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Talkininku taika su rusais 
artinasi. 

Susihiko nuo pirklybos su 

tarybomis. 
Berlino pasiuntinys priims 

kaltinamų surašą. 
TALKININKU TAIKA SU, 

RUSAIS ARTINASI. 

Paryžius, vasario 5 d. —j 
* Paryžiuje pradedama ma- j 

nyti, kad taika su bolševi-j 
kais, nors ir dar čia taip ji 
butų nemaloni, netrukus tu- 
rės buti padaryta. I šitą ga- 
limybę nurodo keli dalykai. 

Viena, Anglijai nusibodo 
remti neturinčius pasiseki- 
mo "baltuosius" generolus, j 
o pati ji nesirengia daryti! 
didelių pastangų. Ji aprūpi-1 
no adm. Kolčaką, gen. Ju-j 
deničą ir gen. Denikiną mi- 
lijonų dolerių vertės daik- 

tais, kurie visi nuėjo per- 
niek. Yra manoma, kad jei 
ji nori prašalinti raudonąjį; 
pavojų nuo Indijos ir Meso- 

potamijos, tai ji turi, arba 
sumušti bolševikus, ar tai- 

kytis su jais. Šičia žmonės 

labai tiki, kad ji pradėjo | 
taikytis per Anglijos darbi- 
ninku vadą, ir parlamento 
narį James O'Grady ir bol- 
ševikų delegatą Litvinovą, 
kurie Kopenhagoje tariasi 

! reikale apsimainymo belais- 
viais. 

Pirklybos atidarymas kylys 
taikai. 

Antra, kiti didieji talki- 
ninkai, kaip yra matoma iš 

* augšciausios tarybos r iš- 

sprendimo leisti pirkliauti 
sarusų kooperatyvėmis drau 
gijomis, nėra priešingi tai- 
kai. 

Po to laiko, kaip buvo 
padalyta sutartis su koope- 
ratyvemis draugijomis, pa- 
aiškėjo, kad jos yra kontro- 
liuojamos sovietų, ar net, 
kaip kiti sako, yra susilieję 
su bolševikų 'Vartotojų or- 

ganizacijomis. Vienok šitas 
įsitikinimas neprivertė augs 
čiausios tarybos atsiimti sa- 

vo pasiulinimo. Echo de Pa- 
ris savo vakarykščioj laidoj 
tvirtino, kad pirmas siunti- 
nys prekių yra perėjęs Suo- 
mijos rubežių ant kelio °et- 

rogrodan. 
Trečia, "geležinis retežis" 

apsiautusi3 Rusija, baisiai 
susilpnėjo. Jis truko, kuomet 
gen. Denikinas susmuko ir 
atidavė bolševikams Juodų- 
jų jurų uostus, šiaurėje, 
antra retežio grandis truko, 
kada Estonija padarė taiką 
su bolševikais. Bolševikai 

^"dabar gali vartoti du Esto- 
* nijos uostus, Revelį ir Nar- 

vą, 
Galiaus, kitos tautos su- 

darančios retežį išreiškė ne- 

norą fcoliaus priešintis bol- 
ševikams. Rumunija per sa- 

vo priešingi puolimo vajui, 
ar gal net Besarabijos gyni- 
mui, jei bolševikai pereitų 
Dniestrą. 

Lenkija nekovos viena. 
Lenkija užreiškė, kad ji 

varytų ofensyvą toliau, jei 
Anglija ir Francija padėtų 
jai, bet viena to nedaris. 
Nesenai Lenkija matomai 
gavo nuo Anglijos grieštą 
atsisakymą remti ją, kuomet 
jos užsienio ministeris Pa- 
tek Londone kreipėsi į minis 
terių pirmininką Lloyd'ą 
George Lenkų diplomatai 
Paryžiuje sako, kad jų ša-j 
liai nesunku butų susitai-| 
kyti su Leninu, jei ji to no-Į 
retų. 

Latvija paseks Lenkiją. 
T<j»>k abejotinomis liks tik 
Lietuva ir Suomija. Galima 
manyti, kad pastaroji su sa- j 
vo socialistine valdžia ne- 

bus priešinga susitaikyti su 

bolševikais. ! 
% 

Taigi sulig žinių, kurios 
yra po ranka beveik mate- 
matiniai tikra, kad talkinin- j 
kų ir sąjungininkų valsty-1 
bes anksčiau, ar vėliau bu?! 
priverstos taikytis su bolše- 
vikų ingaliotiniais. 

SUSILAIKO NUO PIRK- 
LYBOS SU TARYBOMIS. 

Kopenhaga, va S. 4 d. — 

Danija, Norvegija, Švedija j 
Suomija ir Olandija sutarė! 
nepradėti pirkliauti su ta-i 
rybų Rusija iki Rusijos sko-j 
los tų šalių žmonėms nebus 
atmokėtos, ar jų- atmokėji-; 
mas užtikrintas. Bus išleistas j 
pakvietimas visų Europos ša 

lių valdžioms ir Suv. V aisti-1 
joms, kad jos atsiųstų savo j 
atstovus konferencijon, ku-j 
ri greitu laiku bus laikoma,1 
Genevoje; šitoje konferen- 
cijoje žadama nutarti kas 
del šito klausimo. 

BERLINO PASIUNTINYS 
PRIIMS KALTINAMU 

SURAŠĄ. 

Paryžius, vasario 5 d. — 

Vokiečių atstovas Paryžiuje 
Dr. Wilhelm Mayer išvažia- 
vo iš Berlino Paryžiun ši va 

karą. Jis gavo formalį įsa- 
kymą priimti talkininkų no- 

tą reikalaujančią išdavimo 
asmenų kaltinamų kariniais j 
prasižengimais. Valdžia su-; 
šaukė įvairių partijų vadus | 
susirinkiman subatoj. kadį 
•apkalbėjus tą dalyką. Tuo| 
tarpu valdžia laukia teksto | 
notos, be kurios ji negalinti j 
nieko tarti. ] 

PRIEŠAIS KREMLIŲ. MASKVOJE 

Varpine ir svarbiausias inėjimas Į Kremlių, kuria me randasi sovietinės val- 
džios įstaigos. Iš čia tiesiasi bolševikiškos propagandos siūlai i visas pasaulio dalis 
— kas sukelia begalinę baimę Londone, Paryžiuje ir Washingtone. 

Talkininkai nutarė neteisti 
vokiečių. 

Paryžius, vasario 5 d. — 

Vakar vakare ambasadorių 
komiteto susirinkime tapo 
nutarta išpildyti taikos su- 

tarties straipsni 228 sulig 
dvasia, o ne sulig raide. Jų 
nutarimas yra toks: 

Viena, vokiečių valdžia 
turi priimti surašą kaltina- 
mųjų vokiečių ir tuomi pri- 
pažinti principą, kad jie da- 
rė blogai. 

Antra, tą padarius talki- 
ninkai atsižvelgs Į padėties 
butinus reikalus. 

NOSKE NEKLAUSO TAL- 
KININKU IŠDAVIMO 

DALYKE. 

Londonas, vasario 5 d.— 
Gynimo m misteris Noske, 
kalbėdamas su Daily Mail 
berliniškiu korespondentu 
kas del talkininkų pareika- 
lavimo išdavimo vokiečių, 
katlinamų kariniais prasi- 
žengimais, pasakė, kad iš- 
davimas tų žmonių jokiu 
budu negalimas. 

"Šitas reikalavimas tai pa 
giežos darbas, aršesnis už 
Šiloko," sake jis. "Sakysime, 
kad man pavyks suareštuoti 
tie žmonės. Ar tamista ma- 

nai, kad traukiniui bus leis- 
ta gabenti Francijon per ru- 

bežių? O jei minia pastotų 
traukinį, ar manai tamista, ■ 

kad aš galėčiau prisakyti! 
vokiečiams šaudyti r vokie- 

čius, kad kiti vokiečiai butų1 
galima atiduoti priešų kerš- 
tui? Valdžia gali rezignuo- 
ti, bet kokia partija užims, 
jos ivetą? 
Nusprende siųsti kitą notą-1 

Londonas, vasario 5 d.— 
Vokiečių kabinetas nuspren 
dė siųsti kitą notą talkinin- 
kams, atkreipiant domą i 

pragaištingas pasekmes, ku- 
rios Įvyks išdavus talkinin- 

kų reikalaujamus vokiečius. 

Penkiese laukia 
Vengrijos Sosto 

Vienna, vasario o cl. — 

Kaip vietos laikraščiai rašo, 
tai nėra abejonės, kad tau- 
tos seimas, kuris įvyks ko- 
vo 1 cl, apskelbs Vengriją 
monarchija. 

Laukiančių sosto yra pen- 
ki: princas Louis Windisch- 
Gratz, kurį remia premieras 
Huszar ir keli Friedrich'o 
valdžios nariai; buvusis im- 
peratorius Karolis, kuris vi- 
sai neatsisakė nuo vengrų 
sosto ir k 'i remia partija 
vadinanti ~.ive "legitimi- 
tais;" grafas Andrasslv. už 
kurį stoja adm. Horthy, nau: 
jos ^ngrų kariumenės gal- 
va, ir vengrų delegatai tai- 
kos konferencijon, kuni- 
gaikštis Joseph klerikalų 
kandidatas ir princas Ciri- 
lius iš Bulgarijos. 

RŪKYMAS TARP MOTE- 

RŲ platinasi. 

Wąshington, vas. 5 d.— 
Sulig metodistų episkopalų 
bažnyčios blaivybės, draus- 
mės ir doros komiteto tvir- 
tinimu vartojimas tabako 
tarp moterų 1919 m. padi- 
dėjo. 

Šitas komitetas šiandien 
išleistame pranešime šalies 
gerovės vardu prašo moterų 
susilaikyti nuo vartojimo ta- 
bako. 

FRANCUOS GELŽKELIU 
DARBININKAI ŽADA 

STREIKUOTI VAS. 10 d. 
_ 

Paryžius, vasario 5 d. —j 
Franci jos gelžkelių darbi- j 
ninkai žada šaukti visuotiną1 
streiką, jei unijos reikalavi- 
mai nebus išpildyti. Heika-i 
laujama pakėlimo algų. i 

SOVIETININKAI IR VO- 
KIEČIAI TARIASI PRADE 

TI PIr^LaUTI 

Berlinas, vasario 5 d. — 

Sovietų valdžios atsiųsti čia 
vertelgos veda tarybas su 

didelėmis vokiečių pramo- 
ninėmis grupėmis tikslu at- 

1 steigimo pirklybos santikių i 
be pinigų panaudojimo. Ta' 
rybos vedama labai ramiai il- 
su pasisekimu. Jei šitos dvi 
šalys, kurių pinigai yra taip 
žemai nupuolę užsienio rin- 
kose. kad jos negali fnpirkti 
užsienio prekių, prieš galuti 
no sutarimo, tai tuoj aus pra- 
sidės tarp jų apsimainvmas 
prekėmis. 

Rusai sakosi sutinką pri-j 
statyti vokiečių pramonėms į 
dideles apštis nedarytų odų 
ir nori, kad vokiečiai padir- 
bę iš jų čeverykus, pasilai- 
kytų sau už ciarbą 20 nuo- 

šimtį čeverykų. o 80 nuoš. 
pasiųstų Rusijai. Rusai ypa- 
tingai nori gauti plieno iš- 
dirbinių savo gelžkeliams, 
siulindami atmokėti linais, i 

kurių jie turį daugybę. To-į 
kios jau tarybos yra sovie- 

tų vedamos Anglijoje. 

ISPANAI BAUDŽIA 
LUPIKUS. 

Madridas, vasario 4 d.—1 
Naujas tribunalas suorgani- 
zuotas lupikams bausti šian 
dien turėjo pirmą posėdį ir 
išklausė daugybę žmonių, 
kaltinamų tame. kad jie lai- 
ko sukrovę kviečiąs ir kitus 
maistinius daiktus, Ant ras- 

tų kailtais uždeda sunkios 
bausmės. 

Chicagoje ir 
■ 3S" Apielinkėje. — j 

Šiandien nepastovus; su-' 
bato j gal lengvas sniegas; 
nežymi permaina tempera- 
tūroje. 

Saulėtekis, 6:58 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:11 vai. vak. 

RUSAI GULA ANT 
PERSIJOS. 

Londonas, vasario 5 d — 

Sulig- anglų karės raštinės 
apturėtomis žiniomis bolše- 
vikų ir afganų atsinešimas 
linkui persų vis daugiaus 
daros piktesnis. Nepatvir- 
tinti pranešimai iš užkaspi- 
nio krašto sako, kad perkė- 
limas iš ten bolševiku ka- 
reivių eina toliau po 2000 
į savaitę. Šitie kareiviai esą 
gerai aprūpinti ir yra veda- 
mi senosios rusų kariuome- 
nės aficieiių. Jų upas ir iš- 
lavinimas esą geri 

Daugelis augštų karinių 
Ir civilių viršininkų, tarp ku 
rių esą ir vokiečių, pribuvę 
Taškentan specialiu trauki- 
niu iš Maskvos. 

Sulig bevieline telegrama 
apturėta Vladivostoke ir 
persiųsta korespondento 
laikraščiui Daily Mail, čekai 
vėl paėmę Irkutską. Jų ka- 
reiviai grįžta atgal vakarų 
linkui, kad pagelbėjus ru- 

munams, serbams ir len- 
kams prieš bolševikus. 

Telegramos iš Vladivosto- 
ko, datuotos saus. 31 d. pra- 
neša, kad revoliucionieriams 
ramiu budu užėmus miestą, 
talkininkų misijos grįžta į 
vakarus. Yra manoma, kad 
joms nėra pavojaus ten. 

ATRADO PAVOGTĄ 
AUKSĄ $100,000 

VERTĖS. 

Denver, Col., vas. 5 cl. — 

Orville Harrington'ą 41 me- 

tų, kuris dirbo Denvere pi- 
nigų kalykloj, šiandien su- 

areštavo vyriausis vietos 
slaptosios policijos viršinin- 
kas R. K. Goddard delei 
vagystės Denve'-o kalykloj, 
išnešančios vertę daugiau 
kaip $100,000. 

Išjieškojus Harringtono 
namus atrasta visi aukso 
šmotai paslėpti visokiose pa 
kampėse. 

TALKININKU ATSAKY- 
MAS LENKAMS. 

Londonas, vasario 5 d.— 
Po apsilankymui lenkų už- 
sienio reikalų \ninisterio j 
Stanislovo Pateko Franci- j 
jon ir Anglijor. visaip buvo į 
pranešama apie talkininkų! 
atsinešimą. Diplomatai sa-! 
ko, kad tikras talkininkų at- 

sakymas, kurį ministeris nu- 

sivežė Varsa vos, buvo toks: 
„Talkininkai nemano pa- 

naudoti Lenkijos vilyčia bol 
sevikų perverimui. Talkinin 
kai negali apsiimti patarti 
Lenkijai užpulti bolševikus 
ir talkininkai negali priža- 
dėti Lenkijai pagelbos to- 
kiame atsitikime. Jei bolše- 
vikai padarytų užpuolimą 
neturėdami priežasties, tai 

butų kitas dalykas. Lenkijos; 
doma buvo atkreipta į tai, 
kad talkininkai steigia tam 

tikrus vaizbinius ryšius su 

Rusija. Ar Lenkija daris tai 

ką su bolševikais, ar ne, tai 

jos pačios dalykas." 

GITLOW ATRAS - 
! TAS KALTU. _ 

New York, vasario 5 d.— 
Buvusis Bronxo susirinkimi- 
fiinkas Benjamin Gitlovv 
šiądien augščiausiame \ al- 
stijos teisme tapo atrastas 
kaltu kriminalėje anarcnijo- 
je. 

| Gitlow tapo pabustas i 
i kalėjimą iki vas. 11 d. bus 
j paskirta bausme. Įstatymas 
; skiria bausmę nuo penkių 
1 iki dešimties metu kalėjimo 
; valstijos kalėjime. Gitlo\v 
buvo apkaltintas drauge su 

darbininkų agitatorium ai- 
j riu James Larkin. 

į Clarence Darrow, iš Chi- 
'cagos, Gitlowo advokatas 
žada gelti bylą aug?*esnin 
teisman. 

200,000 BELAISVIU 
ŽUVO SIBIRE. 

Stockholm, vas. 5 d. — 

Švedų Raudonojo Kryžiaus 
galva princas Kari si "engė 
pienus pargabenimui austrų 
ir vokiečių belaisvių iš Si- 
biro į jų tšvyškes. Per pa- 
skutinius penkius metus šitų 
belaisvių Sibire mažne 200, 
000 pražuvo nuo nepaken- 
čiamų sunkenybių ir ligų; 
likusieji nustojo vilties, kad 
juos kas išgelbės. Dabar jų 

1 paskutinė viltis yra švedų 
j Raudonajame Kryžiuje, ku- 
Įris pasižadėjo duoti geroką 
i sumą pinigų aprupinimui 
! kelionės lešų supirkimui 
į drabužių belaisviams ir mai 
| tinimui jų iki pasieks Vo- 
kietiją ar Austriją. 

Iš rytų Sibiro belaisviai 
manoma siųsti Europon per 

| Vladivostoką, o iš vakarų 
j Sibiro per Pabaltijos šalis 
ir buomiją. 

Skaitlius belaisvių aabar 
likusių gyvais nuo pereitos 

j vasaros siekia ape 20,000. 
Buvo atsitikimas, kur 90 be- 
laksiu siunčiant iš vakarų 
Sibiro į stovyklą rytuose 
tapo užrakinti vagone ir tas 
vagonas kelionėj buvo pa- 
klaidintas; apie už mėnesio 
laiko, kada jį surado,, visi 
belaisviai jame jau buvo ne 

gyvi. 
Pergabenimui visų liku- 

sių belaisvių į jų gimtines 
šalis, sako imsią vienus me- 

tus laiko. 

PRISIPAŽINO REVO- 
LIUCIONIERIUM. 

New York, vasario 4 d.— 
Buvusis New Yorko legis- 
liaturos narys Benjamin 
Gitlow, kuris yra traukia- 
mas atsakomybėn už kri- 

minalinę anarchiją, šian- 
dien. kalbėdamas i posėdi- 
ninkus pasakė, kad jis yra 
rqvoliucionieriumi ir kad jis 
kovos už principus socialistų 
kairiojo sparno manifeste, 
padariančiame pamatą jo 
apkaltinimui. 
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PASKUTINIEJI CHICAGIEČIU 
"KVOTIMAI". 

Kiekvienas, perskaitęs šį antgalvį, gal patsai dasiprotės, apię kokius kvotimus 
manoma kalbėti. — Tai Lietuvos Laisvės Paskolos kvotimai. Nuo "išlaikymo" tų '? kvotimų priklausys, chicagiečių garbe ir prakilnumas — ar jie yra susipratę Lietu- 
vos vaikai, trokštantįs savo Tėvynei ir "Tau- tai liuosybės ir gerbūvio, ar paversti "ame- rikoniškos kulturos" į bejauslius žmones, automatus, delei kurių apart dolario nieko 

( nėra brangesnio ir šventesnio. 
Chicagoje priskaitoma apie 70-80,000 lietuvių. Tai didžiausia Lietuvių sėdyba Amerikoje. Tečiaus ikišiol cihcagieeiai neparodė priderančio prakilnumo, veiklu-: 

mo ir pasiaukavimo savo Tėvynės ir Tautos 
reikalams. — Tiesa, pereitais metais chi- 
cagiečiai atsižymėjo surengimu seimo, su- 
tvėrimu L. G. D. ir, pagaliaus, įsteigimu; Laisvės Varpo. Bet tai nėra vienų chica- 
giečių nuopelnas. Tas nepastato chicagie-' Čių reikalingoj augštumoj. 

uaoar cnicagieciai susilaukė paskuti-J nės progos. Lai bus lemta chicagiečiams' 
atsižymėti ir pasirodyti prakilniais lietu- 
viais prieš visą lietuvių tautą. 

Chicagos distriktui paskirta L. L. Pa-; 
skolos ''kvota" sumoje 1,000,000 dolarių. 
Žhioma, keturis penktadalius, ai? daugiau, 
tos^ "kvotos" turės sudaryti chicagiečiai. Jie 
gaii "sudalyti" vieną-kitą milijoną, jei ^tik-! 
tai jie panorės. Dolarių čionai nestokuo- 
ja- 

Tiesa, tą darbą bando kiek trukdyti 
kraštutinieji darbininkų ir parapijonų "-va- 
dai" ir "saugotojai". Tečiaus reikią tikė- 
ti, kad plačioji minia seks paskui teisybę, 
o ne paskui pseuao-vadus. Keikia tikėti, 
kad chieagiečiai klausys Lietuvos ir visos 
ta1',tos balso, o ne balso, paeinančio iš par- 
tijinių ir siaurai-srovinių šaltinių...— 

Chieagiečiai yra laimingi—jie turės sa- 
vo tarpe Lietuvos Pasiuntinius Lietuvos Ne-j 
priklausomybės šventės dienoje — vasario j 
16 d. Taigi, tegul Lietuvos Misijos sutiki- 
mo diena, vasario 15 d., ir vasario 18 d. 
bus chicagiečiams kvotimus nusveriančio- 
mis dienomis. Vasario 15 d. chieagiečiai 
privalo priderančiai pasveikinti Lietuvos 
Pasiuntinius 8 Regiment Infantry salėje. 
Vasario 16 d. chieagiečiai turi surengti kiek i 

vienoje kolonijoje didžiausius mitingus, 
pakviečiant atsilankyti garbius svečius iš; 
Lietuvos. Per tiedvi dienas reikia išpar- 
duoti Kuodaugiausiai L. L. P. Bonų. 

Iš atskirų pranešimų išsirodo, kad chi- 
eagiečiai smarkiai ruošiasi prie tų Kvoti~| 
mų — visose kolonijose susitvėrė tam tikri 
komitetai, visur išrinkti Bonų pardavinė- 
tojai. 

Yra taipgi suuaiytas ir Centralis L. L. 
Paskolos Komitetas, cečiaus jo negalima 
pagilti intemptu veikimu, — bent spaudo- 
je jo veikimas neatsimušn. O juk tas ko-! 
mitetas turi sulošti labai svarbią rolę. -—. 

Jis privalo sutvarkyti ir išgareinti-išaiškinti j 
visą ta darbą, patraukiant visuomenę prie j 
B^nų pirkimo. Galop, tas komitetas pri- 

valo taipgi sutvarkyti Lietuvos Misijos su- 
tikimą ir, taip sakant, penkioms dienoms 
programą 

Chicagiečiai, daugiau veiklumu, vieny- 
bės ir pasiaukavimo! — Kvotimus turime 
laimėti.— 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTE. 

IV. Kame buvo svarbumas sio nutarimo. 
Pirmą kart Lietuvių Tautos atstovybe 

vardan visų žmonių, vacluodamasi apsispren climo teise, apreiškė savo va'ią visam pa- 
sauliui. Tiesa, Lietuvos Taryba nebuvo 
išrinkta organu visos Lietuvos. Joj tuomet 
nebuvo nė žydų, nė lenkų, kurie gyveno Lie- 
tuvoje, ne atstovų iš pietinės Lietuvos, bet 
tuo laiku tik tokia atstovybė ir tebuvo gali- 
ma. Jeigu butų kviesti ir visi kiti .kitatau- 
čiai, tokio 'vienodumo nutarime negalėjo 
buti. Bet čion buvo Lietuvos gyventojų 
daugumos balsas ir jo prisiėjo kiausytis. 

Paskiau, tardama tą savo valią, Lietu- 
vos Taryba neatsižiurėjo i kitų valstybių 
reikalus. I>retik lietuviui, kurie kentėjo nuo 

Rusijos valdžios, bet ir kurie buvo po Prū- 
sais, tuomi reiškė savo valią buti nepriklau- 
somais. 

Pagal i aus alsą vidaus tvaiką ir san- 
tikius su kaimynėmis valstybėmis, o tuomi 
ir santikiu3 su Vokietija, turėjo galutinai ap- 
tarti Steigiamasis Seimas, demokratiniu bu 
du sušaukas Vilniun. Tokiu nutarimu liko 
išrinktas ir panaikintos duotasai 11 gruo- 
džio 1917 m. pasižadėjimas vokiečiams nu- 
eiti su jais į amžinus ryšius. Nemažai svar- 
bu buvo ir tat, jog pati Lietuvos valdymo 
forma, ar respublika ar monarchija, turėjo 
buti nutarta tik oatiea Lietuvos Seimo. Ta- 
sai nutarimas turėjo didelę vertę, kuomet 
paskui Lietuvos Valstybes Tarybai prisiėjo 
tarti delei pasikvietimo Lietuvai monarcho. 
Uracho iš Wuertembergo. Nors buvo tok- 
sai nutarimas padarytas, kad apsaugoji^ 
Lietuvą nuo įsivyi avimo Prasijos, bet jis 
nustojo vertės, nes jisai nesutiko su pri- 
imtu nepriklausomybės pasiskelbimu. 

Jokie' Laikinosios Vyriausybės nutari- 
mai, kurie ilgesniam laikui varžytų politi- 
nę Lietuvos nepriklausomybę arba dėtų 
ant jos nepakeliamas sunkenybes ūkio sri- 
tyje, be paskesnio Steigiamojo Seimo pa- 
tvirtinimo, negali turėti vertės. Tame mū- 

sų gir'das nuo visų priešų, kurie norėtų pa-j 
sinauctoti iš laikinos Lietuvos silpnybės. 

V. Kaip apvaikščioti tą šventę. 
Apskritai, kiekviena kolonija, kiekvie-, 

nas lietuvių būrelis teapvaikščioja taip, | 
kaip nusimanys tinkamiau. j 

Tečiau šiais metais tos šventės apvai-i 
kščiojimas lygiai atatinka su Laisvės pa-j 
skolos pravedimu. Todėl prie tos šventės | 
apvaikščiojimo reikia organizuoti ir platų' 
bonų pardavinėjimą visur, kur tik bus kok- j 
sai susirinkimas. Tokiam apvaikščiojimui, 
galima 'paskirti visą sakaitę. 

Paskiau, ikišiol dar nevisa Lietuvos j 
teritorija yra atgauta. Lenkai yra užėmę i 

musų sostinę Vilnių ir didį Lietuvos *.emės. 
plotą. Vokiečiai dar nėra atidavę Klaipė- 
dos ir nors tos dalies Mažosios Lietuvos, 
kuri Taikos Konferencijos yra pavedama 
Lietuvai. Todelei reikia išnešti nutarimai, 
paskelbti reikalavimai, idant visa Lietuvos 
£emė galutinai patektų Lietuvos Valstybei. 

Pagaliaus Lietuvos Valstybė dar nėra 

pripažinta, kaipo nepriklausoma, kitų. vals- 
tijų, pavyzdžiui Suvienytų Valstijų. Reikė- 
tų 

" 

priminti, idant šis pripažinimas butų 
greičiau suteiktas. Lygiai galima priminti 
ir musų Vyriausybei, idant iškelti Lietuvos 

nepriklausomybės obalsiai veikiau butų gy- 
venime įvykinti. 

Tai visa eilė darbų. Taigi atlikime 
savo darbą! Lietuvc-s Misija. 

I Pastabos-1; 
I Išvados. Ii 
g jjj| 

"Lietuvos Kariuomenė". 
Tokiu angalviu savaitė-kita 
tam atgal pasirodė labai in- 
domi ir ypatingai dailiai iš- 
teista knyga, kurią parašė 
Lietuvos karininkas—vyres- 
nysis artilerijos leitenantas 
L&dislovas Natkevičius, ku- 
ris yra daug pasidarbavęs 
'organizuojant Lietuvos ka- 
riuomenę. Veikalą "Lietu- 

jvos Kariuomene" dabina1: 
apie 100labai gražiu paveikslu*; 

"Lietuvos Kariuomene"— Į tai pirmutinis ir amžinas pa- 
minklas, kokį galima pasta- 
tyti pirmiesiems Lietuvos! 
karžygiams, aukaujantiems 
savo Tėvynėc I'uosybei sa- 
vo turtą ir gyvastį. 

Šis nepaprastai gražus ir 
didelės reikšmės veikalas 
privalo rastis kiekvieno Ame 
likos lietuovio grįčioje. 

| Ypatingai privalo turėti šį 
neapkainuojamai brangu 
veikala šie Amerikos lietuviai: 

1, kurie yra pasiryžę stoti 
[į Lietuvos liuosybės gynėjų 
| eiles, — pirmiausiai jiems 
reikia žinoti, kaip organi- 
zuojasi Kareiviai Tevyneje; 

2 kurie abe'mai rūpinasi 
Lietuvos liuosybe ir gerove, 
—jie turi žinoti, kaip už ją 
kovoj?, Lietuvos žmonės; 

3, kurie trokšta savo dali- 
mi prisidėti prie iškovojimo 
Lietuvai visiškos liuosybes,— 
tik susipažinus su kovotojais 
už Lietuvos liuosybę ir jų 
dvasia, galima sustiprinti sa 

vo dvasią ir sukelti daugiau 
jiegų kovai už Tėvynes ne- 

priklausomybę, ios atstaty- 
mą ir kultūrini ir ekonominį 
pakėlimą. 

Delei susipažinimo su 

"Lietivqs Kariuomenės" tu 
riniu atkreipkite domą į tel 1 

pančius tame veikale skyrius: 
1) Lietuvos Prezidentas, 

paveikslas ir biografija. 2) 
Bendrieji pastebėjimai Lie- 
tuvos Kariuomenės Pradžiai ; 
Bejieškant. 3) Musų Kariuo- J 

menės Lietulvoje Kūrimo 1 

Pinnos Dienos. 4) Vilniaus 
Karininkų Atsišaukimas. 5) i 

Pašaukimas Laisvanorių į 
Krašto Apsaugą ir Pirmoji 
Mobilizacija. 6; Karo Sto- 
vio Įvedimas Lietuvoje. 7) 
Krašto Apsaugos Ministeri- 
jos Konstruavimas. 8) Lie- 
tuvos Armijos Organizavi- 
mo Pradai. Laikinasis Ka- 
riškių Santikių ir Pareigų 
Statutas. 9) Lietuvos Ka- 
riuomenės Iškilminga Prie- 
saika. 11) Lietuvos Prieši-| 
įlinkai. 12) Rusų Frontas iri 
Musų Kariuomenės Jame ■ 

Žygiavimas. — Pirmam Lie 
tuvos Kareiviui Povilui Luk 
siui žuvus. 13) Lenkų Ęron- 

Svarbus Pasitarimas. 
Sausio 29 dieną š. ni. Lietu- 

vos Misijos bute New \orke, 
257 \V. 71 st St., įvyko pasita- 
rimas % tarp Lietuvos Misijos 
nariu ir išrinktųjų Lietuvos 
Paskolos Komiteto dvylikos 
narių, kaipo artimiausių ir 
svarbiausiųjų Amerikos lietu- 
vių ir organizacijų atstovų. 
Posėdyje dalyvavo pp: V. Jan- 
kauskas, A.1 B. Strimaitis, Kum 
J. Jakaitis, P. Jurgeliutė, K. 
Krušinskas, B. F. Mastauskas, 
K. Česnulis, J. O. Sirvydas, J. 
Romanas, L. Šimutis ir be to 
keli svečiai ir Lietuvos Misijos 
Biuro bendra-darbiai J- Valiū- 
nas ir P. Norkus. Lietuvos 
Misijos Pirmininkas J. Vilei- 
šis sveikina visus pribuvusius 
narius ir išreiškia jiems ir jų 
atstova,u j artiom s organizaci- 
joms paileka už suteiktą jau 
ikišiol visokiariopą pagelbą pra 
vedimui Lietuvos Laisvės Pas- 
kolos Amerikoje. Dar neatvy- 
kus visiems Misijos nariams, o 

vierf tik Kun. Jonui Žiliui. Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas- yra 
nustatęs pamatinius dėsnius 
šios paskolos, ir nežiūrint, ar 

Amerikos Valdžios bus tokia 
paskola leista ar ne, šis Ko- 
mitetas buvo priėmęs, ant s.\ 

vęs, visą faktinę ir moralę at- 

sakomybę už (tą paskolą val- 
džiai, taip lygiai ir prieš* Ame- 
rikos lietuvių visuomenę. Šian- 
dien jau šie dalykai paaiškėjo. , 
Paskola nėra trukdoma, yra] stačiai daleista, o atvykus ir Į 
kitiems' Misijos nariams uoliai 
ir galima pasakyti pasekmingai 
varoma ačiui plačiosios Lietu- 
vos visu menės Amerikoj pa- 
laikymui ir jos artimiausių va- 

dovų pritarimui. 
Sutinkant su Lietuvos vy- 

riausybės įgaliojimu, Lietuvos! 
Misija ir toliau varys pavestą-) 

ji jai darbą, tečiau ji gerai nu- 

simano, jog pačios paskolos pa 
sisekimas daug pridera nu: 

ankšta susiekimo su iLetuvos 
visuomene Amerikoje. Todėl 
varydama paskola Lietuvos 
Misija prašo susirinkusiu at- 

stovų visame kame prigelbėti, 
i kontroliuoti jos varomąjį dar- 
bą ir teikti visokiu nurodymų, 
kurie pasekmingam jos prave- 
dimui butu naudingais Tuo 
tikslu Lietuvos Misija yra pa- 
siūliusi nerečiau kaip vieną 
kartą daryti šių dvvlikos nariu v- * c c 

susirinkimą ir teikti jiems vi- 
su reikalingu žinių ir informa- 
cijų paskolos reikaluose. Žino- 
mą, į tokius susirinkimus gali 
buti kviečiami ir kiti asmens, 
kurie aktyviai dėsis prie pasko- 

i lcs« 

Sutinkant su tokiu nusistaty 
mu, susirinkimas šiuo klausi- 
mu yra priėmęs šitokį nutari- 
ma: 

Susirinkę Sausio 29 dieną 
1920111. Amerikos Lietuvių or- 

ganizacijų išrinktieji 3 ir 4 
gruodžio 1919 m. Lietuvių 
Paskolos Komiteto direktoriai 
priima domėn, jog Lietuvos 
Laisves Paskolos pravedimas 
turi buti atliekamas pačios Lie- 
tuvos Misijos sulyg Laikinos 
Lietuvos \ yriausyb's įgaliem j i- 
mo, tečiau delei paskolos pra- 
vedi. 10 budų, delei patikrinimo 
ir visuomenės kontrolės, randa 
reikalingu, idant nerečiau, kaip 
kartą j mėnesį Lietuvos Misi- 
jos butų šaukiamas šių direkto- 
rių susirinkimas, kuriame hutu 
suteikiamos apiskaitos t visos 
reikalaujamos.žinies ir infor- 
macijos apie atliekamus pasko- 
los darbus. Be te kiekvienam iš 
direktorių priklauso teisė kiek- 
vienu laiku prašyti ir gauti šių 
informacijų apie paskolos pra- 
vedamą. 

Toliaus susirinkusieji svars- 

tė eilę klausimų delei jau atlik- 
tųjų Misijos darbų ir įvairius 
sumanymus, kas ir kaip reikia 
toliau darytii 

Delei pasekmingesnio Pas- 
kolos rinkimo nutarta prak&i- 
bininkus siuntinėti į įvairias 
vietas ir jiems n.tmckėti jų iš- 
laidas tame darbe. 

Bendrovės, kurios apart Mi- 
sijos dar varo agitaciją nuo 

savęs, turi but atlygintos vie- 
nu nuošimčiu sumos ių surink- 
tos. 

Tartasi apie atlyginimą sto- 

čių viršininkams ir visiems dar 
bininkams. Pasirodė, kad tai 
butų nepakeliamos išlaidos. 
Tokiems uoliems darbininkams 
bus suteikiamos dovanos at- 
minčiai jų pasidarbavimo Lk- 
tuvos valstybes labui. 

Klausime ar rinkti aukas 
laike bonų pardavinėjimo. Pri- 
eita prie nutarimo, kad pirmo- 
je vietoje turi buti bonų parda- 
vinėjimas, o aukų rinkimas i 

turi buti antra-eiliu reikalu. 
Prie t© dar susirinkimuose, pa- 
rengtuose bonų pardavinėji- 
mui, aukos tegalimos rinkti 
cik Lietuvos organizacijoms ar 

čion bendroms bepartyvėms or- 

ganizacijoms, pavyzdžiui, Šau- 
iams, Lietuvis Raudonam 
Kryžiui, Lietuvos Sargams. 

Kalbėta, kad reikia surasti 
vuodaugiausiai kalbėtojų ir ių 
>rašyti, kad jie pasišvęstu. Nu 
durčt'a pora desetkų kalbėtoju. į j 
'ia pat ant vietos pp- P>. F. Į 

Vlastauskas su K. Česnuliu ap-i< 
liėme apvažiuoti į Pensilvanija ; 

[Y»ks juodvieįų pasiaukojimas, 1 
i r 11 ir kartu Misi jos bu vo ma- 

giausiai sutiktas. Pensilvani- i 
os lietuviai dar ikišiol neper 
laugiausiai paskolos stočių su- i 

rganizavo. |1 
Uctuvos Misijos Iiiforniaci-į- it- Biurus■ 

Das ir Mušu Kariuomenės! 
Jamo*Žygiavimas. 14) Pir- 
mieji Karžygiai, Žuvę Be- 
gindami Lietuvos Laisvę ir 
Nepriklausomybę — Pranas 
Eimutis, A. Juozapavičius, 
J. Stanelis, A. Nastopka ir 
it. 15) Lietuvos Karo Lite- 
•atura ir Dvasinis Kariškių 
Aprūpinimas. 16) Santarvės 
Karo Misijos Lietuvoje. 17 
Lietui vos Raudonasis Kry- 
žius. 18) Kariškių Žeme A p 
rupinimas. 19) Lietuvos 
Kariuomenės Dainos. 

Patariame šį veikalą įsi- 
gyti kiekvienam lietuviui ir 
lietuvaitei, nes tai gražus, 
svarbus, indomus ir turinin- 
gas veikalas. 

"Lietuvos Kariuomenė" 
apima 176 pusi.; kainuoja 
-,ik 2.00 dol (popieriaus ap- 
darais) ir 3.00 — gražiais 
Ddos apdarais. 

"Lietuvos Kariuomenę" iš 
leido "Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė", New York, N. Y. 
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16 DVIEJŲ VBtKMTŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODŽIUS IR MUZIKĄ PAR'Asfc STASYS ŠIMKUS. 
innmm'ii 

(Pabaiga). 

AMERIKONAS: Antai a-j teina ir karžygiai. (Irina dai- 
nuodami saulini; parkui jitjs 
iiaiif/ jaunimo; vyrai ir merijos 
apsiginklavę). 

VADAS. Kati galetmijeivH 
m r: s pamatyti tuos kareivius,1 
ka irmsu fo-di'iij išgduėjo, nes' 
jie, tiktai jie šiandie pergale-' 

AMERIKONAS: O aš ša- 

knų, kad tai velniai, žinoma, 
tie į^ri.'.i no i): tfieji. 

WTAX.\.S: .Kik jau, (lC*de,i 
su savo velniais. 

.\MhHIKONAS: Šiur, vcl-į 
niai. Amerikoje, * ui j>. iriu j u 

nėra, išgaudė, bet Lietuvoj da^ 
liek ir tiek. 

CUCMflB MMMMBararaMMMMMMIBMPl'lllllll ■ H '■*— 

Scena C:. 
(J šok a keletas L.ieiitz'c -' A'a- 

f;vių, paskui juos Įeina Mary- 
tė, apsiredž'nts sO-cri-m miela• 
sirdystes. Jonas išeinu iš jų 
priešaky n) ■ 

JONAS: Nei vėliniui, nei j 
auiolai, tai mes jums i pagelba 
atėjome! 

M Cf X. \ : 1 )ievc, lyg J 0110 j 
hajsą ginlččiau (eina prie Jo-1 

J1ĘVA: (Žiuri i Joną }! 
Kas jai britu, lyg J nulis? 

JONAS: (Jpkabina moliną 
ir J ievutę). Taip, aš išpildžiau 
snvn priežadus ir parskridai! į 
Lietuva sunkiausioj jai valan- 
Lr- 

Y f SI: (Glosto kareivius) 
Tai jus, i n.s mus išgeluiėjot'j. 

ANTANAS: (į Joną) Oi, 
Jonai, Jouai, jaiutč iiiaii-o širdis, 
kad t,am narsu j u būryj ir ta- 
vęs esame, Nilo šiandie. Jonai 
ir aš su jumis. 

JON AS: Palauk, Antanai, 
v ra mums k pairelbininku < mi- r. 
eina ir atsiveda Mariutę) star. 
ią prieš Antangj Kas čia to-j kia? I 

ANTANAS: (Žiu ri, lyg a h,? 
jodamas) Mariute! 

MARIUTĖ: Antanukai! 
(a/įsikalbina). 

J IEVA: (fšsaitja aiųjš- 
tyu) Daba: tai šalį liuosuosi-j 
uie! Mus laukia tiek laimes.i 
kati dangus u:>vydes! 

JONAS: Fii. broliai, nauja į gadynė švinta. Tik drasiau, tik] 

smarkiau į Kova! 

(£//<?,; Zauerveino ). 

VISI: 

Lietuviais esame užgimę, 
Lietuviais norime ir but, 
Ta garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt. ^ 

Kaip aržuols druts prie Ne> 

[munėlit- į< 
Lietuvis nieko neatbes, * 

Kaip egiė kur prie šešupėlio 
]r vėtroj ir žiema žaliuos. 

: 

Lietuviais esame užgimę, \ 
Lietuviais norime ir but, į 
Tą garbę gavome užgimę, c 

Jai ir neturim leist pražūt. c 

1"ŽDAXGA. i 

L. G. D. i 
♦ 

♦ ♦♦♦••••••• ♦♦♦ 

$100,000.00 LIET. RAUD. 
KRYŽ. PER L. G. D. 

Prieš akis Amerikos lietu- 
vio piliečio šįmet pakabinta 
tapo iškaba: $100,000.00 
Lietuvos Raudon. Kryž. per L. G. D. — 

Gerbiamieji: toji suma nė 
ra taip didelė, kaip ji išsyk išsirodo. 

Prisižiūrėkime arčiau:— 
j L. G. D. turi 100 skyrių 
|—tat išpuola tik po $1,000.- 
|00 kiekvienam skyriui ar- 
ba po $83.00 dolarius Į mė- 
nesį—tai viskas. — Dešimts 
skyrių jau pasižadėjo tąją šv. priedermę, ant jų uždė- 
tą, išpildyti. Kiti skyriai, 'tikiuosi, ir nepasiliks užpa- 
kalyje — tas mane ir padrą- 

'sino apskelbti viešai visems 
j Amerikos lietuviams pilie- 
čiams, idant tuom paleng- 
j/vinti darbą — surinkime 
$100,000.00 Lietuv. Raudon. 
Kryžiui. 

j Prie to šiandien yra pato- £ 
giausia proga, tik reikia su- 
maniai ir darbščiai imties 
už* darbo. 

i Pardavinėjant Lietuvos 
Laisvės Bonus, užtiksite stu- 
boje vieną-kitą, asmenį, ku- 
ris kokių nors priežasčių ver 
čiamas neužsirašys ir nepa- 
ijiegs pirkti Bono, bet tokis 
į asmuo neatsisakys, o ir at- 
sisakyti negali, aukauti L. 
G. D.,—todėl ar nebūtų pa- 
lankiausiai, kad sykiu su 

|užrašytojais L. L. Bonų, ku- 
lne vaikščios po stubas, 
butų pasiųstas ir atsto- 
vas L. G. D. — arba įprašy- 
tas tas pats užrašytojas L. 
L. Bonų, kad. atsisakęs pirk 
ti Boiiį, sudėtų auką L. 
Raud. Kryžiui: dolarį-kitą, 

o tokią sumą pinigų kiek- 
vienas pajiegs ir duos meiliai.i. 

Gerbiamieji L. G. D. Sky-l 
liai, tuojaus sušaukit extral 
Isusirinkimą ir pasitarkit su' 
lužrašytojais Liet. Laisvės! 
Bonų ir griebkitės už dar- \ 
bo, nes tas darbas — šventas \ 
ir remtinas; tuom mes, Ame- 
rikos lituviai pastatysime 
vieną įstaigą ant tvirtų pa- 
matų.— 

raKvuavimo Knygelių ir < 

ženklelių, kuriems skyriams 
trūksta, nevilkinant atsi- 
šaukite Centran, o bus tuo- 
jaus prisiųsta... 

Su tikra pagarba — 

Dr. A. L. Graičunas, 
Centro Sekretorius, L. G. D. 
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SENA GIESMĖ. 
Cit, neverk, mano merge- 

le, liaukis verkus,, mano ba- 
landėli. 

Tai sena giesmė; tu jį my- 
li, o jis tave ne. 

Jis kitą myli. O jinai jo 
visai neatboja. 

Ji nesenai, akis nuleidus 
sarmatlyvai, prisipažino ma- 
ne mylinti. 

Ką fiiš galėjau jai sakyti? 
Pasisakiau, jog nuo se- 

nai beprotiškai iš visos šir- 
lies ir begaliniai myliu kita....' 

Cit, neverk, mano merge- 
e, liaukis verkus, balandėli \ 
nano. 

Pažvelgk į mane: aš išro- 
iau šaltas ir ramus, bet kaip 
iš galėčiau pravirkti ant ke- 
ių suklupęs prieš tave... 

Aš, kuris tai}) begaliniai^ š visos širdies myliu tave. ^ 

Aš, kuris tav. sakau, cit, 
įeverk, mergele mano, liau- 
tis verkus, mano balandėli, 
—tai sena giesmė. 

Verte R, G.' 



V baltimorb, md. 

Susirinkimas D. L. K. 
Keistučio Draugijos atsibu- 
vo sausio 25 d. Tikslas šio 
susirinkimo buvo apkalbė- 
ti ir nutarei už kiek draugi- 
ja galės pirkti Lietuvos 
Laisvės Bonų. Pu didelių 
imtynių su bolševikais, ku- 
rie varydamiesi gynė, kad 
draugija Bonų nepirktų, li- 
kosi nutarta pirkti už $3,- 
000 Lietuvos Laisvės Bonų. 
Prie to, r). J. T. Galiraitis, 
čia augęs, nupirko L. L. Bo 
nų už $1,000 prabildamas j 

,muaų bolševikus šiais žo~ 
/ džiais: <kKokie jus žmonės 
! esate ir kas jums yra, neži- 
: nau. Kad, jų3, Lietuvoje 

gimę ir augę taip labai prie- 
r.natės Lietuvos Laisvei, 
kuomet man, nemačiusiam 
Lietuvos, rupi jos gerovė; ir 
kaipo lietuvis atlieku savo 

pare;gą pirkdamas L. L. Bo- 
nų už $1,000". Paskui, p. 
S. Ledonavičius nupirko už 

^4500; kiti draugijos nariai 
" 

nupirko mažiau. Šiame dr- 
jos susirinkime likosi išpirk 
ta L. L. Bonų su viršum už 
56,000. 

Sauuo 28 d. A. C. W. of 
A. Unijos 218 lietuvių sky- 
riaus susirinkime likosi nu- 

tarta pirkti L. L. Bonų už 
$1,500, o taipgi žednas Uni- 
jos harys turės sumokėti po 
$1. Tokiu budu vėl suda- 
lys apie $1,500. Viso var- 

de Unijos bus sudaryta $3,- 
000. 

Minčtane susirinkime Uni 
jos delegatas J. Bulota, 
bolševikas, priešindamasis 
pirkimui L. t. Bonų, išnie- 
kino Lietuvos Valdžią; už 
tai Unijos nariai labai įpy- 
ko ir dabar rengiasi tą "po- 
ną" prašalinti iš urėdo. 

A. L. T. S. 5-tos kuopos 

i susirinkimas atsibu"o sau- 
sio 80 d. Delegatai, kurie 
vaikščioja į vietinę Tarybą, 
reportavo, kad Taryba ren- 
gia dideles prakalbas va- 
sario 22 d. Kalbės p. M. 
J. Vinikas iš Vvashington, 
D. C. Taipgi bus kviesta 
Amerikos žydų ir kitų Lie- 
tuvai prielankiu tautų kal- 
bėtojų. 

Taipgi buvo apkalbami 
Sandaros reikalai. Pasirodė, 
kad nariai nepatenkinti San 
daros organir "Sandara", 
kuri pradėjo organuoti ne 

Sandarai, bet kokiems ten 
liaudininkams, perstatyda- 
ma juos kaipo Sandaros kel- 
mais; o sulyg sandariečių 
supratimo, tai liaudininkai 
nėra Sandaros netik kelmu, 
bet nei šaknele. Lietuvis. 

DETROIT, MIC H. 

TMD. 68 kp. pastarajame 
susirinkime tapo nutarta pa- 
skirti iš kuopos iždo $10.00 

! "Dėdės" Šerno Fondan, ku- 
jrio tikslas yra šelpti Šerną. 
Pereitąjį pavasarį buvo nu- 
tarta bėgyje 1919 m. suda- 
lyti $100.00 Šerno raštų lei- 
dimo fondui, bet Centrui ati 
dėjus Šerno raštų leidimą,1 
68 kp. savo nutarimą atšau- 
kė; nors ir galėtų išpildyti, 
nes ižde turi virš $200.00. j 

Dabar, kada Mikas Pet- 
rauskas duoda po įvairias ko 
lonijas atsisveikinimo kon- 
certus, tai buvo atsikreipęs 
ir į nekuriuos cletroitiečius, I 
kad surengtų koncertą, bet 
tie "dailininkai" užuot pa- 
kėlus klausimą apie tai drau 
gijų susirinkimuose, tai pra- 
diskusavo ant gatvių kam- 
pų, arba Jonas pas Juozą 
prie pečiaus. Ar ne sar- 

mata? Clevelan&iečiai kul-j 
turiškęsni pasirodė — jie 

I LA*SVĘ... 
Jau kelias iš kapo Tėvynė 
ir žengia \ .Laisvę nūnai i 

Vergijos ji pančius pamynė. 
Liuosiau aisiuuso sunai. 

bet štai vel baltasis erelis — 

Saranciai užpludo laukus, 
Paliko užgautas diegelis— 
Mųs Sostinė, Vilnius brangus. 

Suskaudo širdis Jai išnaujo 
Išgirdus šiuos priešų žodžius: 
Dar taurę išgersiu Jos kraujo, 
Pavergsim ramiuosius sodžius.. 

Vo? naštą nunvetę nuo sav§3 
Ir laisvę išvydę vaikai 
Prabilo: ne'pleisime Tavęs,— 
Sublizgo plieniniai kardai.... 

Prisiekia numirti, už šalį; 
Jos laisvę Lr gaibę tautos 
Jie perka suomi tik kas gali 
Sostinę šventos Lietuvos. 

Klevas. 

Influenza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinamu iniluenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
kata. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akiti, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rumeuu, ašl- 
tis, kaltis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimu arba 
■pirmą papalbą mes patariame varte ti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsoliy, vanodami 
vieną alį ir tri? alis šilto vandenio Jeigu kartais jaustu-nei šaltį 
arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprašiliuosiuos: 
F ;dykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau Į vieną 
dieną, pašfetok -lakturą ir laikykis prieš tą įsąkymu: Šios gyduo- 
lės prigelučc jums atsilaikyti prieš tą gptdemijm, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Par-i. u^da visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Severas Antisopsol 35 centai ir j rentai taksu: 
Scvera's Cold and Grippe Yablets 30 centų ir j taksu: 
Severa's Balsam fur Lungs j5 ir 50 centai ir 2 cent taksu: 

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

surenge. 
A.L.T Sandaros 29 kuo- 

pa 8 d. vasario turės pir- 
Tras kalbėti-diskusuoti pa- 
mokas; prie 1085 Jos Cam- 
pon ir -Fredrick gat.; pra- 
džia 2:30. Yra kviečiamas 
kiekvienas naudotis šia pro- 
ga veltui. 

Beje, bučiau pamiršęs, 
pastaruoju laiku nekuriu 
vietos moterų bei merginų 
žodis stojosi kunu: sutvėrė 
Lietuvaičių Klubą. Žada į 
darbavietės lauka išeit or- c 

ganizuotai Gerai, gerai 
moterėlės ir panelės, mes, 
v^rai, pasitiksime ir pasvei- 
kinsime toj dienoj su atrai- 
totomis rankovėmis. Taigi 
eikit dušytės su tyru ir tvir- 
tu pasiryžimu darban. Čia 
dirva plati. Eisena. 

UTICA, N. Y. 

Nors čia lietuvių randa- 
si nedidelis būrelis, bet vis- 
gi nuo bendro Lietuvai dar 
bo neatsilieka, šiomis die- 
nomis tapo sudalyta Lietu- 
vos Laisvėje Paskoloj Komi- 
tetas. Valdybon išrinkta 
šie ascmenys: pirm. J. Na- 
vickas; pagelb. P. Dellis; 
rast. kun. P. Vanagas; ižd. 
A. Valukonis. Aišku, veiki- 
mas čionykštėje lietuvių ko- 
lonijoje bus žymiai pastūmė 
tas pirmyn. 

Taipgi čia yra clvi rietuvių 
draugijos, kurios savo pasi- 
darbavimu daug gero pa- 
darė lietuviams, išsklaidant 
iš jų krūtinių sulenkėjimo 
dvasią. Tarpe lietuvių ne- 

girdėti lenkų — "dzęn dob- 
ry". 

Visi lietuviai dorai, suti- 
kime gyvena. Jei kada 
koks ir atvyksta iš kur su 

karštu protu, bet turi užsi- 
laikyti sulyg Uticos gyven- 
tojų budo'. Geo. Navickas. 

PAINESDALE, MICH. 
Lietuvos Raudonajam 

Kryžiui aukos Painesdalio 
Lietuvių Draugijos nariu. 

Po $5. — St. Kelunda, 
W. Taraškevičius, W. Gri- 
gas A. Taranda. J. Markaus 
kas, Ad. Purlis, C. Liskaus- 
kas, W. Bisturis, St. Gibo- 
vich; pp $3.—Ig. Sakalas, 
K. Balčiūnas, D Druskis, K. 
Paknis, J. Laurikinas; po 
$2.-*-F. Siaignas, B. Dzūkas, 
B. Purlias, A. Kvietkauskas, 
K. šaštokas, J. Markūnas, 
St. Evanauskas, K. Tariškevi 
cius, B. Pavidis, A. Kazlaus- 

kas, W. Pacunas, V. Pilic- 
kis, St. Ališauskis, V. Juk- 
nevičius, St. Buika; po $1 — 

Ig. Rimas, J. Stoškus, J. Ru- 
peikas, R. Pacunas, J. Ka- 
pacus, Juoz. Kapacus, V. 
Patranis, A. Grabauskas, Al. 
Kutas, P. Butakis, J. Ažiu- 
nas, I. Gi*usdas, J. Anuse- 
vičius, J. Valr.nga, J. Rapaė- 
ka; po .5Q — P. Žuras, St. 
Glaiznis, St. Rutkauskas, J. 
Mašunas, M. Puknis. 

Aukos pasiųstos Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Valdy- 
bai, Kaunan, Lietuvoje. 

Nuoširdžiai ačiu visiems 
Panesdelio Lietuvių D r-jos 
nariams už gerą užuojautą. 

W. Bisturis. 

ROCKFORD, ILL. 
b 

Sausio 29 d. čionykščiai 
lietuviai turėjo progą pama- 
tyti vaizdelius iš Lietuvos, 
kuriuos rodė kintamuose pa- 
veiksluose Kauno Bendro- 
vės- Kompanija. Pirm ro- 

j dant paveikslus p. V. K. Puo 
džiunas prakalbėjo i susi- 
rinkusius nepamiršti Lietu- 
»Jo. 

| Buvo renkamos Lietuvos 
Šauliams aukos. Žmonių bu- 
vo neperdaugiausia, priežas 
tis influenzos, vienok, geros 
valios lietuviai parodė už- 
uojautą. 

Aukojo: P. Lipcius $5. 
Po $2.— J. Petraitis, K. Ba- 

lnis ir J. Bručas; po $1.— A. 
Domeika, J. Škėmas, L. Na-1 

; 7 

viekas, A. Stalkevičius, A. 
Antonaitis, K. Ragauskis, 
M. Liutkevičius, Laikauskas,1 
F. Andrulis, P. Aukštakal-; 
nis, J. Kurlinkus. 

Smulkiu $4.56. 
Viso $26.56 
Visiems aukautojams nuo j 

širdžiai ačiu. J. J. Petraitis. 

v 

Žinios Sš Lietuvos 

IŠ LAIKINOSIOS VYRIAU 
SYBĖS ĮSAKYMŲ. 

Kumečių (ordinarninkų) 
kareivių šeimynų aprūpini- 

mas. 

Pašauktųjų arba savo no- 
ru įstojusių Lietuvos armi- 
jon kumečių (ordinarnin- 
kų) šeimynos, jeikareivis 
buvo jų maitintoju, ligi ji- 
sai bus paleistas iš kariuo- 
menės, turi teises gauti iš 
ūkio valdytojo: 

1) dovanai butą, kurą, pa 
šaro gyvuliams ir žemės 
tiek, kiek gauna kiti kume- 
čiai; 

2) grudų skaitant po vie- 
ną svarą dienai kiekvienam 
šeimynos nariui valžios nu-j 
statytomis (rekvizicijomis) 
kainomis. 

Pasirašė: A. Smetona — 

Valstybės Prezidentas. 
Galvanauskas—Ministeris 

Pirmininkas. 

Del 1896 metais gimusių 
momilizacijos. 

Lietuvos piliečiai, gimu- 
sieji 1896 met. ir tarnavu- 

sieji Rusijos armijoj, nuo 

šaukimo laikinai paleidžia- 
mi. 

Pasirašė:A. Smetona — 

Valstybės Prezidentas. Gal- 
vanauskas ;— Ministeris Pir- 
mininkas. Karininkas Mer- 
kis—Krašto Apsaugos Minis 
terijos Valdytojo Padėjėjas. 

KAUNAS. 

Demonstracijos gruodžio 
8 dieną. 

Vokiečių plėšikams vis 
dar grobiant Žemaitiją ir ne 

noromis kraustar tis iš Lietu- 
vos, gruodžio S d. Kauno 
mieste piliečiai surengė di- 
džiulę demonstraciją. Minia 
buvo nuėjus prie ministerių 
pirmininko, vokiečių pasiun 
tinybės ir Generalinio šta- 
bo. 

Ypač minią patenkino 
ir sukėlė jos upą širdingoji 
Vyriausio karo Vado kalba. 

Žemiau spausdiname de- 
monstracijos priimtą rezoliu 
riją: 

"Mes, Lietuvos piliečiai, 
susirinkę j kelių tūkstančių 
žmonių demonstraciją Kau-' 
ne Gruodžio 8 d. reiškiame 
griežčiausi protestą prieš vo- 

kiečių ir bermontininkų — 

kolčakininkų vandališką žu- 
dymą ir organizuotą plėšimą 
Lietuvos gyventojų. 

Protestuojame prieš begė- j 
diską Vokietijos valdžios su 

laužymą duotojo pasižadėjij 
mo, kad besitraukianti isj 
Lietuvos vokiečių kariuome- 
nė nedarys žudymų ir plė- 
šimų, ir neveš iš Lietuvos jo- 
kio turto. 

/ Reiškiame karščiausios už 
!uojautos teriojamiems musų 
broliams žemaičiams ir rei- 
kalaujame iš svetimų vals- 
tybių politikos Lietuvoje pa- 
sitikėti lietuvių tauta ir pri- 
versti vokiečius grąžinti Lie- 
tuvai išvežtąjį turtą, 
...... neklausyti svetimųjų 
patarimų, kurie yra Lietu- 
vos nepriklausomybės ir jos 
amonių nenaudai, kuogiei- 

Ičiausiai ginklu pašalinti iš 
!Lietuvos visus okupantus. 
Į Šalin vokiečiai ir bermon- 
tininkai galvažudžiai—gro- 
bikai! 

Lauk iš Lietuvos okupan- 
tus! 

Tegyvuoja musų kariuo- 
menė! 

Lai gyvuoja nepriklauso- 
ma demokratinė Lietuvos 
respublika su sostine Vil- 
niuje. 

Koncertas-balius Kareivių j 
Kliube. j 

.7 ir 8 XII 19 Kaune buvo 
rinkliava kareivių naudai. 
Gatvėse pardavinėjo eglės 
šakutę. Gruodžio 3 d. bu- 
vo žadėta statyti dviejų ak- 
tų operetė "Adomas ir Jie- 
va", bet susirgus vienam ar 

tistui, operetė negalėjo buti 
suvaidinta ir prisiėjo ten- 
kintis vien koncertu. P. Leš 
kevieiaus vedamas orkest- 
rėlis išpildė keletą gražių 
muzikos veikalų. Paskui 
skambino fortepijonu p-lė 
Janickaitė. Vienas musų ka- 
rininkų papasakojo du juo- 
kingu monologu. Galop, ži- 
nomas rusų kupletistas Bra 
vin'as prijuokino publiką 
rusiškais kupletais. Po kon- 
certo prasidėjo šokiai, ku- 
rie tęsėsi ligi 4 vai. ryto. 
Publikos, ; nežiūrint bilietų 
brangumo, prisirinko labai 
daug. Įplaukų, be abejo- 
nės, irgi daug. Užtat yra 
vilties, kad fronto kariškiai 
Kalėdoms susilauks gausių 
dovanų. 

PADARYKITE 

ŠIUOS 

1920 
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TOWN IF LAKE 
Rengiamas L. M. P. S. 58-tos Kuopos 

SUBATOJE, VASARIO-FEBRUARY 7 d-, 1820 
UNIVERS1TY SETELMENT SVETAINĖJE 

4630 Gross Avenue 
Programas bus labni {domus. Turėsime naujausius lietuviu kalboje Monologus ir Deklamacijas. 3olo. Duetų ir muzikos gabalėlių, kuriuos atliks ižymųs artistai ir dainininkės, lošėjai. Po programo linksfi šokiai iki vėlyvai nakčiai, širdingai kviečiame lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti, o užtikrinam užganėdinimą. Komitetas. PASARGA: Važiuojant iš visų dalių mie^o, važiuokite iki Ash- land Ave. ir kampo 47-tos gatvei?. Išlipę eikite į rytų pusę nuo Ashland Ave. Du bildingu praleidus rasite halę. 

Teisingos Kainos. 
džganedinimas gvarantuotas Vyrų Ir vaikinų eiuatl lr overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stailų ir konservatyviSkų modelių $20.00 lkl <45.00. Vyrų lr Jaunų vaikinų wlutai ir over kotai nuo $15.00 lkl $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 lr augščiau. Valkų siutai nuo $5.00 ir aiig&fiiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos austos kainos dar neat$]o. Męs turime daug Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augteian FuJi dress, tuxedo, frakai lr t.p. nuo $10.00 ir augščlau. Krautuvė atdara kas vakarą <ki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomis lkl 10 valandai vakaro. InsteiRta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED 8TREE1 

KOSULYS 
po kosulio paprastai seka influtnza ir gripas, už- kimimas kaklo, bronchitis ir mėšlungiškas kosu- 
lys. Tai labai nemalonus apsireiškimas ir todėl tu- 
rėtų buti kaip galima greičiau prašalintas, idant 
suteikus palengvinimą sergančiam. 

SEVERA'S 
BALSAM FOR LUNGS 
(Severos Balsamas Plaučiams) yra labai patarti- 
nas nuo kosulio ir panašių nesveikatingumų. Nes 
jis gydo patinusią ir suskaudusią gerklės odą, to- 
kiu budu prašalina skaudėjimą gerklės, padaro alsavimą lengvesniu ir sumažira kosėjimą. Jis turi 
priimnų skonį, ir yra malonus imti kaip vaikams, 
taip ir suaugusiems. Pamėginkite jį. Kainos 25c ir 
50c, lc arba 2c mokesčių. 
Liriuas <ai°e°si yra maz-Ko 

^ kosdleninls apsireiš- 
kimas. Jis ateina visai netikė- 
tai ir visai nesiskubina žmogų 
apleisti. Labai stiprios gyduo- 
lės yra reikalingos idant .1} 
prašalisus ir jos yra Severa's 
Cold and Grip 'fablets- (Sevtros 
PastjlįSs nuo peršalimo ir gri- 
po) ateina žmogui j pagelbs*. 
Jos yra patariamos nuo influ- 
enzos, šalčio ir gripo. Pamėgin- 
kite jas. Kaina 30c. ir 2 centai 
karės mokesčių. 
įtvi yra pirmas ap Užkimimas sireiškimas 
pagavimo šalčio. Jis yra net.k 
nemalonu bet kaip kada ir la- 
bai skaudu, ^kniaukite gerklę 
su Severa's Antiseptol (Severos 
Antiseptolius) kuris išgydo sk- 
audančias vietas ir palengvina 
skaudėjimą. Jis taipgi pravalo 
but vartojamas suvllglslmul no- 

siest sumaišius su vandeniu. Mė 
gink jj. Kaina 35c ir 2c mok. 

Linimentas 
tis klevienoio 

šeimynoje. Retai diena praeina 
kad jo nereikėtų. Severa's Gofh 
ard Oil (Severos Uothardiškas 
Aliejus) yra vienas iš geriau- 
sių gyduolių suo tokių ligų, 
kaip reumatizmas, galvos skau- 
dėjimas. vienu žodžiu, kur lini- 
mentas gali pagelbėti. Kaina 
30c. ir 60c. 3 ir 3c mokesčių. 

tankiai ntvirvinis yra priežasti- 
mi daugeli.Ktūpo simp- tomas paprastai pasirodo prie kiekvieno susirgimo ir todėl vi- duriai visuomet privalo but re-- gulluojami vertoiant Severa's Balsam of Life (Sevcros Gyvas- ties Balsamas), kuris visuomet prlgelhstt net kitoms gyduo- lėms sutvarkymt vidurių. Kai- na 85c ir 5c mokesčiu. 

Strėnų dieglys žmogų visai suvargina prisįeirta žmogui sirgti ir kartais nus!otf darbo. Kaipo taisyklė, ši liga paeina nuo inkstų nosvekatin- 
gumo. Prašalinkite t:j nesvei- 
katingumij. vartojant Severa's 
Kidney and Liver Remedy. (Se- 
verus Gydu'olė nuo Inkstų ir Ke- 
penų). Jųs patįs pamatysite, ko- 
kie tai puikus vaistai nuo inks- 
tų ir pūslės ligų. Kana 75c ir 
$125 ir 3 arba 5c mokesčių. 

Grynumas Kraujo 
yra būtina sąlyga musŲ sveika- 
tos. Jeigu kraujas yra negrjnas, 
silpnas ir be spalvos tas atsiimt 
pia ant viso kuno sistemos ir 
jums rekalingas tonikas. Imk 
Severa's Blood Purifier (Scvo- 
ros 'Kraujo Valytojas)> kuris 
prašalina visokias iSpliaB ir spno 
gus, kurio paeina nuo negryno 
kraujo. Kaina $1.50 ir 5c mok. 

Severos šeimyniški Sutaršymai yra užlaikomi visais vaistininkais. Joigu kartais jųs negalėtumėte gauti ko nors pas sa%o vietinio vaistinin- 
ko, kreipkitės tiesiog pas mus prisiijsdauū atatinkamą sumsį pinigų ir 
mes jums prisiusime į pat namus. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA. 

PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

PIRK 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 

j 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 71st STREET NE\V YORK CITY 1 
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LIETUVOS L. P BONU 
REIKALE. 
Bridgeport. 

L. L. P. Bonai parsiduoda: 
1. "Lietuvon" Arlmin. — 

3258 So. Morgan St. 
2. Universal State Bank 

—3252 So. Halsted St. 
3. T. M. Šatkauskas — 

3423 So. Halsted St. 
4. J. Martinkos — 3324 

So. Halsted St. 

JIEMS NEREIKALINGA 
LAISVĖ. 

\ asario i d., laikytame savo 

susirinkime. Jaunuju Lietuviu 
Amerikoje Paš^lpims lėlubas >ri 
ėjo prie svarstymo pakelto klau- 
simo- pirkimo Litruvos Laisvės 
Bonu. Kadangi minėtame klu- 
be priguli didžiuma bolševiku, 
kurie griežtai priešine:'; tam ir 
tokiu budu tas klausimas likosi 
atmestas. Jie nurodinėjo, Imk 
tais Bonų pinigais \ žudys juos 
pačiais. Neveltui Dėdės Samo 

agentai nužiūrėję neištikimu mi- 
nėto klubo pirmininką, pasodi- 
no jj už grotų. Mat, jiems ne-i 
rupi šalies valdžią remti. Jie net j 
nesigaili savo brolių — Lietuvo-j 
je. Kuomet lenku legijonai juos j 
kapoja, tai jie sake: "Lai juos! 
ten visus išžudo", (ii mušu bol- 
ševikai vien ir tiki panašiems dar- 
bams. 
Mes manome, kad klubieeiai su- 

sipras ir pataisys savo klaidą; 
pasilikdami Lietuvos draugais! 
rems Lietuvos Laisvės Paskolą, j 
vietoj sėbrautis su lenkais ir ki- J 
tais Lietuvos priešais. 
, M. K Šilis. ; 

CHICAGOS LIETUVIU i 
TARYBOS PRANEŠIMAS., 

Teiksies atsilankyti ant 
susirinkimo visų narių Chi-! 
cagos Lietuvių Taryboi, j 
pėtnyčioje, vasafio fj-tą, į 

1920, Wodmano svet., Limei 
ir 33-čios gatvių, 8:30 vai.' 

1 
vak. Bus apkalbami sekan- 
ti klausimai: 

1. Konferencija Dorpato. 
2. Lietuvos Finansinė Mi 

sija. 
| 3. Lietuvos Laisvės Pa- 
skola. 

4. Chicagos Delegacijos 
važiavimas Washingtonan. 

5. Rezoliucijos ir kiti ra- 

portai. 
<>. Ivinkims valdybos 1920 

metams. 
Šis Susirinkimas yra vie- 

nas iš svarbiausių, bus iš- 
nešimas svarbių rezoliucijų 
del Lietuvos neprigulmybės 
ir t.t. Visų atsilankimas šia- 
me susirinkime yra labai 
reikalingas. 
Chicagos Lietuvių Taryba. 

Rubsiuvių domai. 

Rubsiuvių Unios 269 sky- 
riaus mėnesinis susirinki- 
mas atsibus pėtnyčioje, va- 

sario 6 d., 7:30 vai. vak., 
Unios salėj 1564 N. Robey 
St. Visi nariai malonėkite 
pribuki. Bus apkalbama 
dau^ svarbių dalykų. 

F. Juozapavičia, nut. rašt. 

So. Engelwood. 
Lietuvių Gelbėtojų Dr-jos 

57 skyriaus susirinkimas at- 
sibus pėtnyčioje, vasario 6 
d., 7:30 vai. vak., J. Bau- 
kos salėje, 8430 Vincenes 
Ave. Bus apkalbėta daug 
svarbių dalykų ir bus ren- 

kama viršminėtos dr-jos ren 

giama^i vakarui darbinin- 
kai. 

Gi nedėlioj, vasario 8 d., 
5 vai. vak., toje pat J. Bau- 
kos salėje bus didelės ris- 

tvnės :v kiti pamarginimai. 
Tat nepamirškite, turėdami 

progą, parodyti savo atkty- 
višk mą. Kviečia Komitetas. 

3mnnHH«nnn<H>' »*♦*♦+*♦ 

LIBERTY E30IS[13 iŠ 
Mes perkame Perga!ėd Bondsus pilna paradytąja J* ■■ 

verte, ir Laisvės Bondsua pilna pinigine verte. ^1 
Atneškite arba atsiųskite J I « » fVUVr\K p r>f\ 

Atdara kasdien nuo 9— * ^>Av,i\ri£ {Vi <Sc 

Utarninkais, K^tvergais 1335 MILVV'AUKEE AVENŲE, 
Ir Subatomifl 9—9 tarp Pauina ir Wood 

PUIKUS BALIUS 
Rengiama.s Dr-stės Nekalto Prasidėjimo P. š. M. Moterų ir Merginų 

SUBATOJE, VASARIO—FEBRUARY 7 d, 1920 

A. POCIAUS SVETAINEJE, 
3824 S. Kedzie Avo ir 38th Piace 

Pradžia 7:30 valandą vakare inžanga 25c. Ypatai. 

Visus jaunus ir senus kviečiame kuoskattlingiausiai atsilankyti j 
fif puikų balių. Nesigailėsite atsilankę, h*-h šokiai bus maišyti lietuviš- 
ki ir amerikoniški. Kviečia Komitetas. 

DSDELIS 

PUIKUS BALIUS 
rengia 

Simano Daukanto Teatrališkas Kliubas Jaun. 

APVEIZDOS DiEVO PARAP. SVETAINĖJE 
prie Union Ave.. ir 18-tos gatviii 

NEDELIOJE, VASARIO—FEBP.UARY 8 d-, 1920 
Pradžia 6 valasrtą vakart Tnžanga 20 centų Ypatai 

Kviečia visus KOMITETAS 
į 

1 "LIETUVOS" KNYGYNE, GAUNAMOS 
SEKANČIO TURINIO KNYGOS: 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai 
'<oj:i ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c 

2. Valkata. Keturiu veiksmu drama vaizdelis. Parašė K. 
I Vosylius, liosai verte- J. J. Zolp. ši drama yra labai (mikus vai/.- 
(delis, kuris perstato turtinėti žmonių neinielaširdingumą ir žiau- 
rumą, d darbininku nubudimus, kentėjimus ir vargus. Kaina 35c. 

j. Expropriacija. Drama dviejuose veiksmuose penkiuose 
paveiksluose. Parašė A. P. I'.razaitis. ši drama vra gana puiki, 0 

# 

kurią galima lengvai skaityti ir jos mintį aiškiai suprasti. Labai 
naudinga drama, ypač tiems, kurie nėra pratę lošti. Ją galima 
greit išmokti ir mažai mokintis lošėjams, ir savo užduotį gerai 
atlikti. Kaina — 10c. 

4. Teisingos Paslaptis. Parašyta Dr. F. Matulaičio. Moteriš- 
ki dalykai ir sekretai, kuriuos kiekviena mergina ir moteris turi 
žinoti. Iv.iina — 25c. 

5. Independence ior the I.itbuanian nation by T. Xorus a iv1 T. 
^iliu<. Tssued bv T.itlmanian Nationol Counc.il in TT. S. of Amerira 
VVashin^ton. D. C. Prirp » 2;'^ 

L 1 K T r V A 
3253 Sn. Morgan Street, CHTC'ACiO, TLL. 

i nuo c: 

500.000.000- Krikščioniu 
Meldėsi kas rytą ir kas vakarą, sakydami: "Ateik Ka- 

ralystė Tavo". Kada ta karalyste ateis? kada 
jų malda lm< išklausyta ? 

Petnyčios vak., Vasario 6d., 1920 
Mildos Didžiojoje Svetainėje 

j 32-ra ir 11alsled Street. 

Jnžanga Dovanai- 7:30 v. v. Nėra k. lektos. 
na 

Pranešimas. 
Westsides Lietuvių Vie- 

šo Knygyno delegatų prieš- 
metinis susirinkimas įvyks 
petnyčioje, vasario 6 d., 7:- 
30 vai. vak., Meldažio svet., 
2244 W. 23 PI. Visi delegatai 
'malonėkite būtinai atsilan- 
kyti, nes bus rinkimas nau- 

jos valdybos ir šiaip daug 
svarbių dalykų apsvarsty- 
mui turime. 

L. V. Knygyno Valdyba. 

Aukos Laisvės Varpui. 
Šiomis dienomis aplaikiau 

$10. nuo p. J. Selenio kaipo 
auką Laisvės Varpui, minė- 
ta suma bus priduota Lais- 

[Vės Varpo Ivomisjai. 
Į J. P. Evaldas. 
i 

Parsiduoda luirničiai. 

Sedaug dėvėti, išrodo kaip 
nauji, penkiems kamboriams. 
Parduodu is priežasties mote- 
ries mirties. Atsišaukite 3309 
S. Union A ve-, Chicago, 111. 

ŠEIMYNIŠKAS 

{VAKARĖLIS | 
rengia 

S. *L. A. moterų 208 kuopa 
SUB., VASARIO 7 cl, 1920, 

MILDOJ SVETAINEJE 
3142 S. Halsted St. 

Kviečiame visus atsilankyti, 
nes užtikriname, kad busite už- 
ganėdinti, nes bus geriausi už- 
kandžiai, įvairus žaislai ir gera 
muzika. Nepraleiskite šios pro- 
gos. Pradžia 7:30 vai: vakare- 

Kviečia SLA. 208 mot. kp. 

PIRKITE LIETUVOS 

VALSTYBĖS BONUS 

GYVI NA6ASKMKA! 
LIETUVIŲ NEPRIGUL.MINGAS KLIUBAS. ; 

Stato Scenoj 3-jų Veiksmu Komediją.. 
* 

NEDĖLIOJ, VASARIO-FEB.) 8, 1920 
MELDAŽIO SVET.. 2242 W. 23-rd PI. 

Pradžia 7-tį vai vakare. 

Siuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir 
pamatyti tą puikią komediją Nes nabašnikus esame 

n.atę kiekvienas, bet. gyvur ir dar kalbančius, tai 
retai kada teko matyti Išpildimui to viso, yra pnkvi 
bei g-ibiausi, "Dramatiško ratelio" Lošėjai. 

Kviečiamo visus kuoskaitlingias^' atsilankyti. 
S. P. Po perstatymu puikus Balius. KOMITETAS, 

L. G D. CHICAGOS 
APSKR. SUSIRINKIMAS. 

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

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

L. G. .0. Apskr. Rast. 

The 
Fraternal 
Age 
The Pvoblpms of 

Peace and the Rights 
of Little Nationg. 

Ąi £ 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas (54 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šia numeris veik 
visas paskirtas lietuviu rei- 
kalms. čia rasite apau ki- 
tų šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* # 

THE NEW LITH 
UANIA. 

♦ * 

AN AFPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

» • 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE* LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

* * 

Geriausia proga supazindl 
nlniul amerikiečio su mūsų 
tauta Ir musų reikalavimais 
Nusipirk šių knygelių ben1 
kelias ir padovanok save 
kaimynui. Pasiskubink, net 
nedaug teliko šio num. Kai 
na tik 15c 

* * 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St 
chicago, rll. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

FARMOS! FARMOS 
Turiu Kilimas ant. pardavimo., di- 

rižiasioj lietuviu kolonijoj. 
ri.'i jau yra pirkę suvirs 400 lietuviu 
farmas. 

Reikalauk Karmų Katalogo. 
J. A. žemaitis, 

R. 1. Fountain, Mich. 

EXTRA! 
fš priežasties mirties mano 

žmonos, parduodu pigiai pro- 
ptfrtę, del aprūpinimo vaikų. — 

3220-3222-3224 S. Morgan St 

LIETUVIŠKA PAREDŲ • 

KRAUTUVE 
.11H N K. RODIVICZ 

Buvmi iki šiol. 
451U So. Wood St. Chicago, 111. 

.. Persikelia i Kita Viet.j 
1711 W. 47 st.. Chicago. 111 

Kviečia visus atsilankyti. 

MEROINOS, 

NUO 10 METU IR SENESNi'OS. P\ 
STOVUS DARBAS. 

PRIE LENGVAUS. SVARAUS DIRB- 
TI." V ES DARBO. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS. PA- 
GEIDAUJAME. KAD BUTŲ LIETU- 

VAITES. 
I 

VA L;.!, DOS NUO 7:30 IKT 4:30 

IKI PIETŲ SŲBATO MIS. 

$l5. I SAVAITE BESIMOKINANT. 

ŠMOTUKAIS $10 IKI $35. 

ATSIŠAUKI i'E 

SUPERINTENDENT'S OFFICE, 

SAWYER BISCUIT COMPANY 

1<.41-1049 \V. HARRISON. 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

lIGOS 
Valandosl 0 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3G84 

Valandos: 0 ryto iki 5 vakare, 
Subatoniis: 0 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgeuią, ant 
lengvą sąlygą. 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
lcos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. ** Tel. Canal 2552 

H. Leibovitz 
Persikele iš 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

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

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

PERKAM IR PAR- 

DUODAM. 
Ar turi Narna, Farma, Lotą ar 

kokia Biznį ant pardavimo ari 
ant išmainymo ant ko kito? 

Teipgi jei nori pirkti Namą, 
Lota, Farma ar kokia Bizni. v' c c 

męs turime daugybe geru Bar- 

menų visuose kraštuose Ameri- 
kos, Chiragoj ir kituose mies-j 
tuose. Mes greičiausiai nuper-j kam ir greičiausi.*:: parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company | 
3416 S. \Yallaee Street , ! 

Chieago, 111. , 

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

kalingas pasistiprinimas ka~tas nuo 

kartb, taigi nesibijokite. Mes prireng- 
iame sultis, iš kuriu jųs galite sutai- 
syti puiku ir sveiką gėrimą, ir mes 

gvnrantuojame. jog jis patiks vis5 wr. | 
Jeigu jus norite atgaivinti širdį prieš! 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant j 
vestuvių, balių, šokiu arba kitų pramo-1 
gų, jųs galite visuomet turėti po ran- 
ka kelis galionus gero gėrimo. Pakas 
iš kurios jųs galite pasidaryti b galio- 
nus gėrimo, kainuoja tik $2.00. K-9imo 
a pamėginti. Siųskite orderius šiądien. 
Walter Novelty Co. Dep 350 
1117 N. Paulina St. Chieago, 111. 

Į. 
/ 

| Teleplione Yards 3634, AKUšKHKaI 
Mrs. A. į 

Michnievvich j 
Baigusi Akušerijos kol 
legija; ilgai praktika-J 
vusi rennsilvanijos! 
hospitalčsc, Pasekmini 
gc.i patarnauja prie t 
gimdymo. Duoda rodi j 
visokiose ligore mote-l 
rims ir merginoms. J 
)113 S. Halsted St.J 

(ant antrų lubų) j 
CIIICAGO, ILL. | 

\'.,n r. ;n o r,.i„ ;-I 
| Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro i 

REIKIA VYRU. 

! Trio abelno dirbtuvės darbo. Pasto- 
vus darbas. Moka 50 centu j valanda. 
8 valandų darbas. Atsišaukite pas 

Darling & Co., 
4201 So. Ashland Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DL'RU. LENTŲ, R EMU IR STOCAMS l'OPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stub\J iš vidaus, po $1.50 už gallon:}. 
CARR BROS. WRECKING CO. 

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

REIKALAUJAMA "FOUNDRY WORKERS" — 50. 
pastovus darbas, taipgi reikalaujame; le- 
KSRIU ir kitokiu foundres darbininku. 

KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

REIKALAUJAME 50 "GREY IRON MOLDERIU", 
DIRBTI ANT "FLOOR" IR "BENCH". DIDELIS UŽ- 

MOKESTIS. NERA NESMAGUMU. PASTOVUS DAR- 

BAS — 6 DIENOS SAVAITEJE. UŽMOKESTIS KAS 

SUBATA. KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

i 68 W. HARRISON STREET. 

Dr. G. HGlaser 
TELEFONAS YARDS C87 

3149 S. MORGAN ST. kertė 33-roa 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

ir Chronišku Ligų. 
Valandos: 9—10 12—2 po pietų ! 

6—8 vak. Nedėl. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai. 

{Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
| Of: ir gyv: vieta 32H S. Halsted St 

j Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
{To\vn of Lake 4712 S. Ashland Ave.l 
j Va!.: 4:30—7:00 P. M. 
| Phone Drover 7042 t 

Telephonc Yards 1532 į 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS ! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS » 
Gydo visokias lięas moterų, vaikų ir vyrų j 

Specialiai gydo limpančias, senas ir J 
paslaptingas vyrų lipas 

3259 /S. HALSTED ST., CHICAGOj 

{DR. JOH'N N. THORPEj 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshfieldj 
Vai.: Iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 1 

! Telefonas Prospoct 1157 

J Phone Canal 257 

J DR, C. K. KLIAUGA 
; DENTISTAS 
; Naujieną Namo 
I Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarei 
j 1739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

| Dr. N. Herzman 
i IŠ RUSIJOS 
I Gerai lietuviams žinomas per 16 metvj kaipo j patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
J Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, tno- 

J trr u ir vaiku, pagal naujausias metalas. 
! X-Ray ir kitokius elektros rfietaistis. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fi<k Street 
{Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—3 vakare 
1 Telefonas Canal 3110 

j r y v.: 31x2 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: S—9 ryto tiktai 

i rh-Tie CasaI C222 

t DR. C. K. CHERRYS 

1 Lietuvos Dentistas 
Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVHT ST9, 

CHICAGO, 1LL. 

Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPA1TIS, R.Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto Iki 2 p. p. ir 6:30 
Siti 8:3d vak. Nedėl. 9 iki 12 dlengfl 
Namai: 2914 W. 43 St. McKialey 2683 

Dr. S. Biežis ;i 
LIETUVI 3 I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street i 

Kampas S. Leav!tt St. ; 
Telefonas Canal (5222 

Vai: 1 iki 5 ir 7 iki 0 vai. vak. j 
[Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St.» 

Telefonas McKinlev 4088 

[Valandos iki 10 ryto. 

1 
Teleplione Lrover 7042 ^ 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DBNTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
NcJčldieniais pigai sutariu^ 

4712 60. A8ĘLAND AV3NVHJ 
arti 47-tbs guhij 
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