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Deschanel Dovanojo 
nusikaltėliams. 

I 

Bijo bolševikų laimėjimo | 
pietų Rusijoje. 

Talkininkai pripažino Azerbai- 
džano respubliką 

DESCHANEL DOVAN"JO 
NUSIKALTĖLIAMS. 

Paryžius, vasąrio 18 d. — Paul 

Deschanel šiandien apimdamas 
Franci jos respublikos prezidento 
priedermes dovanojo bausme?; 

daugeliui prasikaltėliu. Dovano- 

jo civiliams ir kariniams prasi- 
žengėliams; išėmimas padaryta 
tik tiems, kurie nuteista už1 iš- 

davimą šalies. j 

Premieras Millerand, kaip kad 

yra priimta naujam prezidentui 
užimant vietą, pasiūlė naujai iš- 

Yinktam prezidentui Deschanel 

kabineto rezonavimą. Deschanel 
atsisakė priimti rezignaciją ir pra 
šė prcmiero pasilikti taryboje. 

Visi diplomatinio korpuso na- 

riai, kurie turėjo santikius su pre- 
zidentu Poincare jo prezidenta- 
vimo laiku, turėjo privatini atsis- 
veikinimą rume prie Elysees. 

Deschanel yra dešimtu prezi- 
dentu francttzų respublikos. 

BAIMĖ, KAD BOLŠEVI- 
KAI LAIMĖS PIETŲ 

RUSIJOJ. 

Konstantinopolis, vasario 18! 
d. — Padėtis pietų Rusijoj yra 
taip netikra, kad talkininku vV- 
šininkai bijosi, jog bolševikai vi- 
sur laimės, vienok daugiau del 

vidujiniu vaidu, kaip del bolševi- 
ku pajiegų įsiveržimo iš lauko 

;pusės. 
Gen. Schilling yra didžiajame 

rus u uoste Krirne. Sevastopolyj, 
komanduojantis liuo&norių pajie- 
gomis, kurios gina K rimo sus- 

matfką. liet aplinkiniai pakraščiai 
smagiai užšalę ir yra baimė, kad 
bolševikai gali prieiti ledu. 

Sevostopolio uostas užankštas 
visokiais beverčiais laivais.. De-1 
šimts tūkstančių miesto gyvento- 
jų užsirašė norinčiais išvažiuoti, 
o 11.000 kitu yra ant laivu at- 

plaukiančių iš Odesos, be pride- 
ramo maisto ir vaistų. Tarp pa- 
bėgėlių siaučia šiltinė. 

Suv. Valstijų Laivas 

bsvastopoi/j. 

Amerikos naikintojas Tattnall, 
anglų kariai vis Ma!>l>orough ir 

francit7.ų bei graiku naikintojai 
yra Sevastopolyj, bet negalima 
vežti žmonių, kadangi karlaivių 
komanduoto j ai neturi ingalioji- 
mo nuo savo valdžih tą daryti. 
Taippat nėra tokių uostų, kurie 

galėtų .priimti tokį dideli pabė- 
gėlių skaitlių. 

Gen. Denlkirias ir kazokų augs 
čiausia taryba padarė sutartį. Te- 
reko kazokai remia visa širdžia, 
bet Dono ir Kubanes kazokai 

stato išlygas, kurios susilpnina 
bolševikų priešų stiprumą ir kri- 

minę tpadėtj daro abejotina. 

TALKININKAI PRIPAŽI- 
NO AZERB AIDŽIAN 0 

RESPUBLIKĄ. 

Paryžius, vasario iŠ d. Tal- 
kininkų augSčiausios taryfcos nu- 

tarimas Londone tpalikti turkus 

Konstantlnopolyj ?r paskutinis 

"de facto" "pripažinimas trijų 
Kaukazo respublikų parodo, kad 
talkininku galybės užvedė naują 
politiką rytuose — susitaikymo 
politiką. 

Kas-nors reikėjo daryti atrėmi- 

mui bolševikinio pavojaus palei 
Kaspijos jura, nes Afganistanui, 
Indijai, Mesopotamijai ir kitoms 

Anglijos valdyboms ir protek- 
toratams buvo didelis pavojus. 

Taigi matomai buvo nutarta I 

nuraminti turkus ir tokiu, ihnvdu i 

išvengti pavojaus kėlimo iš už-j 
pakalio; taipogi matoma yra da- j 
rotna pasistengimas suvienyti į 
vietini pasipriešinimą bolševi- j 
kams Kaukaze. Sunku butu lauk- 
ti, kad ten žmonės norėtu kovoti 

už Anglijos reikalus negavę pri-j 
'pažinimo savo nepriklausomybei. Į 

Tiuimt svariausia šitų naujų 
respublikų 'Kaukaze yra Azerbai- 
džanas. Tai yra vienintelė maho- 

metonų respublika pasaulyje. Ji 
turi apie 5.000,000 gyventojų 
aipie Kaspijos uostą Raku. Nors 

ji maža plotu, bet labai turtinga 
:;ibahi, medvilne, arbata ir žem- 

dirliystės išdoviais. 

Atramine Valstybė Anglijai. 

Politikos žvilgsniu ji yra atra- 

minė vaistybė tarp Rusijos ir 

Anglijos intekmės sričių Meso- 

potamijoje ir Persijoje. 
Xega1i buti nei mažiausios abe- 

jonės, kad Anglijai prisiėjus kau- 

tis su bolševikais Persijos pasie- 
nyj, kas labai gali atsitikti del 

jos sutarties su šachu, tai 

labai tiks 50,000 azerbaidžanų 
kareivių <pageM>a. Beto^ pripaži- 
nimas šitos mahometonų valsty- 
bės padaris, gerą veikmę j ma- 

hometonus -gyventojus Indijoje, 
Syrijoje, Mesopotamijoje ir Aia- 

bijoje. 
"Vrisi anglų kareiviai pasitrau- 

kė iš Baku", tarė riebus, kresnas 

vyras, kuris yra Azerbaidžano 
taikos delegacijos prezidentu ir 

laikinoju respublikos prezidentu, 
"'bet Anglija vis tebeteikia mums 

patarimus per įsteigtą sostinėje 
augstą korrmininką. Jokia kita 
didelė galybė neturi pas mus di- 

plotąiato tolygaus laipsnio. Fran- 
cu z ų koinislninkas išvažiavo iš- 
iPa ryži aus šįryt, bet jam ims ilgas 
laikas iki jis nuvažiuos. Italiją at 

stovanija specialė karinė mi&ija. 
Suv. Valstijos turi tik pulk. TTas- 

|keli, kuris atstovauja visas Kau- 
kazo šalis." 

ANGLIJA ATIDEDA 
1 

SA- 
VIVALDYBĖS PRO- 

JEKTĄ. 

Londonas, vasario t8 d. — 

Valdžia nusprendi nepaduoti 
\irijos savivaldybės projekto ry- 

toj, kaip buvo manyta pirmiau; 
pirma padavimo ihus apsvarstyta 
dar keli punktai. Menama, kad 
tais jpitnktais yra tas, po kiek 
kiekviena dalis šalies, kuri bus 
sutverta tuoju projektu, turės 
mokėti imperijos užlaikymui. 
Projekto tormuhiiotojai mano, 
kad bus sunku sutaikyti šitame 
dalyke pietinę Airiją su šiaurinė 

KAPOJA KARSTUS 
MALKOMS 

Vienna, vasario 18 d. — Nuo- 
latinis grobimas ir plėšimas ka- 

pu privedė prie pareikalavimo 
policijos apsaugok La'kraščiai ra- 

šo, kad kaipai buvo atkasami, ma- 

žiausios vertės daiktai pavagiami 
ir karstai sukapojami malkoms. 

4 PĖDU ĖROPLANAS 
MIESTUOSE VAR- 

TOTI. 

Paryžius, vasario 18 d. — Xe\v 
York o elektriuinkas žinovas ir 

išrradėjas, l'eter Cooper lie\vitt, 

paskelbė, kad jis ištobulino ėropla j 
ną galinti pakilti nuo žemės sta- į 
čiai augštyn ir su pagelba ko,u-, 
centrinių varvtuvų besisukančiu _ 

priešingon linkmėn niKŪjeisti ant, 
100 pėdu aikštės; šituomi jis iš-1 
rišo klausimą, ant kurio laksty- ( 

bos žinovai dirbo kelis metus. ! 
Šitas b'esparnis ėroplanas lėšuo 

siąs taip mažai, kad jis busiąs di- 

deliu konkurentu pigiesiems au- 

tomobiliam*. kuomet jis bus iš- 

statytas turguje artimoje aHty-Į 
je. •*'*] 

Yra laukiama, kad jis žymiai, 
pastūmės linkui išrišimo vežionės 

klausimą <lidclluose miestuose. 1 

kadangi jis galima bus turėti 
kiekvienam, kas turės mažą er- 

čią pasistatymui jo; jis turės ma- 

žiaus kaip 4 pėdas skersumoj. 

TALKININKU NUSILEIDI- 
MAI PATINKA BERLINO 

LAIKRAŠČIAMS. 

Berlina°, vasario 18 d. — Ta- 
gcblatt šiandien patėmydamas 
apie talkininkų notą Vokietijai 
kas del vokiečių bylos santikvje 
su ju prasižengimais karėje, sako: 

"Demokratinės dvasios atbudi- 
mas Anglijoje ir Italijoje padarė 
savo veikmę į talkininkų vadus 
ir jie atsižadėjo savo atsinesimo 
išdavimo klausime." 

Vorvvaerts sako, kad nota visai 
nėra liuosa nuo spąstų ir kitų ne- 

aiškumų, prie kurių ji nuves 

vėliaus, bet jis sako, kad doku- 
mentas visgi yra sveiko proto 
pergale. 

Vossische Zeitung mano, kad 
nei vokiečių, nei talkininkų dip- 
lomatai negali kitaip pasielgti 
prie Litų aplinkybių. Jis mano, 

kad talkininkai padaris gerai, jei 
jie nesikiš į tas bylas, kurias Y o-1 
kieti ja nagrinės. 

Pati Deutsche Zeitung atran-' 
da, kad nota yra nepriimtina ir 

reikalauja, kad j ją butų atsaky- 
ta grieštai "ne.'' 

PRATĘSIA LAIKĄ VO- 
KIEČIU KARIUOMENEI 

SUMAŽINTI. 

Londonas, vasario 18 d. — Vo- 
kietijai tapo padarytas kitas nu- 

s'leidimas versailinės sutarties iš- 
lygose. Šiandien tapo sužinota, 
kad .premieras Lloyd George 
pranešė vokiečių pasiuntiniui Dr. 
Scbamer, kad diena, iki kurios 
vokiečių kariiiromenė turės buti 
sumažinta iki 200,000 vyrų yra 
paskirta bal. 10 d., o sumažini- 

mas jos iki 100,000 paskirta iki 

liepos-io d. 

AUGŠČIAUSIOJI TARY- 
BA SVARSTO TURKI- 

JOS RUBEŽIUŠ. 
Londonas, vasario 18 d. — 

Talkininkų aiutgsčiausioji taryba 
šį rytai praleido besvarstydama 
Turkijos rubežius; po pietų taip- 
gi svarstė tą pat j dalyką. 

HILLQUiT LIIIIDIJA SO- 
CIALISTU APGYNIME. 
Albany, X. Y., vasario 18 d.— 

Šiandien beveik visas .posėdis by- 
los penkių socialistu susirinkimi- 

ninkų, kaltinamu neištikinnime, 
fa:vvo pravestas kvotimui socia- 
listų vado Mornso Hilkpiito. 

Ililhjuit, kuris yra t ai ugi vy- 
riausiu gynėju kaltinamųjų, va- 

kar stojo pas legislaturos teismi- 
ni komitetą, kuris veda nagrinė- 
jimą. 

Jis paliudijo, kad Amerikos 

socialistų partija nėra priversta 
klausyti tarptautinės pa.iepimų; 
kad j's niekuomet negirdėjo apie 
"nematomą imperiją" skelbian- 

čią revoliuciją, kurios socialistai 

turėtų klausyti ir kad sovietinė 

Rusija, kuria Amerikos socialistai 

indomauja, nėra tokia bloga, kaip 
ji yra piešiama. 

Jis taipgi paliudijo, kad socia- 
listai nėra ramybininkais, be kad 
jie būdami pasirengusiais remti 

karę už nepriklausomybę, sako, 
jog naujovinės karės yra kapita- 
listinės ir todėl jie priešingi joms. 

Pašauktas liudyti Hillqtnt pa- 
sakė. kad socialistai neskaito so- 

vietinės valdžios despotinga, kad 

jie skaito ją ribota demokratija, 
kur 95 nuoš. žmonių turi lygią 
balsavimo teisę, paremtą naryste 
darbininkų klescje, o ne nuosa- 

vybe ir kad teisių lygybė bus ">il- f 

na. kuomet '*5 nuoš. dykaduonių Į 
pradės dirbti naudingą darbą. j 

SUKILIMAS VLADI- 
VOSTOKE. 

i 

Londonas, vasario 18 <1. — Re- 
voliucija iškilo Vladivostoke. Xi- 
kolske, Jeniseiske ir lMagovieŠ- 
čenske, kur viso gale dabar yra 
rankose laikinosios valdžios, ku- 
rios programas linksta prie susi- 
vienijimo su sovietine Rusija: 
apie tai praneša sovietinė bevie- 
linė telegrama, apturėta iš Mask- 
vos. 

Telegramoje priduriama, kad 
bolševiku kareiviai i ik jo Tiras-Į 
polin, už septyniasdešimts trijų 1 

mylių niro (Mėsos j šiaurvaka- 
rius. 

'Vladivostokas buvo revoliuci- 

jos regykla pereitame sausio mė- 

nesyj. Už kelių dienų buvo pra- 
nešta. kad Nikolske buvo apskelb 
ta karės stovis. 

Japonų veikimas sulaikytas. 
Vladivostokas, vasario 9 d. 

(Pavėluota). — Pasekmėje tary-. 
bų tarp gen. Krakovitskio, ve- 

dančio zemstvos kariuomenę ir 
Matsuidaira, atstovaujančio japo- 
nus, taipo "įsiustas prisakas ja- 
ponu generolui, vedančiam japo- 
nų kariuomenę, paliauti siuntus 

japonų kareivius iš Vladivostoko 

vakarų linkui. Šitas žingsnis yra 
aiškinamas čia kaipo ženklas to, 
kad\ Japonija nori išvengti susi- 
rėmimų su rusais. 

NAUJAS JUGOSLAVIJOS 
KABINETAS. 

Paryžius, vasario 18 d. — Ju- 
goslavijos ministeris Paryžiuje 
Dr. Milenko Vesnič yra prašo- 
mas sutverti naują kaibinetą P>el- 

grade. 
Jugoslavų ka'binetas su pirmi- 

ninku Liu'ba D avi doviai u rezi- 
gnavo pereitą sukatą, kuomet 
princas vietininkas Aleksandras 
atsisakė apskelbti šalies steigia- 
mąjį susirinkimą. 

40,000 SERGANČIŲ IN- 
FLUENZA VIENNOJE. 

Vienna, vasario 18 d. — Pra- 
enšama keturiosdešimts tūkstan- 

čių susirgimų inflvtenza šitame 
mieste ir marumas yra labai di- 
delis. 

Viena paskutinių intluenzos 

tukų yra 'garus visame pasau- 

lyje specialistas ir chirurgas Dr. 
Krnest \\ erdheim. 

VOKIETIJA NUSPRENDEI 
TAIKYTIS SU RUSIJA. 

Berlinas. vasario 18 d. — Vo- 

kiečių kabinetas šiandien nu- 

sprendė tuojaus pradėti taikos 
tarybas su Rusija. Prie šito nu- 

sprendimo sakoma paskatino bai- 

mė, kad Anglija dabar vedanti 

tarybas su sovietine Rusija per 
James O'Gradv Kopenhagoje 
bus pirmutinė didžiųjų valstybių, 
kuri galės pavaryti "ramaus isi- 

spriaudimą" vajų Rusijoje ir tuo- 

mi laimėti br.isius pirklybinius 
patogumus. Nepatvirtintas pra- 
nešimas sako, kad Anglija oficia- 
liai yra pranešusi I'erlino val- 
džiai, jog ji vedanti tarybas su 

Rusija suradimui tinkamo pama- 
•1 

* 
to taikai. 

TARYBOS ATSAKYMAS 
PREZIDENTUI 

WILSONUI. 

Londonas, vasario 18 d. — 

Aukščiausios talkininku tarvbos 
t 

atsakymas prezidentui YYilsonui 
i jo notą adriatiniame klausime 

tapo išverstas Į ženklaraštj ir pa-j 
siustas Washingtonan amerikinės 
ambasados. Buvo paskelbta, kad j 
atsakymo paskelbimą taryba pa-j 
veda prezidentui \Yilsonui. 

Yra tikima, kad raštas pasius- 
tas Amerikos sbstinėn yra prie- 
šingas adriatinio klausimo atida- 

rymui išnaujo. Jame, girdi, sa- 

komą, kad apystovos buvusios 

tuoju laiku, kaip premieras 1 loyd 
(leorge, X i 11 i ir Clemenceau sta- 
tė ultimatumą Jugoslavijai sau-J sio mėnesyj, negali buti ignoro-i 
jamos ir, girdi, prezidentui yra r 
pasak/ta, kad nusprendimai pa- i 
daryti pereitame gruodyje, kuriu j 
prezidentas \\ ilsonas laikosi sa- 

vo notoje, busią išpildyti, jei p. 

prezidentas nurodis tam budą. 

SENATAS NESISKUBINA,1 
GINČYTIS APIE TAIKĄ- j 

Washington, vasario 18 d. —I- 
Taikos sutartis, senate šiandien ' 

vėl nuėjo j užpakali. Privatinėms T 

taryboms kas link nusileidimo;1 
nutilus, vadovai nerado nei vie- 
no prisirengusio kalbėti senato 

asloje: antgalo likosi netarta 
1 

šiandien nekelti to klausinio. 

Diskusijos jjal prasidės rytoj 
ir nusileidimų tarybos trauksis 
toliaus, bet daugelis senatorių ti- 
ki. kad tūla laika kova del sutar-' 

.. 
' 

ties nebus vedama iš tikrų širdų. 
Atėjus svarbiems įstatvmdavys- 
tės reikalams ginčas del taikos 

patvirtinimo bus užmestas Į šalį. 

UŽTIKRINO KARALIŲ, 
KAD BARCELONA RA- 

MI PO BOMBŲ. 

Madridas, vasario 18 d. — Vi- 
daus ministeris vakar matėsi su 

karalium Alfonsu ir <pranešė jau 
kad visi oficialiai pranešimai iš 
Barcelonos tvirtina, jog visoj 
provicijoj yra ramu. Sprogusios 1 

bombos vakar padarę daug nuos- f 

tolių, bet nieko nmfžimišė. 

Lietuviai slapia ta- 
rias su rusais, 

Latviai nusprendė liautis 
kariavus ir taikytis. 

LIETUVIAI SLAPTA TA- 
RIAS SU RUSAIS. 

Kopenhaga, vasario 18 d. — 

Iš Helsingforso, Suomijo* teleg- 
rama praneša, kad lietuviai slap- 
ta veda taikos tarybas su sovie- 
tine Rusija. Lietuviai norį pada- 
ryti talką pirma negu Lenkija 
priims taikos išlygas nuo sovie- 
tinės valdžios, kad Vilnius ne- 

patektų lenkams. Telegramoje 
priduriama, kad sovietinė taikn 
su lietuviais butų Rusijai išėji- 
mu Vokietijon. 

LATVIAI NUSPRENDĖ 
LIAUTIS KARIAVUS 

IR TAIKYTIS. 
Londonas, vasario 18 d. — 

Latvių pasiuntiiiija čia sako. kad 
jos valdžia nusprendė pradėti ta- 

•y>bas su sovietine Rusija drauge 
>u kitomis pasienjo valstybėmis. 

Oficialiame Maskvos užreiški- 
ne šiandien sakoma, kad Tiras- 
polio ir Odesos anielinkėse eina 

smarki kova tarp bolševikų ir at- 

skirų nriešų grupių. Pranešimas 
užbaigiama: 

j "Mes inėjome Ovidiopolin (ant 
I Juodųjų jnrų kranto nuo Odesos 

ji pietryčius*. I'.vakavome Paga- 
jevSkaja už jo varstų nuo Novo- 
ėerkasko. delei priešų spaudinio. 
'Krasnojarsko linkv.i mes paėmė- 
me salą Celeken. Daug grabinio 
paimta." 

Latviai ir Lenkai Kovoja su 

Rusais. 

Varšava, vasar'o 17 d. — Pa- 
vėluota. — Lat\.jOS ir Lenkijos 
sutartis kovoti >u bolševizmu dar 
vis veikia, kaip praneša lenkų 
užsienio raštinė, kuri šiandien 
užgynė pranešimus buk latviai 
veda taikos tarybas su sovietų 
valdžia Maskvoje. 

Iluvo pasakyta, kad Latvija pa 
darė sutartį "su kitomis Pabalti- 
jo* valstijomis ir su Lenkija, jog 
i' praneš joms, jei ji ims tartis 
si 'bolševikais. 

PARYŽIUS NUMOJA i 

APIE NUSILEIDIMUS j 
ADRIATINIAME 

KLAUSIME. 

Paryžius, vasario :8 d. — l'a-į 
ryžiaus laikraščiai šiandien naro-' 
lo j galimybę pasiekimo nusilei-, 
limų Adriatinkiose kivirčuose. 

1 ie sako, kad visiškas suneutra- 

inimas Adriatinio pakraščio nė- 
*a reikalingas prisilaikant Londo-' 
įinės sutarties (su jos karine 
ipsauga Italijai) ir butų sudari- 
įama su troškimais visų Adria-! 
:inio pakraščio tautų. 

NOSKE GRASINA KALĖ-: 
JIMU MAISTINIAMS 
STREIKININKAMS. 

— I 
Berlinas, vasario 18 d. — 1) i -' 

lžiojo Berlino apskričio ir l»ran-i 
lenburgo 'provincijos komendan-Į 
as (lustav Noske išlaido prisa-| 
tą. apimantį 1 >erliną ir l'randeri-' 
nirgą, kairiame jis grūmoja kalė-1 
imu ar bausme iki 50.000 mar-į 
cių už kurstymą žmonių žodžiu1 
ir raštu mesti darbą paliečiantį' 
naistų gaminimą ir paskaidą.1 
Visakas yra atkreiptas i keptu-Į 
ių ir viešbučių darbininkus ža- j 

Įėjusius streikuoti. 

VOKIEČIAI RYME VAIZ 
BOS REIKALAIS. 

Rymas, vasarif 18 d. — Aš- 
tuoni vokiečių at lovai atvyko 
:ia pasitarti su italais apie at- 

naujinimą pirklybinių santikių 
;arp šitų dviejų šalių, sako Italia 
N" 11 c va. 

KERENSKĮ IŠ LONDONO 
UŽGINA, KAD JI BOL- 

ŠEVIKAI AREŠTAVO. 

Londonas, vasario i$ d. — 

Pranešimai apie Kerenskio pa- 
diuvinią j kalėjimą Kauka/.e grei 
:ai pasirodė neteisingais, nes at- 

dausus sužinota, kad Kerenskis 
:ebėra Anglijoj toj pačioj vietoj, 
<ur jis gyveno. 

v KERENSKIS RUSU 
KALĖJIME. 

Londonas, (Vasario 18 d. — Btt- 
vusis Rusijos premieras Alek- 
sandcr Kerenski. kurio valdžią 
bolševikai nuvertė lapkrityje, 
H)\y m., kaip Central Xe\vs tele- 
grama iš Kopenhagos sako. pa- 
gal estu laikrašti Yaranias, yra 
uždarytas j kalėjimą Kaukazo. 

Pranešime sakoma, kad Ke- 
renskis sesenai nuvyko Kauka- 
zan anglų laivu tuoju tikslu, kad 

prikalbinus žmones remti rusu 

demokratinę centro partiją. Vie- 
nok kaukaziniai vadai šaltai ji 
priėmė ir jam nuvykis i Raku 
jis tapo inkištas Į kalėjimą. 

ISPANAI RENGIASI VEIK 
TI PRIEš SUKILĖLIUS. 

MOROKKOJE. 

Madridas, vasario iŠ d. — Te- 
legramos iš Meilia. Morokkoje sa 

ko. kad ispanu miiitarinėje juos- 
toje rengiamasi tuojaits pradėti 
veikti prieš s»ivkilivsius morokie- 
:ius. kurie paskutiniu laiku pri- 
dirbo daug neramumo valdžioms. 

18 GAT KOLINIJA IŠPIR- 
KO BONŲ UŽ $18,150. 

Chicago, 111., vasario t S d. — 

Vakar 18 gatvės apygardos ko- 

lonijos lietuviai susirinkę. Apveiz- 
(!os Dievo svetainėje nuo 650 iki 
7</0 žmonių išpirko I,. Honų už 
$ 18.150. 

Tarp pirkėjų buvo tokių, kurie 
nupirko bonų už 81.000 iki 1,500. 

Lietuvos šauliams suaukauta 
$230 

Kalbėjo kun. Vaičiūnas. p. 
Bagdžiunas ir Majoras Žadeikis. 

A.ae Chica?°ie ir \#i "Apielin^eje. — 

šiandien ir petnyėioj d?ugiau<iai 
apsiniaukęs, gal su sni"uu. 

Saulėtekis, 6:40 v. r. ; 
Saulėleidis. 5:2$ v. v. 



LIETUVA ; 
Publlsbed dallv except SuodayB and 

Jlolidays by the 
LITHUANIAN PJBLISH1NO COMPANY, INC. 
9. Morgan Street. Chicaso. Illluola. 

Telepbone Boulevard 4250. 
J. GEDMINAS, TCH 

Katered as SeeoncKJUsa Matter Jaly 1?, 1893, at tht Paat 
Office at Chicaęo, 111. uoder act ot March 3. 1897. 

SUBSCR^PTION PR1CE: 
In Chicago, by mail — 

On® year $6.00; Slx acnths —-■ $3.50 
Tfej'fl* moathp $1.85 

(■ Chlcage, by carrier — 

One vfj Ji .02 
Per waek .12 
Per month .60 

Iš the Ufcited States, outalde of Cbicago, by mail — 

One year $5.00 
81* rnonthti $3.00 
Three months $1.65 

1ŠPILDYKIME NORS VIENĄ UŽDUOTI! 
Dabar visi tik ir kalba apie Lietuvos 

Pasiuntinius ir apie Lietuvos Laisvės Pasko 
lą. Kur tiktai atsilanko garbingi svečiai iš Tė 
vynės, ten jus sutinka su ypatinga pagar- 
ba. Kur tiktai jie kalba, ten salės kupinai 
prikimštos žmonių. 

Trumpai tariant, šiame laikotarpyje 
Amerikoje gyvenantis lietuviai kalba tik 
apie Lietuvos Misiją ir apie L. L. P. Bonus. 
Det, juk, nepakanka gražiai kalbėti, nepa- kanka išreikšti savo jausmus ir velijimus 
Kalbomis ir eentimentais mes nepagerinsi- 
me Lietuvos ar lietuvių tautos padėties. 

Mes žinome iš paskutinių penkių me- 
tų prityrimo, kad Amerikos lietuviai yra 
nepaprastai gabus kalbėti, kritikuoti, gin- čvties, seimui šaukti, rezoliucijas gaminti, 
pagali»««. naujus sumanymus ar planus daryti... Taigi tais metais buvo sumanyta ir pradėta vykinti daug svarbių ir tautai 
naudingų dalykų, tečiaus viskas pasiliko 
daugiausiai pradinėj išsivystyme itadijoj 

Nebereikalo Lietuvos laikraščiai ir Lie- 
tuvos žmonės pastebi, kad, girdi, Amerikos 
lietuviai tik kalba, šaukia, aimainuoja ir! 
projektus ar rezoliucijas gamina, bet ne-j veikia tikre darbo, kurio vaisiais galėtų pa-l 
sigėrėti visa nuvarginta lietuvių tauta. J 

Štai priešais mus stovi viena svarbiau-j sių užduočių, kurios išpildymas turės pirma i 
eilę, reikšmę musų tautos ir tėvynės likime. 
—Čia mes kalbame apie suteikimą Lietuvai 
Paskolos. 

Visi mes šaukiame, kad trokštame Lie- 
tuvai ir savo tautai liuosybės ir gerovės ir 
kad esam^ pasiryžę viską padaryti, kad lik-; tai prisidėt savo daliini prie inkunijimo sa-j vo troškimų. 

Ir Štai Lietuvos valdžia—vardan mu-' 
&ų Tėvynės ir Tautos — atsikreipia j Ame-! 

-rikos lietuvius tiktai sa vienu prašymu, ku-' 
rį kiekvienas iš musų lengvai gali išpildyti.1 —Lietuvos valdžia prašc suteikti Lietuvai! 
o milijonus dclarių paskolos. Galima sa-J 
kyti, kad Lietuvių tauta daro paskutinius 
išmėginimus kaslink Amerikos lietuvių iš- 
tikimybės ir tautiškumo 

Suteikti Lietuvai tą paskolą — visai 
'.lengvas dalykas. Jei į ją pažvelgti giliau, ; 
tai tiesiog keista darosi, kaip mes galime 

: daleisti ir abejoti apie Laisvės Paskolos 
|>asisek;.mą- — Juk Amerikoje randasi apie f^750—850,000 lietuvių, kurie Amerikos val- 
džiai paskolino 76,000,000 dolarių. Taigi 
ar gali jie nepaskolinti savo Tėvynės val- 
džiai, savo tautai vos 5,000.000 dolarių? Jeigu Amerikos lietuviai nesuteiktų Lietu- 
vai reikalaujamos paskolos, tai jie užsitar- 

nautų amžino pasmerkimo, tai juos gali-1 
ma butų pavaidinti suakmenėjusiu lavonu,! 
o ne gyvu kunu 

Taigi pasisteLgkime išpildyti nors vie- 
ną užduotį... į 
ATGAL PRIE 12 VALANDŲ DIENOS 

Išstreikavus lygiai 109 dienas, nacio- 
nalis komitetas, suorganizavusis geležies ir 
plieno darbininkus, nupalsavo, kad darbi- 
ninkai gali grįžti prie darbo. "Veiklioji" 
plieno darbininku vajaus fazė pasibaigė. 
William L. Foster atsisakė nuo sekretoriaus 
komisininko vietos. Komitetas užreiškė, 
kad tuojaus prasidės "smarkus švietimo ir 
perorganizavimo vajus". New York Times 
pasakė, kad streiko nepavykimas ir jo pa- 
baiga ir besiartinantis numetimas Fosfcerio 
yra išteisinimu p. Gary. New York Call 
sako, antraip, kad "streikas nebuvo bergž- 
džias- .. Darbininkai per šitą kovą apturė- 
ję didelius laimėjimus. Jie pamatė kokią 
didelę galybę jie turi šitoj šalyj, kuomet 
jie eina išvieno.".... 

Visos tarpininkavimo pastangos buvo 
be pasekmės. Tarpbažnytinio pasaulio ju- 
dėjimo komitetas, atstovaujantis keturias- 
dešimts dvi protestonų bažnyčias Ameri- 
koje. gerai ištyręs streiku ir gavęs streiko 
komiteto leidimą vesti darbininkų reikalus, 
kreipėsi j teisėją Gary. Tas atsisakė maty-1 tis su jais kaipo tarpininkais streikuojan- 
tiems darbininkams, ar tiems, kurie nepa- 
tenkinti sugrįžo prie darbo, sakydamas, 
kad streikuojantieji darbininkai yra bolše- 
vikiniai radikalai, kurių jis nenori turėti 
pramonėj, o tie, kurie sugrįžo, esą patenkin 
ti. "Tartis nėra del ko. Nėra reikalo". 
Tai toks buvo Gary atsakymas komitetui. 
Amerikos bažnyčių federuotos tarybos ko- 
m it etas taipgi neturėjo pasisekimo sutaikyti j streiką. i 

Kugs. 22 d-, 1919 m. trys šimtai sep- 
tynio^dešimts tūkstančių plieno darbininkų 
metė darbą, kada teisėjas Gary atsisakė 
kalbėti su jais apie jų darbo sąlygas. Dau- 
gelis tų, kurie sugrįš-.v nuėjo atgal prie dvy likos valandų dienos, Septynių dienų savai- 
tės, dvidešimts keturių valandų permainos. 
Darbininkams neturint įmonės protestuoti 
prieš šitas sąlygas ir šnipų sistemai laikant 
užgniaužus darbininkų balsą teisėjui Gary, lengva pasakyti, kad jo darbininkai yra "patenkinti". 

Yra'pripažinta, kad plieno darbininkų j streikas buvo vedamas su mažiau fizinės 
prievartos, negu tas buvo daroma pirmiau- Vadovai buvo priešingi vartojimui prie- vartos ir nuolat ragino darbininkus klau- 
syti Įstatymo. Darbininkai gali palyginti 
savo pasielgimą viso streiko laiku su pa- sielgimu plieno ir visuomenės viršininkų. Darbininkai išmėgino savo stiprumą, pamatė stiprumą organizacijos. 

Antra vertus, darbdaviai pamatė, kad 
plieno pramonė nėra neįveikiama—kad ji galima suorganizuoti, kad galima iššaukti 
pasekmingą streiką. 

Visuomenė, nežiūrint to, kad įaikraš-1 čiai užtylėjo ir iškraipė žinias, kad dauge- i lyje vietų buvo uždrausta žodžio laisvė, pa-i matė aiškiau negu kada ligtol nelemtumą! tų sąlygų, kurios yra plieno pramonėj. Atsižvelgiant į visą šitą, sunku yra laukti, kad darbdaviai butų tiek akli ir ti- i ketų, jog šitie žmonės grįš prie darbo su at- sidavimu. Dabar galima laukti, kad jie 
supras ir pradės atsižvelgti j darbininkų reikalavimus* 

Pastabos- 
Iš vados. 

Kaip atrodo Rusija Ame- 
rikos laikraščiui. Japonijos 
diplomatas Okuma siūlyda- 
mas atnaujinti Anglų sąjun- 
gą su japonais, kuri baigiasi 
1921 m., sako: 

"Rusija su savo dideliu 
gyventojų skaičium, mažne 
200,000,000, gali patapti stip 
ria jiega. atsiradus dideliam 
vadui, kadir be Suomijos ir 
Lenkijos teritorijų- Laikino 
Rusijos susmukimo neužten- 
ka tam, kad Anglijos ir Ja- 
ponijos sąjunga butų berei- 
ks linoV 

O 

Washingtono laikraštis 
"Star" čia pastebi, kad Oku- 
mos žodžiai primena svar- 
biausios istorijos skyrių 
Francuzija po savo nelaimin 
gai istorijai virto stipria 
jiega. Atsiradusiu vadu. 
kuris padarė ją stipria, bu- 
vo Napoleonas. Jis labai 
tiko tai rolei. Jis buvo ga- 
bus ir turėjo išsilavinimą. 

Uždavinys iš pradžių tu- 
rėjo karinę išvaizdą ir jis 
buvo išlavintu kareiviu. To- 
liaus buvo reikalinga diplo- 
matija ir jis taipgi pasiro- 
dė diplomatu. Jis buvo toks 
gabus gariniuose ir civiliuo- 
se dalykuose ir jis tiek nu- 

veikė vienuose ir kituose, 
kad jo sugebumas nunešė jį 
su savim ir jis virto prakeiks 
mu savo šaliai ir pasauliui. 

Rusija gal,i turėti Napo- 
leoną užsimezgime. Ar ji 
turi jį, tai yra klausimas. Is- 
torija retai beatsikartoja to 
kiu jau budu- Vadas išva- 
duotojas esti pritaikytas 
prie šalies ir jos sąlygų, o 
siu dienų Rusija nėra pa- 
naši Napoleono laiko. Fran- 
cuzijai. Žmonės ir sąlygos 
yra visai skirtingi 

Vienok sugebus rusas, ga 
lintis nuveikti didelius daik 
tus ir norintis juos nuveikti, 
gali pasirodyti ir juos nu- 
veikti. Scena yra parengta. 
Laikas kaip-tik tam tinka- 
mas. Pasaulio irimas prasi- 
dėjo daugiau kaip penki me 
tai tam atgal; ligšio1 jis yra 
jaučiamas visur, o labiau-1 
siai Rusijoje. 1 

Jei atsirastų sugebus ru- 

sas,—suprantama, jis turėtų 
buti arba išlavintu kareiviu, 
tokiu kaip Napoleonas, ar- 

ba gimusiu kareiviu tokiu, 
kaip Cromwell- — Bet ką 
jis darytų? Kiek jam rei- 
kėtų laiko padartyi tvarką 
iš tos suirutės, kurią jis ras-i 

Tikra Tiesa apie Caro Nužudymą, j 
(Černiau (paduotas vertimas ru- 

Isų dbkumento, paimto iš' Mask- 
vos Komunistų laikraščio ''Frav-1 
da" meta šviesą ant dažnai da- 
t-.mo užmetimo V?:, laikraščiuose j 
bolševik.vns, kad ;'c šaltu krauju j nužudę carą ir jo šeimyną. Šitas 
dokumentas parodo, kad tą pada-! 
rė ne bolševikai, o jų politiniai1 
priešai, kad diskreditavus tarybų 
valdžią. Jachoutov, kuris buvo 
kaltas už šitą prisaką, matomai, 
įsigavo augšton tarybų vieton ty 
čia, kad gavus progą padaryti ši-j 
tą klastą, bet antgalo ji susekė 
ir jis tapo nubaustas. Jachontov 
priklausė prie kairiųjų socialrevo 
liucionierių, kurie buvo skaitomi 
klastingiausiais bolševikų prieši- 
ninkais. Šitos pačios partijos! 
nariai panašiu budu nužudė gra- 
fą von Mirbachą, už ką talkinin- 
kai kėlė juos j padanges). 

* * * 

Revoliucinis tribunalas, pirmi- 
ninkaujamas dr-go Matvejevo, 
po dviejų dienų nagrinėjimo, už- 
baigė savo darbą nagrinėjimo 
užmušimo buvusio caro Nikalo- 
jaus Romanovo, jo pačios Aleks- 
andros; jų diukterų Olgos, Ma- 
rijos ir Anastazijos ir įvairių 
asmenų buvusių su jais. 

Ištyrimai parodė, kad viso bu- 
vo užmušta 11 žmonių. Kaltina- 

jmųjų buvo 28; trys jų, Gruzinov, 
|Jaclu>nW ;r Mal'itin buvo Ek.i- 
jterinfourgo tarybos nariais; dvi 

I Marija Apraxima ir Jelizaveta 
į Mironovą, moterys, kit" visi sar- 

j gybos viršininkai. 

I Po ilgo atkdausinėjimo liudinin 

įkų ir kaltinamųjų apturėta pilnas 
; užmušimo paveikslas. Buvusis 
caras ir kiti tapo nušauti pagal 
sustatytą pajuokimui pieną. Svar- 

jbiausis kaltinamųjų 'buvusis Eka- 

terinburgo tarybos narys, Jac-Į 
hontovas, prisipažino, kad užmuši- 
mas 'buvusio caro šeimynos bu- 
vo suorganizuotas diskreditavi- 
mui tarybų valdžios nafudon kai- 
riųjų socialrevoliucionierių, prie 
kurių jis priklausė. Pagal Jac- 
hontovo liudijimą, buvo bandyta 
-Nikajlojus Romanovas nužudyti 
jam 'būvant Tobolske, bet del 
sargų sargumo negalima buvo 
išpildyti to pieno. Ekaterinbur- 
ge, kilus suirutei tarp tarybos 
viršininkų besiartinant prie mies- 
to čeko-slovakams, jis kaipo ne- 

tikėtas komisijos'" pirmininkas, 
paliepė sušaudyti caro šeimyną ir 
tuos kurie buvo su ią. Jachonto-j 
vas pakaki, kad ii-- Luvo prie su-Į 
šaudymo ir prisiC* nė atsakomybę, 
bet neprisidėjo prie apvogimo p"> 
sušaudymui. Jachontovas liudy- 
damas ypatingai pabriežė kaipo 
paskutinius Nikalojaus Romano- 

j vo žodžius: "Už mano mirtį ma- 
no žmonės prakeiks bolševikus". 

Kiti kaltinamieji, tarp jų ir 
Gruzinovas su Maliutinu, sakė, 
kad jie nežinojo apie Jaehontovo 
klastii ir kad jie pilelė jo prisaką. 

Po skundavedžio ir ttrisinamo-' 
sius įpusės kailbų, tritounalas ra- 

do kaltais užmušime buvusio 
caro šeimynos ir kitų tik Jachon- 
tovą ir nuteisė jį sušaudyti. Gru- 
zifiovas, Maliutinas, Apraksima, 
'Mironovą ir 9 raudonieji sargai 
atrasta kaltais apiplėšime aukų 
ir taipgi nuteisti sušaudyti. Li- 
kusieji tapo paliuuišuoti. Ant ry- 
tojaus nuteisimi'i tapo išpildyt'. 
Trjfounalo nusprendimas yra ge- 
riausiu priparodymu to, kad ta- 

rybų valdžia kiek galėdama sten- 

gėsi susekti ir nubausti tuos, ku 
rie buvo kalti šitame nesąmonin- 
game žudyme. 

Laisvė Svarbi Mažijji! Tautų Augimui, j 
! Susinėsimo laisvė suteikia tau- 

* 
tai geriausią garantiją nuo eko- 
nominio pavergimo. Šita lais- 
vę didžiumoje priklauso nuo ša- 
lies geografinės padėties. Tinka- 
ma geografinė padėtis viena iš- 
aiškina padėtinę ekonominę ir 
kultūrinę evoliuciją tokių mažų 
valstybėlių kaip Danija Olandi- 
ja ir Belgija*. Nežiūrint to, kad 
jos čia pat šalę galingų ir puo- 

lingu šalių, tokių, kaip Vokieti-' 
ja, jos negali pavergti jų eko- 
nominiai. 

Laisvas susinėsimas su visų 
pasauliu pagelbėjo toms mažoms 
šalims ir užtikrino joms ekono- 
minę nepriklausomybe nuo kai- 
myninių tautų ir jų kulturinj besi- 
vystymą. Mažos šalys, ypatingai 
•kuomet jos susideda >iš/ vie- 
r.o tautinio elemento, neturi rei-1 

tų? Su kuo jis pradėtų ka- 
rę, prasimušęs i viršų? Su 
kuo jis dėtųsi? — Jis butų 
rusas, su rusų palinkimais, 
ir pamėgimais. Jis visai 
nebūtų panašus į Wash- 
ingtoną, kuris tenkin- 
tųsi įsteigimu valdžios. Jis 
norėtų vesti ją, ir vesti pat- 
sai, rusišku budu. 

Rusija, kaip visos šalys— 
pripažįsta savo dabartinėj 
padėtyj yra pavojum pašau- 

liui. Bet kiek didesniu pa-j 
vojum ji virstų, jei koks did 
vyris pasirodytų ant arklio 
ir jotų ant dabartinės suiru 
tės tvėrėjų ir palaikytojų; o 

paskui — jodamas suvieny- 
tų ir apginkluotų Rusijos! 
turtų priešakyj, užsimotų 
parodyti save, kuo jis yra? 
Taigi neįstabu, kad senas , 

japonų diplomatas nori, kad 
jo šalis atnaujintų savo su- 
tarti su Anglija- 

kalo, nei priežasties užpuldinė- 
jimui ir gali pašvęsti visas savo 

gyvastines energijas auklėjimui 
dvasinių ir politinių ypatybių. 
Todėl nėra tos mokslo šakos, 
kurioje mažosios tautos neturė- 
tų svarbias intekmės. Užtenka 4 

nurodyti j skandinavų ir belgų 
raštininkus, olandų ir belgų dai- 
lininkus ir į visus posiekius mo- 

kslo srityje, kurie randasi tarp 
mažųjų tautų. 

Niekur vienumo idėja visai žmo- 
nijai neklesti taip gausiai, kaip 
tarp mažųjų tautų, jos, Berns- 
teino žodžiais 'betariant, yra ra- 

miomis kulturos salomis, apsiaus- 
tomis neramių vandenyno vande- 
nų, didžiųjų atkarių kaimynų. 
Laisvas kooperatvvis išsivysty- 
mas ekonominėje ir kulturinėje 
djrvose nėra pasiekiamas, kol 
yra didelės imperialistinės tau- 

tos. Kiekviena jų stengiasi pa- 
tapti užtenkama pati sau, o ne- 

įstengdama to atsiekti ramiu bil- 
du, imasi prievartos. Iš to atsi- 
randa priespauda ir persekioji- 
mas mažesniųjų tautų; besisten- 
giant prašalinti tautinius skirtu- 
mus; prašalinti tautinį kitų tau- 

tų individunią padaromą kuodi- 
clžiausia žala patiems kultūrinio 
besivystymo pamatams. 

.Antra vertus, mažosios tauti- 
niai vienodos šalys paties -buvi- 
mo yra verčiamos palaikyti gy-t 
vus susinėsimus su savo kaimy- 
nėmis šalimis kulturos ir eko- 
nomijos srityse. Mažosios tau- 
tos savo politinės nepriklauso- 
mybės apsaugojimui reikalauja 
laisvės ir vystymosi užtikrinimų. 

Palygina Airiją su Lietuva. 
Taigi pasiremiant visa tuo ir 

atsižvelgiant į ilgai iškentėtą 
priespaudą, po kurios seka lai- 
mingas nepriklausomas gyveni- 
mas: atsižvelgiant j Airijos ir 
Lietuvos geografinę padėtį su. 

priėjimu prie juros, į jų materia- 
lį kulturinį šios dienos atsiginimą 
ir j vienbalsiai priimtą "laisvų 
tautų'' principą, šitos dvi tau- 
tos nori ir teisingai reikalauja, 
kad visos Airijos ir Lietuvos da- 
lys. kenčiančios priespaudą nuo 

didžiųjų kaimynų, gautu teiso 
buti laisvomis ir nepriklausomo- 
mis šalimis, kur žmonės laimin- 
gai galėtu sekti jiems pridera- 
mais gyvenimo tikslais ir turėti 
visokiiis pragumus pilnam išsi- 
rystymiui, jų pačių ir žmonijos ir 
apskritai žmonijos pažangos nau 
iai. Jeffersono žodžiais tariant: 
'Mes laikome šitas teisytbes aiš- \ 
!<iai aiškiomis — kad visi žmo- 
įės yra sutverti lygiais; kad jie 
rra apdovanoti savo Sutvertojo 
tam tikromis ueatmainomomis 
teisėmis; kad tarp tųjų yra Gy- 
vastis," Laisvė ir j ieškojimas lai- 
nės". Me^ tikime Amerika, nei^g 
ii stoja už laisvę visiems žmo- 
įėms ir visoms tautoms;,ir kaip 
iidėji motina, peni ir dengia tan- 
as. negalinčias maitintis ir ap- 
iidengti pačios save. 

C. T. Gedvvell, C. S. V. 

Pasekmingas žygis.; 
■ ■ Į. 

t X miestelį, kurį mušu kuo- 
pa t»vėjo pai.hti nuo priešo, pa- 
siliko apie keturis varstus, iiai- 
'gėsi naktis. Dangus ir žemės 
paviršiu kvėpavo rustumu. Pa-į 
kilę3 paryčio vejas, šiurkštus, ne- 

malonus, vijo tamsius debesius 
iš šiaurės vakarų į nežinomą ša- 
ilj. Viršuj mus sliukclami debe-' 
siai, r dos, norėjo prabilti, kad 

4 tbutunie atsargus, ries priešas jau 
paptu mūsų artinimasi. Debesys, 
kurie slinko 'priešo pusėn atiodė, 

■ laryturn, mus išdavė. 
Mums besikalbant apie savo 

užduoties atlikimą, sugrįžo vic- 
jv>s kareivis iš pasiųstu prieša- 
kiu žvalgų. Jis pranešė, kad nuo 

krMŽkclio [ N miesčiuką nuimta 
9 priešo sargyba ir nutrauktos te- 

lefonu vielos. Toks žvalgų vei- 
kimas visus labai padrąsino, 

r Kadangi miestukas buvo dar 
toloki ir be v nuimtos sargybos 
priešo pastebėta, tai traukeme 
pirmyn bt.riais: trys plentu, o 

vienas dešiniajame sparne, šun- 

takiais per laukus, per balas. 
Kol priešas tylėjo, visi žengė 

pirmyn kaip tai iijMr«įsiai, netvir- 
tai. Būrys, ėjo dešiniuoju spar- 
nu, pasiskubino užpulti priešu, 
nieko mums nepranešęs. Mes j 
staiga užgirdome smai' y šaudy- 
mą. Visame miestelyje šūviai 
virte užvirė. Mūsų kareiviai su- 

bruzdo. Visi piadėjo veržte verž 
tis pirmyn, kad greičiau susidu- 
rus su priešu. ^ 

Nors priešo kulkų zvimbimo 
nesigirdėjo, bet būriais plentu j 
žengti pirmyn Int'vo pavojinga.! 
Pasiskubinome įeiti į klonį ir su-į 
stojome. Ligi miestuko pasili-į 
ko apie du varstu. Musys jati 
'buvo prasidėjęs ir mums reikėjo 
skubintis, kad nepražudžius sa- 

vo draugų, kurie jau, susitikę su 

p/iešu, kovoj- l"/.girdę« savo va-1 
do paskutinius prieš m u šį žo- 
džius: — Vyrai žengkime drąsiai 

i pirmyn, atmindami, kad ten ląu- 
kia mušu broliai, sukisti kalėj i- 

įme. Mes turim juoš paliuosuoti 

iš priešo-nagų.. U dabar —gran- 
dinė! — visi akies mirksnyje per 
kalnelius, per kionis, issiiesem 
grandinėm 

Alus u grandinė nepaisydama 
priešo šaudymų, slinko pirmyn į 
miestelį. \ iena jus dalis kilo ir 
bėgo pirmyn, nežiūrint r.ei kloniu, 
nei kalneliu, kita gulė; toji griu- 
vo — kita kilo ir bėgo. Atrodė 
tartum banga, pakilus viduryje 
juros, tai apvirsdama, tai vėl pa- 
kildama, bėgo prie krantu, kad 
užlieti juos'. 

Žiūrint į mušu kareivių žygia- 
vima, be abejonės, buvo galima 
tvirtinti, kad priešas neatsilai- 
kys. 

Mes dar nešaudėme. C) priešas 
tarytum padūko. Tame jų Šau- 
dyme jautėsi priešo nerviškumas, 
nepasitikėjimas savo jiegomis. 

Laukuose vien s "jo: — 

Pirmyn, neužbėkit, nesispieskit 
vienon kp*von. 

Taip bežengdami prisiartinome 
prie miestelio. Jau buvo girdėti 
pnešo kuhtŲ zvimbimas. Tuomet 
ir mes atidengėme ugnį, rieper- 
stodairi) slinkti pirmyn. Nuo kai- 

nelių aiškiai matėsi susikuopa- 
vę priešo kareiviai ir galima bu- 

: vo spėti, kad jie rengiasi trauk- 
tis miestu gilumom 

Priėjus arčiau ir surikus: — 

\ alio! pirmyn į miestą! — prie- 
šas neišturėjo ir ėmė trauktis 
iš priešakinių punktų. Keliomis 

! minutėmis praėjus, mes įsiver- 
Įžėm miestelin. Užduotie? .dalis 
hbuvo atlikta, liet pasiliko atlikti 
j .... ; ... 

, pavojingiausias žingsnis — įeiti 
!į miestelio vidurį. O tas buvo 
galima tik perėjus vieną iš dvie- 
jų tiltų. Prisiartinę prie vienio 
tilto, metėme keletą gra- 
natų, kurių perkūniškas trenks- 
mas (galutinai pakirto priešams 
nervus. Pasinaudodami tuo, mes 

šokome prie tilto, norėdami per- 
eiti, bet staiga užpakalyj mūsų 
kas tai suriko, kad iš dešinės pu- 
sės matosi priešo kareiviai. Tie 
žodžiai visus sulaikė šioje tilto 
pusėje — nieks nesijudino pir- 
myn. Bet netrukus paaiškėjo, 
kad ten mūsiškiai ir vėl grįžo 
pirmutinė drąsa. 

Valandėlę užtrukus, mes \ėl 

[šokom prie tilto ir perėję jsiver- 

žeme miesčiuko viduriu... Prie- 
šas nustojo vilties sulaikyti niu- 

; sų veržimąsi ir tik bėgiojo iš 
[gatvės j gatvę daugumoje be- 
į veik su visu neatsišauidydamas. 
Pačiame centre visgi jie manė 

'.priešintis, 'bet užpulti keliu mu- 
1 su drąsuoliu, paliko porą aukų 
i nukautais ir pasitraukė. Tuo 

|tarpu mūsiškiai atlupo kalėjimą 
ir paliuosavo daug musų karei- 

j vių ir civiliu žmonių. Paliuosuo 
tieji, išbėgę rinkon, ėmė šaukti: 
"Valio! Lai gyvuoja Lietuvos 
kariuomenė! Lai gyvuioja Lietu- 
va"! Priešai susispietę prieš sa- 

1 
vu štabo rumus ir užgirdo tren- 

ksiu in-gą šauksmą "valio" bai- I 
siai išsigando. Jie manė, kad 

I miestan įsiveržė didelis musų ka 

jriuomenės skaičius. Ištikrųjų gi, 
iškart įėjusių miestan musų ka- 

reivių buvo labai maža. Per til- 
ta perėjo nedaugiau dešimties: 

i žmonių. Iš jų šeši nuėjo į mies- 

Jčiuko vidurį o keturi gatve į pie- 
tus. Dauguma buvo pasilikę už 

j upės. Jei priešas nebūtų buvęs 
'taip išgasdintas ir išmuštas iš 
1 

I vėžių tai musų drąsuoliai butų 

arba .paguldę savo galvas, arba 
pakliuvę priešo naguosna. 

Nuo štabo priešas susikraustė 
šventoriun, kur rengėsi gintis. 
Bet užgirdęs suvisu arti šaudy- 
mus ir granatų sprotginuas, metė- 
si bėgti kur kam pakliuvo: viens 

i kito kuoneužsmaugė, susiveržė 
tarpvartėse. 

Bevcit per pusvalandį nuo pra 
džios mūšio, miesčiukas buvo pa 
liuosuotas iš priešo. 

Išvijus priešą iš miesto, lietu- 
viai gyventojai ipasipylė gatvėse 
pasitikdami mumis su gėlėmis ir 
padėkos žodžiais už įsliuosavima. 
Džiaugsmo ašaros, negalėdamos 
užsilaikyti akyse, riedėjo per jų 
veidus. Matant tas ašaras norė- 

josi, kad ir pragaran vytis prie- 
šą. Bet neilgai žibėjo jų akyse 
toji džiaugsmo ašara. Paaiškė- 
jus, kad priešas mano daryti 
kontr-ataką, o pas mus pasiliko 
suvisu maža šovinių, buvo waky- 

jta kiek palaikius miesčiuką, kad 

norintieji gilėtų išsikraustyti, 
trauktis atgal. 

'lai sužinoję lietuviai gyvento- 
jai pradėjo 'apleisti miestelį Bet 

daug buvo tokiu, kuriuos gyveni- 
mas supančiojo savo vargo pa.11- 
...... 1 

čiais ir jiems reikėjo pasilikti. 
13džiaugsmo ašara pasikeitė kar- 
čia, sunkia likimo ašara. 

Gaila buvo apleisti savo tau- 

tiečius, bet reikėjo. Xes vieno 

žmogaus ašara niekas prieš visos 
tautos ašaras; siekia vieno žmo- 

gaus — niekas prieš visos tau- 

| to > sieki. 

j Jrcit paėmėm miesčiuką, bet 
greit ir apleidome. Bet dH.ciės 
šio musų žygio pasekmės. Visu 
pirma bu\*o paliaiosuota daug 
mušu kareivių ir \ ienas karinin- 
kas, daug civiliu žmonių; paimta 
buvodaug visokių daiktų. Svar- 
biausia gi, parodėme priešams, 
ką gali mus kariuomenė. Toks 
neskaitlingas musų Narelis pri- 
vertė septynių šimtų žmonių >kai 
čiaus priešą apleisti miestą, pali- 
kus apie 70 sužeistų ir nukautų\ 
Ir,gal nevieną kart pakilęs priešų 

[apetitas eiti musų žetnėn, nyko 
prisiminus narsų musų kareivių 
puolimą. P. Kalikauskas. 

("kar. ž.") 
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kurit atvežė visiems Lieiuviame pasveikinimu iš muaų Brangios Tėvynės. 
Priėmimas Mi».:os atsibus 

PETNYČIOJE, VASARIO-fEBRUARY 20 d, 192Cm. 
Prasidės 7:30 valandą vakare. 

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETAINEJE, 
(Bridgepore) Chicagoje. 

PribunanCloje Misijoje yra p. J. Vileišis, Majoras žadeikis ir kun. J. žilius. 
Jeigu nori išgirsti ir pasisveikinti su Lietuvos Valstybes Pirmąja Misija, 

nusipirk tikieta iš kalno. Inžanga visiškai mažutė, tiktai del padengimo iškasčių. 
Bus pritaikintu labai mandagus pasveikisinias svečiame ir taipgi trumpas-artig- 
tiškas programas Vaikai visiškai nebus įleidžiami. KOMITETAS. 

Dalyvaus Lietuviai Kareiviai. 

TIK1MTUS GALIMA GAUTI SEKANČIOSE VIETOSE: Lietuvių Darbininkų Sąjunga, 5H)1 W. 33-rd Street. 
Lithuanian American Information Bureau. 3114 So. Halsted Street. TJniversal State Bank, 3252 So. Halsted Street. 
švento Jurgio Klebonijoje, 32-nd and Auburn Avcnue. Ir nuo Priėmimo Komisijos. 

2>ailė ir ^Dailininkai. 
MYKOLAS FOKIN. 

Kam teko matyti Mykolą Fo- 
kiną, tas matė pasaulio didžiau- 
sią šokimo genijų. Nors jis ne- 

inkvėpė jokiu doros kėlimo va- 

ju, kaip kad Maeterlinck, vienok 
jo nuopelnas grožei tiek pat yra 
didelis, ir galu gale turi didesn„ 
reikšmę. Kuomet belgų poetar. 
'buvo užimtas pripildymu ūksmin- 
gų kuralijų bejausmėmis lėtė- 
mi^, kurios krutėju lyg l,okiiv.ne 
sapne, o kurių katba 'buvo dar 
neaiškesne ir už jų tylą, tai ru- 

sas tvėrė* gyva? lėKs, indiuda- 
tnas jų ne-byliam menui iškalba 
viršijančią žodžių iškalbu. Kuo- 
met šokėjystė tarytum, pasie- 

^ kė savo augščiausią išraišką ita- 
lu "balete, paprastai veditianiatue 
"šokimu ga'ais pirštų'', su jo 
smulkučiais žingsneliais, bepras- 
miais stypčiojimais ir formos pa 
(veikslais, tai I;okmas, tuomet bu į 
damas caro imperinio baleto mo- 

kyklos peivlėtiniu keitė jj j rit- 
minę, novs ir kūnišką, lyros ir 
dramos upn išraišką. Apturėji- 
mui pasekmių jis skolino iš vi- 
sų „ienų. Jis pirmutinis n t metė 

tuščią pietinę muziką' ir pa- 
keitė ją L is veikalais, kurie bu- 
vo ryškesni savo budu ir kurie 
lengvinus davės aiškinti, Jei jis 
negalėjo surasti libretos (operos I 
žodžių), kuvi jam tiktų, tai jis 
j>ats ją pasirašė. Ir su pagalba 
Leono I'aksto, kuris tuomet bu- 
\y. scenos dailininku. Petrogrado 
operai, jis galiaus sutvėrė tą muk 

zikos, spalvos ir "itminės panto- 
mimos sintezę, kuri yra žinoma 
kaina rusu baletas — tą meno 

formą, kurioj, tarytum, visas j- 
vaizdinis Rusijos gebšnumas su- 
sikrovė. 

t 

Sprendžiant .pagal aklumą r 
senai atspaustą Xevv Yr»rko 
Times'e Fokino tveriamieji meto- 
dai turi buti labai nepaprasti. 
Sulig tuoju (pranešimu jis pasa- 
kęs: 

"Aš dirbu lygia; taip, kaip 
skulptorius. Aš žiuriir į mokini 

j^ar Į sudėty baletu ! aipo j didelį 
šiurkštaus murmulo šmotą. Ma- 
no valia yra mano kujeliu; ma- 
no idėja yru mano kaltu... Aš 
išstudijavau žmogaus kuną taip, 
kaip chirurgas. Aš pažįstu ju- 
dėjimą ar ilsimą principą ir kiek: 
vienos gįslo' raumens •'aulo 
jieg-:/ / * priverčiu kūną susilie- 
ti mano svajonės kriesan (for- 
mon). AŠ neapsistoju tolei, kol 
aš nepasiekiu tobulumo. Ir kuo-' 
met. aš užbaigiu savo Mordkiną, Į 
ar -savo Pavlovą, ar savo bale-1 
tą. tąsyk aš atidengiu ji pasaulio j 
akims... Tokiu budu aš dauginu 

save savo tvariniais. Alano šo- 
i 
kiai ir mano šokėjai, tai vis Fo- 
kinai." 

Ir šitais visais "Fokinais" — 

.Vižinskiu, Mardkinu ir Bolmu, 
Pavlova ir Lidija Lopukova — 

Fokipas gal bus atmenamas Ame 
rikoje, kadangi jis reikalam ja to- 
kios negirdėtos sumos už jo pa- 
ties vaidinimus, ką jų, beabejo- 
nės, Ibus maiža. Išpildant žvil- 
gsniu, sunku jis apkainuo- 
ti tiems, kurie matė ji tik pasku- 
tinias laikais. Nižinski ir Mord- 
kin rodos viršija i j poezinc gro- 
že ir ritminiu įvairumu; nors 

1 Mordkin labiausiai panašus j ji 
stiliumi ir kuno sudėjimu. Bet 

Įatmxlu šitie vyrai, kuomet jie Vj 
vo čia, bu-vo jaukesni negu Fo- 
kin yra šiandien; labai gali buti, 
kad jo raumenys sustingo. Vie- 
nok, sį rendv-iant vien .pagal jo 
jfvąizdinę ugnj, kokią jis paro- 
dė ispanų šalyje Pa*deros ar 

Bakchuse, jis, be abejo, stovi au- 

gščiausiai papasakojimo, vaizdų 
sužadinimo, ar upo sukėlimo me- 
ne su žmogaus kuno pagalba. 

Podraug negalima ignoruoti 
V'eros Fckinienės, jo pačios ir 
jo mokinės, kuri dalyvauja čia 
jo programe. Išvaizda ji reiškes- 
nė už Pavlovą.; Gulby, nors pa- 
gal formą nėra taip menka, ji 
spirte spiria daryti palyginimą 
prie tos dailininkės, kada ji vai- 
dina Mirštančią Gulby. Bet Ve- 
ra Fc' inienė turi nematytai gra- 
žias rankas ir kuomet j* panau- 
doja jas Gulbės mirties kančio- 
se, ar plazdena jomis ineidama, 
tai tas priduoda jos savotumui 
tokį aštrumą ir gyvumą, kurie 
daugiau negu atsveria nepapras- 
tą Pavlovos meno puikumą. įPIaz- j 
damos rankos taip priduoda ža- 
vėjimo vaidinant Cliant d'Au- 
tonme. kur jos primena nuvytu- 
siu lapu kritimą; žiūrėdamas j 
jc., vaidinimą, matai, kad poezi- 
ja netik žodžiais yra išreiškia- 
ma. 

i »et gulų gale abudu Fokiniai j 
rtidžiausj mena parodei s'-vo liau- 
dies šokiais, budindami rusų kai 
miečio bvtdą ir tipą. Šokyje "Aš 
šoku su uodu", kaip jj šoka 
Fokinienė, apsireiškia visa Mu- 
sorskio skiėjo ironija. Lopšinė, 
kur Fokin savo šviesiu peruku 
sr udi/.ia ant .siv'olo, nukoręs gal- 
vą tarp kelių, o jo pati, taipgi 
kaimietės rubuose vaikščioja ten 

r atgal, 'bebandydama užmigdy- 
ti ku-dikj ant rankų, yra tiek 

pat realistinė kaip ir skyrius iš 
Tolstojaus veikalo. 

(Iš "Naation".) 

Influenza. 
Grjžtančioji 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- 
mą?, skaudėjimas strėnų, ikaudėjimas, gah aa ir rumenų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės, 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsoiių, vartodami 
vieną alį ir tris alis šilto vandemojeigu kartais jaustumui šaltį 
arba karštį, imk Severos Plotkelss nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol'viduriai nepTasiliupsiuos: 
Rcdykis ir dengkįs šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau į vieną 
dieną, pašait'c daktarą ir laikykis prieš tą įsakymu: Šios gyduo- 
lės prigelhės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valome visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse. sekančiomis kainomis: 

Severas Antisepsol 35 centai ir2 centai taksu: , 

Severa's Cold and Grippe Tablcts 30 centų ir 2 taksu: 
Severa's Balsam for Ltmgs 2$ ir 50 centai ir 2 cent taksu: 

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

Vokiečių Bermontininkams 
Išsikrausčius. 

Vakar Šauliu Sąjungos Valdybos 
bute atvykę iš bermontininkų fron- 
to šauliai darė savo pranešimų apie 
šauliu .partizanų darbuote 'kovose 
su vokiečiais bermontininkais ir 

jiems iš Lietuvos ibesikraustant. Fra 
ik iiinas buvo bt galo Įdomus pa- 
aiškintas dokumentais, faktais ir 

tęsėsi 3 valandas- Labai gaila, kad 
nei musų valdžia, nei visuomenė- 
nežino ir negirdėjo, kaip kovojo ir 

gynėsi žmonės nuo 'kryžeivių. Kiek 

vienas žmogus buvęs partizanas; 
kita davatka atlikusi tokį žygį, kad 

patys karžygiai jai pavydėtų. 
Kada prelengentas ėmė pasakoti 

apie tai, kaip vokiečių bermontinin- 

kų štabas Šiauliuose yedos su par- 
tizanų štabu derybas dol kapitulia- 
cijos- sutikdamas mums palikti vi- 

Įsus sandėlius, visa turtą ir tik pra- 
šos iš 140 garvežių duoti jiems 2. 

ir iš 8 >0 vagonų 30c ir pirmu eša- 
lonu išlysti Bermonta Ovalovą ir 

Kurliandijos baronus, — vienas šau 
lių klausytojų pradėjo šaukti: "Cla- 

1 na- gana! — nebedraskykit mums 

širdies".... 

Pasakojo, kaip kokiomis pastan- 
gomis gynę ir atgynę Gubernės san- 

dėlius, Šiaulių vagonų dirbtuvę i" 
kaip laukę ir kvietę eiti ir tik eiti 

mūsų armiją.... 
— Žemaičiai vergai daugiau nie- 

kuomet nebebus, — baigė kalbėto- 

jas, — pavarys* kai prakiurs ežerai 
ir upės, parodys aikštėn jų darbus. 

Dauguma klausyt jų apmaudu 
virpėjo. Nieko stebėtina, kad ir že- 
maičiai- skaitydami laikraščiuose 
oficialinius pianešimus, nebesuval- 
do savo jausmų ir žodžių. 

lie abejojimo, šitoji vokiečių ber- į 

montininkų epopeja įrašys j Lietu- 
vos istoriją dar vieną kruviną lapą- 
apvainikuos ąžuolų vainikais mūsų 
narsią kariuomene ten. kur jai leis- 
ta buvo veikti; [kainuos partizanų I 
žmonės ir cinikuos ne vieną VirJ 
šunėse asmenį, kurs tokiu svarbiu Į 
laiku- tokiu momentu nepasižino su Į 
savo žmonėmis- 

i Reikia tikėti, kad mūsų valdžia, 
(iš tos visos epopejos sudarys ii pa- 
rašys tani tikrą '"knyga" iš kurios 

į sems ir ateinančios kartos. 

GENERALINIO ŠTABO PRA- 
NEŠIMAS. 

1920 m. 1. 3- ir 4. 

Visuose frontuose ramu. I 
# \ ! Generolas Leitenantas Nastopka- 

Ap\aikščiojimas Lietuvos Nepriklau- 
somybes šventės Bridgeporte 

Lietuvos nepriklausomybės dien;j, 
vakario 16 tl-, brklgepottieclai šven- 
tė Mildos teatre. Šitos šventės su 

dideliu intertlpimu laukė visas Urid 
geporto lietuvių naujokynas ir, su- 

laiskę jos, daugumas neg'avo jos 
pamatyti dcl vietos stokos teatre- 
Ir nestebėtina. Tokia istorine šven 

tt ir su tokiu turiningu jos ap- 
vaikščiojimo programų, kiekvie- 
nam norėjosi pamatyti. "Birutė" su 

jos statomu vienų be galo peikiamu, 
kitų tiek pat giriamu p. Šimkaus 
"Išeiviu", ir Lietuvos Misija su ne- 

kantrybe laukiamomis iš jos išgirs- 
ti žiniomis apie Lietuvy, traukte 
traukė visus. 

Ir visi, kurie turėjo laimes buti 
šitame apvaikšeiojime, ėjo namon 

visai kirais žmonėmis: linksmi, pil- 
ni džiaugsmo, ir pasitikėjimo, ku- 
pini naujų vilčių, naujos energijos 
ir 'pasiryžimų — grižo namon visai 
kitais žmonėmis- Šitą permainą pa- 
darė juose "Išeivis'' ir p. J. Vilei- 
šio indoini, atvira—be jokių gražby 
lystės' puošmenų .kalba. 

P-iio Šimkaus veikalas "Išeivis ", 
nors jo *orma ir neatsako savo tu- 

riniui : pagal turinį veikalas yra dra- 
ma, o pagal formą, operetė, bet jis 
gyvai ir teisingai atvaizdina tain 
likrus lietuvių gyvenimo šešėlius 
čia Amerikoje ir ten, Lietuvoje, ir 
gabiai perstatyta po musų akių žmo 
nių prisirišimas .prie savo krašto, 
kurį vadiname tėvynės meile.... 

Šituo žvilgsniu "Išeivis" yra pil- 
nu pasisekimu ir tie, kurie vadina 

jį "Nelemtu Išeiviu", tik intartį už- 

traukia ant savęs, kad jie peikia jį 
iš pavydumo. 

Šituo žvilgsniu "Išeivis" yra pil- 
I nu pasisekimu ir .p. Šimkui garbė 
uz tai, kad jis pirmutinis parašė to- 

kį veikalą, kuris l»e u/gavimu, gy- 
vai ir mokančiai kritikuoja musų 
gyvenimo silpnybes. 

"Išeivis"', tinkamai išpildytas, su- 

judina klausytojus-iki pat gilumos 
širdies. Ciruticčiai-gi, kurie pasta- 
tė ji, yra tikrais sceno- artistais. Jų 
vaidinime sunku rasti priekabė, kad 
ir nenuolaidžiausiam kritikui. Visi 
aktorių pasijudinimai yra gyvi, na- 

tūraliai ir pilnai atitinka tems ro- 

lems, kurios yra vardinamos. Sto- 

nis, Jono rolėje, yra tikras tipas 
' Lietuvos jaunikaičio, kuris siekiasi 

prie šviesos ir laisvės visa energi- 
ja ir atsidavinuv; ;o motina — Sta- 
niuiiutė, tikr*a Lietuvos duktė su vi- 
sais geraisiais savo motiniškais pa- 
linkimais. Ir tą patj reikia pasakyti 
M. Rakauskaitei, Jono sužiedoti-^ 
nes rolėj; A. Micevičių, vado rolė- 
je; JenČin—amerikonu; M. Zolpie- 
ng—senutę; S. Suolienę—moterį su 

dviem vaikais ir visus kitus. Išėmi- 
mą reikia padaryti jei bent K. Yai- 
tiuškai, žydo rolėje, kuris, nežiūri 
gero vaidinimo kitų, sugebėjo at- 

sižymėti nuo jų savo artizniyi. Tai- 
gi įspūdis, kurį birutiečiai padarė į 
publikrr, buvo gilu.s ir sujudinantis 
Šitą įspūdį dar labiaus padidino ar- 

tistų stiprus ir gerai išlavinti bal- 
sai, kad jie giedojo šulo, duetą, 
ar chorą. Neturiu reikalo minėti, 
•kad savo balsais ypatingai atsižy- 
mėjo Stogis, Rakauskaitė ir Sta- 
niuniutė. 

Taipgi, padarymui briilgnortiečiu j 
apvaikščiojimo vasario 16 d., tin-1 
•karna Lietuvos nepriklausomybes 
pasiskelbimo švente, užteko vieno 
p. Šimkaus "Išeivio", .pastatyto 
''Birutes" artistu. Bet šitos šventės 
reikšme ir svarba dar labiaus padi- 
dėjo nuo p. Vileišio kalbos- Susi- 
rinkusieji Mildos teatran ypatingai 
troško pamatyti Lietuvos abtovus 
ir gyvu žodžiu išgirsti nuo jų apie Į 
dabartinę Lietuvos padėtį. 

Ir tame jie neapsivylė. P-rias Vi- 
leišis be jokios agitacijos, be jokio 
perdėjimo ar slėpimo ko, papasa- 
kojo jiems visą, ko tik jie troško 
žinoti. Jis gyvai ir aiškiai papasa- 
kojo, kokius vargus teko pergyventi 
musų broliams Lietuvoje po vokie- 
čiu, po taip vadinamais l>olševikais, 
kurie i šl ik r 11 jų buvo tik senosios 
rusų biurokratijos likučiais, išnau- 
dojančiais žmones taip pat, kaip ir 
pirmiau, tik iš kito galo; kaip iptas- 
kui bermontininkai po rusų šalinin- 
kų skraiste rengėsi užgrobti Lietu- 
vą ir j.-] atiduoti vokiečiams; ir kaip 
lietuviai, badą, trukumą ir atėjūnų 
žiaurumą kęsdami, susiorganizavo, 
sutvėrė savo kariuomenę ir su ne- 

matyta drąsa ir pasišventimu, sokę 

ant užpuolikų, išgujo juos iš savo 

krašto ir padarė jj nepriklausomu- 
Pono Vileišio nupieštas paveikslas 
Lietuvos žmonių vargu ir kančių, 
ilgam pasiliks širdyse ir atminime 

tų, kurie ji girdėjo. 

Taip-pat jis trumpai ir aiškiai 

paaiškino apie dabartinės Lietuvos 
reikalus, rimtai atremdamas nepa- 
matuotus priekaištus, daromus da- 
bartinei valdžiai ir dabartiniam jos 
veikimui. 
l'o p. Vileišio kalbėjo dar kun. prof. 
Bučys- Jo kalba taipgi buvo rimta 
ir munkanti. Jis kalbėjo apie rei- 

kalingumu paremti Lietuvos Misi- 
jos darb;j. Atsimenant, kad kun. 
Bučys su savo šalininkais laikėsi 
savotiškų pažiūrų j Lietuvos reika- 
lus, smagu buvo girdėti, kad jis 
dabar stoja prie Lietuvos atstaty- 
mo darbu drauge su kitais, kaipo 
lygiais sau, o ne augštesnis už juos. 

Žodžiu, brid'gepoticčių surengtas 
apvaikščiojimas Litt.rvos nepriklau 
somybės apsiskelbiu o dienos buvo 
kuogeriausiu pasisekimu visais 
žvilgsniais- L. Bonų tą vai.arą bu- 
vo išpirkta už apie $15-000.00. 

Antgalo liko išnešta rezoliucija, 
kuri tapo pasiųsta Washingtonan. 

Reporteris. 

Žemiau seka augščtau minėtos, 
rezoliucijos tekstas — angliškoje 
kalboje ir lietuviškoje (vertime): 

» 

REZOLIUCIJOS. 
Išneštos lietuvių masiniame susi- 

rinkime, laikytame Mildos teatre, 
Chicagoje, Illinois, vas'ario 16, 1920. 

KADANGI šiandien vasario šešio 
liktą, 1920 m. Lietuva apvaikščio- 
ta antras metines savo pilnos ne- 

priklausomybės sukaktuves ir Lie- 
tuviu Respublikos susitvėrimą. ku- 
ri dvasia ir valdžios forma yra pa- 
naši Amerikos Suvienytų Valstijų 
Respublikai, ir 

KADANGI del tos priežasties tu 
ri savo tarpe Lietuvių Valdžios ats- 

tovus p- Jono Vileišio, Majoro Po- 
vilo Žadeikio ir kun. J0110 Žiliaus 
asmenyse: atsiųstus išrupinimui pri 
pažinimo bietuvai nuo Suv- Valsti- 
jų ir tuomi užmegsti diplomatinius, 
vaizbinius ir finansinius santikius 
tarp šitų dviejų šalių; todėl 
LAI BUNIE NUTARTA, kad ši- 
tas masinis lietuviu kilmės Aineri- 
kos .piliečių susirinkimas paprašys 
Jo Malonybės, Suv.' Valstijų Pre- 
zidento išpildyti mylimiausias lietu- 
vių tautos viltis, ir suteikti Ameri- 
kos Suv. Valstijų pripažinimą Lie- 
tuvai ; ir 

LAI BUN1E TOLIAU XUTA-R 
TA, kad šitą laiminga proga bus 
pažymėta išreiškimu lietuvių širdin 
gų ir karštų linkėjimų greito pasvei- 
kimo Jo Malonybei Prezidentui nuo 
jo laikinos negalės ir kad Viešpats 
apdovanotų Ji ant toliaus gera svei 
kata, leidžiančia Jam vesti Ameri- 
kos šalj linkui nustatymo santikių 
sų Lietuva; ir 

LAI BUNIE GALIAUS NU- 
TARTA, kati šitų rezoliucijų kopija 
bus pasiusta Jo Malonybei Prezi- 
dentui. 

Rezoliucijų Komitetas: 
Jonas Martinkuz, Pirmininkas- 
Izidorius Pupauskas, Sekretorius 

RESOLUTIONS) 
Adopted at the Lithuanian Mass- 

Meeting, lieki at Milda Theatrc, 
Chicago, Illinois, on the §ixtee;itb 
day of February, A, D. 1920: 

WHEREAS, O11 this Si\teenth 
day of February, A. D. 1920. Lit- 
huania celebrates the second anni- 
vcrsary ^ absolute indspendence 
and the to^mation of the Lithua- 
nian Republic, kindred in spirit and 
form of government to that of the 
United States of America, aml 

WHiEREAS, On this occasion 

Chicago Lithuanians have in their 
midst the reprcsentativcs of the 
Lithuanian government 111 persons 
of Mr. Jonas Vileishis, Major Po- 
vilas Žatleikis and Rev. Jonas Ži- 

lius; entrusted with a mi^sion to 
secure o recognition of Lithuania 
from the United States, and there- 

by to promote diplomatic, commer- 

cial and financial relations betvveen 
the countries: no\v therefore. 

BE IT RESOLVED. That this 

mass-meeting of the American ci- 
lizcns of the Lithuanian origin, 
prays His Excellency the Preatdent 
of the United States to fulfil the 
fond hopes of the Lithuanian na- 

tion, and grant Lilhuania the re- 

cognition of the United States of 
America; and 

BE IT FURTHER RESOLVED, 
That this happy occasioti be coni- 

meiuorated by the ex>pression of 
the Lithuanian siuCere and hearty 
wishes for a ^peedy recovery of 
His Exceljency the Prcsident from 
him to guide the Amcrican nation 
be blessed by the Almighty with 
a permanent good health, enabling 
hiš tenrporary illuess and that He 
in shaping the relations vvith Lithua 
nia; and 

BE IT F1NALLY RESOLVED, 
That a copy o f thesc resolųtipns be 
transmitted to His Excellencv the 
President. 

COMMITTEE ON RESOLU- 
TIONS: 

John Martiiikus, Chairman. 
Iddor Pliauskas, Secrt.ary. 

Teleplione Yards 3654, AKUŠERKA 

Mrs. A. i 
Michniewich 
Baigusi Akušerijo» ko- 
legiją; ilgai praktika- 
vusi Pensilvanijos 
hospital4«, Pasekmin 
S*i patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodv 
visokiose ligose mote-1 
rims ir merginoms. 
1113 S. Haltted St. 

(ant antrų lubų) | 
CHICAGO, ILL. J Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro 1 

icicpnone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS Į GYDYTOJAS IR CH»RURGA8 » "Jydo visokias ligas moteriį, vaikų ir vynjJ Specialiai gydo limpančias, ienas ir J paslaptingas vyrų ligas 1259 S. HAJLSTED ST., CHICAGOl 

nnrrmmm 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofisas: 1757 \V- 47 st Boulęvard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. & iki 12 diena Namai: 2914 W. 43 st oe»l 

Pranešu Visiem 
£ad Salute Stomach Bltterg yra prt 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrg 
lr geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučias vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą skilvio nedirbimą. neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų lr Inkstų ir taip toliaus. Saluten 
Stomach Bitters viską prašalina lr pa 
lieka laimingu, aigi, kurie Jaočlatėa 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $6.25, 6 bon- 
kos $7.60 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Blneris įs šaknų žievių žo- 
lių sėklų lr žiedų, lr nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvieno] aptlekoj, o 
Jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užf&kymą kiek reikalaujat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą lr aiškų savo antrašą lr -ašrkil 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., 

616 W. 31 st St, Chlcago, III. 

Phone Boulavard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UžSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: C iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, UI. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Borisu* pilna parašytąja A O |J verte, ir Lai avės Bondsus pilas pinigine verte. #%^prl 
Atneškite arba atsiųskite į * r* CAT^UFIM Ji Prt Atdara kasdien nuo 9—6 J' <5t 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, ir Subatomia 9—9 • tarp Pauiua ir Wood 

*T"T« «•» -"* T» "*'*« ■!■ "1* 

PIRMA nIeGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO Specialiai: Maleva malevojimui stuby iš vidaus, po $1.G0 už galionu 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO. 1LL. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų ^ 

-v 

1IFTHU A ****** NePrjl(^ausQma 
L i L I U V M Demokratiška Respublika 

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

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

257 VVEST 71st STREET NEW YORK CITY 



Vietines Žinios 
/ 

LIETUVOS PASIUNTINIAI 
KALBĖS: 

Ketverge, to vasario,.< icero, šv. 
Antano pa ra p. svet. 

Pėtnyeioje, 20 vasario, Brilge- 
por'% Sv. Jurgio parap. svet. 

Subatoje, 2T vasario, N'ortli 
Side, S v Mykolo Areli, svet., 
Paulina St. ir Vabansia A ve. 

Nedėlioję, 22 vasario, Brrgli- 
T011 Parke, puošnioje McKinky 
parko salėje. 

Panedėlyje, 2} vasario, Rose- 
lande. 111. 

Utarninke, 24 vasario Melrose 
Park. III. 

BRIDGEPORT. 
Pasekmes vasario 16 d. Šventės. 

\'ors T.ridgeporto strties komi 
tetas nesirengė kaip reikiant, kad 
vasario 16 d. pardavinėti T.. P. 
P>onus, (mat. turėjo omenyje va- 

sario 20 d. Av. Jtirigo parap. svet. 

tą darbą varyti) vienok pasiro- 
dė gražiu Paskolos vaisių. Toje 
dienoje buvo švenčiama Lietuvos 

Nepriklausomybės Šventė; pakė- 
limui sužadinimui kitu link tė- 

vynės jausmų, buvo (pritaikinta 
programa vaidimnt "Išeivį". 

Gi ant rytojaus, užrašinėtojai 
pridavę sumą parduotų L L. Bo- 
nu. nustebino komitetą skaitline 
$19,750. 

Galima sakyti Bridgeiportiečiai 
gražiai atsižymėjo ir. kad išlaiky- 
tą <*arbę toliau palaikys. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventės vakaras daug suteikė 
Lietuvai, o sykiu ir lietuvių dva- 
siai. 

Gaila, kad buvusis iki šiol erd-! 
vin&as "Mildos" teatias, šiame j 
šventes vakare, pasirodė ankštas. 

Vienas iš Komitetu. 

KUN. JONAS ŽILIUS 
SVEIKSTA. 

'Lietuvos Misijos narys kun. 
Jonas Žilius. kuris linini bfvo su 

sirgęs dienoje pribuvimo Chi- 
cagon, vas. 15 d., vakar jautė- 
si beveik visai gerai, tečiaus gy- 
dytojas yra uždraudęs apleisti I 
viešbuti. Jis vra pasiryžęs šian-j 
dien ar rytoj apleisti Chicago 
ir grįžti j Ne\v Yorką, nes daug 
tenai yra susitelkę darbų — La- 
bai gaila, kad kun. Jonas Žilius 
negalėjo atsilankyti Cbicagos 
lietuvių kolonijose. 

LIETUVOS MISIJA TARĖSI 
SU CHICAGOS ŽYDŲ 

ATSTOVAIS. 
Vasario 17 d. Lietuvos. Pasiun- 

tiniai — Jonas Vįleišis ir Majo- 
ras Povilas Žadeikis — tarėsi 

žymesniais ir turtingesniais 
Chicagos žydais viename k baube, 
l'uvo kalbama apie Lietuvos 

likimą ir suteikimą Lietuvai pa- 
skolos. P-s Jonas V'.leisis pa- 
sakė susirinkusiems žydams tair. 

tinkamą prakalbą. — Žydai pa- 
sižadėjo remti Lietuvos reika- 
lu:; ir Lietuvos Paskolą. 

BRIDGEPORTIEČIAI! 
M u su eiiė jau netoli. Beliko 

tik kelios dešimtys valandų iki 

mūsų Tėvynė-Lietuva per savo 

Pasiuntinius prabils j mus: Su- 
nai, Dukterys! tiesiu j jus savo 

ranką, idant sušelptumėte kou- 
mi galite. Aš jus penėjau, gi a u 

tižiau prie savo krutinės... Skie- 
pijau j jūsų širdis daile margais, 

kvepenčiomis gėlėmis puoštais 
laukais. Raminau priespaudos 
pravirkdintas širdis paukščiu 
giesme. Tėvynės daina... 

ir vėl jus. grižusius, noriai 
gtohsiu, tik šioje valandoje pa- 
dėkite kai.po Motinai, puošti gy- 
venimo kelią—Laisvę. 

Tr nėra albejonės, kad Rridge- 
portiečiai savo dosnumą neparo- 
dys. 

Jų darbu vaisiai jau garsiai 
skamba. Jei jie, apvaikščiodami 
Lietuvos Xefpriklausomybės Šven 
te didžiulvje "Mildos" teatre, kur 
visai nebuvo agitavimo, skatini- 
mo pirkti L, T,. P»onų, išpirko 
net n v. STO.750, tai. kuomet ateis 
t«' valanda pėtnyčioje, vasario 20 

d., iŠ v. Jurgio parp. svet.. jie pa- 
darys taip. kad ta pirmutinė skait 
line. pasidarys tris sykius dides- 
nė. 

Valio, Pridgeport'ečiai! Ki- 
tiems jus nepavyti. 

LIETUVOS PASIUNTINIAI 
APŽIURĖJO SKERDYKLAS. 

Vakar (vas d.) Lietuvos 
Pasiuntiniai — Jonas Vileišis 
ir Majoras Povilas Žadeikis, ly- 
dimi dviejų Chicagos miesto at- 
stovu Chamber of Commerce 
Pirminin'co ir p. J. J. Bagdžiuno. 
apžiurėjo didžiausias geriausias 
Chicagos skerdyklas. Misija, 
kartu su palydovais, skerdyklo- 
se valgė puikius pietus. 

CICERO, ILL. < 

Lietuvps Misija atsilankys. 
Ketverge, vasario 19 d., vakare, 

atsibus nepaprastos iškilmės šioje 
kolonijoje — pasitikimas Lietu- 
vos Finansinės Misijos. 

Bus parodavimai, firevvorks, ir 
t.t. 

Maloniai yra kviečiami lietu- 
viai. tarnavusieji Su v.' Valstijų 
kariuomenėje, dalyvatui parodo- 
je savo uniformose. 

Visi žmonės malonės sivsirinkti 
prie Šv. Antano parap. svetainės 
(15 th iSt. ir 49 Ct.), 6:30 vii. 
vak. Iš ten maršuosime pasitik- 
ti misijos. 

Sugrjius svetainėn prasidės 
gražus, turiningas programas. 

Visi dalyvaukite tose iškilmėse, 
nes išvysite ir išgirsite ką pakal- 
bės Laisvos ir .\oprigulmingos 
Lietuvos Pasiuntiniai—Misija. 

Koresp. 

ME1ROSF PARK, ILL. 

Lietuvos Laisvės Paskolos vie- 
tinis komitetas laikė savo posėdį 
vscario* 4 <1. Išklausius raportus 
visų komiteto narių, pasirodo, jog 
nuo sausio 11 d. iki vasario 4 rl. 
tapo u/.rašvta T.. L. Paskolos už 
£2,100. 

Užrašinėtojai paskirti riti per 
stubas nurodytuose distriktuose 
nusiskundžia, kad daugumas lie- 
tuvių griežtai neatsisako pirkti 
Bonų, bet, anot jų pačių, pirk- 
sim vėliau, arba rašysim laišką j 
Lietuvą, paklausti ar ten yra 
reikalinga ta Laisvės paskola. 

Žinoma užrašinėtojams yra 
įsakyta, kad užrašytų kiekvieno 
tokio pavardę kaip ir tų, kurie 
griežtai atsisako pirkti; o kada 
L, L. Paskola bus užbaigta, tai 

Į tuomet Melro.se Parko tikri ji 
lietnuviai tėvynainiai pamatys, 
kiek musų tarpe yra "sllapuktj" 

lietuviu. 
Vietinis komitetas dar to ne- 

darė, kaip prisakyta nuo Lietu- 
vos Finansinės Misijos. ''Lietu- 
vos" 18 utim. ir '"Draugo" 20 1111- 

mer. Lietuvos Misija rašo, kad 
kiekvienas žmogus privalo užsi- 
rašyti nemažiau, kaip ant $100 
ir tik vaikai, pavargėliai tegul per 
'ka ipo $50. P>et kas daugiau turi, 
tas privalo pirkti už $r,ooo ir 
daugiau. Mes lietuviai patys tu 
rime suprasti reikalingumą ir 
svarbą paskolos. Žinoma, atei- 

tyje, parvažiavus Į Lietuvą bus 
linksma gyventi laisvoje Lietu- 

voje, tik tiems, kurie bus prisi- 
dėję kuom nors Ją ginti. Bet 
kągi tu. brolau, pasakysi bei pa- 
rodysi nieku neprisidėjęs prie ap- 
gynimo Laisvės Lietuvai?... Ne- 
lauk rytojaus, -gali but pervėlu. 

Pardavinėtojas L. L. Bonu. 

Town of Lake. 
D. L. K. Vytauto Gvardijos, 

nedėlimje. vasario 22 d., 6:30 vai. 
vakare atsibus vakaras, p. J. Elias 
svet. 4600 So. Wood gat. F>us 
vaidinama 2-ių veiksmų kome- 

dija ir prie to bus i.Vaimėjimas 
trijų daiktų. Durįs atsidarys 5 
vai. vak. 

Todėl visus lietuvius meldžia- 
me atsilankyti, o ištiesti nesigai- 
lėsite. 

Pardavinėtojai serijų malonė- 
kit tą vakarą ankščiau pribūti 
ir jpriduoti serijas, kad komitetai 

spėtų sutvarkyti išlaimėjimą. 
Komitetas. 

Lietuviai Ex-kareiviai Melrose 
Parko. 

Kadangi Lietu-vos Misija at- 

važiuos j Melrose Park utarnin- 
ke. vasario 24 d., tad musų ex- 

kareivių būtina užduotis yra 
Gerh. Misiją tinkamai priimti, 
ypatingai j kad šios Misijos na- 

rys. Majoras Povilas Žadeikis 
•bus pas mus, tad mes visi ex- 

kareiviai turime pagerbti Lie- 
tuvos Karininką, o sykiu ir Lie- 
tuvos kariuomenę, kovojančią 
už Lietuvos Neprigulmybę. Šiuo- 
Mii visi f.ietuvos 'ex-kareiviai esa- 

te kviečiami atsilankyti j karei- 

vių susirinkimą j Italų bažny- 
tinę svet., pėtnyčioj, vasario 20 

d., 7 vai. vakare, kur galėsime 
surengti pričmii.nui programą, j 

F. K. Strzyneckis 

ATYDA! 
Kareiviai buv. Pirmo Pulko 

Chicagoje. 
Likvidavus, taip vadinamam, 

"Pirmam Amerikos Lietuvių 
Pulkui' Chicagoje, jo ižde liko 
suvirs $roo.oo. Pinigai guli be 
jokios naudos. Reik juos tuojaus 
/perduoti kokiai nors lietuvių mi 
litarei organizacijai. Visi buvu- 

sieji to pulko nariai kviečiami 
būtinai pribūti "Lietuvos" svetai 
nėn. 3249 So. Morgan gatvė, ly- 
giai 9 vai. vak., penktadienyje, 
vas. 20 d., kad formaliai už- 

baigti pulko (likvidacijos reikalus. 
Yipat ingai y.a kviečiami iždinin- 
kas ir iždo globėjai. 

Dr. C. Kasputis. 

Pranešimas. 
Šiuomi pranešu, ka<l Amalga- 

mate'd Meat Cattcrs — Butchėrs 
\\'orkmen of North America Lo- 
cal 257, turės nepaprastą susi- 

rinkimą ketverge, vasario 19 d., 
8:00 .. ivak., p. Ežerskio svet. 

—4600 S. Paulina gat. Visi nariai 
ir narės privalote būtinai atsi- 

lankyti. nes bus svarstoma sus ir 

jungimo klausimai 
Jonas P. Parkauskas, rast. 

Laikraščiai iš Lietuvos. 
Tikros žinios iš Lietuvos žmonių gyvenimą galima rasti darbo žmonių reikalams 

pašvęstuose laikraščiuose. 
Skaitykite ir Platinkite: 

"LIETUVOS ŪKININKU," išeina k.is savaitė su priedais "Jaunimas," "Žemė," 
"Sveikata" etc. Kaina metams — $2.00. 

"D A R Ii išeina tris kartins savaitėje. Mokslo, literatūros, politikos pažangus 
laikraštis. Kaina metams — $3-00. 

'V A R. P Ą. mėnraštis. Tai tąst senojo "Varpo" iš Tilžės, kuris ėjo dar lietu- 
viu spaudos uždraudimo metais. Kaina metams — $2.00. 

Visus tuos laikraščius galima užsisakyti pas 

Varpo Bendroves Atstovybe Amerikoje 
307 W. 30-TH ST., NEW YORK, N. Y. 

EXTRA.' 

Cicero, I \ 

Draugystės Lietuvos Kareivių 
visi nariai malonėsite susirinkti 
ketverge, vasario itj <1.. 6:30 vai. 
vakare, S. ZvU>o svet.—1347 So. 
5otli Ae. Pildantis kareiviškas 
užduotis bukite apsirengę pilnoj 
uniformoj; nepildantis kareivišku! 
užduočių,* susirinkite su d raukys-1 
tės kepurėmis. Priėmime Lietu-J 
vos Fin. Misijos" dalyvausime ly- 
biai 7:30 vai. vakare. 

Korespondentas. 

ROSėllAND ILL. 
Roselando ir arielinkės kolonijų 

visus lietuvius kareivius tarn«\ 
sius Suvienytose Valstijose kariuo- 
menėj, esate kviečiami atsilankyti 
susirinkimai! apsvarstymui, iškil- 
mingiau priimti Lietuvos Misiją, 
kuri atsilankys j Roselandą- Vasa- 
rio 23 d. Susirinkimas atsibus pėt- 
nyčioj, vas. 20 d-, 7:30 vai. v ak., 
bažnytinėj svet. io8o(> \Vabasb A v. 

AViena I. L. S. Kareivių 4-la 
kuopa. 

BRTGflTON- PARK- 
Susirinkimas L. L- Įlomi Parda- 

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

, 

Valdyba• 
J. A. Miokeliunas. Pirm. 

J. K- Enčeris, Rast. 

JAU GPĮ2TI LIETUVON YRA 
GALIMA. 

Pašportus jums gaus, Laivakortes 
parduos, Tncomc Taxns aprūpins. 

EUROPFA.\ AMERICAN 
: BUREAU : 

A- Petratis & Co. vedėjai. 
3240 S. Ilalsted St. CHĮCAGO. 

GERIAUSIS EUDAS 
SIUNTIMUI PAŠALPOS I 

LIETUVĄ. 
v 

Slavonian Trading Corporation, Lie- 
tuviškai-TarptautiSka Pirklybos ir 
Pramonės Bendrovė, užvardinta "?la- 
vonian Trading Corporation" dėlto, 
kad atsidarius rubežiams manome js- 
teigti didele ">vvarta ^irklyboje, Pra- 
monėje ir IndubL. %ie tarp Slavišku 
§aliu. 

itl(i 

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

Musų Bendrovė inkorporuota aut 
$200,000 00 sumos ir Bendrovės tvarką 
veda Inžinieriai, Pramonininkai, Pir- 
kliai ir Vertelgos, speclališkai išsila- 
vinę {vairiuose Amerikoniškuose Uni- 
vęrstetuose. ^ 

Mušu Bendrove užsiima persiuntimu 
pašelpos siuntinių j Lietuvę, ir turi 

Representatorius Europoje kurie prii- 
ma laivus ir išsiuntinėja siuntinius j 
visas dalis, } arčiausią, gelžkelio stotj 
Lietuvoje, kur atsiėmėjas gyveną. 

Mes apdraudžiame (inšiuriname) 
siuntinius ,nuo musų sklado, 470 

Greenwich Street. New York_ Ik! pas- 
kutiniai gelžkelio stočiai kur atsiėmė- 
jas gyvena. Apdraudžiame nuo ugnies, 
sugedimo tavoro, pavogimo, paskandi- 
nimo laivo ir karišku periškadu. 

Taigi jūsų siuntiniai būtinai liksis 

persiųstj jusų broliams ir gentims, bet 

jeigu kas atsitiktų su siuntiniais, tai 

gausite pinigus atgal. 
Dabar rengiame trečių laivų } Lietu- 

vą,, kuris išplauks trumpame laike, 
taip greitai kaip laivas liksis pripildy- 
tas. Po išplaukimui šio laivo, rengsi- 
me kitų laiva } Lietuva. 

Taigi neatidėliokite pašelpos siunti- 
mo savo broliams Lietuvoje, nes iie 

|jusų pašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
i su didžiausiu nekantrumu'laukia; sių- 
| skite jiems pagelba ir apginkite juos 
nuo bado ir šalčio. 

Dėl platesniu informacija rašykite i 
generali biurų: 

SLAVONIAN TRADIIsG 
CORPORATION Inc. 

13-21 Park Row, New York, 
N. Y. 

Užsisakykite per laišką 
GERO MEDAUS 

5 svarų viedriukas $i.So. 
W. STRYGAS 

3022 W. 4oth St. Chicago, 111. 

NF.K Vr.TTXK SAVO VERTEL- 
GOS. 

"Flu" padarė tokį pat nesmagu- | 
nią, 'kaip ir pernai metą. Dėlto di- 
delį skaičių Trinerio Amerikoniško 
E lik s iro Kartaus Vyno ir T r i nerio 
\iige1ica Kartaus Toniko buvo par 

duota, ir daugumas vertelgų, šių ge 
rujų vaistų neužteko- A Pušų kostu- 
meriai siuntė mums nusiskudimo 
laiškus kad negalinti gautr'musų vai 
stų. Mes dirhame dieną ir naktį kad 
išpildžius užsakymus, ir mes tiki- 
me, kad dabar visi vertelgos turės 
užtektinai musų išdirbtų vaistų. 
Trinerio Amerikoniškas Eli'csiras 
Kartus Vynas yra nepalyginamas. 
Išvalo vidurius be gnaibymo arba 
kitokių nesmagių ligų pagerina ape 
titą ir visos sistemos virve. Trine-j rio Angelik'a Kartus Vynas yra tik i 

ras Tonikas vra tikras atgaivinto- j 
jas sveikatos energijos ir dėlto ne- 

apiprekiuojamo-s vertės sveikstan- 
tiems. Pagavus šaltį ir kosulį rem- 
ties ant Trinerio Kosulio Sedative 
bet kuon.et skauda gerklę plauk su 

Trinerio Antiputrin- Kiekviena ap- 
tieka arba vertelga medikamentiš- 
ka gali jums patarnauti tik prašy- 
kite Trinerio ir atmeskite visas ki- f 
tas imitacijas. — Joseph Tiner j Triner Companv, 1333-43 Ashland i 
A ve., Chicago, 111. 

Ona (Strugauskaitė) po vyrų Stan I 
čiukienė, 23 metų amžiaus mirė, 
utarninke, vas. 17 d- I920 m. 6 vai. 
vak. Paliko dideliame nuliudime vy- 
ra Leoną, du broliu, viena seserį ir 
motiną. Laidotuvės atsibus pėtnv- 
čioje, vas. 20 d. 8:3o vai- ryte. iš 
namų 3215 S. \Yallace st. j Sv. Jur- 
gio bažnyčią iš bažnyčios j Šv- Ka- 
zimiero kapinės. 

Giminės ir pažinstami esate kvie- 
čiame dalyvauti laidotuvėse. 

Parsiduoda pigiai, dviejų flatu namas, 
prie r>G40 \Vinchestor Ave., 5x0 rui- 
mai, su gazo žiluma, Su visais moder- 
niškai Įtaisymais. Kaina $S.300. $2,000 
įmokėti, likusius ant lengviu išmokėji- 
mu. 

Lauerman Bros.. 
7911 So. Ashland Ave. 

Stewart 7377. 

PARSIDUODA WEP.ER 
PLAYER PIANAS 

augšto:- rūšies Weber paver pianas, 
mahogany su 130 roliukų ir malio- 

gany šėpukė. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės 6137-30 Cottage Grove 
Ave. Chicago, III- 

Reikia mokinių pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 2nmų metų am- 

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

Jas. A. Brady Foundry Co. 
4vStli St. & S. \Yestern Ave. 

LIETUVIŲ DOMAI: 

Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 

Tikriausias kelias buti ne 

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

šu 40 akerių ukę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lie*v- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tos Pasekmingi lietuviai uki 
ninkai jau nuo kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 

kaimynai. 
Del pilnos informacijos 

kaslink šitos didžios ir retai 
pasirodančios progos, rašy- 
kite mums, o mes prisiusime 
jums knygytę, kuri parodys 
jums ukes vietą, gelžkelitis, 
miestus ir vaisių užderėjimą. 
.. Reikalinga agentų. 
Sanborn & Company, Sa- 
vininkai, Dept. L Eagle, Ri- 
ver Wisconsin, arba 908 
Peoples Gas Bldg., Chica- 
go, IH. 

H. Leibovitz 
Persikėlė iš 

1652 VV. VAN BUREN 
STREET 

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

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

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas McKlnley 4988 
Valandos Iki 10 ryto. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams iinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 
tery ir vaikg, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—11 pietį; ir d—8 vakar* 

Telefonas Canal 3110 
Gyv.: 3112 SO. IIALSTED CTREET 

Valandos: 8—9 ryt\ tiktai 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS j 
LIETI'VIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Of: lr gyv: vieta 32E2 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—y:30 
Town of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

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

šPhoncs: Yards 155—551 
IRcsidence Phone Drover 7781 

ĮF.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
| DRUG STORE—APTIEKA 

Pildome visokius receptus 
13601 S. HALSTED ST. CHIOAJO 

Phone Ca ai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vxil: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakari 
1739 S. HALSTED ST CHTCAGf 

(CHICAGOJ) 
Chieagoj visa Savaitė, nuo 20 

iki 26 šio mėnesio, kas norės pasi- 
kalbėti apie geras farmas mušu gra 
žioj aplinkoj, lai ateina pas Joną 
Bernotą 663 \Y. 14th Place — 

Chicago. Lauksiu per visą dieną 
Subatoj. Xedėlioj. ir Panedėlvj. 

21- 22, 23. vasario kitomis dieno- 
mis tik vakarais. 

Taipgi atvesiu daug medaus svie 
sto sūrių nno fartnų. 

Su pagarba, 
M. \Valei.čius. 

Box c)6 llart Michigan. 

Pajieškau Jono Balčiūno, kaimo Va 
ronių. Pašventinės valsčiaus, šianliii 
apsk. Kauno rėdybos. Turiu svarbi] 
reikali). .Tis pats ar kas ji žino rr.alo 
nėkite pranešti sekančiu adresu: 

Mikola s Muiža, 
8831 ITouston A v*, So. Chicago 111. 

U. S. A. 

Reikia merginu if viduramžio 
moterų prie lengva u s dirbtuvės dar 
bo. Pastovus darbas- 

Mueller Bros. 

2641 \V. Pok St.. 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, į 
KOSULYS, SLOGOS IR į 
GALVOS SKAUSMAS. į 
kuogeriausia. ir kuopasek- 3 

niinęiausia gydymui pagelba i 

ANOLA i 
kurią gali gaut kožnoj aptie- \ 
koj už 75c. kartu su mokės- i 

čiu, pns 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 

v 

dyrac influenzos. slogu, galvos 
skausmo, tuoj reik įdėti biškj 
ANOLOS | nosj, patrinti kaktą, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučiu, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se. šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dali kuno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

Tel. Melrose Park 2397. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broad\vay, kampas Main St., 
Melrose Park. II!. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Į Burnos švarumas, j 
kaip ir nos'e.;. yra būtinas norint apsi- Į 
saugoti nuo tokiu ligų. kaip gripus ar- 
ba linzės. kurios g&ii buti pavojingiau- j 
sios iš visu žiemos nesmagumu, bei li- 
eti. Taigi, prisirengkite iŠ kalno Ir j 
laikykite po runka arba parankioje 
vietoje 

Severa's 
Antisepsol 
(Severos Antisepsoliu). Vartokite jl 

I .kasdiena gargaliavimui Ir i nosi ii- j mirkStimui. Jis taipgi vartojamus, 
j kaipo antiseptikas plovimas žaii- j 

dums, 'įsldresklmams ir odos iSb&i- 
j mams. Jisai pagydo užgautas vie' is, j 

palengvina užkimimą ir patieks, maio- 
j nu skoni burnoje. Kaina 35 ct. ir 2c { 

taksu. Parsiduoda visose aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

John Kuchinskas- 
LAWYER 

LiIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Fanną ii padirbu visokiiu 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu paturimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu MortgoOių, ant 

lengvų sąlygų. -u 

Vest Side Ofisas atdaras vaka- 
rais nuo 7 iki 8 valandos. 

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. * Tel. Canal 2552 

Dr. G. M.GIaser I 
TELEFONAS YARDS v687 

3149 S. MORGAN ST. kertė 3J-ro9 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

.r Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 12—2 po pietų ! 

6—8 vak. Nedėl. 9—2. 
t Praktikuoja jau 9S metai. 

Tclcphone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS x 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakate 

Nedčldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE j 
arti 47-tos gatvėj 
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