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Daro i aetinejimus ame- 
rikieciams. 

Vokiečiai sutinka pavesti Švei- 
carijai teisti vokiečius. 

* • p 

Francija ir Anglija reikalauja konfe- 
rencijos pinigų kurso reikale. 

DARO IŠMETINĖJIMUS 

AMERIKIEČIAMS. 
Rymas,^^Sario 4 (Pavė- 

luota/. —ilLaikraštis Epoca 
iriįarydam peržvalgą sek- 
f Totoriaus? G iasso laiško apie 
kreditus Europos šalims, už- 
sipuola ant Amerikos. Jis 
sako: 

"Sekretorius Glass neat-i 
simena to, kad Amerika ne- 

dalyvavo karėje, kol vakarų 
Europa buvo pavojuje ir 
kad Suv. Valstijos pasirū- 
pino. idant Vokietija nebū- 
tų perdaug sutrypta ir nu- 

biedninta, nes ji gera ame- 

rikiečių kostumierė. 
Išskiriant vakarinę Euro- 

pos dalį, taip vadinamoji 
"žmonių taika" atrodo pra- 
džia naujos skerdynės. 
Akyva iždo je šitos padėtiea 
reikalaujama iš Europos, 
kad ji visai nusiginkluotų, 
o amerikiečiai pienuoja di- 
dinimą savo laivyno išleis- 
ciami ant jo po $i,uuu,uou 
000 kas metas. Ar galima 
nusiginkluoti, kuomet rusų 
bolševizmas, buvusis prie- 
šingu militarizmui, persidir- 
bo pats j baisią užpuolimo 
spėką? 

"Rusija eina išvieno su 

Vokietija, kuri organizuoja 
jai kariuomenę, tikėdamasi 
nuversti versailinę taiką, 

įsiveržimas Lenkijon ir su- 

naikinimas jos butų tąja ki- 
birkštimi, kuri sukultų nau- 

ją gaisrą ir tas paverstų tai- 
ką į pelenus. Todėl nusi- 
ginklavimas yra galimas tik 
tąsyk, kada Rusija pirmuti- 
nė nusiginkluos; ir kodėl 
Suv. Valstijos nenusigink- 
luoja?" 

VUKItClAl du l ii>iw\ r/\- 

VESTI ŠVEICARIJAI 
TEISTI KALTINAMUS 

VOKIEČIUS. 

Berlinas, vasario 6d. — 

National Zeitung sako, kad 
vokiečių valdžia gal sutiks 
atiduoti sasvo tautos žmones 
kaltinamus karės prasižen- 
gimais kokiam neutraliam 
teismui teisti. Laikraštis pri- 
duria. kad Šveicarijos val- 
džia yra sutinkanti surentti 
toki teismą. 

FRANCIJA IR ANGLIJA 
REIKALAUJA KONFE- 

RENCIJOS PINIGU SMU- 
KIMO reikaLe. 

Paryžius, vasario 6 d.-— 

Francijos valdžios rateliuo- 
se randa pritarimą sumany- 
mas šaukti tuo jaus tarptau- 

tinę konferenciją apsvars- 
tymui būdų -palengvinimui 
tarptautinės valiutos padė- 
ties. Šitą sumanymą esą pa- 
davusi Anglija pasekmėje 
nesenai buvusios bankinin- 
kų konferencijos Amsterda- 
me, kur buvę nutarta veikti 
tarptautiniai. 

Franeijos finansininkai 
tikisi, kad šitoje konferen-! 
cijoje dalyvaus ir Suv. Val- 
stijos, kadangi tas dalykas 
turįs rūpėti Amerikai ne- 

mažiau kaip Europai, nes 

Europos pinigų kursui nu- 

puolus, ji nenoroms privers 
ta bus sumažinti išvežimą 
Amerikos prekių. 

Francuzai piniginės pa- 
dėties sunkuma priskaito ne 

spekuliavimui, ar kitoms 
priežastims, o kredito kri- 
ziui ir kaltina tame Suv. i 
Valstijas, kurios atsisakė 
duoti kreditą apmokėjimui 
francuzų pirkinių. 

RIAUSĖS DEL RINKIMU 
BAHIJOJ. 

Rio Janeiro, vas. 6 d.— 
Telegramos iš Bahios pra- 
neša, Kad tame mieste per 
tris paskutines dienas visai 
apsistojęs veikimas ačii1 
riaušėms kilusioms del val- 
stijos ir prezidentinių rinki- 
mų. Keletas yra sužeistų. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

Salonikai. — Kaip prane- 
šama iš Sofijos, Bulgarijos 
bolševikai paskyrė geg. 1 d. 
nuvertimui dabartinės val- 
džios toje šalyje su spėka 

Varsava. — Raudonojo 
Kryžiaus Draugijų Lygos 
Misija pribuvo ištirti budus 
kovos su šiltinėmis. Vado- 
vauja pulk. Hanry A. Shaw 
iš Washingtono. 

l 

gelžkeliu darbinin- 
kai DUOS SEPTYNIAS 

DIENAS LAIKO IKI 
STREIKUI. 

,. t~ Waghington, vas. 6 d. — 

Šiandien susirinkusieji čia 
konferencijon didieji dar- 
bininkų brolijos viršininkai 
nusprendė formaliai parei- 
kalauti, kad butų tinkamai 
atsižvelgta į jų reikalavi- 
mus padidinimo algų gelž- 
keliu kelių ir šapų darbinin- 
kams. 

,Unijos viršininkai priėmė 
rezoliuciją prisakančią jų j 

į omitetui Washingtone, kad j 
jis praneštų vyriausiam di- 
rektoriui Hines, jog jie duo-į 
da septynias dienas išpildy-1 
mui jų reikalavirrfui. 

Sileziečiai užpuolė 
fraiicuzus su akme- 

nimis. i 

Berlinas, vasario 6 d. —j 
Gleiwitze, Silezijoje, 24 my. 
liose nuo Ratiboro Į šiaurry- 
čius seredoj iškilo riaušes j atvykus francuzų karei-; 
viams. 

Inpykusi minia užpuolė! 
kelis francuzų aficierius su! 
lazdomis, ir .akmenimis ir! 
keli aficieriai tapo sužeisti.: 

Anksčiau tą pačią dieną 
ryko demonstracija prieš 
lenkus Gleiwitzo gatvė-: 
sė; minia ^užpuolė lenkų pa- 
siuntinius laukiančius pas" 
stoti atvažiuojant francuzų, 
kareivių. Lenkai buvo b'iau-į 
riai sumušti, jų vėlukas su-, 
draskytas ir gėlės, atneštos; 
francuzų kareiviams, suplė-l 
šytos. 

TUKSIANČIUS LAUKIA 
MIRTIS SIBIRE. 

Šanghai, sausio 7 d. Pa-| 
vėluota). — Amerikos gelž-: 
kelių sibirinės misijos narys, j 
pulk. J. L. Lantry, kuris pra j 
clžioje žiemos atvyko į Šang 
hajų, bevažiuodamas Ame- 
rikon, sako, kad bolševikų 
šalininkai Sibire taip išdras 
kė sibirinio gelžkelio bėgius 
ir balkius, kad ims du me-i 
tai jį pataisyti. Ypatingai j labai išdraskyta toji sekei-1 
ja, kurią saugojo japonai. 
Jis mano. kad per žiemą 
tūkstančiai žmonių turės iš- 
mirti del maisto ir kitų daik' 
tų trukumo. 

Pulk. Landry sako, kad 
del daugybės sutinkamų 
kliučiu" amerikiečiai nedaug A- O 

galėjo pagerinti gelžkeli. 
Prie šitų kliūčių jis priskai- 
to ir kazokų vadą pcT adm. 
Kolčaku, gen. Semenovą, 
kuris saugojo gelžkeli Či-1 
tos apskrityj. 

"Važiuodamas Šangha-į 
jun," sakė pulk. Lantry, j 
"aš pervažiavau per.Adria-j 
novką — 200 mylių nuo; 
Mandžiurijos pasienio ir su! 
žinojau, kad tik kelios die-j 
nos tam atgal gen. Semeno- j 
vas prisakė nužudyti 340 j 
žmonių tame mažame mie-į 
stelyj, viena diena." I 

VĖTRA PADARĖ DAUG t 

BLĖDIES ATLANT1K0 
PAKRAŠTYJ 

New York, vasario 5 d.— j 
Didžiulės vilnys genamos 50, 
mylių vėtros vis dar siau- 
čia šiauriniame Atlantiko 

|pakraštyj; miestai ir mieste- 
liai pajūryj giliai užpustyti 
į sniegu. Juros padaryti nuo- 

stoliai resortams ir vasarna- 

jmiams New Jersey iv Long 
į Islando pakraščiais apskai- 
jtomi ant šimtu tūkstančių 
dolerių.* 

j Lietuva I argo I 'argus į 
Ją Galima Isliuosnoti j 

Perkant Lietuvos > 

į 
Bonus. 

♦ 

NORI NAGRINĖTI KRŪ- 
VOMIS BISBEE'ĖS DE- 
PORTAVIMO BYLĄ. 

Tombstone, Ariz. vas. 6 
d. —v Buvo manoma, kad 
nagrinėjimas bylos 210 žmo 
nių iš Warveno apskričio, 
kurie yra kaltinami pavogi- 
me žriunių ištisu jų depor- 
tavimu iš Bisbe, 1917 m., 
tęsis ilgus 'menesiuis; bot 
vakar, staiga paaiškėjo, kad 
nebus gana Dosędininkų vi- 
siems tiems nagrinėjimams 
atlikti. 

Pagal Arizonos įstatymus 
perkėlimo nagrinėjimo ki- 
tan valseiun gali reikalauti 
tik kaltinamoji pusė. War- 
reno apskrityj galimų posė- 
dininkų priskaitoma 1 tik 
apie 7,000, kurių didesnė 
pusė dirba pas traukiamas! 
atsakomybėn kompanijas,' 
Iš likusios jų dalies didelėj 
dalis, kaip prityrimas rodo,! 
turės buti paliuosuota. Tai-: 
gi posėdininkų, kaip apskai- 
toma gali ištekti vos še- 
šiems kaltininkams nagri-' c- I 

rieti. I 

Šitaip dalykams stovint į 
apskričio advokatas Frenchj vakar po užsidarymui teis-; 
mo iki ateinančio utarnin-j 
ko, užreiškė, kad 47 kalti- j 
nnmieji busią paliuosuoti,' 

d likusieji busią nagrinieja-l 
tni būriais. Kaltinamųjų nd-1 
vokatas atsiliepė, kad jis j 
reikalaus atskiro nagrinėja 
mo kiekvienam; jei tas bus 

pripažintas, tai padėtis bus 
kebli. 

LLOYD GEORGE NEPRI- 
ĖMĖ SUV. VALSTiJU 

IŠLYGŲ. 

Londonas, vasario 6 — 

Specialė telegrama apturė- 
ta čia iš New Yorko sako, 
buk yra kalbama, kad pre- 
mieras Lloyd George kabe- 
liu pranešęs, kad jis priima 
Suy.-Valstijų senatorių sta- 
tomas išlygas versailinei 
sutarčiai. Vienok atklausasj 
jo oficialiame buste, pasiro- 
dė tai tas netiesa. 

PO ŽEMĖS DREBĖJIMUI 
IŠKILO RAUPLĖS. 

Mexico Miestas, vasario 
6 d. — Prąnešama, kad Ve- 
ra Cruze šįryt buvo jaučia- 
mas žemės drebėjimas. 

Keleiviai, atvykusieji čia 
iš žemės drebėjimo aplanky 
tos apygardos Vera Cruzo 
valstijoje, pasakoja, kad 
ten kilo rauplės ir kitos li- 
gos tarp išlikusių nuo že- 
mės drebėjimo saus. 3 d. 
Valdžia skubina siųsti vais- 
tas ir pagelbą nelaimin- 
giems. 

REIKALAUS DIDESNĖS 
KAINOS TARPTAUTI- 

NIAMS PAŠTO 
ŽENKLELIAMS. 

Bem. vasario 6 d. — 

A.teinančioje paetinio susi- 
vienijimo konferencijoje, 

kuri žadama laikyti Mad- 
ride, bus reikalaujama, kad 
butų pakelta kaina tarptau- 
tiniams paetos ženkleliame 

Meksikos governai 
kontroliuos rinki- 

mus 

Mexicc Miestas, vasario 
G d. — Gen. Federico Mon- 
les, Gunanafluatos valstijos 
governoras, kuris sumanė 
governorų konferenciją lai- 
kančią šiandien posėdį, pa- 
sakė, kad Meksikos valstijų 
valdžios rengiasi panaudoti 
visas reikalingas imdnes 
kontroliavimui prezidenti- 
nių rinkimų, kurie Įvyks 
antrą nedeldienį ateinančio 
liepos mėnesio. 

VALDŽIA SUAREŠTAVO 
895 PELNAGAUDŽ1US; 

NUBAUDĖ 28. 

Washington, vas. 6 d. — 

Teisingumo skyrius šian- 
dien pranešė, kad ji užėmus 
maisto brangininkus ir kro- 
pikus suareštavo 895; iš tų 
tik nedaug buvo patraukti, 
tieson ir tik 28 tapo nubau- 
sti; mažiausia bausmė pri- 
teista jiems yra $5,000 ir 
vieni metai kalėjimo. 

DARBININKAI PASIRIŽO 
IŠRINKTI DIDŽIUMA | 

KONGRESMANU. 

Washington, vas. 6d. — 

Organizuotieji darbininkai 
pradėjo čia šiandien daryti 
pienus smarkiam veikimui 
ateinančiuose rinkimuose. 

Pildomoji Am. Darb. Fed. 
taryba su savo įvairių sky- 
rių viršininkais nustatis ko- 
vą, kuri bus vedama kiekvie 
name kongresiniame ap- 
skrityj už tuos kandidatus, 
kurie rems darbininkų rei- 
kalus ir prieš tuos, kurie nė- 

ra darbininkų draugais. 
Gelžkelių brolįjų ir ūki- 

ninkų organizacijų vadai 
taipgi rengiasi pasirūpinti 
išr'nkti kongresan tokius 
žmones, kurie stos už val- 
stybinę įmonių nuosavybę 
ir ypatingais už suvisuomcni 
jimą gelžkelių. 

KASYKLŲ SAVININKAI 
SKŲS VALDŽIĄ UŽ 

$10,000,000 NUSTOLIU. 

Lexington, Ky., vasario 
6 d. — Šiandien gauta ži- 
ni'a, kad Tennessee ir Ken- 

tucky valstijų anglių kasyk- 
lų savininkai rengiasi skųs- 
ti Knoxvillėje, Tenn. val- 

džią kaipo Kentucky gelž- 
kelio savininkę už $10,000, 
000 nuostolių. Minėtų kasyk 
lų savininkai sako, kad val- 

džia nedavusi jiems vago- 
nų ir pertai jie turėjo pa- 
nešti nuostolius. 

AMBASADORIUS AT- 
ŠAUKTAS. 

Madridas, vasario 6 d.— 

Laikraštis Libertad paskel- 
bė paskalą, buk Ispanijos 
ambasadorius Argentinoje 
tapo kabeliu atšauktas dėl- 

to, kad jis netikusiai vedė 

nupirkimą kviečių. 

Chicagos žinios. 
i LIETUVOS NEPRIKLAUSO- 
| MYBĖS ŠVENTĖ BRIDGE- 

PORTO KOLONIJOJ. 

j \"asario 16 d. Lietuvoje ir Ame 

į rikoje bus iškilmingai apvaikš-< 
čiojama Lietuvos Nepriklausomy 
bes Šventė. Tą dieną—prieš du į 
metu—Lietuva tau>o paskelbta ne 

priklausoma valstija. 
L'hicagieėiai turės laimę ap- 

1 vaikščioti tą šventę kartu su Lie- 
Įtuvos Pasiuntiniais. 

Ųridgeporto lietuviai irgi pn.- 
siryžo—kartu su viso pasaulio j lietuviai s—i ški 1 m i nga i a p vaik šči 1 > 

ti tą didžiausios reikšmės šventę. 
Iškilmė .atsibus didžiajame 

"Mildos" teatre. Tą vakarą ren- 

gia Rridgeporto stoties Lietu- 
vos L. 1*. Bonų stotis drauge su 

L. X. K. 34 sk. 
Vakaro programas bus nepa- 

prastai turiningas: "Birutė" ant- 

ru kartu perstatys komp. St«. Sim 
kaus ,-eikalą "Išeivis". Taipgi at- 

silankys Lietuvos Misijos na- 

riai. su gerb. Jonu Vileišiu prie- 
šakyje. Bus dar vienas-kitas kai 
bėtojas.— 

\ įsas pelnas nuo vakaro Ims 

sunaudotas sietuvos L. Paskolos 
reikalams, o likusieji pinigai bus 

perduoti L. X. F. » 

Reikia tarti gilios padėkos žo- 
di 'T.iruicj", urs ji, atsižvelgda- 
ma i momento 'svju'bą. ir ^orėda- 
niii prisidėti prie parėmimo Tė-1 
vynės reikalu, perstato "Išeivi" J 
veltui, neimdama jokio atlygini-, 
mo. Taipgi ir "Mildos" bendro- 
vė ima tiek, kiek reikalinga tie- 

sioginiu išlaidų padengimui. 
Plačiajai visuomenei reikės tik 

kuoskaitlingiausiai tą vakarą 
(panedčlyje. vas. 16 d.) atsilan- 

kyti. Ir neabejojame, kad visi 

j'bridgeportieoiai užplus "Mildos" 
! teatrą. 

Bridgeporto L. L. P. Kom.: 

Jonas Martinkus, Pirm.. 
i Ižd. Pupauskas, sekret. 

L. X. P. 34 sk: 
A. L. Lukas, pirm., 
S. Kvietka, rast. 

Town of Lake. 

Mėnesinis susirinkimas Sv. 

Vincento Ferr. Dr-tės atsibus 

nedėlioj, vasario S d., i vai. po 
pietų, Sv. Kryžiaus parap. svet. 

\ i s i nariai malonėkite atsilanky- 
ti. nes turime apsvarstymui daug 
svarbiu dalykų. 

J. Legnugaris, rast. 

North Side. 

Liet. (icl'b. l)r-jos 47 skyriaus; 
mėnesinis susirinkimas atsibus j 
nedėlioj vasario 8 d., 10 vai. iš: 

ryto, 1S22 \Ya'bansia Ave.; \ ie- 

so Knygyno salėje. 
.Variai ir rėmėjai nepamirški- 

te atsilankyti. Yra daug svar- 

biu apsvarstymui dalykų. 
F. Dovalgo. 

Cicero, 111. 

Draugijų atstovų e.\tra susirin 
kimas atsibus vasario 7 d.. šv. An 
tano parap. svetainėje, I'us ap- 
kalbama daug svarbių reikalų: 
būtent; apvaikščiojimo, Lietuvos 

B°t|u pardavinėjimo, o taipgi pa- 

sitikimo ir priėmimo Lietuvos 

Misijos. Taigi į darbą broliai, o' 

greičiau Lietuvos padangė nu- 

švis! 
1 Draugyjų Sąnryšio Valdyba. 

Lietuvių domai. 

Ketvirto \Yardo Lietuvių Po- 
litiškas ir Pašalpos Klubas lai- 
kys mėnesini susirinkimą nedė- 
lioj. vasario S d., i vai. ]>o pie- 
tų. L. Ažuko svet.. 5301 Auburn 
A ve. Kviečiame gerus lietuvius 
nuo 18 iki 40 m. •amžiaus, pri- 
gulėti kluban. Kluban dabar pri 
sirašo >po 50 nartų kas mėnuo. 

Kadangi klubas užsiima politika, 
mokslu, teikia nariams pašalpą, 
taigi kiekvienam yra proga, prisi 
dėjus kluban stoti j»r i c darbo. 

* M. M. Yuodis, Prez. 

Harvey, Iii. 
Harvijos ir Fhoenix Lietuvai 

\ isuiomenės ir Draugijų Šelpi- 
mo Komisija, reikalais Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus, kviečia vi- 
sus vietinius lietuvius susirinki- 

J 

man. kuris atsibus nedėlioj. va- 

sario 8 d., (i vai. va! .. Dudek 
svetainėje ^0. Halsted 
gat. lUis išduota Raud. Kryžiaus 
aukų atskaita, o taipgi bus svars- 

toma dabartinis Lietuvos padėji- 
mas. T u. kas gyvas darban! 

Kviečia Komitetas. 

Bridgeport. 
Illinojaus Lietuvių llašelpinis 

Klubas laikys savo mėnesinį su 

sirinkimą subatoj, vasario 7 d., 
8 vai. vak., Y. Dalkaus svetainė- 
je. 3iCli S. Morgaiy gat. \kUouė- 
kite visi nariai susirinkti laiku. 
Yra daug svarbiu apsvarstymui 
dalykų. A. J. Lazauskas. 

Pranešam, kad nedėlioj, va- 
sario 8 d. 2 vai. j)i> pietų atsi- 
bus Kriaučių organizuojamos 
Koperacijos prakal'nos T.iuosy- 
bės svet.. 1822 \Yabansia A ve., 

kampas tiirard pat. 
Kalbės adv. K. (iuri< ir P. 

Butkus atvažiavęs iš rytinių 
valstijų. Chicagiečiai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti: ypačiai, 
turi buti susipažint; su koopera- 
tiviki darbu. Kviečia Komitetas. 

Šeimyniškas vakarėlis. 
S. L. A. moterų 208 kuopa, 

s,tbatoj. vasario ~ d., 7:30 vai. 
vak.. Mildos svet. rengia šei- 

mynišką vakarėlį. Hus skanių už 

kandžių. Įvairių žaislų ir gros* 
muzika. Noriai visus priimsi- 
me. Nepraleiskite progos. 

S.L.A. moterų 208 kuopa. 

L. G D. CHICAGOS 
APSKR. SUSIRINKIMAS. 

Vasario 8 d., 2 vai. po pie 
tų "Lietuvos" Bendrovės 
svetainėje 3249 So. Morgan 
St. L.G.D. Chicagos Apskri- 
čio atsibus nepaprastas su- 

sirinkimas. Visi nariai, sky- 
rių valdybos bei delegatai 
malonėkite pribūti Į šį susi- 
rinkimą M-K. Šilis, 

L. G. D. Apskr. Rast. 

Aroe Chicagoje ir 
I Clb" Apielinkėje. — 

Šiandien apsiniaukęs ir 

šlapias, nedėlioj gražu; vi- 
dutinė temperatūra. 

Saulėtekis, 8:56 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:12 vai. vak. 

I * • 

♦ Lietuvos Koitų I1 irlc 

\ f r Savo D ra ii</u i 

Pasigirk, { 
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KERŠTINGOJI TAIKA IR JOS 
PASEKMĖS. 

.. Šita pasaulinė karė — tai buvo, be abejonės, baisiausia ir pražūtingiausia ka- rė žmonijos istorijoje. Po metinių tarybų tapo lygir užvelta — tiesa, prievarta, — 

taika—tai henuoseklrausia ir, galima saky- ti, nesąmoningiausia taika, kokia kada-nors 
yra buvusi užverta žmonijos istorijoje. -Taip aštriai apie tą taiką išsireiškiame to- dėl, kad jaja neatsiekta tas, delei ko ka- riavo tie milijonai jaunų vyrų, bet, priešin- gai, — ji pastūmėjo, platųjį pasauli prie '-naujų suiručių, prie aštresnės neapikantos Į "vietos tautos linkui kitos, o kartu tarpe į atskirų valstijų sudarė tokią padėt}, kad 
nauja, — gal dar baisesnė, — karė darosi 
neišvengiama — 

Pergalėtojai, galop, pasirodė visoje savo 
•šviesoje — jų arogantiškumui, jų užgro- bimų apetitams, jų troškimams galutinai 
susilpninti ir nužeminti pergalėtus, ,paga- liaus, jų žingsniams uždėti dvilipius pan- 

įčius ant visų mažųjų tautų nėra galo, nėra 
» rubežių...—Visas pasaulis nepatenkintas 
~taja Verfoliuje "sudaryta" kerštinga tai- 
I ka. 

Nejaugi tč>s taikos "darytojai'' manė, 
J kad ištiesų bus galima "nukiyžiavoti'' per- l blokštus priešus? Nejaugi jie manė, kad 

pergalėtos tautos sutiks nešti •dešimtmečių 
jungą ir atsisakys nuo viso to, kas yra bran- 
gu ir šventa del kiekvienos tautos? 

Jeigu tie "pasaulio žemjapiof,tvarky- 
tojai" taip manė, tai jie klydo, pasirody- 
dami prieš visą pasaulį naiviais ir nepažįs- 
tančiais plačiųjų masių ir tautų psicholo- 
gijos. Jeigu jie taip elgėsi, permatydami 
pražūtingas tokios taikos pasekmes, tai jie 
užsitarnauja griežto ir amžino pasmerki- 
mo. ' 

Tas pergalėtojų arogantiškumas ir pa- 
sityčiojimas iš pergalėtųjų, pasiekė augščiau 
sią laipsnį pareikalavimu iš Holandijos iš- 
duoti jiems buvusį kaizerį, o iš pačios Vo- 
kietijos — 896 karinius ir civilius vokiečių 
vadus — su buvusiu sosto inpėdiniu, feld- 
maršalais Hindenburgu, Mackensenu, Li- 
man Sandersu ir Buelovvu, gen. Ludenndorf j 
fu, buvusiu kancl. Bethmann-Hollwegu,; 
admirolais Tirpitzu ir Capelle priešakyje. 

Anglija reikalauja teisimui 97, tfran-i 
cuzija ir belgija — po 334 kiekviena, lta- j 
lija — 29, Lenkija — 57, Kum unija—41 i 
ir Serbija—4. 

DaieisKime, kati visi traukiamieji at- 

sakomyoen VoKietijos vaclai yra Kam įvai- 
rios rūšies prasižengimuose, padarytuose 
laiKe Kares, — ypač jeigu tuos pra&iKalu- 
mus svarstyti, neatsižvelgiant į Karinį sto-j 
v], i apimKyDes, Kuriose cas viskas. aisibu-' 
vo, pagaliaus, i tai, kacl panašios rųšies pra- 
sikaltimais atsižymėjo taipgi vadai iš prie-, 
šingos pusės. Jbet ar gali vokiečių tauta! 

perduoti į priešų rankas tuos savo vadus, i 

tuos žymiausius ir gabiausius savo žmones, 
kuriuos jie rėme laike karės, kuriuos jie 
skaitė savo didvyriais ir didžiausiais tė- 

vynės apginėjais, pagaliaus, kurių darbus 
ir planus rėmė visos tautos atstovai Reichs- 
tage? Kaip galima butų pavadinti tokią' 
tautą, kuri išduotų žymiausius savo vadus 
ir veikėjus priešams del pasityčiojimo) pa- 
smerkimo ir nubaudimo? — Tuom pačiu 
vokiečių tauta pasmerktų save amžinai pa- 
niekai ir nužeminimui prieš visą žmoniją. 
Tuom pačiu vokiečiai pasirodytų nustoju- 
siais tautinės garbės ir veikiančios-tverian- 
čios jiegos, reikalingos kiekvienai tautai 
delei kilimo augštyn ir bujojimo. 

Ne, vokiečiai to nepadarys. — Jie ne- 

gali to padaryti. Ateinančios iš Vokietijos 
žiniom aiškiai parodo, kad vokiečiai yra 
kuotvirčiausiai pasiryžę ginti savo garbę ir 
savo teises iki didžiausio pasiaukavimo. 

Tokį vokiečių pasiryžimą patvirtina 
pasielgimas Vokietijos taikos delegacijos 
vado, barono Kurt Lersner'io.— 

pu* E* B 

Vasario 3 d., vakare, taikos konferen- 
cijos sekretorius, Paul Dutasta, inteikė 
Kurt Lersner'iui reikalavimą išduoti 896 
vokiečių vadus, kaltinamus peržengime ka- 
rės įstatų. Kartu buvo paduotas ir kaltina- 
mųjų surašas. 

Vokiečių taikos delegacijos vadas, 
Kurt Lersner, sugrąžino tą reikalavimą ir 
kaltinamųjų surašą Francuzijos premjerui 
Millerand, kuris užėmė Clemencęau vietą 
kaipo taikos konferencijos pirmininkas. 
Priegtam, Kurt Lersner pranešė, kad jis re- 

zignuoja iš užimamos vietos ir grįžta Ber- 
linan su pirmuoju trukiu. 

Baronas Kurt Lersner išsireiškė spau- 
dos atstovams, kad tas jo pasiryžimas yra 
tiesioginė pasekmė vokiečių išdavimo klau- 
simo. Jis pažymėjo, kad nei vienas vokie- 
čių valdininkas ar atstovas nebus įrankiu 
išpildymui taikos punkto, kuriuoini reika- 
laujamas vokiečių išdavimas: Todėl ir jam 
nepasilikę nieko daugiau daryti, kaip tik 
rezignuoti. 

Gavęs reikalavimą ir surasą, baronas 
Kurt Lersner tuoj parašė laišką premjerui 
Millerand, nurodydamas, koclel jis grąžina 
tą surašą atgal ir kodėl rezignuoja. 

Šitas vokiečių atstovo griežtas pasiel- 
gimas ir užreiškimas aiškiai parodo, kad 
vokiečių tauta yrą tvirtai pasiryžusi ginti 
savo garbę ir žymiausius savo vadus. 

Talkininkams lieka tik du keliu — 

nusileidimas, t. y. atsisakymas nuo ?avo rei- 
kalavimo arba naujas užpuolimas ant Vokie 
tijos. Einant pirmuoju keliu, jie parodys, 
kad jie laike taikos tarybų nesiskaitė su 

galingos tautos psichologija ir vadovavosi 
išimtinai kerštu ir neaprubežiuota arogan- 
cija. Einant kitu keliu, jie pastūmės Vo- 
kietiją, o kartu ir kitas valstijas, prie nau- 

jos karės. 
Taigi tks parodo, kokiais žemais sie- 

kiais ir vienpusiškumu vadovavosi demo- 
kratizmo, ir laisvės principų skelbėja: lai-: 
ko karės, o taipgi tos karės "likvidatoriai'' 
ir "pasaulio fžemlapio tvarkytojai" Versa- 

lyje. 
Bet kokis teismas ir kokia bausmė lau- i 

ki'a tuos, kurie bus prisidėję "sa- 
vo dalimi" > prie' naujos — gal dar 
baisesnės — karės surengimo? Apie 
tai turėtų būtinai pagalvoti talkinin- 
kų vadai Nejaugi jie" nemato, kad žmo- 
nija—kiekvienos valstijos darbininkų mi- 

nios—pradeda suprasti, kur yra teisybė ir 
kur melas?—Veikiant panašiu budu, pa-j 
šaulio galingieji paskubins prisiartinimą 
žmonių teismo, plačiųjų minių teismo. 

Tikra taika negali buti inkunyta su 

pagalba.keršto, neaplkantos, paniekos ir 
pasinaudojimo priešo silpnumu...— Tikra 
taika turi remtieg ant tvirtų ir prakilnių pa 

matų, kuriuos sudaro universališka meile 
ir kulturingumas plačioje to žodžio pras- 

meje. 

Sujudo Varšava... Susirūpino pp. Pil- 
sudskį, fckulski, Dmowski ir Ko... ir kaip- 
gi nesirūpinti'/ — Le^ikų -slapti agentai, 
Kurie pribuvo į Varšavą iš Lenino sosti- 
nes, pranešė, Kad bolševikų valdžia, su 

ponu Trockiu priešakyj^, išdirbo planus 
pradėjimui užpuolimo ant Lenkijos va- 

sario mėnesyje... Bolševikai, girdi, esą 
pasiryžę "užlieti" Lenkiją. Planus didžio 
užpuolimo prieš Lenkiją sudalę vokiečių 
generalio štabo aficieriai, kurie, abelnai, 
vadovaują Trockio armiją. Priegtam, tie 
agentai tvirtina, kad tarp Berlino ir Mask- 
vos palaikomas nuolatinis susinėsimas or- 

laiviais, ir kad vokiečių aficieriai beveik 
kasdien skrieją iš Berlino i Maskvą arba 
priešingai... JNerimastauja "proše-panai..." 

Vienas revoliucijinės ligos gydyto- 
jas pastebėjo, kad "bolševikiška bacilla" 
bijosi šalčio, — todėl, žiemos laike bolše- 
vikiška liga bujoja pietiniuose kraštuose. 
Tik pažvelgkime ant žemlapio: pietinė 
Rusija, Austrija, Vengrija, Bulgarija, Ita- 
lija — tai \is Lenino bacillos intekmėje...' 
Negana to, kad pietų Rusijoje "raudonie- 
ji šoka su ^azokais savotišką "gražokė- 
iį", bulgarai irgi apsirgo tąja "modęrniš-i 
ka" liga. —Daugelėje sričių bolševikai 
apsiskelbė "neprigulmingais" nuo centrą-' 
lės valdžios 

Ypatingai tautų-valstijų grupavimasii 
atsibuna šiame perversmo laikotarpyje. | 
įSunku dabar pasakyti, kokios rųšies grupės 
susidarys} Europoje ir Azijoje... Talkinin- 
kai pageidauja, kad Centralės valstijos 
pasiliktų... šalyj visų grupių... Bet... jos, 
irgi, sulyg tam tikrų fįziniai-politinių įstatų 
jokiu budw nepasiliks "be grupės". "Indo- 
Jiiią" grupę pradeda tverti Austrija ir 
Cechiįa, — prie tos poros &ali pris'deti dar 
v iena-kila valstija... Kam-kam. o lenkams 
.baimė ima, tėmijant tokios grupės užmaz- 
m- 

SANTIK.IAI SU LENKAIS. 

Apskritai lenkų pafrontė- 
je legioninkai nedarė dides- 
nių žygių jų dar neužimto- 
je teritorijoje. Bet ir šiuo 
kartu galime pažymėti nesu- 
visu mažą jų kėsinimųsi 
skaičių. 

Gruodžio 3 d. būrys raitų 
ir pėsčių legioninkų nuo Sa- 
moniskių ka.mo (kuris į pie 
tus nuo Veprių) apšaudė 
musų sa.'gybos apkasus ties 
Šventosios upės tiltu. Musų 
sargybos ugnimi užpuolikai 
nuvyti ligi Sližių dvaro. 

Grodžio 4 d. Jezno—But- 
rimonių linijoj lenkai užpuo 
lė Punios miestelį, kur su- 
ėmė kelis asmenis. 

Bent kiek didesnis judė- 
jimas pastebėtas Suvalkijo- 
je. 

Lapkričio 17 d. lenkų sar 

gyba,. ęsanti Dušnicos kai-^ 
me (8 kilometrai į pietus 
nuo Lazdijų), puolė musų 
sargybą Tarnovykos kaime. 
Musų kareivių ugnimi puo- 
limas atmuštas. Musų pu- 
sėje vienas lengvai sužeis- 
tas, pas lenkus 3 lengvai su 

žeisti ir 1 sunkiai. 
Lapkričio 22 d. musų par 

tizanai darė žvalgybą ana- 

pus demarkacinės linijos. 
Zabdriškių dvare, kuris yra 
4 kilometrai į pietų va- 

karus nuo Punsko, partiza- 
nai pagadino 2 lenkų pa- 
trankas, įpildami į jų vamz- 

džius po vieną butelį sieros 
rukšties. Partizanų pusėje 
nuostolių nėra. Sugadintas 
patrankas lenkai išsivežė į 
Suvalkus. 

Lapkričio 23 d. prie Moc- 
kevičių dvaro, kuris yra 7 
kilometrai į pietus nuo Kap- 
čiamiesčio, lenkų žvalgai; 
užpuolė karininką, kuris su 

vienu kareiviu apvaikštinė- 
jo savo barą. Kadangi ka- 
rininkas turėjo su savimi 
tik revolverį, o kareivis ma- 

žą šovinių skaičių, tai pri- 
verstas buvo pasiduoti. 

Šiame atsitikime lenkai 
buvo peržengę demarkacinę 
liniją ir nežiūrint suimtųjų 
protesto nugabeno juos į j Sapockinę. Bet rytojaus die, 
ną paleido, grąžindami at-i 
imtus ginklus. | Gruodžio 8 d. lenkų rink-1 
tinė Kalvarijos kryptimi 
puolė Brazavą. Gausesnių 
legioninkų jiegų spiriami, 
musų priešakinė sargyba ne 

galėjo išsilaikyti ir pasitrau 
kė. Paspirčiai atvykus, len- 
kų puolimas atremtas. Mū- 
siškių 4 pateko į nelaisvę, 
jų skaičiuje vienas sužeis- 
tas. Gruodžio 9 d., pasita- 
rus su lenkų vadyba, atsiti- 
kimas likviduotas. 

Jau nekartą esame nuro- 

dinėju žiaurumą lenkų ka- 

riuomenė, drausmę ir blo- 
gą kareivių , aprūpinimą. 
Del tosios priežasties juose 
dažnai kildavo priešinimą- 
si. Tasai nepasitenkinimas 
dar labiau didėjo del tosios 
priežasties, kad lenkai nu- 

varė savo kareivius į žemes, 
kur jie negali susikalbėti su 

žmonėmis, kur jie nenorėjo 
eiti. Pavyzdžiui ir dabar Su- 
valkų mieste, lapkričio 27; 
d. Įvyko sukilimas, kuris pa- 
sisekė likviduoti suėmus le- 
gioninkų ir išskirsčius kai, 
kurias dalis. 

Juozapas Dialtova jieš- 
kau savo dėdės Simano Dial 
tovos, meldžiu nuolankiai 
atsišaukti adresu: 

Veikiamoji Armija. I. Ar- 

tilerijos Pulko , II Batali- 

jos, II Buriq, Juozapui Dial 
tO'Vai. 

A A 
Martinas Marma 31 metų 
arziaus mirė Vasario-Feb. 5 d. 1920 

m. Paliko dideliame nuliūdime mote- 

li, Mikasija, ir dvi Dukterės Stanislo- 
vo 9 metu ir Ina 7 m. Amerikoj iš gv- 

veuo 10 mettj. 
Velionis paėjo iš Kaum Red. čekiš- 

kes parapijos Kauno apskr. Lebedžių 
Kaimo. Laidotuves atsibus nedėlioję, 
Vasario-Feb 8 d. 1920 m. 9 vai. iš ry- 
to i šv. Jurgio bažnyčią. ant 33 st. ir 

auburn gatvės po pamaldų i šv. Kazi- 
miero kapines. Giminės ir pažjstami 
kviečiame dalivauti laidotuvėse. 

Velionės kūnas randasi po No. yi2 
W. 35 n. 

* Amerikos Lietuvių •; 

1 mokykla; 
.j. Mokinama: a:igli;'<os ir lietuvijkos kai- «j 
V bų, aritmetikos, knygvcdystSs. stenogra- 

* 

3* fijos, typewriting, pirklybos eisi;;, S u v. j 

■I* istorijos, abclnos istorijoj geog- <į 
Y rafijos, pelitinės ekonomijos, pilL-.tlilė?, 
♦*. dailiarajystžs. 
v Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki *1 J 
T vai. po piet j. Vak. nuc 6 iki 10 vai. 

X 3106 SO. HALSTED STREET į 
❖ CHICAGO 
Į 

f Tclcphonc Yards 3654, AKUšERKA! į 

iMrs. 
A. 

Michniewich 
liaigusi Akušerijos ko- j 
lediją; ilgai praktika- 
vusi Fcnnsilvanijss 
hospiulėv*. I'asckmin j 
ji I patarnauja prie 
gimdymo, Duodr rodi j 
visokiose ligose niote- 
rims ir merginoms. 

'8113 S. Halsted St.j 
(ant antrų lubų) 
CUICAGO, lLli. 

Nuo 6 iki V ryto ir 

| uo d iki y ryio iki \cti\uiu 

^ 

DR, VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvjs akių įtempimą, kas yra prie j 
žastimi skaudoj'.no galvos, svaigulio, j 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir j 
užaugusus karščiu akių lcrtivos akis. 
katarakto, nemicgė trumparegystė, to- 

liregyste atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štoro 
Kampas Asliland Ave. Tol. Drover 9660 

LIBERTY E3GNDS 
Mos perkame Pergalės Bondsu* pilnu parašytąja |j 
verte, ir Lai»ve3 Bomlaua .'n& pinigine vertje. w #*£ 'SI H 

ju&tatfta m'oT-t' J-G. SACKHEIM & CO 
tJtarmnkajs, Ket vergai s 1J35 MIIAVAUKEK AVENŲE, 
ir Subajfomis 9—0 tarp Pauina ir Wood 

LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS 
PAVEIKSLAI. 

Ruošiantis iškilmingai priimti ir pagerbti Lietuvos Misija, kuri 
b c abejo aplankys kiekviena kolonija, jvairios draugijos bei organi- 
zacijos jau įškalno pienuoja, kaip tinkamiau papuošti vieta istctalnn). 
Lietuvos Misijas priėmimui. Aš turiu jau gatavij Pręz. Smetonos pa- 

veikslu, kurie bus tinkamiausiu papuošaiiu. Paveikslai nuo paties ; 

Prez.' Smetonos fotografijos originalo, artistiškai ai^ drotyė.5 aliejais 
pir-šii, tinkamiausioje! pozoje..Kainoj. 16 x 20 coliu su rėmaįs nuo $25. 
lik. $50. ir aukščiau. Norint pigesniu, ūmai lo< ip&itčs k u užsakymais. 

FOTOGRAFAS .1. B. KUDIRKA. 

1135 S. 4!uii Ct. Cicero. 111. Telephone Cicero o051. 
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NEPAPRASTA PROGA. 
Tai yra priedsrme kiekvieno lietuvio-pilieoio remti savo sali 1 

1 'užsirašant 

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONŲ s = rr = 

šiame reikale jums gali patarnauti ir suteikti visas reikalingas | 
i žinias ? 

LITHUANIAN AMERICAN INFORMATION 
I BUREAU. 
£ = 

3114 So. Halsted st., CUIcago, 111. 1 
| Ateikite arba rašykite. 

DIDELIS 

rengia 

Simano Daukanto Teatrališkas Kliubas Jaun. 
APVEIZDOS DIEVO PARAP. SVETAINĖJE 

prie Union Ave.. ir 18-tos gatvių 

NEDELIOJE, VASARIO—FEBRUARY 8 d-, 1920 
Inžanga 20 centų Ypaial 

Kviečia visuę KOMITETAS 

Pradžia 6 valasdą vakart 
0 
1 

MAGO ,» 4 ririli 0,l- j Iib*>ui£ iiu runki: \gbiimu*, 3 
trinkimus, ntuilucinius — lishai la.i Į nitko nejtaęclbėjo nto tu b,, U'u ph U- kanu... ."'ari geda nrt W' C 

H.tm. ".V<;, tai kam ta lfst, Ve- 
rtikaliniai! Žiūrėk, hokir tnO > įi/cu- 
tai gražu*, fvihris ir žyxti. o\iai t odd, kadai .virtoji: RUFPLE.i !"\ 

Kas tai yra RUFFLES? Ar i 
tai gyduolė? \'e!! Ar kve- \ piahtjs vanduo? Ne!! RUF- f FLES yra tai paprasčiausis j plauku ir odos sustinrintnik i 

Mins pnguiui gamtai suteikt žmogui priklaiiranti grožį. O kas gal 5 but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniu? r.laukus? Kas galbūt Q smagesnio už ėystą nenicžinčia galvos odą:1 
KUPPLBS 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos | trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti Įj pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar | čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanas neatsinaujintų. * ! > Nusipirkto šiąnakt RUPFL ES bonkutę aptiekoje. Kaštuos lik j 65c., bet jųs sakysite, kad jos vertom daug daugiau. Paaiškinimai į pridėti prie kiekvienos bonkutčj. Jei negausite ju ų aptiekoje, tai j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: { AD. RICHTER 6 CO,, >26-330 Broadway, New Ysrk^^^ 

j Parūpiname Pašpsrius j 
DEL SUGRYŽIMO I LIETUVĄ 

PARDUODAME LAIVAKORTES. 
1 SIUNČIAME PINIGUS I-VISAS SVIETO DALIS i IŠPILDOME INC OME T AKS V BLANKAS. I 5= 

= 
c: 

S | A. Petratis. S. L. Fabijonas, i 

I EOROPEAN AMERICAN BUREAU į 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai. i j B 3249 S. HALSTĖD STREET, CIIICAGO, ILL. | XS 

Ai ADOMAS A. KARALIAUS AS š 
SEKANČIAI KASAU: % Aš labai sirgau pr.r 3 metus, nuslabnijęs pilvelti r 

buvo.' Dispepsija, revlinimas pilvelio, nuslabnėjimas. g Kraujo, li.ksty, Nervų ir abeinas siekų nuėjimai | viso kuno, Ir tuvau nustoju vii'.i^s, kad begyven- § siu. \ ivur jitįkcjau sau pagelios. t-Mgailėjau visoje | Amerikoj ir ui rūbelių. Let niekur negavau mto g 
sveikatai p&gelbos. 

Bet kaJ:t pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, g 
į Kraujo valytojo, Nervatcaj», Inkstų ir ReuraatJaino Įįj | gyduoles, tai po suvartojimui tninC'os gyduolės, mano = 
J pilvas pradėjo atsigauti, stiprit, gerai dirbt. Kraujai = 

I išslvaiė. Nervai ?mi stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. % Į Reumatizmas pranyko,. diegliai netje^ade po krutinę. -į U Vidurių rėžin:as išnyVu pa užmušimui visu liat:. Bi- « 
— 

giu i iviuesly isgerčavav. kas savaitė po butdj Sa- j| g lularas, Ditterla, ir po 3 min. m~«o paveiksle pama cinu trkį skirtumą kaip tarp § dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 gykig dėkoju į S Salutans mylistvj geradi;Wtei ir linkiu ri-jicms savo draugam.* ir pažįstamiems £j Į? su tokiais atsitikimais patariu nuoMrdžiai kreiptis prie Salutaras: 

| SALUTARAS CHEMICAL 1NSTITUTION. J. BALTRENA8. Prof | 
i 1707 So. Halsted St., Phone Cana 6417 ChicafiC, tllinols | 

Grįžtančioji liga. taip vadinama influcnza, yra labai pavo- 
jinga. Apsaugok save ir savo šeimyna apsaugodamas .savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akiu, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, .skaudėjimas, galvo" ir rumcuii, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimu arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosį su Scveros AntisepsoliŲ, vartodami 
vieną alį ir tris alis šilto vandenio,Jeigu kartais jaustumei šaltį 
arba karšt?, imk Scveros Plotkcles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai nepr.tsiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą Įsakyta isios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemij?. todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Sevcra's Antisepsol 35 eendai ir 2 centai taksu: 
Severa's Cold and Grippc Tabkts 30 ccntii ir j laksu: 
Sevcra's Halsam for Trungs -5 ir 50 centai i f _> ccnt taksu: 

Jeigu negalite gauti pas saso vaistininko: reikalaukite tVsai iŠ 
W. F. SEVERĄ CO, CEDAR RAPiDS, IOWA. 

IHIIHIHMB 



Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bltters yra prt 

pažintas Wa$hingtone, D. C. už tiknj 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nodlrblmą neskanaus atsirugi- 

^ ino neturint apetito, galvos skausmą, 
, strėnų ir Inkstų ir taip toliaus. Saiutes 

Stoinach Ditt.ors viską prašalina lr pa 
lieka lalmlūgu, algl, kurio jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, ž 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute BitteriA ts šaknų žievių to 
hų sėklų ir žiedų, lr nčra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta piisiųsk raoney 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prislų 
8line dėl tarointų. 

Pasarga: Reikalaudami priaiųsklt 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rafe; kit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. EJALTRANA3 CO., 

616 W. 31st St.. Chicago. H». 

V S e ve w»$' C jr d u oies urlai -;j 
Ūi A, 

I Burnos švarumas, 
<K kaip ir noa'ea. yra būtinas norint apsi- 
^ iiUugoti nu., tokiu ligu. kaip 4/ipu.. af- 
■ h:i lltizŲH. kurio* giili buti pavojingiau- 

sios i.5 vlau žiemos ncsmaguroi bei li* 
■ gu. Taigi, prijurengkito ii kalno ir 

lail'ykito po ran#i arba parankiojo 
|į) vlotoje 

Severa's 
! Antisepsol 

f.Severog Antisopsoltu). Vartokite ji 
kasdiona gargaliavimui ir i nc;i i8» 
rnirkStiuiui Jin taipgi vartojamas, 
kaipo HDtMoptilkas plovimus žaiz- 
doms. Biisi'lrc>klniaras ir odos ištari- 
mams. Jisai pagydo užgauta* vietas, 
palengvina užkimimą lr p&lieka malo- 
nu skoni burnoje. Kai r. a V> nt. ir Sc 
Ūkiu. Parsiduoda vUoze aptiekose. 

*>. stvimtc*,, 
:j ftAPiPs?> iową ■-;'< 

GRYNAS MEDUS. 
už 5 svarus $1.75, už 10 svarų 
$3.25, šiuo laiku labai reikalin- 
gas vaikams. Telefonas Repub- 
lic 1627. F, /Riohardson, 6833 

Justine Street 

Paj iežkau Jono Balčiūno, kaimo Va 
roniij. Pašventinės valsčiaus, žiauii'j 
apsk. Kauno rSdyboa. Turiu svarluj 
reikalą. J|s pats ar ka-s ii žino malo- 
nėkite pranešti sekančiu adresu: '« 

Mil:ol<k» Muiia, U. b. A, 

Parsiduoda Furnieiai. 
Sedaug dėvėti, išrodo kaip 

nauji, penkiems kambariams. 
Parduodu is priežasties mote- 

į ries mirties. Atsišaukite 3309 
S. Union A ve-, Chicago, J11. 

AN r PARDAVIMO. 
Lietuvių apgy entojų kolonijoje, 

parsiduoda šešiais kambariais medi- 
j nis narnas su 50 -pėdų lotų, 8420 Kcr- 
I t'oot Ave. Gatvės lotaisytos. Kaina 
$3^00.Cū, dali j mokėti, likusia dali "a- 

! tomis. 
GEORGE BRINK MAN, 

8000 So. Halsted St., 

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 

j metus. Parduosiu pigiai tik 
i uz $16.500. Savininkas ant 
vietos. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
89th & Stewart A ve. 

Reikia patyrusių Merginu ir nepaty- 
rusių del sortavimo popierofl. Gera už 
mokestis. 

SAiNDROSS & CO., 
1451 So. Peoria Street, Chicago, 111. 

MERGINOS, 

NUO lt) METU IU SENESNUOS. PA- 
STOVUS DARBAS. 

PRIE LENGVAUS, SVARAUS DIRB- 
TUVES DARBO. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. PA- 
GEIDAUJAME. KAD BUTŲ LIETU- 

VAITES. 

VALANDOS NUO 7:30 IKI 1:30 

IKI PIETŲ SUBATOM1S. 

i $14. I SAVAITE BESIMOKINANT. 

ŠMOTUKAIS $16 IKI $35. 

ATSIŠAUKITE 

j SUPERINTENDENTE OFFICE. 

SAWYER BISCUIT COMPANY 

*1041-1049 \vT HARRISON. 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Narna, Karmą, Lotą ar 

kokią Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 
Tcipgi jei nori pirkti Namą, 
Lotą, Fanną ar kokią Biznį, 
mes turime daugybe gern Bar- 
genų visuose kraštuose Ameri- 
kos, Ch i ragoj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3416 S. Waltace Street 

Chieago, 111. 

Income Tax 
Į Taksos nuo užJarbio. 
Jas reikia tuojaus mokėti 

J apie jas tuojaus reikia L 
I pildyti tam tikras blankas. 
Apsisaugok, kad nepakliū- 

tum po bausme. 
Ampsaugok savo ki.scnių ir 

žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdauk kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
Į ŽINOVUS 
| Lithuanian American 

Information Bureau 
i Vedėjas p. VLADAS NOR- 

KUS yra gui-but vienuti- 
nia lietuvis Chicagoje, ku 
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukius kas- 
link taksų nuo uidarbio 
(income tax), kaip tik lai 
ku r'abar ateina pagelboi? 
visiems lietuviams tų tak- 
sų reikale. 

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti taksas, tuo- 
jaus kreipkitės j p. Vladą 
Norkų, federalių taksų ži- 
novą, kurs yra vedėjų 

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, 111. 

| GERIAUSIS BUDAS 
SIUNTIMUI PAŠALPOS I 

LIETUVĄ. 
Slavoninn Trading Corporation, Lie- 

tuviškai-Tarptautiška Pirklybos ir 
Pramonės Bendrovė, užvardinta "Sla- 
vonian Trading Corporation" dėlto, 
kad atsidarius rubežiams manomo js- 
teigti didele apyvarta nirklyboje, Pra- 
monėje ir Industrijoje tarp Slavišku 
šalia. 

M'įsų Bendrovė užsiima Išvežimu'ir 
Iuvežimu prekių (tavory), Peršamdy- 
mu laivių ir abelua Pirklyba—Pramonė 
ir Industrija — Amerikoje ir kitose 
šalyse, kaip tai: Lietuvoje, Latvijoje 
Ukrainoje, Len .tijoje. Rusijoje ir t .t. 

Mūsų Bendrovė inkorporuota antį 
$200,000 00 sumos ir Bendrovės tvarkg, 
vF'^a Inžinieriai, Pramonininkai, P i r- j 
kli:ii ir Vertelgos, spociališkai išsila- 
vinę įvairiuose Amerikoniškuose Vai* 
verstetuose. 

Musų Bendrovė užsiima persiuntimu' 
pažolpos siuntiniŲ i Lietuvy ir turi; 
Represeat&torius Europoje kurie prii- 
ma laivus ir išsiuntinėja siuntinius i 
visas dalis, j arčiausiu gelžkelio stot} 
Lietuvoje, kur atsiėmėjas gyvenę.. 

Mes apdraudžiamo (inšiuriname) 
siuntinius nuo rnusij sklado, 470 
Greenwich Street. New Yorkt i ui pas- 
kutiniai gelžkelio stočiai kur atsiėmė- 
jas gyvena. Apdraudžiame nuo ugnies, 
sugedimo tavoro, pavogimo, pnskauui- 
nimo laivo ir karišku periškadu. 

Taigi j ubų siuntiniai būtinai liksis 

persiųsti j u 3i,i broliams ir gentims, bet 

jeigu kas atsitiktu su siuntiniais, tai 

gausite pinigus atgr.l. 
Dabar rengiamo trečig. laivę } Lietu- 

vę, kuris išplauks trumpame laike, 
taip greitai kaip laivas liksis pripildy- 
tas. Po išplaukimui šio I^.ivo, rengsi-, 
me kitę laiva } Lietuva. 

Taigi neatidėliokite pašelpos siunti- 
mo savo broliams Lietuvoje, nes jie 

Įjusų payelpos didžiu balsu jaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu laukia; sių- 

į skite jiems r .gelba ir apginkite juos 
nuo bado ir šalčio. 

Dėl platesniu informacijų rašykite i 
generali biurę: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION Inc. 

13-21 Park Row, Ncw lTork, 
N. Y., 

> Phono Canal 257 ' 
DR, C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name Vai: 9 Iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarei 1739 S. HALSTED 9T CHICAGPj 

4 

v m vw>Arw VvV 

i 
PIRMA NEGU PIRKSI* GAUK MUSŲ KAINAS 

ANT DURU. LENTIJ. REMU IR STOGAMS POPIERIO 
Spoclaliai: Maleva malevojimut šlubų iŠ vidaus, po $1.50 už galioną 

CARR BROS. V/RECKING CO. 
3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ltL. 

Atstovas Veža Pinigus Lietuvon 
Pinigai bus parvežti Lietuvon Doliariais ir ten per Lietuvos 

Prekybos ir Pramonės Banką 
BUS IŠMOKĖTI MUSU KOSTUMERIŲ GIMINĖMS, 

KURIEMS PINIGAI SIUNČIAMA. 
į B CI kurie norite geriausiu budu, greičiausiu laiku nusiųsti pinigu 
[ V B 591 savo giminėms, tuojaus i ♦ Siuskite pinigus money orderiu ant vardo Baltic Consultation Bureai 

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: 
SUBATOJE, ROSELANDE, 

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

gi, suteigsime informacijas apie važiavimą Lietuvon. 

BALTIC CONSULTATION BUREAU 
105 W. Monroe Street 

TELEFONAS MAJESTIC 8347. CHICAGO, ILLINOIS. 

( 

Lietuvos Atstatymo Bendrove pasiuto ant Pardavimo 

5000 SERU 
LIETUVOS PRAMONES IR PREKY BOS BANKAS KAUNE YRA VIENINTE- 

LIS L1E1UV1U BANKAS SUTVERTAS PKAMONES IR PREKYBOS TIKSLAMS. 
LltTUVOŠ VALSTYBE VALDO 2500 SERU IR TURI SAVO ATSTOVĄ. 

D1REKTOR1ATE, KURIS PRIŽIŪRI BANKO VEJ1MĄ. 
L. Pramonės ir Prekybos nepaprastai greitai ir pasekmingai auga ir bujoja ir jau 

turi savo korespondentais užsieniuose sekančias įstaigas: 1 1) KOPENHAGENE — PRIVAT BANK; 
2) STOCKHOLME — ENSKILDA BANK; 
3)LAUSANNE (ŠVEICARIJOJE) — BANOUE FEDERALE; ir 
4) BERLYNE — BANK FUR HANDEL UND INDUSTRIE; 
5) NEW YORKE — LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE. 

Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pinigai iš vitų šalių Liejuvcn. 
Lietuvos Atstatymo B-vė L. Pramonės ir prekybos Banke valdo 2.500 šėrų ir turi 

du atstovu direktoriate. 
Stokite į eiles su Lietuvos Valstybe ir Lietuvos Atstatymo B-ve ir pirkite tiek Lietuvos Pramonės ir prekybos Banko šėrų kiek tik išgalite. Skubinkitės, nes tik 5.000 šžrv teturime. 

I " 

Lithuanian Development Corporation 
294 Eight Ave.. atid 25th Street New York, N. Y. 



Mrrrrvii; n^prigulmingas kuvras. 
Stato Bcoiloj 3-ji.i Voiksmu Komediją. 

NEDĖLIOJ, VASARIO-FEB.) 8, 1920 

MELDAZIO SVET., 2242 W. 23-rd PI. 
Pradžia 7-fa vftl vakaro. 

fiiuomi kvioriamo visus «>.k:iitlin^ni atsilankyti ir fj| | 
pamatyti tą puikią koimuliją Nos nabašnikus osamc I 
matę kiokvionas, bot. gyvus ir dfir kalbančius, t a i 0 
rotai kada toko matyti Išpilei invtii to viso, yra pa k v i H- 
sli gabiausi, "Dramatiško ratelio" Lošojai. 

Kviečiamo visus kuoskaitiingiasiai atsilankyti. I' 
H. T*. I'o perstatymu puikus Ralius. KOMITETAS § Į 

LAIKAS LAIKAS 1 

TAUPYTI PINIGUS 1 
Keistučio Paskolinimo ir Budavojimo Draugi- | 

ja Nu. 1, atiaarė 75 Seriją vergė, sausio 29-ta, g 
1920. Akcijos kainpoja 1214c.—25c.—50c. | 

Pinigus skoliname be KOMYŠINO del pirki- | 
mo arba budavojimo namų. | 

Susiriiikimai ketveriais ii' pėtnyčiomis <S-ta, vai. | 
vakaro, VVodmano SaJ4je 3251 Lime St„ kampas H 

; 33-čios gatvės. H 
Kviečia Valdyba ir Direktoriai. j; 

£ 

rengiamas 

Dr-st^s Visų šventų 
NED., VASARIO 8 d-, 1920 

5V. JURGIO PARAPIJOS SVET. 
82-ras Plaoo ir AUburn Avenue 

> Nuoširdžiai kviečiame visus bt» skirtumo kaip verlusitis taip ir 

pavienius, jaunikaičius ir paneU-s atsilankyti anl šio iškilmingo va- 

karo, m>s grieš pirmos kliasos muzika kaip Lietuvišku?-, taip ir Aug- 
liukus šokius. Mos iš savo puses iiteagsimės atsilankiusius švečiuš 
užganėdinti ir kviečiame kuonoskaiUingiausiai atsilankyti. Komitetas. 

Prakalbos! 
Rengia kriaučių organizuojama kooperacija, | nedėlioj, vasario 8 d. 2 vai. »)o pietų, Liuosybes svet. f 

1822 Wabansia A ve. (kampas Girard St.). 
Kalbėk adv. K. Gugis ir P. Butkus atvažiavęs S 

į" is rytinėj valstijų. | 
Chicagiečiai kviečiami skaitlingai atsilankyti, | 

ypač manantieje važiuoti į Lietuvą, kad plačiau su- H 
sipažinus su kooperacijų naudingumu Lietuvoje. p 

Kviečia Komitetas. P i- 

r—•———►—-i 
| Tclrphone Yanls 1532 

Į DR. J. KŪLIS 
i LIETUVIS 

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
j Gydo visokias ligas moterį, vaiku ir vyrų 

J Specialiai gydo limpančias, senas ir 
| paslaptingas vyru ligas 
! 3259 S. HALSTED ST„ CflICAGOj 

! DR. I. E. MAKAR j 
» LIETUVIS I 

į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

I Rosdando: lOftOO Michigan Avo J 

i) Teh'fo;.:.' I'ullinan 342 ir 31K0 

Cliic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kctvcrgo vak, nuo 5:30 iki 7 J 

I Telefonas Yards 723 

Phono Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS j 
LIET U VfS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS } 
Of: ir gyv: vieta 3252*3. Halsteil Stj 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30} 
Tcwn of Lake 4712 S. Ashland Ave.i 

Vai.: 4:30—7:00 P. M. 
Phono Drovor 7042 | 

Dr. M. Herzman j 
| 

IŠ RUSUOS 
Gerai lietuviams žinomas per 16 mct.j k->.:.;<nt 
patyręs gydytojas, chirurgas Ir akušeri-i. J 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, iirn-J 
teri) ir vaikų, pagal naujausias metodas, j 
X-I<ay ir kitokius elektros p ie aisiis. ( 

Ofisas ir laboratorija: i 
1025 W. 18-TH STIIEET 

netoli Fisk Sir< et 
Valandom: nuo 10—12 pietį) ir C—8 vakarei 

Telefonus Canal 3110 | 
Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTRERTj 

Valandos: 8—9 ryto tiktai l 

Or. G. M.Giaser I 
TELEFONAS YARDS 687 § 

3149 S. MORGAN ST. kortė 3?.-rosS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 5 

ir Chronišku Ligų. S 
Valandos: f)—10 12—2 po pietų 5 

6—8 vak. Nedėl. 9—2. 
Praktikuoja jun 28 metai. § 

r i 
Pr. S. 

LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 

Ofisas: 22ol W. 22ml Street 
Kampas S. Leavjtt Ht. 
Telefonas Ciiiiul G222 

Vai: 1 i'.a G Ir 7 iki !> vai. vale. 
Gyveninio vieta: :!I14 \V. 42ixl St. 

Telefonas MeKinity 4!tS8 
Valandos iki 10 ryto. 

i 

/ 

I'liono Boulovard L'IGO. 

Dr. A. J. Karalius 
msTSRNE.rrsios 

LIGOS 
Valandos: 0 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. | 

s 

John Kuchinekas 
LAVVYER 

Lįl ET U VIS A D V OK AT A S 
2!) SO. LA SALE STREET 

CIIICAGO. ILL. 
Telephono Central HG84 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatėmis: 9 iki 1 po pieta 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMl/OSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant .Vanią, Lotę ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Logali^kus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus art Pirmu Movtgečiij, ant 
lengvy. sąlygų. 
Weat Sido Ofisas atdaras vaka- 

rala nuo 7 iki S valandos. 
Viršum Metropolitan State 13an- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET. 
Cor. Loavitt. * Tol. fanai 2552 

PIRMAS DIDELIS 

rengia 

Susivienijimas Am. Lietu. Karcjviy 
Cicero Skvrius 

NED., VASARIO 8, 1920, 
J. JUSNIAUS SVET. 

tarp 48 Cr. ir 49 Avo. 
Pradžia .*> vai. vak. Tikietas 3!>c 

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės 
lepamir.šklte Sio svarbaus vakavo, nes 

;ail3sltčs. KvieCla Cicero Kareiviai 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akiij rcyfi- 
jiniu, taip, kad nieko nepraleistuntci per visus 
metus, kas tau n'ili buti naudinga. ToHnyystė 
piajaliuniua. Pasitarkite su manim pnej ei- 
nant kur kitur. KK/aminacija OYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalins akiij jr 
j'niviis skaudėjimus, trumparegyste arl)a tuli- 

rcKystc pi ajaliuama, jasitaikite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801. S. ASHLAND AVR. CHICAGO 
Kampas 1 K-tos natvffs. 

3-eios lubos virs Platt'o a |. liekos. Tėiny 
kite į mano parašu! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj:' nuo 9 va!, ryto iki 12 vai. dienus. 

I 
Pilone Casal 0222 

Į DR. C. K. CHERRYS \ 
Lietuvos Dentistas į 

I Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak.! i 

Į 2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS.Į 1 

I C11ICAGO. 1LL. 
I • ♦ i 

i » j 

| [DR. JOHN N. THORPEj 
{ GYDYTOJAS 1 Ii CHIRURGAS į j 
I lfioT W. 51-nia ir kam]).Marshfiel<l{ I 
| Vai: iki <>; ir :i iki 4 ir 7 iki 8 ♦ 

Telefonas Trospect. 1157 

H, Leibovitz 
Persikėle iš 

1652 W. VAN BUREN | 
STREET 

1620 W. 12-TH STR. 1 
kamp. Marshfield Ave. 

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

1 

P-LĖ E. G. MAKAR j 
Piano Mokytoja.. | 

4515 SO. WOOD ST. CHICAGOj 
Duoda lekcijas skambinimo pianui 
pagal sutartj. Baigusi muzikos iuo-| 

Usla Chicagos Musical Collogo. t 
i, —4 

^ -r- 

Telepbone I.rover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nito 9 ryto iki 9 vakare 
Ncdėlilicniais [inj.il suturimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatves 

J 

Pilonus: V:ir<ls 155—551 
KrsidiTCo J'hone Dr<ivcr 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
Į DRUG STORE-APTIEKA 

Pildome visokius receptus 
[3601 S. HALSTRD ST. CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 1G0 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir C:30 
iki 8:.°.0 vak. Nedėl. 9 Iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

Visi Lietuvos Ūkininko; 
t 1 

- iVakaran! - 
Hi.iiUiHiiiiiiliiiiiiiiiiiiH 

Perstatymas, Kvartetas, Solo, Du- 
etas, klasiški šokiai ir Stepukas visojfc 
savo gfelybėje. 

Tas viskas atsibus 

NEDĖLIOJ, VASARIO 15 1920 

MELDAŽIO SVETAINĖJ 
2243 'W. Place 

Prigramas prasidės punkliiuliskai 7 va!, vakare. 

Scenoje statoma iš liaudies gyvenimo trijų veiks- 

niu drama "KARĖS METU''. Veikalą? trumpas, bet 

jausmingas. Dainuos pirmos ryšier kvartetas daly- 

vajant p. stogini. Visiems bus naujiena kaip maža 

mergaitė nustebins savo gabumu ir mokėjimu at- 

linkti klasiškus šokius. Ypatingai bus saldus trukš- 

nms. kuomet Stepukas pasirodys savo galybėje, spe- 

ciališkai pasiruošus. Po programui bus dailus šokiai 

su pamarginimais. Muzika Broliu Snrpaliu. 
Kviečia. Komitetas. 

$200.00 Dovanu Pinigais 
Bus Išdalinta ant 

Parengto Draugystės Palaimintos Lietuvos 

SUBATOJE, VASARIO-FEB 14, 1920 
Pradžia 7 vai. vakaro. Inžangfi 50 c. ypatai. 

Muzika P. V. Sarpalius A. F. M. Orkestrą. 
I PULASKISVETAINEJE. 
| 1709-15 So. Ashland Ave. arti 18 st. 

| Minėto-? Balius yra skirtingas nuo kity. nes Dr-ste Palaimintos 

ILietuvos Uovanas duos pinigais už įvairius rublis. 

Naudai Liet. Tautiškoms Kapinėms —— 

įjungiamas Suvienytomis Spėkomis 

LIETUVIŲ PIRMEIVIŠKŲ DRAUGIJŲ 

Nedėlioje, Vasario-February 8 d., 1920 

PILSEN AUDITORIUM. 
10T.T ttlue Tsland Avp„ arti IRtos Kalvės. Chlcago 

I 

Svetainė auuuo.ys 5 vai. vakare. Koncertas prasidės 6 vai. vakare. 
Koncertas susidės iš muzikos, prakalbu, dainų, deklamacijų ir Solų. 

» \ 
Po koncertui šokiai ik vėlyvai nakčiai. Kviečiu visus lietuvius ir lietuves, jaunus 
ir senus skaitlingai atsilankyti, o busite užganėdinti. Rengimo Komitetas. 

PROGRAMAS: 
1. Kalba r. r. uraacnuus 

2. Singerity. overturo I. Keturakio Orch 
3. švenčia giesmė....Chic. Liet. Vyr. C|>ora3 
4. Conquerors. overturo. „J.Keturakio orch 
5% Jaunimo giesmė....Chic. Liet. Vyr. Chor. 
6. Extra J. Keturakio orchestra 
7. Ratan broliai....Chic. Liet. Vyr* Choras 

8. Kalba I)r. Montvidas 

0. Laisvės Varpas....Ch. Liet. Vyr. Choras 
10. s Briedukai 
11. Daina Pirmyn Mišrus Charn:. 
12. Solo P. Stogis 
13 Mažiuku kvartetas 

" 
15. Važiavau dieną. Liaudies daina 

S. Šimkaus 

lfi. Sėdyiu po langeliu, Liaudies daina 
S. Šimkaus 

Dainuos "Birutės" mišrus choras 
17. Vakar dienelę. Liaudies daina 

S. Šimkaus 

£ S. Šimkaus 

j "Birutės" merginu choras 
> 19. Keleliu jojau. Liaudies daina 
( S. Šimkaus 
) 20. Pamylėjau vakar. Liaudies daina 
( S. Šimkaus 
> p-lė Ona Rudauslcaitė 
J 21. Vienas žodis—nešneka S. Šimkaus 
> 22. Vai gudri, gudri S. Šimkaus 

"Birutės" mišrus choras 
t 23. šaly kplio. nnt krantelio....S. Šimkaus 

| 24. Lopšinė S. Šimkaus 

p-lė S. Staniuliutė 
25. Ką. močiute, padarei 

p-lės O. Rudauskaitė Ir S. Staniuliutė 
26. Karvelėli mėlynasis C. Sasnausko 
27. Oželis S. Šimkaus 
28. Lietuviais esrme užgimę....S. Šimkaus 
Dainuos "Birutės" Choras. 

Choru veda Stasys Šimkus 

uikiau sias: 
Subatoje, 4 Ą dieną 

VASARIO=FEBR. 14 1920 
y 

Prasidės 7 vai. vakare 

Amerikos Ličtuvia*' Kareiviai clecla visas savo 

pastangas, idant padarius šitą vakarą kunlinks- 
miausiu. Uits geriausia muzika, ir tarpe šokių dai- 
nuos ''Birutės" ir Chicagos Apskričio "Vyčių" 
Chorai. Visi atsilankiusieji bus linksminti geriausiai. 

rengiu 
( 

SUSIVIENIJIMAS AMER. LIETUVIŲ KAREIVIŲ 

Inžanga 75c Ypatai. 

Tikietus galima .gauti nuo na. ių S. A. L. K- 

arba, ineinant į svetainę. 
Dalis pelno skiriama Lietuvos Šiauliams. 

Visuos nuvširri.r'a.i kviečia, 
KOMITETAS. 

( 
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