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Anglija Prasergsti Airius. 
Šveicarai mato sau pavoju 

nuo ateiviu priepludžio 
700 Kolčako Kareivių sušalr 

ligoninėj. 
ANGLIJA PRASERGSTI 

AIRIUS. 

Bus kare jei airiai skirsis 
nuo Anglijos. 

Londonas, gruod. 22 d.— 
f Premieras Lloyd George 
šį vakarą Žemutiniame Bu- 
te papasakojo smulkmenas 
airiu savvvaldos. 

Savo Rengiamojoj kalboj 
jis pasakė, kad Airija yra 
vienintelė šalis Europoje, iš- 
skiriant Rusiją, kur klesos 
kitur. stovėjusios po įstaty- 
mo ir tvarkos pusei, įgavo 
neapykantą prieš valdžią. 
Toliaus jis priminė, kad jei 
Airija bandytų atsiskirti 
nuo Anglijos, tai tam jos pa 
sikėsinimui butų pasiprie- 
šinta iš Anglijos pusės su 

tokiu grieštumu, energija ir 
pasirįžimu, su kokiu Ameri- 
kos šiaurinės valstijos prie- 
šiirosi pietinių valstijų ban- 
dymui atsiskL^i. 

Anglijos pienas airių 
savyvaldai. 

Anglijos siūlomas airiams 
savyvaldybės pienas yra 
toks: 

Du parlamentai, viens | 
šiaurėje, kits pietuose. 

Taryba turės buti įsteigta 
sujungimui dviejų šalies da-: 

" lių. 
Bendra kasininko taryba 

nusprendimui mokesčių ir' 
duoklės imperijos išdan. 

A i ri j os atstovybė W est-! 
minsteryj sumažinta iki 40! 
narių. 

Kiekvienas parlamentas j 
turės galią mokesčiams už- 
dėti lygią Suv. Valstijų val-| 
stijų legislaturoms. 

Mokesčius nuo įp'laukų, j 
perviršinių pelnų dės impe- 
rija. 

Muitus ir mutinę tarnys- 
tę pasilaikis imperinis par- 
lamentas. 

Airių parlamentai kontro- 
liuos visus vietinius dalykus 
ir mašineriją užlaikymui 
įstatymo ir tvarkos, išski- 
riant augseiausį teismą ir 
kariuomenę bei laivyną. 

Paeto tarnybė bus perkel- 
ta tik tąsyk, kaip bus vienas 

parlamentas. 
Suvienijimas abiejų par- 

lamentų priklausis nuo pa- 
čių airių noro. 

ŠVEICARAI MA70 SAU 
PAVOJU NUO ATEIVIU 

PRIEPLUDŽIO 

Beri:, gruodžio 1 d. (Pa- 
vėluota). — šveicarai deda 
visas pastangas taza, kad 
nepaskendus svetimtaučių 
atėjūnų bangose. Šveicari- 
jon suvažiavo daugybė žmo- 

nių su dideliais turtais. Visi 
šitie ateiviai stengiasi sudėti 
savo pinigus į Šveicarijos 
pramones. Tas reiškia, kad 

I už metų laiko visas finansi- 
nis, pramoninis ir ekonomi- 
ns gyvenimas pereis į sve- 

timšalių rankas. Kadangi 
patapti Šveicarijos piliečiu 
yra labai lengva, tai visi ši- 
tie piniguočiai atėjūnai į 

į trumpą laiką gali patapti 
jos piliečiai, įsiskverbti Švei 
Įcarijos valdžion ir buti šei- 
mininkais. 

| Taigi šito šveicarai yra 
! išsigandę nejoukris ir 
! dabar jieško budų apsunki- 
nimui atėjūnų patapirno pi- 
liečiais. 

700 KOLČAKO KAREI- 
VIŲ SUŠALO LIGONINĖJ 

Londonas, gruod. 22 d.— 
Kstip be vielinis .pranešimas 
apturėtas čia iš Maskvos 
skelbia, septyni šimtai Kol- 
čako kareivių tapo atrasta 
sušalrsiais ligoninėj arti 

| Omsko. Bolševikai paimda- 
tmi Novonikolajevską gruod. 
!l3 d. paėmė nelaisvėn apie 
10,000 kareivių ir 500 afi- 

[cierių. Bet) jie paėmė Ame- 
rikos Raudonojo Kryžiaus 
sekciją, Ufos valstybinio 
banko šaką su 40,000,000 
rub. sibirinėmis banko no- 

tomis 3> daugybę kitų san- 

delių. 

Smarkus mūšiai eina apie 
Narvą, Kievą ir Charkovą. 

JAPONAI SUSIRUPINĘ | 
DEL SIBIRO. 

Paryžius, guod. 22 d. — 

Sulyg žiniomis pasiekusio- 
mis taikos konferencijos ra- 

telius, japonų valdžios ofi- 
cialai esą labai susirūpinę į 
padėjimu Irkutske. Jie no-j 
rėtų pasiųsti kariuomenę i 
ten, bet nenorį to daryti be 
susitarimo su Su v. Vaišijo-j 
mis ir Įvairiomis talkininkų 
valstybėmis Sakoma, kad 
Washingtono valdžia nela- 
bai pritaria šitam numoji- 
mui ir toliaus sakoma, kad 
japonai gali susitikti su vi- 
sokiamis kliūtimis kilančio- i 

mis iš ržankstimio bent vie- j 
nos sibirinio gelžkelic lini-! 

Jos. 

SULAIKĖ CUKRAUS , 

PARDAVINĖJIMĄ DEL 
DIDELIO PELNO ĖMIMO.' 

f 

New York, gruod. 22 d.— j 
Federalis maisto administra 
torius, Arthur Willii.ms su-| 
laikė pardavinėjimą varto- 

tojams 9,000,000 svarų Ku- 
bos cukraus po 19 ]/>—20 c. 

sv., nes paskirta kaina yra 
11 centų. 

ISPANIJOJ GALI 
KILTI REVO- 

LIUCIJA. 
Paryžius, gruod. 22 d. —] 

Francuzų užsienio raštinės] oficialai, paskirti tėmyti Is- j 
panijos reikalus praneša, 
kad padėjimas Ispanijoj pa- 
vojingas, kad revoliucija 
vietinė, ar visu šalies plotu! 
gali iškilti kas valanda. Bar' 
celonoj ir Madride riauščacj 
kasdien esti užmušama nuo 
vieno iki dešimties žmonių. 
Kokioj kitoj šalyj revoliuci- 
ja butų jau iškilus, bet Is-, 
panijoj del politinių, eko- 
nominių ir visuomeninių 
klausimų painumo ji gali 
dar neiškilti per kelis mėne-| 
sius. 

K'ANADA svarsto ple- 
NĄ IŠLAVINTIEMS DAR- 
BININKAMS NEĮSILEISTI 

—; Winnipeg, Man., gmod. Į 
22 d. — Iš ottawos praneša- į 
ma, kad federaie valdžia | 
rengiasi uždrausti ateiti Ka- 
nadon išlavintiems mecha- 
nikams iš Europos ar Suv. j 
Valstijų iki pramonės sąly- j 
gos visoje Kanadoje nebus! 
atitaisytos. Daugelis pramo-į 
nių .yra sustabdytoj žiemos: 
laikui. 

ŠLAPIUJU VILTIS ATI- i 
DETA IKI SAUSIO 5 D. 

Washington, gruod. 22 d. 
Augščiausis teismas sandien 
išsiskirstė iki sausio 5 d. ne- 

padaręs nusprendimo kas 
del konstitucinumo Valstea- 
do drausmės paragrafų įvy- 
kinančių įstatymą paliečian 
tį alų alkoholiniu turiniu. 

Išsiskirstyda.nas pareika- 
lavo iš valdžios parodymo 
priežasties saus. 5 d. kodėl 
Rhode Islando valstija ir 
Nevv Jers^y valstijos smulkie 
ji gėrimų pardavinėtojai ne 

gali užvesti originalės bylos 
nusprendimui konstitucinu- 
ino prievartinės blaivybės. 

VALDŽIA PARDUODA 
KIAUŠINIUS PO 60 c. 

TUZINUI. 

Philadelhpia, Pa., gruod.' 
20 d. — Tarp pardavinėja- 
mų daiktų 'laivynkiemio san 

krovose yra 18,000 tuzinų 
kiaušinių, kurie bus parda- 
vinėjami po 60 c. tuzinui. 
Valdžia paėmė juos iš tų, 
kurie laike juos paslėpę.1 

, Tonas cukraus, maišytas su 

,piauilais, tapo parduotas ver 

jteiviams, kurie turės jį išva- 
iiyti. 
ISUOKAL3IS BELOS KŪ- 

NO IŠVOGIMUI. 

Vienna, gruod. 22 d. — 

[Austrijos policistas užbėgo 
| už akių išvogimui buvusio 
j Vengrijos komunistų dikta- 

toriaus Bela Kuno, kuris yra 
Austrijoj internuotas. Poli- 

, cistas, sužinojus apie suo- 

kalbi, suareštavo du borliu 

(vengru ir jų suokalbis nuė-į 
jo niekais. /'■ j 

v 

Čekų nugriautas paminklas, 

fccfa* 
Šitas 'paminklas buvo 

1620 m. daugybė čekų buvo 
nugirovš šitą neapkenčiamą 

pastatytas ant plečiaus, kur j užmušta. Čekai įgyje gale i 

jiems paminklą. 

atrado naują 
ŠVIESĄ. 

1 

Londonas, gruod. 22 d.— ! 
Čia tapo išrasta nauja švie- j 
sa, kuri toli praneša viso-1 
kią dirbtinę šviesą ir yra la- į 
bai panaši į saulės šviesą. I 
Išradimas dar tobulinama; 
toliaus. 

KAIRIEJI ČSUOMI JO J 
NYKSTA. 

Stockholm, grūod. 20 d. i 

Pranešimai iš Suomijos be-j giu paskutinio menesio pa-| 
rodo, kad kairieji socialis- 
tai, kurie 1918 metais buvo 
pavertę šalį bolševikiška, j 
sparčiai nyksta, pavirsdami 
dešiniais. Atsižvelgdama į 
šitą valdžia švelniau elgiasi; 
su politiniais prasikaltėliais.' 
Iš 70,000 sukištų į kalėji-, 
mus 1918 m. 30,000 paliuo- 
savo, o 20,000 numažino 
bausmes. 

talkininkai skubina 
SU SUTARČIA. 

Paryžius, gruod. 22 d. —i 
Šiandien sužinota,' kad 

augsčiausia taryba kiek ga- 
lėdama stengiasi pasiekti 
nutarties su vokiečiais klau- 
sime atlyginimo už nuskan- 
dinimą vokiečių laivyno ties 
Scapa prataka, idant gali- 
ma butų pasirašyti po pro- 
tokolu ir užtvirtinti Versai- 
liaus sutarti prieš Kalėdas. 

FIUMĖS TARYBA NU- | 
balsavo išvyti po- 

etą IR JO KAREIVIJA. 

Londonas, gruod. 19 d.— 
Fiumės miesto taryba 44 bal 
sais prieš 4 nubalsavo prieš 
G. d'Annunzio's okupavimą 
Fiumės. 

D'Annunzio, kuris buvo 
tame susirinkime, atsisakė 
priimti nutarimą; bet jam 
atsistojus kalbėti, susirinku- 
sieji ėmė švilpti. 

SENATAS TYRINĖS 
MARTINSĄ. 

Washington, gruodžio 20 
d. — Oficialis rusų sovieti- 
nė?^ valdžios ambasadorius 
Suv. Valstijose, Ludwig C. 
A. K. Martens, tapo pašauk 
tas stoti pas senato užsie- 
nio santikių komitetą tuo , 

tikslu, kad jis atsakytų Į 
tuos paklausimus, į kuriuos 
jis atsisakęs atsakinėti Lus- 
ko komitetui New Yorke. 

i 
Senatas šiandien įgaliojo 

komitetą gerai ištirti visas 
rusų propagandos formas 
Suv. Valstijose ir oiicialiai 
įsakė komitetui priversti 
Martensą atvykti su tais po- 
pieriais, kurių jis nerodęs 
Lusko komitetui. i 

JAUNAS JAPONAS TY- 
ČIA KRITO NUO BALKO- 
NO ANT SĖDINČIU ŽE- 

MAI MILIJONIERIŲ. 
* I 

Tekio, gruocl. 2 d. (Ass. i 
Press koresp.). — Kaipo! 
viešas protestas prieš naujai Į 
pralobusiųjų parteklių jau-: 
nas japonas vakar tyčia kri-1 
to nuo imperinio teatro bal- j kono viršaus ant būrio mili-1 
jonierių sėdinčių orkestroje.! 
Pasekmėje to puolusis smar! 
kiai susižeide, o milijonierių | 
nei nekliudė. Šitos rūšies pa 
sišventimo darbai kaipo pro 
testas prie blogąsias sąlygas 
dažnai atsitinka japonų is- 
torijoje. | 

TIROLIUS PRAŠO ATSIS- 
KYRIMO NUO AUSTRI- 

JOS REPUBLIKOS. 

j Vienna, gruod. 18 d. —, 

Tiroliaus seimas atsisaukė 
į cęntralę Austrijos respub-j 
likos valdžią prašydamas,i 
kad ji panaudotų savo įtek-, 
imę pas augščiausią taikos 

jkonfeernciją gavimui leidi-, 
|mo Tiroliui atsiskirti nuo. 
I Austrijos. ' 

ŽINIOS Iš PARYŽIAUS 
V 

Lietuviai ir latviai atsisako . 

visai taikytis su bolševikais 
ŽINIOS IŠ PARYŽIAUS. ; 

Lenkai verste verčia Franci-! 
jcs lietuvius prisirašyti prie 

lenkų armijos. 

Iš Ambronay (Dept. Ain. 
Prancūzijoj) gauta laiškas i 
lapkričio 9 cl, 1919 m., nuo 
Lietuvos gyventojų, kad 
"pirmiau jie (lenkai) klaus- 
davo, ar nori prigulėti prie 
lenkų armijos, ar ne; dabar- 
gi jie imte ima, nesiklaus-; 
dami, ar tai butų rusas ar j 
lietuvis — užrašo ir viskas." | 

Iš Sille-de-Suillone (Fran-I 
cuzijoj) vašo tris lietuviai, j 
Jonas Karelis, Kazys Maži-j 
liauskas ir Petras Kerėta; i 
mus paėmė į lenkų kariume- į 
nę, išdavė drabužius ii* skai- j 
tomės lenkų kareiviais." 

Toliau rašo jie, kad jų j 
prašymas, idant paleistų i; 
Lietuvos kariumenę, neišpil Į 
de lenkų komandierius. 

Suprantama, koksai tokių; 
lietuvių kareivių padėjimas; 
lenkų kariumeneje: juk san 

tikiai tarp lietuvių ir lenkų 
dabar suvis nebroliški, o gal 
reikėtų lietuviams ir lietu-i 
ivius šaudyti. 

t 

Lietuvos Delegacijos pas- 
tangomis jie paliuosuota iš 
lenkų. 

LIETUVIAI IR LATVIAI 
ATSISAKO VISAI TAI- 

KYTIS SU BOLŠEVIKAIS 

Dorpatiniai Konferencijai \ 
Nevyksta. 

Ryga, gruod. 21 d. (peri 
Kopenhageną gruocl. 22 d.). 
— Estų'valdžios nariai, at- 

vykusieji Rygon dalyvauti 
talkininkų karinėj konferen' 
cijoj, vakar išvažiavo Dor- 

patan ir konferencija su 

bolševikai tęsis toiiaus, ar 

baigsis staiga, sunku pasa- 
kyti. 

Ir viename ir kitame atsi-1 
tikime latviai ir čia esantie- 
ji talkininkų atstovai mano,: 

MEKSIKA PRIPAŽĮSTA 
PERUVIJOS IR HONDU- 

RASO VALDŽIAS. 

Washington, gruodžio 19 
d. — Pagal žinias šiandian 
aprurėtas iš Mexico Miesto, 
Meksika oficialiai pripažino 
naujas Peruvijos ir Hondu- 
raso valdžias. 

2 NUMIRĖ, 3 SERGA NUO 
NAMINIO ALAUS. 

Kewanee, 111., gruodžio 
22 d. — John Krean, 36 me- 

tų ir Tony Sinkievicz, 29 
metų pasimirė, o kiti tris 
yra ligoninėj, apsirgę nuo 

naminio alaus. 

kad dorpatine taikos kon- 
ferencija bus nepasisekimu. 
'Latviai ir lietuviai atsisakė 
visai dalyvauti tarybose su 

bolševikais, o estai, esą, at- 

sižadėjo norisi rizikuoti at- 
skira taika su bolševikais. 

Bet yra galimu daiktu, 
kad estų valdžia nutęs tary- 
bas iki ateinančios pasienio 
valstybių konferencijos, kuri 
bu& laikoma Helsingforse, 
Suomijoj pirmojoj sausio sa 

vaite j. 
Palankumas Pabaltijos ly 

gai auga. Nepasisekimas 
dorpatinės konferencijos Įti- 
jkino net ir drąsiausius, kad 
!atskiros valstybės yra per- 
lsilpnos nepriklausomam vei- 
jkimui. Jei šioje valandoje 
[Pabaltijos valstybės ir ne- 

įgali sudaryti feredacijos, tai 
įjos turi sutikti bent su bend- 
ra užsienine taika, nes atski 
ros valstybės negali nusver- 

ti karės. Latvių ministerių 
pirmininkas Ulmanas pasa- 
kė : 

"Jei reikia taika daryti, 
tai darykime ją visi sykiu; 
o jei kovoti, tai kovokime 
sykiu." 

Apie sunkenybes sienoms 
nustatyti jis pasakė: 

Pasienių sunkenybės tarp 
Latvijos, Lietuvos ir Estoni- 
jos yra menkas ir jos leng- 
va prašalint. Ginčai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos yra 
daug didesni, bet ir jų kivir 
čai nėra nepergalimais. Rei- 
kia tik talkininkams dau- 
giaus- įdomauti Pabaltiios 
valstybių gyvenimu. 

Kas de) gando apie latvių 
leidimą Judeničui persikelti 
su savo kariumene ant lat- 
vių žemės, Ulmanas pasakė, 
kad tas Įtrauktų pavojun 
latvių naminius ir tarptau- 
tinius reikalus. Jo nuo- 

monė leidus Judeničui or- 

ganizuoti s?ivo kariumenę, 
reiktų laukti bolševikų už- 
puolimo ir tokiu budu visa 
Latvija pavirstų musių fron 
tu. 

MOKYTOS GRŪMOJA 
STEIKU. 

Denver, Ccl., gruod. 20 d. 
Denvero priemiesčio Engle- 
woodo viešų mokyklų mo- 

kytojos pagrūmojo išėjimu 
į streiką saus. 5 d., iei mo- 

kyklų komitetas neisklausis 
nesenai susitvėrusios moky- 
tojų unijos reikalavimo di- 
desnių algų mokytojoms. 

I 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėjc. 

Šiandien ir gal seredoj 
apsiniaukus toliaus ir gal 
lis. 

Saulėtekis, 7:16 v. ryto; 
Saulėleidis, 4:22 v. vak. 
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KODĖL STOKUOJA CUKRAUS? I&J -i : m 
Beveik visuose pasaulio kraštuose sto- 

kuoja cukraus. Cukraus krizis — visuo- 
tinas krizis. Nėra nei vienos šalies, kur ne- 
būtų skaudžiai atjaučiama to saldumyno trukumo. Rusija gyvena be cukraus, Ja- 
ponijoj kainos ant cukraus kįla ne savai- 
tėmis, bet dienomis. Anglijoj, kuri dau- 
giausia sunaudodavo cukraus prieš karę, tas pats dedasi dabar. Nespėjo anglų vy- riausybė panaikinti kontrolės ant maisto 
produktų kainų, o jau tenykščiai spekulian1 tai pirmoje savaitėje pakėlė kainą ant cuk- j .aus 25%. Beto, anot Anglijos spekulian-1 tų, tai tik pradžia... Ateityje dar labiau 
žada cukrus pabrangti. Net tolimoji Ar- 
gentina neišsigelbėjo nuo to nesmagumo. Ten, kaip žinoma, užginta išvežti cukrus į užrubežį ir vyriausybė smarkiai subruzdo 
persekioti cukraus spekuliantus. 

Kad spekuliacija yra kalta delei cuk-j raus kainų pakilimo, tai apie tai abejoti 
nereikia; bet atkreipkime domą į tas prie- 
žastis, kurios sumažino cukraus rinką vi- 
sam^ pasaulyj. 

Iki karės kasmet .visuose kraštuose 
pagamindavo virš 950 milijonų pudų bu- 
rokinio ir krūminio cukraus. Pastarojo 
truputį daugiau pagamindavo, nęgu būro-! 
kinio. T:epiškos šalįs, kuriose auga cuk- 
rinės nendres, netapo jausliai karės palies- 
tos ir užtat cukraus produkcija jose gai visiškai nesumažėjo. Didžiausia gi bėda 
yra tame, kad nėra užtektinai laivų atga-! benti tą cukrų. Laivų skaičius delei karės' 
afalnai susimažino, bet ir negarbingi spe-j kuliantai prideda prie to savo grašį. Jie į 
stengiasi ilgiausiai užlaikyti laivus uostuo-i 
se, papirkinėja laivų savininkus, daro įvai- 
rias kombinacijas, kad tik sutrukdyti cuk- 
raus atgabenimą ir tokiu budu turėti pro- 
gą pakelti cukraus kainas. Apsukrus spe- 
kuliantai suvėlina cukraus atvežimą mėne- 
siais ir pusmečiais, ir užtat vargšas žmo- 
gus turi iš savo kišenės užganėdinti netik 
pirklių ir laivų savininkų apetitus, bet jam 
reikia patenkinti gobšumą ir sandėlių už- 
laik^ojų ir visos armijos sukčiausių per- 
kupčių ir įvairių komisijonierių, — pra- 
dedant nuo japonų ir kitų Anykščių su- 
pirkėjų ir baigiant vietiniais. ; 

Dar to neužtenka. Visur trankomas 
ir vežiojamas per ištisus mėnesius cukrus 
dažnai sugenda. Oficialė statistika paro- 

,;do, kad kasmet veltui ^una milijonai pū- 
dų cukraus iš sandėlių. Mat, ten laiko, 
laiko cukrų laukdami kainos pakilimo, kol 
jis nesugenda. 

Taip-tai elgiamasi su kruminiu cukru- 
mi. 

Su cukrumi, kurį dirba iš burokų, dar 
prastensė padėtis. 

Daugiausiai šios rųšies cukraus išdirb- 

davo Rusija (558 tūkstančiai dešimtinių), 
Vokietija (400 t. d.), Austro-Vengrija 
(800 t. d ), Francuzija su Belgija (200 t. 
d.), Lenkija (57 t. d.) ir Suv. Valstijos. 
Visos šitos šalįs, draug su nepaminėtomis, j 
kasmet pagamindavo apie ^50 milijonų pū- 
dų cukraus. Viena Rusija su Lenkija iš- 
dirbdavo apie 107 miljonų pudų, o Vokie- 
tija iki 150 milijonų. Jeigu prie to pridėti 
dar Francuzija, Austro-Vengrija ir Belgi- 
ja, tai pasirodo, kad .9 dešimtadaliai viso 
burokinio cukraus pasaulyj buvo pagami- 
nama tose šalyse, kurios tapo karės nute- 
riotos. 

Apie cukrau? pramoniją dabartiniame 
laike viršminėtuos 3 kraštuose mes neturi- 
me tikrų skaitlinių, bet kad ši pramonija 
delei kaics tapo žymiai suparaližiuota, tai 

Ijokių abejonių negali buti. 
Pavyzdžiui, visas cukraus išdirbystės 

rajonas Francuzijoje ir didesnė dalis Bel- 
gijos cukraus laukų tapo visiškai išdras- 
kyta. Belgijos mašinos cukrui dirbti ke- 
liavo į Vokietiją, o išten dabar jos vėl 
grižo j Belgiją ir tokiu budu nemažai jų 
sugedo. Lenkijos gi mašinos, prieš užei- 
siant vokiečiams, tapo išgabentos j Rusiją, 
ypač gi varinių dalių bijota palikti po prie- 
Si£ globa. Pietinė Rusija, Austrija, Vengri- 
ja irgi nemažai nukentėjo nuo karės, ir 
burokų pasėlis visai sumažėjo. 

Nors šiaurinę Francuziją ir Belgiją 
gal netaip bailiai nuteriojo, kaip musų 
spauda šaukė, bet vienas dalykas aiškus, 
būtent, kad vieton išvežti cukrų j svetimas 
šalis šios šalįs dabar pačios perka tą gar- 
dumyną iš užsienio. 

Japonijoj cukrinis badas dar skaudžiau 
jaučiamas, negu Anglijoj. 

Taigi,. netik vieniems rusams, atskir- 
tiems nuo viso pasaulio stokuoja cukraus 
ir netik jų vienų pran šioje srityje 
nupuolė. Tas pats darosi beveik visuose 
kraštuose. Jeigu Rusijoj susistabdys ci- 
vilė karė, jeigu Vokietija galės sumobili- 
zuoti visas savo pramonei jiegas, jeigu šiau 
rinė Francuzija bus atstatyta, tai tuomet 
galima tikėties, kad cukraus klausimas pa 
gerės. 

Bet kadangi tas greit negalės Įvykti, 
tai cukraus trukumas dar ilgai bus jaučia- 
mas. 

Tuo žvilgsniu Tolimieji Rytai yra ge- 
riausioje padėtyje po Amerikos. Japonijoj, 
Javoj, Hawaii cukraus pramonė nesuma- 

žėjo. Cukraus krizis rytuose, yra netiesio- 
ginis. Jis yra rezultatu Europos reikala- 
vimų ir spekuliacijų. Nors ten cukraus 
nemažai yra, bet užtat ir Japonijoj, ir In- 
dijoj, ir Javoj, ir kitur spekulantai veikia 
išsijuokę,—jie nuolat kelia ir kelia kainas. 

Bataivijoj ir kituose Javos uostuose iri 
Singapūre randasi devynios galybės cuk-1 
raus sandėliuose, bet jo mums neatveža, j 
nes nėra užtektinai laivų. Daug yra ir 
Japonijoj cukraus, bet savininkai nenoriai 
skiriasi su juomi. Jie vis laukia dar augš- 
tesnių kainų. 

Sunku pergalėtojams taip "sutvarky- 
ti" visas žemes, kad'visi liktų patenkinti. 
Betvarkant ir nesusipratimų iškįla. — Štai 
kad ir delei Persijos iškilo "švelnus" try- 
nimasi tarp Su.v. Valstijų ir Anglijos, kuri, 
pagal tam tikros sutarties, paima Persiją 
savo globon (uždeda protektoratą). An- 
glijos užsienio ministeris pranešė, kad Ame 
rikes pasiuntinystė Tegerane, paskelbda- 
ma tulus dokumentus, pasielgė "nediplo- 
matiškai ir nedraugiškai". 

ik «!• Ja 

Kas iš musų, susipažinusių su rusų li- 
teratūra, nežino garsaus rašytojo Veresa- 
jevo? — Turbut visi. Jis buvo visiems 
naudingas, visiems brangus. Iš Bakų į 
Kopenhageną pranešta, kad gen. Denikino 
kareiviai Feodosijoje (Kryme) sušaudė tą 

'garsų rašytoją, kuris buvo Apšvietos Ko- 
! misaru Kryme. — Tai "naujas" Denikino 
| demokratizmas. 

Pastabos 
Išvados. 

Anglija saugoja visus sa- 

vo augštuosius valdininkus 
(ypač Lloyd George) nuo 

''atakos" iš irlandiečių pu- 
sės. Tas daroma sąryšyje 
su pasikėsinimu ant gyvas- 
ties Irlandijos lordo-leite- 
nanto French (gruodžio 18 
d.) ir su susekimu planų 
apie naujus pasikėsinimus. 

Tai vis nenormališkas da 
lykų stovis. Irlandai yra 
tvirtai pasiryžę tapti liuo- 
sais, nors delei tos liuosy- 
bės reikėtų panešti dideles 
aukas. Išrišimas Irlandijos 
klausimo vis keliamas to- 
lyn, taigi kraštutinieji ele- 
mentai griebiasi už teroris- 
tinių priemonių. 

Be abejonės, šitokis ir- 
landieeių kovos būdas, kai4 
po teroras, pasmerktinas da 
jykas, tečiaus Anglijos vai-4 
džia turi, galop, suprasti, 

i kad irlandiečiai tol nenu- 

rims, kol jiems nebus suteik 
ta pageidaujama liuosybė. 
Tęsimas ir spaudimas iššau- 
kia smarkų pasipriešinimą, 
o paskiau terorą.— 
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"Sovietų arka", t. y. val- 
diškas garlaivis "Buford", 
kuriame randasi "suloduo- 
ti" deportavimui "raudonie- 
ji,galop jau išplau 
kė linkuį "Lenino-Troc- 
kio žemės". Taip praneša 
iš New Yorko gruodžio 22 
d. Iš visų didmiesčių atga- 
benti ant Ellis salos būriai 
"raudonųjų radikalų". Žino- 
ma, garsiaisiais "pasažie- 
riais" toje "arkoje" skaito- 
si Aleks. Berkman ir Emma 
Goldman. Į "grupavimo" 
punktą pribuvę apie 350 
"raudonųjų" trijuose tru- 
kiuose — vienas iš Buffalo, 
kitas — iš Pittsburgh'o, tre- 
čias iš PhiladJpl.fjos. 

Visgi' tas "deponavimas" 
svetimą? Uų iš laisvos Ame- 
rikos užindomavo visus atei 
vius. Nežinia, ar tas žin- 
gsnis iš Suv. Valst. val- 
džios puses yra sumanus ir 
naudingas šiam kraštui, ar 

blėdingas. Tečiaus, tai bus 
pirmas precedentas šitokio- 
je formoje. Nėra abejonės, 
jog deportuotieji savotiškai 
"atvaizdins" Amerikos gy- 
venimą, darbininkų padėtį 
ir liuosybę sugrįžę į "sovie- 

tų" Rusiją. 

KURSAI MERGAITĖMS 
VILNIUJE. 

Vilniuje esą įkurti mer- 

gaičių vakariniai kursai, ku 
rie prasidėjo nuo pusės rug- 
sėjo. Kursų vedėja Mašio- 
tkaitė. Praneša "Nepriklau- 
somoji Lietuva". 

Laiškai iš Lietuvos. 
Rašo Vladas Štuikys 

Stan. Kunevičiai, Chicago- 
je. 

Labai nudžiugom gavę 
nuo tamstos laišką. Nekar 
tą teko abejoti, kad po pen 
kerių žiauraus karo metų 
vėl teks kalbėtis per tą mar- 

gą popierėlį. Už tai turim 
tarti Augščiausiam padėkos 
žodį. 

Pirmiausiai sveikiname 
tamstą su tamstos šeimyna, 
sveikiname taip, kaip pas 
mus dabar sveikina žmo- 
na su vaikeliais sugrįžusį 
iš karo savo vyrą ir tėvą. 

Dabar aš papasakosiu dė- 
dei visą eilę atsitikimų ir 
įvyksnių, kurie yra atstikę 
musų apielinkėje ir visoje 
brangioje tėvynė je-Lietuvo- 
je. Nors musų Lietuvą ka- 
ras labai nnvargmo, bet mu 

sų apielinkeje (apie Jos- 
' 
vainius, Krakes, Dotnavą,, 

k Kėdainius) nelabai žmonės 
nukentėjo, tai yra trobų ne- 

sudegino, tik daugumui gy- 
vulius vokiečiai atėmė. Iš 
musų pačių vokiečiai pus- 
darmiai atėmė porą arklių 
ir kelias karves. Labai nu- 

kentėjo žmonės ten, kur bu- 
vo mūšiai, kaip antai: Kau- 
no miesto apylenkėe gyven- 
tojų sudegintos trobos (pats 
Kaunas nesugriautas) apie 
Dubysą (Ariogalos mieste- 
lis visiškai sudegintas), 
apie Šiaulius, Panevėžį ir 
t.t. Dabar jau žmoneliai pra 
deda šiaip taip statyties 
trobas ir plėšti užleistus lau 
kų dirvonus, šiuo karo me- 

tu sunkiausiai buvo užėjus 
vokiečiams. Vokiečiai at- 
iminėjo žmonėms duoną, gy 
viilius ir viską žudė nekal- 
tus žmones ir kišo į kalėji- 
mus. Duona ir visos fabri- 
kų prekes neapsakomai pa- 
brango. Priviso daugybė 
plėšikų, žmogžudžių ir t.t. 
Bet ačiu Dievui, visa tai 
praėjo ir jau pradedam po 
truputį užmiršti. 

Bet tarp daugel blogo šis 
karas ir gero padarė. Jis at- 
gaivino Lietuvos valstybę. 
Nuvertė nuo sosto vokiečių 
kaizerį, visi lietuviai leng- 
viau atsiduso. Pradėjo dar 
buoties, organizuoties. Su- 
sidarė parapijų komitetai; 
išsirinko sau miliciją ir val- 
džią. Vokiečiai pradėjo 
kraustyties. Bet nelaimė: 
vokiečiams traukiantis iš 
Lietuvos, pradėjo grįžti ru- 

sai, o musų kariumenės dar 
nebuvo. Rusai bolševikai 
jau buvo atėję netoli Kėdai- 
nių. Jie dar žiauriau el- 
gės, negu vokiečiai. Žmo- 
nės, kurie jiems nepritarda- 
vo, areštavo, kišo į kalėji- 
mus, šaudė, atiminėjo gy- 
vulius ir duoną (nes Rusi- 
joj buvo didžiausias badas). 
Tada mųsų valdžia, kuri bu 

vo ką-tik susitverusi, pradė- 
jo raginti visus žmones im- 
tis ginklų, stot į kariume- 
nę ir gintis, žmones, pa- 
mate, kad pagalbos iš nie- 
kur negalima laukti ir kad 
tik patys save gali išgelbė- 
ti, paklausė sasvo valdžios j 
baiso ir burių būriai jauni- 
kaičių, kitas palikęs namie ( 
tik vienus tėvus, plūdo į 
Kauną ir stojo į kariumenę 
su savo ginklais, drabužiais 
ir gyvuliais. Neapsakomai 
sunku buvo musų kariume- 
nei išpradžių. Vokiečiai ją 
persekiojo; neturėjo nei 
ginklų, nei šovinių, o jei ir 
gaudavo jų iš vokiečių, tai 
už tai turėdavo mokėti di- 

jdžiausias kainas. Bet ran- 

kų nenuleido ir šiandien jau 
musų kariumenė stovi ties 
Dvinsku. 

Dabar jau tarime susi- 
tvarkiusią savo valdžią, sa- 

vo prezidentą ir t.t. Netru- 
kus bus šaukiamas Steigia-; 
masis Seimas. 

Rugsėjo 27 d. anglų val- 
džia pripažino Lietuvos Ne- 
priklausomybę; del to Kau 
ne buvo didžiausio džiaugs- 
mo demonstracija, kurioje 
dalyvavo kelios dešimtys 
tukstanČįų žmonių. 

Vokiečiai iš musų krašto 
baigia kraustytis; jų yra dar 

Šauliuose, Kuršėnuose. Tik 
tai lenkai vis dar tebeturi 
užėmę Lietuvos sostinę Vil- 

nių ir varo ten dideliausią 
agitaciją, suiminėja lietu- 
vius. Taip nesenai Seinuo- 
se suėmė visus lietuvius ku- 

nigus; dargi lietuvį-vysku- 
pą Karosą daboja lenkų 
legijonininkai. Didžiausi 
dabar musų priešai — len- 

kai. Žmonės labai neap- 

kenčia lenkų. 
Tai tiek apie Lietuvos pa 

dėtį. Dabar papasakosiu, 
kas mūsų apielinkėje gir- 
dėtis. Per tuos penkerius 
metus daug ir mūsų sodžiu- 
je kas atsimainė: išmirę, 

i apsivedė, ištekėjo. Mirė šie 

I žmonės: švogens Vladas 

Dzikas, dėde Tadas Kune- 

vičius ir jo sunai Kazimie- 
ras ir Juozas. Brolis Ta- 
das Kunevičius apsivedė Lu 

košiukę iš to pačio kaimo. 

Taip pat apsivedė ir Jan- 
kauskas Tadas iš šmotiškių. 
Trumpai išpasakojęs, kas 
atsitiko pas mus klausiu, 
kas girdėt Amerikoj. Ar 
daug lietuvių ketina grįžti į 
Lietuvą? 

Sugrįžus galima bus įgy- 
ti žemės, nes lietuvių val- 
džia nusprendė išdalyti vi- 
sas dvarų žemes ir duoti 
mažažemiams ir bežemiams. 

Ruseinių Lukošius klau- 
sia tamstos apie savo sunų 
Juozą. 

Linkėdamas dėdei viso 

flabo, tariu iki pasimatymui 
per laišką. 

širdingiausiai sveikiname 
visi brolį ir dėdę Prcncis*— 
kų. Nuliudome išgirdę apie 
jo nelaimę ir klausiame, kur 
gyvena. 

^ 
^ 

Vladas Stuikys. 

(Matas Neuronis nuo Pa- 
nevėžio rašo savo švugeriui 
St. Garniui, South Chicago- 
je). 

Rugsėjo 5 a., 1919 m. 

Prakeikta karė subiedni- 
jo, sudegino visą kluoną; iš 
keturių arklių liko tik vie- 
na kumelė ir vieni ratai. 
Nebūtų prošalį, kad, kaip 

| rašei, atsiųstum gastinčiaus. 
į Ar negalėtum atsiųsti la- 
biausei padarinių, mašinų 
javams ir dobilams pjauti, 
plūgą ir dvi žagri. Meldžiu 
atrašyti, kiek kaštuos su pri 
siuntimu. Apie įsigijimą tų 
mašinų čia nėra ką nei kal- 
bėti, brangenybė neišpasa- 
kyta. Geležies svaras 1 
rub.; druskos sv. 1 rub.; 
karvė, arklys prieš karą bu- 
vo 30 rub., o dabar po 100 
Irub. 

Javai labai gražus, dar 
niekas neatmena tokių. Ta-^ mista žinote ir mes visi be- 
laukiame, kad pargrįžtum 
namon, reikia trobas apžiū- 
rėti ir musų bolševikinė val- 
džia reikalavo, kad patįs 
dirbtume žemę be pusinin- 
ko, taip taip laukai ir liko 
nesėti. Dabar lietuvių val- 
džia išvarė bolševikus ir 
duok Dieve, kad jie neat- 
eitų daugiau, bet nėra dar 
žinios. Girdėt nuo Dvins- 
ko pavarė lietuvius atgal ir 
daug sužeistų atvežė į Pa- 
nevėžį. 

Daugiau, mano mielas 
švogerėli, palidėjom Justi- 
nu Garnį ir jo sunų Kazi- 
mieru; mirė jie nuo šilti- 
nės. Emilija ištekėjo už 
Benedikto Neuronio. Mikė- 
nai yra sveiki ir mes visi 
sveiki, tik nelinksmi, nes 

suvarginti karės frontu. 
Dvi dieni vokiečiu apka- 

sai buvo už Pušalotu, o mes 
buvome žemėse; musų tro- 
bos sudegė nuo armotų šū- 
vių; bolševikai vargino itm 
ir mes kavojome savo ge- 
rą labiau kaip nuo vagių, 
šiauduose, žemėje, laikėme* 
grudus tarp dubeltavų lu- 
bų ir sienų. 

Mat. Neuronis. 

Laivų Bordas, Bordas pra- 
neša, kad jau sudarytas plenafi 
ir jis bus greitai inteiktas Kon 
gresui, kad padirbinti 1.000 
000 tonų intalpos laivyną, sky- 
rium nuo to> kuris laikomas 
apsiginimuį nuo karės. 

Tarp vyrų labai mažai pasi- 
taiko barnių, tur but, todėl, kad 
jie visuomet myli apie save 
kalbėti. 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
(Tąsa) 

PF A N ES IMAS IŠ 
W ASHIN GTON O. 

Protestas. 
Mes kaimų įgalioti atstovai 

Girkr*lni'_> valsčiaus, atstovaują 
penkius tukstančuis gyventojų, 
turėdami omeny 

1. Kad Santarvė jx> įtaka 
Prancūzijos didikų iki šiol dar 
nepripažįsta Lietuvos nepri- 
klausomybes — mūsų švenčiau 
sio tautos skikio, bet mums mir 

tinai k vojint. su rusų bolševi- 
kais, leidžia įsigyventi karo 

uuvargintoj musit tėvynėj kcl-j čakininku bandoms, ir vis gilyn 
ir gilyn slenkamiems lenku po 
m jos legionams: 

2. Kad Santarvė jau keli 
mėnesiai, kaip .vilioja mus 

veidmainingais pažadais, bet 
iki šiol netik nepadeda, prakeiki 
ti kapitalistinio karo griuvė- 
siuose, kurti laisvos r vpriklau- « 

somos valstybės, bet dar įvai- 
riais budais trukdo kurinio ir 
krašto apsaugos darbą; 

3. Kad laikas jau atsižadėti 
pasitikėjimo grobenių paža- 
dams, o dauginu remtis savo 

tautos jėga ir valia nutarėm; 
1. Griežtai protestuoti prieš 

atskyrimą nuo Lietuvos kraštu, 
kurie kaip etnografijos, taip 
istorijos ir strategijos atžvil- 
giais priklauso Lietuvai: 

2. Išreikšti pasipiktinimą 
veidmaine Franciu i jos politi-! 
ka, kuri skelbėsi mažųjų tau,-] 

! tų išvaduotojais ir tuo pačiu1 
i metu stengiasi uždėti ant išsi-' 

jliunsavusių tautu naujos, len- 
ku ar rusų vergijos grandi- 
nius ; 

' 3. Kreipties į visu Šalių dar- 
bo žmonės, kuriems svetimi pa 
verginio ir užgrobimo tikslai, 
prašant, kad jie eitų mažųjų 
tautų pagelbon, darydami ati- 

tinkamą jtaką į savo valdžias 
ir prisidėtų prie įgyvendinimo 
laisvės, lygybes brolybes ir tau 
tų apsisprendimo principų. 

4. Reikalauti musų valdžios, 
kad ji, nepaisydama jokių prie- 
šų pastangų, imtu ir musų tur- 

tą ir jėgus kelio paimtų tai kas 
teisingai mums priguli — lai- 

svė ir nepriklausomybė. 
5. Reikalauti, kad musų val- 

džia, kuogreičiausia sukviestų 
Steigiamąjį Seimą, kuris tik 
vienas reikšdamas tikrųją tau- 
tos valią., šiuo sunkiu metu, ga 
li išvesti musų tautą ir valsty- 
bę laimingesnę ateitį, įvesti ša- 
ly tvirtą tvarką ir sudaryti ne- 

sugriaunamą atsparą prieš vi- 
sus musų priešus; 

6. Pareikšti tvirčiausį pasi- 
ryžimą sutraukti visas savo jė- 
gas, turtą ant Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės aukuro. 

Arba galingai žuti, pasaulio 
akyse, arba likti laisvais ir ne 

priklausomais! tai vienintelis 
šiandien mūsų tikslas. Tą lai 
žino visi mūsų draugai ir prie- 
i- 
sau 

1 Susirinkimo pirmininkas (pa 
siraše). (Seka daug parašų.) 
Girkalnis. 

Rezoliucija Protesto mitin- 
gi), įyykusio Višakio Rudoje 
24 Rugpjučio 111. dieną 1919 m, 

Iš-pat pasaulinio karo pradžios 
Lietuvai teko nešti visos karo 
sunkenybės. Lietuvą degino ca. 

ro armija, slėgė sunki vokiečių į 
okupacijos letena, naikino in 

plėšė musų kraštą rusų raudo- 
noji armija, pagaliau slegia ir 

kankina lenkų dvarininku ir 
iinpeijalistų batalijonai. 

Lenkai santarvėje visu kuo 
šelpiami ir aiškiai palaikomi 

francuzu misijos Lietuvoje jau 
paėmė didžiulį mūsų Valstybės 
žemes plotą, išplėšė, iš musų 
'sostinę \ .mių šlinkdami vis 

gilyn i musų tėvynę ir jau pa- 
sikėsinę užimti Seinus ir kitas^ 
grynai lietuvių apgyventas vie 
tas. 

Tiek iškentėjus! už savo lai- 
•svę, Lietuva turi teisės iš nau- 

jo savo kraštą atstatyti, turi bu 
ti laisva ir nepriklausoma Val- 
stybė. 



CLEVELAND, OHIO. 
Gruodžio 13 d., čia įvy-i 

ko prakalbos S. L. A. Sa- 
vaites. Kalbėjo adv. K. 
Gugis iš Chicago, UI. Gerb. 
K. Gugis kalbėjo rimtai. 
Pirmiausiai jis savo kalboj 
nurodė žmonėms tautų skir- 
tumą, t. y., kuom tautos 
skiriasi viena nuo kifos. Ka 
da, sako, žmogus atvažiuo- 
ja į šią šalį (Ameriką) ar- 
ba j kitą svetimą kraštą, tu 
rėdamas virš 20 metų am- 

žiaus, tuomet, nors ir ap- 
sigyvena toje šalyje ant vi- 
sados, oet niekuomet tokis 
ateivis negali priprasti toje 
šalyje, taip kad jam išro- 
dytų, kad jis čia gimęs iri 
augęs. 

Amerikono ir ateivio-lie- 
tuvio papročiai yra visai 
skirtingi, ir jie, žiūrėdami 
abu j vieną dalyką, skir- 
tingai jį supranta. 

Tolesniai kalbėtojas nu- 

rodė, kas lietuvdu3 privertė 
Amerikoj apsigyen,u, ir kas 
juos privsrtė organizuotis 
į mažas draugijėles Paga- 
liaus, kada ir kaip priėjo 
prie manymo sutverti tą 
naudingiausią organizaciją 
S. L. Amerikoje. Taipgi 
maž daug aiškino apie svar- 

bumą S. L. A. organizacijos 
ir jos naudingumą. Bet čia 
kalbėtojui truko minčių nu- 

rodyti, ar gal jis nenorėjo 
nušviesti tikroje šviesoje S. 
L. A. organizacijos, — ko 
klausytojai daugiausia ;r ti- 
kėjosi. Bet kalbėtojas gy- 
rė ir kitas organizacijas, sa 

kydamas, kad j-ųs, girdi, tu- 
rite kitas geresnes organiza 
cijas, tai priklausykite te- 
nai. Taipgi palakė, kad 
S. L. A. yra apdraudos ar- 

ba biznio organizac?5i, taigi 
S. L. A. turi rūpėti tik šelp- 
ti savo narius, tiktai kaip 
nuošalmis dalykas apsvie 
tą skleisti tarpe narių. Dau- 
giau, girdi, "politikos" ne- 

turi buti. Nejaugi gerb. kai 
bėtojas mato kokia politi- 
ką S. L. A. organizacijoje, 
jei mato, tai gal todėl, kad 
S. L. A. rūpinasi ir Lietu- 
vos reikalais. Butų klai- 
dinga taip manyti ',pie S. 
L. A. 

S. L. A. 14 kuop. narys, 
Usr ionietis 

PITTSBURGH, PA. 
Gruodžio 16 d. "Kaunas" 

krutamu paveikslų kompa- 
nija rodė paveikslus, ku- 
riuos parvežė amerikonas 
Johnson iš Lietuvos, — sv., 
Vincento pobažnytinėj sve- 

tainėj ant Tabor St. Rody- 

mas prasidėjo apie 8 vai. 
vakare. Publikos prisirin- 
ko pilna svetainė. Prieš pra- 
dedant rouyti paveikslus, 
komp. pirm V. K. Puodžiu 
nas pasakė trumpą prakal- 
bėlę, paaiškino apie paveiks 
lus, kurie buvo rodomi, taip 
gi aiškino, kad kur jis ro- 

dė, tai žmonėse paveikslai 
sukėlė augštus jausmus kas- 
link Tėvynės-Lietuvos. Ais- 
trino, iš kokių ypatų Lietu- 
vos valdžia susideda. Pa- 
stebėjo, kad didžiosios vals- 
tijos nenori pripažinti Lie- 
tuvos valdžios dėlto, kad 
ji susideda iš darbininkų 
žmonių, o ne iš turčių. Iš- 
pradžios rodė komiškus pa- 
veikslus, o potam pradėjo 
lietuviškus. 

' Kiek teko man patirti,— 
žmonės liko labai užganė- 
įdinti. 

Vietiniuose žmonėse ūpas 
irgi labai pakilo kaslink 
Tėvynes Lietuvos. V. K. 
Puodžiunas aiškino visą lai- 
ką rodydamas paveikslus. 

Taipgi buvo pardavinė- 
jamos lietuviškos atvirutės. 

Patartina visoms lietuvių 
kolonijoms parsikviesti šią 
kompaniją del parodymo 
šių paveikslų, nes apsimo- 
kės už triūsą, ir publika bus 
dėkinga. 

Dabartinis ai "rusas "Kau 
nas" krut. pav. komp.: 

M. Truska, 314 Walnut 
St., Newark, N. J. 

Esplanto Korespondentas. 

DONORĄ, PA. 
Pranešimas Liet. Ukėsų Klu 

bo nariams. 

Šiuomi pranešam, jog L. 
U. K. laikytame susirinki- 

jme, gruodžio 14 d., liko 
vienbalsiai nutarta, kad na- 

įriai, kurie yra išvažiavę j 
kitus miestus būtinai atsi- 
šauktų laišku ir priduotų 
savo gyvenimo vietą, kom- 
panijos bei lirbtuvės vardą 
ir kokį darbą dirba. Šio 
pranešimo neišpildę, liksite 
suspenduotais bei išbrauk- 
tais. Nekurie nariai atsi- 
šaukė ir pasiaiškino, bet dar 
yra tokių daug narių, apie 
kuriuos L. U. K. nieko ne- 

žino, kur jie randasi. To- 
dėl malonėkite kuogreičiau 
siai atsišaukti laiškais ir pa- 
siaiškinti, priduodami ant- 
rašus. L. U. K. Valdyba. 

WEST FRANKFORT, ILL. 
Angliakasių streikas jau 

pasibaigė ir visi West 
Frankfora, 111., mainierių lo 
kalai nutarė eiti dirbti tuo- 

BIBLIJOS STUDENTU SUSIVIENIJIMO 
KETURIU DIENU 

..KONVENCIJA.. 
atsibus 

GRUODŽ'O 25, 26, 27 IR 2S D., 1919 M. 

"ARCHAR HALL" SALŽJĖ, 
2988 Archar A ve., kair.oas McDennot Ave. 

Imkite Archar, arba 31-mos gatvės karus. 

įžanga liusa *colek.tos nebus. 
V. At. Musų nona yra ir tamistai pasiekti užkvieti- 

mo žodį, nes mes tikim, kad sitas suvažiavimas bus pil- 
nas gerų ir liksmų žinių. — 

Ev. Šv. Luko. 
Biblijos Stud. Apg. Kom. 

jaus. Gruodžio 16 d. pra- 
jsidejo pilnas darbas. Dau- 
gumas lietuvių buvo išva- 
žiavę į Chicagą, ar kitus 
miestus. Taigi visi, kurie 
dar nesugrįžo, turėtų pasi- 
skubinti darban. J. H. A. 

DAYTON, OlllO. 

Yietynė 105 kp. S. L. A., 
gyvenai gana santaikoj, pas 
mus prapuolė partijiniai gin- 
čai tarp nariu, užtat, nors na- 

'rių gana mažas skaitlius, bet 
Tėvynės reikaluose aukuoja 

kiek tik leidžia išteklius. Kaip 
tik buvo sumanyta sutverti L. 
G. D. daytom'ečiai tuojaus su- 

organizavo kuopelę ir veik vi- 
si Susivienijimo nariai ir šiaip 
prakilnesni lietuvai prisidėjo, 
ir žada- ateityj remt tą prakilnia 
draugija. Kiip t;k liko pa- 
skelbta Lietuvos Liuosybes Sa- 
vaitė, daytoniečiai su maža ar- 

mija suaukavo virs $100.00. 
žodžiu, Lietuvos reikaluose, 
daytoniečiai neatsiliko ir ne- 

atsMiks. 
Pastaru laiku, rodos, dayto- 

niečiai pirmutiniai pakelė klau 
simą apie šelpimą mus senelio 
literato — Dėdės Šerno, ir tam 
tikslini sutvėrė kuojelę išrink- 
dami šią valdyba: 
P. Dombrauckas, pirm. 
C. Paulauskas, ižd. 
M. K. Mockevičius, rast. 

Valdyl/.į išrinkus, šie geri 
tėvynainiai aukavo: 

P. Dambrauckas $2.00; Po 
$1.00 šios ypatos: M. K. Moc- 
kevičius, Marė Mockevičiene, 
Hypatija Mockevičiūtė, Leo- 
nas Radzevič;us, Tanias Sakai | 
tis, Ign. Guzauskas, Jeronimas 

į Urbonais, Jurgis Juškevičius, 
A. Jokubauskas, A. Giedraitis, 
C. Paulauskas. Čekis ant $13. 
pasiųstas J. Giraičiui, kad pa- 
sveikinti] Dėdę Šerną 'Su Kalė- 

dų do<vaną iš Daytono. 
Geistina, kad ir kitos drau- 

gijos ir kuopos mestų tarp sa- 

vęs ginčus, o daugiaus dar- 

buotųsi Tėvynės labui, nes jei- 
gu mes prarasim ta laivą, Lie- 

tuvą Tėvynę, tai kur nebus mus 

ateities plaukimas ? 
M. K. Mockevičiui. 

Žinios Iš Lietuvos 
DEL SUVAŽIAVIMO IR; 

SĄJUNGOS LIETUVOS j 
EKONOMIJOS IR FINAN-1 

SŲ REIKALAIS. 

Kuriamosios sąjungos įstatų, 
projekte yra šiaip nusakytas j 
jos tikslas: lj tyrinėt ūkio ir j finansų santykius ir spręst 
Lietuvos ūkio ir finansų su-, 

'tvarkymo dalykus; 2) padėt j 
plėtotis visoms tėvynės ukic 

šakoms, pramonėms, kreditui 
Į ir t. t.; 3) jieškot priemonių1 
pakelt Lietuvos gyventojų, 
ypač daTbininkų' gairinamo- 
sioms pajėgoms ir. gerovei; 4 'i 

tyrinėt visų sluoksnių gyvf i- 

tojų profesinius, medžiaginius 
ir k:tokius reikalus ir sutvar- 

kyt ekonomijos ir finansų pa- 
grindu tų reikalų gynimą; 5) 
padėt valstybės, vyriausybės 
ir visuomenės pastangoms kelt 
Lietuvos ekonominę ir finansi- 
nę galybę ir organizuot tautos 

jėgas ekonominiu ir finansiniu 
pagrindu, kad įsigalėtų ir su- 

stiprėtų Lietuvos nepriklauso-1 
mybė.. Kuriamosios sąjungos^ 
darbuotės uždaviniai ir pobu- j 
dis nuslakyti ten šiaip: 1) teikt 
bendram planingam darbui vi- 
sas ekonomijos ir finansų įstai 
gas — valstybinės, profesines, 
.mokslines, visuomenines ir k. 
— ir Lietuvos ekonomijos ir 

finansų dalykų žinotojus ir ki- 
ltus susidomėjusius .šiais saly- 
klais asmenis, sluoksnius ar or- 

ganizacijas; 2) šaukt bendrus 
specialinius vietos irk. suvažia 
vimus; ruošt pasitarimus, pra- 
nešimus ir k., kviečiant i juos 
ir nenarius; 3) kurt statisti- 
kos, informacijų įstaigas, mu- 

zejus ir k.; 4) kurt speciali- 
nius kursus, mokslo įstaiga, bib 
liotekas; ruošt ekskursijas, pa- 
rod'as, konkursus, įvairius tyri- 
nėjimus ir k.; 5) orgaiv-iuot 
mokslo ir specialines draugi- 
jas, kuopas, sajungas, koopera 
tyvus, įmones ir k.; 6) leist 
bendrus ir specialinius raštus, 
'periodinius organus, brošiūras 
ir k. 

Valdyt darbuotę tos sąjun- 
gos, kuri susidarys iš tani ti- 
kru sekcijų, vietos skyrių, įvai- 
rių organų ir įstaigų, bus iš- 
brinkta' per sąjungos suvažiavi- 
mą sąjungos taryba, į kufią 
bus priimami steigiamų besiple 
toj ant darbuotei sąjungos or-1 
ganų pirmininkai. Vykdoma- 
sis ir atsakomasis sąjungos or- 

ganas bus valdyba, išrinkta 

taip pat per sąjungos suvažia- 

vimą. Sąjungos lėšas sudarys 
narių mokesniaij valdžios, vi- 
suomenės ir atskiru asmenų pi 
šelpos, sąjungos įstaigų įmonių 
pelnas. 

Sukurt sąjungai ir sušaukt 
suvažiavimui yra nustatyti per 
minėtuosius pasitarimus pri- 
ruošiami darbai. Iš minėtu 18 

asmenų, dalyVavusių tuose pu 
sitarimuose, išrinktas kuriama 
sis biuras, kurio vykdomąjį or 

gana sudaro būrelis žmonių | 
(_V. Bielska, J. Digrys, A. Mo- 
rauskis, V. Petrulis, A. Rimka 
ir kooptuoti:įS. Bielięvičius, J.į 
Aleksa ir kun. Jonas Vailokai- 
tis), kuriam paskyrė vykdyt 
nutarimus, Šiems žmonėms pa 
skirta sutvarkyti pradėtąjį dar 
bą, išgaut įeikiamų leidimų, su 

rast priruošiamiems darbams | 
lesų ir k. Nutarė padaryti, da- 

lyvaujant kuriamoj6 biuro na- 

riams, tokias pat tartuvies pro- 
vincijoj (Panevežyj, Šiauliuo- 
se, Raseinuose, Telšiuose, Nau' 
miesty, Mariampolėj, Vilniuj, 
Tilžėj, susižinot su Rokiškiu, 
Datnava, Kėdainiais ir k. vie- 
tomis) supažindint vietos inte- 

ligencijai su sąjungos ir suva- 

žiavimo uždaviniais ir prane- 
šimų temomis, kad surastų pn«.- 
nie&čjų, bendradarbių ir lėšų. 
Per minėtąsias tartuves išdir- 
bo suvažiavimui pavyzdingų te 

mų, pranešimų ir referatų pla- 
na. Tu saraša paduosim to- o o o c 

liau. 
k Suvažiavimui numatyta šio- 
kia tvarka. Bendruossuvažia- 
vimo posėdžiuose les išklau- 

syti įdomieji pranešimai. Su- 
važiavimo nai'^i pasiskirstys 
sekc. jomis: 1) gaunamosios' 
pramonės, žemės ūkio, gyvulių j 
ir mišku ugdymo, žemės ūkio 
pramonės, ekonomikos ir poli- 
tikos; 1) išdirbamosios pramo- 
nės, kooperacijos, vidaus ir iš- 
plaukės prekybos ir pramonės 
— prekybos politikos; 3) fi- 

nansų, kredito ir finansų poli- 
tikos. Sąjungos organizuotas 
ir praktikos klausimai pirma 
bus svarstomi organizuotes sek 

ėijoj, o paskui sprendžiami su- 

važiavime. — Sekcijų rezoliu- 
cijos ir nutarimai tai]) pat bus 
suvažiavime) išklausyti ir pa- 

j tvirtinti. Suvažiavimo nariai, j 
sumokėję tam tikra kuriamoje 
biuro nu žiūrėta mokesnį, lil-- 

sąjungos nariais. — Kuriama- 
jam biurui reikia iš anksto 

gaut priruoštieji suvažiavimui 
pranešimai, ar bent jų turinys, 
kad su jais ir su visu ruošia- 
muoju darbu galima butų iš 
anksto supažindint visuomenę, j 
Tuo budu busimieji suvažiavi- 
mo nariai galės gterai suvažia- 
vimui prisiruošt, ir apskritai vi 
sas ruošiamasis darbas vieto- 
se eis energingiau. Bus taip pat 
paskelbtas vietų pranešėjų pa- 
vardės ir paimtos jų temos; 
taip pat bus paskelbti ir vietij 
tartuvių ir pasikalbėjimų su 

vietomis vaisiai. Kad ruošia- 
masis darbas kuo labiausiai iš 
siplėstų, reikia gauti lėšų, ku- 
rios gali but sudarytos iš su 

mokamų iŠ anksto busimųjų na 

rių mokesnių, visokių pašalpų 
ir k. Pinigai turi but siunčiami 
arba įduodami minėtiems ku- 
riamojo biuro nariams arba ku 
riamajam biurui šiuo adresu: 
Kaunas, Laisvės alėja, 36, Tau 
ponių jų Kasų Valdyba, S. Di- 
griui. 

Be to, kuriamasis biuras pa* 
siėmė padaryt ekonomijos ir 
finansų ministerių pirmųjų me 

tų darbuotės ir jos vaisių apv-1 
'skaitą. Buvusi- ji Sleževičiaus 
Kabineto ministeriai, vedę ekc 
nomijos ir finansų dalykus 
(Šimkus, J. Vileišis, Stulgin- 
skis, S. Kairys, J. Paknys)i 
davė biurui smulkių žinių apie 

savo darbus ir pažadėjo para- 
šyt tam tikras apyskaitas, ku- 
rios, jei susiras lėšų, bus prieš 
susivažiavimą išteistos. i 

Apie visus minėtus kuriamo 
i jo biuro darbus pranešta spa- 
liu m. 14 d. naujojo ministe* 
rio Kabineto pirmininkui p 
Galvanauskiui, kuris visiškai 
pritarė pradėtam darbui ir pla- 

nui organizuot musų ekonomi- 
nes ir finansines pajėgas. 

A. Morauskas. 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje "Lietuva" — tve- 

ria pamatą savo bizniui. 

Atminkite, kad apsiskelbimas 
yra pamatas — kas garsinasi- 
tas niekados neprapelno. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT DURU. LENTŲ, REMO IR STOGAMS FOPIERIO" 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.60 už galoną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

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

LIBERTY BONDS 
Mes perkame PergalSs Bondus pilna parašytąja £ A O U 
verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite J J G. SACKHĖi?' & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAVK®®V 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užg&nėdinimas gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų siuatl ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyriškų modelių $20.00 iki 146.00. 
Vyrų lr Jaunų vaikinų biutai ir overkotal nuo $15.00 lkl $28.60. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augšfiiau. Valkų siutai nuo $5.00 ir augščlan 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų lr overkotų nuo $8.60 lr augULau 
FuJJ. dress, tuiedo, (rakai ir tp. nuo $10.00 lr augSčlau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vaL po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaralnstelgta 1902 

S. GORDON 
/ 1415 80. HAL8TED 8TREIT 

. BRUCHAS 
JUBILIERINE KRAUTUVE 

3321 South Halsted Street. 
TELEFONAS DROVER 9687 

Musų krautuvė yra pripildyta puikiausiu ir naujau- 
sios mados tavorų Kalėdų dovanoms. Tamista nupirksito 
dovanos tikros vertės musų krautuvėj. Ir bukit užtikrin- 
ti, kad jys nupirksite tavorų už romiausią 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 
kozną vakarą ir ne- 

dėliomis iki Kelėdų. 
Puikus kalendorius vl 
siems dykai 

Reikia Sukelti Tllf I 
Lietuvos Paskolą! J ĮJ ĮJ įJ 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČ1AUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METŲ IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. j 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį t,ar p 
Lictuyps valdžios ir Amerikos Lietuvtiį Prekybos Bendroves sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5y2 nuos." 

Ko mums dar laukti i!giaii?LPildykime savo priedermes 
Pirkite Uotavos 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 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojaus su reika- 

L>gu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kac1 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 .... 
iMl'lllllli'.llimnilIiliilfitliliL. 



Vietines Žinios 
PASKUTINĖS PAMAL- 
DOS PRIE CAMPANINI 

KUNO. 
Vakar atsibuvo paskuti- 

nės pamaldos prie velionio 
Cleofonte Campanini, Chica 
gos Granri Operos Komp. 
gen. direktoriaus. Publikai 
buvo leista pažiūrėti ant nu 

mirėiio; paskiau kūnas bo- 
vo nugabentas į kapinių ko 
plyčią, lydint buriui žymių 
Chicagos muzikų ir daino- 

Laidotuvių pamaldose gie 
doje Gali Curci ir kiti Chi- 
cagos G ra n d Operos Kom- 
panijos nariai. 

Laidotuvių pamaldos at- 
sibuvo švene. Vardo Kated- 
roje. 

Cl. Campanini kūnas liko 
patalpintas tam tikrame 
skiepe Kalvarijos kapinėse. 
Paskiau gi velionio kūnas 
busiąs perkeltas j Italiją, iš- 
Ijur paeina garsus maestro.- 

SUSIDAUŽĖ KARAS SU 
GARVEŽIU. 

; Pereitos nedėlios naktį, 
susidaužė Pennsylvanijos 
prek. trūkio garvežis su 47 

m 

gt. karu ant Leavitt gatvės, 
tapo sužeista 20 žmonių. Su 
sidaužimas ivyko per kon- 
duktoriaus neatsargumą. Bu 
rys žmonių užpuolė ant jo, 
norėdami nubausti, bet po- 
licija jį išgelbėjo; jis ta- 
po nuvežtas i policijos sto- 
tį. 

"BIRUTĖS" KONCER- 
TAS. 

Nedėlioj, gruodžio 21 
d., Hull House Teatre, atsi- 
buvo "Birutės" choro pa- 
rengtas gražus turtingas 
koncertas. Koncertas prasi- 
dėjo nuo 8:20 vai., gerb. 
S t. Šimkui grojant vargo- 
nais "Grand Chorus". Po 
to sekė turtingas ir įvairus 
programas, kurį išpildė "Bi 
rutės" nariai. Čia pasirodė 
visi musų gabiausieji daini- 
ninkai. Karc-lis Sarpalius 
sudainavo ariją iš "Fausto", 

jp-lė Rakauskaitė su K. Sar 

įp-lė M. Rakauskaitė su E. 
Sarpalium sudainavo duetą 
Stogio "Du grenadierai," 
'Schuberco, labai patiko pub 
!likai, taip kad jam prisiėjo 'atkartoti. Publikai taipgi 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite (lukteri šesiolikos metų amžiaus, ar senesnę, 
kuri nori pati sau gyvenimą pasidaryti? Ar jus sviruoja- 
te nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka musų šalfes kalbą, tai mes galimi pasa- 
kyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų uždirbti gerą mo- 
kesti gražiose apystovose. Ji bus globoje puikiausių mo- 
terų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- 
tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgiu, kuriais 
ji gali gėrėtis panupintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, 
jei ji myli muziką, ji galės gėrėtis pianu ir- viktrolo.nis, ji 
galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka. 
Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori įprisnusti, tai ji 
gali rasti ramų Kambarį, kur sofos aprūpintos su prigalviais 
ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba 
ją netyčia užkluptu lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žins ir jai bus paskolinta tai dienai sausi čeverykai ir sau- 
sos pančiakos. O užkandžio laiku ii ras puikiame užkand- 
žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
tik ji nori nieko nemokėdama už tai. 

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- 
riau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos ofisuo- 
se. N'uo tos dienos, kada ji jeina lavanimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikaia yra rūpes- 
tingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji esti po malonia prie- 
žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigelbsti jai visame. 
Gydytojai, kiti geriausieji visame mieste, visuomet yra pa- 
sirengę suteikti jai patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 
kompanijai du metu, ji gauna ligos pašelpą. Ji turės dvi 
savaiti atostogų (vakacijos), su užmekesniu, išbuvus prie 
kompanijos metus. J«įi bus mokama kas savaitė gera mo- 

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

Atsilankykite j musų lavinimo skyrių pn. 311 W. Wash- 
imgton .St. ir pasižiūrėkite patįs, 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 ateikit, parašykite, ar patelefonuokite, pa- 
prašydami knygutės — "Booklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 

DEPARTMENT 
9TH FLOOR 

311 W. WASHINGTON STREET 

Telephone No. "OFFICIAL 300". 

labai patiko "Šėriau žirge- 
lį" ir "Karvelėli mėlynasis". 
Gilų įspūdi padarė į publi- 
ką gerb. St. Šimkaus nau- 

ja daina "Atsisveikinimas 
su.tėvyne", ypač girdint žo- 
džius: "sugrįžk, sūneli"—ne 
vieno veidas apsiniaukė liu 
dėsiu ir širdį spaudė ilgė- 
sis pamatyti brangią tėvy- 
nę. Publikos buvo pilnas 
teatras. R. G. 

CHICAGOS GYVENTOJAI 
NEGALI "SUVALDYTI" 
KARU KOMPANIJOS. 

"Formališkas" juokas ma 
tosi iš Chicagos karu kom- 
panijos pusės linkui 
miesto gyventojų. Štai po 
"atkaklios' kovos kompani- 
ja "nusileido" — už 3 dol. 
suteikia 50 bilietukų (kny- 
gutėje, kurią galima gauti 
bankose ir tam tikrose krau ! 
tuvėse.) Aišku, kad kompa' 
nija daro tam tikras išlaidas 
sąryšyje su tokiu pardavinė 
jimu karo bilietų. 

Clevelande gi karų važ- 
ma atpigo be "smarkios" 
kovos — automatiškai. — 

Ten prieš kelias dienas nuo 

50 c. už 11 bilietukų tapo 
numažinta Važma iki 25 c. 

už 6 bil., t. y. po 4 ir šeštada 
lį ccnto. Tai vis atbalsiai de 
mokratinio majoro T. L. 
Johnsono veikimo, padėka- 
vojant kuriam žema gabve- 
karių kaina buvo nustatyta 
kovo 1 d. 1910 m. O Chica- 
goje karų kompanija nesu- 

valdoma. 

BRIDGEPORT. 
Aukos L. R. Kryžiui nuo 

Draugystės Valančausko 
Vyskupo. 

Vyskupo Mot. Valančaus- 
ko Dr. priešmetiniame savo 
susirinkime gruodžio 14 d., 
apsvarsčius bėgančius drau- 
gystės reikalus, likosi per- 
skaitytas laiškas Įj. G, D., 
Vienbalsiai tapo nutarta iš 
draugystės įždo Jpaaukauti 
$25.00"nuvąrgusiai'musų Lie 

The 
Fratemal 
Age 
The Problems of 

Feace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygeles formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

* * 
I 

VVHO ARE THE j 
L1THUANIANS? 

♦ * į 
THE NEW LITH i 
UANIA. | 

* * ' 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir mūsų. reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai-1 
na tik 15c. 

* * 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St.. 
CHICAGO, ILL. j 

tuvai. Taipgi liko pannk- 
ita aukų nuo narių. ' 

Aukkvo sekantįs, po $2.: 
J. Kūrinas, J. »Macikas, J. 
Morkevičius. 

Po $1.00: F. Jocius, J. 
Girdzijauskas, V. Gapšis, 

J. Levickis, B. Tanzagals- 
kis, J. Kiselus, S. Černaus- 
kis, J. Nošvetis, J. Matuse- 
vičius, M. Bistai'is, P. Ar- 
šauckis, J. Jocius, A. Gu- 
žauskas, J. Budrickis, J. 
Bakšis, V. Margevičius, J. 
Petraitis, A. Jucius, A. Ivaš 
kevičius, V. Budvinskas, K. 
Burba, A. Vilkis, A. Jo-į 
cius, J. Juška, K. Budvetis, 
J. Jagminas, L. Jagminas, | 
J. Jocius, S. Šlapaviča. 

Viso ...$34.00 
Smulkių auku surinkta 

\ .. $6.00 
Pridėjus draugijos $25.00 

Viso $65.00 
Aukas nutarta pasiųsti L. 

R. K. Ši draugija gyvuoja 
nuo 1896 m.; turi narių apie 
du šimtų. Susirinkimus lai 
ko kas mėnesį antrą nedė- 
lią Wodmano svet. Sekan- 
tiems metams valdybą su- 

daro: F. Jocius pirm., pa- 
gelb. L. Jucius, rast. V. Mor 
gevičius, Finan. rašt. M. 
Ostrauskis, ižd. K. Urne- 
žis, iždo glob.: J. Bakšis ir 
A. Valulis. 

V. Morgevičius, nut. rašt. 

I Bridgeportiečių atydai. 
Kadangi rengiamas Srsi- 

vienijimo Amerikos Lietu- 
vių Kareiivlių 3-čios kuopos 
susirinkimas neįvyko perei- 
tą utarninką del priežasčių 
svet., — tai ši, kuopa kvie- 
čia visus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti susirinki-' 
man, kuris atsibus 7:30 vai. 
vak., utarninke, gruodžio 
23 d., šv. Jurgio .parap. svet. 
32 PI. ir Aubujfn ave. No- 
rintieji platesnių žinių yra 
prašomi atsilankyti. 

Valdyba. 

Ant Lietuvos Aukuro: 
"Lietuvos" Red. pridavė: 
Jonas Kurtinaitis (Tuorp, 
Wis.) — $5, L. N. Fondui. ; 

V. Morkauskas (Millino- 
cket, Me.) — $5. L. G. Dr. 

Aiikos perduotos, sulyg 
nurodymo. Ačiu; "L." Red.! 

CICERO, JLL. 
S. L. A. 194 kuopa. Laikė 

sav0 priešmetinį susirinkimą 
7 dienoje gruodžio, ponios O. 
Tamoliuniėnės svetainėje 1447 
So. 49th A ve. Svarbiausias su- 

sirinkimo tikslas buvo rinkt 
l valdyba ant ateinančiu 1920 1 •- 

mettj. Nors susirinkimas buvo 
labai skaitlingas, bet kandida- 
tu į valdybą negalima buvojau 

1 ti, nes neivienas nenorėjo apsi- 
imti ką nors veikti. Kitokio 

išėjimo nebuvo, kaip tik išrink- 
ti senoji valdyba, net po prie- 
varta. 

Buvo skaitytas atsišaukimas 
[ nuo Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos, nutarta paaukauti $5. Po 
sisirinkimo buvo prakalbos, su 

rengtos clel agitacijos prie S. 
L. A. Bet del netikusio oro ir 
kitų priežasčių žmonių nedaug 
teatsilanke. ir iš atsilankiusių- 
jų visi beveik buvo S. L. A. 
— 194 kuopos nariai: Kalbė- 
jo j). Keršis, kur's plačiai pa- 
aiškino S. L. A., istoriją ir 

svarbumą priklausyti į tą or- 

ganizaciją. Labai gaila, kad 
ciceriečiai nesilanko ant su- 

rengtų vakarų. 
Kuopos Narys. 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 
Didžiajam Chicagos Paš- 

te (Adams Str. Lobby) ran- 

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

irneriais) — laiškai sekan- 
tiems : 

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

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVĄ PER MUŠU 

BENDROVĘ. 
Trečias trassportas iuntiniu (pun- 

du) jau yra rengiamas ir bus išsiųstas 
j Lietuvę, ast laivo, kuris turės išplauk 
ti iš Ne\v York'o apie ateisantj mėse- 
sj. Taigi neatidėliokite siustir pašei- 
pos savo broliams Lietuvoje, nes jie 
jusų pašelpos didžiu balsu šaukiasi il- 
su didžiausiu nekastrumu laukia, taigi 
siuskite jiems pagelbų ir apginkite 
juos nuo bado ir šalčio. 

Musų Korporacija išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Shortsville" 4500 pundų 
(baksų), o ant antro laivo "Ozauku" 
6800 pundų, o ant trečio tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes musų Tarpt antiš- 
koji Korporacija atidarė Lietuvišką. 
Departmentų. po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris užbaigė pramonės kur- 
šę "Import & Export Institute" rr nuo 

dugniai pažjsta Import ir Exports(|- 
vežimą ir išvežimą, tavorų), ir abelną 
pramonę, ir gaunai.ie pundus dol iš- 
siuntimų j Lietuvą iš visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo skladp 470, 
Greenwich St., Nevv York, iki pasku- 
tiniai gelžkelio stočiai Lietuvoje nuo 

ugnies, nuo pasigadinimo tavoro, nuc! 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta-1 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu budu jusų siuntiniai būtinai liksis 
persiųsti jusų broliams ir gentėms ar- 
ba gausite savo pinigus atgal jcleu 
kas atsitiks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite j 
Lietuvišką Terpta utišką Pramonės 
Bendrovę po užsivardinimu: 
SLAVANIAN trading 

CORPORATION, INC. 
13-21 ark Ro\v, New York, N. Y. 

Reikia moterų prie sortavi- 
mo skutų. Gera mokestis. At- 
sišaukite: 

1530 So. Halstecl St., 
Chicago, 111. 

| TĖMYKITE AGENTAI! 
Ant pardavimo didelis skait 

litis lietuviškų knygų už nu- 

mažinta kaina. Atsišaukit tuo- 
jau s: 

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 \ isais įtaisymais. Parsiduo- 
da labai pigiai $800.00 už vi- 
sus 4 lotus. Lotai turi buti par 
duoti kuo greičiausia. Atsišau- 
iki te tuo jaus. 

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

Pasirandavoja kambarys vie- 
nai arba dviem vpatoms Gazn 
apšildimas, elektros šviesa, su 

visais parankumais. 
Mrs. Davis. 

3335 S. Union A ve. 

Į V 

| Pa jieškau savo draugų Juozo 
ir Vincento Simonavičių, porą 
metų atgal gyveno Pbiladel- 
phi joj Pa., o dabar nežinau kur 
labai norėčiau su jais susirašv- 
nėti, jie patis arba kas kitas 
malonėkite pranešti šiuo adre- 
su. M. Bradauskas, 
405 Greebey St., Detroit, Mieli 

Reikalingas bartenderis. Dar- 
bas ant visados. Geras mokes- 
tis. Atsiauktie, 

Justin Macke\vicz 
2342 S. Leavitt St. 

SUČfiDYK PINIGUS. 
Tik-ką išėjo iš spaudos knvgelė 
"DAKTARAS NAMUOSE". 
Aprašo visokias vaistžoles, šak 
nis, žiedus ir tt. ir kokiomis li- 
ponris yra tinkamos, su lotyniš 
kais užvardijimais, taip, kad 
kiekvienas galės gauti bile ap- 
tiekoje arba pas mane.,Be to 
yra visokių receptų, slaptybių 
ir gerų pamokinimų; daktarui 
reikia mokėti kokius $5.00 už 
vieną, receptą, o čia gausite net 
$3.50 už $1.00. 

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson av. Rochester N.Y 

REIKIA PAGELBOS | 
R.E/K/A MERG/NŲ. 1 

10 merginu nuo 17 metų amžiaus ir1 
vyresnių. Prie lengvaus mašinos ir 
statymo darbo, švarioj ir sanitarioj 
dirbtuvėj. Patyrimas nereikalingas 
Reikia turėti metų paliudijimą. 

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

REiK/A VAIKINŲ. 
Nuo 17 metų ir vyresnių 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 PORTERIO 
Gera mokestis. Pastovus 

darbas. 
Atsišaukite pas: 

Halperin Bros., 
1587 Milwaukee Ave. 

Telefonas Humbolt 2176. 

PEKARNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolie- 

te. Biznis išdirbtas 14 metų. Pardavi- 
mo priežastis savininkas eina j kitę biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me- 
džiais. anglėmis, koksais ir kitu ko 
ant visų metų. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algnnnowicz, 
223 Casidy Ave.. Joliet, 111. 
Telefonas Joliet 3961. 

REIKIA LEBERIŲ. 
į faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. * 

39th & Stewart Ave.' 
I 

REIKALAUJAMA anglių mainie- 
rlų su šeimynomis ir nevedusiu j Ken tucky valstiją.. Didelis užmokestis, už gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

LIETUVIŲ REAL ESTATE 
BENDROVĖ. 

928 Mayomensing Ave., 
Philadelphia, Pa. 

Gerbiamieji šėrininkai, 
virš minėta korporacija, ga- 
lutinai nutarė Gruodžio 11, 

11919 m. ir duoda galutiną 
apreiškimą savo šėrinin- 
kams, kurie turi pradėję 
mokėti šėras ir nėra gaigę 
mokėt:, jog tokiems šėrinin- 
kams, yra duodamas iaikas 
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 J 
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. Pasiskubins 
greitai. Prisiųskite mums $1. money 
orderių, pinigais arba pašto ženklis- 
liais. 

W/LLIAM iCLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LWAUKEE. W/9 

Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata. 

C 

Gaukie kopijų Severos lietuviSko kalen- 
doriau# 1920 metams savo tiptlokoje, arba 
paraSyk lr pareikalauk tiesiog nuo mus. Gaunamas dovanai! 

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

Severa's 
Balsam for Lungs 

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

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

Phones: Yards 155—561 • 

Residence Phone Drover 7781 
F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 

DRUG STOP,E—AP77EKA 
Pildome Visokius Receptus 

3G01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS , 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Va!. 10 ryto iki 2 po piet. Ir 6:30 
ilci 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinlev 263 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10900 Michigan Ave. 

Telefonas P'.illman 342 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik KetVcrgo vak. nuo 5:30 iki 

Telefonas Yards 723. 

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

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

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

Telephone Prospect 8585 

Telephone Yards 1532. < 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaiki) ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas gyrų ligas. 

3259 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų 
kaipo patyręs gydytoja?, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas li- 
gas vyrų, moterų ir vaiicų. pagal nau- 

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

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Slreet. 

Valandos: nuo 10—12 f.ietv} ir 6—8 
vakarais. Telefonas C'anal 1110. 
Gyv.' 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: 8—9 ryto tiktai. 

Tclejhone Drover 7042. 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
N'eclėliomis i.agal sutarimu. 

4712 SO. ASHl»AND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

VALENTINE DRESS- 
MAKING COLLEGE 

įTUU PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, designirtg. die- 
nomis ij- vakarais del biznio ir namų. 
Paliudijimai išduodami ir vietos parūpi- 
namos Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti patarinu. 
2407 W. Madison St. 6205 Sc. 
Halsted St. 1850 Wells Street 

Tel. Yards 3654. AKUSERKA. j 
Mrs. A. I 

Michniewich j 
Baigusi Akušerijos ko 
lcgiją; ilgai praktika- 
vusi Pennsilvanijes 
hospitalėsc. Pasckniin 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rims ;r merginoms. 
3113 80. Halsted' 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 
Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vilai vakaro. 

J' DR. J. SHINGLMAN , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmu. Gydymas Elektriką 
Spccial iškurnąs. 

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

Telefonas Cicero 49. 

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

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

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

6—8 vak., Nedčl. 9—2. 
TELEFONAS VARDS 6.17. 

Telefhone Drover S0S2. 

DR A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 HALSTED ST., CHICAGO \ alandos: nuo 10 ryto iki 8 vakare, 
N'cdėliomis ragai sutartį. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51ma ir kamp. Marshfiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Phonc CaTial "'"""""""Milui: 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vak. 

1739 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 
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