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Riaušes Aigipte. 
Atstovu butas prieme 

aštru projektą prieš 
svetimšalius. 

Chicagos Darbo Federacija priešinasi 
deportavimui svetimšalių. 

RIAUŠĖS AIG1PTE; 

PRIEŠINASI MILNERO ! 
MISIJAI. 

Londonas, gruod 20 d.—5 
Sulig pavėluotomis kableg- 
ramomis iš Kairo, Aleksanu 
rijoje, Aigipte atsitiko dide- 
lės riaušės nedėlioje; vienas 
aigiptinis policistas tapo už 
muštas. Tai yra pirmutinės 
pranešamos riaubės po nuvy 
kimui ten britinės misijos 
po vLegrovio Milnerio va- 

dovyste. Ką toji misija vei- 
kia ten, nežinia, bet sako- 
ma, kad žmonės piktinasi 
ja- 

Riaušes taipgi atsitiko 
Kairoje panedšlyj ir utar- 
ninke, kur žmonės metė į 
akmenimis i tramvajus, h et! 
policija numalšino riaušinin 
kus. 

Čia gimusieji advokatai 
paskelbė savaitės streiką 
kaipo protestą prieš pribu- 
vimą Milnerio misijos. 

ATSTOVU BUTAS PRI- 
ĖMĖ AŠTRU PROJEKTĄ 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS. 

VVashington, gruod. 20 d. 

Ateivystės komiteto projek- 
tas, reikalaujantis deporta- 
vime visų svetimšalių, pri- 
klausančių pire anarchistų 
organizacijų tapo priimtas 
šiandien atstovų buto. Bal- 
savimas buvo vienbalsis. 

Priimtasis projektas rei- 
kalauja deportavimo vis'^ 
svetimšalių priklausaiičių 
prie kokios organizacijos 
skelbiančios sabotažą, nu- 

vertimą organizuotos val- 
džios spėka, užmušinėjimą 
valdžios viršininkų, ar betie 
sį viešos a* privatinės nuosa 

vybės naikinimą, arba tuos, 
kurie remia iokias organiza- 
cijas pinigais, ar asmeniniu 
pacamajvimu. 

Viktoras Bergeris, kuris 

laimėjo antrus rinkimus kon 
gresan, buvo smarkiai kri- 
tikuojamas atstovų buto na- 

rių. Ohios atstovas Fess pa- 
sakė, kad jis mielai prisidė- 
tų prie priėmimo projekto 
Bergeriui deportuoti. 

CHICAGOS DARBO FE- 
DERACIJA PRIEŠINASI 
DEPORTAVIMUI SVE- 

TiMŠAUŲ. 

Chicago, UI., gruod. 21 d. 
Chicagos Darbo Federaciji 
šiandien oficialiai išreiškė 

savo pasipriešinimą deporta 
vimui svetimšalių, esančių 
nariais kokios unijos pri- 
klausančios prie A. D. F. 

Buvo priimta rezoliucija rei 
kalaujanti, kad butų paskir- 
ta po du delegatu nuo kiek- 
vienos amatinės Chicagos 
Federacijos grupės, kurie 
susieitų ir surastų budus ap- 
saugojimui kiekvieno unijos 
nario Chicagoje nuo ištrė- 
mimo. Federacijos tikslu 
yra apginti kiekvieną sve- 

timšalį, nežiūrint to, koks 
kaltinimas nebūtų, jei tik 
jis priklauso prie unijos. 

DIDELIS ATLYGINIMAS 
UŽ UŽMUŠIMĄ ROŽĖS 

LUXEMBURGIENĖS. 

Berlinas. gruod. 19 d. — 

Buvusis valdžios brigados 
iždininkas Berline, Ernestas 
Sonnenberg, kuris dabar 
yra internuotas Olandijoje, j 
&ako, kad jam buvo prisa- 
kyta išmokėti atlyginimo 
50,000 markių už pristatymą 
kairiųjų socialistų vadovų 
dro K. Liebknechto ir Ro- 
žes Luxemburgienes kunų 
reichstagui. 

Jie buvo gaujos užmušti 
šitame mieste pereitame sau 

syje. 
Šitie Sonnenbergo tvirti- 

nimai yra jo laiške pas savo 

advokatą Berline. Tą laišką 
atspausdinto Maximillian 
Harclen savo laikraštyj Zu- 
kunft. 

RUSAI BELAISVIAI DAR 
VIS NELAISVĖJE 

VOKIETIJOJE. 

B-rlinas, gruocV 20 d. — 

Išblaškyti po 36 kalinamą- 
sias stovyklas visuose Vokie 
tijos kraštuose 200,000 bu- 

vusių caro valdžios kareivių 
dar vis tebekenčia alkį, šal- 
tį ir priespaudą. Nuo brest- 
litovskinio musių pertrauki- 
mo laiko jie buvo laikomi 
vokiečių stovyklose be -jo- 
kio susinešimo su savo šali- 
mi. Iki rugpiučio mėnesio 
jie turėjo tenkintis kalėji- 
mo maistu, po t n tulą laiką 
maitino ir dengė juos Ame- 
rikos ir talkininkų misijos;] 
dabar jie vėl priklauso nuoi 

vokiečių kalėjimų užžiurė- j 
tojų malonės. Kadangi Vo-i 
kietijos patiems žmonėms' 
sunkus padėjimas, tai gali-, 
ma numanyti, koks sunkus: 

^padėjimas rusų belaisvių 
i vokiečių kalėjimuose. 

vrrYvr.-vvvvTvv%"rv,i"riM.,*r%,'i 

D'džiausia svirtis laivams statyti. 

Didiausia pasaulyje svi rtis laivams statyti nesenai 
užbaigta laivynkiemyj, Philaclelphijoj, yra- nejudinamu 
varpstiniu paramsčiu ir turi keliamosios pajiegos 350 
tonų. Ji yra dirbama su elektra. 

SUTIKO PRAILGINTI j 
KONTROLĘ ANT 

CUKRAUS 

Washington, gruodžio 19 
d. — Oregono senatorius 
republikonas McNary, kuris { 
veda kontrolės projektą se-' 
nate, šiandien užreiške, kad! 
kongreso išleidimas įstaty-j 
mo prieš Kalėdas pratęsi-i 
mui valdžios kontrolės ant' 
cukraus 1920 m. esąs užtik-j 
rintas. 

BERCERIO IŠRINKIMAS j 
KONGRESAN ANTRU i 

KARTU. I 

Milw&ukee, Wis., gruod: 
20 metų kalėjimo federalia 
Berger šiandien ve) tapo iš- 
rinktas atstovu kongresan 
nuo 5 kongresinio apskri- 
čio; jis sumušė savo prieši- 
ninką, susidėjusių į krūvą! 
demokratų ir republikonų1 
kandidatą Henry H. Bodeų- 
stabą 4806 balsais. Bergeris 
gavo 24,367 balsus, o Bo-i 

denstab, 19,361. 1918 m. 

linkimuose Bergeris gavo 
didžiumą 5,507 balsų. 

Kongresas ištyrusis rekor- 
;dus, kada jis tapo nuteistas 
[20 metų kalėjimo ~fedearlia- 
me kalėjime, lapkr. 10 d., ne 

leido jam užimti vietą kon- 

igrese. 

VOKIETIJA UŽMOKA 
TALKININKAMS MAŽNE 

5 BILIJONUS. 

Berlinas, gruocl. 19 d. — 

Vice premieras ir finansų1 
ministeris Mathias Erzber- 
ger, šiandien šalies susirin- 
kime pasakė, kad didesnė 
dalis 20,000,000 markių auk 
su ($5,000,000), reikiamų 
užmokėti talkininkams pa- 
gal taikos sutarties išlygas, 
jau pristatyta. 

Šalies susirinkimas šian- 
1 dien patvirtino protokolą, 
po kuriuo rugs. mėn. Versai 
įliuje pasirašė baronas Kurt 
von Lersner. Šita? protoko- 
las panaikina Vokietijos 
konstitucijos straipsnį 61, lei 

j dusi Austrijos atstovams da- 
lyvauti Vokieti jo.- parla- 

; mente. 

[DAUGIAU KAIP 300 DE- 
PORTAVO RUSIJON. 

New York, gruod. 20 d.— 
Kariuomenės transkortinis! 
laivas Buford, kuris gabens 
atgal sovietinėn Rusijon 
Ema Goldman, A. Berk- 
maną ir daugiau kaip 300 
kitų pirmeiviškų ateivių, 
sulig antspaudžiotais Įsaky- 
mais išplauks rytoj anksti. 
Daugiau kaip 150 akylai sau 

gojamų buvo atsiųsta iš Pit- 
tsburgo, Phiiadelphijos, Cle 
lvelando apskričio ir Hart- 
jfordo, Conn. 
j Tarp deportuojamų yra 
tris moteris: Ema Goldman, 
Dora Lipkin ir Ethel Berns- 
tein. Dvi paskutinės, apie 
po 20 metų amžiaus, tapo 
suareštuotos lapkr. mėnesy- 
je, ^aidžios viršininkams pa 
darius užpuolimą ant Pvusi- 

! jos sovieto sėdybos New| 
|Yorke. 
j Šiandien atvežtieji buvo 
j visi linksmi ir iš traukinio Į 
išlipę giedojo internaciona- 
lą. Visiesą gerai aprūpinti 
pinigais ir drabužiais. 

N U FAKULTETAS REI-| 
KALAUJA TAIKOS SU- j 

TARTIES PATVIR- 
TINIMO. 

Chicago, UI., gruod. 20 d. 
Northwestern Universiteto 
taryba, atstovaujanti visus 
tos įstaigos fakultetus, šian-j 
dien pasiuntė prašymą Suv. 
Valstijų senatan, prašyda- 
ma, kad jis tuojaus užtvir- 
tintų taikos sutartį, su rei- 
! kalingomis išlygomis. 

ARGEN TNOS POLICIJA 
4 STRAIKININKUS UŽ- 

MUŠĖ IR KELIUS 
I SUŽEIDĖ. 
i 

Buenos Aires, gruod. 201 
d. — 300 straikuojančiu lau1 
kųdarbininkų Buenos Aires, 
provincijoj šiandien užpuo- 
lė policijos stotį CasscaDa- 
ras kaime ir bandė atimti sa 

j vodraugą darbininką, kurį 
.policija buvo suareštavusi, 
jbet keturiems kritus užmuš- 
tais ir keliems sužeistais nuo! 
j policijos šūvių, likusieji pa- 
'sitraukė. 

i Lietuviai 
susitarė su • 

latviais. 
Lietuvos Kariumenė Pasi- 

ryžusi Atkakliai Kovoti 
prieš Lenkus. 

Lietuvos Egzekutyvis Ko- 
mitetas gavo nuo kapitono 
Bielskio iš Londono sekanti 
kablegramą: 

Lalivių politiniai-Militarė 
misija, Kaune, svarstydama 
ekonominius klausimus, su- 

aiko veikti išvieno prieš .vo- 
kiečius. Lenkų veržimosis 
Kalvarijon atstumtas, bet 
jie traukia ant Alytaus. Mū- 
sų kariumenė pasiryžus ko- 
voti nagais ir dantimis, jei 
gu reikės. 
Lietuvių Egzekutyvis Komi- 
tetas per M. J. Vinikas 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
MIESTĄ IR 2,500 

BELAISVIŲ. 

Londonas, gruod. 20 d.— 
Kaip oficialis pranešimas, 
išleistas sovietinės valdžios 
Maskvoje ir apturėtas čia 
skelbia, bolševikai paėmė 
Polstnaja, į pietvakarius 
nuo Tomsko ir 2,500 belais- 
vių. ; 

Tame pranešime'sakoma, 
kad vakariniame fronte, ke- 
turiolikoje mylių nuo Nar- 
vos Į pietvakarius eina smar 

ki kovą. 
Klajoklių kirgizų būriai, 

gyvenantieji šiaurinėje Kas- 
pijos juros pusėj sukilo ir, 
išmušę sargybą, privetrė tos 
vietos valdžios viršininką 
bėgti. 

PIRMAS PO KARĖS PRA- 
SIDĖJIMUI LAIVAS TIE- 

SIOG VOKIETIJON. 

New York, gruod. 20 d.— 
Šiandien išplaukė Ameriki- 
nės Linijos laivas, Manchu- 
ria, tiesiog Vokietijon. Tai 
yra pirmutinis laivas, ką tą 
daro. Jis išgabeno 15,000 
maišų siuntiniu ir 25 pasa- 
žierius. Jis sustos Hambur- 
ge ir grįš per Antverpeną ir 
Southamptoną. 

KANADA PANAIKINO 
KARĖS LAIKO 
SUVARŽYMUS. 

Montreol, (Juebec, gruod. 
20 d. — Kanados valdžia 
šiandien išleido paskelbą 
panaikinančią karės laiko 
varžymų įstatymą ir paliuo- 
savo visus vyrus Kanadoje, 
kaltinamus kariniais prasi- 
žengimais. Karės laiko su- 

varžymų įstatymas taipgi 
draudė gėrimus ir lenktynes 
arkliais. 

LAUKIAMA SUSIRĖMI- 
MO DEL WILSONO PA- 
SKIRTOS KOMISIJOS 

Washington, gruodžio 20 
d. — Wilsonas šiandien pa- 
sakė, kad jis paskyrė komi- 
tetą apsvarstymui ginčų tarp 
minkštųjų anglių kasyklų 
darbininkų ir savininkų. Pa 
skirtaisiais komitetto na- 

riais yra šitie: Henry M. 
Robinson Iš Pasadenos, Cal. 

Vokiečiai piešia Lietuva. 
Estonija pasirengusi pasirašyti 

i po Lenino taika. 
Lenkai pešasi tarp savas, kad kuriems 

! penius valdžia. 
VOKIEČIAI PLĖŠIA 

LIETUVĄ. 
| 

Ryga, gruod. 19 d. (Pa- 
vėluota). — Paskutiniai 
pulk. Avalovo-Bermondto 
pajiegų būriai apleido Lie- 
tuvą gruod. 14 d. Pasirodo, j 

|kad jie išsinešdami vogė ir j 

j plėšė ką tik nutverdami. Vo 
kiečių aficieriai reteido tal- 
kininkų kontrolės viršinin- 
kams peržiūrėti vagonus, 
kurie buvo prikrauti visokių 

j suplėštų Lietuvoje daiktų. 

iESTONIJA PASIRENGUSI 
! PASIRAŠYTI PO LENINO 

TAIKA. 

Revelis, gruod. 20 d. (p< •'! 
Londoną gruod. 21 Ū.}. r 

Gen. Judenič pasiuntė ulti- 
matumą talkininkams, reika 
laudamas, kad jie leistų 

;jam bėgiu septynių dienų 
užimti poziciją Latvijos 
fronte ir perorganizuoti sa- 

vo kariuomenę. Jis sako, jo 
isantikiai su estų valdžia yra 
I tokie, kad jo dabartinis pa- 
!dėjimas yra nepakenčiamas, 
i Judenič pasiuntė savo rei- 
kalavimą po estų atsakymui 
jį augščiausios tarybos notą 
Igruod. 4 d., kur buvo pra- 
šoma, kad valdžia liautųsi 
atiminėjus ginklus šiaurva- 
karinių rusų kariuomenei ir 
leistų perorganizuoti ją ant j 
estų žemės. Į šitą notą estai j atsakė gruod. 13 d., kad to; 
padartyi jie negali, nes su 

bolševikais vedą tarybas.1 
Tai yra pirmas aiškus pripa-; 

įrodymas, pasiekusis laukuti-j 
| nį pasaulį, kad talkininkai; 
j bando suorganizuoti opozi- 
ciją bolševikams Pabaltijos 
įfornte., 

Kaip šitas ultimatumas j 
| buvo pasiųsta estams, užsie- j 
jnio ministeris Birk, delega-, 
'tas konferencijon Pieip ir 

visuomenei atstovauti; John 
!P. White, buvusis Suv. Am. 
į Kas. Darb. prezidentas, dar 
bininkams atstovauti ir Rem 

jbrandt Peale, Pennsylvani-i 
i jos kasyklų savininkas, ka-| 
į sykių savininkų reikalams i 
saugoti. 

| Tuojaus po apskelbimui; 
'komiteto personalo ir laiško 
į1' jo narius, kur pasakyta, 

1 kasyklų darbininkai ir 

| savininkai sutiko pavesti sa- 

vo ginčus išrišti tokiam ko- j 
mitetui, kasyklų savininkų i 
komitetas išleido užreiški- j 
mą užginanti jų sutikimą j | tokiu pamatu taikyti strai-j 
ką. Tas rodo, kad kasyklų 
savininkai gali visai atmesti j 
šitą susitaikymo pieną. ; 

.geri. Soocs nusiskubino Ry- 
gon išrišti tas paines ir pa- 
daryti kelią taikai su sovie- 
tu. Šitaip dalykams virtus 
tšmijantieji į tuos dalykus 
gavo didesrtę viltį taikos 
įvykimui, i Venas augštas es- 

į tų užsienio raštinės viršinin- 
ikas pripažino, kad talkinin- 
kų ultimatumo atmetimas 
reiškia valdžios nusprendi- 
mą padaryti taiką nežiūrint 

i talkininkų spaudimo. 

LENKU KAREIVIAI PAK- 
LIUVO Į SPĄSTUS. 

Tomsk, gruod. 20 d. — 

Bolševikai paėmė taigą ties 
susidurimu sibirinio gelžke- 
lio ir šakos einančios nuo 
«i'a i šiaurę. J vakarus nuo 

Taigos buvo atkirsta dauge- 
lis traukinių ir lenkų karei- 
viai toje apielinkej turės 
mušte prasimušti. 

Sibii iniai kareiviai dar 
vis tebesitraukia; Kolčakas 
mano už kelių dienų eiti to- 
lrauš Į rytus, Į Krasnojarską. 

lenkai pešasi tarp 
SAVĘS, KAD KURIEMS 

VALDŽIĄ PAĖMUS 

Berlinas, gruod. 21 d. — 

Pasišalinus Paderewskiui, 
trylika politinių partijų kiek 
viena kitokiomis pažiūromis 
ir tikslais, pešasi tarp savęs, 
valdyti Lenkiją. 

Padėjimas, kaip iš Varsa- 
vos žinių matyti, primena 
senus rnkų vaidus, kurie 
prisidėjo prie šalies įšdras- 
kymo. 

Naujas premieras Skulski 
politiniai žinomas tik tiek*, 
kad jis buvo Lodzės majo- 
ru, yra Paderewskio drau- 
gas ir jo partijos narys. Iš 
Varšavos pranešama apie 
darbininkų daromas kliūtis; 
kur gazas ir elektra esą at- \ 
kirsti. 

SUV. VALSTIJŲ SOSTI- 
NĖS GYVENTOJŲ 455,428 

Washingtcn, D. C-, gl'UCV 
džio 20 d. — Pagal tik-ką 
užbaigtą policijos ccnzą tik- 
ras šalies sostinės gyventojų 
skaitlius yra 455,428; prie- 
augis nuo 1917 m. 60,000. 
Šitą prieaugį padaro suplu- 
dę ten karės veikėjai. Prie- 
augis nėra tokr. didelis, ko- 
kio buvo tikėtasi. 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkejė. 
Šiandien apsiniaukęs utar 

ninke gražu. 
Saulėtekis, 7:15 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:22 v. vak. 
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SVETIMŠALIŲ PAVOJUI LIETUVAI. 

Kiek galima patirti iš įvairios rųšies pranešimų, — tai Lietuva paskutiniu lai- ku prisipildė visokio "plauko" svetimša- liais. — Vieni iš ją —. tai tiesioginiai plė- šikai ir lietuvių neprieteliai, kiti — tai vi-\ 
Iiuging09 pagelbos nešėjai, treti — tyrinė- tojai Lietuvos ir jos gam iškų turtų, ketvir- ti — visokių firmų ir organizacijų agentai, penkti — prisidengę avies kailiu šnipai ir viliugiai ir t.t. ir t.t. 

Lietuva is visų pusių apsupta priešų; nemažai priešų randasi ir valstijos vidu- 
ryje ; visame kame Lietuvos valdžia jaučia nedateklių, — ypač kada kraštas ir gyven- tojai, būdami nukankinti laik^ didžiosios 
audros, vis negali pradėti ramaus ir tvar- 
kaus gyvenimo. 

Delei tc viso lietuviai, su savo valdžia 
priešakyje, neįstengia "sutvarkyti" ir "per- kratyti" tų užpludusių ir vis dar plūstančių svetimšalių. Daugelyje iš jų lietuviai ir jų j valdžia mato savo draugus, šelpėjus, pa-l gelbos nešėjys, — visai nesigilinant į tai,! kad tie "draugai" — tai prigavikai-viliu- 
giai, kad jų veikimo tikslas — medžiaginis 
ar ekonominis Lietuvos ir lietuvių išnaudo- 
jimas. : " 

1 

Jei tas svetimtaučiu užpluch'mas ir jų Į "veikimas" nebus sulaikytas, ir jei jųjų, planai nebus sunaikinti, tai lietuviai gali į atsidurti pilnoje prigulmybėje nuo sivetim-i 
salių, -— ypatingai ekonominėje prigulmy-' bčje, kas neduotu tinkamai pasinaudoti ir 
pasigėrėti ir politiška liuosybe. 

Tiesa, nemažai kalbama, kad Lietuva 
gali buti prijungta prie Rusijos arba prie 
Lenkijos federatyviais ryšiais, arba palik- 
ta po kokios nors "draugiškos" valstijos 
protektoratu (''globa"). 

Kaip ten nebūtų, tečiaus lietuviai pri- valo labai atsargiai bičiuliuoties su svetim- 
šaliais, nepasitikint perdaug jų ''gerumui", 
pažadėjimams ir užtikrinimams. Lietuvos 
valdžia, o kartu ir visa lietuvių'tauta, pir-i 
miausiai privalo turėti omenyje, kad sve-| 
timšalių užpludimas grūmoja Lietuvai eko-; 
nomine vergija.— i 

Vi3ai nėra reikalo matyti svetimtautis 
kuose atėjimuose, kapitalistiškų 'kompa- 
nijų agentuose ir kapitalistiniai-imperialis- 
tinių valdžių misijose lietuvių tautos iš-' 
gedbėtojus. Taipgi nėra lietuviams reika-; lb perdaug lenkties prieš tuos svetimšaLus 
ir pataikauti jiems. — Lietuviai ir jų val- 
džia turi parodyti savo subrendimą, savo 

tvirtą pasiryžimą, asvo iniciatyvą, savo su- 

maningumą, savo tveriančią galybę ir, pa- 
galiaus, tvirtą savistovybės dvasią. Priešin- 
gai, tie svetimšaliai, lyg kokie vilkai, kurie 
dabar užpludo musų kraštą ir yra pasiryžę 
jį darkyti ir išnaudoti, neduos musų tautai 
pradėti tyrai laisvo ir laimingo gyvenimo.! 

— Todėl lietuvių tauta, su pagelba savo vai I 
tižios, turi sulaikyti svetimšalių plūdimą1 
Lietuvon ir jų kenksmingą tenai veikimą, o 
kart^ stengties, idant ir esantieji pradėtų 
ikraustyties atgal, iškur jie pribuvo. 

Čia galima pastebėti, kad nekurios kul 
turingos šalis, kaip, pavyzdin, Šveicarija,! 
pasirūpino jau didžiosios karės laiku nįsi- 
įeisti svetimšalių į savo valstybę, net darbo 
j ieškančių, idant apsaugoti savo gyventojus 
nuodarbo randų perviršio ir nuo krašto iš- 
naudojimo. 

Dabar Lietuvje daugelyje įstaigų dir- 
ba ne Lietuvos piliečiai, bet iš svetimų kraš 
tų pribuvę žmonės, kurie, užimcjami musų: 
krašte įvairias vietas, tuom pačiu atima | 
progas Lietuvos piliečiams užpildyti tas1 
vielas ir pastumia juos į bedarbės glėbį. | 
Ypač daug yra privažiavę darbininkų iš 
Lenkijos ir iš Rusijos. 

Abelnai imant, kaip augščiau minėti 
Lieti T^n atvykę svetimšaliaiV'draugai",1 
taip ir svetimų kraštų darbininkai neša lie-, 
tuvių tautai blėdį ir kenkia savistoviam mu , 

su krašto bujojimui. — Todėl į šį nemalonų 
apsireiškimą mes ytin turime atkreipti šian 
clien savo akis. } 

j 
Tegul pasilieka Lietuva dei lietuvių!... [ 

AMERIKOS NUOSTOLIAI DELEI 
RUSIJOS BLOKADOS. 

Suv. Valstijų užrubežinės prekybos 
žurnale randame labai indomių skaitlinių 
apie Europines Rusijos blokados intekmę 
ant Amerikos prekybos ir pramonės. 

1917 metuose iš Amerikos Suv. Vals- 
tijų tapo išvežta į Rusiją įvairių prekių už 
397,568,911 dolarių, 1918 m. — už 116,- 

,705,346 dol., o 1919 m. Amerikos užrube- 
žinė prekyba su Rusija nupuolė iki 7,150,- 

! 994 dol. — Didelis skirtumas. 
Toliau, Neatsižvelgiant į tai, kad Azija 

tiška Rusija tapo olokados nepaliesta, nes 
U n operuoja Kolčakas ir jo pagelbininkai 
-talkininkai, bet ir į tą rusų kraštą prekių 
gabenimas tapo suparaljžuotas? 

Iš Suv. Valstijų 1917 metais tapo nu- 

gabenta prekių į Siberiją už 126,744,179 
dol., 1918 m. — už 34,718,541 dol. ir, ga- 
lų gale, 1919 m. eksportas siekė 20,217,166 
dol. — Didelis skirtumas ir šiame atsitiki- 
me. 

Jeigu Rusija nebūtų užblokuota, tai, 
be abejonės, Suv. Valstijų eksportas hutų 
kur-kas didesnis, nes liuosoji Rusija dau- 
giau interesuojasi šiais reikalais, negu se- 

noji Rusija. 
Įsidėmėkite į žemiau 'paduodamas 

skaitlines, idant gerai suprasti jų svarbu- 
mą. 

Paimkime, Pavyzdžiui, ūkiškąsias ma- 
šinas. 1917 metais Suv. Valstijos pardavė 
Rusijai tų mašinų už 642,000 dol., 1918 m. 
— už 3,386,216, o 1917 metuose ne-ikiek 
ūkiškų mašinų neišvežta į Rusiją. 

O'tuo tarpu Rusijai ūkiškų mašinų gal 
labiausiai reikalinga šiame momente. Ru- 
sija gelėtų duoti Suv. Valstijoms milžiniš- 
ką uždarbį, jeigu ji galėtų nusipirkti čia 
ūkės mašinų. 

Automobilių (keleiviams) buvo išvež- 
ta i Eurpos Rusiją 1917 metuose už 926,- 
313 dolarių, 1918 m. — už 136,400 dol., o 
1919 metuose automobilių eksportas nupuo 
lė net iki 6,605 dolarių. Automobilių ir- 
gi labai reikalinga Rusijai, — jei tik butų 
pavelyta jai nusipirkti jų. 

Žinoma, nelaimingoji Rusija dabar ne- 

išpasakytai kenčia clelei geležinkelių sui- 
rimo. Nėra garvežių (lokomotivų), nėra 
vagonų ir kitų geležinkelių reikmenų. Delei 
traukinių stokos Rusijai nemažai tenka ir 
badauti, nes negalima užtektinai atgabenti 
maisto iš derlingų provincijų į didesnius! 
miestus ir ten, kur blogai viskas užderėjo.' 
Pažvelgsime,, kaip reikalai stovi su geležn-| 
kelių reikmenų išvežimu. 

1917 metuose Suvi. Valstijos nugabeno 
į Europos Rusiją lokomotivų už 1,441,300 
dolarių, 1918 m. — už 14,431,289 dol., o 

Pastabos- 
Išvados. 

Tiktai "Draugas", arba, 
tiesiau tariant, prie jo sto- 
vintis redaktorius,-"profeso- 
rius", gali rašyti į)anaš*as 
nesąmanes, panaudojant že- 
mos rųšies išsireiškimus ir 
"profesoriškus" epitetus. — 

Čia turime omenyje "Drau- 
ge" tilpusj "editorialą", pa- 
liečiantį "Lietuvą" sąryšy- 
je su joje tilpusią korespon- 
dencija ir straipsniu. 

Nėra čia reikalo, prieg- 
tam ir negalima, vesti po-, 
(iernikos su tokiu "rašytoju", 
į kuris paskendęs savo vien- 
pusiškume, — "nesuima" pa 
prasčiausio dalyko, kuris 
kailba apie etiką (ir net aiš- 
kina to žodžio reikšmę ir 
kilmę), bet vadovaujasi tik 
savotiška-"profesoriška" eti 
ka; kuris, galop, nesupran- 
ta, kad žodį "Draugas" (su 
d'.džiaja raide ir svetim- 
zenkliuose) galima naudoti 
įvairiuose atvejuose, pritai- 
kant prie įvairių žmonių, o 

nevien kaipo vardą laikraš- 
čio, kurį redeguoja garbus 
"profesorius" (juk tuomet 
"Dr." redaktoirus turėtų "už 
drausti" naudoti "tą" žodį 
ir socialistams). 

j Tiesiog keista ir juokinga, 
kad "Draugo" redaktorius 
nori "monopolizuoti" žodį 
"Draugas", lygir "užpaten- 
tuodamas" jį. — Mat, jis 
"mano", kad tilpęs "Lie- 

tuvoje" p. P. Mikolainio 
straipsnis po antgalviu 
"Draugas" Schnitzer'is yra 
taikinamas į laikrašti "Drau 

— girdi, t4 žodį "Lie- 
tuva" panaudojo iš "apmau 
do" linkui katalikiškojo 
dienraščio "Draugas". 

Dalydamas tokius "san- 
protavimus," garbus "Dr." 
redaktorius — prie progos 
— "pasistengia" pasirodyti 
jojo "leksikone" telpančiais 
"profesoriškais" žod/.uns,— 
kaip: šlamštas, šmeižtas, 
purvini dumblai ;r t. p. — 

Logiška:, ir gražiai kalba-ra- 
šo gerb. "Draugo" redakto-l 
rius — ar ne? — Todėl su[ 

siais metais "tei vieno nedavė, nors Rusija 
apsiašarojusi nuolat jų prašo ir prašo. 

Rašomųjų mašinėlių (typewriters) 
L917 m. Amerika pardavė Rusijai už 474,- 
592 dol., 1918 m. už 69,940 dol., o 1919 
n. jokio eksporto nebuvo 

Visokių telegrafo ir telefono reikme- 
įų 1917 m. tapo parduota 371,144 dol ver- 
;ės, 1918 m. — 1,171,419 dol. o 1919 mj 
lieko iš šios rųšies dalykų neeksportuota. 

Augščiau paduotos skaitlinės, reiškia,1 
įepatvirtina blokados reikalingumo. Prieš-' 
ligai, jos parodo, kad Suv. Valstijų pra- 
nonė ir prekyba turėjo labai daug nuosto-' 
io delei tos Rus:jos izoliacij s nuo kitų, 
)asaulio kraštų. 

"Springfield Republican" kiek laiko 
itgal taip rp.šė delei si o dalyko: 

"Paryžiuje Rusijos blokados klausimas 
.nuolat keliamas. Šis klausimas taps dar 
svarbesniu netolimoje ateityje, nes gyveni- 
mas išlengvo pradeda ineiti į normališkas 
vėžes. Vokietijos blokada jau tapo panai- 
kinta ir ten reikalingiausių dalykų kainos 
beveik tą pačią dieną sumažėjo 50%. Už- 
blokuoto j Rusijoj, fantastiškos kainos... 
Juk reikia atminti, kad Rusija štai jau pen 
ki metai kaip aiisiškai atskirta nuo pasau- 
'iio delei karės. Apart to, per ištisus me- 

jtus ją smaugė blokados retežiai, O jos 
Ipramonija labai menkai dar išsivysčiusi. 

Tokiu budu 120 milijonų Europinės 
Rusijos gyventojų jau ir ramiais laikais 
nemažai kentėjo, — o dabar gyvenimas 
pasidarė dar sunkesnis. Rusijai prisieis 
jieškoti pagalbos neutrališkose valstybėse. 

panašiu etikos ir logikos 
"žinovu" ir "gerbėju" jokiu 
budu negalima kalbėti ar po 
lemizuoti. 

Nežir.ia, ar tokią "etiką" 
ir "logiką" p. "Draugo" re- 

daktorius tik prie savo ka- 
talikiško "Draugo" ingijo 
ar jau atsivežė ir užjurio... 

(Žodį "profesorius" pa- 
naudojame delei parodymo, 
kad šiurkštumas ir nelogiš- 
kumus laikraščiuose panau- 
doja netik "šiaip" redakto- 
riai, bet ir žmonės tituluoti, 
su "mokslo laipsniais"). 

"Draugas", perspausdin- 
damas iš "Darb-ko" Londo- 
niečio straipsnį, kuriame 
kaltinama pažangiečių par- 
tija už intrigas ir už nesi- 
rūpinimą Lietuvos reika- 
lais ir kuris atsižymi visai 
žemos rųšies ir "nediploma- 
tirkais" išsireiškimais, pašte 
bi, kad ir Amerikoje "pil- 
na" intrigų. 

Bet... "Draugo" redakto- 
rius, lošdamas naiviško 
"dvasiško mokytojo" rolę, 
intrigų priežastį mato štai, 
kame. — 

"Juk žmonės, — sako jis, 
— į Dievą netikį, tiesos ne- 

pripažįsta, sakosi dusios ne 
turį ir skirtumo nerandą 
tarp savęs ir galvijo. To- 
kiems žmonėms pinigas yra 
viskas..." 

i Sunku daleisti, kad pat-; 
sai redaktorius tikėtų augs-j 
čiau privestiems savo žo- 
džiams. Juk, jeigu tikėtų, 
tai "Drauge" nerastų vie- 
tos daugelis partijiniai-"in- 
trigines" spalvos raštų... 

O gal vienaip manoma, 
kitaip daroma, o trečiaip 
rašoma... 

NAUJI MINISTER1AI. 
įsakymas. 

Remdamasis Ministerio Pir- 
mininko pristatymu š. m. spa- 
lių mėn. 18 d., šiuo tvirtinu p. 
Maksą Soloveičiką Ministefriu 
be portfelio Žydų reikalams ir 
p. Juozą Voronko Ministeriu 
bc portfelio Gudų reikalams. 

A. Smetona, Valstybės Pre- 
zidentas. Galvanauskas, Mini- 
steris Pirmininkas. 

Kaunas, 1919 m. spalių mėn. 
21 d. 

Laiškas iš Lietuvos. 
(Antanas Balyta iš So- Į 

želkų k., Punsko vals., Sei- 
nų apskr., Suvalkų rėd. ra- 
šo Jurgiui Balytai, Cicero, 
111.) 

Lapkr. 8 d., 1919 m. 

Pirmiausiai pasveikiname 
mes, tėveliai, tave Juozeli 
sūneli, ir pranešam apie gy- 
venimą ir Margus. Baisiai 
vargome per karą ir iš mū- 
sų turto nieko neliko; liko 
tik trobos ir tos apiplėštos. 
Baisiausia mums buvo 1914 
-15 metais; tai rusai, tai vo- 
kiečiai ėjo pro mus 8 kartus; 
baisu buvo jiems ką pasa- 
Ikyti.; jei ką pasakai, tai tuoj 
|su šautuvu šoka ir sako — 

aš tave tuoj perdursiu, ar 

peršausiu. Rusai varė j 
stuiką vežti. Kaip paims 
padvadą, tai išlaiko du mė- 
nesiu ir tik tada paleidžia, 
kada arkliai nustimpa, ar 

juos užmuša. Vokiečiai to 
nedarė. 1914 m. rusai pa- 
ėmė iš mus be užmokėjimo 
du arkliu ir šiaip kitus daik- 
tus, ką nugriebdami. 1915 
m. nuo Velykų iki Žolinių 
rusai stovėjo pas mus su ar- 
motomis ir viską sunaiki- 
no — jaivus, pievas; nieko 
neliko; padalė badą ir mus 

pačius išvarė iš namų, liep- 
dami važiuoti į Rusiją. Mes., 
vienok, nuvažiavome tik į 
Vaičiuliškę ir ten buvome 
iki rusai atsitraukė. Jiems 
atsitraukus, mes sugrįžom 
atgal, bet nieko neradom; 
trobose lentos iš lubų išlup- 
ta, viskas sudaužyta, sunai- 
kinti. Mums liko tik tas, 
ką buvome išsivežę. Taigi 
mums iliko du arkliai, dvi 
karvės, du paršiukai ir du 
centneriai rugių; sakėm, 
kad badu reikės numirti; 
nebuvo nei sėklos, nei mais- 
to. 

Ačiu Dievui, kur vokie- 
čiai stovėję, ingiai ir kiti ja 
vai užderejo gerai; vokie- 
čiai nieko nenaikino, tai 
mes važiavome ten ir pir- 
kome sau maistą. Rugių 
centneris kainavo 6 rub. Vii 
kaviškio apskritys maitino 
Suvalkų apskritį. 

Po dideliam karui prašvi- 

to mums laisve, Lietuva-Tė- 
vynė liko laisva. Bet mes 
tą laisvę neilgai matėm. 
Rugsėjo 7 d. lenkų dvarpo- 
nių legionininkai užėmė 
Punską, Liubavą, Seinus, 
ISoželkus, ir šiendien jie ten 
stovi tankia eile ir sunku 
pereiti į Lietuvą. Trumpa- 
lyj, Giluišiuose, Alksnėnuo- 
se ir k. stovi Lietuvos karei- 
viai ir jie mums slapta pri- 
duoda laikraščių ir groma- 
tas. Per lenkus gromatos 
neina, nes jie suplėšo, jiems 
turi buti atviros, o kaip pa- 
mato, kad parašyta lietu- 
viškai, tai suplėšo. 

Lenkų žiaurumai baisesni 
į už rusų ir vokiečių žiauru- 
mus. Dvarponiai susisam- 
dė gaujas plėšikų skaitliuje 
500 žulikų iš visų pusių Vil- 
niaus, Gardino, ir Suvalkų 
rėdybų ir rugp. 23 d. už- 
puolė Seinus nakčia, kuo- 
met žmonės miegojo. Šitas 
gaujas vedė Lenkijos ka- 
reiviai. 

Lietuvių kareivių buvo 
ten mažai, tik 40 vyrų ir 
užpuolimo nelaukė. Lenkai 
išnežinių užpuolė Seinus ir 
tik Seinuose pradėjo muštis 
ir lietuvius pergalėjo. Per- 
galėję pradėjo plėšti semi- 
narijos klerikus, knygas, 
mokytojus ir mokinius ir ant 
galo visus lietuvius sukišo 
į kalėjimą. 

Po to jie leidosi eiti ant 
Lazdijų, bet lietuviai juos 
smalkiai sumušė, atsiėmė 
Seinus, visus kalinius paliuo 
savo ir patįs pasitraukė at- 
gal, kur jie dabar ir stovi. 

Dabar mums lietuviams 
laisvesni laikai, kaip didžio- 
jo karo metu; mus ir musų 
kalbą lenkai niekina; kim- 
ba prie bažnyčių ir kunigų. 
Kuris kunigas nepasirašo, tą 
tuoj areštuoja ir išvaro ar 
už linijos, ar į gilumą Len- 
kijos. Musų brolių lietuvių 
tūkstančiai sėdi lenkų ne- 

laisvėje, o pas mus jie ima 
viską, ką nugriebdami 
—ir už nieką neužmoka. 

Ant. Balyta. 

ŠAULIUOSE VOKIEČIAI 
ŽUDĖ LIETUVIU VAI- 

KUS. 
Pranešama apie vokiečių 

žvėriškumus šauliuose. Tai 
atsitiko rugsėjo 30 dieną. 
Vokiečiai pareikalavo, kad 
lietuvių kariumenė atiduotų 
jiems savo kazermes. Lietu- 
viai atsisakė. Tuomet 8 vai. 
ryto, minėtą dieną užpuolė 
lietuvių gimnaziją. Užpuoli- 
mo metu mokinių tarpe bu- 
vo 29 sužeisti. Taipgi su- 
žeista gimnazijos vedėjas 

Klupšas ir du globėju. Laik- 
raštis paduoda vardus visų 
sužeistų mokinių. Rašo, kad 
vaikus kapojo su kardais. 
Baisu! 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
(Tąsa) 

PRANEŠIMAS IŠ 
W A S HIN GT 0X0. 

Jnsų Eksclcnc'jaf 
Kybartų ir Virbalio miestų 

su apielinkčmis gyventojai rug 
pjučio 24 d. susirinkę apsvar- 
styti dabart:nį Lietuvos padė- 
jimą, priėmė rezoliucija — prc 
testą, kurį turi garbę įteikti 
jusų Ekseleucijai. Šiuoiui pra-' 
to jusų Ekfdkncijos pranešti 

apie išreikštus musij rezoliucį 
joje protesto reikalavimus 
Prancūzų, Anglu, Amerikos 
Vokiečių ir Lenkų valdžių at- 

stovams, kartu pareiksdami 
Laikinajai Lietuvos Valdžiai, 
didžfausią savo pasitikėjimą ir 
reikalaudami jokiuo budu ne- 

duoti musn laisvės ir nepriklau 
somybės: valio! —- Žūsim! 

Te gyvuoja Neprikalusonia 
Lietuva! 

Rezoliucija — Protestas. 

Kybartų ir Virbalio su apie- 
linkčmis gyventojų, susirinku- 
siųjų rugpjučio 24 d. iš skai» 
čiaus 5,000 žmonių. 

Lietuvių "tauta tiek amžių 
i kentėjusi, iškilus visame pašau 
; lyje obalsiui laisvo tautoms ap- 
; sisprendimo, viešai pasisako 
norinti tapti nepriklausoma Dt: 
mokratine Valstybe, kurioj vi- 
si piliečiai, be! skirtumo tauto=, 
tikybo ir luomo gyventų kai- 
po lygus su lygiais laisvi su 

laisvais. 

Naujam gyvenimui besiku- 
i riant Lietuvių tauta iškarto tu 

rėjo imtis kardo ir lieti krau- 
ją, kad neleisti eiti į Lietuvos 
žemės plotus visokios rūšies 
g'robikamas, neturėdama ne 

akimirksnio net mislies pagrieb j 
ti svetimąsias žemes, tik vien 
gindama savąją, kad galop, ra- 
miai stvertis 'kūrimo savosios 
valstybės darbo ir statyti nau- 

ją Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės rumą, kuriame vi- 
siems butų patogu ir gera gy- 
venti. 

Nekliudydama kitų — Lie- 
tuva tikėjosi ir turėjo teisių 
tikėti, ypatingai tiems, kurie 
iškėlė obalsį laisvo tautoms 

I apsisprendimo, 'kad jinai ras 

'juose didžiausios paramos mir 

| ties kovoj su savio priešais. 
Bet štai.... Lietuva 

•tik-Ką pradėjo gyventi, kaip iš( 
josios atėmė lenkai Vilnių, mu 

su širdį, tą šimtametinę lietu- 
Arių svajonę, Lietuvos Valsty- 
bės minties lopšį, prisidengda- 
mi padedant mus ginti nuo bo! 
'ševikų ir iš visų pusių apsupę 
mus jie.pradėjo skverbtis vis 
gilyn ir gilyn. Šiandien jau Su 
valkai, Šeiniai ir Punskas —- 

lenkų ir tas viskas lenkais yra 
Atimama ne kovoje, hzt atitiuo 
dama jiems tais, kurie iškėlė 

gražiausius pasaulyje obalsius: 
išvaduoti pavergtąsias tautas... 
kurie šiandien gali daugiausiai 
padaryti. 

Lietuvių kariuomenė kariau- 
!'ja su bolševikais! Lenkams ati 
duodama vis nauji ir nauji di- 
džiausi plotai musų žemės ir 
miestai! Vokiečiai su koleakii 
nmkais tefc^plėšia musij so- 

džius! 
Atėjo paskutinė valanda: 

'mirties valanda! 
j 

Bet prieš tai — Lietuviu 
'taut'a sako visam pasauliui, kad 
laisvės ir savo nepriklausomy- 
bės niekam be kovos neatiduo: 

* 

ir atimti jąsias atims tik per 
josios lavoną! 

Tatai težino visi musų prie* 
šin inkai! 

Išreikšti šį paskutinįjį prieš 
mirtinąją krva griežta nusista 
tymą susirinko Kybartu ir Vir 
balio miestų su apielinkėmis 
visi gyventojai be skirtumo 
tautos, tikybas ir luomo ir aky 
vaizdoje viso pasaulio reika- 
lauja sau — Laisvės! Nepri- 
klausomybes! Vilniaus! — c 

priešams, esantiems niusti so- 

džiuose ir miestuose, vistiek ar 

jie kukai, ar jie vokiečiai, ar 

jie kolčakininkai, sako — Ša- 
lin iš Lietuvus! 



Aukos Seimui taikė Amerikos Lietuvių Seimo. 
U 

(Gauname daug laiškų su 

^nusiskundimais, kad aukauto* 
jų vardai, kurie aukavo laike 
Amerikos Lietuvių Seimo 
skelbiant Lietuvos Laisvės 
Varpo aukas, nebuvę paskelb- 
ta. 

Kadangi aukautojai A. L. 
Seimui savo aukas paskirstė 
įvairiems tikslams bei į įvai- 
rius fondus, todėl L. L. V. Ko 
mitetas jų aukų neskelbė kartu 
su tomis aukomis, kurios buvo 
skiriamas L. L. Varpui. Šiuo- 
mi talpiname visas aukas ir au 

kautojų vardus, kurie aukavo 
kitiems tikslams, o ne L. L. 
Varpui, kad žinotų, kur jų au: 
kos nuėjo.) 

Augs. Priegl. Lietuvių Am. 4 

Kp. Pittsburgh, Pa. $15.00 
Ališauskas Petras Chicago, 111. 

$5.00 
Am. Liet. Taut. Sand. 9 Kp. 

Cambr. Mass $13.50 
Am. Liet. Taut. Satid. 16 Kp. 

YVorcester, ?uass. .. 10,00 
Am. Liet. Taut. Sand. 55 Kp. 

t \Vilkes Barre, Pa. .. $5.00 
Azukas L. Chicago, 111. $10.00 
AkiJomaičiutė A. 10.00 
Birutės Dainorių Kliubas. So. 

Side Omaha, Nebr. $10.00j 
Central Mfg. District Bank 

Chicago, 111 $100.00 
Chicago*, Prūsų Lietuvių Ta- 

ryba Chicago, 111. .. $25.00 
C. K. Skyrius nuo prakalbų 

Nevv HaVen, Conn. $12.71 
Chesna Theo. Chicago, 111. 

$5.00 
Cheplinskas Tarnas. Ansonia, 

Conn $5.00 
Lidyktas J. P. Schenedtady, 

N. Y $52.00 
Garulis T.. Baltimore, Md. 

10.00. 
Galinskiai Ad-omas ir Agota. 

Chicagio, 111 5.00 
Jureviče Andr 50.00 
Janu.šis Alex 5.00, 
Lietuvių Tėvynainių Būrelis ! 

Ne\vark, N. J 30.00: 
Liet. Evangelistų Liuteroniš- 

ka D r-j a Chicago, 111. 15.00 
Mickevičius Juozas Wilkes 

Barre, Pa. .., 5.00 
Micklin Fr. Chicago, 111. 4.00 
Mavčiulionis Juozas Ansonia, 

Conn 3.00 
Pūkas Vincas Chicago, 111. 

10.00 
Pupauskis h 25.00 
Ridikas Juozas 50.00 
Račiūnas Juozas 20.00 
Šv. Jurgio R. ir K. Dr ja 

75.00j Švento Vincento Fereriušo 
Dt-ja 50.00 

Nariai 27.00 
Šliauteriai V. ir A. .... 50.00 
Šv. Antano Dr-ia Oglesby, 

III. 25.00; 
Sapranas S. Dr. Waterbury. 

Conn 25.00; 
Šv. M. T. Razartcavos Dr-ja' 

So. Side Omaha. Nebr. 25.00' 
S. L. A. 3 Kp. Elizabeth, N. 

J 10.00 
S. L. A. 37 Kp. So. Omaha. 

Nebr 10.00 

Šliūpienė L. ir Šliupas K. 
Scranton, Pa 10.00 

Stankus Ig. Dr. Philadelphia, 
Pa 10.00 

S. L. A. 83 Kp. Efrooklyn, N. 
Y 10.00 

Sarpalius Petras Chicago, 111. 
5.00 

Šv. Kazimiero Parapijos Lie- 
tuviai New Haven, Conn. 

5.00 
S. L. A, 230 Kp. Wattamie, 

Pa 5.50 
S. L. A. 1 Kp, Edvvardsville, 

Pa 4.00 
Sakaitis T. A. Dayton, Ohito 

«. 3.001 
Šimulis L. J. Chicago, UI. 

2.00 
T. M. D. 17 Kp. So. Omaha,' 

Nebr 10.00 
Urbonas jonas .Dayton, Ohio 

2.00 
Valetičius J. Chicago, 111. 

50.00 
Žuraitis Kazimieras Chicago, 

111 25.00 
1 Živaikauskas F. Scranton, "°a. 

5.00 

AUKOS NEPRIGULMY- 
BĖS FONDUI LAIKE AME 
RIKOS LIETUVIŲ SEIMO. 
Chesna A. F. Chicago, 111. 

15.00 
Gedimim D. L. K.. t>r-ja 

Oglesby, 111. ...... 50.00 
Lietuvių Kriaučių Kontr Sus. 

Brpoklyn, N. Y. .. 280.00 
Lietuvių Ukesų Dr-ja Balti- 

more, Md 187.20 
Lietuvių Būrelis New Philadel 

phia, Pa 49.50 
Lietuvių Būrelis New Haven, 

Conn. 11.75 
Lietuvių Demokratų Kliubas 

Baltimore, Md 10.00 
Pivarunas Petkas Chicago, 

TU 50.00 
Pitt$burgo Lietuvių Pasveiki- 

nimas Pittsburg, Pa-. 25.00 
Romanovvski S. Lavvrence, 

Mass 10.00 
S. L. A. Nariai So. Boston, 

Mass. 55.00 
Skaistaus Mėnulio Kliubas 

Chicago, 111 50.00 
Šventakupriai Viso pasaulio 

Xuq Marso 30.19 
Šviesos Dr-ja So. Side Oma- 

ha, Nebr ĮO.OO' 
Sekevičius Jonas Lavvrence, j 

Mass 5.0U 
Šv. Jurgio Dr-jos Nariai 

Passaic, N. J 5.00 
S. I,. A. 2 Kp. Forest City, 

Pa, 5.00 
Tėvynės Darbininkai New 

Y$:<rk, N. Y 8.00 
Vistorta Kaz. Chicago, 111. 

5.00 
Varkalis Jonas Chicago, Hl. 

5.00 
Vienybe Lietuvininkų Brook- 

lyfl, N. Y "... 10.00 

AUKOS LIETUVIŲ KA- 
RI Uk EN fiS O R GAN I ŽA- 
VIMUI LAIKE AMERI- 
KOS LIETUVIŲ SEIMO. 

Krivenas Jonas Baltimore, | 
Md 5.00 

Pivarunas Petras Chicago, 
| 111. 25.00 
Sapranas S. Dr. Watcrbury, 

Onn 25.00 
Vitžai Juozas ir Alena Brook- 

lyn, N. Y 25.00 

AUKA TAUTOS FONDUI 
LAIKE LIETUVIŲ AMERI 

KOS SEIMO. 

Petraitis J. Cicerą, 111. 5.00. 

Kristau, ateik vėl su 
save botagu, 

Vienoje, Austrijoje, žmo- 
nes suvalgė iki vienam vi- 
sus gyvus daiktus — kates, 
šunis, žiurkes, ir 1.1, ir da- 
bar, kaip Austrijos kancle- 
ris Renner'tvirtina, jie pra- 
deda valgyti vieni kitus — 

virsta žmogėdžiais; ir virsta 
jais dei talkininkų suvaržy- 
mo jų. Talkininkai, paduo- 
dami austrams taikos išly- 
gas, uždraudė jiems turėti 
ką bendro su vokiečiais, ar- 
čiausiais jiems kaimynais 
ir vienintėliais žmonėmis, 
kurie galėjo jiems pagelbėti 
šitoje jiems taip sunkioje 
valandoje, o patįs talkinin- 
kai jiems tų reikmenų nepa- 
rupina. 

Indijoje Anglijos genero- 
lo paliepimu 50 samdytų 
kaerivių šaudė į be 
ginklę minią 5000 žmonių ir 
500 joje užmušė, o 1500 sun 
kiai sužeidė tik de'ito, kad 
jie pusnuogiai, nuo bado ir 
ligų mirdami, šimtais ir tū- 
kstančiais, drįso protestuoti 
prieš žiaurų "demokra- 
tiškiausios" Europoje šalies 
viršininkų veikimą. 

Talkininku galybės apjuo 
sė sovietinę Rusiją "mirties 
kardono" blokada,, uždraus 
damos visoms kitoms šalims 
visokį apsimainymą daik- 
tais su tos šalies gyventojais, 
ir milijonus nekaltų vaikų 
ir moterų stengiasi išnaikin 
ti badu tik dėlto, kad sovie- 
tine valdžia atsisakė mokė- 
ti 6 bilijonus7 milijonus do- 
larių skolos Francuzijos ir 
Anglijos kapitalistams, ku- 
rią užtraukė pas juos buvu- 
sis caras ir už paskolintus 
pinigus samdė budelius mal 
šinimui kaimiečių ir darbi- 
ninkų, sukilusių prieš nepa- 
kenčiamą cariškos valdžios 
priespaudą. 

Šitie ir ištisa virtinė kitų 
jiems panašių darbų, kurius 
išgirdus kūnas pašiurpsta, o 

kurie yra 'vadinami "piakil- 
niais" ir daroma "demokra- 

tybės" bei "žmoniškumo" 

Didžiausia 
Krautuvė 

Lietuviška 
Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musų krautUve-^viena iš didžiausių Chicagoje. 

/ 
Parduodam už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam arukuot ir ofiso darbams 
yra naujausios mados. Užlaikom visokius laikrod 1 

žius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 SO. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL. 

DROVĘR 

vardu, neiššaukia jokio pro- 
testo pas tuos, kurie sakosi 
seką Kristaus mokslą. Šitie 
Kristaus inpėdiniai žiuri ra- 

mia širdžia į tuos veidmai- 
ningus ir begaliniai žiaurius 
pasaulio didžiūnų darbus ir 
jiems pritaria. Ar sakau 
pritaria tik? ne, jie daugiau 
negu pritaria jiems: jie pa- 
giria juos; jie užtaria juos; 
jie duoda jiems savo palai- 
minimą mainan už tą savo 

negarbingą darbą — žmo- 
nių suvadžiojimą — Judos 
atlyginimą pavidale lengvo 
ir berupestingo gyvenimo. 
Jie Kristaus mokslą: "My- 
lėsi artimą savo, kaip pats 
save", pavertė į amatą sau 

pinigams darytis, nežiūrė- 
dami to, kad tie pinigai, ku- 
riuos jie semia pilna sau- 

ja, yra gausiai sulaistyti 
ašaromis ir krauju tojo ar- 

timo, kurį jie sakosi mylį 
kaip patįs save. 

Kristau, tu numirei ant 

kryžiaus užtai, kad, paėmęs 
botagą, drįsai lupikus išvai- 
kyti iš bažnyčios; bet tavo 
mirtis bent trumpam laikui 
atnešė palengvinimą žmoni- 
jai. Taigi nepasibijok nu- 

mirti dar vieną kartą ir ateik 
vėl su savo botagu šitiems 
visokiems pasaulio veidmai- 
niams ir begedžiams kailį 
išperti. Mes tau padėsime. 

Tylutis. 

Tikros algos ir atlyginimai. 
Tūkstančiai amerikiečių 

yra >lyg sužavėti pinigų, jie 
klaidingai žiuri į pinigus, kai~ 

po j didžiausį turtą, nes pini- 
gų tikra svarba yra tame, ką 
jie mums nuperka. Žmogaus 
atlyginimas už/įo darba nepri- 
klauso vienok nuo to, kiek jis 
uždirba. Daugiau priklauso 
nuo to, kai]) jis praleidžia sa- 

vo uždarbį. Tikras atlyginimas 
yra tai tie daiktai, ku 
riuos darbininkas gali gauti 
už savo uždirbtus pinigus. 

Aišku, kad žmogus gali du 

sykiu tiek uždirbti, kaip jis pa 
prastai uždirbo, ir iš to mažai 1 

naudos turėti, jei reikalingieji 
dalykai lėšuoija du ar tris kart 

daugiau, neg kaip pirma. Yra 
visiems matoma, kad apart be 

padidėjimo ar sumažėjimo al- 

gų, kurios išreiškiamos pini- 
gais, yra didelis skirtumas nau 

dos, kurią gauna žmonės uz 

tą savo uždarbi. 

Ką žmogus gauna kaipo at- 

lyginimą už «avo darbą, paga- 
liaus priguli nuo to, kaip jis 
savo uždarbį įleidžia. Vienas, 

protingai pirkdamas, saugiai 
ir nuolat taupydamas ir sau- 

giai ir naudijngai indėdamas 

pinigus į tokius patikrinimus 
kaip Karės Taupymo Ženkle- 
lius, Pinigyno Taupymo Palm 

dijimus, gali sunaudoti savo 

darbo vaisių į reikalus ir sma- 

gumus, kurių jis reikalauja ir 
net pasilinksminti. Kitas, gau- 
damas tokią pat algą, gali Iš- 

eikvodamas, išdykimu ir lietau 

pydamas atsidurti tokiame pa- 
dėjime, kad negalėtų nei reika- 

lingiausių sau dalykų gauti. 
Nežiūrint ar darbininkas 

uždirba tiek pinigų, kiek jam 
teisingai už jo darbą, priguli, 
ar ne atsakomybę jie vienas 

teatsako už tai kaip jis juos 
praleidžia ir tas negali buti pa- 
lestas kitai ypr.'ai. Lėšos, rei- 
kalavimai ir algos gali pulti 
ir kilti, kaip jūrių pakilimas 
ir nuslugimas, bet pamatinis 
dalykas lieka neatmainomas, 
'kad atskirai nuo budo ir didu- 
mo jo uždarbio, kiekvienas 
žmogus gali nepereinant ribų 
spręsti gausumą atlyginimo už 
savo darbą. Jis tą g-1 .siekti 

išmintingai ir aprybotai pra- 
leisdamas tą, ką jis turi pralei- 
sti ir taupydamas tą, ką jis tu- 
ri taupyti 

Mineralu Gaminimo sto- 
vis Suv. vals. 1918 m. 

Vidaus Departmentas pas- 
kelbė preliminari raportą kiek 
mineralų pagaminta 1918 m. 

Pilnajame raporte, kuris grei- 
tai bus išleistas, bus parodyti 
pilni skaitmens, kuriuos Suvie- 
nytų Valstijų Geologijos sky- 
rius tais metais surinko. 

Tais metais pagamintų mi- 

neralų vertė siekė $5,526,000. 
000 t. y. už pusę milijono ver- 

tės daugiau, neg 1917 m., bei 

pačių mineralų pagaminta bu- 
vo mažiau. Kuro buvo paga- 
minta daugiau, neg 1917 m. 

noris kietųjų anglių ir mažiau 
tebuvo išvežiota. Anglių išpai* 
duota 5 nuošimčiais daugiau, 
bet jų vertė, del pakilusios 
kainos, siekia viršum 17 nuo- 

šimčių daugiau. Indomu tai, 
kad nežiuriant, jog petrolėjaus 
išleista buvo tik 4 nuošimčiais 
daugiau, jo vertė padidėjo vir- 
šum 32 nuošimčių. 

Kaugių (metalų) pagamin- 
ta 1918 m. vertė buvo 3 nuo- 

šimčiais didesnė, neg 1917 m.] 
Skaitmens parodo, kad gele- 
žies rudos ir plieno buvo pag<t-| 
minta mažiau, bet jų vertė bu-j 
vo augštesnė. Spyžio buvo pa- 
gaminta truputi daugiau, bet 
išvežiuota jo buvo mažiau. Va 
rys in zinkas netik, kad patįs 
per save, bet ir kaipo medžia- 
ga žalvariui beabejonės užima 
pirmą vietą po geležies šios 
dienos svieto industrijoje ir 
1918 m. jie užėmė augštą vietą 
tarpe karei reikalingų naugių 
Vario buvo pagaminta truputį 
daugiau, bet zinko mažiau ir 
abiejų vertė buvo žemesnė, zin 
ko net 25 nuošimčiais. Karei 
reikalingų naugių, managnesc 
ir chromito, kuriuos vartoja 
sukietinihiui plieno, pagaminta 
daugiau, neg kuomet nors pri- 
miau. Chromito 88 nuošim- 

čiais daugiau jo daugumu ir 
275 nuošimčiais brangumu dau 
giau, neg 1917 m., o mangane- 
so rudos daugiau pagaminta 
136 nuošimiais jo daugumos 
ir 100 nuošimčių vertes. Aukso 
ir sidabro iškasta mažiau, neg 
kad būdavo iškasamto per daug 
pirmesnių metų. Nors sidabre 
vertė ir pakilo nuo 81 cento už 
unciją 1917 m., iki 97 centų 
1918 m., to pakilimo neužteko 
padengti kasamo lėšų. 

Trobų statymui medžiagos, 
molio produktų namus statyti 
akmens, cemento ir gipso ga- 
minimas labai buvo nupuolęs. 

1918 m., potašo pagaminta 
'54,000 tonų, arba 68 nuošim- 
čiais viršum to, kas buvo paga- 
minta 1917 m. / 

Kurie norite, kad jusų t ziiis 

augtų, garsinkitės "Lietuvoje" 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galonu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

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

******** 

LIBERTY 30NDS Mes perkame Pergal&a Bondus pilna parašytąja £ A O U verte, ir Laisves Bondus pilna pinigine verte. wF^wii 
Atneškite arba atsiųskite \ J Q SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9-6 

Titram *w Utarninkals, Ketvergai. "35 MILWiiyKEE AVB. 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

. K. BRUCHAS 
JUBILIERINE KRAUTUVE 

3321 South Hahted Street. 
TELEFONAS DROVER 9687 

Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau- sios mados tavori; Kalėdų dovanoms. Tlamista nupirksito dovauos tikros veriės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin- ti, kad jųs nupirksito tavorą už žemiausią gaunamą kai- ną. GVarantuojam ir už viską atsakom. Atsilankiusiems užtikrinam užganėdinimą ir teisingą patarnavimą. 

Išsiskyrimas. 

Deimantinių žiedų, la- 
volierių auksinių, lai- 
krodėlių. lenciūgėlių 
branzalėtų. albomų ir 
taip toliau. 

Priimame Liberty 
Bonds 

Krautuvė atidaryta 
kožnę vakarą ir ne* 
dėliomifl Jki Kelėdų. 
Paiku3 kalendorius vi 
siems dykai 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! TUOJ 

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 pripažinta ir apsiima remti sutartį tarp 
"Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant Sl/2 nuoš" 

Ko mums dar laukti ilgiau?[Pildykime save priedermes 
Pirkit# Lietuvos Bonus 

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 " " " $\po.oo 
Sėsk tUojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojaus su reika- 

ILlgti mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 



v 

Vietines Žinios 

MIKO PETRAUSKO AT- 
SISVEIKINIMO KON- 

CERTAS. 

Kompozitorius Mikas Pei- 
rauskas nuims pranešė, kad jis 
pasiryžęs duoti Giicagoje k<m- 
ct-rt.ą sausi'* 28 d., 1920 m. Su 
rencrli koncertą kviesias (tur- O O O 

but jau pakvietė) "Birutės" 
draugiją. Priegtam, dalyvauti 
koncerte kviečiąs žymiausias w J 

muzikales ir vokalcs spėkas. 
Komp. M. Petrauskas pažy- 

mi, kad tai busiąs- atsisveikini- 
* 

mo koncertas Chicagos koloni- 
jai, kadangi sekant] pavasari 
ar vasarą išvažiuojąs Lietu- 
von. 

Nėra abejonės, kad Cliica- 
g >s lietuviai su džiaugsmu su- 

tiks ta lietuvių dailės pi nierit; 
ir sumanu jaunimo auklėtoją- 
mokytoja dailos ir tėvyniškos 
meilės dvasioje. Chicagiečiai 
pasirodys, kad jie ištiesti su- 

pranta dailę ir kad moka pa- 
gerbti didvyrius dailės-muzi- 
k >s srityje. Ypač maloniai ir 
entuziastiškai turėtu sutikti 
gerb. Miką Petrauską ''Biru- 
tės" choras, kuriam tvirtus pa- 

^ 
matus padėjo tas galms mūsų 
kompozitorius. Todėl, neabejo 
jaut, reikia manyti, kad "Biru- 
tė" visa energija prisidės prie 
Surengimo komp. Mikui Pet- 
rauskui iškilmingo atsisveikini 
1110 k.Tnoerto. Manome, jog "Ri 
rutė" skaitys savo priederme 
pagerbti ir paremti pirmutinį 
savo mokytoja ir organizato- 
rių. 

Kadangi iki koncertui pas- 
I kirtos dienos liktik apie pen- 
I kias savaites laiko, tai birutie- 

j čiai 'turėtų su renginiu šito 

j koncerto pasiskubinti. 

GEN. J. J. PERSHING j 
CHICAGOJE. 

Subatoje, gruodžio 20 d., la- 
bai iškilmingai tajjo sutiktas 
Šitan miestan prabuvęs gen. J. 
J. Rersbing, Suvienytų Valsti. 
jų kariumi^nės vadas Francuzi- 
joje. Jis pribuvo Illinois Cent- 
ral stotin 8:36 valanda rytni. 
Pirmutinis pasveikino gen 
Pershingą gen. Woocl. Ant 
pasveikinimo majoro Thomp i 

šono gen. Pershing atsake: 

Į''Man linksma vėl sugrįžti į 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senesnę, 
kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus svirneja- 
te nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes galime pasa- 
kyti jums atviru 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 pampintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, 
jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji 
galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka, j 
Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 3 
nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji j 
gali rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su -prigalviais 
ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba j 
ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žius ir jai 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. 

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Cbicago Telephone kompanijos ofisuo- 
se. Niuo tos dienos, kada ji įeiria 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 g'auna ligos pašelpą. Ji *urės dvi 
savaiti atostogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie 
kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera mo- 

kestis, pradėjus jai mokintis ir tolydžio pakeliant. Ji 
gali atsivesti savo drauges su savimi ir gali jaustis kaip 
pas save namuose- Mes jau daug turėjome lietuvaičių, 
kurios yra puikiomis telefonistėmis. 

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. Wash- 
ington St. ir pasižiūrėkite ipatjs, kokios pageidaujamos vie- 
tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 
kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriuj, gali gauti vietą 
arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitą įdomią 
darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "P.ooklet K.". 

CH1CAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 
DEPARTMENT 

9TH FLOOR 

311 W. WASH1NGT0N STREET 

Telephone No. "OFF1C1AL 300". 

Chicago, aš skaitau ja antra 

savo buveine". 
Sutikti gen. J. J. Persbingąl 

buvo susirinkusi didelė žmonių 
minia, kuri entuziastiškai pri- 
ėmė tą pagarsėjusį šioje pašau 
linėjis skerdyneje karvedį. 2 

valandą atsibuvo iškilminga p«i 
rodi, paskui viešas priėmimas 
Dailos institute, o -"kare — 

bankietas Congress viešbutyje. 

NUO 18 GATVĖS. 

Lietuvių Darbininkų Drau- 
gija Amerikoj laikė priešimti- 
nį susirinkimą Domininko Še- 
maičio svetainėje, 1750 So. 
Union a ve. ir ISlos gatvės. 
Svarstant bėgančius draugijos 
reikalus, buvo pakeltas klausi- 
mas kas clcl prisidėjimo su au- 

komis L, S. D.; nors ši drau- 

gija neperdaug pasiturinti fi- 
nansiškai, bet šitokiam darbui 
nebuvo priešinga ir paaukavo 
iš kasos $25.00. liet pasiro- 
džius, kad nepe'rdidele bus au- 

ka musų nuvargusiems bro- 

liams, šios draugijos nariai, at 

jausdami ta prakilnų darbu, 
dar suaukavo sekančiai: 

Andriejus Antanavičia, 2.00 
Po $1.00. 

Izidorius Vitkus, Antanas , 
Klumbis, Domininkas žemai- 
tis, Juozapas Mažeitis, Juoza- 
pas Jezikevičia, Vincentas Šnai 
deris, Vincentas Zaremba. 
Pranciškus Trainis, "Petras 

Barpšis, Juozapas Arbačons- 
kis, Leonas Rugis, L. Fabijo- 
navičia, Edvardas Šimonaus- 
kas, Juozapas Tučkus, Andrie- 

jus Mažietis, Ignotas Gedri- 

mas, Povilas Nasteckis. 
Smulkesnių aukų 95 centai; 

taigi išviso aukų pasidaro 
$45.95, kurios, tapo perduotos 
L. G. D. 3-čiam skyriui. 

J. /?. 7.utra ] 

ĄNT TĖVYNĖS AUKURO. 
"Lietuvos" Red. prisiuntė 

Tėvynės paliuosavymo rei- 
kalams 25 dol. gerb. Juoz. 

Fraternal 
Age 
The Problema of 

Peace and the Rights 
or Little Naįons. 

♦ * 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris velk 
vlaaa paskirtas lietuvių -ei- 
kalm«. čia rasite apari 1- 
tų šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* * 

THE NEW LITH 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta lr musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 

kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaug teliko šio num, Kai 
na tik 15c. 

* * 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St 
CHICAGO. ILL. 

Degutis (Pittsburg, Pa.), 
kuris kartu padarė šitoki 
prierašą: 

"Lietuvos" Red. — Chi- 
cago, 111. 

"Besiartinant Kalėdų šven 
tėms, visi subruzdo—vargšai 
ir turtingi: tik pina, tik da- 
bina, tik rėdo Kalėdines eg- 
laites. Aš irgi, nenorėda- 
mas atsilikti, sudariau iš pa- 
skutiniųjų 25 dolarius, su- 

dedu juos į šilkinį maišelį ir 
kabinu jį ant Tėvynės-Lie- 
tuvos Neprigulmybės auku- 
ro "Eglaitės." 

"Tikiu, kad ir daugiau at 
siras tave, Tė>vyne, mylinčių 
sunų, kurie neiškęs neužka- 
binę Kalėtinę dovanėlę ant 
Tavo "Eglaitės."' — 

I 
"Valio! Valio Neprigul- 

minga Lietuva 
Aeir garbus tėvynaini, už 

gausią auką ir už karštus 
tėvyniškus meilės žodžius ir 
velijimus! 

P-s Juoz. Palekas (Chica- 
go, 111.) pridavė "L." del 

; "Kalėdų Eglaitės $5.00. 
Ačiu! 

j Aukas pasiuntėme sulyg 
j nurodymo. "Liet." Red. 

| KRUTANTIS PAVEIKS- 
j LAI IŠ LIETUVOS. 

Iš tikrų šaltinių gauta ži- 
nią, kad sausio 15 d. atvyks 
Chicagon krutančių paveiks- 
lų kompanija "Kaunas." Pa- 
veikslai yra parvežti iš Kau- 
no — tai originaliai paveiks 
lai. iš dabartinės Lietuvos 
veikimo ir kairumenės judė- 
jimo; kartu perstatoma val- 
džios atrtovai su perz. A. 
Smetona priešakyje. 

Šitie paveikslai, be abejo- 
nės, žymiai nušvies dabarti- 
nį Lietuvos padėjimą, kuri 

mes, tankiai, persistatom 
klaidingai. 

Iš inplaukų Lietuvos rei- 
kalams bus paskirta 40 nuo- 

šim 

IŠ ROSELANDO. 

Susivienijimas Amerikos Lic 

tuvių Kareivių 4-tą kuopa lai- 
kė savo priešmetinį susirinki- 
mą gruodžio 14 d. Visti Šv. 

Parapijos mokykloje. 
Narių pasirodė labai skait- 

lingas būrys, kurie1 yra pasiry- 
žę kovoti už Lietuvos liuosv- 

bę. 
Svarstant dalykus, kiekvie- 

nas narys prižadėjo atsivesti 
nors po vieną naują narį, kad 
padidinus savo skaitliu. 

Buvo nutarta pradėti "muš- 

travojimas" arba mankštini- 
mas kojų ateinančią pėtnvčią 
gruodžio 19 d., 7 vai. vak., Vi- 
su Šv. Parapijos svetainėje. 

Taigi, gerbiamieji nariai ir 
nė nariai, vyrai ir moterjs, esa 

te visi kviečiami atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai ant "muš- 

trų" vakarų, idant pamatyti 
tuoj, kurie yra persiikdtę ir pa- 
sižadėję kovoti už Lietuvos 

liuosybę, o taipgi kokias "muš- 

tras" jie pradės veikti. Jeigu 
jums patiks, tas jųjų veiksmas, 
tai ir jųs» galėsite stoti į jų ei- 
les. 

T ehybė. 

IŠ A. L. T. SANDAROS 25 
KP. SUSIRINKIMO. 

Gruodžio 20 d., "Lietu- 
vos" B-vės svetanėje atsibu- 
vo susirinkimas A. L. T. S. 
25 kp. Kuopos valdyba at- 
einantiems metams sudarys 
sekantįs asmenis: 
A. L. Lukas — pirm., M. K. 
šilis — vicepirm., Ig. Dir- 
kontas — rast., S. Valančius 
— iždininkas. 

Tarp kitko sandariečiai 
nutarė tvirtai stovėti už L. 
N. F. ir gelbėti, ant kiek ga-; 

Įima, rinkime aukų ir auka-, 
vime. Apkalbėta daug svar- 
bių politiškų reikalų. 

L.G. Dr. skyitių ir narių do- 
mai. 

Paskutiniame L. G. Dr. 
Chicagos apskričio susirin- 
kime buvo nutarta ruošties 
prie baliaus vasario 15 d. 
1920 m. Taigi būtinai rei- 
kia imties stropiau veikti 
delei išplatinimo baliaus "ti- 
kietų" ir apgarsinimų, — 

Imat, viskas yra jau sutvar- 
kyta. 

Atminkime, kad visų mū- 

sų priedermė yra surinkti 
kuodaugiausiai aukų Lietu- 

I v^os Raud. Kryžiui, 
j M. K. Šilis, Apskr. Rast. 

I L. G. D. Apskričio susi- 
rinkimas atsibus gruodžio 
23 d. — nuo 8 vai. vak. 
Wodamno svetainėj, kam- 
pas 33 gat. ir Lime gt. Ma- 
lonėkite pribūti į šį susirin-j 
kimą visų skyrių valdybos; 
bei delegatai, kadangi ap-i 
kalbėjimui yra daug svar-j biu reikalu. I t* 

M. K. Šilis, Apskr. sekr. j 
M. K. Šilis. 

NEPAPRASTOS PRA- 
KALBOS. 

L. G. D. 3 skyriaus, panecL 
8 vai. vakare, gruodžio 22 d. 
D. Šemaiio svet., S. Union ii 
18tos gatvių, rengia nepapras- 
tas prakalbas. 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

Didžiajam Chicagos Paš- 
te (Adams Str. Lobby) ran- 

dasi — (German, Russian 
etc. skyr., po paduotais nu- 

meriais) — laiškai sekan- 
tiems: 

559 Gudaitis Viiliam 
567 Horaškonis Teodoras, 
579 Jureviče Konstantas 
609 Martinaitis Jurgis 
645 Prelaidas F. 
677 Stanta Juozas 
684 Stulpinas V. 
693 Ūkis Ad. 
704 Winik B. 

Atitaisymas klaidos. 
Prašyčiau jusų atitaisyti 

klaidą, kuri įsiskverbė jusų 
laikraštyje 285 num. gruod. 
4, 1919 pagarsinime aukų, į 
surinktų Seimo Bankiete.' 
Laikraštyj pasakyta, kad 
Mickus Pranas iš South, 
Range, Mich. turi buti Mic- j 
kus Andrius, iš South, Ran- 

ge, Mich. 
Su tikra pagarba, 

Andrius Mickus. 

J^^A_JPAGELB^ 
R.E7K/A MERG/NŲ. 

10 merginu nuo 17 raetŲ amžiaus ir 

vyresnių. Prie lengvaus mašinos ir 

statymo darbo, švarioj ir sanitarioj 
dirbtuvėj. Patyrimas nereikalingas 
Reikia turėti metų paliudijimu. 

Atsišaukite Felt & Tarrant Mfg Co., 
1735 N. Paulina Str. 

REIK/A VAIKINŲ. 
Nuo 17 metu ir vyresniu prie leng- 

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

Atsišaukite Felt & Tarrant Mfg Co., 
1735 N. Paulina Str., 

REIKIA LEBERIŲ. ( 
į faundry. Pastivus darbas.' 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave.! 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rių su šeimynomis ir nevedusių j Ken i 

tucky valstiją. Didelis užmokestis, už j 
gavinuj darbo nereiida mokėti. Streikų j 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street.! 

REIKIA PORTERIO. 
Gera mokestis. Pastovus 

darbas. 
Atsišaukite pas: 

Halperin Bros., 
1587 Mihvaukee Ave. 

įTelefonas Humbolt 2176. 

PEKARNE ANT PARDAVIMO I 
Vienintele lietuviška pekarne .lolio-5 

te. Biznis išdirbtas 14 metu. Pardavi-i 
nio priežastis savininkas eina j kit?.! 
bizni. Pekarne aprūpinta miltais, me- 
džiais, anglėmis, koksais ir kitu ko 
ant visų metu. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algmino\vicz, 
22H Casidy Ave.. Joliet, T11.1 
Telefonas Joliet 3961. 

j EXTRA BARGENAS. 
Parsiduoda 2 augštų nutrinis 
namas. 2 pagyvenimai po 5 
kambarius, ant P>ridgeporto. 
Prekė $3400. 
Pardavimui arba išmainymui 

j 2 augštų medinis namas 2 pa- I gyvenimų, 5 ir 6 kambarių, 
mūrinis fundamentas, lotas 
33x125. Randos neša $412. Į 
metus. Mainysiu ant loto arba 
automobiliaus. 

\VM. KAZLAUSKAS, 
840 W. 33rd St., Chįeago, 111. | 
UETUVIU REAL ESTATE 

BENDROVĖ. 
928 Mayomensing Ave., 

Philadelphia, Pa. 
Gerbiamieji šėrininkai, 

J virš minėta korporacija, ga- 
lutinai nutarė Gruodžio 11, ! 1919 m. ir duoda galutiną 

j apreiškimą savo šėrinin- 
ikams, kurie turi pradėję 
mokėti šėras ir nėra gaigę 
mokėti, jog tokiems šėrinin- 
kams, yra duodamas laikas i 
nuo 13 Lapkričio, 1919 iki, 
13 Vasario, 1920 užsimokė- 
ti, neužsimokėję per tą lai- 
ką nustos visų tiesų šios 
Korporacijos. 

Su pagarba. 
Raštininkas, 

Jonas Bravinskas, 
1215 South Second St., 

Philadelphia, Pa. 

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

lus, geriausės rūšies vynai, gvarantuot' 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemė 
degtinę ir alų. šioš formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubina 
greitai. Prisiųskite mums $1. mono> 
orderių, pinigais arba pašto ženkllc- 
liais. 

VV7LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M7LVVAUKEE. W/3 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių regė 
jimu, taip, kad nieko ncpraleistumei per visu> 
tnetus, kas tau gali lniti naudinga. TolircgysU 
prajalinama. Pasitarkite su manim prieį ei- 
nant kur kitur. Egtaminacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalins akių įt 
galvos skaudėjimus, t/ktiparegystč arba toli- 
regystė prajalinama, pasitarkite su manimi 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

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

3-ėios lubos, virš Platt'o a f. tiekos. Tėmy 
kite į mano parašą! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto ik! 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Phones: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STOF.E—AP77EKA 
Pildome Visokius Receptus 

Į3G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bltters yra prt 

pažintas Washingtone, D. C. už tikr$ 
ir geriausių gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik Jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimų neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka ldimingu, 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 Bitteris iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir 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 pr-isiųskit 
tikrų ir aiškų savo antrašų ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31st St., Chlcago, II!. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak Neclčl. 9 Iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinlev 263 

! DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I Roselanrio: 10900 Michlgan Avo. 
> Telefonas Pitllinan 342 ir .1180 

Chic. ofisas: 41> 1H S. Wood St. 
I Tik Krtvergo 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 pietą. 7 iki 9 vak. 
Rezidencija: 33?»G W. 66th St. 

Telephone ProBpect 8585 

Telephone Yards 1532. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias li^as moterg, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir j 
paslaptingas gyrtj ligas. 

3259 S. ,HALSTED ST. CHICAGO* 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams iinoma* per 16 metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas li- 
gas vyrų, moterų jr vaiteų, pagal nau- 

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

1025 W. 1S-TH STREET 
netoli Fisk Street. 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 
vakarais. Telefonas Canal 3110. 
Gyv.- 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

Tcle[hane Drovcr 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

VALENTINE DRESS- 
MAK.1NG COLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, dcsigning. die- 
nomis ir vakarais del biznio ir namų. 
Paliudijimai išduodami ir vietos parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti patarim.}. 
2407 W. Madison St. 6205 So. 
Halsted St. 1850 VVells Street 

Tcl. Yards 3654. AKUSERKA. j 
Mrs. A. j 

Michniev/ich 
Baigusi Akušerijos ko 
legija; ilgai praktika- 
vusi Pcnnsilvanijcs 
hospitalėse. Pasekmin 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Iluoda roii4 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 80. Halsted 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, .ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 
Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vžlai vakaro. I 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumati7»r.;. Gydvir.?? Elektriką 
Specialiikuroas. 

1229—49th Ave. Tel. Cicero 3656 
Ofisas: 49th Ct. prie 13-tos. 

Telefonas Cicero 49. 

Dr. (i. N. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai. 

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

ir Chroniškų Ligų. 
\ alandos: 9—10, 12—2 po pietų, 

6—8 vak., N'cdėl. 9—2. 
TELEFONAS VARDS 637. 

I Tclephone firover S052. 

Į DR. A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

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

Nedaliomis i.agal sutartį. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51ma ir kump. Marshfi J 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Pfcone Catial 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujiemj Name. 
Vai' 9 iki 1J ryto ir 2 :Ki 9 vak. 

1739 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 
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