas neatsilieptų 
dar pr^gaištingiaus, vakar 
vakare pradėjo kovą su nuo 

dų platintojais. 

Mirčių skaičius nenustoja; 
augęs. 9 vai. koronieriaus 

| ofise pranešta, kad per pra- 
ėjusiais 24 valandas pavojin 
gai užsinuodijo septyni žmo 
nes Chicagoj. Iš kitur pra- 
nešta apie 84 mirtie; Con- 
necticut ir Massachusetts 
daugiausiai nukentėjo. Pra- 
nešimai atėjo iš visų šalies 
miestu. 

DAR 639 FRANCUZAI BE- 
LAISVIAI VOKIETIJOJE. 

Paryžius, gruod. 27 d. —j 
La Matin sako, kad Vokie-j 
tijoje yra dar 639 francuzai Į 
belaisviai. Neskaitant kelių 
dešimčių tų, kurie nepaisą 
kokiai šaliai jie priklausą, 
visi kiti yra pabėgėliai, ar 

apsivedę su vokietėmis. 
Daugumas jų susirašinėja su 

giminėmis Francijoje ir nore: 

tų sugrįžti namon, jei galima j 
butų, bet bijo bausmės, ar 

net mirties iš valdžių pusės. 

LENKAI SIUNČIA MAIŠ- 
TŲ IR DRABUŽIU LEN- 

KIJON UŽ $300,000. 

New Y^rk, gruod. 28 d.— 
Šios šalies lenkai šią savai- 
tę žada pasiųsti Lenkijon 
drabužių, avalinės ir mais- 
tų už $300,000. Amerikinės 
Draugijos nukentėjusiems 
nuo karės gelbėti pirminin- 
kas Chas. W. Rainke pasa- 
kė, kad jau pasiųsta Lenki- 
jon daiktų daugiau kaip už 
$1,000,000. 

1,500 OHIO PLIENO DAR- 
BININKU NUBALSAVO 
STREIKUOTI TOLIAUS į 

Cleveland, Ohio, gruod. 
26 d. — 1.500 plieno darbi- 
ninku ši vakarą vienu balsu į 
nubalasvo neiti j darbą kol ,1 
streikas nebus laimėtas, ar 

oficialiai šalies viršininkų j 
atšauktas. 

Lenkų un ;as neapken- 
čiamas Galicijai. 

New York^ gruod. 28 d.— 
Trečiame visuotiname Kar- 
pato rusų kongrese, kuris 
prasidės čia rytoj bus reika- 
laujama paliuosavimo ukrai- 
ninės rytų Galicijos nuo len- 
kų valdžios. Kongreso pir- 
mininku yra kun. M. Fe(k>- 
renko iš Mayfieldo, Pa. ..-r. 

"RAUDONUJU" DEPOR- 
TAVIMĄ SULAIKĖ ATEI 

" 

V!U UŽPLUDIS. 

New York. gruod. 27 d.— 
Ant Ellis salos toks didelis 
užplūdimas ateivių, kad ten 
pritruko vietos ir viršininkai 
išreiškė savo paabejojimą, 
kad sekantis sutraukimas 
anarchistų deportavimui bus 
galimas artimoje ateityje. 

Bėgiu paskutinių 48 valan 
dų uostan pribuvo apie 8,000 
ateivių ir šiandien 1.168 

buvo sulaikyti ant salos-iš- 
tyrimui jų tinkamumo šitai 
šaliai. Salos personalo neuž- 
teko, kad apeiti daugiaus. 
Anarchistai paskirti depor- 
tavimui ir laikomi Detroite, 
Hartforde, Conn. gal turės 
tulą laiką laukti iki bus su- 

rengtas kitas laivas jų de- 
portavimui.' 

WINNIPEGO STRAIKO 
VADAS NUTEISTAS. 

DVIEM METAM 
KALĖJIMO. 

Winnipeg, Man., gruod. 
28 d. — Vienas darbininkų 
vadovų paskutiniame visuo- 
tiname streike Winnipege, 
R. B. Russell šiandien tapo 
nuteistas čia dviem metam 
kalėjimo. Teismas rado ji 
kaltu maištingame suokai- 
l-jje. 

REINAS IŠĖJO IŠ 
KRANTŲ. 

Berlinas, gruod. 28 d. — 

Žemumas arti Munnheimo, 
kur upė Neckar Įteka Rei- 
nan ir per daugelį mylių 
augščiau ir žemiau tos vie- 
tos užliejo Reinas; užlieji- 
mas toks didelis, kokio dar 
nebuvo po 18M m. puvi- 
niui. 

Lapkričio mėnesyje, iškri- 
to daug sniego, kuris nuo- 

šiltu lietu tirpstą ir daugelis 
gelžkelio stočių yra užsernta 
vandens. 

SUV. VALSTIJOS ATNAU 
J!NA CEZURĄ MEKSI- 

KOS SIUNTINIAMS. 

Laredo, Tex.,» p'uod. 28 d. 
Laikraštis Excelsior einan- 
tis iš Mexico Miesto, sako, 
kad Suv. Valst. valdžia, su- 

lig oficialiu Meksikos prane 
Šimu, atnaujinusi cenzūrą 
siuntiniams iš kelių Meksi- 
kos valstijų. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėjc. 

.. j 

šiandien ir gal, utarninke Į 
išdailes apsiniaukę; šian- 
dien šilčiau. 

Saulėtekis, 7:18 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:26 v. vak... 
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MUSŲ NENUOSEKLUMU 
PRIEŽASTIS. 

Daug pas mus kįla puikių ir labai svar 
bių del musų tautos sumanymų. Daug mes pradeuame didelės reikšmės darbų, tečiaus tuos savo užmanymus ar net pra- dėtus darbus po kiek laiKo atidedame į ša- 
lį arba neclavedarne iki pageidaujamo re- 
zultato. Paskiau pabėdojame, pasiskun- džiame, pasiginčijame, ir tuom užsibaigia dalykas. 

Paprastame laike tokie nenuoseklumai 
veikime dar šiaip-taip pakenčiami, bet da- 
bar, kuomet rišasi musų krašto ir tautos 
likimas, tie nenuoseklumai yra tiesiog pra- .žutingi.— 

Nekartosime čionai tų nenusisekusių i 
darbų laike paskutinių 4-6 metu — jie žinomi visiems. Tik pastebėsime tą, kad 
šiame svarbiame laike turime ytin vengti 
tų nenuoseklumų. 

2inoma, gal pirmoji tų nenuosek- 
lumų priežastis — tai partijiniai kivirčai 
ir užsivarinėjimai. Paskiau seka nemo- 
kėjimas panaudoti agitacijai ir sumanymo 
pravedimui musų laikraščių. Galop, prie 
sumaišymo visų dalykų, prie sukėiamo zmo 
nėse nepasitikėjimo, prie supainiojimo po- litinės rųšies clarbų — daugiausiai priside- 
da musų "dvasiški tėveliai" — su Keme- 
šiu, Bučiu, Jakaičiu ir Ko. priešakyje. Te- 
čiaus He "vadovai" a'oelnai patįs neveikia 
tiesioginiai — jie *'išstumia'; priešakin sa- 
vo "tarnus" — daugiausiai Vyčių "šulus", 
pridedant "Katalikų Vienybės" kekirą, o 

taipgi p.p. Mostovskio ir Česnulio "turinio" 
"kataiiKiskus veikėjus." | 

si ai pnes mu3 juetuvos r'asto Ženklų 
ir Lietuvos Jttonų pardavinėjimas. — Kaip 
netikusiai tas viskas pravedama laikrašti- 
joje! — Juk iš centrų i laikraščius nepa- 
duodama reikalingų nurodymų ir agita- 
cijinių straipsnių. 

Kaslink pašto ženKlų nepaaiškina- 
ma, kad Lietuvoje auksinas kursuoja vie- 
tine kaina, o čionai — nominale kaina, — 

todėl, pavyzdin, 100 auksinų Lietuvoje ir 
čionai (pašto ženkluose) kainuoja visai 
skirtingai. Žmonės apie tai klausinėja, te- 
čiaus tie, kuriems pridera apie tai paaiš- 
kinti, tyli. 

Kartu pradedamas Lietuvos paskolos 
vajus. Lietuvos Finansinė Misija spaudo- 
je savo žodžio dar netarė. Kunigai gi į skelbia ("Drauge" ir kalbose) apie lenk-j tynęs. Negana to. Mus pasiekia gandai,1] 

HBHnna 

kad kunigai stengsis parduoti — katali-1 
kų (ne lietuvių) vardu — kuodaugiausiai 
bonų,—tečiaus pinigus lail:ysią "pas save"; 
— "katalikiškuose skyriuose" — ir perduos: 
tik tuomet, kada gaus "tikrus" bonus ir 
kada Lietuvoje bus pilnai "ištikima" ir nu- 

sistovėjusi valdžia. * j 
Tas parodo, kad musų "dvasiški tė- 

veliai" yra pasiryžę panaudoti tą Lietuvos 
paskolos vajų saviems tikslams, kas, be abe 
jonės, sutimdytų visą darbą ir sudemo- 
ralizuotų visuomenę. Lietuvos Finansinės 
Misijos privalumas — sudrausti — vardu 
Lietuvos ir tautos—musų "dvasiškus tė've- 
lius" ir paliepti jiems vadovauties šiame 
atvejyje vientik tautiškumo, o ne klerika- 
lizmo ar katalikystės išroKavimais. 

Misija neturi pasitiKeu gražiems kuni 
gų žodžiams, bet privaio gniau pažvelgti 
i jų užpakalinę "poluiKą — Juk nera 

paslaptis, Kad "Katalikų v'ienybės" nariai 
yra pasiryžę panaudoti visas progas savo 
tikslo atsiekimui. O tas tikslas'— tai ka- 
talikiškų adų viešpa^avimas atgimusioje 
Lietuvoje. Aišku, kad musų kunigai "ne- 
sidrovės" pasinaudoti ir siaja (paskolos) 
proga. — Todėl negalima jiems pasitikėti, 
— todėl reikalinga veikti atsargiai. Tai 
kame "slepiasi" musų nenuoseklumų prie-, 
žastjs.— i 

Amerikoje vedamos įvairios rųšies 
"kampanijos" — prieš šnipus, prieš hunus, 
prieš slekerius, prieš "raudonuosius", pa- 
gaiiaus, prieš odus, prieš muses, prieš žiur 
kes ir peles ir t.t. ir t.t. Žinoma, "prak- 
tingi" jankiai savo veikimo pasekmes pa- 
sistengia išreikšti skaitlinėse. — Štai šio- 
se dienose liko paskelbta, kad viikai 
ir mergaitės — McLean apskrityje bėgyje 
7 mėnesių išmušė virs 40,000 žiurkių ir t 
pelių. — Tečiaus gaila, kad tie "praktin- 
gieji" jankiai neišreiškia skaitlinėse, kaip 
čionai išnaudojami darbininkai ir kaip ar- 
doma jų sveikata pavojingose įstaigose. 

♦ * * 

Kazokai muša "raudonuosius", o tie 
kazokus, — taip nuolat pranešama iš pie- 
tinės Rusijos mūšio lauko. — Savu laiku 
pragarsėję kazokų generolai Mamontov ir 
Celnokov užreiškė, kad su bolševikais jie 
"ceremonijų" nedarys. Iš Londono nuo 

gruodžio 24 d. pranešta, kad bolševikai 
"užgriebė" 15 kanuolių, 1,000 arklių ir 300 
kareivių, sumušdami generolų Mamonto- 
vo ir Celnoko^o kariumenę, — su paste- 
bėjimu: "Virš 1000 kazokų, kartu su gen. 
Čeinokovu užmušta". 

Reiškia, bolševikai irgi "ceremonijų" 
nedarc... 

* * * 

Anglija pasirodo labai "draugiška"— 
ji "imasi globoti" daug žemių, daug tau-i 
tų, o Amerika lygir kratosi nuo globojimo, 
(paiv. Armėnijos). Žinoma, viena, ir kita 
Luri "tam tikrus" išrokavimus. 

* * * 

Trockis savu laiku pasakė: "Pirmiau 
apsidirbkime su Kolčaku, paskiau su De- 
mikinu, o tada patrauksime ant "proše-pa- 
nų" pasiklausyti Paderavskio Dmovskio 
muzikos". Šiomis dienomis iš Genevos 
pranešta, kad L. Trockis, Rusijos sovietų 
-cares ir jureivijos. ministeris, vėl pastebė- 
jo, kad "raudonieji" faršuos ant Lenki- 
jos ateinantį pavasari k kad tame užpuo- 
lime žymią rolę losią chiniečiai, kurių da- 
bar kasdien užsirašą į rusų kariumenę bent j 
po 8,000. 

Matomai, Trockis skaito chinus tin- 
iamesniais už rusus "atsilyginimui" su 

'prose-panais" — varšaviakai "pasisvei- i 
dns" su pekinieciais... I 

Pastabos- 
Išvados. 

Francuzai irgi pradėjo 
daugiau kreipti domos i Lie 
tuvos reikalus, o kartu pra- 
dėjo suprasti lenkų jnachi- 
nacijas linkui lietuvių ir 
Lietuvos valdžios. Juk iki- 
šiol tvirčiausiu ramsčiu len- 
kų-u£grobikų buvo Francu- 
zijos valdžia, — kuri pilnai 
pritarė lenkų planui — su- 

aaryti didelę Lenkiją, į ku- 
rią, tarp kitų žemių, ineitų 
ir Lietuva. 

Dabar Francuzijos val- 
džia pradėjo prielankiau žiu 
rėti j lietuvius. Svarbu ir 
tat, kad Francuzijos valdžia 
priėmė ir užtvirtino Lietu- 
vos valdžios paskirtą atsto- 
vą Paryžiuje, p. Liubičą- 
Milošą, kuris nors francuzas 
sulyg kilmės, bet labai pri- 
jaučia lietuviams. 

Tuom pačiu Francuzijos 
valdžia parodė, kad ji skai- 
tosi su Lietuvos valdžia ir 
jos veikmėmis.— 

"Pasaulis atšąla tikyboje 
ir tolinasi nuo Dievo — pa-; 
sakęs popiežius Benedik- 
tas XV susirinkusiems jį 
pasveikinti su Kristaus už- 
gimimo diena Vatikanan 
kardinolams, patriarchams, 
arcivyskupams,—o todėl pa 
šaulyje nėra reikalingos 
taikos; jei taip ir toliaus' 
seks, tai nieko gero nebus 
galima sulaukti pasaulyje, i 
kadangi Dievas yra visų 
palaimų šaltinis. Be paži- 
nimo Dievo negali buti 
tvarkos ant žemės". (Su- 
lyg "Dr."). 

Indomu pastebėti tą, kadį 
patsai popiežius sutinka su 
tuom faktu, jog "pasaulis 
tolinasi nuo Dievo" ir kar- 
tu daieidzia, kad ir toliau 
taip gali sekti." Bet ar po 
piežius tiki, kad tą "kry- 
pimą" Į kitą pusę pasiseks 
Romos Bažnyčiai sulaikyti? 
Jei ne — tai kas — sulyg jo 
— bus ateityje su pačia Baž 

nyčia ir jos galva-popiežiu- 
mi? Priegtam, popiežius tu- 

rėtų išreikšti savio nuomo- 

nę, kodėl tas pasaulis toli- 
nasi nuo Dievo. O gal išei- 
na kaip-tik priešingai: gal 
Dievas tolinasi nuo pasau- 
lio 

Poinkare's (Francuzijos 
prezidentas) inpėdiniu bu- 
siąs išrinktas premjeras Cle 
menceau. Taip -skelbia, ar 

ba daro daleidimus, neku- 
rie Paryžiaus laikraščiai. 
Tvirtinama, kad jo išrinki- 

Laiškai iš Lietuvos. 
(Rašo įs Sintautų vals., 

Suvalkijos, milicinės sar- 

gybos vadas Justinas Bau- 
|kus savo broliui Pranui Bau 
kui, Union City, Conn.) 

Lapkričio 4 d., 1919 m. 
Mielas Broli! Tamstos laiš 

ką gavau spalio 27 d., už ku- 
rį širdingai ačiu. Klausiate 
apie Lietuvą ir jos nepri- 
gulmybę. Lietuvos padėji- 
mas nelabai lengvas, nes 

daug kliūčių yra, bet dabar 
Lietuva yra jau susitvėru- 
si, visa valdžia yra Lietu- 
iv'os, valdininkai yra visi, ko 
kie tiktai reikia, kareivių 
daug; lietuvių kareiviai la- 
bai narsiai veikė prieš bol- j 
ševikus. Jau mus žer.rėj nė< 
ra jų; kariumenė apgalėjo! 
juos ir išvijo. Tiktai da- 
u ar senieji rusai, vadinami 

kolčakiniais, susidėję su vo- 

kiečiais kareiviais, nori mū- 

sų žemę padaryti taip, kaip 
buvo prie carų valdonų; bet 
tikimės, kad ir juos apgalėsi 
me taip, kaip apgalėjome 
bolševikus. 

į Dabar pas mus pačius yra 
naujų kareivių mobilizavi- 
mas ; kariumenė stiprinąs į 
pas mus. 

Pragyvenimas labai bran- 
gus, ale da vis galima gy- 
venti; bado nėra; apie Nau- 
miestį, Sintautus, Šakius, 
Griškabūdį, Slavikus, Luk- 
šius, da lig Panemunės tai, 
neblogai visi gyvena, da tu- 
ri pastoges ir cielybę; o ka- 
da vokiečiai pas mus ėjo 
ir kaip jie pas mus gyveno, 
tai buvo labai bloga; šau- 
dymas buvo apie Sintau- 
tus; aš pats įsikasęs į duo- 
bę nuo kulkų gyvastį ser- 

gėjau ; granatos ir kulkos 
per mano galvą lėkė; drebu 
lys paima pamislijus apie 
praeitį. 

mas įvyksiąs be ypatingos 
opozicijos. Priegtam, pat- 
sai Clemenceau priimąs kan 
didaturą. Minimi dar kan- 
didatais Al. Millerand, El- 
zas-Loiaringijos gubernato- 
rius, ir Rene Viviani, buvęs 
premjeras (nuo kraštutinių 
kairiųjų). 

Nejaugi francuzai Cle- 
menceau asmenyje mato 
Franruzijos didvyrį? — 

Juk "sumanios" jo politi- 
kos vaisiai pradeda jau ap- 
sireikšti, — bet jie "nekal- 
ba" jo kandidatūros parė- 
mimui. Galop, nežinia, kaip 
į "Tigrį" žiuri Prancūzijos 
liaudis, Francuzijos darbi- 
ninkai. .. 

Aeiu Augščiausiam Lietu- 
va yra, Lietuva ir bus mūsų 
tevyne nepriklausoma ša- 
lis. 

Patarsiu nuo savęs; esj 
apginkluotas; turiu vintov- 
ką, brauningą, nikelinį afi- 
cierinį kardą, patronų apie 
150; aš daugiau, vaikščioju 
apsiginklavęs po Sintautus 
ir Sintautų valsčių, gaudau 
vagis, atiminėju bravorus, 
gaudau slapukus liosinin- 
kus, spekuliantus ir kito- 
kius musų valdžios prieši- 
ninkus. 

(Rašo Amelija Zdaniutė 
iš Dauginčios, Sakinos vals., 
Šaulių apsk. pas brolį Jus- 
tiną Zdanevičių, Chicagoj.) 

Rugsėjo 29 d., 1919 m. 
— Lietuva nesusitvarko. 

Dar vis tikra suirutė. Atėjo 
kolčakai ir viską ima — 

avis, karves, arklius, žąsis, 
vištas, javus iki paskutinio. 
Dabar Lietuvoje trįs parti- 
jos: Lietuvos, kolčakų ir 
vokiečių; kiekviena partija 
viską ima ir kiekviena? par- 
tija savo programą veda. 
Lietuvoj eina razbaininkai, 
rabavoja, užmuša gaspado- 
rius; kolčakai taipgi raba- 
voja. 

Vokiečiai kaip išvarė bol 
ševikus, tai ir neina iš Lie- 
tuvos; vieni sako, kad An- 
glija; Francuzija ir Ame- 
rika liepė jiems išvaryti bol 
sevikus ir gyventi, o kiti sa 

ko, kad jie ponų nusamdyti 
ir niekas negali žinoti, kaip 
ten yra. Lietuviai laukia 
pagelbos iš Anglijos, Ame- 
rikos ir iš Francuzijos; jei- 
£u ilgiau nesulauks, tai Lie-; 
:uvoj bus kraujo pralieji- j 
tnas; išmuš kits kita. I 

Pas mumis vaikėzui mo- 
ka už keturis mėnesius 500 
rublių, o už kūlimą mašina 
adynai 15 rublių; tai sunku 
gylventi. Tėtušiai seni, o 
mes jaunos; pas mus į ka- 
riumenę ima ligi 45 metų. 

Dabar meldžiu parašyti | 
apie Ameriką, kaip ten gir-' 
dėtis apie Lietuvą, ar ji su-' 
lauks iš tų tautų pagelbos, 
ar ne; gal ten daugiau ži- 
not, tai meldžiu atrašyti, 
kaip ten eina gyventi, ar 

gerai, ar ne; ar ten spakai- 
na, ar ne; ar gali j Ameriką 
atvažiuoti, ar ne; kad gali- 
ma butų, tai ir mes važiuo- 
tume visi; dar šiaip galė- 
tume vargti, ale del vien 
sumišima važiuotume: 

Aš, Amelija, prašau tavęs, 
mielas broleli, Justinai, kad 
galėtum atsiųsti liekarstų 

nuo burnos. Kiti sako, kad 
yra liekarstų; ir atsiųsk dra 
bužių ir kamašių; pas mus 

kamašių porai moka 200 
rublių ir pas mus učiteliui 
moka už mėnesį 300 rub., 
milicininkams po 200 rub., 
yra tokių perdėtinių, ką mo 
ka 11000 rub., tai patįs pa- 
mislykite, kuo gali išmokėti; 
plėšia nuo gaspadorių pas- 
kutini. rublį. 

L. G, D. 
I Širdingiausiais ir gražiau- 
sias pasveikinimas šv. Kalė- 
domis ir Naujais Metai" Mo 
čiutės Lietuvos pasiųsta 
$5,000.00 Lietuvos Raudo- 
najam Kryžiui. Kaune. 

Pirmiaus paskelbta 
* 

$6011.09 
Sveikina šv. Kalėdomis ir 

Naujais Metais: 
1. Brooklyn N. Y. Skyr. 25, per Jak. Ginaitis 25.00 
2. Racine, Wis. Skyr. 15, 

per M. Kasparaitis 35.00 
3. Newburyport, Mass. 

p. K. Kinderevičia 10.00 
4. Millinocket, Me. 

p. V. Mokauskas 5.00 
5. Shenandoah, P. Skyr. 

: 67, p-nia M. Valaitienė ir S. 
LA. 23 kuopa $10.00, 
viso 14.60 

6. Chicago, 111., Kur. J. 
J. D. Razokas 2.00 

7. Chicago, 111. Dr-tė D. 
Liet. Kun. Vytauto, per A. 
Stukis 100.00 

8. Chicago, 111. p. Jonas 
Griksas 5.00 

9. Melrose Park, 111. 
p. Fr. Lipinski 10.00 

10. Baltimore, Md. Skyr. 
7, per p. M.. Bartuškienė 
a) Dr-stė Didž. Liet. Kun. 
Mindaugio 50.00 
b) Amalg. C. W. of Am. 
N. 218 66.63 
c) Naujų nariu mokestis 
31.00. Viso 147.63 

Viso labo $6,365.32 

Paėsta .... $5,000.00 
Kasoje liekasi pas B-rą 

J. Kulį $1,365,32 
Gerbiamieji skyriai L. G. 

D., malonėkite nevilkinant, 
prisiųsti Centran visus pini- 
gus, kuriuos tik turit ant 
rankų savo skyrių kasoje, 
nes rengiasi pilna atskai- 
ta su visomis inplaukomis ir 
išplaukomis. 

Tikimės, kad gerbiam. 
skyriai. L. G. D. pasiskubins 
tai atlikti dar prieš Naujus 
Metus.— 

n*. •; 

Dr, A. L. Graičunas, 
Centro Sekretorius. 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
HrChZ-ChC (3-OCH3-OJ3 m"5-čH3-fH"m-rc fr 

(Tąsa) 
PRANEŠIMAS IŠ 
WASHINGTONO. 

9) Kaimai: Trakiškių, Baliu 
čių, Burokų, Uzukalnių, 365 
halsų. 

10) Kaimai: Giluisūi, Vai- 

poniskių Mergttfcrakių, Mcr- 
gutrakių dvaras, 156 balsų. 

11) Kaimas: Raštinių, 56 
balsų. 

12) Kaimai: Yilkapėdžių, 
Vidugirių, Pelelių, Pelelių dva 
ras, 544 balsų. 

13) Kaimai: TaimpCio, 2a 
gariskių, Zotvados, Gtjnkliškių, 
AngL.čs, 407 balsų. 

To thc Forcign Officc to bc 
| transmitted to thc Sitpremc 
jf Bri+ish Military Mission. In 

Kozmo. 

Petition of tlie inhabitants 
of tlu Shccrvinty volost. 

We are niust respectfully 
and cxtremely gratęful to the 
British Military Mission for 

| attending te our petition and 
: sending their representative lo 

Sheęrvintv on August 17tli. 

VV'e vvere uospeakably rejoiced 
to karti that the British Mili- 

(tary Mission wonld save tp 

! froni the Poles arbitrary pro- 
■ ceedings. Hovvever, 011 the next 

ckiy the Poles arrested the f-ol- 
k.vving persons: the functiona- 
ry temporarily executing the 
d.uties of delegate of the Of- 
fice of Agriculture and statė 

possessions. the eleeted ehief 
chairman and meniber of the 

Sheervinty volost local self go- 
'vernnient and the eitizen Pe- 
trauskas. B e f ar e their arrest .'j 
strictest visikui 11 \vas 

i 
•alected in tlieir J 

respective Ii uses, \vith ut ex- 

cepting the ąuarters of thei 
public institution. The ssareh 
having disclosed nothing offen 
sive in regard to tlieni, thev 
said that the persons above 
meniioned \vere arrested as 

hosfeftgcį for the purpose of 
liberating some unknovvn 

! Poles, arrested aecording to 

them by our commandant ( ?). 
i VVlien the latter renuired them 

to give the names oi the arrcs- 

! tecl Poles, they were net able 
J to 'do so, as out* commandani: 
kad no Poles \vhatev>er under 
arrest. After keeping us three 
for twenty hours in seclusicn 
in a dark room (3 — 4 x 3^ 
arshines) with doors and win- 
dovvs elosely shut, they set us 

free without a \vord -o,f xpla- 
nai ion as to the causes >f sneh 
illtreatment. 

\\ e also declare that direct- 
lv after the departure ( the! 
representative of the British 
Militarv Mission from Siieer- 
vinty on Angų s t 17th, t\vo Po- 
lisu companies \vith niachine! 
guns arrived liere and set to 
work about their evil doings. 
VVe therefore most resjreetful- 
ly beg the British Militarv Alis 
*. i 
sion to reseue us as soon as pes 

sible from the Polcs' arbitrarv 
| 

(acts. 
In the name of the inha'bi- 

! tants of the Sheervinty volost I 
the loeal elected chief (\ als- 
čiatis) (signed) Žukauskas. 

I hereby certify the signa- 
ture of the Sheervinty Vals- 
čiaus and petition. 

The Military Coniandant to 

Sheervinty, 'jfficer (signed) 
Posiunskas. 
Sheervinty 1919 August 19th. 

Pranešimas. 

Cervaniai Rugs. 27 dieną 
lenkų iegioninkai (15 kareivių 
ir 1 karininkas) atakavo lietu- 
vių kareivius, kurie saugoje 
Rokiškį, b. t po valandos kovot 
buvo jokių nuostolių. Lenkams 
nušauti ir 3 sužeisti; mums ne 

buvo jokiu nuostolių. Lenkams 
matyt, rupi paimti šia vietą, 
nes čia yra geras .iltas Nėric's 

[upės. Lenkai (3 raiteliai) už- 
puolė mūsų, kurie saugojo tilta 
bet jie buvo po 10 m. atmušti. 
Ši kova buvo rugs. 5 d. 11 vai. 
vakaro. Būrio vadas Jurgis 

Smalys sak^, "kad ir 50 lenkti 
butų mus užpuolę, mano vyrai 
butų visus jur:s nugalėję!" 
Smalys -norėjo užpulti Musnin 

Nkus ir atimti lenkams tą mies-i 
telį, nes ten gyvenc daugiau li" 
tuvių, negu lenkų. Skundžiasi, 
kad jo Komandatitas neleidžia 
jam užpulti šį miestelį. Žmonės 
pasakoja, kad lenkai pasitipn- 
nę Musninkuose savo jėgas, 
nes gavo iš Vilniaus 200 nauju 
kareivių. Netrukus lenkai keti- 
na užpulti šita vietą ir atimti 
lietuviams. Lenkai platina či-o 

nai visokias paskalas apie Lie- 
tuvių valdžios nuvertimą, Len- 
ku Lietuvių Uniją ir t. t. Iš 
'Musninkų praneša, kad lenkai 
visokiais budais {>ersekioja lie- 
tuvius. Dabar jie darą tokius 
"popierius" kur privers lietu- 
vius pasirašyti, kad jie stoja už 
lenkus. 
Širvintų komandantas A. Po- 

džiunas pasakojo apie atsitiki- 
mus Širvintuose. Valgomus 
daiktus, kurių buvo atsiuntę 
mūsų našlaičiams is Amerikos 
pavogė lenkų legioninkai (Pil- ̂  
sudiskio komandos), o paskiau 
už pinigus pardavinėjo tą nn» 

vardintų kūdikių valgį grobi- 
kams Širvintų lenkams. 

Komiteto narius Žukausku 
ir tt., paskirtus dalinti valgius 
irgi suėmč; jiems atėmė visus J 
raštus ir sudegino, ar kitaip / 
panaikino. I 



IS STVEM UETĮiVIU MEKOJE' 
TA KYBOS POSĖDŽIAI. 

Dabar posėdžiauja V. Tary- 
ba. Pirmomis dienomis, kada 

naujasis premjeras savo dekla 

raciją skJtė ir frakcijos savo 

pareiškimus darė, Kauno "i- 
suomenė ir spauda V. Tary- 
bos i>osėdžiai buvo lyg susiv!o- 

mėjusi. Bet greitai visi atsalo. 
Net Vallzios oficiozas V. Ta- 
rybos posėdžius aprašinėja 5-7 
dienom vėliau. 

O V. Taryba vis dėlto posė- 
džiauja. Šis tas ir įdomaus yra. 
Pavyzdžiui, V. kontrolieriaus 
p. Zubrickio pranešimas. Įdo- 
miausia čia buvo tai, kad bent 
apyčiupom galima buvo suži- 

noti, kiek valdžia išleidžia pi- 
nigu. Pasirodo, kad apie 60>J 
visu išlaidų sunaudojo Apsau- 
gos Ministerija — 85 mil. pa- 
ti ir 20 mil. per Tiekimo Mi- 
nisteriją. Toliau eina Prek. ir 
Pram. Ministerija su 22% mil. 
mk. arba 13'^, žemės ūkio su 

7J/» mil. mk., finansų min. 2, 7 4> 

mil. ir t. t. Žodžiu, keturiem?! 
mėnesiams Lietuvos valstybes j biudžetas siekia 175 mil. mk., 
taip kad metams išeitu 525 mil. 
mk. I 

Bet V. kontrolieriaus prane- 
šimas taip pat parodo, kad jis 
nevisai gerai savo pareigas 

supranta. Vieton objektyvaus 
pranešimo apie tai, ar atskiros 
ministerijos arba įstaigos ata- 

tinkamai, sulig sąmatomis, ir 
teisingai pinigus eikvoja, V. 
kontrolierius nuolat darė ek- 
skursijas į jam visai nepriklau' 
Somas sritis, t. y. reiškė savo 

nuomonę, kiek ta ar kita įstai- 
ga "naudinga" ar "nenaudin- 
ga,'' ir tuo budu kontrolierius 
virto vienų įstaigų advokatu, 
kitoms — prokuroru be to, ro 

d s, V. kortyrolier'aus pareiga 
žiūrėti ne išlaidų, bet ir paja* 
imi. O apie tai nė žodelio nebu- 
vo pasakyta. Ta;p pat V. kon- 
trolierius nieko nepranešė, kiek 
ir kaip išlaidas daro pati V. 
Taryba ir V. Prezidentas. 

Pačiai vienų dešiniųjų V. 
Tar. V. kont-r. pranešimas bu- 
vo reikalingas yp>u' tam, kad 
turėtų t>r0£°s kritikuoti buv. 
Mitiisterių Kabineto darbus. 
Cia ypač kun. J. Staugaitis, V. 
Tarybos vice-pirmininkas, pa- 
rode visus savo demagoginius 
gabumus ir V. kontrolieriaus 

pranešimą išnaudojo tiek, kad 
I net jo frakcijos draugas Vailo- 
kaitis rado reikalingu buv. ini* 
nisterius ginti. 

Apskritai išrodo, kad tarybi- 
ninkai susirinko buv. ministe- 

1 riams kaltinti del to, tur but, 
jie ir V. Tarybos papildymo 
klausimą i patį sesijos galą 
nustutnė — kad patys vieni nie 
keno nekliudomi galėtų išlieti 
visa tai. kas per 6 mėnesius su- 

sirinko. 

KAUNO KRONIKA. 

— Naujas laikraštis. Šiomis 
dienomis Kaune išeis neparti- 
nis politikos ir visuomenės lai- 
kraštis "Tauta" kurį leidžia 
"Raštų" bendrovė, redaguoja 
p. Vyt. Petrulis. 

— Sporto šventė, Lapkričio 
1 d. Vytauto kalne, Lietuvos 
Sporto Sąjungą vasaros sezo- 
nui baigti surejngė šventę, j 
kurią atsilankė daug žmonių, 
jų tarpe anglų ir francuzų. Ne- 
didelėj Vytauto kalno salėj, 
kur buvo susirinkusi publika, 
buvo parodyta skautų, sokolų 
švedų gimnastika, boksas ir 
francuzų imtynės. Gimnastikos 
dalį pakankamai gerai atliko 
lietuvių mokyklų .nokiniai. 
"Bokso kova tęsėsi 20 minučių. 
Francuzų imtynėse dalyvavo 
Žilinskas ir Bevingas, kurie, bu 
darni tiek stiprus, kad lengvai 
gali iškelti viena ranka pū- 
dų, davė pasigerėjimo sporti- 
ninkij stipruolių išdavomis. 
Kaip matyt, visų rūšių sportas 
jau prigijo musų jaunoj kar- 
toj, tik reikia, kad jis plėstus:, 
ne tik mtetstuos, bet miesteliuos 
ir kaimuos. Čia galimą tikrai 
pasigailėti, kad sporto kėlimui 
trūksta įvairių įrankių, be ku- 
rių tinkamai negalima pasiekti 
užbrėžtų planų. Net sportinių 
drabužių nėra. Sporto Sąjun- 
goj darbuojasi sportininkas 
Džiugas, kurs, kaip instrukto- 
ris, visas minimasias sporto da 
Sis vedė, tvarkė ir auklėjo. Bu- 
tų gražu, kad p. Džiugas, pasi- 
baigus sporto vasaros sezonui, 
neužmesdamas t-o darbo, tęstų 
jį mokyklose, o musų sodžius 
iš to darbo imtų jKivyzdį. Bai- 
gę sezoną Lietuvos Sporto Są- 
junga visuomenei gal patieks 
nors trumpą savo darini ap- 
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LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondus pilna parašytąja A fc* U 
verte. Ir Laigvča Bondua pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite J j ^ArKHFlM & CO Atdara kasdien nuo 9—6 J* Cc VAJ. 

Utarninkais, Ketvergaia *335 MILWAŲKEE AVE. 
ir Snbatomis 9—9 tarp Paulina Ir Wood Sts. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. 
ANT DURU. LENTŲ, REMtJ IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevoji-nui stabų iš vidaus, po $1.50 už galoną 
CARR BROo. WRECKING 00. 

JU03—3(130 'JO. HALSTED STRKET, t'MCAGO, ILL. 

DOVANU "BIRUTES" MASKARADE 
Seredoj, Gruodžio 31mą i, 1919 

baigiant siuos n- sulaukiant naujus metus 

Pulaskio Svetaineje 
prie Ashland Ave. ir 18 gatvių. 

/ 

1NŽANGA SU \VAR TAX 55 CENTAI. 

Prasidės 7:30 valandą vakare ir tęsis net per visą naktį. 
Tai bus puikiausias maskaradinis balius, o jau juokų, juokų, tai 

500 maišų, galėsite pilvus susijuosti. 

Kviečia "Birutės" Draugijos Komitetas. 

žvalgą. Kol kas svarbu pažymė 
ti, kad ta Draugija darbuojasi 
tik nuo šių metų pavasario lr j 
jau užmezge didelio ir plataus j 
darbo pradžia. Visą darbą kė-1 
lė ir stūmė gal visų daugiausia, 
lalxri atsidavęs tam darbui, 
Liet. Sp. S. pirmininkas Dr. 
Šlyžys. Beabejo jo padėtas trr) 

!sas, jo visados pilnas vilties 
darbas neliks be vaisių. Reikia 
tikėtis Sporto Sąjunga išaug- 
siant į milžinišką su šimtais 
skvriu sąjungą. •» i* itJ O C 

X. 

APŠ VIETA FILIPINŲ SA- 
LOSE. 

Praėjusių metų statisti- 
ka parodo, kad 70% visų 
suaugusių gyventojų Filipi- 
nų salose moka skaityti ir 
rašyti- 

Iš 10,500,000 gyventojų 
dešimts milijonų yra krikš- 
čionįs, o 500,000 dar nepriė 
mė amerikietiško krikščio- j 
nizmo. 

Taigi, Filipinuose rema-j 
žiau yra mokančių skaityti j ir rašyti, negu Graikijoj, Ita 
lijoj,, Portugalijoj, Rumuni- j joj, Serbijoj ir kaikuriose! 
pietinėse velstybėse šios ša- 
lies. 

Filipinų parlamentas pa- 
skyrė dar 30,000,000 pesų 
apšvietos reikalam % 

Sulyg naujo įstatymo, 
kiekvienas vaikas nuo tam 
tikro amžiaus privalo eiti 
mokyklon. Vadinasi tieji 
geltonieji žmonės jau įvedė 
pas save priverstiną moki- 
nimą, ko dar nėra pas dau- j gelį baltųjų, kurie tiek 

j daug šaukia apie savo ci- 
jvilizacijos augštumą. 
j Dabartiniame laike Fili- 
įpinų mokyklas lanko 675,- 
j 000 vaikų, arba 54% dau- 
j giau, negu mokinosi šeši me- 
tai tam atgal. 

Augštesnėse gi mokyklo- 
jse dabar mokinasi 16.000 
i vaiką 230% daugiau, negu 
šeši metai tam atgal, 

s Dabar Filipinų salos turi 
į 4,700 mokyklų su 12,300 
mokytojų. Vis? s mokslas 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Mu.fi krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj'i. 
Parduodam už žemiausią kainą, kur kitur'taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso darbams 
yra naujausios mados. Užlaikom vis kius laikrod į 
£ius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertini} geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
rnuzikaliŠkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazl&vvski 
4632 SO. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas-: DROVER 7309. 

dažniausiai vedamas anglų 
kalboje. Mokyklas užlaiko 
vyriausybė ir parapijos. 

Filipir.ai šiais laikais daug 
darbuojasi, kad iškovoti pil 
ną, neprigulmybę nuo Suv. 
Valstijų, čia daug kas ma- 

no, kad tenykščiai gyven- 
tojai yra visiškai laukiniai, 
nuogi vaikščioja, neapsi- 
švietę. Tas visai neteisinga. 
Jie yra jau pribrendę savis- 
toviai valdyties. Ir jų apšvie 
tos statistika tą patvirtina. 

Iš Chicagos. 
LIETUVA, TĖVYNE ML'- 

SŲ. 

Po tok'u vardu gyvuoja drau 

gystė ant Town of Lake. Bet 
ir nedykai minėta draugyste 
toki vare'į nešioja — jos są- 

nariai yra tikrais lietuviais, ku 
rie niekados neužmiršta savo 

Tėvynės, — Lietuvos. Minėta 

draugystė laikė savo priešme- 
tini susirinkimą gruodžio 17, 
d. B. Maziliausko svetainėj— 
4531 So. Paulina St. Tarp kit- 
ko buvo prisiųstais Lietuvos 

Laicvės Varpo Koniisijcs Laiš 
kas su ištraukomis p. B. k. 

Balučio kablegranio (Lietuvių 
atstovybės Paryžiuje), kuris 
šaukia į kovą už Lietuvos Lais 

vę. Po perskaitymo laiško" visi 
vienbalsiai nutarė jį priimti. 
Tada F. Stasiulis paaiškino, ko 

kiu budu butų galima nors kiek 

sudėti ant Lietuvos aukur<| 
kaipo Kailėdų dovaną. Kad ne- 

mažinus dr-stės iždo, nes jau 
pereitais metais ir taip jau iš 

savo iždo daug aukavo Lie- 

tuvos reikalams, tai visi 
sąnariai sutiko sumesti patįs 
nuQ' savęs — kiek kas išgali. 

Aukavo sekančiai: 
Po $2.00: 
F. Scasiulis, J. Rainis, Al. 

Šedis, L. Mainkaitis, Ad. Zelba, 
ir Kaz. Baltikauskis $1.25; 
po $1.00: St. Kančauskis, Vinc. 
Rapolavičius, P. Urba, Ant. 

AukŠbikis, Ant. Čiapas, Juoz. 
Dikselis, Kaz. \Yenskus, Juoz. 
Kančauskis, Juoz. Jurgutis, J. 
Jokūbaitis, Yinc. Kazlauskis, 
L. J. Šimulis, Juoz. Budrius, 
Fr. Juozapavičius, Juoz. Abro 

mavičius, J. L inkus, Kaz. Pe- 

įtrc.šius, Kaz Grigaitis, B. Ma- 

ziliauskis, Juoz. Laucius žr Si 
monas Lileikis. Išviso surink- 
ta — $32.25. Reikia paminėti, 
jog daiugiaus 30 ypatų nebuvc 
ant minėto susirk Vimo, Nu- 
tarta surinktas aukas perduoti 
L. L. Varpo Komisijai su pa- 
tarimu, kad kuogreičiausiai bi- 

tų pasiųstos Lietuvos Valdžiai, 
Prie progos turiu paminėti, 

jog pereitais metais minėta 
draugystė aukavo Kalėdine ar 

|ką j Tautos Fondą — $62.00 
kas parxk>, jog ši draugystė 
neskiria partijų, bet tiktai re- 

mia Lietuvos -reikalus ir šelpia 
Lietuvą, Tė\ nę Musų, kurio? 
Vardą sau yra apsirinku?!. 

Toliaus sekė rinkimais nau- 

jos valdybos ant ateinančių 
1920 metu. — Pirmininkas, 
kaz. Baltikauskis, Pagelbinin 
kas, Laurinas 'Mankaitis, Nut. 
Raštininkas, Petras Urbas ne- 

senai sugrįžęs iš Prancūzijos, 
Finansų Raštininkas, juoz. 
Jurgutis, Iždininkas, Jonais Bal 
nis. iždo globėjai J. Jokūbai- 
tis ir J. Kripavičius, Maršalka, 
\'. Rapolavičius, valdybon iš- 
rinkta visi gabus ir geri tėvy- 
nainiai, taigi tikimės gero pa- 
sidarbavimo ant lietuviškos dir 
vos per ateinančius 1920 me- 

tus ; nors minėta dr-stė yra ne- 

labai skaitlinga sanariaiis, bet 
gerai pasiturinti ir gerai vei- 
kianti del labo Lietuvos. Gei- 
stina butų tokias draugijas pa- 
remti ir jaunimui spiestis prie 
jų. 

Susirinkimai yra laikomi kas 
trečia sereda kiekvieno mene- k- c 

sio B. Maziliauskio svetainė- 
je, 4531 So. Paulina St., ant 
8-tos vai. vakare. 
F, Stasiulis, nut. raštininkas 

L. G. 1). 17 SKYRIAUS SU 
SIRINKIMAS. 

Susirinkimas įvyks utarnin- 
k j*, gruodžio 30 d., 8 vai. vak 
]). Wodmano svet., kamp. *33 
ir Lime gatvių. Visi nariai at- 

silankykite. V aldyba. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinim&s gvarantuotas 
Vyrų lr vaikinų sluatl lr o v er kotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių lr konservatyviškų modelių $20.00 Iki <46.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų bintai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.60. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augšfiiau. Valkų siutai nuo $6.00 ir augščlau 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštoa kainos dar neatdjo. 
Męs turime daug klek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 lr augŠCl&n 
FuJl dress, tuxedo, frakai ir tp. nuo $10a ir augJCiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą Iki 9. Nedėliomis iki 8 vaL po plstų. 
Subatomis lkl 10 valandai vakaroJnsteigta 1902 

S. GORDON 
J415 ŠO. HAL3TED 8TREET 

LABAI DIDELES 

PRiKAL 
IR KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 

įvyks UTARNINKE, GRUODŽIO-DEC. 30d., 1919 
Pradžia 7:30 valandą vakare. 

MILDOS SVETAINĖJE f 
3142 So. Halsted Street. 

Kalbėtojai bus. 
DR. A. L. GRAIČUNAS, Liet. Gelb. Dr-jos rast., DR. 
K. ČERNATJSKAS, KUN. J. T. STONE, Prof. ii. L 
WILLETT iš Cbicagos Universiteto, DR. S1MON P. 
LOXG, kuris taipojau yra žynius kalbėtojas. ]o tema 
bus: "THE LĄDY WHOM I LOVE", kuri bus labai 
žingeidi. Bu$ taipojau rodomi KRUTAMIEJI PAVEI- 
KSLAI (Moving Pictures. ĮŽANGA DYKAI. 

Todėl, visi Lietuviai, atsilankykite į šias prakalbas, 
nes išgirsite daug tokių dalykų, kurių retai galima iš- 
girsti. Kviečia, KOMITETAS. 
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Reikia Sukelti T II I 
Lietuvos Paskolą! J ĮI y . i 

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

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

*'Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5l/> nuoš." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 

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

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojaus su reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildci. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bt įų už $ ir su šiuo 
laišku pasiunčiu pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatve 

Miestas 



Vietines Žinios 
Gs'lRXVS. 

Šiomis dienomis "Lietuva-' 
bendroves vedėją ir jo žmoną* 
/>/». I 'arašius, aplankė įjarnys 
suteikdamas puiku sūnelį. Mo- 
tina ir sunu: sveiki. 

Linkime kuoaeriaiisio; lai- 
u 

mes tH'ams ir jų pirmutiniam 
šuneliui. 

"BIRUTĖS" 
PRANEŠIMAS. 

Prašom visus "Birutės" i 
dainininkus, vyrus ir mer- 

ginas susirinkti ant repeti- 
cijos utaminke (gruodžio 
30 d.) 8 vai. vakaro, Mark 
White Sąuare svet., kur tu-! 
rirne rengties prie naujai 
parašytos gerb S. Šimkaus j 
muzikališkos dramos vardui 
"Išeivis", kuri bus statoma 
vasario 1 d. 1920 m. C. S. 
P. S. svetainėje. 

Visus kviečia Valdyba. 
Ant Lietuvos auku/o: i 

/ "Liet." Red. — del Lietu- 
vos Nepirgulmybės reikalų 
prisuintė $6 — Antonio 
Giedra iš Brazilijos (S. i 

Paulo pro v.) — Piet. Am. j 

— Ačiu! 
Auką persiunčiame L. N. 

F. — "L." Red, 

"BIRUTIEČIŲ" DOMAI. 

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

AUKOS f. T. VARPIT 

Tėvynainiai, mylintis savn 

Tėvynę—Lietuvą ir gausiai 
} .s reikalams aukaujantis, aną 

dieną T.. L. Varpui prisiuntė 
sekančias aukas: 

Per p. H. M. P.ntkn, Dr-ste 

Ant. Rakašiu>, per A. Karei- 

M. Stulginskis, iš Taylorville, 

Šv. Pet'roi Jlės 
St. Daugėla 
Y. Klimas ... 

$30.00 
15.00 
5.00 

va, pridavė 5.00 

Tll 15.00 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senesnę, 
kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus sviruoja- 
te nežinodami, kur gera ir saugi larbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes galime pasa- 
kyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gerą mo- 

kesti gražiose apystovose. Ji bus globoje puikiausių mo- 

terų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- 
tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgiu, kuriais 
ji gali gėrėtis parūpintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, 
jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu i t viktrolomis, ji 
galės šokti ar damuoii drniig* su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas ir mėnraščiu*, kurie ten yra po ranka. 
Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori įprisnusti, tai ji 
gali rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigalviais 
ir užklodcmis* Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba 
ją netyčia užkluptų lietuj tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žius ir jai bus paskolinta tai dienai sausi čevciykai ir sau- 

sos pančiakos. O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
^ik ji nori nieko nemokėdama už tai. 

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Chieago Telephcne kompanijos ofisuo- 
se. Niuo tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios Sveikata yra rūpes- 
tingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji esti po malonia prie- 
žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigelbsti 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 užmokesniu, išbuvus prie 
kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė į era 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 j musų lavinimo skyrių pn. 311 W. \Vash- 

irogton St. ir pasižiūrėkite patjs, kokios pageidaujamos vie- 
tos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 
kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriuj, gali gauti vietą 
arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šilą jdomią 
darbo viet.i, tai ateikife, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "Booklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 

DEPARTMENT 
9TH FLOOR 

311 W. WASHINGTON STREET 

Telephone No. "OFFICIAL 300". 

J. Klikna, iš Binghampton, N. 
Y 5.00 

f. Klimas, iš Springfield, O. 
5.00 

R. Zaura, iš Madison, Nebr. 
5.00 

Dapildančią auką, per "Lie- 
tuvos" redakciją, prisiuntė šie: 
J. A. Raukus, iš Mihvaulcee, 

Wis 5.00 
D. Diskavičius, iš Torrington, 

Conn 2.00 
Visiems aukautojams, vardu 

T ietuvos ir visas Lietuviu tau- c 

tos, Lietuvos Laisvės Varpo 
Komitetas taria nuoširdų ačiii. 

/-. /-. / 'arpo Komitetas. 

TOYVN OF LAKE, 

Susivieni jimo Amerikos Lu 
tuvių Kareivių pirmos kuopo; 
priešmetinis susirinkimas nesi- 
bus gruodžio 2() d., 7:30 vai. 
•vak. ]). Ežcrski' svet., 46ta ir 
S. Paulina gatvių. Visi nariai 
atsilankykite. I 'aldyba 

Pasidaugino vagystės ir už- 
puolimai. 

Paskutiniu laiku Chicago 
je pastebėtinai pasidaugino 
Įvairios rūšies vagystės ir u£ 
puolimai. Apskr. kalėji- 
mas užpildytas prasikaltė- 
liais; 52 kaltinama žmog- 
žudystėje. 

Naktį gr. 23-4 d. 'vagiliai 
išplėšė $25,000. Kalėdų nak 
tj veikė apie 200 "ekstra" 
policistų civiliuose drabu- 
žiuose delei apsaugojimo 
miesto gyventojų nuo vagių. 

NUO BRIDGEPORTO. 

Susivienijimas draugysčių 
administracijų ir delegatų, 
laikys priešmetinj susirinki- 
mą gruodžio 29 d., 1919 m., 
7:30 vai. vak. P. Wodma- 
no svetainėje 3251 Lime St. 
Meldžiam visų draugijų ad- 
ministracijų ir delegatų su- 

silenkti, nes bus galutinis 
nutarimas kas del Mirgos 
Organizacijos prisidėjimo, 
del statymo svetainės drau- 
gijoms ir rinkimas naujos 
valdybos ateinąnitiems me- 

tams. 
Pasarga: Draugijų nutari- 

mų raštininkai meldžiami 
paduoti savo vardus, pavar- 
des ir adresus Susivienijimo 
nutarimų raštininkui. 

Pasiliekam su pagarba, 
Susivienijimo Valdyba. 

Ant Tėvynės Aukuro: 

L. Gv. D. L. K. Vytauto 
savo priešmetiniame susi- 
rinkime gruodžio 21 d. su- 

aukavo Lietuvos Raud. Kry 
žiui sekančiai: 

Iš draugijos iždo — $25.- 
00. J. Maziliauskas—$5.00. 

Po $2.00: A. Stukas, S. 
Kunevičius, L. Navitekus, 
M. Malinauskas, J. Enin- 
gis. 

Po $1.00: W. Backaus- 
kas, J. Žukauskas, P. Žiū- 
kas, B. Rutkauskas, K. Mik- 
nius, F. Kunevičius, T. Ske 
ris, B. Jankauskas, V. Jan-Į 
kauskas, J. Globis, P. Bag-j 
donas, F. šneukšta, J. Ged- 
vilą, A. Pužas, M. Ciuzas, 
A. Galinskas, J. Jurions, S. 
Kvedaras,' A. Jablonskis, 
F. Šatkus, P. Mačiulis, S. 
Šileikis, P. Darauskas, M. 

Į Pranaitis, B. Arcunas, J. 
Budrikas, J. Petraitis, J. Na 
viekas, K. Visockas, V. An- 
tanavičia P. Norvilą, P. Nau 
sieda, S. Milenis, J. Stane-| 
vičia, K. Jatkus, M. Kava- 
liauskas, J. Zuris, K. Barb- 
lis, J. Kanavierskas, A. Mi-j 

.'šeika, J. Lesius, K. Rupšis,1 
•F. Lesius, K. Andžius, K. 

Pupelis, J. šlikas, P. Le- 
sius. 

Po 50 c.: J. Buzas, J. Za- 
karas, J. Aksutis, A. Kace- 
vičia, K. Paulauskas, P. Kan 
čius, A. Rakukas, S. Poce- 
vičia, M. Urbons, J. Braz- 
da, A. Černauskas, A. Rač- 
kauskas, K. Butvilas, J. Ki- 
beklis, J. Rimkus, J. Mi-1 
lius, J. Barčius, J. Samsar-1 
pis, S. Petrošius. Smulkiu 
$2.25. Viso labo $100.0(h 

Antanas Stukis, pirm.. 
S. Kuneviče, rast 

L. G. D. 5.000 LIETI VA!! 
DAR 5000 AMERIKAI! 

L. G. D. prižadėjo Lietu- 
vos Raudonajam Kryžiui 
10.000 doi. Kalėdų dovanė- 
lės. Kalėdos jau praslinko 
da tik 5.000 pasiųsta Lie- 
tuvai. 

Gerbiamieji L. G. D. na- 

riai, dar metinės šventės ne- 

pasibaigė, dar dovanas mes 

perkam vienas kitam. Taigi 
atsiminkim, kad 5.000 dol. 
yra musų nareiga sudėti kuo 
greičiausiai, kaipo pažadėtas 
dovanas. Mes reikalavom, 
kad Gerb. Centras pasiųstų 
tuos pinigus, kurie buvo in- 
plaukę išangščiau. Centras 
musų reikalavimą išpildė, ir 
mes turim pripažinti, kad 
Centras skaitosi su musų rei 
kalavimu ir rūpinasi, kad 
butų kuodaugiausiai aukų1 
pasiųsta Lietuvos R K. 

Taigi aš turiu už garbę at 
sišaukti Į L. G. Dr-jos sky- 
rius, Chicagoj ir apielinkė- 
se, prašydamas, kad kuo- 
veikiausiai butų perduota 
Centran tie pinigai, kurie 
randasi pas vietų kasinin- 
kus. Ir kad jie imtųsi stro- 
pesnio veikimo, idant trum 
pu laiku sudarius pažadė- 
tus 5.000 dol. 

As tunu viltj, kad ger-, 
biamieji skyrių nariai ir rė- 
mėjai supras reikalingumą, 
visi kaip vienas ir ranka ran 

kon visi išvieno dirbsime. 
M. K. Šilis, 

L.G.D.Chicagos Apsk. rast. 

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

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

Bikus Johan 
Baitis Pranciškus 
Bardantiskas Jonas 
Banuska Jozef 
Deris Mikola 
Kazlauskas Antanas 
Litwin Kat^zyna 
Markūnas M. 
Misevich Alfons 
Povilonis Charles 
Sllavinski Mr. 

NUO WEST STDES. 
Lietuvos Ūkininko Draugi- 

ja laikė savo priešmetinį susi- 

rinki gruodžio 21 d. M. Mel 

dažio svc. ;nSje, 2242-44 W. 
23rd PI. Buvo perskaitytas lai- 
škas nuo T.. G. Draugijos iš 

Centro, kviečiantis prisidėti au 

komis prie Lietuvai Gelbėti 

Draugijinę Dr. S. Biežis pata»- 
rė paaukauti iš iždo; po svars- 

tymo likos nutarta paaukauti iš 
iždo $25.00 ir liuosai parinkti 
susirinkime. 

Nariai bei narės aukavo se- 

kančiai: , 

Jonas Aleliunas $5.00 
Po $2.00: 
F. Jvoška, Al. Ambrazevi- 

če, Jonas Matdionis, J. Stan- 
keviče, Ant Pauksriis. 

Po. $1.00: 
B. Baltrūnas, J. Mackevi- 

če, D. Kunce, B. Nedvaras, F. 
Gricius, D. Slapialis, J. Lin- 
kus, J. Budkis, P. Lapaucius, 
N. N. F. Sungaila, M. Buciu- 
nas, L. Gabris, A. Pocius, E. 

Vitartaite. 
Smulkesnių aukų surinkta 

$11.19. Iš iždo Lietuvos L ki- 
ni tiko l)r-jos $25.00. 

Viso aukų pasidarė $66. 19. 
Aukos tapo perdu tos Anta- 

nui Jorudui, pirm. L. G. 1). 2— 
ro skyriaus. 

Vardu Lietuvai Gelbėti Drau 
gijos tariam širdingą ačiu 
aukautojams, Lietuvos Ukinin 
ko Draugijos nariams bei na- 

rėms. 

Aukų rinkėjai: 
Elena ritartaite, Antanas 

I Ink n 

AUKOS L. G. D.-JAI. 
Dr-tė Aušros Vartų šv. 

P. M. V. ir M. laike prieš- 
metinį susirinkimą gruod- 
žio 14 d. Apsvarsčius savus 

reikalus, tapo perskaitytas 
L. G. Dr. laiškas. Nutarta 
parinkti aukų tarpe narių; 
tapo surinkta 22 dol. Auka- 
vo sekančiai: 

Po ?2.00 P. Grigaliūnas, 
J. Milkinas, M. Jesnauskas, 
B. Bukauskis, M. Svarnavi- 
če. Po $1.00: A. Pūkis, K. 
Kiškunas ,K. Saunoras, S. 
Šinkeviče, J. Kiškunas, J. 
Virbickienė. U. Jurkienė, V. 
Gricienė, A. Švedienė. Po 
50c.: Šidlauskis, B. Gogis, 
A. Kiršienė, D. Stogis. Po 
25c.: M. Biežis, A. Ketur- 
akis, J. Pilipaviče,, M. Rau- 
ba. 

K. Beržanskis. 

KLATDŲ PATAISYMAS. 
Skelbiant Lietuvos Laisvės 

Varpo išleistuvių aukas Įsis- 
kverbė sekančios klaidas: 

A. T.. laukas iš South Bend, 
Ind. $50.00. Turėjo bu t i A. L. 
Li.kas iš Chicagos. J. Račiū- 
nas $10. Turėjo buti $20. Y. 

Kliebaitė aukavo $5. Turėjo 
buti V. Kėbaitė. 

Vardai ir aukos, kurie pcr- 
klaklą nebuvo pagarsinti. 
Dr-stė Šv. Roko .... $50.00. 
M. K. Šilis $5.00. 
J. M. Valantis $1.00. 
A. Šukys iš Cleveland, O. 

....' $5.00. 
Lietuvos Laisvės l'arpo Komi- 
tetas. 

_____ 

ATITAISYMAS. 
Paskelbime Dr. Apš. 

Brolių (West Side) — 

"Liet." num. gruodžio 19 d. 
— pasakyta: "Pinigai ran- 

dasi pas A„" turi buti pas 
A.. Jarudą. Parašas: Anta- 
nas JoJonudas — turi buti: 
A. Jorudas. 

Pa j ieškau švogero Ignoco 
Miltaikio, kuri gyveno Kagit- 
viškių sodos, Ignoco šlusnio 
ir brolį Miltona gyveno novso 

džio sodą jie patis ar kas juos 
/.ino atsišaukite Kazimieras 
Mazonu 4543 California Ave., 
Chicago, 111. 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolie- 

te. Biznis išdirbtas 14 metu. Pardavi- 
mo priežastis savininkas eina j kita 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me- 

džiais. anglėmis, koksais ir kitu ko 

ant visų metų. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algmino\vicz, 
223 Casidy Ave.. Joliet, 111. 
Telefonas Joliet 3961. 

PAJIEŠKAŲ KAZIMIERO ŽADLAUS- 
ko, pirmiaus gyveno Philadelnhijoj, 

o dabar nežinau kur. Turiu labai svar- 

bų reikalą, gavau laišką nuo jo tėvų. 
Jie labai jo pasigenda. Malonės jis 
pats ar kas j} žinote pranešti sekan- 
čiu adresu: JONAS JUŠKA, 822 W. 34 
Place, Chicago, 111. 

REIKALAUJAME 

200 TVfOLDERIU IR ŠIAIP DARBI- 
NINKU BEI AMATNINKU. DIDELI 
NAUJI KONTRAKTAI CHICAGOJ^ 
DARBININKAI UŽDIRBA DIDELIUS 
PINIGUS. NERA JOKIO STREIKO; 
NEMOKAMAS NUSAMDYMAS. KL- 
AUSK: pn. 68 W. HARRISON STR„ 
CHICAGO, ILL. 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA MERGINU, MOTE 
RU IR BACH DARBINIU- 

KU. 

prie operavimo punch presserio, paty- 
rimas nereikalingas. Lengvas ir svarus 
darbas ir galima išmokti j trumpą 
laika. Gera mokestis besimokinant. 
Patyrusios merginos uždirba 
iki $30. j savaitę, darbas nuo šmotukų 
Extra bonus pastovioms darbininkėms 
Moka kas savaite, šviesi dirbtuvė, kuri 
kfitik pastatyta, turi visus naujausios 
gadynes parankumus darbininkams, 

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

Yictor Manufacturing and 
Casket Co. 

r.7no roosevelt road 

REIKALAUJAMA anglių mainle- 
rii.i su šeimynomis ir nevedusiu j Ken 
tucky valstijai. Didelis užmokestis, už 
gavimu darbo nereikia mokėti. Strėlini 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

REIKALINGA MERGINA, 
Reikalinga jauna inteligen- 

tiška mergina j dentisto ofisą 
už pagelbininkę su biznio pa- 
tyrimu. $25.00 į savaitę. 

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

Telefonas Canal 222. 

Reiaklaujama "can laheles" 
Gera užmokestis: pastovus dar 
bas. 

2226 So. La Salle St. 

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

Jerry Lenoskv, 
2444 West 46th Place., 

Chicago, 111. 

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

TIKRAI -GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma vareme 
degtinę ir alų. šioš formutos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštų. Pasiskubins 
greitai. Prislųskite mums $1. moncy 
orderių, pinigais arba pašto ženklia- 
lials. 

W/LLIAM KLAEa INSTITUTE 
DEPT. 57 MZLVVAUKEE. W/S 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Utomach Rltters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrį 
ir geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą; 
skauda po krutinę, vk'.urfų užkietėjimą skilvio nedirbimų neskanaus atsirugi-1 
mo neturint apetito, galvos skausmu, 
strėnų ir inkstų lr taip toliaus. Salutea 
Stomach Bitters viską, prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bltterls lš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, lr nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymų kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrų ir aiškų saVo antrašą ir raS;*kit 
taip: 

SALUTE MANUFACTI'RE 
P. A. BALTRANAS CO., ~ 

316 W. 31 st St., Chlcago, III. 

Pradėk Nauju? Metus su tobulu akių regė- 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per visus 
metus, kas tau gali Imti naudinga. Toliregystė 
prajalinama. Pasitarki!; su manim prieį ei- 
nant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

Oerai pritaikinti akiniai prajalins akių įr 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prajalinama, pasitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE.. CHICAGO 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tėmy 
kits į mano parai)! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak, 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienom. 

rnones: lards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZ APAITIS, R.Ph. 
DRUG STORiE—AP77EKA 
Pildome Visokius Receptus '.G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofl-as: 1757 W. 47 St. Bou!G7ani ICO 
Of. Vai. 10 ryto Iki 2 po piet. ir 6:*0 
iki 8:30 vak Nedėh 9 Iki 12 dien» 
Namai: 2914 W. 43 st. McKiulev 2(3 

D K. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10900 Michigan Ave. 

Telefonas Pnllinan 342 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723. 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 4712 S. Ashland Ave. 

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

po pietų. 7 iki 9 vale. 
Rezidencija: 3?,36 W. CCth St. 

Telephone Prospect 8585 

Telephnne Yards 1532. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS ; 

"* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ciytlo visokias iigas moterį, vaikų ir Tyri) 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paMaptingas gynj ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGG 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams. žinomas per 16 metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo astrias ir chroniškas li- 
gas vyrų, moterų ir vaiKų, pagal nau- 

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

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street. 

Valandos: nuo 10—12 f.ietų ir 6—8 
vakarais. Telefonas Canal 3110. 
Gyv." 3112 SO. HALSTED STR. 

\'alandos: 8—9 ryto tiktai. 

Telef hone Drover 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUyiS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarimu. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

VALENTINE DRESS- 
MARlNG COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, designing, die- 
no-.is ir vakarais del b'znio ir namų. 
Paliudijimai išduodami ir vkios parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti pat»rim4. 
2407 W. Madison St. 6205 So. 
Halsted St 1850 VVella Street 

Tet. Yarita 3654. 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos kc 
legijg; ilgai praktika- 
vusi Pennsilvanij< j 
liospitalėse. Pasekmių 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rod^ 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
8113 80. Halsted 

(ant antrų lubij) 
CHICAGO, ■ ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 

AKŲSERKA, 

Mio 6 iki 9 ryto ir 7 iki vilai vakaro, j 

UK. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Speciališkumas. 

1229—19tb Ave. Tel. Cicero 3636 
Ofisas: 49th Ct. prie 13-tos. 

Telefonas Cicero 49. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja Jau 27 metai. 

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

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

6—8 vak., Nedėl. 9—2. 
TELEFONAS VAROS 637. 

Teler-hone Drover S052. 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3fc„l HALSTED ST„ CHICAGO 
Valanilos: nwo 10 ryto iki 8 vakare, 

Nedėliomis fagal sutartį. 

DR. JOHN N. THORĮPE GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1637 W: 51ma Ir kamp. Marshflel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1167 

ruoiie v.anai ii/. 

DR. CK. KLIAUGA 1 
DENTISTAS 1 

Naujienų Name. | Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vak. i 
1739 SO. HALSTED STREET | 

CHICAGO | tiJIIIIIIlilUJIIIiniMlIllMiHUiiiitimm..-."-.'— — 
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