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Lenkijos Skurdas. 
■ V. ■ ■ 

Bucharestas linksminasi lauk- 
damas pragaišties. 

Dardaneliai lieka tarptautiniais. 
LENKIJOS SKURDAS. 
Paryžius, vasario 17 d. — < ie 

rai žinomas Amerikos rašytojas 
ir knrės korespondentas Frede- 

rick Palmer, kuris tik-ką pribuvo 
Paryžiun ii Lenkijos, pasakoja,j 
kaip tfcn yra. 

Jis sako, kr.d daugumas lenkų ( 

sugrįžusių iš Amerikos, dabar į 
yra snunkiame padėjime lenkti 

markei nupuolus. Jis sako: 
"Man išvažiuojant iš Yaršavos 

lenkti vadai pradėjo matyt., kad 

jiems reikia daryti taika su bol-} 
ševikais .r kad jie gali laukti nuo 

londciinės konferencijos jqi bent 

intekmės išlygoms. Jei nebus 

fauta maistas iki balandžio mė- 

nesio, kuomet oras bus tinkamas 

'bolševikų puolimui, lenkus ištiks J 
badas. Į 

"Kariuomenei trūksta šovinių! 
didesniam kariuomenės vajui ir 

vagonų jo% pergabenimui. Len- 

kijos veinintėliu turtu yra ka- ; 

reivjų nebadas ir degte degantis ! 

patriotizmas. 
Stebisi Draugais. 

"Talkininkai pastatė ią kaipo 
tautą sugriautame name be ra- 

kančiu v r pinigu jiems nusipirkti. 
Ir lenkai negali suprasti kodėl 
nei vienas talkininkų, norinčių 
sumušti ^bolševikus, neduoda 

jiem pagelbos, kuomet jie jau 
vitri 700,000 kareivių kovai su 

bolševikais. Jie stebisi, kas yra 

jų draugais ir jie "abejoja, ar jie 
turi kokius draugus. 

"Aš girdėjau užsienio tėmyto- 
jus Varšuvoje sakant, kad lenkų 
šalis neištes ilgiau kaip metus 

ir kad nuostabu yra kaip ji lig- 
šiol išlaikė. 

I.enlcfjoje tik tas yra"smagu 
matyti, kad žmonės yra pasiren- 
gę kęsti badą ir-mirti už Lenki- 

ją 
Ignacas Paderevvski dar vis 

vra rnu.ių didvyriu. Politikieriai 
priešingi jam, nes jis nemoka po- 
litikauti. 

"I*ada lenkų markė tiek nu- 

puolė, jog ji vargiai bau r sumo- 

ka už jos atspaudimą, politika 
pasilieka vidui prieštaraujančių 
pastangų suorganizavimui naujos 
valstybės, kuri neteko >visų savo 

vokiečių ir rusų viršininku ir 

daibar priklauso nuo austrų ir ne- 

prityrusių lenkų, kuriems parei- 
eina išrišti neapsakomai sunkus 

atsteigimo klausimas. 

Amerikiečiai Maitina. 
1,200,000 Vaikų. 

"Amerikiečiai atlieka didvy- 
ringą darbą maitindami kasdien 

7,200,000 vaikų; jų kariuomenės 
medika'is korpusas kcnoja su šil- 

tine, o žydų paskaidos komitetas 
išmoka pinigus niuo amerikiečiu 

j u giminėms Lenkijoje. 
"Jei •pajiegc. kovojančios su 

šiltine nebus padidintos, tai šią 
vasarą ji baisiai išsijlės. 

"Lenkai, sugrįžtant ie j i iš Ame- 
rikos, randa sunku padėjimą. At- 

vykusieji ne tik ką negauna jų 
svajotos ukes, bet jie dar viso- 
kie pinigų mainytojai iščiulpia 
iš jų visus pinigus ir visokius 

daiktnpalaikius. Pasikuri jie pa- 

mato. kad j i: lenkiškosios markės 

taip smunka, jog; u/, jas nieko 

negalima gauti, panorėjus iškeis- 
ti jas į Amerikos pinigus ir to- 

kiu bildu jie ncnoroms turi ten 

pasilikti. 
"Lenkija eina ologyn, o ne 

geryn. Ten stoka trąšų ir sėklų 
ir ateinantieji pasėliai neduos nei 

tiek. kiek reikia suvartojimui. 
Daiktudės Danzige prikrautos 
pilnos ingabentų daiktų, bet 
trūksta vagonų; ką pirmiaus tarp j 
Yaršavos ir Danzigo vaikščiojo, 
penki vagonai, tai dabar vienas." j 

BUCHARESTAS LINKS- 
MAS. BEKAUKDAMAS 

PRAGAIŠTIES. 

Bucharestaj, Rumunija, vas. 

7 d., (per Londoną vas. 17 d.).— 
Po šalto ir nubudusio Belgra- 
do (linksmas ir ūžiantis Bucha-Į 
ręstas atrodo kelv! » iui žadėtąja 
kerne, Viešbučiai atdari ir viso- 

kių daiktų galima gauti gerai už- 

mokėjus. Bet amerikietis keleivis 

£ali čia spigiau .pragyventi kaip 
name, nes doleris, kuris prieš ka- 

rę fonvo vertas 5 leisti, dabar yra 
mainomas ant 50 ieisų. 

Iškarto šalis atrodo geriau ne- 

gu Serbija, 'bet gerai prisižiurę-i 
jus sąlygoms, jos yra daug ar- 

šesnės. Javai nederėjo, ūkinin- 
kai dar vi- sumobilizuoti prieš 
laukiamą, bet negalimą bolševi-; 
kr puolimą. Bolševikai, paėmu- 
sieji Odesą, neparodo noro plėsti 
toliatts savo veikimus. 

Bolševikų Propaganda 
Nepavyko. 

Bolševiku propaganda nepri- 
gijo Rumunijoje.; 80 nuros, žmo- 

nių yra žemės savininkais ir ne- 

geidžia permainų. 
Didžiausia kliūtimi Rumunijoj 

yra apgailėtinas finansų stovis. 
Delei inplaukų stokos, aukso tru- 

kumo atsargai ir didelio popie- j 
rinių pinigų išpūtimo šalis atsi- 
dūrė ant susibankrutijimo kraš- 
to. Valdžios bandymas sukelti j 
paskolą Anglijoje ar Francijoje 
sutiko grieštą atsisakymą iš ban- 

kininkų pusės. Jie reikalavo, 
kad paskola butų užtikrinta in- 

plau'komis iš valstybės gelžkelių 
ir iš didžiųjų miškų bei žibalo 

lau'kų. Nuo to Rumunija kol- 
kas atsisakė, bijodama, kad už- 

stačius visus savo gamtihius tur- 

tus, turės surištas rankas ir ko- 

jas užsienio galybės. 

Kreipiasi prie Amerikos 
Kapitalo. 

Yald'žia su pasiilgimu žiuri j 
I Amerikos kapitalą, linkėdama 

gauti paskolą iš šaltinių liuosų 
nuc politikos; kol-kas nedaug 
Amerikos kapitalo indėta Rumu- 

nijoje. Yra keli Amerikos biz- 
nieriai, kurie 'barnio lenktyniuoti 
sui' anglais, b|t jiems trūksta or- 

ganizacijos ir užtenkamų meto- 

dų. 
•Nors bankrutumas arti, bet 

ižmonės čia įjedaug rūpinasi at- 
eitimi. Aficieriai blizgančiose uni 
formose ir moterys apsitaisę ru- 

fbais lėšavusiais tukstarrčius fran- 

kii, eina j šokius popiečiais ir va- ! 
karais. l/žga'vėiiės keliamos luio- 
]įlačiaitsiaj. Svetainės prikimštos 
puotininku iki pat ryto ir pini 
,^ai, kadir popieriniai leidžiama 
oe atsižiūrėjimo ant vyno ir be- 

reikalingu ištekliaus daiktu. \ al- 
džia nežino iš kur imti pinigu 
kito mėnesio algoms apmokėti 
iavo kariuomenės viršininkams 
ir raštininkams. 

DARDANELJAI LIEKA 
TARPTAUTINIAIS. , 

Londonas, vasario 1/ d. — 

Talkininku aukščiausioji taryba 
šiandien galutinai nusprendė su- 

ta rj > tr.'-vt i 111 i Dardanelių sakiau ra. t 

liet smulkmenoms kontroliavimui 
sĄsiaun>s dar nenustatyta. Yra 
sužinota, kad Anglija paliepė 
adm. De Robeck, Konstantino- 
poly j pranešti, jog talkininkai 
neatims Konstantinopolio iš Tur- 

kijos. Vienok admirolui įsakyta 
pasakyti, kad jei armėnų perse- 
kiojimas nepasiliaus, tai taikos 
sutartis su Turkija bus permai- 
nyta. 

WILSONO SUPYKIMASi 
DEL ADRIATIKO NE- 
SUPRANTAMAS WA- 

SHINGTONUI. 

Washington, vasario 17 d. —'j 
Oficialis patvirtinimas šičia pre-! 
zidento \Yilsonp pagrūmojimo j atimti iš senato versailiny taikos, 
sut^rtj su jos iauitų iygos sutar- j 
čia ir, matomai, Anglijos-Frand- i 
jos-Amerikos susivienijimu, jei! 
talkininkai nepasiduos preziden- 
to pažiūroms j adriatinio klausi- 

mo išrišimą, šiandien vėl nuste- 

bino ofieialj \Yashingtoną. 

Pripažindamas, kad preziden- 
tas intc-ike šitą notą talkininkų i 
valdžioms vas. % d Baltnamis 

griešfai tvirtina. tai nėra pa- 
grūmojimas, o lik užreiškimas 

žingsnio, kuris turės but padary- 
tas. jei jis bus ignoruojamas ad- 
riatiniame ginče. 

Senatoriai Stebisi. 

liet kadangi nei vokiečių su- 

tartis, kuri dabar yra senate, nei 1 
austrų sutartis, kurios preziden- 
tas dar nepadavė, neliečia adria- Į 
tinio klausinio, tai daitvgelis se- i 
natorių negali suprasti, kam del 
Fiumenės ginčo reikia atimti šitos 

sutartys. 
Šitie senatoriai žiuri j preziden- 

to pasielgimą kaipo j norą pagąz- 
linti talkininkus numetimu tai- 

kos sutarties ir' lygos sutarties, 
kurių talkininkai taip labai nori, ; 
kad Su v. Valstijos patvirtintų, i 

Prezidento pozicijai duodama 
du oficialiai pateisinimai. 

Vienas, kad priėmimas tautų 
'ygos sutarties vokiečių taikoj 
priverstų Sv. Valstijas dalyvauti 
Fiumes sutaikyme, kuris pagal 

[talkininkus turi (būti po lygos 

Į jurisdikcija. 
Kitas yra tas, kad \p. Wilson 

įžiūri j sutaikymą karės kaipo vi- 
sos ir kad jo negalima ignoruoti 
jokioj jo daiyj be ^pakenkimo vi- 
sam sutaikymui, kiek jis apeina 
Ameriką. 

ITALU TRAUKINYS NU- 
GARMĖJO BEDUGNĖN; 
DAUGELIS SUŽEISTŲ. 
Florencija, Italija, vas. 17 d.— 

Traukinys einantis iš San Loren 
zo 1 Borgo .akar naktj beeida- 
mas per tiltą iššoko iš bėgių ir 
nukrito gilion bedugnėn. Laik- 
raščiai rašo, kad daug -žmonių 
tapo užmušta ir sužeista. 

VLADAS POŽĖLA. 

Steigvjlių sodžiaus, Panevėžio apskrities valstietis. !<)00 m. 

baigęs Mintaujos gimnaziją gavo kalėti. g paskui ir Rusijon išva- 

žiuoti "į ne taip tolima.1; vietas" už gabenimą Lietuvon ir platini- 
mą ten lietuviu literatūros. 1903 metais, sugrįžo iš ištrėmimo, 

ėjo Dorpate universiteto mokslą, bet neilgam. 
Revoliucijos metais atitraukė ji partijos ir politikos darbas. 

Jam teko gyventi nelegaliai. i<p.8 m. gale V. požėlą suėmė. 

Kaune teisė už priklausymą prie L. S. D. P. ir įsteigimą 1905 
metais revoliucijos komitetų Panevėžio apskrities .%iuo<e. 

Išėjo iš kalėjimo pradžioj 1912 metu. 

Karo metu baigė mokslą. P.eadvokafcuros dedas dar Į L. S. D. 

tremtinių šelpimo it j politikos darbą. 1917 metais dalyvavo 
antrojoj Rusijos revoliucijoj, kur buvo sužeistas. Vadiname prieš- 
parbmente buvo lietuvių demokratijos atstovu. Lietuvos komisa- 
riato metu buvo "Centroplienbieže" tremtinių skyriaus vedėju. 

Pradžioj 1919 m. sugrįžo Lietuvon. Da'bar yra Kaune, bet'be 
advokatūros dedas dar j L. S. D. Partijos ir politikos darbą. 

VISI VARŽYMAI RADIO- 
GRAMŲ PANAIKINTI 

Washington, vasario 17 d. — 

Visi kariniai varžymai tarptau- 
tiniu radiogramų tapo prašalinti 
Suv. Valstijose nuo ateinančio 
k'as. 21 <1. sulig prisuku su pre- 
zidento Wilsono parašu. 

AREŠTAVO UŽ DAVIMĄ 
KYŠI AUS $30,000. 

Chicago, 111., vasario 18.d. — 

Vakar buvo areštuotas IJriggs & 
Furivas kompanijos sekretorius 
\lbert T. Lauer ir pastatytas po 

■caucija $30,000 už jo kėsinimąsi 
lapirkti South Chicagos vidu- 

įinių inplaukų rinkėją Charles 
rallncr su $30,000. kad kompa- 
nijai nereikėtų mokėti $150.000 
no,kesčių nite inplaukų. 

Suv. Valstijų apskričio proku-' 
■oras Clyne ir specialis vidujinių 
nplaukų rinkėjas iš \Yashingto- 
io Dan Chaipin turi kaipo pripa- 
rodymą $15,000 šimtinėmis, ku- 
"iuos Callner sako Ląirver davęs 
jam kaipo pradinę mokesti. 

Lauer buvo uiždarytas kalėji- 
me, valdžiai atsisakius priimti 
:<ai(po kauciją nuossavybę išne- 
ša iro i ą daugiau kaip $1,000.000. 
lis turėjo užsistatyti pinigais, ar 

Laisvės bonais. 

GAISRAS SUNAIKINO 
LAIKRAŠČIO RASTINĘ. 

Pittsburgh, Fa., vas. 17 d. —1 

Ugnis šiandien sunaikino laikraš- 
čio "Pitts'biiurgh Leader" raštinę; 
nuostoliai siekia $15,000.' 

DUBLINO MAJORAS 
PALEISTAS. 

Londonas, vasario 17 d. — 

Tt>m T. Kelly, Dublino išrinkta- 
sis majoras, tapo su išlygomis pa- 
liuosuotas vakar vakare iš \V0rn1- 
\vood Seru'bbs kalėjimo ir nugn- 
bentas Į draugo namus. Jis buvo 
laikomas kalėjime nuo geg. 25 
d., 1 <> 1'» m., kaltinamas kėlimu 
maišto. 

SUDEGĖ LAIVAS JURO- 
SE; DAUG ŽUVO, 23 

IŠGELBĖTA. 

Paryžius, vasario 17 d. — Ko- 

lonijų ministeris išleido ip ra neši- 

mą. kuriame sakoma, kad frau- 
c 11 v.u laivas Yi'lle d" .Ylger. kuris 

apleido Susivienijimo salą Indi- 

jos vandenyne, ties Madagaska- 
ru. vasario 1 (i. su 91 pa-azieriu 
ir 50 laivininku, pražuvo ir kad 
manoma, jog visi buvuvsieji ant 

la+vo žuvo, išskiriant 23 žmones. 
Nelaimė atsitiko del gaisro, ku- 
ris įškilo ant laivo. 

MAJORAS RAGINA 
PIRKTI KANADOS 

GAMINIUS. 

Montreal, vasario 17 d. — Ma- 

joras Martin šiandien kreipėsi Į 
miesto tarybą, prašydamas, kad 

ji stotų 1 v/, pirkimą Kanadoje pa- 
gamintų daiktų ir tupmi pagel- 
bėtų prašalinti pasekmes nepa- 
tinkamų valiutos kainų Suv. Vai 

stijose nustatytų prieš Kanadą. 
Jis ragino įpriimtt rezoliucijas 
stojančias už principą pirkimo 
daiktų Kanadoje. 

'REPUBLIKONAI NEPASI- 
i DUOS DEL SUTARTIES 

STRAIPSNIO X. 

! Washington, vasario 17 d. — 

| Nusileidimų tarybom kas del tai- 

jkos sutarties šiandien taip susi- 

pynė, kad nežiūrint tulų tvirti- 
nimų. jog abi įpusės 'pradeda nu- 

sileisti. geriausi sutarties dran- 
gai senate abejoja sutarimo gali- 
mumu. > 

Į Demokratų vadas senatorius 
llitelicock, dar kartą pamėginės 

įgauti republikonų pageli )ą per- 
taisymui išlygos straipsniui X. 

j kuri buvo priimta pereitame 
Ikangreso posėdvj, pasak?: " \t- 
'rodo. k id mes išeisime iš tokios 
1 

pat skylės. Į kokią mes inėjome. 
Jis pridūrė, kad republikonai ma- 

tomai atmetė visokius siulytus 
nusileidimus tame dalyke, bet 
kad jis yra tikras, joj* sutarties 
negalima ljiu-s patvirtinti be nusi- 

leidimu. 

' 12 KALINIU VĖL 
NUTEISTA. 

| Leavenworth, Kas., , vasario 17 
Karės teisnras čia išnešė nuspren 
dimus prieš dvyliką kaliniu fe- 
deralėse bar.vdos kazarmėse san- 

tikyje su užmušimu kalėjimo 
sarge Shclbv llisle, 191^ m.: ši- 
tas paskelbta karės skyriaus pra- 
nešime. 

Trys menami vadovai; to buric. 
kurie užmušė flisle. fitmf uukIr- 
ti mirtin. 'bet prezidentas \Yil- 
son sumažino jų bausmę, pakeis- 
damas mirti kalėjimu visam anv 

žiui. 

PLEBISCITINIAI ATSTO- 
VAI IŠVAŽIUOJA Iš PA- 

RYŽIAUS I MARIEN- 
WEDER. 

Paryžius, vasario 16 d. — 

Tarptautinė komisja suorgani/a- 
vimui plebiscito' Mariemverdere. 

vakarų Prūsijoj-, kuris nuspręs 
busimąjį šalies tautiškumą, išva- 
žiavo iš Paryžiaus. Komisija su- 

sideda iš siii. Pa v ui kaipo prezi- 
dento: grafo de Cherisey, atsto- 

vaujančio Franciją. II. <le Ke.au- 
mont, atstovaujančio Anuriją ir 

M. Ida atstovaujančio Tapouiją. 

KATALIKAI IR ŠIND1KA- 
LISTAI SUSIRĖMĖ 

ISPANIJOJ. 

Madridas, vasario 17 d. — fia 

pranešama, kad Toledoje du žmo- 

nės tapo užmušti ir dešimts yra 

sužeistų įvykus susirėmimui tarp 
katalikų ir sindikalistų. 

TAIKOS KONFERENCIJA 
PARAŠĖ ATŠAKA I 
WILSONO ADPJA- 

TINĘ NOTĄ 

Londonas, vasario i~ d. — 

Talkininku aukščiausia taryba 
užbaigė rašyti savo atsaką i pre- 
zidento \Vilsono adriatim; notą 
ir šiandien ji bus inteikta amba- 
sadoriui Davis, kad jis persiustu 
ją \Vashingtonan. 

IRKUTSKĄ PAĖMĖ ČE- 
KOSLOVAKU KA- 

REIVIAI. 

Vladivostokas, vasario 11 d. 

(Pavėluota*.• konsuliniai ofi- 
cialai praneša, kad bolševiku pa- 
jiegoms įsimaišius i čekoslovaku 

evakavimą Irkutsko, (pastarieji 
paėmė miestą saus. 30 d. 

Kazokai susivieni- 
jo prieš bolševikus 

Novorosisk, Kaukazas, vasario 
17 d. — Specialė 'tarybą atsto- 
ve .-.jauti Dono, Kubančs ir Te- 
rcko sritis, su gyventojų skai- 
čium siekiančiu 8.500,000. susi- 
rinkime čia nutarė pasipriešinti 
lx lševkams ir veikti po gen. i)e- 
nikino vadovyste. \ ienok "buvo 
išreikštas noras demokratinges- 
uTs va'. 1/ios. 'I".-ir\ 'x"T> n.ažuma 
sutiko kariauti tik kazokų srity- 
je. 

RADIKALAI BOMBAR- 
DUOJA LINKSMI- 

NINKUS T 

Madridas, vasario \~ d. — 

Kaip pranešama via iš Barcelo- 
nos, sindikalistai latrai pakenkė 
ten užvavėninėms procesijoms; 
tomis gatvėmis, kur kaukėmis 

!;".)sifais; proivsininkai ketino ei- 
jti. j re padėjo dvyliką 'b omini. Ke- 
jli vyni. kurie iš šiniirktyriių 
Išmirkštė ėdančius skysčius mo- 

terims ant drabužiu. tapo suareš- 
tuoti. Kiti turėjo vadžias ir. pri- 

Įtykojc >rie papuošto gėlėmis ve- 

ržimo, stengėsi užmesti kilpa ant 
1 kaklo važiuojančioms moterims 
J ir nutraukti jas žemėn; šitokiu 

įbildu kelios moterys smagiai 
! susižeidė. 

Karalius tariasi apie 
] Barcaloną 

'* 

r 
Karal'rts Alfonsas atydžiai šo- 

ka nuotikitis Barcelonrtje; j i* pa- 
siuntė speciali pakvietimą kari- 
niam to miesto novernorui. kuris 
atv ko čia šiandien ir ilgai kal- 
bėjosi su karaliumi; Nors nėra 
žinoma apie ką kalbėjo, bet spė- 
jama. ly'ul tas turėjo labai -'ide- 

jle .svarbą. 

I BAKER UŽGINA PRANE- 
ŠIMAMS, KAD JIS 

REZIGNUOS. 

Washington, vasario \~ d. — 

j Karės sekretorius Uaker nema- 

no rezignuoti del \Yilsono kivir- 
1 
čiu su !.ausiniu. Šiandien jis per 

I skaitęs kelis laikraščių straips- 
nius apie jo galimumą rezignuo- 
ti. ])asakė, kad tu* pranešimai ne- 

| turi pamate^ 
\ i s labiaus pradedama many- 

ti. kad prezidentas T.ausinio v:e- 

jtą pasiūlius d ai ja r užimančiam 

j valdybės sekretoriaus vietą 
į l'rank L. Polk. 

| POINCARE ŠIANDIEN 
ATSISVEIKINO SU 

KABINETU. 
» 

Paryžius, vasario 17 d. Prė- 

j zidentas Poineare. kuris rytoj pa- 
: vos savo \viotą išrinktam prc/.i- 
J lentui Descbanet. šiandien atsi- 
I sveikino su kabinetu. 

WESTSIDIEČIAI NUPIR- 
KO L. BONU UŽ $10 300 

Chicugo, 111., vasario 18 d, — 

\ akV; MeConnicko svetainėje 500 
susirinkusiu lietuviu išmoko Lie- 
tuvos IV -niĮ už $10.300. Kalbėjo p. 
Ha.iib/.iunas. maj- Žadeikis ir keJi 
svetimtaučiai angliškai. Labai .cr i- 

ž.ią kalbą pasakė teisėjas l'aret. 

A.ae Chicagoje ir 
dd "Apielinkeje. — 

šiandien nenusistovėjęs ir šal- 
tesnis. gal su sniegu'. Ketverge 
ne.iusistovėjęs. 

Saulėtekis, 6:42 vai. ryto; 
Saulėleidis. 5:2~ vai .vale. 
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA IR 
CHlCAGOS LIETUVIAI. 

Šios didžiosios sėdybos • etuviai, pa- 
skelbus Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų va- 

jų, vis laukė Lietuvos Finansinės Misijos 
pribuvimo.- Tiesa, išlengvo gerŲ noru tė- 
vynainiai pirko Bonus, bet, taip sakant, 
stambiuosius šuvius paliko tolesniam lai- 
kui, — kada pasigirs Lietuvos Pasiuntinių 
balsas. 

Štai vasario 15 d. Lietuvos Fin. Misi- 
ja—Jonas Vileišis, Majoras Poviias Žadei- 
kis ir Jonas Žilius — pribuvo Chicagon. 
Chicagiečiai gražiai sutiko garbingus sve- 
čius ir tą pačią dieną surengė jiems priėmi- 
mo susirinkimą 8 Regiment Armory salėje 
ir vakare bankietą Auditorium viešbutyje. 

Tiesiog reikia stebėt'es ir to nenuosek- 
lumo, Kurio viešpatavo tuose iškilmingose 
susirinkimuose.—Pirmajame, kur buvo su- 

sirinkę apie 3.000 lietuvių, troškusių išgirsti, 
kiek galima plačiau, Lietuvos Pasiuntinius 
apie Lietuvą, ir lietuvių reikalus, apie 2-3 
valandas kalbėjo anglai, kurių kalbų, — 

reikia manyti, — didžiuma publikos nesu- 

prato. Tie kalbėtojai užėmė geriausią lai- 
ką—kada pubKVa (o kartu ir Misijos na- 

riai) privargo, tuomet perstatė kalbėti Lie- 
tuvos Pasiuntinius- r 

Ištiesų veikia stebėties iš tokio keisto 
ir tiesiog nesąmoningo to susirinkimo ren- 

gėjų suruoštos tvarkom. Nežinia, kas jiems 
rūpėjo — ar kokis ten politikavimas ar 

kiti dalykai. Juk pilnai butu pakakę mies- 
to atstovo ir.kitų "žymių" anglų trumpų 
pasveikinimų, o ne ilgų "spyčių". Publika 
nesurado to, kotikėjosi, — tode! ir Bonų 
pardavinėjimas buvo visai silpnas- 

Bankiete įvyko Kitas nenuoseklumas- 
— Tenai buvo susirinkę karštesniaji, o kar- 
tu ir turtingesnieji lietuviai, kurie jau iš 
namų buvo pasiruošę pirkti Lietuvos Bo- 
nų. Bet čia niekas neparagino. Skambus 
-jautrus p. St. Šimkaus balsas, kviečiantis 
pirkti Bonus, pasiliko balsu "tyrlaukiuose". 
Ir tas atsitko todėl, kad vakaro vedėjas, 
"nekuriems" patariant, "nematė reikalo'! ir 
"progos" kviesti susirinkusius pokilin prie 
Bonų pirkimo. 

! Buvo kalbėta apie Lietuvos Valstybę 
ir apie Lietuvos Pasiuntinių pagerbimą,— 
bet, juk, didžiausiu jų pagerbimu butų 
buvę nupirkimas Bonų bent už 30-50,000 

I dolarių. — Reikia manyti, kad nesmagiai 
'jautėsi garbus Svečiai, kurių svarbiausias 
'siekis ir troškimas—kuod augiausiai išpar- 
duoti Bonų, nežiūrint kur tas nebūtų da- 
irom a- 

Vasario 1G d. Misijos Pirmininkas Jo- 
nas Vileišis ir Majoras Povilas Žadeikis. 
kalbėjo miesto dalyj Town of Lake (su- 
lyg marštruto), kur gražiame Peoples Te- 
atre buvo susirinkę apie 2,300 žmonių. Čia 
tapo išpirkta Bonų už 20,500 dolarių. Tai 

| labai gražus darbas ir puikus pavyzdis 
|Town of Lake lietuvių. 
I Tą patį vakarą g- Jonas Vileišis kal- 
bėjo "Mildos1' teatre (Bridegeport), kur 
buvo parengtas Lietuvos Nęprigulmybes 
Šventės apvaikščiosimas Bonų čionai par- 
duota vidutiniškai. 

Taip-tai Lietuvos pasiuntiniai praleido 
pirmutines dvi dienas tarpe Chicagos lie- 
tuviu. 

4- 

Mėnesis tam atgal pramoninių preziden- 
tų konferencija patarė įsteigti pastovius pra 

moninius teismus darbo ginčams rišti. Dabar 
tais pačiais pamatais senatorius Kenyon 
siųlo pieną. VienoK jis reikalauja vieno 
dalyko. Harį pramonės prezidentų konfe- 
rencija ignoravo. Jis sako, kad negalima 
turėti tinkamų pramoninių teismų neįstei- 

igus pirma kokių pramoninių įstatymų. Tai- 
jgi jis ragina, kad darbdavių ir darbininkų 
grupės išdirbtų tam tikrą pramonės įstaty- 
mų sistemą; šitie įstatymai, kaip jis sako, 
turi remtis/aštuonių valandų diena, pra- 
gyvenamaja užmokestimi ir surinktinių de- 
rybų teise. 

\ 
9 

Pabaigoje 1919 m. Vikontas Grey su- 

grįžo atgal Anglijon. Atvažiavęs kaipo 
Anglijos ambasadorius ir išbuvęs Washing- 
tone kelis mėnesius, jis negavo progos sa- 
vo ingaiioįamų raštų inteikti prezidentui. 
Amerikos konstitucija sako, kad preziden- 
tas "turi priimti ambasadorius ir viešu? mi- 
nisterius įmanomai trumpu laiku; bet, nors 

prezidentas .vilson, beabejo, norėjo priimti 
lordą Grey, negalėjo to padaryti: ar gal 

! bijojo, kad neišeitų į aikštę jo* padėtis. Tai- 
jgi lordas Grey, nenorėdamas matyti, kad 
[išeitų į aikštę nemandagumas, ar fizinė ne- 
i gale, sugrįžo Londonan. 

i Geriausi Anglijos žinovai sako, kad 
Anglija yra subankrutijusi, arba jei dar nė- 
ra subankrutijusi, tai toli nuėjus tuomi ne- 

laimingu geliu. Lordo Northcliffes brolis, 
į lordas Rothermere laikraštiniame straips- 
įnyj sako, kad Anglija dabar mokestimis 
i nesurenka nei pusės to, kas pai kas metai 
'reikia išmokėti; ir jis priduria, kad ji ne- 

gali surinkti reikalaujamts sumos. Jo nuo- 

jmone, vienintelė viltis yra likus tik didė- 
liame taupume; jis sako, kad Anglija ka- 
rei pasibaigUo, leidžia pinigus be jokio at- 

jsižiurėjimo, kaip pasigėręs jūreivis. 

Pastabos 
Išvados. 

v : 

Pirmas apkaltinimas pa- 
gal šnipystės apkaltinimą po 
musių pertraukai yra ti 1 jų 
socialistų byloje Cyracuse'- 
uose. Svarbu pastebėti ap- 
kaltinimo būdas, kadangi 
byla parodo, kaip maistinis 
įstatymas gali veikti, kuo- 
met šalis jau nekariauja- 
Trys čia gimusieji piliečiai 
—Steene, Hotze ir Preston 
—buvo pašaukti tieson už 
dalinimą apskelbimo, skel- 
biančio protesto susirinkimą 
prieš politinių kalinu kali- 
nimą. Kaltinamieji atrasta 
kaltais pagal keturis punk- 
tus : suokalbis, maištingos 
litąrąturos platinimas, kurs- 

i tymas ir kėlimas pasiprieši- 
nimo valdžiai ir šalies gink-1 
luotų pajiegų išniekinimas 
bei trukdymas kareivių ėmi- 
mo- Kaltinamieji pasiųsta 
kalėjiman pusantrų metų 
laikui. I 

j Literatūra,_ kurią Steene, 
i Hotze ir Preston dalino, su- 

j sidėjo daugiausiai Iš apipa- 
|sakojimo tų kankynių, ku- 
1 rias politiniai kaliniai ken- 
čia baudžiamąjame batali- 
jone. Tokius pat aprašy- 
mus kongresininkai siunti- 
nėjo valdiškuose kon-1 
"veltuose. Taigi nubau- j dimas šitų trijų vyrų pa-j 
|rodo, kad įstatymai, išleisti! 
I vienu istorijos laiku, gali bu 
ti panaudoti visai kitokiu 
tikslu: nubaudimui žmonių 
už jų žmoniškumo jausmus. 

I 
! Vikonto Grey laiškas pa-| 
darė gilų įspūdį Washingto j 

: ne- Kiekvienas senatorius, 
aiškina jį savaip. Demokra-1 
tai Pomerene'o rųšies mato1 

jame priedinį argumentą 
nusileidimui; didžiuma res- 

i 
publikonų piiinia jį kaipo 
aiškų pripažinimą senato- 
riaus Lodge'o programo. 
Grey'o laiškas neužginčija- 
mai sustiprina visą Lodge'o 
programą. Galima' manyti, 
kad respublikonai laikysis1 
jo be jokių nusileidimų. I 

Lietuvos Laisv3s Paskola. 
■■ f 

Pdskulos Bėgis. 
Lietuvos Laisvės Paskola duba r 

jau baigiama organizuoti. Dar yrą 
gerokas skaitlius, kolonijų, kuriose 
nėra suorganizuotą Paskolos sto- 

čių, bet tai vis mažesnės kolonijos. 
Didesnėse kolonijose jau veikia 

stoljs, kitose kolonijose net po ke- 
lias stotis- 

Tiesą, dar u/, bonus pinigų suly- 
ginamai ueperdaugiausiai prisiun- 
čiama, bet visgi jau gana gerokai 
inplaukia kasdien- 

Misija prašo visų veikėjų pasis- 
kubinti. jnk negalime šio darbo už- 

tęsti. Pinigai reikalingi Lietuviy da- 
bar. 

Pinigų siuntimas• 
Lietuvos Misija Ame-ikoje nu- 

kentėjusiems nuo karės persiunčia 
pašaipiu Kas nori savo tėvams, bro- 
liams ar šiaip giminėms pasiusti pa 
šalpos, tam misija patarnauja. Kas 
nori pasiusti, laį pirmiau laišku už- 
klausia Misijos apie pinigų kursą. 
Misija iš to nedaro sau pelno, bet 
tik patarnauja žmonėms, kurio šel- 
pia savo gimines- I a!pgi ir agentai 
ui pasiteirauja apie kursą. 

Dar, apie srioviškumus. 
Misija gauna laiškų nuo neku- 

riu veikėjų, kad ji favorizuoja ar 

vienai ar kitai sriovei* kad jos in- 
formacijų Biuras kurtais šališkus 
pranešimus padaro. Čia turime pa- 
aiškinti, kad Misija netarnauja jo- 
kiai sriovei- jokiai partijai, bet tik 
lietuviams- Visi lietuviai, kokių pa- 
žvalgų nei butų bi tik jie stovi uav 
Lietuvos valstybę, už Lietuvos ne- 

prigulmybę, Misijai yra lygiai geri. 
Misija eina tiktai prieš skelbimą ik- 

teisingų faktų apie Lietuvos valsty- 
bę• uepįurint kas juos nei skelbtų. Ot 
ant sito pamato, ir daromi užmeti- 
mai Misijai. Misija nori ir stengiasi 
išaiškinti tuos grynai valstybinius 
reikalus, gi nekivrie saiko, kad t'ai 
sriovinis šališkumas- Bet Lietuvos 
Misija kaip ir kiekvienas žmogus 
gerai žino- 'kad niekas ir niekados 
visiems neintiko. Tad jei kas Misi- 
jos Informacijos biuro pranešimus 
kitaip suprato, tai dabar prašomi tą 
supratimą pakeisti ir j Misiją žiūrė- 
ti, kaipo j grynai valstybine įstaigą. 

Misijos Darbai. 
Iki šiol Misi/a jau nuveikė daug 

darbo- Suorganizavimas darbininko 
štabo nelengvas darbas. Dabar vei- 
kia šie Misijos pamatiniai skyriai. 
1) Lietuvos bonų platinimo arba 
Paskolos skyrius- 2) Lietuvos Mi- 
nijos Informacijų biuras iš kųr išei- 
na įvairiausios informacijos įvai- 
riausiuose reikaluose. 3) Pinigų per 
siuntimo skyrius kuris rūpinasi tik j 
persiųsti piniginę pašalpą Lietuvą-1 
ie gyvenantiems- 4) Lietuvos 4argų 
skyrius, kuris ''rūpinasi kariuome- 
nės reikalais. Prie to dar iždininkas 
priima persiuntimui Lietuvon įvai- 
rias aukas labdaringiems tikslams. 
Politinis skyrius /"a Washingt< ne. 

,Butų labai gerai, kad rašydami Mi- 
sijon ant .konverto nurodytumėte, ir 
skyrius, tuomet daug parankiau ir 
greiči'au atsakymus susilauktumėt- 

Pati Misiją, visi tris nariai šią sa-' 

vaitg lankosi Vakaruose- tai yra 
Chicagoje- bet tuojau grįž atgal, nes 

šimtai reikalų yra Ne\v Yorke ir 
\Yashingtone. 

Liet. Misijos Inform• Biuras. 

Lietuvos Laisves Paskolos Ūžgirimas. 
Vasario 10 ir n dienose Įvy- 

ko PitUburge Katalikų Federaci- 
jos atstovų susirinkimas. Vasa- 
rio 11 dieną po piet i posėdi bu- 
vo atsilankęs Lietuvos atstovas 

J. Vileišis, kursai Lietuvos Vals- 
tybės vardu ilgesnėj prakalboj 
išreiškė kataliku organizacijoms 
padėką už visą jų atliekant dar- 
bą Lietuvos \ alstybės statyme ir 
jų visokiariopą ipagelbą. nukentė- 
jusiems nuo karo. Savo prakal- 
boje J. V ileišis nurodinėjo, jog 
prie dabartinių aplinkybių rei- 
kalingas yra sutarV.inas darbas 
visų srovių, kurios stovi už Lie- 
tuvos nepriklausomybę ir jog nė 
viena atskira partija Lietuvoje 
šiuo momentu neg J i drjsti imti 
vadovavimo išimtinai ant savęs 
Lietuvos valstybės kuriamajame 
darbe. Xė viena partija nėra 
dabar dar taip stipri ir stojus 
darban viena partija sumažintų 
aktivumą visų kitų, kurios stovi 
lygiu -budu nž Lietuvos nepri- 

klausom yby. 
Neątsižiurint j partijinius sky- 

riiT.us reikia surasti bendra el- 

gimosi linija, kuri 'butu priimti- 
na visoms grupėms, kuiios ko- 
voja už Lietuvos Valstybės ne- 

priklausomybę. 
Tuo keliu tuo tarpu bando ei- 

ti Lietuvos valdžia, toksai ta- 

kas lygiu 'uuuu' vedamas ir Lie- 
tuvos atstovybės Amerikoje. Ei- 
ti tuo taku nėra lengva tarp 
smagiai įsivyravusiu čion partiji-1 
nių ginčų, bet kito tako nėra. I 

Lietuvos atstovo 1 kalba buvo 
priimta gausiu delnų plojimu.' 
Katalikų Federacija tolimesniai. 
savo posėdyje užgyrė Lietuvos' 
Laisvės paskoląi, pasižadėdama 
j;j remti. Buvo paskui padary- 
ta keletą -pastabų delei ko, kas 
reikia padaryti, kad paskola ei- 
tų sparčiai, bet pamatinai vi- 
si buvo už paskolos rėmimą, 

Lietuvos Misijos, 
Informacijos Skyrius. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
.MAŽOJOJ LIETUVOJ. 

Iš tikrų šaltinių mums praneša, * 

kad Mažojoj Lietuvoj įvyko susi- 
rėmimų vokiečių kariuomenės su vo 

kiečiais bermontininkais- Yra nu- 

kautų ir sužeistų. Nukentėjo ir gy- 

ventojų. 
Visoj Mažoj Lietuvoj pfasidėjo 

plėšimai ir užpuldinėjimai.1 Žmo- 
nės 'kelia trukšmą, reikalauja paša- 
linti vokiečius bermontininkus ir 
laukia ateinant lietuvių- 

SUŽEISTA ŠIRVITŲ KOMEN- 
DANTAS. 

Strzeky Nadniemanskie iš pasalų 
punktai sužeidė Širvifttų komendan 
tą, karininką Jonavičių- kai jis vie- 
nas važiavo iš Jonavos į Veprius. 
Lenkai jo nekentė už tai, kad jis 
persekiojo spekulentus ir kad leido 
vietos žmonėms organizuotis į šau- 
lių būrius ir gintis nuo Legioninkų 
plėšikų ir "stčelčų." 

REIKALAI SU LENKAIS- 

Mums praneša, kad šiomis dieno 
mis lenkai Seinų apskrity labai pra- 
dėję persekiot lietuvius. 28 seinu- 
nus suėmė ir išvežė j Suvalkus už 
tai- kad jie nenorėję padėt lenkų 
žandarams dalyt žmonėms rekvizi- 
cijas. 

Suvalkuose esąs badas ir dide- 
lis žmonių ir kareivi jos bruzdėji- 
mas. Buvę surėmimų su milicija- 

GENERALINIO ŠTABO PRA- 
NEŠIMAS. 

1919 m. XU. 18. * 

Dtrm ontin i n k u f'ron tas 

{S 

Vokiečių Bermontininkų plėšikų 
gaujos višai išvytos iŠ Didžiosios 
Lietuvos. Musų kariuomenė visais 
punktais atėjo Į .Mažosios Lietuvos 
sieną. 

Bolševikų frontas ramus. 

Generolas Leitenantas Nastopka. \ ( 

LAčtONIS P1VOS VALSC. 

Gruodžio 20 d., gvventojai išvijo 
2 logioninku- atėjusiu turto rašyti, 
Bet 21 d- atvyko jų 12 ir ėmė gvvcn 
tojus plėšti. Atėmė net Kalėdoms 
keptą duoną. 

FRONTO PADĖTIS. 

Mums praneša- kad sausio 3 d. 
lenkų kariuomenė paėmusi Dina- 
barką. Musų kariuomenė stovinti 
senoje linijoj. 

Keli Valdymo Principai. 
(Pabaiga). 

IV. 
Įsakydamas Viršininkas, remia 

si žiniomis. Kariuomenę valdyti 
r*ikia turėti žinių apie priešą ir 
karo teatro apyatovas. Autori- 

taiingas viršininko valios reiš- 
kunasis ir remiasi tuo, kad jam 
geriau, kaip valdomiesiems, ži- 
įiūmos momento apyštovos. 
II Žinių gausumas ir mokėjimas 

jJTniiu protingai naudotis reiškiasi 

Vartomųjų darbuotės .va^lovavi- 
ifle. Aukštesnieji Vadai koncen- 

truoja kariuomenę svarbiausiuo- 
se strategijos kryptyse ir organi- 
zuoja kovos tvarką, grupudda- 
rt)i armijos dalit> vietose ir duo- 
dami kautynių uždaviniui;. Že- 

mesnieji vadai, dėdami savo ener 

giją ir iniciatyvą, gaunamuosius 
uždavinius realizuoja žmonėse, o 

jie jau išdavas gimdo. 

V 

Priešui artėjant, žemesnes in- 

stancijos vis giliau ir giliau Įei- 
na Į kuriamą sferą. Del šios prie 
žastięs kariuomenės valdymas ne 

gali buti griežtai p<ktuojamas iš 

augšto, kada jau pėstininkai žai- 
bu1; i priešu kaujasi. Pradžia 
ginkluotos su priešu imtynės 
leidžia ir žemesniems viršinin- 

kams. savo inLiatyvą pareikšti. 

Smulkmenų rodymas kautynė- 
se neduoda geru j>asekmiij. že- 
mesniems vadams ginklo varto- 

jime apystova geriau, kaip kam 
nors kitam nujaučiama. O ka- 

ireiviains kautynių uždavinys iš- 

a'.iksto turi būti įkvėptas auklė- 
jant, mokant. 

{sakymas, kuris paeina iš ne- 

tikro apystovų susipratimo, turi 
formales įsakymo reikšmes su 

l;»:ku ir parašais, bet neturi jis 
nei vidujinei svaros, nei autori- 
f.tes, kuris gimdo tik tvirtus mo 

menlo suprautimas ir jo įkainavi- 
mas. Jei veikimo apystovos val- 
domiesiems geriau, kaip viršinin 
kui, žinomos ir nežiūrint j tai, 
viršininkas vi^stik pretenduoja va' 
dovauti detalėmis, valdymas iery- 
ja biurokratini ;>ol>uUj su visais 
j;> minusais. Kariuomenė tokiu 
viršininku nepasitiki,, ios veiki- 

'ma- gauna bespalvį b_J;į ir iu- 

r 

.\a pasiryžimas, kuris vieiras tik 
ir tiesia kelia į laimėjimą. Kube- 

1 z.ius tarp valdymo viršumu ir I 

šaknų miacižtyvob turi eiti per | 
įvauias veikiar^ias armijos ins- 

tancijai. 

Karų istorijos rodo daugybę' 
pavyzdžių, įuir duodamieji įsaky- į 
inai neturėdavo jokios vertes, i 

Stai pora liti ropos karo vaizdelių: 1 

1916 m. liepos mėnesi į rytų I 
šiaurę nuo Gahėo Galicijoj, apie , 

vieną kauną, frontas turėjo bu-, 
kaus kampo vaizdą. Viena li- j 
nija ėjo j šiaurę, kita į pietų va- i 
karus. Pačiame kampe buvo ap- 
kasų apkasais, vielų vielomis, ir 
kulkosvaidžiais susitprintas aus- 

trų kaimas. iG korpuso vadas 
įsakė savo korpusui 5 vai. rytą 
tą kaimą paimti. Šiek tiek pra- 
švitus, pradėjo artilerija griauti. 
Apkasai nuo apkasų .buvo 8oX- 
iooX. Artilerija negalėjo ugnies 
vėsulos kelti. 5 vai. baigiantis, 
austrų vielų tvoros buvo dar api 
sveikos, kulkosvaidžiai savo guvš- 
tose 'budėjo 185 p. 2 bataliono 

Įvadas iš* apkasų prieš ataka te- 
lefonu pranešė pulko vadui: 

—Priešo pozicija sveika, j ata- 
ką'' eiti negalim: prieš mus mir- 
tie.-* taškas.. 

Korpusg vidas savo Įsakymą 
pakartojo. vai. išėjo grandinė. 
Grandinę sekė, ir visas austrų 

kulkos vaidilai pakirtu. Visas kor 
pusas iy\ kim. barely žuvo, o 

austrai kaip buvę, liko. 

Kiek veliaų tame pačiame lron 

te ties 47 divizijos baru austrai 

nejučiomis nakti pasitraukė. An- 
ksti rytį žvalgams pranešus, di- 
vizijos vad. 3 įsakė eiti pirmyn 
grandine. Grandinė iš apkasų, 
islipusi tolumoj 15 klm., nei vie- 
no šovinio nepatikę, tvarkingai 
žygiavo link Zolotoja Lipa upės. 

'i'ckiu netikusiu įsakymu ka- 
re duodama daugiau, yegu įsa- 
kymu- atatinkamų laikui ir apy- 
s Lovoms. 

Nereikia tečiau manyti, kad 
augštesnėms valdyboms visai ne 

reikia kištis j puolančiųjų dalių 
veikimą. Esti momentų,- kad iš 
šalies "geriaiui matyti". Kaikada 
priešo ugnis sielos lygsvani iš- 
dildo ir tada apystovos žmonių 
akyse atžagariomis rodos. Euro 
pos kare rusų būreliai 10—16 

i'monių imdavo kautynes 3—-jooo 
austrų į belaisvę,- tokie pat vo- 

kiečių ir austrų būreliai i.nda- 
vo tūkstančius rusų. Yra kau- 
tynėse valandėlės, kada reikia 
mažiausio pasipriešinimo arba 
menkiausio spustelėjimo, kad 
tikslą pasiekti, bet veikiantieji 
to nematydami, dainai neištesė- 
ja. J okie momentai dažnai tik 
iš šalies matomi. 

Bendrai imant veikiantiems 
reikia leisti savystoviai, laisvai' 
elgtis. Direktyvos pageidauja- 

^ mos tik tiek, kiek reikia regu- 
liuoti visos operacijos veikimus.! 
Valdymo sunkenybė ir yra ta, 
kad reikia rišti skubotai^ duoda- 
muose įsakymuose uždavinio 
griežtumu ir jo darymo budą. 

VI. 
) 

Užpakalyj kariuomenė gyvena 
griežtą kolektyvi gyvenimą: as- 

muo asmeniui taikosi, ir gyve- 
nimo darbuotė eina ii augšto nu- 

rodytu keliu. Kautynėse kolek- 
tyvumas užleidžia vietą indivi- 
dualiniu!: čia svarbu :ie nurody- 
mas iš augšto, bet paties veiki- 
mas. Todėl ir sakoma, kad 
"augitosios karo tarybos"' idėja 

; —turėtų kiekvieną minutę patarė- 
jus—pavojinga strategijai ir pra- j 

! žutinga taktikai. Kovos lauke 
'esti dm apsireiškimu: vadus nuo- 

hat ima pagunda vadovauti iš 
; už savo akiraįčio kautynių eigą,' 
j nors jos ir d'deliausiuose žemės 
'plotuos eitu, ir žemesnieji vadai, 
Į vartodami lauko ryšius, užmerk- 

Įdami akis j kaulinių eigą, daž- 
nai klausia vyresniojo viršininko 
"tikrų nurodymų" ar "patarimų". 
Pirmąjį apsireiškimą reikia neig- ■ 

ti, anirąįį dar labiau. Žili kar-j 
vedž'ai, kaip Suvorovas, sakyda- 

I <o; * t&ffl 

—Vietoje kiekvienas apystovas 
geriau sprendžia. — lr šiandien 
tą kovos taisykle dar aiškiau rei- 
klu pabrėžti. 

Pavojus kariuomenei delei va- 

du sau nepasitikėjimo, didelis. 
Viena tik gali buti taisyklė: Va-( 
das, nebijodamas atsakomybės, 
visokiose net ir sunkiausiose ap- 
linkybėse, save aukuodamas, tu- 
ri siekti duotojo uždavinio, ne- 

laukdamas smulkmenų nurody- 
mų. 

Vii. 

Senovės ko\ u laukuose priešą 
stebėjo patys vadai. Daugely j 
kovu laukiuose ir šiandien dar 
nurodomi kalnai iš kur jie valdė 
kautynes ir priešą stebėjo. 

Šiandien technika išsklaido ar- 

mijas kautynėms; -* ilgiausius frou 
tus ir jas verčia vietoje taikytis, 
slėptis. Atviras prieš stebėji- 
mas daug kartų pasunkėjo. Bet 
ir Eurqpos 1914—1919 m. karų 
iš specialiai įtaisytų žiufyklų- 
stebėjimų įpunktii divizijų ir pul- 
ku vadai kautynių eigą sekda- 
vo. Arčiau matyfi priešą, toliau 
savo veikimą numatyti. 

Vaciams nutolus- 111110 priešaki- 
nm dalių, aiškiau tariant, nuo 

grandinių uevisada yra giilim.vbė 
asmeniniai priešą stebėti. Bet 
tą stebėjimą šiaųdicu galima at- 

likti techniko- k-r 1 i 11 Irain nripšn 

fronte (žvalgai—telefonas), taip 
ir jo užpakalyj (orlaiviai, šni- 
pai ir 1.1.) Priešiį reik nuolat 
sekti. 

VIII. 
Nei taktika, nei lauko statutas 

ned&oda to gyvo kovos veiksmu, 
taisyklių objekto, kurį duoda ka- 
ras — gyvą priešą s" valia ir jie- 
ga, (priešą, su kuriuo reikia kau- 
tis iki jo valia ir jiega netampa 
sulaužytos. Karo eiga gimdo 
naujas apystovas, kurios bc pa- 
sigailėjimo griauna iš anksto nu- 

statytus sumanymus. Todėl rei- 
kalaujama visŲ: nuo grandinės 
kareivio iki vyriausiojo Vado vi- 
sur ir visada reikšti pilną ir sa- 

vvstovų asmens veikimą, dedant 
visas proto ir fizikos jiegas. Įsa- 
kymai'iš a; ksto duoda tik užda- 
vinį, kuri vietoj vykdo kiekvie- 
no asmens valios. Bet tiems už- 
daviniams daryti, savo tikslo siek 
ti. reikia reikalauti pasiryžimo ir 
pildymo. Visi ir vyriausioji val- 
dyba ir eilinis kareivis — turi vi- 
sada suprasti, kad apsileidimas 
ir neveikimas teikia kur kas di- 
desnę atsakomybę, negu (del ne- 

mokėjimo) klaidingas veikimas. 
Jei tuo keliu vedama armija, 

jos visus gyvosios jiegos liejasi 
i kautynes ji laimėja. 
Karininkas Laurynaitis Jonas, 
Karo aviacijos m-los taktikos niu 
k \ f-rii-iv; 



Sveikame Kune-Sveikas Protas. 
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MAUDYNĖ. 

Vanduo iki savo valomos 
ypatybės pats savaimi išgydo 
daugybę ligų. Tai ištikro vienas 
svarbiausiu gydančių veiksnių, 
kokie yra žinomi. Kaipo įmo- 
nė "palaikymui sveikatos, ar at- 

grieb. .nii prarastos sveikatoj 
vanduo užimi; tokią pat vietą, 
kaip ir tyras oras, ar mar.kšty- 
nės. Tinkama maudynės rųšis, 
tyras oras ir kasdieninis išsiman 
kštinimas apsaugos nuo daugy- 
bės ligų, kuriomis žmonės ser- 

Lra. 

Odoj O yra suvirs trys milijo- 
nai skylei i ų ir daug šimtu tūks- 
tančių aliejinių gilių. Sitų sky- 
lėlių pareiga yra išvaryti iš ku-i 
110 nevalumus ir šituo žvilgsniu! 
oda atlieka tiį pačią funkciją, ką Į 
ir inkstai. Jei odos skylutės 
veiktų kaip reikia,• tai inkstų li- 
gų butų kur kas mažiau. Užsi- 
kimšę skylutės yra veisliausia 
kraujo ir odos ligu versme. Jei 
nutejptume odą lekų ar degutu ir 

/tokiu budu aklinai uždarytume 
odos skylutes, tai mirtis atsitik- 

ėtu trumpu laiku; taigi švarumas 
^ra kasdieninė priedermė. Beto, 
kad oda yra giliniu organu, ji dar 
yra dirksnių organai, būdama pil- 
na mažyčių kranteliu, turinčių 
nervų galūnes, esančias pajauti- 
mo organais. Kaipo tokia oda 

•padaro didelę inteknię j apskritą 
sveikatą. Būdama nerviniu or- 

ganu, oda pajaučia sukrėtimus, 
prislegiančius ar paakstinančius 
visą kuną. Tai yra vienas išaiš- 

kinimų kodėl saito vandens mau- 

dynės turi stiprinančią vertę ir 
kodėl karšto vandens maudynė 
padaro slegiančią veikmę. 

Liuosas prakaitavimas yra bū- 
tinai reikalingas sveikatai. Pra- 
kaitavimas yra išsisunkimas skys 
čiaus paprastai vadinamo prakal- 
bu, kuriame esti visokia medžia- 
ga apimanti sodinį chloridą 
(druską), Įvairias riebalų rūgš- 
tis be rūgščius riebalus ir tulžį 
iš audinių." Jei skylutės yra už- 

kimštos ir prakaitas neišeina kaip 
reikia, tai sykį į 'savaitę reikia 
šijtai išsimaudyti, ar kiek rėčiaus 
nueiti garinėm »pirtin. Žmonės 

silpnomis širdimis turėtij varto- 

ti šiltas maudynes su dideliu at- 

sargumui. Karšto vandens veik- 
mė verčia kraują apleisti kuno 

paviršių ir padaro sukepimlį ma- 

žuose kraujo indeliuose, kas savo 

keliu apsunkina širdį. Jo veikmė, 
žinoma, sušvelnėja pas tuos, ku- 
rie karštai maudysis kelis kartus 

savaitėje, kaūangi paprotys su- 

stiprina organizmą blogoms veik- 

mėms atlankyti- Reikętii vartoti 

šiltas, ar geriaus drungnas 
vanduo. Reikia turėti otrenyj, 
kad maudynės, beto, kad jos ap- 
valo kiiną, veikia dar kaipo gy- 
domasis veiksnis, bet norint ap- 
turėti stiprinančią veikme, van- 

duo turi buti tiek šaltas, kad su- 

krėstų organizmą. 
\ėra nieko geresnio, kaip šalto 

vandens maudynė sykis Į sykį 
rytmečiais, tuojaus atsikėlus. 
Bet prieš eisiant į šaltą maudy- 
nę kūnas turi buti inkaitii:tas 

mankštyne ir geistinai iki pra- 
kaitavimo laipsnio Bet jei ka* 
nėra pratęs prie šalto vandens 

maudynės, tai reikia priprasti 
pamažu, kad sukrėtimas nebutu 

perdaug siriarbuis. Susilbrauky- 
mus kempe suslapinta šaitanu 

vandenyje yra vienu atgaivinan- 
čiu budu. Subraukyk pirma vie- 

ną ranką, paskui kitą; vieną ko- 

ją (paskui kitą: paskui krutinę, 
nugarą ir šonus. Braukyk grei- 
tai. Po to, paimk storą, šiurkštų 
rankšluosti ir ištrink kūną, kad 

jis atsidegtų. Šitokia maudynė 
paima vos kelias minu tas latko, o 

yra taip sustiprinanti, kad ji pa- 
daro daugiau tikrojo gerumo ne- 

gu koks vaistas imamas vidun. 
Reikia neužmiršti, kad subrau- 

kymas pa ištrynimui išsimaud- 
žius turi neapsakomą vertę svei- 
katai, nes tuomi atvaroma krau- 

jas į kujio ipaviršį ir užvedama 

gertis kraujo tekėjimas. Šaltos 

maudynės pagelbingii veikimą1 
galima tuojaus atjausti bebrau- 
kant kuną iki jis atsidega. Vie- 

toje kempinės galima vartoti šla- 

pią rankšluosti, jei kempinės nė- 

ra. Šitajp susi braukius kelis k£ir 
tus šaltu vandeniu galima eiti j 
šultiį vandenį be jokio nesmagu- 
mo. 

"LIETUVOS" KNYGYNE GAUNAMOS 
SEKANČIO TURINIO KNYGOS: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško daroę 
iaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ar.t ko jie lai 
kopi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c 

2. Valkata. Keturių veiksmų drama vaizdelis, Parašė K.. 

Vosylius, liukai verte J. J. Zoip. Si drama yra labai paikus vaiz- 
* dchs, kuris persta to turtingų žmonių nemielašįrdingumą ir 'žiau- 

rumą, o darbininkų nuliudimus, kentėjimus ir vargus. Kaina 35c. 
3. Expropriacija. Drama dviejuose veiksmuose penkiuose 

paveiksluose. Parašė A. P. Brazaitis. Ši drama yra g.'vna puiki, 
kurią galima lengvai skaityti ir jos mintį, aišjriai suprasti. Labai 

naudinga drama, ypač tiems, kurie nėra pratę lošti. Ją galima 
greit išmokti ir mažai mokintis lošėjams, ir savo užduotį gerai 
atlikti. Kaina. 10c. 

5. Independence for the Lithuanian nation by T. Norus and J. 
Žilius. Issued by Lithuanian Nationol Council in (J. S. of America. 
VVashington, D. C. Price 25" 

6. Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mokytojas J. Damijo- 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 

patiems perdavė mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c 
7. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziukai parašė Jnles Verne, 

lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų 'aikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos mūrininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomr labai žingeidus, 
kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilna! 
išsipildė. Šiądieninėįe karėej Vokiečiai ir Alicntai, tartum ant šio* 

apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 

torius, Julcs Verne, rasė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 

nų rasėj ui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio inatV 
išsipildys. Sita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių l-etuviškoje 
kalboje. Puslapių 211, kaina $i.or 

8. The frraternal Age. iiic rrofolcms of l'eace and the Kiglits 
of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe 
Amerikonu, kad susipažintų su muini ir mūsų tautos pageidavimais 
Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink save 

kaiminams amerikonams. Kaina I*? 
9. Dešimt metų Tautiniai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje 
rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek ym 
lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kifek lietuviai užima ket- 
virtainių IF.Ilių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra 
darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- 
kanto, Dr. Basanavičiaus, Vidtino, literatų dailininkų ir kitų žymii; 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. šalčius. Puslapių 99, kaina 25c 
Ta pati audimo ap-laruo^e ... 50c 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisUitimu. Pinigus siųsda- 
mi adresuokite: 

L I E T U V A / 

3253 Su. Morgan Street. CHICAGO, 1LL. 

IS GYVENIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SHENANDOAH, PA. 

Čionai, nors ir pavėluota- bet 
jau smarkiai pradėta organizuo- 
tis, rengtis prie darbo, prie Lie- 
tuvos Misijos .prięmimo; taipgi 
jau sudaryta ir Lietuvos Lais- 
vės Paskolos stotis. Valdybon 
jčjo šios ypatos: pirm. — A. K. 
Klimas, rašt. — P. V. Birštonas, 
iždin. — J. F. Brklickas. 

įmonių upas pakilęs ir mano- 

ma turėti geros pasekmės, nes 

visi lietuviai tautininkai ir katali- 
kai, dirba petys petin, tik socia- 
liai kaž-kuom neužsiganėdinę. 

Teko pastebėti vier.ame susirin- 
kime, kad renkant atstovus j vie- 
tiniu draugijų konferenciją, ban- 
dė įkalbėti tokių nesąmonių, kad 
tik suardžius viską, kad privedus 
prie nesusipratimo. Vienok, at- 
stovai žinodami "susipratusių" 
siekius, pradėtą danbą varė pir- 
myn. 

Gėda jums, kurie bandute keltį 
nesutikimą! G. Vargdienis. 

PITTSBURGH, PA. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 36-to 
skyriaus nariu atydai. 

t 
I Gerbiamieji nariai ir narės L. 
G. D. 36-to skyriaus,, malonėkite 
atsilankyti susirinkiman, kuris 
įvyks ketvirtą nedėldienį, vasa- 

rio 22 d. Lietuvių Piliečių name, 1 

27 }.i Penu Ave. Susirinkimas pra 
sklės 6 vai. vakare. Taipgi, malo-' 
nėsite atsilankyti visi kolektoriai, i 
Jiisų atsilankymas yra reikalin- 
gas, nes šiame susirinkime rei- 
kės apsvarstyti daug svarinu rei- 
kalų. Kartu atsiveskite prisira- 
šymui naujų narių. 

Kv. Komitetas. 

BRIDGEPORT, OONN. 
\ 

Lietuvių veikimas. Paskolos 
Bonų reikale. 

Šia savaitę beskaitydamas lie- 
tinių laikraščius, patėmijau stam 

bią klaidą, padarytą- 'kaslinjc sto- 
ties valdybos. Jau buvau rašęs 
apie tą dalyką, net keliuose laik- 
raščiuose, bet matyti, kad tas 

dalykas negana aiškus. Kad ne-' 

pakenkus paskolos darbui, ir ne- 

sukėlus tarpe žmonių abejonės, 1 

priverstas esmu dar pakartoti 
apie stoties valdybą. 

Sausio 19 d. j Vyk o Bridgepor- 
to lietuvių visuomenės susirinki- 
mas, kur j sušaukė Tautos ir Xe- 
prrgulmy-bės Fondų skyriai, pa- 
rapijos svetainėje, Park Apc. Da- 
lyvaujant dideliam skaičiui atsto- j 
vų nuo draugijų bei kuopų, o 

taipgi ir pavienių prisidėjusių ta- 
me reikale, likosi* išrinkta per 
slaptą niuba-lsavimą rtoties valdy- 
ba, i kurią pateko sekanti as- 

menys: Pirm. — P. Milerius, I 
vioe-uirm. — A. VpInėkU T r 

Į,pirm. — M. Kavaliauskas; raštin. 
— Juozas Ragickas, pavaduoto- 
jas — Aug. Sapiega: kasin. —J. 
L. Dulbis, kosos globėjai: gerb. 
kun. M. l'ankus ir R. Tamulėvi- 
cia. Ši komisija yra p'as mus 

vienintele kuri veikia Lietuvos 
Paskolos 7 

Jonų pardavinėjimo 
reikaluose. 

Ši komisija susideda iš sekan- 
čiu draugijų, bei kuopu: 

Dr-jos Šv. Jurgio K., Dr-jos 
j,Šv. Kazimiero, Dr-jos Lietuvos 
Jaunuomenes, Dr-jos D. L. Iv. 
Vytauto- Tautos Fondo skyriaus, 
Ncį.rigulmybčs Fondo skyriaus ir 
/'aug kitų. Tad rodosi, kad vi- 
siems turėtu but aišku komite o 

tikrumas, nes j's turi užtikrinįmų 
iš Lietuvos Misijos, Centro raš- 
tinės- veikli po JjriiJgeporto ko- 
loniją, pardavinėjime Bonų. 

Komisijos veikimas sekantis.] 
Sausio 28 d. turėjo antrą susi-j rinkimą, kuriame nutarė, tarp ki-j 
tų nutarimų sekančius. 1) Kad j stoties valdyba pareikalautų iš' 
Centro, sulbskripeijų knygučių, ir 
kitų reikalingų dalykų prie par- 
davinėjimo Lietuvos Paskolos 
Bonų. 2) Kad kreiptis pas /y-j 

ai! žymesnias y patas, kad jie pa- 
agituotų savuosius prie pirkimo 
Bonų. 3) Priimti Lietuvos Misi- 

ją iškilmingai. 4) Kad išrinktas 

komisijos kasininkas, Juozas L. 
Dulibis pasistatytų privatišką 
kauciją $10,000.00. 5) Priskirta 
centralė stotis pas kasininką—j. 
L. Dulbj, dffice, 11 Woiler PI., 
Bridgeport. Vasario 5 d. laikė 

susirinkimą, kuriame raštininkas 

pranešė, kad reikalauti dalykai 
jau yra gauti. Komisijų rapor- 
tai užgirti. Prcsos komisijos ra- 

portas užgirtas, ylpač p. p. M. 
Yaleokhttės ir J. Plokščiutės, ku- 
rios parašė j ilgių laikraščius 

•žinutę, apie koniu..J veikimą, 
ir apie pačią Misiją, Jjittų la- 
'bai geistina, kad ir daugiaus lie- 

tuvaičių prisidėtų prie Tautos 
darbu. Nei draugijos, nei pa- 
vienės nenori darbuotis. Dar 
'kartą kviečiame, kaip moterų- 
taip ir įyierginų imti dalyvavimą 
tame. 'darbe, nes paskui bus sar- 

mata. 

Daugumas žmonių nori žinoti 
Stoties Valdybos antrašus, tat 
čia paduodu. 

Pirm. — P. Milerius,— 587 
Broad St., rast. — J. Ragickas— 
36 įSummer St., Kasiniu. — J. L. 1 

'Dul'bis, 1-11 \Vollcr PI. Pasko- 
los Bonų stotis — 11 Woller PI. 
Kasos globėjai: kun. M. A. Pan- 
kus, — 443 Park A ve- Pas jį ga- 
lima užsirašyti Lietuvos Pasko- 
los Bonu. Kitų valdybos narių 
dėti antrašus, nepriskaitau reika- 
lo. Pas šią komisiją gausite vi- 
sokias informacijas ir patarimus. 
Lai nesiranda nei vieno lietuvio, 
kuris nebūtų pirkus Lietuvos Pa- 
skolos Bonų. 

Presos Komis. Narys, J. J. Š. 

HOCilES.TER, N. Y 

Broliai, laikas intnybčn. 

'Nenfalonu, kad fanpe Roehesterio 
lietuvių trūksta vienybės šiame svar 

biaine momente. 'Gerbiamieji, visus 
savo asmeninius ibei partijų užsispy- 
rimus dėkime j šąli. Parodykime 
musų Motinai Lietuvai, jogei mes 

esame Jos tikri, vis'a šmlimi mylinti 
vaikai. Lai musų siekis šiomis dieno 
mis buva remti visomis išgalėmis 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus; 
kuodaugiaysiai jų (Bonų) nusipirk 
t i, o tuami tinkamai pasitarnausime 
Lietuvos laisvės palaikymui, nes jos 
kas minutę tyko musų .priešai. Tad 
skubėkime darban. Ypatingai mes 

sandariečiai bukime pirmutiniai prie 
to darbo. Sudarykime musų koloni- 

joje Komitetą Lietuvos L. Bonams 
pardavinėti, o taip-pat pasirūpinki- 
me tinkamai priimti gerbiamas sve- 

čius — Lietuvos Finansinę Misiją. 
P. Petronis. 

A. L. T. S. 21 kp. Rast. 

KENOSHA, \VIS. 

Vasario i d., Schlitz svetainėje, 
atsibuvo T.M-D susirinkimas su tik 
siu išrinkti sekantiems metams nau 

ją valdybą. Atsilankė vos 9 nariai. 
Atidarius nominaciją buvo statomi 
kandidatai" valdybon, bet visi nuo to 
atsisakė. Ii.L- kuopos pirm. rezigna 
vęs davė įnešimą panaikinti kuopą, 
o jos turtą likviduoti. Bet galu-gale, 
apkalbėjus dalykus štai prie kop pri 
eita: Visos knygos apiq 120 egz. ir 
iždas $11.90 pavesta Kaz. Braževi- 
čiui. ("ii iš tu knygų po vieną žėd .o 

egz. duoti j; viešą miesto knygyną 
"Simmons Mcmoriol Library", o 

likusios, kaip tik bus galima išvež- 
ti Lietuvon. Čarterisf taip-pat pa- 
vesta K. Braž. globom 

Labai gaila, kad niusų tarpe j vy- 
ko panašus nuotikis. bet nors tiek 
reikia pasidžiaugti, kad gal ateities 
gyvenimas vel nulems mūsų kuopai 
tvirtai atsistoti ant kojų. Juk dar 
mes nesame mirę; dar mes gyvi 1 
Tik broliai i darbą, o senovės lietu- 
vių dvasia vel bus su mumis. Spie^- 
kimės ved Į būrį, o laimė ir pasiseki- 
mas lydės musų prakilnų tautai dar 
b*. 

Kas. Blaževičius, Kašt. 
404 Lincoln St. 

PITTSBU'RGH, PA. 

Pitts<burgo lietuviai dirba iš- 
vieno pardavinėjime L. L. Bonų. 
Nors išprad'žių ir 'buvo nesutiki- 
mų tarp sušauktų dr-jų atstovų, 
bet nusileidus abiem pusėn, pri- 
eita prie vienybės. Tikimės gra- 
žių pasekmių. Komitetas susi- 
deda iš šių narių: pirm. — J. 
Milius, <pagelb. — j. Roziukas, 

Į rast. — p-lė 'A. Sutkaieiukė, ižd. 
—-F. Stravinskas, iždo globėjai: 

| P. Pikšnis ir J. Virbickas. Visi 
gerai žingmi Pittsburgo lietu- 
viams; už tai turėtų fb'tit ir pa- 
sekmės kuodid'žiausios. Nors ki- 
tos lietuvių kolonijos mus išjuo- 
kia, kad mes durnuose pasken- 
dę, bet m s pasirodykime, kad 
mes ir dolariuose ipaskendę. Xu- 
pirkim tiek Lietuvos Laisvės B6- 

nų, kad pervirsimus mums ski- 
riamą ''kvotą'' $400,000. 

Ištikro, tik reikia mums nei- 
vienam neatsilikti, 'bet pirkt Bo- 
nų kuodaugiausiai, o tas mums 

bus lengva atsiekti, o tada ir 
kitos kolonijos kitaij) apie mus 

manys. Solio dalyj galima pirk 
ti Bonus pas šiuos lietuvius: 
Alex. Vaivorius, Liet. Coop. D-je 
2031 Fifth A ve., Petras Volun- 

^eviče, 2218 Tustin St., Juozas 
Virbickas, 149 Moultrie Str., Jo- 
nas Kažlauckas, 136 Moultrie 
Si. Taippat bus stočių ir kitose 
miesto dalyse, kur bus paskelb- 
ta sekretorės. 

Juozas Virbickas. 

SHėNANDOAH. PA. 
t 

21 <1. Sausio siu metu, čionai visų 
garbemas kompozitorius Mikas Pe- 

trauskas, laikė koncertą. Sykiu su 

gerb. komp. dalyvavo ir gerai žino- 

mas amerikos lietuviams, dainius J. 
C'ižauskas su savo motcre- Koncer- 
tas iš jų pusės, buvo atliktas koge- 
riausiai Atskiro pianisto, šį karta 

neturėjo, kurio visai ir nereikėjo, 
kuomet abudu dainininkai yra ir ge 
ri pianistai, taigi kada viens daina- 
vo tai antras pianu palydėjo; tas 

parodė juodu dar talentingesnių, 
nes ne tik dainavime bet ir .muziko- 
je yra gabus, net ir svetimtaučiai 
stebėjosi, kad tarp lietuvių yra taip 
augštai išsilavinusių muzikoje. Tarp 
svetimtaučių buvo ir vietinio anglų 
dienraščio leidėjas. Ant rytojaus 
tilpo ir straipsnis iggiriantis mūsų 
artistus. 

Dabar kasliiK vietiniu ir kon- 
certo rengėjų, nors nenoroms, bet 
reikia paminėti ir nepasisekimai, 
kurie nuo rengėju priklausė- Pir- 
miausiai reikia pasakyti., kad ypatos 
kurios buvo pačiam priešakyje ren- 

gimo koncerto- netik kad neturi jo-1 
kios įtekmės tarp vietos lietuvių, bet 
dar pasižymėję gan nešvariais pa- 
sielgimais, vienas iš jų yra nunešęs j 
vietinės Liet. Teatr. kuopos iždą 
apie 70 dol., o antras, tai atsižymė- 
jęs savo "mokslu-" Jeigu publikos 
mažai atsilankė j koncertą tai vien " 1 
lik dėlto, kad "kainų gengė" ren- 

gė, (taip juos čia vadina). Buvo 
garsinama, kad koncertas prasidės 
8:15, bet prasidėjo 9:30. Mat, buvo 
"mažas" nesusipratimas; artistai ti- 
kėjosi koncertą laikyti sausio 22 d., 
c renbėjai, s*ausio 21 d. 

Iš vietinių, taipgi dalyvavo ir A. 
Dundziliutė, sudainavo gana gerai 
anglišką dainą "A dream", palydint 
pianu p. Juodeškiutei. Taipgi dai- 

navo ir koncerto rengėjai A- Šauke- 
vičius ir A\ Staniškis, nesvarbu, kad 
jie dainavo, bet kad jie drįso pasi- 
rodyti su savo "išsilavinimu". Bet 
sulig ju išsilavinimo, publika atida- 
vė jiems ir priklausančią garbę, pa- 
lydėdama su švilpimais ir b-u-u-u. 

G. Vargdienis- 

BINGHAMTON, N. Y. 

Šiomis dienomis susitvėrė Lie- 
tuvos P. Bonų pardavinėjimo sto 
tis. A. L. T. S. 64 kp. inicia- 
tyva. 

Komitetas susitvėrė iš penkių 
tautiškų ir katalikiškų organiza- 
cijų. Į komitetą įeina šie as- 

menys: pirm.—'M. Uribas, sekret. 
—V. A. Kerševičius, iidin. — 

M. Kaselis. 

Bonų pardavinėjimas Binghamp- 
ton'e atsidarys įC d. vasario, ka- 
da bus čia a.pvaikščiojima Lie- 

tuvos šventė. 

: Dabar yra išrinkti keturi at- 

stovai, kaipo agitatoriai—kalbė- 
tojai, būtent: V. A. Kerševičius, 
P. Šaučiulis, A. Bubienė, M. Ka- 
selis' kurie lankosi į draugijų susi- 
rinkunus, balius, koncertus ir 
visokius parengimus, su agitaci- 
ja apie Lietuvos Bonus. 

Tad į darbą Binghampton'o 
lietuviai! Tegu nesiranda nė vie 
nos grintelės, kur nebūtų kelių 
Lietuvos Bonų! 

Parodykime, kad dar nesame 

žuvę mušu Tėvynei Lietuvai! 
Kelkitės, kelkitės! Binghamp- 

ton'o J ietuviai visi už mylimą 
sali! 

Šalin partyviškumai! Visi dar- 
ban! 

Vytautas A. Kerševičius. 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS {ŽIŪROS 

j Galvos skaudėjimas, diegimas kai- 
11vmas antakiu mušimas skausmu i l*i *• k 

kaktą mirgėjimas akių apsvaigimas 
Ji; nuvąrgimas akių 130 darbui yra 
r.ckurie ženklai kurie nurodo k'ad 
jusų akys reikalauja akinių- 

JOHN SMETANA ' 

1801 3. ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas 18-tos gatvis. 

3-čios lubos, virš Platt'o aj.tiekos. Tėmy 
kite i mano parašą! 

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

Lietuva Vargo Vargus 
Jiį Galima IŠliuosuoti 

Perkant Lietuvos 
Bonus. 

Insome Tax 
Taksos nuo užJarbio. 

Jas reikia tuojaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia iš 
pildyti tam tikras blankas. 

Apsisaugok, kad nepakliū- 
tum po bausme. 

Apsaugok sayo ki.šenių ir 
žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdauk kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Vedėjas p. VLADAS NOR- 
VI Tf< it. KUS yra gul-but vienuti- 
nis lietuvis Chicagoje, ku 
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukius kas- 
link taksų nuo uidarbio 
(income tax), kaip tik lai 
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak- 
sų reikale. / 

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti taksas, tuo- 

jaus kreipkitės į p. Vjąd|'; 
Norkų, fi ieralių taksų ži- , 

novą, kurs yra vedėjų 
Lithuanian American 

Information Bureau 
3114 S. Halsted Street ; 

r.Kirftffn 111- 

Lithuanian American 
Information Bureau 

Lietuvis 
Akiu 

Speciuisias; 
Palengvįs akių [tempimą, kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 

_ 

užaugusus karščių akių krtivos akis, 
katarakta, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Specialc 
atyda atkreipamo i mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirėnkomi akiniai. Valan- 
dos' nuo 12' iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipęt. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štoro 
Kampas Ashland Ave.'Tel. Drover 9680 

Plione Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius i 
ŪŽSISENETUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 j vakarais. 

3303 Se. Morgan St j 
Chicago, 111. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: anglijkos ir lietuviįkos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystSs, stenogra- 
fijos, typcwriting, pirklybos teisių, Suv. 
Yalst. istorijos, abclnos istorijoj, geog- 
rafijos, pelitinės ekonomijos, pillctustis, 
dailiarajy&tta. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki .4 
vai. po pietvj. \ ak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STREET * 

CHICAGO : 

" 

VYRrSKŲ DRABU2IŲ BARMENAS 
Teisingos Kainos. 

(Jžganedinimas gvara»tuotas 
Vyrų Ir vaikinų siuatl ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stalių ir konservartyviškų modelių $20.00 iki 445.00. Vyrų ir Jaunų vaikinų biutal ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinį $3.00 ir augščlau. Valkų slulal nuo $5.00 ir au^čėiaa Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augčtos karnos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augžfil&u PuJl dress, tuzėdo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšf'au. v 
Krautuvė atdpra kas vakarę iki 9. Nedėliomis iki 6 ui. 00 plttų. Subatomis iki 10 valandai vakaro.Insteigta 1902 

S. GORDON 
141? co HALSTED STREfcT 

f i K K. PIRK PIRK 

UETUV0S LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

i IFTIIV A Uim NeprikĮausoma 
L I L I U V H 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 stačįai į Lietuvos Misija prisiųsdami pinigus: 

257 VVĘST 71st STREET NEW YORK CITY j 
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Vietines Žinios 

LIETUVOS MISIJA PASIMA- 
TĖ SU MIESTO MAJORU. 

Yasano 17 d., prieš 'pietus. I.ic 
ttivos Misijos Pirmininkas Jonas 
Viln is ir Majoras Povilas Za- 
fl eikis, tarpininkaiujant, p. J. 
•Bagdžiunui, hm o perstatyti mies 
to rotn/.ėje (City TIall) Cliicagos 

"miesto majorui, H. Tliompson- 
ui- P-s Jonas Vileišis — "arde 
Misijos ir Lietuvos VaM/.ios — 

pasveikino miesto majorą, kuris, 
iš savo pusės, karštai pasveiki-j no Misiją ir linkėjo geriausiu pa- 
sekmių čionai Chicagoje, ir a,bel- 
nai. Amerikoje. Kartu p. If.j 
Tliampson, perduodamas gerus 
velijimus Lietuvos \r ald'žiai ir' 
Lietuviu tautai, išreiškė pageida- 
vimą, kad Lietuva greičiau atsi- 
stotu kitu valstijų eilėje kaipo i 
nepriklausoma vai s t i j ? 

Nėra abejonės, kad šitas Mi-, 
sijos pasimatymas su Chicagos1 
miesto Majoru turi nemažą reikš j mc Lietuvos naudai 

APSIRGO L. MISIJOS NARYS 
JONAS ŽILIUS. 

Jatr. laike prakaDbų 8 Reginient1 
Armory salėje vas. t5 d. Lietu- 
vos Misijos narvs Jonas Žilius 
jautėsi gan blogai, — kad ir kai 
bėjo su ypatingu sunkumu. T»an- 
kiete kalbėti jau neįstengė. Ryt- 
metyj, vas. 1 f> d., jautėsi visai 
blogai ir turėjo pasilikti lovoje. 
Cydytojas pranešė, kad užklupusi 
"lengva flu" — reikėsią pagu- 
lėti vieną-kitą dieną. Tai labai 
skaudus dalykas, kadangi Jonas 
Žilius savo iškalbingumini ir jaut 
ritmu daug įimtu prisidėjęs prie 
sužadinimo Lietuviuose tautiniu 
jausmu ir prie pasekmingo Bonų 
pardavinėjimo. Jo laukė visu 

kolonijų lietuviai. I>/ kelių die- 
nu jis turi apleisti Chreago. 

Velijame Jonui Žiliui greičiau 
■pasveikti ir tęsti pavestą darbą 
tolyn!.... 

PI R/RITE LIETUVOS 
PASKOLOS BONUS. 

BANKIETO ATBALSIAI. 

Taip ir skamiba dainų žavėjau-1 
tis balsai dvasios ausyse... Sal-j 
du, malonu klausytis ju; tokiu tai 
šilko šydu vynioja 'Tėvynės mei- 
le persiėmusią širdi. sielą... Klau 
syk. klausyk, o užgauta styga 
virpės, skris išsiveržęs iš jaut- 
rios dainininkės krutinės dainos 
halsas, budins praeities Lietuvos 
didvyriu dvasią ir. teiks galės 
mylėti tą šalį: apginti ją, kurios 
gyvenimo kelias puoštas Tėvy- 
nės dainomis. Gi dainos—Lie- 
tuvos dvasia... 

Prabyla atgimusios Laisvos- 
Nepriklausomos Demokratingos 
Lietuvos Balsas — Pasiuntiniai. 
Klausausi Motinos P>also, o jis 
toks mielas, guodžiantis, rami- 
nantis, glaudžiantis prie savo 

dar skaudamos krutinės.... O, 
Matute, tu kėleisi, pergalėjus mir 
ti. savo galinga ranka nubrau- 
kei nuo savęs tave slegiančius 
priešus, surengei puotą—Lais- 

vę; i savo toli gyvenančius su- 

nus-dukteri«? prabilai sveikinda- 
ma ir kviesdama, kad tai puo- 
tai Kambarį -padėt išipuošti, ap- 
valyt nuo priešu, idant mums ir 
svečiams — ateities gentkartėms 
butu linksma, malonu, gražu ras- 

tis tr gėrėtis tuomi puošniu kam- 
bariu — Laisva Lietuva.... 

Pirma* iš Pašiurti fių kalba 
Majoras Povilas Žadeikis. Gori). 

Svetys apibudino tuos laikus, J kuomet Lietuva buvo priešu pa-; 
vergta ir sargyba pastatyta; 
idant iš tos verguvės1, iš to mir- j 
ties kapo Ji neatsikeltit. Anot, 
p. 'Žadeikio žodžių/ — Lietuva I 
buvo palaidotaygyva graibė. II-j 
pus metus Jos lavonas buvo sau 

jojamas, idant tiįokas nesužino-1 
tu. kieno lavonas tenai paguldy- 
tas. Ant jos kapo buvo užris- 
tas didžiausias akmuo ir saugo- 

jamas trijų varnų—vokiškos, /u- 
siškos ir lenkiškos. A .it to ak- 
mens buvo užrašyta: iskoni rus- 

kij kraj (nuo amžių rusų kraš- 

tas.) V 
l'.et štai ištinka pasaulinis k'aras 

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

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvo° ir rumetių, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą" mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosj su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto vandeniojeigu kartais ja«sttimei šaltį 
arba karšti, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite ka« trečią valandą kol viduriai nepr«siliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei^kiek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymr; Šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse. sekančiomis kainomis: 

Severa's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Severa's Cold and Grippe Tablets 30 centų ir 2 taksu: 
Severa's P.alsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 cent taksu: 

Teigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
W. F. SEVERĄ CO , CEDAR RAPIDS, IOWA. 

ŽINOK KA PERKI! 
Egzaminavo j am žemiu dokumentus. Padarom abstraktus, atrandam vi- 
sas kliūtis, apsvarstom namu, farmų ir žemiu teisingas prekias, ir duo- 
dam atsakančias rodąs apie jų tikras vertybes. 

Pirm negu pirksi kokia Nuosavybę, gauk didžiai reikalingas Infor- 
macijas, ir, žinok Ką perki!, 

Teipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodam žemes, Far- 
mas ir Namus po visus Amerikos krastus. Reikale, ateik ar rašyk i 
Uranch Offisą: FEDERAL BOND & LAND COMPANY 

663 W. 18th Street, Chicago. 

Oorfclf's skaudėjimas, «liog)iai kruti* 
uojf, inflnenzos, pasirodymo ženklai. 

IS trink gerkle ir krutinę su 

PHINEKPELLERIU 
ir pritlengk krutinę vilnonę materija. 
Neap?iloi*k taip, kad tavo pagautas Sal- 
ti* išsivystytu i plenrisę, pneumoniją, 
iufluenzą ir i kitokias pavojingas ligas. 

Nusipirk Šiandieną sau parankiausi 
oje aptickojc Fain-Kxpeilcrio. tfoc. ir 
(Jo'-. butelis. 

Tikrieji turi innsu vaizbaženkli 

SKARA 
i* t 

Nepriimk kitokio pamainymu arba 
paoiėg<ižtojit3u. v 

F. AD. RJCHTER 6 CO. 
326-330 BroadwAy New York 

ir čia Lietuva ilgai slėgta savo 

priešu, apreiškia, jog ji yra 
i Laisvų.; įsikuria Lietuvos Valstybe, 
susitvarko jaunu narsi Lietuvos 
kariuomenė ginti Jos rubežiu; vyti 
t«v varnas lauk. Pavyko išvyti vo- 

kiečius, rusus; paliko tik dar vie- 
nas priešas, lenkai, bet ir tas neilgai 
bus Lietuvoje. 

i 

fia vėl majoras Žadeikis priminė 
atsitikimą, kaip penki lietuvi'ai ka- 

reiviai, aprinkę senelį ūkininką sa- 

vo va<lu, išvijo iš sodžiaus "30 bol 

ševikų. ŠĮ atsitikimą davė pavyz- 
džiui amerikiečiams lietuviams; Iš- 
sirinkti vadu Di. Joną Bas'anavi- 
čiu o patiems būti vežimu vežaiCiu 
reikmenis aprūpinimui Lietuvos ka 
riuomenės — pinigu- už L- L. P. 
Ronus. Tr kaip tas senelis, Įlipo? 
ptisin, metė savo kepurę ženklan 
pradėti užpuolimas, nuo ko. bolševi- 
kai išlakstė iš sodžiaus; tUip, sako, 
kuomet Dr. Jonas Rasanavič'us 
mes savo kepurę, tas bus ženklas, 
knrl Vilnius tuoj bus mūsų j 

Galop kalbėjo Lietuvos Atstovas 
Jonas Vileišis. Jis primint' Lietuvos « 

dabartines sunkias /alandas kokio- 1 

.-e reik tvarkyti Jaunos Lietuvos. 
gyvenimą. Gi tą viską .Lietuvos sū- 

nūs ir fkvkterys su didžiausia iš- j 
tverme pasišventę atlieka Tėvynės j 
labui. l>et jiems persunku visa tai , 

panešti, — todėl ir atsikreipia Į 
amerikiečius' o yp'atingfii Cbicagos į 
lietuvius, nes čia, kaipo skaitlingiau 
siai lietuviais apgyventame mieste, 
daug pasitikima surasti Lietuvai 
paramos. 

Ir ištiesti. lai pildosi £crlv Svečiu 
žodžiai! Lai jie randa vietą kiek- 
vieno tikro lietuvio širdyje* 

O, kokie malonus Įspūdžiai gla-, 
rnonėja! lietuvio sielą!.. Lai tas 

nepartraukiamas ryšys prie Moti- 
nos — Lietuvos, spausta Jos deši-; 
nė, rand'a dosnias lietuvių amerikie- j eiti Širdis. Lai tas Laisvos — Xe- t 
priklausomos ir Dcmokratintos Lie 

( 
tivvos sveikinimas, broliškas Jos 
Pasiuntinių veidas mums visame. 
priduoda drąsos- ištvermės, ir pasi-, 
šventimo atlikti šį prakilnų tėvynei į 
— Lictuv'ai darbą! — Išpirkime Lie 
tuvos Laivės Paskolos i'o-, 
nų kelis syk tiek, negu nuo mūsų i 

reikalauja Lietuva! 
A. R. 

LIETUVOS PASIUNTINIAI I 
KALBĖS: i 

Sėredoįe, iŠ vasario, i3 gatvės į ir Union Avc., Apveizdos Dievo 
parap. svet. 

Ketverge, 19 vasario,.Cicero, Šv. i 
Antano parap. svet. 

Pėtnyčioje, 20 vasario, Bridge-; 
T 1 

porte, Sv. Jurgio parap. svet. j 
Su bato j e, 21 vasario, North 

Side. Šv. Mykolo Areli, svet., 
Paulina St. ir Yabansia Ave. j 

Nedėlioję, 22 vasaric, Brigh-, 
ton Parke-, puošnioje McKmley j parko salėje. 

Panedėlyje, 23 vasario, Rose- 
lande, 111. 

Utarninke, 24 vasario Melrose 
Park. 111. 

AUKOS L. L. VARPUI. 
Garbus tėvynainiai, mylintis 

savo Tėvynę-Lietuvą, kiek galė- 
dami gelbsti Jai iškovoti laisvę 
ir pilną neprigylmybę. Dėlto 
aną dieną Lietuvos Laisvės Yar 
po Komitetui prisiuntė sekančias 
aukas: 

Iš So. Range Mich. 

R. Ivanauskas $10.00 
J. Tamkevičius 10.00 

Ig. Tamošiūnas 5-°°i 
\Y. Aukštolis 5.00 
A. J. Mickus ....'. 5.00 
M. Vijūnas 5.00 
K. Dobilas -.. 5.00 
Ig. Rimkus 5.00 
K. Tvarijonas 5.00 
B. Bakanauskas 5.00 
Ig. Asauskas 5.00 
Jurgis Masiunas, Painesdale, 

Mich 5.00 
Augščiau minėtas aukas pri- 

siuntė A. J. iMickus. 
Dom. Lamoargis, Chicago, 

J. Kalvaitis, Hemphill, 
W. Va 

A. Budginas, Hemphill. 
W. Va 

T. Vitoldas, TTemipliilI, W. 
\'a 2.00 

K. Povelionis, ITampliell, 
\V. Y a 5.00 

Prisiima". J. Kalvaitis. 
Y. Snukis, Slieboy^cin, 

\Yis 50.00 
.M. Jankauskas, Clūcago, 

111 5.00 
J. Selcnis, ("hicago, IM. 10.cxi 

Pridavė J. P. Evaldas. 
Konst. Kairys, Chicago, 

111 2.00 

I-eonas Šveikauskas, Į.on 

Jonas Varas- 3.00 
Lietuvos Laisves Varpo Ko- 

mitetas.' 

MELROSE PARK, ILL. 

T.. L. Pasko!- tinis komite- 
tas dirba išsijuosęs užrašinėjime 
r., l'onti. Užrašinėtojai, kurie, 
buvd įgalioti vaikščioti po stubas 
Melrose Park vienas už kito; 
lenktinėmis eina, kad tik daugiau 
užrašius L. Ponų. Žinoma, ir pas 
mus atsiranda nemažas 1raitlius 
lietuviu, kurie visiškai neatsisako pirkti L. R., bet. vis kaž-ko lau- 
kia atidėkodami pirkimą ant to- 
lesnio laiko, bet kuomet pasitai- 
ko pasikalbėti sų tokiais, tai žė'd- 

... 
įas yra pasirengęs keliauti Lietu- 
von, kuomet rubežiai bus atida- 
ri. Daugumas iš nuusų grįšime 
Lietuvon, bet. pirm negu mes 

atsirasime elenionėje Į Lietuvą 
užtikrinkimf sav/v kelionėn p\> 
lą ir u 'uojautą nuo savo brolių 
Lietuvoje, kurie už mus dirba 
sunkiausius darbus. Tad pagelbė- 
kime jiems dirbti, kad mums par- 
važiavus Lietuvon nereiktu žiu- į 
rėti ar neateina Voks "Činovnin- 
kas' bei "Proša Pana" mums už 
įpikaklės paimti sakydamas kas 
tu. iškur ir kur tu buvai? Tad-<gi 
brolau ir sesute norėdomas užtik-! 
rinti savo ateiti prisidėk ir tu 

prie šio darbo. Kovok už Nepri- 
eiti minga Lietuvą, pirkdamas T.. 
L. Paskolos Ponus. Pirk pats ir 
ragink kitą.'' kad pirktu. Ypatin- 
gai tie- kuri ; atidėlioja pirkimą 
iš dienos Į dieną, štai dabar turi 
progą pasiklausyti Lietuvos At- 
stovų. kurie bus pas mus 24 d. 
vasario, tuomet žednas lietuvis! 
ir lietuvaitė, privalo pirkti nors 

po vieną' L. L. Paskolos Boną; 
jei negali visus užmokėti ant syk 
tai, imk ant išmokėjimo ir imk 
tiek kiek tik išgali. Porins gali-' 
ma užsirašyti p^is įgaliotinius ir 
stoties raštininką. 152 Broad\vav. 

7. K. Strzyneckis, rast. 

ROSELAND- ILL- 
Vasario 18 d.. 7:3h vai. vak. Dr- 

stės- Kai. Stac- Pan. #v. Rož., \'yni 
ir Moterų, atsibus c.vtra susirinki- 
mas \'isų Šventų parap- svet. Bus 
kalbamai apio priėmimą Lietuvos 

Misijos, kuri pribus Vasario.23 <1. 

Visų dr 1y vavimas Imtina', reikalin- 
?as. s 

J 'aldyba. , 

BRJGHTON- P ARK- 
Susirinkimas L. L- Bonų Parda- 

vimo Komiteto atsibus ket.cfge, 
vasario 19 d. 7:30 vai. vak., bažny- 
tinėje svet- Visus narius ir veikėjus 
kviečia* 

Valdyba• 
J. A. Miekeliunas. Pirm. 

J. K- Enčeris, Rast. 

ROSėLAND- ILL. 
Roselando ir apielinkes kolonijų 

visus lietuvius (kareivius tarnavu- 
sius Suvienytose \ aistijo.^e kariuo- 
menėj, esate kviečiami atsilankyti 
susirinkimai! apsvarstymui, iškil- 

mingiau p-'imti Lietuvos Misiją, 
kuri atsilankys j Roselandą- Vasa- 
rio 23 d. Susirinkimas atsibus pėt- 
nveioj, vas. 20 d-. 7:30 vai. vak., 
bažnytinėj svet. 10806 Wabash Av. 

Kviečia A. L. S. Kareivių 4-ta 
kuopa. 

Reikia merginų ir viduramžio 

moterų prie lengvaUs dirbtuves dar 
bo. Pastovus darbas- 

Mueller Bros. 

2641 W. Pok St.- 

Užsisakykite per laišką 
GERO MEDAUS 

5 svarų viedriukas $1.80. 
W. STRYGAS 

3022 W. 4oth "St. Ch:"ago, 111. 

ĮPajicškau Pranciškaus Racicklo, pa 
eina iš Kauno gub.t Kauno apskr., j 

Į Krakių parap., Melvydu kaimo- Pir' 
minu .ųvvcno Hurlington. X. J, o 

dabar nežinau kur išvažiavo, Malo-j 
r,ės jis i^ats arba kas apie įj žino 
pranešti šiuo adresu: Mrs. Monika į 
Yaliušienė, 1120 S- Maina Street, j Akron, Ohio. 

KAS R AIX)? 
Nedėlioja vasario 15 d. 1920, 8th 
Re^iment Armory Hali pamečiau 

I laikrodėli ir lenciugelį- Laikrodė- 
lis buvo su pradiniems raidiemis J. 
S Kas radote malonėkite sugnjžin-1 
ti Josepli Saunoras, 
2334 S- Oaklev Ave., Chicago, 111. i 
Parsiduoda pigiai, dvioju flatu namas. Į prie 5G40 Winchester Ave., 5x0 rui- 
mai, su gazo šiluma, Pfu visais moder- 
niškai Įtaisymais. Kaina $8.300. $2,000 
įmokėti, likusius ant lengviu išmokėji- 
mu. 

Lauerman Bros.. 
71)11 So. Ashland Ave. 

,Ste\vart 7377. 

TARSI DUODA WEP,F.R 
PLAYER PIANAS 

augštos rūšies \Ve1>cr pavcr pianas, 
maljogany su 130 roliukų ir maho- 
ganv šėpukė. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės 6137-30 Cottage Grove 
Ave. Chicago, 711- 

ANT PARDAVIMO. 
Lietuviu anpvventoju "koįonijo.l*1. 

parsiduoda šešinis kambarfnifl modi- 
nis namas bu HO pėdu lotu, 8420 Kor- 
font. Avp. Gatvėn ifctnisytns. Kaina 

$n.200.00, dali jmokėti, likusia dali ra- 
tomis. 

GEORGE BRTNKMAN. 
8000 So. Halsted St.. 

REIKIA LEBERIŲ 
j faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

Reikia mokinių pagelbininkų 
mouldcrių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 2i-<mų metų any- 

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

Jas. A. P»ratjy Foundry Co. 
451 h St. & S. Western Ave. 

LIETUVIŲ DOMAI: 

Nedirbk už algą visą savo 

V amžių. 

Tikriausias kelias buti ne 

prigulmingam ir buti pats 
ant savęs yra reikalinga tu- 
rėti uke- Mes padarome tą 
galima del kiekvieno lietu- 
vio. kuris turi $1000.00 arba 
daugiau. Jis gali pirkti mū- 

sų 40 akerių jkę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių baž :yčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tos Pasekmingi lietuviai uki 
įlinkai, jau nu; kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 

kaimynai. 
Del pilnos informacijos 

kaslink šitos didžios ir retai 
pasirodančios progos, rašy- 
kite mums, o mes prisiusime 
jums knygytę, kuri parodys 
ju ns ukes vietą, gelžkelius, 
miestus ir vaisių užderėjimą. 

Reikalinga agentų. 
Saftborn & Company, Sa- 
vininkai, Dept. L Eagle, Ri- 
ver Wisconsin, arba 908 
Peoples Gas Bldg.y Chica- 
go, 111. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 

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

Vai: 1 llvi 5 Ir 7 iki n va. vnki 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42.:d St 

Telefonas MtKiniey 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipc 
patyrcs gydytojas, chirurgas ir akušeris 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo 
tirų ir vaikų, pasai naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 1S-T1I STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir C—8 vakart 

Telefonas Canal 3110 
Gyv.: 3112 SO. HALSTPD CTREET 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: Ir gyv: "ieta 32E2 S. Halsted SI 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 tr 7:30—9 3t] 
Town of Lake 4712 S. Ashland Ave, 

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

iiiiiii 

Phoncą: Yards 155—551 
ResiJfnce Pilone Drover 7781 

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

3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 
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Fhone Casal 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak, 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS 

CHICAGO. ILL. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR JCHIRURGAS 

1637 W. 51-rna ir kamp.Marshtielvi 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Jhone Canal 257 
DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

fal: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
739 S. HALSTED ST CIIICAGO 

JUK. M. 1. o 1 KIRUI lo 
LIETUVIS 

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. Ned§l. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

Tclephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

8259 S. HALgTED ST„ CHICAGO 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja ^ ̂  IJ 
verte, ir Laisvė® Bondsus pilns pinigine verte. vHOn 
Atneškite arba atsiųskite i i o a ijtITtiv* o /■*/a 

Atdara kasdien nuo 9—6 J* G. SACKHklM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant dtjru. lentų, remu ir stogams popierio 

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

8003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAŪO. ILL. 

PIRKITE LIETUVOS L. PASKOLOS BONĄ!!! 

H, Leibovitz 
Persikėlė ii 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

į 
1620 W. 12-TH STR. 

| kamp. Marshfield Ave. 
Jis yra ofise nuo 10 ry- j 
to iki 8 vai. vakaro, j 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. ; 
kuogeriausia ir kuopasck- 
niin^iausia gydymui pagelba 

kurią gali gaut kožnoj aptic- 
koj už 75Č. 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 biškj 
ANOLOS j nosj, patrinti kaktą, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučiu, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se. šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dalj kuno su ANOLA 
1-lft adgf *'C.ta, pakartojant kas 
12 valandą. 

LITHUANIAN-AMERI- 
CAN INFORMATION 

BUREAU. 
VLADAS J. NORKUS, vedėjas 

Pa Sportai. Income Tax Blankos, Le 

gališki Dokumentai foreign Ex- 
change, Real Eastate. Knygų 

Revizika. Parduodam laivakortes. 
3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899. 

Telephone Yards 3651, AKUšERKA 

Mrs. A. 
?4ichniewich 
Baigusi Akušerijos kO' 
lediji; ilgai praktika' 
vusi reunsilvanijo; 
liospitalėst, Pasekinin 

patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodq 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginom*. 
1113 S. Halsted S* 

(ant antrų !uVų) 
CHICAGO, 1LL. 

JCuo 6 iki 9 ryto ir 
nuo o iki y ryto r / iki veiai vaKaro 

John Kuchinskas 
LAVVYF.R 

bfETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 36S4 

Valandos: 0 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Parmg. Ir padirbu visokius 
LegallSkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečiy, ant 
lengvų sąlygų. * 

West Side Ofisas atdaras .'aka- 
rais nuo 7 iki S valant ji. 

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavltt. T H fanai 2KK2 

Dr. C. M.Giaser i 
TELEFONAS YARDS 687 \ 

5149 S. MORGAN ST.' kertė 33-rosj Specialistas Moterišku. Vyriškų i 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 12—2 po pietų j 
6—8 vak. Nedėl. 9—2. 

Praktikuoja jau £8 metai. į 

relcphone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELSS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvJs 
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