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Estonija ir Suomija Epi- 
demijos Aukos. i 

Talkininkai Sutinka Vokiečiams Leisti j 
Karas Kaltininkus Teisti. 

Į 

Olandija Žada Laikyti Kai- 
zerį po Sargyba. 

ESTONIJA IR SUOMIJA 
EPIDEMIJŲ AUKOS. 

Revelis, vasario 15 d. — f^igų | 
epidemija šiaurvakarinėje karei-j 
vijoje pradeda mažėti. Susirgimai 
ligoninėse pereita savaitę- nuo 

T6.000 sumažėjo ;ki ij.ooo. Tai 

yra pirmas kartas sumažėjimo 
ligos nuo pat jos pradžios gruo- 

džio mėnesyje. 

Mirčių dažnumas nuo Šlakuo- 

tosios šiltinės siekia tik 5 nuoš. 

Nuo iiViluenzos šiek tiek dides- 
nis. P.ct pradėjus pasveikti Ju- 
dcničio karei vijos kareiviams epi- 
demija pradėjo platintis tarp 
estu. 

Revelyj ir Helsingforse siau- 

čia influenza ir daugelis kasdien 
išmiršta. Revelyj taipgi pa n ro- 

dė šiltine. Pranešimai iš Jvlask- 

vos parodo, kad ten dant* žmonių 
miršta nuo šr'tinės, influVnzos ir 

kitu ligų. Žmonės nuo ilgo bada- 
vimo susilpnėja negali atsilaikyti 
ligoms ir marumas baisiai didelis. 

Amerikos Raudonasis Kryžius 
gelbsti kiek galėdamas. 

TALKININKAI SUTINKA 
LEISTI VOKIEČIAMS 
TEISTI SAVO KAL- 

TININKUS. • 

Londonas, vasario 16 d. — T 

vokiečiu notą iš sausio 25 d., kur 

k buvo siūloma, kad vietoje išdavi- 
mo talkininkų kaltinamųjų žmo- 

nių, jie butų teisiami Leip/.ige, j 
talkininkai atsako, kad Vokieti- 

jos sumanymas tokio teismo I.eip 
zige yra sutaikomas su straips- 
niu 228 taikos sutarties. Talki- 

ninkų notoje sakoma, kad talki- 
ninkai nesikiš į to teismo veiki- 

mą. Vienok notoje sakoma to- 

liaus talkininkai žiūrės, ar vokie- 

čių valdžia, kuri sakosi negalin- 
ti suareštuoti kaltinamųjų ir pri- 
statyti juos talkininkams nuteis- 
*i, tikrai drįs juos teisti. 

Talkininkai nutarė taipgi pa- 
virti maišytai talkininkų šalių 
komisijai surinkti, atspausti ir 

pasiųsti Vokietijai smulkmenas 

kaltinimų daromų tiems žmo- 

nėms, kurių kaltės bus prirody- 
tos istyriinuose. 

1 
OLANDIJA ŽADA LAIKY- 
TI KAIZERI PO SARGY- 

BA 

Haga, vasario ff> r\ — šian- 
dien Mtžinota, kad paskutinė tal- 

kininkų nota Olandijai, reiklau- 

janti išdavimo vuvusio vokiečiu 
kaizerio pakevia pradini reikala- 

vimą ir tik prašo internuoti jį, 
patardama pasiųsti jį kur ant 

olandų salų rytų Indijose. 
Suv. Spaudos agentūra yra su- 

žinojusi iš gerų šalt/nių, ad 

olandų valdžia yra jau nutarusi 

atsakyti, pasiūlydama internuoti 
\Yilhclma Doorn.c 

Olandija apsiimsianti priimti 
pilną atsakomybę ant savęs už 

sulaikymą jo nuo darymo pavo- 
jaus pasauliui, pristatydama sar- 

gybą prie jo ir uždedama aštrią 
cenzūrą. 

RUMUNAI ATŠAUKIA j 
KARIUOMENĘ NUO 
VENGRIJOS *.EMĖS. 

Londonas, vasario 5 d. Rumu- 
nu pasiuntinija čia už reiškė šian- 

dien, kad jos valdžia paliepusi 
pasitraukti rumunų kareivi joms j 
iš \ engrijos iki sienai paskirtai 
taikos konferencijos. 

PARYŽIAUS LAIKRAŠ- 
ČIAI RUGOJA ANT 
WILSONO, REMIA 

LANSINGĄ. j 

Paryžius, vasario 15 <1. — Visi i 
Paryžiaus laikraščiai duoda daug i 

vietos \Yashingtoninėms telegra- 
moms apie sekretoriams Lansin-, 
go rezigri avimą ir jo susirašinė- 

jimą su .prezidentu. Journal iš- 
vadina šitą atsitikimą nematytu 
•pavyzdžiu autokratinės valdžios, 
kurios šulu yra demokratai. Ta-i 
sai laikraštis sako: 

'*15rezidentas Wilsonas, sugrį- 
žęs po savo slėpiningos ligos at- 

eina 'prie išvado, kad sekretorius 
Lansing jo nebuvimo laiku vai-1 
d ė kaip Lansingui patiko, ir at-' 

statė jį. Jis tame nesiklausė nei 
šalies atstovų, nei žmonių senti-' 
mento, kuriems net Louis XIV 
butu turėjęs daugiaus formališ-! 
kumo." 

BERLINO APSIVEDIMU j 
SKATLIUS PASEKĖ AUG- 

ČIAUSĮ LAIPSNI. 

Berlinas, vasario 15 d. — Per- 
nai metais Berlino apsivedimų 
skaičius pasiekė didžiausią augš- 
ti — 28,383. Neskaitant 1914 m. 

kur per vieną rugpiučio mėnesi 

apsivedimų btux> 5,793. augščiau 
sia skaitlinė taikiuoju# laiku bu- 
vo 19.2 m. — 22,995 apsivedi- 
mai. 1916 m. skaitlinė nupuolė 
žemiau 14,000. 

ATITRAUKS RUMUNU 
KARIUOMENĘ ATGAL. 

Bucharestas, vasario 16 — 

Rumunijos valdžia nutarė ati- 
traukti Rumunijos kariuomenę 
atgal iš Vengrijos krašto ipagal 
itpc Theissą iki linijos nustay- 
tos taikos konferencijos perei- 
tą rudeni. 

Linija, iki kurios kareivija bus ati 
traukta, eina per miestus Aradą 
ir Csatiią ir traukiasi toliau i 

šiaurę iki upės Theisos, i pietry- 
čius nuo Miskolačo. 

Sakoma, kad šito pasitraukimo 
negalima padaryti greičiau kaip 
į du mėnesius. 

GEŽKEUN1NKAI STREI- 
KUOSIĄ. 

I 

! 
Detro't, Midi., vasario i6 d.— į 

Urolijos prezidentas Allen L. 
P>ar!:er šiandien užreiškė, kad 
rengtasis daugiau kai]) 300,000 
Suvienytos keliu palaikymo dar- 

biii'iikų ir (lelžke'lių šapų < 1 n r" > i 
ninku Urolijos narių streikas nė- 
ra panaikintas, o tik atidėtas. Jis 
pasakė, kad jei neims tuojaus su- 

teikta darbinink "™'eM>a, tai j 
streikas bus tikrai saukiamas. 

l'žrc'kšdamas šitą l'.arker taip 
:>;i pasakė, kad direktorių komite- 
tas ir brolijos vice-prezidentai 
yra šamkiami čia ketverge susi- 
rinkiman apkalbėjimui streiko 

padėties. 

LENKIJOS SEIMAS UŽGY- 
RĖ PLENĄ AMERIKOS 

BANKUI. 

Varšava, vasario 14 d. — Len- 
kijos seimas priėmė pasiulinimą 
atidaryti -lenku valdžios banko! 
amerikini skyrių. I'leno skelbė- 

jai sako, kad in.steigus toki sky-i 
riu bus išvengta bereikalingu nuo] 
stolių per tarptautinės vftliutosj 
veikimą ir bus pagelbėta ameri- j 
kiečiams siusti pinigus Lenkijoj i 
j.avo giminėms. 

BOLŠEVIKAI SPIEČIASI 
PUOLIMUI ANT LENKŲ. 

Paryčius, vasario 16 d. — Bol- 
ševiku karės vadai, pasinaudoda- 
mi šaiftu, geru oru, taiso sa- 

vo pozicijas lenkti mušiu fronte. 
Svarbiausia susispktimo vieta 

šiauriniame fronte yra arti Smo- 
lensko, kur po mėnesiu ramumo' 

i 
nesenai pribuvo šauliu divizija, j 
Kitose dviejose vietose — lini- 
jos viduje arti Gomelio ir toliaus 
Į pietus netoli mino Kievo, sovie- 
tiniai kareiviai panaudoja didžią- 
ją gelžkelio liniją vedančią Rusi- 

jos gilumon. 
liesus susisiekimas ta»*p Srno-j 

lenskn, Gomelio ir Kievo negali-' 
mas, kadangi gelžkeliai neina! 
greita su daibartinim bolševikų 
frontu ir karės viršininkai, ku- 
rie nesenai atvyko iš Lenkijos J 

negali pasakyti, ar bolševikai pa-• 
siJiks dabartinėse susispietimo vie j 
tose, ar bus paskaidyti panaša- j riniam puolimui, kuris pranašau- 
jama, jei taikinės tarybos su Len 

kija pasirodys veltomis. 

Atsiųsta kelios divizijos. 
Vien;; geriausių 'bolševikų di- 

vizijų, sakoma, pribuvo Smo- 
lenskan, neskaitant kareivių at- 

gabentų iš kitų stovyklų ir per 
paskutines kelias savaites atsiųs- 
ta ten kelios kitos divizijos. 

Ateinant iŠ pietų, lenkų musių 
linija eina per Novgrad-Yoluis- 
ką, o nuo ten dideliu lanku eina 
per Botiruiską, kuris yra pačiu 
kraštutiniu galu lenkų linijos 'ry- 
tuose. Nuo ten eina i šiaurva- 
karius per Borisovą, paskui j 
šiaurę per Polocką ir pasisuka j 
šiaurryčius iki sušidiu'ria su lat- į 
vių frontu, kuris eina iki Bal- 
tųjų jurų. 

RYTU GOVERNORAI TA- 
RIASI ANGLIES TRUKU- 

MO KLAUSIME., 

Boston, sasario 16 d. — Kelių 
A'auvjosios Anglijos valstijų go- 
vernorai yra šiandien sušaukti 
čia gov. Coolidge'o, kad ką nu- 

tarti anglies trukumo klausime 
šitame krašte. Vuri nurodo gelž- 
kelių ir anglies viršininkai Wa- 
sbingtone. [ 

MOSKVA KVIEČIA ANG- 
LIJOS, PRIEMIERĄ. 

Londonas, vasario if> d. — 

Anglijos (laivininku vadas ir 
dienraščio Merald redaktorius 

George Lanuburv, kuris dabar ty- 
rinėja sąly: ;is Maskvoje, prisiun- 
tė bevielinę telegramą. kviečian- 

čią premierą aplankyti soviete 
vadus, kuriuos Lansbury vadi- 
na "aiškiap+Očiais, teisingais ir 

žmoniškais."'' Telegrama sako: 
"Prašau atvykti ir pasikalbėti 

su Leninu. ICsu tikras, kad tamis 
tos akys atsidarys tuojaus per- 
žengus rūbelių. " 

"\Tėra ko ujoiis taikos su so- 

vietine Rusija, bet yra dideli? 

pavojus Anglijai ir Europai, jei 
dabartinės s^'y^os tęsis to'.iaus." 

LENKAI KALBA APIE AŠ- 
TRIAS išlygas. 

Varšava, Vasario 14 d. (Pavė- 
luota). — r.enkii tautininkai be- 

sirengdami taikytis žada statyti 
aštrias išlygas bolševikams. Tarp 
ši t u išlytu yra reikalavimas de- 
mobilizuoti bolševiku kareivius 
šitame fronte ir įsteigimas lenku 
tvirtumu pagal Dauguvos ir 
Dniepro upes. 

Mušiu pertraukos pienai rei- 

kalauja strateginės linijos a.psau- 
gojimui Lenki os, jei iš tarybų 
nieko' neišeitu. Kaip talkinin- 
kai reikalavo iš Vokietijos kai- 

riojo Reino kranto, taip lenkai 

rengias reikalauti tvirtumu Vi- 
tebske "Ir Oršoje prie Dauguvos ir 

gal okupavimo Smolensko kaipo 
garantijos, kad bolševikai išpildys 
išlygas. 

HINDENBURGAS KALTI- 
NAMA UŽ MUŠIMĄ, VER- 
GINIMA MEMRGAIČIU- 

Londonos, -vasario i(> «!. i — 

Fxclian.tre Telegraipb kompanija' 
pranešime iš Kopenhagos ])rive- 
da vokiečių laikraščius rašant,, 
kacl talkininkai reikalauja išda-j 
vinio maršalo Hinden'burgo ne; 

tiek deito. kad jis pasakė, įog 
"žiauriausia karė yra žmoniškiau- 
sia, nes ji veda pire galo ", bet 

taipgi užtai, kad jis turi atsaky- 
ti už nuosavybės naikinimą vo- 

kiečių besitraukimo laiku. 
Feldmaršalas taipgi yra kalti- 

namas dratilige su gen. Ludendor- 
fu už deportavimą nekareiviu ir 

organizavimą nekareiviu j darbi- 
ninku korpusus, kur tūkstančiai 

merginų hr.vvo atiduodama tikron 

vergijon drauge su abejotino bu- 
domoterims, o joms atsisakius 
diribti. jos buvo plakamos ir ka- 
linamos. 

SUĖMĖ 29 PIRMEIVIUS. 

Patersso, X. J. vasario i6 d.— 

Nedėlioję' 100 teisingumo sky- 
riaus agentų suėmė dvidešimts 

devynis, padarę užpuolimą aut 

pirmeivių sėdybos. Prisakai areš- 
tavimui turėta 32, bet. liko nesu- 

rasti. Agentai paėmė visus ofi- 

ciali vi s f. \Y. \\". raštus apiman- 
čius visą apskritį rytuose. 

VOKIETIJA PATI BAUS 
KARĖS KALTININKUS. 

Berlinas, vasario 16 d. Vokie- 
tijos teisingumo ministeris Schi- 
ffer šiandien pasą^S Daily Xews 
korespondentui, kad Vokietija 
pati pasirūpins tttojaus ir tei- 

singai nubausti visus tuos, ku- 
riu vardai yra talkininkų surašė, 
tikrai prasikaltusius del kokiu 
kitų, o ne strateginių priežas- 
čių. 

ANGLIJA IGNORUOJA. 
SOVIETUS KURIE 

SKELBIA VAL- 
DŽIOS NUVER- 

TIMĄ. 

Clyde, Anglija, Vasario i(Į d.—! 
Įvairiose Anglijos dalyse tapo 
Įsteigta trylika sovietu, korio va- j 
ilinasi kareiiu ir Darbininku Ta-! 

, 

i:\'!)or.iis; iii- laiko nuolatinius su- 

rinkimu.-, kur skelbia nuverti- 

mą vald/ios. \ aidžia nelaiko so- 

vietu atstovaujančiais darbiniu-! 
kus ir nekreipia domos j-juos. 

IGNORUOJA WILSONO 
PAŽIŪRĄ f F1UMES 

KLAUSIMA. 

Paryiius, vasario 16 d. — Grei i 
tai atmesdamos prez. \Yilsono 

pasipriešinimus nusileidimų su-^ tarčiai, Anglija. Francija ir Itali-: 
ja tiksi išršti Jugoslavijos klau- 
simas paliečiančius Adriatiko ry- 
tinio pakraščio likimą, 

Anglijos premjeras I.loyd (le- 
orge ir Franciji s premjeras Mil- 

lard parašė at< kvmy Suv. Yals- 

tijų prezidentui, kuriame jie lai- 
kosi to. kad Jugoslavija tu*, i su- 

tikti ant nusileidimų, o jei ji ne- 

suliktų. tai Londono sutartis in- 
eis galėti. | 

i 

Tuo patim žygiu Jugoslavijos 
užsienio ministeris gavo prane- 

šimą. kad Anglijos ir Francijos 
valdžios nepermainė savo pažiū- 
ros delei \\ ilsono netikėto pa- j 

PIRMEIVYS KANDIDA- 
TUOJA I MIESTO MAJO-I " 

RUS. 

Seattle, Wash., vasario 16 d.-— 
Kinkini" kandidatu į miesto 111:1 

jorus rytoj bus statomi trys: j 
majoras C. Ii. Fitzgerald, lluge, 
M. Cald\vil1. buvusi s knriuoinc-. 
nCs majoras ir James Duncau.l 
radikalas. 

KANADINIS SUSIRINKI- 
MININKAS PALIUOSUO- i 
TAS NUO KALTINAMO 

MAIŠTE. 
-— 1 

Winnipeg, vasario 16 d. — F. j J. l)ixon, provincinės legislntu-1 
ros narys, kuris buvo kaltinamas! 
suokalbyje prieš 'valdžią, tapo iš- i 
teisintas posėdininkų teismo su-' 
batoj po pietų. 

I 

ŠERIFAS IŠGELBĖJO SE-! 
NA NEGRĄ NUO LIN- | 

ČUOTOJU. 

Savannah, (Va., vasario ift d.— I 

Gauja susidedanti iš trijų dešim- 

tų vyru. užsispyrusi linčuoti se- 

ną negrą Andre\v Jackson. už- 

puolė Evanso apskričio teismabu- 
ti Claxtone vakar rytmety j ir iš-J 
šaudė daugelį langų, bet negro 

gyvastį išgelbėjo šernas T. \Y 

Kogers, kuris išgabeno jį Savan-, 
nahan. Xegras. 'buvo kaltinamas 
už slaptą degtinės varymą. 

NEPRISIIMA ATS AKOM Y 
BES U2 JANKIŲ MIRTI. 

/ 

Konstantinopolis, vasario 14 d. 

Į ( Pavėlinta). — Turkija neprisi- 
įima atsakomybės ux suirutę Ain- 
ta'bo apygardoj, kur nesenai ta- 

•po užmušti amerikonai N". M. 
C. A. atstovai James Terry ir 
Frank Johnson. 

Šitą atsinešimą jie pamatuoja 
tuomi. kad francuzu ir anglu ka- 
reiviai drauge užima Syrija ir 

;kad Aintabas yra kaip-tik ant 

Imuušių pertraukos linijos. 

SENATAS SULAIKĖ LAI- 
VŲ PARDAVIMĄ. 

Washington, vasario 16 d. — 

šian 1 i e n senatas prašė laivinin- 
kystės komiteto sutaikyti parda- 
vimą buvusiu vokiečių laivų iki 
senatas ką nutars tame dalyke: 
ligsiol lmvo priimami pasiulini- 
niai u/, tuos laivus. 

Senato rezoliucija buvo priim- 
ta po daugiau* kaip valandos ^in 
čų be u/rašymo balsų. Ją įnešė 
Tennessee senatorius McKeller 
(deni.) ii pataisė demokratų va- 

das senatorius l litchcock.. kad 
išvengus priekaišto, jo^ tuomi 
intariama komitetas. 

KOMUNISTAI PA MAU- 
DOS MEKSIKA SAVO 

BAZA.' 

Amsterdam, vasario 16 d. — 

Hftndelsblat paduoda, kad centrą 
'i< komunistu propagandos biurai 
vakariniam puskamuoliui busiąs 
įsteigtas Meksikoje sulig rc/i- 

liuciįa priimta slaptos tarptau- 
tinės komunistu konferencijos, 
kuri buvo čia laikyta vakario 

pradžioj. 

WILSONO NOTA PLATI- 
NA TARPA SŪ T MIŠ- 

KININKAIS- 

Paryiius, vasario 16 ii. — 

Prancuzu valdžia skaito padėti 
padarytą prezidento \\;i!osiv> 
aclviatuu nota viena upi;,'j^w;. 

Sulig trancuzu užsienio rašti- 
ne. preniierai Lloyd < ieor^e ir 
Millerand atsakė i prezidento no- 

tą. sakydami, kad adriatiliis nu- 

sprendimas bu vn padarytas po 
prideramo apsvarstymo ir kad jis 
įtrodo jiems geriausiu ginčo su- 

taikymu. Jų nota' taip sustatyta, 
kad iš prezidento reikalaujama 
žinoti, ką jis nori pasakyti savo 

pagrūmojimu pasitraukti nuo da- 

lyvavimo adriatiniame ginče. 
Kitaip sakant, jei trancuzu pa- 

davimas notos yra teisingas, 
l'rancija ir Anglija atsisako nu- 

sileisti \Yilsonui ir jos nori ži- 
noti ką jis daro su tuo. 

ŠANGAJAUS MINIOS REI- 
KALAUJA KAD PEKI- 
NAS PASIPRIEŠINTU 

JAPONIJAI. 

Šanghai, vasario 12 d. Pavė- 
luota). — Sangbai. didžiausias 
luistas tolimuose rytuose, karš- 
tai užsistojo Pekino ir Tientsai- 
110 moksleivius, kurie yra muša- 
mi ir kalinami ivž tai. kad jie kė- 
lė protesto demostracijas prieš 
tiesiogines eliinu derybas su ja- 
ponais Santungo klausime. Japo- 
nams gyvenantiems Chinuose ne 

ramu darosi matant visoj šalyj 
inpykimą ant japonų 'bandymo 
išveržti Šantungo .c:itaikymą iš 
kitu valstybių rankų. 

Šanghajaus demonstracija su- 

judino visą šąli. Septyni tūkstan- 
čiai moksleivių, moterų ir san- 

knnininkų nešė vėlukus. vėlia- 
vas užsikimšusiomis miesto gat- 
vėmis, reikalaudami, kad Pekino 
valdžia pasipriešintų tiesiogi- 
nėms taryboms su japonais. 

63 GARVEŽIAI PRIŠALO. 

Columbus, (X vasario t'"> d. — 

Prišalus šešiosdešimtims garve- 

žių čia Pennsylvanijos gelžkelių 
kieme, kilo paskalas gelžlcelinin- 
kų rateliuose, kad šapų darbinin- 
kai sustreikavo. 

Hm ė ''elias valandas atšildyti 
prišąlu. garvežius. 

I D'ANNUNZiO PAĖMĖ 
1,000 BELAISVIU. • 

I r 
Fiume, vasario 15 d (Pavė- 

luota) — Du. karės laivai priklau 
šautieji prie kapitono (iab. d'- 
Annunzios tpajie^ų suėmė italu 
laivn gabenanti 1000 kareiviu: tas 

at>itiko Luerneros Įlankoj, esan- 

čioj Į 'pietvakarius mi<> šito mies- 
įto. 

I VISA RUMUNIJA PA- 
ŠAUKTA PO GINKLU. 

| Berlinas, vasario H» d. — Ru- 
nnini a ]»aliepe visuotiną mobi- 
lizaciją >ulaikymui nuolatinio 

■ j*ulimo bolševikinių kareiviu, kaip 
pranešama telegrama iš r.ueha- 
ręsto laikraščiui Bourse <iazette. 

į Visoj Rumunijoj apskelbta ka- 
rės sto\ is. ant laikraščių uždėta 
aštri cenzūra ir kitokiais budais 

i varžoma pirmeivusis judėjimas. 
Įžymus Iiueliaresto laikraštis 

AdvvTUi sako. kad reikia skaitv- 
tis su bolševikais puolimu ant 

Rumunijos. 

'suareštavo AŠTUONIS 
GELŽKELIO SARGUS DEL 
VAGONŲ APIPLĖŠIMO. 

^St. Paul, Minti.. va*. i h d. — 

A<Uioni j*elžkclio šarvai dirban- 
licji Minnesotos perkrovimo kie- 
muose tapo šiandien snare>tuo- 

įti policijos ir ^elžkelinių slapto- 
pit'icijo? agentų: juos kulti- 

:;ii tpir.i. kad jie per kelia? s?\ai- 
Įft 'daiktus s'" 'i'-rtk'.rt'n "v. 

»n u. 
» 

I SOSTINE.; EINA PASKA- 
I LAS, KAD KARĖS SEK- 

RETORIUS REZIG- 
NUOJĄS. 

Wash:ngton, vasario U) d. — 

N'ra kalbama, kad karė* sekreto- 
rių* P«akel* nevisai patenkintas 

'prezidento pasielgimu su Lansin- 

įiru ir kad jis parašęs \\ ilsonui. 
į jog- jis tiek pat kaltas :iž kabine- 
to nariu susirinkimus kaip ir 
1 .ausinę: kad jis pasakęs pre/i- 
dentui. joj; jis užsipelno tiek pat 
panoikimo kain ir koks kitas ka- 
bineto oficialas. jei tame yra kas 

'negero ir kad jis savo porfelj 
atidavęs ant prezidento valios. 

VAGYSTĖS FRANCUZU 
KAREIVIŲ STOVYKLOJ. 

| Paryžius, vasario i'> <1. — 

j l'rancuzti karino stovykla arti 
Paryžiaus del vagysčių pražudė 

j daiktu vertėje. 6.000,000 franku 
! nuo mušiu pertraukos laiko. tapo 
I snareštm >ta a»X) žmonių. 1>et va- 
1 

i *4\ stC s \ i> no. sistoja. 

ŽINELĖS 

Stockholm. — Oficialiuose ra- 

teliuose sakomi, kai kabinetas 
gal rezignuosiąs. JĮ paseksianti 
socialistu ministerija su dabarti- 
niu finansų ministeriu K. W. 
I'horrsouu kaipo premieru ir bu- 

vusiu finansų ministeriu Hjal- 
mar llran tingu kaipo vislaus mi- 
nisterii v. 

Kopenhaga. i)anijos impor- 
tuotojai n '.sprendė liautis impor- 
tavus galvijams pašarą iš \me- 
rikos tlol a'ugštu valiutos kainu. 

Chie^goje ir 
Apielmkeje. — 

šiandien gražu ir šilčiau; se- 

redoj apsiuaukęs jr šalčiau, gal 
su sniegu. 

Saulėtekis, 6:43 vai. ryto: 
Saulėleidis. 5:28 \al. vak. 



LIETUVA 
Publiahed dally ezcept duuuayB and 

Holidays by the 
LITHUANIAN PUBLISHING COMPANY, INC. 

1253 S. Morgan Street, Chics^o, Illinois 

Te'ephone Boulevard 4250. 
J. GEDMINAS, EDITOR. 

Entered as Second-Claaa Matter July 13, 18S>3, at iht ir'oat 
Office at Cbicago, 111. under act of Marcb 3. 18S7. 

SUBSCRIPViON PRVE: 

Ib Cbicago* by mail — 

Onb y ra r ... —a 
Six mcnths 13 5C 
T kr •« moBtbs $l-8i 

1b Cbicago, »y carrier — 

On* copj $ .Oi 
Per veA .12 
Per montfe— — .5( 

In tfee Uaited Statei, outside of Cbicago, by mail — 

One year J5.0C 
Slx months $3.0( 
Tbree months SI.6? 

To Canada, Lithuania and all other fore!pi countries — 

One year $7.0' 
Siz months J4.0C 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
PRANEŠIMAS. 

Vasario 10 dieni* š. m. Amerikos An- 
glų laikraščiuose patilpo gana ilgas, mato- 
mai, specialis pranešimas clelei nepripaži- 
nimo Lietuvos Valstybės ir kitu mažųjų 
valstybių, kurios faktinai yra nuo Rusijos 
atsiskyrusios. Tame pranešiVne liko pa- 
skelbti du laišku Amerikos Vyriausybės 
(State Departamento) prie Egzekutyvio 

Amerikos Lietuviu Komiteto. Pabaigoj šio 
pranešimo pasakoma, jog Amerikos Val- 
džia tokios pat politikos laikysis n- sulyg 
kitų valstybių. 

Šiame pranešime iena gera pusė, jog 
Lietuvos valstybės pripažinimo klausimas 
liko išstumtas pirmon eilėn- Matomai jis yra 
pribrendęs. Paskelbtieji laiškai primena 
apie tat, kaip į musų valstybę Luvo žiūrėta, 
bet gyvenimas bėga ir apie tat, kaip bus to- 
liau, nieko aiškaus nepasakoma ^les tvir- 
tai tikime, jog susilauksime laiškų visai ki- 
to turinio. Kad tai veikiau galėtų atsitikti, 
reikia visai nenustojus vilties, dar tvirčipu 
dirbti Visas pripažinimo dalykas pridera 
nuo pačių Lietuvių ir jeigu tasai Lietuvos 
žmonių balsas yra ir bus tvirtu, jis bus. be 
jokios abejonės, išklausytas. Vieną syk j iš- 
kėlę savo vėliavą, turime ją ginti, ginti 
amžinai. Tociel nė ant valandėlės-tenekils- 
ta abejonė Lietuvių širdyse. Mes esame 
tvirti — visa teisė su mumis. 

Vileišis, 
Generalis Lietuvos Atstovas. 

PINIGINE SISTEMA LIETUVOJE. 

Mes žinome, kad Lietuvoje dabar kur- 
suoja dar vokiečių išleistos "ust" markes, 
kurias lietuviai vadina auksinais. Lietuvos 
pinigų, kaipo tokių, dar nera. Pasisekus 
užtraukti reikalingą valstijinę paskolą čio- 
nai Amerikoje arba it kitoje Europos vals- 
tijoje, Lietuvos valdžia išleis tikrai lietu- 
viškus pinigus. 

Popieriniai pinigai, patįs per save, ne- 
turi vertės, — juos turi atstovėti metalas; 
kitaip tariant., popiera tik užvaduoja meta- 
lą. Popierinių pinigų perviršis sudaro \als- 

tijos skolą. Kuomet valstijoje popieriniai j 
pinigai kelis sykius perviršija piniginį me-! 
italą, tai tenai pinigai nupuola savo vertėje.1 
iTą mes dabar matome Europos valstijose.1 
|—Tai paprastas ir lengvai suprantamas da 
lykas. 

Tinkamiausias metalas pinigines va-! 
; liutos sudarymui — tai auksas, delei ko. 

j pirmaeilėse valstijose viešpatauja aukso va- 

I liuta. Sidabro valiuta negali atstovėti auk- 
so valiutos, ypae vedant plačią užsieninę 

! prekybą. 
i \ 

Dalyvavusios kareje valstijos, įs- 

i imant Suv; Valstijas ir, gal, Angliją, yra 
labai prasiskolinusios ir joms sunku bus 
išlaikyti auksinę valiutą, bet augščiau mi- 
jnėtos valstijos, kaipo valdytojos didžiausių ( 
turtų, vers visas kitas valstijas palaikyti 

j auksinę valiutą. 
Prisilaikant to principo, Lietuva irgi 

(privalo eiti prie aukso valiutos. Bet kyla 
I klausimas, iškur Lietuva ims auksą? Yra 

«- 

• visa eilė budu ingijimui to garbingo meta- 
lo.— 

Kadangi rusai ir vokiečiai sunaikino 
Lietuvoje milžiniškus turtus, tai Vokietija 

j ir Rusija privalo atlyginti Lietuvai pada- 
lytą skriaudą, atmokant žymią dalį auksu. 
Taigi reikėtų stengties kuodaugiausiai įvež 
ti aukso iš užrubežiaus. Priegtam, už ne- 

; kurias prekes būtinai turėtų kitų valstijų 
į pirkliai apmokėti auksu. 

Gan' s va: V taipgi nustatyti piniginės 
! sistemos vienute. Patirta, kad mažoji pi- 
;nigų sistema yra daug parankesnė ir nau- 

dingesnė. Taigi ir Lietuvoje reikėtų įvesti 
.markę arba franką. Kadangi visoje eilėje 
valstijų, ypač aplinkui Baltijos jure, nau- 

dojamas, frankas, tai ir Lietuvoje gal bu- 
tų tinkamiausia nustatyti franką piniginės 
sistemos vienutę. Frankas prieš karę bu- 
vo vertas apie 37 kapeikas. 

Piniginės sistemos sutvarkymas,, pare-Į 
miant ją nors dalimi aukso,—tai svarbiau- 
sia Lietuvos valdž'os užduotis. Prašalinant 

^vokiškas markes ir rusiškus rublius ji tu- 
rės panaudoti visus budus ingijimui aukso 
ir, abelnai, sutvarkymui ir sudrutinimui pi- 
niginės sistemos. 

Amerikos lietuviai labai daug gali pa- 
tarnauti šiame atvejyje savo Tėvynei ir 

jiscvVo Tautai. Ir neabejojame, kad jie pa- 
tarnaus, — pradedant šiaja paskola.— 

9' ) 1 

Rytų Sibire amžina suirute. Kova ei- 
jna tarp įvairių frakcijų; vienas ūžpuoHmas 
buvo padarytas net ant amerikiečių, kurie j 
itraukiasi Viadivostokan. Užpuolikais buvo 
Igcn. Semepovo kareiviai — Semenovo, 
adrn. Kolcako pasekėjo jo nebūtoje "Augš- 
čiausio Visos Rusijos Valdovo" rolėje. Šita 

| suirutė baugina užsienio imperialistus,ii' da 
•bar labai indomu žinoti, ką japonai žada i 

| daryti. Saūs. 21 d. Suv. Spaudos telegramas 
iš Tokio pranešė, kad Japonija paseks Suv. j 

j Valstijas ir ištrauks savo kareivius iš Sibi-; 
,ro. Tūlą laiką buvo manyta, kad demo-j kratingesnės jiegos Tokioj turės gana spė 
Ikos paimti viršų. Bet po trijų dienų šitie 
Į pranešimai tapo atitaisyti. Prem jeras Ha- 
ra pasakė Seimui, kad nėra priežasties ka- 
Įriuomnę ištraukti. Pasak premjero, ne-j išvengiamai reikia pasiųsti pastiprinimus. 1 

Pastabos- 
Išvadoš. 

Protestonai leis dienraštį 
Chicagoj. Chicagoj bus lei- 
džiamas naujas vakarinis 
dienraštis anglų kalba—The 
|American Christian Daily; 
leis besektė organizacija. 
Pirmas numeris išeis rūgs. 
1 d., 1920 m. Apskritoj 
prasmėj laikraštis bus pro- 
testoniškas; jis nebus kon- 
troliuojamas jokios bažny- 
čios, ar sektos. Jis laikysis 
senos biblijos tikybos ir, 
kaip jo leidėjai sako, "bus 
be jokio purvo, sensacinių 
dalyku ir nemoralių ruožų". 
Jis naudosis šalies spaudos 
tarnyba ir privatine telegra- 
fine tarnyba su stipriais ko- 
respondentiniais ruožais. Jo 
didėji europinė kontora bus 
Rotterdame, Olandijoje Jis 
specializuosis didelėse tarp- 
tautinėse naujienose ir sten 
gsis platins pc. provincijas. 
Chieagai bus leidžiama vie- 
tinė laida- Laikraštis tikis1' 
turėti paramą daugelio baž- 
nytinių organizacijų; laiky- 
sis griestei nepriklausomo 
politinio krypsnio. 

Talkininkų pareikalavi- 
mas išduoti Hindenbųrgą, 
Ludendorfą ir kitus karės 
vadus durda vokiečių val- 
džiai du sunkius pasirinki- 
mus. Jei ji tuo jaus išduos 
kaltinamuosius vadus, tai jos 
vardas ir taip jau žemai 
stovintis visuomenės akyse, 
nupuls dar žemiau; jei ji at- 
sisakys išduoti juos, tai. 
kaip Paryžiaus laikraštija 
Matin primena, "Vokietija 
automatiniai paliuosuos tal- 
kininkus nuo visų tų pažade 
jimiį, kokius jie yra jai da- 
vę. 

Pareikalavimas išduoti 
karės vadus yra pirmutiniu 
iš eilės trenksmu, kuris lau- 
kia vokiečių valdžios. Kovo 
10 d. pastaroji kariuomenė 
turės buli sumažinta pusiau 
ir atiduota karo laivai, auk- 

sas, valtys ir kitos verteny- 
bės. Toliau balandžio 10 
d. bus apreikštos išlygos, su 

lig .kuriomis penki bilijonai 
sterlingų turės buti užmokė 
ta kaipo atlyginimas. 

j Ko Reikalaus Valstiečių Sąjunga 
Steigiamajame Seime. 

Lietuvos nepriklausomybė ir de mokratingas jos sutvarkymas. 
I ———— ■—» 

I Nors dar Steigiamojo Seimo rin- 
kimų diena nepaskelbta, bet vis mes 

j žinome, kad ji nebetoli. Todėl jau 
j dabar metas gerai išaiškinti, kas 
Seime mušu Valstiečių reikalus tin- 

"Įkamiausiai gins ir už ką mes turime 
'balsus paduoti. Pirm negu balsuoti 

}uiž (tą ar (kitą partiją ar asmenį, rei- 
kia gerai dalyką apsvarstyti, nes 

Steigiamojo Seimo darbų vaisius 
jausime ne tik mes, bet ir musų vai- 

kai. 

Čia aš pasistengsiu smulkiai nui** 
šakoti, ko reikalaus Steigiamajame 
Seime Vals-tiečių Sąjunga ir kaip jV 
nori misų šalies gyvenimą sutvar- 

kyti. 

Pirmių pirmiausia reikia pažymė- 
ti, kad Lietuvos V alstiečių Sąjunga 
yra pačių valstiečių sukurta prgant- 
zacija, jų palaikoma »r vien jų gy- 
venimu gyvenanti. Ji turi daugybę 
kuopų visoj Lietuvoj. Dar prieš rin 
kimus į Steigiamąjį Seimą bus šair 

i kiamas visų Sąjungos kuopų 'suva- 
žiavimas, kuriame "kiekvienam vals- 
tiečiui kiekvienai kuopai bus pro- 

'lOs išsitarti del opiausių nuisu gvve I ^ v 

nimo klausimų. 
I \ aisnecių ^ąj.unga mano, Kad tu< 

i'tuomet Lietuvos žmonės tegalės lai- 
svai plėtoti savo dvasios ir ūkio pa- 

jėga.^ kuomet jie bus pilnais savo 

kraštt) šeimininkais, kuomet nejaus 
ant savo periu nei ruso, nei vokie- 
čiu, nei lenko žandaro; tai yra Val- 

stiečių Sąjunga reikalauja pilnos 
Lietuvos nepriklausomybes. Bet 
Yalst. Sąjunga nesitenkima vienu 
nepriklausomybės reikalavimu. Ji 
kreipia kibai daug <lomės Į tijika- 

jmą visos šalies gyvenimo sivtvarkv- 
mą nuo apačios ligi pačiu viršūnių. 
Gali atsitikti, kad nepriklausomoj 
Lietuvoj veiks tokie netikę, liaudžiai 
žalingi įstatymai, jr>g. darbo žmo- 
nf!ns ne lengviau butų gyventi, kaip 
svetimtaučių glpboie. bitini Yalst. 
Sąjunga rūpinsis neprileisti. 

Ji mano, kad vienintelis Lietuvos 
Seimininkas ir tvarkdarys turi buti 
patys Lietuvos žmonės. Visa val- 
džia tik jiems vieniems tegali pri- 
klausyti. Yalst. Sąjunga todėl nie- 
kuomet nesutiks, kad Lietuvą Val- 
dytų koks nors V'.'kictys, rusas, len- 

kas, anglas ar lietuvis karalius. Čia 
ii griežtai skiriasi nuo visokių mū- 

sų klerikalinių bei jiems artimų par 
tijų ir organizacijų : krikščionių de" 
mokratų. Žemdirbių Sąjungos Uki- 
ninkiečių. krikščionių darbininkų 
draugijų, vadinamos tautos pažan- 
gos arba. teisingiau, tautos atžan- 

r;:irtijos ir kitų. Nors šie ne kar 
tą žmonėms dumia akis, kad ir jie 
yr.'i "tikri demokrataiir jie neno- 

ri (karaliaus, nes kitaip žmonės nė 

•klausyti jų nenorėtų. l»et lig tik 

įgauna valdžios, tada sudie jų denio 

kratybei. Štai visi dar atmena, kaip 
praėjusiais metais musų klerikalai 
ir ;u sėbrai, susirinkę j Valstybės 
Taryba, išrinko Lietuvai karalių, 
vokiečių kunigaikštį von Uraclia. 
Tiktai vieni socialistai griežtai ir 
aiškiai buvo pasakę: karalius maisns 

nereikalingas, jo Lietuvos žmonės 
nenori ir, matydami, kati dešinieji 
vis dėlto jų neklauso ir renkasi ka- 

ralių, visai išėjo iš Tarybos. 

Gerai, pasakysit, Yalst. Sąjunga 
nori, ka<l patys Lietuvos gyventojai 
visą kraštą valdytų, bet kaip tatai 

padaryti? O tai daroma šit ka*p. 
\ isi žmonės renka neilgam laikui, 
3—5 metams, Seimą arba parlamen- 
tą. Seimą sudaro gana didelis skai- 
čius atstovų (200— 300 žmonių), 
todėl jisai pats negali krašto valdy- 
ti; jisai tiktai leidžia įstatymus ir 

prižiūri, kad jie butų pildomi. Vals- 
tybės reikalams vesti Seimas arba 
patys žmonės išrenka paskirtam lai- 
kui (3—5 metams) prezidentą, ku- 
ris pakviečia ministerį pirmininką, 
o tasai pats (pasirenka sau draugus 
— kitus ministerius. Bet Seimas tuo , 

nepasitenkina: jis nuolat dabojai 
visą valdžios darbuotę ir seka tiek 
ministerių. tiek pavienių valdininkų 
bei valdžos įstaigų darbus. Jei Sei- 
mas atranda, kad valdžia netinka- 
mai elgiasi, be reikalo ir netiksliai 
leidžia iš žmonių surinktus pinigus, 
skriaudžia žmones ir t. t., jis išreiš- 
kia tokiai ministerijai (valdžia) ne-, 

pasitikėjimą, kitaip sakant, paprašo, i 
kad ministerija pasišalintų. Gavus 
toki nepasitikėjimą, valdžia turi tuo 

jau atsisakyti, o jos vieton Seimas 
skiria kitą. 

Tokiu bildu Seimo rankose esti 
visa valdžia: jis leidžia įstatymus, 
nuo jo priklauso vyriausybe ir t. r. 

todėl Valstiečių Sąjunga reikalus, 
kad rinkimai j Seimą butu kuo tei- 
singiausi, kad jie užtikrintų darbo 
žmonėms vadovavimą jame. Pinnuj 
pirmiausia rinkimai turi buti visuo- 
tini. t. y. kiekvienas suaugęs pilie- 
tis. tiek vyras tiek moteris, tiek ka- 
talikas, tiek kitatikis, tiek lietuvis, 
tiek vokietis, tiek lenkas. Renkant 
atstovus Į Seimą, gali paduoti halsą 
už ką tik nori. Toliau, visu balsai 
turi buti lygus, ir niekas negali tu- 
reli daugiau kaip vieną balsą. Seno- 
vės Vengruose arba Rusuose vieną 
atstovą į parlamentą (Seimą) rinko 

kie trys šimtai dvarininkų ir taip 
nat tiktai vieną — -kelios dešunh s 

tūkstančių darbininkų ir ūkininkų. 
Tokius rinkknus vadiname nelv- 

giais. Jų niekuomet nepalaikys 
Vaisi. Sąjunga, nes jie žalingi dar- 

Ibo žmonėms ir pradeda įsigalėti vi- 
sokiems naudotojams: dvarinin- 

kams ir kt. 

Toliau, riukimai j Seimą turi būti ą 

slapti, tai \ra jie turi buti taip su- 

tvarkyt^ kad nieks nežinotų, už ką 
tasai ar kitas pilietis paduoda balsą. 
Šitai ypač svarbu beturčiams. Sa- 

kysim, dvarininkas, išgirdęs, kad jo 
kumetis balsuoja už jam netinkamą 
kandidatą, gali jį atstatyti nuo vie- 
tos ar šiaip kito nors nuskausti. 
Kad tokių atsitikimų nebūtų, ba? 
sai turi buti paduodami taip, kad 
niekas nežinotų, už ką balsuoji, Be 
to, rinkimai į Seimą turi buti ne- 

tarpiniai ir proporcingi). 
liet kartais atsitinka, kad ir taip 

rinktas Seimas nepilnai atvaizdina 

žmonių norus. Tad Valst. Sąjunga 
reikalauja, kad patys žmonės gauiij 
■pasisakyti ar jjiems patinka tasai ar 

kitas įstatymas ar ne. Šitai atsieka- 
ma tokiu budu. Seimas, sakysime, 
priima įstatymą, kad dvarininkai 
mažesnį mokėtų mokesnį nuo mar- 

go, negu valstiečiai, tuo taipu kada 
didžiuma žmonių to įstatymo neno- 

rėtų. Tuomet daliai Seimo atstovų 
arba nustatytam šiaip piliečių skai- 
čiui pareikalavus, tuributi toks įsta- 
tymas visiems žmonėms duotas per 
balsuoti. Jei jį žmonės atmestų, jis 
nustoja galios, nežiūrint į tai, ar ^ 
Seimas ir prezidentas jo nori ar ne. 

Tokį žmonių balsavimą vadiname 

referendumu. 
Iš to, kas pasakyta, matyt, kad 

Valstiečių Sąjunga, būdama pačių 
darbo žmonių organizacija, rūpin- 
sis tai]) sutvarkyti musų gyvenimą, 
kad darbo žmonės butų pas mus 

vieninteliais šeimininkais ir kad nie- 
kas negautų jų skausti. Kitą kartą 
pakalbėsim apie tai. kaip Sąjunga 
mano spręsti žemės klausimą, kaip 
mokesnius sutvarkyti ir t. t. 

/. Žemdirbys. 
("Liet. Uk."> 

TRUMPAI 
KALBANT 

Man iam! tik-ką inkorporavo 
kompaniją apdraudimui darbdavių 
nuo nuostoliu. padarytu streikų. 

()*ferd ir Cambridge yiU vienin- 
teliais universitetais Anglijoje, ku- 
rie neišduoda laipsnių moterims. 

*m: —V 

Tiesus pasažierinis kelias Pietų 
Amerrkon tuojaus bus atidarytas 
Pacifi>k»> garlaivių kompanijos: 

Nacianalė Moterų Taryba Suvie- 
nytose Valstijose susideda i> 3I o r- ą 

į gani zaci jos apie su 10,000,000. na- 

riu: 

Keli Valdymo Principai. 
Mes sustatyti 
Šlovini ant kraujo. 
Kasdien del mūsų 
Y r muštrą nauja... 

Liaud. "IJapv utį d." 

I- I 
Karo periode, kitaip tariant 

kampanijoj, svarbiausia armijos 
Kalis yra ta, kuri pirmosiose karo 
teatro linijose reiškia tiesioginį 
ginklu veikimą. Jos seikimas, 
sėkmingas ar nesėkmingas, nute- 
nija ka!, .'atskirų operacijų, tarp 
ir visos kampanijos išvadas. Kita 

armijos dalis, ar ji j kovos 
tvarka Įeina d r ne. turi papras- 
tas tarnybos, kaikada tiesioginės 
pagalbos, pobūdį. Jos <paskyri- 
n as — gyvuoja žmonių jiega ir 
m.iterialėmis išgalėmis padėti 
veikiančioms grandinėms, jų lai- 

mėjimus plėsti, jų užpakalį or 

ganizuoti. 
C Asmenys, kurie grupuojasi pir- 

moj armijos daly. kaip koman- 
davimu' taip ir jiegos supratimu, 
toli e>ti nuo vyriausiojo armijos 
valdymo, "Atrodo, kad veikian- 
čiąją armiją sudaro ašigaliu — 

vyriausioji ar,pijo• valdyba ir ka- 
reivis grandinėj, kuriuos riša tik 
telefono,ar telfcgra^o vielos. Taip 
aii'o lo, bet taip neturi buti. Tarp 
grandines kareivio ir vyriausiojo 
vado turi buti arčiausi ryšiai; jie 
turi sudaryti vitno tikslo vieną 
vienetą. Todėl ir sakom, kad jei- 
gu tu dviejų kaip ir priešingų 
elementų nerišlų fyem as pai-iti- 
kėjima*. gerbimas. viens kito 
supratimas, idėjos ir sielos ryšiai, 
tai tarp jų pasidarytų s-praga ir 
nerastum kamšalo. tai spragai 
užkimšti. Tada vadai taįp butų 
artimi kareiviams, o kareiviai va- 

dams. kaip yra artimi Šiaurės ir 
i Pietų šaltųjų vandenų ledai. O 

Į išvada outų viena: ir vieni -ir 
jautri kautynių re.kalavimų nepa- 
i tenkint*.!, m tisų pavergimui kelią 
j skintų. 

Viršininkas, valdydamas savo 

sritj, neturi reikšti siauro egois- 
tinio ..uišio supratimą. Jis negali 

j buti paprastu duotų jam žmonių 
'buhalteriiį'skaičiuotoju; negali l>u 

j ii apibrėžti specialistu įnechani- 
k t, kuris tik žiuri, ar gerai jo 

kovos baro malina dirba, — vir- 
šininkas turi kreipti visas savo 

proto jiegas klausimui rišli: kaip 
padėti mirties imtyr>ese karci- 
vian s, j'pač pėstininkams? 

\ iršininkas, vadas, kokio lai- 
psnio jis nebūtu, savo siekus ir 
rpastangas tegu atiduoda pėsti- 
ninkam.-. tai pirmajai svarbiajai 
armijos daliai. Visų kariuomenės 
ginklų rusių ir viso "užpakalio" 
sąmonėje tebūnie jsitkinimas. kad 
pėstininku rinktinėlė, drąsuoliu 
saujelė, kuri tik veržias veržias 
•>irmyn iŠ savo žemės priešą vy 
ti — valstybės jiega ir viltis: vi- 
sos armijos nuo vyriausiojo va- 

do iki nerikiuotės kareivio yra 
pareiga palengvinti jiems užda- 
vinį. 

1 
II. 

Minti*, tenesiskiria niuo darbo. 
Išaiškinus todą, kaip priešą nu- 

• galėti, a.* sa\ uosius žmones iš- 
! gelbėti nuo bereikalingu aukų, 
J viršininkas tuoj turi imtis griež- 
to veikimo... Atskirų adų su- 

maningumas ir iniciatyva gimdo 
atskirų kautynių ir operacijų lai 
mėjimus. Xito jų paeina ir tų 
laimėjimų sunaudojimas, jų plė- 
timas i gretimus kovos barus, i 
visą kovos lauką. 

Niekuomet ir nieks negali tai- 
jkos laiku prirengti kariuomenės 

gerai atlikti, karo kieto uždaužiu. 
Todėl komemki,>jaiuis personalas 
pedagogijos darbuotę tari kas 
valandėlę eiti. -Reikia dėstyti, įsa 
kymuoi; aiškinti žodiiu ir raštu 

j netik karo mokslų naujienas, ku- 
• rias momentas girfido, bet ir ka- 

ro tarnybos a, b, c. Ypač šios sri- 

j ties nenuilstama darbuotė reika- 
linga impruvizorinėj kariuome- 
nėj, kariuomenėj, kuri yra tik 
kūrimosi stadijoj, tokioj kaip da- 
bar musų. 

'Mokant kareivj. nereikia u'£- 

Imiršti jo uždavinio: laisvai mar- 

ę'ruoti, gerai savo ginklą valdy- 
ti. Tą ir kitą atlieka jis taip, kaip 

įleidžia, jo proto iiegos. doros 
1 lai'psnis. fiziškas' jisivystymas ir 

j kapinis išauklėjimas. ] tuos reiš 

įkinies reikia kreipti domę, bet 
ir jie i tikslą veda tik tada: jei 

į kareivis valdomas gero viršinin- 
i ko valia :.r sveika idėjos drausmr. 
; Reikia tap-pat žinoti, kad mecha- j 
nikos drausme žlunga pirmame i 

skritingame momente. 

i Priversto bendro karo dalykų 
į mokymo yru ta gera ypatybe, kad 
! prirengiinas pedagoginis darbas 

l atliekamas prieš karą. Operaci- 
joms prasidėjus, visu laipsniu 

| viršininkai vadovaujasi jau maž- 
daug vienokiu kautynių taisyk- 
lių supratiitm, kalbasi viena tak- 

Itikos kalba kits kita gerai su- 

pranta. Taip-pat ir kareiviai, gc- 
! rai taikos laiku parengti bei iš- 
! mokyti, kare drąsiau ir geriau 
Į savo pareigas eina. 

i Operacijų apystovos painius. 
Jos ir iš viršininko reikalauja 
daug rinito. 

Operacijos turi eiti metodingai 
ir apgalvotai, o tais keliais jos 
eina tik tada. kai vadovavimas 
išanksto numatytas, kai viršinin- 
kas daugiau rūpinasi ateitimi, ne- 

gu dabartimi. Vado dvafcia ka- 
ruomenej gludi, bet jo mintis turi 
jos veiksmus aplenkti. 

Viršininką.- daugiau domės krei 
pia ne j kariuomenes užimamąjį 
barą. kad ten jos veikimą vado- 
vauti. bet i barus kurių kariuo- 
menė dar n užima, -bet kurie atei 
tyj gali pamiršti taktikos veiks- 
niu vietą. 

Viršininkas ne visada gali val- 
domuosius mokyti: dažnai neuž- 
tenka laiko. Pirmiausia jis tari 
save prirengti kariuomenę valdyti 
jvairose kantinių apystuvose* 

Asmens reikšmė kovoj didelė. 
Todėl, suprantama, viršininkas! 

negali nuo kariuomenės trauktis 
ir vaidinti joj vien rolę parašo. į 
vardo siunčiamiems ir štabo raš-j 
tams. Kiekvienas viršininkas, va ! 

das visur ir visada turi buti žy- 
miu, energingu ;r savistoviu es- 

menimi. Kad sukelti visas karino 
menės jiegas. joj ugnį sukurtj, 
reikalinga viršininko valia ir mo- 

Ikėjimas suvysto vi ai veikti. Jo 
! protingas žodis sunkioj valandė- 
1K j tu: ri didelės (žadančios reikš 
niOs. Štai viena? vaizdelis: 

1916 j\\. vasarą. Galicijoj, rusų 
korpuso :S5 pulkas, aušrai že- 

mę nubalinus, atakavo austrų po- 

ziciją. Pirmai grandinei iš apka- 
sų išėjus, austrų artilerija palei- 
do galingą ugnį į rusų apkasus. 
Apkasuose sėdėjau aš. mano kul- 
kosvaidžių komandos viršininkas 
iv batalijono vadas. Apsukui šo- 
viniams sprogstant aš 'bėgiojau 
nuo taverso prie taverso ir vie- 
tos saiv neradau: 'buvo tai pir- 
mas kautynių krikštas. Mano vir- 

šininkas, visas "paraudęs, glaudė- 
si vis priešakinio taso ir lopetė- 
lę ant galvos dėliojo. Granatoms 
vis labiau ir labiau šėlstant ir ke- 
liatą kartų mus žemėms apibėrus, 
mano viršininkas nebeiškęsdamas 
sako: 

— Kapitone! Gero čia neišsė- j 
dėsim: 

'kapitonas Šypsosi ir kalba: 
—'Aš pasakysiu junls pasakėlę. 

Kartą didelė ponia atvažiavo j 
gelžkelio stotį ir klausia konduk-J 

torius: 
— K :u!uktoriau, pasak} k, M- 

rtame vagono tbutų mažiausia pa 
vojaus važiuoti! 

—Tame, k,:r dar sandėlyj sto- 

vi, — atsakė konduktorius. 
Visur granatos plyšta, visur 

vienoks .pavojus, liet kam kvai- 
lai bijoti, mintims jas ;audyti 
ir būtinai sau taikyti. Kiek čia, 
jų sprogo ir kiek dar sprogs. Jei' 
del kiekvienos krupčiot — bai- 
mes neužteks, jei del kiekvienos 
žegnotis ir Dievui pakars... 

Aš ir mano viršininkas nuri- 
mom. kaip nurimsta vaikai, ^al- 

tą. mokytojo žodį išgirdę. Ir tuos 

seno kąp'ono žodžius kautinė- 
se dažnai prisimindavau. 

Vaizdelis kitas. 
1919 metų pradžioj, bolševi- 

kams užpuokvs musų valstybę, N 
pulko kareiviai pradėjo dvasėj 
svyruoti. Vienas vadas, supra- 
tęs momento dvasių, sušaukė ka- 
reivius ir tarė jiems: 

—Vyrai, ar iųs nežinot, kadį 
musų žemę eina rusai ir žydai., 
jolševikai. kiun mums jų reik: ^ 

Juk mes patįs galim but bolše- 
vikais. tik ne rusiškiais, ne žy- 
diškais, o lietuviškais bolševikais! 
—Kareiviai nurimo ir su atėjimu 
>riešu Į kovą stojo. 

(l'žbaiga seka). 



Darbininkų 
Baras. 

Mažne *>>,000,000 vertes išveža- 
mųjų prekių žuvo San Franciseos 
uoste spalio mėnesyj delci laivų 
darbininkų streiko. 

Vidutinė iriokestis gelžkelių ša- 
*,x)se Vokietijoje yra,apie 62 centai 
j dieną dabartine kurso kaina. 

Dabartinis algų plotas Belgijoje, 
palyginamai su algomis buvusiomis 
birželio mėnesyje. 1914 m. apskri- 
tai pakilo nuo 150 iki 200 nuoš. 

Kock Island, 111. plėstrininkai įve- 
dė mokesti vu darbą po $[.00 va- 

landai. 

Marylaiidc tafx> suorganizuota 
kompanija ajjKlraudimui darbininkų 
nuo nuostolių paein'ančių iš darbo 
kliūčių. 

Paskutinis aktorių streikas N'evv 
Yorke padarė nuostolių teatrams 
ant daugiaus kaip $2,000,000. 

Škotijos anglies kasyklose dirba 
daugiau kaip 125,000 darbininkų. 

Milagų darbininkų unija New 
Yorke deda pinigus statymui n am v 

už $200,000. 

Kanados dirbtuvėse dirba beveik 
200, moterų, kurių didižiuma yra or- 

ganizuotos. 

Chicagos žinios. 
I 

j PATRIOTIZMO IR DAILĖS 
EANKIETAS. 

Nepaprastai šaltas nedėlios va- 

lo tas — vasario 15 d. Lygir 
"baisu" papulti žiauriajam spie- 
gui "i nagą" — žmonės sėdi na- 

mie ir vis slankioja arti pečiaus. 
Galingas spiegas lyg užrakinęs 
laiko namus-kambarius. 

liet tas spiegas neįstengė su- 

laikyti Chicagos lietuvių nuo 

ypatingai gražaus ir iškilmingo 
bankieto, surengto Auditorium 
viešbutyje pagerbimui naujai at- 

ginuusios Lietuvos Valstybės Pa- 
siuntinių — Jono Vileišio, majo- 
ro Povilo Žaideikio ir Jono Ži- 
liaus. Lietuviai nepaiso nei šal- 
čio, nei sekančios darbo dienos 
—eina pasisveikinti su savo Tė- 
vynės Atstovais, eina atiduoti 
jiems* garbę ir kartu išreikšti 
savo ištikimybę tautiniu žvilgs- 
niu. 

Graži, imponuojanti salė, ap- 
šviesta šimtais lempučių. Jos 
priešakyje — estrada. Dešiniaja- 
me pasienyje ilga eilė stalų — 

del garbingų svečių (viduryje) ir 
del prieėmimo ir vakaro rengimo 
Komiteto narių. 

Pilna salė žmonių — gai apie 
400 ypatų. Valgo—kalbasi, bet 
didžiumos akis kreipiasi tai lin- 
kui Lietuvos Atstovų, tai linkui 
estrados. 

Komp. St. Šimkus pasako su- 

judinančiu kalbą — apie Lietuuvą 
ir Amerikos lietinių priedermes 
linkui savo Tėvyėns. Tokią jant 
ri.ą ir gilą kalbą gali pasakyti tik 
'Lovynes meile degas lietuvis. Jis 
charekterizuoja Lietuvos pasiun 
tinius, pastebėdamas, kad jeigu 
Lietuvos valdžia sugebėjo išrink- 
ti tokius gabius vr šiai pasiun- 
tinystei atsakančitus atstovus, tai 
"valio"' Lietuvos valdžia! 

(ierb. St. Šimkus nurodė, kad 
svarbiausia mūsų pndermė — 

suteikti Lietuvai paskolą. Tą 
pastebėjęs, jis (padėjo ant stalo 
100 dol. delei ''užsakymo" Bonu. 
Teėiaus kai'p gaila, kad ta ge- 
riausia proga, Bonų pardavinėji- 
mui nebuvo bankiete išnaudota, 
— o but gale j v "sudaryti" bent 

25,000 dol. — Daugelis visą va- 

karą laikė rankas kišenėje ir vis 

trynė "bumaškas", bet... niekas 

nepakvietė prie Bonu užsirašymo. 
Tai "sumanių" 'bankieto vadų ne 

atleistina kaltė.— 

Buvo ir kitas dalykas, apart 
kas, Misijos traukė lietuvius Į 
įbankietą. Tai koncertinė dalis 

—po vadovyste karnp. St. Sim- j 
kaus, kurio sumanymu ir ipastan-; 
gomis t.i dalis ir Ibu'vo intrauk- j 
ta į bankieto iškilmę. ■ 

"Birutės" choras pasirodė vi- 1 

šame savo gražume ir išsivysty- 
me muzikaliu žvilgsniu... Dai- 

nuojant "Sudiev'' Lietuva (iš 
"Išeivio—St. Šimkaus) — visą 

Westsaides Apygardos 

LIETUVOS 
MISIJOS 

PRIĖMIMAS 
ĮVYKS 

JJ rįx (Fh (P& f? 
s ct'ji t'J 

LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE. 

r«itsal 
ii»c 

TARPE LEAVET IR OAKLEY AVE. 

YRA TAI NEPAPRASTA PROGA SUSIPAŽINTI SU GERBIAMA 
LIETUVOS MISIJA IR IŠGIRSTI NUO JOS APIE TIKRA LIETUVO 

STOVĮ. JOS ATEITI IR KO REIKIA MUSŲ TĖVYNEI, IDANT TAPTŲ 

NEPRIGULMINGA. MES PRIVALOME SKAITLINGAI SUSIRINKTI, 
KAD PRIDERANČIAI PAGERBTI MISIJĄ. PIRKDAMI KUODAUGA1U- 

SIA LIETUVOS PASKOLOS BONUS PARODYSIME TIKRĄ SAVO TĖ- 
VYNĖS MEILĘ. 

BUS PUIKUS MUZIKALIS PROGRAMAS. LESŲ APMOKĖJIMUI 
ĮŽANGA 20c. YPATAI. 

ŠIRDINGAI KVIEČIA VISUS ŠIOS APYGARDOS LIETUVIUS 
WESTSIDES KOLONIJOS- u 

LIETUVOS BONŲ KOMITETAS. 

erdvi salė <prišildo kokiais tai pa- 
slaptingais, kiekviena lietuvio 
jausmus užgaunančiais tonais... 

Marijonos Rakauskaitės, sol. Sta- 
ncliutės ir l^ar. Sarpaliaus bal- 
sai lošė sudrutinaneią, padailinan- 
čią rolr. O štai choras užtrau- 
kia komp. St. Šimkaus "Ože- 
lį" — gražu, malonu, lietuviška... 
Kiek čia g i los mmizikos, kiek 
jausmų, kiek lietuviškumo. Pa- 

žvelgus j patį komp. St. Šimkų, 
kuris palydi ir diriguoja dainą, 
išsyk matai, kad komnazitorius 

j "Oželi" ištiesų i 11 dėjo "žymią" 
dalį savo sielos ir jausmų. 

(Sudainuoja dar viena-kitą dai- 
ną — taipnpat gražiai, taip-pat 
maloniai. 

liet publika vis dar laukia — 

ugi laukia, kada pasirodys pro- 
;grame pažymėtos solistės: Ma- 

rijona Rakauskaitė ir Onr Po- 
cienė (M. 'Janušauskienė dc ei ne 

sveikatos negalėjo pri'buti). 
Drąsiai, isdklžiai ant estrados 

užlipa Mar. Rakauskaitė... Pa- 

sklysta jos galingas ir gražus 
balsas. Ji dainuoja tą gilių jaus 
mų dainą: Oi, greičiau, greičiau 
(iš "Išeivio), paskiau — "Kur 
Bakūžė Samanota". 

Štai antra koncertų dalintoja! 
ir publikos "džiugintola — Ona į 
Pocienė. Jei dar kieno siela bu-1 
vo užsilikusi nepergalėta dainos: 
ir muzikos tonais, tai Ona Po-' 
cienė visą pergali —pergali savo 

jausmingu, maloniu ir sykiu gra 
žili' dainavimu ir užsilaikymu. Ji 
sudainuoja: "Ne margi sakalė- 
liai'' i I Falat—'Kelpša ir dar vie- 
i*.ą dainelę. Taip, jai dainuojant, 
tuoj įprisimena Vieno kompozito- 
riaus žodžiai: "Dainos galybė— 
neapru'bežiuojama. Muzika yra 
tyra netik dcl tyrų,, bet del vi- 

sų. 
"Birutės" chora > užbaigia tą iš 

kilmingą dailės ir tėvynės meilės 

bankietą daina "Lietuviais esame i 

mes gimę' ir Tautos himną (su- 
stojus ir pritariant publikai). 

Kalbos Lietuvos pasiuntinių— 
Majoro J. -Žadeikio ir Misijos, 
pirm. Jono Vileišio nušvietė lie- 
tuvių kovą ui'ž laisvę, Lietuvos 
kariuomenės susitvėrnną ir jos 
didvyriškus darbus'kovoje su į\ai- 

l 

t 
rios rūšies priešais. T>et apie 

'jų kalbų pasakytų bankiete;) tu-j 
Įrinj plačiau užsiminsime sekan- 
čiame mini.— 

Į liankietas užsibaigė po pusiau- 
jnakčio. J. A. G. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. .LENTŲ. REMU IR STOGAMS PODERIO 

Specialiai: Maleva raalevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. VVRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

Užgavėnių Balids 
rengiamas Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiško Kiiubo, 

UTARNINKE, VASARIO, 17 d-, 1920 m. 

LIBERTY SVETAINĖJE 
ant Bridgepoi" 3, kampas Union ir 30-ta gat. 

Pradžia 7:30 vai. vak. Kviečiame visus atsilankyti Komitetas 

AŠTUNTAS IŠKILMINGAS 

Parengtas 
Liet. Rytmet. žvaigždės Paš. Kliubo 

Užgavėnių Vakare 

VASARIO-FEBRUARY 17 d-, 1920, 

———n—■—Tiirn 

WICKER PARK SVETAINEJ, 
2046 W. North Ave. 

v 

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga 50 centų 
Muzika p. F. Jereck. 

Pelnas skiriamas Liet. Laisves Fondui. 

PIRK PIRK- PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kacf butų • \ 

A Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių). ^ 

skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus* ^ 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųs4ami pinigus: 

257 WEST71st STREET NEW YORK CITY 

Ned. Vasario-Fed. 22,1920 
Pradžia lygiai 8 -ty- valandą, vakare. 

Vi»nas didžiausiu Siame sezone vakaru. "Birutė" stengiasi ši 
Koncertą, pažymėti jo didumo ir gražumo išpildyme jo. Šio Koncerto 
išpiluyme surinktos geriausios Chieagos Lietuviu Spėkos. Dalyvauja 
p-nia M. Janušauskienė, p-lė Marijona Rakauskaitė, p-nia Nora Uu- 
gienė, p-lė Rudauskaitė, p-lė S. Stanijuliutė, p. Karolis Sarpalius, p. 
Pranas Jakulis. Tai vien Hk dainininkai solistai. 

n ii 11—>> i—iw<iHi ■■■■y—ni——n— 

Bohemian American Hali 
1438-40 \V. 18-th St., tarpe Bluo I si and ir Ashlamį A ves. 

Beto pirmu kartu Chicaglečiams pasirodys p-lė M. Normuataitė, 
šokikė; ji oašoks puikių klasiškų šokių. 

"Birutės'' Choras su visomis savo spėkomis, kaip visuomet, taip 
ir sj kartų judins publiką savo dainomis. Dainuoti pasižadu tiek ir tiek. 

Visų programų u/žiuri ir veda Stasys Šimkus. Po Koncertui šo- 
kiai trauksis iki vėlyvos nakties. Visus kviečia atsilankyti "BIUUTK"'. 



LIETUVOS NEPRIKLAUSO- 
MYBĖS ŠVENTĖS AP VAIKŠ- 

ČIOJIMAS PILNAI 
NUSISEKĖ. 

j Vakar bridgeport iečiai iškil- 
mingai apvaikščiojo "Mildos" te- 
atre (h i o j u metų sukaktuves nuo 

paskeBiimo Lietuvos Nepriklau- 
soma Valstija vasario d. loitfi 
metais. 

Kalbėjo — Lietuvos Finansi- 
nes (Misijos Pirmininkas Jonas 
Vileišis, Pro f. kun. 1'tičvs. ir l)r. 

7-imontas, 
Visais žvilgsniais nuosekliai ta 

po sulošta nauja kornp. iSt. Ši r 

kaus muzikali" drama — "Išei- 
vis."' 

\psėiai parduota T.iot. Pask. 
P.onu, — tcvi.'r is abelna suma dar 
ncsuncšta. 

Vakaro vedėju buvo Dr. A. 
Zimontas. 

LIETUVOS (MISIJOS PRA- 
KALBOS TOWM OF LAKE. 

Surinko Benu už $20.500. 
Vakar vakare. Pcoples Teatre at 

sibuvo Lietuvos Misijos prakal- 
bos. Kalbėjo Misijos Pirm. Jonas 
Vileišis. Maj. Povilas Žadcikis 
ir kun. pro f. ttuėys ir k. t. 

Vakaro vedėjas buvo J. J. 

ŽINOK K A PERKI! 
Kgzaminavojam žemiu dokumentus. Padarom abstraktus, atrandam vi- 
sas kliutta. apHvaratoin namų. farnnj ir žemiu teisingas prekias ir duo- 
dam atsakančias rodąs apie jų tikras vertybes. 

Pirm negu pirksi koki.-?. Nuosavybę, gauk didžiai reikalingas Infor- ■ 

mneijns, ir, žinok Kg. perki!. 
Teipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodam žemos, Far* 

m a s ir Namus po visus Amerikos kraštus. Reikale, ateik ar rąžyk i Brandi Offisą: FEDKRAI, BOND St I.AND COMPANJ' 
663 W. 18th Street. Chicago. 

l r E i k w t y E3 o n: d '^s 
Mes perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja ^ A 1*9 verte, ir Laisvė* Bonrisns pilnu pinigine verte. į ^ **-"-> s a 

XVJ& '.K 1 •»• G. SACKHE1M & co 
Utarn inkais, Ketvergals 1335 MILWAUKEE AVENŲE, ir Subatomis D—9 tarp Pauina ir VVood 

Puikus Kostiuminis Balius 
Rengia Vyskupo Valančauskio Pašalpos Draugybe. 
UTARNINKE, VASARIO-FEBRUARY 17, 1910 m. 
MILDOS SVETAINEjE. 3142 So. Halsted Street. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Todėl meldžiame 'visų nepamiršti atsilankyti į viršminėtą balių, nes tai bus paskutinis balius prieš j pavėnę ir nepamirškite, kad bus duodama dovana j tam, kuris bus prašmatiniau apsirengęs. Draugystė Į paskyrė net 4 praisufs tiems, kurie atsilankę kuomi ; 

nors atsižymesų. Gera proga tiems, kurie norės prisi- 
rašyti į draugystę, tai tegul atsilanko ant šio baliaus 
ir paduoda savo varda ir pravardę komitetui, o ant 
susirinkimo s'alės įstoti dovanai, nereikės mokėti į- 
stjimo. Todėl malonei esate kviečiami seni, jauni,- 
vyrai, moterįs ir merginos ant viršminėto vakaro, 
kur galėsite linksmai laika praleisti. Pradžia 7:80 
ir tęsis iki vėlybos naktie?. Muzika visiems gerai ži- į| nomas K. Kinderio bianas, kuris užganėdins publi- j ką. atsilenkusią. Su pakarba Kviečia visus Komitetas [ 

FJ.ias. Į ruimingi Peoples teatrą 
žmonės nesutilpo damj suifrjžr 
atgal. 

LIETUVOS MISIJA— 

Jontis Vileišis ir Majoras Čadei- 
k i s atsilankė vakar po pictii 
"Lietuvos" Redakcijoje; kartu 
garbus svečiai apžiurėjo " T sie- 
tuvos" s'paitistuvc ir visas niaci- 
nas. Kedakc'jojc Svečiai pasi- 
liko apie valandą. 

TENAI VISIEMS MALONU. 
Kur jaunimas ima dalyvutsą, 

ten niekuomet nestinga <Ižiitf»inan 
čių širdi, linksmų, maloniu, svei- 
ku dvasio* i'" kun'ui valandų. Ne- 
kartą apie t :i mes patys prity- 
rėme. I'/tat lankytis i jų ^en- 

*iamas pramogas-pasilinksminim<> 
vakarus yra svarbu.. 

štai Lietuvos Vynų Chicagos 
Apskritys rengia pasilinksmini- 
no vakarą, vasario 17 d., Užga- 
vėnių vakare, 7:30 vai va1/, l'il- 
;en Auditorium svet.—'657 Rlue 
[ s l a n 1 A ve. (prie 18-tos gatvės. 

C1 i musų užduotis nueiti ir imti 
)endrą su jais dalyvavimą, o iš- 
iesų 1 >: 1 s visiems malonu. 

Lietuvos Vyčiai — tai musų 
aunimas — Tautos žiedas. Mus, 
ietuvius, riša su jais bendras 
dealas: 

Y v. Tėvynę narsiai stosim 
Mirt:es šuiėklos neatfbosim 
Ir nukausim lenką, rusą 
Drauge po Vėliava musų... 

Bridgeporto kareiv'ams. 

Susivienijimo Amerikos Lietu- 
viu Kareiviu 3-uios kuopos susi- 
rinkimas atsibus utarninke, va- 
sario 17 d., šv. Jurgio parap. 
svet. Visi kareiviai ir norintie- 
ji prigulėti prie kareivių esate 
kvevami atsilankyti kuroskaitlin- 
giatisiai, nes turime aptarti ir 
sutaisyti kareiviu dalyvavimo pro 
gramą priėmimui -Misijos P.rid- 
grporto kolonijoj. Valdyba. 
Parsiduoda pigiai, dviejų fintu namas, 
prie ."640 Winehester Ave..- 5x6 rui- 
mai. su gazo šiluma, Sn visais moder- 
niškai įtaisymais. Kaina $8.?>0ft. $2,ft0fl 
Į niokot i. likusius ant lenpviu išmokėji- 
mu. 

Lauerman Bros.. 
7011 So. Ashland Ave. 

Stcwart 7377. 

TVIophnr*' VTfls 1 S3I* 

DR. J. KŪLIS 
T.TETTTVTS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
lydo visokias lipas m.itpru. vaikų ir vyri; 

Specialiai «y<lo limpančias, .■ienas ir 
paslaptingas vyrtj ligas 

»,2r>0 S. HALSTED ST.. CH1CAG0 

PIGIAUSIA IR GERIAUSIA 

Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove 
Naujas šios Bendrovės skyrius pradėjo smarkią akciją. 
Siunčiama pinigai, parduodama laivakortės, išgaunama 

pašportai, etc. 

dabartinis pinigu kursas su pasiuntimu 
TOKSAI: 
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10,000 

markių arba auksinų 
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$2-50 
4.50 
6.50 
8.50 

10.50 
20.50 
4000 
00.00 
80.00 

100.00 
200.00 

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, parašykite aiškiai pil- 
'ną vardą, pravardę ir adresą to, kuris pinigus siunčia; taipgi 
vadą, pavardę ir pilną adresą to, kas turi pinigus gauti Lietuvoj; 
Pažymėkite kiek markių arba auksinų siunčiate. Išpirkite mo- 
ney orderi, arba čeki, vardu Bendrovės, sumoj, pagal čion nu- 

rodytas kainas dolariais ir siųskite šiuo adresu: 

Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove 
\ 

(Foreign Exchange Dep't). 
456 GRAND STREET. BROOKLYN, N. Y. 

PARSIDUODA WFJ'»I-.R 
IM'Ja VKU IMA.V A S 

augštos rūšies \Yel>er payer pianas, 
malio^anv su i 30 roliukų ir maho- 
#nny ščpukė. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės 6137-31 j (Jotla^e (irovc 
A ve. Chica&o, 111- 

K \S RADO; 

Nedėlioj, vasario 15 d. 1 )_'o, 8tli 
Regiment Annorv llall paniekiau 
laikrodėli ir lenciugclj- Laikrodė- 
lis buvo su pradirtiems rnidicmis J. 
S Kas radi 1c malonėkite sugrąžin- 
ti Joscpli Saunoras, 

12334 S- ()akle\ Ave., Clucifgo, i 11. 

Tai Tikras Banjanas 

Čia jums Vyrai ^ jra proga nu- 

sipirkti gerą siutą ir už mažus pi- j 
nigus. 

65-oo siutas 11/ 35.00 
70.00 siutas už 40.00 

Visi o * s 111 ir geriausiu vilnų, kur 
| 

kaštuoja nuo 9.00 iki 12-00 doliariu 
už vardą, Visi labai gražiai pada- 
ryti, Yra visokiu sai.ru ir visokiu 
kalieriu kad jus gaunate gera siu- J n 

4 » 

tą veik už pusę-prekės, I'rašau užeiti 
ir persitikrinti. Mes jums paaiš- 
kinsime delko mes taip pigiai ši- 

ltuos galime parduoti* V :ngi dir- 

Įbame vyru ir mocru siutus rubus 

[ant orderio už labai prieinamas kai- 
nas. Adresas, The Cliicago Ladies 
and Gents Tailoring, 3ioo W. 11a- 
rrison St. Chivrago, 111- Lietuviš- 
kas siuvėjas Limlvik. s Endrolis. 

Pajieškau avo dukters Marijonos 
1 Jokubauskvtės, po vyru Leleikie- 
nės. Girdėjau p:rma gyveno C'hi- 
eago TIeights 111. Ji pati ar kas apie 
ją žinantis malonės atsišaukti šiuo 
adresu: Rozalija Juknienė, 56 l'lait 
St- Plymoutli Pa. 

Aš Joiipc ''liučinskas paiješkau 
savo Švogerio Audraus Gilio. Paei- 
na iš Rymečio kaimo Lazdvju para 

'-pijos Seinų pavieto- Suvalku guber- 
nijos. Turiu svarbu rcikala prie io. 
Malonės jis pats ar kas apie jį ži- 

( 
įlodamas pranešti sekančiu antrašu:! 

I Jonas Kliueinskas, į 
! 33—0 Au'burn Ave. Chiiago, 111- j 

į Aš Jonas Kliučinskas pa j ieškau 
savo pusbrolio Juozapo Klučinskio, 

' Paeina iš Metelui kaimo, Metelui 
parapijos, Scinu pavieto Suvalkų 

I gubernijos Turiu svarbu reikalą 

Į,prie jo- Malones jis pats ar kas apie 
ji žinodamas pranešti sekančiu an- 

trašu: Jonas Kliučinskas, 
3329 Auburn Ave. Clticago, Iii. 

Užsisakykite per laišką 
GERO MEDAUS 

5 svarų viedriukas $1.80. 
\V. STRYGAS 

3022 W. 40tb St. Chicago, 111.! 
1 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

Reikia- mokinių pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 21-ar.ų metų am- 

žiaus. Geras mokestis ir greitas pa- 
kėlimas. Gera proga išmokti gerai 
apmokamą amatą. Atsišaukite, 

Jas. A. Brady Foundry Co. 
45th St. & S. \Vestern Ave. 

GRTNDERS 
"Reikia grainderių- Darbas nakti- 
nis. Atsišaukite: 

Tlic \Vhitaker Mfę. Co. 
4no So- (ireen Slrcet. 

Parsiduoda gt^a pienininkystės ukė. 
Del platesniu žinių kreipkitės šiun 
adresu : JC)K. Zl Ii Al'SK IS# Good- 
mon, \Yis. 

| Pajieškau Pranciškaus Racickio, pa 
eina iš Kauno gub., Kauno apskr., 
Kra'kių parap., Melvydų .. ,'mo- Pir 
miau gyveno P.urlington. N*. J, o 

dabar nežinau kur išvažiavo, Malo- 
nės jis pats arba kas apie ii žino 
pranešti šiuo adresu: Mrs. Monika 
Yaliušienė, 1120 S- Maina Street, 
Akron, Obio. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
Visoj Amerikoj sausa, brt. jums rai- 

kalingas pasistiprinimas kartas nuo 
karto, taigi nesibijokite. Mes prireng- 
iame sultis, iš kurių jus galite sutai- 
syti puiku ir sveiku gėrimą, ir mos 
gvirantuojame. jog jis patiks v'R'<"r>~ 
.Ipigu jus norite atgaivinti širdį prieš 
valgymų, arba iš darbo parėjus, ant 
vestuvių, balių, šokiu arba kitų pramo- 
gų, jus galite visuomet turėti pu ran- 
ka kelis galionus gero gėrimo. Paka* 
iš kurios jus galite pasidaryti G galio- 
nus gėrimo, kainuoja tik $2.00. Išsimo 

a pamėginti. Siųskite orderius šiądien. 
Walter Novelty Co. Dep 350 
1117 N. Paulina St. Chieago, 111. 

GERIAUSIS BUDAS 
SIUNTIMUI PAŠALPOS I 

LIETUVA- 
Slavonian TradLng Corporation, Lie 

tuviškai-Tarptkutiška Pirklybos ir 
Pramonės Bendrovė, užvardinta "Sla 
vonian Trading Corporaiion" dėlto, 
kad atsidarius rubežiams manome js- 
teigti didele apyvarta °irklyboje, Pra- 
monėje ir Industrijoje tarp Slavišku 
šalių. 

Musų Bendrovė užsiima Išvežimu ir 
Invežimu prekių (tavorų), Persamdy- 
mu laivų ir abelna Pirklyba—Pramonė 
ir Industrija — Amerikoje ir kitose 
šalyse, kaip tai: Lietuvoje, Latvijoje 
Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje ir t.t. 

Musų Bendrovė inkorporuota ant 
$200,000 00 sumos ir Bendrovės tvarką 
veda Inžinieriai, Pramonininkai, Pir- 
kliai ir Vertelgos, speciališkai išsila- 
vinę jvairiuose Amerikoniškuose Uni- 
verštetuose. 

Musų Bendrovė užsiima persiuntimu 
pašelpos siuntiniu i Lietuvę, ir turi 

Ilepresentatorius Europoje kurie prii- 
ma laivus ir išsiuntinėja siuntinius j 
visas dalis, i arčiausią gelžkelio stotĮ 
Lietuvoje, kur atsiėmėjas gyverą. 

Mes apdraudžiamo (inšiuriname) 
siuntinius nuo musu sklado, 470 

Greonwich Street. New York ihi pas- 
kutiniai gelžkelio stočiai kur atsiėmė- 

jas gyvena. Apdraudžiame nuo ugnie 
sugedimo tavoro, pa\ ogimo, paskandi- 
nimo laivo ir karišku periškadu. 

Taigi jusu siuntiniai būtinai liksis 
persiustj jusą broliams ir gentims, bet! 
jeigu kas atsitiktų sn siuntiniais, tai 

gausito pinigus atgal. 

Dabar rengiame trečią laivą j Lietu- 

vą, kuris išplauks trumpame laike, J 
taip g'-eitai kaip laivas liksis pripildy-į 
tas. Po išplaukimui šio laivo, rengsi- 
me kitą laiva j Lietuva. 

Taigi neatidėliokite pašelpos siunti- 

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

Dėl platesniu informacijų rašykite i 
generali biurą: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION *Inc. 

13-21 Pa r k Row, Ne\v York. 
N. Y. 

Influenza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinama influenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svel 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rumetių, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimu arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės, 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsolių, vartodami 

.vieną alį ir tris alis šilto vandenio Jeigu kartais janstumei šaltį 
arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai nepr<tsiliuof>iuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakyma: Šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- tilote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse. sekančiomis kainomis: , 

Severą'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 ccnt taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
W F. SEVERĄ CO , CEDAR RAP1DS, 10WA. 

K, Leibovitz 
Persikelė iš 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

i 
1620 W. 12-TH STR; 
kamp. Marshfield Ave. 

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

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt Si. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 i!.i 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St. i 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki IT) ryto. 

] 

Dr. M. Herzman i 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 meti; kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrij, mo- 
terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Canal .1110 
Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Phono Yards 2544 
DR. S. NAIKELIS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St«. 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30; 
Tov.n of Lake 4712 S. Ashland Ave. | 

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

Phonos: Yards 155—551 S 
Residence Phone Drovrr 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.PhĮ 
DRUG STORE—APTIEKA § 
Pildome visokius receptus C 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGOĮ 

Phono Casal 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 *ki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22r;v IR S. LKAVITT STS. 

C1IICAGO, ILL. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

1637 YV. 51-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: Iki 3; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect, 1157 

Phone Cnnal L'57 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakaro 
1739 S. HALSTED ST CHICAGOi 

Severos Gyduoles uzlaiko- 
j »• g-t! <\ V ,, r-.'-*--. 

seimynos sveikatą^ 

Burnos švarumas, 
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi- 
saugoti nuo tokiu ligų. lcaip gripas ar- 
ba flitzes, kurios gali buti pavojingiau- 
sios lx visu Sietuos nesmagumu, bei li- 
gų. Tkigi, prisirengklte iŠ kalno ir 
laikykite po ranka arba parankiojo 
vietojo 

Severa's 
Antisepsol 
(Severos Antisepsoliu). Vartokite jl 
kasdiena gargaliavimui Ir 1 nosi IS- 
mlrkštinriui. Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antiseptikas plovimai žaiz- 
dains, nuslilresklmams ir ckIos i?b*-rl- 
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina ugkimiint* ir palieka malo- 
nu skoni burnoje. Kaina 35 ct. ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

DR. M. T. STR1K0LIS 
LIF.TUVJS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

INFLUEMZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasck- 
mingiausia gydvmui pagelba 

ANOLA 
kurią gali gaut kožnoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 
čiu, pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogu. galvos 
skausmo, tuoj reik jdėti biSkj 
ANOLOS i nosj, patrinti kaktą, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučiu, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se. Šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dalj kuno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

LITHUANIAN-AMERI- 
CAN INFORMATION i 

BUREAU. 
VLADAS J. NORKUS, vedėjas 

Pašportai. Income Tax Blankos, Lo 
gališki Dokumentui Foreign Ex- 

change, Real Eastatp. Knygų 
Revizika. Parduodam laivakortes. 

3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899. 

Tclephor.^ Yards 365 J, AKUSERlCA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Ilaigusi Akušerijos ko- 
legijį; ilgai praktika- 
vusi IVtmsilvanijos 
hospitalėne, Paseknun 
<ra« patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodi 
visokiose ligoje mote- 
rims ir merginoms. 
1113 S. Halsted S* 

(ant antrų lulfų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 rvto ir 
Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vilai vakaro 

j ♦ Jota kuchinskas 
LAVVYER 

LIETUVIS advokatas 
20 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 36S4 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba F.irmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gur ant Pirmų. Mortgečtų, ant 
lengvi; sąlygų. 
\Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki S valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
lcos, 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt * Te1.. Canal 2552 

Dr. G. M.Giaser 
TELEFONAS YARDS 687 

3149 S. MORGAN ST. kertė 33-ros 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 

ir Chronišku Ligų. 
Valandos: 9—10 12 -J po pietų 

6—8 vak. Ne«Ifcl. 9—2. 
Praktikuoja jau 2S metai. 

|Tetephone Lrover 7042 ^ 
DR. C. Z. VEZEU5 j 

LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuc 9 ryto iki 9 vakare 
Nedčldieniais pagal sutarituą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

