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ANGLIAKASIŲ STREIKAS 
ATŠAUKI AS. 

SAKO, AMERIKA APLEIDO KOLČAKA. ! 
VOKIEČIAI NENORI APLEISTI į 

BALTIKO ŠALIŲ. | 
SAKO. ESTONIJOJE IR LIETUVOJE PAVOJUS 

SEVOLIOSIJOS, 
ANGLIAKASIU STREI- 

KAS ATŠAUKTAS. 
Indianapolis, Ind., gruod. 

10 d. — Po karštų ginčų po 
pietinėj sesijoje streikuojan 
čių angliakasių lyderių leis- 
ta balsavimui prezidento 
Wilsono pasiulijimas už- 
baigti streiką. Didžiuma b"il 
sų nutarta streiką atšaukti 
tuojau ir stoti (Jarban. I 

Angliakasių' prezidėntas 
Lewis ir sekretorius Green 
tuoj telegrafu pasiuntė pra- 
nešimą į 4,000 unijų skyrių, 
kad streikas atšauktas ir 
kad angliakasiai stotų dirb- 
ti. Pranešime pabrieziama, 
kad laimėta 14 nuošimčių 
pakėlimas algos ir specialėi 
komisija, kuri arinės ang-j 
liakasių reikalavimus. 

Ketverge, manoma, dau- 
gelyje kasyklų prasidės regu 
liaris darbas. Visur pilna 
tuščių vagonų, laukiančių 
anglių. 

Taisyklės linkui naudoji- 
mo anglies, kaip praneši- 
ma, pasiliks dar tulą laik^, 
kol bus užvaryta kiek ang- 
lių atsargon, 

SAKO, AMERIKA 
APLEIDO KOLČAKĄ. 
Honolulu, Dalos Hawaii, 

gruodžio 10 d. — Čionykš- 
tis japonų laikraštis prane- 
ša, kad Suvienytos Valstijos 
nustojusios gelbėti Kolča- 
kui. Šiame klausime gauta 
kablegrama iš Irkutsko, kū- 
lio j taipgi priduriama, kad 
Suvienytų Valstijų gelžke- 
lių misija, su inžinierių Ste- 
vens priešakyje, pasitraukė 
iš užimamų darbų. 

VOKIEČIAI ATSISAKO 
APLEIST! BALT1KO 

ŠALIS. 

Ryga, gruodžio 9 d. (su- 
vėlinta). Čia gauta nesma- 

gi žinia, kad penki trauki- 
niai vokiečių kareivių gele- 
žinės devizijos atvykę Til- 
žėn atsilakė važiuoti toliau 

Vokietijon ir keturi trauki- 
niai nuvažiavo Klaipėdon. 
Šis kareivių skyrius, kaip 
pranešama, grūmoja vėl 
veržtis Baltiko šalysna. Vie- 

nok užklausus vokiečių ka- 
riškų viršininkų Karaliau- 
čiuje jie užtikrino, kad pa- 
nafių clalykų neatsitiks. 
Vokiečiai (Jžmuse Francu- 

zą Aficierą. 
Vokiečiai paskutiniais 

laikais t«pu žiaurus. Prane- 
šama, kad Šiauliuose jie už- 
puolė narius talkininkų mi- 
sijdMt cLr užn.ušė vieną 
aficierą francuzą. Delei to- 
kio dalykų stovio talkinin- 
kų misijos nariai apleido 
Šiaulius. 

Nuomone talkininkų ka- 
rininkų Baltiko misijoje vo- 
kiečiai pali vėl uppulti Bal- 
tiko tautas. Mat juos ima 
pagieža del talkininkų vei- 
kimo Reino provincijose. 

Baltiko tautos pavcjuje. 
Abelnas dalykų stovis 

Baltiko šalims yra neprilan 
kus. Vokiečiai gali vėl už- 
pulti, nes jie tame nemato 
jokių praleimėjimų. 

Greta to santikiai tarp 
lietuvių ir lenkų vis blogėja, 
kas gali nemažai sutrukdy- 
ti įvykimui taikos Baltiko 
šalyse. 

ESTONIJOJE IR LIETU- 
VOJE PAVOJUS 
REVOLIUCIJOS. 

Helsingforsas, gruodžio 
10 d. — Specialis korespon- 
dentas laikraščio Chicago 
Tribūne Clayton praneša, 
kad Estoniioja ir Lietuva, 
yra verčiamos daryti taiką 
su bolševikais, nes jų kariu- 
menės >ra jau nuvargę ir 
gali kilti re^Hucija. Ypač, 
jei bolševikai statys vimtus 
reikalavimus Baltiko ša- 
lims, tai jos nerastų geres- 
nio išėjimo kaip priimti pa- 
siūlytą taiką. 

Jei šios dvi šalis darys su 

bolševikais formalę taiką 
tai ir Latvija bus priversta 
taikytis. 

BULGARIJA TEIS BUVU- 
SI SAVO KARALIŲ. 

Gene-/a, gruod. 10 d. — 

Bulgarijos premieras Starn- 
buskv, kuris grižo per čia 
'š Paryžiaus, jžreiškė, kad 

Naujas būdas pinigui monyjimui 

Užsibaigus karei Berlyne radosi naujas žaislas lenktynes šešių nedidelių au- 
tomobylių. Dalyvaujanti lenktynių laižybose gali dėti sumas sulyg sutarties, bet sa- 
vininkas prie taiso ima nuo išlaimėjusio 10 markių. 

Bulgarija teis buvusį savo 

karalių Ferdinandą ir neku- 
riuos ministerius, kurie pa- 
laikė Ferdinando politiką. 

Buvusis Bulgarijos kara- 
lių*. Ferdinandas šiuo laiku 
randasi Muniche, kalbama, 
kad jei Bulgarija reikalaus 
jo išdavimo, tai jis krausty- 
sis Šveicarijon. 

Gi iš Sofijos, Bulgarijos 
sostinės, pranešama, kad 
Bulgarijos valdžia yra pasi- 
rengusi reikalauti išdavimo 
Ferdinando ir visos eilės 
bulgarų pabėgėlių Bavari- 
joje. 

LAKŪNAS IŠ ANGLIJOS 
NULĖKI AUSTRALIJON 

Port Darwin, Australija, 
gruodžio 10 d. — Kapito- 
nas Ross Smith pribuvo iš 
Anglijos orlaivyje šiądien. 
Jis laimėjo $50,000 dovaną, 
kaipo pirmas nulėkusis iš 
Anglijos Australijon. 

Jis išlėkė iš Londono lap- 
kričio 12 dieną. Pakelyje 
buvo sustojęs visoje eilėje 
vietų. 

Australijos valdžia skir- 
dama dovaną, reikalavo pa- 
daryti kelionę, 11,500 my- 
lių, bėgyje 30 deinų. Kapi- 
tonas Smith tai atliko į 28 
dienas. 

SKUBIAI DIRBDINA 
ŠNAPSUI TAKSU. 

STAMPAS. 

VVashington, D. C., gruo- 
džio 10 d. — Valdžios 
spaustuvė skubiai dirbdina 
taksų stampas del svaiginan 
čių gėralų. Dirbama dieną 
ir naktį. Iš to daroma išve- 
dimas, kad tuoj bus paliuo- 
suotas pardavinėjimui šnap 
įsas. 

Vienok užklausus valdiš- 
ko biuro vedėjus, jie užreiš- 
kė, jog nieko apie teismo 
įnuomenę nežino, bet skubi- 
Inama spausdinti stampas iš 
'atsargumo, kad nebūtų už- 
kluptais netikėtai. 

mm AMERIKOS 
TAIKOS 0EIE3ACIJA, 

Brest, Prancūzija, glTlud. 
i 10 d. — Ameriką taikos 
atstovybės paskutiniai na- 
riai F'. L. Polk generolas 
Bliss ir Henry \Vhite pribu- 
vo iš Paryžiaus ir tuoj susė- 
do laivan America, kad ke- 
liavus i Suvienytas Valsti- 
jas. 

I ESTONAI VĖL MUŠASI 
SU BOLŠEViKAIS. 

Revelis, gruod. 10 d. — 

Kuomet Dorpate Estonijos 
atstovai tariasi su bolševiku 
atstovais, bolševikų kariu- 
menė užatakavo Estonijos 
kariumenę Narvos fronte. 

Karės štabas praneša, kad 
bolševikai padarė 10 antpuo 
lių ant estonų pozicijų, bet 
buvo atmušti su žymiais 
nuostoliais. 

JUGOSLAVIJA SIUNČIA 
KARIUMENĘ DAL- 

MACIJON. 

Vienna, gruodžio 10 d. — 

Iš Belgrado pranešama, kad 
ketvirta Jugo- SI arijos ar- 

mija siunčiama linkui Dal- 
macijos ir Albanijos. 

| 

I Sergijos valdžia praaiški- 
no, jog tai yra daroma iš at- 
sargumo, kad atremus italų 
spėkas, jei jos bandytų ve-ž 
tis tuosna kraštuosna, jet 
"^iti Serbija neturinti jokių 
kai<_ tikslų. 

STECHER PERGALĖJO 
LENKĄ DRUTOLI 

ZBYŠKO. 

New York, gruod. 0 d. — 

j Pereitą vakarą buvo dide- 
! lės imtynės tarp garsaus 
j lenko drutyolio Wladek 
Zbyško su -Joe Stecher iš 
Dodge, Neb. 

i 

Stecher įveikė Zbvško po 
2 valandų, 21 minučių ir 16 

1 sekundų ėmimosi. 

! BOLŠEVIZMUI SEKA- 
SI AZIJOJE. 

j Rostov prie Dono, gruo- 
įdžio 7 d. (suvėlinta). — 

| ppecialis korespondentas 
i laikraščio Chicago Tribūne 
|Williams praneša, kad bol- 
iševikai turi gerus pasiseki- 
jmus platinime savo idėjų 
j tarpe mohametonų. 

Jie darbuojasi tarpe įvai- 
jrių tautų Azijoje, žadėdami 
įjuos paliuosuoti iš po krikš- 
! čionių kontrolės. Manoma, 
kad bolševikų tikslu yra pa- 

I siekti Indija, kad sukėlus 
!ją prieš Angliją. 

Bolševikų pasisekimus tar 
pe Azijos tautų parodo pri- 
siuntimas Maskvon Afgano 
ambasados. Reiškia Afga- 
nas prielankesnis sovietams, 
negu Kolčakui bei Deniki- 

jnui. 

SUGRAŽINO PELENUS 
FRANCUZIJOS VĖLIAVŲ I 

Paryžius. Čia pribuvo po 
kariška sargyba pelenai 
Francuzijos vėlevų. Vėlia- 
vos buvo vokiečių suimtos 
1870 metais ir laikomos Ber 

j lyno muzčjuje. Po šiai karei 
i buvo pareikalauta, kad vo- 

kiečiai grąžintų tas 20 vė- 
iliavų francuzams, bet vokie 
čiai jas sudegino. 

! Vėliavų pelenai supilti Į 
maišiukus ir bus laikomi Pa 
ryžiaus muzčjuje- 

KOLČAKO VALDŽIOS 
jDECIFITAS 14 BILIJONŲ. 
į 

Omskas. Apskaitliuoja- 
j ma, kad Kolcako valdžia 
i šiais metais turės apie 14 

bilijonų rublių deficito. Tai 
yra didelis smūgis Sibiro 
valdžiai ir permatoma, jog 

j bus sunku atitaisyti ši krizį. 
Kaip pranešama, valdžia 

(ketina apkrauti didelėmis 
I taksomis ir kasdien naudo- 
damas reikmenis; taipgi ap- 
j krauti taksomis ir įplaukas 
j Įvairių profesionalų. 

LIETUVIAI SIIEME ŠIMTUS 
KAMUOLIU. 

LENKAI NENORI GRAžUOJU TA8TIS SU 
LIETUVIAIS, 

! PRANEŠIMAS TAIKOS 
DELEGACIJOS IŠ 

PARYŽIAUS. 
! j Šiomis dienomis Lietuvių 
Fildantis Komitetas Wasn- 
ingtone gavo visą eilę kab- 
legramų iš Lietuvos Tai- 
kos Delegacijos Paryžiuje, 
kuriose prašo prisiųsti' dvi- 
dešimt penkis tūkstančius 
doliarių, kurie esą labai 

i reikalingi vedimui Lietuvos 
reikalu. 

, l 

Kablegramos buvo per- 
duotos taryboms ir dalis 
reikalaujamų pinigų Taikos 
Delegacijai jau tapo pasiųs-į 
ta. 

LIETUVIAI SUĖMĖ 
DAUG GINKLŲ. 

I 

Lietuvos Taikos Delega- 
cijos sekretorius p. Balutis 
vėliausiai prisiuntė Pildan- 
čiam Komitetui sekančias 
kablegramas: 

LITHUANlA 
WASHINGTON 

Lietuviai užėmė Rad- 
viliškius, suimdami du 
šimtu kanuolių ir du tuks- 
iančiu kulkosvydžių; taip 
gi daug amunicijos ir ka- 
riškos medžiagos. 

Lietuviai apsupo ruso- j 
vokiečių spėkas, perkir-; 
sdami gelžkelį tarp Šiau-1 
lių ir Tilžės apielinkėjs 
Tauragės ir Batakių (arti 

i Prūsų rutežiaus). 

Antroj kablegramoj p.' 
Balutis praneša, kad lenkai i 

atmetė anglu pasiulijimą su j 
daryti lietuviu lenkų konfe-j 
renciją, išrišimui ginčo tai*-1 
pe lietuvių ir lenkų. Taipgi 
praneša, kad atvyksta Ame- 
rikon Lietuvos finansinė mi- 
sija, vadovaujant J. Vilei- 
šiui. Kablegramas seka: 

lithuania 
WASHINGTON. 

Vileišio misija iškelia- 
vo Amerikon gruodžio 6 
dieną laivu Lafayette. 
Praneškite Taryboms. 

Netoli Šiaulių lietuviai 
visiškai sumušė vokiečius. 
Talkininkų misijai pra- 
šant Eberhardtui patarė 
lietuviams sulaikyti ant-1 
puolius ant vokiečių. 

Lietuviai sulaikė mū- 

šius vos trijuose kilomet- 
ruose nuo Šiaulių (kilo- 
metras beveik lygus ver- 

stui), bet tik su išlyga, 
kad vokiečiai apleistų Lic 
tuvą ir palikti! visus gink- 
Hs, amuniciją ir įvairią 
medžiagą. 

Eberhardi (vokiečių 
vadas Baltiko šalyse) pa- 
sirašė po sutartimi, kad 
vokiečiai visiškai išsi- 
kraustys iš Lietuves iki 
14 dienai gruodžio. Šios 
sutarties išpildymą gva* 
rantuoja talkininkų mi- 
sija. 

Pulkininkas Ward, 
Anglijos atstovas Kaune 
sumanė sušaukti lietuvių, 
lenkų ir talkininkų kon- 
ferenciją, išrišimui kon- 
flikto tarp Lietuvos ir Len 
kijes. Lietuvos valdžia pa 
siuiijinią priėmė, bet iš 
Var savos gauta atsaky- 
mas, kad Lenkijos val- 
džia nepriims pakvietimo 
ir nepageidauja kitų kiši- 
mosi i vidujinius Lenki- 
jos reikalus (Matomai, 
lenkiii grobimą Lietuvos 
žemių skaito vidujiniais 
Lenkijos reikalais). 

Lietuves I aikos Dele- 
gacija negalinti atsakan- 
čiai veikti, jei negaus tuoj 
reikalaujamų pinigų. 

Sekanti kablegrama atėjo 
iš Londono nuo p. J Biels- 
kio. 

LITHUANIA 
WASHINGTON. 

Musų spėkos galutinai 
sumušė vokiečius, suim- 
50 tūkstančių kanuolių 
penkiasdešimt kanuolinių 
kulkų, trisdešimt orlaivių, 
penkiasdešimt tūkstančių 
bombų, aštuonis automo- 

bilius, šimtą mašinų (?), 
septyniasdešimt penkias 
tūkstantis šautuvų, dešimt 
tūkstančių rakštų, kiti dar 
nesuskaityti. 
..Mes turime Šiaulius ir 
Joniški -ir vokiečių reik- 
menis. 

Dvidešimt Anglijos afi- 
cierių Lietuvoje, kiti tuoj 
keliauja. 

ORAS 
$ 

Chicagojc ir apielinkėjc. 

Šiądien daugiau debesuo- 
ta; lengvai kįlanti tempera- 
tūra; vidutiniai pietryčiu 
vejai. 

Saulėtekis, 7:07, 
Saulėeidis 4:19. 
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"NORS PRIEŠU APSUPTI, NENULE1S- 
KIM RANKU, NESUDRIBKIM ANT 
KELIO, VIRŠŪNĖS NEPASIEKĖ". 
Taip užreiškia p. B. K. Balutis savo 

laiške (iš Paryžiaus), kuiis tilpo vakarykš- čiame "L'" numeryje.. Toji viršūnė — tai 
visiška Lietuvos liuosybė, pilna nepriklau- ~ 

>mybė. Tiesa, kviesdamas nenuleisti ran- 
ų panašiam šventam darbui, jis pastebi, id tėvynė, ant nelaimės, yra nevisai dar 

sėjusi ant ramaus vieškelio, bet visgi jis 
.įžtikrina, kad ji išeis. "Lietuva, — sako 
jis, — laisvę iškovos — apie tai nei Lietu- 
voj, nei čia (Paryžiuj) niekas neabejoja, 
neabejokt ir jųs Amerikoje". 

Lietuvių tauta atbudo ir ji tvirtai pa- siryžo kovoti ir nesustoti pusiaukelyje. Jei 
sąjungiečiai butų pripažinę Lietuvą nepri- 
gulminga valstija, tai Lietuvos medžiagi- nė padėtis butų visai kitoniška. Visame 
lietuvių tautos skurde ir kančiose, o taipgi kraujo praliejime mušiuose su priešais, 
daugiausiai kalti sąjungiečiai, kurie, klau- 
sydami lenkų suvedžiojimų, neprileido 
Lietuvos atsistoti ant tvirtų kojų. Tik vie- 
na Anglija stojo Lietuvos pusėn ir "per- 
pus" pripažino Lietuvą. Tik, gal, pasidė- 
kojant Anglijai lenkai negalėjo užgrobti 
Kauno ir likusios Lietuvos. 

Tečiaus mus pasiekia žinios, kad len- 
kai deda visas pastangas, idant pasigauti 
Lietuvą į savo nagus. — Štai sužinome, 
kad lenkų valdžios atstovų būrys veda ko- 
kias tai "slaptas" tarybas Lietuvoje. Iš. 
kitos pusės — Lietuvos atstovo vietą Lon- 
done užima grovas Tiškevičius, kuris yra 
nužvelgiamas pataikavime ir užjautime 
lenkams. Galop, žinome ir tą, kad nau- 
ja Lietuvos ministerija "švelniai flirtuoja" 
su musų dvasiškiais, kurių didžiuma žiuri 
daugiau į Romą ir, žinoma, per Lenkiją. 

Noroms-nenoroms ateina galvon min- 
tis, kad lenkai, prigelbstint francuzams, 
pasiryžo inpainioti lietuvius į "pinkles". 
.Juk, gal, nebereikalo lenkų laikraščiai 
skelbia, kad Lenkija sudaro uniją su Lie- 
tuva. 

Jei ištiesų lietuviams kokiu nors budu 
butų užmestos tos pinklės, jei "baltasis, ere- 
lis" apimtų savo nagais Lietuvą. — tai lie- 
tuvių tauta pirmiausiai "atsilygintų" su 

tais, kurie prisidėjo prie to judošiško dar- 
bo (o tokie su laiku susirastų, o paskiau 
stotų nepertraukiamon kovon už savo tei- 
ses, už liuosybę. 

Reikia stebėties iš lenkų užgrobimo 
siekių ir to fanatiškumo, kad jie vis dar 
tiki, jog jiems, — nors palaikant priespau 
dą, — galima butų gyventi su lietuviais po 
vienos valdžios globa. Ne, patekus lietu- 
viams į lenkų "pinkles", tęstųsi nuolatinė 
kova , kuri neduotų ramumo visai Euro- 
pai. 

Blogiausiami karte, jei galingieji spė- 
ka verstų lietuvius pasirinkti iš dviejų blo- 
gumųvieną, t. y. ar prisidėti prie Lenkijos 
ar prie Rusijos, tai, be abejonės, lietuviai 
geriau išsiirnktų antrą blogumą — 

Rusiją. Suprantama, tuomet lietuviai taip- 
gi nenusiramintų ir lauktų progos delei pa- 
siliuosavimo. 

Mes matome, kad sąjungiečiai, taip 
sakant, nei pakaria Lietuvos, nei nuleidžia 
|— kartu jie "pavelija" plėšriemsiems vil- 
kams draskyti Lietuvos kuną. — Net Vil- 

! niaus išplėšimą tie "kovotojai už mažųjų 
tautų teises ir demokratizmo principus" 
skaito 4'pakenčiamu" dalyku, o gal ir pri- 
taria tam. 

Todėl Lietuvos valdžia pačių sąjuzigie- 
Įčių yra verčiama tarties su tjlševikais, nes 

'tiesiog nepemešama-nepakenčiama darosi 
Lietuvos ir lietuvių tautos padėtis. 

Iš Dorpato pranešama nuo gruodžio 8 
d., kad tenai prasidėjo nauja konferencija, 
kurios atidaryme dalyvavo Estonijos ir Ru- 
sijos sovietų atstovai. Esą laukiama ir 
Lietuvos atstovų. Pranešime pastebiama, 
kad ta konferencija gali iširti, nepasiekusi 
jokio rezultato. 

Lenkai tankiai kaltina Lietuvos val- 
džią "draugavime" su vokiečiais ar bolše- 
vikais. — Tai yra nešvarus melas — lietu- 
viai "nedraugauja" nei su vienais, nei su 

kitais, bet jie, matydami pasityčiojimus iš 
Šalies ir būdami nukankinti, nori pertrauk- 
ti kovą nors su bolševikais, idant šiek-tiek 
sustiprinti savo buitį. 

Bet Lietuviai pusiaukelyje nesustos. 

SĄJUNGIEČIAI NUSILEIDŽIA. 

Kaip žinome, Vokietijos valdžiti atsi- 
sakė pasirašyti po galutinu Taikos sutar- 
ties protokolu. Vokiečiai išstatė tam tik- 
rus reikalavimus, arba kitaip tariant ''per- 
taisymą" kelių protokolo punktų. — Iš 
Paryžiaus buvo pranešta, kad maršalas 
Foch jau yra pasirengęs patraukti tolyn į 
Vokietiją, užimant, pirmiausiai, Essen, 

Frankfurt ir kitus miestus. Sulyg vyriau- 
sios tarybos Paryžiuje—Vokietija turi pasi- 
sirašyti arba likti spėka priversta prie pa- 
sirašymo. — Visi laukė naujo franeuzų įsi- 
veržimo Į Vokietiją. 

Tečiaus, visai nelauktai, sąjungiečiai 
nusileido prieš vokiečių reikalavimus. — 

Sulyg pranešimo iš Paryžiaus nuo gruodžio 
8d., — sąjungiečiai pasiryžo "modifikuo- 

ti" tulus protokolo punktus, prieš Vokie- 
tiją' — Taip nutarta perduoti išrišimą klau1 
simo kaslink paskandinimo vokiečių laivy- 
no Scapa Flow Hagos tribunalui; taipgi 
atmainyti punktai kaslink panudojimo ka- 
riškos prievartos prieš vokiečius dele; užtik 
rinimo išpildyti taikos išlygas ir, galop, kas-! 
link evakuacijos Baltijos provincijų; pa- 
daryta dar kelios permainos taikos "punk-| 
tuose". i 

Tas sąjungiečių nusileidimas duoda 
progą daryti įvairios rūšies spėjimus. — 

Manoma, kad vokiečiai dabar nesipriešins 
pasirašyti po protokolu. Tiesa, vokiečių 
apsaugos min. Gusta v Noske yra griežtai 
priešingas pasirašymui po inteiktu Vokie- 
tijai protokolu. 

"Atėjo Vokietijai laikas, — pasakė G. 
Noske, — pasipriešinti iki augščiausio laips 
nio Aš negaliu kalbėti už visą valdžią, 
tečiaus aš patarsiu valdžiai nepasirašyti po 
protokolu. Rubežiai peržengti. Tegul są- 
jungiečiai užima kraštą, jeigu jie to nori. j Mums perstatyta taika tai nėjra taika, bet 
pratęsimas karės- 

"Je^u butų priimta šita sutartis, su- 

kiltų vokiečių tauta ir atkeršytų tiems, ku- 
rie pasirašė po ja, — ir tas butų teisinga. 
Anglija ir Francuzija planuoja \isai sunai- 
kinti Vokietiją. 

"Aš praradau amžinai visą pasitikėji-; 
rr.ą sąjungiečių pasižadėjimams". | 

Taip — tarp ko kito — išsi-į 
reiškė min. Noske vienam Lon- 
dono laikraščio korespondentui. Ir tie 
jo išsireiškimai turi labai didelę reikšmę 
— juk jis žino Vokietijos padėtį ir sąjun- 
giečių galybę. — Iš kitos pusės labai in- 
domus ir daug reiškiantis sąjungiečių nu- 
sileidimas. — Kokios gi to viso bus pas. .- 

mės? 

Pastabos 
Išvados. 

Lietuvos valst. biudžetas 
iki paskutinio laiko nebuvo 
nustatomas nei vienoje mi- 
nisterijoje. Kiekviena įstai- 
ga reikalavo, kiek jai rei- 
kėjo, o paskui pristatydavo 
išlaidų kvitas. Dabar pradė- 
jo atskirose ministerijose 
vesti tam tikras sąmatas. 

Daugiausiai pinigu dabar 
leidžiama apsaugos reika- 
lams. Taip Apsaugos mi- 
nisterija 4 mėn. pareikala- 
vo 85 milijonus arba 48' i 
nuo visų išlaidų. Pridėjus 
čionai 20 mil. Teikimo mi- 
nisterija?, bus 105 mil. auk- 

sinų, arba 60', visti valsty- 
bės išlaidų, delei'krašto ap- 
saugojimo. 

Darbo ministerijos biud- 
žetas 4 mėn- buvo nustaty- 
tas 1,382,000 auksinų (l1 į- 
', visų išlaidų). 

Prekybos ir Pramonės m i 
nisterijos biudžetas siekė 
22,570,000 auksinų (30%). 

Iždo min. biudžetas 
2,170,000 auks. 

Susisiekimo min. biudže- 
tas — 15 870,000 auks. 

Žemės, Ūkio ir Valst. 
Turtų min. išlaidos 4 mėn. i 
nustatyta 7,459,000 auks. 
nenustatytas. 

Vidaus min. biudžetas i 
4 mėn. siekiąs 9,880,000 
auks. 

Švietimo min. — virš 6,- 
000,000 auks. 

Teisingumo min. — 2,- 
514,000 auks. 

;!• A 

Grovas Tiškevičiiis, kaip! 
pranešta ''Lietuvos" Red. iš 
Londono nuo lapkričio 23 d., 
paskirtas Lietuvos atstovu. 
Jis yra giminaitis kunigaikš 
čio Sapiehos, Lenkijos am- 
basadoriaus Londone. Sun- 
ku dabar pasakyti, kas iš- 
tiesų yra gr. Tiškevičius 
— lietuvių draugas ar len- 
kų šalininkas, — vienok se- 
niau jame pastebėtos šimpa 
tijos linkui lenkų ir jo gi- 
miriystes ryšiai su kun. Sa- 
pieha duoda progą manyti, 
kad gali prasidėti "žai- 
dimas" su lenkais. Eeina 
gandai, kad nauja Lietuvos 
valdžia perdaug bičiuluoja- 
si su dvasiškipa. 

Apie savaitę tam atgal 
Lietuvoje "viešėję" 15 len- 
kų valdžios de'ę^dtų, ku- 
rie "darę" kokias tai "pa- 
slaptingas" derybas. Spėja- 
ma, kad lenkai yra tvirtai 
pasiryžę sudaryti uniją. ( 

Jei tos žinios ir gandai 
turi savyje teisybės bran- 
duolį, tai mus turi apimti ne 

ramumas. Vienok negalima 
daleisti, kad Lietuvos val- 
džia arti n tusi prie lenkų, 
kuomet visa lietuvių tauta 
stovi prieš lenkus ir prieš 
Vokia nebūtų uniją su Len- 
kija. 

v 

Žinios fš Lietuvos 

LENKU DIPLOMATIJOS 
METODAI. 

Kaunas, rugsėjo 24 d. 
t Lenkuose yra išbandytos 
ir, matyt, galutinai priimtos 
dvi diplomatijos darbuoties 
|priemonės. Vidaus' politi- 
koj rodoma Į žydą, užsienio 
— į vokietį. Tai yra vie- 
nintelis tikriausis vaistas vi- 
soms vidaus ir oro ligoms. 
Ištiks Lodžiuje streikas, pa 
darys Varšavos darbininkai 
demonstraciją, ir lenkų va- 
dai šaukia: "Žydas, gelbė* 
kit!" Išgirdus žydo vardą, 
lenkų visuomenė elektrizuo- 
jasi, visi taipusavio priešin- 
gumai nyksta ir lenkų "so- 
cialistas" tiesia enedekui 
ranką ir daro bendrą fron- 
tą prieš žydą. 

Užsienio politikoj lenkų 
diplomatams "žydo" rolę 
vaidina vokietis. Visus sa- 

vo "nepasisekimus" jie aiš- 
kina vokiečių intrigomis. Jei 
ikišiol lenkai nei su vienu 
savo kaimynu nesugebėjo ge 
ruoju sugyventi, susitarti, 
tai vis tik dėlto, kad visur 
vokietis įlendąs ir koją paki 
sąs. Ir ukrainiečiai, ir če- 
kai su slovakais, ir lietuviai 
taip esą vokiečių intrigomis | 
apipainioti, jog pamiršdami 
savo gyvuosius reikalus, vien 
težiūri, kaip vokiečiams ge- 
riau Įtikus. 

Analogijai atsiminsim 
tarp kitko, kad anais laikais 
vokiečių junkeriai taip-pat 
aiškindavo lietuvių "separa-* 
tizmą" anglų intrigomis. 
Daugiausia tenka, žinoma, 
lietuviams, už jų "germano- 
filingumą". Ukrainiečiai ir 

gudai, lenkų atvaduoti, iš, 
dalies jau sugiję, iš dalies, 
jau baigią gyti nuo vokiety-j 
bes b'gos. Užsispyrę tik vie j 
n i lietuviai. Ir tai ne patįs j 
lietuviai, bet jų valdžia, ta-j 
riant, "vokiškoji Taryba"..! 
Ji klaidinanti lietuvių tautą; 
ir neleidžianti jai apreikšti 
broliškųjų jausmų, kurių to- 

ji jaučianti lenkų tautai. Vo 
kiečių pinigais, vokiečių šau 
tuvais "Taryba" kraštą sa- 

vo rankose laikanti ir tik 
reikią kokia nors pašaline 

"U. Dr." (nuo lapkr. 8' 
d.) praneša, kad, išvažiavus 
prof. Valdemarui atgal į j 

Paryžių, Užsienio dalykų! 
priedermes laikinai pildys 
p. P. Klimas. 

Grovas Tiškus (Tiškevi- 
čius) buvęs ir esąs kandida- 
tu Į Lietuvos atstovo vietą 
Londone. Pastebiama, jog 
Tiškų tradicija perdaug prie 
lanki lenkų viešpatavimui l 
Lietuvoje. P-s Čepinskis I 
esąs pilnai tai vietai tinka-j 
mas žmogus. 

.JBf* ji t 

.(suprask lenku) pagalba to 
! ji Taryba nuversti, kai vis- 
kas pakrypsią į kitą, būtent, 
į lenkų pusę... 

Tai vis pasakos, jau la- 
bai senos ir mums gerai ži- 
nomos, nes kiekvienoj len- 
! kų laikraščio skiltyj nuosta- 
1 biai atkakliai ir nuobodžiai* 
be perstojimo kartojamos, 

j Aišku mums taip-pat, ku- 
irems tikslams jos platina- 

j mos... Mes nesiginčijom 
del jų su lenkų laikraštinin- 
kais, n^s perdaug jau aiš- 
kiai nuo jų kvepia sugedu- 
siomis melų ir šmeižto du- 
jomis. Mes neabejojam, 
kad tik gatves minia, kuri 
1 ji kusi \isa greit a miršt i, 
U'*:.>i i:' nvo vadų pagarbos 
himnus, kuriuos giedo- 
davo Belvedero mmuose vo- 

kiečių kaizeriui ir jo įgalio- 
tiniui Bezeleru: jų viešpata 
vimo metu, — kad tik toki 
minia gali kasdien misti pa-' 
našiais plepalais, nesupras- 
dama, kuiems tikslams tas 
viskas prasimanoma. 

Bet lenkų politikai padrą- 
sinti savo išbandytoja mėto- 
to pasisekimo savo krašte, 
ėmė jį ir užsienyj praktikuo 
ti. Užsienio, daugiausia fran 
cuzų, laikraščiuose kasdien 
randame vis gausingesnių ir 
vis bjaurensnių šmeižtų apie 
Lietuvą. Lenkų agentai 
skuba prieš kiekvieną "ka- 
riumenės akciją" į Lietuvą, 
užatakuoti Lietuvą "prane- 
šimais". Fabrikuoja ištisas 
vietinias straipsnių, žinių, j 

telegramų, užmoka redakto- 
riui "už vietą", kaip yra už-į 
sienyj paprasta, na, ir daly- 
kas atliktas. Lietuviai — ir 
germanofilai iv užurpatoriai,! 
ir subolševikėję ir šiokie— 
ir tokie, žodžiu, sakant kaip 
tik tokie, kokius lenkai no- 

rėtų lietuvius matyti- 
Francuzų pusoficioze 

"Temps" rugsėjo 13 d. Nr. 
Francuzų visuomenei pa-1 
duodama apie Lietuvą tokių 
"informacijų" pluoštas; | "Žinoma yra, kad Rytų j 
kraštai, kurie vokiečiams 
aukščiausiojo galybės laips- 
nio pasiekus buvo atsigręžę 
į Vokietiją, vokiečiams pra- 
laimėjus nuo jų atšlijo. V>ik 
visi tie kraštai tuo tarpu yra 
nugalėtojų įtakoje. Tik vie- 
na dabartinė Lietuvos val- 
džia iš paskutiniųjų, tebesi- 
siengia palaikyti artimiaus- 
siu intiminių ryšių su vokie-| 
čiais. Paskutiniosios žinios, Į 
kurios ateina :? Kauno, ir! 
kurių tikrumas (sic!) vargu; 
begali būti užginčijamas, | 
stiprina įstikinimą, kad Ta-; 
rybos valdžia perdaug jau j 
įsipainiojo i vokiečių pink-j 
Tes. Lietuvių tauta ištikiu-' 
jų nori širdingo ir galutino' 
susiartinimo su savo kaimv-l 
nais — Lenkais". 

Paminėjęs apie "garsiąją" 
jministerio Vileišio kelionę į 
Berliną, kur jis vokiečiams 
Lietuvos girias pardavęs, 
tęsia toliau "Geriausis išra- 
dimas Kauno (sic!) valdžios 
antivisuomeninigo, gali buti 
kad ir įvykusieji suėmimai 
200 Kauno žmonių, kurių 

j vienintelė kaltė tas, kad jie 
nepritaria betikslei val- 
džios politikai. 
Be to, negalima tylėti, kad 

| vokiečiai neklausydami viso- 
ikių priešingų pranešimų, vis 
įgausingiau plaukia į Lietu- 
jvą. Šiomis dienomis pavyz- 
džiui į Kauną atvyko Sak- 
: sų kariumenės. Kaikurios 
| dalis naudojais Lietuvos že- 
me, kad Baltijos kraštų pa- 
siektų Kiti vėl liekasi 

I krašte, tartum tai koki oku- 
I puota sritis butų. 200 vo- 

kiečių šaulių atvyko į Kau- 
ną vokiečių policijos orga- 
nizuot. Ar tai yra meto- 

! dingas Vokiečių Lietuvos 
grobimas? Artimoji ateitis 
tai parodys". 

Kokiems tikslams tas vi- 
sas šmeižtas francuzų laik- 
raščiuose platinamas mums 

pakankamai aišku. Tik mes 

abejojame ar lenkų diplomą 
tams seksis taip pat leng- 
vai franzucų visuomenę 
klaidinti, kaip jie tą daio 
su sava ja. Mums rodosi, 
kad perdaug jau pasenusi ir 
išdaužyta priemonė baidyti 
tokius 'drąsius žmones kai 
francuzai, — nugalėtais vo- 

kiečiais. 

KĖDAINIAI. 

Kooperacijos kursai. 
Spalių 16 d. Kedainiuose, 

Valst. Tutrų M-jos namuo- 

se, atsidengė kooperacijos 
kursai. 

I kursus, be Kėdainių ir 
Ukmergės apskr, dar 5 as- 

menys atvyko ir iš kitų ap- 
skričių. Pažymėtina, kad 
susirinko vien bežemiai, ma 
žažemiai ir nuo karės nu- 

kentėję. 
įNors jau kursai prasidė- 

jo, bet ėmimas į kursus pra- 
sitęs iki spalių 5 d, o mo- 

kslas po spalių 5 d. tęsis 
dar visą mėnesį. 

Programas jau buvo pir- 
miau paskelbta. Pamokos 
tęsiasi nuo 8 vai. iki 1 vai. 
ir nuo 3 iki 6 vai. Po teo- 

Ą 

rijos eina praktika, tam iš 
pačių kursistų sutverta V-jų 
bendrovė ir kas reikalinga 
daroma t. y- surinkta iš na- 

rių pajas, stojamasi makes- 
tis, perkami kaip kurie maž 
možiai daroma išlaidos t. y. 
viskas taip, kaip ir papras- 
tose bendrovėsfe; žinoma, 
čia viską daro patys kursis- 
tai. 

Baigdamas dar kartą pa- 
briežiu, kad priėmimas nau- 

jų kursistų tęsis tiktai iki 
spalių 5 d. Po to ja nebus 
priimami. 

Kėdainių ir Ukmergės sri 
čių koopearcijos instrukto- 
rius, C Juškevičius. 

Lietuvos "Bolševikas", 
t 

• 

I * r i c "Nevv Vorko mariu,' v <- 

•pakraščiuose, — gražios \ ie-, 
tos. Malonu jas aplankyti ir 

akis užmesti ant banguojančio 
migloto ir artimu regraščiu 
apgaubto Atlantiko. Tuo dau-! 
giau tas mal nu ateiviui, ku- 

ris, pakliuvęs i tas vietas, pri- 
simena aibių — aibes pergy- 
ventu dalyku. Xors dabar jau 
salta, bet ir tai mal nu atlan- 

kyti to akeaiio pakraščius. Ten 

Pasigavęs, pamatai daugel į vai 
riti žmonių: turtingu ir bied- c c. n c 

Tiiaiiįiu vargdieniu 

Ana subatos'popietį Kazya 
Vaižgis, aplaikęs liūdną žinią 
is Lietuvos ir j ieškodamas Sa- 

vo sielai susiramimo, taipgi, 
atsidūrė Atlantiko pakraštyje, 
net. Ii Xe\v Yorki\ Jis vaikš- 
čiodamas pakraščių, arti prie 
pūtuojančių bangu, ir mesda- 
mas tolų žvilgsnį ant jų, sutiko 
Vincą Rasimą, kuri jis' neper- 
daugiausiai pažino. Čia abudu 
tremtiniu" pradėjo kalbėt apie 

savo tėvynę — Lietuvą, apie 
jos laisvę, ir džiaugėsi, kad jai* 
neužilgo ;jalės sugrįžti. 

j — l ę-iip, Lietuva jau laisva, 
j ir graži ateitis ja laukia. Bet 
kol-ka* tenlygir pa v jiuga lais- 
vų pa žvalgų žmogui. Ten liau- 
dis taip tamsi, ypač tikčjimi.š- 
1;u žvilgsniu, — užbaigė \ aiž- 
gis. n ^ 

— Greitai liaudis pabus ir 
supras tikybinį fanatizmą, —: 

viltingai pratarė Kasimas. 
— Aš šiandien labai liūdną, 

laišką aplaikiau iš Lietuvos...' 
— Kas tokio nepapra.^t''.J 
— Namiškiai praneša, kad 

mano brolis, kuris buvo jau-' 
nas j.* gan apsišvietęs, tapo nu-į 
žudytas. 

■*' ii »iiiiihjijB—gM«aKi——a——r— 

— Bolševiku ? 
c 

— Priešhigai. i'ainsi minia 
j| nužudė.. 

— Rukai? — tiesdamas ran 

ka su popierosii pakeliu, tarė 
Rasimas. 

—...Ačiū. Nerūkau. — Tai 
baisi tragedija! Rašo, buk ir 
narna norėję uždegti. Bet ka- 
reiviai suspėjo minią išvaiky- 
ti 

— Už ką gi j j nužudė? — 

pūsdamas durną perkirto Ra-j 
irimas. i 

\ aižgis nosine nubraukė ųuo 
skruostu ašaras ir pradėjo pa- 
c ak" t i: 

-t— Buvo taip. ]\lan<> brolis 
su tūlais reikalais atsilankė pas 
vietinį kleboną. Jiems iškalbos 

taip išėjo, kad Pranas, mano 

brolis, prieš kleboną išsitarė. 

—• "Jau dvarai pradėti da- 
linti bežemiams, bet klebonu 
valakai dar nepaliečiamybėjė 
tebesi: vi. Lietuvos Valstybė 
turėtu pasirūpinti, kad ir kimi 
iį'ti ūmus šiek-tiek apmažinti. 
Kad jau perversmas, tai turėtu1 
Imti atsakantis perversmas. (ii| 
kas dabar užsiliks nepad:v:biu- 
tas, paskui bus sunku prie i<> 
prisitaikinti.... 

— "Reiškia ?. .. Supran Į 

į'tu. Visas miestas tamsia žino. 

[Tamsta dvasiskijos priešas —• 

bažnyčios priešas!.. Tamstai 
butų geriau s, kad Lietuvoj baž 
nvčių ir kunigu visai neimtų. 
— Ar ne? Taip?... Labai aiš- 
ku... — baisiai u/.sikarščia- 
vęs Įsišoko klebonas. 

— ''Palaukite, kunige. Xe-' 
taip karštai".. — kalbėjo 
Pranas, — "Aš nesakau ir! 

111 1 
nemanau, kad bažnyčių Lieiu-į 
voj nereikia. Jei žm nes to no-1 
ri. kodėl ne? X irs tiesą pasa- 
kius. butų gyriaus, jei '"dabar-; 
tinė teologija" iš Lietuvos pra- 
nyktų. K n L;i nie^ tfer«» 1 >*t :>n v 

čioj išgirstame? Kunigai turė- 
111 žinoti, kad žmonėms reikia 
ką svarbaus, paiu kinanėio is 
sakyklos pratarti, o no baugin- 
ti vien velniais ir pragaru. Y.pa 
tingai Isietuvos gyvent janis, 
kurie per penkis šimtmečius 
šviesos neinate... Ik t ne.tame 
svarba. Aš sakiau ir dabar tu- 

rėjau mintyje, kad reikia np 
mažinti Lietuvos kunigų tur- 
tas ir padaryti aprubežiavim:į 
ant tolesnio praturtėjimo, l ai 

v'skas, ka aš norėjau kunigui 
priminti." 

(Toliau bus) 



iš Amerikos Lietuviy 
Tautines Tarybos 

Raštines. 

^ Posėdis gruodžio 2; iš 
^pranešimų Tarybon: 1) 

Praneša 4-rių Tautų Lygos 
atstovas Jankauskas, .jogei 
ši Lyga prieš Naujus Me- 
tus rengiasi inteikti rezoliu 
cijas Prezidentui ir Kon- 
gresui delei pripažinimo 
Lietuvos, Latvijos, Estoni- 
jos ir Ukrainos neprigulmy 
bes 2) Iš bendro fondų at- 

stovų susirinkimo raportuo 
ja Norkus, kad sutarta Lie- 
tuvos atsiųstas markes par 
davinėti kuogreieiausiai, pa 
sidalinus markių kiekybe Į 
dvi pusi abiem srovėm: L. 
N. Fondai ir Tautos Fon- 
dui. Parsidavinės iki kovo 
1-mos, ir markės bus Lietu- 
voje išmainomos ant pini- 
gų iki Liepos 1-mos š. m. 

3) L. L. Sargų komisija 
(Purvis) praneša, jogei liuos 
noiių Lietuvon važiuoti skai 
čius kasdieną auga. 4) Iš-: 
pild. Komiteto pirmininkas | 
p. Vinikaitis perduoda ka-1 

^belio iš Faryžiaus nuorašą, 
Pjogei Brigados reikaluose 

dirbti, bet neimti žingsnių 
iki vėl žinių nebus gauta. 
5) Iš Washingtono telegra- 
mas, jogei gruodžio 3-čią 
įvyksta Pildomojo Komiteto 
(14-ks narių) ir visų na- 

cionalių organizacijų atsto- 
vų susivažiavimas New 
Yorke sutvėrimui komiteto 
Lietuvos Bonų pardavinėji- 
mui 6) Nuo p. Čėsnulio, var 
dan A. L. Tarybos, užreiš- 
kimas, jogei tautininkams: 
vietos Washingtone nebu-1 
sią, jeigu tulų apyskaitų šie j 
neišmokėsią. 7) Chicagos 
Lietuvių Tarybos praneši- 
mas, jogei: konsulato sėdy- 
ba Chicagoje ji pasiima ap- 
rūpinti; jogei: su "Laisvės į 
Varpo" komisija daromi ta-j 
rymaisi; jogei: Chicago ap- 
rūpintų Washingtono atsto- 
vybės dapildymą, jeigu rei- 

kės; jogei: C. L. Taryba 
reikalauja pilnų apygardės 
teisių nuo A. L. Tarybos. 
|Paryžiaus kabelis: "Lietu- 
viai užėmė Radviliški ir už- 
griebė 200 kanuolių, 2000 
kulkosvaidžių, daugelį amu 

nicijos ir karinės medžia- 
gos. Ruso-vokiečiai yra 
apsupti; Lietuvos kareiviai 
pakirto priešams ketią tar- 
pe Tilžės, šaulių ir paėmė 
gelžkelį ties Taurage ir Ba- 
takiais". (Balutis). 9) Ka- 
belis iš Paryžiaus: "Mel- 
džiami kabeliuokite žinią, 
ar delegacija gali tikėtis, 
kad amerikiečiai pasiųs rei- 
kalautųjų ($25000) pinigų 
Lietuvos valdžiai pagalbos". 
10) L. G. Dr-jos vardu ra- 
se Dr. Graieunas apie din- 
gusius iš R. K. laiškus. 11) 
Ineina nuorašas rezoliucijos, 
kurią pateikė 4-rių Tautų 
Lyga į savo kiekvienos tau- 
tų respublikas delei Kolča- 
ko avanturos išaiškinimo rei 
kalaujančias. 12) Ineina 
minėtosios Lygos susivažia-Į 
vimo darbų aprašymąs-do-į 
kumentas. I 

Nutarimai: 1) 4-rių Tau- 
tų Lygos pateiktoji rezoliu- 
cija ratifikuota. 2) Pildomo 
jo Komiteto ir nacionalių 
organizacijų atstovų susiva 
žiavime gruodžio 3 d. daly- 
vauti- 3) Musų nacionalių 
reikalų sutvarkymui pasiųs- 
ti* Ghicagon pasiuntinį, ku-, 
riuomi nominuota ir išrink- 
ta — p. A. B. Srimaitis, L. 
N. Fondo pimininkas. 4) j 
Dapildyta ir reorganizuota 
Pildomojo Komiteto sąsta- 
tas, palei kuri dabar inei- 
na sekanti 7-ni atstovai: J. 
O. Sirvydas, P. S. Vii Iman- 
tas, V. F Jankauskas, M. J. 
Vinikaitis, V. K. Račkaus- 
kas, P. Norkus, A. Augu-! 
nas. 

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tauti- 

nės Tarybos Sekretorius, 
120 Grand St. Brooklyn, 
n. y. 

Lietuvių Informacijos Biuro Lau- 
saiuioje Atskaita. 

Pagal I ir II Lausannos 
Konferencijų nutarimo p. 
Gabrio Biuras perkeltas iš 
Paryžiaus Lausannon tapo 
reorganizuotas, papildant ji 
naujais nariais. 29-VII-16 
m. Biuro sekretorium liko 
Dr. J. Purickis, kasininku 
VI. Daumantas, Biuro vedė- 
ju-prezidentu pasiliko p. J. 
Gabrys. Sausio mėnesyje 
1917 m. Amerikos Lietuvių 
Taryba pasiuntė Šveicari- 
jon Dr. V. Baltušką, kuris 
inėjo reorganizuotai! Biu- 
ran vice-pirmininku. Kovo 
mėnesyje Pralotas Olšaus- 
kis įstojo Biuran nariu. Iš- 
važiavus Dr. J. Purickiui- A. 
Steponaitis j j pavad:'no, 
likdamas tikru Biuro nariu. 

Be tikrų narių Biure dir- 
bo p-lė Pauvreau —francu- 
zė, kuri savo tikru Lietuvai 
atsidavimu daug pasidarba- 
vo Lietuvos naudai Nuo 
pradžios 1918 m., Biurui be 
platinant savo veikimo ri- 
bas, pasirodė reikalingi vis 
nauji darbininkai. Tam tiks 
lui buvo užangažuoti sekan 
tįs asmenįs: p. Padovani, 
francuzų armijos leitenan- 
tas, kuris šiandien yra fran- 
cuzų misijos nariu Kaune; i 

p. Dr. Ehretas, šveicaras,! 
kuris dirbo prie laikraščio 
"Litauep", kuomet jo u lak- 
toriuti Br. J. Purickis .lei- 
do Lausanną. 

Be viršminėtų asmenų p.! 
Schurmanas, holandas, dar j 
bavosi Biure, verčiant komu i 
nikatas į holandų kalbą, ir j 
kuris savo straipsniais apie i 
Lietuvą daug pasidarbavo 
lietinių vardo iškėlimui Ho- 
landų visuomenėje. Biure 
dirbo nuolatos dvi c! *fty- 
liografi- į 

Biuro veikimas. 

Platesnis Biuro veikimas i 
bus paskelbtas vėliau. Šiuo- 
mi tarpu, likviduojant tą 
įstaigą, atrasta reikalinga 

Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą! 

Lietuvos Valdžia prašo amerikos lietuvių kuogreičiausia 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIEJŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI S IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautine Taryba, priėmė se 
kančia rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį tarp 
Lietttvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams aut 5x/> nuos." 

Ko mums dar laukti ilsiau? Pildykime savo priedermes 
Pirkit© Lietuvos 3onus 

idfaj 

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 cUojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiu.sk tuojaus, su reika- 

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

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT 3TREET BOSTON, MASS, 

Šiuonii užsirašau Lieti.vos Bonų už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčia pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Maso vardas 

Gatvė 

Miestas 

paskelbti plačiajai Lietuvos 
visuomenei, nors bendrais 
bruožai*;, kas to Biuro yra 
nuveikta pustrečių metų bė- 
gyje ir kaip suvartota tai 
įstaigai paskirti pinigai. 
Biuras ieiclo du mėnesiniu 
laikraščiu: vokiečių kalba 
"Litauen" ir francuzų kal- 
ba "Pro Lituania". Tų laik- 
raščių skiltyse buvo ginami 
Lietuvos reikalai nuo užpuo- 
limų iš lenkų, rusų bei vo- 

kiečių pusės. Tie laikraščiai 
rėmė atskiros Lietuvos vals 
tijos idėją ir jos nepriklau- 
somybę. 

Kad išgarsinus Lietuvos 
vardą spaudoje, Biuras už- 
mezgė ryšius su svarbiausio- 
mis agentūromis, per kurias 
leisdavo informacijinio ir 
sensacijinio turinio žinias 
apie Lietuvą. Kiekvienai 
savaitei pripuola maž-daug 
2-3 komunikatos- Jos buvo 
leidžiamos francuzų, vokie- 
čių, italų, anglų ir holandų 
kalbomis. 

Kadangi Lietuvos priešai 
netiktai kenkė Lietuvos idė- 
jai savo komunikatomis. bet 
ir ilgiausiais straipsniais vi- 
sų šalių laikraščiuose, Biu- 
ras, ištikimai stovėdamas 
ant Lietuvos sargybos, siun- 
tinėjo į laikraščius straips- 
nius — atsakymus, reaguo- 
damas tokiu budu į mela- 
gingas apie Lietuvą žinias. 
Beto, jisai rašinėjo straips- 
nius į laikraščius, informuo- 
damas pasaulį apie Lietuvos 
praeiti, dabartį ir ateiti. Tų 
straipsnių ir komunikatų 
kopijos randasi Biuro archi- 
vuose. Pagalios, Biuro na- 

riai darydavo karts nuo kar 
to "interview" su žurnalis- 
tais, kurių pasikalbėjimų 
turinys tilpdavo įžymių visų 
šalių laikraščių skiltyse. 
Komunikatai. laikraščiai 
"Litauen" ir "Pro Litua- 
nia", memorialai ir visos 
Biuro išleistos knygos apie 
Lietuvą buvo išsiuntinėja- 
mos įžymiems visų šalių 
žurnalistams, laikraščiams, 
valstybių atstovams, parla- 
mentarams, senatoriams, ir 
abelnai politikos ir mokslo- 
žmonėms. Kaip vandens la 
šai, pamažėli krisdami, ske- 
lia didelias uolas, taip Lie- 
tuvių Biuras Lausannoje 
savo nuolatiniu judėjimu, 
veiklumu ir šaukimu atkrei- 
pė pasaulio akis j Lietuvą, 
ir šiandien drąsiai galima 
sakyti, kad nėra įžymesnio 
mokslo bei politikos žmo- 
gaus, kuris nežinotų apie 
musų tėvynę, kur jinai ran- 
dasi ir ko jinai nori. Kas 
labiausia stebėtina, kad net 
plačiosios Europos minios 
žino, kad lietuviai nenori 
dėtis su lenkais, skiriasi nuo 

rusų ir veja iš savo laukų 
| teutonų gaujas. Dėka Biu- 
rui Lietuvos vardas įsmigo 
pasaulio sąmonėn, ir vargu 
bent kas atsirastų, kad ga- 
lėtų tą vardą ir vėl palai- 
doti. Rusų pavadinimas mu 

su tėvynės šiam-vakariniu 
kraštu šiandien yra ne kas 
kita, kaip anachronizmas. 

Biuras išleido sekančias 
knygas: 

i 1. La Lituanie et la Gue 
rre Europeenne No. 1 Skai- 
čius 500 pusi. 48. 

2- La Lituanie et la Gue- 
rre Europeenne No 2, skai- 

jčius 500 pusi. 130. 

j 8. La Lituanie et la Guer 
i re Euiopeenne No 3, skai- 

|i3007 pusi, 212. 

(Baš daugiau). 

iUiSMS IS LIETUVOS! 
*— .1 

| Kaso Julijonas Žukaus- 
ikas iš Ukmergės, Kauno 
bub. dėdei Antanui Taral- 
džiui (Raymond, Wash.) 
Gerbiamasai Dėde. 

Nors senai nuo musų esa- 
te atsitolinę, ir nuo savo 

gimtines jieškoti sau lai- 
mės, vienok jusų norai ir 
išsipildė—radote.sau laimę. 
Mes gi pasilikom savo gim- 
tiniame krašte vargti ir var- 

gstame lig šiai dienai, o la-' 
biausia mus nuvargina tas 
karas. Galų-gale, gal ir 
del musų Die\as suteiks lai- 
mę, kurios jieškome. Vargo 
me lig šiolei po svetimtau- 
čių jungu: rusų, vokiečių ir 
bolševikų. Visą laiką turė- 
jom aarbuoties jų naudai; 
betgi neužmiršome ir savęs. 
Ir ištikus gerai progai, ku- 
rioj galėjom pasinaudot sa- 

vo tėvynės labui. Kuris tik 
mylėjo savo tėvynę ir gimtą 
jį kraštą Lietuvą, griebia 
si už ginklo ir stojo prieš 
savo priešus, tvirtai ginklą 
rankoj laikydamas. Ir aš 
taip-pat, būdamas po bol- 
ševikų valdžia, pradėjus 
šaukti į kariumenę turėjau 
nakčia loegti iš namų j Kau- 
ną, kur buvo jau susitaisęs 
būrys lietuvių kariumenės ir 
su pagalba vokiečių lengvai 
bolševikus atstumėm į Uk- 
mergę, o nuo Ukmergės jau 
pasidaugino musų kariume- 
nė ir pabaigėm varyt, be- 
veik vieni, iš savo žemės 

: Lietuvos. Dabar aš esu U k 
mergės mieste komendatu- 
ros raštinėje už raštininką. 

...Dabar, Dievui dėkui, 
Į visi jau randasi namie. Tik- 
tai aš vienas iš namiškių iš- 
ėjau gintų savo tėvynės Lie 
tuvos, kurią taip karštai pa- 
mylėjau, kad nesigailėjau ir 
savo gyvybės padėti. Nors 

! ir žuvo keletas musų brolių, 
bet nesigailėjo savo gyvy-j .bes, nes jie sakė: "geras 

[grūdas, supudamas žemė 

se, išduoda gausingesnį k 
geresnį vaisių'. 

i Šiuomi prašau gerbiamo 
dėdės perduoti geras dienas 
nuo manęs mano krikto tė- 
vui Kazimierui, taipgi ir 
dėdienei ir visoms sese- 

lėms 
Pasilieku jums prielan- 

kus, Julijonas Žukauskas. 
—» / 

"Lietuvoje'' rasite daugiausiai 
ir vėliausiu žinių iŠ viso pasau- 
lio. Skaitykite "'Liętuva". 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS. 
ant Tupu. L*ntg rti-nu 'p Stogams Poplerle 

SPECIALIAI; Maleva malevoj'mjl stuby 15 vidaus. po $150 u> *«lloni 

CARR BKOS WRECK1NG CO. 
J003-J0;9 80. HALSTED STREET, CKtCAGO. U I 

1- v- -r- —*» -r- -r* t* *▼* t* t* t* i~ t* ̂  *»* r. /.; .rr»r>,r>^>r>.rvo^s* 

UBEKTY BONDS 
Mes perkamo Pergalčs Bondus pilna parašytąja A 
verte, ir LaisvSs Bondus pilna pinigine verte. 

al9l"f,'e 1 J. G. SACKHEIM & CO. Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergaiu *335 MILWAŲKEE A VE. 
ir Suhntnniio fl_9 tarp Paulina ir Wnod Sts 

^Žinomas per 25 metras ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų fciųių 

meldžiame kreiptis pas: 

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

, L A. Savaites VAKARUS 
36-tos kuopos vakaras įvyks 

ec. 12 d 
S "1 

■ -Ssžf<W%rf;« H tisą %Jiu 
, MILDOS SVETAINĖJE 

C140 So. Halsted 3t. 

Inžanga dykai. Pradžia 8 vai. vak. 
Ateikite ir išgirskite gražių dainų, deklemacijų ir naudingi] pamokų. Kalbės Dr. S. Biezis, Dr. Zimontas ir kiti. Dainuos p. P. Stogh, P-lė Rudaus- 

kaitė, Juzavitas ir kiti. Kviečia 
S. L. A. 36-ta kuopa. 

CAMELS expertiškas mišinys \s 

parinkty Turkišky ir narni niy. 
tabaky duoda jums tokį cigarete, 
kokį galėjote kada nors pageidauti! 
Tasai mišinys įums genaus patiko, 
negu bent vienas tabakas papra- 
stai rūkomas! 

Jeigu mėgsti cigaretą kurs burnoje 
nepalieka nemalony cigaretinį 
skoni nei cigaretinį atsidavimą, tai 
rūkyk Camels! Jeigu pageidauji 

tokį cigaretą, kurs yra riebus, švelnus ir turi tą tabakinį pilnumą, tai 
rūkyk Camels. 

Išmėginęs persitikrinsi, kad Camels yra vienatini: cigaretai, kurie pilnai atsako jusy skoniui! 
) 

Palygink Camels link kokybės ir užsiganėdinimo su bent kokiais cigaretaic 
pasaulyje nežiūrint jy kainos. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY 



felephone dtovct o-mz 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTAS 

1261 S. HALSTED SI'., CH/CAGO 
Valandos nuo 10 ryw Iki 8 vakar© 

Ned&liomls pagal Butart|. 

Tol Drovftr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTA3 

Valandos: rmo !) ryto iki 9 vak 
Nofliillotnia pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos GatvS*. 

Phone Can^l 257. 

DR. C. K. KLIAUGA 
..Dentistaa.,. 

Naujienu Xame 
.Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 

iki 9 vakare. 
1739 S. Halated S t. Chicago 

Ofisas: Tai. D rovė r 7042 

DR. S. MIKELIS 
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

■ Chlcagoa 4712 P. Ashland Ave 
I Rezidencija V* uo-th Street 

Telephone Prospect 8585 

; \ aland s: 9 iki 12 r' to 2 
iki 4 po piet. 7 ikir) vak 

DR. J. SH1NGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRVKC.AS 

C,yd» kcumatiznir,. Gyflyni;^ Elektriką 
Spccialtfkuma*. 

1229—Wth Ave. Tt I. Oicora 3636 
Ofisą*: 49th Ct. f>rie 13-tns. 

Tclrfo»« Circcri 

DR. M. T. STRIKOLIS 
I,IF.TT7VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. BouUnard 160 
Of. Vai. 10 ryto iki 2 po pict. ir 6:30 
Iki 8.30 vak NedSl. D iki 12 uienę 
Namai: 2914W. 43 st. McKinley 263 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1637 W. 5lma Ir kamp. Marshfiel 
Vnl.: iki i>; Ir 3 iki 4 ir 7 iki 3 

Telefonas Prospect 11 ~>7 

Tetcpbu.i: Yards 1552 

DR. J. KŪLIS 
MLTUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

jydo visokia* li^ai moterų, vaikų ir vyi 
Specialiai KV<lo limpančias, neuas Ir 

paslaptinę vyrų li^n. 
325^ So. Halsted r t., Chlcago, 1(1. 

Phontj: Vardi 155—551 
Rejio'cnca I'hone Drove 7781 

F.A. JOZAPA3T1S, R. Pb. 
DKUG STORE—APT'.aKA 

Pildome VisoldiH Receptus 
3601. 30. FIALSTED S T. GT1ICAGO 

Ui', m. mmm 
IS RUSIJOS 

r-rti iiciuriavu zlnoaui per 16 mt 

tų taupo p»*.yrc* gjruytojaa. 
u <Kuyfl». 

(jydo a&tna* ir cii. or.Mkci liga*, »j 
rų motcn; ir vjukų, pana' uau>*u»U 
metodai. A-K aj u kitokia* eJctrtT* 
brietaiKHk 

Oflaaa h LabojtUrlJa: 1025 W. lltb 
Street, netoli Fink Street. 

; VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, •' 
I 6—8 vakarria. Tclepkonc Canal 3110 
į GYVENIMAS: 3412 S*. 'ialated 3t, 

VALANDOS: S—9 r-v.. tiktai. 

Dr. G. N. Glaser 
Prkklflrooja jaa ft matai 

•149 t. Morgan tt, karti U «t 

•paclallttaa Moterį i iij, Vyrliki, 
ir CLronliktj Ligų. 

Valandos: t—10 ryto, 11—1 w 
plet. t—a vak., NadSl. t—1. 

TELEFONAS YAKD8 M7. 

i'el. Yards 3654. 

Mrs.A.Michnievvicz 
Baigusi Akušeri jo 

kolegiją; Ilgai prak* 
kavusi Den&9ilvatvi 

J03 hoepUaleae. Pa 
sekm'Dgal patanoau 
Ja prie. gimdymo. 
Duodu rodą visokie 
se Hgoae moterim h i 

merginoms 
3113 8o. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 
Chlcagl, III. 

AKU4ERKA 

jnuo » JKi y iyto ir lkl vėlni vacan 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 

kaip namie pasidaryti ir vartoti j 
taisuft va imui degtinės, pr' iunSiam 
už $1. Rugine degtinė, tikrasis lager a 
lus geriau* ės ruSies vynai, gvarantuot 

•'IKRAI GĖRIMAI 
Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma t em< 

degtinę ir tlų, šios formulos (receotail 
yru prisiunčiami pe»- pastą. Pasiskubini 
į raitai. Prisiųskite mums $1. monej 
orderių, pinigais arba pašto ženklia 
Mala. 

ti*/7LLlAM KLAES INSTITUTE 
D E PY. J7 M/LVVAUKE'-. Wf3 

v 

Vietines Žinios 

IŠ L. G. D. VEIKIMO 

Chicagos apskritis L. G. 
D. gruodžio 2 d. savo susi- 
rinkimo nutarė pareikalauti, 
kad Centras L.G.D pasiųstų 
prieš 17 d. gruodžio 1919 

Į m. visus pinigus Lietuvos 

I Raudon. Kryžiui.— 
Centras mielu noru pasiųs 

pinigus prieš 17 dieną gruo- 
džio 1919, jei tik gerbia- 
mas apskritis reikalingąją 
suma pinigų surinks, t. y. 
$10,000.00 Kalėdinės. 

Butų netik Centrui, bet ir 
visiems nariams ir rėmė- 
jams linksma ir smagu, kad 
Chicagos apskritis pasiro- 
dytų nors šį syk vyriškai ir 
pavaiytų agitaciją ir pasi- 

j darbuotų — taip "ščyrai", 
kad prieš 17 d. gruodžio 

! Centro iždas L. G. D. pra- 

jvirštytų "Over , the top!" 
O tą, juk, chicagiečiams ne- 

sunku padaryti! 
Tuo tikslu tapo išsiųsta 

500 laiškų į Įvairius atski- 
rus asmenis, draugystes, klu 
bus ir kuopas ir girdėtis, 
kad kaikurios kuopos, drau- 

gystės ir klubai jau paskyrė 
iš savo iždo — po $100.00, 
po $150.00, o kaikurios i 
draugystės rengiasi ir po 
$500.00 — tai vvrai! Ir dar * 

atiranda žmonių, kurie 
drįsta pasakyti, 'kad lietu- 
viai nesupranta savo reika- 
lų, kad lietuviai nemoka su- 

tartyj gyventi. — 

Broliai lietuviai, jei mes 

pajiegsime prieš 17 d. gino 
džio surinkti $10,000.00' 
Kalėdines Lietuvos Raudo- 
najam Kryžiui, tai mes iš- 
laikysime kvotimus 100 ('r 
labdarybės klausime. 

Vyrai, atsiraitokim ran- 

koves ir valio — pajudin- 
kime žemę: $10.000.00 Ka- 
lėdinės prieš 17 d. gruo- 
džio. — 

Dr, A. L. Graičunas, 
Centro Sekretorius Am. Lie 
tuvių Dakt. Dr-jos. 

TRIS DARBO DIENOS I 
savaitę; 

Chicaga nusprendė turė- 
ti tik tris darbo dienas ir 
šešias valandas, nuo pietų 
iki 6 vai. vakro, į dieną 
kaipo biznio laiko. Mat, 
merkuras jau nusileido že- 
miau zeros, gi angliakasiai 
kovodami už pagerinimą 
savo būvio dar nemano strei 
ko baigti ir lysti į mainas^ 

I kad sušildyti šalančią Chi- 
k'agą. 

Chicagos industrija su- 

mažėjo ant penkios dešim- 
tis nuošimčių. Subatos va- 

kare krautuvėms uždrausta 
pardavinėti ir paprastomis 
dienomis leista tik šiešias 
valandas biznį daryti. 

Jeigu kas nepaklausys ku 
ro komiteto įsakymų, tą 
baus federalė valdžia. Tie- 
sos padalytos, kad tokis 
žmogus turėtų buti nubaus- 
tas ant metų į kalėjimą, ar- 

Į ba $5,000 užmokc3ties. 

GATVEKARIU KOMPA- 
NIJOS PELNAS. 

! 
j Majorui Thompsonui be- 
sitengiant sugrąžinti seną 
gatve ̂ ariu fėrų kainą, pa- 
aiškėjo, kad Chicagos gat- 
vekarių kompanijos nuo 

1907 m. iki sausio 31 d. š. 
: metų, t. y., į dvyliką metų 
imdamos po 5 centus už fė- 
rą turėjo pelno $91,652,786. 
Vakar teisme delei 5 centų 

fero tas pelnas buvo pasta- 
tytas, kaipo faktas, kad 

Igat. kompanijos ir po sena 
kaina perdaug pelnė ir tode- 
lei gatvekaiių i'gras privalo 
buti tik 5 centai. 

WEST SIDE. 

Kun. Bučio prakalbos. 

Gruodžio 7 d. McCormick 
svet., 2530 Blue Island ave. 

kokis ten komitetas paren- 
gė kun. prof. P. Bučii.i pra- 
kalbas, pirm kurių ant pla- 
katų buvo pažymėta: "Kas 
tau rupi faktai ar svajo- 
nės?" Žmonių buvo prisirin- 
kę skaitlingai. Vakaras ėjo 
pilnoj tvarkoj. Tik gaila, 
kad kun. Bučio kalba, arba 
tie "moksliški faktai" buvo 
persilpni. Trumpai kal- 
bant, visa jo kalba išimti- 
nai buvo senovės žmonių 
svajiOnės-sap«nai. Nes jis 

"faktiškai" prirodinėjo, kad 
ten ir ten randasi "cudau- 
nųs" šaltiniai. Jeigu šian- 
dien ka^n pasitaikintų atras 
ti vandens šaltinius, tai kal- 

bėtojo "faktai" nepatikrin- 
tų, kad jie yra stebuklingi. 
Taipgi buvo rodomi paveiks 
lai, iš Francuzijos. Žinoma, 
tokie, kurie sukelia žmonė- 
se klerikplišką jausmą. 

Šarka. 

BRIDGE PORT 

Draugyste Saldžiausios 
Širdies Viešpaties Jėzaus 
laikė prpšmetinį susirinki- 
mą, gruodžio 7 d., P. Wod- 
mano svfetslifnėj 33-čios ir 
Lime gatvių. Šioji dragy's- 
tė gyvuoja nuo 1899 metų, 
turi apie du šimtų narių ir 
turto suvirs keturis tūkstan- 
čius dolarių. 

Besvarstant draugystės 
reikalus, likos pakeltas klau 
simas kaslink Lietuvos gel- 
bėjimo. Pasitarę nariai nu- 

tarė paaukoti $25.00 iš ka- 
sos ir parinkta nuo narių 
susirinkime. 

Po $5.00 aukavo: Iz. Pu- 

pauskas, J. Rupslauskis. 
Po $2.00: Rap. Milasauskas, 
St. Šimkevičia, $1.30 — J. 
Antanaitis. Po $1.00: A. 
Urobnas, A. Lechavičia, A. 

Akromavlčia, J. Jokabonis, 
J. Byanskis, A. Misevicia, 
A. Bugališkis, K. Veidma- 
nas, J.' Peckus, V. Totulis, 
K. Budvitis, C. Norkus, St. 
Jasiunas, V. Vanapas, A. 
Jasilonis, J. Bartkevičia, P. 

Slreckis, L. Izdonis, J. Ru- 
datis, Kaz. Vitas, D. Čer- 
nis, V. Valiulis, P. Tamošai- 
tis, A. Černis, I. Benečiu- 
nas, A. Vilkis, P. Yakštas, 
A. Mosteika, B. Butkus, J. 
Gaubas. 

Smulkių aukų surinkta 
į $4.62, kas sudaro išviso 
80.00 dolarių, kuriuos drau- 
gystė nutarė pasiųsti Lietu- 
vos Taikos Delegacijai į Pa 
ryžių, kad perduotų Lietu- 
vos Raudonajam Kryžiui, 
i Buvo rinkimas naujos 
; valdybos del 1920 metų. Iš- 
rinkta B. M. Butkus pirmi- 
ninku, kuris pirmininkauja 

| toj draugystei per daug me- 

;tų ir gerai tvarko jos rei- 
kalus. Antanas Mosteika— 
nutarimų raštininku, Jonas 
A. Martinkus — finansų 
raštininkų, Jonas Bijanskas 
—kasierium. Kasos globėjai 
!— Jonas Adomatis ir An- 
tinas Valiulis. 

DraiTgyste laiko susirinki- 
mus kas pirmą nedėldieni 

kiekvieno mėnesio 1-mą vai. 
[po pietų, P. Wodmano sve- 

tainėj, 33-čios ir Lime gat- 
vių. Valdyba. 

I X( i ALIOTI XIS iŠ 
y\i\y vokko. 

Šiandien po pietų, kaip pra- 
nešta telegramų, prilmna Chi- 
eagon iš Xc\v NVvrko gerb. I'. 

J. Žl'RIS, kuris esas išrinktas 
pasitarimui su ehicagieėiais la- 
bai svarbiame Lietuvos reikale. 
Turės Imti ūmai sušauktas su 

sirinkima*. 

ROSELAND, ILL. 

Susivienijimo Amerikos! 
Lietuviu Kareiviu 4-tos kuo! 
pos gruodžio 6 d. buvo' su-1 
rengtos prakalbos, Strimu-, 
lių brolių svet. 

žmonių susirinko skait- j 
lingas būrys. Nors oras bu-j 
vo štaltas, bet žmonių šir-i 
dįs pasirodė karštos. 

Laikui bėgant, kareivių į 
pirmininkas perstatė kalbė-į 
tojus. Pirmas kalbėtojas bu-, 
vo J. Kūlis, antras J. Zam-, 
kus, trečias P. E. Garsus 
kalbėtojai buvo iš Chica- 
gos, kurie labai gražiai nu- 

kalbėjo ir publiką pasiro- 
dė labai užganėdinta. 

Kalbėtojai kvietė vieus 
kuoskaitlingiausiai prisira- 
šyti prie tos organizacijos 
ir, kad paremtų savo tautą. 

Po prakalbų pirmininkas 
užkvietė publiką pristoti 
prie tos ogranizacijos, ir 
daugelis prisirašė. 

Taigi visi nariai, ir tie, 
kurie pristojote ir kurie dar 
norite įstoti, nepamirškite 
ateiti į priešmetinį susirin- 
kimą, kuris Įvyks nedėlioj, 
gruodžio 14 d., 1:00 vai po 
pietų, Visų Šventi; Mokyk- 
loje po šeštu numerių. Su- 
sirinkimas labai svarbus, 
nes yra daug svarbių reika- 
lų del apsvarstymo. 

Narys ten buvęs. 

TOWN OF LAKE. 

Balto Dobilo L. P. Klu-j 
bas laikys savo priešmetinį ! 
susirinkimą gruodžio 12 d., 
S vai. vakare p. J. J. Elias 
svetainėj. Bus rinkimas nau 

jos administracijos ir t.t. 
Ptašt. W. Sharka. 

CHICAGOS LIETUVIU I 
TARYBA. 

Pildančiojo Komiteto Ta- 
rybos (21 nario) susirinki- 
mas atsibus pėtnycioje, 

gruodžio 12 d., Wodmano 
svet., 33-rd & Lime st., 8 
vai vakare. Nariai malo- 
nėkite atsilankyti laiku, nes 

turime daug svarbių reikalu. 
B. Butkus, Pirm., 
J. P. Evaldas, Sekr. 

ŠERNO DRAUGU BURE- 
LIS 

Laikys susirinkimą Ket- 
verge, Gruodžio 11 d. 8 vai. 
vakare, "Lietuvos" svet., 
3249 So. Morgan gatvė. 

Šiame susirinkime bus 
renkama veikiantysis ko- 
mitetas ir bus priimami nau 

ji nariai. Norinčius prisi- 
rašyti arba arčiau su Šerno 
Draugų Būrelio darbu susi- 

; pažinti, kviečiame atsilan- 
kyti. Dr. K. Drangelis. 

Pajicškau kambarį? ant North 
Sides, prie mažos šeimynos 
kambaris turi buti apšildo- 
mas. Kas turite toki kambarį 
malonėkite pranešti greitai 
šiuo adresu: F. J. M. 

2017 St. Paul A ve. 

IŠKALr»IX(ilAi:SIAS 
ARGl'MKNTAS. 

\ isi argumentai. kokius tik 
išdirbėjai gyduolių guli priro- 
dyti publikai kaslink gerumo 
puikumo gyduolių, nėra taip! 
iškalbingai kaip tie neprašyti j 
laiškai, kur ii? plpaukia iš visų 
kraštu šios šalie? kalbėdami 
paprastu negudriu butlu apu 
geruma ir pasekmingumą Tri 
nerio gyduolių." Xov-I.apkr. 
2. lcilO Eracken, l'a. Aš ir ma 

no kaimynas apreiškiame j )g 
American Elixer o f Bitter 
\\ ine yra labai geros gyduolės, 
jos greitai suteikia palengvi- 
nimą nuo viduriu kentėjimo.| 
Jos Roman ski" "Xov.-Lapkr.| 4, S\vartz C'reek, Mieli. Trine-, 
rio American Klixer of 1 »iitei*j \\ ine veikia stebėtinai pasek- 
mingai Visa mūsų šeimyna va? 

toj a šias gyduolės Jos. Cajka. 
Jūsų vaistininkas užlaiko tai 
savo sandelyje. Jeigu kyšuli ar 

ba šalti reikalauk Trinerio 
Cougli Sedative gyduolės. J. 
sepli Triner Omipany, 1333- 
43 So. Ashland A ve. 1 Jiicago. 
111. 

TiiMYKITK AGKNTAI! , 
Ant pardavimo didelis skari | lius. lietuvišku knygų už nu- > 

mažinta akina. Atsišaukite tur 

jaus: 
S. P. Tanis & Co. 

31 Rast. llith St. Chicago, 111 
1 

Ant pardavimo 4 lotai nau-' 

j j lietuvių kolonijoj Morgan 
Park. labai gražioj vietoj ir 
su visais įstatymais. Parsiduo- 
da labai pigiai $800.00 už vi- 
sus 4 lotus. Lotai turi Imti par 
du ti kuo greičiausia. Atsišau- 
kite tuoj aus. 

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

rtus nn angį aus. 

Tuojau3 užsisakykite ptr mišką ge 
ro tei h ingo medaus 5 svaru vicdrukas 
$1.80 su pristatymu j namus. Chicago, 
111. 

Kiek viedruku jums reikia? Adreso 
\V. Strygas General i', f. O. 

Chicago, 111. 
Ypatiškai galite gauti šiost vietose 

K. Markuckas 2123 W. Coulter St., 
Prie A. M. 3022 W. 40tli St. ant antru 
lubu. 

Pajleškau broliu Vinco ir Benjami- 
no Stoneiku ir sesers Antoninos Sto- 
neiklutės po vyrų Rudaitienės. Paeina 
suvalkŲ gub; Griškabūdžio parap. Vid- 
girių kaimo. Pirmiaus jie gyveno Wil- 
kos Barrt, Pa.,o dabar nežinau kur. 
Meldžiu jŲ pačiu ar kas apie juos žino 
atsišaukti šiuo adresu: 

Mykalina Vytlenė. 
831 W. 37tb Plaee. Chicago, 111. 

VALENTINE DRESSMA- 
KING COLLEGE 

Mukiu* mūvimo čirpimo, dbnignlng 
iienomli ir vakarais d§l biznio it 

aamŲ. Paliudijimai Išduodant ir n* 
•oh parūpinamo* dykai. Atsilankykite ; 
rba raiyklte, o mfs pasiRtwigsirri« 

•atnlktj lumu oatvima 

2407 \Y. Madison Si. 
Sara Patek, Principal 

REIKIA PAGELBOS 

REIKIA MOTERŲ IR 

MERGINŲ. 
Prie lengvo darbe, sotuoti 

sėklius Gera mokestis. 
LEGNARD SEED CO. 

228 W. Kenzle St. 

REIKALAUJAMA flngMų malnto 
rlu su šeimynomis ir nevedusių j Ken 
turky vufštijų. Didelis užmokestis, ui 
gavimq. darbo nereikia mokėti. Streikij 
uėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street J 

I 

REIKIA 
MERGINU IR MOTERŲ. 

RINKTI PUPAS. 
Švarus kambarys. 

moka nuo $15. iki $18. 
K a1'p nuvažiuoti: linkite i 

Cieariug karą prie Archer Li- 
mits iki Austin A ve., arba 63- 
čia ir Austin kara iki galo. 
THE KIM Ii AL L MARTIN- 

DALE CO. 

REIKIA MERGINI'. 
Prie lengvo dirbtuvės darbo. | 
Geros darbo salveos, eera vie-i 

v *. 
ta gera ateitis. Atsišaukite: , 
AMERICAN ELECTRICCOj 

6401 Si >. State St. 

Pajieškau savo moteries Marijonos į 
šušienės. kuri atsiskyrė nuo manės 

Liepos 20, 1!>18. paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių paV Girdiškės parap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
jona Baikauskaitč. Atsišauk laike 30 
dienų, po to laiko nebeatsisauk dau 
giaus. kud nebūtų klaputo. Juozapas; hii.su;?. 1517 — 49th Ave., Cicero, 111. j 

KENTĖJO 10 METU 
VIDURIŲ LIGA. 

Dabar sveikas. Turi gera 
apetitą ir viską valgo be ma 

žiausios baimes. 
Aš sirgau per ilga laika. Tu 

rėjau pritvirtini, užkietėjimą, 
katarą ir iktokius skausmus ir 

kentėjimus. Mėginau visokias 
gyduolės, ėjau prie geriausiu 
daktaru, bet niekas negelbėjo. 
Pagaliau aš tai nusilpau, jrfg 
negalėjau nieko dirbti ir ma- 

no nervai taip pairo, jog nega 
Įėjau miegoti. Likau be vilries 
ir nežinojau ką daryti. H e t kas 
kokiu budu man teko išgirsti 
apie Šv. Bernardo gyduoliška 
žolinę ir gavęs aš pradėjau ja 
gerti. I trumpą laiką aš pasi- 
taisiau, ir dabar jauėiosi svei- 
kas. Ta žoline manę išgydė. 

Todėl jeigu kas nors ligą ski 
lvio, inkštu arba viduriu tegul 
geria gyduoliška .Šv. Bernarde 
žolinę. Ji turi labai priimnu 
skonį ir pagelbsti labai greitai. 

Siusk $1.12 už vieną pakeli, 
arba $5,00 už 6 pakelius šiuo 
adresu: St. Bernard Gardens 
D-22 New Orleans, Ta. ir jie 
prisius jums su paaiškinamais 
kaip sutaisyti ir kaip gerti. Pi-j 
nigus grąžisime atgal jeigu ta: 
žolinė jums negelbės. Išsimoka 
pabandyti. 

Kurie norite, kad jūsų biznis 
augtų, garsinkite* ''Lietuvoje" 

NESTREIKUOKITE! 

Kam dirbti Uitam jeigu gali bufc 
pats sau ponu, išmokdamas l>arbarys_ 
U*s amatą i trumpa laiką, as amatas 
tai pravers net jeigu grįsttumei i savo 

tėvynę. Del platesnių žinių rašyktto 
pas: 

NOSSOKOFP'S INTERNATIONAL 
RARMER SCHOOT* 4" 

12<»2 Penn A vo., Pitinhiirgh. Pa 

DR. I. E MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 2180 

Chic.agns ofifit.s: 4515 S. \Vood Str 
Tik Kotvergo vak. nuc 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723 

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAI ik CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

3114 W. 42nd S7'., CHICAGO, ILL. 

Phone fioulevard 2160 

Dr. fl. J. Karalius 
U23TSENEJUSI08 

L I G O t 

Valandos: 9 Iki 12 Ir 4 Iki 9 
vakarais. 

33C3 SO M3RGA& STREET 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomacb Ritters yra prt 

pažintas \Vashingtone, D. C. u2 tikr} 
įr geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučias vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salut^s 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, airi. kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos. $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Saiute Bittėrls iš šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedu, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gaut', kiekvienoj aptitfcoj, o 
jeigu negali jauti, ta prisiųsk aoijėy 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymų kiek r<»lkalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistu. 

Pasarga: Rcikalnudan?' pri?iųskit 
tikrą ir ai.^kų savo antrašą ir raš.'kit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. DALTRANAS CO., 

616 W. 31 si S t., Chicago, II1. 

Severos Gyduoles užlaiko 
."seimynos sveikata. 

flj ĮjįĮj ( 

Gaukie kopija Severos lietuviuko kaleo* 
dorinus 1920 metams savo aptlekoje. arba 
pnmSyk ir pareikalauk tiesiog nuo mug. 
liaunamas dovanai! 

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

Severa's 
Balsam for Lungs 

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

W. T. SEVERĄ CO. 

CĘDAR RAPIDS, IOWA, 

Pranešimas Visiem Ciiicagiečiam 
Delei trukumo kuro sulyg insakvmo valdžios 

rengiama operete 

"Kornevelio Varpai" 
Aryan Grotto Temple, 8 S. Wabash A ve., Gruodžio 14, 1919 

yra atidėta ant Gruodžio 21,1919 
Tikietai geri tie patys, Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskr. Choras. 
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