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Bolševikai Nori Taikos su 
Visu Pasauliu. 

Lenkai baigia daryti programą laikai. 
Kataliku vyskupai prašo sustabdyti klesų kovą. i 

* 

BOLŠEVIKAI NORI TAI- 
KOS SU VISU-PASAULIU. 

Berlinas, vasario 20 d. — Bol- 

ševikų premieras \ikolai Lenin,! 
savo ilgoj bevielinėj telegramoj 

^l niversal Service žinių biurui 

plierline sako, kad sovietinė Rusi- 

ja nerengia karinio žygio prieš 
Lenkiją, Rumuniją, ar kokią ki- 

tą šalį. Jos didžiausia' noru yra 
gyventi geruoju su visu pasauliu 
ir atsteigti sveikus, normalius 
vaizbos santikius su Europa ir 

Amerika. Ji yra pasirengusi už-i 
mokėti už viską, ko ji reikalaus' 
ne tik auksu, bet ir nedaryta me- 

džiaga. 
Leninas tiesiog pranašauja*' kad 

ateitis priklauso sovietinei siste- 
mai visame ipasatrlvj, bet užgina, 
kad sovietinė valdžia nori Įsteig- 
ti ją ginklų spėka. 

Paminėjęs Suv. Valstijų depor- 
tavimus 'raudonųjų," jis sako: 

''Mes nestbijome revoliucionie- 

rių. Mes nesibijome nei vienos 

valstybės, ar šalies. Mes mielai 

primame .pas save visokius pilie- 
čius, kuriuos Amerika skaito pa-, 

vojingais, žinoma, išskiriant, kri-j 
minalistus." 

Ar tai yra bolševikų •propagan- 
dos dalis, ar laktas, indomu yra 
tas, kad akyvaizdoje daugybės 
einančių paskalų ir pranešimų j 
apie Rusijos tarybas su Vokieti- j 

ja, Lenin kategoriniai užreiškia, 
kad maža proga yra ekonomi- 
niam šitų dviejų šalių susivieniji- 
mui, "nes scheidemannai yra blo- 

gi sėbrai." 

Kalba apie Datbą ir Kapitalą. 

Aplinkraštis reikalauja, kad | darbininku teisė prie pragyvena-] 
mojo u/mokesnio butų pripažin- j 
ta kaip ir kapitalo teisė prie tei- 

^ 
sin-o dienos darbo už teisingą 
dienos užmokesti j. Jame sakoma, 
kad gera valia yra tiek pat rei-1 
kalinga tam, kaip ir teisingumas. Į 
ir raginama prašalinti piktumą' 
ir neužsitikėjimą «r susieiti vi-1 
siems draugiškai, 'be skersavimų. j 
Jame atmetama daleidimas, kad 
klesa yra būtinai priešinga kle- 

sal, nes, girdi, kapitalas negali 
af>seiti be darbo, o darbas be ka-j 
pitalo. Šitie dalykai, esą. nėra 

| 

grynai ekonominiais, dugne jie 
esą moraliais ir tikybiniais. 

Namai esą visuomenės pamatu 
ir kaipo tokie jie turi buti sau- 

gojami prideramai1 atsitiesimu Į 
apsi vedimą, Perskiros vadinama 
visos tautos skandalu ir bažny-J 
čia jų nepripažįstanti. Moterų 
prašoma laikytis spulumo visuo- Į 
še 'dalykuose. 

SIBIRE SUKILĖLIAI MU- 
ŠAS SU JAPONAIS. 

Londonas, vasario 20 d. — 

Maskvos bevieliu ė žinia sako,1 
kad pas Amūro upę Sibire eina 
tnušis tarp sukilėlių pajiegų ir 

japonu. Japonams atėjo pagel- 
bon "baltieji.'' o sukilėlius remia 
cliinai ir smarki kova verda tarp 

Yra pranešama, kad Usuri apy 
gardoje platinasi kaimiečių mais- 
tas, .prielankus sovietinei valdžios 
formai. 

Kas del padėties pietų Rusi- 
joje šios dicr.os bolševikų pra- 
nešimas sako: 

"Priešų laivai bombardavo Ge- 
ničesk (pas Mėlynąsias juras). 
Smarki kova buvo už 25 varstų 
nuo Stavropolio ant kairiojoj 
Volgos kranto) j šiaurryčius. 1 

Sulig šios dienos karės raštinės' 
pranešimais, bolševiku pajiegos 
nesenai padarė visuotiną puol;- 
mą 150 mylių frontu nuo Mėly- 
n u j 11 jurų rytų linkui iki Ma- 
uičo ežero. Rytiniame linijos &a 
!e jie nepasivarė daug priekyn 
nuo Maničo ežero iki tos vietos, 
kur Maničo upę perkerta Carki- 
110 Ekaterinodaro gelžkelis, bet 
toliaus vakaruose jie perėjo Ma- 
ničą ir užėmė liniją už kelių my- 

lių nuo upės į pietus. 
Dono fronte jie turėjo nepasi- 

sekimų; Kaukazo fronte jie pa- 
ėmė mietą Bešpagir. 

IteJSNKAI BAIGIA DARYTU 
r PROGRAMĄ. 

VarŠava, vasario 20 d. — I en-i 

ktjos taikos programas, kuris 'miS»i 
inteiktas rusų sovietinei Val- 

džiai, yra arti užbaigos; prieš! 
siuntimą jo Maskvon jis bus pa-' 
siųstas patvirtinimui Anglijai ir j 
Francijni. Su Francijos premierit; 
Millerandu ir nglijos premieru 
Lloyd George jau buvo tartasi! 
keliuose svarbiuose dalykuose. 

Yra manoma, kad atsakymas 
įbolševikams bus pasiųstas apie 
kovo 1 d., bet gali buti, kad ims 

kelias dienas ilgiau ji pasiųsti, 
Specialė komisija sustato pasiu- 
linimus, kurie bus (paduoti bol- 

ševikams ir savo pieną žada išdė- 
ti lenkų seimui vasario 23 d. 

KATALIKU KUNIGAI 
PRAŠO SUSTABDY- 
TI KLESŲ KOVĄ. 

Chicago, III., vasario 21 d. — 

ioi katalikų Bažnylios vyskupas 
išleido aplinkrašti — ,pirma ^o 
1885 m., — kuris rytoj bus skai- 

tytas visose katalikų bažnyčiose. 
Aplinkraštyje sakoma, kad da- 

bartinis neramumas ir kurstymas 
Mr '"Ivlesos susirėmimas su Klesa 
gresiant išardymu gražių dalykų, 
kuriuos žmonių vienybė nuvei- 
kė." galima nutildyti tik sugrį- 
žus prie krikŠcioninių labdarybės 
ir teisingumo principų visiems 
bendrai veikiant. 

KANADIEČIAI IŠSIGAN- 
DO, KAD IŠVEŽA JU 

MEDŽIUS. 

Ottavva, vasario 19 d. — Vaiz- 
bos komitetas šiandien apsižiūrė- 
jo, kad Manitoboj, Saskatche\va- 
ne ir Albertoj gali pritrukti me- 

džių, Suvienyti# Valstijų firmoms 
vis gaibenat med'iius j Suv. Val- 
stijas. Šitos pastarosios savo me- 

džius vaduoja ir perka dideles 
apštis medžių vakarinėj Kana- 
doj. 

AUSTRIJA ATSISAKO 
NUO PLEBISCITO. 

Vicnna, vasario 20 d. — Kanc- 
leris Dr. Kari Renner vakar pa- 
sakė šalies susirinkime, kad Au- 

strija laikysis St. Genr.aino su- 

tarties ir neis tartio su Vengrija 
plebisaito klausime vakarinėje 
Vengrijoje jos tautiškumo nu- 

sprendimui. Talkininkai sutikę su 

šita Austrijos valdžios pažiūra. 

FRANCUZAI IR ANGLaI 
NESUTINKA DEL TAI- 

KOS SUTARTIES. 

Londonas, vasario i<) d. — 

Taikos konferencijų šj rytą pra- 
dėjo apsimainyti savo pažiūro- 
mis j rusu klausimą ir. sakoma, 
aipsireiškė didelis skirtumas tarp 
anglų ir irancuzų pažiūrų. Llovd 
Ceorge, sako, nori taikytis su 

sovietine Rusija ir pradėti vesti 
•prekybą, tvirtindama:, kad ati- 
darymas santikių su pasauliu pa» 
daris Rusiją protingesne ir at- 

sižvalgesne, <> francu/ai vis nori 
bolševizmą smaugti, jei ir ne tie- 

sioginiu įsivetizimu, t;,i bent re- 

miant kontrą-revolinciiii'Us ele- 
mentus Rusijoje. 

Sovietas Daro Pažadus. 

Yra sakoma, kad anglų agen-į 
tas Helsingforse perdavė užtik- 
rinimą nuo rusų vadų, kad Rusi- 

ja atmokės visa* savo senosios 
prekybos skolas auksu, susilaikts 

* 

nuo .jį-porpagandos. jr nesielgs aš- 

triai su senosios tvarkos šalinin- 
kais. jei talkininkai pripažins so- 

vietinę valdžią. j 

Tam 'panašios žinios, sako, 
taipgi ateiną tiesiog iš Maskvos 
nuo buvusio parlamento nario ir 

socialistų dienraščio Heraldo re- 

daktoriaus Lanslburv, kuris da- 
bar Rusijoje susieina su Leninu 
ir sovietiniais vadovais, t'/t nka 
pasakyti, kad Lansburv'ui 'buvo 
leista važiuoti Skandinavijon. 
nors buvo žinoma, kad jis va- 

žiuoja Rusijon, o Mac Donaldui, 
Sno\vdenui ir kitiems socialis- 
tams. neturėjusiems užsitikėji- 
mo 'pas valdžią, neduota paspor- 
tų. 

ISPANIJOS KABINETAS 
RENGIASI REZIGNUOTI. 

Madridas, vasario 20 d. — Po- 
litiniuose rateliuose pradedama 
manyti, kad valdžia šiaip taip at- 
silaikis dabartinėms sukenybėms 
iki užgirs biudžetą, o paskui t at- 

jaus rezignuosiati. Pranešimai iš 

kelių .provincijų rodo. kad visur 
yra ramumas ir tvarka. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS PA-I 
KENKĖ ISPANIJOS 

MIESTAMS. 

Cadiz, Ispanija, vasario 20 d.— 
Lengvas žemės drebėjimas atsi- 
tiko ketverge Benamargosoje. 
Grazalemoje ir kituose Anadalu- 
zijos centruose. Daug žalos pa- 
daryta įvairiuose kaimuose, bet 
žmonių niekas nežuvo. 

\ 

PROJEKTAS LEIDŽIAN- 
TIS "2.75" ALŲ. 

Washim,rtan, vasario 20 d. — 

Nevv Jersey atstovas Minahan 
(dem.) šiandien padavė projek- 
tą pataisyti Yolsteado prievarti- 
nės blaivybės aktą taip. kad 'butų 
leidžiama valstijoms visuotinu 
balsavimu ingalioti pardavinėji 
mą 2.75 nuoš. alų ir 10 nuoš. vy- 
ną. 

O'BRIEN MIRĖ 
ATKAKLIAI.' 

Chicago, 111., vasario 20 <1. —j 
1 'ridgeporio smuklininkas. kurioj smukiojo buvo lizdas visokiu plė-, 
šilcii. ()'Iirien. vadinamas "Smi-į 
liti"- Jaok," šiandien apskričio ka-j 
Įėjimo su cigaretu dantyse, įvirtai 
eisona nuėjo ipo kartuvėmis ir j 
užmokėjo savo gyvastimi u/ po- j 
licisto Richardo J. Kurke'o už-{ 
mušimą birželio įfi d., 1910 m. 

I 
.^i kart? jis nesisypsojo. bet jo 

eisena buvo t'irta, veidas ramus' 
ir balsas naturalis. Kada jo del 
foriv.os paklauso: "Ar turi ką 
pasakyti?" ji atsako skambiu, aiš- 
kiu balsu: "Atiduokite -nuo ma- 

nos labas dienas Špatui ir ki-! 
tiems." į 

Karimas turėjo Įvykti 10 vai. į 
ryto, bot penkiolikai didžiojo po į 
sodininkų teisino nariu norint pa- 
matyti jo korimą, jų noras lnr o1, 

išpildytas ir patsai korimas i -v. si- j 
tęsė iki 10:44 vii. ryto. Šitie j o- 

sėdiMindai drauge su paprastais į 
viršininkais ir tikybiniais pata-1 
rėjai s inivo vieninteliais pakori-į 
tno liudininkais. Šerifas Petcrs. | 
pabūgęs valstijos prokuroro pa- 
grumojiir.o patraukti tieson už 
prasikaltimą tarnyboje, jam. pa- 
gal sa« o žadėjimą, leidus kali- 
niams matyti pasmerkt i n,į ka- 
riant. pradėjo kelti kalinius iš ka- 
merų susiduriančių su myrio 
kambariu. 8 vai. ryto. Tokiu bai- 
du 'buvo apseita be atsikartojimo 
"mirties spektaklio, kuris buvo 
surengtas sausio 2 d., kariant 
katael; Durraze. 1 

Iki vėlos nakties OT.rien vis 
dar tikėjosi, kad atidengimai Ta- 
cko Keatingo, kuris buvo su O' 
IJrienu Bir.ke'o užmušimo laikui-, 
mves dovanojimų komitetą prie 
naujo apgalvojimo. Bet iki 2 vai. 
ryto neatėjo jokia žinia ir toli aus 

dovanojimų komiteto narys \Ym. ■ 

Calvin pasakė, kad nieko tamei 
nebuvo tarta jr kad jis abejoja.! 
jog 'bus kas daroma. 

Keating, kuris dabar sėdi Fort 
Madison, Io\vos kalėjime, vakar 
vakare grieštai užgynė, kad O' 
Hrien ttžir išė Burke'ą. Šita ži- 
nia tuoj aus 'hr.vo pasiųsta O' 
Brieno draugų dovanojimų ko- 
mitetui; Keating kaltino .nese- 

nai užmuštą mušeiką Enright'ą. 
kad jis sutaisęs O'Brieno apkalti- 
nimą. Jis sako. kad O'Brien ne- 

užmušė lUirke'o; kad Enriglit 
liepęs O'Brienui sakyti, jog jis 
«ovė j policistą gindamas savo 

.gyvastį ir kad jis (Enright) iš- 
^ 

rūpinsiąs jam bausmės dovanoji-1 
mą. P»et kada patsai Enright tapo 
nušautas, O'Brieno viltys dingo.' 

Paskutinėse valandose OT»rien 
darė sensacingu pkaltinimus. j 
kuriuos jis jmais«. »alstijos pro- 
kurą Hoyne. Jis sakė, kad nušo- 
vusiam I'urke'ą D* nn'ui turint 
blogą vardą ir todėl jam sunkiau 
esant teisintis, jis Enrighto pra- 
šomas, apsiėmė prisiimti kalte- 
ant savęs. Enriglit jam žadėjo ^ 
sutaisyti posčdininkus ir % aisti- į 
jos prokurorą taip. kad jis gaus 
tik lengvą bausmę, kokius du! 
metu pasėdėti kalėjime, iš kurio 
Enriglit galiaus žadėjo jį išimti. 
Jis taipgi sakė. kad užmuštasis 

^ mušeika Enriglit buvęs valstijos 
prokuroro Hoyne'o asmens sar- 

( 
gu. Bet porkuroras sako, kad tas 
viskas yra netiesa. 

MIRĖ ŠIAURĖS ŽEMGA-' 
LIO ATRADĖJAS. 

Washington, vasario 20 d. —! 
Šiandien čia savo namuose pasi- 
mirė atsitarnavęs kontr- admiro-Į 
kis Ro'jcrt l\d\vin Peary. tyrinę-! 
t n jas ir atradėjas šiaurės žemga-, 
lio. nuo blykšlės (anemijos), ku-Į 
ria jis sirųo keli^ metus. 

•Dešimts dienu tam attral lif^o- j 
ninėje jam buvo jleistas krau- 

jas. Po to jis jautėsi kiek geriau. 
!>et pamalu pradėjo silpnėti ir ši 
rvt;i pasimirė. Jo gydytojas d-ras 
l;. Striiie pasakė, kad iper <lu me-1 

tų kontr-admirolui Peary. su ši- 
tuo paskutiniu, trisdešimts penkis 
kar'irs Įleido kraują. 

Jis atrado .•šiaurės žemiai Į bal.1 
<> d.. 1901) m. ir pranešė apie tai. 
už penkių mėnesių, rugs. '1 d., Į 
1909 m. 

BRANSTETTER SAKO. t 

SOCIALISTAI VEN- 
GIA STEIKŲ. 

Albariy, vasai i<> 20 d. — 

ca.^ietis (>tt«> l»ra:i ;tetter. nacio-j 
na! i s Socialistų pa r. i jos sekreto-1 
rins, liudydamas šiandien pen- 
kių suspenduotų socialistų stisi- 

inkimininkų byloje, pasakė, kad : 

Socialistų partija niekuomet ne- 

bando diktuoti darbininkų uni- 
joms streikuojančioms tam. kad 

oairerinns darbo snlvjjas. Skund- 
į vedis tvirtino, kad partija pripa- 

žįsta visuotiną streiką kaipo gink 
lą safo klesinci kovai.' 

ANGLAI PANAUDOJA 
KARINĘ KUBILINE 

DUBLINE PRIEŠ 
AIRIUS. 

Dublin, vasarų 20 d. Šian- 
dien kareiviai su kubiline ir 
dviem šarvuotais karais padarė' 
užpuolimą arti lirafton gat. ir 
kelis žmones suareštavo. 

I /.puolimas padaryta po riau- 
šių anksti rvtmetyj. kur civiliai 
susirėmė su policija; riaušėse 
vienas konstabelis buvo užmuš- 
tas. vienas sužeistas ir civilių 
vienas sužeistas ir keli suareštuo- 
ti. 

Yra manoma, kad šitos suiru- 
tės buvo dalimi pieno staiga už- 

pulti ant policijos visuose mies- 
to kraštuose. Tam buvo užbėgta 
už akiu. daugeli intariamų žmo- 
nių suareštavus; areštuotieji bu-» 
vo geiai »epsi ginklą ve. 

—- 1 
Kad Surinkti IActuvai Paskolos Į 

Pcnjas Milijonus. 
I i si Pirkite Lietuv os BONl S. j 

Žineles. 
Berlinas. — Sovietinis pasiun- 

tinys suko, kad tik Maskvos val- 
džia Ims pirkėja ir pardavėja Ru- 

sijoje, nežiūrint talkininkų pa- 
stangų prekiauti su kooperaty- 
vais. Jis užgina, kad bolševikai1 
nori pulti ant Lenkijos ir sako, 
kad jie nori tik taikos. 

Paryžius. — Garlaivis Danube 
šiandien užėjo ant minos Juodo- i 

se jurose, už trylikos mylių nuo ; 

Kamili priežemio ties inėjimu 
J'osforan: trylika žmonių žuvo 
nuo ekspliozijos. 

Rymas. — Sulig Tempo, alba- 
nų vadas Kiamil EI Rassa ir vy- 
skupas iš Sk'Utari apskelbė laiki- 
nosios valdžios puolimą ir apsi- 
jaukė patys Albanijos sosto vie- 
tininkais. i 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ARCHANGELSKĄ. 

Londonas, vasario 20 d. — 

Sulig bevieliniu pranešimu iš M a 

skvos, bolševiku kareivijos pa- 
ėmė \rchangelską. " I»a 11 i c j i" ap- 
leido miestą ir kareiviai prisidė- 
jo prie bolševikų. 

ŠILTINĖS NAIKINA IŠTI- 
SUS KAIMUS GALICIJOJ: 

Londonas, vasario 20 d. — 

Sulig bevieline telegrama iš Mas-, 
kvos, šiltinė siaučia rytu (lalici- 
joje epidemijos formoje. Sakoma, 
kad kaikuriuose kaimuose liga 
buvo taip pragaištinga, kad iš- 
naikino visus kaimu gyventojus. 

LLOYD GEORE NORI ! 
TARTIS SU RUSIJA. 

Paryčius, vasario 20 d. — Pre- 
mieras IJoyd George yra linkęs 
pradėti taikos tarybas su Rusija 
per bolševikų atstovą Kopenha- 
goje Maksimą Litvinovą: ii ta- 

me paremia, kaip Echo de Paris 
sako. Italijos premieras N'itti. 

Prancūzų delegacijos nariai Paul 
i'ambon ir Philippe J. L. Ber- 
thelot. kurie yra augščiausios 
talkininkų tarybos susirinkime 
Londone, nėra ingalioti priimti 
tokius pasiulinimus ir todėl pre- 
mieras Millcrand tapo .pakvies- 
tas Londonan. 

JONAS Y N .K ISIS ISYA2L\YO 

J \YASI!IN(rroNĄ. 
\ aka r, vasario jo., i o vai. \ U\ 

Lietuvos Misijas Pirmininkas, Jo- 
nas Yileišis, apleido C'bieai*o ir iš- 
važiavo i \\ asliinjjtoną. Atsisveikin- 
ti su Lietuvos Atstovu lMaeksto- 
ne buvo F. I'. Mradeulis. St. Šim- 
ais. J. (iedminas, J. f. I»a.t»(lxiu- 
las (su žmona L I. Yarkala; pa- 
vkui visi—kartu Jonas Yileišis 
r majoras Povilas Žadeikis — 

.uvažiavo Paltimore & Ohio gclr 
<elio stotin ; čia jau buvo belau- 

žąs kun. M. L. Krušas. 
Po trumpo pasikalbėjimo, po 

iirdinjjų linkėjimu ir po ištarinv. 
laskutinio "sudiev" g-. Jonas \ i 1 e i 

-is pranyko iš Clncagiečiu tarpo- 
Sudiev, garbus Tėvynaini! (it- 

"iausios kloties visuose Jusu dar- 
niose Tėvynės naudai! 

Išleidę į»'- svečią, likusieji kar- 
^ siT M'ajoru P. Žadeikių — nu- 

važiavo i (ireat Northern viešbutį, 
\*ur Majoras ir apsigyveno ueku* 
"iam laikui- 

K)X() VILEIŠIO PASIKAI.l'.K- 
JI.MAS SI" SOCIALISTAIS. 
Vasario i<) d-, vakaro, I lull I Tou- 

c atsibuvo pasikalbėjimas Lietu- 
^ 

;os Atstovo^Jono N'ik'iši- su žymo 
liais vietos socialistais, — buvo su- 

'iirnko apie 40 socialistu ar j u š\r 
ir inkų. P-s J. \ i 1 c i š i s papasakojo 
tpie dalykų st->vį Lietuvoje, apie I 
sietuvos valdžią ii kariuomenę. 
iarbus Svečias atsakinėjo taipgi į 

».nt užduotu klausimų. 
Keletas iš socialistinių "tu/.ų" iš j 

lull Uouse pribuvo j lilaok<onej 
iešbutį. kur su p. J. Vileišiu tęsė 
įsikalbėjimą iki nakties gilumos- 

CIC ERO LIETUVIAI IŠKIL- 
MINGAI SUTIKO LIETUVOS 

PASI'UNT IXI us. 
Cicero lietuviai su nustebinančiu 

škilmingunut sutiko pribuvusius j 

KARĖS BYLU NAGRINĖ- 
JIMAI PRASIDĖS UŽ SA- 

VAITĖS LAIKO. 

Londonas, vasario 20 d. — Vo- 
kiečiu valdžia skubina rengtis 
•irie nagrinėjimo oylų tų. kurie 
yra kaltinami karės įstatymų 
laimimu: liudininkų peržiūrėji- 
mas ir argumentai prašinės kitą 
savaitę. 

Išklausymai prasidės Lei^zi- 
go teisme kitą mėnesį. Žmonės 
gyvenantieji Anglijoje. Francijo- 
je ir Belgijoje, kurie yra liudinin- 
kais. nevažiuos Vokietijon paliu- 
dyti. bet juos atklaus komisinin- 
kai jų pa J i u šalyse. 

BRIDEPORTAS PRAŠOKO 
VISAS KITAS KOLONI- 
JAS — BONU —$32,750; 

ŠAULIAMS 5282.54. 

Chica.^o, 111., — Vakar Sv. Jur- 
gio parapijos svetainėje Lietu- 
vos Bonų pirkimo tikslais susi- 
rinko anie <00 žmonių. Kalbėjo 
Maj. T. Žadeikis. kuiųp. Šimkus 
ir kfii. Skripka. Lietuvos Bonų 
išpirka už S32.750. Lietuvos šau- 
liams sumesta $282.54. 

^ Chicagoje ir 
lad" Apielinkėje. — 

Šiandien ir gal nedėlioj snie- 
gas. nedėlioj šalčiau. 

Saulėtekis. ("1:38 vai. ryto: 
Saulėleidis. 5:30 vai. vak. 

b 

:• — 

i Chicagos žinios. 
|£v. Antano par. salę ant prakalbą 

i va s. i<> d- \ Lietuvos I 'a-iuntinius 

į — J*-na Yileisi ir Majorą Povilą 
Čadeiki. Huvo panaudot.; raki etos. 
fakelai ir įvairios kitos ugnis. — 

Ypatingai gg. Svečiu priėmimą f'.a- 

bin > gražus kareiviu būrys. Sve- 
čiams buvo inteikfas didelis gyvu 
ro/iu bukietas. Žmonių buvo susi- 
rinkę apie 400. kurie Lietuvos L. 
1'. l»onu i*pirko, suvirs 11/. 10.000 

ilol. Lietuvos Pasiuntiniai liko 
cieeriečiais pilnai patenkinti. 

RYTOJ 'BIRUTĖS" 
KONCERTAS. 

Paskutiniu 1. kj "Birutė" dai- 
navo. dainavo ir dainavo; visur 
ir visiems. Po rytojaus koncer- 

to "birutieėiai". ilgesniam laikui 

uždarys savo balsingas gerklutes. 
I'et rytoj ;:ada traukti, "kad že- 

mC' links!" Progratnon iueina 
daug na'iju daiktu "gi :e.miu." 
sako. "dainuosime kiek tik norė- 

site." Apart choro, dainuos: M. 

x\aKausKaue, iyi. janusausKiene 
O. Pocienė, K. Sarpalius. Pr. Ja- 
kutis, A. Pocius ir St. Šimkus at- 

liks ant piano 4 rankomis Schuber 
to simfoniją ir overturą Rosamun 
da. Pasamdyta koneert-^rand 
pianas. 

Spręskite, tat, patys, kokią puo 
tą mt:ms rengia rytoj "Birutė". 

Konccrta- 'jvyks l'ohemian 
American liall. 1440 \\ 18 str. 

Pradžia 8:15 va^. 

SUSIRINKIMAS. 
Draugystės Sv. Antano iš Pad- 

vos mėnesinis susirinkimas Įvyks 
nedė'ioje i-mą vai. po ipetn va- 

sario 22 d. Dievo Apveizdos pa- 
rap. svet. So. l'nion Ave. ir 18 
gatvės, C'hicago, 111. 

Malonėkit visi nariai atsilanky- 
ti. 

Valdyba. 
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AR CH1CAG1EČIAI PASIEKS SAVO L 

L. P. "KVOTĄ"? 

Pasieks, jei stipriai susiorganizuos ir 
nepaliks nei vieno akmens nepajudinto. 

Chicago ir apieiinkės—tai $1,000,000. 
Chicago ir apieiinkės — vadinasi dis- 

triktas, kuris turi surinkti tą milijoną do- 
larių. susideda daugiaus, negu iš 200,000 
lietuvių. Juk vienoj Chicago j priskaitoma 
apie 100,000 lietuvių. Iš dviejų šimtų tūks- 
tančių lietuvių, rodosi, turėtų rastis nors 

50,000 lietuvių, kurie gali pirkti tuos bo- 
nus. Tegul kiekvienas iš tų 50,000 lietuvių 
perka po $50 boną, tai išpirks už $2,500,- 
000.00 ir todėl, normaliai imant, Chicagos 
distriktas turėtų aurinkti pustrečios jam 
skirtos "kvotos". Taip išskaitliavus, rodo- 
si, neturėtų buti didžiai sunkus "džiabas" 
savo "kvotą" pasiekti, bet. pastudijavus 
arčiau tą "džiabą", atrasime netaip lengvu, 
nes tai ištiesų nemaža pinigų suma ir jei- 
gu, sakysime, išparduoti tuos bonus butų 
gal netaip sunku, bet čia reikia atminti, kacl 
vientik geram kontroliavimui toi; sumos rei- 
kia turėti gerai suorganizuotą štabą, o tas 
jau netaip lengva padaryti- 

iNezmau, — gal L'Jnicagos Centras yra 
susiorganizavęs gerai, bet ikišiol didelio 
veiklumo nesimato. Berods, kuomet Lietu- 
vos Misija yra Chicagaje. tai visos koloni- 
jos rengia prakalbas ir tose prakalbose išpai 
duodama nemažai bonų, bet juk tai bus 
tik vandens lašas į jūres, kuomet reikia su- 
rinkti $1,000,000.00 Misija išvažiuos, o 

Chicagos distriktas dar toli-gražu nebus 
pasiekęs vieno ketvirtadalio savo "kvotos"? 
Todėl kįla čia klausimas, kas bus daroma 
toliaus? — Kuomet Misija Chicagoje, tai, 
žinoma, visi eina svečių išgirsti ir eidami 
jau žino, kad reiks pirkti bonus ir, todėl, 
beveik visi patriotiški ir susipratusieji lie- 
tuviai, Misijai išvažiavus, bus nusipirkę bo- 
nų, — taipgi liks tie lietuviai nepirkę bo- 
nų, kuriems Lietuvos reikalai mažai apeina 
ir todėl su jais bus netaip lengvas "džia- 
bas", o vienok turi buti išrasti budui, ku- 
rie ir tuos lietuvius paskatintų pirkti bo- 
nus. 

Taigi tas komitetas, kuris pasiėmė 
sau už pareigu sukelti Chicagos distriktc 
"kvotą", turi rimtai pradėti mąstyti, kas 
bus reikalinga toliaus daryti. 

Ikisiol dai tas Komitetas nepaskelbė 
kiek išpuola kiekvienai lietuvių kolonijai 
Chicagos distrikto sukelti, idant pasiekus 
sa/o "kvotą", o tas turėtų buti jau sena: 

padaryta. Trukumų tame komitete ma- 
tosi labai daug, bet aš pasitikiu, kad tas 
komitetas pasirodys kompetentišku, jeigi 

tLalfcininkai flirtuoja į 
gu TRaufconaistais. > 

Po neužginčijamų pergalių 
visuose frontuose Mylinėj, pieti 
11 £ j ir vakarinėj, Rusijoj, rau- 

donoji, bolševikinė Rusija su- 

silaukė u ik < talkininkų taikos 
flirtavimu. Aukščiausios pary- 
žitiės tarybos rezoliucijos žo- 
džiais stengiamasi parodyti 
kad žnivni.škuino atsižvelgimai 
j Rusijos žni'»nių ba:!a priver- 
tė talkininkus pasirūpinti nuė- 
mimu blokados nu i Rusij a. 

Gerai temi jauti* Rusijos da- 

lykus per .paskutinius du mene 

sius nesutiks su tuo, kad Į Mtu 

pasiulinimą įeina žmoniškumo 
principai, (ji talkininkai kovo 

i jo prieš bolševizmą iki pasku- 
tinio ruso, kuris n rėjo už juos 

1 kovoti su bolševizmu. 
Sovietinė galybe, senai skai- 

toma pairusia ir išsiblaškiusia 
šiandien valdo Rusiją. Per pas- 
kutinius du mėnesius bolševi* 
ku jieg' nežiūrint į j u sako- 
ma suirimą, atstūmė atgal viso 
ratą apsiaučiami jas. Baltgu- 
džiai ties Petrogradu bėgte pa- 
beg nu > sovietinių kareivijt: 
pagjiba žadami. Anglijos lai- 

jis bandys stipriai padirbėti ir jeigu įsi- 
vaizdins sau, kokį turi savo priešakyje 
"džiabą" atlikti. Mes gi tam komitetui 
turime visi gelbėti.— 

D. Z B—is. 

NESĄMONINGI LENKŲ 
S ANPROT AVIMAI 

Sunku mums įsivaizdinti tą vidujinį 
stovį ir išviršinę išvaizdą karštesniųjų Ame- 
rikos lenkų veikėjų-politikierių ir juos re- 

miančių laikraščių redaktorių tame laike, 
kada jie sužinojo apie atvykimą Ameri- 
kon Lietuvos Pasiuntinių ir apie jų tikslus. 
—Kaip-tai galėjo važiuoti Amerikon ko- 
kia ten Lietuvos Misija sauvališkai — be 
pasitarimo su lenkais arba su jų valdžia, — 

sanprotauja proše-panai, negalėdami apim- 
ti to jiems negirdėto įvykio- 

Juk ištiesų lenkų šovinistams-imperia- 
listams, reikia, taip sakant, iš kailio nerties, 

į matant, kad lietuviai, arba jų valdžia, ne- 

j pasitenkina jau veikimu Europoje, bet pra- 
deda -veikti Amerikoje. — lr negana to, 
kad pradeda veikti, bet užtraukia Ameri- 

I koje paskolą ir kviečia jaunus vyrus va- 
! žiuoti Lietuvon ir padėti savo vientaučiams 
| atsiimti priešų užgrobtas lietuvių teritori- 
: jas su Lietuvos sostine Vilnium ir, abelnai, 
! apsaugoti Lietuvos laisvę ir nepriklausomy- 
! bę... Lenkų vaidentuvė negali apimti to 
i vaizdo, kuriuo dabar yra padengtos visos 

j lietuviais apgyventos teritorijos. 
Bet... lenkai žino ir supranta, kad jų 

; svajonėms ir planams apie prijungimą Lie- 
'tuvos prie "Rzeczpospolytos" prieina galas 
j ir kad ''baltasis erelis" nesučiups daugiau 
! to gražaus-malonaus Pribaltijos paukščiu- 
ko. .. Nejaugi sudiev ant visados, braci... 
pinasi lenkų smegenyse tas nelemtas 
klausimas. Ir patįs sau atsako: "Niech Pan 

i Bug i... Pilsudskį broni!" 
Juk Lietuvą pripažino visa eilė Euro- 

pos valstijų, — net Anglija tariasi su Lie- 
tuvos valdžia. — Tas tai visai clel lenkų 
nesukramtomas kąsnis. — Ir štai Lietu- 

jvos Pasiuntiniai atvažiavo — dar per Pa- 
I ryžių — Amerikon, lankosi Washingtone, 
tariasi su Suv». Valst. valdžios atstovais, lan 
kosi po Įvairius miestus, skelbia apie Lie- 
tuvos Paskolą ir apie Lietuvos kariuomenę 
kovai su didžiausiais lietuvių tautos prie- šais- Lenkai patįs dasiproti, ką tie "foraci- 
litvini" skaito dižiausiais saivo priešais. 

Taigi nebereikalo Chicagos "Dzienmk 
Związkowy" neišlaiko lygsvaros ir prade- 
da, anot žemaičių išsireiškimo, "svaitėti 
lyg drignių priėdę". — Tas lenkų "švietė- 
jos" savo įžanginiame straipsnyje — są- ryšyje su Lietuvos Misijos pribuvimu Chi- 
cagon — su pasityčiojimu išsireiškia apie Lietuvos valdžią ir apie tos Misijos narius, 
—Girdi, lietuviai nori ingyti viską, ką tik 
jie mato aplinkui savęs — net nuo kitų tau- 
tų nori pinigų ir kareivių. 

Visa Lietuvos svarba — anot lenkų— užsiveria tame, kad ji randasi arti jūrės, bet tai visai neturtinga žemė ir menka tau- 
ta, vienintelis turtas — tai miškai, bet ii 
tų greit neliksią. 

Tęsiant toliau savo "svaitėjimus", laik- 
raštis "prirodinėja", kad lietuviai nesu- 

• tvėrę jokios kulturos ir kad nieko nesudarę j savito. Ir jei lietuviai užsilikę, tai tik pa- ! dėkojant lenkams. 
Galop, kaip visados, laikraštis užme- 

ta lietuviams bičiuliavimą su vokiečiais ir 
> veikimą sulyg jų komandos. Girdi, net ir 

| dabar lenkai apsaugoję Lietuvą nuo bolše- 
vikų. 
si Ir tos tautelės vardu — baigia savo 
i, "sanprotavimus" "Dz. Zw— lietuvių % 

Liv.o x-Vi UUSlclUlU llCpclSl" 
rude. 

Pubaltijos provincijose ne- 
užtenkamu talkininkų parama 
estų, lietuviu ir latvių apgailė- 
tinoms kovos pastangoms nu- 
vedė prie dorpatines konferen- 
ci i ,s ir dabartinės mūrų pen 
traukos, kuri šiandien palieka 
ta frontą ramiu. u 

Lenkų frontas tylus ii dre- 
ba sovietui pagrūmojus puoli- 
mu. Ukrainoj pasipriešinimas 
bolševikams nurimo. Pietų R v 
si joje gen. Denikinas likosi siv 

varytas į Juodąsias juras. Si- 
bire adm. Kolcalv kariu me- 

nės likučiai tapo n u varvi a at- 

gal per šimtus mylių. 
Šitie pasisekimai atriekta 

nežiūrint to, kad Amerika a*> 

^Pastabos-i 
I Išvados. | 
0 $ 

Tarptautinis demokratin- 
gumas rytuose. Kuomet Ja- 
ponija pasiūlė indeli Taikos 
sutartin tautines lygybės iš- 
lyg& tai Chinai, Indija. Sia- 
mas ir visos Azijos tautos 
širdingai jai pritarė ir ją 
rėme. bet sutiko atkaklu 
pasipriešinimą iš europinių 
ir Amerikos valstybių. Jų 
pasipriešinimas nebuvo tai- 
komas į pati principą, o į jo 
pasekmes. Mat principo 
priėmimas reiškia laisvą 
ateivystę ir lygų apsiėjimą 

•su azijiečiais visuose daly- 
kuose. Tąsyk Japonija nu 

metė jį laikinai (bent taip 
ji pasakė) i>* to vietoje pa- 

1 reikalavo teisių prie Šan- 
tungo. Šituomi Japonija su 

| vylė Azijos tautų ištil *..tiu- 
1 

mą ir draugingumą. Jei Ja- 
! ponija butų tvirtai laikiusi 
savo pasiiJinimo ir jį galy- 
bėms atmetus, butų pasitrau 
kusi iš Lygos, ji butų sutei- 

! kusi nepriklausomybę Ko- 
rėjai ir butų jieškojusi pa- 

! ramos pas kitas Azijos tau- 

] tas su, tikru ir nuoširdum 
I draugingumu, tai Japonijai 
i nebūtų buvę sunku vesti tau 
j tas prie tikro demokratin- 

jgumo ne tik Azijoje, bet ir 
visame pasaulyj. Tuomet, 
be abejo, Amerika butų pa- 
liuosavusi Filipinus. Angli- 
ja butų turėjusi paliuosuoti 
Indiją- Bet Japonija nebu- 
vo tinkama buti tokia vado- 
ve. Jos dižic 'Mu noru bu- 
ivo laikyti pagx >bus Korė- 
ją ir Šantungą. Pas ją bu- 
vo vien žemas noras teri- 
torijas užgriebti. 

MAISTO IR BOVELNOS 
KAINOS PUOLA. 

ljevcik visus maisto reikmenys 
delei maino su kitomis šalimis 

.t * 

pradjėjo žymįaii ilti. 'Grudi}, 
gyvulių ir boveh.^,5 kaina žy- 
miai sumažėjo. I'av., rugiai nuo 

Si/>5'/2 iki $1.50; taip, kad veik 
j mėnesį laiko aibelnai nupuolė 
32 centau. Kiąuliii prekė, Į mė- 

jnesį lajko, apie $1 ; taukai, kor- 
Inai (kukruzai), avižos ir kiti 

Įgrūda5 taip-<pat. Tolimesnis grtn 
j d iv kainos puolimas dar yra pra 
| matomas. 

majoras Žadeikis "šmie žą( 
Valst- dastatytų Lietuvai 10 
ir kad jie kautųsi už lietuv 
kad Lenkijos žemes atimtų 
duotų, nes to norį vokiečių c 
litiški lietuvių vaikai! 

"Dalipan" — Žadeikis 
Amerikos 10,000,000 dolari 
kijos — Vilnių ir kitas žen 

j nesiranda "powažnego strz 
•go". (ir vėl tą viską sujungia 

| rūpino tiesiu ar aplinkiniu bu- 
jdu bolševiku priešus milijonais 
dolarių, Francija ir Anglija 
tūkstančiais tonu daiktu ir ne- 
žiūrint to, kad Anglijos laivy- 
nas stovėjo Įkiltosiose jurose 
iš kurių jis dabar pasitraukė. 
IJclševi'cų priešus talkininkai 
a] .-rūpino maistu, daiktais, pini 
gais, ambulansais ir propaganj 
da, visa kuo tik ne kareiviais. 

Amerika pirmutinė ištraukC 
! .cavo nelaiminga archangelski- 
į ne ekspedicija. Anglija pasekė 
į j.'į, jos siunčiami sustiprinimai 
į rusu f rontams sukilo Anglij 
Įjc beįsodinant ju s | laivus. 
Francija susilaukė laivyno 
maišto Odesoje. 

j Du mėnesiai tam atgal 1 mi- 
linė bolševiku ] >:i- isckimti nuve- 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus i 

Santikiai su Užsieniu. 
I i. Laike karo visoki tarptau- 
tiniai oUdirinkimai buvo sustab- 

dyti. Panašiai atsitiko ir su Rau 
donoju Kryžium. Nun, kuo- 
met jau karo vėsulos praslinko, 
Raudonasis Kryžius šaukia de- 
šimtąją, iš eilės, konferenciją. Ji 
turės begalo didelę svarbą. 

Tarptautinis Komitetas Rau- 

donojo Kryžiaus (Genevoj, Švei- 
carijoj) aplinkraščiu N 190 šau- 
kia X konferenciją Genevoj, ku- 
ri prasidės i-mą Rugsėjo 1920 
metų ir tęsis mažiausiai 10 die- 
nu. Komitetas kviečia dalyvauti 
visų tautų Raudonuosius Kry- 
žius ir atsiųsti savo atstovus (ne 
daugiau kaip 5 ypatas kiekvie- 
nas Išrinkta tam tikra komisi- 
jo programo išdirbimui ir kon- 
ferencijos suruošimui. Kol kas 
paduota šitokia programa: 

1. Patyrimai per peskutinįjį 
karą. 

2. Rn.idonojo Kryžiaus drau- 
gijų santikiai terp savęs. 

3. Tolimesnis plėtojimas Rau- 
donojo Kryžiaus veikimo ir tai- [ 
kos metu. 

iNors (Lietuvos Raudonasis 
^ Kryžius dar nepriimtas į Terp- 

taiutinio Raudonojo Kryžiaus 
Draugiją (del įpriežasčių, kurias 
kitados nurodžiau), tečiaus jis 
yra (pakviestas dalyvauti aplink- 
raščio ir sipecialio laiško prisiun- 
timu. Visi reikalingi raštai pa-j siustą Lietuvon. 

1 1 

C'ia noriu pažymėti tai, ką 
Terptautinis Raudonasis Kry- 
žius ypač pabriežia: kiekvienos 
šalies Raudonasis Kryžius turi 
sudaryti vienatą. o nebūti išsi- 
skirstęs j keletą neprigulmingų 

J nuo viens kito skyrių. Taigi 
jis norės, kad k konferencijoj 

dalyvautu atstovai nuo vieno tau 

tinio Raudonojo Kryžiaus arba 

kitaip kalbant, kiekvienos Tautos 
atstovai turi sudaryti vienatą. 

2. Visiems yra žinoma rinklc- 
va, suruošta visame pasaulyje 28 

gruodžio 1919 m., karo auk 11, 

ypač vaikų, sušelpimui. Šventa- 
sis Tėvas Benediktas XV pa- 

aukojo nuo savęs 100.000.— fr. 
ir įsakė viso pasaulio Katalikų 
(bažnyčioms ipadaryti rinklevą. 
Kitų tikybų bažnyčiose irgi pa- 
daryta rinklevos. Galima tikėtis 
šimto milijonų frankų ineigų. 

Ta rinkliava koncentruojasi 
Šveicarijoj ir Terptautinio Rau- 

donojo Kryžiaus globa. Dauge- 
lis komitetų įsteigta tam darbui. 

Aš kaipo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinis aplankiau 
svarbesnes įstaigas, įduodant tam 

tikrus raštus, kuriuose išdėjau 
šalies vargingą padėjimą ir nu- 

rodžiau budą aukų persiuntimui 
bei suvartojimui. Visur atradau 

užjuojautą ir prielankumą. Žada 
pagalbą pinigais, vaistais ir mais 
tu. 

Sunkus ir įbrangus dabar per- 
siuntimas dalykų (vaistų, dra- 

bužių, valgių) Lietuvon. Kadan- 

gi Francijoj dar yra musų Val- 
džios užpirktų garvežių b?i va- 

gonų, vertėtų sudaryti transpor- 
tas per Šveicariją ir tokiu budu 

paimti suaukotus daiktus. Švei- 
carams ta mintis patinka Ti- 

kiuosi, kad Liettovos Valdžia ne- 

atsisakys /pasinaudoti proga. 
Jau padaryta tam tikri žygiai. 

A. Steponaitis, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
įgaliotinis. 
Friburgas, 
5 Sausio, 1920 111. 

Apie Atkeliavimą Amerikon. 
t 

J Visi lietuviai Amerikoje jau 
norėtu, kad į Ameriką kaip ir iš 
Amerikos butų liuosas keliavi- 
mas kaip pirm karės kad buvo. 

Ar bus vėl taip. nieko tai ne- 

galima dabar pasakyti. Apsun- 
kinimas iškeliauti iš Amerikos 
tapo Įvestas prasidėjus karei, 
kad sugauti Vokietijos šnipus- 
spiegus- Atkeliavimas Amerikon ly- 
giai tapo apsunkintas ir-gi suvažia 
vimni Vokietijos šnipų, kurie sten 

gėsi įlysti į Ameriką po visokiais 
svetimų šalių pasportais ir var- 

! dais. 
Piriniaus keliaujantiems Ame- 

rikon nereikėdavo jokių paspor- 

lač", kad Suv- 
0.000 kareivių, 
ius ir gal, net, 
ir Lietuvai ati- 
liriguojami po- 

nori gauti nuo 

ų, o nuo Len- 
įes, kur, girdi, 
ępa litevvskie- 
su Drusu nap-ei- ni'ieši] 

davimais). 
Atsakinėt 

protavimus ar 

sio išrokavimo 
tą parodyti, k 
laikraščiai sav 

Iš to viso galii 
veikti ateityje 
mums priklaui 
Tėvvnės ir Ta 

t u. Dabar gi bc pasporto nelei- 
džiama ant laivo Amerikoje ir 

Europoje. 
Lietuvos gyventojai, norėdami 

keliauti Amerikon, visupirmu tu- 

ri kreipiis prie Amerikos konsu- 
lio savo apielinkėje (—kol kas 
Amerikon konsulio Lietuvoje dar 
nėra. ileje, 'Kaune yra Amerikos 
valdžios atstovas tėmijimui poli- 

tikos reikalu 'bėgi .komisijonie- 
rius p. Gade) paduodant aplika- 
ciją, savo adresą ir užsiėmimą, 
giminės adresą iš Amerikos pas 
kurį keliauti nori, ir užmokėti 
$1.00. 

Konsulis, gavęs tą aplikaciją 

i į tokius "proše-panų" san- 

''svaitėjimus" nėra mažiau- 
Mes tik norėjome dar kar- 

okias nesąmones rašo lenkų 
o įžanginiuose straipsniuose, 
na matyti, kaip mes turėsime 

idant atsiimti viską, kas 
>o, ir kartu apsaugoti savo 
.įtos liuosybę nuo tų nešvarių 

dė talkininkus prie susidėjimo 
su Vokietija Rusijai slėgti. 
To pasekme buvo Hoifmano 
demonstracija ties Ryga ir 
smarkus vokiečiu žengimas 
ant kurš bet talkininkų saliu 
žmonės sukilo prieš dėjimąsi 

j su buvusiu j>riešu ir Vokiet-i- 
j jos troškimai buvo sulaikyti- 

Dvi savaitės tam atgal, ka- 

jda padėtis buvo daug kartų 
blogesnė, Londono laikraštis 
Ohserver paleido kitą užmini- 
mą talkininkų (įėjimosi su V 
kietija prieš Rusiją, pagal ple- 

| na sugrąžinim e Vokietijai Aug 
| štutinės Silezijos ir leidinio 
j Austrijai dėtis prie Vokieti-! i i 
JOS. j 

I šit*; užminimą franeuzų i 

[valdžia per Paryžiaus laikraštį į 

Temps aštriai atskitro, saky 
dama, kad Europoje negali Im- 
li galingos Vokietijos; kad Art 

jglįja, jei ji neri atlyginti Vo- 
kietijai už jos buvimą siena 
nuo bolševizmo, gali tiį pada- 
ryti sugražindama jai kaiku- 
rias kolonijas, dabar esantis 
Anglijos rankose. 

Kelios dienos atgal Anglijos 
užsienio raštinė prisirengė prie 
paskutinio augščiausies tarv-j 
bos veikimo. Londono laikraš-j 
čiai antgalviais: "Uolševikinisj 
pavojus pietų kraštams daro1 
neramumą;" "Odesai pav->! 
jus:" ''Koleako pralaimėji-! 
mai;" ir "Pavojus pasauliui" 
nurodė j reikalingumą veikti. 

Iki šiolai buvo laikytasi to, 
kad reikia kovotr prieš bolše- 
vikus iki paskutinos. Dabar 

ištirs apie keleivio pasilaikymą 
ar ne bolševikas ar socialistas ir 
tada praneš Amerikos ateivystės 
valdžiai j \Yashingtoną, kuri vėl 

padarys ištyrimą apie giminę 
Amerikoje, pas kurį Lietuvos iš-/ 

eivys nori atkeliauti, ir nieko prie 
šingo neradus (jog ne socialistas 
nei bolševikas) praneš konsul u", 
jog gali paliudyti aplikanto pas- 

portą keliavimui Į Ameriką, už 

ką vėl reikės užmokėti dolaris. 
Atei is ir gavęs leidimą keliau- 

ti j Ameriką liekasi po visais į- 
statymais, kurie pilnai išįpildomi 
link ateivių. 

Ateivis turi įbuti visiškai svei- 
kas. Nesveiki tenesikelia iŠ 11a- 

,mų; turi mokėti skaityti. Bet 

paliuosuojami nuo mokėjimo skai- 

įtyti yra: moters keliaujančios 
pas savo vynu*s; vaikai keliaujan- 
ti pas savo tėvus ir tėvai 55 me- 

tų senumo keliaujanti pas savo 

vaikus. 
P. Mikolainis. 

1304 Sutter A-v., Brooklyn, X. V. 

JONIŠKIS. 

Vokiečiai, tarp lapkričio 23—27 
d. apleisdami Joniškio ir Žagarės 
sritį, didžiausiai plėšė. Sodžiuos ir 

miesteliuos kratė beveik kiekvienus 
namus, j ieškodami arklių, karvių, 
kiaulių, avių, žąsų, ančių, vištųf 
ėmė visa kas Į rankas pateko, o la-\ 

biausiai; pinigus. Nuo ūkininkų 
lėmė arklius su ratais, jei kuris žmo 

gelis pats sėsdavo važnvciuoti, tai 
kiek varstų pavažiavę jį išmesdavo 
iš/ ratų, o .paskui gasdindavo rauki- 

nėmis granatomis- Satkunų dvare 

Joniškio valsčiaus, kur ilgą laiką 
gyveno pats von der Gclcas, išva- 
žiuodami vokiečiai išsivedė 12 ar- 

klių. Pavirčuvio dvare. 8 varstai 
nuo Joniškio, dvaro nuomininko 
1'etKičio dvare atėmė 18 arklių, 30 
karvių, kiaules, o patį Petrutį su- 

mušė, reikalaudami atiduoti neva 

paslėptus 5.OCO rublių. Žagarėj api- 
plėšė daug žydų ir nežydų krautuvių 
it šiaip gyventojų namu. o Joniš- 
ky sekmadienį, lapkričio 23 d., 
vaikščiojo po miestelį po 3—4 ap- 
siginklavę vokiečių kareiviai ir plė- 
šė kiekvieną gatvėj pasitikę. Tu 
tnet jie apiplėšė vietos notarą, gra- 
sindami jį sušaudyt. Upytės gatvėj 
arbatinės tarnaitę, milicininką, šiaip 
darbininką, vieną mokinį, kurį nu- 

sivedė į krautuvę ir liepė nusiauti 
naujus batus, ir daug kitų. Pas vai- 
stininką Slaboką <lvi savaitės gyve- 
no vokietys komendantas ir jis rei- 
kalavo ne tik ii šerti, bet ir visus 
jo svečius; išvažiuodamas vokiečių 
komendantas nieko neužmokėjo. 
Visur kur vokiečiai stovėjo, reikala- 
vo savo arkliams šieno, avižų ir kit- 
pašaro ir nieko už tai nemokėjo. 
Viso čia vokiečiai padarė miliont 
nuostolių. Satkunų dvare vokiečiai 
nužudė latvi, kurio lavonas lrtiisiai 
sužeistas. \ isus plėšimus, žudymus 
ir skriaudimus sunku butų vienam 
žmogui aprašyt. 

Iš Joniškio vokiečiai išėjo lapkri- 
čio 2/ d-, u vai. rytą. 

Išeidami sakėj pavasari sugrįšią, 
paimsią Mintaują ir Rygą ir eisią 
susijungt Maskvoj su Rusais. Ap- 
saugok mus \ icšpątie nuo antros 
tekios nelaimės! 

tas staiga atsimainė. Malam, 
kad h lševikai pradeda grūmoti 
anglu pajiegoms Persijoje, an- 

glu valdyboms Afganistane ir 
JnG'ij- je ir visti talkininku val- 
dybe ms Chinuose, šita permai- 
na visai nėra nuostabi. 

P. O'Grady, parlamento na- 

rys, atstovaujantis Angliją ir 
sovietinės Rusijos pasiuntinys 
Litvinov nc dykai laiką leidžia 
i^)p?nhagene. Paryžiuje yra 
užtenkamų priparodymų. kad 
bolševikai verste verčia talki- 
ninkus taikytis. N'esusitaikius, 
jie ketina veržtis Maž >joii Azi 
jon, Indijon, Chinuosiui ir stt\ 
kelti ten visus žm nes, kurie 
nesitenkina talkininkų taikos 
tarybos patvarkymais. Taigi 
Anglija tikisi sulaikyti juos 
taikos ugnimi. * Z- 
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y \LT DABAR LIETUVOJ 
"\ VISIŠKAI LAISVA PRE- 
KYB \ IR PRAMONll? 

Kad atsakytum i -i klausimą, pa- 
žiūrėkim, koks dabar yra tautinis 
Lietuvos ūkis. 

Kaip matyt iš surinktu prieš eks- 
porto suvažiavimą Vilniuj statisti- 
kos žinių 1914 nv kovo mėn. iš še- 
šių lietuvių ir gudų gubernių buvu- 
sioji Kauno gub. gamino (i'jn 
m.) i miliono dešimtinių lauko plo- 
te arti 55 mil. ptidų javo produktų- 
arti 3o mil- pudų bulvių, l'ž gu'ner- 
r.čs sietui išve/.t- javo produktų ge- 
ležinkeliais— i,T20 tukst. p. Neinu 
nu, prn muitines vieškeliais — arti 
200 tukst. p- išviso — 1.320 tukst. 
p. Tai beveik išeidavo arti % pūdo 
gubernės gyventojui. Jei skaitysim- 
kad vidutinai kiekvienas žmogus 
suvalgydavo per metus arti I5 pu- 
dų, tai išvežama jų buvo labai ma- 
ža. Čia reikia dar pridėt, kad del 
rusų geležinkelių statistikos neto- 
bulumo augščiau parodytam suves- 

gubernėj žemes ūkio ir gyvulių pro- 
dūktų naudojo ir vietos pramonC. 
Dvi to pas mus tarpo ir stiprėjo 

i mušti pramonė- I\iv. prieš karą gu- 
bernėj buvo 55 miltų malamųjų ma 

lunų, kurie tik už gub. sienų išvež- 
davo 7<>o tukst. savo miltų 18 

degtinės varomųjų dirbtuvių padirb 
!avo i^ vietos javų ir bulvių 417 

tukst. kibirų 40% degtinės; i()bra- 
jvarų padirbdavo ligi 2 mil. kil irų 
alaus- Kiek būdavo dirbama čia 
mielių ir kiek buvo sviesto dirba- 
mųjų ir mušamųjų dirbtuvių žinių 
neturiu. Viena Frenkelio orių dirb- 
tuvė Kaune turėjo 1 ^/, mil. pelno 
ir maitino 600 darbininkų. Apie 
30 gamyklų gamino linų ir kanapių 
pluošto ir šiaurės gub. pakdršėj 
dirbo 12 vilnų audžiamųjų ir 'kar- 
iamųjų mašinų. Čia reikia pridėt 

dar daugyl>ė smulkesnių anVatinin- 
kų, kurie, pav-, džiovino bulves ir 
daržoves, gamino kruopų, dirbo kai 
liūs, odas, šerius, plunksnas ir t. t. 

Toliau labai daug Kauno gub. 
buvo gaminama linų. Jų gaminimas 
prieš karą nuolat mažėjo-, tuo metu 

bulvių — daugėjo. 1911 m- buvo 
ll'/Ct-tl 1 /I!rkoni/\ 

'lip'.am skaičiui, kurs rodo- kad Kau 
gub- buvo javo produktų dau- 

*/|fc^vežama. negu išvedama, be 

^B^šėletių dar linų ir kanapių 
Tuo budu, visas tas gry- 

'as gubernė9 išvežimas galima bu- 
vo tuomet įvertinti (senesnėm kai- 
nom) r i/2 mil. rub. 

Taip ma;?a buvo iš gtibernės iš- 
vežama del šių priežasčių: i) gu- 
bernės gyventojai patys serai savo 

produktais maitinos ir galėdavo 
įgatlt iš pietų Rusų ir kitų vietų prie 
Į din i ų 85o tukst. pūdų gerų kvie- 
stinių ir kitokių miltų už išve- 
žamuosius »savo miltus; 2) 
'i/l gausingo javo vartoji* 
mo vietose pas mus labai tarpo gy- 
vuliu veisj na>, kurs buvo vvriausia w y J 

gubernės ateities viltis. Trumpai 
[pasakysiu, kad arklių gu bernej bu- 
|vo 335 tukst- ir tai* buvo šimtui so- 

jdžiaus gyvent. 21 arklys. 
| Stambių raguočių buvo tukst. ir 

[kiekvienam 100 sodž. gyvent- 44 
raguočiai. Smulkiųjų raguočių 

l (aivų ožkų buvo 19,393. ir 3 r smi- 

liui gyventojų. Kiaulių — 344 tukst. 
jarba 21 kiekvienam gyventojų 100 

j-ta. IŠ viso tuomet gyvulių buvo mi- 
Slionas 807 tukst. nrho v i <•' m 11 n n 

arba 43 tukst. dešimtinių ir linų 
pluošto buvo surinkta 904 tuksi, 
rudu, ir sėmenų milionas 98 tukst. 
pjdų. Be to, dar buvo 39 tM.kst- 
fudų kanapių ir daugiau kai 4 tuksi, 
pūdų kanapių sėmenų. L",vežta li- 
nų pluošto daugiausia per Rygą 
5 [9 tukst. p. už t .3 mil- to laiko ru- 

blių. Veik pusė palikdavo gubernės 
gyventojams apsirengt, ir tai suteik 
davo <larbo mūsų didesniems ir ma- 

žesniems amatuinkams 

[ Dar labai tarpo Kauno gub. miš- 
kų ūkis ir miškų pramonė- i<;io me 

tų statistikos žiniomis privatiniai ir 
valstybiniai miškai, buvę miškų vai 
dybos žini- >j apėmė 15.3% visos 
gub. ploto arba 5"0 tuksi, dešimti- 
nių. Išvežta T912 m. Nemunu per 
Jurbarku ir per viešekelių muitines 

j arti it milionų 125 tukst. pūdų vie- 

j r. am milionui rub., pusiau apdirbto 
miško geležinkeliais (neskaitant 
malkų) išvežta 8 mil. 315 tukst. p. 
750 čiai tu'kst. rub. Iš viso 1 milio- 

inui 750-čiai tukst- rub. Iš jų: I.al- 
tijos pajūrio geležinkeliu j Liepo- 
jos ir Rygos uostus išvežta arti 7 

milionų ptulų ir j Prūsų sieną arti 
400 tukst. pūdų, iŠ viso i uostus ir 
pasienio puktus išvežto gaminamo- 
'y miško 85,67%. Daugiausia miš- 
ko buvo išvežama Į Prusus, kur del 
Kauno gub. ir dar Vilniaus, (iar- 
(iino, Suvalkų ir Minsko gub, miškų 
turtų, ta.';>o miškų pramonė. Tas 
faktr turėtų mus paakint, kad už- 
uot rfavus progos pralobti svetimos 
Šalies žmonėms, verčiau stengtu- 
mės patys savo prigimties turtus 

sunaudoti- 
A. Moranskis. 

("Liet.") 

jkiekvienam sodžiaus gyventojų šim 
$tui, tai kiekvienam sodžiaus gyven- 
tojui išeidavo daugiau kaip ,po vieną 
gy v/u Ii. Tie gyvuliai ir laukus apmėž 
davo ii* odų vietinėms odų dirbtu- 

fvėini suteikdavo, ir net gabendavo 
£)?vulių j užsienį; be vilnų, kailių, 

Viu ir kit., kuo apsirengdavo ir 

^javo vietos gyventojai, iš ko 
avo už gubernės sienų par- 

piami, — tie gyvuliai dur buvo 

Iriausias žmonių maisto šaltinis. 
| /vriausias lietuvių tautos pajėgos 

altiniu — sveikata ir dabšti.m'as 
eareidavo nuo to. k'ad kiekvienas 

Įukininkas ištisus metus turėdavo 
>ieno, 'daugiau ar mažiau rūkytų 
ašinių, kumpių, sviesto, sūrio, deš- 
ų ir daug kit. Pažiūrėkim, kiek dar 
r pelno gaudavo gubernės gyvento- 
jai. išveždami už gubcrnėr sienų 

avo maisto /produktų ir gyvulių 
.tsargą: r) mėsos, kiaulienos, laši- 

nių buvo išvežama 04 tukst. p; 2) 
^viesto — 4Š tukst- pudų; 3) kiau- 

Iių 
— 7'9o°, 4) arklių — arti r,000. 

•ienom kainom visa tai fcuvo verta 

mil. rub. f vienus Prusus žąsų 
Jaivo išvežama daugiau kaip milio- 
įui rub. 

N c maža gaminamųjų Kauno 

J 
! TRUMPAI 

KALBANT i 
i~ i 

Septrymiasdešimts medvilnės audi- 
mo pramones Italijoje randasi Lom- 

bardijoje. 
/ 

Prieš karę Italija turėjo daugiau 
j kaip 35,000 moterų dirbančiu sta- 

Į tymo amate. 

Audimo pramonėse Belgijoje dar- 
bo ilgis i>neša apskritai 54 val'andas 
savaitėje. 

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

pašvęstuose laikraščiuose. 

Skaitykite ir Platinkite: 
•LIETUVOS ŪKININKĄ," išeina kas savaitė su priedais "Jaunimas," "Žemė," 

"Sveikata" ctc. Katna metams — $2.00. 
D A R P> \," išeina tris kartins savaitėje. Mokslo, literatūros, .politikos pažangus 

laikraštis. Kaina metams — S3.00. 
'V A T< P Ą," mėnraštis. Tai tąst senojo "Varpo" iš Tilžės, kuris ėjo dar lietu- 

vių 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. 

I.urit atvežė visiems Lietuvinme pesveikinim;} iš mus^ liiuagios Tėvynės. 
Priėmimas Misijos atsibus 

SUBATOJE, VASARIO—FEBRUARY 21 DIENA, 1920 M. 
Prasiflės 7:30 valandą vakare. 

ŠV. MYKOLO ARKANIOLO SVET, NOkTH SIDE, 
1644 \Val>ansia Aventie. Chica'go. 

Pribunančioje Misijoje yra p. J. Vileišis, Majoras žcleikis ir kun. J. žilius. 
Jeigu nori išgirsti ir pasisveikinti su Lietuvos \ ilstybės Pirmąja Misija, 

inžfanga visiškai mažutė, tiktai del padengimo iškasčiu. Pus pritaikintu labai mandagus pasveikisimas šveičiamo ir taipgi trumpas-artis t iškas irogramas KOMITETAS. 
Dalyvaus Lietuviai Kareiv:ai. 

j iS GVVEWIMO UET»vi AMEl0JE i 
, riuomenė išvijo tėvynę užpludusius 
priešus. Tolinus barė ir atnerikie- Į 
čius lietuvius už jų bereikalingus 
ginčius. Po kalbos buvo užrašinėj i- 
ma Ponai. Išparduota už $5,000. 

Antru sttveju kalbėjo 'apie Lietu- 
| vos kariuomenę, jos susiorgr.nizavr 

.v.a ir a])ic jos darbo vaisiu ;. l)*r 
buvo renkama aukos Lietuvos šaiv 
liams. Surinkta $28.81. Kadangi 
buvo jau velu. visi skubinos j na- 

j mus. todėl nebuvo kaip d klešnę su- 
ima surinkti. 

Spaudos Komisijos Narys. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
j AMERIKOS RAUDONASIS 

KRYŽIUS KAUNE. 
\ 
! 

pasakojo bendrovės darbuotę nuo 

pat jo pradžios li};! gruodžio i (i. 
Nutaria likviduoti Kaišiadorių 

skyrių ir pasi stengt įtaisyti kepykla. 
— Paskaita apie teatrą- Ciruxlžio 

17 dieną Yilkohtkio ritmuose Įvyko 
artisto Antano Sutkaus paskaita 
apie "Natūralizmą teatre". 1'ra ne- 

šėjas vaizdžiai išdėstęs riaturaliir 
gojo teatro istoriją, piešė kodėl toks 
teatras šiandie yra nebeįmanomas, 
kodėl jisai nebegali patenkinti nei 

artistų, nei publikos. Toliau pranešė 
jas -dėstė teorijas didžiųjų teatro 

reformatorių Fukso Gordono, Kre- 
go Mejerelv:ldo teatrui reformuoti, 
ir kodėl tie teorininkai gyvenime 
nieko nelaimėjo. Metęs keletą vaiz- 
dų apie sintetini dvasios teatrą, pra 
nešėjas trumpu laiku pažadėjo, pa- 
daryti visą paskaitą sintetinio dva- 
sine fpntrn UniKMim 

Smetona ir Yyriausis Karinome 
nė s Vadas gen. liet. Liatukas J 

sausio buvo atsilankę Ukmergė 
mieste, apžiurėjo valdiškas ista 
gas. karinome.k; ir išklausė visc 
kiu prašymų ir pasiskandini! 
čiabuvių gyventojų. Pasitaik 
turgaus diena, žmonių buvo dau 
suvažiavo iš apielinkės. visi ki 
;hai indomavo aukštais svečiai 
ir širdingai juos sveikino. Prezi 
dentas paaukavo po igod auksi 
nit krikščionių ir žydų ligur.i 
nėms. Grįždami augštieji sve 

čiai buvo sustoji- Janavoje. Kati 
nan sugrįžo tą pačią dieną va 

kare. 

I 

PHTLADRLP7TTA, PA. 

Vietos lietuvių, Šv. Cici Ii jos 
Draugystės. /asario 2 d. atsibuvo 
balius, kurio pelnas buvo skiria- 
mas Lietuvos Liuosybės Sar- 

1 

gani s. 

Taipgi atsibuvo Philadelpbijos 
T., r.. Sargų Septintos kuopos 
paroflavi."o muštras. Kareiviai 
la/bai pagirtini už gerą lavinimą- 
si. Vi ką atsilankiusieji iš Xe\v 
\ ..rko kalbėtojai. Įeit. Slome ir 

Įeit, J. K. Milius juos pagyrė. 
Šv. Cicilijos draugystė suren- 

gė svečiams-kalbėtojams vakarie 
ne. 

Jaunimas, matomai, supranta, 
įgyja Tėvynės dvasią ir pasiža- 
da ją remti. Kareivių pamokos- 
miklinimas atsibūva utarninkais, 
7:30 vai. vak., 331 S. Eatip St. 

A. M. Rvmdeika. rašt. 

RACIN'E, \V1S. 

dvigubinti nariu skaitlių iki 40 
vpatu; tat jaunime, kurie myli- 
te daile, turite Jpalinkimą prie 
muzikai!? k ų instrumentu visų 

j prašome atsilankyti į praktikus 
i—835 \Vasliington Ave. Prakti- 
kos atsibuna kas pėtnyčią 7:30 
vai. vakare, ypač butų gerai, kad 
keletas ateitų mokintis ant kler- 
netos ir Baritono, lygiai ir ant 

kitų instrumentų. 
Vasario 13 d. atdankė Racino 

lietuvius V. K. Puodžiūnas su 

krutaniais paveikslais parga'b li- 

tais iŠ Lietuvos. Pasekmės bu- 
vo geros; žmonių -prisirinko apie 
250 ypatų ir matomai buvo visi 

užganėdinti. Po paveikslų, ei- 

nant Į natnus, geros valios žmo- 
nės suau^avo Liet. Xepr. Fon- 
dui $21.10; nuošimtis nuo tiekie- 

tų — $14, viso $35.00. 
M. Kasparaitis. 

— Ats:statydino Kauno miest 

milicijos viršininkas šeštokas, ji 
gi vieton paskirtas majoras Ma 

tiejunas-Yalevičius. buvęs Mari 

ampolės Vilkaviškin komendan 
tas. Reik tikėtis, kad jis suge 
be"s Katin j sustabdyti be gali 
galo įsivyravusius plėšimus i 

įsivyravusius plėšimus ir vagys 
tes. ("Vienybė"). 

SEMELIŠKES TRAKI" APS KR 

Mokyklų vargai Parapijoj, "ku 

7,000 žmonių, nėr nė vienos lietu 
viškos mokyklos* Lenkai pristeigi 
čia savų ir visokiais keliais agituo 
ja, net žada vaikus prirašyt pri< 
"'kuelmio.s" ir dykai penėt.... be 
vaikai kaži ko dreba.... ir neina. 

R. 

I Šiomis dienomis atvažiavo į Kau- 
na Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovai su pulkininku Ryanu ir 
kaip- Hendensonu priešaky. Jų už* 

: davinys teikti pagalbos Lietuvai. 
Amerika buvo pirmutinė šalis, kurj 
ištiesė gelbėjamą ranką Lietuvai 

kaip tik buvo pertraukti mūšiai su 

vokiečiais ir kada buvo galimas su- 

sisiekimas su mūsų valstybe- Jų pir 
mieji transportai atplaukė j Klaipė- 

j dą ir toliau Nemunu Į Kauną su 

! miltais, ir iš čia buvo tas maistas 
išvežiotas po visą Lietuvą: jų pir- 
mutinės moterys delegatės Guzdava 
de Turčinovič ir prof. mis Benton 
atkeliavo su medikamentais Yong 
\Yemen Chr. Ass- siunčiam'ais; jų j 

pirmutinės organizacijos vaikams 
šelpt' atkeliavo ir iki šiol sė'rmingai 
darbuojasi, gelbėdamos musų naš- 
laičiams ir varguolfams. Raudona- 
sis Kryžius laip pat nors šią vasa* 

rą atsiuntęs savo atstovų, kurie 
gausingai apdalino kai kurias vie- 
tas ir žmones drabužiais, muilu ir 
medikamentais, liet tas šelpimas 
buvo sporadinis. Atvažiavo, pada-' 
lino ir išvažiavo- Dabar jau, girdėt, 
musų bičiuliai žada čia ilgiau pasi- 
tikti ir nuolatine organizaciją suda- 
ryt. 

Po t.r. pranešimo buvo gyvų gin- 
^ čų, minčių pasidalinimų. (iinčuosej 

dalyvavo iš publikos Albinas Rimka 
artisfas Juozas "Vaičkus" poetą 
Faustas Kirša, artistas Pakalka- 
Pranešėjas gyvai ir vaizdžiai atsa- 
kinėjo. 

I Vilkolakio paskaitas pradeda, 
lankytis kas'kartą <?augiau ir dau-! 
giau žmonių, ypatingai jaunuome- j 
nes. šiii" tarpu buvo atėjusių past1 
klausyti paskaitos ir darbininkų. 

KAUNO ŽINIOS. 

— Valstybės Prezidentas A. 

TAUTINES TARYKOS NKW 

JERSEY YALSTIJOJE SUSI VA 
ŽIAYIMAS. 

Yasario i d. s. m. Robcr Treat 
I h telyje, itivyko New Jcrsey, T. 

Tarybos susivažiavimas. Pirminin- 

kas, ]>. J- Kralikauskas atidarė su- 

sirinkimą 3:3o vai. po pietų. 
Apart smulkesnių nutarimų, buvo 

nutarta ir stambesnių- būtent išneš- 
tie rezoliuciją prieš lenkų stengi- 
masi gautie Suvienytose Valstijose 
paskolą, k orią pasfkui panaudoti 
svetimų kraštų užėmimui- Rezoliu- 

cijos sutaisimui išrinkta p. J. Y- 

l.utkauskas, Y- Ambrazevičius. 

Tapo išrinkta du atstovu j Tauti- 
nę Tarybą Ne\v Yorke. p. J. Y- 

Lutkauskas, Adv; I>. Jankus; teip- 
gi Ijojvo atnaujinta ingallžfvimas se- 

kantienis metams p- J. Y. Haltru- 
konio. 

Lietuviu Tautiškos Šventės ap- 

va'kščiojimą nutarta perkelti iš Ya- 
sario 16 d ant Yasario, 22 d., 
idant butų galima geriaus -prisireng 
tie tprie darbo, pardavinėjime L- T.. 
IJonų. 

Lietuvos Laisvės Paskolos sto- 

tis, laikytame posėdy j, 9 <1. vasa- 

rio. nutarė išrengti agitatorius,! 
įkurie lankysis po dr-jų susirin-' 
įkimus ir ant prakalbų — agituo-' 
dami apie pirkimą Bonu. Agita- 
toriai yra šie: Juozas Ugenskas! 
ir Juozas Balčaitis. Sudaryta; 
galutinai planai priėmimui Liet. 
Fin. Misijos. Pri~ Stoties Val- 

dybos dar paskirta komisijos, kad 

| tinkamiau vykdinti dai^bą. Bonų 
pardavinėtojai pereitą savaitę re 

1 

portąvo. kad ipasekmės geros; vi- 
,si noriai (perka I Šonus, tik at- 
sisako tie, kurie yra ubagai dva- 
sioje ir, kurie neišgali, \utarta, 
ka i Bonų pardavėjai surašytų 
kiekvieną šeimyną ])irkusią Ro- 
nų ir 112 kiek; ir kiek kurioje 
stu'boj nurodę priežastis atsisakė 

piikti. Tuomet 'žinosime kiek 
vieno lietuvio atsitiesimą link 
Lietuvos. 

■ \ 

Lietuvių Muzikantų Benas del 
neramaus ir nepastovaus laiko 

K)'7 m. .mivo nustojęs savo gy- 
vumo, kadangi (daugumas na- 

riu L. M. B. 'buvo ipašauk*' i ka- 
rę, kiti šiaip persikėlė kitur gy- 
venti. liet daibar, laikui nurimus, 

Influenza. 
Grjžtančioji liga, taip vadinama inflneflza, vra labai pavo- jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 

katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akiu. nosies varvėji- 
mas. skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvo~ ir rumeuu, aJ!- 

■ tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės ■ Skalaukite gerkle ir nosį su Severos AntisepsoHy, vartodami 

B vieną alj ir tris alis šiito vandenio,Jeigu kartais ja«stumei šaltj H arba karšti, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir peršalimo, ir 
$ pakartokite kas trečią valandą kol viduriai nep:<tsiliuo.siuos: gėdykis ir dengkis šiltai: T ei nejausi nei kiek geriau Į vieną dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą jsakynv1: Šios gyduo- lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemija, todėl jus pri- valome visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 

tinėse. sekančiomis kainomis: 
Severa's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Sever.Vs Cold and Grippe Tablets 30 centu ir 2 taksu? 
Severa's Halsam for Lungs 2^ ir "o centni ir 2 cent taksu: 

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

Pulkininkas Ryanas yra »visoms« 
Baltijos valstybėms skiriamas, ir 
jis nuolatini sau bustą pa- 
sirinko Rygą, o čia bus sekcijos 
viršininku kapitonas Hendersonas- 
Sumanyta yra Įtaisyt sandelių dra- 
bužiams, medikamentams ir kilo* ; 
kiems dalykams, kurių ateina ne- 
trukus apie 8 vagonai. Paskiau ža- 
dama atsiust daugiau persoralo. Tos 
misijos nariai lankė vidaus dnlykų 
ministerj pirmininką ir buvo priim- 
ti Valstybės Prezidento. 

Patarpininkaut tarp Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir musų vy- 
riausybės paskirta daktarė Aldona 
Šliupaitė. 

KAUNO KRONIKA. 

— Lapkričio 30 d- įvyko "Para* 
n os" bendrovės visuotinas susirin- 
kimas. Iš ftoo narių atvyko j susi- 
rinkimą — 56. F. Damijonaitis at- 

Nutarta susirinkimus laikyti kar- 
ta j mėnesį, Robert Treat Hotely- 
je. Xewark, X. J. 

L. T- T, N, J, Y, Sekretorius, 
J. Y- Baitrukonis, 142 Tappan st. 

Kearny, X. J. 
P- S Kviečiama, kad, kiekviena 

draugija esanti Xe\v Jersev'es, val- 
stijoje prisiųstų savo atstovus- Xe- 
matau nei reikalo aiškinti kokiems 
tikslams yra reikalinga ši Taryba; 
jau šiandien mes matom, kad neor- 

ganizuotas kūnas mažai ką nuveiks, 
►llž vieną atstovą reikia įmokėti 
$2.00; gali ir faip ypata- neski- 
riant lyties, prigulei į Tarybą, už- 

mokėjus $2-00. 
J. V. B. 

pasidėkojant gerb. Pranui Andri- 
jauskui ir C. Edzelui L. M. Be- 
nas pradėjo laikyti praktikus 
nuo vas. 12 d. Yra jau gerai' 
moki nčių valdyti muzikališką in 
strumentą. Tai viltis, kad atė- 

I 

jus vasarai, lietuviams nereikės 

prašyti svetimtaučių pagalbos o 

ir kam, turint Lietuvių M u z. Be! 
ną Racinoje. L. M. Ii, daug yra' 
lietuviams (pasitarnavęs; svar- 

biausiose parodose, apvaikščioji- 
mouse, o vis daugiausiai veltui! 

Nudžiugo lietuviai, kad Benas 
galutinai susiorganizavo, nes ti- 
kisi daug. daug nuo jo linksmu- 
mo. Pasikalbėjais man su pirm. 
P. Andrijauskui, jis išreiškė man. 

kad dar Benas pageidauja pa- 

Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja A sx ę* |j verte, ir. Laisvės Bondsua pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite 1 * f* c API^UPtuji p nr\ Atdara kasdien nuo 9—G ***• oAL.JVrfC'lM & LU 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

r^¥¥M¥VVVVVWVWia ° 
PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO Specialiai: Maleva malovojimui stubų iš vidaus, po $ 'i .50 už galioną CARR BROS. WRECKING CO. 
3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO. 1LL. t V 
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ANSONIA, CONN*. 

Vasario 4 cl. čia lankėsi Lietivvos 

Misijos narys, Majoras Povilas Ža- 
deikis- Buvo kviesta ir nekurie niies 
to viršininkai, bet del blogo oro 

neatsilankė. Manyta, kad ir kiti Mi- 
sijos nariai atsilankys, bet nepribu- 
vo. Žmonių upas buvo labai paki- 
lęs. Tik apie Misiją buvo ir kalba- 
ma. 7 vai. vakare, prisirinko pilna 
German Ha'll svet- žmonių. Atėjus 
gerb. Svečiui vietos bažnytinis cho- j 
ras sudainavo Amerikos ir Lietu- 
vos himnus. Publika vis su nekatr 
trumu laukė gerb. Svečio kalbos. 
Vakaro vedėjui pcrst'ačius Lietuvos 
Pasiuntinį pasipylė gausus delnų 
plojimas — užimąs. 

Majoras P- Žadeikis savo kalbo- 
je. gražiai aiškiai perstatė da- 

lykų stovį Lietuvoje k'aip 
jauna, 

_ 
narsi Lietuvos ka- 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

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

Į 257 VVEST 7Ist STREET NEW YORK CITY 



i Amerikos Raudonojo Kryžiaus Pra- 
nešimas apie "Lietuvių Dienos" Pi- 

i nigų Sunaudojimą Lietuvoje. 
1111/: AMERICAN RED 

CROSS NATIONAL H E AE 
(W)UARTERS WASHING- 

TON, D. C. 

January 1, 1920 

The Litliuanian National 
Council and The Lithuanian 
Central War Kelief Committec 

Grntlemen:— 

lt gives me great pleasure 
on behalf oi the American Red 
Cross to transmit to your or- 

ganizatittns the enclosed report 
concerning the reiki \vork un- 

'dertaken in the Spring of 1919 
in Lithuania. 

Ali you knrnv, the American 
Red Cross had held ir, trust a 

+"und aniounting to $130,099.- 
18, re;.Tesenting money rcstric 
tied for relief in Lithuania, 
and it vvas nnt until several 
monthb aite** the signing ji 

The Americu Rjd Cross 
cannot but feel tliat it has sa- 

tisfactorily fulfilled its obliga- 
tion to tlios>e in America \vho 
\vcre interested enough in Lit- 
huania to oontribute tliis fund. 
The en!t!ire overhead expense 

The supplies \vere distributed: 
of Caiptain Pain's expedition 
vvas borne froni thc general 
funds of the American Red 

j Cross- The supplies distribu- 
ted reprtsented an inventory 

Į va.lue < t approximately $20,- 
100 more than the money spe- 
cificaly du-nated for this pur- 

'pose, and it is interesting to 

| note tliat the current prices of 

j the supplies in question, at the 

Įitine cnsrriDiueci, \vere appre- 
i ciably morc then these inven- 
jtory valtie The excess cost of 
j the supplies repres'enting about 
I $36,000 was added to this fund 
Į by the American Red Cross 
from its general resources. La- 

I {»er on, \vhen the American Red 
(Cross. vvas able to conduct a 

! relief campaign in Lithuania 
Ifinanced exclusively from its 
general funds, material addi- 
tions \vere made to the relief 
given. Hovvever, we vvish to, 
think i this aiiK>unt of sui>- 
plies as the stim which the 
American Red Cr ;<ss assigned 
to round out the \vork vvhich 
vvas clone in connection \vith 
this specia! fund, and in fact 
our Executive Committee has 
made an appropriation and 
pas's-ed a resoltiti n t') this ef- 
fect. 

Yours very truly, 
(sigiied) Livingston Ferrand 

: r*... I 

the Amistice that the expen- 
dititre of this nioney for the 
designated purpose o>uld be 
readily accomplished. \Vhile 
the. American Redi Cross was 

'inteusted primarly in the ge- 
neral relief situatioti in Eu- 
ro]>e, it had a very sj>ecial in- 
terest and abligation in regard 
to this fund. Generally sp^a- 
king, the donation eontributed 
+o this special project did uot 
represent large cjntributl >ns 

bu t vvere the gifts oi many 
v\ho 90 deeply touelidcl by the 
sufierings of thcir relatives 
and friends in Lithuania, that 

they gave at considerable sa- 

crifice although the amonnt 
w,as often a smili one- 

The misfortunes of vvar 

made it impossible for these 
contributions immediatly to do 
the \vork intended. The con'n- 
butors had vvaited many anx- 

ious months in the hope that 
sonie ftarm of help coul'd be gi- 
ven to tha unfortunate people 
ir Lithuania, wlio vvere suffe- 
res of the great confliet, and 

Vium Hkui, 11111LCC. 

REPORT SUBMITTED BY'į 
AMERICAN' RED CRCSS 

FJ ELI) REPRESENTA- 
TIVE ON THE WORK 

IX LIT H X AM A. 

Caiptain Paine's report 
on liis pioneer relief work in 
Lithuania says: 

"Abottt April 12th an Ame- 
rican Red Cross Unit com- 

jy^ed : f Captain Bright, Cap- 
tain i I i 1 i and niy.-elf \vas sent 

to Copenhagen to make seiec- 

tion of supplies in our \vare- 

houses there suitable for the 
needs of Lithuania. 

Our investigation of }>7ssi- 
l)le lines' ojinniunication 
showed us that tlie transpor- 
tation situation in Lithuania 
had beconie more settled and 
that it would be possible ta land 
tlie supplies safdy under tlie 
prot^ction of tlie Lithuanian 
G .vernmeut, probably vvithout 
serious annoyance or molesta- 
ti n from eitber Gertnan sol- 
diers or Bolsheviks. It įnūst be 
borne 111 mind that Lithuania 
had been fought bv tlie Rus- 
s'an and German arinies Seve- 

rai times, and supplies and' nia- 
terials nr;t carrisd avvay bv the 
Russian artny in their retrcats 
were confiscated by the Ger- 
mans, so that most of the 
ęountry \vas completely denu- 

mis couniry *,va sunaiy open 
to those who could help; ir \vas 

seen that the m re iimnediate 
relief could lx% the more 

efiective vvoukl be the results. 
For tliis reason, and because 
the American Red Cross knevv 
frhat those who had given this 
money vvere anxious to have it 

cffectively itsed vvithout delay, 
the American Red Cross sends 
its mission to Lithua-nia prac- 
ticalJy as so*/ii as transporta- 
tion ficilities ma:de the expe- 
dition |X)Siiible. This expediti»on 
vvas headed by Captain Charles 
S. Paine, and the report at- 
tached hereto rcprešents bis 
brief description>of the \vork. 

Exibit one shovv.s by quan- 
tities the value and kindnf sup- 
plies distributęd. Exibit Tvvo 

supp ^rts Exibil (>*ie an i shovvs 
the kimi of supplies and value 
thereof and in vvhat localities 
the di.Svribut'on vvas ina.dc. Yoū 
will note thai Captain Paine's 
report in brief, coverin^* prin- 
cipaily the bare facts and con- 

f taining littlc niatter of a des- 
criptive nature. Perhaps it is 
just as effective as a niore 

full explanat»on of the \ ork 
done. lt is easy to imagine, l'or 

exaniple, the <ituation in a 

country \vKcre a vvoman and 
ha r fatuily had beeu living in 
a pig-sty, and I d ubt it" anyom 
otlicr than an author \vith ge- 
t!uis for de' cripii. -n could havt 

corojiktJęjy pictured the situa 
t'OU. 

ClCCl. 

YVe found tliat iti the: Eas< 
and 'S nth of Lithuania the 
Bolsheviks \vcrc still running 
things. The Lithuaniaii armv 

was occupiėd solely in fighting 
the Btlsfoeviks, getting ii'ttle 

i r no helj) froni the Gernmns, 
\vhile in llie Southvvestern 
part of Lithuania was the l)o- 

jlish army, also fighting the 
į Bolsheviks. 
j Thr< ughout Lithuania, the 
1 railroads, telegr^ph, and tele- 

phone lincs, as \\ell as all the 
Baltic poirts, \vcre in the con- 

trol o.f the Germans- Tliis si- 
tuation made transport diffi- 
cult. especially as tlie railroads 
\vere in very demoralized con- 

dition. 
L'p n arrival in Copenha- 

gen, I placed myself at once in 
tonch with the Lithuania.11 re- 

presentative there, Mr. Jurgis 
Savickis, vvlici gave me all the 
help possible. His office was 

elose to our headquaters and 
we had constant consultations 
vvith referente to r-elief condi- 
tions, transportation and the 
kind of supplies most urgently 
needed for the iirmiedinfp hp-cHs 
of the country. We also dis-| 
cussecl the b safcst vvavj 
of landing gi in Lithuania 
and transportinę" tlieni to Kov- 
110, »vhere the Lithuanian Go 

( 
vernment arranged to supplyi 
ns \vith vvareliouse tliat \vould! 
be under gtiard of trustv Lit- ^ 

htianian troops the entire time. 

A great dcal of pains \vas 

giv-en to all these nia'tters both; 
by Mr. Savickis and the Lithua 
nian .Government officials be- j 
cause tliey understood that the 
fitnds for tliese particular sup-. 
plies \vere raised in America 
on Lithuanian Day, that all 
elasses of people had contribu- 
ted and that in the distribution 
of these supi)lies it vvas dėsi-1 
r>ed that tliey be given to thosej 
in needl vvithout regard tf> na-j 
tionality or >litical convic-, 
tiicn. 

VVe all r-ealized how ttrgenfcj 
it y/as for the supplies to reach 
their ultimate destination a.-' 
quickly as possible. But it did 
not appear wise to take the 
suppb'es to any port on the Bal- 
tic by vvater, and aftsr discus- 
sing the maltter with C-line) 
(Viri Tavlnr Anipriran Rorl. 

Cr.oss Commissionef a t Berlin, 
\ve decided that it \vas best, 
under tlie -existing conditions, 
to load the supplies on cars 

and havc them transporteri 
through Germany under guard. 
I Ie considered this the cjuick- 
est and safest plan. 

He li'kevvi^e inštructed lis to 

proceed at once to Kovno, to 
make all neccessary a.rrange- 
ments for warehousing the su p 
plies as well as to survey the! 
ground for the distributions,- 
so that u-pom the arrival of the, 
cars we wcuid be ready to com-Į 
meiice immediate distribution. J 

Upon our arrival at Kovno,! 
I eailed upon the Minister Pre- 
sident of Lithuania, Mr- Mi- 
chael Sleževičius, \vno pro- 
mised all the lielp possible. He 
also sent mc to the Minister 
of Internal Affairs, wlio put 
themselves entirely at our dis- 
posal. The Minister of War 
\vas especia.ly interested and 
at oncc assigned to me a liai- 
son officer Captain P. Tama- 
šauskas. vvlio was most e £ f i 
cient and gavę us vaJuable 
hel]) in 1. ca'ting the districts 
where assistanes was most 
neecfcd. J t was through his 
effcrts that \ve were able to 

get immediate transportation 
into these districts. I perso-j 
nally visited each !to\vn, meet- 

ing individually the local com- 

mittees and got their idea as 

to the am- iint and kind of sup- 
pnes neecieu Dy Uie iiospiials 
in tlieir particular clistrict. 

In e*ich case, vve were carc- 

ful to explain that the funds 
f. r these supplies were raised 
in the United States-on Lithua- 
nian Day, tliat the American 
Red Cross vvas chargcd with 
tlieir proper distribution, and 
that they should be giv-en only 
to the poor and ncedy, regard- 
less of race, religįon or politi- 
cal ą.ffilia.tioiis. Thev \vere įlo- 
ti f ied that our first considera- 

tion in fevery case \voulcl be the 
hospitals, o\ving lo the faet 
that all d r ilgs and supplies of 
every kind had been taken by 
the Germans and that paticnls 
were repeatedly found placed 
on boards for beds, \vith bur- 
ia]) bags filled with stra\v for 
mattresses and ld rags for co- 

vering. 
I personally examined many 

hospitals and found filled to 

overflowing with patients suf- 
fering froni typhus, sniallpox 
and other diseases. I also 
found many small children 
crowded toge the r in scme of 
the \vards, and in s ome of the 
devas'bed distrirts I fmmH 

\vhole families living in pig- 
pens or liovei s, with one or two 
siek chiklren. On two separate 
occasiions 1 found a soldier's 
vvidow living in a cold, danip 
cellar with rags for clothing 
andbedding, vvhile the chiklren 
vvere tucked a\vay in some 

small dark, damp corner. One 
particuiar casc, 1 remember, 
vvhere a widow and two small 
chiklren had been living in the 
cellar of a ruined house for 
over ficmr years- I also found 
many cases of typhus which 
cottld not be taken into hospi- 
tals -ovving to the lack of acco- 

modations, or, in many cases, 
tCAving to the lack of bedding, 
beds and other supplies. 1 also 
discovered that the hospitalsi 
were all without drugs or nie-j 
dicines. 

Upon my return froni myj first inspec ion, 1 learned thati 
a first carload of drugs and 
medical supplies had already 
been sent from Berlin to K .v- 

u.. -L-- •- 
k\j u y opeliai c 1111 llilUCl cl 

speeial eseort, ii]x>n the urgent 
recjuest of the Lithuanian Go-Į 
vernment. In my absence ,this 
car had been turned over t ■ 

' 

the Lithuanian Red Cross,j 
which i.ad given one-tbird toj 
tli'2 hospitals in l\,ovno and I 
the balarice to the government | 
niedical pfficials for allotmentl 
to hospitals in the country dis-i 
triets, partieularly in the de- 
vasted seetions which \vere 
štili under militarv rule. 

\\ ithin a fevv days, further 
shlpments began arriving and j 
these \vere distributed under 
our personai supervisi; n. In 
these distributions, 1 conf-errecl 
eonstantly \vith Captain James 
T. Scott, Chief of the Ameri- 
can Relief (Hoover) Adminis-. 
tration in Kovno. This iofficer 
gave me much support and 
help and 1 ahvays found him 
ready and wMing to coopevate 
with me so that there could be 
no confliet or duplication f 
our \vork. \Vhen \ve left Kovno 
011 July 1, he \vrote me: 

On retiring as Chiel" of 
this Mission, I wish to ex- 

press t > you my apprecia- 
tionof tlie cooperation \vhich! 
you liave ahvays shown.j 
V;oii liave ahvays kept in1 
touch with us, and by tliisj 
means you liave been able to] 
•know \vhat tlie various situaj ti n were from tlie viewpoint 
of tlie Americas Relicf Ad-| ministration. At tlie saine. 

Ned. Vasario-Fed. 22,1920 
Pradžia, lygiai 8-tij. valandą vakare. 

Vienas iš didžiausiu Siame sezone vakarų. "Birutė" stengiasi šj 
Koncvri < pažymėti jo didumo ir gražumo išpildyme jo. žiu Koncerto 
išpilami;surinktos geriausios Chicagos Lietuvių Spėkos. Dalyvauja 
p-nia >i. Janušauskienė, p-lė Marijona Rakauskaitė, p-nia Nora Gu- 
gieuf;, p-lė Rudauskaitė. p-lė S. Stauiuliutė, p. Karolis Sarpalius, p. 
Pranai Jakutis. Tai vim tik daiuiniukai bolistai. 

'.inie you have ahvays ke,>' 
us fully informed uf your 
activities and in handling 
the situation in t h i s manner 

there lias been no conflict or 

duplication oi the \vork. 
Thus 1> nh services have ob- 
tained the maximum result 
froni an efficiency stand- 

point You ha.ve shown both 
tact and administrative skili 
in handling your work. 1 was 

inipressed with this fact 
\vhen you vvere ordered to 
Berlin and I temporarily 
looked after your affairs 
in Kovno- l'n fact they 
\vere all so \vell arranged 
that there \vas nothing to do 
\vith the Recl; Cross supplies 
but see that yc-ur instructions 
were carried out. 

DR. VOITUSK, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvjs akių Jtempimę. kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užaugusus karščių akių krtivos akis 
ketarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimar elektrų, pa- 
r^intis mažiausia? klaidos. Speciale 
a .yda atkreipamo J mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Opp^heimuro fctoro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drovur i>560 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas. J 
kaitymas antakiu, mušimas skau- 
smų j kaktą, mirgėjimas akių. ap 
svaigimas ir nuvarginus akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 

Kampas 18-tos gatvis. 
3-čios lubos, virš Platt'o aptiekei. Tėray 

Icite j mano parašą! 
Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. vak. 
Neilgioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra prr 

pažintas Washingtone, D. C. už tikr} 
lr geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmę., 
strėnų lr Inkstų lr taip tollaus. Salute" | 
Stomach Bitters viską prašalina lr pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
honkos $3.00. 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
kos $7.50 ir 12 bonkų $li.?o 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, c 
Jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalauųat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašrkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO„ — 

616 W. 31 st St., Chlcago, III. 

In visiting different parts of 
Lithuania, we \vere much im- 
ressed with the encrm us area 

of devasted countrv- \\ e savvj 
many deserted farms, and the 
roads not having been cared 
for in several years were in 
very bad condition. neverthe- 
less, I visitedi, in person, 9 
countries, 31 to\vns and 53 hos- 
pitals. 

There were many places, of 
course, that we could not visit 
owing to the fact that the Boi- 
sheviks were still occupying 
the country. But \ve tried to 
reach as many of the sections 
that had r-ecently been evacua- 

ted by the Bolslieviks as possi- 
ble, realizing that supplies 
\vould l>e most needed in these 
districts. Upon one occasi »n I 
came to a small village where 
the Bolslieviks had1 been forced 
to kave two days previously. 
The inhabitants \vere in ex- 

treme need and from a small 
village nearby an attempt \vas 

made to relieve thsm, but the 
people were stopj>ed -n the 
roads by German soldiers, the 
food and supplies taken from 
them and they \vere compelled 
to return home. 

I visited most o f the devas- 
ted districts, making a nienio- 

randum of their needs as sug- 
gested by their Local Comniit- 
tees. Tliese Committees were 
usuallv coiiNKimerl of one Tew 

and t\vo Lithuanians- The} 
seenied1 to work in harmony 
and for the best interests of 
the comniunity, but it was ap- 
parent that their needs were so 

numerous that I would not 
have sufficien't supplies to re- 

licve all. Scc 1 determined to 

give generously to the hospitals 
and asylums and for the rest, j 
to concentratc on the distriets, 
or conimunities which seenied 
to nie to he in most need. This 
list oi* distriets, where my plans 
\vere carried out, ineluded 18 
countries, 96' hospitals, 49 
towns, 21 asylums. A receipt 
for the supplies \vas ahvays ta- 
lcen n p n this delivery to the 
local committees. 

lt was further decided to 
turn over a portion of the hes- 
pital supplies to the Minister of 
\\ ar, to be distributed to three 
new niilitarv hospitals and give 

(Tąsa ant 6-to pusi.) 

MAGDE, '-'lt, Iru p man niciti gai- 
vi}/ tuokiu* mazgojimus, 
trinkimui, milu,-i mus — ir risl.at t< 1.1 
''tt'fco ncpagrlbč.i* nuo tu bjauriu pltit- 
kanu... ."an <7cc'~ net dnrotf!" C 

-l/.l[?>■:. kam tau kęst be- 
reikalingai! Žiutik, kokie mano plan- 
ini :;raiu*. šit/nfi ir lysti. O tai 
todėl, kad nš aitoju lli'FFLBS!" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne:! Ar kve- 
piant js vanduo? Xe!! RUF- 
]■ I-l'-S V ra- tai n.inr.Tsriati'šis 

| p?aukų ir odos sustiprintojis, I' kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal S but gražesnio už ilgus, blizgančius. švcinin.j c laukus? Kas jjal but j smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą ,J ' 
RUFPIvBS 

g panaikina pleiskanas! Su jomis r. neikia kelių mėnesių galyo? i trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
[ pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Pa- kui tik i etkar■ 
į čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ® 
| ) Nusipirkto šiąnakt RUFFLKS bonkntę aptickojc. Kaštuos tik f 65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
§ pridėti prie kiekvienos bonkutėj. Jei negausite jusų apti;koje, tai 
i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar tnoney order šiokiu adresu: 
4..—AD. RICHTER O CO .526-330 Bro&dvvay, New York-0— — 

Rohemian American Halh 
1438-40 VV". 18-th SI., tarpe Rluo Isiaml ir Aslilaiid Avcs. 

Reto pirmu kartu Chicagiečiams pasirodys p lė M. Normautaitė, 
sukiko; ji pašoks puikių klasišku šokių. 

"Birutės".' Choras su visomis savo spėkomis, kaip visuomet, taip 
ir šl karty judins publiką savo daiuomis. Daiuuoti pasižada tirk ir tiek. 

Visą programą užžiuri ir veda Stasys Šimkus. Po Koncertui ko- 
kiai trauksis iki vėlyvos nakties. Visus kviečia atsilankyti "BIRUTE". 

r, 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MU3IC STORE 
beiuontai laik 
rodėliai ir jubi' 

įj^' lieriški daigtai 
,Colurabia gnuj. 

—' f°nU ir na^^l 
tuviškų n 

4537 S. ASHLAND AVE. CHK 
Tel. Boulevard 401. 

* Amerikos Lietuvių 
! MOKYKLA I 
X. Mokinama: angli '<os ir 1' tu v; ik o s kai- ,j 
V bij, aritmetikos, knygvedystis, stenogra- -j J* f i jos, typcwriting, pirklybos teisig, S«v. 3 į Valst. istorijos, abclnos istorijo3, geog- •! 
*t* rafijos, pelitinės ekonomijos, pia?tusU>, *• 

„j, dailiarajystčs. J 
y Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 •j' 
X vai. po pietų. Vak. nuo 6 iki 10 vaL '£ 
t 3106 SO. HALSTED STREET į, CHICAGO 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATĘr lN^URANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus ..Parduodi Laivokortaa 

NOTARIJU8AS 
3249 So. Halsted Street,. Chie«(o, Illmois 

TELEPHONE BpUCTVARO 611) 

I 
R Burnos švarumas, 
■ kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi- 

saugoti nuo tokiu lisru. kaip gripas ar* 
H ba linzės, kurios gali buti pavojir.eiau- 
g sios IS visu žiemos nesmagumu, bei li« 
į§ 8U: Taigi, prisirergkitc i3 kaino Lr 

laikykite po ruaka arba parankiojo ■ vietoje 

£ Severa's 
Antisepsol 
(Severcs Antisepso'.iu). "Vartokite ji 
kasdiona srargaliavimul lr i nosi 18- 
inirkStimul. Jis tAipgi vartojamas, 
kaipo antiseptiSk\°.s plovimas iaiz- 
dams. nusidreskimams ir odos ifibėri- 
mams. Jisai pagydo užgautas viet3s, 
palengvina i'žkiraima ir palieka malo- 
nu skoni burnoje. Kaina 35 ct. ir 2o 
taksu. Parsiduoda visose aptickose. 

W. F SEVERĄ CO. 
CEDAR 'RAPIDS, 10WA 

*»> *•. w r' 

( Parūpiname Pašportus 
DEL SUGRYŽIMO Į LIETUVĄ 

PARDUODAME LAIVAKORTES. 
| SIUNČIAME PINIGUS I VISAS SVIETO DALIS; 

IŠPILDOME INCOME TAKSŲ BLANKAS. \ 

| A. Petratis. S. L. Fabijonas.j 
1 EUROPEAN AMERICAN BUREAU 

A. PETRATIS & CO., Vedėjai. „f 
| 3249 S. HALSTED STREET, CHICAGO, l\į 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

