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Francuzu geižkeliu strei- 
kas politinio budo. 

Naujos socialistu partijas pavojin- 
gos vokiečiu valdžiai. 

FRANCUZU GEL2KEL1U 
STREIKAS ESĄS POLI- 

TINIO BUDO. 

Paryžius, vasario 28 <1. — Da- 
bartinis iranciiztj gelžkeliu Strei- 
kas yra skaitomas greičiau poli- 
tiniu kaip ekonominiu. Nors iki 
šiol jis neišsiplėte po visą šalį, 
bet suspėjo ,;>alicvti svariausią 
linijų sistemą tarp Paryžiaus, 
Lyono, Tarpžeminių jurų ir vie- 
tini sostinės susiekimą. 

Streikas prasidėjo šitaip: Vie- 
n;;s dailydė vardu Caropanauoį 
diirthusi9 vienoje užmiesčio <lir- 

bykln kelios dienos atgal prašėsi 
leidimo per pietus nueiti ; susi- 

rinkimą. f-'ors jis negavo leidinio, 
bet jis nuėjo ir pasekmėje to jis 
buvo nr'baustas atstatymu" iš dar- 

_bo 48 vala.uloms. Del šito jo 
draugai sustreikavo. 

U et o, streiką išsaukė ne Šalies 
Gcl/kelninkų Federacija, bet 

KraŠtutininkų organizacija žadi- 

nama Centralė Paryžiaus Gelž- 
kclninktr Unija. 

Šita unija visuomet Mėgo .^li- 
tiniu?. streikus šaukti, bet tik Ša- 
lies Federacija turi teisę Šaukti 

streiką. * 

šalies Federacijai susilaikius 

nuo streiko, didžiuma darbininku 

šiaurinėje, rytinėje ir vakarinėje 
sistemose pasiliko ant savo vietų 

^ir, iškiriant trrukinims einančius 
j Italiją, Šveicariją ir Rivierą ir 

atgal, padėtis yra normalė. 

Prasidėjus streikui kaikurie 
traukiniai ant išliktųjų linijų 
buvo sustalbdomi ir valiuojantie- 
ji išsodinami ties attimausia sto- 

timi. Paryžinės šitų diniju kelio- 

galos visai uždarytos prekėms 
siuntiniams ir užumiesčių ju- 

/ dėjimas. 
Streikininkai reikalauja sugrą- 

žinimo atstatymo datfydės. algų 
ir atliginimo Įstatymų pertasymo 
ir, kaito Fcho de Paris sako, gei'ž- 
kelių iuvisuomenijimo. 

Viešųjų darbų ministeris pa- 
sakė kad jis visomis pastango- 
mis stengsi-, palaikyti pergabeni- 
mą neapsieinamų maistų ir pas- 
tinių siuntinių ir tuoju tikslu pa- 

naudoja kareivius traukiniuose. 

► 

PER KRATĄ PAĖMĖ RA- 
ZINKŲ U2 $15,000. 

Cleveiand, O., v t sario 26 d.— 

Policija .ši rytą padariusi kratą 
privatiniuose namuose paėmė du 
distiliuotu vua po penkiasdešimtis 
galionu, 593 skrynias razinkų,] 
19 skrynių slyvų, 2j 'bačkas mi- 
sos ir 10 gationų razinkinės dag-j 
tinęs, visų daiktų verte išneša i 
nuo $10,000 iki $15,000. Vienas 
asmuo tapo suareštuotas ir ati- 
duotas federalėms valdžioms. 

SUMAŽINO VALGIUS. 

Paryžius, vasario 27 d. — Šian- 
dicn kabinetas uždėjo varžymuj 

Hk valgykloms. Pagal jo prisaką 
valgių surasas gali susidėti ne iš 

daugiau kaip dviejų valgių, iš jų 
vienas mėsos,, be pieno po 9 vai. 

rytn. Jei tas nepagerins padėties, 
tai Hhs Įvesta pasnll.o dienos sa- 

vaitėje. 

yMILIJONA! kareiviu 
DAR VIS PO GINKLAIS. 

New York, vasario 27 d. — 

Jaunųjų Amerikos Krikščionių 
Vyru draugijos tarybos trk-ką 
išleistas pranešimas parodo, kad 
(1 u ropoję didžiulės įcarei vijos 
dar vis tebelaikomos po ginklais. 
Pranešimas parodo, kad viena 
Franci ja turi po pinkliu 1,000,000 

vyru, o Lenkija Myri kifa 'bilijo- 
ną; ta:ppat dideles daugybes ne- 

ntr&inkluotų kareiviu turi Italija, 
Čekoslovakija ir kitos šalys. 

Palaikymui labdarybės darbo 

tarp tokios baisybės kareivių ka- 
rės darbo taryba užlaiko suivfcš 
l,6oc» sekretorių. 

Vokietijoje ligšiol yra dar 500, 
000 rusų belaisvių. Jie yra iš- 
siunčiami po tris traukinius kas 
savaitė. 

CHICAGIETIS PUOLĘS 
ŽEMYN 6 MYLIAS 

GYVAS. 

Dayton, O., vasario 27 d. — 

Kaip vėtros 'blaškomas la-ns, 
krisdamas žemyn šūvio greitumu 
su besidriekiančia degančio rugš- 
tagamio srove paskui ji nuo jo 
trukusio kubilaitiio, tūkstančiams 
žemai ži.irint ir matant, kad tai 
orakmenis krinta, su apšalusio 

! niis akimis, lakūnas maj. Ru- 

doliph V\ Scliroeder iš Chicagos 
šiandien po pietų nukrito iŠ aug 
Štylbės 35,000 pėdų, daugiaus kaip 
šešias mylias ir 2,000 pėdų pu- 
siau atgavęs sąmonę, ėmė valdyti 
mašiną ir rouisileido ant žemės 

gyvas, tik laikintfi apakęs. Dabar 

jis yra ligoninėj, kur daktarai 
bando atifaisyti jam akis. 

PRIEŠINASI PARDAV1- 
MUI ISTORINIO RUMO 

ITALIJOJE. 

Rymas, vasario 27 d. — Vietos j 
laik.Jsčiai sukėlė protestą įprieši 
vokiečiu pirkimą \Yolkonskio vil- 
ios vokiečių 'ambasadai, kuri pri- 
klauso Marchese Campanari, 

Laikraščiai nurodo Į tai, kad 

ioje yra dailus skliautai neroni- 
nio akveduko, pastatyto impe- 
ratoriaus Čiaudi aus; dvi senovi- 

r."> Romos laidojimo vietos, 

'skaitlingos urnos ir freskos bei 

senovybės, kurios da'bar leidžia- 
ma pamalti žmonėms. Bijoma, 
kad vilią pardavus vokiečiams 
visa tai bus lUtždaryta nuo 'žmo- 

nių. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pipjgai apštimis nuo 

$25,000 augštyn tarp bankų, 
kaitp paduoda Merchants Loan 
and Trust kompanija vas. 27 d. 

kainuoja sekančiai: 

j Londone —kalbeliu svaras $3.41 
čekiais 3.40 

[ Paryžiuj2 — kabeliu dol. 14.25 fr. 

Olandijoj Čekiais markė 36"^c. 
Danijoj T4.9OC. 
Švedijoj i^55c 
\'o»kicti joj T.ioc. 

Suomijoj -M5C- 
Lenkijoj .75 

VENUSTIANO KARRANZA. 

Meksikos "Prezidentas ir duv j»S "ridenu." 
Svarbiausi Meksikos sostinės ("Meksiko) laikraščiai pranašauja ''naują revoliuciją," kurios 

pradžia jau apsireiškė nekurioj.e provincijose. Tvirtinama, kad prieš Prezidento rinkiniu-; iškii> 
Meksikoje ibaisi audra. Tai^i, —1 ar tvirtai laikosi generolas V. Karranza? 

ITALIJA PASIGENDA 
TURISTŲ. 

Rymas, vasario 27 d. — \Težiu- 
rint viešbučių ir butu stokos Ita- 

lijoje visur laukiama greito atsi- 
lankvmo turistr iŠ užsienio. I 

l're-mieras X i 11 i ir kiti valdžios 
oiicialai ti:žrei?kė, jog svarbu yra 
sulaukti svetimšalių Italijoje, ku- 
rie sumažintų pirkiybmj šitos ša- 
lies balansą ir pagerintų pinigų 
kursą. 

Per paskutines keturiasde- 
šimtis metų Ryme niekuomet ne- 

buvo amerikiečių taip mažai kaip 
ckiilfar. Jų skaitlius siekiąs 300. 

CUNARD LINIJA PLE- 
NUOJA PAIMTI VO- 

KIEČIU LINIJŲ 
BIZNI. 

L 

Londonas, vasario 27 rl. — 

Telegramos iš \evv Yorko laik- 
raštyje Daily Mail praneša apie 
Kunard linijos pastangas suorga- 
nizuoti didelę Anglijos laivų 
kompaniją { :rėmimui vokiečiu 
'buvusios vaizbos išeiviais ir vž- 
ba tarp centralės Europos ir 

į 
•Amerikos. Mail saki), kad Cu-1 
įjarcl linija derina pirkti didelius 
dokus ir padangas Hamburge, 
kurie pirmiaus priklausė Ham- 

ibmrgo Amerikos linijai. 

SUSPENDUOTI N. Y. S0r 
CIALISTAI ATMETA 

GINKLUOTĄ SU- 
KILIMĄ. 

Albany, vasario 27 d. Charles 
Solomon, vienas penkių suspen- Į 
duotųjų socialistų susirinkiminin- 

kų, kuriuos nagrinėju teisminis] 
komitetas neištikimumo klausi-! 
me, šiandien perklausiamas pa-j 
sakė. kad jis niekuomet neužsi- 
giynė to. jog jis yra revoliuciniu 
socia'listu. Bet revoliuciniu socia- 
listu jo prasmėje yra toks, kuris 
stengiasi perstatyti visuomenę, o 

visuomeninė revoliucija yra ra- 

mi ekonominė -permaina viešon 
pramonės nuosavybėn. 

Lietuvoje" už dienos 
kitos įvesime tokiu antgal- 
vitii t;.m tikrą skyrių, — 

(ierb. P. Suodžius, — iš Tel- 

šių, Žemaitijoje, — kuri 
"Lietuvos" Redakcija insta- 
liavo b 111 i "L." korespon- 
dentu visoje Žemaitijoje, 
pasižadėjo "Lietuvos" skil- 

tyse perstatyti Žemaičių gy- 
venimą laike vįsasvietinės 
karės ir dabar, — prasidė- 
jus naujam — laisvam gy- 
venimui. Jis aprašinės kul- 

Į* turini Žemaičių kilimą, ap- 
šviecos Rujojimą, -prainonės 
ir prekybos vystymąsi, iem 

idir'bystes kilimą ir t. p. 

Jo vašinitiose bus palies- 
5 ta atskiros vietos, mieste- 

liai ii» kaimai, įvairios drau- 

gijos ir įstaigos. Vėliau prie 
aprašymų bus talpinami ir 

paveikslai. 

Apart p. i'. S. rastų — 

skyriir i "Iš Žemaitijos' bus 

ir k i t •. mušu korespondentu 
apsk. (iš to krašto rašiniai, 
— tarpe kitų g. Ju.1. Stra- 

gauskio — iš Tauragės ap- 
skr.. — Tai bus labai indo- 
mus ir naudingi nesiskaity- 
mai del kiekvieno lietuyio, 
o ypač del žemaičio. — Pa- 
tartume kiekvienam tėmy- 
ti "Lietuvoje" skyrių *'Iš 

Žemaitijos." 
1 Friegtam, g. P. Suodžius 

| apsiima patarnauti savo 

(vientaučiams —žemaičiams 
Amerikoje suradime jų gi- 
minių ir pažįstamų antrašų. 
— Tas jo pranešimas tilps 
sk. "Iš Žemaitijos." 

"Lietuves" Red. 

LIETUVOS LAISVĖS BONĄ PIRK 

IR SAVO DRAUGUI PASIGIRK 

! HELGOLAND, KADAISE 
GALINGA TVIRTOVĖ. 

DABAR KRŪVA 
AKMENŲ. 

Berlinas, vasario 14 d. (Pavč- 
|luotą). — Ileliodami du metai! 
tam atgal buvusi nepereinama' 
jiegos — šiandien y ra numestas 

laivas be jokio karinės svarbos, 
siena nuo talkininkų jūrinės pa- 
Yisa, kas dabar liko. tai juoda 
išdidi krūva pačios salos. 11/krau- 

įta tonu tonais akmenų su gudriai 
Į ištaisytomis vietomis kanuolėms.1 

Vokiečiai, kuriems rūpėjo pa- 

statymas šitos tvirtovės, sako. 
kad dar septynis metus ims, iki 

Hclgolandas bus visiškai išgriau- 
tas. tlriovimo darbas traukiasi 

jau daugiau kai]) metus laiko. Vi- 
sos kanuolės jau prašalintos, bet 
-ienų ir kitų tvirtumų griovimas 
•ina toli; u. 

/ienas Suvis Atsiėjo $175,000.000 
* 

Pastatymas tvirtovės atsiėjo 
laukiau kaip Si 75,000,000. 'bet 

jos didžiulės kanuolės per \ isą 
kary tik sykį sošė. Anglijos kar- 
laivis Shannon vuvo jų tikslu. 
Sala lošė neveikiamą rolę vokie- 
čių pakraščio gynime gal dėlto, 
kad talkininkų žinovai buvo Įsi- 
tikint*. jog negalima nutildyti 
josios baterijų. ^ 

Uosto pamatai apie 800 jardų 
ilgio ir 500 jardų pločio buvo di- 

džiulių konkreto šmotų. Visi jie 
reikės sunaikinti, žemė, ant ku- 
rios stovi kazartnės. buvo per 
ilgus metus- vokiečių išpilama ir 

atsiėjo $5,000,000, dabar turės b li- 
ti sugrąžinta jurai. Visi Helgo- 
lando intaisymai tavo operuo- 
jami hidrauline pajiega. Vanduo 
reikalingas gynimo ir sanitaru- 
mo reikalams buvo traukiamas 
didžiulėmis pumpomis per 50 pė- 
dų išpožemiu juros lygmalės. Po- 
žemines gelerijas. apšviestas elek- 
tra karininkai vadina "stebuklin- 
gais darbais." 

Lietuviu Kariuomenės Maištas {?{, 
Varšava, vasario 27 d. — Kėn- 

iui valdžios žinių agentūra pra- 
neša, kr:rl lietuvių kariuomenė 
sukilusi Kaune vasario 21 d. štui 
navo valstybės trobą per 24 va- 

landas, reikalaudama atmokėjimr 
užvilktos mokesties. (ielžkeliu 
stotis ir kitos miesto dalys buvi 
šaudomos iš kamuolių dieną ir 
naktj. Pranešime sukilimas pri- 
skaitomas bolševizmo intekmei 
Jame sakoma, kad lietuviu poli- 
tikai dabar daugiau linksta prie 
susitaikymo su Lenkija, kad ge- 
naus hutu priešintis bolše\ i/.- 
mui. 

NAUJOS SOCIALISTU 
PARTIJOS PAVOJIN- 

GOS VOKIEČIU 
VALDŽIAI. 

Berlinas, vasario 27 d. — Nau- 
jos socialistų partijos prieš atei- 

nančiu? šalies rinkimus šią vasa- 

rą a u:* a su t'»kiu greitumu, kad 
pradedama sakyti, jog jaunąsias 
organizacijas tveria ir remia pi- 
nigai socialistų priešai, kad su- 

skaldžius socialistų balsus ir už- 
ėmus socialistų laikomas vietas 
šalies seime. 

Dvi jaunos organizacijos jau 
rodo >av<> sti-prumr — Jungtinė 
Socilistų partija, kuri sutrankė 
narius socialdemokratų ar di- 

fe'iumėėių partijos. Nepriklauso- 
mųjų Socialistų partijos^ i>- Ko- 

munistų ir nauja organizacija va- 

dinama Krikščioniais socialistais, 
lų pasisekimas Imtų pragaištin- 
gas dabartinei valdžiai, kuriai dar 
ns trūksta užtikiinimo, kad ii 
liks s;i,''» pozicijoj ateinančiuose 
rudeniniuose rinkimuose. 

POSĖDININKAI ATSISA- 
KO TRAUKTI TIESON 

LEXINGTONO GAU- 
JOS NARIUS. 

Lexington, K y.. vasario 2j 
;i. — Speciali* didysis posėdinin- 
ku teismas, kuris negrinėjo čia 
nesenai atsitikusias riaušes, kur 
abatija kėsinosi nubučiuoti negrą 
\\ ill. Lockeltą užnuišusį mergai- 
tę lieneva I fardnian. vakar už- 

migusi savo dai^bą, u/.reiškė. kad 
traukimas tieson lik l.vbiaus pa- 
dulkintu padėtj. kuri jau ir taip 
•santi sunki. Jie atsisakt traukti 
itsakomyhčn gaujos narius, nors 

jripažino savo pranešime, kad 
.raukimni atsakomybėn buvo 
jriežasčiu. 

Erzbergeris Sugrįšiąs. 

Erzbergerio pasitraukimas iš 
koalicinės valdžios nebus visiš- 
kas. jei tripartinis kabinetas Įsi- 
tikins, kad l)i' jo negalima apsei- 
ti. Kalbinėto nusprendimas pri- 
klanso nuo to. kokius suradimus. 
Inos tyrinėjimas suktybių su 

mokesčiais, kurios primetama 
Krzbergeriui. 

Yra spėjama, kad jis sugrįš 
kabinetan rytoj. <y panedėlyj. 

Jo paties partija, centristai ne- 

nori matyti ji pasitraukiant, < 

didžiumiečiai socialistai nors 

svarstosi. bet yra Įsitikinę, kad 
Erzbergerio gudrumas reikalin- 

gas ne tik finansams, bet ir ki- 
tiems svarbiems reikalams vesti 
ateinančiais keblumų laikais. 

CUKRAUS KAINOS 
PASILIKSIĄ. 

New York, vasario 2(3 d. — 

Suv. Valstijų iš'.yninimo komite- 
to prezidentas George A. Sab- 

riskie, vakar kalbėdamas Xe\v 
Yorke daiigutiniu sankrovininkų 
draugijos konferencijoje pasakė, 
kad del padidėjimo vartojimo ši- 

,t«ij saly i sunku yra tikėtis. kad 
Įckraus kainom 1 a >a i sumažėtu. 

TURKAI SYRIJOJ IŠSTU- 
| MIA FRANCUZUS. 

| Londonas, vasario 27 d. 
Oricialė- telegramos apie padėti 
Maraše, Syrijos \5lajete Alepoje, 
kur francu/.ų kareiviai smarkiai 
mušėsi su turku pajiegomis. pra.- 
neša. kad traucu/ams pavyko pa- 
sprukti ;:<» smarkios kovos, l ran- 
cuzai. matoma, pasiskubino {>a- 
>ėgti. palikdami savo sužeistuo- 

sius. kurių prižiūrės Amerikos 
R a udon a si s K r y ž i u s. 

Patvirtina Armėnu Skerdynes. 

Žinia iš to paties šaltinio fET- 
tvirtina pranešimus apie .armėnu 

skerdynes Maraso apygardoje, 
bet nepatvirtina armėnų biuro 

u/reiškimo, kad skailius užmuš- 

tųjų siekia kelis tukstaneius. 
Apie padėtį Maraše vakar bu- 

vo kalbėta atstovų bute turkų 
klausimu, kur I.loyd (ieorge bu- 
v<» u/klaustas apie pranešimą pa- 
siekusi armėnų delegaciją Lon- 
done. kuriame buvo sakyta, kad 
armėnų jaut išmušta 20,000 ir kad 
didelės turkų spėkos grūmoja 

|i< ;»#t sakė. kad jis nie- 
ko negirdėjęs apie tuos paskalus. 

SIŪLO SOVIETUS 
! FRANCIJAI. 
i * 

Strasburgas, l;rancij:«. vasario 

il. — Susirinkusiam čia šalies 

Į socialistų kongresui buvo pasiū- 
lyta Įsteigti komisiją iš teoretinių 
ir techniniu žinovų proletarinės 

'sovietu respublikos jvykinimui 
ištirti. 

Konjjtcse skaitytieji praneši- 
otai parodo, kad socialistų par- 
tija Kraucijoje išaugo iš 30.000 
sausio nif'n. 1919 m. iki 133,000 
sau>io ni'n. i«>2o m. 

ITALU MOKSLININKAS 
TYRINĖS MEKSIKOS 
ŽEMĖS DREBĖJIMUS. 

New York, vasario 27 d. — 

Žynius seismologos. port. Kmelio 
i Uldone šiandien atvvko iš W- 
apolio laivu Prfesident \\'i!son, 
važiuodamas Mcksikon. kur ji^ 
v ra pasiustas savo valdžios 'iš- 
tirti priežastis ir pasekmes nese- 
nai atsitikusių žemės drebėjimų. 

Reikalingas seru tėvu vaikas, 
ne jaunesnis kaip 14 metu, dirb- 
ti ofis®. Gera proga tinkamam 
vaikui išmokti ofiso darbą. Už- 
mokesnis—pagal gabumą. Kreip- 
kitės pas: 

'LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA. 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE I P. Ą.PI ELIN KĖJE 

šiandien ir nedėlioj išdalies np- 
siniaukvs; šiandien vakare šal- 
•ian. 

Saulėtekis, 6:27 vai ryto; 
Saulėleidis, 3:30 vai vak. 
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KASLINK SUSIVIENIJIMO MAŽOSIOS 
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Reįkia manyti, kad su Steigiamojo 
Seimo sušaukimu Mažoji Lietuva arba 
Šiaumernunis formališkai skaitysis Lie- 
tuvos dalimi.— Mes žinome, kad Šteig. Sei- 
me dalyvaus atstovai iš Nemuno—Klaipė- 
dos srities. Tas susijungimas turi labai 
didelę reikšmę tautiniu, kulturiniu ii« gry- 
nai ekonominiu žvilgsniu. 

TeČiaus patsai susivienijimas ar sulie- 
jimas turi buti atliekamas sumaniai ir ap- 
galvotai, — delei ko turi buti sutvarkytas 
tam tikras aiškus programas, kuriuomi vado 
vaudamasi galėtų buti įvykintas tas svar- 

bus aktas. — Siųsdami atstovus į Steigia- 
mąjį Seimą, Šiaurnemunio lietuviai in- 
galios juos padaiyti, taip sakant, nulemian 
čią sutartį. 

Reikalingumą aiškaus programo delei 
tokio susivienijimo p. Mažlietuvis "Biru- 
tės" N 1 pamatuoja sekančiais išvedžioji- 
mais.— 

Lietuviai čionai, lietuviai tenai, tačiau 
vieni nuo kitų skiriasi. Kultura, papročiai, 
pasaulėžvalga, ūkiški padėjimai, šalies su- 

tvarkymas, mokyklos, bažnyčios, valdiškos 
įstaigos, valdininkai, — žodžiu, Didž. Lie- 
tuvos gyventojai buvo auklėdami rusų, o 

Maž. Lietuvos gyventojai vokiečių. Todelei 
reikalinga išdirbti tokį programą, kuriam 
abiejų krašlų eąlygos nepriešingosį vadinas 
susivienyti art$. bejiįrai .^y^.naųįoj vals- 
tybėje tuos darbus, kuriuos nekliudo kito 
krašto sąlygos. 

Susitverusioje valstybėje bus galima 
bendrai atlikti visą tautišką darbą, t. y. 
bus kalbos vienodumas, tautiniai ženklai, 
vėliavos, istorijos mokinama, ir t. p. Tad 
kariuomene galės taip-pat buti sutvarkyta 
ant vienodų pamatų, kaip tai lavinimas, 
aprengimas, kamandos ir t.t. Tiktai reikės 
gal ant to svarbumą dėti, bent ispradžios, 
iog žmonės tarnautų kariumenėj savo 

krašte, t. y., lietuviai Maž. Lietuvos savo 

krašte, o Didž. Lietuvos vėl savo kraite. 
Pastas, vienodi ženklui, vienodas tari- 

fas, ir kad sutvarkymas paštų įstaigų nu-) 
ekluotų siilyg dabar Maž. Lietuvoje esan-! 
čių. Inplaukos, berods, privalo likti savo 

krašte. 
Geležinkeliai, taip-pat vienodas tarifas 

už žmones ir prekes. Valdininkai vieno- 
dos formos. Sutvarkymas vienok privalo į 
taip-pat nusiduoti sulyg esančios Maž, Lie- į 
tuvoje tvarkos. Tas todėl reikalinga.'jog, 
darbas atliekamas su mažiaus valdininkų, j 
negu rusų geležinkeliuose. 

Pinigai, vienodi, tiktai kiekvieno kraš- 
to seimas sprendžia apie daugumą, kiek: 
reikalingu jų padirbti. Del kontrolės turi 
buti atskiros žymės, idant kiekvienas kraš- j 
tas žinotų apie savo pinigus. i 

Tai butų tose srityse galima bendrai! 
įvesti darbą. Kituose reikaluose, arba ge- 
įriaus pasakant, naminiam gyvenime, tvar- 
ko kiekvienas kraštas sau skyrium. 

Tas išdirbtas ir musų krašto gyventojų 
j už gerą pripažintas susiglaudimo progra-j 
Imas tada privalo Didž. Lietuvos valdžios| 
i taip-pat priimtas iv užtvirtintas buti/To-: 
! liaus turi Didž. Lietuvos valdžia raštiškai j 
i užtvirtinti, jog niekuomet šią sutartį ne-: 
lauš. Pakeiaii programą tegali vien Maž.1 
Lietuvos seimas (demokratišku budu, t. y. j 
tiesioginiu, lygiu, slaptu balsavimu renka- 
mas.) | 

Geto, bus reikalinga dar apie daugybę 
kitų dalyku smulkmeniškai išdirbti sutar- 
ties dėsnius, idant nebūtų vėliaus kokių, 
nesusipratimų, kurie galėtų užkenkti musų i 

bendrus valstybės gyvenimui. 
| 

Bolševiklakuose laikraščiuose skelbia- 
ma, kad laike visasvįetinės karės Rusija 
parešė 32 milijardus rublių nuostolių. Kar- 
tu pranešama, kad bolševikai šiuom tarpu 
nieko negali išvežti. įvežti reikalinga bent 
už milijardą doiarių. Vokiečiai gi siūlo 
bolševikams "tikrą" pagalbą; jie apsiima 

I patys išsivežti ir patys įvežti. Taigi leng-j 
va bus susitarti. 

"Prose-panai" užreiškia pasauliui, kad 
i jie niekam neatiduos Lembcrgo, nes tai 
grynai lenkiškas miestas, be ^jokio svetimo 
priemaišo. Girdi, jei kas mėgintų paverž- 

! ti iš lenkų rytinę Galiciją su Lembergu, tai 
į jie apgynimui "lenkiškų žemių" parodytų 
"lenkišką galybę". Dabar-gi pranešama, 
buk Maskvos bolševikai tariasi su Ukrainos 
bolševikais ir linksta prie to. kad rytinė 
Galicija su 'Lemb^u turi "prisijungti" 
prie Ukrainos. — Taigi ištiesų "proše-pa- 

trtamg" prisieis parodyti "lenkišką galybę". 

žymesnieji Vokietijos generolai ir ad- 
mirolai, kuriuos taurininkai buvo pareikala- 
vę išdavimui delei teismo už prasižengi- 
amus laike karės, parodymui vokiško narsu- 

mo ir patriotiškumo — išreiškė pageidavi- 
mą stoti prieš pačių vokiečiu teismą, ku- 
riam jie pilnai pasitikį. 

Po tam tikra deklaraiija pasirašė: gen. 
Erich Ludendorff, adm. Alfred Tirpitz, 
joren. Erich Falkenhayn, feldm. Kluck, adm. | Schroeder ir visa eilė kitų. • 

("Pastabos-1 I Išvados. I 
"Birutė"—mėnesinis laik- 

raštis — po oešių iretų su- 

stojimo (sustojo- rudenyje 
1913 m.) vėl pasirodė sau- 

sio 15 d., 1920 m. Klaipė- 
doje "Birutės" leidėjas — 

redaktorius, Jonas Vanagai 
tis, su pirma mobilizacija tu 
įėjo stoti kariuomenėn, to- 
dėl jokiu budu nebuvo gali- 
ma išpildyti pažadėjimo 
leisti "B." 1914 m. galu 

Gavome 1-mą "B." nume- 

rį. "Birutės" Red. "Žodyje 
į skaitytojus," tarp kito, 
•;tai ką sako: 

"Šiandien, išaušus nau- 

jam metui musų Mažosios 
Lietuvos gyvenimui, nudžiu 
gusi, pradeda išnaujo savo 

kelionę po lietuv^ sodybas, 
kaimus ir jų miestus, šian- 
dien jau galime faktiškai 
sakyti: "lietuvių". Išsipildė 
lietuvių ilgmetiniai troški- 
mai. Užtekėjo jiems lais- 
vės saulele. Pasibaigė jų 
šimtmetinė vergovė. 

"Birute" galės iš to atžvil 
gio kaskur garsiaus ir aiš- 
kiaus prabilti į savo gimi- 
nės brolius, nes kliūtys pra- 
šalintos. Visogalysis sutins 
kino galybę tųjų, katrie ant 
kiekvieno žingsnio kliudė 
jos pasekmingą pasidarba-, 
vimą. 

"Birute" su naujais kai š- j 
tais norais stengsis išpildyti 
savo siekius. Ji atkreips aty-: 
džiai savo naujoje kelionė- 
je padabojimą pirm visako 
ant to, idant tvarkant pa- 
tiems lietuviams savo gyve-l 
nimą, netaptų skriaudžiama 
dalis jos tauios žmonių. 

"Birute" tvirtai pasiryžu- 
si kovoti prieš visus, katrie! 
panorėtų naujai pavergti mu 

sų. tautos žmones ir prigim-j 
tą kraštą. 

"Birutė" stbvės visuomet! 
už teisybę. 'J6s skiltise ras 

laisvą žodį kiekvienas, ku- 
ris stovi ant teisybės pama- 
to. Teisybės žodis privalo | 
buti vairu musų visame tau- 
tos gyvenime. 

"Birutė", berods, tikrai ta 

Vaikų Šelpimo Sąjunga. 
Per karą didesnė doma buvo 

kreipta į pavargėlių šelpimą apskri- 
tai karo ir civiliu belaisvių, ba- 
daujančių sunaikytose šalyse etc. 

Pagalios pasaulis pamatė, jog su su- 

I augusių vargais surišta ypač mažu- 

čių likimas. Taigi paskutiniu l'alku 
griebtasi" gelbėti vaikai: būtent jų 
sveikatą stiprinti ir nuo ligų gelbė- 
ti. 

Vaikų gelbėjimo sumanymas kilo 

daugelyje šalių maž-daug vienkart, 
jau nuo kelių i3 ) metų Ju;ng. Ame- 
rikos Valstijos šelpia Belgijos vai- 
kus; Čia darbuojasi su dideliu pa- 

sišventimu p. M. Iloover. \ iršminė- 
tdsios valstijos siunčia maistą teip- 
gi vaikams \ idurinės Europos kaip 
antai \ ienai, P.ud'upest.ui P ragai, 
Lenkijai ir Lietuvai (anot Kulletin 
de lT'nion iuternationale de se- 

įcours aux enfcints No. i—2 iš sau* 

sio 1920 m. p> 12 Amerika šelpia 
Lietuvoj 12,0 .0 vaikų; Europos gi 
.šelpimui apskritai Amerika išleidai 
7 ir pusę milijono dolarių per mė- 
nesį). 

Genevoj veikia šios Anglų or- 

ganizacijos r. Di'augų Bendrovė: 
2. Greitoji Pagelna; 3. Anglų-Čekų 
Draugija: 4. Armėnams pagelba; 
5. Serbams pagelba ir tt. 

j Beto yra daug organizacijų Sk'an 
Idinavijojj Holandijoj, Šveicarijoj. 
! Italijoj, kurios rūpinasi vaikais. 
Paskutiniu laiku Italija priėmė 15.- 
000 vaikų nfaitinimui. Laikui bėgant 

1 pas:rodv reikalas labiau centrali" 
moti .pašalpą. Pirmutiniais tokiais 
centrais buvo "Save the Giildren 
Fund" (vaikų "šelpimo Fondas) 
Londone ir "Comite International 
de secours aux enfants (Tarptauti- 
nis Komitetas vaikams šelpti) Ber- 
ne. Viršminttasis Londono "Vaiku 
Šelpimo Fondas" turi savo skyrių 
Genevoj. Kad geriau klotusi darbas, 
šiedvi jstaigi kreipėsi prie "Tarp- 

da teįstengs išpildyti visą 
-savo programą, kad ją atsa- 
kančiai parems lietuvių vi- 
suomenė. Nuo jos prigulės, 
idant įsikūnytų musų gyve-! 
niman visi pirmminėti troš- 
kimai. 

O pagaliaus "Birutės'* 
augščiausis siekis bus— tei- 
singa ir aštria kritika nuro- 

dyti taip luomų, kaip ir ats- 
kirų žmonių netikusius dar- 
bus, katrais užkenkiama vi-1 
suomenės tolynžengimą Į ge 
resnę tobulesnę ateiti. 

"Birutes" Redakcija. 

tautinio Komiteto Kaudonojo Kry- 
žiaus", kad priimtų savo globon. 
Šisai ( K. Kryž. Komit.) noriai su- 

tiko paimti savo globon ir pagelbėti 
kuo tik galima. \ 

Prie šio labdaringo laibo prisi- 
dėjo L'ažnyčta. kaip Katalikų taip 
ir visos kitos. Šv. Tėvas Benediktas 
XV išleido _'4 lapkričio 1919 m. en 

cykliką Į viso pasaulio bažnyčias, 
ragindamas padaryti pamaldas ir 
rinklevą vaikų naudai 28 gruodžio 
1919 m. Nekaltų Vaikelių dienoj. 
Savo encyklikoj l'apiežius išreiškia 

apgailėjimą ir užuojautą vargstan- 
čiai žmonijai ypač vaikeliams delei 
maisto ir drabužių stokos. Jis iš- 
reiškia toliau nuliudimą, ̂ kad varg- 
sta netik šioji karta, bet tas atsi- 
lieps ir ant kitų kartų, susilpnytų 
badu. Matydamas k'ad žmonės or- 

ganizuojasi delei vaikų gelbėjimo 
šv. Tėvas toliau sako: "Tarpu nu- 

1 liūdimo ir suspaudimo kame mes 

Į apverkiame žilstančius vaikelius, 
mes su džiaugsmu sužinome, jog ge 
ros "valios žmonės ištiese sau ran- 

kas. kad gelbėti vaikus, ut putros 
coitscrrarent". Džiaugiasi Šventasai 
Senelis, kad p'asaulis subruzdo gel- 
bėti vaikelius, kuriuos pats Kristų? 

teip mylėjo. 'Prašo viso pasaulio 
vyskupu, kad paragintų žmones 
aukoti pinigu, valgiu, vaistų, drabu- 
žių. žodžiu kas tik ką gali. Nuo sa- 

vęs Popiežius paaukojo 100,000 ly- 
rų.) 

Tuo pat laiku protestonų vysku- 
pas iš Cantorbery (Londonas) iš- 
leido atsišaukimą kas del riuklevos 
i protestantišką pasaulį. Neatsiliko 
nuo kitų ir Ortodoksai (Konstanti- 
nopolis etc.) 

Kad pasekmingam koncentruoti 
viso pasaulio aukas ir tinkamai jas 
išdalinti. \ įsi labdaringi komitetai 
suėjo j sąjungą (Union internatio- 
nale de secours aux enfants) su bu- 
vaine Genevoj. 

6 sausio 1920 metų buvo susinn* 

kimas, kuriame tarp kit-ko buvo 
priimta įstatai. Čia prezidavo \ ati- 
kano pasiuntinys Šveicarijoj Mgr. 
Maglione. 

T' r. "Bulleti~ de rUnion" No. 
i—2 ps. 2 ss.; "Revue Internat. de 
la Croix—Rougc," Xo. 12 iš 15— 
XII — n;i<) ps. 147^ ss.: "'La Civil- 
ta Cattolica" 6 dčcem. 1919 ps. 453.! 

Žiur. "Rovue Int. de la Croix— 
Roiitfe" No. 12 i5—XI f—19 ps. 
1475 ss.; "The Times" 24—XI—19 
(LondonV Yiršminėtisis "I»ullc- 
t:n tie rUnion". ... ps 2 ss. 

Štai keHos svarbesnės įstatų iš- 
traukos: t. sąjunga sueina Į santi- 

kius su visų š4alių labdaringomis 
draugijomis bei komitetais. (Iš j/.au 
gus ziur. Bulletin ps. G) ; 2. organi- 
azcijomis steigėjais yra: a. Terpt. 
Komitetas Raudonojo Kryžiaus; H. 
vaikų šelpimo fondas; e. Terpt. Ko- 

mitetas vaikams šcipti (Art 2, 1. is* 
Bull. ps. 7); 3. sąjunga turi rcpre- 

įzantus s/nlpiamose šalyse (Art 2 3. 
'iš IJulI. ps. 7). 

25 vasario i*j2Q m. bus šios Są* 
jungos iškilmingas susirinkimas į 
kurį bus sukviesta viso pasaulio rim 
čiausi asmens i pag'arbos narius, 
kurie galėtų remti ši;j įstaiga i r savo 

1 vardu ir aukomis. 

j Apskritai ši Sąjunga mano veikti 

j energiškai ir plačiai. Kuomet tcip 
, visas pasaulis sujudo, kuomet pla- 
! čiai organizuojama dalykas, galima 
tikėtis šimtų milijonų frankų me- 

džiaginės pašalpos ir nesuskaitomos 
i daugy1)ės moi*alės paramos. 

Daug šalių ir tautų yra pavargu- 
siu. Didelė pagelba reikalinga. Ta 

Ipagelba bus joms (tautoms) tei- 
kiama pagal vargo didumą ir kiek- 

vienos sugebėjimą perstatyti dalykų 
stovi. 

Kas del Lietuvos, jau aš kaipo 
Liet. Raud. Kryžiaus Įgaliotinis apė 
jau reikalingas instancijas, Įteikiau 
raštus, kuriuose išdėjau musų šalies 

padėjimą. Bet to neužtenka; reika- 

linga kad pati šalis irgi atsilieptų.^ 
Aš pasiunčiau Liet. Raud. Kryžiui 
reikalingų informacijų prašydamas 
iš ten kuodaugiausiai ir kuogreičiau 
siai žinių: statistiškų žinių (kas 
del vargo, ligų ir tt.), reiktų turėti 
iš kiekvieno Lietuvos kampelio. 
Toks žinių rinkimas turėtų būti or- 

ganizuotas arba bent per kokią vie- 

ną Įstaigą pareiti, nes kitaip gal iš- 
eiti priešingumų ir neaiškumų, k'as 

svetimtaučių akyse darbą tik labiau 
aptemdintų ir sugadintų. 

Tiek šiuoni kart apie "Terpt. Vai 

kų Šelpimo Sąjungą". Neužilgo pa- 

rašysiu apie kitą svarbią labdarin- 

gą organizaciją, kurioj yra: "Ligue 
des Societes de la Croix-Rouge". 

Friburgas, 2 vasario n>20 m. 

..U.SU-poiiaitis.. 
Liet. Raud. Kryžiaus Įgaliotinis. 

ŠERNO DRAUGŲ BŪRELIO 

SUSIRINKIMAS. 

Šerno Draugų Būrelio susirin- 
kimas įvyks šį vakarą. 9 vai. va- 

kare. "Lietuvos" l.-vės svetainėj 
3249 So. Morgan St. 

Si visi prijaueiati Šiam reikalui 
ma'lonėkite susirinkti, yra daug 
svarbiu reikalu. 

Valdyba. 

j LIETUVOS MISIJOS j 
j MEMORANDUMAS, j 

«WWW1 

(Pabaiga). 

Tuomet buvo aišku, jog senas Rusi- 

jos engėjai;, ta skaitlingoji Ru- 

:j|i jos administracija jau nebe- 
grjž. Jr kuomet Lietuva šiame 

pasaulio kare, ačiui Aliantn ir 
Amerikos įsikišimui \ karą tapo 
paliasuota nuo vokiečiu, kuomet 

per tą laiką liko sudaryta nau- 

ja Lietuvos administracijos iš 
vietos žmonių, tai Lietuvoje ne- 

rasis nė vieno žmogaus, kursai 
šiendien galėtu manyti apie by 
kokį grįžimą senovės Rusijos 
vald'/tos. Mūsų tautos giliau- 
siu įsitikinimu yra, ka i Rusija 
jau niekuomet tiebegrjž Lietu- 
von, kad Lietuva .patapus laisva 
nuo .šio svetimo jungo jokios 
svetimos galybės negali Jauti pri- 
versta vėl tą jungą ant savęs 
užsitraukti, lai juk liudytų, kad 
Lietuva vii nori Įsileisti savo 

kraŽtau apie 160,000 Įvairiu val- 
dininku ir valdininkėlių, kurie 

engtu kraštą ir čiulptų jo syvus. 
Lietuvcj nebėra jau to klausy- 
mo. Lietuva yra ir bus laisva 

nepriklausoma valstybė ir dabar 
tik reikia, kad ir visos kitos vals 
tybės tą faktini padėjimą pripa- 

f žinių. 
Ka.-igi Lietuvoje atsitiko ir ko- 

'kia ten politinė tvarki susida- 
ro? Jcfga užėmus vokiečiams 

.Lietuvą jos gyventojams jau vei- 
'kiai paaiškėjo, kad Rusija nebe- 

gryž, karui einant veikiai paaiš- 
kėjo ir kita tiesa, jog Vokiečiai 

okupuotoj Lietuvoj uebeužsi- 

laikys, ergo, jog Lietuva, kaipo 
atskirai tauta turts pati valdy- 
tis. Ilgą- laiką vokiečiu valdžia 

nenorėjo su ta išeitimi sutikti, 
,'bandč paskui Įvairiais budais pri- 

įjjatiiingai Lietuvius prisivilioti, 
bet Lietuviu tauta išpat pradžios 
pajuto taip žiauru vokiečių šeimi- 

ninkavimą. patyrė nuo jų tik ne- 

užmirštinu žaizdų, kad save jo- 
į k! bu>du negalėjo jtmj^ti kokioj 
ten nebut kombinacijoj su Yo- 
kietija. Toksai žmonių upas 
prieš Vokietiją buvo aiškus jau 
tuoj po jų Įsiveržimo i Lietuvą 
ir jie negalėjo pamainyti to upo, 
nors uoliai rūpinos sukišti į ka- 

įĮėjimą visus politiškus veikėjus, 
'kurie ; aiškia i statėsi prieš vokie- 
Ičių okupacijos valdžios viešpa- 
tavimu. Man pačiam teko buti 

vokiečiu valdžios suimtu utž pa- 
sipriešinimą prieš vokiečiu pas- 
tangas1 įsigyventi Lietiiuvoje, -pra- 
sėdėti 4y, mėnesio kalėjime, vos 

nesušaudytam ir paskui išsiųstam 
i Vokietijos kareivių liogerius. W 

,r 

Gy vas ir" nuolatinas viso krašto 

j priešinimais prieš vokiečių oku- 

įpacijos valdžią buvo palaikomas 
visos likusios krašte Lietuvos in- 

teligentijos ir primetamos Lietu- 
vių visuomenei ar politikos va- 

r ... 
9 

dovams prikišimas, buk jie ein\ 
su vokiečiais buvo paprastu me- 

lu, su pagalba kurio ki paskuti- 
nio laiko labiausiai operavo Len- 
kijos veikėjai, kad tuomi Įgyti 
įsitikėjimą nui> Aliajantų ir įsi" 
brukti į Lietuvos teritoriją. 

Kad suda ius Lietuvoje prie- 
lanku prie Vokietijos atsinešimą, 
Vokietijos valdžia panašiai kaip 
!'eldijoje, 'sumanė sudaryti Lie- 

'a.oje žmonių atstovybę ir lei- 
do lietuviams rugsėjo 18-22 die- 
nose, i(>15 m. sušaukti Vilniuje 

j susirinkimu iš visos jų užimtos 
: Lietuvos. Susirinko 240 žmo- 
nių, kurie ir išrinko pirmąją Lic 

[tuvių tautos atstovybę "Lietuvos 
į Valstybės Tarybą'' iš 20 žmonių, 
į Pačiam/;, susirinkime ir išrinkto- 
je Taryboje buvo reiškus nusi- 
statymas prieš vokiečius, bet vo- 
kiečiu okupacijos valdžia mėgi- 
no įvairiais pažadais ją prie sa- 

vęs patraukti", būtent, žadėdama 
' 
pripažinti Lietuvą, kaipo nepri- 
klausomą Valstybę, jeigu tik Lie- 

tuva pasižadės padaryti su Vo- 
kietija tani tikras konvencijas ir 
pasižadės amžinai sątaikoje su 

Vokietija gy venti. Toms Vo- 

kiečių valdžios klastingoms pa- 
stangoms teko pasekmingai pa- 
sipriešinti ir Lietuvos Valstybės 
Taryba, vasario 16 dieną, j<>iS 

į m., nepaisydama j vokiečių no- 

rus, ir vaduodamos apsisiprendi- 
1 rao teise pasiskelbė kaijvj nepri- 
klausoma valstybe, tardama ne- 

turinti jokių 'valstybinių r\ šių nc 

| >r.:; Rusija, nė su pačia Vokieti- 
ja ir jų siūlomomis !:onvencijo- 
|mis. Xuo to laiko Lietuvos at- 

įstovvbe ne pasitraukė nuo šios 
į pozicijos, ncveizdi.it Į visokius 

Vokiečių valdžios spyriui u s ir 
pažadas Lietuvai, tai paties \ i! 

I h elnio, kaip Prūsijos karaliaus, 
tai Saksų, karaliaus, tai kitu..Iš- 
rinktoji Lietuvos Valstybės Ta- 
ryba tapo pripažinta vienintelė 
Lietuvos atstovybė ir ji yra sa- 

lt vėrus pamatus laikiyos konsti- 
tucijos. 

Lietuvos valdžia susideda iš 
Lietuvos Vailstybė Tarybos, kai- 
po įstatymų leidėjo įstaigos, iŠ 

įjos renkamo Valstybės pre/klen- 
!to ir parlamentarini atsakomojo 
įMjnisterių Kabineto. Lapkričio 
■pabaigoje i«ji8 m. tapo .sutvertas 

ijvrmaš Ministerių Kabinetas. 
[Valstybės Tarytai ffali išreikšti 
Ministerių Kabinetui nepasitikė- 
jimą įjr kuomet Valstybės Prezi- 

,dentas paveda jo parinktam asme- 

niui sutverti naują kabinetu. Šiuo 

i laiku darbuojasi jau pcuktasai 
Ministerių Kabinetas, parlamen- 
tarių fondu išrinktas ir Valstybės 
Prezidento patvirtintas. Nusta- 

tytoji konstitucija apsaugoja ša- 

lį nuo kokių nors perversmių ir 
visas valstybes dai'bas ėjo sutarti- 
nai k(j»aleijos pamatais sunkiau- 
siu momentu, kuomet prisiėjo ir 

armiją organizuoti ir administra- 
! ciją nustatyti ir drauge kovoti 

kaip su bolševikais, taip ir su 

vokiečiais ir pagaliaus net su Len 
kais, kurie po priedanga, kad ne- 

va Lietuviai nėra pasiliuosavę 
nuo vokiečių įtakos, vis stengia- 
si gilyn Įsiveržti i Lietuvos teri- 
toriją. kad jos daugiau apėmus. 
Kitu pretekstu šio Lenkų įsiver- 
žimo buvo jų nuolatinai muro- 

dymas, kad toksai Lietuvos užė- 
mi'mas 'buk jiems reikalingas 

pasekmingesniam karui su bol- 
ševikais. Ttto tar.pu šis įsi\cr/.i- 
mas buvo visai bereikalingas, nes 

Į Lietuvos valdžia pati pasekmin- 
jgai atrėmė bolševikus, pravarius 
;juos net už Dauguvos upės ir 

lengvai galėjo užlaikvt ir Lenkų 
į. pimtą frontą prieš bolševikus 

drauge su jų užimta Lietuvos 
sostine Vilnium Toksai Len- 
kijos įsikišimas trukcr* ir šian- 
dien tebetrukdo Lietuvos vals- 
tybės galutiną organizavimą. 
Lietuvos vyriausybė jau yra pri- 
ėmusi ir įstatymą .apie sušauki- 
mą iš visos Lietuvos ..Steigiamo- 
jo' Seimo, kursai turėjo suli.ų 
konstitucijom surinkti Yllnj'.i- 

je, bet kuomet iki )Ą dalies te- 

f ritorijos tebėra apimta lenku 
; lšii'jomet patsai miestas \ ilnius te- 

; bėra Lenkų rankose. Steigiamo- 
jo Seimo sušaukimas galėtų ne- 

turėti jam tinkamos svarbos. Jei- 
gu nepavyks greitu laiku išliuo- 
suoti Vilniaus, Laikinoji Lietu- 
vos Vyriausybė yra nusistačius 
šaukti tą Seimą laikinai Kaune. 
■Priruošiamas tam (kirbas jau yra 
pradėtas, būtent ant gruodžio 15 
dienos tapo sutvarkytos gminų 
ir apskričiu savivaldybės, suda- 
ryti gyventojų sąrašai ir veikiai 
žada būti paskelbta rinkimų lai- 
kas Į Steigiamąjį Seimą. \'ii 
Lietuvos piliečiai, be skirtumo 
tautos, tur lygius tieses, visi da- 
lyvauja rinkimuose demokratiš- 
kais pamatais, gyvenančios»Lie 
iuvoje tautinės mažumos, kaip 
žydai, balta-rusiai. lenkai tur 

pilnas teises savo autonomiškam 
valdymui ir žydai ir balta-nusai 
tur net savo tautos reikalais at- 

skirus ministėriųs. 
Tokiu budu Lietuviu tauta nc 

tik yra iK:jicį»usi pasiskc.'bti, kai- 
po nepriklausoma valstybė, bet 
ir taktiniai jau veik dveji metai 
mokėjo išlaikyti' tą nepriklauso- 
mybę ir ją apginti kaip nuo bol- 
ševiku. kurie buvo Lietuvon Įsi- 
veržę ir iper ją norėjo' susisiek- 
ti su Vokietija, taip ir nuo pa- 
čių Vokiečių, kuvrie galutinai tu- 

rėjo iŠ krašto pasitraukti. Lie- 
tuvos valdžia tvirtai pasitiki, jog 
ji najiegs apginti ir apimtą Len- 

i ku Lietuvos teritorijos dali 
sudaryti laisvų ir laimingą Lie- 

[ tu vos Respubliką. Tame tvirtai 
lyra įsitikrinus Laikinoji Lietuvos 
1 Valdžia, Lietuvos žmones. Jo- 
kios kitos išeities buti negali. 

Skaitydamas su šiuo taktiniu pa 
dėjimu Anglija yra jau pripaži- 
nusi Lietuvos valdžią, kaipo de 
facto nepriklausomą. Francu/i- 
ja lygiu bučiui yra suteikusi Lie- 
tuvos Legacijai Paryžiuje visas 
teises, kaipo atskiros valstybės. 
Panašios legacijos jau yra suda- 
rytos Švedijoj, Danijoj, Šveica- 

rijoj ir prie šv. Tėvo Popiežiaus 
Ryme. Lietuvos valstybės nepri- 
klausomyhčs klausimas tapo tarp 
vilstvbiniu klausimu, kurį turės 

, rišti šiandien kiek\I?na vnlstj 
•)Q atskirai. Jis prisieis rivi toj' 
pačioj formoj, kaip ir kitu «auju 
valstybių klausimas, kurivs ; ra 

pagimdęs .sis kara.->. Fiulau- 

įdija, Lenkija jau tapo pripažin- 
tus. Dabar seka Lieuuva ir Lie- 
tuvos Misija nė truputį neabe- 

joja. jog Suvienytos Valstijos, 
kuris Prezidentas yra iškOV* tam 

tikrus pamatus tautu apsispren- 
dimui ir kuriems pilnai visais 
žvilgsniais atsako ir jaunoji Lie- 

tuvos "Respublika, pripažins ją, 
į kaipo iit'piriiklausonią V alstybę, 
(galinčią ineiti į llcndrą Tautų 
J viso pasaulio Sąjungą. Tuomi 
atsivers naujas lapas ir Lieiu- 
vos \alstvbės gyvenime. *• 

Lietuvos Minija. 



Ijš GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE i 
TUVOS MISIJOS TO- 
BESNIS MARŠRUTAS. 

Šutomi Chicagos Distr.kto Ko- O 

mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bonų apreiškia tolimesni 
maršrutą. 

Xedelioj, vasario 20 d. Į 
\Yaukegan — 2 vai. po pietų. | 
Racine — 8 vai. po pietų. 
Kenoslia ■*— vai. po pietų. 
Milvvaukee \\ is. 10 vai. vak. 

Panedėlyj, kovo 1 d., Sheboy- 
gan, \\'is. — 7:30 vai. vak. 

Utarninke, kovo 2 d., Dekatb, j 
111., 7:30 vai vak. 

Seredoje, kovo 3 d., Rockford, i 

1*11., 7:30 vai. vak. 

Ketverge, kovo 4 d., Rockdale, i 

Jolict, 7:30 vai. vak. | 
Pėtnyčioj, kovo 5 d., St. Cliar-i 

les ir Batavia, 7:30 vai. vak. 
Subatoj, kovo 6 d., Chicago 

I leiglits-Stegcr etc.. 7:30 vai. vak. 
Xedėlioj, kovo 7. Spring Yal- 

įley, 111., 2 vai. }>o pietų. 
\\'estville, 111., 7:30 vai vak. 

Panedėlyj, kov& 8 d., Indiana 
Hnriior, 7:30 vai. vak. 

Gary, Ind., 9 vai. vak. 
Piii^įJtarninkc, kovo o d., Fast St. 

7:30 vai. vak. 

#"-*jSprtngfield 9 vai. vak. j 
Seredoje, kovo 10 d., So. Oma-j 

lia, \"eb., 7:30 vai. vak. 

Pėtnyrioje kovo 12 d.. Grandį 

Rapids, Mich., 7:30 vai. vak. i 
AugšČiau nurodytos kolonijos, •i 

turės progą gurėti pas save pa-j 
žymėtose dienose Lietuvos Misi-, 

j?- 
Kolonijų Paskolos Stočių Pir- 

mininkas ir Sekretorius tegul tuo 

jau. praneša apie surengimą jų 
■ kolonijoj iškilmingo susirinkimo 

priėmimui .Misijos, žemiau pa- 
duotu adresu. 

{ Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti turėti užtek- 

i tinai knygMČių ir Bonų už ra ši-, 
nėtojų. į 

Visas pastangas dėti, kad nu- 

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

Pasirūpinti, kad kolonijų a^sto-j 
vai pasitiktų Misiją, nulydint i| susirinkimo vietą. 

•Vardu Chicagos Distrikto Lie-; 
tavos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis," 
3246 S. llalsted St., Chicago, 111. 

Telephone: 
Drover 701. 
Drover 3514. 

6126. 

ERDAM, N. Y. 

TMD. 144 k p. atsibuvo susi- 
Hnkimas j kurį atsilankė gana 
skaitlingas būrys narių. Šiame 
susirinkime prisirašė naujas na- 

rys A. Mockus. Kuopa tam apie 
(.penkiasdešimts nariu ik virš S75 
ižde. 

Išrinkta nauja valdyba iš šių 
ypatų: 

J. Gaška — tpirm,, A. Petrila- 
vit:e — pirm., p-lė M. Žukaus- 
kaitė — prot. rašt., p-lė O. Lie- 

ji putė — fin. rast. ir ižd. p-lė V. 
Alax; knygium A. J. Lukšis. 

Nors šioj kolonijoj ir neper- 
daug lietuvių, bet tautiniu darbu 

i atsižymi kaip ir didelės. L. L. 
Paskoloje taipgi ganėtinai dar- 

buojasi. Ypatingai lietuvaitėms 
priguli ištarti padėkos žodį. Nors 

i ir čia augusios, bet savo tautos 

(dvasia ir meile Tėvynės, dirba 
Ha'bui Lietuvos. A. Mockus. 

KENOSH A, WI5. 

Nedėliojo, vasario 29 d. Lietu- 
vos Misija atvažiuoja į Kenoshių. 
Prakalbos prasidės lygiai 3-čią v. 

pietų, šv. Petro parap. svetai- 
Pasitikti iškilmingai ren- 

jaunuoliai, tarnavusieji S. 
kariuomenėje. Svetainė 

pasitiks L. Vyčių choras. Ka- 
ams patariame susirinkti j 

vetain? nevėliau? 2:30 vai. 

P.roliai ir susetės! Nepamirš- 
e, kad toji diena mums yra 

brangiausia, nes suteikia mums 

progą pamatyti taip senai laukia- 
mus svečius iš mušu Brangios 
Tėvynės, kurie gyvu žodžiu nnv- 

>pieš mums dabartinį Lietuvos pa 

dėjimą, jos žengimą erškėčių ta- 

kais prie pilnos laisvės! 

Nepamirškime taipgi, kad mes 

tą dieną turime išreikšti, ant kiek 
mes branginame ir giname tąją 
laisvę prieš Lietuvos įgaliotinius. 
Pasirodykime, kad mes iš tikros 
širdies trokštame matyti Lietuva 

Laisvą ir N'eprigulmingą! Skolin- 
kime jai kucnlaugiausiai dolarių. 
T.ai nelieka nei vieno, kuris nej- 
sigvtų L. T.. Roną. To šiandien 
trokšta ir mūsų. mūsų brangi Tė 

vynė. S. A. Gadeikis, 
T,, f.. Paskolos Stoties Sekr. 

CLEVELAND, OTTTO. 

Vasario 12 d. čia lankėsi Lie- 
tuvos Pasiuntiniai. Buvo tai 
svarbiausia diena Cle\elando lie- 
tuviu istorijoj. 

Vietos žymesni lietuviai veikė- 

jai gerbiamus Svečius pasitiko 
stotyje. Iš ten paroduodami atė- 

jo j C'leveland Hotelj, kame bu- 
vo pietus. Vakare apie ,8 vai. 
Svečiai pribuvo į Moose Hali, kur 

triukšmingai juos pasitiko apie 
du tūkstančiai publikos. Sve- 
čiams Įėjus j sale, Vienas užgro- 
jo Lietuvos himną. Po to, Vy- 
čiu choras sudainavo keletą gra- 
žių. jautriu dainelių. Po dainų 
ir muzikos, vakaro vedėjas, Dr. 
J. įSimuliunas perstatė Misijos 
Pirm. Joną Vileišį. Jis gražiai 
nupiešė^daibartinę .padėti Lietuvo- 
je. Kalba b u va gan Įvairj, žin- 
geidi. užtai ir publika su indomu-. 
mu jos klausėsi. 

Toliaus sekė Misijos nario, 
kun. J. Žiliaus kalba. Kalbėjo 
daugiausia apie paskolos reika- 
lingumą. jis savo kalba labai 
publiką sujudino. Po kalbos bu- 
vo trumpa pertrauka. 

Ant galo prabilo antras Misi-| 
jos narys, Majoras Povilas 2a- 
deikis. Jis savo ilgoje kal'boje 
plačiai aiškino apie Lietuvos ka- 
riuomenę ir su! kokia narsa jie 
kovoja su priešu, gina Tėvynės 
rubežius. 

Labai gaila, kad vietos lietu- 
viai kiltą darbą vis atidėlioja ant 

toliaus. Nekurie ir visai nenori 
Pa kolos remti. Gal neperdėsiu 
pasakęs, kad tą vakarą buvo išpar 
duota už apie $20,000. Toliau, 
susitvarkius gal darbas vyks ge- 
riau. Misijos apsilankymas daug 
ką tame pagelbėjo. 

Vakaras užbaigta tautos him- 
nu*. 

Clevelandiečiai lietuviai! Va- 
rykim ir toliau pradėtą darbą pir- 
myn. Cla cla nd ietis. 

PITTSBURGH, PA. 

Cia audra didėja kaslink šv. 
Kazimiero parapijos. Kaip pir- 
miau pranešiau, kad pelenu die- 
noj moterys bažnyčioj apmušė 
lenkę seserj (vaikų mokytoją) 
už sumindžiojimą lietuviškos vė- 
liavos. Tai kunigas J. Sutkaitis, 
prašalino ir kitas seseris, lietu- 
vaites, ir podtaugei jaunąjį ku- 
nigą, jei neklystu pavardė, J. 
Tamuliunas. Mat, klebonas Sut- 
kaitis kaltina jiios, 'buk, jie pri- 
sidėję agitacija užpulti lenkę už 

išniekinimą minėtos vėliavos. 
N'ors čia jau nuo seniau buvo 

parapijoj suirimas — parapijonai 
buvo pareikalavę atskaitų ir nau- 

jo komiteto, vienok Sutkaitis ne 

prileido prie to. Bet parapijos 
mitinge, vasario 22 d. š. m. kun. 
Sutkaicio neklausydami išrinko 
pirmininką if laikė mitingą, ir 
nutarė, kad 'butų sugrąžintas jau 
nasis kunigas ir lietuvaitės sese- 

rys, lig sekančios nedėlios, o jei 
tą reikalavimą neispildys, kad 
kun. Sutkaitis apleistų šv. Kazi- 
miero parapiją. Beto, išrinko 
komisiją iš 6 vyrų ir 6 moterų ei- 
ti pas Vyskupą ir reikalauti pra- 
šalinirno Sut'kaiČio, kuris žmo- 
nėms jau ganėtiiiai jkirėjo. O 
jei tas visas negelbėtų, tai ne- 

Aukos Lietuvai, 
AUKOS LIETUVAI PER LIE- 
TUVOS DELEGACIJĄ PRIE 
TAIKOS KONFERENCIJOS 

PARYŽIUJE IR DELEGACI- 
JOS IŠLAIDOS 1919 METAIS. 

A. Amerikos Lietuviu atsiųstieji 
Pinigai: 

t.—T autos Fondas. 
1. Prof. A. Voldemaro vardu 

per Clacholmo Kiskildebanfcą 
siųsta sausio 8 d.—85.000 kronu 
gauta I. IX. Kvitos \o. Š4 

! Frs. 166.931,80 
2. Pro i. Voldemaro vardu iš 

Pittsburgo gauta 26 VIII, kv. 
\o. 23 233.800, 

3. Per kun. J. Dobiv'į—kun. T. 
diliaus, išvažiuojant Amerikon, 
palikta—kv. No 73 2.150, 

4. Per kun. Dobužj—p. Balu- 
|tis perdavė Inforamcijos biuro 
išlaidų sąskaitoms fr. 11.325.45 
ir pinigais Fr. 5.674,00 — kv. Xo. 

|</> 17.000, 
5. P. I. Miliaus iš Pittsburgo 

prof. Voldemaro vardu atsiųsta 
1 čekis—kv. Xo. 83 13 VI11 8.882, 

6. Per kun. A. Vilimo, kuriam 
buvo atsiųsta II I — priimta 
pinigais Kr. 1.444,33, kitagi su- 

ma propagandos tikslams' išlai- 
dų sąskaitoms — k v. Xo. )5 

27.000, 
Bendra suma Frs. 455.763,80 

Pastaba.—Visos šitos sumos 

įrašyta "Delegacijos Reikalų" 
skvriun. 

II—Lietuvos Nęprigulmybės 
Fondas. 

T. Per inž. T. Naruševičių— 
kelionės iš Amerikos Furopon 
išlaidu sąskaitomis ir pinigais, 
kv. Xo. 10 £2.101,00 

2. Per, Drą Šliupą — išlakių, 
Anglijoje neoficialiai atstovau- 

jant Lietuvos reikalus, sąskaito- 
mis Fr. 15.H68.80 ir pinigais Fr. 
44.640,—k v. No. 15, I VII 

Fr, 60.508.80 
3. Prof. Voldemaro vardu iš 

Nevv Yorko gauvta 26 VIII, kv. 
No. 23 62.400, 

4. ('er inž. Naruševičių, 6 N, 
kv. No. 50 15.000, 

5. 29 XI, kv. No 79 .. 2.500, 
6. 'Per P,. K. Balutį, 18 XII, 

k v. No. 97 $2.900.00 
Bendra suma: £2.ioi,oo-|-$2.- 

900.00-|_ Fr. 140.408,80 
Pastaba: Visos šios sumes įra- 

šyta "Delegacijos reikalų" sky- 
rium 

III.—Amerikos Lietuvių C. KO- 
MITETAS NUKENTĖJU- 

SIEMS DEL KARO LIETU- 
VIAMS ŠELPTI: 

26 IV—Per P. Lopatto—tiks- 
iu : Lietuvos Valdžios šelpimo 
reikalams, sušelpti nukentėjusius 
del karo lietuvius—kv. No. 9 

Fr. 28.990,00 

IV.—Atskiros Lietuvių Draugijos 
Amerikoje. 

I. šv. Elzbietos Dr-ja — įrašyta 
''Delegacijos reikalų" įskyri'un 
26 VI, kv. No. 12 Fr. 6.200, 

2. Šv. Jurgio Dr-jos u Detroit, 
Mich. č^kis $300.00 ipasiųsta I 
VIII,-—tikslu: Lietuvos nekentė 
jusiems del karo sušelpti arba 
Lietuvos laisvei išgauti — Įrašy- 
ta "Delegacijos reikalų" sky- 
riun, kv. No. 41 2,865. 

3. Tėvynės Gelbėtojų Dr-ja iš 
Waterbury, Conn. 6 VIII, tiks- 
lu: sušelpti nuo karo nukentėju- 
siius Lietuvos gyventojais—kv. 

N'o. 42 1.108 
4. šv. Roko Dr-ja iš Chicago, 

111. 19 VIII—tikslu: perduoti Lie 
tuvos Valdžiai — įrašyta "Lietu* 

{vos Valdžios" sąskaiton, — kv. 

J N'o. 43 2.238, 

mokėt jokių mokesčių kunigui. 
Tokiu budu turės pats apleisti. 

Ištikro, lenkomanams iau ne- 

gyvenimas! Nežiūri, kas jis ne- 

būtų, kunigas ar daktaras, jei- 
gi.ii kenkia lietuvystei, "rens" iš 
tarpo gerų lietuvių. Tai nauja 
lietuvių atbudimo dvasia. 

Pittsburghietis. 

LIETUVOS LAISVĖS BONA PIRK 
IR SAVO DRAUGUI PASIGIRK 

5. Lietuvių Politiško Kliubo iš 
Ansonia, 18 VIII tikslu: Lietu- 
vos Laisvei ir Nepriklausomybei 
ginti — jrašyta "Delegacijos rei- 
kalu" skyritin —kv. No. 44 

809, 
1 

6. Lietuviu Daktarų Lietuvai 
Gelbėti Dr-ja iš Lhicago, 9 IX 
—tikslu: Lietuvių Raudonajam 
Kryžiui Lietuvoje—kv. No. 45 

12.882, 

7.Draugystė Palaimintos Lie- 
tuvos iš Chicago, 19 X, tikslu: 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui— 
k v. \o. 45 1.406, 

8. Kun. J. Žiliaus perduota, ro- 

dos, iš Amerikos Lietuvių Rau- 
! donojo Kryžiaus Organizacijos 
fondo $1,000. 13 XI, kv. No. 64 

9-270, 
9. Šv. Juozapo Draugystė iš 

Brooklyn, 29 V111 — tikslu: nuo 

karo nukentėjusiems * .-tir.oje 
sušelpti $1205,00 — kv. No. 8 

! 9o92> 
10. "Lietuvon Laisvės \ arpo" 

i komitetas iš Chicago, peę prof. 
Voldemarą — jrašyta "Delegaci- 
jos reikalų" skyriun,—kv. N o. 

86 50.000, 
j 1 j. 'Lietuvos Laisvės Varpo' Komi- 
i tetas iš Chicago 5 XII—jrašyta 'De- 

Įlekacijos reikalu' skyfiun, Kv. No. 

94 26.000 
12. Dras Puskunigis, rodos, 

nuo "Lietuvos šelpimo Draugi- 
jos" iš Worcesler, Mass, kabe- 
liu pi Amerikos Irving Natio- 
nal Bank — tikslu: Lietuvos 

Raimdonajam Kryžių* —kv. Xo. 
82 6.020, 

(128.390 > 

13. Chicago's lietuvių Di'uugi-1 
jų 15 XII pasiųsta: Illinois L. i 
Benefit Club $125.00 s. Š. V. į 
JezaUs $80.00 ir Šv. Kazimiero 
Dr-tės $(>7.00, viso $272.00—liks-' 
lu: iperduoti Lietuvos Raudona- 

jam K rysi i u i — 'kv. Xo. 103 
Fr. 3.022. 

14. Draugystės Susivienijimo 
Brolių Lietuvių iš Chicago, 17 
XII — tikslu: perduoti Lietuvos 

'Raudonajam Knv.iui — k v. Xo. 

107 600. 

15. Chicago's Lietuvių Draugi- 
jų 31 XII pasiųsta: 

Dovydo Karaliaus pr-tė $30.25 
Vyskupo Yalanęausko Dr- 

stė $65.00 
Šv. Juozapo Dr-stė .... $41.00 

I Šv. Martino Dr-stė .. $101.00 
šv. Mateušo Dr-stė .... $77.00 
Šv. Jurgio Dr-stė $82.25 
Birutės Kalno. Dr-tės narių 

$5-50 
Visa $402.00 (Fr. 40.20) 

--tikslu: auka Lietuvai įrašyta 
* 

—"Lietuvos Valdžios" sąskaiton 
—k v. Ko. 109 4.020. 

Bendra suma Frs. 136.032 

|Y.—Atstciri Asmens, Arba Asme- 

nų Grupės ir Nežinomi Asmens. 
t. Kun. Kaz. Ambroiaitis iš 

Binghampton, N. V. 9 VI pasiun- 
tė avalynių kompanieriaus ir jo 
vaikų ir brolių Johnson »u auko- 
tus $2,350.00 per prakallbas, 26 
XII 1918 del "JJtlnianian Liber- 

ty"-—įrašyta "Delegacijos Rei- 
kalų" skyrių n— kv. No. 14 

Fr. u.Su. 

j 2. Kazys V. Vasylius iš Plains- 

Iville, Pa. 10 VII paaukojo Lie- 
tuvos Armijai amunicijos ir dra- 
bužiui pirkti — įrašyta "Karinės 
Misijos"' sąskaiton —kv. No. 40 

75, 
3. Kazys V, Vasylius, taip pat 

antrą kartą..kv. No. 46 .. 75. 
4. Torontiečių Lietuvių (To-y 

;ronto out. Canada) per V. Jusai- 
itj paaukoto ir Prof Voldemaro 
į ir kun. Žiliaus vardu pasiųsta— 
1 įrašyta "Lietuvos Valdžios" są- 
skaiton—kv. No. 85 .. 1.115,45 

5. Nežinia Keno kabeliu pa- 
siųsta per Amerikos "Irving Na 
tional Bank'' ir Paryžiau.-. "Cox 

į& Co. banką įprof. Voldemaro var 
du. Lietuvos Delegacijai, su pa- 

žymėjimu "Jurgio Regaus nau- 
dai" Fr. 3.718 — jrašyta "Dele- 
gacijos reikalų skyriun — k v. 
No. 81 3718. 
(Reikalinga iš Amerikos paaiški- 
nimai). 

1.Jendra suma.... Fr. 18.814,45 
Bendra Visų Amerikos Aukų 

Suma. 
]) Tautos Fond. Fr. 455,736.80 
II) L. Neprigulmybės Fondas 

Fr. 140.408,8o~Į-£2.101,oo_|_$2.- 
900.00. 

IIT) A. L. C. Komitetas nu- 

kentėjusiems deT karo šelpti 
Fr. 28.990, 

I\"l Atskiros L. Draugijos: 
Fr. 136.032, 

V) Atskiri asmens Fr. 

18.814.45 
~Yiso Fr. 780.009,05-j-f2101.00 

_|_ $2.900,00 
P.—-Iš kitur gautos delegacijos 

reikalams aukos: 

t. Caidvvell R. Y. Amerikos 
S. V.' diplomatas .... F,*. 200, 

2. Pautienius J. gyvenas Pa-Į 
ryžiuje ir turįs didelę knygų ap- 
taisymo dirbtuvę 1,000, 

3. Kun. Siaurusai.is iš Ame- 
rikos vykdamas Lietuvon .. ioo, 

4. Paryžius lietuvių Komiteto 
karo aukoms šelpti surinkta 
(•D-ras Šliunas 38 f. 70 — M. 
Yčas 50 fr. — j). Yčienė 50 f r. 
—ip. Pautienięne ioo fr. J. Pau- 
tienius 100 fr. — G. Banavičius 
10 ir. *— p. Banavičienė 10 fr.— 
I. Oppanavičius 5 fr. —Kujj. A. \ i- 
linias 30 fr.—J. Daujotas 5 fr.—Y. 
.Vilčinskas io fr. J. Kučinskas 10 

fr. — A. Jotsaitis 10 fr. — E. Jan 
sonienė 25 fr.—F. Jansonas 25 
fr. — E. Galvanauskis 50 fr. — 

J. Pautienių? 20 fr.) .. 548,70 
5. Kun. K. Matulaitis iš Lon- 

dono. per kun. Vilimas 774 

Fr. 2/122.70! 
C.—Beto, buvo gauta Delegaci- 
jos Kason smulkių už pasus in- 
eigų Fr. 1.037,50 

Taigi bendra visų aukų ir smul 
kili incigų suma buvo: A _|_ B -i- 
C bus Fr. 783.669.25-Į-£2.101,00- 
$2,900,00. 

Pastaba: Visos aukų ir incigų 
f 11 mos, nors įvairiems tikslams 
skiriamos ir kasos knygose j ra- J 
somos, tečiaus yra Lietuvos Vai 

d/.ios žiniai ir kontrolei paveda- 
mos ir su Valdžia Delegacija at- 
siskaito. 

1).—Delegacijos Išlaidos. 

1. Grynai Delegacijos reika- 
lams: Fr. 539.465.86-|-M k. 1.- 

658,60-j- £880 _|_ $2.500. 
2. Lietuvos Valdžios reikalams: 
a) "Vilnies" Draugovei (.pre- 

kių ir ginklų pirkimas) 
Fr. 327.274.01 -Į- M k. 146.200.. 
b) Karinei Misijai... Fr. 69,- 

787,10-j-M k. 20. 500 Į-£1.000. 
c) Amerikos Brigadai: Fr. 

127.746.08-j- M k. 5.080... -[- 
$400. 

d> Pareivių Komisijai: Fr. 

22.762.88 
e) Susisiekimo Ministerijai (lo 

komotvvų pirkimas Fr. 

24.812.10-j-M k. 
9.300... 

f) Teisingumo Ministerijai Fr. j 
4MO 

g) Ministerių Kabinetui Fr. 
450 LMk.1.150... 

k) Užsienio Reikalų Ministeri- 
jai .. Fr. 21.108.75 —M k". 656.... 

1) Nepaprastų išlaidų Fr. 

8.185,40 
ni) Kaudonajair Kryžiui Fr. 

8.693,05 -j- Mk. i.ooo-.. 

Fr. 610.e60.77-I- Mk. 183.- 
886. -j- £1.000 -|_ $400. 

Viso Delegacijos išleista 
Fr. 1.149.32fi.63 -|~ M k. 185.544.- 

60 -j- L1.880 -|- 2 .9OO. 
Ačiu gausioms Amerikos lie- j 

tuvių aukoms Delegacija Pary-į 
žiu j c jstengė atlikti galingą dar-1 
bą, netik plačia propaganda už- 
sienyje bekeldama viešumon Lie 
tuvos vardą, jos garbingumą ir 
bekovodama už jos laisvi; bei ne 

priklausomybę, bet ir nupirkus 
gabendama Lietuvos armijos ir 
visuomenės reikalams visokios 
medžiagos, prekių, pagalios be- 
sirūpindama liebinvių tremtinių 
belaisvių likimu ir jų Tėvynėn 
grąžinimu. Kaip šis darbas bū- 
va neapsakomai sunkus, gali tik 
tas suprasti, kas ji dirbo. 

Del pinigų trukumo* nekartą J 

reikėdavo veikėjams pradėtą su 

numatomu geru pasisekimu žy- 
jį sustabdyti, nes šiandie pini- 
gas netik ekonomijos, bet ir dip- 
lomatijos *bci politikos srityse lo- 
šia labai didelę rolę. Sakysim, 
lenkų propagandos šaltiniai, pa- 
leidžia įtekmingam franeuzų laik 

rašytoje bjaurų šmeižtą prieš 
Lietuvą ir jos vald/ią. Skaudu 
darosi. Reikia atitaisyti. J'et mo- 

kėk redakcijai ipetiV^sdešimts 
bivkstanėių frankų ir už ilgesnio 
straipsnio įdėjimą šešis tūkstan- 
čius frankų, o už mažą keturių 
penkių eilučių žinelę du tūks- 
tančiu frankų — tai laikraštis 
vieną mėnesį tylės ir neužpuldi- 
nės Lietuvos. Kartą paband- 
žius tokios priemonės, daugiau/? 
neįstengsi. Taip ir kituose at- 

sitikimuose. 

riaukiamas apyskaitą tariu gar 
bės viešai pareikšti visoms aiit- 

kotojams-Draugijoms, grupėms 
ir atskiriems asmenims — vardui 
Delegacijos ir Lietuvos Val- 
džios, kurios įgaliojimui ir pa- 
siuntimu teko man darbuoties 
Paryžiuje, Širdingiausia ačių. 

Broliai-Lietuviai iš Už-juriū! 
\uo Jusu pagalbos pareina dide- 
lė dalis musų Tėvynės laisvės. 
Lietuvos .nepriklausomybė *ir jos 
skaisčioji ateitis gludi jos 
\:iikų sielos veiklume. Niekas 
veitjui neduos mums nepriklau- 
somybės, mes .patys turini ja 
pasiimti, išrauti iš" grobikų nas- 

rų bei pasikėsinimu, tik reikia 
kiekvienam griebties savo gero- 
sios valios širdingu pastangų ir 
visiems ankštai susitelkti j bend 
rą Tėvynės darlią. Taigi, pir- 
myn! Kas kuo gali. tepadeda sta 

tyti Laisvo* Tėvynės rūmą! 
Paryžiuje. 
Sausio 15 d., 1920 m. 

Delegation de I.ithuanie. 
55. Avenuc Marceau. 55 Paris. 

Delegacijom Iždininkas 
P. Bielskus. 

P. S.- Prašome kitų laikraščių 
atsispaudinti. P. B. 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 
LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
NEPERSKAITYS VISĄ. 

KNYGUTE APRAŠO APIE KARĘ, 
SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 
KITOKIU DALYKU. *> C 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST., 

CHICAGO, ILL- 

KAINA TIKTAI $1.00 



PREKYBA ARDA VAIZBA IF 
PIRKLYBA. 

Žymus anglų raštininkas Tho- 
nias Carlyle vaizba r.rlAi prekybr 
pavadino karaliumi, toje prasmėje 
kari ji valdo. Ir tštikro, Anglija in- 

rijo savo turtus, ga1y1>ę, valdyba; 
ir intokmę, tik ačiu prekybai ir da- 
bar Suv. Valstijos pasiekė savo mil 

žiniškų turtų ir galybės taipgi la- 
biausiai ačių prekybai- Politinė Suv. 

Valstijų išplėsti* yra tik matomu 
ir simboliniu apsireiškimu jų pre- 
ky\x>s, išdirbystes, meno, apšvietos 
ir apskritos pažangos augio. 

žodžiai "vaizba" arba "prekyba" 
ir " pirkly ba" ispirmo reiškė mažne 
tą pati dalyką: bet dabar vaizba, 
arba prekyba rciški'a pirkimą, par- 
davimą, mainymą daiktų tarp įvai- 
rių šalių ar valstijų, o pirklyba 
reiškia visokius vaizbos sentikius, 
naminius ar tarptautinius. 

Prekyba apskritai dalinama Į 
dvi klasi, daugtmiinę ir m'ažuminę. 
Dauguminė prekyba apima pirki- 
mą, ar pardavimą prekių ištisais 
šmotais, ar didelėmis apštimis, kur 
aprūpinama daiktais mažuminiai 
pirkliai ir apskritai tarpininkai, o 

mažuminė prekyba apima pardavo- 
jimą daiktu mažomis apštimis tie- 
siog vartoj am s. 

Dauguminė šalies prekyba yra 
dalinama į keturias skirtingas rū- 

šis, naminę prekybą, įvežamąją, ar- 

ba užsienio prekybą suvartojimui, 
išvežamąją ir vaizbine prekybą. 

Naminė prekyba susideda iš pir- 
kimo šalies pramones gaminių vie- 

name tos pačios šalies krašte IV p'ar- 
davimo jų kitame; ji yra vedama 
šalies vidui, ar jos pakraščiais, ar- 

ba, kitaip sakant, žeme ir vande* 
niu- 

J vežamoj i prekyba susideda iš 
pirkinėjimo užsieninių prekių na- 

miniam suvartojimui. 
Išvežamoji prekyba susideda iš 

gabenimo prekių ir gaminių Į užsie- 
nio rinkas. / 

Vaiabinė prekyba susideda iš ve- 

dimo prekybos su užsienio šalimis, 
arba iš vienos šalies gaminių antvir 
šio pardavimo kitai. 

I'irklyba pa^kaido gamtos dova- 
nas, išlygina vienos šalies trukumus 
pertektais kitos, pagimdo reikalin- 
gumą darbo, suranda vietą turtui, 

1 padaugina ir atpigina gaminius kiek 

vienoj šalyj* 
Apie trisdešimts metų tam atgal 

Suvienytos Valstijos buvo ketvirt'a 
šalis tarp pirkly hinių pasaulio ša- 

lių- šiandien pagal savo išvežimų 
vertę ji stovi pirmutinė. Vienais 
metais, kurie pasibaigė birželio 3o 

d., 1808 m., Suv. Valstijų išveži- 
mai padidėjo tokia suma, kuri yra 
didesnė už Anglijos dvidešimts pen 
kių metų sumą- 1800 m., visa Suv. 

Valstijų išvežinių vertė siekė $70,- 
071.780. o 1903 111., ji pasiekė $1,- 
420,i-i-i, 679, kuri yra suviršum $40- 
000,000 didesnė negu visa Anglijos 

(išvežimų vertė per tuos pačius me- 

I tus. 

1903 m., laivai tarnaujantieji už- 
sieninei vaizbinei prekybai, kurie 

atplaukė ir iškrovė prekes įvairiuo- 
se Suv. Valstijų uostuose, išnešė vi- 
so 62.409,831 toną- 

Suv. Valstijos savo gelžkeliniais 
vaizbos patogumais stovi augščiau 
už visas kitas šalis. Sudėjus } krū- 

vą visus pasaulio gelžkelius pasida- 
ro 5.05,963 mylių ilgis. Suv. Valsti- 
jų gelžkelių ilgis išneša 180,657 my 

; Lias. Suv. Valstijų gelžke- 
j lių ilgis didesnis už Europos gelžke- 
lių ilgį 5,657 myliomis. 

Šitie nepalyginamieji vaizboh pa- 
togumai nuvedė prie stebėtino iš- 

( dirbystės augimo Suv. Valstijose, 
kur gaunama daiktai visoms pas'au- 

jlio dalims- 1870 m. ouv. Valstijų 
1 išdirbiniai teveik susilygino savo 

daugumu su Aiiglijos išdirbiniais, 
bet dabar prieš k'arę jie Viršino visą 
Anglijds išdirbinių vertę pustrečio 
karto ir buvo lygus sudėtiems j krū- 
vą Anglijos, Vokietijos ir Franci* 
,jt»s išdirbiniams. 

Mokesčiai dedami ant įvežamųjų 
prekių yra vadinama muitiniais mo-! 
kešči'ais. Vieta valdžios paskiriama* 
priplaukiamajame uoste, kur pribū- 
va laivai ir pjekčs, yra vacjinama 

į muitine; joje paimama mokestis 
uždėta ant prekių ir laivai gauna 
leidimus išplaukti ir kitas popieras; 

1 rinkliai, kainuotojai, užžiu retoj ai, 
1 jūriniai viršininkai ir jų pagelbinin- 
Į'k'ai, egzaminuotoj ai, raštininkai ve- 

dantieji skyrius, inspektoriai, ma- 
I tuotojai ir sverikai. bet ne antri- 
niai raštininkai, yra vadinami mui- 
tinės viršininkais ir jie turi prisiek- 
ti, kad jie ištikimai tarnaus; žmo- 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DTJRU. LENTŲ, RĖMU IR STOGAMS POPIBRIO 

Specialiai: Maleva malevojimul etubų 15 vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3000 SO. HALStEU STREET CHICAGO, ILL. 

LII3EKTY BONOS 
M«s perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja ^ ILJ 
verte, fr Laisve# lloods'is pilna pinigine verte. 

isruto 1 J- G. S ACKHEIM & co 
Utarninkaia, Kotvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

-r- t- t- -r* t- t- t- t* t* **« »* *i« >* *fr>jr>/r>+r>+. 

ŽINOK KA PERKI! 
Egzaminavojam žemiu dokumentus, Padarom abstraktus, atrandam vi- 
sas kliūtis, apsvar*tom namų, farmų ir žemiu teisingas piekias, ir duo- dam atsakančias rodąs apie jų tikras vertybes. 

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

Teipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodant žemes, Far- 
mas ir Namus po visus Amerikos liraStus. P.oikale, ateik ar rašyk J Branch Otfis^t: PEDERAIi BOND & LAND COMPANY 

66'! W. 18th Street, Chicago. 

KODĖL YRA SUMIŠIMAS TARP ŽMONIŲ ? 
"Sargybos Bokštas", 

yra vienatinis žurnalas Lie- 
tuviškoje kalboje, kuris aiš« 
kimi mušu laikų atsitik.mus. 
fcis žurnalai jau yra leid- 
žiamas arti 40 metų anglų 
kalboje, kaipo dvisavaitiniu, 
16 puslapių, laikraščio sų- 
siuvos formoje. Drąsiai ir 
atvirai išguldo religinius 
pamokslus ir pranašystes, 
kurias randame .šv. Rašte. 
Ar žinai, kad fiių dienų at- 
sitikimai buvo pranašauti 
Seno Instatymo pranašystėse 
šimtais meti; prieš Kristaus 
gimimą? Kaip lygiai ir Nau- 
jame, kuris buvo parašytas 
po Kristaus? 

NEPRALEISK PROGOS! 
Tuos dalykus gali aiškiai da 
sižinoti per žurnalą, km 
t" ve a;>lankys du syk l mė- 
nuHj. Jo užsiraftymas piktai 

metamo. Su ližsisuky* 
m lt prJ»l»jsK dolerį, monoy ortter arba kitaip. Adrcbuok: 

"SARGYBOS BOK3TAS" 
732 W.. 19-lh STREET, CHICAGO, ILL. U-S-A 

f ta ruo vieny fclunčiaoie dovanai d-.i pamatymo. 

flfcetlee tDahbclte. 
Pirmą kartą ją pažinojau, užėjęs 

vienon vartotojų dr-jos 'krautuvėn, 
Lietuvoje. — Ji ten dirbo už par- 
davėją. Aš buvau t?ar jaunutis, mei" 
lės neragavęs. Kas toji galingoji, 
negęstanti meilė — dar nesupratau, 
nežinojau. Pirmame pamatyme ji 
man atrodė maloni, graži — aniolo 

formoje, ir sukėlė mano krutinėję 
negęstančius meilės žaibus. — 

Ji buvo viliojanti, graži, panaši 
i meilės dievaitę, — vidutinio ugio, 
šešiolikinė. Jos juodbruvės akjs vik- 
riai švaistėsi — krutėjo, k'aip dei- 
mantiniai branduoliui. Iš tamsiu, 
tirštu jos plauku, kaip šukuotu li- 
nu. storos k jis o s buvo tvarkiai suran 

gytos viršui jos galvos. Liemenį tu- 

rėjo gražiai išlenktą, kaip išdrožinė- 
tą. Pilnas, apskritus, skaisčiai rau- 

donas jos veidas buvo panašus j ti- 
ką k.rti'k pražydėjus} radastos žiede- 
lį. — Aš airis ištempęs, atidžiai j 
ja žiurėjau ir tėmijau kiekvieną jos 
gražų žingsni ir judėjimą. Mano 
širdis pradėjo sparčfai plakti krau- 
jas gįsiose lakstė-virė, pradėjau jos 
nedrįsti ir, kokiais tai dvasios pagau 
tas, skubiai išėjau. — 

Po pirman jos pažinimui palikau 
užžavėtas meile. Visas pasaulis, 
man atrodė, ką-tik sutvertas — nau- 

jutėlis ir skliudinai .pripildytas bu- 
vusio rojaus laimėmis. Ant m'ano 
veido atsirado niekam nesupranta- 
ma, icokia tai pasl&ptinga, nuolatini 

šypsą. Aš ją pamylėjau, o kartu 
su ja — visus žmones. Ten, kur 
jinai gyveno, netik žmonės, bet ir 
ti2 namai, medžiai, takai ir visa toji 
mpielinkė man buvo maloni, graži. 
Visuomet mano akys buvo į tą kraš- 
tą atkreiptos. Kiekvieną tykų va- 

saros vakarą, aš, paskendęs mintyse j 
apie ją, vienas išsėdėdavau per il- J 
jį'ds' valandas po atviru dangum. 
Tame dangaus krašte, žvaigždutes 
skaitydavau, jas mylėjau, jos man 

buvo gražesnės \\v, kitas, ir, rod 3,' 
todėl jos ten ta'P skaisčiai švietė— 

žibėjo, kad jinai ten gyveno, i sė- 
jęs Į vasarojų žaliuojančius laukus, 
sugriebdavau saujon išplaukusių rir 
"iti varpų puoštelį ir, iš meilės prie 
ios, bučiuodavau jais. man atrodė 

Laip, kad. žyd i n tie j i sodnai, paukščių 
saldus čiulbesis, upelių liūdnas krio ] 
kimas, žiedų kvepėjimas ir visi kiti 
gražus gamtos apsireiškimai tvėrė 

puikiausias melodijas ir pynė 11c- 

užmiršties vaizdų vainikus vientik 
del jos, — kad ji gyvena, kad aš 
ją myliu. Pamylėjau ją. šventa ne- 

gęstančia meile. 
Ilgai aš ją mylėjau ir iš savo sva- 

jonių meilės vainikus jai .pyniau, 
o ji nieko apie tai nežinojo, ir 
nei vienas mano meilės akordas jos 
širdies nepalytėjo- Aš jos labai ne- 

drįsdavau. kuomet tik ją pamaty- 
davau, skubi'ai prasišalindavau, nės 
savo meilės jai išreikšti negalėjau. 

Arčiau man su ja susipažinus, 
pasiryžau parašyti jai draugišką 
laišką ir įsprausti bent vieną žodj 
apie meile. Gavus nuo manęs laišką, 
davė jinai man griežtą atsakymą, 
užreikšdama, kad meiliški laiškai 

nes, kurie veikia už pirklius užsi- 
imančius atsiuntimu ir išsiuntimu 

prekių ir laivu ir ved'a apskritą 
vaizbą, yra oficialiai vadinami mui- 
tinės meklcriais arba faktoriais. 

Raštas muitinei"yila tai ant laivo 

sukrautų prekių savininkų, ar siun- 

tėjų užreiškimas padarytas raštu, 
kad jie nori iškrauti jas. 

Kuomet mokesčiai muitinei yra 
apmokami užstatymu užsienio pre- 
kių, arba kuomet tos prekės yra 
sukrautos valdžios krautuvėje, ar 

įdaiktudėj ir yra po uosto rinklio 
užžiura iki pareikalavimui jų var- 

įtonei ir užmokėjimui muitinių mo- 

Imokesčių už jas; tai tokios užsieni- 
nės prekės yra vadinamos užstato? 
Tomis prekėmis. 

Kuomtt prekes iš užsienio uosto 

yra siunčiamos ikokion nors vieton 
Suvienytose Valstijose, kuri nėr.-* 

priplaukiamuoju uostu, tai jos pir- 
ma yra siunčiamos priplauldamąjan 
nostan, o paskui yra persiunčiamos 
kaipo užstatytos pask'.ton vieton. 
Šitą persiuntimą atlieka i n plaukia- 
mojo uo.ito muitinės mekleris, ku- 
riam siunčiama prekių .sąrašas, krū- 
vos (sukroviiuo) sąskaita ir 'kili 
siuntimo popieriai. 

jai nepageidaujami, — dar perauk- 
sti yra jai apie meilę svajoti.— 

Tai buvo skaudžiausiu mano šir- 
džiai smūgis, tečiaus jis manys ne- 

perbloškė, — viliies nenustojau. 
Alano meilė lipk jos kUskart augo 
— bujojo ir leido širdin naujus 
diegus. Parašau jai kitą laišką, pla- 
čiai nuplėšdamas visus paslaptingus 
link jos savo meilės jausmus- Ji. 
man atsakydama, parašė daug švel* 
niau, negu kad pi.mu kartu, btt apie 
meilės ryšius nebuvo .kalbos — ėsan 
ti per jauna. Ir taip įsismaginom ru- 

šynėtis, kad ėjo tarpe mus laiškas 
po laiškui. Ji atsakydavo ant kiek- 
vieno jai pasiųsto mano laiško, bet 
visuomet priešingai ir vis vengė mei 

li.škų ryšiu. 
l'er ilgą laiką susiraŠynėdami. iš- 

klydome iš meiliškos temos ir įžeir 
gėm net j kritišką. — Po ilgų, tar- 

pe mušu nesusipratimu kviečia jinai 
mane atsilankyti asmeniškai, nuro- 

dydama dieną ir vietą, kurioj ji ma- 

nęs lauks. — 

Buvo nedėldienis. Iš bažnyčios 
buriaūmaldininkų keliais ir takeliais 
palengvėle slinko link namų- Gie- 
dri saulutė augštai padangėj juokės, 
šildė'ir, rodos, mane sekdama, už- 
rašinėjo į meilės knygą kiekvieną 
mano žingsnį. •— štai jau netoli ir 
toji vieta, kurioje jinai manys lau- 
kė. Mano krūtinėj pradėjo širdis 
smarkiai plakti, visą kuną tai šil- 
tas. tai šaltas šiurpis gldstė, — apė- 
me nedrąsa ir baimė. — Prisiarti- 
nęs atradau ją besėdinčią ant suole- 
lio, didžiulio k.cvo tirštų Kipų pavė- 
syje. — Sveikindamas ją pasakiau 
"labą dienutę." — Ji, atsakius man, 

"labą", — maloniai nusišypsojo 
ir nedrąsiai akeles nuleido žemyn. 
Valandėlę, abudu lyg užkerėti, piieš 
viens kilą stovėjom ir tylėjom* liet 
ji. lyg atsiminus, pradėjo. "Šiandien 
labai puiku — giedra dienutė" — 

Ir taip nuo giedrios dienutės kal- 
ba nukrypome visiškai linkui kitų 
dalykų. Po pusvalandžio laiko, nie- 
ko nep'cilictę, nei apie mūsų ilgas 
laiškinęs kritikas nei pačią meilę, 
nedrąsos priversti, skubiai persisky- 
rėm. 

Po šiam musų pasimatymui ne 
sutraukomi meilės retežiai suvienijo 
musų širdis amžinai. Aš tankiai jai 
rašydavau, ją atlankydavau ir pin- 
davau jai nuolatinę* meiles ■dainelę 
Ji irgi man rašė — čiulbėjo ir skam 
bino mano širdyj meilės stygas. — 

Laikui bėgant, žiaurios gyvenimo 
apgyvenimo aplinkybės privertė 
mums persiskirti — u/, jūrių plačiu- 
jų- 

Musų atsiskyrimas buvo širdžiai 
skaudus.... Ji mane palydėjo, ran- 

ką spaudė ir j mano ašarotas akis 
Jausmirgai žiurėc?ama tarė: — "Su-1 
dicv, mylimas jaunikaiti! buk lai- 
mingas, nepamiršk manęs''! — 

Tie du žodžiai v— "Sudiev My- 
limoji" ir — "Mylimasai", liūdnai 

■ suskambėję, susivienijo ir, iškilę j 
iaugštybęs1, pranyko, nutilo.... 
I Užsiliepsnojus negeistinam karui, 
i ji man rašė paskutini laiši.ii sekan- (v. 
ciai: — 

i k .! MinČiu ir svajoiių žvaigždutė sviesi, 
J Skaistus ideale jaunosios širdies,— 
j Xe del manęs vargšės tu skirtas ėsi, 
Tave man atsiekti nebėra vilties.... 

Prie tavęs gi siela kilti nepaliaus, 
Ir paliks per amžius Tau ištikima, ! 
O tavo širdelė mane vis atjaus— 
Ji vis bus del manęs šventa ar- 

Įtima 
h 

š Lietuvos 
ANYKŠČIAI. 

Cia kairiųjų srovių nieko ne- 

veikiama, kadangi iš sodiečių tar 

po nėra kam pradėti, o inteligen- 
tų neturime, liet už tai kunigė- 
liai tai net pasikaišę skvernus 
darbuojasi, beragindami po so- 

džius rašytis krikščionių demo- 
kratų partijon. J jų kuopos stei- 
giamąjį susirinkimą suvažiavo 
daugylbė kunigų, net pats Ute 
nos kapelionas. Jis labai daug 
aiškino apie tai, kaip gera bu- 
sią, kai kunigai valdysią, jog tik- 
ras rojifs įvyksiąs... 

Nors jie visur kur tikėjimą ki- 
šo, bet. matyti, jiems tikėjimas 
nelabai rupi, jei net pats kapelio- 
nas ragino geriau šventadienį baž 
nvčion neiti, negu nebūti apskri- 
ties savivaldybės rinkimuose. 

Ir ko neprikalbėjo kapelionas 
ant "cicilikų"! Rodos, nebėra jau 
biauresnių pasaulyje žmonių, 
kaip "cicilikai". Norėdamas dar 
labiau socialistus apniekinti jis 
pašiepdamas sakė, kad jie pra- 
kalbas laiką ant bačkos užsili- 
pę. Gera jums, kunigėliai, ant 
bačkos nelipti, kai jums visa ką 
patogiai parengia -jūsų ištikimi 
parapijonys. Lapas. 

PAEŽERĖLIAI. 

Kadangi Šakių apskritis labai 

suklierikalėjęs, tai ir žmonės to- 

kius pat siunčia i valsčiams rin- 
kiniu komisija, kurie palaikytų 
per rinkimus kuniginius, kad jie 
vt! galėtų rekvizuoti visam ap- 
skrityje dvasininkų seminarijai. 

Paežerėlių rinkimų komisijos 
pirmininku išrinko kleboną Brun 
dzą, kuris pasisakė busiąs be- 
šalis; bet pirmininkaudamas ki- 
taip elgėsi. Joną Duobą j kan- 
didatus pastačius, kad ir daug 
rankų buvo balsuojant pakelta, 
bet jis sakė, kad nė>są 25 rankų; 
o už Arstikaitį kad ir niekas ne- 

kėlė rankos, tačiau* jis tol siūlė 
kol Įsiūlė. P. Plašiiiskui balsuo- 
jant. kunigėlis prieidamas bal- 
suojančius gėdino, kad jie uiž J 
Plašinska nebalsuoja. Kad ir už 
ji uiebuvo nė pusės balsų paduo- 

Ašgi, nusiminus, su skausmu širdyj, 
Nuo paviršiaus žemės išnyksiu 

l tyliai. 
Trokšdama Tau laimės šviesioj 

Į ateityj, 
Nes Tave, Mielasai, aš myliu 

Į giliai f.... — 

J-s. 

J ta, bet jj vis dėlto kunigėlis pa- 

jlaikė. Jei taip eis ir per Stei- 
ighmojo Seimo rnkimui, tai ais-| 
iku, kokio Lietuva susilauks* Sei-į 1 

mo.. R—tis. 

SEDA. 

Iš kaliniu gyvenimo. 

j Vietos kaiejiine štai 'jau trys 
į mėnesiai sėdi vSoc. liaud. demokr. 

Ipartijo? narys, senas "Liet. L'ki- 

jhinko" 'bendradarbis Juozas Mil- 

į ridas. Tai uolus vietos darbuo- 
tojas visuomenės dirvoje. Ka- 
dangi jis buvo pažangiu pažiūrų, 
ne kartą susidurdavo su vietiniais 

| klerikalais. :>ie j j apšmeižė del 

bolševizmo, ir 

jj pasodino j kalėjimą, J. 
Mi'lvidas mums rašo. 

"Nuo rugsėjo 9 d. sėdžiu Se- 
;dos kalėjime. Kalėjimas labai 
; nešvarus, vokiečių <padaryt.Ar iš j 

smuklės. Sienos supuvusios ir 
vėjas švilpia pro plyšius. Medžių 
Į kalėjimą nepristato, ir todėl 
kenčiame šalti. Valgis ryta ir 

vakarą šildytas vanduo, 
vadinamas, per pietus virab 
keliomis bulvėmis. Reta ka. 
ri tokius vidurius, kad tokiu Vį 

giai galėtų misti. Dirbame daž^ 
Inai nuo tamsos ligi tamsai: me- 

džius pjaustome, j virtuves neša- 
me, išeinamasias vietas valome ir 
1.1. Politiški niekur neskiriami 
nuo kriminalų. Mano sveikata 
kasdien nyksta. Taip mane kan- 
kina. Žinąs. 

("Liet. l:k.") N 

Rakandai ant Pardavimo. 
Parsiduoda 6-šių kambarių ra- 

kandai, vartoti tik 8-niu-s mėne- 

sius, visai tiaujiutėliai. Parduodu 
iš priežasties moters mirties. Par- 
duosiu pigiai. Reikale pirkinio at- 

sišaukite nuo 9 ryto iki 9 vaka- 
ro, antros lubos. 

L! S. 3215 So. \Yallace St. 

MAGDE. 4k, kaip r>an niciti gal- f rq.' libtuidžiau visokius mazgojimui, £ 

trinkimus, muilą rimtos — ir iskas Itu I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis- 
kanų... Yan gėda net darosi !" # | M.IRč. "Xa, tai. kam tau kęst be- s 
reikalingai! Žiūrėk, kokie- mano plau- | 
kai gražus, ScehMs ir ėysti. O tai 
todėl, kad e f vartoju RUFFLESI 

Kaštai yra RUFFLES? Ar j tai gyduolė? Ne!! Ar kve-jg piantjs vanduo? Nc!! RUF-^ 
FLES yra tai paprasčiausis I 

| plaukų ir odos sustiprintojis, I kuris prigetbi gamtai suteikt žmogui priklau:anti groiį. O kas gal 
i but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
| smagesnio už čystą neniežinčia galvos odą? 1 RUPFL35S 
i panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvom 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradė-- mažinti 
[ pleiskanas, o savaitės laike jau nei žymės neliks! Paskui vik retkar- 
i čiais suvilgant galvą, bus užtektinu, kad pleiskanos neatsmaujintų. * 

| t Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
| 65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
J pridėti prie kiekvienos bonkutėJ. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
j atsiųskite mums 75c. pačto mrrkėmis, ar money order šiokiu adresu: 
į,™-..- r. AD. RICHTER 6 CO„ 326-330 Broadway, New York 

Influenza. 
Grįitančioji 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, galvos ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojim% arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alį ir tris alis šilto vandeniojeigu kartais jaustumei šaltį 
arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą k.-.l viduriai nepr«tsiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau į1 vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymu: Šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas tupėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Severa's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Severa's Cold and Grippe Tablets 30 centų ir 2 taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 ccnt taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 

W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, IOWA. 

PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butu 

P I R F?1 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST 7lst STREET ; 
NEW YORK CITY 

« M :V¥W¥¥VVVTAO»fMVV¥V,^¥WW*T«'¥¥V^ot<>,fV > 

VifiNAS IŠ GRAŽIAUSIŲ ŠIO SEZONO 
VAKARU 

kur} rengia 
S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA 

Bus perstatyta pi mu kartu Chicagoie 

"SUSIPRATO" DVIVEIKSMĖ 
TRAGI-KOMEDIJA 

d\ 
! NEDELIOJE, VASARIO—F'EBRUARY 29tą, 1920 
* \ --.-į- 

f M. MELDAŽIO SCETAINEJE, 

J 2242—44 W. 2o-rd Placo 
? 
J PRADŽIA 8:J5 VALANDA VAKARE. 

Turimo už garbę pranešti Getbiatnai Visuomenei, kad mūsų v atf\ 
10 programą puoš vien tik atsižymėję asmenfs dailėic; kaip tai: p-lč 
Marijona Rakabskaltė dainuos solo, p-lė Onyte Rudauskaitė ir p-lė 
Helena Volteraitė dainuos duetue. Taipgi šoks įvairius šokius muan 
ateities žvaigždutės, mažytė Silvija Klrytė, p-lė Jonaičiutė ir p-JS Vit- 
kevičiūtė. Užtat, kiekvienas, mylintis dailę turės progos ant šio vaka- 
ro pasidžiaugti. Meldžiam nepraleisti šios progos. 

Kviečia S. L. A. m MOTJSRU KUOPA. 
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