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Joffre ir Petain paskirti 
bolševiku puolimui 

atremti. 
•' 

Ukrainai prašo talkininku i 
pagelbos. 

JOFFRE IR PETAIN PA- 
SKIRTA BOLŠEVIKU 
PUOLIMUI ATREMTI. 

Paryžius, vasario 1 J. — 

Pranešama, kad kares mi- 
nisteris Le Fevre rengiasi 
siųs'.i maršalus Joffe ir Pa- 

tain'ą vieną Varšavon, kitą 
Bucharestan, kad suteikus 
pagelbą lenkams ir iumu- 

nams jų kariuose žy- 
giuose prieš bolševikus. 

Rumunijos, premjeras Vai 
da Vaivocl tik?ką atvyko iš 
Paryžiaus Londonan parei- 
kalauti iš Lloyd George, 
kad jis pasiųsti] ginklus ir 
šovinius ir suteiktų paskolą, 
žadėdamas kovnti prieš bol 
ševikus, jei talkininKai pri- 
pažins Besarabiją, privers 
jugoslavus atsižadėti savo 

reikalavimų Banato Temes- 
varo ir paragins p. "VVilsOną 
priimti upę Theissą kaipo 
Vengrijos sieną. 

Gen. Avaresco, pagarsė- 
jęs rumunil didvyris, liepia 
taikytis su bolševikais ir rei- 
kalauja paleisti rumunų ka- 

' riuomanę, todėl Rumunijoje 
tapo apskelbtas karės stovis, 
kad galima butų suvaržyti 
laikraščius ir areštuoti kal- 
bėtojus. 

Vaida Voivod kviečia 
francuzų karinį didvyrį Bu- 
charestan, kurio buvimas 
ten, jis mano, sužadinsiąs 

-norą kovoti „u bolševikais. 
Voivod žadėjo veikti prieš 
bolševikus, jei lenkai veiks, 
todėl maršalai turėtų buti 

pasiųsti į abi vieti. 

UKRAINAI PRAŠO; TAL- 
KININKU PAGELB05. 

Vienna, sausio 31 d. — 

per Paryžių. — Vietos uk- 
rainų misija prašo talkinin- 
kų pagelbos gen. Pavlenkai, 
kuris paėmė Odesą, sakyda- 
mi, kad dabar yra paskuti- 
ne valanda stoti į kovą prieš 
bolševikus, vienok nėra dar 
velu. 

Ukrainai sako, kad jei 
talkininkai pasiutų namon 

80,000 ukrainų, kurie dar 
vis tebelaukiama karės, be- 
laisviais Italijoje ir 20,000 ki 
tur, su aptaisymu ir amuni- 
cija jiems, tai, esą, galina 
butų sumušti bolševikus šį 
pavasarį, bet jei anglai, fran 
cuzai, amerikonai, ar kitos 
spėkos išliptų ant Rusijos 
žemės, tai jos praloštų, nes 

negalima svetimšalių pa- 
remti. 

Nori nuėmimo blokados. 
Taipgi prašo talkininkų 

nuimti blokadą nuo tikrai- 

rnos, kuriąja francuzai ir an-į 
glai draudžia siųsti net vais 
tus, ačiu kam viešpatauja 
epidemijos karštinių ir in- 
fluenzos. 

Jie sako, kad jei lenkų 
kariuomenė vedama gen. 
Hallero butų ištraukta už- 
ėmimui šiaurinio fronto, o| 
jkrainai jei užimtų pietinį' 
frontą, tai butų galima pa-; 
daryti siena, kuri išgelbėtų1 
[Lenkiją, Č.eko-Slovakiją, 
! Vengriją ir Rumuniją. 

% 

SERBAI BOIKOTUOS ITA 
LIJOS IŠVEŽINIUS., | 

Belgradas, sausio 28 d.' 
| (Pavėluota). — Ultimatu- 
mas/ cielei adriatinių ginčui 
iššaukė didelį nusistebėji- 
jmą serbuose, kadangi Ser- j 
|bija visuomet buvo ištikima 
|talkininkams ir pasirengusi, 
kiek galėdama, susitaikyti 
su jų reikalavimais, 

» 

Fiuminis dalykas eina 
prie galo. Paryžiaus konfe- 
rencijos pasiulinimas pada- 
ryti Fiume ir Zarą nepriklaa 
somais uostais po tautų ly- 
gos kontrole sutinka jugo- 
slavų valdžios pasipriešini- 
mą, nes tas, drauge su "ko- 
ridoriumi," kurį Italija tu-1 
rės pajuriu nuo Fiumės, at-į 
kirs Jugoslaviją nuo Adria- 
tinės juros. 

Sumanymas padaryti Ža- 
rą nepriklausomu miestu, 
kuris turi til: M,000 gyven- 
tojų, yra skaitomas klasta. 

Pagal naują patvarkymą 
vieninteliais miestais, pasi- 
liekančiais prie Serbijos, 
yra Kattaro ir Spalato, bet 
priėjimas prie jų gelzkeliu 
iš Serbijos yra sunkus del 
augštų kalnų. Jugoslavija 
tvirtina, kad ji šiemet nužu- 
džius $100,000,000, nes ne- 

galėjo išveižti del pajūrinių 
uostų stokos. 

Bet kaip ten šitas klausi- 
mas ne butų išrištas, apie 
ginkluotą susirėmimą nega 
li būti nei kalbos. Serbija, 
suvargusi per aštuonis me- 

tus karės, negali eiti naujon 
karen. Nusileisti gi ji ir ša- 

mano; taigi vietoj karės 
ginklais, žada vesti ekono- 
minę karę su Italija: boiko- 

jtuoti Italijos išvežimus. 

LENKAI MOBILIZUOJA 
KARIUOMENĘ. 

Varšava, sausio 31 d. — 

Delei bolševikų besiarfcini- 
mo tapo pašaukta karinėn 
tarnvbon vyrai gimusieji 

'1900 ir 1901 m. 

Lenku kariuomene 
gauna 100 vagonu 

Amerikos daiktu. 
Paryžius, sa vairo 1 d. — 

Šimtas vagonų karės daik- 
tų, nupirktų nuo Amerikos 
kariuomenės, pribuvo Len- 
kijon kareiviams. Skalbi- 
nius, kojinius ir seterius 
parūpino Am. Rauti. Kry- 
žius. 300,000 naujokų kuone 
visiškai aprūpinti Am. Ka- 
riuomenes uniformomis. 
Lenkų kariuomenėj yra 70, 
000 Amerikoje gimusių, ar 

patapusių Amerikos pilie- 
čiais lenkų. 

52,064 IŠĖJO IŠ S. V. KA- 
NADON per metus. 

Ott.awa, sausio 31 d. — 

Pagal * šiandien pagarsintus 
valdžios pranešimus 1919 
m. daugiaus kaip 25,000 
žmortių ūkininkų klesos ap- 
leido Suv. Valstijas ir apsi- 
gyveno Kanadoje. 

Suv. Valstijos davė 50.064 
žmones — mažne pusę viso 
Kanados ateivių skaitliaus. 
Jie atsigabeno su savin daik 
tų už $18,419,40(T. 

Viso ateivių per metus bu 
vo 117,533, — 134 nuoš. 
daugiau neg" 1918 m. Bri- 
tanijos salos -v"e 57,251 
ateivį. 

Alberta patraukė ameri- 
kiečių daugiau negu kitos 
provincijos — 13,833. Kito- 
se provincijose ateivių ap- 
sigyveno sekamai: Ontari- 

jo], 12,093; Saskatchewane, 
8,672; Ouebece. 6,617; Ma- 
nitoboj, 4,465; Britinej Ko- 
lumbijoj, 3,361; pamario 
provincijoj, 2,593; Jukono 
teritorijoje, 140. 

Daugiau kaip 20,000 įmo- 

nių visokių tautybių tapo 
neįleista pernai metais delei 
jų negalėjimo atitikti atei- 
vybės įstatymų reikalavi- 
mams. 

ANGLAI SUĖMĖ 600 UŽ- 
PUOLĘ ANT SINN FEINŲ 

Dublin, saušio 31 d. — 

Šiardien Anglijos karinės 
valdžios padare naujus už- 
puolimus ant airių organiza- 
cijos Sinn Feinų visoj Airi- 
joj. 

Vakar vakare pranešta 
apie suareštavimą 600 žmo- 
nių. Iš tų vėliaus tik kelis 
paleido. Buvo areštuojama 
ištisomis šeimynomis. Sinn 
Feineriai sako, kad užpuo- 
limai visiškai nedavė val- 
džiai pageidaujamų pasek- 
mių, jei jos noru buvo nu- 

smaugti toji organizacija. 
Šį vakarą Dublino įlan- 

kon atplaukė karlaiviai, me- 

nama, tuoju tikslu, kad ka- 
linius gabenus per Airių ju- 
ras į Wormwoodo Scrubbs'o 
kalėjimą. Kaliniai sugaben- 
ta Dublinan specialiais trau 
kiniais. Darbininkai nutarė 
eiti su sinn f emeriais išvis- 

| • 

no ir yra kalbama apie vi- 

suotiną streiką. 

SENIAUSIAS STABMELDYS VIRTO KRIKŠČIONIU. I 
A 

i 
Indijonas nežinomos gentės ir kalbos "Geltonasis 

Dangus," turįs daugiau kaip 130 mėtų amžiaus, pasku-! 
tinis nekrikščionis EI Cajon'o diecezijoje, Californijo-I 
je priėmė krikščionybę. Kitam indi jonui reikejo gyven-i 
ti su juo metus laiko iki jis išmoko jo kalba, paskui ki-; 
tus metus reikėjo praleisti beaiškinant jam apie krikš J 
čionybę. Jis niekuomet nebuvo dėvėjęs drabužių; pir-| 
mutinę eilę drabužių jis gavo po krikštui. 

SUSIRĖMIMAS ABIEJUO- 
SE BUTUOSE DEL PA- j 

SKOLŲ EUROPAI. 

Washington, sausio 31 d. 
Šiandien tarp atstovų buto 
republikonų komiteto narių 
Įmonėms ir badams surasti 
ir republikonų komiteto ista 
tymams leisti kilo aštrus gin 
čas kas del ingaliojimo pa- 
tskolų Lenkijai, Austrijai ir 
Armėnijai. 

Tuo patlm laiku buvo iš- 
reikšta pasipriešinimas se- 

nate tolesniems skolinimams 
kokiai nebūk Europos šaliai. 

Senatorius Smith (Dem., 
Ga.) užvedė ginčą intrauk- 
damas rekordan surašą, pa- 
rodanti, kad užsienio val- 
džios skolingos Suv. Val- 
stijoms $275,000,000 vienais 

pališkiais. 
y 

Kitas demokratas, sena- 
torius Walsh iš Montanos, 

[pasakė, kad nekurios įsisko-! 
ilinusios šaly> leidžia baisias! 
! sumas pinigų kariniams ir j 
| laivyniniams prisiruošimams Į 
ir senatorius Phelan (Dem. 
Gal.) užreiškė, kad jis prie- 
šingas tolesniems kredi-! 
tams, kadangi Suv. V aisti- Į 
įjos, nepatvirtindamos taikos] 
sutarties, r.ejsteige savo ža- 

dėtos naujos pasaulinės tvar 
kos ir dabar Amerikos pini- 
gais Europa atstatoma tais 
pačiais senais netikusiais pa 
matais. 

Senatorius Phelan pasa- 
kė, kad europinės šalys, ypa 
tingai Anglija, panaudoja 
iš Su v. Valstijų paskolintus 
pinigus save žibalo reika- 
lams plėsti. 
Kiek galima matyti pilnas 

komitetas įmonėms ir bū- 
dams surasti sutiks patarti, 
kad butu ingaliota paskola 
$50,000,000. 

APKALTINO 37 I. W. W. 
NARIUS. 

Chicago, III, sair., .31 '1. 
Šįryt kriminaliame teisėjo 
Crowe teisme slaptai išnešta 
apkaltinimas prieš 37 I. W. 
W. unijos narius. Slaptu- 
mas buvo daromas tuoju 
tikslu, kad nedavus kaltina- 
miems progos kaucijų užsi- 
statyti ir sukišti juos į ka- 
lėjimą. Tuoju laiku, kada 
apkaltinimas išnešta prieš j 
juos, jie kitame teisme pas 
teisėją Hugo Pam buvo pa- 
šaukti teisintis clel valstijos 
prokuroro Koyne'o kaltini- 
mo jų. Taigi jiems beišei- 
nant iš teismo valstijos šeri- 
fo padėjėjai ir policija lau- 
kė jų suareštuoti, bet teisė- 
jas Pam suniekino jų tą 
žingsnį ir pasakė, kad jie 
būdami jau po kaucija turi 
teisę atnaujinti ją ir buti 
laisvais. Taigi suareštuotieji 
palaikyta teismo prieškam- 
bary j iki atėjo jų kaucinin- 
kai ir pasirašė po naujomis 
kaucijomis. 

Tarp kaltinamų yra bu- 
vusis organizacijos raštinin- 
kas kasininkas W. D. Hay- 
wood ir dabartinis rašt.- 

kasininkas Thomas White- 
head. 

BOLŠEVIKAI TIES RU- 
MUNIJOS VARTAIS.. 

Vienna, sausio 28 d. (Pa- 
yėluota). — Telegramos iš 
Budapešto praneša, kad bolj 
ševikai laukia pasienyje 
siūlyti Rumunijai taikos iš- 
lygas. Jei išlygos bus at- 

mestos, sakoma telegramoje, 
tai sovietiniai kareiviai eis 
ant Rumunijos. 

Abejoja Odesos puolimų. 
Londonas, sausio 31 d.— 

Vietos oficialai visai benori 
tikėti pranešimu, apturėtu 
vakar per Vienną, kad uk- 

Lietuvos valdžios suareštavo 
kims su netikrais 

S. V. pasportais 
Londonas, sasario 1 d. — 

Oficialiuose rateliuose sako 
ma, kad bolševikų agentai 
nešiodami žinias apie sensa- 

cingus ir plačiai daromus 
bolševikų 'pienus, ilgą laiką 
kelia/vo tarp Berlino ir ta- 
rybų Rusijos su netikrais 
pašportais. Jų pašportuose 
buvo sakoma, kad jie esą 
delegatai Amerikos Raudo- 
nojo Kryžiaus misijos Ber- 
line ištyrimam's daryti kas 
del apsimainymo vokiečių 
belaisviais Rusijoje. 

Lietuvos valdžios susekė 
šitą klastingą keliavimą ir 
daugybę suareštavo. 

Du vyrai su Raudonojo 
Kryžiaus pašportais prisipa- 
žino veikę komunistų labui. 
Viena moteris su tokiu jau 
pašportu, kuri veikė iš Daiųr 
pilio, pasisakė, jog jai buvo 
Įsakyta perduoti dokumen- 
tus žmonėms, kurių ji nepa- 
žįstanti. 

\ * 

Du svarbas suėmimai. 
Svarbiausiais su įminimi 

buvo du vyrai keliaunajtie- 
ji i Maskvą per Berliną. Jie i 
nešė laiškus paslėptus kak- 
laraiščiuose. Vienas jų buvo 
vokietys ir-Vokietijos nepri- 
klausomųjų socialistų na- į 
rys. o kitas buvo šveicaras,! 

priklausantis prie kraštuti- 
nes organizacijos, vadina- 
įmos Šveicarijos Jaunųjų 
Socialdemokratų organiza- 
cija. 

Vokietys turėjo laišką 
nuo spartakų organizacijos 
perdetinio Vokietijoje i ru- 
sų bolševikų užsienio reika- 
lų ministerį čičeriną. Laiš- 
ke buvo su išrugojimu už- 
ginama, kad Vokietijos 
spartakai yra priešingi Ru- 
sijos bolševikams. 

Jame buvo pasakyta, kad 
Kari Radek (bolševikų agi- 
tatorius, kuris nesenai aplei- 
do Berliną) gali paliudyti, 
kad rašė jas užjaučia komu- 
nistams. Toliaus rašė jas sa- 

ko,'kad jis daro pienus su 

Rusijos bolševiku Zinovje- 
vu komunistų propagandai 
skleisti visuose pasaulio 
kraštuose per specialius kur 
ierus iš Berlino. 

Šveicarijos kuneras nese 

laįšLą nuo Berno kraštuti- 
niu socialistų organizacijos 
raštininko pas bolševiku 
laikraščio redaktorių Mask- 
voje. kur sakoma, kad gau- 
ta bolševiku literatūra iš 
Maskvos, kuria vjis daug pa- 
sinaudojęs, ir prašoma clau- 
giaus. 

rainai bolševikai paėmė. 
Odesą. 

Oficialė diplomatine te- 
legrama iš Odesos datuotai 
saus. 29 d. sako, kad yra1 
laukiama, jog bolševikai j 
bus Odesoje už 7—10 die- 
nų, sprendžiant pagal jų ėji- 
mo spartą. Tub tarpu gen.! 
Schilling, komanduojantis1 
Odesoje rupinąsi išsiuntimu 
iš miesto apie 30,d00 pilie- j 
čių, bet negalėjęs gauti lai-' 
vų. Iš telegramos buvo ma-! 
;vt, kad ginti miesas jam ne 1 

labai sekėsi. v 
■ | 

Estai išgelbėjo Judeničą. 
Estų misijai čia praneša- 

ma, kad gen. Judeničą buvo j 
suareštavę jo paties karei- 
viai už tai, kad jis atleidoj 
daugelį aficierių. palikda-į 
mas juos be užsilaikymo. 

LIOVĖ PARDAVINĖTI 
UŽSIENIŲ PINIGUS. 

Kopenhaga, sausio 31 d. 
Danijos bankininkai' neofi- 
cialiai susitarė nepardavinė- 
ti užsienio pinigų be patari- 
mo danų komiteto kainoms 

tvarkyti. Šituo budu tikima- 
si sumažinti apsieimamųjų 
daiktų Įvežimą ir tuomi pa- 
gerinti nepatinkamą pinigi- 
nę padėtį. 

Sakoma, kad turimų po 
ranka miltų ir ka.vos sande- 
lių užteksią ateinantiems 
dvylikai mėnesių ir kad 
daiktų pirkti Amerikoje ne- 

reikia. .... 

Anglijos susirupnimas 
didėja. 

Londonas, sausio 31 d.— 
Tolesnis sterlingo puolimas 
New Ycrke ketverge padi- 
dino susirūpinimą pinigu 
padėtimi ir atkreipė d omą 
į suvažiavimą valstybės iž- 
do kanclerio ir bankininkų, ^ 

kuriu bus ateinačią savaitę. 
Neoficialiai tvirtinama, 

kact valcižia gelbėsianti pie- 
nui finansinimo paskolos 
blogiausiai stovinčioms sau- 
sumos šalims, jei Suv. Val- 
stijos užims tame vadovau- 
jamą \ ietą, bet valstybės iš- 
do kancleris Austen Cham- 
berlain greičiausiai nemai- 
nvs savo pažado duoto per- 
nai metų pabaigoj atstovų 
bute, kad šalis neskolinsian- 
ti daugiau pinigu be pasita- 
'imo pirma su parlamentu. 

Laikraštis Times agituoja 
už gelbėjimą Europai vėl 
pramones įjudinti, kad gali- 
ma butų išvežti prekes. Tas, 
girdi, galima butų padaryti 
per paskolas iš kredituojan- 
čių šalių, paskolas sukeliant 
viešomis subskripcijomis. 

PIRK LIETUVOS 
VALSTYBES P,ONĄ 

PUS LIETUVA! 
BALTA DUONA 

^ Chicag°je ir 
Apielinkeie. — 

Šiandien ir utarninke de- 
besiuotas; šiandien šilčiau. 

Saulėtekis, 7:02 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:06 vai. vak. 
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LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KLAUSIME. 

t / m 
... i 

v Mes visi žinome, kad, gręsiant visokios 
rųšies priešams, Lietuvoje umu laiku su- 
siorganizavo tvirta kariuomenė, kuri jau 
spėjo atsižymėti didvyrišku veikimu kovo- 
je su -vokiečiais, rusais ir lenkais. — Dar 
musų Tėvynė nepaliuosuota.. Dar Lietu- 
vos sostinė nuožmių priešų rankose. Taigi 
lietuvių kariuomenės užduotis neatlikta, ne 

užbaigta. Idant tą sunkią užduotį davestiĮ iki pageidaujamo galo ir idant užtikrinti 
Lietuvos Iiuosybę ateityje, ta jaunutė lie- 
tuvių kariuomenė turi buti sutvirtinta ir 
kietai visos liatuvių tautos remiama. 

j- bet kam reikalinga ta tvirta kariuo- 
menė! —paklaus nekurie pseudo-pacifis- 
tai iš kraštutinio-kairiojo sparno.—Juk pa- 
saulis kovojo prieš militarizmą, prieš prie- 
spaudą, prieš išnaudojimą. Nejaugi Lietu- 
va visados mano palaikyti kariuomenę? 
; Jau augščiau minėjome, kad kariuome- 

nė Lietuvai reikalinga delei inkunijimo ir 
apsaugojimo liuosybės, kurios trokšta visi 
—nuo dešiniausio iki kairiausio. Lietuvos 
valdžia sutvėrė kariuomenę ne delei užgro- 
bimo ar pavergimo toksln, bet delei apsi- 
gynimo nuo plėšikų-užgribikį, kurib buvo 
pasiryžę pavergti Lietuvą. Tiesa, dabar 
yra vedama kova prieš militarizmą, prie- 
spaudą ir išnaudojimą, — tečiau kiekvie 
nos tautos švenčiausia priederme yra ap- 
saugoti visapusišką liuosybę ir jai priklau- 
sančias teises, nekliudant liuosybės ir tei- 
sių kitų tautų. Pasiremiant ant šito princi- 

,po, tveriama Lietuvos kariuomenė. 
Kada Lietuvos liuosybė bus inkunyta 

ir Lietuvai priklausančios teritorijos pa- 
liuosuotos, tuomet Lietuvos kariuomenė ga 
lės buti sumažinta arba visai panaikinta. 
TeČiaus jaunuoliai turės buti mokinami ka 
rinio mankštinimosi, idant, gręsiant pavo- 
jui iš priešų pusės, galima butų umai suda- 
lyti tvirtą kariuomenę, kuri įstengtų atrem- 
ti priešų užpuolimus ir, tokiu budu, apsau- 
goti savo kraštą ir teises, šitokis mankšti- 
nimasi-lavinimasi bus naudingas sveikatos 
ir kuno išvystymo žvilgsniu — 

Kariuomenės klausimas — tai svar- 

biausias šio perversmo laikotarpio klausi- 
mas. Todėl visos pasaulio valstybės yra 

susirupinusiost tuomi klausimu ir jo išriši- 
mu. Ikišiol dar niekur neišrištas kariuome 

nes klausimas toje prasmėje, kad visi kraš- 
to gyventojai butų pilnai patenkinti kariuo 
menės organizavimo įstatais. Nekurios 
valstijos vieton priverstino kareiviavimo, 
reikalui 

# 
esant, sudaro kariuomenę vien iš 

savanorių. Teeiaus ir tokia tvarka pasiro- 
dė netinkama krašto apsaugai. — Pavyz-( 
din, Anglija ir Suvienytos Valstijos, siau- 
čiant visaavietinei karei, turėjo įvesti pri- 
verstiną kareiviavimą. 

Paliekant kariuomenę ramiu laiku, ji 
privalėtų pildyti tam tikras valstijines prie 
dermes, atli*v?nt tam tikrus visiems kraš- 
to gyventojams naudingus darbus. Prieg- 
tam, tokia kariuomenė galėtų buti delei 
jaunimo savo rųšies mokykla. 

Savanorių kariuomenė, žiūrint į kraš- 
to apsaugojimo reikalą giliau, neišlaiko 
kritikos. Jei kraštui ir tautai gręsia pavo- 
jus iš šalies, tai prie prašalinmo tokio pa- 
vojaus privalo prisidėti visi, o ne savano- 
riai. Taigi gali buti arba nuolatinė kariuo- 
menė, arba kaliniai išlavinti jaunuoliai, 
kuriuos galima butų pašaukti, esant reika- 
lui, ginti sasvo tėvynę ir liuosybę. — Kaip 
pirmame, taip ir antrame atvejyje karines 
priedermes turi pildyti visi priverstinai,— 
išimant tik nesveikus ar negalinčius stoti 
kariuomenėn — delei šeimyninių trukdy- 
mų. Tiesa, ta* pavadavimas nuo tarnavi- 
mo kariuomenėje arba pildymo karinių 
priedermių — tai labai opus ir keblus klau 
simas, bet visgi išrišamas' klausimas. 

Tečiaus, galima imti kariuomenėn visus 
jaunus vyrus be jokių paliuosavimų. Taip 
buvo daroma Vokietijoj, kur buvo šaukia- 
mi kariuomenėn vyrai be jokių išėmimų, 
kaip vienturčiai, taip ir turį senus tėvus. 
Tik delei nesveikatos buvo paliuosuojamas 
jauna3 vyras nuo kareiviavimo. Gal šito- 
kis — visų be išėmimo — kareiviavimo 
būdas butų Lietuvoje šiuom atveju paran- 
kiausias ir tinkamiausias. Tokiu buGu ga- 
lima umu laiku sukelti didelę kariuomenę. 

Jeigu paimtojo kariuomenėn šeimyna 
nustoja tuomi duonos pelnytojo ir užlai- 
kytojo, tai tokia šeimyna privalo -upinties 
pati visuomenė arba valdžia. Kritus mū- 

šio lauke tokiam šeimynos palaikytojui, jo 
šeimyna turi buti aprūpinta, kol tokis ap- 
rūpinimas bus reikalingas. 

Ab'elnai, šiame kritiškame del Lietuvos 
laikotarpyje lietuvių tauta privalo intemp- 
ti visas savo pajieg&fe apsaugojimui savo 

Tėvynės nuo priešų ir ingijimui ir užtikri- 
nimui visapusiškos liuosybės. Kiek galima 
susekti iš gaunamų iš. Lietuvos laikraščių ir 
laiškų, rvisi Lietuvos žmonės deda viską 
ant Lietuvos aukuro — vyrai su entuziaz- 
mu stoja kariuomenėn ir dainuodami pa- 
triotines dainas eina kauties su priešais; 
liaudis gi visomis išgalėmis remia narsią 
savo kariuomenę. * 

Amerikos lietuviai jokiu budu negali pa- 
silikti šiame svarbiame laikotarpyje pasy- 
viais tėmytojais, nedali jie apsirubežiuotį 
mažomis aukomis. Pirmiausiai amerikie- 
čiai privalo suteikti Lietuvai reikalingą 
paskolą, o kartu stambią sumą aukų Lietu- 
vos šauliams. Paskiau gi—privalo mokėti 
tam tikrą mokestį, kaipo Lietuvos pilie- 
čiai, atsiminant. kad dabar moka augštas 
mokestis kiekvienos valstijos piliečiai. Ga- 
lop, jaunoliai privalo ruoštis prie greito 
grįžimo Lietuvon, idant tenai pagelbėjus 
savo vientaučiams grinti ir paliuosuoti nuo 

priešu Lietuvą ir užtikrinti tautai liuosybę 
ir gerbūvį.— 

| Pastabos-1 
1 Išvados. | 

Santeri Nuorteva, new- 
yorkinio i-usų Sovietinės 
Valdžios biuro sekretorius, 
tvirtina, kad Komunistų Par 
tijos programą padėję para 
šyti Suv. Valstijų valdžios 
agentai ir kad už tą patj 
programą tos partijos nariai 
yra dabar gaudom. 'r depar 
tuojami, o tie agentai, Kurie 
pagelbėjo parašyti minėtą 
programą, yra paliekami 
neliestais. 

Senatas rengiasi ištirti ši- 
to biuro veikimą ir Nuor- 
teva atsako j tai: 

"Mes mielai laukiame Se- 
nato Komiteto iškjausinėji-i 
mų, kurie duos mums progą 
parodyti teisybę ir užginti 
histerinius melus... Sena- 
to išklausinėjimai, jei mums 
bus leista liudyti, taipgi pla- 
čiai atidarys rusų reakcio- 
nierių darbo Augijaus tvar- 
tus šitoj šalyj, kurie nelem- 
tiems suokalbiams ir intri- 
goms išeikvojo dešimtis mi- 
lijonų dolarių, Amerikos 
valdžios paskolintų Rusi- 
jai. Be p. Boriso Bachmet- 
jevb ir jo būrio yra dar ir 
daugiau tokių, kurie nenore 

tų, kad šitie dalykai butų iš 
kelti j aikštę. 

• 

iaippat yra Kita prie- 
žastis norui mus deportuo- 
ti. Mes turime tikrų pripa- 
rodymų, kad Teisingumo, 
Skyriaus agentai patys ėmė| 
dalyvumą suorganizavime 
Amerikos Komunistų Parti- 
jos ir kad tie valdžios agin- 
tai parašė tuos partijos pio- 
gramo skyrius, kurie padaro 
pamatą persekiojimui tūks- 
tančių žmonių". 

Čia minimas Senato ko- 
miteto tyrinėjimas sovieti- 
nės valdžios biuro jau 
prasidėjo. Bus labai indo- 
mu girdėti p.. Nuortevos 
liudijimai. 

Nauja elektra varoma, pro 
sijama mašina yra prosas 
mechaniniai traukiamas per 
lentą, bet rankena pakrei- 
piamas. 

Kaž-kas pasakė, kad vy- 
rams ir pačioms butų ge- 
riaus, jei perskyros butų tan 
kesnės. Ir jštikro, dabar 
daugumas moterų paprastai 
bijo flirtuoti su pažįstamu 
vyru, kad nepataikius ant 
savo buvusiojo. 

Lietuvos Laisvės Paskola. 
DELEI VIENYBĖS. 

Visoms srovėms Lietuvos 
politikos pamatu yra vienui 
vienas ir visoms tinkamas 
obalsis; būtent—laisva, ne- 

priklausoma demokratinga 
Lietuvos respublika. 

Laisva — tai reiškia tokia 
valdymo forma, prie kurios 
kiekvienam Lietuvos pilie- 
čiui (tei) butų suteikta pil- 
noji laisvė sąžinės, žodžio, 
spaudos, susirinkimų, eko- 
nominio apsigynimo, etc. 

Nepriklausoma — tai to- 
kia respublika, kuri netik 
politiniai, bet ir ekpnomi- 
niai ūkio srityje nebūtų pri- 
gulminga nuo kitų valstijų 
ir kaipo "viena iš pasaulinių 
(valstybių įeitų į tautų są- 
ryšį. 

Demokratinga — tai reiš- 
kia tokia valstybė, kurios 
patįs žmonės per savo atsto- 
vus demokratingu budu (vi 
suotinu, lygiu, slaptu, be- 
tarpiu ir prisilaikant propor 
cionalės rinkimų teisės) iš- 
rinktus visą valstybę valdy- 
tų, uždėdami tai mokesnius, 
tai darydami visas valstybės 
išlaidas. Tautinėmis ma- 

žumoms turi buti užtikrinta 
teisė jų vietos reikalų ap- 
ginimui. Pagaliaus, Lietu- 
voj turi but respublika, o ne 

konstitueijinė ar kitokia mo 

narchija, netinkanti valsty- 
bės valdymui. 

Tokios Lietuvos, rodos, 
trokšta, ir nor visos Lietu- 
vos srovės. Jeigu kur kaip- 
kada ir pasakoma, jog Lie- 
tuva tur but krikščioniška 
respublika ar kaip kitaip, 
tai tik bereikalingas užsiva- 
rimas, nes tokių pasaulis vi 
sai nei žinoti nežino. Politi- 
nės svajonės apie pakvieti- 
mą Lietuvos karaliumi Ura- 
cho ar kokio ten kito pono 
buvo tik laikinas užsivari- 
mas kai-kurių praktikos po 
litikų, kurie tuomi norėjo 
atsiginti nuo peršamų kitų 
karalių. 

Šiuo momentu šio obalsio, 
kursai privalo buti visiems 
lygiai brangus, įvykinimui 
daroma Lietuvos laisvės pa- 
skola Amerikoje. Rods visos 
sroivės, ar tai krikščionis-de | 
mokratai, ar sandariečiai. ar 

tautininkai ir pagaliaus so- 

cialistai (social-demokratai) 
turėtų neišsižadėti nuo tos 

paskolos, jeigu ji tikrai ve- 

da prie šio obalsio įvykdi- 
nimo." Tuo tarpu prie šio 

bendro darbo iki šiol sro-. 

vės negali ir nepajiegia su-J 
■ smelkti. Pavyzdžiui, De- 
troite susivaržė katalikai su' 
tautininkais, berišdami klau 
simą, kas iš paskolos komi-j 
tetų vedėjų prie kokių žmo-1 nių gali kreiptis. Katalikai 
užreiškė, kas nekalba pote-j rių, nebeina į bažnyčią, ne-, 
užlaiko pasninkų, nesivaržo 
krikščioniškos doros įsaky-1 
mais, kas nekenčia katalikų 
bažnyčios, kas tiki į kuni- 
gų parsidavimą lenkams, 
žodžiu sakant: kas laisvai 
(!) mano ir laisvai daro 
(?!) — tai yra be abejo jū- 
sų žmogus. Tautininkai at- 
sako vėl kitaip ir žmonės 

I negali niekaip suprasti, nors j 
! delei paskolos gal buti svei- j 
'ldausia, kad kiekviena gru- 
pe eitų veikiau kad ir prie 
kitos pakraipos žmonių 
kad pareiškus veikimo vie- 
nodumą taip svarbiame po- 
litiniame darbe. Svarbu yra, 
kiek pinigų bus surinkta, oi 
ne kokios srovės žmonės' 
sulinktų. 

Lietuvos Paskola ir Žydai. 
Žydai užjaučia Lietuvai ] 

ir kiek jie gali, *tiek remia 
Lietuvos Laisvės Paskolą. 
•Jau buvo atsitikimai, kad 
žyaai, dasižinoję apie pa- 
skolą. jau kreipėsi į misiją 
reikalaudami bonų. Žino- 
ma, tokie jų prašymai noriai- 
išpildomi. Ir kolonijose, kur 
yra žydų, ypač iš Lietuvos 
paeinančių, lietuviai priva- 
lėtų padaiyti su jais pažin-, 
tis ir kiek galint siūlyti ir| 
pardavinėti jiems bonus. 

Bonų Klausimas. 
Iš įvairių vietų gauname , 

laiškus, kuriuose užklausia-1, 
ma, kada bus bonai. Ki- , 

ti vėl nurodo, kad kuomet- 
bus bonai, kuomet lietuviai 

Kacl ragus nulaužtum 
lenkų 

ponams 
Nesigailėk pinigų 

\ paskolos 

BONAMS. 

juos matys, tuomet bus leng 
viau varyti agitaciją ir ap- 
skritai tuomet žmonės grei- 
čiau pirks bonus. 

Į tai turime pasakyti, kad 1 

dar bonai nėra atspausdin- 
ti, bet jie jau spaudoje ir 
neužilgo bus atspausdinti. 
Nereikėtų tik užmiršti, kad 
bonų atspausdinimas, tai ne 

taip jau lengvas darbas. Rei 
kh gero ir gražaus darbo, 
o prie to ir stiprios kontro- 
lės. Bonai tai ne plakatai, 
kuriuos bile kas gali pada- 
ryti. Todėl su bonų spaus- 
dinimu užsivilko; bet jie jau 
darbe ir iki 1 birželio bus 
atspausdinti ir bus pradėti 
siuntinėti pilnai ir bus inteik 
ti bonus užsimokėjusiems. 

Agitacijos Klausimas. 
Veik visos kolonijos, di- 

desnės ar mažesnės, reikalau 
ja, kad pas juos atsilanky- 
tų Misija. To išpildyti jo- 
kiu budu negalima. Viso 
yra apie 300 kolonijų, tai 
imtų, ilgas laikas visas ap- 
važinėti. Todėl atleis ma- 
žesnės kolonijos, jei pas 
juos misija neatsilankys. 

Visur, kas tik kalbėtojų 
pareikalaus, mes pasistengsi 
me juos kolonijoms pampin- 
ti. Iš kitos pusės mes nuo- 
širdžiai kviečiame visų vei- 
kėjų, galinčių ir mokančių 
prakalbėles pasakyti, atsi- 
kreipti į misiją pasisiūlant 
savo pasidarbavimą. Juk vi- 
si turime intempti pajiegas. 

Visur stotyse veikėjai 
kuodaugiausiai agituokite, 
sakykite prie kiekvienos pro 
įjos prakalbėles, agituokite 
kaip galite ir kaip mokate. 
Bukite kiekvienas prakalbi- 
linku. Trumpų dviejų pra 
kalbelių tekstas išsiuntinė- 
;as visoms stotims. 

Rengkite kalbėtojams 
Maršrutus. Stoties su sto- 
via susižinojimui paskelbsi- 
ne iki šiol susitvėrusiu sto- 

nų antrašus. 
Lietuvos Misijos 
Inform. Skyrius. 

ift 
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MUZIKALE DRAMA. 
Iš DVIEJŲ VEIKMIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODŽIUS IR MUZIKA PARAŠE STASYS ŠIMKUS. 
n 

(T ąsA). 

JONAS {prieina prie mer- 

gaičių). Tamstos visuomet 
taip linksmas, vis juokiatės. 

MKRGAITĖS. N es. (Gar- 
siai kvatoja), 

JONAS. Tauistu draugė 
Mariutė kurkas r.ctakia links- 
«>./;• 
nia- 

MERGAITĖS. Ycs. (Gar* 
s i ai kvatoja). 

RA t J 'L IEN Tl (šnibžda i 

a%ų Maįkiui ir Harskalimci). 
lįlAlKiS. 1 Io-bo-ho-ho! Maį 

tai, matai, dą truputį ir tas 

ledas j u^iį pavirs. Aš ir tb-j 
kis buvau pirmais-antrais 
metais ii k rajau s. 

RAUPLIEa.E (imsim* 
nns). Taip, bet kol ledas su- 

dils, tai aš nabagė suvysiu. 
BARŠKALIENĖ. Tu tai 

turi nors j k.'į pasižiūrėti, o 

a-—tai nei pačiai pasktžiaug: 
ti, nei žmonėms parodyti. 

Scena 17. 
(\cina GI Z1KNĖ, \su bon- 
ka. (1I /4 [sivesfiania). 

(JLZIEN®. Eikš, seni, ir 
tu su svečiais pasilinksminsi. 

GUZAS. Ačiu tau, dūšia, 
kad ir mane nepaniekini. 

GUŽIENĖ. '.Prašau sve- 

čiui už stato. 

(Visi sėdu, JONAS prie da- 
ru sit MARIUTE kalbąsi). j 

į GUŽIENE (i Mariutę). O 
tu, išdykėle, netrukdyk man 

'svečiu. Eik čion, Džianai,' 
'už stalo. (Pasodina sale Raup-- 
i lienčs). O tu (į Mariutę)?, 
| žiūrėk, kad nieko ant stalo 
į nepritruktu, (l'isi geria, vai 

9?)- 
GUZAS. Kokias -gi iškil- 

I mes, motin, mes šiandie ap- 
vaikščiojame ? 

GUŽIENĖ Nugi, ar tu ne- 

žinai, juk šiandie subata. 
GUZAS. A-t, beje, beje. 
GUŽIENĖ. Tie seniai, tai 

nori tik, kad mes namie sė- 

dėtume; nei svečių, nieko mat, 
imums nereikia. (Į svečiihr). 
Valgykit, gerkit. Džianai, ko- 
dėl tu taip mažai Įsidėjai? Rau 
pliene, tavo burdingierius vi- 
sai pasibaigs. 

R A Uy LIEKĖ (duoda Jo- 
nui stiklelį). Štai, Džiauuk, 
gerk. Čia'taip gardu, aš ką-j 

tik gėriau {pamerkia)] Jo- 
nas paima stiklelį ir pastąto 
ant \stalo).. 

I BURDINGIER1US. To- 
ji musii šeimininkė, tai viską 
ką turi imtų Jonui ir atiduotu, 
o mums tai nieko. 

II BU RDIN GI ĘR1US. Pa 
saulis turi buti taip sutvarky- 
tas, kad nei vienam nei liko, 
nei reikia. 

BARŠKAUENE. Del ta-Į 
vęs nieko nelieka, tai tegul j 

tau nieko ir nereikia. 
I BURDINGIERIUS. Iii- 

hi-hi-hi, O man kas liko, tai 
ir gerai. (Pajricbęs išgena 
Rąuplicnę.į.* stiklelį). 
MERGAITĖS (garsiai kva- 

toja). 
Ę A i KIS. Raųplienč, kodėl 

tu savo Džianiuieišjudini?— 
čion, rodos, ne vieta rauktis., 
[l'isi žiuri į Joną). 

BARŠKAUENE. Ji grei- 
čiau savo senį išves kazoką šok j 
ti, negu Džianą įiinksmins. ! 

(J'isi kvatoja). 
JONAS. Liiiksminčiaus, jei 

hutų ko ir kuo. 
M AI KIS. Ką? Jis čia mus 

už niekį laiko? (AU'i stoja). 
Kas tu čia toks ? 
JONAS. Žinru aš tave, žinai 

tu mane, kam da klausti. 
GUŽIENĖ. Maikuti, uesi- 

erzink, sūk; žinai, grinorius, 
tai vis grinorius, jam čia vis- 
kas nepatinka. Pagyvens, susi- 
pras. 

JONAS. Kad ištvirkėliai ir 
'dįykaduoniai patiktu — nelau- 
kite, nesusiprasiu. 
(MARIUTĖ įeina, stovi šale 

stalo). 
GUZAS. Gerai, Jonai, tu 

žmogus esi, kad čion daug to- 

kiu hutu, butų kitas gyveni- 
mas. 

MERGAITĖS {šnabžda vię 
na k ii ai ir kvatoja). 

GUŽIENĖ. O kuom ja 11 
^ Maikis negeras. Švelnus, lip- 

šnus vaikinas, ko nuo jo norė- 

ti? Sveikas, kad miela pažiū- 
rėti. I 

JOXAS. Jis tai sveikas, bet 
ar sveiki tie, kieno prakaitu ji- 
sai minta? 

GUŽIENĖ. Et, ka čia jau 
sulyginsi visus; žinai, vienas 
daugiau padirba, kitas mažiau. 
Ką čia sulyginsi. 

II BURDINGIERIUS (pa- 
keldamas raukt}). Ko, negerai* 
Pasaulis turi buti taip sutvar- 

kytas, kad nei vienam nei li- 
ko. nei reikia. 

I BU RDIX GI ERIU S («- 
geria arbatos ir tuoj pagauna 
jį juokas; nei praryti, nei iš' 

spjauti; pabėga į kampą ir tuoj 
ir! grista prie Rauplienčs ). Oi,! 
tetule (atsuka kuprą) suduok 
i kuprį, paspringau. (Rauplie- 
ne duoda jam knie čia. Mer- 
gaites kvatoja). 

MAĮKIS (/ Joną). Aš ne- 

klausiu, iš ko tu gyveni, tat ne- 

sirūpink ir apie mane. Grino- 

riusi {Atsikelia u no stalo). 
MERGAITES, (inena kitai 

šnabžda ir garsiai kz'atoja). 
GUŽIENĖ. Na. gana jums 

'ginčytis, da susipyksite; geriau 
pasekite. Stela, girdi, prie pia- 
nu. O tu, Maiki, pasukiuk mer- 

gaitės. 
(Viena pradeda skambinti, 

Maikis su kita mergaitė šoka 
"amerikoniškai"; l BURD1N- 
GIER1US atiJčiai seka šokau 

\eius, paskui išveda kitą mer- 

gaitę šokti. bet jam nelabai se- 

kari. MARIUTĖ ir GUŽIE- 
NĖ valo stalo. GUZAS ištinu• 
11 BURDG. skaito knygą. 
RA U PLIENE ir BARŠKA- 
LIENĖ kalbina JONA). 

RAUPL1EN E. Džianai, u2^ » 
\x 

miršk tu Lietuva, argi čia tau \ 
negerai? Tenai girdėtis nera- 

mumai, hacias, n čia, kai kiau- 
linis ant bkaurados voliotu- 
meis, jeigu, tiktai panorėtum. 

(Bus daugiau) 



Iš Gyvenimo Lietu??® Amerikoje 
' 

WATERBURY, CONN. j 
Didelis prisirengimas Bonų 

pirkimui. j 

Waterburiečiai jau suor-| 
ganizavo bendrą komitetą 
L. L. Bonų pardavinėjimui. 
Jau 40 draugijų prisiuntė 
savo atstovus,—100 atstovų. 
Visi bendromis spėkomis su 
darė vieną bendrą komitetą 
ir daro milžinišką prisiren- 
gimą sutikimui L. Finansi- 
nės Misijos. Priegtam, vi- 
sos draugijos perka Bonus., 

' štai kurios jau yra nutaru- 
sios pirkti Bonus: 

Lietuvos Sunų dr. už $2,- 
500, šv. Stanislovo dr. už 
$2,500, L. U. P. N. klubas 
už $1,100, Moterų Rūtos dr. 
už $1,000, Šv. Kazimiero 
dr. už $500, Juozapo dr. 
už $500, Šv. Onos Moterų 

dr už $500, L. D. K. Ge- 
dimino dr, už $500, Šv. Juo- 
zapo Brolija už $500, Šv. 
Agotos Moterų dr. už $200, 
T. D. "Aidas" už $100, L. 
D. D. "Varpas" už $50, Šv. 
Jurgio dr. už $100, SLA. 
11-ta kp. už $100, šv. Vaiv1 
do Jėzaus dr. už $100, Mo- 
terų Apšvietoa klubas už 
$100, S. L. R. K. A. 91 kp. 
už $50, T. D. "Aušra" už 
$50, Pilnųjų Blaivininkų dr. 
už $50, L. D. Sąjungos 5-ta 
kp. už $100. Tat viso 20 
draugijų už $10,600, na o 

kur dar kitos 20 dr-jos taip- 
gi neatsiliks. Taigi water« 
buriečiai parodė gražų pa- 
vyzdį visoms kolonijoms, 
*K>g dar tik besirengdami 
jau turi tokią gražią pra- 
džią. Na, o kada sulauksi- 
me vasario 1 d., kurioje pri- 
bus Misija, ir kuomet pra- 

Iniluenza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinama inflaienza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėntj, čiaudėjimas, galvos ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargi#: K*ip* apsisau0ajiai% arka 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti , seKanciaa gyuuuics.. 
Skalaukite gerklę ir nosj su Severos Antisepsolių, varpodami 
vieną ali ir tris alis šilto vandenio,Jeigu kartais jaustumui šaltį arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprasiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nej Uiek geriau į vien;j 
dieną, paša/uk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymų: S103 gyduo- 
lės prigclbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Severą's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Severą's Cold and Grippe Tablets 30 centų ir 2 taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai \r 2 cenf taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesar iš 
W. F." SEVERĄ CO , CEDAR RAPIDS, IOWA. 

dės pirkimą pavieniai, tai 
visai nėra abejonės, jog ta 
diena liks istoriška, nes wa- 
terburiečiai tą dieną yra pa- 
siryžę nupirkti Bonų nema- 
žiau kaip už $100,000 ir vi- 
sai nėra abejonės, nes štai 
pirmas pavienis Jonas Ba- 
šinskas pasižadėjo irkti 
net už $1,000, na o kada 
susijudins visi vietos lietu- 
viai, kuomet parodis patrio- 
tizmą visi musų vertelgos 
(biznieriai), kurių yra di- 
delis skaitlius ir jie gerai 
pasiturintis, turėdami nuosa 
vybės po kelias dešimts tū- 
kstančių vertės, tai išsipildis 
musų dižiausi troškimai. Vi- 
sus vertelgas iškolektuoti 
likos pavesta presos komisi- 
jai, kuri visus surekorduos 
ir viešai paskelbs, kad vi- 
siems butų žinoma, kokias 
dideles paskolas suteihs Lie 
tuvai musų vertelgos. 

Taipgi tiKimes, jog tarp 
jų bus didelis lenktyniavi- 
mas, nes nei vienas nenorės 
buti paskutiniu. Taigi, vi- 
sos didžiosios kolonijos, ku- 
rios nenorite, kad neliktu- 
met prikaltos prie gėdos 
stulpo, sukruskite, nes wa- 

terburiečiai yra pasakė: 
"Nors visą ivaterburį ap- 
versime augštyn kojomis, 
bet pirmenybės kitoms ko- 
lonijoms nepaduosime". Na, 
tai lauksime, ką kitos di- 
džiosios kolonijos pasakys, 
ypač Chicaga, kuri. dar kol- 

kas nesusijudino. Taigi 
lauksime, kuri kolonija iš- 
drįs ir pajiegs eiti su water- 
buriu lenktynių. Taigi, su- 

kruskite; nelaikas miegoti, 
kuomet kaimynai dirba iš- 

sijuosę. Vietinio skyriaus 
presos komiteto narys, 

K. J. Paulauskas, 

Pinigus Lietuvon 
Pinigai bus parvežti Lietuvon Doliariais ir ten per Lietuvos 

Prekybos ir Pramones Banką 
BUS IŠMOKĖTI MUSU KOSTUMERIU GIMINĖMS, 

KURIEMS PINIGĄ! SIUNČIAMA 

WIC*I kurie norite geriausiu budu, greičiausiu laiku nusiųsti pinigų V Ivl savo giminėms, tuojaus 
ATEIKITE MUSŲ CENTRALIN OFISAN 

Dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 valandos vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 valandos po pietų. 

— ARBA — 

nuo 7 valandos iki 9 valandos vakarais, sekančiai: 
UTARNINKE, TCTVVN OF LAKE, 

Ežerskio svet., 4600 S. Paulina Street. 
SEREDOJE, BRIDGEPORTE, 

"Lietuvos" svet., 3349 S. Morgan Street. 
KETVERGE, WEST SIDĖJE, 

Meldažio mažoj svet., 2244 W. 23ru Place. 
SUBATOJE, ROSELANDE, 

Brolių Strumilų mažoj svet., 158 E. 107th Street 
Šiose vietose priimsime pinigus persiuntimui Lietuvon, laip- 

gi, suteiksime informacijas apie važiavimą Lietuvon. 

BALTIC CONSULTATION BUREAU 
105 W. Monro© Street 

TELEFONAS MAJESTIC 8347. CHICAGO, ILLINOIS. 

TĖVYNĖS DVASIA. 
Puošnus žolynų darželis,— 
Žydi kvepiantįs žiedai, 
Tai gimta šalią—-kampelis, 
Dukters, Lietuvos sunai. 

Kaip vilioja žmogaus širdį 
Grožis tų laukų puošnių 
Ir kaip saldu, kuomet girdi 
Balsą kanklių virpančių! 

Dar labiau klausyti miela 
} .'v?čių čiulbančių giesmės, 
O labiausia džiaugias siela 
Klausanties dainos — dailės. 

Klevas. 

WORCHESTER, MASS. 

Lietuvos pasiuntiniai pas ■ 

mus bus vasario 10 d. 

Garbingų svečių atsilan- 
kymas turėtų pabudinti 

kiekvieną lietuvį, kaip mie- 
gai}, taip atšalėlį, nutolusį i 
nuo tėvynes meilės, nes tai 
paskutinė proga, ką visi ga- 
ilime s vo tėvynei pasitar-i 
! n auti. Daugelis iš mušu jau 
;atidavė didelius pasitamavi 
j mus tam kraštui, kuris yra 
[brangus, kuriame jie gimė 
ir iš kurio viską gavo eg- 
zistavimui pasaulyje; jau tie 
davė ir su kaupu, o vienok] 
jie ir dabar, nęmanau, kad 
apsileis, tais, kuHe dar ne- 

turėjo jokio atjautimo, ne-į 
paiso ir nepaisis to, kad jam 
dar neužgijo žaizdos, kurias 
jis apturėjo duodamas sa- 

vo, gal net ir paskutinį cen- 

tą. Tas pas duosnuolį len- 
gva, ne* jis tai daro, nurie- 
damas tėvynę, ir geisdamas 
ją paliuosuoti nuo amžinų 
skriaudų ir vergijos. 

Susipratusiam lietuviui 
tas viskas yra lengva. Jam 
nebūtų sunku, paskutiniu 
kąsniu duonos, sveikatos, o 

reikale net irj gyvybe, su sa- 

vo tėvyne dailutis. Tėvyne 
tai yra vienas daiktas, kuris 
tur buti kiekvienam žmogui 
prie sirdies artimiausiu. 

Mes, lietuviai, jeigu busi- 
me ištikimais. Lietuvai, kuri 
yra musų mokina, įstengsime 
h apginti nuo priešų, ir bu- 
sime priglausti joje. 

Lietuvi, broli ir sesele, 
miegaliai, kurie iki šioliai 
bu,rote dar nepabudę, laikas 
jau pribrendo kelt, ir junia, 
nes spinduliai šviesios sau- 

lutės atsildė Tėvynės Lietu- 
vos gyvybę, ir šiandie žadi- 
na ir kviečia per savo išti-> 
kimus vaikus jus paoust ir 
eiti drauge su tais Lietuvos 
vaikais, kurie jau dirba nuo 

gaidgystės; todėl ir tu miega 
liau nepasilik tautos lieka- 
na, tautos išgama, nors šia- 
me momente, nes po laikui 
bus paivėiu atsikelti. I 

i u oroien, sesute, Kuris 

paliovei savo motiną mylė- 
jęs, pasiklausk javęs nors 

šiuo paskutiniu momentu, 
kada aar nepervėlu ir kada 
tavęs Tėvynė Lietuva šau- 
kia, ar gerai darai ir ar 

neklysti apleisdamas savo 

motutę? 
Jeigu tu apleidi savo mo- 

tiną, kuri tave išauklėjo, tai 
nesitkėsi gero ir iš savo gen 
kartės, kurią gal ir pats jau 
auklėji. Todėl, eik ir ati- 
duok patarnavimus ttvynei 
dabar, su visais drauge. Lai 
išnyksta tavo svajonės, kad 
tavo yra kokia kita šalis 
Motina (Raudona Rusija), 
o ne Lietuva, nes tu gimei 
Lietuvoje, ar bent iš lietu 
vių tėvų, todėl ir privalai 
buti ir vadintis Lietuvos 
vaiku, o ne koki išgama. 

Tu broleli ir sesute, kuris 
buvai nuodijamas iki šiolei 

partijų kova, ir jose buvai 
paskendęs, kas tavęs neprilei 
io atiduoti tėvynei ištiki- 

mybės ir aukos, sustok ka- 
riavęs, nors valandžiukę, ir 
pagalvok rimtai, ar tau ir 
tėvynei Lietuvai bus kokiai 
nauda iš to, kad tu ir šiuo 
svarbiausiu momentu pade- 
di savo jiegas savo turtą ir 
brangų laiką ant nenaudos 
Tėvynei-Lietuvai. 

Lai šis momentas bus ir 
tau tuomi brangiu laiku, 
kaip ir aniems ištikimiems 
Tėvynės vaikams. Saulės; 
spinduliai atšildė' tėvynės 
gyvybę iš ko lemta ir jai 
egzistuoti tarpe pasaulio 
tautų. Tat, lai atgimstančios 
Lietuvos šaukiantis • balsas 
bus išgirstas kiekvieno Lie- 
tuvos vaiko, nors šiuo svar- 

biu momentu, kada dar ne- 

pervėlu. 
Mūsų komitetas pardavi- 

nėjimui Liet. Laisvės Pasko- 
los bonu pasiskyrė parduo- 
ti už šimtą tūkstančių dol; 
taigi broliai ir sesutės, visi į 
talką. 

Tat nors kartą visi kaip 
vienas sustokim j eiles už 

mylimą šalį, prikelkim ir 
apginkim musų Lietuvą! 

P. Zataveckas. 

CLEVELANDIEČIŲ DQ- 
'MA1. 

Lietuvių Mechanikų Sąry- 
šio prakalbos įvyks vasario 
9 di, 1920 m., Goodridh sve- 

tainėje, 1420 E. 31 St., 7 
vai vakare. Kalbės A. B. 
Stankevičius L. M. S vice- 
pirm. iš Bridgeport, Conn. 
ir kun. J. Z. Jasinskis. 

A. M. Š. 
i 

RED. ATSAKYMAI. ! 

Usnioniečiui. — Jusiį/fcaš- 
to apie visuotiną susirinki- 
mą nedėsime, nes jau buvo 
pirmiau rašyta apie tą patį 
dalyką. 

J. Š. — .Jūsų rašto labai 
neaiškus išvedžiojimai, ir to 
del mes jo negalime sunau- 

doti. 

Francuzų valtis seklio- 
mis upėmis plaukyti, varo- 

ma oriniu varytuvu, gali ga 
benti 25 žmones ir du tonu 
važmos; nugrimsta j vande- 
ni tik per 10 colių. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai noriie, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai j Lietuvos Misiją prisiusimi pinigus: 

257 WEST 7Ut STREET NEW YORK CITY 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DTTRU. LENTŲ, REMU IR STOC VMS POPIERIO ! Specialiai: Maleva malevojimui stubų lš vidaus, po $1.50 už galiouį CARR BROS. VVRECKING CO. 

8003—3009 SO. HALSTED 3TRF.t£T CHICAGO, 1LL. 

J^IBFiRTY BONDS Mes perkame Pergalės Boadsus pilna parašytąja ^ AJ vert®, lr Laisvės Bondsua pilna pinigine verte. #%Wll Atneškite arba atsiųskite į • o A PAUPIUI o_ cf\ Atdara kasdien nuo 9—S *J' SAV^KHE'liVl OC 
Utarninkais, Ket*«r6aJa 1235 MILWAUKEB AVBNŲH, ir 8ųbatomia 9-—• tarp Pauina ir Wood 

v Y KIŠKŲ DRABUŽIŲ bAKGENAS 
Teisingo* Kainos* 

Jžganedinim&s gvarantuotas Vyrų lr vaikinų siuati Ir ovarkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vgllauaių stalių lr konservatyvlškų modelių $20.00 iki #4S»00. Vyrų ir Jaunų vaikinų blutal ir overkotai nuo $15.00 Iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.0o lr augSClau. Valkų siutai nuo $15.00 lr aug&Slan Pirkite Bau overkotue dabar, kol fclemos augštos kainos dar neatflgo. Męs turime daug kiek apdfivitų siutų ir overkotų nuo $S.B0 lr augft&aa FuJl drtas, tuzado, (rakai ir tf. nuo $19.90 ir autUla* Krautuvė atdara tM mkMt 1H t. N*44110mis Iki 0 vaL po pietų. Subatomla iki 10 pala&d*l vakaro, insultą 1103 
S. GORDON 

1416 80. HAL8TED 8TREE1 ■————■ 1 —- — 

KOSULYS 
po kosulio paprastai seka influenza ir gripas, už- 
kimimas kaklo, brqnchitis ir mėšlungiškas kosu- 
lys. Tai labai nemalonūs apsireiškimai ir todėl tu- 
rėtų buti kaip galima greičiau prašalintas, idant 
suteikus palengvinimą sergančiam. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNG5 
(Severos Balsamas Plaučiams) yra labai patarti- 
nas nuo kosulio ir panašių nesveikatingumų. Nes 
jis gydo patinusią ir suskaudusią gerklės odą, to- 
kiu budu prašalina skaudėjimą gerklės, padaro 
alsavimą lengvesniu ir sumažina kosėjimą. Jis turi 
priimnų skonį, ir yra malonus imti kaip vaikams, 
taip ir suaugusiems. Pamėginkite jį. Kainos 25c ir 
50c, lc arba 2c mokesčių. 
firma* (slQgos( yra maž-ko 

" 

kosdieninls apsireiš- 
kimas. Jis ateina visai netikė- 
tai Ir. vigai nesiskubina žmog^ 
apleisti. Labai stiprios gyduo- 
les yra reikalfhgos idant jį 
prašalisus ir jos yra Severa's 
Cold and Grip Tablets (Sevtros 
Pastylėa nuo peršalimo ir gri- 
po) ateina žmogui J pagelbį. 
Jos yra patariamos nuo influ- 
enzos, šalčio ir gr'po. Pamėgin- 
kite Jas. Kaina 30c. ir 2 centai 
karės mokesčių. 

Užkimimas 57a,J!irmas ap 
sirelškitnaa 

pagavimo šalčio. Jis ^yra netik 
nemalonu bet kaip kada ir la- 
bai skaudu. Skalaukite gerklę 
su Severa's Antiseptol (Severos 
Antiseptolius) kuris išgydo sk- 
audaučias victivs ir palengvina 
skaudėjimą,. Jis taipgi pravalo 
but vartojamas suvilgisimui no- 

sies< sumaišius su vandeniu. Mo 
gink jj. Kaiua 35c U* 2c mok, 

Linimeotas 
šeimynoje. Retai diena praeina 
kad jo nereikėtų. Severą'®' Gofh 
ard Oil (Sovt. os Gothardtskaa 
Aliejus) yra vienas iš geriau- 
sių gyduolių euo tokių ligų, 
kaip reumatizmas, galvoe skau- 
dėjimas. vienu žodžiu, kur lini- 
nientas gali pagelbėti. Kaina 
30c. ir 60c. 3 ir 3c mokesčių. 

P~;«-rri«»*•:_ labai tankiai rntvirtinia yra prleiasti. 
mi daugelio ligų. Kaipo simp- tomas paprastai pasirodo prie kiekvieno susirgimo ir tod®l vi- duriai visuomet privalo but re- 
guliuojami vertoiant Severa's 
Balsam of Life (Severos Gyvas- ties Balsamas), kuris visuomet 
prigelbsti net kitoms gyduo- lėms 3Utvarkymt viduriŲ. Kai- 
na 85c ir 5c mokesčių. 

Strėnų dieglys 
imogų vi6ai suvargina prisieina 
žmogui sirgti ir kartais nustoti 
darbo. Kaipo taisyklė, ši liga 
paeina nuo inkstu nesvekatin- 
gumo. Prašalinkite tg. nesvei- 
katingumg, vartojant Severa's 
Kidney and Liver Remedy. (Se- 
veros GyduolčJ nuo Inkstų ir Ke- 
penų). Jųs patįs pamatysite, ko- 
kie tai puikus vaistai nuo inks- 
tų ir pūslės ligų. Kana 75c ir 
$125 ir 3 arba 5c mokesčių. 

Grynumas Kraujo 
yra būtina sęlyga musu sveika- 
tos. Jeigu kraujas yra negrjuas, 
silpnas ir be spalvos tas atsllft 
pia ant viso kuuo sistemos ir 
jums rekalingas tonikas. lmR 
Sevcra's Blood Purifier (Seve- 
ros Kraujo Valytojas) kuris 
prašalina visokias iaplias ir spuo 

į gus, kurie paeina nuo negryno 
kraujo) Kaina $1.50 ir 5c įuok. 

Savevos šeimyniški SutaisymaL yra užlaikomi visais vaistjnįnkaįs. 
ėigu kartais jus negalėtumėte gauti ko nors pas savo vietinio vaistinin- 
o, kreipkitės tiesiog pas mus prlsiysdami atatinkamą, sumą. pinigų ir 
įes jums prisiusime į pat namus. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS. IOWA. 
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Vietines Žinios 

LIETUVOS L. P. BONU 
REIKALE. 
Bridgeport. 

L. L. P. Bonai parsiduoda: 
1. "Lietuvos" Admin. — 

3253 So. Morgan S t. 
2. Universal State Bank 

—3252 So. Halstecl St. 
3. T. M. Šatkauskas — 

3423 So. Halstecl St. 
4. J. Martinkus — 3324 

So. Halstecl St. 

DA1LIN. JONAS ŠILEIKA 
laimėjo dovaną už "Žemai- 

tes" portretą. 

Pereitą savaitę minėjome 
apie atsidarymą Dailės mu- 
ziejuje (Art Institute) — 

prie Adams ir Michigan gat 
vių — Chicagos ir apielin- 
kes dailininkų plastiškos t 
dailės, parodos,,— pastebė-! 
darni, jog tarpe daugelio; 
Amerikos dailininkų šitoje j parodoje dalyvauja plačiai \ 
žinomas lietuvių dailininkas 
Jonas Šileika su rašytojos j "Žemaitės" portretu, kurį! 
jis nupiešė pereitą pavasari j ir kuris ką-tik sugrįžo iš ry-, 
tinių valstijų, kur buvo iš-j 
statytas kelių miestų paro-j 
dose. Tai yra 24-ta iš leilėsj 
metinė paroda tvarinių Chi- j 
cagos ir apielinkės artistų. į 

sausio o U d., petnycioje, 
plastiškos dailės ekspertai 
skirstė dovanas už geriau- 
sius išstatytus parodoje pa- 
veikslus. —Sulyg praneši- 
mo "The Chicago Tribūne" 
— dovanas laimėjo tik 9 

artistai-piešėjai, tarpe jų ir 
mustį vientautis Jonas Šilei- 
ka sumoje $200 dol. Tik vie- 
nas Paul Bartletfc laimėjo 
augštesnę dovaną —- 500 
dol. — už savo "Miglotą 
Dieną" ("Drizzly Day"). 

Tai labai maloni ir vi- 
siems lietuviams brangi nau 

jiena. — Jonas Šiieika atsi- 
stojo vienon eilėn su žymiau 
siais Amerikos dailininkais- 
piešėjais. — Velijame jam 
geriausių pasekmių ateityje 
toje grožės dirvoje 

Jonas Šileika mokinosi 
piešimo pirmiausiai Chi- 
cagoje — Art Institute — 

prie atsižymėjusių Ameri- 
kos dailininkų, k. t.: Wan- 
derpoel, Freer, Betts, Wal- 
lcott ir kitų. Užbaigęs Dai- 
lės Institutą, iis gavo tris 
atsižymėjimo paliudijimus 
— "Honorable Mention." 

Nenasitenkindamas Ame- 
▲ 

rika, Jonas Šileika 1911 nu-v 

vyko studijuoti dailę Euro- 

pon. Jis gerai susipažino su 

dailės tvariniais įvairiose 
įstaigose — Paryžiuje, Muen 

chene, Viennoje, Krokave ir 
Maskvoje. — Muenchene, 
(Bavarijoje) Jonas Šileika 
mokinosi Karališkoje Dailės 
Akademiioie pas profeso- 
rių Kari v. Maar, kuris 
skaitosi garsiu Europos dai- 
lininku, ypač atsižymėjusiu 
savais paveikslais Ispanijo- 
je; taipgi pas prof. Hermann 
Groeber, kuris yra žinomas 

kaipo žymiausias Europos 
koloristas. 

Sugrįžęs Amerikon 1915 

m., (Jailin. Jonas Šileika, 
apsišarvavęs reikalinga eru- 

dicija ir patyrimu, visa 

energija ir su pasišventimu; 
stvėrėsi už piešimo paveiks-j 
lų. Gan trumpu laiku iš-po, 
jo valdomo teptuko pasiro- 
dė ilga eilė gražių paveiks-1 
lų — peizažų. Tečiaus Jo-' 
nas Šileika yra netik talen- 
tuotas peizažistas, bet ir 

portretistas, žymiausias Sš 
paskutinių Jono Šileikos pori 
tretų yra pugštai dailinin- 

<\WV>r v W V VV V U 

kų apkainuotas "žemaitės" 
portretas. 

Po vieną-kitą Jono Ši- 
leikos paveikslą turi Įsigiję 
daugelis rnusų dailės my- 
lėtojų Įvairiose lietuvių ko- 
lonijose. Jo rankos tvarinių 
randasi ir pas svetimtau- 
čius. — "Žemaitės" port- 
retą turi nupirkti lietuviai— 
pavienis žmogus ar draugi- 
ja — ir perduoti tą gražų 
tvarinį Tautiškam Lietuvos 
Muziejui. 

Dailės paroda Art Insti- 
tute tęsis iki kovo 3 d. — 

Nedėldieniais, seredomis ir 
subatomis Įžanga į Dailės 
Muziejų dykai; kitomis 'die- 
nomis reikia mokėti po 25c. 
— Patartina visiems lietu- 
viams susipažinti su išstaty- 
tais parodoje paveikslais, o 

ypač su "Žemaitės" port- 
retu. J. A. G. 

MIKAS ČETRAUSKAS IŠ- 
VAŽIAVO BOSTONAN. 

Komp. Mikas Petrauskas 
apleido Chicago ir išvažia- 
vo į savo sėdybą — So. Bos- 
;oną vakar rytmety j, 3 vai. 
šubatoje, sausio 31 d., jis 
:lainavo Žemaitei surengta- 
me koncerte. 

Skaudu duvo cnicagie- 
Siams persiskirti su bran- 
liu svečiu, tečiaus visi gi- 
liai dėkojo jam už atsilan- 
kymą ir su entuziazmu sakė 
įam paskutinj "sudiev" ar- 

ba: "iki pasimatymo Kau- 
ne ar Vilniuje " 

Oomai tų, kurie nori gauti 
paliudijimus pasporto viza- 

vimui iškeliaujant j 
Lietuvą. 

L. N. P. 34 skyrius išduo 

:1a paliudijimus ir teikia infor- 

macijas važiuojantiems Lietu- 

;..n utarninkais ir pėtnyčiomis 
n r. r 7 iki 9 vai. vakarais — 

yy- 3 S. Morgan St. 
I'orintieji gauti paliudiji- 

mus, hutinai turi turėti pirma 
paliudijimus bent nuo savo 

draugijos valdybos, kurion pri- 
guli ; jei nepriguli prie draugi- 
jos, tai turi gauti paliudijimu 
i.š kolonijos veikėjų, kurie vei- 
kia visuomeniškame gyvenime. 
Jei jis yra pažįstamas L. X. F. 

skyriaus valdybai, ar tos kolo- 

nijos veikėjams, kurie randasi 
L: X. F. skyriuje, tuomet nėra 

reikalinga speciališkų paliudi- 
jimų. Skyrius, žinodamas as- 

mc-nį ir jo pasivedimus, išduo- 
da pp.lirdijimus be mažiausio 
tr ugdymo 

/,.\r.F. 34, :ki ValdybaĮ 
TCWN CF LAKE. 

Šiuomi pranešu, kad va- 

sario 2 d., 8 vai. vak., p. 
Elijošaus svet. 46 Av S. 
Wood gat. bus didelis vie- 
šas susirinkimas reikale L. 
L. Bonų. Bus geru kalbėto- 

jų, kurie išaiškins, kas tai 
yra bonai ir delko juos rei- 
kia pirkti. Visi maloniai 

esate kviečiami atsilankyti. 
Kviečia Bendra Lietuvių 

stotis. 
L. L. P. Bonai parsiduo- 

da: 
1. Bendroje Lietuvių stoties 

sedyboje — 4539 S. Marsh- 
field .Av. Tel. Boulevard 

9159. 
2. J. J. Elijošius — 460Q S. 
Wood St. 
3. A. J. Kareiva — 1805 W.l 
46th St. t 

4. J. Viskantas — 4:12 S. 

Wood St. 
5. J. Brazauskas — 4553 S. 
Hermitage Ave 
6. J. čiliausk s — 4400 S. 

Hermitage A ve. 

7.# J. Balnis 4536 S. 
Paulina St. 
8. J. Letukas — 4524 S. 
Wood St. 

Sekančios ypatos yra in- 
galiotos vaikščioti po s tū- 
bas ir pardavinėti L. L. P. 

j Bonus: K. Slobaitis, S. Bal- 
jčiunas, F. Paloikis, W. J. 
I 

Kareiva, F. J. Elijošius, B. 
IKeperša, A. Jasaitis, J. Po- 
cius ir J. Zamkus. Visi, pa- 
sižadėję pardavinėti Bonus, 
malonėkite kreiptis prie iž- 
dininko J. Viskanto — 4612 
S. Wood St.. kur gausite 
knygutes. Taipgi norintieji 
pardavinėti, ypatingai mer- 

gaites, esate kviečiami pir- 
sideti prie to taip svarbaus 
darbo. 

J. P. Parkauskas, rast. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Antradienyj, vasairio 3 d., 
8 vai. vak. p. J. J. Elias svetai- 

nėje. 46ta ir S. \Yood gatvių, 
bus svarbus susirinkimas Lie- 

tuvai Gelbėti Draugijos (Liet. 
Rami Kryžiaus) 1-mo sky- 
riaus. Kam rnpi Lietuvos naš- 
laičiai. kam rupi Lietuvos var- 

gu: liai ir narsus Lietuvos ap-j 
gynėjai — atsilankykite pasi- 
rinkimai! ir prisirašykite prie! 
Lietuvai Gelbėti Draugijos. 

Taipgi kviečiame Įvairiu ko-: 

misijų i'r organizacijų narius,! 
kurie tik turi kvitu knygeles ir 
tuos, kurie turite paėmė par- 
davimui tikietus: meldžiame 
nepamiršti išduoti raportus, 
nes laikas jau yra tirumpas, o 

darbo daugvbč. 
/. J. Palėkas, rast. 

CICERO. ILL. 
Pranešimas. 

Pranešama yra visiems Ci- 
cero lietuviams, kaip vyrams 
taip ir moterims, kad registra- 
cijos diena atsibus vašilrio 3; 
taipgi butų geistina, kad visi 

užsiregistrūotumėt kaip vyrai 
t-'ip ir moteris, kad galėtume 
baisuoti ant "primary" dienos. 
Nepamirškite užsiregistruoti, i 

visi kurie tik balsuojat. Vi- 
siems žinoma, kad ateinantis 
balsavimas yra labai svarbus 
kas-link šio miesto valdybos. 
Registracijos stotįs bus atdaros 
nuo <S vai. ryto iki 9 vai. vaka- 
ro. Ta:pgi kurie abejojat ar 

jums reiks registruotis, ar ne, 

verčiau persitikrinkite gerai. 
J. Karpus, 

1324 S. 50 av., Cicero. 

Town of Lake bendra 
Lietuvos Paskolos stotis yra 
paėmusi Peoples Teatrą del 
priėmimo Lietuvos misijos 
ant 16 d. šio mėnesio. 

Kiti dalykai bus^ paminėti 
vėliau. 

Kareiva. 

BRIGHTON PARK. 
S. A. L. Kareivių 8-tos kuo- 
pos susirinkimas [vyks vasa- 

rio 3 d., 7:30 vai. vakare — 

2657 W. 43 rd St., kampas 
Washtenaw avc. Visi karei- 
viai, taipgi ir ne-kareiviai, no- 

rintieji prisirašyti prin šios nau 

jos kuopos, kviečiami atsilan- 

kyti. Valdyba. 

i Susirinkimas. 
Lietuvių Namų Savininkų at- 

sibus panedėlyje, vasario 2 d , 

YVodmano svet. — 3251 Lime 

gat, kamp. 33-čios. llus gvildė 
nr.ma svarbus klausimai kas- 
lmk ateinančių rinkimų Alder- 

ntcnų kandidatų. 
A. Boobcn, rašr. 

BRIGHTON PARK. 
L.G.D.R.K. 4 skyrius at- 

skaita pasiųsta į centrą gruo 
džio 16 d., 1919 m. į 

$200.00 per kasteriu S. | 
Petrauską. 

Visų šventų Draugijos 
$79.77. Draugyste Saldžiau- 
sios Širdies V. J. .. $15.00 

I Draugystė Sunų Lietuvos 
I Vakaruose $11.15 
Į Po $5.00: K. Kukuraitis 
nė, J. Kaminskas. 

Po $3.00: M. Mažeikis, J. 
Jasaitis, A. Rudakas. 

Po $2.00: Mažeikis, F. 
Beinoris, T. Beinoris, T. Jan 
eius, J". Daunora, U. Bučins- 
kas, M. Bučinskas, P. Da- 
ranskis, J. Gamantas, L. Pe- 
leckienė, S. P. Valockis, P. 
Jurgelas, S. T. Shleponc, J. 
Osolwl, G. Mitločius, T. Ge- 
rušas. V. Songinas, A. Krigž 
dis, U. Montonavičia, J. 
Mockevičius, J. Andrašiu- 
nas, F. Urba A. Srobė, G. 
Belčalis, K. Mockevičius, T. 
Klobonas, K. Jasnonis, J. 
Kasinckas, J. Lasanskas, F. 
Julisauskas, B. Andrašiu- 
nas, J. Petraitis. 

Po SI.00: Augustauskie- 
ne, F. Budreckaite, A. Ur- 
ba, L. Joncius, F. Marciaus- 
kas, F. Kazlauskas, K. Stan- 
kus, M. Markūnas. P. Pau- 
ris, P. Zatorius, A. Silins- 
kas, S. Žukas, K. Kasinskas, 
K. Kaminskas, J. Puzaras, 
M. Naukas, A. šapas, J. 
Petrauskienė 

Po 50 c.: V. Kimosas, A. 
Noronis, J. Pauponis, K. 
Strauskas, E. Brauslis, E. 
Strakas. A. Kupris 25 c. 

Viso surinkta 4 skyriui 
nuo 21 liepas, 1919 m. iki 
gruodžio 16 d. 1919 m. 

$359.82. 
Per Petrauską $132.50, D. 

Bard'auskien? $34.25, F. Ma 
čiuli $37.30, T. Butkus $18-. 
00., J. DukoviČia, $21.00, V. 
Platkauskas $14.00 J. Ba- 
činskas $7.00. Likusieji pi- 
nigai yra draugijos kasoje, 
kurie buvo siusti per šį sky- 
rių. 

Pilnų narių šiame skyriu- 
je 84, rėmėjų, 65. 

S. Petrauskas, Kasier., 
D. Bardauskjene, Rašt. 

Ciceriečiu domai. 
Susivienijimo Amerikos L. Ka 

reivių 6 kp. laikys susirinkimą 
panedėlyj, vasario 2 d., 7:30 vai. 
vak. J, Neffo svetainėj, 1500 So. 
49-th A v. Visi nariai atsilanky- 
kite, nes turime daug 'Utinų rei- 
kalų. Taipgi kviečiame visus lie- 
tuvius prisirašyti prie svarbios 
organizacijos. 

F. Skirmantas, rast. 

WEST SIDE. 
\Vestsidės Lietuvi Gelbėti Dr- 

jos 2-ro skyriaus susirinkimas į- 
vyks pirmadietiyj, saiario 2 d., 
7:30 vai. vakare, M. Meldažio 
svetainėj 2242 \Vest 23 PI. Ma- 
lonėkite visi nariai ir narės, rė- 
mėjai susirinkti paskirtu laiku, 
nes turiiji daug svarbių reikalų, 
apsvarstymui. Komisijų nariai ir 
aukų rinkėjai būtinai turit pribū- 
ti j susirinkimą. 

Su slidžia pagarba visus kvie- 
čia Vaidvl^: 

A. Jorudas, Pirm., » 

A. Linkus, Rašt.f 

PIRKITE LIETUVOS VALSTYBEI 

BONUS, bus LIET 1'VAI 

DUONOS 

TEMYKI1 GYVUS ATSI- 
TIKIMUS LIETUVOJE. 

Krutami paveikslai iš Lietu- 
vos bus rodomi Vasario 3 d. 
1920 So. Chicagoj, Tamo- 
šauskio svetainėje, 8801 
Commercial Ave. Prasidės 
8 vai. vakare. Rodys Kau- 
nas Krutamu Paveikslų 
Kompanija. 

PARDUOSIU ARBA MAI- 
NYSIU. 

Du po tris augštus, plytų ir 
akmenų namai prie 461-463 
West 31st Str. Pečiu apšildo 
mi. Raudos neša $1.950. Į 
metus. Parduosiu pigiai tik 
u v. $16.500. Savininkas ant 
vietosC 

PARSIDUODA BUKERNE 
IR GROS ERNE. 

arba parduosiu vienus tik fiks- 
čcrius vieną aisbaksą. Aisbak- 
sas geras ir didelis 8x12, kam 
tokie daigtai reikalingi malonė 
kite atsišaukti. J. Naudžiūnas, 
•!064 So. Artesian Ave., 
McKinley 1694. 

J 
! 

REIKIA VYRU. 

Prie abelno dirbtuvės darbo. Pasto- 
vus darbas. Moka 50 centu j valanda. 

$ valandų darbas. Atsišaukite pas 

Dailins & Co., 
4201 So. Asbland Avo. 

EXTRA! 
ls priežasties mirties mano 

žmonos, parduodu pigiai pro- 
; pertę, del aprūpinimo vaikų. — 

3220-3222-3224 S. Morgan St. 
t-l 

REIKIA LEBERIU. 
I Dirbti scrap yardoj. Gera 
[mokestis. Darbas ant visa- 
dos. 

iStock Y£rds Scrap Iron and 
Metai Co. 

! 1101 W. 48th St. Chicago 

Pajieškau pusbrolio Antano Samulė- 
no, paeina iš Polaidžių lcaimo, Kvetkų 
parapijom, Zarasą apskrido. Kauno gu- 
bernijos. Atvažiavo j Ameriką dar 
prieš karą, bet nežinau kokiame mies- 
te gyvena. Gavau iš Lietuvos 'svarbu 
laišką ir turiu svarbų reikalą prie jo. 
Malonės jis pats ar kas apie j} žinantis 
pranešti sekančiu adresu: KAZIMIE- 
RAS SAMULENAS, 816 NVashington 

| St.. Ne\v York, N. Y. 

Pa j ieškau švogerio Petre 
Skersio, devyni metai atgal aš 

juos palikau Chicagoje, išva- 
žiuodamas i Minn-eapolis, Minn 
ir nu0 to laiko negirdejau nuo 

ju. Jie patįs ar kas kitas, mel- 
džiu pranešti man sekančiu ad- 
resu, už ką busiu labai dėkin- 
gas, nes turiu svarbų reikalą. 
Alena Žibaitiene, 1904— 1-st 
St. So. Minneapolis, Minn. 

REIKALAUJAMA "FOUNDRY WORKERS" — 50. 

PASTOVUS DARBAS. TAIPGI REIKALAUJAME 'LE- 

BERIU IR KITOKIU FOUNDRES DARBININKU. 

KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

REIKALAUJAME 50 "GREY IRON MOLDERIU", 
DIRBTI. ANT "FLOOR" IR "BENCH". DIDELIS UŽ- 

MOKESTIS. NERA NESMAGUMU. PASTOVUS DAR- 

BAS — 6 DIENOS SAVAITEJE. UŽMOKESTIS KAS 

SUBATA. KREIPKITES PA'S: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W'. HARRISON STREET. 

Persikele iš 
1652 W. VAN BUREN 

STREET 
i 

1C20 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Ave. 

'Jis y~a ofise nuo 10 ry- 
to iki 8 vai. vakaro. 

Tclephone Lrovrr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: ntio 9 ryto iki 9 vakare 
Kcdėldieniais r»aKal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės 

Telephone VarJs 365-1, AKU&ERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Ilaigusi Akušerijos ko- 
legiją; ilgai praktilia- 
vusi reunsilvanijos 
hospitalėst, l'asekmin 
gti patari ai'ja įprie 
gimdymo. Duoda rodi 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų') 
CIIICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto iri 
Xuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro 

I Pradėk Naujus Metus su tobulu akių regė- 
jimu, taip, kad nieko r.rpralei«tumei per visus 
metus, kas tau gali būti naudinga. Toliregystė 
prajalinama. Pasitarkite su manim priej ei- 
nant kur kitur. Egzaminacija DYKi'.T. 

(ierai pritaikinti akiniai praįalins akių jr 
I galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 

Į rogystė praįalinaim, fasitarkite su manimi. 

JOI1N SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1301 S. ASHLAND A VE., CHICAGO 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš l'Iatt'o a j. tiekos. Tčmy 
kile j mano paraS:}! 

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

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach BItters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikri 
ir geriausiu gyduole dėl kiekvieno, 

; katras tik jaučiąs vidurių nasveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 

! skilvio nedirbimų neskanaus atsirugt- 
i mo neturint apetito, galvos skausmą, 
Į strėnų ir inkstų ir taip toliau3. Salutes 
I Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busit6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 benkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris įs Šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųek money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymų kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami pr-isiųskit 
tikrų ir aiškų savo antrašų ir rašykit 

! taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. PALTRANAS CO., 

616 W. 31#t St., ChlcaflO.'lIK 

PERKAM LR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Nama, Karmą, Lotą ar 

! kokią Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 
Teipgi jei nori pirkti Namą, 
Lota, Farmą ar kokią Bizni, 
mes turime daugybę gerų Bar- 
genų visuose kraštuose Ameri- 
kos, Chiragoj ir kituose mies- 
tuose; Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Raišyk, 

Liberty Realty Company 
3415 S. Wallace Street 

Chicago, 111. 

FARMOS! FARMOS 
Tui'įu 23 Farmas ant pardavimo., di- 

džiasioj lietuviu kolonijoj. 
Oi a jau yra pirkę suvirs 400 lietuviu 
farmas. ^ 

| 
Reikalauk Farmu Katalogo. 

J. A. žemaitis, 
Ii.' 1. Fountain, Mlc'n. 

Dr. G. M.GSaser 
TELK FONAS YARDS 687 

3140 S. MORGAN ST. kertė 33-ros 
Specialistus Moteriškų. Vyriškų 

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

C—8 vak. Nedėl. S—2. 
Praktikuoja jau 28 motai. 

Phone Yards 2C44 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Of: ir gyv: vieta 3232 S. Halsted SI 
Vai: 9—11 ryte; -4 ir 7:^p—9:30 
Town of Lake 471- S. Ashland A ve. 

Vai.: 4:30—7:00 P. M. 
Phone iJrover 7042 < 

Telcphone Yards 1332 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
[iy<lo vivjkias ligas moterų, vaikų ir vyri} 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrvj ligas 

3259 S. I1ALSTED ST., CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS lit CHIRURGAS 

1 G:>7 W. 51-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: iki 9; ir 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Phone Canul 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujieną Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
L739 S. HALSTED ST CHICAGP 

Dr. M. Herzraau 
/ 

IŠ RUSIJOS \ It-rai lietuviams žinomas per 16 metų kaii'o 
latyrgs' gydytojas, chirurgas ir akušeres, jyilo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, miA- 
erų ir vaikų, pagal naujausias metodasl 
<-Kay ir kitokius elektros prietaisus. 

Qfi>as ir -laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli l?islc Street 
,'alandos: nuo 10—U pietų ir 6—S vakare 

Telefonas Oanal 3110 
3 y v.: 3112 SO. HALSTBD CTREET 

Valandos: S—9 ryto tiktai 

'tion« '."a?al f>222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

balandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
5201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

uuiira. jurus 133—>51 
ilesidence l'linne Drover "781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

1601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

DK. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
)fisas: 1757 W. 47 st. Boulevard lfi<* 
)fiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir G:30 
ki 8:30 v?k. Nedėl. !) iki 12 dieną 
faraai: 2914 W. 43 St. McKisiey 263 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS 13 CHIRURGAS 

Ofisas. 2201 V.". J'JikI Street 
Kampas S. Ijeavttt St. 
Telefonas Canul 0222 

Vai: 1 ila 5 ir T iki !i vai. vak. 
Jyvenimo vieta: "111 \V 42nrl St. 

Telefonas McKin!.\v I!i88 
balandos iki 10 ryto. 

urc. i. t. mAivAK 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10000 Michisan A ve 

Telefonas Pullman J4J ir j ISO 
Chie. ofisas: 4515 S. Woo9 St. 

'J ik Kelvergo vak, nuo 5:30 iki 7 
Telefonas Yards 723 
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