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Turku Raudonoji Armijai 
Skelbia Karę Anglijai. 

Lersner atsisakė siusti kaltina- 
mųjų surašą vokiečiu valdžiai 

TURKU RAUDONOJI 
ARMIJA SKELBIA 
KARĘ ANGLIJAI 

Londonas, vasario 4 d.— 
Šiandien apturėta iš Kon- 
stantinopolio telegrama Ex- 
change Telegraph kompani- 

^ jai, sako: 

"Jaunaturkių raudonoji 
armija netolimoje ateityje 
pasieks Konstantinopolį, 
kad išvijus turkų priešus. 
Turkų bolševikai skelbia,/ 
kad pavasarį bus pradėta 
šventa karė prieš Angliją. 

Washingtonas neišsigąsta. 
Washington, vas. 4 d. — 

Čia esantieji kariuomenės 
aficieriai neskaito dideliu 
pavojum jaunaturkių kariu- 
menės užpuolimu ant Kon- 
stantinopolio, apie kurį pra 
nešama Londonan. Sakoma, 
kad raudonąja aamija vadi- 

butinė kariuomenė* 
kuri mažne visiškai priklau- 
so nuo Mustafos Kemelio 
prisakų. Tikras jos stipru- 
mas nėra žinomas. 

LERSNER ATSISAKĖ 
SIUSTI KALTINAMŲJŲ 

SURAŠĄ VOKEIČIU 
VALDŽIAI. 

Paryžius, vasario 4 d. — 

Talkininkų ambasadorių ta- 

ryba šiandien susirinko ne- 

tikėtan posėdin, kad apta- 
rus padėtį, sutvertą vokie- 

I Čių misijos vado čia barono 
Kurt von Lersner rezigna- 
vimu. 

Kaip valdžia žiūrį į padė- 
tį kilusią del Lersnerio at- 
sisakymo persiųsti savo val- 
džiai surašą kaltinamųjų 
vokiečių, nežinia. Bet abel- 
nas įspūdis ingytas tų. kurie 
tėmija taikos reikalus, yra 
tas, kad Lersnero pasielgi- 
mas nepermainis talkininkų 
nusprendimo reikalauti iš- 
davimo kaltinamųjų. 

Francuzų oficialų rate- 

liuose manoma, kad nežiū- 
rint visuomenes nepaisini- 
mo išdavimo klausimu, tal- 
kininkams yra svarbu rei- 
kalauti, kad minėta sutar- 

ties išlyga butų išpildyta, 
nes jei talkininkai nusileis- 

tų šitame dalyke, tai vo- 

kiečiai pradėtų statyti rei- 
kalavimas tolesnėms permai 
noms sutarties. 

Lersnero laiškas Millerandui 
Baronas von Lersner, ga- 

vęs surašą vakar vakare, 
tuoj aus parašė prerierui 
Millerandui šitokį laišką: 

"Jusų Malonybė prisiun- 
tėte man notą su vardais vo- 

kiečių, kurių talkininkų vaU 
stybės reikalauja, kad butų 
išduoti. Per paskutinius tris 

mėnesius aš kuoaiškiausiai 
aiškinau talkininkų ir sąjun 
gi ninku valdžių atstovams, 
dešimts kartų raštu ir tryli- 
ką karų žodžiu, kad negali- 
ma išpildyti tokio reikalavi- 
mo, vis viena kokio. laips-; 
nio kaltinamieji nei butų. 

"Aš primemu jusų malo- 
nybei eilių eilėmis mano at- 
kartotus užreiškimus, kad 
nei vienas vokiečių viršinin 
kas nesutiks buti įrankiu iš- 

pildymui reikalavimo išduo- 
ti juos. Aš bučiau tuoju jran 
kiu, jei aš jusų malonybės 
notą persiųsčiau vokiečių 
valdžiai. Todėl aš čia ją grą 
žinu atgal. 

"Aš pranešiau savo vai-j 
džiai, kad aš negaliu pasi-j 
likti tarnyboje ir kad aš ap- j 
leidžiu Paryžių sekamu trau j 
kiniu. 

Hreiherr von Lersner... 
/Si/a se reikalaujama iš- 

daviirio '896 vokiečių kaiti- 
namų už karės įstatymų per- 
žengimus. Anglija reikalau- 
ja 97; Franci ja ir Belgija 
kiekviena po 334; Italija 
29; Lenkija 57; Rumunija 
41 ir Serbija 4. 

POLICIJA SAUGOJA 

TEISĖJĄ. 

Spokane, Wash., vas. 4 j 
d. — Augštesniojo teismo 

į teisėjui R. W. Webster ga- 
vus pagrūmojimus jo gy- 
vasčiai už jo išleidimą nuo-! 
latinio draudimo Pas. Pram.: 
!Darb. unijos veikimų čia, 
įtapo paskirtas būrys polici- 
!jos detektyvų jo apsaugoji- 
mui. 

RUSIJOS ŽMONĖS GAU-j 
NA DAUGIAU DUONOS.: 

Londonas vasario 4 d. — 

Kaip bevielinė telegrama iš 
'Maskvos praneša čia, nuo 

^vasario 1 d. darbininkai Ru- 

sijoje gauna daugiau duo- 
nos. 

"Ačiu bolševikų laimėji- 
mams ir susitvarkymui or- 

ganizacijos maistams pri- 
statyti, tarybų valdžia gali 
paskelbti, kad nuo vasario 
1 d. duonos porcija bus iki 

; svaro dienai kiekvienam 
'darbininkui dirbančiam po 
|8 valandas į dieną." 

| DANIJA, OLANDIJA IR | 
AUSTRIJA STOJA UŽ 

NEUTRALUMĄ. 
ifc". • 

Zurich, vasario 4 d. — 

Kaip čia praneša keli laik- 
raščiai, Danija, Olandija ir 
Austrija žada paskelbti sa-j 
vo nuolatinį neutralumą ir 

pareikalauti tų pačių išlygų,' 
kokias stato Šveicarija sto-^ 
dama tautų lygon. j 

Lenku Seimas taiky- 
sias su Rusija. 

Washington, vas. 4d. — 

Lenkų m misteris Su/. Val- 
stijose kunigaikštis Kaz. Lu 
bomirski, pasakė, kad lenku 
seimas paširašis po rusų ta- 
rybų valdžios taikos sutarti- 
mi, jei bus duota užtikrini- 
mas, kad nebus vedama pro 
paganda Lenkijoje ir kitose 
europinėse šalyje. Girdi, ta- 
rybų pasiulinimas taikos yra 
priparodvmu, kad .enkų pa-! 
laikymas strateginės karines j 
sienos nuo bolševikų yra ge- j 
ru žingsniu. Lenkai, esą, vi-j 
suomet stengiasi tik apsigin 
ti ir neturį jokių imperialis- 
tinių tikslų. 

i 
PRANCŪZAI INDOMAU- 
JA DAUGIAU ANGLIMIS 

KAIP VOKIEČIU 
BYLOMIS. i 

Paryžius, vasario 4 d. —\ 
Francuzų laikraščių iv ap-j 
skritai visuomenės atsineši-, 
mas parodo visišką nepaisi-1 
nimą reikalavimu išdavimo 
vokiečių kaltinamų už pra- 
sižengimus prieš karės Įsta- i 
tymus, nors tarp kalenamų- 
jų yra vardai tokių žmonių, į 

kurie buvo sukėlę pasipikti-! 
nimą mažne visų 1 rancijos! 
gyventojų. 

Nors negalima pasakyti, 
kad francuzai butų užmiršę 
tuos atsitikimus padaran- 
čius pamatą apkaltinimams, 
bet begalinis atidėliojimas 
taikos tarybų ir atstatymo 
darbo nepaslankumas pa- 
gimdė nepaisinimo jausmą 
linkui visako, kas Susiriša 
su svarstymais apie taiką be 
rūpinimosi ekonominiu at- j 
gaivinimu. 

Kiek matyt iš išsireiškimų j 
laikraščiuose, tai francu- i 
zams ne tiek rupi nubaudi-į 
mas kaltininkų kiek gavi-i 
mas anglių gaminimui daik- Į 
tų išvežimui. 

TURKAI GRUMIASI SU 
FRANCUZAIS. 

Londonas, vasario 4 d.— 
Telegrama Exchange Tele- 
graph kompanijai iš Kon- 
stantinopolio datuota saus. 

30 d. praneša apie svarbius 
susirėmimus Marašo ir Ain- 
tabo apygardoje, Mažojoj | 
Azijoj tarp šalies kareivių! 
ir francuzų. Dideli mūšiai 
einą Maraše. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
TIES DONU. 

Archangelskas, vasario 4 
d. — Bevielinė telegrama 
šiandien iš Odesos praneša 
apie rusų liuosnorių kariuo- 
menės sumušimą bolševikų 
pajiegų, kurios buvo atsva- 
rytos atgal per Dono upę. 
Puikiausia bolševikų raiti- 
ja, vedama gen. Budenni ir 
Bumenko sumišime bėganti 
atgal. Liuosnoriai paėmė 60 
kanuolių, 150 mašininių šau, 
tuvų ir 8,000 belaisvių. ! 

SENIAUS IR DABAR, 
viMtRr* youR 
CUP, MM ? 

V^HEN THE Muk MAN 50LD TaEMTY 
GUART TlCKET> FOR A POLL^B_ 
ANP THE* AV e*TRA COP OR TWP 
fOR &OOP MEA5URE- 

Seniaus pienius duodavo dvidešimtį kvortinių ti- j kietų už dolerį ir dar pripildavo kokius d a puodeliu j priedo vaikams. Bet dalar... 22 centai kvortai be jo- kių priedų. — Geri laikai kaikada ir kaikam. 

creel gelbėjo rusu 
PROPAGANDAI. 

Washingtęn. vas. 4 d. — 

Tarybų Rusijos atstovas ši- 
toj šalyj L. C. A. K. Mar- 
tene šiandien pasakė tyrinė- 
jančiam jį senato komitetui, 
kad Suv. Valstijų viršinin- 
kai veikė- išvien o su rusų ta- 
rybų valdžia, vesdami pro- 
pagandą vokiečių imperi- 
nės ^aidžios griovimui. 

Paklaustas' komiteto pir- 
mininko Moses, Martens pa- 
sakė Raymondą Robins'ą, 
buvusi prie Raudonojo Kry- 
žiaus Rusijoje, ir vieną in- 

formacijos komiteto agen- 
tą. Martens pasakė: 

"Kuomet Suv. Valstijų 
valdžios šakal918 m., rengė 
išleisti tariamus dokumen- 
tus, kurie rodę, jog tarybų 
valdžios viršininkai buvę 
apmokamais vokiečių impe- 
rinės valdžios agentais, tai 
mano valdžia išvien o su ta 
Suv. Valstijų valdžios šaka 
tarybų Rusijoj platino tarp 
vokiečių kareivių atsišauki- 
mus, raginančius nuversti 
vokiečių 'valdžią." 

Tąja Suv. Valstijų val- 
džios šaka, sako Martens 
buvęs p. Creelo viešos infor- 
macijos biuras ir taip vadi- 
nami "Sissono dokumenti" 
buvo jo rengiami. 

PAREIKALAVIMAS KAL- 
TININ " PASIUSTA 
TIESIOG EBERTUI. 

Paryžius, vasario 4 d.—* 
Ambasadorių taryba po su- 

sirinkimui šį vakarą išleido 
pranešimą, kur sakoma, kad 
talkininkai savo pareikala- 
vimą išdavimo tų, kurie nu- 

sidėjo prieš karės taisyklės, 
pasiuntė tiesiog Berlinan. 

Pranešimo tekstas tokis: 
"Kafinių prasižengėlių su 

t'aŠLS buvo inteiktas baronui 
von Lersner, kad jis pasiųs- 
tų jį savo valdžiai; vokiečių 
delegacijos pirmininkas su- 

grąžino surašą, pranešda- 
mas konferencijos pimiinin 
kui, kad jis padavęs rezig- 
naciją savo valdžiai ir iš- 
važiuojąs iš Paryžiaus. Ta- 

lkininkų nusprendimas ta- 

po pasiųstas tiesiog valdžiai 
Berline.' 

KERENSKIS APLANKIS i 
SLOVAKUS. 

Praga, vasario 4 d. —! 
Buvusis rusų premieras Ke-| 
renskis ir buvusis rriinisteris j 
Savinkov važiuoja Pragonj 

, tuoju tikslu, kad pradėjus; 
naują judėjimą paremta su-j .sipratimu tarp Čeko-Slova- 
kijos ir Rusijos. 

I 

Tikisi suprganizuoti 
puolimą. 

Washington, vas. 4 d. — 

IČeko-slovakų oficialiame inį 
formacijos biure čia šian-j 
dien buvo sakoma, kad Ke-j 
renskio apsilankymo Prago-i 
je tikslu yra pradėti kari- 
nius žigsnius prieš bolševi- 
kus. Kerenskis ir Savinkov, 
j abudu buvo Londone tūlą 
I laiką. 

I EUROPOS PINIGU PUO- 
LIMAS TRAUKIA SU SA- 

VIM TURGU. 
! 

New York, vasario 4 d.— 
Šiandien New Yorko biržo- 
je Įvyko pragaištin gausis 
užsienio valiutos puolimas. 
Anglijos svaras nupuolė 
iki $3.19, 14 centų žemiau- 
sios vakar dienos. Franci- 
'jos, Belgijos ir Italijos pi-; 
nigai nupuolė atnašiai iki 

15.12, 14.82 ir 19.10. 
i ! 

Šerų pardavinėjimo tur-1 
guje puolimas be perstoji- j 
mo eina toliau. Galų gale; 
nedaug šėrų beliko, kurios 
nebūtų panešę grynų nuos- 

tolių už šią dieną. Vata vie- 
tinėj vatos biržoje nuo 

$8.25 apie $9 pundui Į pa- 
baigą nupuolė iki $3.50 ir 
$5 pundui. 

PUOLIMAS UŽSIENIO PI-i 
NIGU GALI SUMAŽINTlI 

REIKMENŲ KAINAS. 

New Ycrk, vasario 4 d.— 
Chemical National banko 
pirmininko Percy R. John-1 
sono nuomone puolimas už- 
sienio pinigų gali buti smu- 

giu pragyvenimo brangumui 
Amerikoje. Girdi, užsieniui 
paliovus išvežti amerikos 
prekes, Amerikos rinkos pri 
sipildis ir tokiu budu daik-j 
tų kainos turės nupulti. 

Rengia nevedusiem 
didelius mokesčius 

nuo įplaukų, 
Sprigfield, 111., vas. 4 d. 

William H. Cruden iš Chi- 
cagos užreiškė. kad jis kon- 
stitucinėj konvencijoj šian- 
dien pasiulins uždėti mo- 

kesčių 35 nuoš. nuo aplamų 
inplaukų visiems nevedu- 
siems pasiekusiems 35 me- 
tus amžiaus. 

DENIKINAS APSAUGO- 
TAS BULGARIJOJ 

Geneva, vasario 4 d. — 

Buvusis bolševikų priešų va 
das pietvakarinėj Rusijoj, 
gen. Denikin panedėlyj iš- 
lipo bulgarų uoste Varnoje 
su keliais savo aficierių. 
kaip yra pranešama iš Bel- 
grado. Sakoma, kad Deni- 
kin važiuoja Bucharestan 
pasitarti kas del bolševikų 
laukiamo įsiveržimo Besa- 
rabijon. 

Telegrama iš Paryžiaus 
datuota sausio 27 d. prives- 
dama Zuricho pranešimą, 
sakė, kad gen. Denikin su 

savo štabu sėdo ant anglų 
laivo einančio Konstantino- 
polio 

ELEKTRININKU STREI- 
KAS SULAIKĖ ČHIC- 

MIL. & ST PAUL 
GELŽKELI. 

Missoula, Mont., vasario 
4 d. — Elektrininkų strei- 
kas ant Chicagos, Mihvau- 
kee ir St. Paul gelžkelio vi- 
siškai sustabdė veikimą ant 
gelžkelio tarp Harlowtono, 
Mont. ir Avery, Ida. Kom- 
panija neapsieina be e'ek- 
trinių garvežių operavimui 
savo traukinių toj sekcijoj 
440 mylių ilgumo. Streikuo- 
ja daugiau kaip 100 elektri- 
ninkų. 

ANNUNZIO VAGIA KA- 
NUOLES IR BOMBAS 

Londonas, vasario 4 d. —! 
| 

Sulig telegrama iš Rymo Į j 
Central News, trys aficieriai', 
iš Gabrielio D'Annunzios, 
kariuomenės tapo suaręs- j 
tuoti už pasikėsinimą nu- 

tverti submariną ir nuga- 
benti Fiumen. ;Tuo patim 
laiku tapo pavogta aštuo- 
nios kanuolės ir šešiolika 
vagonų prikrautų bombomis 
ir pasiųsta Fiumėn. 

D'Annunzio išleido pri- 
saką draudžiantį leisti laik- 
raščius be jo štabo pritari-1 
mo. 

PUSĖ SUV. VALST. KA- 
REIVIU APLEIDO 

SIBIRĄ. 

Washington, vasario 4 d. j 
Pusė 8,000 Amerikos karei-1 
rių Sibire tapo ištraukta.! 
Karės skyrius šiandien už- 
reiškė, kad saus. 27 d. Sibi- 
re buvo likę 271 aficieris, 
4,910 pašauktų kareivių ir 
300 civilių labdarybės vei- 
kėjų. 

Estonija irTF 
i kai neįsileis 

kareivių. 
; Revelis, vasario 4 d. .— 

Estonija ir Rusijos tarybų 
valdžia sutiko taikos sutar- 
tyj, po kuria pasirašė abiejų 
šalių atstovai laikytis prin- 
cipų jų nustatytų kas del 
Suomijos užlajos. Ant šitų 
šalių žemės bus leista eiti 
tik Estonijos ir tarybų 
valdžios, ar jų talkininkų 
kareiviams. 

Rusija atsisako nuo pa- 
jieškojimo buvusios rusų 
valdžios nuosavybės Estoni- 
joje ir sugrąžina visą nuo- 

savybę, paimtą Rusijon ka- 
rės laiku, tarp kurios yra 
Dorpato universiteto knygy- 
nai ir archyvai. Specialė ko- 
misija nustatis vaizbos Ir 
diplomatijos santikius tarp 
šitų dviejų šalių. 

Sako kitos taipgi taikysis. 
Kcpenhaga, vasario 4 d. 

Bolševikų atstovas čia Ma- 
ksim Litvinov, pasikalbėji- 
me su Sočiai Demokraten 
laikraščio atstovu, pasakė; 

"Pirmieji žingsniai eina 
į skaičių. Estonija pirmutinė 
šalis padaliusi taiką ^tary- bų Rusija. Ritos pasienio 

I valstybės turės pasekti ją. 
nors talkininkai ir lenkų at- 
žagareiviai platina išgąstin- 
gas žinias tuoju tikslu, kad 
intikinus Leki ją. buk taiybų 
Rusija jau-jau rengiasi ją 
užpulti. 

"Neturėdami oficialių ži- 
nių apie talkininkų siūlo- 
mą pirklystę su Rusija per 
kooperatyves draugijas, mes 

kol-kas neturime oficialio 
atsinešii. o. Tai yra silpnas 
mėginimas apeiti tarybų Ru- 
siją. Taip vadinamas talki- 
ninkų nuėmimas blokados 
neturi nei mažiausios svar- 

bos, kadangi nuotikių žen- 

gimas nustumia jį į sali. 

TUOJAUS BUS SVARS- 
TOMA 50 MILIJONU EU- 

ROPINĖS PASKOLOS 
PROJEKTAS. 

Washington, vasario 4 C 
Atstovų buto taisyklių ko- 
miteto republikonai nariai 
šiandien nusprendė greitu 
laiku apsvarstyti projektą 
ingaliojantį naujas valdžios 
paskolas $50,000,000 euro- 

pinėms šalinis maistu su- 

šelpti, bet nepaskyrė dienos 
komiteto susirinkimui. 

SUMAŽINO POPIERINIU 
PINIGŲ CIRKULIACIJĄ 

Londonas, vasario 4 cl. — 

Evening Standard praneša, 
kad valdžia sumažino po- 
pieriniu pinigu cirkuliacija 
$100,000,000. 

ft r a e chictagoje ir 
V i Cl O " Apielinkeje. — 

Šiandien ir pctnyčioj dau- 
giausiai apsiniaukęs, gal už- 
sineš aiit lietaus. 

Saulėtekis, 6:59 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:08 vai. vak. 
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lea] 4 NAUJOS REVOLIUCIJOS 
ap. IŠVAKARĖSE. 

.riingas klastas ta Meksika!— 
oirtinga ir gamtiškai graži, tečiaus 

jUh fcifventojai pasinėrę skurdo ir tamsių inkų klampynėse. Bet daugiausiai Meksi- kos žmonės kenčia delei nesustojančios te- 
nai ci',vilės karės.—Meksikonai žudo mek- 
sikonus. Vienas generolas kovoja prieš k;tą. Padėkavojant nuolatinei vidaus ko- 
vai ir revoliuciniam bruzdėjimui, visame ka 
me apsireiškia suirutė, puolimas, naikini- 
mas. 

Užėmus V. Karranzai Meksikos pre- zidento vietą, tuoj susidarė jam priešinga srovė—su keliais kariniais v?dais prieša- kyje. Vieną žymiausių rolių civilėje karė- 
je Meksikoje lošia Fr. Villa. Kiek laiko 
atgal buvo pranešta apie Vilios nužudy- 
mą, tečiaus ta žinia pasirodė vėl neteisin- 
ga. Pasirodo, kad Villa yra nesugaunamas. 
neįveikiamas. 

Sekantj liepos mėn. atsibus rinkimai 
Meksikos prezidento. Kaip prez. Karran- 
za, taip ir jo stambesnieji priešai ruošiasi- 
dirba laimėjimui. — Skelbiama, kaa prez. 
Karranza nemanąs perduoti Meksikos val- 
džios naujai išrinktam jo vieton preziden- 
tui ; — jis apsiskelbęs Meksikos diktatoriu- 
mi. Kartu pranešama, kad Karranza pa- 
skelbęs 14 provincijų, -- kuriose guberna- 
toriai susitarę sušaukti seimą delei paskel- 
bimo civilio kandidato krašto prezidento 
vieton,—"likti be konstitucinės tvarkos". 
Meksikos pabėgėliai aiškina, jog tas reiš- 
kia, kad tos 14 provincijų nelneis į nacio- 
nalę valdžią ir todėl, renkant prezidentą, 
nrgalės dalyvauti balsavime. 

Kelios dienos pirmiau buvo paskelb- 
ta, kad 1.4 provincijų laikysis už 'ištfnkmją 
Meksikos prezidentu (gnacio Bor.illąs. 

Francisko Villa esąs pasiryžęs tuoj 
pradėti aktivį veikimą prieš Kanranzą. Vy- 
riausia savo stovykla jis išrinkęs Satevo, 
Chihuahua valstijoje. Karranza gi trau- 

kiąs kariuomenę prieš Vilią į Chihuahua 
didmie-tį. 

Galop, pranešama, kad gen. Alva- 
redo Obregon ir Villa esą arti galutinos 
sutarties sujungti savo spėkas krūvon prie- 
šais' Karranzos ;valdžią. Jau apie porą 
savaičių tam atgal buvo paskelbta apie 
Obregono revoliucinį veikimą. 

Sunku dabar pasakyti, ar n leksikonai 
įstengs sutvarkyti ir nusiraminti be įsi- 
kišimo Suvienytų VaMstijų, ar net keliu 
valstijų. Daug kalbama apie Suv. Va'lst. 

kapitalistų veikimą Meksikos suirutėje. 
Suv. Valsfcšįų politika linkui Meksikos la- 
bai atidžiai tėmija visos latiniškosios vals- 

tijos ir Japonija, kurios valdžia padarė 
sutartis su federale Meksikos valdžia kas- 
link kolonizavimo japonų Sonoros, Žem Ka 
lifornijos, Sinaloa ir Kolima provincijose, 
abelnai vakariniame pakraštyje, 

> Visgi Meksikos klausimas anksciau- 
vėldau turės išsiristi. Galimas daiktas, kad 
to klausimo išrišime aktiviai dalyvaus ir 
kitos valstijos... 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS , 
ŠVENTE. 

j 
III. Kokiu kuliu buvo p*ie s;o nutarimo 

prieita? 

Tokia rezoliucija nelengva buvo tuo-; 
met išnešti, nes ji buvo riskiu protestu prieš 

j vokiečių okupacijos valdžios darytąsias pa Įstangas pavergti Lietuvių tautos suverine-j i tą. 
vokiečių 'valdžia jau buvo išgavusi į nuo Lietuvos Tarybos prigaulingu budu 

dokumentą iš 11 dienos gruodžio 1917 m. 

j Ten vienoj dalyj buvo skelbiama Lietuvos i 

j nepriklausomybė, o kitoje buvo žadama' 
'sueiti su Vokietija, jeigu ji rems Lietuvos 
j nepriklausomybę Taikos Konferencijoj, į amžinus ryšius ant pamato bendros muito, j | pinigų sistemos, bendro kariuomenės ir ge- j įležir^elių tvarkymo. Tiesa, ant gruodžio! 11 dienos dokumento ne visi nariai yra pa-; 
įsirašę, bet buvo, tat, Tarybos nutarimas., j.kurį Vokiečių Valdžia norėjo Įteikti Lie- 
I tu vos, Brastoj, prasidėjus taryboms su bol- 
ĮŠeivikąis. Žinomą, jie butų galėję parodyti 
j Lietuvos Tarybos dokumentą iš 11 gruo- džio, bet buvo nesmagu rodyti antroji da-, 
i lis, kur vokiečių tikslai buvo aiškus link j j Lietuvos, o patįs parašai lygiai buvo po tai 
Uvntravi dokumento dalimi. Todėl vokie-į jčiams prisiėjo prašyti nuo Lietuvos Tarybos 
'jau kito dokumento, kur butų vientik aiškus 
1 jų nutarimas delei atsiskyrimo nuo Rusi- 
ijos, bet lietuviai jau susiprato ir nesutiko 
; duoti savęs antrą kart prigauti. Vilniun 
'bUvo atvykę iš Lietuvių Brastos ir patsai 
(generolas Hoffmann'as ir politinis Vokie- 
jčių atstovas Nadolny, bet lietuviai drąsiai 
ireikalaVo. idant šioj pasiskelbimo formoj 
be notos delei atsiskyrimo nuo Rusijos bu- 
jtų indėta, jog visą valdymo formą ir san- 

itikius su kitom;* valstybėmis nustato ga- 
| lutinai demokratiniu budu sušauktas Sei- 
jmas, — tuomi buvo norėta išsinerti iš kil- 
jpos, kuri buvo užnerta dokumentu iš 11 
gruodžio 1917 ui. B'.ivo daug pykčio, neri- 
mavimo posėdžiuose nuo 9 dienos iki 16 
sausio, bet tinkamos formos, ant kurios bu- 
tų tikusi visa Lietuvos Taryba, gauti nega- 

įlėjo. Dalis Tarybos buvo jau sutikusi ant 
tam tikros vokiečiams priimtinos formos 
bė aiškaus paminėjimo Seimo ir susirado 
[liet 13 narių, kurie buvo jau. tikę pasirašyti, 
j bet tuomet keturi Tarybos nariai—M. Bir~ 
ižiška, Step. Kairys, Stan. Narutavičius ir 
!Jonas Vileišis pasiskubino paskelbti pro- 
|testą prieš Steigiamojo Seimo teisių uzur- 

įpavimą ir iš Tarybos išstojo. Tapo bužino- 

; ta. delei ko vokiečiai taip spyrėsi išgauti 
|prielankią sau rezoliuciją, ant kurios vos 

: tegali nuo Tarybos narių 18 parašų surinkti 
Į ir su gėda nuo jos atsisakė, tardama, jog 
j ji nieko nebepadės. Tuomet likusieji Ta- 

įrybos nariai vėl suėjo i kontaktą su išstoju- 
siais ir susitaikė ant formulos, kuri buvo 
išstojusių paruošta ir ant kurios, jau neatsi- 

j žiūrėdama į vokiečių norus, sutiko visi Ta-| 
į rytos nariai pasirašyti. 

Taip atsirado 16 vasario aktas, kursai 

j jau umu laiku buvo žinomas Berline ir kitų 
•valstybių atstovams. Nuo to laiko jau pra- 
sidėjo planinga kova su vokiečių okupaci- 
jos valdžia ir jos daromomis pastangomis 

| pavergti jos nepriklausomybę. Laimėjimas j 
'toje kovoje daug paėjo nuo ištikusios re- 

voliucijos Rusijoj, o paskui ir pačioj Vokie- 

tijoj. Bet buvo laimėta ir nuo tos dienos 
prasideda jau naujas lapas Lietuvos istori- 

| jos. 
I (Užbaiga sek. N.) 

| Pastabos-j 
| išvados. | 

švedai —tai, gąį geriausi 
Lietuvos kaimynai. Švedai 
visokiais budais rėme lietu- 
viu reikalus laike visasvie- 
tinės karės. Pagaliaus, šve- 
dai tikisi užverti su Lietuva 
tamprius ekonominius 1 

ry- 
šius. 

Indomias pastabas apie 
lietuvius ir Lietuvą vieno 
švedų pulkininko priveda 
"Nepriklausomoji Lietuva" 
(N 134 1919).— 

Lietuvių kariuomenėje,— 
skaitome tenai, —.tarnauja 
visokių tautų aficierių. Tar- 
nauja ir švedų pulkininkas 
Anebergeris. Jis dabar su- 

grįžęs į tėvynę, į Švediją, 
pasilsėti ir štai ką pasako- 
jęs laikraščiams apie Lietu- 
vą.—' § 

Nežiūrint, kad Lietuvą iš 
visų pusių spaudė priešai, ji 
vis dėlto tesėjo, kaip rei- 
kiant, susitvarkyt. Geriausi 
Lietuvoje ūkininkai, —pa- 
kaktinai susipratę; gerai ži- 
ną. ko nori, ir valdžios at- 
stovai, kuriems pasisekė ap- 
ginti savo kulturą ir kalbą, 
net rusams varžant. 

Vokiečiai per keturis me- 

tus atėmė iš lietuvių maž- 
maž 300,000 galvijų ir 200,- 
000 arklių. Ką bekalbėti 
apie javus ir smulkiuosius 
daiktus. 

Dabartinė lietuvių valdžia 
—labai demokratinga. Pre- 
zidentas Antanas Smetona 
—labai rimtas, labai daug 
gero padaręs savajam kraš- 
tui ir tautai. 

Lietuvos žmonės myli šve 
dus ir mielu noru sutiktų 
atnaujinti tų dviejų valsty- 
bių sąjungą. Aš labai cli- 
džiavaus kovodamas su bol- 
ševikais drauge su nugalin- 
čiais juos lietuviais. Dau- 
gumas mano kareivių buvo 
savanoriai, partizanai ir 
ginkluotieji tos dietos žmo- 
nės. Mane, nei, griaudino 
tai, kaip manimi jie pasiti- 
ki. 

Aš tikiu Lietuvą busiant 
nepriklausoma, nes Lietuva 
—tai tokia valstybė, kuri 
nori kovoti ir kovos iki pa- 
skutiniosios už savo laisvę. 
Anglai ir francuzai sakos 
taip-pat mylį lietuvius ir ža- 
da sušelpti.— 

Praeities ir dabarties san- 

tikiai tarp švedų ir lietuvių 
duoda proga tikėti, kad 
tamprus ryšiai tarpe tų dvie 
jų tautų butinaf liks pada- 
1 yti.— 

[ Svarbus 
Pranešimas. 

If 

(L L S. REIKALE). 

Pastaromis dienomis patiir- 
ta, kad Am. lietuvių visuome- 
nėje ir ypatingai tarpe pačiu 
"Liuosybės Sa:rgų", senais pa- 
matais susiorganizav usių, kįla 
daugelis neaiškumu, abejojimų 
ir painiavų delei naujai besiku- 
riančios L- L. Sargų Sąjungos, 

j Todėl L. L. Sargų Sąjungos] 
Laikinasai Centras skaito savo 

pareiga štai ką paaiškinti1: 
1) Tveriasi dabar naujais 

pamatais visai nauja Liet. 
Liuos. Sargų Sąjunga, kuri 
mažai ką bendro turi su 1919 

metų Liuos. Sargų kuopelių 
steigimo planu; tik vien var- 

das liko tas pats. 

2) Tveriamoji L. L. Sargų 
Sąjunga yira nepartijinč Lie- 
tuvos nepriklausomybes šali- 
ninkų, susispietusių ant pagrin 
do kūniško lavinimosi (spor- 
to) bei šelpimo organizacija. 

3) Augščiausiai L. L- S. Są- 
jungos tikslas yra: remti Lic- 
tuvos nepriklausomybę žodžiu, 
darbu ir turtu. 

4) Tariamoji L. i- Sargų 
Sąjunga kuriasi ne tūlam ap- 
ribotam laikui, ar kokio eina- 
mojo momento specialio tikslo 
atsiekimui, bet ji bus ilgalaike, 

! nuolatine Amerikcs lietuvių vi- 
I 
siv^menes or^amzactia. 

5) L. L. Sargų organizacija 
■veiks sulyg savo "Konstituci- 
jos", kurios projektas .bus ne- 

trukus patiektas. Pagrindiniai 
L. L. Sargų Sąjungos dėsniai 
ir artimieji uždaviniai yra nu- 

rodyti tilpusiame jau laikraš- 
čiuose majoro P. Žadeikio atsi- 
šaukime po ąntgalviu: ''Svar- 

biuoju Reikalu"- 
6) L. L. Sargų Sąjunga atei 

tyje bus užregistruota ir lega- 
lizuota organizacija Suvienyto 
se Valstijose. Ji turės savo 

"čarterį" ir galės veikti visoje 
šitoje šaivje. 

7) Organizacinį L. L. Sargų 
darbą dabar veda L. L. Sargų 
Laikinasis Centlras po gerb. 
majoro P. Žadeiki pilna prie- 
žiūra. L- L. S. Sąjungos Cen- 
tro antrašas: 257 \Vest 71 Slr., 
New York, N. Y. 

8) L. L. Sargų kuopelės, su- 

siorganizavusios prieš tai se- 

nais pamatais, Įeidamos į L. L. 
Sairgų Sąjungą, dabar privalo 
persiorganizuoti pagal L. L. 
Sargų Laikinoj.* Centro nuro- 

dymų. 
9) Netolimoje ateityje yra 

pramatomas L. L. Sargų atsto- 

vų suvažiavimas, kuris galuti- 
nai nustatys tolimesnius Šitos 
organizacijos veikimo planus. 

10) L. L. Sairgų, kaipo nar 

rių organizacijos, mokesčiai 
yra šie: įstojimo mokestis $1. 
ir metinė mokestis $2.00, kurie 
gali buti išmokami kas pusė 
metu. Tie L. L. Sargui, kurie 
užsimokėjo $1.00 pirmiau, da- 
bar nuo įstojimo mokesčio yra 
liuosi. Suplaukusieji L. L- Sar 
gų buriuose pinigai gali buti 
naudojami paties biurio orga- 
nizacijos reikalams (pav. įgiji- 
mui raštinės, daiktu, mankšti- 
įvinosi pr'ctaisii ec.), u;1:i siun 
ėiami centran. Tokios įplau- 
kas, pačių L. L. Sargij pastan- 
gomis pagamintos, kaip: ko- 
lektos, pelnas iš vakarėlių, spėk 
taklių etc., siunčiamos jau tik- 
tai centrui, jei tai nebuvo daro- 
ma specialiams vietos reika- 
lams. 

i i) L. L. Sargų Laikinasai 
Centras prisiunčiamus pinigus 
panaudos sulyg esamo reikalo 
šiems dalykams: a) L- L. Sar- 
gų Sąjungos organizaciniams 
reikalams, b) Lietuvio^ Lais- 
vės Šauliams Lietuvoje, c) Lie 
tavos kariuomenės reikalams 
čionai arba Lietuvoje. 

12) L. L. Sargų Laikinasai 
Centras yra nusistatęs laikyti 
artimus ryšius su pačioje Lie- 
tuvoje veikiančiomis organiza- 
cijomis.: n) <lLietuv. Jvu*'ių Są 
junga", b) "Kareivių Rėmėjų 
Draugija" Kaune, c) Lietuvos 
Sporto Sąjunga ir su Am. lie- 
tuvių pašaipinėiiiis 'Organizaci- 
jomis. 

L, L. S. Laikinasis Centras, ' 

257 Wcst 7lrf Street, 
A'eiv York City. 

P. S. — I. Am. lietuviams 
žinotiną, kad kar. lietuviai P. 
J. Purvis ir J. K. Milius ir ka- 
rininkai-amerikonai, dar pi-t— 
miaus turėję progos L. L. Sar- 
gų reikaluose pasidarbuoti, at- 

silankydami kaiikur su prakal- 
bomis arba atsiliepdami* lai- 
kais, — veikia su žinia L. L. S. 
Laikinojo Centro, kaipo tech- 
niški pildyfcojai jiems pavesto 
darbo. Be to, Lt P. J. Purvis 
laikinai eina L. M. Misijos ad- 
jutanto pareigas. I 

II. Kam brangį Lietuvos atei 
lis, kas supranta svarbumą, L. 
L. Sargu Sąjungos tikslo, yra 
kviečiami darban. Buvusieji D ė 
dės Sanio kalriuomenėje kariš- 
kiai, karininkai, puskarininkai 
ir kareiviai! Jus turite dhug 
prityrimo, todėl imkite L. L. 
Sargų organizavimo darba į sa| 
v:-(rankas. Tas darbas jums sek! 
sis daug geriau, negu kam ki- 
tam- Ruoškite prakalbas, susi- 
rinkimus, tverkite Sargų bu- 
rius-burelius. Centras jums pa- 
dės. Tiesiu ir plačiu Lietuvos 
nepriklausomybės vieškeliu 
žengkime pirmyn! 
L. L. Laikinasai Centras, 

Po vadovyste Lietuvos at- 
stovo majoro P. Žadeikio. 

^ į 
Lietuvos Liuo- 

sybes Sargų 
Reikale. 

Vadovaudamiesi tuomi, kas £1% 
augščiau pasakyta, mes, že- , 

miau pasirašiusieji, pranešamu 
L. L- Sargams ir tai])gi Ameri- 
kos lietuvių visuomenei, kad 

musų darbas L. L. Sargų or- 

ganizavime pasibaigė su 1919 
metais. Kaip visiems yra žino- 
ma, mes buvom paskirti ir įga- 
lioti šitan darban per abi Ame- 
rikos Lietuvių Tarybas ir per 
Lietuvių Egzekutyvį Komite- 
tą Washingtone. Darbas buvo 
nelengvas ir jis ėjo gana lėtai, 
vienok šito priežastįs visiems 
yra žinomos. Be daugelio kitų \ 

kliūčių buvo dar laukiama per * 

visą vasarą atvažiuojant iš Lie- \ 
tuvos atstovų, kurie suteiktų pil i 
nas žinias ir pamokinimus, 
kaip geriausiai tvėrimo darbą 
varyti pirmyn. Taigi būvant. 
Ūkiame peaiškiame padėjime, 
negalima buvo nei laukti spar- 
tesnio darbo. 

Pabaigoj 1919 metų sulau- 
kėme nuo senai laukiamų sve- 

čių — Lietuvos atstovų, gerb. 
Jono Vileišio, Jono Ziliaus ir 
Majoro Povilo Žadeikio. Gerb. ^ 
majoras Žadeikis kaip tik ir 
atvažiavo čion Įgaliotas nuo 

Lietuvos valdžios rūpintis mili- 
ta'riais reikalais ir todėl su 1 
diena sausio, 1920 nv, viskas, 
kas. tik buvo nuveikta organiza 
vinie L. L. Sargu ir visoki ki- 
toki dalykai, lytintį Lietuvos 
kariuomenės reikalu;, ] ereina 
po tiesia priežiūra Lietuvos Mi 
litarės Misijos atstovo, geri). 
Majoro Povilo Žadteikio. L. L. 
S. Čentralė Valdyba su g. Ma« 
jom Žadeikių priešakyje, grti- 
tu laiku išleis smulkesnius nu- 

rodymu, kaip organizavimo 
darbą varyti pirmyn. Tuom lai- \ 

h\ visi L. I". Sargai turi pasi- 
stengti savo nuo seniau suor- 

ganizuotus burius žymiai pa- 
didinti ir surengti prakalbas 
kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
praplatinimui L- L. S. idėjos.'. 
Reikalaudami kalbėtojų arba \ 
kokių informacijų link L. L. 
S. organizacijos, nuo dabar \ 
kreipkitės tokiu antrašu: L. L. \ S. Centro Valdyba, 257 \Y. '» 
71 st St., Ne\v York City. 

Perdup'dami L. L. Sargų an- i 

trąšus išpildytas aplikacijas ir 1 
kitokius dokumentus i cerb- v o 

Majoro 'nde'Ho rai-'.-.i: m. s 

širdingai tariame ačiu visiems 
tiems Amerikos jaunuoliams, 
kurie praeityje gelbėjo mums 
Šitame sunkiame darbe ir mal- 
daujame jų, kad ir ant toliaus 
prisidėtų savo energija ir pa- 
sišventimu prie spartesnio au- 
ginimo L. L. S. organizacijos. 

A rurvis' 
buvęs,L. L. S. Pirmininkas. 

J. K• Milius, 
buvęs L. L. S. Organizator. f 

v 

MUZIKALE DRAMA, 
13 DVIEJŲ VEIKMIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODŽIUS TR MUZIKA PARAŠE STASYS ŠIMKL'S. 

(T/}i>A). 

VADAS: (Į gulinčius) Ei 
vyrui, kelkit, Į darbft, eisime! 
(I 'isi sitkila ijric'jia šautuvus). 
Visi pptylor.iis, slaptai; gi kad 
pulsite, tai kai vilkai alkani! 

jais jau žinote. 
VISI: Žinome, /.inome! 
V VDĄS- Mes eisime jų pa- 

sitikti (/ hncpkoiui), <i tu, se 

ni, sukelk sodžių, tegul visi, kas 
lik paeiti galį — už gink! ! 

AMI.CR 1 KOKAS: ka a> čia, 
kai kerdžius.-s Gilzių žadisiu. a^ 

'M'1 
—» f ■ >Te4^ew«wwEnwwr»i 

,ir iv»riu eiti paliokų pasitiktų, 
į girdi, kaimyne? 
j VADAS: (Rūsčiai) Dabar 
esu \ ndi'S, ne kaimynas, klau- 

!svk, k i sakei\\t\iflfynimoja). į AMERIKONAS: Šiur, klau 
Į sau (i.si: ja). 

VADAS; Xa* vyrai, marš, į 
pirmyn! (i'isi susilenkę, paty- 
hai issiskirsiu). 

Sccna 3. 
\{ įeina btir\Ę• MOTERŲ su 

ryšuliais ir vaikais). t 

SEKA MOTERIS: Jau tikj' 
t.urbut pabaiga pasaulio artina-j 
si, žmonės, nustojo ir Dievo 
baimes ir širdks: lik žudo, tik! 

I plėšią. 
MOTERIS SU YAltvAIS:1; 

( I vaiku ') Bepigu, vaikeliai,! 
butu, kad jus butumėt jau di | 
deli, ąpgintumėt namelius ir, 
gyvulėlius nuo prieš Arba Į kad nors j u su tėvukas grįstų iš 
tos Amerikos. (1 isi susėda 
apie uijnį). 

JONO MOTfNA: Dievas 
mus baudžia, vaikučiai, už ko- 
kius nors didžius nusidėjimus. 
'Griniaus atėmė nu. mūsų vai- 
kus: petiėtojus, globėjus; išslu:: 
mė juos kaž kur už.juriu, kraš-1 
ian-svieto, <> užleido muį 
su namelius beširdžiais žm nė-Į mis. Kad tai butu nors mano, 

Jonelis prie manęs rami šir- 
Icle mano butų. 

SENA MOTERIS: Augi- 
nom. auginom savo vaikučius, 
plačiam svieteliui, laukų včj-e- 
••ui; nei parąmėlės, nei p«aguo- 
lėlės, nieko nesusilaukėm. Kad 
nors greičiau Dievulis užmerk 
tų mano akis. 

MOTERIS SU VAIKAIS: 
Kad tik mūsų vvrams pavyktų 
nugalėti tuos nenaudėlius,' ki- 
taip visa sodžių laukia didis 
vargas. 

J0X0 MOTINA' Dievas 
iv.butų teisingas, jeigu mūsų* 
an nėms pergalės nesuteiktų- 
|uk ir seniai, ir mergas, visi' 
griebė, ką kas galėjo, kad tik 
ipsiginti. 

MOTERIS SU VAIKAIS:: 
Sakp, kad ana dieną viena Jie-, 
/ulė nudžiovė kelius paliokus. ' 

JONO MOTINA: Ir dabar, 
kai liūtas, ji smarki. Pažadino 
mane, sako: "bčk, mamute, į 
giria, taii man nerūpės;" mane 

atvedė, stai čion, o pati pasi- 
griebus pjautuva ir Jono levor 
veli su vyrais išbėgo už sip- 
džiaus priešo sutiktu. (Ištolo 
girdėtis šaudymai). 

MOTERIS SU-VAIKAIS: 
Girdėtis šaudant; jau mušis 
prasidėj. 

JONO MOTINA: (Atsi- 
klaupia, ir iškelia augštyn ran- 

kas) O Dieve, Dieve, gelbėk 
jiems! 

MOTERIS SU VAIKAIS.: 
( Į raibučius > Pasimelskite, vai 
kučiai, ir iųs, kad nameliai iš- 
liktu sveiki, kad beširdžiai žmo 
nės neatimtu karvutės, (l'i'i 
klupo iškėlę rankai). (Dviem 
minutėm nusileidžia uždanga ). 

r 

PAVEIKSLAS ANTRAS. 
(Pasikėlus uždangai, mote- 

ris tcbcklupo; girdėtis ištolo 
šauksmai "Vąlio"). 

Scena 4. 
{įbėga AMERIK0\.1S). 
AMERIKONAS: Ei. mote- 

rį.s vaikai, šokit, dainuokit, mu 
sti viršus! (griebia už f>qčqstų 
atsiklaupusios ir veda Šokti). 

JONO MOTINA: Tai 
džiaugsmas! 

MOTERIS SU VAIKAIS: 
Prisakyk, kaimyne, pasakyk 
gr. nąu apie tą Dievo stebu- 
klą. sako tiek daug priešų ten 

1>uvc. 
AMERIKONAS: Tikrai Ko 

ne sicbuklas, hra, atsitiko. Išė- 
jo mūsų šauliai jų pasitikt u. 

ligi žiuri — palieku, kai debe- 
sys. Bet ką, sodžiun juk jų ne- 

leisi. Prasidėjo. Mūsiškiai pra- 

j dėjo linkti, linkti, linkti, l ik j 
jataiga priešo pusėj pasidarė j 
k ks tai mišinys; paliokai pra- 
dėjo staugti ir atgal bėgti. Sa- 
ko, iš debesų burvs kareivių nu 

silcidęs ir pradėjęs priešo gal- 
vas kapjti. , 

SENUTE: Dievo tai apveiz 
da. 

JONO MOTINA: O gal 
tai tas pats kareivių būrys, apie 
kurį visos čion apielinkės tiek 
daug kalba. 

AMERIKONAS: Kaip ten 
buvo taip, bet i\iį\s pergalėjome 
ir gana. nuisų sodžius, (iilba- 
liai, laimėjo, girdėti, laimėjo 
(trepsi), fa-lia-lia, tra-Aia-jia, 
ei niuers, n rite, šian, pabu- 
čiuosiu! ( CirJčtis ištolo dainuo 
jaut). 

(Bus daugiau) 



f L- O. o. : 

^ Narių ir rėmėjų domai. 

Kadangi atspausdinimas 
Biuletino L. G. D. gali pra- 
sitraukti ilgesnį laiką, ne- 
gu buvo manoma, todėl šiuo 
m i paduodu pilną ir deta- 
lišką atskaitą inplaukų ir 
išlaidy. 

Pagal Revizijos Komisi- 
jos apskaičiavimo inplau- 
kų iki 1-mai sausio 1920 m. 

$12,4r72.2i 
Išlaidų iki 1-mai d. 

sausio 1920 m. .. $9,017.04 

Liekasi pas ižd 
Dr. J. Kūlis $3,455.17 

Inplaukog buvo garsina- 
mos, todėl čion mes dau- 
giaus neatkartosime, jei bent 
tik atskirais mėnesiais pa- žymėsime, kiek inplaukų— "Grand Totai": 

1. Birželis, Liepos ir 
Rugpjūtis $2,965.35 

2. Rugsėjis .. $1,072.55 
3. Spalis .... $1,348.15 "į* 4. Lapkritis .. $3,438.36 

f 5. Gruodis .... $3,647.80 

Viso labo $12,472.21 
Išlaidos; 
I. Už Birželį, Liepos ir 

Rugpjūtį: 
500 didelių kopertų $1.75 
Kra3os ženkleliai .. 3.80 
2000 trijų spalvų 

ženklelių 42.00 j 
Laiškai rašyti mašina .75 
"Lietuvai" už spau- 

dą 11.50 
"Naujienoms" už spau- 

dą 32.00 
Dr. J. Sarpalius už 

knygą 7.00 
Telefonai it krasos 

j ženkleliai 4.18 
Lietuva Printing už 

Spaudą 1 6.50 
II 6.50 

Lenkauskas už laiš- 
kup 10.80 

4,000 ženklelių .. 84.00 

$210.78 
; II. Už Rugsėjj: 

Pasiųsta Lietuvos Raudo- 
/najam Kiyžiui per p. M. A. 

Voldemarą Paryžiuje 
$1,601.50 

Centro Sekr. išlaidos 5.71 
Dr. S. Naikelis—maršru- 

tas 92.44 
"Naujienos" už kny- 

gutes 10.00 
Dr. St. Biežis—kelio- 

nos lėšos ir maršrutas 145.00 
10,000 koretehų 

Raud. Kryž 13.00 
American Surety Co. 

Dr. J. Kulio Bonsas.. 12.50 
Knygvedžiui už dar- 

bą ir sekretoriaus išlai- 
dos 110.80 

♦ 

» M. 

\ $1,990.95 
Ui. Už Spalį: 

J Drabužių pasiuntinmas iš 
Chicagos New Yorkan 60.00 

$60.00 
IV. Už Lapkritį: 
Popiei a, knygos, krasa, 

ženkleliai ir šiaip smulk- 
menos 22.42 

Liberty Printing 
Co 44.50 

3,000 guzikėlių .. 63.0C 
Telegramai 4.12 
Dr. S. Naikelis—mar- 

šrutas 8.0C 
Centro Sekretoriaus išlai- 

dos : maršrutas, telefonas 
spauda* laiškai, pakvitavoji- 
mo knygelės ir t.t. 250.0C 

$392.04 
Vv Už Gruodį: 
Pasiųsta drabužių WĄ U 

nu įaįvu Aluąfcegan ir ui 

'pervežimą užmokė- 
ta $1,083.33 

"Naujienoms" už 
spaudą 5.00 

Dr. J. Kūlis už išmai- 
nymą čekių 9.94 

j Draftas Lietuvos Raudon. 
Kryžiui vardu Dr. Rokas 
Šliupas $500u.;,0 

Centro Sekretoriaus 
išlaidos—krasa, laiškai, 
atsišaukimai į draugijas, 
kcHonės lėšos ir t.t. 265.00 

Sudedant visas $6.363.27 
išlaidas krūvon 392.04 

' 
60.00 

1,990.95 
210.78 

Išlaidų $9,017.04 
Inplaukų už 1919 

m $12,472.21 
i Išlaidų už 1919 
m $9,017.04 

Liekasi pas 
Dr. J. Kūlis .... $3,455.17 

Kaip matote, gerbiamie- 
ji nariai ir rėmėjai, išvengi- 
mui trukdymo pasekmin- 
gam darbui Amerikos Lietu 
viį Daktarų Dr-ja ingalia- 
vo Centro Sekretorių bėgan 
tiems reikalams L. G. D. su 

naudoti nedaugiaus kaip 10 
c. nuo iolario visiems L. 
G. D. iškasčiams. Todėl aiš- 
kiai matosi pasekmė—suko- 
lektuota trissyk daugiau per 
du paskutiniu mėnesiu. — 

Dr. A. L. Graičunas, 
Centro Sekretorius L. G. D. 

—r 

Iš Gyvenimo 
į Lietusių Amt»ikoje j 

I>ROOKLVX, N. Y. 

Svarbu.; Pranešimas Hrookly- 
! no Lietuviams. 

Ateinančia pėtnyčia, vasa- 

rio. 6 d., 8 vai. vakare, atva- 

I žittos is \Vashipgiton, D. C, 
Col. Perry ir Lt. C L Bruce, 
Lietuvos Karinės Misij;s Va- 

dai, su tuo tikslu, idant išaiš- 
kint priedermės Lietuvos Liuo 

cybės Sargų, ir sueft i pažintį 
su kiekvienu nariu. 

Budimas Lietuvos Liuosy 
hės S°..;gų šioje kolonijoje vir- 

šininkų (komandieriuni), kvie 
čiu kiekviena narį ir norinčius 
draugus ateit ant paminėto lai- 

j ko. 

| Draugai, kurie nJri infor- 

| niacijos apie mūsų įstatymus, 
gali ateit ir duoti savo klausi- 
mus. Susirinkimas atsibus Apr, 
L. Sven. svetainėje, kampas 

Į Havenieyer ir N. 5th St- 
! Taigi, vyrai, parodykime sa- 

vo dvasią ir pagerbikim musv 

tėvynės gynėjus. 
Si ku-.pa, lavinasi kas panc- 

dėlį ir kas pėtnyčią nuo 8 vai 

vakare. Neužmirškit atrt. 
Su didžia pagarba, 

Jonas Paltarokas 
(komandierius). 

B1NGHAMTON, N- V. 

Ncprošalį bus priminti kc 

Į k-tą žodžių apie Johnson'c 
Į kompaniją, kuri išdalies gal 
j Imti pavyzdžiu kitoms kompa 
nijoms. Reikale, ji neatsjsakc 
pratiesti savo rankos, kad tuo 

mi sušelpus naudingas Įstaiga: 
sioj'j šalyje, o taipgi parode 

ii užuojautą ir užjurio riuskriaui 
toms kares tautoms. Pavyzdin 
Slavukams, per mass-mitmgJ 
dovanojo $10,000; Lietuvai — 

i $2,350; žydams, pašaipos ko 
mitetui, ,*37,000' Uc, Štai ii 

; dabar ta kompanija, mano ru 

jkjmii'ų, aukavo ant lietuvių 
• Jiys&įfrq bažnyčios $1,17-5. 

\ .v ario 13 PE ta kompa n i 

ja žadą i įmokai i kiekvienam 
savo darbininkui, išdirbu šiam 
ištisus praėjusius motus, po j 
$150; gi tiekiu darbininkų yra 
apie 13,000. Aišku,1 kad tokia 
kompanija daug tūkstančių iš- 
moka dovanai. Dėlto ir jos dar 
bininkai nerugoja. Kas metai 
darbininkai gauna po dvi savai 
ti vekacijų ir pilną to laiko 

užmokestį. Našlėms, po vyro 
mirties, fiioka pusantrų uietii 

pilną mokestį- Laike ligos taip- 
gi yra aprūpinami daktaru, li- 
gonbueiu ir vaistais; maudy- 
klės dykai; net keturiose mies- 
to dalyse groja orkestras, bet 
ir čia dykai- Tiktai kitų dirb- 
tuvių darbininkams reikia mo- 

kėti įžanga 15 centų. 
Praėjusį metą viršminėta 

kompanija pridėjo $245,000 
savo. \ 

Nežiūrint tautos, tikėjimo, 
partijos bei pažiūrų, ji šelpia 
visus. Panašiai kalba ir praei- 
ties laikai. 

Kitu. K. Ambrozaitis. 

Iš Lietuvos. 
VIDAUS APŽVALGA. 

Imdamiesi pirmą kartą api- 
budini m tisu valstybės vidaus 
padėti, męs privalome paliesti 
visas, dalies gyvenimo tTalis, 
visus valstybinius organus, 
nuo pat pradžios ju įsikūrimo. 

1. 

17alstybės vyriau <ybr. 

Vyriausiąją valstybės val- 
džią pas mus vykina: Valstybės 

j Prezidentas, Valstybės Tary- 
Įba ir Ministerių Kabinetas. 

Anksčiausia susiorganizavo 
.Valstybes Taryba, tai nuo jo<s 
'ir pradėsime mes kalba. 

1 Nesąmone butu kelti klau- 
simus tlel Valstybės Tarybos 

i organizavimosi ir veikimo tei- 
sėtumo. 

Menką juridinį supratimą ap 
reiškė, pavyzdžiui, piį A. 1 >n- 

lota, kada jis į pakvietimą stoti 

j valstybiniu darban Valstybės 
į Gynėju atsakė, kad jis tiktų 
apimti pasiūlytą jam tarnybą 

I 
tiktai tada, jeigu jam butų duo 

j ta teisė patraukti atsakomybėn 
pati vyriausybė, t. y. Valstybės 
Taryba ir Ministeriai, kaip 
žmonių valios uzurpatoriai. 
Besikuriančioje valstybėje turi 
rastis kas nors, kas pradeda 
valstybės kurinio darbą. Šalies 
gyventojų valia išreiškiama per 
Steigiamąjį Seimą, bet šitasai 
negali kaip grybas išdygti, ne- 

gali pats savaime Imti išrink- 
tas, savaime kviestas. 

•Reikia, kad kas jį tvarkin- 
gai sukviestų. Taigi turi iŠ pra- 
džios susiorganizuoti Laikinoji 
Valstybės Vyriausybė, kad ir 

netobulu? be tam tikro įstaty- 
m.;), budu, bet pačiam susiorga- 
nizavimo' fakte gurinti sau pa- 
teisinimą. 

Ir gerai atsitiko, kad mes tu 
1 rėjome Valstybės Tarybą tuo 

momentu, kada, Vokietijai pra 
laimėjus karą, vokiečių okupa- 
cinę Lietuvos vakiižia turėjo 
perleisti šalies valdymą kam ki 
tam, o pati kraustytis šalin iš 

» mūsų tėvynės. 
i čia netikslu spėlioti, kas biir 

tu buvę musų šalyje, jeigu per- 
» nai lapkričio mėnesio pradžio- 

jc mes nebutume turėję Valsty- 
i bės Tarybos. — Ji tuoj susta- 
» tė ir priėmė Laikinąją K. nsti- 
i tucij|, kurios buvo pavesta: 
: Valstybės Tarybai įstatymų 
l leidimas, o, jos Prezidiumui ir 

Ministerių Kabinetui — vals- 
lybės valdymas. Tuoj buvo su- 

organizuotas Ministrių Kabi- 
netas, kuris taip pat neatidėlio- 
damas ėmėsi kurti kitas įvai- 
ria.- įstaigas įvairioms.vl'stybės 

-. dar b"1 runm akinti, Nfiru- i 

! kus paaiškėjo nepatogumas to. 
kad tas pareigas, kurias kitur 
eina tam tikras asmuo, Vals- 
tybės Prezidentas, pas mus jas 
eina Y'alstvbes Tarybos Prezi- 
diumas. lir Valstybės Taryba 
pakeitė kaikuriuos Laikinosios 
Konstitucios straipsnius nuta- 
rusi, kanl tajn tikras vyriausias 
pareigas eitų tam tikras asmuo, į 
Valstybės Prezidentas, ir išrinj 
ko jį. i 

Dabar musų valstybėje lai- 
į kinai, iki Steigiamojo Seimo, 

įstątymus tvirtina ii" skelbia, 
Ministerių Kabinėta paveiki 
organizuoti, o suorganizuotoj 
skiria ir jo atsistatydinimu 
priima — Valstybės Preziden- 
tas. 

Kadangi tik Steigiamasis 
Seimas gali nutarti, kenkia val- 
stybės forma — respublika ar 

monarkija — bus Lietuvoje, 
tai ir Prezidentas dabar vadi- 
nasi stačiai Valstybės, o ne 

Respublikos Prezidentu. 
Kadangi Valstybės Tairybo- 

ję nebuvo kairiųjų partijų at- 

stovų, tai besikuriant koaliei- 
nianj ketvirtam Ministerių Ra 
bilietui buvo pripažinta rei- 
kalinga pakeisti Konstitucijos1 
straipsniai, Įstatymų leidimą 
tvarkantieji ir didžiausia to 
darbo idalį pavesti Valstybės j 
Tarybos vietoje Ministerių Ka 
binetui. Todėl Valstybės Ta- 
ryba ilgą laikotarpį neposėdžia 
vo. Dabar, koalicinio Ministe- 
rių Kabineto vietą užėmus ki- 
tam, Valstybes Taryba vėl ta- 

po sukviesta ir užsiima įstaty- 
mų projektų svarstymu. 

Apie Ministerių Kabinetą 
bus kalbama atskiram straip- 
snyje ir čia 11,f s, daugiaus ne- 

kalbėsime. 
Valstybės Taryba karti* su 

pirmuoju Ministe'ių Kabinc-j 
tu, ką-tik fį suorganizavusi, I 
tuoj kreipėsi i šalį kviesdama 
organizuotis ir šalis greit susi- 
organizavo, bet apie tai kitą 
kartą. 

l\ Leonas. 

KENTĖJO 10 METU 
VIDURIŲ LIGA/ 

N 
Dabar sveikas. Turi gerą 
apetitą ir viską valgo be ma 

žiausios baimes. ; 
Aš sirgau per ilgą laiką. Tu 

rėjau pritvirtini, užkietėjimą, 
katarą ir iktokius skausmus ir 
kentėjimus. Mėginau visokias j 
gyduolės, ėjau prie geriausių 
daktarų, bet niekas negelbėjo.j 
Pagaliau aš tai nusilpau, jog' 
negalėjau nieko dirbti ir ma- 

no nervai taip pairo, jog nega- 
lėjau miegoti. Likau bc vilries 
ir nežinojau ką daryti. Bet kas 
kokiu budu man teko išgirsti 
apie Šv. Bernardo, gyduolišką 
žolinę ir gavęs aš pradėjau ja 
gerti. Į trumpa laika aš pasi- 
taisiau, ir dabar jąučiosi svei- 
kas. Ta žoline, manę išgydė. 

Todėl jeigu kas nors ligą ski 
lvip, inkstų arba viduriu tegul 
geria gyduolišką Šv. Bernarde 
žolinę. Ji turi labai priimnu 
skonį ir pagelbsti labai greitai. 

Siųsk $1.12 už vieną pakelj, 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo 
adresu: St. Bernard Gardelis 

|Dr22 Xew Orleans, La. ir jie 
I prisius jums su paaiškinamais 
kaip sutaisyti ir kaip gerti. Pi- 
nigus grąžisiine atgal jeigu, ta 
žolinė jums negelbės. Išsimoka 
pabandyti. 
Parduosiu arba mainysiu sa- 
vo puikią farmą, kuri rainda- 
si lietuvių apgyventoje vieto 
je Oneido County, Wis. Klau 
skite laišku, rašydami anglis 

1 kai ''Lietuva" No. 10, 3253 
j S. Morgan St., Chicago, I11. 

PIRK LIETUVOS 

Y AlįST YĖgS BO!\ Ą, 

Pilono Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISBNEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 0 iki 12 ir 4 Iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, Iii. 

John Ktichinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 CO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečlų, ant 
lengvų sąlygų. 
West Slde Olisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 VV. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. * Tel. Citnal 2552 

ttimmmnn»HIIIII»IHU;}W'WHffniintHnt»tlHfflWl 

LIBERTY BOT 
Mos perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja 
verte, ir Laisvės Bondsus pilna pinigine verte. £ Atneškite arba atsiųskite j j p OApifi Atdara kasdien nuo 9—6 **• 

Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWA* ir Subatomis 9—9 tari 

Influenza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinama infhienza, yra 1* iltlO'a AnconOfAl-- : 

u r ~~.v... oa>y ov;iui>n<i apsaugodamas kat^. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies v, 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rumeu 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimu nirmi nnirnlV.^ — A 

4 .»> wu uvivanv.l<l3 įį VM Ci 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsolių, vartodo r vieną alį ir tris alis šilto vandeniojeigu kartais jaustumei šal°t arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprasiliuosiuos: Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau į vieną dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą Įsakymų: Šios gyduo- lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Severa's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Severa's Cold and Grippe Tablets 30 centų ir 2 taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 cent taksu: Jeigu negalite gauti pas savo vpistinii-ko; reikalaukite tiesai iš 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų į 

Laisva Nepriklausoma Į 
Demokratiška Respublika j 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 

skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti į metus- 

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

257 VVĖST 71st STREET NEW YORK CITY 

Mušu Atstovas Veža 
Pinigus Lietu von 

Pinigai bus parvežti Lietuvon Doliariais ir ten per Lietuvos 
Prekvbos ir Pramonės Banką BUS IŠMOKĖTI MUSŲ KOSTUMERIŲ GIMINĖMS, KURIEMS PINIGAI SIUNČIAMA. 

\/1 I norite geriausiu budu, greičiausiu laiku nusiųsti pinigų "■31 savo giminėms, tuojaus 
Siuskite pinigus įnoncy orderiu ant vardo Baltic Consultation Bureau. 

ATEIKITE MUSŲ CENTRALIN OFISAN 
Dienomis nuo 9 vai. ryto iki 6 valandos vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 valandos po pietų. 

J — ARBA — 

! < 

nuo 7 valandos iki 9 valandos vakarais, sekančiai: 
KETVERGE, WEST SIDĖJE, 

Meldažio mažoj svet., 2244 W. 28ra Piace. 
SUBATOJE, ROSĘLANDp, 

Brolių Strumilų mažoj svet., 1.58 E. 107th Street. 
Šiose vietose priimsime pinigus persiuntimui Lietuvon. Taip- gi, suteiksime informacijas apie važiavimą Lietuvon. 

BALTIC CONSULTATION BUREAU 
105 W. Monroe Street 

TELEFONAS MAJEST1C 8347. CHICAGO, ILLINOIS. 
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P BONU 
įLE. 
X>rt. 

'parsiduoda: 
Admin. — 

rAi ^an 
sal State Bank 

53 Halstecl St. 
A. Šatkauskas — 

f Halsted St. 
Maitinkis — 33241 

lstcri St. 

BRIGHTON PARK 
\ ietims L, L. Paskolos Bonu | 

komitetas turėjo eNtra susirinki-Į 
mą, kuris turėjo atsibūti para-1 
pijos svetainėje, bet dėlei neži- 

nomų priežasčių svetainės durjs • 

buvo užrakintos?. Taigi susirin-j 
kinias jvyko p. Vaiskiu krautu-' 
Vėje. , 

Pirmiausiai buvo perskaitytas; 
protokolas iš susior^anizavimo 
komiteto ir vienbalsiai priimtas: 
toliau darinkta dar du prie komi- 
teto; Y. Paukštis ir 1'. Staskilis. 
l)abar komitetas susidaro iš nj 
narių. 1 

Toliau* nutarta surengti prakal 
i»as atidarimui pardavinėjimo L. 
L. Bonų ir išrinkta trys prakal- 
bų rengėjai. L. L. Bonų par- 

davinėjimui nutarta turėti vaka- 
rus parapijos svetainėje, subato- 
mis nuo 7:30 vai. iki 9 vakare, o 

ncdėliomis nuo 2 vai. po pietų 
iki 6 vakare. Jei bažnytinė svetai- 
nė koki vakarą butų užimta, tai 
bonai bus pardavinėjami P. Sta- 
siulio ofise, — 4438 So# Fair- 
i'icld ave. 

Taipgi liko išrinkta du kasos 

glcfoėjai, kurie pagelbės iždinin- 
kui! sutvarkyti ir pasiųsti centran 

pinigus ir 1. S. bondsus. Iždi- 
ninkas B. Jovaišas užsištatė 

$5,000.00 kaucijos. 
*Sekautjs pardavinės L. L. Bo- 

nus bažnytinėje svetainėje suba- 

totnis ir ncdCliomis: 
B. Jovaišas ir J. Poška vasario 

1 d. 

J. Poclžiunėlis ir P. Kvietkus, 
vasario 7 ir 8 d- 

R. Andrieliunas ir J. K. Rn- 
čeris vasario 14 ir 15 d. 

B. Nenortoms ir J. Petraitis, 
vasario 21 ir 22 d. 

J. A. Mickeliunas ir Y. Paukš- 

tis vasario 28 ir 29 d. 

P. Stasiulis pagelbės, kada ga- 
lės. 

\ orint js gali pirkti L. L. Bo-, 
nus ir komiteto nariu namuose,, 
kuriu antrašus čia talpiname: 

Pirm J. A. Mickcliunas—4410 
S«>. Richmond iSt. 

Rašt. J. K. F.nčeris—4403 So. 

Mozart St. 
i/.d. B. Jovaišas—4449 So. Ca- 

'1 i forma ave. 

Komitet. P. Kvietkus — 4449 

So. Calsornia ave J. A. Poška— 

4436 So. \Va$htenaw Ave. J. Po-, 
(ižiunėlis- -4515 So. Mozart St. R. 

Andrielkinas —4434 So. Fairfield 
Ave. J. Petraitis—4504 So. \Yas1i 

tcna\v Ave. H. 'Nenartonis—4412 
So. Richmond St. J. A. Mickc- 

liunas—4403 So. Richmond Ave. 

Y. Paukštis 4403 S. Mozart St. 

P. Staniulis—4438 So. Fairfield 

A ve. 

(Visi viršminėti nariai yra inga- 
iioti pardavinėti L. L. Bonus ir 

jais galite "pilnai pasitikėti. 
J. A. Mickeliunas, Pirm., 

J. K. Enčeris, Rast., 
4403 So. Mozart St. 

PROTOKOLAS SLA IT 

APSKRIČIO. 
Metinio susirinkimo sausio 25 d., 

1920 m. "Lietuvos" svet.. 3249 

S. (Morgan St. Susirinkimą ati-Į 
darė, II Apsi sekr. M. Jušk^ 2! 

vai. po pietų. Tvarkos vedėju iš-j 
rinktas J. Yuknius.—Mandatus 
sutvarkė Genis ir Vinskus. Dele- 

gatu jprrbuvo nuo 9 kp., '3 del. 

sekančiai: 36 kp. Yuknis, Ir Dr. 

Graičunas. 55, K Lape. J. .v.i- 

d rusk n. A. Stotkus; 63 EI. Bavš- 

tuli«nė, M. Maliunienė, B. Punia 

kis. K. Umbroziunas, A. Me- 

fcjtiirtnęVns. P. Patilinskis; 74 F. 

Sn;.;<m)ooas; 109, M. Juška; 122 
K. (icnis, 139, '/. Klubienė, A. 
Karoliunas. K. Kalnietis, J. Šat- 
kauskienė, I'. Sukis; k^į. K. Kai- 
ris. ir Deveikis1-289, K. Tilvikas. 
S. «A'inskus. A. Mikaliunas. 

a) Skaityta pereito susirinkimo 
nutarimas kuris likosi priimtas, 
b) \'utarta ir išrinkta spaudos 
komitetas, išrinkta Kalnietis ir 
Karaliūnas, c) 11 Apskr. sekr. 
raportas išklausyta ir priimtas. 
<!) Perskaityta laiškas nuo p. I'. 
Keršio, su pasiskundimu ant 194- J 

kp. už nedamokėjimą per į 
prakalbas lnike K Apskričio marš: 
ruto: 

e) Nutarta, kad II Apskričio 
iždininkas. užstatytų kauciją 

sumoj $200.00 per SLA. (.e t: t ra. 

f) Išrinkta II Apskričio vald\- 
ba 1920 metams. T'rez l)r. (irai- 
čunas. vice-prez Šatkauskienė, 
sekr.. K. Kalnietis. Org, Devei- 
kis, ižd.. M. Jitiška. 

Revizijos komitetan: Dr. (irai- 
čitnas. Cienis Ir Kalnietis. 

g) II Apskričio sekretoriui mo į kės $20.00 metams. " 

h) Į SLA., centro valdybą re- 

komenduota šios ypatos: prez. 

(iegužis, ir Dr. Baltrušaitienė. 
Sckret. Dr. Graičunas, Jur- 

gelionis, ir Dundulis, iždininku, 
(ingis ir Dranp^elis. Dr. Krot., 
Matulaitis ir lliežis. Sekantis su- 

sirinkimas jvvks balandžio mėti., 
Roselande. III. i) Nutarta II Ap- 
skričio sekretoriui išmokėti pe- 
reitų metų mažas išlaidas—$2.- 

^8 ir $15.00 algos. 
Susirinkimas užsidarė 5 vai. 

vakare. ^ 
Yuknis, tvarkos ved., 
M. Juška, sekr. 

MIRĖ JOKŪBAS BUDGINAS. 
Persiskirt' su šiuo /pasauliu 29 

l. sausio, 1920, sulaukus 4^ me- 

tu aip/iaus. Velionis paėjo iš 
Kaiutvg gub., Telšių apskr., Lau-j 
kuvoš par., Tautvilių kaimo. Ame 

rikoje išbuvo apie 20 metų, ne- 

vedęs, turr Amerikoje pusbroli 
Kazimierą Posių, bet nežino, kur 
dabar ;is randasi. Laidotuvės at- 

sibuvo Nedėlioję, vasario 1 d. 

[j vai. iš ryto; kuna* buvo nuly- 
dėtas iš namų j lietuvių Tautiš- 
kas kapines. 

A. Zamkus. 

SEKANČIOS DRAUGIJOS 
PIRKO LIETUVOS LAIS- 

VĖS PASKOLĄ. 
Saldžiausios Jėzaus Širdies— 

už $1,000 
šv. Matcušo Apaštalo — 

už $500. 
Siinano Daukanto—už Si,000 
Pavieniai asmenys: 
Juozas Ridikas — už .. S100. 

Juozas Puidokas — t:ž $100. 
Vincas Damkus—S. V. T.. Bo- 

ną S50. 
L. N. F. prisiuntė aukas: 

Petras Seinauskas—Cleveland. 
Ohio $10.00 

Boleslovai Bradulskis $10.00 

Jonas Bradulskis .... $10.00 
Abu iŠ Clinton, Iovva. Aukos 

bus pasiųstoj per L. N. F. 34 
sk. Centran. Tariame nuoširdų 
ačiu aukavusiems! 

L. N. F. 34 Sk. Rast. 

Town of Lake. 
Šiuomi pranešu, kad Amalga- 

mated ;Meat Cutters and Butclier 
\Yorkmen 01 Notrh America lie- 

tuvių 275 lokalas turės savaitinį 
susirinkimą ketverge, vasario 5 
d., 8 vai. vak., p. Ežerskio svet., 
64-tą ir S. Paulina £at. Nariai— 

narės ir norintieji prisirašyti esa- 
te kviečiami atsilankyti. 

Menes.i es duokles galinta už- 
inokėti kas vakaru šiose vietose: 
-1530 S Marslifield Ave. ir 3240 
S. Ilalsted yat. Visi lietuviai 
prigulimieji j »rie lenku lokalu 
privalote persikelti pas lietuvius, 
nes laukai <1;to mums didelę 
skriaudą siųsdami musu .pinigus 
Lenkijon, kur patys lenkai pa- 
vartoja prieš musu brolius lie- 
tuvius. j. P. Parkauskas, 

257 lokalo rašt. 

ROSELAND. ILL. 
Musu uždavinys. 

Ketverge, vasario 5 d., 7 
30 vai. vak., atsibus dideles 
prakalbos brolių Strumilių 
svet., 158 East 107-ta gat., 
kampas Indiana Ave. Kal- 
bės Leit. Dr. S. Biežis ir ki- 
ti žymus kalbėtojai apie da- 
bartinį Lietuvos padėjimą ir j 
kaip tinl'amiau prisiruošti 
prie pirkinio Lietuvos Lais- 
vės Bonų. Užtat, roselandie- 
ciai ir apielinkės lietuviai 
neužmirškite savo pareigų 
link Tėvynės. Tai musu 

eilė; musu uždavinys! 
Kviečia Komitetas. 

18-tos ir Union gatvių Ko- 
lonijos atydai. 

Lietuvos Laisvės Paskolos | 
reikale vietinio Komiteto su 

sirinkimas Įvyks kafcverge. | 
vasario 5 d., 8 vai. vak., D. j 
Šemaičio svet. prie 18-tos ir Į 
Union gat. Visų vietinių 
draugijų valdybos yra kvie- 
čiamos atsilankyti. Lyginai 
ir pavieniai asmenys pribu- 
kite susirinkiman, nes musu 

visų yra pareiga veikti mū- 

sų tėvynės gerovei. 
L. L. Paskolos Viet. Kom. 

Immigrants Pi'otective L3a 

Sfue ofisas, 324 So. Halsted 
St., tapo perkeltas naujon 
vieton—538 So. Deąvfaorn 
St., kambarys 903, arti Har- 
rison gatvės. Valandos nuo 

9 iki 5 vai. vakare. 
Mare Jurgelionis. 

Pajleškau* brolio Juorapo Birbilą, 
paeina iš Kaimo Jeckagalo ir Vinco 

Ramoškos iš kaimo Iameikiu ir taipogi 
kitu pažinstamu, Kauno Redvbos, Pa- 

nevėžio apskriCio, Raguvelos parapi- 
jos. Malonėkite atsišaukti arba kas 

apie juos žino praneškite šiuo adre- 

su: Juoiapas Deveikis, 
2802 Poplar St., Philadelphia, Pa. 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Narna, Farmą, Lota ar 

kokia Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 

Teipgi jei nori pirkti Ka(raa, 
Lota, Farmą ar kokią Bizni, 
męs turime daugybę gerų Bar- 
genu visuose kraštuose Ameri- 

kos, Chiragoj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3416 S. \Vailace Street 

Chicago, 111. 

EXTRA! 
Iš priežasties mirties mano 

žmonos, parduodu pigiai pro- 
pertę, del aprūpinimo vaiku. — 

3220-3222-3224 S. Morgan St. 

PIRKITE LIETUVOS 

VALSTYBĖS BONUS 

BUS LIETUVAI 

DUONOS. 

PUIKUS BALIUS 
Renkamas Dr-stės Nekalto Prasidėjimo P. š. M. Motery ir Merginų i 

SUBATOJE, VASARIO—FEBRUARY 7 d, 1920 į 
A. POCIAUS SVETAIf'EJE, 

3824 S. Kedzie A'e. ir 38th Place 

Pradžia 7:20 valandą vakare Inžanga 25c. Ypatai. a 

VieuB jaunas ir seąus kviečiaire kuoskaitiingiaubiai atsilankyti \ į 
š-j puikų baliii. Nesigailėsite atsi'ankę, nes Šokiai b^s raajšyti lietuvis- § 
ki ir amerikoniški. Kviečia Komitetas. 3 

^rd-ii-tSrOO 

A A 
ALEKSAS DAPKUS. 

paeina iš Kauno j/ub. Raseinių 
aps. Stulgiu pav. kaimo Halaml/ių. 
Mirė vasariu _> d., H)JO. Laidotuvės 
atsibus vasario <> d. K vai. ryte. Iš 
namu 163 X. \ewule st. Kenoslia 
\Vis. i Šv. IVtro l'ažuyčią. Yėlio- 
nis 'buvo'43 metų amžiaus, (limi- 
ues ir pažįstamus kviečiame atva- 
žiuoti i laidotuves. Pasilieka di<lc- 
liatnc nuliūdime moteris Marijona 
ir sunus Juozapas. 

A A 

A. A. SZGZUKAS. 
A. A. Pranciškus Szczukas, 58 motų 

amžiaus mirė vasario-Feb. ?, d.. 1<)2<I 
m. Paliko dideliame nuliūdimo, mote- 
rj Oną, Dukter} Oną ir Konstancija; 
sunii \Vilimas ir seserų Ona Gegznie- 
no. Amerikoj iš gyvono 17 motu. 

Velionis paėjo iš Suvalku Gub., Pa-i 
jlvonių parapijos, Vilkaviškio gin- 
mas. Laidotuvės atsibus Pėtnyfioje. 
Vasario-Fob. O-tą d. 1920 m.. 8:30 ryto, 
iš namu 833 VV. 33rd PI., } šv. Jurgi' 
bažnyčia po pamaldų į šv. Kazimiero 
kupinos. Gimines ir pažinstamus kvie- 
čiamo dalyvauti laidotuvėse. Laidotu- 
viemis rūpinsis visiems gerti i žinomas 
graborius S. P. Mažeika. 

KAS ItALOTE PINIGUS? 
Vasario 2, pamečiau pinigus ant gat- 

vės ar karo, tarpe 32-r«s ir 79tos gat- 
vių. Radijas gaus garą dovaną, mel-, džiu pranešti I'. V. ,T. 

3309 So. Imion Ave. Į 

REIKIA LEBERIŲ 
i faune1 ry. Pastovus darbas, i 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

FARMOS! FARMOS 
Turiu 23 Farmas ant pardavimo., di- 
džiasioj lietuviu kolonijoj. 
čia jau yra pirkę suvirs 400 lietuviu1 
farmas. 

Reikalauk Farmų Katalogo. 
.T. A. žemaitis. 

R. 1. Fountain. Micii. 

Paskutinė Proga Matyti 
Krutami Paveikslai iš 

Lietuvos. 
Bridgepovt. VASARIO F> d. 1920 m.,1 
MILDOS SVETAINEJ (ant 3Ciu lubu) 

3142 So. Halsted St. 
VASARIO 6 d. 1920 m.. 

ALIJIŠIAUS SVET. (To\vn ot Lake) 
So. Wood Ct. ir W. 46th St. 

prasidės S-tij. vai. kiekviena vakaro. 
40 nuoš. .skiriama Liclu-*os 

Šiauliams. Rodys Kaunas Ivrii 
tarnų Paveikslų Išdirbvstės 
Kompanija. 

Prez.' V. K. Puodžiūnas, 
Seki. M. Truska. 

BAIME YRA PAYOJINGE-j 
SNE NEGU INFLUENZA. 

Nenusigąs: Baimė pagelbsti 
epidemijai, iš baimės miršta 
daugiau negu nuo Influenzos. 
Pameskite nesąmoniga baimę, 
kuri silpnina juos. įnikite Tri-j 
nerio Amerikoniško Elixer Karį 
taus Vyno, yra tai geriausias 
vaistas, kuris užlaiko sveikus 
vidurius- Visi expertai (dakta>, 
rai( sako, kad sumažinimas nei 

reikalingos materijos vidurkio 
se. priduccfa žmogui daugiau 
pajiegos, energijos ir būdavo-1 
ja rauminis. T j" i neri s Ameri- 
koniškas Kartus Vynas iščys- 
tija vidurius ir laiko uos čystusi 
ir tuomi stiprina visą sistema, 
Nereikalinga medžiaga atski- 
ria, tiktai Trineris Ameriko-I 
niškas Elixiras Kartus, Yy-j 
nas: Jusų vertelka (aptieko- 
rius) turi sekančius vaistus: 
Triiier's Angelica Bitter Tonicį 
rekameiiduojamas nuo karščio 
Triner's Cough Sedative,v i'\- 
kras pagelbėtojas kosulio, ir 
Triner's Antiputrin, labai ge- 
ras del plovimo gerklės (gar- 
galiavimo) ir del šmirškimo į 
noses (plovinio noses). Plau- 
nant nose reikia vartoti vieną 
dalį Antiputrincs ir keturias 
dalis Šitlo vandens. Joseph1 
Triner Co., 1333-43 So. Ash- 
land A ve., Ccicago, 111. 

GERIAUSIS BUDAS i 

SIUNTIMUI PAŠALPOS I 
LIETUVĄ. 

i 

Slavonian T ra din k Corporation, Lio- 

t.uviškai-TarptJlutlšku Plrklybos ir 
Pramonės Hendrovė, užvardinta "Sla- 
vonian Trading Corporation" dėlto, 
kad atsidarius rnbožiams manomo įs- 
teigti didele apyvarta "irklyboje, Pra- 
monėit. ir Industrijoje tarp Slavišku 
šalin. 

Mušu Bendrovė užsiima Išvežimu ir 
Invežimu prekių (tavorą)„ Persamdy- 
inn laivu ir abelna Pirklyba—Pramonė 
ir Industrija — Amorikoje ir kitose 
šalyse, kaip tai: Lietuvoje. Latvijoje I 
Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje ir 1.1. 

Mnsu Bendrovė inkorporuota ant 

$200,000 00 sumos ir Bendrovės tvarką 
veda Inžinieriai, Pramonininkai, Pir- 
kliai ir Vertelgos, specialiukai išsila- 
vinę Įvairiuose Amerikoniškuose Uni- 
versaluose. 

Musu Bendrovė užsiima persiuntimu 
pašclpos siuntiniu j Lietuvą ir turi 
Keprosentatorius Europoje kurie prii- 
ma laivus ir išsiuntinėja siuntinius į 
visas dalis, į arčiausią gelžkello stotį 
Lietuvoje, kur atsiėmimas gyveną. 

Mes apdraudžiamo (inšiuriname) 
siuntinius nuo musu sklado, 470 

Oreenwicb Streot. New York. iiti pas- 
kutiniai gelžkelio stočiai kur atsiėmė- 
jas gyvena. Apdraudžiamo nuo ugnies, 
sugedimo tavoro, pavogimo, laskandi- 
nim^ laivo ir karišku periškadu. 

• 

Taigi junų siunviniai būtinai rtikia 

persiusti jusu broliams ir gentims, bot 

*tigu kas atsitiktu su siuntiniais, tai 

gausite piJgus atgal. 

Dabar rengiamo trečią laivą j Lietu- 
vą, kuris išplauks trumpame laike, 
taip greitai kaip laivas liksis pripildy- 
tas. Po išplaukimui šio laivo, rengsi- 
me kitą lalva i Lietuva. 

Taigi neatidėliokite pašelpos siunti- 
mo savo broliams Lietuvoje, nes jie 
jusu pašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu laukia; siu- 
skite jiems page'.ba ir apginkite juos 
nuo bado ir šalčio. 

Dėl platesniu informacijų rašykite i 
'generali biurą; 

SLAVONTAN TRADING 
CORPORATION Inc. 

13-21 Park Ro\v, Xc\v York, 
N. V. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bittera yra prl- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrą 
ir geriausią gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimą neskanati? ats i rūgi- 
mo neturint apetito, galvos sktupmą, 
strėnų ir inkstą ir taip toliaus. Balutes 
Stomach Bittera viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busit6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- Į 
kos $7.50 ir 12 bonku *14.00. 

Salute Biiterls is šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą klek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą Ir rašrkil 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. 0ALTRANAS CO., — 

616 W. 31st St., Chlcago, III. 

H. Leiboviiz 
Persikėle iš 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

į 
1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield A ve. 

Jis yra ofise nuo 10 ry- 
to iki 8 vai. vakaro. 

Sevėros Gyduolės užlaiko 
seimynos sveikatą. 

Burnos švarumas, 
kaip Ir nostes- yra butinas norint apsi- 
snntfotl nuo tokiu ligų. kaip gripus ar- 
ba linzės, kurios gali būti pavojingiau- 
sios iŠ visu žiemos nesmagumu, bei li- 
gu. Taigi, prlslrengkite iŠ kaino ir 
laikykite po ranku arba, parankiojo 
vietoje 

Severa's 
Antisepsol 
fSeveros Antisepsoliu). Vartokite jl 
kasdiena gargaliavimui lr i nosi iS- 
mirkStimui. Jis taipgi vartojamus, 
kaipo antlseptlgkas plovimas Vaiz- 
dams, nusidreskimams lr odos iSMri- 
mams. Jisai pugydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą Ir palieka malo- 
nu skoni burnojo. Kaina 35 et. Ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose aptlekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

NESTREIKUOKITE! 
Kam dirbti kitam jei- 

gu gali buti pats sau po- 
nu. išmokdamas barbary- 
stės amatą j trumpą laiką 
Tas amatas tai pravers 

net jeigu gTjžtumei j 
savo tėvynę. Del plates- 
niu žinių rašykite pas: 

NOSSOKOFF'S INTERNATIONAL 
BARBER SCHOOL 

1202 Penn Avc. Pittsburgh Pa 

JTrlrr.lione Yards 3654, AKU5F.RK.\Į 
Mrs. A. i 

Michniewich ) 
Baigusi Akušerijos ko-j 
legij;»; il^ai praktika-! 
vusi lVnnsilvanijos! 
hospitalėFt, Pasekmių! 
pci patarnauja prie Z 
gimdymo, Duoda rod-ij 
visokiose ligose mote-i 
rims ir merginoms, j 
J113 S. Halsted St.J 

(ant antrų lulnj) J 
CHICAGO, ill. f 

Kuo 6 iki 9 rvto iri 
| Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro i 

^ 
REIKIA VYRU. 

Prie abelnn dirbtuvės darbo. Pašto- 
rus darbas. Moka 50 centu j valanda. 
R valandų darbas. Atsišaukite pas 

Darling & Co_. 
4201 So. Ashland Ave, 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, RĖMU IR STOGAM? TOPIERIO 

Specialiai: Muleva malevojlmui stulai iš vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALS'PED STREET CHICAGO, 1LL. 

REIKALAUJAMA "FOTJNDRY 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", 
DIRr ANT "FLOOR" IR "BENCH". didelis UŽ- 
MOKESTIS. NERA NESMAGUMU. PASTOVUS DAR- 

BAS — 6 DIENOS SAVAITEJE. UŽMOKESTIS KAS 

SUBATA. KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET! 

Dr. G. UGiaser 
TELK FONAS YARDS 687 

3149 S. MORGAN ST. ker'ė 33-ros 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

ir Chr^iišku Li/ų. 
Valandos: 0—10 12- -2 po pietų 

6—8 va k. Nedėi. 9—2. 
; Praktikuoja jau 28 matai. 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIFUURGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
Town of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

Va].: 4:30—7:00 1\ M. 
Phone Drover 7042 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS j 

GYDY-OJAS IR CHIR.URGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

3259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: iki 9: ir 3 iki 4 h 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Phone Cannl 257 
DR, C. K. KLIAUGA ] 

DE.NTISTAS 
Naujienų Nnrae I 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarej 1739 S. HALSTED ST CHICAGO, 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas įkt 16 mehj kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuiriis.' 
Gydo aitrias ir chroniškas ligas vyry, mo- 
terų ir vaiku, pagal naujausias metodas. Į X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TII STREET 

netoli Fi<k Street 
Valandos: nuo 10—12 pietvj ir f>—S vakare 

Telefonas Canal 3110 
Gvv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 

Valandos: P—9 ryto tiktai 

Plione Casal 0222 

DR. C. K. CHERRYS ) 
Lietuvos Dentistas < 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak.l 
2201 W. 22ra IR S. LEAVTTT STS.j 

CHICAGO. ILL. ! 

Phoncs: Yarda 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

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

3601 S. HALSTBD ST. CUICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS I 
UETUVIS I GYDYTOJAS IR GNIRURGAS J Ofisai: 1757 W. 47 at Boulevaid 160| Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:3D| iki 8.30 vak. Nejėl. 9 ik'. 12 (Utoęl 

Namai: 2914 W. 43 St. MsKialey 263| 

i Dr. S. Biežis 
• 

J LIETUVIS 

į GYDYTOJAS IR CHIFMJRGAS 

J Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal G222 

Vai: 1 i!»i 0 7 ik t D v»k. 
Gyvenimo vieta: 3114 \V. 42nd St. 

Telefonas McKinlcy 40S8 
Valandos iki 10 ryto. 

I 

Telephone Lrovfr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DKNT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
NeJildicuiais pagal suUrio»4 

4712 SO. ASHLAND AVEN*tTB 
arti 47-tos gatvfes 
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