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Gaminetti reikalauja aštres- 
nio istatvmo ateivystei. 

Rengiasi prie visuotino sraiko Anglijoj. 
CAMINETTI REIKALAU- 
JA AŠTRESNIO 1SSTATY- 

MO ATEIVYSTEI. 

Washingfcon, D. C., gruo- 
džio 14 d. — Vyriausis atei- 
vystės biuro komisininkas 
Carninetti savic metiniame 
pranešime, tarp kitų patari- 
mų, pasiūlė įsteigti dadėti- 
nio darbo sekretoriaus pa- 

dėjėjo ofisą su jurisdinkci- 
ja ant visų ateivystės daly- 
kų, deportavimą svetimšalių 
vengusių kareivystės parei- 
gų ir sustiprinimą pasienių 
sargybos neįsileidimui nepa- 
geidaujamų žmonių. 

Caminetti'o' sumanytais 
ateivystės įstatymas pripa- 
rodymą įsileistinumo deda 
priederėn tiems, kurie no- 

rės ateiti į Suv. Valstijas ir 
reikaulauja registaravimo vi 
vų ateivių. 

ANGLIJOJ RENGIASI 
PRIE DIDELIO STREIKO 

VASARYJ. 

Londonas, gruod. 13 d. — 

Taip vadinamas trigubasis 
susivienijimas, susidedąs iš 
gelžkelininkų, angliakasių ir 
transporto darbininkų ren- 

giasi prie visuotino streiko 
vasario mėnesyj. Svarbiau- 
siu reikalavimu žada buti 

susivienijimas kasyklų. 

JAPONIJOS MILITARIS- 
TAI SUMUŠTI. 

Tokio, gruod. 8 d. (Pavė- 
luota) Dabartiniu laiku Ja- 
ponijoj laukiama didelių 
permainų, kurios daug reikš 
pasaulio ateities taika: to- 
limuose rytuose. Bėgiu pas- 
kutinių trijų savaičių vaiz- 
bos ir taikos šalininkai už- 
davė paskutinį smūgį mili- 
taristams ligšiol valdžiu- 
siems šalį. 

Sibire jau nebus daugiau 
Japonijos kareivių ir mintis 
valdyti Aziją Japonijos mi- 
litaristų spėka tapo atmesta 
visai. Paskutiniame pataria- 
mosios tarybos susirinkime 
premieras Hara visiškai įvei 
kė karės ministerį, kuris rei- 
kalavo daugiaus kariumenės 
Sibiran. 

Šiandien geriausieji Ja- 
ponijos elementai mato, kad 
Japonija negali pasilikti at- 
siskirsi nuo likusio pasau- 
lio ir kad ji Sibire ir Chi- 
nuose turi veikti išvieno su 

Amerika. 

VOKIEČIŲ ATSAKYMAS 
TALKININKAMS PASIUS- 

STAS I PARYŽIŲ PER 

KURJERĄ. 

Londonas, gruod. 13 d.— 
Vokiečių atsakymas į dvi 
talkininkų noti vakar vaka- 
re tapo pasietas j Paryžių 
per pasiuntinį, kaip paduo- 
da Berlino bevieline žinia. 
Vokiečių misija apleis Pa- 
ryžių nedėlioje. 

PATARIA DARBININ- 
KAMS SAVO TEISIU 
JIEŠKOTI POLITIKOS 

KELIU. 

Washington, D. C, gruo- 
! džio 13 d. — Am. Darbo 
Fed-jos unijų prezidentai 
suvažiavime priėmė princi- 
pų paskelbą. Joje raginama 
darbininkai jieškoti savo 

nuoskaudų atitaisymo poli- 
tiniu spaudimu, turbut, per 
dabar gyvuojančias parti- 
jas, kadangi apie darbo par 
tiją nieko neminima. 

Šitą paskelbą užgiria A. 
D. F. prezidentas S. Gom- 
pe 

Kainuosiu# Pasmerkia. 
Suvažiavimas pasmerkė 

kairiuosius elementus ir ra- 

gina darbininkus padėti nai 
kinti "pragaištinguosius ele- 

į mentus" iš savo eilių. 

NITTI PRIŽADA, KAD 
ITALIJA NESIKIŠ I RUSI- 

| JOS DALYKUS. 

į Rymas, gruodžio 13 d. — 

; Užbaigdamas debatus del 
atsakymo į kalbą nuo sosto, 
premieras Nitti atstovų bu- 
te šiandien pasakė, kad val- 
džia nesidės prie tarptauti- 
nės konvencijos varžančios 
busimąją Italijos politiką. 

Jis užgynė, buk Italija ke 
tina^ti dėtis prie ginkluoto 
{siveržimo Rusijoj ir pasa- 
kė, kad buvimas dviejų gru- 
pių parlamente, socialistų 
ir liaudies, sustiprinsiąs par- 
lamentą. 

———— 

RUSIJA SIŪLO TAIKOS 
IŠLYGAS VISAM 

PASAULIUI 

Stockholm, gruod. 13 d.— 
Nežiūrint visiško užginimo 
to, kad Rusijos sovieto pa- 
siuntinio Litvinovo sueiga 
su Anglijos viršininkais Ko- 
penhagene turi ką daugiau 
kaip apsimainymą kaliniais 
ir užstatais, visgi yra tikrai 
žinoma, kad Litvinovas at- 
sivežė su savimi iš Rusijos 
savo valdžios taikos išlygas 
ne tik Pabaltijos šalims, bet 
ir visam pasauliui. 

Litvinovas, kiek yra žino- 
|ma, bent kelias tų išlygų — 

lyra perdavęs Anglijos virši- 

įninkams, su kuriais jis čia 
susiėjo, ir dabar jos yra Ang 
lijos valdžios rankose. 

Tarp tų išlygų žinomos 

yra šitos: 
i Sovietinė valdžia prisiima 
užsienines senosios Rusijos 
skolas; atiduoti karlaivius 
esančius dabar sovietinės 
•valdžios rankose, jei talki- 
Ininkai sutiks padaryti Bal- 
tąsias juras neutaralėmis. 
Antra vertus, Litvinovas pa 
sakė, kad bolševikai atsisa- 
kis sugrąžinti konfiskuotąją 
nuosavybę rusams, ar atly- 
ginti jiems už jų nužudytą 
jį turtą. 

Seimininkes Vargai. 

Kiaušiniams ir sviestui pabrangus žmona nežino iš ko betaisyti valgius. 

KURALO VARŽIMAI 
PRAŠAMNTI. 

Kuralo varžymai Chica- 
goje prašalinti. Svarbiosios 
ir nesvarbiosios pramonės 
galės gauti pajiegą ar anglis 
šiandien ir galės operuoti 
normaliai. 

Visoj likusioj šiaurvaka- 
rių dalyj visi valdžios pa- 
tvarkomai suvaržantieji var 

tojimą šilumos,šviesos ir pa- 
jiegos, tapo panaikinta, bet 

anglįs bus paskaidoma pa- 
gal pirmystę iki nebus visi 
užtenkamai aprūpinti. Kiek- 
viena dirbtuvė ar apielinkė, 
kuri turi užtenkamai anglių, 
gali grįžti į normalias vėžes. 

Chicagos užmiestiniai 
traukiniai pradės reguliariai 
vaikščioti nuo šio ryto. Čia 
priskaitoma visi keliai. Kiti 
traukiniai šiaurvakarinėje ir 

vidurinėj vakarinėj teritori- 
rijose pradės normaliai 
vaikščioti nuo 1 vai. ketver- 

ge. 

40 Nuoš. Angliakasiu 
Sugrįžo. f 

Illinojaus kasyklų savinin 
kų draugijos sekretorius F. 
C. Honnold subatoj po pie- 
itų pasakė, kad jo praneši- 
mai nurodo, jog daugiau 
kaip 40 nuoš. kasyklų dar- 
bininkų yra sugrįžę dirbti. 
Bet anglies iškasimas nepa- 
siekia 40 nuoš. 

! ENVER PAŠA KURDIS- 
TANO KARALIUS 

Konstantinopolis, gruod. 
j 12 d. (Pavėluota). — Buvu- 
sis turkų karės ministeris 
Enver Paša, kaip čia pasie- 
jusios šiandien žinios skel- 
bia, tapo apvainikuotas Kur 
'distano karaliumi; Kurdis- 
tanas yra Turkijos kraštas, 
gulintis tarp Mesopotamijos 
ir Persijos. 

>WILSON PAVAIKŠČIOJA 
LAZDELE PASIREM- 

DAMAS. 

Washington, D. CM gruo- 
džio 13 d. — Dr. Grayson 
šiandien paskelbė, kad 
prez. Wilsonui yra leista 
vaikščioti po sa/o kambarį 
ir šalutinę menę po tunną lai 
ką kasdien. Prezidentas, gir 
di, apsirengiąs pats ir galįs 
vaikščioti lazdute pasirem- 
damas. 

TAIKOS KLAUSIMAS 
SENATE. 

Washington, D. C, gruo- 
džio 23 d. — Administraci- 
nės jiegos senate, pasinau- 
dodamos apsireiškusiu susi- 
rupinimu finansiniuose ra- 

teliuose del greito užsienio 
maino kainų puolimo, šian- 
dien pradėjo vėl spirti re-į publikonus atsižadėti išlygų: 
ir sutikti patvirtinti taikos 
sutartį sulig nusileidžiamuo- 
ju programų. 

Alabamos senatorius Un- 

derwood, išėjęs ant 
pagrindų 1 kaipo demokratų 
pareiškėjas, ilgoj kalboj pa- 
sakė, kad Amerikos užsie- 
nio vaizbai gresia pavojus, 
jei taikos stovis nebus grei- 
tai įvestas, jis kaltino re- 

publikonus, kad jie palaiko 
šalį karės stovyje. 

Alabamos senatorius siū- 
lė konkretų sumanymą pra- 
šalinimui nesutikimų tarp 
prezidento ir senato ir pa- 
radymui keMo taikai. Jis ra- 

gino paskirti taikomąjį ko- 

mitetą iš abiejų partijų, ku- 
ris sustatytų nusileidimą, 
priimtiną šešiosdešimts ke- 
turiems senatoriams — 

dviem trečdaliams, reikalin- 
giam užtvirtinimui — ir pre 
zidentui Wilsonui. 

Republikonų vadas, sena- 

torius Lodge tvirtino, kad 
kalbamasai neramumas fi- 
nansiniuose rateliuose del 
užsienio maino kainų dau- 

giausiai yra panaudojamas 
taikos propagandos tiks- 
lams, ir sakė, kad sutarties 
patvirtinimas mažą veikmę 
bepadarytų į dalykų stovį. 

VIENNA STOVI ANT 
ŽMOGĖDYSTĖS 

KRAŠTO. 

Paryžius, gruod. 13 d. — 

Kancleris Renner šiandien 
prasergėjo talkininkus, kad 
austrai pavirsę į žmogė- 
džius, jei maistas nebus pri- 
siųsta jiems iki sausio 21 d., 
kada visokie maistų sandė- 
liai bus išsibaigę. f 

Austrijos kancleris pa- 
sakė, kad pereitą savaitę 
nežinomas niekadėjas Vien- 
noje užmušė 6 metų mer- 

gaitę, sukapojo jos kuną i 
šmotus ir išmėtė gatvėje 
biednųjų kvartale. 

Keturios V įennos šeimy- 
nos surinko kuno šmotus ir 
suvalgė. Policijai ėmus tyri- 
nėti suvalgiusius, nekurie jų 
prisipažino, kad jie žinojo, 
ką jie valgėm 

Renner priduria, kad 
Viennoje nėra likę nei vie- 
no šuniės, katės, žiurkės, ka 
naraitės, auksinės žuvytės, 
ar kokio kito gyvulio. Išba- 
dėję žmonės suvalgė viską. 
Arklių senai jau nėra. 

Didžiausia keptuvė Vien- 
noje turėjo apie 100 arklių 
duonai išvežioti. Darbinin- 
kai bent po vieną šitų ark- 
lių užsimušdavo kasdien ir 
ant vietos susipiaustę jį iš- 
sidalindavo. 

Taip pat/ vienmečiams 
trūksta kuralo. Kasdien tūk- 
stančiais jie eina užmiestėn 
ir kerta parkuose medžius. 
Jie eina 10 ar 15 mylių, kad 
parsinešus 30 ar 40 svarią 
malkų valgiui išsivirti. 

Kadangi taikos konferen- 
cija užgynė Austrijai dėtis 
su Vokietija, tai austrai da- 
bar ir reikalauja gyvenimo 
reikmenų iš talkininkų. 

LENKAI - KLIŪTIS TAIKAI 
RYTUOSE. 

ESTONAI NESUTINKA ATIDUOTI TERITORIJA 
BOLŠEVIKAMS, 

LENKAI — KLIŪTIS 
TAIKAI RYTUOSE. 

Gyga, gruodžio 14 d. — 

Amerikos pabaitinis komisi- 
ninkas, komanduotojas Ga- 
de, tik ką aplankė Lietuvos 
sostinę, Kauną. 

Lietuvos prezidentas ir 

į valdžia kuosirdingiausiai 
priėmė komisininką, pareng- 
dami jo garbei pietus. Šim- 
tai gyventojų įteikė jam pra- 
šymus leisti jiems susirašyti 
laiškais su jų giminėmis 
Suv. Valstijose. 

Lietuvių maža kariuome- 
nė, vedama Anglijos štabo 
aficierių, taip kaip ir latvių 
kariuomenė, ne tik kovoja 
viename fronte su bolševi- 
kais, kitame su Bermondto 
vokiečiais, bet dar daugiau 
ji nukenčia nuo lenkų, ku- 
rie, matomai yra didžiausia 
kliūtimi taikai Rytų fcAu'v 

poje. 
Nuo vasaros pradžios len- 

kai tolydžio lindo anapus 
demarkacinės linijos, kurią 
buvo paskyrę talkininkai 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. 

Vilniuje ]°nkai, sakoma, 
kiek galėdami stengiasi iš- 
naikinti lietuvius gyvento- 
jus ir lietuvių kalbą. Kai- 
muose jie elgiasi dar blo- 
igiau; čia jų kareiviai be jo- 
kio atsižiūrėjimo plėšia, gy- 
ventojus užpuldinėja ir ki- 
tus užmuša. Seinuose, kur 
lenkai paėmė viršų ant ma- 

žo lietuvių garnizono, įsiver 
želiai, kaip gyventojai pa- 
sakoja, elgėsi daug blogiau 
už vokiečius ar bolševikus. 
Visos mokyklos ir klierikų 
seminarija tapo uždarytos ir 
lietuvių kalba tapo uždraus- 
ta. 

Lietuvių valdžia susekė 
lenkų suokalbį nuversti Lie- 
tuvos nepriklausomybę ir 

'jos vieton padėti Lenkijos 
i protektoratą; protektorato 
lužkrovimas ant Lietuvos ir 
yra svarbiausia priežastimi 
[lenkų gulimo ant Lietuvos. 

ESTONAI NESUTINKA 
ATIDUOTI TEERITORI- 

jĄ BOLŠEVIKAMS 

j Dorpatas, gruod. 13 d. 
į per Londoną gruod. 14 d. —T 

| Estonų delegacijos preziden 
tas Poška pasikalbėjime pa- 
pasakojo, kad sovietai kaipo 
svarbiausio punkto karinių 
užtikrinimų reikalauja, 
idant estonai pavestų neap- 
ribotam laikui žemę į šiaurę 
nuo ežero Peipus, drauge su 
visu Narvos frontu. 

Bolševikai sako, kad stra- 
teginiu žvilgsniu žiūrint ši- 
! tas okupavimas esąs reika- 
lingas tolai, kol bus pavo- 
!jus nuo užsienio kariuome- 
jnes veikiančios Estonijoj. 

Estonai nenori išpildyti 
jsii^ reikalavimų ir todėl kon 
; ferenc ija negali0 nieko to- 
; liaus veikti. Estonų žvilgs- 
jniu tokis okupavimas kraš- 
tu neapribotam laikui reik- 
tų vis tiek ką aneksavimži.s, 
0 tas yra priešinga išreikš- 
tiems apsisprendimo princi- 
pams be aneksavimo ir kon- 

tribucijų. 
Judenič Nedaro Kliūties. 

Poskos nuomone, pasikal- 
bėjus su Krasinu ir Cičerinu 
įgalima bus pasiekti sutar- 
ties. iv, 

Poška pasakė, kad jo nuo 

mone pasitraukimas šiaur- 
sakarinės Rusijos valdžios 
nepaliečia konferencijos, 
nes sulyg tarptautinio įsta- 
jtymo sąlygomis estonai ne- 

Įgalės leisti jokiai spėkai 
j priešingai Rusijai pa silikti 
ant Estonijos žemės po pa- 

darymui taikos.. 
Lietuvių delegacija, va- 

dovaujama dro. Šliupo, at- 
vyko Dorpatan vakar vaka- 
re. Ji užreiškė, kad ji yra 

1 oficialiai įgaliota padaryti 
musių pertrauką su bolševi- 
kais, bet iki konferencija 
! nenužengs tolinus priekin, 
jie neimsią oficialio dalyvu- 
mo joje. 

POLTAVĄ PAĖMĖ 
BOLŠEVIKAI. 

Kopenhagenas, gruodžio 
13 d. — Sulig žinių apturė- 
tų iš bolševikų pasiuntinio 
Maksimo Litvinovo, miestą 
Poltavą, stovintį apie už 75 
mylių nuo Charkovo Į piet- 
vakarius, atėmė iš Denikino 
kariumenės bolševikai. 

ANGLAI INDIJOJE ŠAU- 
DO Į BEGINKLĘ MINIĄ 

Londonas, gruod. 14 d. — 

Anglijos komisija, tyrinėju- 
si paskutinius maištus Indi- 
joje, papasakojo apie tokias 
žudynes, kurias girdint krau 
jas užstengsta. Tarp kitko 
jos ištyrimai parodo, kad 

Anglijos generolas paliepė 
50 kareivių šaudyti Į 5000 
žmonių minią toliai ik 
patronai pas juos išsi- 
baigs. Kareiviai išpildė pri- 
sakymą ir 500 žmonių tapo 
ant \ietos užmušti, o J.,500 
buvo sužeistu. Komisija pri- 
pažįsta šitą skerdvnę žiau- 
riausiu kareiviu darbu nau- 

jovinėje istorijoje. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkejc. 

Gražu šiandien ir gal 
utarninke. 

Saulėtekis, 7:10 v. ryte; 
Saulėleidis, 4:19 v. vak. 
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SULYG SAVO PAJIEGŲ... 
Tankiai pasitaiko girdėti nusiskundi- 

mus, kad šiais penkiais metais perdaug 
nuo žmonių buvo reikalaujama aukų. Tiesa, 
daug buvo reikalaujama, tečiaus mažai gau 
ta. Tur'out nesuklysime pasakę, kad var- 
giai atsiras vienas nuošimtis musų vien- 
taučių Amerikoje, kurie butų paaukavę 
Lietuvos ar nukentėjusių nuo karės reika- 
lams pusę tos sumos, kuri atlieka nuo val- 
gio, kambario ir apsirengimo. Atsižvel- 
giant į šio laikotarpio svarbą, tokių aukau-; 
tojų turėtų buti mažiausiai bent 25 nuoš. 

Juk, paėmus visą skaičių Amerikoje; 
gyvenančių lietuvių ir abelną sutrauką per! 
visus fondus, tai tiesiog sarmata^pamisly-1, 
ti, kad mes taip nesuprantame to didžiau- 
sio reikalo, kad mes taip negirdžiame mu-| 
sų viengenčių užjuryje 'šauksmo, kad mes, 
galop, taip nesistengiame remti neprigul-j mingos Lietuvos ir jos valdžios. 

Dabar Lietuvos vaidžia, o kartu ir vi-' 
sa lietuvių tauta, pasiryžo padaryti pasku-: 
tinį "bandymą" tarpe Amerikoje gyvenan- 
čių lietuvių. — Jei mes dabar atliksime1 
fcavo priedermes linkui Lietuvos ir lietuviui 
tautos sulyg save pajiegų, tai mes pasiro-j 
dysime ištikimais Lietuvos vaikais, — prie-1 
šingai, liksime pasmerkti ant visados. 

Tas musų išbandymas — grynai pi- 
nigiško pobūdžio. Iš vienos^ pusės mes 
turėsime aukauti, o iš kitos — skolinti. į 
Tai bus savo rųšies kvotimai musų tauti-! 
niai-pilietinio subrendimo ir prakilnumo. 
Mes privalome pasirodyti 100', laisvos) 
Lietuvos piliečiais, suprantančiais savo( 
priedermes ir Tėvynės reikalus. 

Štai pirmiausiai Lietuvos Taikos de-; 
legacija ar pasiuntinystė šaukiasi į Ame-! 
rikos lietuvius pagalbos — prisiųsti umu 
laiku 25,000 dolarių, kurie labai esą rei- 
kalingi. Su prašymu atsikreipė patsai 
Užsienio ministeris ir delegacijos pirminin- 
kas, prof. Valdemaras. 

Nejaugi Amerikos lietuviai neišpildys 
to prašymo? Nejaugi jie neatsilieps ant 
to " degančio reikalo"? 

Lietuvos Nepr. Fonde reikalingos pi-į 
nigų sumos nėra, Lietuvos Laisvės Varpo! 
ižde — irgi mažai pinigUi o Tautos Fonde,1 
nors ir yra pinigų, bet... jie laikomi ko- į 
kiems tai "ypatingiems" tikslams. 

Taigi gerų norų vientaučiai turi ant 
greitųjų suaukauti reikalingus pinigus, ar-] 

ba aukavusieji į Tautos Fondą turi paliep- 
ti, kad jų aukos butų pasiųstos ten, kur 
jos ytin reikalingos. 

Kitas labai svarbus reikalas — tai au- 
kos Lietuvos Šauliams, apie kuriuos plačiai 
jau buvo "L." aprašyta. Priegtam, kun. 
J. Žilius, kaipo Lietuvos Šaulių Sąjungos 
narys ir ingaliotinis, atsišaukė į Amerikos 
lietuvius dėti aukas Lietuvos šaulių pa- 
laikymui. Vienok plačioji visuomenė, ma- 

tomai, Šaulių klailsimą sutiko gan šaltai. 
Pasitaikė mums girdėti abejojimų, 

kad, girdi, Lietuvos Šauliai — tai, ta\p sa- 
kant. Lietuvos kunigų kariumenė. 'iokis 
spėliojimas remiamas tuomi, kad, girdi, 
kun. J. Žilius esąs tos Sąjungos narys ir 
ingaliotinis čionai Amerikoje. Tai griež- 
tai klaidingas persistatymas. 

Lietuvos Šaulius remia visos srovės 
Lietuvoje* (taipgi ir socialistai), ką matome 
iš tilpusių atsišaukimų "Darbe", "Lietuvos 
Ūkininke", "Lietuvoje". Šauliai susiorga- 
nizavo delei apsigynimo nuo priešų vidu- 
je; jie visai nesivadovauja partijiniais sie- 
kiais. Taigi ir kun. J. Žilius, kaipo ty- 
ras tėvynainis (o ne kaipo srovės atsto- 
vas), tapo Šaulių Sąjungos nariu ir ingalio- 
tiniu. 

Geriausiai mes galime remti Šaulius 
savo -aukomis. Kol-kas mes sužinojome, 
kad Rochesteryj, N. Y., įsikūrė Lietuvos 
Šaulių Sąjungos kuopelė. Tegul ta kuopelė 
bus pavyzdžiu visiems Amerikos lietu- 
viams. Kuopelės nariai savo pastangas tu- 
ri nukreipti aukų rinkimui. Panašios jai 
kuopelės turėtų susidaryti kiekvienoje lie- 
tuvių kolonijoje. 

Trečias svarbus reikalas — tai Lietu- 
vos paskolos reikalas. Planuojama Ame- 
rikoje išparduoti Lietuvos Bonų už dešim- 
tį milijonų dolarių. Kol-kas tame s reikale 
nuveikta labai mažai. Tečiaus tikimasi, 
kad greit tas dalykas bus sutvarkytas, kad 
veikimas bus atliekamas sutartyje ir kad 
plačioji visuomenė parems tą pirmaeilės 
svarbos reikalą. 

Sekančiu svarbiu reikalu yra Lietuvos 
pašto ženklų išpardavimas. Amerikon tų 
ženklų prisiųsta už šimtą tūkstančių dola- 
rių. Tie ženklai yra padalinti lygiomis 
dalimis tarp Tautos Fondo ir Liet. Nepri- 
gulmybės Fondo. Viešas parsidavinėjimas 
tų Lietuvos pašto ženklų prasidėjo gruo- 
džio 10 d. Vieno auksino markė kainuo- 
ja 25 c. 

Nupirktas markes galima bus (su tam 
tikru paliudijimu) pasiųsti saviemsiems į 
Lietuvą, kur jie išsimainys jas Į pinigus. 
Tai bus geriausias būdas suteikimui pagal- 
bos savo giminaičiams ar draugams Lietu- 
voje. 

Taigi šiais svarbiais reikalais Ameri- 
kos lietuviai privalo rimtai' ir sąžiningai 
pasirūpinti, viską atliekant sulyg savo pa- 
jiegų— 

ANGLIAKASIAI LIKOSI NEPATEN- 
KINTI. 

Nors angliakasių streikas — ęulyg uni- 
jos viršininkų nutarimo — tapo atš?uktas,j tečiaus darbininkai pasiliko tuomi nepaten 
kinti. Tas streikierių nepasitenkinimas iš- 
sireiškia tame, kad tūkstančiai jųjų atsi- 
sako pradėti darbą. — Illinojaus valsti- 
joje, gruodžio 12 d., grįžo prie darbo apie 
pusę viso skaičiaus darbininkų. Tūlose j kasyklose visai neprasidėjo darbas. Springi 
field srityje pradėjo dirbti nuo V> iki 2 
trečdalių darbininkų. Peorijoje gi 8,000 
angliakasių nutarė negrįžti darban iki 
įacionalės konvencijos atsibuvimo. Viso- 
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Fastabos- 
Išvados. 

Estonijai sovietų atstovai 
Dorpate pasiūlė taikos išly- 
gas, reikalaujant visiško ka 
rės užbaigimo. EstOnai tu- 
ri omenyje tik laikiną ka- 
riško veikimo pertraukimą. 
Svarbiausiais punktais — 

yra abipusiškos neprigul- 
mybės pripažinimas ir pa- 

reikalavimai!:, kad Estonija 
! pertrauktų visus ryšius su 

Rusijos Sovietų priešais. 
Kaip buvo pranešta, Lie- 

tuvos atstovai turėjo pribūti 
,ton konferencijon kiek ve- 

šiau. R(ikia manyti, kad ir 
.Lietuvai bus perstatyta pa- 
našios išlygos, kaip ir Esto- 

j nijai. Galimas daiktas, kad 
palaikymui lietuviuose už- 

| sitikejimo sąiungiečiai pa- 
siskubins pripažinti Lietuvą 
neprigulminga valstija. —, 

i # 4 s£t 

Vėl vokiečiai gręsia Lietu 
vai, kaip pranešama iš Ry- 
gos nuo gruodžio 9 d. — 

Penki traukiniai "geležinės 
vokiečių divizijos" kareivių, 
pasiekę Tilžę, atsisakę va- 

žiuoti toliau Vokietijon, ir 
keturi Laukiniai sugrįžę at- 
gal i Klaipėdą, grasindami 
•vėl užpulti ant Lietuvos ir 
Kurliandijos. 

Svarbu tas, kad vokiečiu I c | 

kariumenės stovykloje Ka- 
raliaučiuje tapo paskelbta, I 
kad grįžtantieji Vokietijon 
kareiviai taip pasielgė su- 

lyg jos paliepimo ir kad ji 
už Hi atsakys. 

Priegtam, vokiečiai vėl 
pasidarę žiaurus /— užpuo- 
lę net sąjungiečių misijos 
narius Šauliuose, ir vienas 
francužų aficierius likęs 
užmuštas; sąjungiečių afi- 
cieriai turėję apleisti mies- 
tą. 

Tai labai svarbus praneši 
mas. Sunka pasakyti, ko- 
kie šiame atvejyje yra vo- 

kiečių militariški planai,— 

Žinios Iš Lietuvos 
VOKIEČIŲ DARBAI. 

i Skuodas, Kretingos apskr. 
Pastaruoju laiku, kacla 

pietų Lietuvos gyventojai 
skundžiasi žiauraus ^kaimy- 
no" lenko engiami, Lietu- 
vos žiemių krašte daugelyje 
vietų taipgi panašių skundų 
vis dažniau tenka girdėti. 
Čia susispietė iš pietų ir vi- 
durio Lietuvos išsikarsčia- 
vusieji vokiečiai. Veinoje vie 
toje jie kamuoja žmones 
Kolčako ir Liveno skraiste 

'apsisiautę, kitur kokio kito 
| Kuršo barono sterble apsi- 
jmovę. Kur šiokio ar tokio 
I plauko vokiečių dar valkio- 
jasi, tose vietose paskutinuo 
ju metu labai pasunkėjo mu 

su valstybės kūrimo darbas, 
ir gyventojų vargas sykiu pa 
didėjo. 

Štai vienas iš daugelio vo | 
kiečių elgimosi musų krašte1 
pavyzdžių. 

Rugsėjo m. d. Kretingos 
apskrities komendanto įsa-' 
kymu buvo į Skuodą atvy- 
kęs jo pagelbininkas, kari- 
ninkas Rutkauskas, su j ieš- 
koti nuo kareiviavimo pasi- 
slėpusių skuodo miesto ir 
apielnkės gyventojų (t. y. 
naujokų, kuriems reikėjo ka 
reivijon stoti). Iš visų Skuo- 
do gyventojų labjau prasi- 
kaltę tame dalyke yra žy- 
deliai. Žinoma, tuoj liko 
keletas žydų suimta, bet iš 
to kilo didžiausias ermyde-- 
ris. Skuode, jau ketvirta 
savaitė, gyvena iš Latvijos 

vienok jie yra pavojingi Lie 
tuvai ir visam Baltijos pa- 
kraščiui. — Taipgi sunku 
pasakyti, ar sąjungiečiai "su 
valdys" vokiečius grasini- 
mais ar net ir įsiveržimu už 
Rheino. 

Taip, Lietuva pavojuje— 
jai gresia vokiečiai, lenkai 
ir, galop, bolševikai... 

pasibaidžiusių pora šimtų 
vokiečių; šitie "svečiai" 
Skuodo žydelių kviečiami 
.užpuolė čia pat, savo parei- 
gas einant, karininką Rut- 
kauską ir jo padėjėjus, vie- 
tos milicininkus, kelis jų, ir 
karininką R., stipriai sumu 

šė ir keletui jų ginklus atė- 
mė. Galop, vokiečiai su žy- 

1 dais atvyko prie kalėjimo, 
kur buvo uždaryti suimtie- 

Įji: vienas-kitas žydas, ir po- 
ra lietuvių; išlaužė kalėjimo 
duris ir \isus suimtuosius iš- 
leido. Vietos žemaičiai tuo 
vokiečių darbu buvo labai 
pasipiktinę ir norėjo imti 
griežtų žygių. 

Apskrities komendantui 
užprotestavus, vokiečiai lietu 
vių kareiviams ginklus su- 

grąžino, bet neliaujasi vi- 
sur koją kaišioję. Nesimpa- 
tizuoja Lietuvos Valdžiai 
kaikurie musų Įnamių kita- 
taučiai, triumfuoja ir giria- 
si, kad kol vokiečių čia bu- 
sią, jiems jokia Liet. val- 
džia negalvoj ir vokiečiai, 
jei ne šiokia, tai kitokia ser- 

mėga prisidengę negreit iš; 
Lietuvos išeis. Pažiu^ėsime- 
p?matysime. Dam. Treigys. 1 

SEDA. 

Vokiečiai čia buvo palikę 
daug bėgių siaurajam gele- 
žinkeliui daryt. Jie buvo 
išmėtyti pakeliais nuo pat 
Kalvarijos iki * Tirkšlių be- 
veik. Buvo čia palikti du 
maži lokomotyvai, dobilų I 
spaudžiamoji mašina, dina-j 
ma mašina (elektros) ir ki- 
ti baldai. Pereitą savaitę 
atvažiavo vokiečiai ir prade 
jo danginti paliktus baldus, 
bet vietinė milicija užprotes 
tavo ir neleido išvežti. Kitą 
dieną atvažiavo 25 vokiečiai 
automobilyj apsiginklavę. 
Vietinė kareivi ja žadėjo iš- 
vaikyti vokiečius, bet ko- 
mendantas, sako, pamojęs 

je eilėje atskirų vietų streikieriai pasiryžo 
atmesti valdžios pasiulymus ir tęsti strei- 
ką tolyn. 

Sulyg pr.iimto prez. Wilsono pasiūly- 
mo — angliakasiams pakėlė algą 14r, (rei- 
kalauta 60'r), bet visai nesutrumpino dar- 
bo 
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.iko (reikalauta 6 valandų darbo die- 
nos ir 5 darbo dienų savaitėje). 

Svarbu tas, kad unijos vadų konferen 
cijoje, kur buvo nutarta atšaukti stioiką, 
nebuvo vienijančios nuomonės, kadangi 
žymi dalis angliakasių viršininkų griežtai 
priešinosi streiko atšaukimui. Tečiaus 
didžiuma vadų pasitikėjo prez. Wilsono 
pažadėjimu ir pasiryžo pertraukti streiką. 

Žinoma, greita ateitis parodys, kurie 
iš unijos vadų giliau ir teisingiau permatė 
dalykus ir kurio tikrai užsitarnauja buti 
darbininkų vadais. 

Streikas liko pertrauktas, taip sakant, 
pusiaukelvje. Matosi minios neužganėdin- 
tų angliakasių, — o tas negali išeiti ant ge- 
ro. 

Tiesa, angliakasių "ponai" ir tuli uni- 
jos vadai tvirtina, kad su šios savaitės pra- 
džia visi streikieriai sugrįš prie-darbo. 

Angliakasiai šiame streike pasirodė 
galingais ii\ jeigu jie liks apviltais, tai jie 
kitą streiką davės iki galo.. 

ranka ir išvažiavęs. Vokie 
čiai ir iki šiol viską dangi- 
!na... 
■ Musų apskričio viršinin- 
kas pasitraukė pasilsėt. Gir- 
Idėti, kad valdžia liepsianti 
I ir kitiems musų vtddinin- 
Ikam.s truputį pasilsėt po 
sunkaus darbo. Kai kurie 

i šneka, kad buhalterijoj klai- 
dą padarė. O juk ne leng- 
vas tai mokslas ta buhalte- 
rija, pinigų operacijos, są- 
skaitos, — gaiva susisuka! 
Kai kurie šneka, kad musų 
komendantui Jurgio Kryžių 
atsiųsti žada iš Kauno už 
"narsumą". (Kai kurie ma- 

no, kad pritiktų geriau"Balt 
raus" kryžius). Visų šnektų 
nepanoksi... Labai jau įpy- 
ko musų žmonės ant įgalio- 
tinio Suėmimo Komiteto. 
Už rekvizuotus gyvulius, 
gludus ir t.t. nei skatiko ne- 
davė nei vienam. Vis žada 
kada nors atiduoti, žadėjo 
jis Mėsėdžio vart. bendrovei 
prekių pristayti. Paėmė nuo 

jų 16000 rub. ir lig šios die- 
nos nieko nėr. Žuti gali ir 
nežus tie pinigai, bet ir žmo 
nėms jie reikalingi; reikia 
juk ir žemės ūkio mokesčius • 

mokėti... Važinėjęs įgalio- < 
tinis karietoj, važinėjęs ko- 
mendantas, važinėjas ir — 

et! — apskr. viršininkas. 
Kvailiai žmonės — jie pyks- 
ta, kad tie gerus arklius lai- 
ko, gražius vežimus ir t.t. 
Supraskite gi* jųs, kad jie 
del to ir valdininkai, kad 
viskas jiems gražesnis, turj 
tingesnis, aukštesnis... Jus 
sakote, kad tėvynė pavoju- 
je, kad įcikia paskutinį ska- 
tiką aukoti tėvynei vaduo- 
ti. .. gal ir ius turite tiesą... 

Nežinomas. 

ŠIMONYS 
Nuo Dapšų sodos iki Ši- 

monių miestelio, 3 verstų il- 
gio ruožu, telefono vielų 
jau nebematyt, stulpų bu- 
teliukai nudaužyti, patįs 
stulpai vietomis išjudinti. 

Klausi valdžios žmonių, 
ar jau nebereikia to "vo- 
kiečių padaro", bet kur tau, 
atsako, tokį "gerą išmislą" 
naikinti, net tikimas netru- 
kus bus aparatas, tuomet ir 
mes galėsim pasirodyti "ci- 
buliuzuoti"l.. Bet Jonas ir ^ Jurgią matyt kitaip suprato 
telefono naudą ir užuot "nie 
kus per telefoną plerpti", 
sumanė iš telefono vielų ge- 
riau pasidaryti atasėjas ar 

ką kitą. , Post factum. 

Nc t::s turtingas, kuris daug 
įuri. bet tas, kuris gera; moka 
urta valdyti. 

Harmonijos Reikšme, 

Harmonija — tai Visatos 
raktas. Prie to rakto yra 
pritaikytos visos gyvos ener 

gijos. Gamtoje nėra nešan- 
claros. Visa gamta harmoni 
zuojasi. Nesimainantjs gam- 
tos įstatymai formuoja pa- 
grindą iškilmingos simfoni- 
jos, kurioj visos gyvenimo 
fazės, nuo pat konsteliaci- 
jos iki mažiausio inzekto, 
griežia savo paskirtą punk- 
tą melodiškame akorde. Ir 
sąmoningai siela visad gir- 
di šias dangiškas harmoni- 
jas. Ji jas interpretuoja 
žmonėms. Ir tiktai pagal 
tą interpretaciją protas gali 
suprasti savo pilną reikšmę. 

Visur hannonija. Nuo 
smarkaus audros staugimo 
lig saldaus žydinein gelių 

| liūliavimo girdžiasi harmo- 
nija. Tiktai žmogaus pro- 
tas tveria nesandaras. Ir 
ligkol protas nebus įsigyve- 
nęs sutarime, I;ol jis negalės 
'regėti stebuklingų gražybių' 
j arba girdėti dangįškų visa-! 
i tos melodijų, kurios jį apsu 
!pia. Bet kada, gyvenda- 
'mas sutarime, jis nasiekia 
apvaldymą savo sielos nuo 

jjiegų, tuomet tos visos gra- 
žybės ir melodijos pastoja 

laiškiomis ii* tyromis, ir- jis 
pakįla į augštesnę sąmonės 
valstybę, kurioj gali jausti į 
savo gyvastį pilnai išsiplė- 

tojusią meilės galybę, kurios 
! vikrumas esti pati Gyvybės 
: esencija. 
| Siela, lyg klietkoj uždary 
tac paukštis, trokšta savo 

laisvės. Bet kacl pasiekus 
tą laisvę, jai reikalinga iš- 
sidirbti savo išganimą skir- 
tingose esybės valstybėse. 
Jai. keliai yra atviri, jos in- 
tekmė žmoniško gyvenimo 
valstybėje yra nepaprasta. 
Atgimęs žmpgus gali žengti 
dieviškai tarpe savo bendrų 
gyvių, — iškvėpdamas nt 
jų labdarybę. Jo akivai 
da gali tapti visiems palaima 
ir inkvėpimas. Sielos jiega, 
kurią jis išplėtojo, fe-ali pa- 
jieginti silpną individualą, 
kad jis galėtų pakelti žmo-' 
niją į augštesnę valstybę,1 
kur takas iigšiol tebesitęsia 
augštyn ir pirmyn dvasinėj 
pažangoje. 

Bet kaip galima iš šio že- 
miško gyvenimo nuovarj, 
ir konflikto dasigauti į tą 
sandaros ir amžinos ramy- 
bės valstybę, kur butų gali- 
ma pasisemti jiegos apvei- 
kimui pasaulio intekmių? 

Kaip perkeliauti visą gyve- 
jnimo kelionę nepasižei- 
| dus? 

Visu-pirmlausiai reikia 
! pasiliuosuoti iš savo "aš" 
vergijos. 

Kad pasiluosavus iš "aš" 
nelaisvės, reikalinga tam 
išplėtoti sielos jiegos. Išplė- 
totos sielos jiegos paliuosuo 
ja pačią dievybę viduj, ku- 
ri buna tankiai inkaiinta 
to viršijančio elemento, j 
IC J 

as 

Tai vienatinis takas, kurs 
veda į dvasios augštenybes. 

Savimeile, kuri buna lęngi 
vai įžeidžiama, guli didžiu-; 
mos gyvenimo neramumui 
pamate. Asmeniškasis "aš" j 
yra visados budrus apsisau- 
goti nuo užpuolimų, kurie 
esti tankiai pradingstantis, j 
kuomet augščiaus išsiplėto-l 
jęs "aš" — realus individua į las — sergsta šviesybę, kad j 
neaptemtii. Aplinkybės, ku- 
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| rios sunaikina asmenišką- 
jį "aš", neturi pakaktinai 
Miegus paliesti sielos; juo 
| augštesnis išsiplėtosimas 
i šioj valstybėje (žemiškame 
j gyvenime), tuo galingesniu 
| vienas pastoja apvaldyti 
| jausmo iliuzijos intekmės. 
i Tos nebeįstengia tada persi- 
skverbti per jo sielos gelmę. 

Augščiausias žmogaus 
troškimas — tai apvaldyti 
dievišką širdies ramybę. 

Žmogus, įsigavęs į dieviš- 
ką širdies ramybės stovi, pa 
mato priešais save nemato- 
mų daiktų reginį. 

Tada žmogus gali valdy- 
ti save tobulai ir turėti di- 
dę reikšmę šiame gyvenime. 

Kitas žingsnis — po sa- 

vęs išsiliuosavimo — tai au- 

gšeiausių idealų tobulinimas 
ir besistengimas sulyg jais 
gyvent1. 

Atsiekti vyriausius savo j 
idealus nėra lengva. Leng- 

vuose pasiekimuose vertė 
menka. Vertė laikosi sun- 
kume. 

Tulo idealai esti nuolatai 
augštyn kelianti intekme, 
kuri veda prie geresnių, au- 

gštesnių gyvenimo inpro- 
čių. Ignoruoti juos — tai 
žlugti jausmų nelaisvėje— 
toji nelaisvė pražūtingai de- 
moralizuoja. 

Materiale laimė ir turtų 
apvaldymas stengiasi padrą 
sinti žėdną jausmo palinki- 
mą. 

Lengvumas, kuriuom pro- 
tas išveda save iš augštes- 
nių dalykų, kad butų žlugi- 
namas sensacijoje, darodo 
sielos ypatybių tobulinimo 
svarbą. Ir betobulindamas 
sielos ypatybes, žmogus pa- 
jiegia pažinti teisybę. 

Žmogus, pažinęs teisybę, 
pradeda jos geisti. 

Teisingie'ms šventyklos 
duris visuomet atviros. Jie; 

'gyvena sutarime su visais 
j daiktais ir jų gyvenimas pil- 
nas harmonijos." 

I Tegril nei vienas nevargi- 
na ir nesikankina savęs, 
dirbdamas teisingą darbą. 

I Jieškok teisybės. 
I Tai tavo siekis ir tikslas 
(šiame gyvenime. 
j Susiradęs teisybę, gyvensi 
(harmonijoje. 

T*ua tu galėsi kopties 
'drąsiai ant savo sielos augs 
•tenybių. 
į Teisybė hušvies tau kelią.. 

Dirbk ir palaikyk veiki- 
mo principą vyriausiu šalti- 
nu:. 

Mylėk ryšį, kurs risa tave ^ 

su visais bendrais sutvėri- 
mais. 

Gyvenant tokioj atmosfe- 
roje, visos nesandaros su- 

tirpsta ir susilieja Į suble- 
miską harmoniją. 

Ir siela ilsisi dangiškoj 
ramvbėje. — Budrikas. 



1$ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
CLEVELAND, OHIO. 

" Skaitau reikalingu viešai 
pažymėti Dr. V. Kudirkos 
dr-stės susirinkimą, kuris 
atsibuvo gruodžio 7 d. Šia- 
me susirinkime tarp kit-ko 
tapo nutaita padidinti skai- 
čių, prie pirmiau nupirktų 
C. L. S. B. šėrų už $250.00 
ir Liet. At. Bendrovės serų 
už $250.00. Taipgi nepa- 
miršta ir vargstantjs broliai 
Lietuvoje, — ir jiems paskir 
ta $25.00 iš draugystės ka- 
sos. šioji draugystė pir- 
miaus yra aukavus šimtą do j 
larių. Iš to pasirodo, kad: 
ne veltui ji nešioja tautišką! 
vardą. J 

Šiame susirinkime tapo, 
išduota atskaita iš maski- 
nio baliaus, iš ko paaiškėjo, 
kad draugijai .liko gryno 
pelno du šimtai dolarių. 

Narys- 
f 

RACINE, WIS. 

L. G. D. reikale. 

Lietuvai Gelbėti Draugija 
turėtų padirbdinti naujus 
ženklelius ateinantiems 1920 
metams, tai yra, ant ženk- 
lelio turėtų būti data 1920. 
Tas nedaug kainuotų, o 

reikšmė butų didelė, tai rei- 
kštų, kad L. G. D. narys už- 
simokėjo už 1920 metus ir 
po Naujų Metų jo priede- 
rystė butų užsimokėti už 
1920 metus ir gauti ženkle- 
lį tų metų. $2.00 per me- 

tus, tai neišeina nei 19 centų 
į mėnesį. Sulyg dabartinių 
uždarbių, tai visai maža 
duoklė. Galima užsimokėti 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

SAKA. PATEfc, Principal 
.Mokina siuvimo, kirpimo, designing. die- 

nomis ir vakarais dcl biznio ir nanrg. 

Paliudijimai išduodami ir vietos parūpi- 
nanv5s Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime auteilrti patariin*. 
2407 W. Madison 8t. 6205 So. 
Halsterl St. 1850 VVells Street 

ikas metą per visą žmogaus 
amžių ir tai nenubiednėsi, o 

kenčiantiems palengvinsi ir 
žmogus jausis atlikęs žmo- 
gaus pareigas. 

Jonas Bakutis. 

INDIANA HARBOR, IND. 

Gruodžio 7 d. netikėtai 
man atsilankius į šią lie- 
tuvių koloniją, teko pačė- 
myti nepaprastą dalyką, iš 
kurio net stebėties reikia, 
kad šitokioj mažutėj koloni-j 
joj yra nu veikimui didžiau- 
si darbai. Štai man nuvy- 
kus į tenykštę lietuvių baž- 
nytėlę teko išgirsti, jog kle- 
bonas aiškina iš sakyklos, 
kad įvyks koks tai nepapras 
tas susirinkimas parapijinėj 
svetainėj 5 vai. vakare, ku- 
riame atsibusiančios kokios 
tai labai žingeidžios ir ne- 

girdėtos prakalbos, pareng- 
tos tikslu, kad supažintin- 
ti Lietuvių Kareivių būrelį. 
Tas man krito labai į šiurį. 
Taigi, aš kaipo kareiviu bu 
damas labai interesavausi, 
kad įsgirsti, ką tokio ne- 

skaitlingas lietuvių būrelis 
galės nuveikti. Sulaukęs mi- 
nėtos valandos nutraukiau 
į svetainę, kurioj tikrai nu- 
stebau išvydęs tokį nepap- 
rastą buri tautos patriotų, 
nes svetainė buvo pilna pri- 
sikimšusi, senų ir jaunų, 
vyrų ir motei ų. 

Gerb. klebonas, kun. Čiu- 
berskis, pirmiausiai prakal- 
ba karštais tėvynės meilės 
žodžiais Į susirinkusius. Iš- 
aiškina svarbą susivienijimo 
Amerikos Lietuvių Kareivių 
'organizacijos ir reikalą prie 
jos prisidėti! Toliaus persta- 
to kalbėtojus, kurie buvo 
atvykę iš Susiv. Amerikos 
Lietuvių Kareivių centralės 
valdybos. Šie jauni trįs vy- 
rukai kalbėjo su didžiausia 
energija, iš kurių lupų bu- 

:vo galima patilti didžiausią 

atsidavimą, meilę ir pasi- 
šventimą del brangios tėvy- 
nės labo. Jie prisiminė vi- 
įsus perleistus vargus ir ne- 

laimes, kurias praleido bu- 

įdami S. V. kariumenėj, ir 
įbudami mūšio laukuose — 

[Francuzijoj. Bet, sako, už 
I brangios musų tėvynės šv. 
liuosybę esame bile valandą 
pasirengę kentėti kadir 

daug sunkesnius vargus ir 
nelaimes. Už jos laisvę ir 
nepriklausomybę esame ga- 
tavi padėti savo jaunas gal- 
vas, bile tik numylėtą musų 
tėvų žemelę iš priešo nas- 

rų išgelbėti. Šie taip karšti 
ir patriotiški kareivių žo- 
džiai sujudino kiekvieno 
harboriečio širdį. Ir štai 
lieka suorganizuota kuo- 
skaitlingiausia Amerikos Lie 
tuvių Kareivių kuopa, į ku- 
rią stojo visi jaunuoliai su 

didžiausiu noru ir atsidavi- 
mu delei tėvynės. Valdyba 
tapo išrinkta iš gabiausių 
vyrų. Galima tikėties, kad 
jta jauna kuopelė gyvuos 
kuopasekmingiausiai ir neš 

I didžiausią naudą ir pagal- 
jbą musų brangiai tėvynei. 

Beto, tapo tuo pačiu va- 

karu suorganizuota ir Rau- 
donojo Kryžiaus, arba Lie- 
tuvai Gelbėti Draugija, į 
kurią taipgi įstojo labai 
skaitlingas tėvynainių būre- 
lis. Vietos klebonas pats 

I pirmas prisirašė ir aukavo 
del Lietuvos Raud. Kry- 
žiaus 5.00 dolarius ir ragi- 
(no kiekvieną prisidėti 
šios taip reikalingos musų 
tautai draugijos. 

Kaip malonu yra lanky- 
tis po tokias, nors mažas, 
bet pilnas gerų norų koloni- 
jas, kur atrandi tikrus tė- 

vynainius, kuriuos' galima 
tikrai pavadinti Lietuvos 
didvyriais, nes jie savo 

darbštumu pralenkė ir di- 

j džiausias lietuvių koloni- 
jas. 

Bravo, har.b* riečiai. Ge- 

riausių pasisekimų del ju 
su! Vieversėlis. 

M 

TUOJ 
Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

PASKO' ?\'T Vw,/rrJ ?4,t tAMERIK0S LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 

n > P 
-NĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METU IR 

DAR PRIŽADA MOKĖTI S IR PUSE PROCENTUS 1N METUS 

Organizuokite Paskolos Platihimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Tarybą ir \merikos Lietuviu Tautinė Taryba, priėmė se 

kančia rezoliuciją šiame reikale lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

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

$1,000,000.00 paskolos dvejiems 'metams ant 5 J/4 nuoš." 

Ko mums dar laukti ilgiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkil© Lietuvos Bonus 

Visus pinigui 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 išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STR2ET BOSTON, MASS. 

Šiuonii užsirašau Lietuvos Bonu už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirma mokestį $. 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 

L. N. F. ATSKAITA 
1 LIET. NEPRIGULMYBĖS 
į FONDO ATSKAITA UŽ SPA- 
I LIŲ MĖN., 1919 METŲ. 

TMA6UA, PA. ALT. San- 
daros kuopos narių mėnesinė 1110 

kestis: $5.00—A. Venckevieius; 
|$3;oo— J. Jakimavičius; pu $1.50 
—V. Pekevičius, 1'. Vasiliauskas 
ir J. Kemzūra; po 50c — J. 
Džiaugi s ir A. Černav.skas. Viso 
prisuintė P. Buškevičius .. 13.50 

PHILADELPHIA, PA. — 

Lietuvių Mechanikų Sąryšis per 
V. Vaitkų aukavo 18.35 
STATEN IS LAN D, N- Y.— 

S. L. A. 209 kuopa per J. Meš- 
kausku aukavo 10.00 

^ 
PERTU AMBOY, X. J. — 

šešių mėnesių mėnesinė mokes- 
tis šių esmenų: po $1.00: J. Za- 
veckas ir J. Bartušunas; po 50c., 
F- Petronis, J. Sventnickas, L. Ši- 
lanskas, K- Saksinskas ir J. Ba- 
rauskas; po 25c — S. VaHckas, 
R. Bingelis, J. Barčauskas, E. 
Karaliavičienė, M. Karaliavičius, 
A. Miškinis, M. Stankevičius, 
K. Bega, P. Šilanskas, P- Čižaus- 
kas, J. Šilanskas ir V. Bagužis. 
P. Purvio prakalbose aukavo šie: 
po — M. Karaliavičius, A.; 
Marčinskas, P. Aleknevičius, B. i 

Marcinonis, Iv Sakinskas, B. Ba- 

kavaskas, L. Šilanskas, J. Šilans- 
kas, P. Uložas, P. Čižauskas, J. 
Žarausias, P. Mikclionis, J. Za- j 
veckas, J. Sventnickas, P. Pet- 
ronis, A. Katrai i avičiius ir P. Ši-, 
lanskas. 

Viso prisiųsta per P. Petronj į 
62-Qv 

FT. MONROE, VA. — A. j 
Hirschfield 5.00 

GREAT N'ĖGK, X. Y. — K. 
Šimaitis 

SAN FRANCI SCO, CAL. — 

J. J. Adams .per V. Akrimovich 
10.00 

AM3RIDGE, FA. — A. P. L. 
A. 12 kp. aukavo $20.00; SLA 
169 kp. $1000; pavieniai aukavo 
šie: $10.00 — K. (iranibu; pu $2. 
— M. Vafsevičius, A. Gramba, 
J. Budrius, A. MiluMs; pu $1.00 
J. Varsevičienė, J. Vorsevičius, 
I1- Šimkonis, P. Gudinąs, J. Gu- 
dinąs. M. Mickevičius, J. Kinde- 
ris, K. Gegužis,, K. Pikčiunas 
ir J. Zubris;50c. — K. Varsevi- 
čius. Viso prisiuntė B. Gram- 
ba 58 5° 

SCRANTON, PA- —. 19 d. 
Spaliu K. Norkaus prakalbose suv 

rinkta 28.05 
FITTSBU'RGU, PA. — "Biru- 

tės" choro surengtame koncerte 
18 d. spalių pelnas $27.03; "Bi- 
rutės"' choras aukavo $25.00. Vi- 
so prisiuntė-J. Virbickas .. 52.03 

BROOKLYiN, N. Y. — 213 S. 
L-A. kuopa, Brooklyn, N. Y. per 
]. Ambraziejų aukavo 4.00 J 

WILMINGTON, DEL- — L>- 
L. K. Vytauto Draugijos sureng 
tose Dr. Dambrauskui prakal- 
bose surinktas aukas prisiuntė A. 
Subačius 16.00 

CHICAGO, 1LL. — P- Sirušas 
4-33 

CIItCAGO, JII. — Danielius 
Augunas per Dr. Draneglį au- 

kavo 10.00 

SO. CIItCAGO, 1LL. — SLA. 
74 kp. narių mėnesinė mokestis 
už Rugsėjį ir Spalių; prisiuntė P. 
Šimaitis 540 

MINBRSVI'LLE, PA. —' F. 
Živatkausko prakaMjose surinkta 
$7-06. Atskaičius išlakias, lie- 
ka 2.06 

RAGINI'", YYIS. Laike Linos. 
Savaites aukavo šie: $15.00 —A. 
Darkintas; $11.00 — A- Bukšnis; 
po $10.00 — M. Bardauskas ir 
M. Kasparaitis; pu $5.00 — A. 
Vaičekonis, A. Gerčius, A. Kla- 
patauskas, A. \Vhite. J. Kadaitis, 
P- Kriaučionis ir S. Tarvidas; 
$4.00 — K. Letvinas; pi^ $2.00 
—adv. iŠ. Kodis ir S. Brusokas; 
po $1.00 —A. Vaiuutis, J. Glie- 
ba, J. Žilevičius. P- Žemaitis, P. 
-Čapokėnas, A. Grigonis, J. Valan 
tinavičiius, A. Pačauskas, P. Na- 
rušis, J. Dambrauskas, J. Gai- 

galas, A. Gaigalas, A. Untulis, L. 
Gečius, J. Rankel.i, J- Bagdonas, 
'J". Sadauskas, F. Andrijauskas, 
Y. Galiulis, J. Putna, P. Janu- 
liuuas, A. švidas, S. Agutus, T. 

Kūpa, D- Dokša, A. Varkalis, 
K. Veta, V. Rugis, L. Tajunas, 
J. 'Malinauskas., A. Oginsky, K. 
Monkevičius ir j. Marozas. \ isu 

prisiuntė M. Kasparaitis 146.95 
HARTFORD, W1S- — M. Ty 

11a aukavo $11.00 ir S, Jasevičius 
$10.0. Viso 21.00 

IJEAVER D AM, W1S. — Au- 
kavo šie $10,00 — A. Jakšįas; 
00 $5.00 --- J. Kulnis; $300 
K. Višlauckas; po $i.oo — F. 

Jakštas, K. Kcrbelis, J. Mickus, 
S. Jaučeris ir S. Karaitė; 50c.'] 
-K- lakštutė. Viso prisiuntė j 
M. Tvlla 23.50 

CHRISTOPIIIvR, ILL.-SLA- 
161 kp. suaukavo ir per J. Ger- 
džiu prisiuntė 41.25 

SEATLE, WAjSH. — S- Krau- 
jutaitis ir šeimyna aukavo 15.00 

CHICAGO, ILL. — Krikšty- 
nose p.p. Šimkų aukavo .šit po 
$5.00 — J. Širbinskas, S. Kulkin- 
skas ir T. Bielskis; $2.00 — A- 
Bielskis; po $1.00 — J. Šimkus 
ir J. Paulauskas; 50c. P. Šimkus; 
25c. — A. Sukuris ir A. Petkus- 
Viso prisiuntė "Lietuvos" Re- 
dakcija 21.00 

SCRANTON, PA. — V. K. 
Račkausko prakalbose 26 d. Spa- 
lių aukavo šie: $2.00 — Dr- J. 
Raklevičius; po $1.00 R. Lisa- 
jus, J. Dainuos, Mrs. K. Garmus, 
L. Vizgirdas, J. Sinionis, J. Stel 
mokas, K- Daukšis, J. Zakorka, 
A. Kubilius, J- Daugelis, A. Ja- 
sukaitis, J. Pranckus, Iv. But- 
kus ir L. Savickas; 55c. — A. 
Zubis; po 50c. —VJ- Bružas, V. 
Siteika, A. Janulaitis, J. Urbana 
vienus, J. Živatkauskas ir A. Sel- 
venis ;po 25c. — A. Čelkis ir J. 
Baltrušonis. Viso prisiuntė F- 
Živatas 29.89 

NORTHAMPTON, MASS. — 

Per dvejas prakalbas, kur kal- 
bėjo K. Norkus, surinkta $82.20; 
aukavo šie: $15.00 — A. Suba- 
čius; po $5.00, S. M01 tunas, S*. 
Jurša, K- Zaleckevičius ir F. Jen 
čauskas. Pelnas nuo šokių $50.- 
54. Viso prisiuntė M. Buinic 
kas 13-2-74 

THOMPSONVILLE, CONN. 
L.G.D. prakalbose 18 d. Spalių 
surinkta ir per J- F. Makovecką 
prisiųsta aukų 47-56 

LONG ISLAN.D CITY, N. Y. 
I'. Bukšnaičio parkalbose 21 d. 

Spalių aukavo šie: $10.00 — I. 
Vilutis; po $5.00 — J. Sližis, K. 
Žmkas ir A- Dėdėla; po $3.00 — 

J. Mikulėnas, A. Stimburis ir K. 
Kalibatas; po $2.00 — A. ša- 

J. Dičpetris, J. Adomavičius, J. 
pola, J. Padžiunas, A. Repečka, 
J. Šidlauskas ir A. Padžiunas, 
•po $100 — šermukšnis, K. Kiau 

lis, J. Kiaulis ir P. Kiaulis. \ i- 
so prisiuif-e J. SidiausKas ^įo.ou 

CTIICAGO. ILL. --- Dr. K. 

Drangelis prisiuntė paskutines au 

kas nuo "Kalėdų Eglaitės"' 301.13 
BALTI MORE, MD. — Dr- I. 

B. Bronušas aukavo .... 25.0c 
XEWPORT NEWS, VA. — 

M. Valentinavičius aukavo 50c 
Viso spal. mėn $1,165.19 

Nuo pradžios iki 1 spal. 
įplaukė 72,470.85 
viso rabo 73,636,04 

Nuo pradžios iki i lap. išmo- 
kėta 70,876,28 
Iki 1 lap. lieka .... $2.7=59.76 
P. JURGELIUTĖ, L. N. F. 

Sekr., 307 \V. 30-th St., \'ew 

York, N. Y. 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

Pinigyno Dcparmentas. De- 

partnientas viešai paskelbt, 
lapkr. 18 d. formalę rezigna 
cija Carter Glass'o iš Pinigy- 
no Sekretoriaus vietos, sykiu 
su laišku nuo Prezidento Wil- 

sono, raginant jį priimti skiria- 
ma Suvienytų Valstijų Senato- 
riaus iš Virginijos vietą. 

Darbo Dcpartmcntch\ Dar- 

bų Statistikos Biuro raportas 
išleistas lapkr. 18 d., parodo, 
kad rugpjūčio m., kaina dau- 

gelio valgonhi daiktų padidėjo, 
bat daugumoje miestų jautie- 
nos kaina sumažėjo. 

Skaitvkite "Lietuva" o rasiU; 
daugiausiai žinių apie Lietu- 
vos Neprigulmybę ir Lietuvos 
kariuomenės veikimą! 

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

Tel. Drover 7042 
Valandos: 0 iki 12 ryt6, 2 iki 4 

lio pietų. 7 iki 9 vak. 
Rezidencija: 3336 \V. 66th St. 

Telephone Prospect 8585 

Telephone Yards 1532. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias litfas moterų, vaikų ir vyrij. 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas gyrų ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGO 

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS KNYGA "VALGIU GAMINIMAS IR NAMU 
PRIŽIURSIMAS. — Kurioje telpa 400 gtriausių parinktų ir išmėgintų 
valgių. Gražiai sutaisyta turi 164 puslapių. Didžio 9x6. Kaina $1.00 su 
prisiuatimu. Apdaryta $1.50. Prlsiųsk $1.00 įdėjęs j laišką, ir knyga tuojaus prisiusime. Adresas: 

JUOZAPAS F. BUDRICK 

3343 S. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS. 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senesnę, i kuri nori nati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jųs svtrsto- j tės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- i 
te? Jei ji moka mūsų šalies kalbą, tai mes galime pasa- ] kyti jums, atvirą jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gerą 1110- j kęsti gražiose apyvartose. Ji bus globuje .puikiausių mo- j terų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- i 
tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgiu, kuriais i .. .. X. 
ji gali gėrėtis parlupmtuose jai pasilsio kambariuose. Cia, i 

! jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji S galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti S laikraščius, kn/gas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka, 
j Ji gali telefonr.oti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
I nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji 

gali rasti ramų kambarj, kur sofos aprūpintos su prigalviais ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba 
ja netučia užkluptų lietus, tai ten yra išsidžiovinti drabu- 
žius ir ja;. 'bus paskolinta tai dienai sausi čeverykai ir sau- 
sos pančiakos. O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 
žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
t-ik ji nori nieko nemokėdama už tai. 

į Nėra tokios vietos miestė', kiir jauna mergina butų ge- 
j riau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos ofisuo- 
į se. Xilio tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ji į pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rupes- ; 
t tingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ii esti po malonia prie- į 

žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigelbsti jai visame. 

Gydytojai, kiti 'geriausieji visame mieste, visuomet y,a pa- 
sirengę suteikti jai .patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 

: kompanijai du metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi į 
; savaiti atostogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie i 
: kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera mo- į 
i kestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pakeliant. Ji i 
: gali atsivesti savo drauges su savimi ir gali jaustis kaip j 

pas save namuose- Mes jau daug turėjome lietuvaičių, j j kurios yra puikiomis telefonistėmis. 
į Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 \V. \yash- 
i ington St. ir pasižiūrėkite ipatįs, kokios pageidaujamos vie- 
; tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 

kraštuose ir ji išbuvusi lavinimosi skyriui, gali gauti vietą 
arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aiprašoma apie visą šitą įdomią 
darbo vietą, tai ateikit, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "Booklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 
DEPARTMENT 

9TH FLOOR 
311 W. WASH1NGT0N STREET 
Telephone No. "OFFIC1AL 300". 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuve Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musų krautuve—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausią kaina, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso darbams 
yra naujausios madds. Užlaikcm visokius laikrod 
žius, žiedus, šKubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausiu 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 SO. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, 1LL. 

Telefonas; DROVER 7309. 



Vietines Žinios 

BRIDGEPORT. 
Ulinojaus Lietuviu Patal- 

pinis Klubas turėjo savo 

ptie*metinį susirinkimą, su- 

batoj, gruodžio 6 d., J. Dal- 
kaus salėj, 3301 S. Morgan 
st. Puvo svarstomi kliubo 
reikalai ir rinkimas valdy- 
bos ateinantiems metams. 
Valdyba likosi išrinkta se- 

kanti: pirm. Jonas Martin- 
kus, pagelb. Vladas Lėkis, 
nutar. rast., Antanas Lazaus 
kas, fin. rast., J. Bakutis, 
kasierius: Kazimieras žiū- 
raitis, kasos globėjai: B. 
Butkus ir M. Tamuliunas. 
Maršelka: Juozas Jankaus- 
kas. 

Apsvarsčius klubo reika- 
lus ir išklausius delegatų 
raportų Bridgeporto- Drau- 
gysčių Susivienijimo apielin 
kės kasi ink statymo lietu- 
vių svetainės ant Bridgepor- 
to, delegatai paaiškino, kad 
Mirgos korporacija mano 

statyti svetainę ii1 kviečia 
susivienijimą ir drrugystes 
prisidėti prie to darbo; po 
apk Ibejimui vienbalsiai nu 

tarta prisidėti ir stengtis 
kuogreičiausiai įsygyti sa- 

vo svetainę. 
Buvo pakeltas klausimas 

kaslink šelpimo nukentėju- 
sių nuo karės lietuvių. Po 
apkalbėjimui pasirodė, kad 
te 3 darbas yra sumanus ir 
geras. Visi vienbalsiai nu-i 

tarė paaukauti iš klubo ka- 
sos $25.00, o klubiečiai dar 
sudėjo $100.00 kas sudarė 
$125.00. 

Nutarta pinigas tuojaus 
pasiųsti tiesiai j Paryžių Lie 
tuvo:- atstovybei. 

Aukavo sekanti klubie- 
čiai: I, Papauskas ?6.00, J, 
Zinkus $5.00, T. Tiškevi- 
čius $5.00, A. Daunora $5., į 

Po $2.00: A. Mišeika, K. 
Jasas, D. Adomaitis, A. Ber 
senas, St. Gedra. 

Po $1.00: K. Žiūraitis, A. 

Lazauskas, J„ Budris, J. 
Šidlauskas, J. Leškevičia, 
V. Margevičia, V. Dinapas,; 
K. Miliauskas, S. Gumbara- 
^is, J. ČikalaviČius, F. sve-! 
lnis, J. Sukis, K. Karackas, j 
M. Grigalis, P. šniaukšta, j 
J. Valaitis, J. Katilius, V.i 
Mimalga, S. Ciuris, V. Do-; 
veika, D. Janušauskas, F. 
šarauskas* F. Bakutis, J. 
Šianlis, J. Dagilius, J. Kas- 

paravičia, J. Bersenas, A. 
Žvirblis, J. Astrauskas, L. 
Kareiva, A. Samoška, J. Aš 
mutis, Br. Grinius, St. Mar- 
tinlrus, F. Norkus, St. Smar- 
dakas, J. Bijanskas, M. Ta 
muliunas, B. Bulkus, V. Lė- 
kis, A. Grinius, F. Povilis, 
P. Anžolas, A. Kebžda, A. 
Paulikas, F. Degimas, S. 
Lapinskas, J. Alešiunas, J. 

* Savickas, K. Demerckis, J. 
Matuzas, F. Sungaila, V. 
Šidlauskas, D. Šidlauskas, 
A. šidlar:kas, A. Jasas, J. 
Janauskas, J. Adomaitis, K. 
Sarockaij A. Izdonas, A. 
Saunorius, A. Jusius, J. Er- 
ines, T. Aleliunas, B. Lu- 
košius, K. Girkantas. Ir ke- 
li djlariai sudėta smulkių. 

A. J. Lazauskas. 

HAENSEL PAKARTAS. 
Šiose dienose tapo pa- 

kaitas Arthur Haensel, ku- 
ris, tūlas laikas atgal, nužu- 
dė -nušovė savo pačią 
užtai, kad ji po apsi- 
dienų, pabėgo nuo jo pas 
savo motiną. 

A. Haensel prieš nužudy- 
mą tą naktį buvo ramus r 

normalis, lyg ir ne butų 

nieko ypatingo. Apie savo 

mirtį nieko nebėdavojo. 
Vien tik išreiškė savo gai- 
leisti, kad toki negarbinga 
jo mirtis pagimdžius daug 
nesmagumo jo artimiem- 
siems. 

Didelis rūkymas, sakoma, 
pagelbėjo jam išvengti su- 

sinervavimo. 

IŠ ŠERNO DRAUGU BŪ- 
RELIO SUSIRINKIMO. 

Ketvergo vakare "Lietu- 
vos" svet. įvyko Šerno Drau 
gii Būrelio susirinkimas, ku- 
riant likosi išrinkta valdy- 
ba sekantiems 1920 metams: 
adv. K. Gugis — pirm., Dr. 
A. Zimontas — vice-pirm., 
S. Kvietka — rašt., F. Jo- 
zapaitis — iždininkas. Na- 
riai patarėjai: M. žaldokas, 
A. Lukas, M. K. Šilis, R. 
Adžgis, J. Šileika ir Z. Mic- 
kevičius. 

Nutarta, kad tikrais drau- 
gais gali buti tie, kurie mo- 

ka $10.00 ir daugiau i me- 

tus; gi draugais rėmėjais 
skaitysis tie, kurie moka 
mažiau Ješimties dolarių į 
metus. 

Šerno Draugų Būrelio ga- 
libuti draugais nevien pa- 
vieniai asmenįs, bet taipgi 
draugijos, kliubai ir kuopos. 

čia turime ^rininti, kad 
tikslas Šerno Draugu Būre- 
lio yra šelpti musų senelį li- 
teratą Šerną, kurio padėji- 
mas paskutiniu laiku zuiniai 
pablogėjo. Tat Amerikos 
lietuvių visuomenės pereiga 
yra parodyti jam savo už- 
uojautą. 

Siunčiant paramą, malo- 
nėkit siųsti čekius ar money 
orderius išrašant vardu — 

F. Jozaraičio ir pasiųsti raš- 
tininkui S. Kvietkai — 3246 
So. Halsted St. Chicago, 111. 

BRIDGEPORTIEČIU 
DOMAI. 

Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių kareivių 3-čios kp. 
susirinkimas atsibus šv. Jur- 
gio parap. svet., utaminke, 
7:30 vai. vak., gruodžio 16 
d. Kviečiame visus atsilan- 
kyti kuoskaitlingiausiai. 
Taipgi bus ir militariškas 
lavinimasis. Norintieji įsto- 
ti į kuopą, arba platesnių ži- 
nių, yra prašomi pribūti į 
susirinkimą. 

Pirm. B. Digris, 
Rašt. S. Darius. 

SKUBIAI RUOŠKIME L. 
G. D. DOVANĄ. 

L. G. D. yra pasiryžusi pa- 
i siųsti Lietuvos Raucl. Kry- 
tžiui $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- 
dėjote 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. 

i KURO APRUBEŽIAVIMAI 
NUIMTI. 

Per eitą subatą liko nuimti 
kuro aprubežiavirnai, taip 
kad nuo šiandien šviesa, 
elektra ir anglis bus naudo- 
jama normaliai. Kartu su 
tuom pradėjo veikti prie- 
miesčiuose traukiniai. 

į ŽIAURUS SPEIGAS. 
Peiei'ą ketvergą ir pėt- 

jnyčią speigas buvo nupuolęs 
J (buvo 5—7 1. žemiau 0), bet 
pėtnyčios naktį vėl pakilo. 
Subatoje ir nedėlioje žie- 
mos "galiūnas" pasirodė vi- 
same savo smarkume. Gerai 
dar, kad angliakasių strei- 
kas pasibaigė, taigi nerei- 
kės taip skųsti anglių. 

ATS11MKITK LAIŠKUS. 
"Lietuvos" ofise randasi laiš- 
kai šioms ypatoms, vieno iŠ Lie 

tuvos, kiti čionykščiai. 
Albinas Clunieliau>kas, 
Alzbieta Denušiene, 
Kranciškus Dcnušis, 
jer. Zcchus (Jechus), 
Ona Jaskunaitč, 
Tamošius Kloniunas, 
Antanas Lankauskas, 
Juozapas Liaugaudas, 
Frank Mikšis, 
Frank Simonaitis. 

t Napolieti Senvaitis, 
J uoz a pa s T a r \ xu na s, 

J. J. Zamkus, 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 
Po German, Rusian, 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 
303. Rudaitis Leoo 
312 Šilelis Povilas 

WEST SIDE KAREI- 
VIAMS. 

Westsidės 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 
musų orga^acijos. 

g iSKauckas. 

TOWN OF LAKE. 
Pranešimas. 

Susivienijimo Lietuvių Ka- 
reivių pirmos kuopos susirin- 
kimas įvyks pirmadienyje, 
gruodžio 15 d., 7:30 vai. vak. 
p. Ežerskio svet., 46 ir S. Pau- 
lina gatvių. Visi nariai ir no- 

rintieji prisirašyti, malonėkite 
atsilankyti. Galima ir ne na- 

riams ateiti pasižiūrėti. 
Kviečia, J 'akly b a 

" BIRUTĖS" 
KONCERTAS 

įvyks gruodžic 31, 1919, 
Hull House Teatre, kam- 
pas Halsted ir Polk Sts. 
Dalyvauja p-lė M. Rakaus- 
kaite (soprano), St. Šim- 
kus (vargonai), P. Stogis 
(b?.ss), K. S arpai uis (bar.). 
Mergaičių kvartetas: pane- 
lės: O. Rudauskaitė, S. Sta 
niuliutė, A. Žemaieiutė ir 
A. Volteraitė. Taipgi dai- 
nuos "Birutis" Mišrus ir 
Mergaičių Chorai "a cape- 
11a" 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 G: 15 vai. vak. 

"LIETUVOS" STCTIS 
CHICAGOJE 

Cor. 12th & Horaan ave. 
Cor. 26tb & Westem ave. 
4458 S. Hermitage Ave. 
2462 West 46th Place. 
4605 So. Paulina St. 
N. W. cor. Madlaon & State 
S. E. cor. Madison & Franklin 
Cor. Van Baren & Franklin 
S. W. Halsted & Madison 
N.: E: Cor. Halsteu & Madison 
Cor. Vjhj Buren & Clark 

N. W. cor. State & Van Buren 
4601 S. Paulina St. 

Tol. N ir.ls 3(65-1. 

Mrs. A. 
Michniewich 
HaiRUM Akušerijos ko 
lrgijl); ilnai praktika- 
vusi l'ontisilvanijos 
liospilalčse. l'asckmin 
(•ai patarnauja prii 
Hitmlyino. Dtio'ln rody 
visokiose Uhorc mot o 

rims ir inorfjinhms 
3113 60. Halst*o 

(jiiii antru liilnj) 
CIIICAC.O, II.L. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 

AKl'SKRKA/J , 
! 

Ano 6 iki 0 rytu ir 7 iki vėtai vakaro, 

Dr. G. H. Glaser 
Praktikuojn jau 2" metai. 

3149 KO. MORGAN ST, kortė 32. 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9 1 o, 12—2 jm pictij. 

C~H vak.,. Ncdėl. 9- -2. 
TEl.EFON AR Y AKUS f.37. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1G37 W. 51 ma ir kam p. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulev&rd 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak Nedčl. 9 iki 12 dien^ 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

TelefUonc Drovcr 5052. 

DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 HALSTED ST., CHICAGO 
Valandos: nuo 10 ryti) iki 8 vakare, 

Nvdėlioniit; ].agal iutartj.. 

I*honr Canai 257. 

DR. C K. KLIAUGA 
pEN'TIS'.AS 

Naujienų Name. 
Vai: 0 iki 12 ryto ir 2 iki 0 vak. 

1739 SO. KALSTĖ D STREET 
CHICAGO 

UK. J. 5HINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Retiinatiitn!}; (jydymns Elsktrikn 
Speęl&liškumaft. 

1225—<9th Avc. Tel. Cicero 3656 
Ofisas: 40th Ct. prt<* 13-toi. 

Telefoną* Cicero 49. 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10900 Michigan Avp. 

Telefonas Pu li man 342 ir J18D 
Ohic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Ynrils 7.23. 

Tclef hone Drovcr "0*2. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Xcdėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUR 
arti 47-tos gatvės. 

i'radčk iNatiju! Metus su tobulu akitj regė- 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per visus 
metus, kas tau gali Imti naudinga. Tolirtgystė 
praįalinama. Pasitarkite su manim prieį ei- 

! «ant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 
Gerai pritaikinti akiniai praįalins akių įr 

galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
rcgyntė prajalinama, j.asitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE.. CHICAGO 
Ktitfipas 18 tos gatvės. 

3-ėios lubos, virš l'latt'o aj.tiekos. Tėmv 
kito j mano parai?! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Kedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip nrvmie pasidaryti ir vartoti }• 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už SI. Rugine degtinė, tikrasis lager a- 
lus, gerlausės rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šloš formules (receptai) 
yra prisiunčiam. per paštį. Pasiskubinti 
greitai. Prisigskite mums $1. money 
orderiu, pinigais arba pašto ženkiir.- 
liaia. 

WZLLIAM KLAE8 INSTITUTE 
DEPT. 5? MJLVVAUKEE. W/3 | 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje '"Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniai. 

^Rl^A^PAGELBOS 
KI>: 1 K1A VYKI' 

DiYbti prie lumberio. Atei- 
kite ant 7 vai. ryto. 

Užmokėta kasd:ena 
LORl) and IJUSIINKLI-. 

2424 So. I/aflin Str. 

KEI K LA 

Drop machine inolderių. Gera 
mokestis ir geros darbo sąly- 
gos. Ateikite prisirengę prie 
(kiirbo. 

AMERICAN' DRAKE 
SUOK & KOUNDRY CO. 

2(>tli and Kenton A ve. 

REIKIA MOTERŲ IR 
MERGINŲ. 

Prie lengvo *darbc, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 

REIKALAUJU Jauno Vaikino, gerų 
tėvu mokanti angliškai rašyti ir šne- 
kėti, darbas labai lengvus. Store pagel- 
bėti amžiaus nuo 13 iki 15 meti} 

Walttr N'asech, 
Birch River. Man. 

CANADA. 

TIKRAS MEDUS. 
6Q svaru blekinė 29 ir pusė sva 

ras, 5 svarų viedrukas $1.85. 
10 svarų viedrukas $3.50. Pri- 
siunčiame dykai Chicagon iir 
netolimosna apielinkėsna. 

P ET K R* SELINTAS. 
8463 Gilbcrt Lt. Chicago, 111. 

BUS BRANGIAU. 
Tuo jaus užsisakykite ptr laišką ge- 

ro tei singo meilaus 5 svarų viedrukas 
$1.80 su pristatymu i namus. Ohicago, 
111. 

Kiek viedrukų jums reikia? Adreso 
W. Strygas, 

General D. P. O. Chicago. 
Ypatiškai galite gauti šbst vietose 

K. Markuckas, 
2123 W. Coulter Str. 

Prie A. M. 3022 W. 40th St. aut antru 
lubu. 

TfiMYKITE AGENTAI! 
Ant paręlaviinp didelis, skait 

lius lietuvišku kuygu už nu- 

mažinta kaina. Atsišaukit tu)- 
jaus: 

S. P. Tanis & Co. 
31 East. 112th St. Chicago, 111 

Ant pardavimo 4 lotai nau- 

joj lietuvių kolonijoj Morgan 
Park, labai gražioj vietoj ir 
su visais įtaisymais. Parsiduo- 
da labai pigiai $800.00 už vi- 
sus 4 lotus. Lotai turi buti par- 
duoti kuo greičiausia. Atsišau- 
kite tuojaus. 

S. P. Tanis & Co. 
31 East. 112th St. Chicago, 111. 

Pranešu Visism 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Wasbingtone, D. C. už tikrį 
ir geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą,, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirblmą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvct skausmą, 
strėnų ir Inkstų ir įaip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
aykstant. tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $i>.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašfkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 316* St., Chloago, II'. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

(ierai lietuviams žinomas per 16 metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas li- 

gas vyrų, ir.otcrų ir vaiiaj, pagal nau- 

jausias metodas. XRay ir kitokius clek 
tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 VV. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street. 

Valaado*: nuo 10—12 1-ietŲ ir 6—S 
Vakarai*. Telefonas Caoal 3110. 
Gyv.: 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: P .-9 ryto tiktai. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT DI IlU. LU.NTIJ, ItKMU III STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleui nialevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galoną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—303!> SI), HAI..STHD STURET. f'inCAGO. IM.. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondus i>ilna parašytąja ^ C U 
verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. ^91 ■ 
Atneškite arba atsiųskite i J Q SACKHEIM & CO. Atdara, kasdien nuo 9—6 
UtnrninkaiF, Ketvergais MILAVAI^KĘE A\ E. 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ HA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinų eiuati ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. 
Vyrui ir jaunų vaikinų uutal ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augšClau 
PirkitH F.au overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir aug&člM 
FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pl*ti). 
Subatomis iki 10 "Valandai vakaro. Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Krautuve 
Juozapo F. Budriko 

3343 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Parduodame gramafonus geriausiu išdirbiščiu ir kainos yra piges- 
nės kaip kitur. Turime {vairiausiu Lietuvišku. AngliSku, Lenkiškų, ir 

Rusku rekordu. Teip-gi dideli paalrinkima jvairiy naujausios madu 
daiktu tinkamu del Kalėdų Dovanu: Jt\velry: laikrodėliu, diamontu, 
žiedu 14 karat auksp. teip-gi Kalėdy Atviručiu, popieros del laišku ra- 

šymo, su gražiais apsk .itymais. ir didžiausi skyrių visokiu Lietuvišku 
Knygų. 

Tu vorus pasiunCiame visur ir prisiuntimo lesąs paty^ apmokame. 
Kataloga, kiekvienam pareikalavus, pasiunčiam veltui. 

GRAFONOLA A2 

Didžio 1? 7-8 x 14 :M coliu. 
Išduodft cfažu balyu ir yra len 

gva ir ntdldelo del persivežimo. 
su t! rekordais. 

Kaina. $30*00. 

GRAFONOLA C2 

Didžio 18Vii x 21VĮ coliu 
Puikios išvaizdos ir turi gražu 

ir labai garsu baisa. Yra vieni', 
iš parankiausiu modeliu del par- 
sivešimo Lietuvon. Galima gau- 
ti azuolo ar mahogony medžio. 

Kaina. $50.00. 

GRAFONOLA E2 
Augščio 42-7-8 p. 
Minėta grafono- 
la. su savo pui- 
kia išžiūra, yra 
labai verta savo 
prekes. 
Išduoda artisti- 
škai gražu bai- 
sa. Motoras tu- 
ri tris springsus. 
Galima guuti a- 
zuolo arba ma- 

hogony meiji?. 
Kaina $100.00. 

Daugybe kitu modeliu 
grairia fonu kaiuos nuo. 

$15.00 iki $350.00. 

Mūsų krautuvėje randasi pui- 
kiausiu Auksinių ir Deimantinių 
žiedu, kaip tai: šliubiniu ir vi- 
sokiu kitokių. Didelis pasirinki- 
mas. 

Lietuviški Rekordai kaina po 85 c. vienas 

E j3G3 Kas Subatos Vakarėli ir Jau Saulutė Leidas. 

K 43G2 Pasakyk Man Mylimas Krašte ir Kur Upelis Teka. 

B 2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka. 

E 2357 Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė. 

E 2358 Darbininkų Marsaiietė ir Sukeikime Kovą. 
E 3348 Suktjnis Ir Valu Valuže. 

E 4272 Spragilu Daina ir Strazdeli. 
E 3905 Ant Tėvelio Dvare ir Nesigraudyk .Mergužėle. 
E 35)06 Bijūnėlis žalias ir Važiavau Dieną. 
E 1248 Velnias Ne Boba — Dalis 1 ir 2. 

E 4090 Jaunystės Atsiminimai ir Referatas apie Nosj. 
E 1249 Mano Palvys ir Diskusijos. 
E 4180 Medžiotojai — Dalis 1 ir 2. 
E 2002 Krakoviakas ir. Polka. 

E 2223 Pamylėjau Vakar ir Draugė — Polka 
E 2397 Klumpakojis ir Kokietka — Polka. 
E 2581 Pavasario Rytas — Polka ir Gražioji Polka. 
E 3243 Saulelė Raudona ir Beauštant Aušrelė. 
E j.165 Laisvos Rusijos MarSas ir Pasigailėk Manęs. 
E 4181 Pilviškių Valcas ir ant Alvito Ežero Bangų Valcas. 

Mažiaus kaip C rekordus kitur nesiunčiam#. 

Krautuvė. atdara nedeliomis 

Juozapas F. Budrik Į 

3343 SOUTH HALTED STREET, CHICAGO, III. 
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