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Judeničas rezignavo. 
Estonija nuginkluos Judeničo Armija 

Amerika-rupestis taikos 
konferencijai. 

Sako Wilssnas nusileis sutarties klausimo 
JUDENIČAS REZIGNAVO. 

Londonas, lapkr 17 d.— 
Čia gauta žinia iš Helsing- 
forao, kad komandotuojas 
šiaurvakarines Rusijos Ar- 
mijos generolas Judenič re- 

zignavo. Jo vietą užėmė ge- 
ner^ Laidoner, koman- 
duo; 

, as Estonijos armijos. 
Pranešime aiškinama, 

kad si permaina padaryta 
ne del silpnumo armijos, bet 
kad išvengus konflikto su 

Estonija, ant kurios žemes 
Judeničo armijai gal reikės 
pasitraukti, nes ji vis toliau 
bėga nuo bolševikų. 

Estonija nuginkluos 
Judeničo armiją. 

Kopenhagenas, lapkričio 
17 d. — Iš ReveVio praneša- 
ma. kad Estonijos valdžia 
yra nutarusi nuginkluoti Ju- 
deničo armiją, jei pereis 
Estonijos rubežių. 

Vietos politiški rateliai ir- 
gi yra nuomonės, kad Jude- 
ničo armija bus nuginkluo- 
ta, nes bolševikai be abejo- 
nės reikalaus nuo Baltiko 
šalių, idant jose nebūtų leis- 
ta organizuotis priešbolševi- 
kiškoms spėkoms. 

AMERIKA — RŪPESTIS 
TAIKOS KONFERENCIJAI 

Paryžius, lapkr. 17 d. — 

Gavus Paryžiuje pranešimą, 
kad Suvienytų Valstijų se- 

natas priėmė net dešimts 
pridėčkų prie taikos sutar- 

ties, taikos konferencijoje 
apsireiškė neramumas. Mat 
gali pasekti pėdomis Suvie- 
nytų Valstijų ir mažesnės 
valstybės. 
Iki šiol Chinija nepasirašė 

po sutartimi su Vokietija, 
nes jai nebuvo leista rašytis 
su pataisymais. Gi Rumuni- 

ja ir Serbija nepasirašė po 
sutartimi su Austrija, delei 
užtikrinimo tiesų mažumos. 

SAKO, WILSONAS NUSI- 
LEIS SUTARTIES 

KLAUSIME. 

Wash;ngton. D. C., lapkr. 
17 d. — Sostinėje kalbama, 
kad prezidentas Wilsonas 
nusileis taikos sutarties klau 
sime ir sutiks užtvirtinti ją 
su pataisymais. Bet su in- 
žanga prie pataisymų, kur 
sakoma, kad Suvienytos 
Valstijos tik tuomet bus at- 

sakomybėje sulyg sutarties, 
kuomet trįs kitos didžiosios 
valstybės užtvirtins Suvie- 
nytų Valstijų padarytus pri- 

] dečkus. Manoma dei šios 
įžangos bus nemaža kova 
tarp demokratų ir republi- 
konų. 
REIKALAUJA PRIVERS- 

TI STREIKIERIUS 
DIRBTI. 

W^3h/ngton, D. C., lapkr. 
17 d. — Keliolika angliaka- 
syklų savininkų nusprende 
kreiptis prie valdžios, idant 
priverstų streikuojančius 
angliakasius grįžti darban. 

Girdi, valdžia padarė ne- 

atsakančiai stiprų žingsnį, 
kuomet liepė atšaukti strei- 
ką, bet ne nusprendė pavar- 
toti galimas priemones, kad 
privertus klausyti valdžios 
įsakymų. 

Wyoming kasyklose 
sus/taikyti. 

Iš Wyoming distrikto atei 
na žinių, kad tenykščiai an- 

gliakasiai ir kasyklų savi- 
ninkai jau susitaikė algų pa- 
kėlimo klausime. Sakoma, 
kad Wyoming kasyklose 
darbas tuoj prasidės pilnu 
tempu. 

* * 

Šiaip kituose angliakasyk 
lų distriktose ,žymių atmai- 
nų nėra. 

JUDENEIČO AFICIERIAI 
NULIUDO. 

Revelis, lapkričio 17 d.— 
Specialis korespondentas 
laikraščio Ch/cago Da/ly 
News praneša, kad Judeni- 
Čo aficieriai esą nuliudę de- 
lei nepasisekimų karėje su 

bolševikais ir taipgi delei j 
konferencijos Baltiko šalių 
su bolševikais. 

M. Margulis, pramonės ir 
reikmenų minest. Judeničoi 

[kabinete užreiškė, kad Šiaurį 
|vakarinės Rusijos armijos li-1 
Įkimas ir kampanija prieš 
Petrogradą priklauso nuo 

talkininkų pinigų. Girdi jei 
talkininkai suteiktų užtekti-' 
nai pinigų, tai galima butų 
suorganizuoti didelę liuosno 
rių armiją ir vėl, su sustip- 
rintomis spėkomis užpulti 
Petrogradą. 

Margulis tiesiog bijosi,! 
kad Baltiko šalįs nepertrauk1 
tų musių su bolševikais, nes 

Įtada griūtų Judeničo visos 
viltįs. 

IŠRADO NAUJOS 
RŪŠIES ORLAIVĮ. 

I Paryžius. Du francuzai iš- 

bado naujos rūšies orlaivį, 
kuris galės keltis neįsibė- 

Nepageidaujama gadyne 

^ 
———— ■"'"■"IMI 

Paveikslėlis parodo dar bavimasi New Yorko uoste po apsauga kariumenės. 

gęs, bet tiesiog nuo žemės 
augštyn. 

Naujos rūšies orlaivis ne- 

turės sparnų, bet turįs labai 
didelį propellerį su didelė- 
mis plokštėmis, kurios at- 
stovi sparnus. Propelleris 
suksis gorizontaliai ir tokiu 
budu kels orlaivį tiesiai 
augštyn. 

Francuzijos valdžia jau 
nupirkusi visas tiesas šio iš- 
radimo ir avansavusi $20, 
000 tolimesniems bandy- 
mams. 

STREIKO RIAUŠĖS 
YOUNGSTOWN. 

Youngstown, Oh/o, lapkr. 
17 d. — šiądien čia įvyko 
susirėmimas tarp streikuo- 
jančių plieno darbininkų ir 
dirbančių. Minia apie 6.000 
streikierių buvo apsupusi 
dirbtuvę. Susirėmime yra 
keliolika sužeistų ir trįs sun- 

kiai sužeisti nugabenta li- 

gonbutin. Vadovavime strei 
kierių dalyvavo streiko ly- 
deriai. 

FRANCUZIJOS SOCIALIS 
TAI PRALAIMĖJO 

RINKIMUOSE. 

Paryžius, lapkr. 17 d. — 

Vakari kšcftuose rinkimuose 
j atstovų butą kiek pralaimė 
jo socialistai ir laimėjo vi- 

durinių pažiūrų žmones iš 
tarpo socialistų nepateko 
atstovų butan abiejų socia- 
listinių partijų buvusie ly- 
deriai atstovų bute. 

TURI 50 SUŽIEDOTINIŲ. 

Paryž/us. Policija laikanti 
kalėjime tulą vryrą, kuris 
pasistengė sužvejoti net 50 
sužiedotinių iš viduramžių 
moterų. J;s susidraugavęs 

viena, išvyliodavęs pini- 
gus ir eidavęs jieškoti kitos. 
Jis dabar, girdi, norįs ver- 

čiau kalėjime sėdėti negu 
sutikti teisme pulką savo su- 

žiedotiniu. 

Laivyiia sremia Aniiunzio 
| Fiume, lapkričio 17 d. — 

Admirolas Millo, koman- 
duoto jas Italijos laivyno 
Dalmacijos pakraščiuose, 

perėjo Annunzio pusėn su 

8 savo laivais. Dabar An- 
nunzio yra stiprus iš jūrių. 

| ir sausumos.- 
I 

PASEKMES RINKIMU 
I ITALIJOJE. 

Rymas, lapkričio 17 d.— 
Vakar Italijos parlamentan 
tapo išnikta sekančiai: 119 
ministerių palaikytojai, 27 
nariai reikalaujanti permai- 
nų konstitucijoj, 45 socialis- 
tai, 32 katalikai, 21 nacio- 
nalistas ir 14 republikonų. 

I Italijoje buvo dedamos 

į visos pastangos, kad neda- 
loidus sumišimų. Viename 
tik Ryme gatvėse buvo iš- 

statyta 10,000 kareivių. 

ISPANAI GABENSIS STU- 
BAS IŠ AMERIKOS. 

Madr/das, lapkr. 17 d. — 

Ispanijoje yra didelė stoka 

stubų ir del tos priežasties 
i susitvėrė organizacija, ku- 
rios tikslu yra gabenti me- 

dines stubas iš Suvienytų 
Valstijų. 

SOCIALISTAI LAIMĖJO 
BELGIJOJE. 

Brussells, lapkr. 17 d. — 

Vakarykščiuose rinkimuose 
Belgijos parlamentan žymei 

i laimėjo socialistai ir pralai- 
mėjo klerikalai, kurie pir- 
miau Belgijoje skaitėsi stip- 
riausi. 

EKSPLIOZIJA SKER- 
DYKLOSE. 

Vakar Armour skerdyk- 
lose, Chicagoje ištiko didelė 
ekspliozija Oxygeno. Eks- 
pliozijoje 2 užmušti ir 14 su 

'žeistų; taipgi tapo suardyta 
'dalis namo. 

VOKIEČIAI NAUDOJASI 
LENKŲ PASKORTAIS. 

I 
| Wash,ngton, D. C., lapkr. 
17 d. — Valstybės departa- 
mentas praneša, jog tapo 
susekta, jog vokiečiai kraus- 
tosi Suvienytosna Valstijose, 
per Meksiką. Be to jie ke- 

liauja iš ten kaipo Lenkijos' 
piliečiai. ! 

ANGLIJA NORI IŠ AME- 
RIKOS VOKIŠKU LAIVU.1 

! j 
! Paryžius, lapkr. 17 d. — 

Šiądien augščiausia taryba 
taikos konferencijos gvilde- 
no klausimą link likimo vo- 

kiečių laivų, kurie esą Su- 
vienytų Valstijų kontrolėje,; 

į viso apie 170,000 tonų in- 
; talpos. 
! Anglija kaltina Suvieny- 
tas Valstijas, kad jos nepil-į 'dančios sutarimo, kad par- j 
gabenus kareivius iš Euro- 
ipos laivai butų atiduoti; 
Anglijai, kuri turinti daug 

i laivams darbo sąryšyje su 

j perkėlimu žmonių iš Angli- 
1 jos į kolionijas. 
I 

' 
KOMPANIJA PRALOŠĖ 

BYLA SU VALDŽIA. 

Washington, D. C., lapkr. 
17 d. — Šiądien augščiau- 

• sias Suvienytų Valstijų teis-1 imas nusprendė, kad 6,000 
akerių aliejinės žemės Cali- 
fornijoje nepriklauso Sou- 

.thern Pacific gelžkelio kom- 
Ipanijai. Minėta žemė ap-j 
įvertinama dešimts milijonų 
Idoliarių. Kompanija savino- 
! si žemę nevisai legaliais ke 
! liais. 

WILSONAS JAU 
SVEIKSTA 

I Washingtcn. D. C., lapkr.; 
17 d. — Šiądien preziden-1, 

'tas Wilsonas buvo nuleistas 
j vežimėlyje laiptais ant pie-. 
| velės prie Baltojo namo, kur j 
pirmą sykį nuo pradžios ly-j 
gos, pasėdėjo tulą laiką ant 

J saulės. i 

Sąjungą Rusijos tautu. 
Del Lietuvos Atstovybės 

Amerikoje. 
Dorpato konferencijos tikslai 

SĄJUNGA RUSIJOS 
TAUTŲ. 

j Dorpat. lapkričio 15 d. 
| (Londonas 16). Čia įvyko 
generalė sesija atstovų, se- 

kančių šalių: Estonijos, Lat 
vijos, Lietuvos. Finliandi- 
jos, Lenkijos Minsko (?), 
Baltinsi jos distrikto ir \J\- 

i rainos, kurioje nuspręsta 
!jog yra p?geidaujamu su.ia- 
ryti politišką sąjungą minė- 
tų tautų nuo Baltiko iki Juo 
dųjų jūrių, kad apginus sa- 
vo neprigulmybę nuo bolše- 
vikų ir Vokietijos. 

P anešama, kad trumpoj 
ateityje bus sušauktos dar 
dvi konlerencijos Dorpate 
ir Rygoje išdirbimui sąjun- 
gos detalių. 

Baltiko šalių konferenci- 
ja su bolševikais irgi įvyks į 
Dorpate. Sakoma, pirmuoju 
klausimu bus apsimainymas 
nelaisviais. 

Matomai talkininkų spau 
dimas, kad Baltiko šalįs ša- 
lintusi nuo tarybų su bolše- 
vikais turėjo mažas pasek- 
mes. 

DEL LIETUVOS ATSTO- 
VYBĖS AMERIKOJE. 

Lietuvių Egzekutyvis Ko-! 
mitetas gavo iš Kauno se- J 
kančią kablegramą: 

"Atstovas Amerikon ne-1 
trukus skiriamas. Iki jam 
nuvyksiant ir toliaus £gze- 
kutyvis Komitetas prašomas 
tarpininkauti tarp Lietuvos. 
ir Amerikos valdžių. 

Valdemaras. 
Užsienio Reikalų Ministeris. j 

DORPATO KONFEREN- 
CIJOS TIKSLAI. 

Wash/ngton. D. C., lapkr. 
17 d. — Šiądien valstybės 
departamentas gavu prane- 
šimą, kad Dorpate jau atsi- 
darė konferencija tarp at- 
stovų Estonijos, Latvijos ir 
Lietuvos iš vienos puses ir 
Rusijos sovietų atstovų iš 
kitos pusės> Konferencijoje 
bus keliami sekanti klausi- 
mai: 

Neprigulijnybė Baltiko 
provicijų, įsteigimas neu- 
tralės juostos nuo Lenkijos 
iki Finliandijos įlankos tarp 
Rusijos sovietų ir Baltiko 
šalių; sulaikymas bolševikų 
porpagandos Baltiko šalyse; 
neapsimainymas diplomati- 
niais agentais; Baltiko šalių 
piliečiai bolševikų eilėse ga- 
lės but baudžiami Baltiko 
šalių ir jų demobilizacija 
turi įvykti trumpame laike. 

GADE NUVYKO 
BALTIKO ŠALYSNA. 

Paryžius, lapkr. 17 d. — 

Laikraščio Ch/cago Tribūne 
korespondentas praneša, 
kad John A. Gade išvažia- 
vo iš Paryžiaus Rygon, kai- 
po Suvienytų Valstijų ko- 
misijonierius Baltiko šalys- 
na; su juo nuvyko ir pulki- 
ninkas Holliday. (Apie jo 
keliavimą Baltiko šalysna 
buvo seniau pranešama iš 
Kopenhageno; matomai jis 
buvo nuvykęs Paryžiun tar- 
tis su taikos delegacija). 

LENKIJA PADALYTA 
Į DISTRIKTUS. 

i 

Londonas, lapkr. 16 d. — 

Pranešama, kad Lenkija iš; 
administratyvio atžvilgio pa 
dalyta į sekančius distrik- 
tus: Varšava, Lodžius, Liub 
linas, iKecai, Balstogė, 
Krokuva, Przemyslis, Lem- 
bergas, Pozen, Pomeranija 
ir Vilnius. 

PRAŠALINO KONSULI j 
DEL TYLĖJIMO. | 

Laredo Texas, lapkr. 17! 
d. — Iš Meksikos sostinės' 
praneša, kad Carranza pra-j 
šalino nuo vietos Meksikos! 
konsulį EI Paso už tylėjimą. I 
Mat viename pokilyje Texas 
gubernatorius prakalboje ra 

gino Amerikos kariumenę 
veržtis Meksikon; gi ten bu- 
vęs Meksikos konsulis toki, 
gubernatoriaus užreiškimą! 
praleido tylėjimu. ! 

DUKTĖ APSKUNDĖ 
TĖVĄ ANT $300,000. 

Duluts. Minu. P-le E. O. 
Budd, 42 m. apskundė tėvą 
Dr. Budd ant $300,000 už 
nuostolius. 

Ji mirus motinai buvo už 
augitinę pas tulą Miller ir 
tik neseniai sužinojusi kas 
jos tėvas, kuris ją ir prigun- 
dė atsisakyti nuo globėjo 
pavardės ir persikelti pas 
tėvą. 

Bet jai persikrausčius pas 
tėvą šis trumpame laikė ją 
išsivarė iš namų, kas ir pa- 
darė jai nuostoliu apie 
$300,000. 

ORAS 
Chicagoje ir apielinkėjc. 

Šiądien ir rytoj giedra; 
vidutiniai šiaurvakari} vėjai. 

Saulėtekis, 643; 
Saulėleidis, 425. 
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KAS GI TOLIAU? 
Priešais žmoniją stovi dabar svarbiau- 

sias klausimas: kas gi toliau — karė ar 
taika? Ši baisi-pražutinga karė buvo ve- 
dama už kilčiausius žmonijos principus: 
liuosybę, demokratizmą ir mažų tautų sa- 
vistovybę, — kitaip tariant, pasaulio spė- 
koj buvo atkreiptos prieš teutonų milita- 
rizirią. Sąjungiečiai ir jų pagelbininkai 
"oficiališkai" laimėjo. Teutonų kariška 
galybė liko sutriuškinta. T'ečiaus karė,— 
žiūrint į dalyką giliau, — tapo pralošta, 
kadangi nei vienas iš augščiau pravestų 
augstų principų, delei kurių buvo kariau- 
jama, neliko inkunyta gyvenime. 

Prakilnus principai gali prigyti ir bu- 
joti, kuomet jie inkunijami su pagalba pra 
kilhių priemonių ir tyro žmoniškumo dės- 
nių... Tik universališka meilė ir žmonišku 
mas gali inkunyti pasaulyje amžiną taiką. Šita karė buvo užbaigta vadovaujan- 
ties didžiausia neapikanta ir pagieža. 
Žmonijos istorijoje nėra kito prietikio, kur 
but taip atvirai pravesta pagieža, pasity- 
čiojimas, nužeminimas ir apvylim'as. Visi 
skambus obalsiai tapo užmiršti, — sumin- 
džioti. 

Juk negalimas daiktas, kad galinga 
ciuta, susidedanti iš 70-80,000,000 narių 
galėių per dešimtmečius kantriai perneeš- 
ti svetimų priespaudą ir panieką. Ne, tas 
negalima. Pagieža, atkreipta priešais per- 
galėtus, sukels juose dar didesnį pagiežos 
jausmą, kuris būtinai prives prie naujos 
kruvinos katastrofos, prie dar baisesnės 
karės. 

liesiog keista dabar kalbėti apie nuo- 

gybę ir demokrtizmą. Gal tiktai plačiau- 
sios minios, pasijutusios savyje galybę ir 
įsitikinusios, kad tie garbingi obalsiai bu- 
vo skelbiami delei patraukimo savon pu- 
sėn, permainys visus didžiulių valstybių 
planus ir pasistengs ištikrųjų pradėti naują 
gyvenimą sulyg tų augštų principų. 

Mažosios tautos irgi tapo apviltos. 
Jos dabar persitikrino, jog didžiosios vals- 
tybes viską daro tik delei sudrutinimo sa- 

vo jiegų, savo išlaukinės ir vidurinės ga- 
lybės, visai neatsižvelgdamos, kad mažųjų 
tautų teisės lieka sunaikintos, kad apsi- 
sprendimo obalsis sulaužytas. 

Pergalėtojai "dalina" žemes ir žmo- 
nes lyg kokius paprasčiausius daiktus, ne- 

paisant. ar tie žmonės nori priklausyti prie 
tos ar kitos valstybės, ar ne. Tą mes pa- 
stebiame pergalėtųjų žemėse. 

Visur matome didžiausią nepasitikė- 
jimą ir tautinę neapikantą. Kitos pasek- 
mės tokio sauvaliavimo negali buti, kaip 
tiktai visų tautų ginklavimąsi, suėjimas i 
sąryšius, ruošimąsi prie naujos pasaulinės 
karės. 

Lietuvių tauta daugiausiai nukentėjo 
šioje karėje. Priegtam, ji per ištisus šimt- 

mečius nešė svetimų jungą. Ir dabar, kuo- 
met lietuviai, pasijutę savyje nesunaikina- 
mą galybę ir energiją, pasiskelbė savisto- 
viais, tai pergalėtojai ne tiktai neparėmė 
jų troškimų, ne tiktai nepadavė tvirtos pa- 
galbos rankos, bet, priešingu, ignoruoja 
lietuvių tautos reikalavimus ir teises, lei- 
džia priešams draskyti Lietuvos kuną ir, 
galop, "planuoja" palikti Lietuvą po sve- 
timu jungu. Tucmi daroma didžiausia 
neteisybė priešais lietuvių tautą, o kartu 
priešais žmoniją. 

Ne, lietuviai nepakęs daugiau svetimo 
jungo. Jie visapusišku pasiaukavimu gins 
savo teises ir liuosybę. 

Lietuviai privalo užgrudyti savyje pa- 
siryžimą vado jauties vientik prakilniais 
siekiais, augštais principai ir tėvyniška 
meile, tada jų niekas nepergalės, — ir galų 
gale jie atsieks galutiną savo tikslą. Kai- 
po maža ir nuskriausta tauta, ji turi su- 

sitarti-susijungti sr kitoms mažoms ir pa- 
našiai nuskriaustoms tautoms, kurios taip- 
gi gina tik savas teises ir liuosybę. 

Tegul lietuvių vadovaujančiu obalsiu 
bus: už Lietuvos šviesią ateitį ir liuosybę 
mes aukuojame savo turt-^ ir gybybę. 

POLITIŠKOS "POEZIJOS" POSMAI. 

Dabar gyvename laikuose nepermato- 
mų galimybių. Kasdien tėmijame nauju', 
apsireiškimus, naujus veikėjus visuomeni- 
niame ar politiškame gyvenime.—Štai mes 
matome, kaip pianistas lošia valstijos tvė- 
rėjo ir tvarkytojo rolę, persistatydamas, 
kad turi reikalą su paprasta muzikaline 
kompozicija. Pasaulis žiuri i tai, stebisi ir 
laukia, kuom tas viskas pasibaigs. Pia- 
nistas "sudaro" tokią "kompoziciją", kad 
nei jis patsai, nei kas kitas negali jos tin- 
kamai išpildyti, kad padaryti ją malonia 
del plačiosios publikos. Pasekmėje tos 
politinės "kompozicijos" « suirutė, tauti- 
nė neapikanta ir atvira kova.... Tečiaus 
"galingasis" pasaulis nesugebia "suvaldy- 
ti" Įsismaguriavusio pianisto ir apsirube- 
žiuoja paprasto nusistebėjimo ar pagra- 
žojimo ženklais. .. 

Atsiranda ir kitas "politiškas dailinin- 
kas" asmenyje italų poeto Gabriele d'an- 
nunzio. — Jis, niekieno "nesiklausęs", su- 

organizuoja "slaptai" mažiukę kariuome- 
nę ir užima prieplauką ir miestą Fiume, 
kurį Taikos taryba buvo "besitirianti" Ju- 
go-Slavijai. 

Nustebo pasaulis, nustebo sąjungie- 
i čiai-pergaletojai, nustebo Taikos "dirbė- 
jai". Iš Paryžiaus paliepta poetui-laku- 
įmui išsikraustyti, tečiaus jis tą paliepimą 
j tik "perleido" per ausip. Spiriama sąjun- 
Igiečių. Italijos valdžia — clel proformos— 
irgi paliepė jam išsikraustyti. Jis neklau- 
sė, nes matė užpakalyje tvirtą par°mą. 
Pamėginta net blokuoti Fiumę, tečia;.s be 
pasekmės, kadangi maistas ir reikalingi 
daiktai buvo dastatoma "slaptai" — "ii* 
užpakalio" ar "iš priešakio". — Italai pa- 
rėmė d'Annunzio veikimą, ir jis laimėjo,... 

Vienok tuomi jis nepasitenkino. — 

Štai lapkričio 14 d. Gabriele d'Annunzio 
apleido Fiumę torpediniame laive ir i»sė- 
do Dalmacijos pakraštyje, Zaia prieplau- 
koje, — matomai, delei sukomponavimo 
naujo politinės "poezijos" posmo. 

Pasaulis, tik stebiasi ir nežino, kaip j 
tai reaguoti. Tas parodo, jog dabar pra- 
sidėjo "avanturistų", o ne Tautu Lygos, 
laikai.... Tečiaus tas viskas rrošia "dir- 
vą" na'ijai ateities karei. 

Lietuvių Bylos Keturių Tautų 
Lygos Reikale. 

"Tėvynės" No. 40 peržval 
goje po antgalviu "Lietuvos 
reikalai vėl pagerėjo" yra 
pasakyta, buk tai "Wash- 
ingtone tuomi laiku Lietuvos 
reikalai negerai stovi" iš tos 
priežasties, kad "atsibuvusi 
Lietuvių Byla, rodosi, suer- 
zino daugelį demokratų par 
tijos senatorių ir kongres- 
ui anų prieš Lietuvą" ir kad 
"jie mano, kad musų toji 
byla buvo tik republikonų 
partijos vadovų sumanymas 
sukelti demokratų pusėje 
dauginus nesutikimų". 
Būdamas inicijatoriumi tos 

bylos Washingtone, per tar- 
Ipininkystę p. R. J. paldwell, 
!aš turiu patėmyti, kad šie 

į visi išvadžiojimai yra neaiš- 
kus, visiškai klaidinp ir be 
jokio teisybės pamato. Ne- 
norėdami sukelti nesu- 

sipratimą ar nesutikimus, 
kurių pas mus ir taip jau 
yra gana daug, aš neminė- 
siu čion ypatų, kurios tokius 
,užvydėjimo paskalus leid- 
žia, o tik kalbėsiu apie dar- 
bus. 

Lietuvos reikalai kaip sto- 
vėjo pirmiaus, taip stovi ir 
dabar, tik Amerikos nei se- 

natoriai, nei kongresmanai 
nenori sprausti Amerikos Į 
kokius nors Europinius tarp 
tautinius žabangus ir intri- 
gas. Amerikos visuomenė 
reikalauja, kad Amerika at- 
sisakvtų nuo tolesnių atsa- 
komybių, kurios pakilo iš 
karės priežasties, kas gal ne 

visiškai pasiseks. Jei kokie 
'nors senatoriai ir kongres- 
manai gelbės musų tautos 

'klausimui, jie darys tai, tik 
tada, kada jie bus musų ne 
tik pažįstami, bet artimi 
draugai, turintieji linkui mu 

sų ne tik simpatijų, bet nuo- 

širdingus geidimus ir musų 
reikalo pilną pažinimą. Ge- 
ri norai, prijautimas, ar jų 
ar kieno kito, mums galės tik 
pagelbėti veikime, bet pa- 
tį veikimą turėsime atlikti 
mes patįs, ar musų tikri 
draugai, ar samdyti žmo- 
nės, kurie musų reikalą su- 

pranta ir jam prijaučia. 
Pradedant svarstyti tos 

bylos Washingtone naudin- 
gumą ar jos kenkimą Lie- 
tuvos reikalams, aš pasaky- 
siu tik tiek, kad po jos iš- 
klausymui gerb. p. Hooverio 

j Komisija paskyrė — Esto- 
nijos, Latvijos ir Lietuvos 
sušelpimui $500,000, o pir- 
miaus buvo tik $250,000, 
bet aš čion nesakau, kad tas 
Lietuvai nekenkė. Galiu iš- 

tarti tik širdingą ačių gerb.Į 
p. Hooverio Komisijai. 

| P-s A. Martus, nuvažia- 
vęs Washingtonan į State 
Departament, gavo daleidi- 
mą važiuoti j Lietuvą, kas 
buvo įrašyta jo pasportan; 
buvo sakoma, kad kitiems 
jau du mėnesiai prieš bylos 
išklausimą tas nebuvo duo- 
dama ir buvo gręsiama, kad 
Lietuva negales buti įvardin 
ta pasportuose, nors įrašine 
davo "Livonia ir Curland". 
Dabar jau bus ir Lietuva į- 
vardinta Amerikonų paspor 

i tuose. Čion vėl neduodu 
kreditą bylai, bet p. Martaus 
pasidarbavimui. — 

Ta pati Estonų, Latvių, 
Lietuvių ir Ukrainų Lyga, 
kuri išrūpino tos bylos iš- 
klausymą Washingtone rug 
pjučio 29 d., kada turėjo 
savo seimą New Yorke rug- 
sėjo 16 ir 17 dd., apturėjo 
žinią nuo kongresmano 
gerb. Fiorello La Guardia, 

(.kad jis tą pačią dieną (rug- 
pju. 16.) įnešė bilių, kuria- 

|me daleidžiama buvo Ame- 
irikos valdžiai išmokė- 
ti atstovų ir konsula- 
tų užlaikymui' po $15,000 

j kas met, kiekvienoje šaly- 
!je, kurių buvusieji tų šalių 
gyventojai Amerikoje pri- 

! gulėjo prie šios Lygos. Nors 
aš gerb. La Guardia pažįstu 
kaipo vieną iš savo geriau- 
sių draugų jau nuo seno lai 

| ko, jis tą malonumą mums 

lpadarė be jokio prašymo iš 
mano ar Lygos pusės. 

Buvo kalbama apie kre- 
,dito gavimą Lietuvai, ir jau 
rodos, kada buvo galima šį 
reikalą pasekmingai atlikti, 
susižinojus su Lietuvos val- 
džia, buvo paleistas paska- 

lias, kad Lietuvos Įgalioti 
, atstovai jau buvo kelionėje 
į ir buvo tikėtasi, kad jie tuo- 
jaus pribus; buvo laukta 
.ju atvažiavimo; buvusis "Tė 
vynės'' redaktorius išvadi- 
no visą ekonomišką komisi- 

jją ir mane "užurpatoriais," 
| nors tą darydamas patsai 
iužurpatoriaus rolę lošė, 
panaudodamas savo tiks- 
lams "Tėvynės" skiltis. Išti- 
sas mėnuo prieš bylos išklau 
simą šis reikalas buvo atidė- 

; tas be jokių pasekmių. Čion 

j jau vėl byla galėjo kenkti. 
Massmitingas Carnegie 

, salėje, prie kurio ši Lyga 
prisidėjo, neturėjo jokio po- 
litinės reikšmės nei demo- 
kratinėje, nei republikoni- 
nėje partijoje. O ta;pgi 
audiencija su gerb. Farnk 

L. Polk, veikančiuoju vedė-i 
ju užsienių reikalų ir įda- 
vimai memorandumu pri- 
pažinimui šių tautų neprigul 
mybės galėjo joms atnešti 
naudą. 

Rengiamasai neužilgo Ly- 
gos tarptautinis koncertas 
taipgi nebus surištas su par- 
tijų politiką. 

Demokratų partijos sena- 
toriai ir kongresmanai ga- 
lėjo tik džiaugties, bet ne- 
būti suerzinti, nes tūloms 
ypatoms (kurios turbut mė- 
gino lošti politiką) pasise- 
kė išmesti viską (iš Wash- 
ingtono pakviesto mus kal- 
bėtojaus rengiamos kalbos), 
kur tik buvo protestuoja- 
ma prieš tuos punktus — 

Vokietijos ir Alijantų sutar 
tyje, kurie yra Lietuvai 
kenksmingiausi, ypatingai, 
kur 87-me artikule Lenkijos 
rubežiai yra nustatyti rube- 
žiumi, einančiu tarp Suval- 
kijos, Rytinės Prūsijos, pas- 
kui skersai Nemuno upę, 
ligi Smalininkų, potam pa- 
čia Nemuno vaga j pussalį 
ir lig Niiden ant Baltiko 
marių kranto; paskui ™ 

kur kitame artikule Nemu- 
nas yra 'internacionalizuo- 
jamas lig pačiam Gardino 
miestui; kur kitame artiku- 
le Rytinės Prūsijos lietuviš- 
ka dalis, šiauriuose nuo Ne 
muno, nepriskirta Lietuvai; 
ir kad nėra artikulo, kuris 
daleistų kitai, lietuviškai, 
Rytinės Prūsijos daliai savo 

, nusprendimu susijungti su 
1 Lietuva, ir kad nėra artiku- 
lo. pripažjstančio Lietuvos 
nepriklausomybę. Mes, kai- 
po Amerikos piliečiai, užin- 
•teresuoti artimai Lietuvos 
'gyvais reikalais, turėjome 
pilną teisę savo pareikala- 
vimus Senatui įduoti, o ne 

mėginti, — juos apleisdami 
slėpti ir kavoti, — lošti po- 

jlitiką Ameiikos partijų gin 
čuose. Visgi visos jiegos bu 
vo sunaudotos prašymui pri 
pažinti Lietuvos neprigui- 
mybę. — 

Estonų, Latvių, Lietuvių 
(ir Ukarinų Lyga prisilaiko 
principų, kurie gali atnešti 

išioms tautoms tik gerbūvį, 
jų neprigulmybės pripažini 
mą ir joms pašalpos sutei- 
ikimą. Kišimasis į vietinę 
'politiką šiuomi laiku butų 
[visoms keturioms tautoms 
| nenaudingu jų reikaluose 
! Europoje, naudojimas gi po 
'litikierių savo susirinkimuo 
|se ir daleidimas jiems dis- 
kusuoti partijų politiką yra 
blėdingas musų organizaci- 
jai ir reikalams. 

Lygos Seimas nutarė 

kviesti visas keturias tau- 
tas visose kolonijose Ameri- 
koje dirbti išvien, pakol vi- 
sų tikslai ir mieriai nebus 
atsiekti. §is bendradarbia- 
vimas Amerikoje neturi nie- 
ko bendro su klausimais, 
kurie iškila tarp jų šalių Eu 
ropoję, ar šių šalių susiben- 
dravimu ar pasilikimas kiek 
vienos atskirai. 

Lyga tiki, kad tik vieny- 
bė, tvirtybe ir darbas duos 
musų senoms tėvynėms jie- 
gos priešų pargalėjimui. 

V/ncas F. Jankauskas. 
Esth., Lat., Liet. ir Ukrai- 

nų Lygos Pirmininkas. 
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Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata: 

C 

Geras Linimentas. \ 
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 1 
reikalingumą laikyti po ranka bon- * 

ką kokio — nors gero linimento pa- ( viršutiniam vartojimui nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė. ' 
jose nėra nieko geresnio už I 

Severa'sl 
Gothard Oil 1 

(Severos Gothurdišką Aliejų), kurs 
yra žinomas kaipo galingas skau- ( 
dėjimams priešas. Jis rekomen- « 

duojamas nuo rheumatizmo, strėn- : 

dieglio, syatikos, tidimo, strėnų ( 
skaudėjimo ir sanarių ir raumenų ( sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekose. Kainos: 30 ct. ir 2 ct. 1 
taksų, arba 60 ct. ir 3 ct taksų. j 

W. F. SEVFRA CO. 
CEDAR RAPIDs/lOVVA 

Ką jųs darate? Susipraskit! 
ijDidis graikų filosofas var- 

d» Aristotelis apie du tūkstan- 
čiu metų atgal taip rašė vienoje 
■sary-o knygoje: "Galutinas kiek 

vįęrt'.'H valstybes tikslas, tai — 

ptTkčin ir kaimynų gerbūvis; 
valstybė privalo mokinti ir au 

kieti savo piliečius taip, kad jie 
taptų teoretiškai ir praktiškai 
gerais žmonėmis, kad jie mylė- 
tu netik savo tėvynę, bet vis:* 
m\ nija ir darbuotųsi jos la- 
bili." 

f r ne vienas garsusis Aristo j 
telis taij) rašė. Tokias pat min- 

tį s apie valstybės gyvavimo tik! 
sla nesvki išreiškė ir kiti gar- b n 

sus filozofai, kaip tai: Sokra- 
tas,'Ciceronas, IMatonas ir kiti. 

fp,A ^' b 

Nors daug vargų tenka pa 
tirti, gyvenant šiame svietely), 
bst visgi mes negalime savęs 

vadinti nelaimingais. Mes esa- 

me laimingi, neatsižvelgiant i 
visus niusų sielvartus, nes mes 

turėjome ir turime savo tarpe 
šiek tiek minties milžinų, ku- 
ri., yt kokie švituriai, rodo ke 
lia kaip atskiri nis tautoms, 
taip ir visai žmonijai. Dažnai 
žmonės nuklysta nUo tikro ke- 
lio, dafenai beklaidžiodami j>a- 
meta gyvenini;, tikslą, bet, su- 

sipratę klaidingai bežengia, 
jie vėl kreipiasi prie tų amži- 
nųjų žmonijos mokytoju ir tai- 
so savo paklydimus sulig jų nu- 

r dymų. 
Su didžiausia pagarba priva- 

lo lenkties mūsų siela prieš tuos 

proto galiūnus, kurie tiek daug 
patarnavo žmonių giminei, ku- 
rie nuolat mus kelia augštyn 
prie dangaus primindami, kad 
yra pasaulyj augščiauiia tiesa 

1 kurios mes negalime visiška 
suprasti, bet kurios buvimu 
n 12s jaučiame. 

•Laimingos bu v c tos valsty- 
bės, kurių vadovai bandė e ly- 
ties sulyg lx vyrų nurodymų. 
Gyvavo jos ilgai, pasekminga: 
jos kovojo su visais savo var- 

gų vargeliais, ramiai ir sm:i- 

giai gyvenosi ten žmonėms. 
Mažai yra vyrų, kurie val- 
dė, vadovaudamies tais augš- 
tais principais, bet vjs gį i<e]e. 
ta pavyzdžių mes ime. Var- 
gas, gi toms šalims, kurios v 
vo valstybės rumų pamatus tie 
sė ant pagiežos, skriaudų, krei- 
vadušystės. Neilgai laikėsi to- 
kios valstybės, jų valstybiniai 
rūmai bįrėjo nepabaigti staty- 
ti. 

liet mes esame labai blogi! 
istorijos mokiniai. DabartiniaH 
me laike gimsta visa eilė naujų- 
valstybių, bet jos neatkreipia1 
d mos i augščia .tsio's teisybė- 

reikalavimus, bekuriant nauj; 
gyvenimą, joms nerupi auklėt 
savo ])iliečius taip, kad jie bu- 
tu teoretiškai ir praktiškai ga- 
rais žmonijos nariais, apie ku- 
riuos tai]) gražiai kalba Ariste 
tclis ir kiti. 

Paimkim pavyzdžiui nors 

Lenkiją, tą Lenkiją, kuri nese- 

nai vos, vos bekvėpavo vergu- 
vės žabangose,' kuri tiiek iš- 

kentė bjauriausios paniekos, 
negirdėto skurdo, neužsiganė- 
dinimo. Akyvaizdoje tų faktu 
jau, rodos, Lenkijai reikėjo 

į išmokti mylėti artimą ir 
nešti jam džiaugsmą, viltį i: 
pagelbą. Bet kur tau! Nesu- 
spėjo ji galutinai nusikratyti 
nuo paskutiniu verguvės skar- 
malų, o jau jos legionai suren- 

gė visą eilę pogromų ant žy- 
dų. Ųzmušinėjo jie su žvėris 
ku pamėgimu niekuo nekaltus 
vaikus, senius, moteris, vyrus. 
Šiurpuliai eina per kuną,skai- 
taut aprašymus tų baisų pogre- 

lį imi, akys krau jais paplūsto is 
didelio gailesčio, žiūrint kaip 
plėšosi čia iš gailesčio gimi- 
nės paskrestų žydu. 

Bet nepasikankino lenkų vir 
šininkai tais baisiais pogro- 
mais benkijoje. Jie jau nesy- 
kj karės metu bandė sukelti ir' 
lietuviuse pagieža prieš savo 

kaimynus žydus. Bet antise- 
mitizmas negalėjo įsigyventi 
mūsų tėvynėje. 

Žinoma, ir žydai kalti. Jie 
kalti tame, kad nori gyventi, 
n ri džiaugties saulės spindu 
liais. L'ž tat tai lenkai juos ir 
žudo. 

Beabejonės, negalima kaltin 
ti visos lenkų tautos tuose žiau 

| rumu :se. Bet jų vadai, Pa- 
darevskiai, Dmovskiai ir kiti 
tai tikrai negali išvengti ap- 
kaltinimo. 

Xet.ik vienus žydus skriau- 
džia atbundanti lenkų valsty- 
bė, dešiniausių endėkų vedama.' 
Njmažai nekalto kraujo ji pra 

liejo ir mūsų žemelėje. Į kuria 
1 taip begėdiškai įsiveržė. Krau 
jas, ašaros, skurdas, panieka 
lieka visur ten. kur tik "-engia 
lenko legioninko koja. 

Bet nepasikakino lenku im- 
perininkai vien tik Užpultuosios 
Lietuvos vargais. Prikergė 
jie prie savo valstybės didelę 
ir turtingą Čekijos dalį, įsiver 
žė į Ukrainą, visuose frontuo- 
se kovoja, žudo niekuom tiekai 
tus žmonės, virkdina našles ir 
našlaičius. 

Blogai, blogai pradeda len- 
kai savo valstybin] gyvenimą, 
žmogžudišku krauju jie šlak- 
sto atgimstančios Lenkijos lop- 
šelį. 

1 'adereNvskiai, 1 )movvskiai, 
kaip jus stosite prieš istorijos 
teismą su sukruvintomis ran- 

komis žydišku, lietuvišku, če- 
kišku, ukrainietišku krauju: 
Atminkite, kad nekaltas krau- 
jas šaukiasi atkeršijimo Į dan* 
gy- 

Aristotelis pasakė, kad galu 
įtinąs valstybės tikslas >;a r; 
' 
pinties piliečių ir kaimynu įjcii 
buviu. Vietoje gi to jus ske? 
clžiate savo piliečius žydus ši ? 
tais ir .siuntinėjate savo alka* 
nus žmonės plėšti svetimu kraš 
tų ir žudyti jų žmonės, kurie 
jau ir be t; yra begaliniai nu- 

varginti keturiais europinės 
karės metais. 

Atminkite, nėra teisės prieš 
teisę, o teisę gyventi suteikė 
viršiausioji gamtos išmintis. 
Jus, kurie rengiate pcgromus 
ant savo piliečių žydų, kurio 
siunčiate apginklu. tų žmonių 
btiriUs nekaltus kaimynus žu- 
dyti, priešinatės visatos min- 
čiai. gadinate gyvijos normas 
papildote didžiausią piktadary- 
bę. Susipraskit, vyrai, susipras 
kit! Jusų tikslai 'okie yra pur- 
vini. kad dvi jų ne*, vieno žmo* 
gaus neveria nudėti, o jųs žu- 
dote šimtais. 

H omo A 'oviis. 



Laiškai iš Lietuvos. 

S. Riauka iš RugUviškių ra 
š<> savo broliui Domininkui. 

^Rugsėjo 27 d. 1019 m. 

Mielas Brolau! 
Šiek — tiek aprašysiu savo 

ix>litiską veikimą. Man grįžus 
į Rusijos neužilgo vokiečiai pra 
dėjo kraustyties is Lietuvos. 
Dar .jiems galutinai neprasiša- 
linus Lietuvos laikinoji vyriau 
sybė išleido į liaudį atsišauki- 
mą, kad gyventojai nei minU-j 
tės nelaukdami tvertų valsčių 
ir apskričiu komitetus del kon- 
takto su Centraline Valdžia. 
Žmonės, kaip vienas, ėmėsi 
už darbo. Vi skiečiai tai maty- 
dami, kiek galėdami, kliudė, — 

manydami, jei jiems Lietuva 
nepasiseks prijungti prie jų 
"faherlando" ginklu, tai gal 
kaip nors pavyks prijungti ko- 
kiu nors kitokiu budu. 

Santarvei (Paryžiaus Tautų 
Taryba) pareikalavo, kad vo- 

kiečiai išsikriaustytų iš mūsų 
krašto — suprask, reikalavo 
ir mušu valdžia oet, žinoma, 
mūsų valdžios but nei manyti 
nemanė klausyti. 

} Vokiečiai krausties — bol- 
ševikai veržėsi Lietuvon. Lie- 
tuvai išėjimo kitokio nebuvo 
kaip kreipties į vokiečius, nea 

kiekvienas lietuvis galėjo aiš- 
kiai suprasti, kad tie bjaurus 
teutonai mUsų nepriklausomy- 
bei nėra tiek pavojingi šioj sun 

kioj valandoj, kaip bolševiku 
teroras.... 

Rašyti baisu, širdis griau- 
džia, k;} ciarė teutonai musi; 
krašte; 1)et smagu vargt ir ko- 
voti stovint prieangyje liuo- 
sybės — neprigulmvbts. 

Vokiečiai baigia kraustytie* 
iš musii krašto, bet jie ištengvc 
po kitos (kolčakininkų) mas- 
kos — rusiškai — vokiškos, 
kaip pirma, kad fouv<>"prfcš ka- 
rą, taikosi Lietuvoj pcnavoti 
O kitus "gerus prietelius" frau 
cuzus didiliaUsia minia, virš 2C 
tūkstančių demonstrantų, atė 
jusi prieš francuzų pasiuntenv 
lję išvilpė: "Šalin, lenkų se. 

brai! Salin, napratvti Lietu- 
vos pirkliai — komisionie- 
riai!!" 

Prancūzų pinigais lenkai ne- 

mažai dar plukdys kraujuose 
ir ašarose žmonės., o ypač ma- 

žasias tautas, kurias jiems per 
duos) francuzai. Kada pradėjo 
minia nerimauti, tada francu- 
zai pasiaiškino, kad jie ne vie 
ni, bet visa Santarvė taip da- 
ranti. Ar negalėtumėt Ameri- 
kos piliečių paklausti, kur tie 
obalsiai iš pirmiausių piliečių 
vado Wilsono? Kur tie obal- 
siai, kodėl dabar jie perstojo 
skambėti? Mes tikimės ir lau- 
kiame, tik, dievai žino, ar su- 

lauksime kada. O tuom tarpu 
kovojam nelygtoje kovoje žūt- 
būt: Šalin, pavergimas didžių- 
jų tautų mažasias! 

Padėjimas Lietuvos tuom 

tarpu toks: Neprašytus "prie- 
tclius" išvijome už Danguvos, 
— nebėra Lietuvoje bolševiku. 
Girdi, mes lietuviai jųjų akyse 
esame buržujai. Per penkius 
metus vokiečiai visas musų sy- 
vus iščiulpė, bet ir bolševikai 
bandė j ieškoti, ar ir jie dar ne- 

ras ką nors pačiulpti. Dabar 
visu pavojingiausia del musų 
'iuosybės, tai ponai len- 
kai. Jie stengiasi lietuvius pa- 
vergti, bet nenustojame vilties. 

Jus ten už okeano, kada rašy- 
site laiškus sustiprinkjt dvasią 
ir valią musų, kad neperpultli- 
meni kniūpsčia. 

Nuo tų pačių vokiečių mū- 

sų vyriausybę skolino pinigų, 
Nuo jų gauname šiek-tiek gin 
klų. o ant kokių sunkių sąlygų. 
Musų Laikinoji Vyriausybė 
klebino į visas duris; bet jos 
visos del r»yjsų buvo uždary- 
tos. Jei mes butume nors de- 
šimtu dalį kaip lenkai gavę nUc 

kitų pašelpos, taf senai nebūtų 
nei vieno priešo ant musų že- 
mės. Xors Santarvė nustatė de 
markacijos liniją, bet lenkai u; 

ėmė musų sostinę Vilnių ir vi.c 
slenka ir slenka j musų kraš- 

•tą, kaip ta bjaurioji gyvatė, kit 

ri artinasi prie pat siūlo mušu 

gyvato, o Santarvė mus rami- 
na, kad j Kauną neateis. Bai- 
sus padėjimas mušu krašto. 

Amerikos lietuviai siųsfkite 
broliškus pasveikinimus mušu 

garbingai kariuomenei. Bet 
siųskit ne viena, -o šimtais, nes 

tas priduos drąsos tiems, ku- 
rie gina nuo \ riešu savo ir jū- 
sų ištremtųjų tėvynę. Kreipki- 
ties Amerikos lietuviai į Ame- 
rikos liaudį, į Amerikos val- 
džia! Šaukitės prie jų be per- 
stojo, kad greičiau pripažintu 
mūsų nepf igulmybę!. 

Jusų S. Riauka. 
I 

Iš Amerikos Lietuviu 
c 

Tautinės Tarybos 
Raštines. 

Posėdis Lapkričio 11: Iš 
pranešimų Tarybon: 1) Iš- 
pildomojo Komiteto pirmi- 
ninkas, p. M. J. Vinikas, per 
duoda raštu pranešimą apie 
pasportus ir keliavimą Lie- 
tuvon ; tas yra perduota taip 
gi musų laikraščiams išpub- 
likuoti. 2) Pranešimas iš 

i Lietuvos Pasiuntinystės 
Stockholme per p. J. Aukš- 
tuolį, jogei tapo inprašyta 
Lietuvos Valstybė Biurą 
siuntinėti musų Tarybai vi- 
rus .laikraščius, kurie nore 

buvo L. A. B-vei siuntinė- 
jami, bet Tarybai netekda- 
vo. 3) Rašo p. B. K. Balu- 
tis iš Paryžiaus sekantį: 
"Nepykite, kad mažai raši- 
nėju. Viskas ki* galia prie 
dabartinių išlygų padaryti, 
tai siuntinėti Eg. Komitetui 
kabelius, ką ir darau, su- 

teikdamas svarbiausias ži- 
nias. Delei atstovo Wash- 
ingtonan, tai tik-ką atvyku- 
sis iš Kauno Voldemaras 
pasakojo, kad valdžia ne- 

trukus siųs, — bijosi, kad 
tik neužvilktų, nes dabar 
jie turi baisenybes sunkes- 
nių darbų su visais prie- 
šais. Girdžiu, tarp kandi- 

Įdatų, Kaune kalbamų, į at- 
stovus Wa:hingtonan yra 

TUOJ 
Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

r-ai 

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

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikfs Lietuvių Tarj'ba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė sc 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutarti tarp 
Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos k 

Bendroves sukėlime 
$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant S]/z nuos." 

Ko mums dar laukti ilgibU?J>ildykime savo priedermes 
Pirkit# Lietuvos Šonus 

Visus pinigus nereikia dabar įnešti. Dalj&r perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $10C.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs ?^>iik»ciją, prisiųsk tuojaus su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT STREET BOSTON, MASS. 

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

Lai gyvuoja Lietuva! 

Marso vardas 

Gatvė 

Miestas .... 

šie: Naruševičius, Cepins- 
kas, Yčas. Kas bus — dar 
nežinia. — Labų dienų ta- 
rybininkams". 4) Taipat ra- 

šo p. Balutis nuorašą Ame- 
rikos delegatų (Naruševi- 
čiaus, Balučio, Dobužio, Ži- 
liaus) pareikalavimą Ame- 
rikon Lietuvos atstovybės, 
tkaip musų Taryba buvo for 
imaliai pareikalavusi, kuris 
Tarybos pareikalavimas Lie 
tuvos valdžiai tapo inteik- 
tas. 5) Voldemaro kabelio- 
gramo nuorašas kaip seka: 
"Lietuvių Egz. Komitetui: 
Atstovas Amerikon netru- 
kus skiriamas, iki jam nu- 

vyksiant ir toliaus Egzeku- 
tyvis Komitetas yra prašo- 
mas tarpininkauti tarp Lie- 
tuvos ir Amerikos valdžių 

Pasirašo: Voldemaras, 
Užsienio ministeris). 6) L. 
G. Dr-jos pre. Dr. Biežis 
teiraujasi: kada Militarė Mi 
sija Chicagoje bus. 7) p. 
Kasputis iš Chicagus prane- 
ša apsiėmimą į Lietuvos val- 
stybės pareigas, jei sąlygos 
intaikomos. 8) Tarybos Kon 
stiutucijos Komisija prane- 
ša apie surengtą galutiną 
projektą Tarybos konstitu- 
cijos, kurios skičas Tarybon 
ineina. 9) Bendrajan Ta- 
rybų posėdyn (Pittsbuj'gh, 
Lapk. 5 d.) pasiuntimai: 
Širvydas, Norkus, Lazdynas 
praneša sekantį: susirinki- 
mas įvyko; nutarimai tuoj 
bus spaudoje paskelbti, o šį 
vakarą reikalingi ratifikuo- 
ti, todėl dienotvarkėn inei- 
na. 10) Gen. Mm. Juododis 
asmeniškai apsilanko Tary- 
bos posėdin ir laiko prane- 
šimą ant bėgančiųjų vyko- 
mųjų amerikiečių brigados 
Lietuvai reikalų; reikalinga 
Lietuvių švento pasiryžimo 
iki galui vienybėje ištesėti, 
o jisai davęs garbės žodį 
Lietuvai tarnauti iki jo pa- 
tarnavimo musų tauta rei- 
kalinga bus. 

Nutarimai: 1) Ratifikuo- 
ta abiejų Tarybų nutari- 
mas: sukelti iki Naujų M e 

tų $21,000 į "Būtinąjį Fon 
.dą", iš kurio bus padengia- 
ma Lietuvaiį reikalingieji 
Brigados iškaščiai ir su tuo 
rišantįs išėjimai Washing- 
tone; musų srovei išpuls tos 
sumos pusė sukelti $10,500. 
2) Militarių sekretoriatan, 
prie katalikų srovės nuskri- 
tojo p. Miliaus, musų sro- 
vė nuskina p. Purvį. 3) 

Sandaros seimar. parinkta 
pasiųsti kandidatai: Sirvy- 
das, Augunas, Račkauskas. 
;4) Anglijos karalaičio pasi 
tikimas pavesta Išpild. Ko- 
mitetui. 5) Prie gen. Juo- 
dodžio misijos Lietuvon, 
musų srovės nuskitra p. Laz 
dynas. J. O. Š/rvydas. 

I Am. Liet. Taut. Tar. Sekr. 

^ PIRMOS PAGALBOS 
MOKYKLA. 

Perskaičius Dr. K. Griniaus 
la'šką, tilpusį "Lietuvos" No. 
'24S, darosi silpna ant širdies,-- 
rodos, kad žmogus tuč-tuč ap- 
alpsi; o vienok nori nenori 
turi pergyventi tuos širdies 
skausmus. Kas atsitiko su niu 

sų gerbiamo daktaro šelmy 
na, tas gal atsitinka kas die- 
ną su kitais Lietuvos piliečiais, 
bet nėr kam nešti pagalbos ir 

suraminimo jų sielos ir kuno 
žhdžiams. 

Lietuvaites ! asrgi jusų širdis 
ne jauslios; argi jus nematose, 
kad' atėjo eilė jusų, kad 
jusų yra tai švenčiausia pajrei- 
ga nešti pagelbą savo broliams 
ir seserinis. Vienok reikia prie 
to prisirašyti, — juk neturėda- 
ma sumanumo, kaip gelbėti, 
pati bereikalingai auka tapsi ir 
viet-cj naudos — tik didesnę ne 

laimę ir širdies gėlimą suteik- 
si. 

Taip, idant priešą įveikti rei 
kia apsiginkluoti. 

Lietuvoje — liavo gimtinėj 
— viešpatauja haįisiausbs li- 

gos, — epidemijos, — šimtais 
žmonių miršta žmjonių iš sto- 
kos tinkamos pagelbps (Skai- 
tyk pranešima Infor. Biuro' 
dienr. "Lietuva" N. 246 pusi. 
4.). 

Lietuvai Gelbėti Draugija, 
kurią Amerikos Lietuvių Sei- 
mas užtvirtino ir kuri raudosi 
po globa Amer. Liet. Daktaru 
Draugijos, uždėjo Pirmos pa-į 
galbos mokslą! — Toji moky- 
kla — tai ir yra arsenalas, ku- 
ris suteiks tau tinkamus gin- 
klus nuveikti Lietuvos priešą: 
ligas ir epidemijas. — Ateik, 
ingyk. ginklą ir — j karę su 

baisiausi Lietuvos, tavo gimti- 
nes šalies priešų — liga!— 

Visos lietuvės ir lietuvaitės 
yra kviečiamos užsiregistruoti 
ton jau mokyklon, nes išmušė 
valandą., ir toliaus atidėlioti ne 

begalima, nes pražusma. Ką 
neįveikė kardas, tai įveiks liga, 
ir kaltė puls ant tavęs, sesute, 
kad brolio savo tikro neatėjai 
gelbėti! 

Užsiregistruoti galima pas 
bile — kurį lietuvį daktarą. — 

Pasimokvt niekad nėra pervė- 
lu! 

IJr. A. L. Graičiunas. 

EXTR-A! 

Ūkės ant pardavimo arba 
mainome 1 miesto namą. 80 ak 
ni .geri uid'inkai. Žemė dirba- 
ma, $6,009. lnmokėti reikia 
$1,OCO. S11 gyvuliais ir maši- 
nomis $10,000. lnmokėti rei- 
kia $3,000. Šita ukė turi buti 
parduota į 30 dienų. Priežas- 
tis — šeimyna skiriasi. Ukė 
yra vidurį lietuviškos koloni- 
jos. Atsišaukite greitai: 

P. A. MAŽEIKA 
R. 3, lJox 56, 

Campoellsport, Wis. 

Telephon; Varda 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS y Gydo visokias ligas moterų, vaiky ir vyt J. ( 
Specialiu gydo limpančias, senas ir j paslaptingas vyrų ligas. 

3259 So. Halsted SL, Chlcago, III.] 

rEL MCKINLEY 4988 
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS ih. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki P vakaro 

1125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL 
arti Kedzio Ave. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: ,757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedel. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 263 

Tel. Ya-ds 3654. 

Mrs.A.Michniewiez 
Baigusi Akušerijo' 

kolegiją; ilgai prak* 
kavusi ^ennsilvanJ 
jos hospitalese. Pa 
sėkmingai patarnau 
ja prie. gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 80. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 
Chicagi, III. 

AK'JSERKff 

Nuo o iki y ryto ir 7 iki vėlai vakare 

DR. VOITUSH. O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
\t esi nervuotas, skauda galva, trumparegyste 
paeina nuo ftilpng akių. Sergikite sav* regi 
iim:). Ypatinga doraj atkreipiame š vaikui 
einančius mokyklon. Yalaados: nu* 12 iki 
vakaro. Nerlil.: 10 iki 1 valandas. 
Ofisas 1553 West 47-ta kampas 
Ashland Ave. T«lefonas Drov«r 9660. 

Dr. M. Wim 
IŠ RUSIJOS 

^Vrai lietuviam* žinomu per 16 au 

tg kaipo pat/ręa gydytoju, eklrurg* 
ir akuSerls. 

Gydo aitriai Ir chroniškas ligas, rj 
n] mote n] Sr vaiky, pajui naujausia 
metodą'. X-Ray ir kitokius eJefctr* 
rrirtalna. 

Ofisu ir Laboiatarija: 1025 W. lltfc 
Street, netoli Fiak Street 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. 'r 
6—8 Takams. Telepkofle Canal 3110 

GYVENIMAS: 3412 So. ftaleted St. 
VALANDOS: 0—9 ryH-. tflrt*L 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Dury, L«ntŲ, Rirnų Ir Stogams Popltrto 

BPEciaLiAI: Maleva malevojimul stuby Ii vldaua, po $1.50 už galiom 

CARR BROS. WRECKING CO. 
5005-3039 SO. HALSTID 8TMET. CHICAOO. ILL. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Libėrty Bonde a /—-v A c—-v r ~r 

plln* "Gaili" vert#. AtaefcUte ii 
arta .Mjrttta. J.G. SACKHEIM & CO. 
i. t dar* ku&(«a kuo M .... v 

UtamlAkali BC*vwęale it 1335 MuW&ukfi At€> 
Snb«*«nl* I—». tarpe Woo4 įr Pauli** 

"NELAIMINGIAUSIA ANT VISO PASAULIO" 
"NAUJAS THATRALIšKAS VEIKALAS", i veiksmlų drama su dai, 

nomls ir šokiais. Lošlms dalyvauja 19 ypatų. Gaidos pritaikytos kožnoj 

knygoj. Skubiai uĖslsakyklts šių knygų. Kuopos, Teatrališki Rateliai, 

DraugiIob, Knygynai ir pavienės ypatos, nes knyga tinkama šeip pa- 

siskaitymu. Knygos didumas 60 pušlaply. Kaina šloS knygos 50c egz. 

Reikalingi agentai, imant daugiau kaip 100 Ege. padarom nuolaldę. 
Daug gavom užsakymų, pasiskubinkite visi užsisakyti, nos anų spaus- 
dinsime aprubežluotf skaitliŲ, dėlei brangumo popieros. Siųskite 50e, 

adresuodami šitaip- 
LIETUVIŲ SPAUDOS BENDROVĖ 

(LITHUANIAN PRINTING CO.). 
6400 SUPERIOR AVENUE, 

* CLEVELAND, OHIO. 

Jųs galit turėti pas tave naa- Al IKffc Padaryto Iš gsros Selyklos Ir 

muoi puikaus naminio alau*. Apynių, kainuos 20c galiona» 
KAM JUM8 RŪPINTIS — PASIDARYKITE 8AŲ ALAUS NAMIE 

Musų sutaisymas ii apynių lapbiauaiai tinka naminiam darymui gėrimų 
Iš jo galima padaryti pastiprinantį gėrimą arba girą. Jis yra sutaisytas iš 

grynų sveikų ir daugiausiai užganėdinančių sudėtinių. 
Mūsų surašas užganėdintų kostumerių auga kasdiena tūkstančiai®, kas ro- 

do kad musų sutals/mas labai tinka žmonėms. Jis yra sutaisytas žmonėms, 
kjrie gana ilgą laiką darbavosi šioj srityj, idant jums sutelkus progą turėti 
puikaus puikaus alaus namie. 

pardavlnėsime per trumpą laik^. Nes nuo Sau6io 1, 192C, bus užgintas par- 
davinėjimas, todėl patartina jums pasinaudoti šią proga ir prisipirkti užek- 
tinai ateičiai. Gavę nuo ju«ų vieną dolerį ($1 00) męs prisiusime šį cutaisy- 
mą. iš kurio galėsite sau pasidaryti 6 galionus puikiausio alaus, putojančio 
Ir su skoniu tikro alaus. Su sutaisymu prisiųsim nurodymą padarymui alaus. 

SIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TESIs TIK PER 30 DIENU. 
Sutalsymas ant 20 galionų alaus kainuoja tik $2.50 Pirkdami taip jųs 

įųs sučėdysite $1.50. Llgšiol dar teisės negina siuntinėjimą šio sutaisymo. 
Jan*s visai nėra alkoholiaus. Jis pasidaro tikta darant gėrimą pagal musų 
nurodymą, kurj męs prislunčiame, ir kuris yra jums suprantamas 

Siųskite savo orderj šiądien Ir męs Jums prisiusime greitai. MES GVA- 
RaNTUOJAME JUMS UŽGANEDINIMA. 

Musų knygutė pilna receptų rodančių kaip padaryti namie vlskę, alų. 
vyną ir kitokius puikius gėrimus, bus jums išsiųsta gavus nuo jusų vieną 

dolerj pinigais arba money orderj. 
Rašykite šiuo adresu: Michlgan VVholesale Home Brew Supply Co.. 

i81FARNSWORTH AVE., DETROIT, MICH 

DOMAI Kenoshos, Rac/nos, S. S. Omaha, Neb., 
ir Sioux City Lietuviams. 

KALBĖS CHEMIKAS P. J. žlfRIS, TEMOJE: 
"INDUSTRIALINĖS PROGOS LIETUVOJ". 

Po prakalbų visiems bus galima užsirašyti į LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE. Visiems butų patartina nepraleisti progos išgirsti idomią. kalbą, ir tapti nariais didžiausios ir pastoviausios Lietuviu Bendrovės. 

1) Lapkričio-Vovember 15 tą, Kenosha, Wis. 
7:30 valandv vakare, kalbės Kenosha. W»s., ParapijinOJe svet. 

2) Lapkričio-November 16 tą, Racine, Wisconsin. 
2:30 vai. po pietų, ant Union Hali, viršui Strand teatro, Wisconsin Ave 

3) Lapkričio-November 21 d., Sioux City, Iowa. 
7:30 vai. vak. šv. Kazimiero Bažn. Skiepe, ant 4 Leech gatvės. 

4) Lapkričio-November 23 d., S. S. Omaha, Nebr. 
2:00 valandą, po piety, ant 32nd ir U gatvių. 

Pinigai j Lietuva jau Nueina 
PRISTATYMAS GVARANTUOJAMAS 

Siųskite per Lietuvių įstaigą 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai. 

3249 S. HALSTED STREET, CH1CAGO, iLL. 

Kreipkitės rasiu iš kitų miestų. 

^Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų ži&ių 
meldžiame kreiptis pas: 

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



Aukautojai ir Jų Aukos. 
Per Laisvės Varpo Išleistuves' 

PASARGA. 
> 

Visi gerbiami aukautojai, 
kaip draugystes- taip ir pavie- 
niai, tėmykite į aukų sąrašą, 
ir jeigu surasite kokias nors 

klaidas, tai malonėkite praneš- 
ti aukų tvarkymo komitetui. 

(Tąsa). 

Simanauskas Ed. .. $1.00 
Saunorius A 10.00 
Šukys A 5.00 
Škrickienė S 1.00 
Staniulis J 1.00 

f"želis L 5.00 
Čaikauskas J 5.00 
Čelidinas A o.OO 
Ilbrekis K 1.00 
Ivanauskas A 1.00 
Ivaškevičius Z 1.00 
Ivanauskas R 2.00 

•< Ivanaviče St 5.00 
Ivanauskis M 1.00 
H. Meliauskas 1.00 
Sadauskas A 1.00 
Stravinskas J 1.C0 
Sadauskas P 1.00 i 
Sadauskas M 1.00 j 
Služas T 10.00 
Šikarnis S 5.00 
Smograuskas L. .. 1.00, 
Šimulis L 1.00 
Svainis A. (kar.) 10.00 j 
Škodis S 5.00 

X Širmulis S 1.00 
Skaisgiris J 1.00 
Šimkus B 5.00 
Svinskis J. 5.00 
Sarokus P 1.00 
Šimkevicz V 5.00; 
Etakis P 10.00, 
Simanauskas Ed. .. 1.00, 
Sadauskas A 5.00 
Streckis A 5.00, 
Sarnko F 5.00, 
Stankus J 5.00, 
Srdauskas A 5.00 j 
Stulgis J l.QQ, 
Šatas K 1.00 
Slanku* S '... 2.00 
^idlauksis J 5.00 
Sula M 1.001 
Sverkauskis Leo .. 1.00 j 
Shumiji M, 1.00 

(Bus daugiau). 

VALKKTTKZ D2E3SMAKUKG 
COT.L10# 

Mukias ilarlmo. klrvtfiM, 
#*«uociU fr YAkanUs 4ė\ blzuto h 

tamv. lidnodfttm ir n* 
n-b» rašykit*, o iof« 
rateiktl iTtftm 
to« p*rupla&mc« Oykpi. AtaUaakyklt* 

3407 W. Madiaon tt 
CARA PATKK. Principal 

Tel Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: įiuo 9 ryto iki 9 va* 
Nedėllomlj pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-toa Gatvfts. 

Phone Canal 257. 

• DR. C. K. KLIAUGA 
...Dentistas... 

Naujienų Nanie 
1739 S. Halsted St Chic&go 
[Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 

Vietinės Žinios 
TOWN OF LAKE. 

Lietuvos Laisves Savaitės 
vakaras atsibuvo 27 d. spa- 
lio, p. Elijošiaus svetainėje. 
Kalbėjo p. Žuris, iš New 
Yorko. Fablika buvo užga- 
nėdinta jo kalba. Town of 
lakiečiai gausiai aukavo del 
Laisvos Lietuvos. Viso au- 

kų surinkta $214.25, už ką 
vakaro rengėjai taria širdin 
gą ačių. 

Komitetas taipgi taria šir 
dingą aciij aukų rinkėjams: 
Jais buvo: P. Kuizinas, F. 
Puleiki's ir F. Vinskus. 
Taipgi komitetas širdingai 
taria ačiu p. Elijošiui už 
suteikimą svetainės. Town 
of lakečiai turi buti dėkin- 
gi p. Elijošiui, už parsam- 
dimą svetainės, nes kitos 
svetainės tenai nėra. Vaka- 
ro rengėjai S. Ragauskas ir 
A. Kareiva. 

Aukavo po $10.00: 
A. Kareiva, T. Giečas ir 

A. Jucikas. 
Po $5.00: A. Šileika, D.! 

Grigas, D. Žiogas, A. Ba-| 
kas, J. Pocius, P. Rumšą, 
A. Kuizinas, J. Vaišvila ir, 
A. £akarauskis. A. šerti- 
tys — $3.00. 

Po $2.00: P. Narkunas, 
Y. Bartkus, A. Petrokas, A. 
Yanušauskas, W. Vaitkevi- 
če, Y. Streiviče, J. Dumbe- 
lis, M. Kairis, V. Taluntis, 
M. Survilas, S. Miceika, L. 
Siudras, J. Vailskis, O. Šal- 
kauskienė, P. Peleklis, A. 
Lukošius, M. Stonis, J. Skir 
mantas, J. Albikis, K. Ju- 

čus, F. Dikšus, P. Gribas, 
V. Verdingauskis ir M. Va- 
siliauskis. J. L. Rimkus 

Po $1.00: N. Uginius, B. 
Solickas, A. Misius, A. Kraš 
činskis, Y. Qudeika, S. Mil- 

( 

kintas, P. Gedraitis, D. Mar 
tinkus, Y. YesudaviČe, M. 
Zimblis, A. Bučnus, Y. Sa- 
dauskas, M. Dapkus, Y. Klu 
sas, S. Razbadauskas, P. 
Yurgutis, Y. Ruzgis, A. Vaitj 
kins, V. Stankevičia, S. -Ta- j 
sulaitis, P. Ramanauskas, J. \ 
Padrastis, B. Gunskis, P. 
P. Čiapanas, S. Kontrimas, 
J. Valteirs, K. Eismats, M. 

j 
Smeilis, P. Jankus, A. Siaus 
tus, J. Karvelis, P. Irkma- 
nas, G. Galinskis, S. Luko- 
šius, P. Dičkus, D. Ivaška, 
M. Garba, R. Rudzins, K. 

( 

Garba, A. Rudzeviče, J. Si- j 

minas, P. VaiČulis K. Pau-| 
lus, J. Gažauskis, P. Ciplis, | 
N. Gudinąs, D. MikDlaitis, j 
A. Lingertas, V. Gluskis, F. j 
Giečas, J. Žandaras, J. Pad 
valskis, J. Augustinas, K. 
Stonkus, J. Augaitis, K. Bu 
tūlis, B. Bečkauskis, J. Tu- 
loraitis, M. Pilipavičius, J. 
Činskis, J. Šiemaitis, J. Šie- 
maitis ir F. T. Puleikis. 

Po 5? ct.: Z. Pocus, K. Vi 

A A 

JUOZAPAS T VERI JONAS. 
3& metų amžiaus, persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 
16 dieną, 1919 m., 7:30 valandą iš ryto, Park Ave. li- 

gonbutyj. Paėjo iš Kauno redybos, Telšių pavieto, Dar- 

bėnų valsčiaus, Šokės sočios. Paliko dideliame nuliudime 
brolius Pranciškų ir Steponą ir Moniką, o Lietuvoje pa- 
liko seną plotiną ir seserį Barborą. Laidotuvėms užsiims 
graborius A. Masalskis. Laidotuvės atsibus seredoje, lap 
kričio 19 d., 1919 m., 8 valandą išryto, iš narnų 
5700 South Ur.ion Avtnue., į Apveizdos Die- 
vo bažnyčią 9:30 vai. iš ryto, iš teneai j Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažįsta- 
mus atsilankyti į šermenis ir dalyvauti laidotuvėse. 
Pasilieka su dideliu širdies skausmu, Franas Tveri jonas. 

sockis, J. Plenkis, K. Ja- 
cus, A. Au^ra, Z. Raila, J. 
Kviekauskis ir A. Novickis. 

Po 25 ct.: p-le Staniu- 
liute, P. Trainis, K. Petra- 
ševičius, J. Puplauskas, A. 
Žabelis ir B. Jakutis. 

Viso užrašyta .. $191.00 
Smulkių aukų .... $17.25 

viso labo $214.25 
Vakaro rengėjai, 

St. Ragauskas, 
A. Kareiva. 

CTCERO, II.L. 

I Del ko taip vietos lietuviai n t 

silike sunku pasakyti. Ypatin- 
gai L. A. Bendrovės nariai, bei 
organizatorius, labai apsileidę, 
štai girdime aplinkui kalba cho 
mikas P. Zliris kaslink Bend'ro 
vės reikalų, o vietos lietuviai 
visai nesirūpina persikviesti pa 
starąjį kalbėtoją, kad nušvies- 
tų Bendrovės reikalus ir dau- 
giau* lietuvių prikalbintų prie 
tos prakilnios organizacijos. Ar 
rodo, lyg jau mums nebrupė- 
tų Lietuvos reikalai, ps lais- 
vės iškovojimas ir mūsų bro*> 
lių vargai. Tikrai skaudu ir 
nelinksmu, kad tokie dalykai 
apsireiški tarp vietos lietuvių. 

Šičia ? ".kęs, ponas Šilius 
matydamas mūsų apsileidimą 
pridėjo rupinties, kad surengti 
prakalbas. Tur Imt šio mėnesio 
19 d. pavyks surengti. Tatai 
vietos lietuviai tėmykite pra- 
kalbu pranešimą. 

Beia, S. L. A. 104 kuopos 
komisija sparčiai rengiasi prie 
S. L. A. Savaitės. Tam tikslui 
nusamdyta svetainė ant gruo- 
džio 7 d., kur bus laikomas 
prakalbos ir kitc-ki pamargini- 
mai perstatomi. Lietuviai reng- 
kitie? prie to iškilmingo progra 
mo. K. P. D. 

TOWN OF LAKE. 
Sibiro Žvaigždė scenoj. 
Nedėlios vakare, lapkri- 

čio 16 d., Brighton Parko 
Lietuvių Vyčių 36 kuopa 
sulošė veikalą "Sibiro žvai- 
gždė", kuris tik praeitą me- 

tą ėjo per "Draugą". Vei- 
kalas, išdalies, moderniš- 
kas ir pritaikintas prie šių 
dienų žmonių psikologijos. 
Vietomis turi gražią kalbą 
ir jausmo nemažai, kaip 
tai ištrimtinio senelio An- 
zelmo nustojimas regėjimo 
ir išėjus į laisvę — ant sau- 

lės jo kalba; Olgos ištrim- 
tiniams pasiaukavimas, etc. 
Bet, taip pat, vietomis ir ne 

naturališkas atrodo. Pavyz 
džiui, Olgos staigus puoli- 
mas prie Gravičro ir sušu- 
kimas: "aš tavo ', arba pa- 
baigoj Olga įšoka j mares 
— pasiskandina, gi jos vy- 
ras GraviČinas, tėvas, bu- 
vęs meilužis Kazimieras ir 
visi ištr imtiniai, lyg papras- 
tame atsitikime, stovi ir nei 
vienas neduoda pagalbos. 

Viekalo perstatymas bu- 
vo vidutiniškas, 

j J. Žiekaitis Tavrov'o ge- 
nerolo rolėj veikė šaltai ir 

; rimtai, kaip ir privalėjo. 
,P-ia Z. Sakalauskienė 01- 
!gos rolėje irgi neprastai mo 

|kėjo pamėgzdžioti jaunos 
mergaitės meilę ir veikimą, 

j tik vietomis kalba nenuda- 
jvė taip jauna. J. Šarka Gra- 
rviničino (majoro), rolėj vei. 
kė silpnai, taikindamasis 
prie Olgos ir kitose vieto- 
se pasirodė šaltas, bejaus- 

mis, kas tikram gyvenime, 
rodos, negalima. I. K. Sa- 
kalauskas Anzelmo (kuni- 

'gailesčio) rolėj visame ka- 
me labai puikiai perstatė 
nusilpnėjusio, iš kalėjimo 
patfiliuosavusio senelio ro- 

lę. Kiti ištrimtiniai ir ka- 
reiviai vidutiniškai pasiro- 
dė. Tik tūlam ištrimtiniui 
uolą beskaldant nusmuko 
kūjis nuo koto ir nupuolė' 
toliau ant pagrindų, tuomet 
jis su vienu kotu kaukšt- 
kaukšt į uolą. Kas nelabai 
puikiai atrodė. Ar £i jis 
negalėjo kokį žodį pridėti 
ir susitaisyti savo kūjį? 

Po lošimui 0}gai-;pomiai 
Sakalauskienei tapo įteiktas 
,gyvų gėlių bukietas. 

Publikos buvo pilna sve 

tainė ir veik visi ramiai už- 
silaikė. T—lis. 

BRIDGEPORTIEČIU 
ATYDAI. 

! Kadangi rengiamos S. A. 

j L. Kareivių Brid. kuopos 
i prakalbos neįvyko pereitą 
panedėlį, tai ši kuopa šau- 
kia susirinkimą utarninke, 
7:30 vai. vak. lap. 18 d., 
"Lietuvos" svet., 3249 So. 
Morgan St. Kiekvienas na- 

rys privalo atsilankyti į šį 
svarbų susirinkimą, nes bus 
svarbių dalykų aptarti, taip- 
gi norintieji priklausyti prie 
šios organizacijos ateikite 
ir, jei negalite stoti į musų 
eiles, tai nors likite musų 
rėmėjas, nes pas mus yra 
įdu skyrių. 
I Pirmininkas, B. Digris. L.' 'l* ;. :}*kx: *• >'»■' ■*.. 

Pranešimas S.A.L.K, 
Kom/sijoms. 

Šiuomi pranešame visoms 
S.A.L.K. komisijoms, kurios 
buvo išrinktos- į Centralį su- 

sirinkimą, ir, taipgi, visai 
Centralei Valdybai, jog spe- 
cialis susirinkimas įvyks 
šiandien, lapkričio 18 d. 8 
vai. vak., Lietuvos Bendro- 
ves svetainėj,'3249 So. Mar- 
gan St. 
iVisi būtinai turit atsilankyti 
kaip komisijoms, taip ir val- 
dyba. 

.. Dr. S. Naikel/s, pirm. 
.... J. J. Zamkus, rašt. 

Pajieškau Juozo ir Pranciš- 
kaus Labunskių arba jų gimi- 
niu/ne: turiu labai svarbu rei- 

c c 

kalą jų brolis, Benediktas La 
bunskas, mirė Lapkričio-Nov 
8 d., 1919 San Diego, Cal. ir 
liko pinigii apie $1,500 dolerių. 
Girdėjau kad jie visi trys gy- 
veno Los Angelos, California, 
koki 10 metų atgal, bet dabar 
išsiskirstė. Benediktas buvo /' 
nomas is Bostono apie 20 su- 

virs metų, gal kas r.ors rasis 
iš giminių, malonėkite atsišauk 
ti ant šio adreso. 

D. DUMCH, 
547 E. W. Helirnan Blvd. 

Los Angelos, Cal. 

REIKTA MOTERŲ 
Išmokti popierius ir skutus. 

Gera mokesti. Atsišaukite 
greitai. 

1451 So. Peoria St., 

DIDELES PRAKALBOS. 
Chenvko P. J. Žurio prakal- 

bos apie Lietuvos Industriją, 
prekybą ir žr.lią medžiagą, ko 
kia randasi Lietuvoje ir kaip 
sunaudoti visą Dievo dovaną. 
Atsilankykite, viską išgirsite. 

Nortli Saidėje 
Atsibus utarninke, lapkričio 
18 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia ave. 

Cicero, 111. 

Seredoje, lapkričio 19 d., 'O. 
Famuliunienes svet., 1447 So. 
48th ave. ir 15th s t. 
Visur prakalbos prasidės Kgiai 
7:30 vai. vak. 

REIKIA PAGEELBOS 

REIKIA MERGINU IR JAI] 
NU MOTERIŲ. 

Lengvas rinkimo darbas. 
Gera mokestis. 

Moka nuo šmotukų taipgi mo- 

ka bonus. 

48 valandos į savaitę. 

Puikios darbo sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. Desplaines St. 

REIKiA MERGINU, 
nuo 16 metų ir vyresnių. $13. 
j savaitę pradedant. Valandos 
nuo 8 iki 5:15, subatomis iki 
l-m'os. Darbo vieta pačiame 
mieste. Patyrimas nereikalin- 
gas. Atsišaukite: 312 W. Ma- 
dison St., Ketvirtos lubos. 
IMPERIAL METHODS CO. 

REIKIA TABOKOS 
PJAUSTYTOJU. 

reikia vyru mokančių pjausty- 
ti taboka i dryžas. Gera mokės 
lis. Atsišaukite: 

CYRILLA CIGAR 
FACTORY 

2910 Indiana A ve. 

REIKIA AUTOMOBILIU TRI MERI U. 
ir medžio darbininkų prie žiemin'Ų au 

lomobiliij stogų. I 
LAIVDER & SONS. 

6910 Lafayette Ave. netoli Stata 69tos 

REIKIA LEBERIU. 
Pastovus darbas. Gera alga. 

THE STREET CO./ 
48 & S. Morgan S t. 

REIKIA KARPE N TE RI U. 
Pieee \vork, ]>rie taisymo 

freightkarių. 
THE STREETS CO., 
48 and S. Morgan Sts. 

Fajieškau savo moteries Marijonos 
šušienis. kuri atsiskyrė nuo manės 

LiepoB 20, 1918, paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių paV Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nsbeatsišauk dau 
glaus, kad nebūtų klapato. Juozapas 
fiiusius, 1517 — 49th Ave., Cicere, 111. 

PARSIDUODA lotas prie 3326 Em« 
rald Ave. Pirkite ?t lotų už $1.00, an 
to loto aš jums pabudavoslu naujų dvi* 
ių flatų namų ir jųs galėsite j| pirir 
aut mėnesinių išmokėjimų kaip rand? 

ERNIS E. FEENEY 
603 W. Sl-ma Gatvė. 

"NAUJAS LAIKRAŠTIS'' 

"DARBO VALANDOS". 
Pradės eiti lapkričio pabaigoje. 

Savaitinis laikraštis išeidinės kas Se 
reda 4 puslapių didumo, turintis gra- 
žius pamokinančius raštus bei satira 
bus pritaikyta nedėldleniniams pasia- 
kaitlmama. praleisti savo nedirbančias 
valandas. Kiekvienas galės linksmai 
laikų praleisti, kur tik "DARBO VA- 
LANDOS" lankysis. 

Prenumeratos kaina Amerikoje me- 

tams $2 50 
pusei metų $1.50. 

Kanadoj metams $3.50 
pusei metų $2.25. 

Taipgi siuMčlant Lietuvon metams 
$4.50 

pusei metų $3.25. 
Pavienis numeris 8c 

Reikalingi agentai ir korespondentai. 
Biznieriai klauskite apgarsinmųjmų 

kainų rašydami, bus sutelkta ant parei- 
kalavimo. Su visokiais reikalais kreip- 
kitės ant šio adreso: 

DARBO VALANDOS PUB. CO. 
6400 SŲPERIOR AVE., 
CLEVELAND, OHIO. 

—Lietuviai—remkite—biz- 
—nierius —kurie —garsi- 
—nas 'LIETUVOJE' 

REIKIA PAGELBOS 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 

OFISAI 

SHIPPING 
IR 

PREKIŲ. 
DEPARTMENTAI. 

Patyrimas nereikalingas 

OFISO DARBAS. 

Ar gerai skaitliuoji. 
Ar gali aiškiai rašyti. 
Ar gali rašyti ant mašinėlės. 
Ar gali perrašinėti. 
Ar nori išnešioti popierius ir 

laiškūs mūsų raštinės sky- 
riuje. 

Mes galime jums suteikti gera 
vieta su puikiu atlyginimu ir 

gera proga išsidirbti gerą dal- 
bą. 

Patyrę darbininkai apmokami 
sulig vertės jų patyrimo. 

SHIPPING RUMO 
DARBAS. 

Stiprios, veiklios, sumanios 
merginos ir moteris prie paka- 
vimo, vyniojimo, svėrinio ir 
sortavimo pariel post ir expres 
orderių. 

MERCHANDISE DAR3AS 

Merginos ir moteris nuo 1 Ci 

metų ir vyresnės prie pildymo, 
eeekiavimo, inspektaTimo ir pa 
kavinio pašto siuntinių mūsų 
Prekių Skyriuje. 
Puikios progos išsidirbti gerą 
darbą. 

\ 
—————— 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

VAIKAI 
IR 

VAIKINAI 

MERCHANDISE 
IR 

SHIPING DEPTS. 

Dirbti musų Prekių ir Išva- 
žiuojimo skyriuose. 
Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 
Sverti siuntinius ir post or- 

derius. 
Gera pradine mokestis. 

Geros progos išsidirbti garą 
darbą. 

Pastovus darbas. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

REIKALINGAS JAMTORIAUS 
HELPERIS. 

Turi buti patyręs. Single flat janito 
riaus darbas. Turi priklausyti arba 
norintis priklausyti prie unijas. Gera 
mokestis. Su pagyvenimu arba be pa 
gyvenimo, visaip sutinkame. Atsišau 
kite pas: Simonas Rakauskas, 6400 
Maryland Ave.. Blackston 5742. 

REIKIA PAGELBOS. 

VAIKINAI. 

16 metų amžiaus. 

Mums reikia daug vaikinų ; 
musų prekių ir raštinės sky- 
rius prie įvairaus darbo, pat\" 
rimas nereikalingas. 

Taf yra puikios vietos ir geros 
progos norintiems išsidirbti 
gerą darbą. Pastvus darbas, gt: 
ra pardinė mkestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON S1\ 

LEBERIU 

PRTE BUDAVOIIMO. 
r 

STOXE & WEBŠTER 
\VI1ITMAX & BARNES 

PLANT. 
1000 W. 120tas Str. 

CHICAGO 

KARrENTERIU. 

STOXE & \VEBSTER 
\\'H ITMAN & BARNES 

PLANT. 
1000 W. 120tas Str. 

CHICAGO 

BRICKI.AYERS Mt "•<! 
NINKU. 

STONE & WEBSTER 
WTI1TMAN & BARNES 

PLANT. 
1000 W. 120tas Str. 

CHICAGO 

LEBERIU 

TROKERIŲ 
WAREHOUSE MENŲ 

PEKIERIU 
4» 

Pastovus darb?i. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

REIKALAUJAME MERGINU. 

Reikalaujame 25 merginų prie lengvo 
dirbtuvės darbo. $14.00 j savaitę besi 
mokinant. Ant šmotukų (plece work) 
nuo $16.00 iki $20.00 | savaitę. Moka 
me bonus kas tris mėnesius. 
Amercan /nsulafed Wlre & Cab/e Co. 
954 W. 21 st Street. 

R EUK ALA L.TAM A anglių malnie 
rlų su šeimynomis ir nevedusių J Ken 
tucky valstiją. Didelis užmokestis, ui 
gavimą darbo nereikia mokėti. Streikų 
nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street 

REIKIA MOTERŲ IR MERGINU 
Prie lengvo darbo, sortuoti sėklas 

Oera mokestis. 
LEONARD SEED CO 

228 W, Kenzle St. 
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