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Rusija apsiima užsimokė- 
ti šalies skolas. 

Indiios balsas palaikė turkus 
Konstantinopoly]. 

2? 

rusija at Ihma užmo- 
kėti šAUĘŠ SKOLAS. 

Washin£on, vasario 26 d. — 

Naujame įme taikos val- 

stybėms .vinte Rusija pasiža- 
da Įvesti demoEkraiiniiis princi- 
pus Rusijoje ir sušaukti steigia- 
niąjj susirinkimą, 

Toliaus ji pasižada atsiimti 

prisaką panaikinantį Rusijos už-j 
sienio skolas, atmokant 60 nuoš. 

I 

skolos ir užvilktus, palukus, su- 

teikdama dideles koncesijas ant 

platinos ir sidabro k&svfchi Ang- 
lu-Amerikon u si**' iui kaipo 
užtikrinimą, ik'p pasižadėji- 
mai bus išp;* 

!•« 

L'ž tą įetinė ^žįia reika- 

lautų, kad Angį v .. ^įtos šalys 
paliautų visai kištis j Rusijos re; 

kajus. Ji taipgi prašo pas Smv 

Valstijas kredito Rusijai parem- 
to koncesijomis toje šalyje. 

INDIJOS BALSAS PALAI- 
KE TURKUS KON- 
STANTINOPOLY,!. .1 

Lotldonas, vasario 26 <1. — 

Talkininku aukščiausioji taryba 
mrtarė nevaryti turkų iš Kon- 

stantinopolio. — kaip premieras 
IJoyd Cieorge šiandien pasakė j 
atstovų hute išėjus ginčams del 

Turkijos ateities — tik po iltjo 
svarstymo kliūčių esančių Tur- 

kijos padėtyj. 
(iirdi. taryba, atsargiai apsvars 

čius patogumus ir nepatogumus, 
nutarė, kad visiems bus geriaūs 
turkis palikus sostinėje ant Bos- 
foro kranto. 

I'žsiminęs apie sutartj pada- 
^ryta karės pradžioje, pagal kurią 

Rusija turėjo gaiiati Konstantino- 

poli. Lloyd George pasakė, kad 

toji sutartis pasibaigė Rusijai 
ačiu jos 1 evoliucijai 1917 m. ir 

taikos sutarčiai Ilrest-Litovske. 

Jo nuomone hutų didelė pa- 
klaida pavedus sergėti šituos var- 

tus tokiems .žmonėms, kurie suyy 
lė pasitikėjusius ^ais. 

Intekrnė, kuri veikė į taikosi 
konferencijos nusprendimą pa- 

laikyti turkus Konstantinopolyje 
premieras sako, atėjo iš Indijos. 
J>u Indijos taikos delegacijos 
Paryžiuje, kurių nei viena nė- 

ra mahometonu, užreiškė, kad 

jei talkininkai nepaliks turkų 
Konstantinopoly j, tai jų pasiel1 
girnas bus skaitomas žodžio lau- 

žymu iš Anglijos pusės. 
Taikos išlygos Imsią tokios aš- 

trios, kad jos patenkinsią didžiau- 

si Turkijos priešą, užbaigė pre-j 
imeras. 

SENATORIAI SUSIBARĖj 
DEL COLBY, VALSTY- 
BĖS SEKRETORIAUS 

AVashington, vasario 26 d. *— 

Prezidento Wilsono (paskyrimas 
Baitvbridge'o Colby valstijos se- 

^ kretoriumi šiandien buvo priežas 
timi Missouri senatoriaus Reedo 
aštraus susikirtimo smi Arizrtnos 
senatoriumi Ashurstsu, kurie 
abudu demokratai. Reed labai 

užsipuolė ant jo išrinkimo, Ash- 
urst gi gynė jį. 

RUSAI PRAŠO S. V. 
TAIKYTIS. 

Londonas, vasario 2f> d. — 

Kaip apturėta čia šiandien iš 

Maskvos bevielinė telegrama pra- 

neša, tai sovietinis užsienio reika- 
lu komisaras išsiuntinėjo notas 

Suv. V alstijoms. Japonijai ir Ru- 

munijai, prašydamas jų taikytis 
su sovietine Rusija. 

Kita maskvinė bevielinė tele- 

grama paliečianti nuotikiu? tu- į 

rėjusius vietos prieš Arcliangels- J 
ko puolimą, sako, kad Anglijos 
užsienio reikalų sekretorius ba- 
ronas Curzon pasiuntė notą sovie- 
tiniam užsienio komisarui Čiėe- 
rinui. kurioje jis sako: "Šiauri-i 
nio krašto 'vaklžia atėjo prie nuo- 

monės, kari ji negali ilgiau kovo- 

ti su sovietinėmis pajiegomis 
Archangelsko fronte ir atiduoda 

miestą. 
Haronas Lur/.on pridūrė, kad 

gen. Miller (Archangelsko gen^- 

ral-gitfbernatoriua) prašė jo pra- 
syti, kad mie-'ą paėmus sovie- 
tams nebūtn /. ..irurno. išaiškin- 
damas. kad tas padarytu skaudų 
įspūdį Anglijoje, jei sovietinė 

galybė imtų kcršinti gyvento- 
jams. 

Cičerinas atsakė, patardamas 
'baltagvardiečiams atiduoti v;sus| 
šiaurinius karštus, -priskaitant 
prie jų Murmansko apskritį ir] 
pakraštį ir visą valdžios ir ka- 
riuomenės nuosavybę. Sutikus 
atiduoti asmeninis saugumas vi- 
siems kariuomenės nariams ir 

atsakomingiems šiaurinės vai-1 
d žios ir komandos štabo nariams 
buvo užtikrinamas. 

Washingtone Negauta Nota. 

Washington, vasario if, d. — 

Valstybes skyriaus oficialai šian- 
dien pasakė, kad jie neapturėjo 
jokio rašto nuo sovietinės rusų 
valdžios su pasiulinimu Suv. Val- 
stijoms taikyt?s su Rusija. 

Mato Taiką ".u Raudonąja 
Rusija. 

Daily Xevvs laikraščio kores- 

pondentas laac Don Levine ra- 

šo: 

Talkininkų aukščiausios tary- 
•bos užreiškimas, kad talkininkai 
nesitaikis su Rusija kol jie neįsi- 
tikins, iog bolševiku baisenybės 
pasibaigė, yra diplomatiniu ka- 
moflažu apskelbimui ateinančio 
susitaikymo su sovietine Rusija. 

Tikra užreiškimo reikšmė ga- 
lima rasti paragrafe leidžiančia- 
me antrosios tarptautinės dele- 
gacijai važiuoti sovietinėn Rusi- 
jon sąlygų ištirtų. 

Jau metai laiko, kaip talkinin- 
kų šalių socialistai priklausantie- 
ji prie antrosios tarptautinės niu>- 

tarė ištirti sąlygas sovietinėje 
Rusijoje. Sovietinis užsienio rei- 

kalų komisaras, pasairė man Mas 
kvoje, kad komunistų valdžia 
leidžia savo socialistiniams prie- 
šininkams vakarinės Europos at- 
eiti ir pažiūrėti kaip sovietinėj 
Rusijoj yra. Bet aukščiausioji 
taryba atsisakė išduoti pasportus 
talkininkų socialistams. Tik mė- 
nuo tam atgal ministerių pirmi- 
ninkas Lloyd (leorge iper.dav<ė 
Arthurui TTendersonui augščiau-. 

sios tarybos atsisakymą išduoti 
]>asiportus. 

Dabar mums sako, kad aukš- 
čiausioji taryba uori, «»ad idant 

Tarptautinis biuras ištirtų sovie- 
tinės Rusijos sąlygas, kitaip sa- 

kant. ji nori. kad socialistai iš- 

gelbėtų ją iš keblaus padėjimo 
su rusais. 

Nusprendusi padaryti taiką su 

sovietine Rusija, aukščiausioji 
taryba užreiškia. kad ji turinti 
žinoti. jog bolševikų baisenybės 
pasibaigė. I 

Kaip ji gali tą sužinoti? Ar p. j 
Lloyd (leorge'iui priimant Nik. i 
Lenino nesenai pasiūlytą pakvie-! 
timą ateiti j Maskvą ir pamatyti i 

•pačiam kaip yra? liet p. Lloyd 
•George greičiau paves tą darbą, 
atlikti p.. I Ien-lersonui. taip kaip 
jis ipavėdė kitam darbininkų va- 

( 

dui James O'Grady pasitarti su 

sovietiniu komisaru Kopehbago- j 
je Maksimu Litvinovu. 

Lloyd George gali taikytis su : 

Anglijos darbininkais rusų klau- 
sime ir gali nesitaikvti. Het kas j 
atsieina bolševikų baisenybių,1 
tai jis negali rasti geresnio budo 
savo rėksmingiems priešininkams 
patikti kaip kad leidžiant socia- 
listams ištirti tas baisenybes ir 

pranešti apie jas aukščiausiai ta- 

rybai. 
MeKvicnas teisingas istynmas 

taip vadinamo teroro Rusijoje 
duos tas ipačias pasekmes. Be- 

a'bejo būvi "raudonas' teroras 

ir "baltasis" teroras. "Raudona- 
sis'' visuomet sekė "fl>altą." 

Jei sovietinė valdžia nebūtų 
buvusi užpuolama nesąžiningų 
talkininkų agentų išvidaus, ir 

žyginių pajiegų iš lauko pusės, 
tai nebūtų buvę tokio "raudono- 
jo" teroro, kuris budina sovieti- 

nę Rusiją 1918 m. šitie išsiverži- 
mai yra savai mus ir 19 19 m., 

kuomet politinė sovietinės val- 
džios galybė pasidaro labai stip- 
ri, jie apsistoja. 

Be abejo buvo žiaurumų fron- 
tuose atsimokėjimui Kolčako ir 
I )en iki no žiaurumams. 

Bet sovietinės Rusijos viduryj 
buvo ramumas ir tvarka. Areš- 
tavimai ir kratos buvo skaitlingi, 
l'er metus, laiko buvo nubausti 
mirtimi keli šimtai žmonių. Bet 
visa tai atsitiko pagal įstatymą— 
karės ir diktatūros įstatymą, bet 
vis gi įstatymą. 

uaoar mirties bausme panai- 
kinta sovietinėj Rusijoj. Todėl 
aukščiausios tarybos noras įsi- 
tikinti pirma pradėjimo tartis, 
kad bolševikų baisenybės pasi- 
baigė ištikru j u yra tolygus už- 
reiškimui, kad ji nori užmegzti 
diplomatinius santikiavs su sovie- 
tine Rusija. 

KOSCIUŠKOS ŠIRDĮ 
SIUS LENKIJON. 

Geneva, vasario 26 d. — Bal- 
zamuota Tado Kosciuškos širdis, 
kuri (buvo laikoma žp'varinėj ur- 

noj mažoj koplytėlėj Rappers- 
\villio muzėjume arti Zuricho nuo 

1887 m bus pasiųsta Lenkijon. 
Sako pirma /lmis pasiųsta Lem-r 
•bergan, o paskui artimoje ateity- 
je 'V aršavon. 

Kosciuškai mirus Zugvvilyj 
6veicHrijos kantone Solothurme, 
1817 m., jo širdj išėmė ir paliko 
ten, o kūnas pasiųsta palaidoti 
ICroka van. 

Zugwilyj šridis pasiliko iki 
1887 m., paskui buvo perkelia 
Rapperswilin. kur jai buvo pa- 
daryta speciale pagarbos vietą 
lenkų muzėjume. Nuo to laiko [ 
muzėjua liko šventviete nesuskai-1 
tomai daugybei lenkų gventke-1 
lejvių. Šnr i 

u 

LIETUVOS MISIJOS TO- 
LIMESNIS MARŠRUTAS. 

Šiuomi Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bonu apreiškia tolimesni 
maršrutą. 

Xe<lė!ioj, vasario 2<) d. 
\\ auke.^an — 2 vai. po pietų. 
Racine — S vai. po pietų. 
Kenoslia vai. po pietų. 
Panedėlyj, kovo 1 d.. Slieboy- 

gan. \Vis. — 7:30 vai. vak. 

l'tarnitike. kovo 2 d.. Dekalfl), 
111., 7:30 vai* vak. 

Seredoje, kovo 3 d.. Rockford, 
111.. 7:30 vai. vak. 

Ketverge, kovo 4 d., koekdale, 
Joliet, 7:30 vai. vak. 

Petnyeioj, kovo 5 d.. St. Char- 
les ir Batavia, 7:30 vai. vak. 

Subatoj, kovo 6 d., Chicago 
Heights-Steger etc.. 7:30 vai. vak. 

Nedalioj, kovo 7. Spring Yal- 
lev. 111., 2 vai. po pietų 

\\ estville. 111.. 7:30 vai vak. 

Panedėlyj. kovo 8 d.. Indiana 
Harbor, 7:30 vai. vak. 

Ciary, ind., y vai. vak. 
l'tarninke, kovo y d.. Rast St. 

Louis. 7:30 vai. vak. 

Spnngfield' y vai. 'vak. 

Seredoje, kovo 10 d.. So. (bna- 

ha, Xeb., 7:30 yal. vak. j 
Pėtnyėioje kjovo 12 d., (irand, 

Rapids, Mieli., 17:30 vai. vak. 
Augščiau nhrodytos kolonijos: 

turės progą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 
ją. 

^ 

i 

Kolonijų Paskolos Stočių Pir- 
mininkas ir Sekretorius tegul U"> 

jau. praneša apie surengimą jų 
kolonijoj iškilmingo susirinkimo 
priėmimui Misijos, žemiau pa- 
duotu adresu. j 

Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti turėti užtek- 
tinai knygMČių ir l'onų užraši- 
nėtojų. 

Visas pastangas dėti. kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 
prakalbos ĮVYKTŲ. Jei^ru kur 
but visai negalima, tai TELE- 
GRAFUOTI žemiau paduotu ad- 
resu. 

Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 

vai pasitiktų Misija, nulydint į 
susirinkimo vietą. 

Vardu Chicagos Distrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis. 
3246 S. Ualsted St.. Chicago, 111. 

Telephone: 
Drovor 701. 
Drover 3514. 
Yards 6126. 

GEDDES PASKIRTAS 
ANGLIJOS PASIUNTI 

NIU SUV. VALSTIJOSE 

Londonas, vasario 26 d. — 

Atstovų hute šiandien galutinai 
sužinota, kad Sir Aiiucldand (ied- 
des yra paskirtas Anglijos amba- 
sadoriumi YVashingtone. Jo pa- 
skyrimas Ibus oficialiai paskelb-' 
tas tik po to, kaip bus sužinota, 
kad Sir Auckland patinkamas 
asmuo \Vashingt011ui. 

LENKIJA PASIRENGUSI 
DARYTI TAIKĄ. 

* 
% 

Varšava, vasario 25 d. — Len- 
kija yra palinkusi pradėti taikos 
tarybas su rusų sovietine .valdžia 
tuojaus. ?>itą oficialiai užreiškė 
seimo užsienio reikalų komitetas, 
paaiškindamas valdžios ir seimo 
atsinešimą linkui bolševikų tai- 
kos pasiulinimųy 

TALKININKAI SVARSTO 
WILSONO ADRIATINĘ 

NOTĄ. 

Londonas, vasario 2(i d. — 

Prezidento \Yilsono nota aukš- 
čiausiai talkininku tarybai, palie- 
čianti A Iriatinj klausimą pri- 

l rengta svarstymui tarybos posė- 
džiui atsidarius šiandien. Nors 

jOficialai nieko nesakė apie notos 

[turini, bet sakoma, kad joje ne- 

jgrumojama ipasitraukimu nuo 

europiniu dalvku, u tik reikalau- 
I 
jama. kad butu priimtas Adna- 
tinis pienas sutiktas pereito gruo 

i d/.io d. N'ota esanti patarimo 
formoje, bet tvirta turiniui ir 
daug kuklesnė už pirmąją. 

AS( )UITH LIBERALU VA- 
D ASAS VĖL PARLA- 

MENTE. 

Londonas, vasario 26 d. — 

Triumfingas buvusio premiero 
\squitlio sugrįžimas. parlamen- 

tam tokia didžiuma balsu, kuri 
nustebino kiekvieną ir net jo pa- 
ties šalininkus, t.-lam laikui už- 
temdė visus politinius klausimus. 

Vaikai* -partijų politikai apie 
nieką da rbiau ir nekalbėjo, kai]), 
tik apie galimumus tpo jo sugrį-' 
žirniui parlamentam Sakoma, kad 
jis užims vietą atstovu bute at- 

einami panedelj. Didžiuma laik- 
raščiu širdingai sveikina sugrįži- 
mą didžiojo liberalų vado, net 
tie. kurie politiniai buvo priešin- 
gi jam. turi jam gerų žodžių. 

TALKINIKŲ VĖLIAUSIA 
ADRIATINĖ NOTA 

PASIUSTA. 

.Londonas, vasario 2(> d. -- 

Ta'kininkų aukščiausioji taryba 
ši vakarą pasiuntė \Yflshingto- 
nan savo atsakymą i prezidento' 
\Yilsono notą adriatiniame klau- 
sime, apturėtą vakar. 

Atsakymas parašytas be ]>re- 
mienų Lloydo ir Millerando. 
Lloyd buvo užimtas rengimu tur- 

kinių debatų atstovu bute, o 

Millarand buvo pašauktas namon j 
del trancu/.ų gelžkelių streiko;} 
liet premierai sutiko su idėjomis 
išreikštomis notoje. 

PADEREWSKI ATVA- 
ŽIUOS VĖL AMERI 
KON SKAMBINT. 

Santa Barbara, Cal„ vasario 

25d. —Jgnacy Padere\vski. kuris 
nesenai atsisakė nuo i.enki jos 
premiervstės žada tuojaus vėl su- 

grįžti Amerikon ir važinėti su 

koncertais. Šitą praneša Pade-J 
re\vskio ūkės ir kitų nuosavybių ! 
vedėjas Paso Robles'c \\ illiam 1 

ITemphitt. ( ! 

SUKILĘ PERSAI PAĖMĖ 
REŠTA- 

Londonas, vasario d. — 

Iš Maskvos bevieliniu telegrafu 
pranešama, kad persu revoliuci-' 
nės jiegos, vedamos jų vado1 
Gutču'kkan užėmė Ręsta arti pie-' 
tinio krašto Kaspijos juros ir 
varo anglus iš tos vietos. 

WINNIPEGO LAIKRAŠ- 
ČIAI EIS BE APSKEL- 

BIMU. 
^ 

Winnipeg, Man., vasario 26 
d. — \Yinntpego laikraščiai šian-' 
dien pranešė, kad del popieros 
trukumo iki tolesnio pranešimo 
jie priversti 'bus eiti be apskelbi- 
mu. Juose bus dedama tik žinios.' 

Olandija neišduos 
kaizerio. 

Londone reikalaujama pertaisymo 
satariies. 

I 

| OLANDAI NEIŠDUOS 
KAIZERIO IR NESIUS 

ANT SALOS. 

į Amsterdam, vasario 26 d. — 

Olandai neišduos kaizerio talki- 
ninkams ir nesius ;o i olandu ko- I 3 1 

Jonijos. Tokia Ims esmė rašto, ku- 
ri Olamii/.' pasius atsakyman tal- 
kininkam* antru kartu 'reikalau- 
jantiems. kad jis hutų išduotas 
teismui. 

Atsakymas bus pasiųstas ne- 

ankseiau kaip kitą savaitę. Rašto 
tekstas dar nėra parašytas, bet 
kuomet jis bus parašytas, tai ji* 
bus trumpas ir tinkamas — vien 
atkartojimas to, kad nesimato pa- 
mato. kuriuo galima butų parem- 
ti išdavimą. Labai rimtai ir la- 
bai tvirtai šitą pasakė laikraščių 
korespondentui (Jordon Stiles 
Olandijos užsienio reikalų minis- 
teris Jonkheer vau Karnebeek. į 

LONDONE REIKALAUJA- 
MA PERTAISYMO 

SUTARTIES. 
b * 

Londonas, vasario 2(1 d. — 

V isirose Anglijos rateliuose kila 
reikalavimas, kad taikos sutartis 
butų pertaisyta. Lordas C urzoii 
neišreiškė viešai savo nuomonės 

kaip tas buvo pranešta Suv. Val- 
stijose. bet jis drauge su kitais 
išmintingais žmonėmis Ku ropoję 
yra įsitikinęs, kad dabartinė >u- 

tartis v ra nedora, negalima pri- 
siversti ir reikalauja pertaisymo. 
Jo nuomone tas darbas priklauso 
tautų lygai, kuri turi patiektą 
jrankj. 

Asquith. kuris vakar l'aisley'je 
apvaikščiojo savo pergalę rinki- į 
muose taipgi išsireiškė kalbose 
per rinkimus ir kitur, kad šita su- 

tartis yra nusidėjimu ir turi buti 
pertaisyta. Tos pačios nuomonės 
laikosi Darbu partijos vadas 
I I*enders< >11. 

Lordas Robert C.'ecil. kuris kai-j 
ba už konservatininkų jaunimą.! 
taipgi reikalauja sutarties per-1 
taisvmo. 

I. W. W. ADVOKATAS 
PASITRAUKS, JEI KA- 
REIVIAI BUS TEISME. 

Montesano, \Yash.. vasario > 

ii. — Advokatas < ieorge Yander- \ 
vėer. ginantis dešimti I. W \Y. į 
narių, kaltinamų URmušlstėjej šiandien pagrūmojo atsisakymu į 
ginti juos. jei burvs kareiviu | 

atvykusių nebus' prašalinti iš j 
teismo. Jis pasakė, kad j t- i jis turi | 
vesti bylos nagrinėjimą kaip bug j 
ninj karės* teismą, o ne kaipo j 
jstatymo bylą. tai jis tuojaus pa- į 
sit rauks. 

DANAI NORI PRISIDĖTU 
PRIE LYGOS. 

Kopenhaga, Danija, vasario 26 
d. — Folkethingo arba atstovu 
buto komitetas, kuris svarstė 
klausimą Danijos atsitiesimo lin-į 
kui tautų lygos, nusprendė pra- 
nešti parlamentui savo prielanku- 
mą (prisidėjimui prie tautų lygos 
prie pirmos galimos progos 

PRAŠO ATMESTI GEL2- 
i KELINI PROJEKTĄ, * 

Washington, vasario ><• d. 
(rel/kfliu brolijų atstovai šian- 
dien atsilankė I'altnamvj, kad 
inteikus pre/riclcntni memorialą 

'reikalaujanti, i lant jis atmestų !nu>ileistinį ^e'.žkeliu projektą. 
{ Prie ju prisidėjo Šalies l'kininkit 

Į tarybos atstovai, kurie raštu pa- 
I pildė pirmesni reikalavimą at- 
metimo projekto. 

Į Atsilankusieji nesimatė vii pre- 
zidentu. juos priėmė sekretorius 
Tumulty. kuris žadšjo menv ri- 
alus ir kitus dokumetus inteikti 
prezidentui. 

FRANCUOS GELŽKELI- 
NINKAI SUSTREIKAVO 

ANT VISŲ LINTJŲ. 
Paryžius, vasario 25 d. — Sun- 

kumo padėties, įšauktos lfranci- 
jos ^''/Kclniūku stre'ku. nej^a- 
liriia bus žinoti !'*' ,:o 1 vai. ry- 
toj ryto, kuolu e t išeis streikan 
mašjnįstfti -ir u^nakuriais. ku- 
riuos unija šiandien iššaukė. Ki- 
ti darbininkai ant visu linijų me- 

tė darbą šandieti. tiel/.keliti kom- 
panijos bando surinkti naujus 
darbininkų burius prie tu. kurie 
atsisakė streikuoti. 

PIRKIME 
LIETUVOS 
BONUS!! 

1 1 

Žineles. 

Paryžius. Krancijos kabine- 
tas nutarė panaudoti kariuomenę 
užtikrinimui pergabenimo maistų 
iki Įjel'.ke'iŲ streikas bus sutai- 
kytas. 

Londonas. — Aukščiausioji ta- 

ryba nu pivndė palikti turkui 
Konstantinopolyj. bet są siauros 
Sus liuosos ir visj turku tortai 
Htb nuginkluoti. 

Paryžius. — Laikraštis Paris 
Midi sako. kad užsienio ambasa- 
!a NVasliingtone turi susisiekti 

su prezidentu per p. \\ ilsonienv 
k a i j x > \nierikos imperatorienę. 

Budapeštas. — Vengrijos dik- 
tatorius admirolas llnrtliy -ak'o. 
kad jis prigirdis kiekvieną bol- 
ševizmo sukilimą \ engrijoje 
kraujuose. bet' prisipažįsta. kad 
jis neturi gana pajiegų atsilaiky- 
mui bolševizmui iš lauko pusės. 

Paryžius, Jeseph C'ailau\. 
kaltinamas pardavimu savo ša- 
lies <ako. kad \iuerika išgelbėjo 
talkininkių, kad jis bitvu ištiki- 
mu šaliai ir apsaugojo nuo karts 
su vokiečiais del Morokkos 
n>i i m. 

ORAS. 
CHICAGOJF. IR APYLINKĖJE 

Šiandien gražu ir šilčiau: sų: 

batoj apsiniaukęs ir šilčiau 
Saulėtekis. 6:29 vai ryto; 
Srudeleidis. 5:37 vai. v a-k. 
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CHICAGOS LIETUVIU KVOTIMAI 
TĘSIASI NUOSEKLIAI. 

Jfeu buvo šioje vietoje pastebėta, kad 
Lietuvos Laisvės Paskolos vajus bus del 
chicagiečių tautiniai-politiniais kvotimais. 
Chicagos lietuviai turi pasirodyti šiame 
ytin svarbiame momente tikroje savo švie- 
soje — turi gauti, taip sakant, subrendimo 
paliudijimą, arba pasilikti atstumtais už- 
pakalin. 

"Kvota" Chicagos apskričiui tapo pa- 
skirta didžiausia, vadovaudamasi tuom iš- 
rokavimu. kad didžiąją pusę tos "kvotos" 
sudarys vieni Chicagos lietuviai. Neberei- 
kalo Lietuvos Misijos pirmininkas, Jonas 
Vileišis, savo kalboje 8 Regiment Infantry 
Armory vasario 15 d. pastebėjo, kad Chi- 
cago yra didžiausia lietuvių sėdyba pasau- 
lyje—didesnė, negu Kaunas, Vilnius, Šau- 
liai, ir todėl iš Chicagos lietuvių daug ga- 
lima tikėties. 

važiuojant Lietuvos Pasiuntiniams i 
vakarus, Lietuvos Misijos biuras paskelbė, 
kad visų akys yra nukreiptos ant Chicagos. 

Ir nebereikalo. — Dabar pasirodo, kad 
Chicagos lietuviai neapvils Lietuvos Pa- 
siuntinių, o kartu ir Lietuvių Tautos. — 

Nėra abejones, kad chicagiečiai paskolins 
Lietuvai bent tris ketvirtadalius milijono ■ 

dolarių.— 
Bėgyje 10 dienų, vasario 15-24 d.d., 

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų nupirkta 
už apie 180,000 dolarių. — ir tai vis laike 
Lietuvos Misijos prakalbų. Šita suma pa- dalinta sekančiai: 

1. 8 Regiment Infantry Armory—Lie- 
tuvos Misijos priėmimo iškilmėje, vasario 
15 d. — apie $5,000 (sulyg abelno aproka- 
vimo). 

2. "Mildos" teatre (Bridgeport), ap- 
vaikščiojant Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventę — vasario 16 d. — už $19.750. 

3. Tovvn of Lake, vas; 16 d., — $20,- 
500. 

4. West Side, vas. 17 d.,—$15,000. 
5. 18 gatvės kol. (Ap. Dievo par. sv.) 

—vas. 18 d. — $18,150. 
6. Cicero, vas. 19 d., — $10,000. 
7. Bridgeport (šv. Jurgio par. sv.), va- 

sario 20 d., — $32,750. 
8. North Side, vas. 21 d., — 12,250.! 9. Brighton Park, vas. 22 d.. —$21,-! 

650. 
10. Roseland, vas. 23 d., — už apie —$3,000. ' 

[ 11. Melrose Park, vas. 24 d., —$7,-1 
;900. 
į Priegtam, kiekvienoje iš tų kolonijų 
buvo pardavinėjami Bonai ir ne prakalbo- 
se'.—pav., Brigdeporto Lietuvos L. Pasko- 
los skyriaus atstovai tvirtina, kad toje ko- 
lonijoje išviso Bonų parduota (baigiant 
vas. 24 d.) už apie 65,000 dol. Taigi ga- 
lima manyti, kad išviso iki vasario 25 d. 
Lietuvos L. Pf Bonų parduota bent už 200,- 

f000 dolarių. 
Atskiros Chicagos lietuvių kolonijos 

i labai puikiai tęsia lenktynes. Galima pa- 
stebėti, kad mažosios kolonijos (išimant 
Roselandą), — imant domon visų lietuvių, 
skaičių ir susirinkusių į prakalbas, — lyg- 
ir sumušė rekordą (pav. Brighton Parke 

jsalėn buvo susirinkę apie 700 žm., Bonų 
nupirko už $21,650; Melrose Parke žmo- 
nių salėn buvo susirinkę apie 300, išviso 
gi toje kolonijoje yra apie 400, Bonų nu- 

pirko už .$7,900 dolarių). I 
Ypač įstabus ir, be abejonės, naudin- 

gas lenktyniavimas atsibuna tarpe bridge- 
portiečių ir Town of Lake lietuvių. Bridge- 
porto lietuviai yra tvirtai-pasiryžę pasko- 
linti Lietuvai nemažiau 200,000 dolarių; 
Town of Lake lietuviai užreiškia, kad jie 
neatsiliks nuo savo kaimynų. Ir mes ne- 

abejojame, kad tovvnoflakiečiai, kaip ir 
visados, pasirodys tikrais tėvynainiais, iš- 
likimais Lietuvos vaikais. Juk, ištiesų. 
Town of Lake kolonijoje yra pakaktinai 
lietuvių, pakaktinai turtingų lietuvių ir, 
pagaliaus, pakaktinai veiklių-gabių tėvy- 
nainių, — todėl ir galima tikėti, kad town- 
oflaikiečiai neatsiliks užpakalyje. 

Šiandien, vasario 27 d., Town of Lake j 
lietuviai antru kartu rengia prakalbas Lie- 
tuvos Misijai, kad paskubinus Lietuvos L. 
Paskolos sukėlimą ir kad pralenkus kitas 
kolonijas. T^s parodo, kad tęs kolonijos 
lietuviai tvirtai yra pasiryžę remti Lietuvos 
reikalus ir tuomi parodyti kitų kolonijų iie-j tuviams pavyzdį. — Tokį prakilnų savoj 
pasiryžimą townoflakiečiai šią pėtnyčią1 
patvirtins pavyzdingu tėvynainišku darbu, 
nuperkant L. L. P.-Bonų už kelias dešim- 
tis tūkstančių dolarių. — 

,— i 

vVilliams Goode, anglų direktorius su- 
teikimui pagalbos ant kontinento, sugrįžęs 
iš Vienos, piešia tamsiausią vaizdą apie 
siaučiantį Austrijos sostinėj badą ir skurdu. Perstatęs baisų dalykų stovį, W. Goode št&i 
ką užreiškia: "Prieis prie to, kad viešpa- 
taujantis badas ir skurdas centralėje Euro- 
poje inkunys tenai bolševizmą, kuris galop, 
apims visą pasaulį, neišskiriant, žinoma 
Anglijos ir Amerikos... Ilgai besitęsiantis karės pertraukimas, neužveriant tikros tai- 
kos. sunaikino visus pamatus politinio, fi- 
nansinio ir ekonominio gyvenimo". 

Talkininkų prestižas visu smarkumu1 
puola žmonijos akyse žemyn — Atsineši-' 
muose linkui tarybinės Rusijos jis sutiko • 

visapusišką fiasko. Dabar beveik visa eu-l 
ropinė ir azijatinė Rusija randasi bolševikų j rankose. Bolševikai, nepaisydami šiauri-1 nio šalčio paskutiniu laiku pradėjo aktyviai; veikti Baltosios jūrės srityje ir šiose die- 
nose užėmė Archangelską ir Murmanską. Net prieš Vokietiją talkininkai turėjo nusi- 
leisti. Gnežtai pasipriešinus vokiečiams, jie sutiko, kad Vokietijos vadai butų pačių vokiečių teisiami Leipzige; buvusį kaizerį palieka Doorn dvare, Olandijoje. 
mmmmmm—mrrnue—t—M —— 

1 Pastabos- i 

Lietuva esant! viso perte- 
kusi, sako p. V. Lazdynas. 

New Yorko "Sun" prane- 
ša, kad subatoj, vas. 21 d. 
francuzų laivu Lafayette at- 
vyko New Yorkan lietuvių 
kariuomenės vyriausios žiny 
bos pulkininkas (? ? !—"L" 
Red.) Vladas Lazdynas; jis 
atvyko čia gauti visą kareivi- 
ja profesijos žmonių atastai- j 
gos darbui. JL norįs gauti: | 

"Statytojų, kurie nusima- j 
no apie atstatymą miestų, j kuriuos vokiečiai visai iš-1 
griovė užėmę Lietuvą; do- 
kų statytojų prižiūrėjimui 
statymo didelių prieplaukų 
Kaune, Nemuno upėje, sa-' 
nitarinių inžinierių ir švieti 
mo profesorių, kurie pagel- 
bėtų darbe naujai įsteigta- 
me lietuvių jniversitete Vil- 
niuje". 

Šalis visko pilna. 
"Šalis yra visko perteku- 

si. Mes turime gana pini- 
gų ir maisto ir turtingi žem- 
dirbystės turtais. Mes ne- 

jieškome tokios finansinės 
pagalbos pas Suv. Valstijas. 
Mums reikalinga medžiaga' 
gelžkialiams ir statytojai ir 
jei čia yra tarp mano buvu- 
siu tautiečių tokie, kurie ga-! 
Ii atlikti darbą, tai aš mie 1 

lai paimsiu juos su savim".j 
Pulkininkas Lazdynas sa-! 

ko, kad Lietuva yra ginkluo} 
ta stovykla, visi piliečiai ne-1 
šiojasi ginklus gynimui ša-į 
lies nuo kaimyninių valsty-i 
bių. Lietuvi4 kariuomenės 
didumas oficialiai skaito- 

mas tarp 50,000 ir 60.000 
kareivių, o gyventojų 7.°00,- 
000. Pulkininkas pasakė,! 
kad jis neatėjo čia prašyti.! 
skolinti ar pirkti karės daik-j tus. Lietuviai turi jų kiek,] 
tik jiems reikia po išsikraus- : 

tymui gen. Bermonto Avalo- 
vo, kuris buvo atėjęs Lietu- 
von su 19,000 vokiečių, ma- 1 

nydamas atkartoti didįjį 1 

belgų pergalėjimą. Bet vie- 
toje pergalėjimo jis pasida-1' 
vė ir lietuviai paėmė visą ; 

žygio sąruošą—300 orlaivių, 
400 dižiujų kanuolių ir 2,- į j 000 mašininių kanuolių. Lenj' 
ku kariuomenės leitenantas1, 
Tadeuš Skarzynski taipgi at:. 
vyko Lafayette laivu pirkti, i 
daiktų '-enkijai. Korespon-'( 
dentas priduria, kad jis ne- i 
šioj a monoklį ir su li- aiviu j 
nekalba. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
TILŽĖ LIETUVIŲ KLUBO 

VYRIAUSIAS SUSIĖJIMAS. 
Tiksės Lietuviu Klubas nulaikė 

su'batoj, 17 <1. sausio 8 vai. va- 

kare prasidedant, pas poną l>em- 
paitj Tilžėje pirmąjį savo vy- 
riausij'į susirinkimą po ikaro1, 
liuvo geras skaitlius narių bei 
svečiu susirinkęs. Klubo pirmi- 
ninkas, p. Stikliorius, atvėrė su- 

siėjimą visu narių bei svečių pa- 
sveikinimu ir iškilminga prakal- 
ba, kurioj jis lietuvių tautiškąjį 
pagyvenimą iš pat senovės lig 
šios dienos trumpai apvaikščio- 
ja ir 1.1, šitaip kalbėjo: 

"Lietuvių pagyvenime yradaiįvg! 
kas pastebėtina. Pirm daug me-1 

tu musų kraštas visai kitoks iš-, 
veizdėjo. Tuokart visi jo gy- 
ventojai tik lietuviškai kalbėjo, j 
Tada atsirado miestai, kuriouse 
tik vien ateiviai vokiečiai gy- 
veno. Lietuviai Į tuos miestus' 
buvo pirma visai neįsileidžiami, 
bet kurie vėliau juose apsigy- 
veno, turėjo kitiems miesto gy- 
ventojams prisitaikinti, ir taip' 
jie per ilgus metus po tokios 
įtekmės ištautėjo. Vokiečių įtek- 
mei ant viso nuusų krašto išsiplė- 
tus, paėjo po jo visi musų kraš- 
to gyventojai. Pagal kalbą pa- 
stojo taip daug Lietuvių vokie-' 
eiais, bet jų gysluosr juk. pasili- 
ko lietuviškas kraujas. Lietuviai 
buvo tuokart tautiškai teužmigę. 
l»et priėjo laikas, kad? jie bu- 
vo kilties atsiminti ir lietuvišką 
kraują savyje jausti pradėjo.. O j 
kadangi visi žmonės ant viens j kito nurodyti yra, ir tarp visų I 

žmonių lygius reikalus turinčių 
yipatiškas solidariškumas pašto- 
u, pradėjo ir susipratę lietuviai j 
i draugijas spiesties. Tokiu budu Į 
tai j vyko il^us metus pirm cli-' 
džiojo karo ir Tilžės Lietuvių j 
Klubas. Karo laikais apreiškė 
Vokiečiu valdžia iš visai nesu-1 

^rantančių priežasčių lietuviams 
savo nepatjitkėjimą ir taip musų 
reikimas labai trukdinamas 'tapo. 
Klubo nariai tapo karo vėtros į 
,isas puses išblaškyti ir taip ne- 

galėjo vaisingas tautiškas lietin- 
gų ipagyvenimas įvykti. Bet po 
caro buvo daugiau pasisekimo, 
šiandien yra musų uždavinis už 
ą rūpintis, kad visiems, lietu- 
kams galėtų laisvas ir žmogiš- 
cas tautiškas pagyvenimas, be jo- 
čių varžymų pykti". 

Tada tapo Klubo narių bei Fon 
lo apyskaita paduota. Toliau ^ 

>ekėsi permastymas jst.tų bei 
aldybos rinkimas. Klubo Vai" 

1 y'ba tapo pagal senąjj suderėji- ^ 
na naujai išrinkta. 

Ketvirtoji idalis dienos rėdo— 
Iraugiškas pasilinksminimas — 

>rasrdėjo su keliomis dainelėmis, ; 

:urias draugijos keli' nariai pa- J 
Kainavo. Iš v;so imant bivvo va- 'i 

caras labai gražus ir visi buvo i 

ižganėdinti. Klubininkas. i 

("Prūsų Liet. Halsas") i 

■■■■■■ ■ ■ 

| Jaunimo Kampelis j 
-MŪSŲ JAUNIMUI. 

Malonu, linksma gėrėtis upeliuku," 
čiurenančiu gimtinės lankose. Gra- 
žios, žaliuojančios, pražydę gėlė* 
mis, pakrantės veria praeivio akį. 
Aplinkui, kur ausį nekreipsi, girdė- 
tis paukštelio skardus balselis bei 
vabalėlio, bitutės zurzimas. Dvelkte 
lės švelnus vasaros vėjelis, o tuoj 
milijoninis š š š-š-š balsų akordas 
skrenda iš žolelių — gėlelių ban- 
guojančių krūtinių, užverdamas sa- 

vyje slaptingą jo dvasią, kuri pasie- 
kia, palyti kiltus žmogaus jausmus, 
sužadina sielą... 

Pasirodžius linksman saulutės vei 
dui, nudžiunga visos upeliuko pa- 
krantės, džiaugsmo ašara — auksi- 
nė rasa suvilgo jų puošnius veidus. 
O tas paauksuotas rasos lašelis, 
tartum nekalto kūdikio akutės, šyp- 
sosi j savo motutę — gamtą. Ir jis 
drauge su visa gyvybe džiaugiasi 
tuomi laimės gyvenimu, kurio tuoj 
toje vietoje žymės nebeliks, amži- 
nai išten išnyks. .. Skaistus saulu- 
tės spinduliai, nudžiugę gražiu vasa 

ros rytu, iš džiaugsmo bučiuoja 
upelio veidą... O jis vis skaistus, 
tyras, blizgantis čiurena vilginda- 
mas puošnius krantus, tarytum kū- 
dikis verkšlentų. KUip malonios 
jam tos linksmos valandos! Kiek 
dižaugsmo, susiraminimo, paguo- 
dos nuvargintai krūtinei! Klausyk! 
c tas jo balselis čiu-riu-riu-riu kalba 
tau j širdį apie Tėvynę, jos žilą, 
bet garsią praeitį, jos meilę. ... h 

nejauti, kaip nušvitusį veidą suvilgo 
džiaugsmo ašara ir nuriedėjusi, nu- 

kritusi auksuoja puošnų, kvepianti 
»ėlės žiedą.... 

Kam tie atsiminimo vaizdai nėra 

malonus? Kas jų gyvenime ne- 
trokšta? Kas jų nepasiilgsta arba 
kas juos užmiršta? Tai saldus, sal- 
ius, pilni dvasios gyvenimo jauny- 
ivstčs laikai.... Taip. džiaugiasi 
.ipeliukas ir jo numylėti krantai ; 
iiiaugiasi žaloj anccs jo -lanko 
r puošnus kvepiantį s žiedai.... j 

Bet štai netikėtai toli, toli ant 
horizonto pasirodo pavidale taško 

debesėlis. Urnai jis pradeda didėti ^ 
ir, rodos be jokios baimės, sų drąsa 
skuba bėga artyn, kas-kart vis dau- 
giau ir daugiau apsiaubia melsvą 
.padangę. Dar valandėlę ir visą šyp- 
santį s gamtos veidą paslepia nuo 

mėlynės ir tkaisčios saulutės. \ is- 
kas aplinkui pasid'aro murzina, ne- 

limpa prie širdies. — Pirmosios su- 

drumsto gyveninio valandos... liet 
ienklas audros pasirodęs vis br.joja 
ir bujoja, iki galutinai neapsir.'iš- 
kia ir neparodo savo vaisių. Sušvil- 
pia, ^uužia nejaukus vėjo l įlsas ir 
skrenda pro medžių viršūnės, dras- 
kydamas lapus, plėšdamas trobų 
stogus. U ištrukęs ūžia į laukus, 
pi'akdamas rugių, kviečių varpas, 
gėlelių žiedus. Intužęs laužo kru- 
mus — karklynus palei upeliuką, 
norėdamas pagriebti savo globoti jo 
tyrą čiurenantj vandenį. — Sudrum 
sti jo skaistų gyvenimą. Neįstengęs 
atsiekti visų savo norų, sujungia 
savo pajėgas su murzina, sudrum- 
sta padange. Gimsta gyva audros 
dvasia, kurios palytėtas gamtos gro- 
žis, keičia savo veidą, begalinis air 

| 
dros lietus pripildo visokiuos nešva- 
rumo griovius, kurie savo vandenį 
suv'aro į tyrą čiurenantį upeliuką. 
Audros siekiai pilnai pavykę. — < 
Tyras, skaistus gyvenimas sudrum-* 
sta. Negreit upelio vandenėlis palie- 
ka turas nors nutilus audrai pasiro 
do šypsantis, skaistus saulutės vei- 
das, melsva padangė bei aplinkui 
moloniu puošnių gėlelių kvapu 
dvelkiantis vėjalis. ... 

Jaunime! Tu esi tuom gimtinės 
čiurenančiu upeliuku, l.uriuomi 
džiaugiasi, glamonėja, bučiuoji sau 

lutė — Motina — Lietuva.... Tos 
puošnios pakrantės, pripildytos sal- 
džiu kvapu, tai tavo- kilti darbų vai- 

siai. Žydėk, bujok savo gyvenime! 
Nešk tą malonų dvelkimą Tėvynei 
— Lietuvai! Lai sielos audros *ic* 

drumsčia tavo skaistaus gyvenimo! 
Buk mielu, maloniu, kvepiančiu tau 
tos žiedu, — čiurenančiu tyru upe- 
liuku. gaivinančiu gimtinės kra'i i. 
o saldžios — saldžios valandos ly- 
dės tavo jaunystės gyvenimą.... 

Daugpilis. 

VADŽGIRYS. 

Vadžgirio sodžiaus ir apieiin-1 
ciu valstiečiai, susirinkę gruo-j 
Ižio 14 d. išvis© 35 asmens nu- 

sprendė išteisti \'alst. Sąjun- 
gos kuopą. Išrinktas ketvirčiai 
netu kuopos komitetas ir reviz. 

1 comisija. I komitetą išrinkti:) 
blatas Jukilaitis (pirmin.), Ju- 
eui Puišytė (sekrct.), Antanas 
itoškus (iždininku). I Rev. Ko 
nsiją: K. Si nanavičius. J. Pef 
aitis, A. Petraitis. Nutarta mo- 
lėti nario mokesnio 25 kap. kas 
nėnesis. J. Puišytė, Sekret. 

ŠIMKAIČIŲ VALSČ. 

Gruodžio mėnesy šiame Vai s* 

čiuje įsisteigė 3 Yalst. Sąjun- 
gos kuopos. Patolupių kuopa tu 
ri 113 narių; kuopos komitetas 
susideda iš: J. Grabausko (pirm. 
nin.), A. T verkaus (sekret). ir 
J. Zakso (iždin.). Šapališkčs kuo 
pai priklauso 65 asemnys; į kt. 
komitetą išrinkti: D. Rudaiti^ 
(kasiu.). Butkaičiij kuopa turi 
57 narus. ("Liet. Ukin.") 

Proporciniai imant skruzdės 
turi didesnes smegenis negu ko- 
kis kitas gyvas daiktas. 

LIETUVOS MISIJOS 
MEMORANDUMAS. 

(ta>,-į). 

Visas administracijų aparatas 
pateko Į pačių Lietuviu gy- 
ventojų rankas-. Per' 1919 me- 

lus tapo surinkta iš paliaiosuotų 
■nuo bolševiku ir vokiečių oku- 
pacijų šalių apie 60 milijonų mar 

kių Įvairių ineigų ir visi tie pi- 
nigai liko sunaudojami vietos 
reikalams. Taip pavyzdžiui mo- 

kyklų reikalams išleista vienais 
metais virš to milijonų markių, 
palaikymui vietos pramonės ir 
prekybos išleista apie 8 mil. mar- 

kių. ūkių atstatymui ir Įvairiems 
ūkio reikalams išleista iki 12 mil. 
markių. Lietuvos Valstybei vra 

aišku. jo.L,r nebegali buti .jokio 
grįžimo prie seivosis Rusijos tvar 

kos, kad kraštas jau faktiniai 
susitvarkė be pagalbos Rusų ad- 
ministracija. liesa, daugnmia 

\isų išlai lų būtent :ki jof;'e> ėj 

nepaprastoms karo išlakioms, bū- 
tent kariuomenės išlaikymui ir 
karo vedimui, būtent su bolše- 
vikais ir sa vokiečiais. Šiandien 
daugiau trečdalio Lietuvos yra 
užimta Lenkijos ir kuomet Lietu 
vos sostinė Vilnius ir dalis (iar- 
dyno gubernijos pateks Lietu- 
vai. galima tikėtis, jog metinis 
Lietuvos biudžetas lengvai ga- 
lės pasiekti iki 250 miljonu mar- 

kiu ineigų .kuriu sumos užteks 
pilnai ir kariuomenės, ir visos 

i krašto administracijų, ir savo 

; krašto žmonių užlaikymui, 
i Svarbiausiu Lietuvos valsty- 
1 bės reikalu tuo tarpu pasilieka 
įvedimas savo monetarios siste- 

; mos ("cnrrcncy). Ant Lietuvos 

j teritorijas šiandien kursuoja Vo- 
kiečių okupacijos' valdžios i.slcis- 

)lieji Ober Ost rubliai' arba mar- 

kės (dvi vokiečiu markės lygus 
vienam Ost rubliui), vokieerų 
.Reicliebanknotscheinai ir rusų 
caro ir Kerenskio pinigai. Visa- 
me Vokiečių okupuotame Rusi- 
jos krašte buvo Lietuvoj, Lat- 
vijoj, Ukrainoj išleista šių Ost- 
markių' apie 1-1 74 'bilijonų, bet 
sulig apskaitymo pačioj Lietuvo- 
je yra šių Ost-markių ant 700- 
800 milijonų markių. L'i tuos 

pinigus vokiečių valdžia yra su- 
si pirkusi Lietuvoje įvairias pre- 
kes ir palikus krašte tuos popie- 
rio pinigus, kuriuose ji apsiėmė 
keisti vokiečių marke. Jie šių 
Ost-markių Lietuvoje yra ant 
J00 milijonų vokiečių valstybės 
markių ir .ant kokių 300 milijo- 
nų jiisiškųjų rublių, kurių vertė 
šiandien išneša (pusę merkės. Ru 
sijos Kerenskio rubliai jau visai 
nustojo savo vertės ir Lietuvoje 
jau uždrausta vartoti, kaip ir 

bolševikų išleistieji pinigai. Puo- 
lant kursui vokiečių markės drau 
gc mažiuos kursai ir Lietuvoj 
esančiųjų Ost-markiii, kurių mv- 

statytas nuolatinis kursas suly- 
ginant su vokiečių valstybės mar 

ike-. Į Kad įsgel'bėjus kraštą nuo to- 
kio pinigu puolimo vertės, Lie-j Stuvos. Valdžia yra sumaniu, i iš- į įleisti savo "currcncy", paremtą 
ant pastovios valiutos kitų vals- 
tybių'. Tą tcisv ndrima pavesti 
susitvėrusiam Lietuvos Valsty- 
bės Bankui tais (pat pamatais, 

i kaip Vokietijos Reichebank arj)a 
Šveicarų Tautos Rankas. Šių' 
pinigų išleidimas galimas, jeigu 
išleistieji pinigai :bus padengti 

j pastovia svetimų valstybių va- 

liuta ir kitomis vertėmis ir pre- 
kėmis. Kad pakeitius visus kur- 
suoja-miiif, Lietu pinigus maž- 

daug ant vieno p lia-do vokie- 
čių markių arba 20 m ii. dolarių 
vertės 1 cikutų ant tokios sumos 

turėti jų užtikrintą padengimą 
ai^ba kitaip sakant užtraukti pas- 

jkolą. \merifcojc gyvena skaitliu 
ga Lietuvos įpiliečių kolonija, ku- 

jri tur nuolatinius piniginius su- 
' sinešimus su Amerika, todėl ir 
: patsai Lietuvos pinigų išleidi-! 
iinas, rods, tinkamiausia galėtų | 
'Imti atliktas tau t'kromis sąly- 
Igomis Amerikoje. Todėl ir šioj 

srytyje svarbu lužmegsti finansi- i 
niai ryšiai su Suvienytomis Vaisi 
tyrėmis. j 
III. POLITINIS LIETUVOS 

PADĖJIMAS. 
Lietuviu tauta nuo senu se- 

niausiu laikų gyveno ant tos te- 

ritorijos ant kurios jį šiandien 
kaipo politinis vienetas preten- 
duoja. Lietuvos valstybė nejieš 
ko šėmiu ir kraštų, kurie isto- 
rijos bėgiujė l>uvo jos užkariau- 
ti ir buvo jos valdomi, bet tik 
•žemės ant kurios etnografiškai 
Lietuvių tauta ir šiandien tebe- 
gyvena ir kurie aiškiai dedasi 
prie šio politinio vieneto. XIII-' 
XI'Y amžiaus Lietuvių tauta bu- 
vo sutverus galingą valstiją, kuri 
buvo išsiplėtus nuo Baltijos ju- 
rų iki Juodųjų ir apėmė daug 
dabartinės Rusijos žemių j rytus 
ir pietus, ant kurių ji šiandien 
nepretenduoja. XYI amžiuje Lic 
tuva 'buvo suėjusi i personalo 
uniją at;i Lenkija; bet kaipo po- 
litinė savistovė valstybė nenusto- 

jo gyvavusi. Pa'baigoje X\ 111 
šimtmečio Lietuvos-Lenkijos' rc<. 

publika tapo padalinta tarp tri- 
jų kaimynių valstybių Rusijos, 
\ okictijos ir Austrijos, prie ku- 
rio padalinimo Rusijos carieiiė 
Katrina II įprisižatlėjo užlaikyti 
Lietuvą, kaipo atskira politinį 
vienetą su atskiru iždu, adminis- 
tracija, mokyklomis, bet kaip ji 
pati, taip ir tolymesni Rusijos 
valdonai to pasižadėjimo neišpil- 
do. Jie panaikino ir atskirą val- 
dymą. ir iždą ir net veikiant} Lie- 
tuvos teismų statutą, jau XIX 
šimtmetvj tėčiam Lietuva nieka- 
dos nenorėjo lužmiršti šių pa- 
žadų ir neperstoio kariavus už 
savo nepriklausomybę. 1831 ir: 
i'86[-62 metų sukilimui buvo api- 
sodais šios kovos už nepriklau- 
somybę, 'bet jie nepasiekė ir da- 
vė tik progos rusų administraci- 
jai užimti Lietuvoje visas valdo- 
mąsias vietas, konfiskuoti gyven- 
tojų turtą ir vesti aštrią rusini- 
nę politiką. Ši politika buvo pa- 
siekusi tokio laipsniu, kurio nė- 
ra mačiusi tur 'but nė viena iš! 
mažųjų taiutlį, Rusijos užkariau-. 
tų. 1864 metais Rusijos valdžia J 
buvo uždraudus lietuviams var 1 

■ 

toti savo kalboj spausdintus ir 
toksai uždraudimas lietuviu spau 
dos, kad ir nekalčiausiu knygų, 
kaip maldų knygos ar katekizmo 
•buvo palaikomas veik visą pusę 
amžiaus — jis tapo atmestas 
tik 1904 metais, įprieš ištikusią 
pirmą revoliuciją Rusijoj. 

Per visą tą laiką dvasinės prie- 
spaudos Riitsijos administracijų 
įsigalėjo Lietuvoje, 'bet pagimdė 
jp-rie savęs taip didžią neapykan- 
tą, kad jau ji. kaip tokia ne- 

begalėjo užsilaikyti. 1905 me- 

tais Rusijos pirmosios revoliu- 
cijos lietuviai savo sušauktame 
'Vilniuje seime reikalavo, kad vi- 
si krašto reikalai butit aptaria- 
mi per Lietuvos Seimą, kad visa 
administracija liktu pakeista \ ie 
tos žmonėmis. Bet tuomet si 
Rusijos administracija uar buvo 

galinga ji užsilaikė ir tik tapo 
priversta išsikraustyti iš Liet'r-'N 
vos. karui ištikus, kummet vokie- 
čiai užėmė Lietuvy. Kaip ten 
nebuvo baisus ir sunkus vokie- 
čiu okupacijos valdymas. 

(bus daugiau) 
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VELTAS KLABINIMAS. 
L 

Anglijos ekonomininkas, ;tfatis 
tikas ir finansininkas Sir George^ 
Paish atvyko į Suv. Valstijas 
norėdamas intikinti bankininkus 
ir valdžios viršininkus, kad jiems 
reikia paremti jo pieną sukeli* 
n,o. $35,000,000,000 paskolos Bu*- 
rmpai sušelpti. Iš tų 35 bilijo- 
nų Suv. Valstijos turėjo atsakyti 
už 15. 

Kokį užtikrinimą Sir George 
siūlo už tą didelį kreditą, kurį 
jis nori gaut? Vien tik talki- 

ninkų valdžių užtikrinimą. 
Ir ko tas užtikrinimas yra ver 

tas? 

Sulig apskaitymu Anglijos tur 

tas išneša $90,000,000,000, ant jo 
yra užtraukta šalies sikola $40,- 
000,000,000 (44 nuoš. viso turto),j 
neskaitant miestinių skolų ir di- 
delių skolų pramoninėmis akci- 
jomis ir bankams. 

Francijos turtas sulig apskai- 
tymu išnoša $f>5,000,000,000, ant 
kurio yra užtrauka Šalies skolos 

54 nuoš. viso turto, neskaitant 
miestinių skolų, pramoninių ak- 

cijų ir bonų ir didelių laidų ne- 

užtikrintų 'popierinių pinigų. 
Italija sulig apskaitliavimu tu- 

ri turto $25,000,000,000 ir at- 

naciai yra tokioj pai padėtyj 
kai j) ir franci ja. Japonija turė- 

dama turtų už $28,000,000.000 
yra geriausioj finansinėj padėtyj 
iš visų talkininkų, ibet niekas tie 

žino, kiek ji noris icmti euro- 

pinį kreditą, kiris nežada jai nie- 
ko gero ir iš kurio ji gali turė- 
ti didelius nuostolkis 

Sir (ieorge atvyko i Suv. Vai s 

tij-as su pasini i n imu išleisti Eu- 
ropai daugiaus popierinių pinigų, 
kuriais ir da1>ar ji yra jau klote 
išklota. Pramoninis dalykas, 
pasiulinimas tokios pat rūšies, 
nevertas priimti trečiu mortge- 
čiu 10 nuoš kaina. Europa sto- 
vi ant subankrtitijiroo kranto; tą 
žino kiekvienas, kuris yra apsi- 
pažinęs su dalykų stoviu*; toles- 
nės gi paskolos tik dar giliau ją 
nugramzdins skolose. 

Amerikos augštieji finansai. 

net savo geriausiais laikais, nie- 
kuomet nematė skėsti kapitalą | 
tokiu baisiu [>lotu. Pasiulinim'as 

kaipo kredito davimo dalykas, 
yra begalo kvailas. 

'Poliaus paimkime antrą jo pu- j 
sę. Kokį užtikrinimą gali duoti 
Sir Oeorge, kad Francijos, Itali- 

jos ir net, gal pačios Anglijos 
darbininkai artimoje ateityje ne- 

sukurs dideles tarptautinės ug- 
nies, panaudodami talkininku ,po 
pierinius pasižadėjimais atmokė- 
ti skolas kaipo svarbiausią kura- 

lą? Kiekvienas amerikinis ban- 
kininkas, pradedant Kalinu ir bai 
giant Yanderlipiii, kurie pernai 
metais aiplankė Europą, mini ši- 
tn galimybę la'bai rimtai. 

Tik vienas apsiskaitymas galė- 
tu pateisinti šitą augščiau išdėtą 
■pieną, būtent, paskolą paskaitau t 
"kapitalistiniu apsidraiuidinui nuo 

ugnies" ir šitą pieną priimant j 
kaipo paskutinį nusiminimą pasi-Į 
stengimą bolševizmo platinimui Į 
sulaikyti. 

Pirma negm Amerikos finansi- 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja II ^ i-B 
verte, ir Laiavėa Bondsna pilim pinigine verto. 

ISSSUJSi, 1 G- sACKHEIM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE. 
ir Subatomia 9—9 * tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTT7, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva inalevojimui stubŲ iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECK".NG CO. 

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

VIKISftŲ UKABUZ1Ų ISA KULNAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinim&s gvaranfcuota* 
Vyrų Ir "alklnų siuati ir overkowi, padaryti ant orderio, bet nea'imti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki <45.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų Liūtai ir ovorkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augšfiiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ,ir augščiao Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštoB kainos dar neatėjo. 
Męg turime daug Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo įo.50 ir augSčl&u Pull diess, tusedo, frakai ir t.p. nuo $10.0u ir augšdau. 
Krautuvė atdara kas vakaru iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis iki 10 Valandai vakaro.lnatei&ta 1902 

S. GORDON 
1415 80. HAL8TED STREET 

niai vadai sutiks su šituo žvilgs- 
niu ir sutriks tuos didžiulius kre 

ditus, kuriu Sir George prašo, 
jie turi atsiminti tas dideles su- 

mas, kurias talkininkai paklojo 
bolševikų mužikams, Kolčakui, 
Denikinui ir kompanijai, o pas- 
kui, paėmę vėliausius .pranešimus, 
jie tiuri (pastebėti tą greitumą su 

kuriuo Deuikinas paliko savo san- 

krovas raudonosioms armijoms ir 
dumė ežero linkui. 

—Scott Nearing. 

| TRUMPA! I 
KALBANT i 

i 
Sindikatas kreipėsi j sovietų 

valdžią prašydamas leidimo pa- 
daryti 1,321,000 galionų alkoho- 
linių spiritų iš baltųjų samanų, 
kurių ten esą baisios daugybės. 
Kokybė tokio alkoholio esanti la 
ibai gera o jis atsieina mažiau, 
negu daromieji iš javų ar bul- 

vių. 

Hagdaelas' yra garsus savo bal- 
tų asilų veisle. Jų aus/s ;r uo- 

degos kartais buvo šviesiai rau- 

donos. 

*/frmours 
VMSed Oleomargarine * TRAOE MARK *-3F 

Sumažink Maisto Išlaidas Nemažindamas Maisto. 
j : 

ARMOURO Oleomargarinas pagelbės jums sumažinti 
maisto išlaidas, nemažinant maisto kokybės. Jums išsimoka vartoti o- 

leomargarinąs. nes j mėnesį >qs sutaaipysitc pusėtinai Pinigų. 

Kadangi jyra aukštos rū- 

šies produktas, jus l)usitc pilniausiai už* 

gfenėrfrnti jo gerumu, priimntmiu ir augš- 
tos kokybės maistingumu. T<vt>ti ant ililo- 
nos. biskitu, pyragų ir k. Jis labai tinka 
su šiltais blynais ir kitais šiltais valgy- 
mais. Vartokite virimui, kepimui ir spir- 
ginimui. Duokite iki valiai vaiktuns. 

hStiŽ&t' ( lęomąrgarinas yra ga- 
minamas moderniškiausiomis mašinomis, 
jau išmėgintomis Annoitr'o oleomargari- 
no dirbtuvėj ir iš geriau, ių ir gryni'au- 
sių valdžios inspektuotų maisto taukų. 

Reikalaukite mist- Oleomarga- 
riiio šiand'en nuo savo artimiausio krau- 
tuvu i nko. 

ARMOUR*%C©MPANY 
CHICAGO 
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Griauti bile ką yra lengva. 
Tik staytymas — budavoji- 
mas yra sunkus. 

Uždavinys, kuri Bolše- 
vizmas turi Sutikti. 

Jųs žinote, jog reikia artisto, idant nutepti paveikslą. 
jt 

Jųs žinote, kad reikia sumanaus mechaniko padirbti laikrodį. 
Ir jųs gerai žinote, bile kas gali sudaužyti — sugriauti paveikslą vienu kojos spirimu. 
Griauti bile ką — ar tai laikrodį, namus arba valdžią yra lengva. Tik jų budavojimas — statymas yra sunkus. 

Tai yra uždavinys, kurį Rusija, po Bolševikų valdžia, turi sutikti Skaitykite ką Leninas sako apie tą, savo vėliausiame pranešime 
"Sovietai prie darbo". 

Bolševikai sugriovė kapitalistinę tvar- 

ką, suvisuomenino pramonę ir įkūrė 
darbininkų tarybas. Bet toli gražu Ro- 

sijai iki komunizmo ir socialistinės ta- 

rybų republikos. 

Ką Bolševikai iki šiol yra nuveikia yra 

lengviausias darbas. Tai buvo gr.iovi- 
mo darbas. Jam reikėjo tik fizinės jė- 
gos ir įsakymų. Sunkiausis darbas dai 

laukia ių. Bolševizmas žlugs, jeigu jam 
nepasiseks atstatyti — budavoti Rusi- 

jos pramonę, su augštu produkcijos 
v našumu. 

Tas negalimas padaryti sulyg oriį'ona- 
liais plianais Bolševikų. Darbininkų ta- 

rybos nemoka, Aaip vesti dirbtuvių ir 

palaikyti tvarkos. Beto, darbininkai ne- 

nori dirbti už tą patį atlyginimą skirtin- 

gu darbu. Mašinistas nori daugiau, ne- 

gu gauna darbininkas su kirviu; sme- 

genų, darbininkas nori daugiau už ma- 

šinistą. Rusijoj patol neįvyks komuniz- 

mas, pokal žmogaus prigimtis neper- 

simainys ii[ kol kiekvienas nenorės dir- 

bti del labo visu, o ne del vpatiško už- 
darbio. 

Reikės metų-me;us kol persimainys 
žmogaus prigimtis ir kol darbininkai iš- 
moks vesti dirbtuves sulyg tarybų su 

mainymais. Bet šiariien pramonė turi 
buti perorganizuota taip, kad augštas 
našumas dirbtuvės ir pavienio darblnin 
ko butu užlaikomas. 

Vienintelis kelias bolševikų vadams te- 
i 

lieka pasukti atgal nuo tarybų valsti- 

jos — grįžti atgal prie senos tvarkos. 

Jie turi vadinti atgal buržuazijos eks- 

pertus ir mokėti jiems didelias algas, 
kad jie prigelbėtų vesti dirbtuves. Jieni 
reikia pasisavinti dirbtuvių metodą 
"kapitalistinės Amerikos. 

Ir bolševikų vadai turi grįžti atgal dar 

toliau. Jie turi įvesti geležinę discipliną 
tarpe darbininkų. Jie turi pavergti tūk- 

stančius darbininkų kiekvienoje dirb- 

tuvėje ir paduoti juos valiai vieno žmo- 

gaus — buržuazijos užvelzdos. Darbi- 

ninkai turi buti priversti dirbti kuo* 

sunkiausiai. 

Tą viską daro Leninas. Jo autoritetas neaprubežiuotas. Jis atima visas galia nuo dirbtuvių tarybų ir atiduoda juos į rankas buržu- 
azinių ekspertų. Jis duoda tiems naujiem? bosams ką pirma niekauos neturėjo — pilniausią galią ant darbininkų. Jie negali streikuo- 
ti. Jiems nevalia nei skųsties. Leninas priverčia juos klausyt'., sumažindamas jiems duonos korteles arba pasišaukdamas pagelbon 
Raudonąją Gvardiją. Jo vėliausijei žodžiai į Rusus darbininkus skamba: "Klaus3'kite ir nepaisykite tų, kurie sako, kad musų teorijos 
neteisingos". 

Nekurie žmonės sako, kad Mums reikalingas Bolševizmas Amerikoje. Bet mums reikia pasimokinti kaip jis veikia Rusijoj. Leninas 
gali pasakyti mums geriau negu Bolševikai Amcikoje. Jie sako ką Leninas SAKYDAVO: bet ne ką jis DABAR sakoį 
Leninas dabar sako kad Bolševizmas žlugo kaipo priemonė valdy mosi ir kaipo priemonė produkcijos, nes žmogaus prigimtis stip- 
resnė ne-u jo pirma skelbtos idėjos. 

The Inter-raclal Council 
1 Z o Broadwav~NewYorK 

minim 
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JIEšKGK, O RASI. 

\evisur ir ne\isuomet darbuo- 
se galima d.iiię užeiti. Dažniau- 
siai turimo »ps j ieškot i. Nors cliiį 
ragiečiai retkarčiais turi progą: 
m daile suskatinti, bet sulvgi-| 
įant. tai dar neužtektinai. i 

Daug mos rengiame vakaru,: 
iildome juose programus, ktjric j 
>asiliek\ paprastu gyvenime nuo| 
ikiit. Rečiau tenka dalyvauti j 
/a'karuose. kame daugiau, nu- 

<įau apsireiškia dedeS menas, 

'/tad tokius vakarus privalome! 
pasitaikius p roga i. a n k \ t i. K u o 

ni sužadinsime kiltus jausmus, 
iirdi, lietuvio dvasią, jei ne dai- 
ės vakaruose. 

;S. T. A. 2r8 Motoru kuopa1 
rengia vakarą, kame bus vaidi- 
fama. dar pirmu kartu Chicago- 
įe. "Susiprato". P.eto, bus dai- 
itt. kurias išpildys žymios C'hi- 
*ngos dainininkės; Kaip tai p-lė 
Marijona Rakauskaitė, p-lės Ona 
Rudauskaitė ir Alena Volterai- 

tč\ Bita ir kiti pamarginitnai. 
Užtat, kiekvienas mylintis dailę 
atsila.ikykit. 

lieto, .sis vakaras yra reng:a- 
nias niiusu moterų. Taigi svar- 

bu ir tame. kad paremtumėme 
o tuomi padrąsinsime, pastūmė- 
sime prie uolesnio darbo ateityj. 

BRIDGEPORT STOTIS. 

L. T., r. Bonus galima užsi- 

rašyti šiose -vietose: 

Li'berty Land Co., 3301 So. 
Halsted St. 

'M. Kiras ofis", 3331 So. TTals- 
ted St. 

Utiivcrsal State Bank, 325b 
So. ITalsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšin 
krautuvėj. 3223 So. TTalsterl St. 

J. Martinkus 3324 So ITal- 
sted St. 

•[VrV/'nskio vyrišku drapanų 
krautuvėj. 

"Lįetuvos" Dienraščio Admi- 

ministranja, 3253 So. Morgan 

St. 
M inčtose vietose visuomet ga 

lima j^j.uti pirkti įlomis, Norin- 
tiems vra teikiamos apie įlomis 

informacijos. 
V asario 25 d. p. J. Kulio ap- 

tiekoje atsibuvę) Mridgeporto sto- 
ties L. L. l'onų pardovinėtojų 
susirinkimas, kame perkratyta 
kiek yra parduota l'omt. Iš raš- 
tininko raporto paaiškėjo, kad 
iki vasario 26 d.. 6 vai, vakare, 
T.. L. !\ Bonų pardinota už virš 
^o.o(x> /r')1 iš vienos.. stoties. Iš 

I antros stoties, valdybos narys ]). 
I Norkus pranešė, kad užsirašiusių 
lyra daugiau trijų dešimčių ttt- 

| kstančių. Su užsirašiusiais ir 

j pasižadėjusiais, par abi stotis, 
Į sudaro virš 70,000 dol ariu. 

•Bridgeportiečiai! Visi kas šy- 
vas sukruskimc prie darbo. Lai- 
kas trumpas, o dar mušu skait- 
line" toli siekia iki 200.000 dol. 

Taigi, kad mūsų "kvotą" pa- 
darytume su Kaupu, kas nitumis 

|labai lengva padaryti. visi llrkl- 
getporto kolonijos 'pardavinėto- 
jai q>arodykitc gabumus pardavi- 
me Bonų. Yra paskirta 4 kon- 
testtii dovanos nuo 10 iki 50 
dol. Kas daugiau parduos, tas 
laimės dovaną. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

LIETUV Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

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

257 WE5T 71st STREET NEW YORK CITY 

West Side. 
TMI). 28-tos kuopos metinis 

susirinkimas įvyks- šeštadieny), 
vasario _>K d 7 :^o vai. vakare. 
M. Meldažio mažoje svet., n.\2 
\v. 23-ni ri. 

i si nariai ir narės mulonėki- 
te Imtinai atsilankyti ir atsivesti 

draugus bei drauges de! prisira- 
šymo prie šios apšvietos draugi- 
jos. Taipgi turime <laug svarbiu 

dalykų apsvarstymui. Valdyba. 

ENGELWOpD. 
Kam su šios kolonijos lietuviais 

sulygti?! Jie ramus, tylus, bet ir 
kam. jų darbai už jiuos kalba. 

Vasario 25 d. juos aplankė Lie 

tuvos Pasiuntiniai. Majoras P. 2a- 
deikis. Jis daug* ką naujo vie- 
tos lietuviams pasakė. Buvo ir 
daugiai, kalbėtojų. Susirinko iš- 
viso 132 ypatos, kurios savo dos- 
numu. galima sakvti. sumušė re-j 
kordą kitų kolonijų, išpirkdami 
L. T.. P. Bonų už $5.100. Lie- 
tuvos šauliams suaimkojo $14. 

Šios kolonijos lietuviai pagirti- 
nai dirba tautos darbą. 

Pranešimas. 
Regularis Tildomojo Komiteto 

(2t nario) Chicagos Lietuviu Ta- 

rybos susirinkimas Įvyks potnyčioj, 
vasario 27 d., 8 vai. vakare. \Vod- 
mano svet., 33-čia ir Lime gatves. 

Clricagos Liet. Taryba. 

ANT PARDAVIMO. 
Fnrsiduoda plytų namas, keturiu me- 

tu senumo, prie Sacramento Ave., ne- 
toli nuo Archer Ave.. 60 pėdu pločio lš 

i fronto :»—G kambariu dėtai ir krautuve 
j dabar tuščia. Gera vietas pieno krau- 
tuvei. Gazas ir elektrikos pečias šilu- 
ma. llatidos nešas $1.080.00 Kaina 
$10,500.00: Adam Marsze\vski. 
Room 81G 20 S. La Salio St. 

' 

PADARYKITE 
ŠIUOS 

91-20 
METUS 

LAIMINGAIS 
UŽRAŠYKITE 
"LIETUVA" 

Priversti Parduoti 
25 

pardavinėto 
jų reikia šiam 

dideliam 

Pardavimui 

VISĄ $18.000.00 STAKĄ PUIKIU APAVU 

ZALESKI & MARTINAM 
3229 SO. HALSTED ST, 

žiūrėkit kur yra didelė raudona iškaba čeverybargeno. 

STAKAS PERDUOTAS GOLD SMITH SALES SYSTEMAI. 

SALE STARTS SAT. FEB. 28th 

uždaryta 
ketverge ir 

pėtnyčioj 
kad prisiren- 

gus prie 
pardavimo 

5c 
SHINOLA VALYMUI 

ČEVERYKŲ 
(lik ne vaikams) 
Juoda ir geltona 

Moterų 9 colių čeverykai 
40c porų moterų 9 colių už varstomų čevc" 1 

rykų. juodų, ir geltonų, francuziškomis ar- j 
hla militarėmis kulnimis, ilgais čiurniais, « 

prekė $<). parsiduos J 
tiktai po ; 

Moterų pavasariniai Gxfirdai 
300 porų moterų Oxtor<lų, \ ici Kid skuros, 1 

juodi ir geltoni: augštom'.s ir žemomis kul- { 
n.mis, prekė $3. parsiduos C/| fip 
tiktai i>o iP'ti ilU 

Vyrų čeverykai 
Didelės vertės, .$0.00 ir $10.00 vertės čeve- 
rykai, u/.varstumi ir užsakdomi, angliškais 
ir plačiais galais. Ranku "prisiųtais padais. 
Yra apie du tonai. Pardavmo C*C 9fš. 
kaina tiktai *PU.JU 

Vyrų Briedžio skuros čeverykai 
210 porų vyrų briedžio skuros čeverykų, 
už varstomu, su aržuolo ir briedžio kulni- 
mis. vP-te $4.50. Pardavimo 0*0 00 
kaina tiktai *J>£.Uil 

Vyrų darbiniai čeverykai 
200 porų vyrų darbinių čeverykų. juodu, 
tan, geltonų, kaina $4.00. 0"! JI p 
Pardavimo kaina tiktai ... 

Vaikinų mokyklai čeverykai 
,300 porų vaikynų kanuolių metalo mokyklų 
čevtryk'ai. užvarstomi ir užsagstomi—m i e- 

ros nuo 21/ iki 5I/,; vertės $4.5o, specia- 
lė kaina šiame išpardavime $0 f)P 
pora tiktai .... .,A, <Į)£iij<J 

Moterų čeverykai 
2f>o poros moterų čeve rykų, patentuota ir j clnll skuros, vertė iki $5.00, ^ 1 fl » 
pardavimo kaina ų) I i i U j 

Policistų čeverykai 
180 poru vyru Velour veršiukų skuros, dvi J 
gubais pabais, vertė $8.50. 
Pardavimo kaina $5.95 

* 

r "" 

« 

Vyrų čeverykai ! 
300 porų vyrų čeverykų, užvarstornų ir už- I 
sagstomų, vertė iki S.ijoo; juodi ir geltoni, i 
Vici Kid ir karvių skuros. Ranka 
siųti padai. Pardavimo kaina $4.48 

Moterų šliperiai 
Apie 300 porų moterų šliperių. vieno, dvie- 
jų ir trijų stylių, franenziškos ir žemos kul- 
nis. Patentuotos ir dull skuros. <M CO 
Vertė iki $5.00. Kaina vp I sUvJ 

Moterų čeverykai 
2 to porų moterų če ve rykų, juodi arba gel- 
toni, užvarstor.ii čeverykai. su franeuziško- 
mis kulnimis, imituoti ga?ai. cn np 
Pardavmo kaina tiktai ... 

PIRK 

DABAR 
IR Č Ė D Y K 

Moterų čeverykai 
165 poros moterų čeveryku užsagstomų, vi- 
sokių mierų, patentuoto s ir dull skuros. 
vertė iki $5.00. Pardavimo H £ 
kaina tiktai *P I ■ JU 

Vyrų armijos čeverykai 
200 porų vyrų tan armijos čeverykai. P»lu- 
cher styliaus, Munson kol vra $".5o ver- 

tės. Pardavimo kaina «m ne 
tiktai vP'+iiJu 

Mergaičių mokyklos čeverykai 
310 porų mergaičių kanuolių mptalo, uxr 

sagstomi čeverykai ir Patent Colt skuros. 
extension aulais, vertė iki $4.00. mieros 8t/, 
iki ir $2.7(); 
mieros nuo 11 t/, iki 12 00 np 
tiktai vP^tJU 

Vyrų dress čeverykai 
Vra dausr vyrų čeveryku Patentuotos colt 
skuros. \'ertė iki $6.00. P.irda- 00 ftP 
v;mo kaina tiktai 

Vaikų čeverykai 
160 porų vaikii'patentuotai s guzikais čeve- 
rykai. su minkštais padais, reguliariški 
$2.50 vertė, mieros nuo 5 iki 9. (M P n 
Pardavimo kaina <PhUJ 
r 

Vyru darbiniai čeverykai 
235 nor"-; vyrų sunkus darbiniai čeverykai 
— blucher styliaus. tan ir juodi, dvigubais 

00 Afl 
įPUitU 

( JV1.UU,1, LCi 11 jllUUl 

j padais, reguliariški vertė $5.50. 00 
j Pardavimo kaina tiktai 

Vaikynų čeverykai 
1 160 porų mažų vaiku kanuolių metalo če- 
1 vervkai, užsagstomi ir užvarstonii — viso- 
j kių mierų nuo 9 iki t.31/,, pap- 00 ^P 1 rastai $.400. Kaina .... 

t TEMYKITE LIETUVIAI — DIDE-7 i 
| LIS BARGENAS. Parsiduoda labai { 
t pigiai lietuviu apgyvertoj vietoj kar| 
ičema (saloon) su visais puikiausiais j 
Jtalsymais. Biznis išdirbtas per daug • 

{ metu t. y. per 25 metus. Visiems ži-{ {nomas. Priežastis pardavimo savinin i 
i ko moters nesveikata—gydytojo pri-1 
j sakyta—reik važiuot j šiltus kraš-i 
♦ tus. Turi būti parduota iki 1 d. kovo { jmėn. Adresas: PRANK DALKUS,| 
j 3301 So. Morgan Street. I 
4. 4 

DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda labai pigiai pirmaeiliniai 

nauji Vargonai naujausios mados, pui- 
kia i grajantis. Taipgi parduosiu ir C.ra 
niafoną. puikiai ir balsiai skambantį, 
su daugeliu lietuvišku rekordų. Vis- 
kas naujausios mados ir visai nauji. 
Atsišaukite greitai nes savininkas turi 
greitu laiku išvažiuoti j kiti} miestą, 
adresas: Dominik Schultz. 
3303 S. Morgan St>t Chieago. 

»■ ■ ■ ■■ ■■■■■. — -4 

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

kalingas pasistiprinimas kartas nuo 

karto, taigi nesibijokite. Mes prireng- 
iame sultis, iš kurių jus galite sutai- 
syti puikų ir sveika gėriui?. ir mes 

gvarantuojame, jog jis patiks vis'*"*-: 
Jeigu jus norite atgaivinti širdį prieš 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant 
vestuvių, balių, šokių arba kitų pramo- 
gų, jus galite visuomet turėti po ran- 
ka kelis galionus gero gėrimo. Pakas 
iš kurios jųs galite pasidaryti 6 galio- 
nus gėrimo, kainuoja tik $2.00. Išsimo 
,i pamėginti. Siųskite orderius šiądien. 

[Walter Novelty Co. Dep 350 
11117 N. Paulina St. Chicago, 111. 

j Reikalingas patyręs kartitoja 
dirbti geležgalių varde. Mokestis 
$6. į dieną- Taipgi nepatvsusio lebe- 
rio, kuriam mokama $5. j dieną. 

J. Atidalinau, 
1312 W- ?9th St. Chicago, 111. 

Re??<ia mokiniu pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 21-mų 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. 

Reikalingas Janitoriui pagelbininkas 
pavienis arba viedes be vaikus arba su 
vienu vaiku. Pavieniam $60.00 ( mė- 
nesį su valgiu, vedusiam $120.00 ir 
fliatą pagyvenimui. Atsiašukite pas: 

Simonas Ignatowich. 
66(10 Maryland Ave., 

Telefonas Riackstone 3734. 

REIKIA KORESPONDENTO. J Reikia korespondento, kuris gali ra-1 
syti Lietuviškai ir Lenkiškai. Gali buti j vyras arba moteris, tik turi mokėti var-1 
toti rašomąjį mašinėlę. Kreipkitės šiuo | 
adresu: W. F. Severą Co., 

Cedar Rapids. Iowa. 

Reikia Lietuvaitės Stenografės, kuri 
biški supranta ir apie knygvedystės ir 
kuri moka Rusiškai, Lenkiškai Kalbėti. 
Darbas yra Real Estate ir visokio sky- 
riaus Insurance, darbas ant visados 
ir alga grea. Ofisas yra garu šildomas 
it puikioj vietoj. Atsišaukite per laiš- 
ko- su nurodimais apie savo patyrimą. 
(experience) pas M. Tamošaiti, 
55 Lebanon St. Springfieid Mass. 

KAMBARYS ANT RANDOS. 
Vienam ar dviem vyram arb^ mer- 

ginom, numininkai turi buti blaivus ir 
svarus, su valgiu arba be valgio. Rei- 
kale kreipkites pas: 

Mrs. J. M. Vaishvilas, 
554 Burnside St., Detroit, Mieli. 

PAILSAI BE.JIEŠKODAMAS, 
Lietuviškų Rolų del Pianų. O štai 

ir yra. Ne tik Rolų, bet taipgi ant par- 
davimo lengviomis išlygomis, mokant 
kas mėnuo, puikių (Player Pianų) 
Victrolų. Vargonieliai ir rašomos ma- 
šinėlės. viską pirksite daug pigiaus ne- 
gu kur-kitur. Reikale kreipkitės pas: 

L. Ambrozaiti, 
332 South 2nd St. Brooklyn, N. Y. 
(Be pataisima minčių) 

EXTRA! l'KHS. EXTRA! 

Kas manuot važiuoti ant ūkių 
apsigyventi, tai nepraleiskite progos 
Čia geriausias ūkės ir didžiausio 
Lietuviu kolonijos Fond du Lac 
Wisconsin. Čia yra ūkių ant parda- 
vimo ir ant ant niainimo namą, se- 

nos tikės su geriam truobair sugyve- 
nus ir su masinu nuo 40 akro- iki 

300 ak r a nuo $4,000 iki $20,000 ir 
labai lcng\ti pra<lėti gyventi, tik- 
su $2,000 arba mažiaus ant lengvių 

Į išmokeščiiĮ. Malonėkite kreiptis ar 

įsu laišku ar ypatiškai kuris isbiivis 
daug laiko ant ūkių ir gera susipa- 
žinęs su ukėm. Kątik pargrjžius j 
Chicagon. 

YValter Jonulis 
With M. J. Kirvis & Co. 

3331 So. Halsted St, 

Cliicago, 111. 
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LITHUANIAN-AMERI- 
CAN INFORMATION 

BUREAU. 
VLADAS J. NORKUS, vedėjas 

Pašportal. Income Tax Blankos, Le 
jališki Dokumentai Foreign Ex- 

change, Real Eastate. Knygų 
Revlzika. Parduodam laivakortes. 

3114 *o. iialsted St. 
Tel. Boulėvard 4S93. 

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 
Panedėlio, Utarninko ir Ketvergo 

vakarais. 
Jono Bagdžiuno Bankoje, 

23;',4 S. OAKLEY A VE. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S/LA SALLE ST.. ROOM 324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Telephone Yards 4681 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE-- INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokort*» 

notArijušas * 

3249 So. Hakated Street, Chicago, Illinois 
TELEPHONE BOULEVARd 6»1 j 

rnone y aras 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vieta 32E2 S. Ha'.sted St< 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30J rown of Lake 4712 S. Ashland Ave.l 

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

Phone Canal 257 
Dk. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Vai: J lkl 12 ryta ir 2 iki 9 vakare 
L739 S. IIALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. TIIORPEj S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS « 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshfieldj 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 J Telefonas Prospect 1157 

CICERO. ILL. 
Parsiduoda namas su hardveriu, geroj 
vietoj, pigiai, iš priežasties išvažiavi- 
mo ant farmų. Namas yra netoli Lie- 
tuviškos bažnyčios. Atsišaukite: JOHN 
EDŪINT, 1421 — 49th Ct. Cicero. 

LIETUVIŲ DOMAI: 

Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 

Tikriausias kelias buti ne j 
prigulmingam ir buti pats 
ant savęs yj*a reikalinga tu- 
rėti uke* Mes padarome tą 
galima del kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100.00 arba 
daugiau. Jis gali pirkti mū- 

sų 40 akerių ukę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tos- Pasekmingi liet-iviai uki 
ninkai jau nuo 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 
jums ūkės vietą, gelžkelius, 
miestus ir vaisių užderėjimą. 
.. Reikalinga agentų. 

Sanborn & Company, Sa- 
vininkai, Dept. L Eagle, Ri- 
ver Wisconsin, arba 908 
Peoples Gas Eldg., Chica- 
go, 111. 

Dr. S. Biežis i 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai: 1 i\i 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Syveniino vieta: 3114 VV. 42nd St. 

Telefonas McKinley 4988 
balandos iki 10 rjto. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

lerai lietuviams žinomas per 16 mctkj kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris, 
[lydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 
:erų ir vai! j, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros j rietaisus. 

Ofisas ir laboratnriia: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fi'k Street 
balandos: nuo 10—12 pieii; ir 6—8 vakar* 

Telefonas Canal 3110 
Gyv.: 3112 SO. HALSTED L'TREET 

Valandos: 8—9 r>to tiktai 

f nonos: lards 155—551 
Residence Phcne Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome vi3okius receptus 

*601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT ST8, 

CHICAGO. ILL. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CKIfUJRGAS 
lydo visokias liftas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

*259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

D R. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 rvto ity 2 p. p. ir C:30 
Iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
S'amai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

Jota Mchinskas 
LAWYER 

LiIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3CS4 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotų ar- 
ba Farm:i ir padirbu visokius 
Legališkur DokihnentuB. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 22«1 W. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt • Tel. Canal 2552 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasek- 
min.^iausia gydymui pagelba 

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

S. K. SASS 
1725 W. !8th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Pr.e mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogų, galvos 
skausmo, tuoj reik jdėti biškj 
ANOLOS ) nosj, patrinti kaktą, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se. šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dal| kuno. su ANOLA. 
1-16 adSti vata, pakartojant kas 

*12 valandų. 

Tel. Melrose Pa.k 2?.[>7. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRUKSAS 

101 Broad\vay, kampas Main St., 
Melrose Park, 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

relcphone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Ncdėldicniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toj gatvii 
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