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Nuskandino laivą; I4Q0 rusu 
prigėrė. 

Anglai išsikrausto iš Saturno. 
NUSKANDINO LAIVĄ; 
1,400 RUSU PRIGĖRĖ. 

c 

Londonas, vasario II d. — Be- 
vielinė telegrama niuo sovietinės 
valdžios iš Maskvos šiandien sa- 

ko: "Pagal pranešimą iš \ovo- 
rosssisko, liuosnoriu laivui, Karau 
tinui su aticieriais ir oficialais ir 

jų paliomis hei vaikais, viso apie 
1,400 žmonių išlaukus Marriupo- 
lin (Kktiterinoslavo gtt'b.) li'tos- 
norių kariuomene" matydama, 
kad bolševikai artinasi, supyko 
už. tai, kad ją paliko, ir paleido 
šūvį -j laivą. Bomba susprogdino 
katilą ir laivas nuskendo su vi- 
sais buvusiais ant jo žmonėmis. 

ANGLAI IŠSIKRAUSTO 
Iš BATUMO. 

Londonas, vasario d. — 

Premicras Llovd George atsto- 
vu bute pasakė, k?d anglai eva- 

kuoja Batumą, 
Anglų pajiegos užėmė Batu- 

nui ir Haku pereito grjodžio mė- 

nesy] tuoju tikslu, kari neleidus 
turkams eiti Kamkazan. 

■ 

LIEPI Ą GELBĖTI RUSIJĄ 
PIRKLYBA, O NE KARE. 

Londonas, vasario 10 d. — 

Anglijos premieras Llovd Geor- 

ge atstovu hute savo kalboj* at- 

ėjys prie Rusijos klausimo, pasa- 
kė, kad jis mano, jog Europos ne 

galima atstatyti, nepastačius Ru- 

sijos su visa jos jiega ir turtais 

"j apyvartą.'' 
Jis pripažino, kad bolševizams 

gal yra gana pajiegus, bet j U 
nėra demokratija, taigi, jo nuo-, 

mone Rusija turi 'būti atstatyta 
po valdžia priešinga bolševikams. 

^}'»et bolševizmo negalima ginklų 
spėka nuversti. l'remieras sakosi 
buvęs tos nuomonės metai tam 

atgal, bet kariaujančios frakcijos 
jo nepaklausė; jos mėgino gink- 
lus pavartoti, bet joms nepavyko. 
Jis gi mano, kad pirklyba bus 
geriausis ginklas prieš bolševi- 
kus; ji padarysianti galą bolše- 
vizmui. Šituo tikslu jis pataria 
kuoplačiausiai varyki pirklyba su 

Rusija. • 

200,000 STREIKUOJA 
MILANE. 

Milanas, vasario ii n. Du 
šimtai tuksiančių darbininkų 
chemikalijų dirbtuvėse ir 60,000 
farmaceutinėse dirbtuvėse išėjo i 
streiką; reikalauja pakėlimo algų 
ir vienos savaitės metuose atos- 

togų. 

REPORTERIS IŠGELBĖ- 
JO PENKIS JAPONUS. 

Vladivostokas, vasario i [ d.-—j 
Laikraštinis kores^pondentai., Fra I 
zier Ilunt, utarninke sugrįžo VIa-1 
divostokan po ilgos kelionės po 
•kalnuotą šalį šiaurinėj pusėj, ve- 

dinas penkiais japonais karei- 

.^•iais -belaisviais, kuriuos jis sako 

išgelbėjo nuo mirties iš parttzs' 
nu kąrtivi»4 r*r' •}. 

Htint atidavė juos čia ameri* 
kiniam komanduotojui, kufis 
perdavė juos japonu valdžioms. 

ANGLIJOS KARĖ SU VO- 
KIETIJA OFICIALIAI 

UŽBAIGTA SAU- 
SIO 10 d. 

Londonas, vasario 10 d. — 

Šiatidi< n biii<vo pranešta, kad sau- 

sio io d. yr;t oficiale data, kurioj 
pasibaigė karė su Vokietija. Šita 
data nustatyta pagal karaliaus 

prisaką. 

JAPONIJOS BIUDŽETAS J 
ATEINANTIEMS ME- 1 

TAMS YRA 
$637,972,011. 

Tokio, sausio 19 d. (Pavėl'.10- 
įta). — Japonijos biudžetas atei- 

įnantiems metams išneša $637, 
972,011. Kariuomenė ir laivynas 
pr;ušo padidinimo išlaidų apie 
$100,000,000. Taipgi pusėtinai pa- 
didintos išlaidos švietitYio ir susi- 
siekimo skyrių. Netikėtos laivy- 
no išlaido;, užfbaigynuū statyti! 
jaštuonis drednotus ir aštuonis! 
niušlaivius išneš S375.975.ooo. 

Manoma pradėti statyti šituos j 
laivus: keturis niušlaivius. ketu- 
ris mušimus' skraiduolius, T2 

skraiduolių, 37 naikintojai, 5 šau- 
tuvinės valtys, j 2 specialės tar- 

nybos i«iivų, 6 mina.šlaviai ir 
kiek submarinų. 

TABAKO TRbSTAS SIU- 
LO PASKOLĄ FRAN- 

CIJAI. 

Paryžius, vasario 11 d. — Ke- 
turios dideles tobako augintojų 
draugijos Suv. Valstijose siūlosi j 
tuojaus paskolinti Francijai 60, 
<x>o,ooo,ooo franku (Si^poo.ooo,' 
|ooo prieik'rine kaina. $4,000,000' 
|DOO dabartine kaina) už davimą1 
joms | monopoliaus ant tabako! 
Francijoje. 

Journal sako. kad Amerkos 
ambasadorius Ilugh C. VV'allacc, 
pusiau oficialiai pasiūlė Franci- 

! jo* valdžiai, pritardamas 1110110-j 
poliniam pasiulinimui. 

PROJEKTAS PRIVERSTI 
NUO 20 IKI 65 METU 

ITALUS DIRBTI. 

Rymas, vasario 9 d. Pavėluo- 
ta). — Nepriklausomų social'_tų 
atstovas Giavahni Lombardi šian 
dien parlamente įnešė projektą, 
pagal kurj visi pąjiegųs Italijos 
piliečiai turės dirbi. 

Žmonės pajiegiantieji dirbti, o 

nedirbantieji bus pagal šitą pro- 
jektą sunkiai baudžiami. 

Pinigai apturėti iš šito šaltinio 
bus sunaudojami užlaikymui tų, 
įkurie nepajiegia dirbti, ir palai- 
kymui žemdirby&tės kolonijų, 
kur nedirbantieji bus siunčiami 
dinbti. v 

* 

i WILSON PRIĖMĖ FLET- 
1 CHERIO REZIGNACIJĄ. 

Washington, vasario II d. — 

Prezidentas YVMson šiandien pri- 
ėmė rezignavimą ambasadoriaus 
Meksikoje Henry P. Fletciierio. 
Ambasadorius Fletcher prisiun- 
tė savo rezignavimą kelios sa- 

vaitės atgal, <bet tik šiandien ta- 

po pagarsintas jo laiškas. 

FRANCIJA PASIRENGUS' 
UŽBAIGTI POLITIKA 

NEPRIETELINGĄ 
RUSAMS. 

Paryžius, vasario n d. — So- 
cialistas atstovas Marcei Cachin. 
kalbėdamas apie talkininku poli- 
tiką su rusais, sako šitaip: 

j "Amerika sako, k«ad ji nori 

tuojaus pradėti pirklybą su so- 

vietine respublika ir. kaip ccntra- 

j'l* rusu koopcratyvės' draugijos 
sako. Amerika jau padarė a py- 
vartą su Maskvos kooperatyvais 
sumoje kelių šimtu milijonu ru- 

bliu. Anglija taipgi pradėjo pir- 
kliauti su centralėm* Miyskvos 
kooperatyvėmis draugijomis. Ne- 
senai Londone nupirkta prekių 
u/. penkiasdešimts milijonų sva- 

ini (normaliai $250,000.000: S167. 

j 500.000 pagal dabartinę valiutos 

kuiną). Tai tik pradžia. Sakoma, 
I kad prekės 300.000,000 frankų 
j-vertės (normaliai $60,000.000: 
Į pagal dabartinę valiutos kainą 
apie $42,000.000) jau išsiųsta. 

Organizuoja Francuzų Pirklystę 
su Rusais. 

"daliaus, komercinė, pramo- 
ninė ir finansinė korporacija su 

kapitulų 25.000,000 franku ($5. 
ooo.cco) tik ką susiorganizavo 
Paryžiuje tuoju tikslu, kad ve- 

dus įpirklyb'ą su rusais." 
Kad Francijoje persikeitė nuo- 

monė apie Rusiją, tai parodo že- 

j miau priduotas Lyon>o miesto ta- 

,ryl>os nutarimas: 
"Atsimenant, viena, kad blo- 

kada marina badu nekaltas mo- 

teris ir vaikus ir žeidžia žmoniš- 
kumo jausmus Franci jos žmo- 

nėms: anrta. kad ji atima ypa- 
tingai mus u šaliai kviečius, vil- 

jnas ir linus, kuriu Rusijoje yra 

į apsčiai ir tokiu budu pabrangina 
pragyvenimą; trečia, kad ji suke- 

lia Rusijos žmones prieš mus 

mūsų nenaudai iv jų susiartini- 
:iuii su vokiečiai.-.; ketvirta, kad 

karė kišasi j Rusijos žmonių ap- 
sisprendimo teisę: penkta, kadi 

j karė nebuvo apskelbta Rusijai 
sulig konstitucijos straipsniu 9 

I ir sulig abiejų totų nubalsavi- 
mais; ir šeštas, kad ji apsunkina 
mūsų finansini padėjimą tomis 

lėšomis, kurias ji padaro, Lyonso 
miesto taryba prašo valdžios su- 

teikei teisingas žinias apie "Rusi- 

į jos padėtį, nuimti blokadą ir su- 

!stabdvti karc.su rusu resmvbli- 
!ka." 
; Nežiūrint premiero Millerando 

Įtvirtinimo antraip, čia yra ma- 

noma, kad naujoji valdžia atme- 
•tė visai Clemenceau politiką su 

rusais ir kad vieuval prietelin- 
j^iau žiūrima j Rursijos padętj. 

HINES ATSISAKO PA- 
KELTI MOKESTI 

GĘLŽKELNINKAMS. 
Washingon, vasario ti d. — 

<ielžkelių gintas del algų, delei 
kurio viena ar daugiaus unijų 
gali išeiti j streiką, o gal ir visuo 
tinas streikas gali suparaližųoti 
transportačiją, tapo pavestas pre- 
zidentui \\ ilsomvi. galutinai nu- 

spręsti. 
Vyriausi s direktorius Hines 

gelžkelių administracijos vardu 
atsisakydamas išpildyti brolijų ir 

kitų gelžkelių unijų reikalavimus 
pakėlimo algų nuo 5 iki 40 nuoš.. 
'šiandien užbaigė konferenciją su 

darbininkų vadais ir pasiuntė vi- 
są dalyką Baltnamin., 

Hines pasakė, kad jis negalėjo 
susitaikyti su unijomis alg.; klau- 
sime akyvaizdoje greito pasibai- 
gimo valdžios kontrolės. 

Kaip biivo priimta 
14 punktu. 

Paryžius, vasario ii d. — 

Echo de Parisi šiandien paduoda 
apie tai, kaip talkininkai priėmė 
prezidento YYilsono 14 punktu 
mušiu pertraukimo taryboms. 

Tas l)uvo susirinkime užsienio 
ministerio Stewhens<> l'ichono ras, 

tinėje. lapkr. 3 d., 1918 111. Pir- 
meiviuose susirinkimuose Ver- 

sailiuje tapo nustatytos karės iš- 

lygos ateinanč ai mušiu pertrau- 
kai ir valdžių viršininkai susirin- 
ko galutinam nusprendimui. 

Anglijos premicras David 

Lloyd (ieorgej kaip sako t'"cho 
de Paris, atsisuko j 1£. y}. Hrfusc 
ir tarė: "Jei mes kaip reikia su- 

prantame prezidento \Yilsono 

mintį, tai mušiu pertraukimo ta- 

rybos, kurias Amerikos valdžia 

yra pasirįžusi pradėti, su Vokie- 

tija sykiu su talkininku galybė- 
mis. pr'tclauso' nuo tųjų valdžių 
priėmimo taikos priiupų ir iš- 

lygų, kurias prezidentas '.pareiškė 
saus. 8 d.» ir savo kalbose pasa-' 
kytose vėliau. Žodžiu, mes turi- 
me sutikti su 14 punktų." 

Housc atsakė, kad taip. l're- 
mieras Clevfleneeau atsiliepė: 
"Kas del 14 p»;mktų. tai aš 'nėsu 

jų skaitęs. Aš noiėčiau žinoti, 
kas jie tokie yra." 

llouse 'pradėjo s/kaityti. l»et 

jam 'perskaičius pirmą punktą 
(apie "atviras tai' os sutartis pa- 
siektas atviru Kulu"), Clemen- 
ceau sušuko: "To negalima pri- 
imti. Viduryj gatvės po visų 
akių negalima tartis." 

Anglijos užsienio reikalų vals- 

tybės sekretorius A. J. iialfour 

paaiškino, kad tas reiškia tik pa- 
sekmių paskelbimą, »> ne žigsnių, 
kuriais prieinama prie jų, ir fran- 
euzų premiera.5 atsakė: "Šitame 
atsitikime mano pasipriešinimas 
nupuola." 

Skaitymas antro punkto, kur 

p. \Yilsonas išsireiškė už ''juru 
laisvę,'' iššaukė išlygą iš įprcmie- 
ro Lloyd lieorge, bet svarbus 
trečias punktas (kur kalbama 
apie prašalinimą ekonominių kliu 

čių) ir kiti perleista greitai. 
Tik septintą (apie evakavimą 

ir atstatymą Belgijos^, aštuntą 
(kur sakoma," kad visa franeuzų 
teritorija turi buti paliuosuota ir 

sugrąžinta, kad Prūsijos padary- 
tos skriaudos Francijai 1871 m. 

Kas del Alzacijos Lotaringijos 
turi buti atlygintos) ir vienuo- 
liktą (kur apkalbama busimasis 
Rumunijos, Serbijos ir Monte- 
negri'jos stovis' skaitalt priimta 
išlygos kaipo aplyginimo dalykas. 

I'o perskaitymui visų punktų, 
Clemerceau atsisuko j House ir 
sako: 

"Kas į atsitiktų, jei mes atmes- 

tume 14 punktų?" 
Hoti.se atsaV'į: 'Trezider.tas 

Wilson skaityti] tuos tarimus, 
kuriuos jis turėjo ta>nc <lalvkc. 
užbaigtais. 
\"Ar jis taipgi skaitytu užbaig- 
tais tuos tarimus, kuriuos jis 
pradėjo su vokiečiais spalio mė- 

nesyj ?" paklausė franeuzų pre- 
mieras. v 

"Aš negaliu1 nieko pasakyti 
apie tai." atsakė p. House. 

kitame persvaros momente pic 
mieras Clemenceau pasakė, kad 
14 punktų priimta. Premieras 
Lloyd George paskubino greitai' 
nutarti sakydamas: 

"Mes pasiliekame sau išlygą 
nustatyti išlygas kas del jurų 
laisvės ir atlyginimų." Į 

LENKAI PRAŠO 400 000 
TONU AMERIKOS 

JAVŲ. 

Washington, vasario ii d. — 

!£tanis)a\v J. Arct, kuris pribuvo 
,čia iš Yaršavos kaipo lenkų val- 
džios ingaliotinis maisto reika- 
lais. pasakė,' kad Lenkija reika- 

lauja 400.000 tonų Amerikos ja- 
(vų iki piutės ateinančiame rug- 
sėjo mėnesyj. 

1 Net su .Amerikos javais, kaip 
j U sako. lenkai turės nedaval.^y- 

... .v 
I Lenkijai taipgi trūksta arklių. 
''galvijų, žemdirbystės' mašinų ir 

sėklų. V]>atingai blogos maisti- 
nės ąalygi"- rytinėj Lenkijoj. 

"SUV. VALSTIJOS gali; 
SUBANKRUTYTl." 

i Washington, vasario Ti d. —1 

Xebraskos republikonų senato- 

rius N'orris. išreikšdamas 'pasi- 
priešinimą \Yadswortlio kariuo- 
menės perorganizavimo projek- 
tui ir Sterlingo nuo eivilcs tary- 
bos pasitraukimo projektui <!el 

ekonominiu priežasčių, pasakė 
šiandien. kad leidimas šitų pro- 
jektu ir didelės daugybės jiems 
panašiu prives Suv. \ alstijas prie 
bankrutinimo. Jo nuomone vai- 
džia turės skolinai šitiems pro- 
'jektahs jvvkimui. 

1 
^ j 

BOLŠEVIKAI VALDO 
ODESĄ. 

Konstantinopolis, vasario ui 
t!. — Apturėti čia pranešimai ro- j 
do. kad Odesos miestas pateko į 
bolševiku rankas 3 vai. vas, 7 d. 
Vietos bolševikai valdė miestą, 
kada buvo siunčiamos paskuti- 
nės telegramos atūjiusios čia. bet 

raudonoji armija dar nebuvo atė- 

jusi. 
Didelis šaudymas iŠ mašininiu 

kanuolių tęsėsi visą dieną saus. 

7. Bolševikų šaudymas talkinin- 

kų laivų taipgi buvo didelis ir 
laivai turėjo pasitraukti laukuti- 
nei! prieplaiukon. ■ 

k 

Konnnduojantis Su v. Valstijų 
laivyno jiegomis rusų vandeny- 
se adm. X. A. MeCully, kaip 
uranešama. pribuvys iš Nevoros- 
sisko amerikinių naikintoju Bid- 
dle ir kaipo vyriausis laivyno 
pt'ieieris komanduoja. 

Odesoje ant laivu inplaukoje 
•pranešama, pri'buvęs iš \ovoros- 
,ųos pabėgti. 

Amerikinis naikintojas llkldle 

plaukia Į Konstancą su pabėgė- 
liais. Iiitvo 'iranešta, kad italų 
laibas cu paibėgėliais šaukiasi pa- 
gelbos 1ies sala Serpents Juodose 
jurose. 

TAUTJ LYGOS TARY- 
BOS POSĖDIS 

LONDONE. 

Londonas, vasario 11 d. — 

Tautu I.vgos taryba šiandien per 
nictus formaliai atidarė savo su- 

sirinkimą. Angliją atstovaujanti^ 
Arthur J. Balfour, Francijos at- 
stovni Leonui Mourgeois patarus, 
užėmė pirmininko vietą. 

Susirinkime atstovaujama ši- 
tos šalys: Belgija. Brazilija, Ang 
lija. Franoija, Graikija. Italija. 
Japonija ir Ispanija. 

Balfour, kalbėdamas į delega- 
tus. pasakė, kad vienintelė dėmė 
ant susirinkimo yra ta. jog iame 

atstovaujama aštuonios šalys, 
o nc devynios. Jis, girdi, nenorė- 

jęs minėti to. kad Suv. Valstijų 
trūksta. b?t jam priėjo tas pasa- 
kyti originaliai^ ly„os pienui 
neišsipildžius. 

Latviai pertrauke mu 
' 

sius su rusais 
Lenku Kabinetas svarsto 

apie taiką. 
LATVIAI PERTRAUKĖ 
MUŠIUS SU RUSAIS. 

! Londonas, vasario 11 d. — Te- 
legramoje iš Rygos ši vakarą 

Į yra pranešama apie latviu per- 
trauką mušiu su 'bolševikais. 

| Karės raštinė paskelbia, kad 
J bolševikai pietų Rusijoje iš Ta- 
•ganrogo perplaukė Mėlynąsias ju 
rar. ir pasekminga' išlipa ant pie- 
tinio krantrf tarp l)ono ir Jevos 
upių. 

Maskvos bevielinė telegrama 
praneša, kad buvusio bolševikų 
priešų vado :pietų Rusijoje gen. 
•Denikino kariuomenės likučiai 
traukiasi pietų linkui. Denikinas 

•patraukė ant Jaltos, K rime., 

Vrangel Užima Vietą Denikino. 

Budapeštas, vasariu 11 d. — 

Žmonės giįžu šieji iš Pietų Ru- 
I sijos suko. k:id gen. Denikino 
vietą užėmė >> metų generolas 
Y raugei. Gen. \"randelio kazokai 
ilgą buvę ;-v»rbinu/.iu 
sipnešinimu bolševikams. 

PRANAŠAUJA SOCIALIS- 
TU SUSIRINKIMININ- ! 

*KU LAIMĖJIMĄ I 
BYLOS. ! 

AJbany. N. Y., vasario n d.—' 
Atidarant šios dienos posėdi ap- 
sireiškė včl nesutikimai tanp le- 

gis'aturos teisiamojo komiteto 
narių, nagrinėjančiu bylą penkių | 

suspenduotu socialistu susirinki- 
mminkų, kurie yra kaltinami ne- 

ištikimumu. 
\ ... Susirinkimininkas Louis A. 
Cuvillier nesutiko su pranešimu j išleistu vakar vakare susirinki-1 
mininko Maurice l»loeho ir \Vil- 
liam S. livans'o pt» skundvedys- 
lės užbaigimui savo įpusės. ku- 
riame du tribunalo nariai pasakė., 
kad jie nesistebėtu išvydę didžiit- 
tno's 'pranešimą rekomenduojanti I 
paliuositoti penkis nagrinėjamus | 
Žmones. | 

Minėtas pranešimas skamba! 
šitaip: 

"Tai yra išbandomas ištikimu-! 
mas. Išbandymas yra pavojingas į 
atstovaujamai valdžiai, nes KlafVi 
simas. kas yra. o kas nėra ištiki-Į 
mu gali mainytis. Jis neturi nu- 

matytos normos." > 

TALKININKAI NESUTIN- 
KA LEISTI VOKIETIJAI 

UŽLAIKYTI ORINE 
POLICIJA. 

Paryžius, vasario 11 d. — Am- 
basadorių taryba atsisakė leisti 

Vokietijai ar Austrijai turė'ii ori- 
ni; .policiją. Abi valdžios prisiun- 
tė notas, prašidątnos leidimo tu- 

rėti ėroplamt eskadronus su po- 
liciniais lakūnais, prižiūrėjimui 
lakstymo viršum tu teritorijų ir 

sustabdimui kontrabandos. Tas 
buvo joms atsakyta, kadangi su- 

tartis leidžia talkininkams skrai- 
dyti viršum vokiečių teritorijų 
pe.r dvidešimts penkis metus ir 
atlvgin:mo komisijos yra inpa- 
liotns neteisti kontrabandos. 

I LENKU KABINETAS 
SVARSTO APIE 

TAIKĄ. 
Varšava, vasario 11 d. — Len- 

kų kabinetas pradėjo rašyti tai- 
kos išlygas rusu sovietinei vai- 

zdžiai. kurios žadama paduoti sei- 

| inui svarstyti pradžioje kitos sa- 

vaitės. T ei Lenkija nori duoti' 
atsaką bolševikams, kaip y: a lau- 
kiama, bėgyje dešimties dienų, 

j tai svarstymas seime turės huti 

į trumpas. Pamatu taikos Uly- 
j įjoms kabinetas skaito tri< ^\;ir- 
jbius punktus. 
| Pirmas painia kabinetui dau;r 
1 domus ir atsineša prie nepriklau- 
jsomybės pasienio šalių tarp Li'it- 
kijos ir Rusijos. Antras apkalba 
siūlomąjį plebiscitą ir trečias pa- 

: švęstas apsvarstymui atlyginimų. 

TAIKOS KLAUSIMAS 
ARTINASI PRIE 

IŠRIŠIMO. 
I * 

j Washhgton, vasario 11 <1. -- 

I Rep..')lik<rniĮ va<^s, senatorius 
I Lodge. sako /adąs susitaikyti su 

"lengvaisiais išlygininkais ir de- 
mokratų grupe del siūlomo pa- 

j kritinio Lodge's išlygai kas del 
straipsnio a. 

Demokratų vadas, senatorius 
Hitclaeock pasakė, kad demokra- 
tų priėmimas pakeitinio butų 
"pasida/. nu." Senatorius Lodge 
pasiūlė vile pataisymų perkei- 
čiančių kaikurias. originalūs Lod- 
ges išlygas, uepaliečiant tų. ku- 

Įrios atsineša prie straipsnio X 
ar Monroe mokvbos. I 

LENKAI KELIA RIAUŠES 
| ORLOVE. 

Washington, vasario ii *1. 

Ceko-slovakų informacijos b kiras 
praneša apie susirėmimą Orlovo. 
Teschene; i;s sako. kad lenkai 
kareivini civiliuose drabužiuose 
buvo pasiusta j pleoiscito sritį 
žmonėms kurstyki: pereitą neilėl- 
dienį su vėlukais ir muzika jie 
inėjo ( )rlovan. įvykusiame susi- 
rėmime. kaip pranešima.* >ik". 
dau.n piliečių "tapo sužei>tų. Pra- 
nešime priduriama*. "Lenkai atė- 

jo Oriovan nežiūrint aštraus pro- 
testo \ iš tarptautinjo plebiscito 
komiteto pusės." 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
LENKIJĄ. 

Varšava. vasario 10 <1. (Pavė- 
luota). Lenku laikraščiai pra- 
neša iš Sosnovicų. lo^ mvlio-e 
nuo Yaršavos i pietvakarius, kad 
ten vokiečiai kareiviai užnuiše 
lenkų .patriotą N'iedurny. aplei>-' 
jlami plebiscito sritį 'aukštutinėj 
Silezijoje. 

Chicagoje ir 
VidS" Apielinkėje.— 

Šiandien ir pėtnyčiojc slau- 
giausiai apsiniaukęs ir drėgnas; 
truputį šilčiau. 

Sauletekis, 6:50 vai. ryto; 
Saulėleidis. 5:10 vai. vak. > 
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REIKALINGAS PAVYZD1S. 

Kiekvienoje is žymesniųjų liet. kolo- 
nijų yra jau susiorganizavę L. L. Paskolos 
komitetai arba stotis ir kartu išrinkti Bonų 
pardavinėtojai. Darbas varomas visu smar; 
kurnu pirmyn. Yra abelnas visų įsitikini-j 
mas, kad Amerikos lietuviai bėgyje mene-j sio-kito paskolins Lietuvai mažiausiai pen-i 
kis milijonus dolarių. 

Gaunamos is įvairių kolonijų žinios! 
parodo, kad lietuviai perka Lietuvos Bo-i 
nus entuziastiškai. Teciaus daugelyje vie- 
tų lietuviai dar neįsisiubavo — vis ko tai i 
laukia. Pavyzdin, Chicagos lietuviai yra 
pasirengę nustebinti pasaulį tik su Lietuvos 1 
Misijos atsilankymu. Tiesa, Lietuvos Misi- 
ja sujudina visus, prašalina visas abejones i 
ir paskatina prie Bonų pirkimo. 

Bet kadangi dalykas eina apie mili- 
jonus, tai turi suklusti visos lietuvių ko-! 
lonijos. — Tokis subruzdimas geriausiai i 

gali buti įvykintas puikiais pavyzdžiais.— j 
Juk kiekvienoje kolonijoje randasi po ke-j 
letą, kai-kur ir po kelioliką, draugijų, ku-j 
rių konstitucijose randasi punktai kaslinki 
rėmimo Tėvynės ir Tautos reikalų. Taigi! 
tos draugijos ar kuopos privalo pirmiau-i 
siai paskirti iš savo iždo kuodidžiausią su- 
mą nupirkimui Lietuvos L. P. Bonų. Tokiu 
budu susidarytų dideljj suma,' kurią pas- kiau pavieniai nariai paremtų, padidintų, j Tuomi but ^.pratęstas kelias, paduotas 
pavyzdis ir, kartu, inkunytas pasitikėjimas. I 
—Juk tik dabar draugijos ir kuopos ir gali | pasirodyti; tik dabar ir yra proga padaryti! 
tikrenybe tuos gražiai skambančius kon-i 
stitucijų punktU6 linkui Lietuvos ir savo ; 

Tautos. Tegul kiekviena jųjų paskolina 
Lietuvai bent trečdalį savo turto. vTai bu- 
tų geriausias pavyzdis pavieniams draugi- 
jų-kuopų nariams, o kartu ir visiems lie- 
tuviams. 

Priegtam, pavyzdį Bonų pirkime pri- 
valėtų parodyti komitetų-stočių nariai ir 
L. L. P. Bonų pardavinėtojai. Tokis pa-j sielgimas paskatintų plačiąsias minias prie 
gausaus Lietuvos L. P. Bonų pirkimo. —j Tie "pavyzdiniai" Bonų pirkėjai (draugi- jos-kuopos ir vadai-pardavinetojai) turė- 
tų buti paskelbti viešai, pažymint, už kiek jŽ& nupirko Bonų. 

Taigi. įvairios draugijos-kuopos ir or- 

ganizacijos, o taipgi, L. L. Paskolos, ko- 
mitetai ir Bonų pardavinėtojai, parodyki- te plačiajai visuomenei puikų pavyzdį!.... 

NEAIŠKI PADĖTIS LIETUVIU i 
ŠEIMYNŲ ANGLIJOJE. 

Mes žinome, kad laike visasvietinės 
karės daugelis Anglijoje gyvenusių vyru 
buvo paimta kariuomenėn. Vieni iš jų 
sugrįžo atgal, tečiaus nemažai jų kur-tai "už 
kliuvo."—Vėliausiai gautame "Iš. Dr." nu- 

meryje užtinkame pranešimą, kacl Angli- 
jos valdžia "pr» ilgo ir nepuikiausio atidė- 
liojimo galutinai nusistačiusi politiką" kas- 
link lietuvių angliakasių šeimynų, kurių 
vyrai nėra Britanijon sugrįžę". 

Tame klausime Lietuvos Atstovas Lon 
done, Alfredas Tyszkievicz, paskelbė tam 
tikrą pranešimą. Kadangi šis paskelbi- 
mas yra pirmutinis tos rųšies Lietuvos 
Atstovo Londone, tai žemiau jį talpiname 
ištisai (gr. Alfr. Tyškevičius kreipiasi į "Iš. 
Dr." Red.). 
"Gerbiamoji Redakcija! 

Tikimės tamstos neatsisakysite arti- 
miausiame savo laikraščio numeryje patal- 
pinti ši svarbų pranešimą Anglijos lietu- 
viams : 

Anglų valdžia galutinai pranešė Lietu- 
vos Legacijai Londone, kad tik tiems lietu-1 
viams, išvykusiems 1917 m. iš Anglijos, 
bus leista grįžti, kurie galės išrodyti, kad 1 

jie tarnavo sąjungininkų (ir rusų) armijo- J 
se. Visos Anglijoje esančios lietuvių šei-1 
mvnos, kurių vyrai yra išvažiavę,, privalo 
pranešti, ar jos nori pasilikti Angį"joje, ar 
ne. Norinčiomis palikti Anglijoje šeimy- 
noms bus sustabdytos visos pašalpos, gi no- 

rinčios grįžti Lietuvon bus anglų valdžios į 
vežamos Liepojun, iš kur Lietuvos valdžia 
pargabens jas Lietuvon. i 

Pranešdami tai Anglijos lietuvių ži ■: 

niai, iš savo pusės turime pabriežti. Ka-1 
dangi daugumas liėtuvių, išvažiavusių 1917 
m. į Rusiją, negales išrodyti, j^g jie tarna- 
vo rusų armijoje, tai tik mažas skaičius mū- 

sų nuomone, gaus leidimą grįžti Angli- 
jon. Jau duota žinoti Lietuvon, kad surin- 
kus tikrų žinių, kiek lietuvių galės išiodyti, 
jog jie tarnavę rusų armijoje. 

# 
\ 

Beto visi norintieji grįžti Lietuvon, pri 
valo kaip galima greičiau suteikti žin?ų: 

a) savo vardus ir pavardes,. 
b) kiek žmonių yra šeimynoje, 
c) kur dabar vyrai, 
d) j kokią Lietuvos vietą nori grįžti. 
Visas tas žinias reikia duoti: 
Škotijos lietuviams-Lieiuvos Legacijos 

Tarpininkui Škotiioje p. P. Banesevičiai, 
104-116. Main St/Bellshill. 

Kitiems lietuviams—tiesiog į Lietuvos 
Legaciją, 14 Cornwa!l Gardens, London, S. W. 7. f. 

Tariu iškalno ačiu už šių žinių patal- 
pinimą. 

Pasilieku pagarbos žodį reiksdamas, 
(Pasirašyta): Alfredas Tyszkiewicz, Lietuvos Atstovas". 
"Iš. Dr." pataria kiekvienai lietuvių šeimynai, kurią paliečia. tas paskelbimas, į elgties taip, kaip jos aplinkybės rodo ir j reikalauja. — girdi, kiekviena moteris te-1 apsigalvoja pati. 
Taigi lietuvių šeimynos Anglijoje, ku-j rių palaikytojai buvo intraukti i karės su- 

kurį ir kurie žuvo musių laukuose ar užsi- j liko kur kitur atsidūrė, kebliame padėji- 
me. Bet gal šitas Anglijos valdžios "pri- sakymas" išeis lietuvių šeimynoms ant nau- dos.— i 

Pastabos 
Išvados. 

"Tėvynes" redaktorius. 
Pranas J. Purvis, "T." N 6 
atsisveikina su SLA. nariais 
ir "Tėvynės" skaitytojais.— 
Jis įstojo į Lietuvos kariuo- 
menės eiles. "Tėvynės" 
redaktorium tapo .paskirtas 
p. S. E. Vitaitįis, kuris pas- 
kutiniais keliais metais dir- 
bo "Tėv." spaustuvėje. Tai 
žymus lietuvių veikėjas Ame 
rikoje; jį gerai pažįsta S. L. 
A. nariai. 

Žemiau privesime neku- 
rias p. P. J. Purvio mintis, 
išreikštas tame atsisveikini- 
me, 

Apie S.L.A. Centrą ir kuo 
pų vadus jis pastebi sekan- 
čiai: 

"Ištiesų, turiu pasakyti, 
kad dar niekuomet neteko 
man dirbti su taip veikliais, 
teisingais ir prakilniais žmo 
riėmis, kaip S. L. A. Centro' 
ir jo įvairių kuopų darbi- 
ninkais". 

Linkui S. V. ir Lietuvos 
garbus tėvynainis šitaip iš- 
sireiškia: I 

"Betarnaudamas S. V. ka1 
riuomenėje per 14 mėnesių 
aš vis maniau, kacl šitoji ša- 
lis, priešą pergalėjus, prisi-! 
laikys savo paskelbtų prin- 
cipų ir Lietuvai pagelbės 
laisva pastoti. Bet visiškai 
buvau tame apviltas. Lietu-' 
vos skausmų, vargų ir jos1 
teisingų reikalavimų tieji, j 
kuriems ji yra paaukavus' 
apie 40,000 jaunų gyvasčių,' 
nenori nei girdėti. Lietuvos 
šiandieną viltis yra jos pa- 
čios jiegose. Todėl,^padidini l 
mui tų jos jiegų, aš ir nu- 
tariau stoti jos apgynėjų ei-1 
lėsna ir, kiek mano spėkos 
pavelys, gelbėti jai kovoje1 
už nepriklausomybę. Taigi 
su šiuomi numeriu užbaigiu1 
ėjęs "Tėvynės" redaktoriaus j 
pareigas ir laikinai persi- j 
SKiriu su jumis, įstodamas į 
Lietuvos kariuomenę." 

Sakydamas paskutinį su-| 
diev S.L.A.naHams, "Tev."! 
skaitytojams ir sandarbinin' 
kams, g. P. J. Purvis siun- 
čia jiems šitokius linkėji- 
mus : * 

"Linkiu Jums nuo širdies 
kuodidžiausio pasisekimo 
•Jūsų darbuose ir turiu viltį 
už metų kitų pasimatyti su 

Jumis jau laisvo je ir laimin-1 
goję musų tėvynėje Lietuvo- 
je".— 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybos 

Raštinės. 

Posėdis vasario 3: Pranešimai: 

1) Kabelis iš Paryžiaus per Iš- 

pilei. Komitetą sekančio turinio: 
Bielskis kabehuoja per Berliną 
sekantį: Lenkų komisija pribuvo 
tartis apsimainynui karo belais- 

! vi vi ir susinėsimų delei. Žukaus- 
kas yra pakviestas vėl užimti vy 
riausio karo vado vietą ir buti 
Krašto Gynimo Ministeriu. Prū- 

sijos atstovai priimti Tarybon 
(Lietuvos?). Saiiisio 6 d. Kaunasi 
apvaikščiojimo šventu pirmutiniu 
metiniu sukaktuvių Lietuvos armi- 
jos susitvėrimo. Anglijos minis- 
teriai, Amerikos atstovybė, Vv- 
riausis armijos vadas ir štabas 
bei karininkai iš fronto daly va-j 
vo tose iškilmėse. Kiekvienas 
ofieierius prisiekė, jogei ateinan- j 
erti metų sukaktuvės bus apvai- 
kštinėjamos Vilniuje, Didžiau- 
sios ovacijos ir sveikinimai buvo 
išreikšta Amerikos Lietuviams, j 
Lenkai nužvelgia -puolimą ir kon- 
centruoja kareivius. Musij ka- 
reiviai nekantrauja, kad tik grei- 
čiam galėtų veikiman stoti. Lie- 
Ituyos markių pardavinėjimo pla- 
nas užtvirtintas." 2) Antras ka- 
belis praneša sekanti: Narijautu- 
kas išvažiuoja Amerikon ir Xcw 
Yorke mano inkurti Kauno Pra- 
monės Banfy skyrių. 3) Cituo- 
jame iš laiško vieno stambaus 
veikėjo apie 'buvusios Lietuvos 
Delegacijos Taikos Konferenci- 

joje atliktus darbus: "Lietuvos 
Delegacija, — smagu yra patė- 
niyti, — politikos žvilgsniu yra 
atsiekusi Lietuvos ateičiai didelių 
.pliusų. Berods, galutino Lietu- 
vos neprigulmybės (pripažinimo 
nuo Taikos Konferencijos nepasi- 
sekė Lietuvos Delegacijai forma- 
liai išgauti, bet vientik todėl, kad 
Lietuvos klausimas buvo v riša- 
mas su "Rusijos klausimu, o Ru- 
sijos klausima? tajpo neišrištas ir 

pačios Konferencijos, ii^ turės 
buti svarstytinas tolimesnėje 
Taikos Konferencijos tąsoje, kuri 
bus gal Paryžiuje, gal Londone,' 
gal Bene,—greičiausia gal Lon- 
done. Manoma, kad tas bus 

artimiausioje ateityje. Lietuvos 
klaiusimas tuo tarpu studijuoja- 
mas ant vietų Nieselio komisijos, 
esančios Baltike, ir atskiru kiek- 
vienos valstybių specialių misi- 
jų (Amerika turi Gade'o misiją). 
Kol jos savo raportų neišduos 
—Lietuvos klasiraas manoma ne- 

bus galuMiai formaliai išrištas. 
Savo keliu, Lietuvos Delegacija 
išlaužė žymias spragas sienoje, 
kuri išpradžių išrodė neperlaužia- 
ma. Anglijos pripažinimas buvo 
pirma ir žymiausia ton liukmėn 
pramušta skyle. Dabar oficialiu 
raštu ir Franc'uzija, kuri ikišiol 
išrodė šalčiausia ir didžiausia Lie 
tuvos prišininkė, pripažino mftisų 
"charge d' affaires" Paryžiuje 
tomis pačiomis teisėmis, kaip ir 

Anglija. Viešo oficialio -paskel-l 
birno apie de facto Lietuvos val- 
džios pripažinimą ji dar nepa- 
darė, bet praktiškai ji oficialius 
santikius veda toj pačioj linkmėj 
ir formoj, kaip ir Anglija per 
oficialiai pripažinta Lietuvos le- 
gaciją Paryžiuje. Pastaraisiais 
laikais Prancūzo* atsinešimas 
linkui Lietuvos labai atsimainė 
—ir tai gerojon pusėn, Atsižvel 
giant į jos pirmesnį .nusistaty- 
mą linkui Lietuvos, reikia tai 
skaityti dideliu (pliusu ir iš to 

pasidžiaugti, nes tai antra dkle-1 
lė spraga sienoje, kurią reik su- 

griauti pirm, negiu priėjus prie 
pilnos Lietuvos neprigulmybės. 
Rasi, Anglijos ir Prancūzijos 
žingsniu? sekdama, netrukus pa- j 
darys tai ir Amerika." 4) Visa 
eilė pranešimų nuo išpildomojo 
Komiteto apie BaJtiko tautų kon 
ferenciją Helsinkiuose, apie ką 
jau ir spaudon paduota. Lie- 
tuvos Liuosybės Sargų naujas 
.pranešimas, ipasirašytas Majoro 
Žadeikio, kas jau ir spadon pa- 
duota. 

Nutarimai: 1) Delei Lietuvos 
Brigados finansų tam tikras nu- 

tarimas. 2) Priimta rezoliucijos 
tekstas, protestui 'priešais L.enki- į 

jai manomąją paskolą, padėsian- 
čią Lietuvos teritorijas palaikyti 
Lenku militarizmo vergijoje. 3) 
Naujas patvarkymas Amerikos 
sipaudai perduodamųjų iš Lietu- 
vos pareinančių greitųjų žinių. 
4) Galiaus didelės svarbos ir vi-*-, 
suornenės bei visos JaiKraštijos 
iiuniai įvelytinas nutarimas: Ap- 
vaikštinėti po visą Ameriką pa- 

minėjimo Lietuvos Xaprigulmy- 
įbės šventu, kuri pripuola Vasa- 
rio 16 d. Kadangi tai išpuola 
šiokią dieną,, ir truputį pertrum- 

| pas jau prisirengimui laikas, to- 

dėl nutarta: Lai visos kolonijos 
pasistengia šitą šventę apvaikš- 
tinėti sekančiame po 16-tos va- 

sario nedėldienyje, tai yra vasa- 

[ rio 22-rą dieną- Tą dieną rei- 
kia ^parengti prakalbas, demon- 

stracijas su (protestais priešais 
leidimą Lenku militaristų siaubi- 
mui naikinti ir tčrioti Lietuvos 
Žemes ir reikalavimais, kad Ali- 
antai kouveikiausiai ]j?akytų len- 
kams aipleisti okupuotas Lietu- 
vos žemes ir Lietuvos sostapilę 
Vilnių. 

J. O. Širvydas, 
Amerikos Lietuviu Tautfaes Ta 
rvbos Sekretorius, 120 Grancl St. 

įHrooklyn, N. Y. 

Žinios Iš Lietuvos 
ŲAUGUVOS FRONTAS. 

Piuguvos fronte nuolatiniai su 

[sirėmimai, nors stambesnių jvy- 
i kių nebuvo. 

Lapkričio -22 d. bolševikai darė 
smarkų "puolimą ant lenkų. Musų 
žvalgyba susitiko su priešu Osi- 
npvkos—Yisniovkos bare. Įvyko 
smarkus susirėmimas; musų pu- 
sėje nukautas vienas viršila. 

iXakties laiku priela, du kar- 
tu puolė Osinovkos—Rumbaniš- 
kių bare, bet abu kartu puoli- 
mas atremtas. 

Lapkričio 23—30 d. abejose pu 
sėsę ihuvo palaikoma šautuvų, arti 
lervos ugnis, kuri kartais darėsi in 
tensyvesnė. Tuo laikotarpiu prie 
šas keletą kartų darė bandymų 
pereiti Daugiuva. Taip laipkričio 
26 d. jis apšaudė Yizgulėnų ir 
Bumboniškių kaimus ir ties Bum- 
boniškiais mėgino pereiti upę, 
bet musų ugnimi atmestas agal. 

Lapkričio 30 d. priešas šaudė 
visą naktį, o 4 vai. jo grandinės 
jpatėmytos ties Aronėnų, Osinov- 
kos ir Rubaniškių kaimais, kur 
mėginu pereiti Dauguva, bet mu- 
šu šautuvų,' kulkosvaidžių ir gra- 
natų ugnimi buvo atmušti.- 

Į Gruodžio 1—9 d. visu frontu 
palaikoma pertraukoma ugnis. 
Gruodžio i d. priešas įbandė pcr- 
titi Dauguvą ties Pristau, bet mu 

su, ugnimi atmuštas atgal. Mušu 
pusėje 2. sužeisti. 

'Gruodžio 3 d. broniruotas bol- 
ševikų traukinys apšaudė rausu 

kairįjį 'barą. 
Del bendros padėties reikia 

pastebėti, kad bolševikai rengė. 
puolimą. Tuo tikslu jie pakeitė 
kai kurias dalis. „ Pavyzdžiui nuo J 
Petrapilio fronto atvyko tiR. 170 

pulkai ir buvo laukiama kitų da- 
l;ų XV armijos. Bet lapkričio 
25 d. naujai atvykusios dalys 
išvyko j Polocko rajoną likviduo- 
ti lenkų antpuolių. 

Kadangi Dauguva vietomis pa- 
siliuosavo nuo ledo, tai bendra 
padėtis susidaro toji pat, kokia 
l>u\o mėnuo atgal. Būtent, van- 

jdens srovė sudaro nepereinamą 
ar sunkiai pergalimą kliūti. 

JURBARKAS. 
šeštadienyj, lapkričio 20 

d. Jurbarko artistų kuopelė 
kartojo trijų veiksmių ko- 
mediją (?!) "šv. Agniete". 

Viešbučio sale buvo iš- 
I puošta eglių šakomis, tarp 
kurių matėsi. Vytis su mies- 
to ženklu. Publikos prisi- 
rinko pilnutėlė salė, daugiau 
sia kariškiai ir moksleiviai. 
Po lošimui daug kas norėjo 
žaisti žaislų, bet nežinia ko- 
dėl daugiau buvo sokiami 
valsai ii' polko*. 

Karys Panenupis. 

LIETUVIO MALDA. 

Tėvyne mano, mylimoji, 
Įraukei tu gelbėti mane 

h• aš ėjau kardu rankoje 
Matydams parblokštą tave. 

H jau parudęs arklą seną, 
"Sudiev"! pasakęs tik namams, 
Ejau kur karas brolius gena 
lr -Mirtį lemia lietuviams. 

Kapuos užkasti didžiavyriai, 
Numirę 'garbėj Lietuvos — 

Del žemės iiy tėvų jie mirė 
Ainiai jų gerbti nenustos... 

Vargo poetą. 
("Kar. 

Mažii Tautij Klausime. 
5^ ^ 
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Buvusiom Rusijos Imperijos Pasienio Tautu šelpimo Reikalais. 

(Buvusio Ncw Yorkš) vabtijos 
atstovo p. Walter'io M. Chaųd- 
Icr'io kalba, pasakyta saus. 19 d., 
1930 m. Suv. Valstijų Atstovų 
Buto įmonių ir Budų Komitetui). 

i r.m)- 

Xei filosofo išminti;., nei pr.aiašo į 
n&iybč neguli pasakyti, kr»s at=i-( 
tiks su valdžia Rusijoje bėgiu 
ateinančios gentkartės, ar ateinan 
čio šimtmečiu. Sugrįžimas caro 

ir absoliutybės n<ra nianytina ir! 
apie tai niekas rimtai negalvoja.' 
išskyrus užinteresuotąją rusi* 

aristokratiją. Bet yra ginčijamu 
<lalyku. ar ji !>u> konstitucinė 
monarchija, fctleruofcjja respub- 
lika, ar keliomis nepriklausomo- 
mis rcaptibltUomis, f.a.oidariusio- 
mis iš senovės rusu imperijos te 

ritorijos. Kiekvienas turi savol 
šalininkus ir viena jų turi buti 
rusų klausimo išrisimu. Konsti- 
tucine monarchija nėra tinkama 
ar -pageidaujama Rusijai. Angli- 
jo istorija p.ircdo, kad ima me- 

tu- ir jjentkartes pasakyti, ar 

tani tikra tautą, turinti tani tik- 
ras tautines ir in<tividines savo-! 
tyhcs gali .pati valdytis po lais- 
va monarchija. Pirmieji anglai 
daugiau kiap tūkstantis metų at- 
įgal lutvo ga! išmintingesni ir at- 

žvalgesni ir geriau ti'kę patys 
valdytis negu šios dienos rusai, 
u l»ct jiems ("mė šitą ištisa eilę 
metu skausmingo vystymosi su 

tokiomis keistomis pakaitomis, 
Anglijos i>torijojc. kaip baronų 
kovos su karai iunujonu dcl Mag-i 
uos Ciiartps, nukirtimas galvos! 
karaliui Karoliui ir Įsteigimas] 

CromWclIio valstijos, kuri atvc-( 
dė "vivgliją j jus dabartinį j^asic)i- 
džiavimo stovį, stovį vadovau- 
jančius monaręhines, demokrati- 
nes pasaulio valstijos. 

|f Apie tederuotąja respubliką ne 

gali buti nei kalbos; tą pripažino 
rusu .konferencija Petrograde prie 
Kerenskio režimu. Kokia nebūk 
respublika, kuri yra verta v;,r- 

du, būtinai turi remtis žmonių 
valia ir buti kontroliuojama di- 
džiumos. Tikroji Rusija turi di- 
džiumą 130,000.000 žmonių iš 
i8o.coo.oq<i buvusios rusu impe- 
rijos gyventoju. Sita didžiuma! 
yra labai tamsi ir negali teisiu-j 
gai valdyti išmintingos, mokytos' 
ncrusij mažumos. Jei Anglija, | 
Francuzija, Suvienytos Valstijos, Į 
ar kokia kita sugabi ir išmintin- 
ga tauta butų pastatyta ten, kur 
yra didėji Rusija, tai federuotoii į 
respublika galėtų buti galima, į 
kadangi tąt>yk dominuojančioji, 
tauta butų išmintinga galva Įvai-I 
viit žmonių, tautu ir tikybų fe-1 J 

'deracijai. Suvienytos Valstijos, 
Anglija ir FranVuazija pavyzdžiu 
iparodo šiandien šitą teisybę savo 

valdžiose. Bet nesuprantama, 
kaip dideji Rusija galėtu vaidy- 
ti lederuotą respubliką, kur nc- 

rusai konfederacijas nariai butu 
vienintėl'ais išmintingais ir ap- 
šviestais elementais. Rusai valdė 
caro imperiją absoliutizmo prin- 
cipais ir s u.lyg absoliutizmo išly- 
gomis, o ne įlaisvės ir iemu- 
kratybės principais, kokie yra rei 
kalingi respublikai. 

lieto, musų amerikinis prity- 
rimą? verčia smarkiai abejoti, 
kad federuotoji respublika tiktu 
Rusijai. Amerikoje mes ingijo- 
mc savo nepriklausomybę po 
septynių metų ir aštuonių mėne- 

sių karčios kovos; bet nuo Corn- 
valliso pasidavimo ties York- 
tovvnu iki priėmimui miusų Kon- 
stitucijos Philadelphijoj 1787 m. 

išėjo šeši metai, u ,paskui reikė- 
jo daugiau kaip penkių dešimtų 
metų iki musų naminės karės pa-, 

'baigai 1865 m. sužinojimui to, 
1 ar 'laisva valdžia prie federuotos 
respublikos Amerikoje yra gali- 
ma. O aš be pasididžiavimo sa- 

kau, kad amerikiečiai kiekvienoj 
gadynėj, beto, kad jie buvo vie- 
noki pagal tautyste, kalbą ir ti- 
kyibn ir gyveno ant ištisinio že- 
mės plqto, 'buvo išmintingesni,' 
atžvalgcsni ir mokytesni negu' 
šios dienos rusai. 

SakyjLi, kad Rusija per gent- 
kartę gali išvystyti pastovią val- 
džios formą, galima tik neatsi- 
žiurėjus į faktus ir istorijos mo- 

kinimą. Nemokytumas ir suju- 
dinami bei idealistiniai rusų min- 
ties kryipsniai per ilgus metus 

darjs rusus žaisi,u ir auka kiek- 
vieno lokio fanatiko, kaip Le- 
ninas ir kiekvieno tokio dema- 
gogo kaip Trockis. 

Argi išmintingų, gerai suorga-j 
nizuotų, nernsų respublikų tei" 
sės prie apsi prciidimu ir nepri- 
klausomybės turėtų priklausyti 
nuo teoretiniu dalcidimu, kad 

Rusijoje per kelis ateinančius 
metus galima Įsteigti pastovi vai 
džia? Aš nemanau. Teisingu- 
mas reikalauja, idant šitos ma- 

žosios šalys butų tuojaus pri- 
pažintos ir priimtos tautu 1 y- 
gon, jei ji bus sutverta, arba ap- 
ginamos talkininku šalin tuoju 
supratimu, kad jos pildys visus 
savo lygos ar susivienijimo pri- 
valumus, įskaitant užlaikymą 
santikių su visa žmonija ir ypa-i 
tingai su jų artimesniais kaimy- 
nais ir kad jas tautų lyga ar su- 

sivienijimas apgins nuo visokių 
žmonijos užpuolikų, ypatingai 
nuo Vokietijos ir Rusijos. 

Pabaltijos baronu žemės kląusi 
mas yra opu? ir delei jo dauge- 
lis priešinasi pripažinimui nepri- 
klausomybės Estonijai ir Latvi-1 

i jai. Apie 700 metų tam atgal j 
vokiečiai jsibriovė Estonijon ir j 
Latvijon, užkariavo šalį ginklu' 
spėka ir padarė žmones vergais i 

taip, kaip Vilius pergalėtojais jsi-į 
briuu's Anglijau ioOo m. ir pu-j 

darydamas saksonus vergais ir 
baudžiauninkais. Estai ir lat- 
viai niekuomet nenustojo vilties, 
kad jie kada nors atgaus laisvę 
ir žemę. Sumušimas Vokietijos 
ir sunaikinimas caro imperijos 
prašalino iš Europos ir iš istori- 
jos du didžiausius estu ir latviu 
prispaudėjus. Estu ir latviu di- 
plomatai dabar sako, kad šitos 
žemės, kurios buvo išplėštos jų 
tautiečiams (plėšikišku 'budu 700 
metu tam atgal, turėtų Uiti su- 

gražintos komūkavimo keliu, ka- 

daugi pasiglemžėliai niekuomet 
neturėjo legalių teisių, prie šitų 
žemių. I'»et estų ir latvių šalių 
talkininku nuomones ir norus, ir 
kad koks nors atlyginimas bus 
duotas Pabaltijo*, baronams už 
jįj žemes, nežiūrint tu budn, ko- 
kiais jos buvo ingvtos pačiojeV^ 
pradžioje. 

Bet šitas klausimas galutiniu, 
ar sprendžiamuoju sprendžiant 
apie Estonijos-ir Latvijos teises. 

I 

( Dui, daugiau.) 
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Iškilmėje atsilankys LIETUVOS FINANSINE MISIJA—su adv. .7. VILEIŠIU 
priešakyje. Susirinkusieji turfs progą pirmą kartą pamatyti Nepriklausomos 
Lietuvos Pasiuntinius ir išklausyti jų pranešimų. / 

"BIRUTES'* DRAUGIJA PERSTATYS SCENOJE KOMP. 
ST. ŠIMKAUS DIUMA 

'IŠEIVIS' 
LOŠIME DALYVAUJA CHORAS, DUETAI, SOLO. 

IDaUė iv IDatUnmkai. 
^ j.j. .. 

NAUJAS BERLINO 
TEATRAS. 

Reinharcho bandymas atgaivinti 
Atikos sceną. 

\nt plačios akmeninės tera- 

sos krašto priešais rumą stovi 

augšta, puiki stovyla, apsiausta i 

fka.-iciais geltonais rūbais, —! 
Kiitemnestra. Prie stiprios kai-! 

♦ kines šviesos josios šešėlinis! 
"hi/.das, josios plaukų suverti-; 

mai, josios rūbų spalva ir raš-į 
tas kaip užkerėtame veidrodyje' 
atsimuša aštriai ir aiškiai. Už' 
jos, 'po dešinei, stovi didžiulis | 
ciklopinio rlimo portikas, siusi- j 
dedas iš eilės augs tų keturkam- 

pių vienšmoriin akmeniniu stul- 

pų% palaikančių storą balkių at- 

ramą. Rumo vh'us anapus ši- 
to rustaus portiko pasislėpęs 
tamsos šešėlyj, šalę jos, po kai-( 
rei, įplatųs laiptai iš šiurkščiai 

tašyto akmens eina žemyn i ant- 

rą plačią terasą, o rnio jos kiti 
laiptai eina j trečią ir dar pla- 
tesnę terasą, kurios antrasis kraš 
tas p na nyksta gilioj apsupančioj 
tamsoj, Ant laiptų ir žemutinių ! 
terasų Sugrupyiota žtlMVarzdžiai 
pilkuos rubuos Trojos Seniunai.į 
Xors jų baugiau kaip keturips! 
dešimtys, bet del erčios didumo 

j ii, tarytum, taip nedaug, ka<l 
nėr kas nei vadinti choru. Šitas 
ploto didumo įspūdis vėliau su- 

stiprėjo nuo Agamemnono inėji- 
mo nuo žemutinės terasos, antro 

jo krašto šešėlio. Kuomet jis' 
j kalba į Klitemnestrą ant atokios 

augštumos viršui, o ji atsako 
jani sveikindama ji, tai jiedu, 
tarytum, kalba j viens kita čia 

pat, viens šalę kito. Tu.ojaus 
pastebi, kad pas juos gestu, vei- 
do ar kuno, la'bai maža. Išskiriant 

^bcflsą, veikimo, tikroj jo reiks- 

m0j, nedaug, ar visai nėra. Dau- 
giausia jie stovi be judėjimo, 
kaip stovyios. -Ateina t ir nuei- 
na pamažu, matuota eisena, 
kuri yra įspūdinga ir, turbūt, suri 
iki pataikyti. Kalba garsiai ir 
studijuotu ištarimo aiškumu. 
Tas, žinoma, yra specialė iškal- 
bos forma, pritaikytayprie audi- 

torijos didumo. 

Klausytojų artimumas. 
Platus didelis šviesos tvanas, 

užtvoskiantis visą sceną, yra 
maž-daug pusapskritis su apšvies 
tu plokščiu rumo priešakiu kaipo 
jos baza. Jis ateina is elektriki- 
nių bate r i ui ų tvokslių viršun po 
ktrpoluotu stogu. Tamsoje ana- 

pus aiškaus Klitemnestros sto- 

vylos neaiškiai tolumoj matos 

raudonos šviesos, parodančios i li- 
ejimus kitan didžiulio anuiteat- 
,ro sparnan. Visuose kituose pa 
prastuose teatruose nesijauti, kad 
be tavęs dar yra ir "daugybės ki- 
tų. Čia 'gi visuomet jauti, kad 
■be tavęs yra dar tūkstančiai ki-j 
tų žmonių, nuo kurių negali pa-1 
sislėpti. Aktoriai ir scena nėra- 
atskirti lyg kad kitame pasau- 
lyj. Tarp jų ir žiifrovų yra ne- 

išvengiamas ir vienvalinis drau- 
gybės artumas. i 

Tai tokie, maž-daug, įspūdžiai, 
kuriuos padaro Maxo Reinliardto 
mėginimas savo didžiuliame te- 
atre atgaivinti naujovvnėj for- 

moj senoves Atikos teatrą. Ap- 
skritai, šitie įspv.džiai—pastatymo 
prastybe, garsas ir aiskus ista- 
rimas, nerealistiniai gestai, ne- 

judamas vaidinimas, artimumo 

jausmas tanpc scenos ir audito- 
rijos — atsako tam, ką Rein- 
hardt pramatė, ir ką jis norė- 
jo pasiekti. Ypatingai jis tvirti- 
na, kad šitoj artimystėj yra svar 

■biausias skirtumas tarp amfite- 
atralinC'S scenos, prie ki\rios jis 
sugrįžo, ir naujovinės formos, 
kurią jis užmetė. Pirmojoj žiū- 
rovai, taip sakant, yra prileidžia- 
mi prie ''veikimo", jie, bent dva- 
siniai, yra jo regratyj; kitoj—jie 
yra beveik lašais nuo stogo ir 
mato veikimą per taiip vadinamą 
''prapuolusią ketvirtą sieną". Pa- 
sak Reinliardto vieno benclravet- 
kio—A tikos amfiteatras esminiai 
yra susirinkimo vieta 'bendruome 
nei estetini"s ir dorines, net tiky- 
binės išraiškos tikslais; devynio- 
likto šimtmečio teatras, priešin- 
gai, yra skiriamas ne bendruo- 
menei, o privatumui, su eilėmis 
sa\o privatiniu ložų ir menių 
tam tikrai visuomenei, ir su^scc- 
na nuo likusios namo dalies lat- 
skirta siena, kortiua ir apatinė- 
mis šviesomis — trumpai sakant, 

tai yra teatras kunigaikščių, o no. 

žmonių. Graikui jo teatras ne- 

buvo nei sensacingu nei nauju. 
Scenoje ar veikime nebuvo nie- 
ko tokio, ko jis neimtų žinojęs 
išanksto; pcrsilaiuižimo momentai 
ir plėtonės intampa ar literati- 
nė išraiška tik tiek ir tokiu bu- 
du sukėlė pas jį naujumo ir nuo 

stabos jausmą, kiek ir muzika- 
lus Įvairybe? sukelia žinomoj tė- 
riioj. Graiko tragedijos tema vi- 
suomet buvo tikybinė legenda, 
taip sena ir taip žinoma, kaip 
patys kalnai. Graiko estetinis, 
pasigerėjimas buvo tolygus mal- 
dininkų minios pasigerėjimui vi- 
duratnžinėje katedroje, kaipo ir 

graikų choras estetiniai ir. tiky- 
biniai turčjo tą pačią funkciją 
•žiūrovu miniai, ką ir choras ka- 
tedrinėse pamldose, antifonai be- 

simeldžiančių miniai. Taigi Rein 
hardt mato, kad uaujovinė žais- 
le netinka jo naujam teatrui. Jis 
laulcia atgyjant naujos dramos, 
dar nesančios, tinkamos jo bend- 
ruomeniam amfiteatrui, duodan- 
čiam tekiu artumu tarp žmo- 
net politines, ir pasinaudojan- 
čiam tokia artumu tarp žmo- 
nių ir vaidintoju, kokio toksai 
teatras, kaip jo, reikalauja. Ir 
revoliucinis, katastrofinis laikas 
pasauliniu plotu, jo nuomone, tu 
ri suteikti jam tokias temas. Y. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
******* 

PHILADELfPHIA, PA.' 

Lietuvos F.' Misija Mūsų Mieste 
bus I asario 22 ir 23 d. 

jau pasisekė suorganizuot Phila- 
dclphijoj bendrą lietuvių komitetą 
L. L. P. Bonų (pardavinėjimui. Nors 
keletą leukomanų buvo priešingi 
'tani, bet dabar jau ir jie pritarę. 

Lietaivi'ai, broliai ir sesutės! Ne- 
sidalykime i partijas, kada Lietuva 
laukiasi ipagelbos. Nežiūrėkime, 
kad tas patinika, o anas iii. Stokime 
visi j eilę vienybės ir neškime pa- 
gelbą nrusų tėvams, broliams it" se- 

sutėms Lietuvoje, kurie šaukiasi į- 
mus: "Lietuviai Amerikiečiai! Jus 
sotus, apsirengę. O mes! — alk'ani, 
•basi, mus priešai smaugią, įnori 

atimt musų brangią Tėvynę-Lietu- 
vą. Neškite imms kuogijeičiausią 
pagelbą, laukiame".... Užtai turi- 
me pasiskubint ir be atidėliojimo, 
kada ateis 22 ir 23 vasario, pribut 
visi i šias vietas: Nedėlioję 22 d. 
vas. 2 vai. ipo pietų i Lietuvių Muzi- 
kalu svetainę, Mlcgheny ir Tiltop 
Str. panodelvjc 23 d. vas., 7 vai. f ! vakare, Lietuvių Tautiškoj Svetai- 
nėj. 928 K. MovatYtensing ave., abe- 
jose svetainėse bus (prakalbos, Ten 
pamatysite Lietuvos Fin. Misij;} ir 
išgirsite <įaug naujų dalykų apie Lie 
tuv^, turėsite kiekvienas proga nu- 

sipirkt L. L. P. Bonų, nušluostyt 
ašaras alkaniems Lietuvos .pįlie- 

'1 ciams. 
\ 1 

Neklausykit .kad ^as j imu kuž- 
dės j ausi '• "nepirk Bonų, tai Lie- 
ttiva greičiau bus tnusų — ponų." 
O kokių ponų ? — lenkų bei kacapų, 

broliai lietuvi;-.!. Užtai sukruskimc 
visi Philadelphicčiai, parodykime 
vienybę, galybę ir tikrą meilę Tėvv- 

j nei — Lietuvai. Imkime pavyzdin, 
kad ir nuo židelių. Jie netik suvo 

tautai gelbsti, 'bet ir Lietuvos Uo- 
lius labai skaitlingai penka. Pasirody 
kime ir mes lietuviai, kad mokame 
ni>«-lct savo tautų. Neatsisakykime nė 
vienas nenusipirkę L. L. P. lipnų. 
Kaip senas, taijp ir jaunas — visi j 
sukruakime-gelbėt nuo priešu Lie- 
tuvą. N'eparduckime ją lenkams, 
ne.parduokime gudams, bet laikyki- 
me siauj ftuklėkrnVe, -penėkime mūsų 
mažais centais, o pargrįžę Lietuvon 
ant Nemuno krantų uždainuosime: 
"Jvur banguoja Nemunėlis, kur Še- 
ši'ipč miela plaukia".... 

Kiek girdėjau, jau keik s draugy- j 
stės užsiregistravo pirkt L. P. Bonų 
.pavyzdžiui: Lietuvių M u/.itališkos 
Sales Bendrovė (Ricluugnęlo daly- 
je) — $1000; Draugyste "Lietuva" 1 

(Frankforde) —$5oo; L. Ukėsų 
Kliubas — $500; T. M. D. 155 mo- 

terų kp. visą banjkieto pelną sk'.ria 
boijams, Draugystė Švento Jurgio 
— '$500; Kur kitos? Kas daugiau? 

Vasario 22 d., 7 vai. vakare, Con- 
tinental Viešbutyje 9 ir Chesnut 
Str. Philada., Pa., rengiamas oan- 

kietaš moterų kp. su pritarimu visų 
Philadelphijos draugysčių, pagerbi- 
mui Lietuvos Fin. Misijos. Ruoški- 
tės visi bankietan, nes pelnas eis į 
bonams. Įžanga ypatai $3.00 Dankie I 
tan (kviečiami visi Philada., ir apie-1 
linkės lietuviai Tikietus galima už-1 
sisaikĮyt pas bajikicto iždiiiinky p. E. 
Klimieuę — K: Allegheny ave. 

Geistina, kad keletą dienų anksčiaus 

užsažymus priSųstumėte, nes prie 
jeipfos tikietai neparsiduos. 

j f)ar karta kviečiu visus, neuž-' 
mirškite minėtų dienų, neužmirškite 
broliu, kenčiančių, neparduokite Tė 
vynes-Lietuvos. Susivienykim visi j 
vieną stiprų kuną ir padarykime ne- 

maiiaus kaip šimtą tūkstančių, nu- 

pirkdami L. L. P. Bonų Philadel- 
phi joj. 

Stase. j 
« ! 

PITTSBUKGir. PA. 

I Vasario 5, 1920 įvyko susirinki- 
mai Pittsburgh'o Stoties Komiteto 
Licituvos Laisvės Bonų pardavimui, \ 
Šv. Kazimierio svetainėje, S. S. 1 

Pittsburgh, Pa., 7:30 vakare. Susi- 
rinkimą. atidarė pirmininkas, J. G. 

į Milius. Jš nutarimu svarbesni paiy- 
1 metilai šie:— L>ai}>ildyt'a Komitetas 
išrenkant vice-pirmininku p. 1\. Ro- 
žukas; iždo globėjais p. Pranas ir 
p. Juozas Virbickas. Nustatyta kau- 
cija Stoties iždininko $5,000.00 ku- 
riuos p. K. StravvinsSOas užstatys 
1'. S. Liberty Bond'sais. Reiikalui 
priėjus, Pirmininkas, sutarė su Sto- 
ties valdyba, gali pareikalaut ]>a<li-r 

Įdinti kauciją. 
Stoties iždininkas bus laikomas 

atsakomybėje už .pinigus jam per- 
duotus rinkėjų, ir gavęs i rinkėjo 
pinigus siųs kiekvienam užsirašiu- 

į šiam Lietuvos Laisvės boną, kortą 
pakvitavojimo. Stotis# bus atsako- 
mybėje kiekvienam gavusiam ;š Sto 
ties iždininko, minėtą kvitą. 

Pasekniingesniain pardavimui 
Bonų tapo užgirtos sekančios sub- 

stotįs. South Side xlistrikte, — Ali 
Nations D opos it Bank, I2th & Car- 
son Sts.,-J. P. Petraitis, I313 ^1ar- 
son St., B. V. Vaišnoras, 1514 Car- 
son St., K. Stravinskas, 1807 Carson 
St, Polithania State Bank, 1910 
Carson St., ir Kuri. J. J. Sutkaiitis, 
2112 Sarah St., Solio distrikte, — 

J Virbidkas, 149 Monlthric St., Jo- 
nas Kazlauskas, 136 Moulthrie St., 
Pett'as VoltuigiaviČius, 22i8Tustin 
St., ir Ko-operativė Draaigija 2o3r 
Fi.fth Ave., Penu Avenuc distrikte, 
Aukščiausios Prieglaudos 4-tos kuo 
pos bute ir Juozo Navalinsko bute, 
2710 Spring Afley. 

Tai-gi Lietuviai iš Soutli Side, 
Solio ir Petin Avenue malonėkit. ~ 

minėtose stotyse užsirašinėt L. Lais 

vės Paskolos Bonus. T<uom paleng- 
vjsit darbą rinkikams. 

Šokantis posėdis šios stoties piykS 
vasario 13 d., 7:3o vakare, Šv. Ka- 
zimiero Mokyklos svetainėje, 22 n d 
& Jane Sts., South Side. 

A. M. Siituaitis, 
Prptokolų Raštininkė. 

Pagal darbo Statistikos Biuro 
perdėtinio užreiskimą minimalė me- 

tinė alga Valdžios Klerkui turėtų 
buti $2,262.4/. 

Ai A 

Antanas Navakauskis 
persiskyrė su šiuo .pasauliu Utarnhrke, Vasario io( 1920 m., 
3 valandą po pietų, County ligonbutyje, 28 metu, nevedęs. 
Amerikoje išgyveno 7 metus. Paliko du broliu Amerikoje, 
Pranciškų ir Joną, Lietuvoje tėvus ir dvi seseris Petronėlę ir 
Oną. Paėjo iš Kauno redybos, Raseinių apskričio, Nemakščio 
parapijos, PratvąLkų kaimo. Meldžiame giminių ir pažįstamų 
atsilankyti i ipagrabą po No. 833 \Y. 34tli St. Chicgo. 111. ant 
antrų lubų. Pėtnvičoje, Vasario 13 d., 1020 m. rytmety j, 8 vai. 
iš namų j Sv. Jurgio Bažnyčią, iš ten Į Šv., Kazimiero kapines. 
Laidotuvėms rūpinsis broliai Frauciškus ir Tonas. Pasilieka 
dideliame nuliudmc broliai Pranciškus* ir Jonas. 

PIRK PIRK 1 PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklaasoma 
Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY I 

lškilm žngas 
Pasitikimas 
: Chicagoje: 

Iškilro ingas 
Pasitikimas 
: Chicagoje: 

NEDELIOJE, 

Vasario 15, 1920 
2:00 valandą po pietų. y: 

8th infantry Armory Svet. 
3515 Forest Ave., arti E. 31-st Street. 

taVpe Grancl Boulevard ir Indiana Avenue. 
X \ % 

Privažiavimas Indiana Avenue ir 35-tos gatvės karais 
arba So. Side Elevated. 

1 

Kalbės Gubernatorius 111. valstijos, Chicagos Majoras, 
Senatoriai ir kiH. 

Gi senai pageidaujama Lietuvos Misija aiškiai nupieš 
tikrą dabartinį Lietuvos stovį. \ 

Ką tik pribuvusi misija susideda iš p. J. VILEIŠIO, 
Majoro, P. ŽADEIKIO ir kun. J. ŽILIAUS. 

Pribuk iš laiko, pasivėlinęs neįeisi. 
Nors svetainėje telpa ap'e 8,000 žmonių, bet atmink, 

kad minios žmonių rengiasi dalyvauti. 
Kas tik galite, dalyvaukite iškilmingame priėmime pir- 

mųjų Lietuvos Valstybės Atstovų, Nedėiioje, Vasario 
15 d., 2-rą valandą po pietų. 

PASIRŪPINKITE GAUTI TIKIETU5 IŠANKSTO 
ŠIOSE VIETOSE: 

UNIVERSAL STATE BANKOJE. 3252 S. Halsted St. 
"DRAUGO" REDAKCIJOJE, 1800 W: 45-th Street. 
"LIETUVOS" REDAKCIJOJE, 32-53 S. Morgan Street. 
JONO BAGDŽIUNO BANKOJE, 2334 S. Oakley Ave. 

Bankietas atsibus tą pačią diena, 8 v.'.'anclą vakare, 
Hamiiton kliube, 18 S. Dearb jrn St. Tikictus galite gauti 
pirkti augščiau paminėtose vietose: 



v • 

ketines Žinios 

GARBĖ TR ATSržYMl*:JIMAS.,, 

Vasario i^» »1. Lietuviu Tania J 
lpvaik>.čios Lietuvos N'epriklau-' 
Somybės šventę — paminėjimui į 
Lietuvos Liuosybės paskelbimo | 
vasario 16 d. 19T8 tn. Tai Lietu- 
viu Tautos Šventė... Ją iškilmių-j 
gai apvaikščioję mušu s ientaučiai 

Tėvynėje; taipgi iškilmingai yra 

pasiryžę ja apvaikščioti ir ame- 

rikiečiai. 

Tik, deja, pcrvčlai Lietuvos/ 
OMisija pranešė Anierikos lietu-: 
viams apie ta šventę. Taigi josi 
apvaikšoiojimas likosi pratęstas | 
visa savaitv i'»ct bridgeportiečiai 
su>pėjo jie kartu su Lietuva J 
apvaikš.'-ios tą Tautos šventę. 

Tas iškilmingas apvaikščioji- 
mas atsil>us\ didž. "Mildos"' te- 

atre. — i Jus perstatyta naujas j komp. iSt. Šimkaus veikalas "Iš- j 
eivis", atsilankys Lietuvos Mis.!-j 
ja, kalbės taipgi g. St. Šimkus ir 
Dr. A. Zirncntas. pagaliaus. bus j 
pardavinėjama Lietuvos L. P. j 
Bonai! 

liilietus Lietuvos bepriklauso-1 
mybės šventės vakaran galima Į 
gauti: 

1). "Lietuvos" Kccl., 3253 So.! 
Morgan St. 

2), 1*. M. Šatkauskas, 3423 So. 
Ilalstcd St. 

* 

3). f. Martinkus, 3324 S. I falstccl j 
Street. 

4). F. Jozapaitis (Apt.), 3601 S. i 

Ilalsted St. ; 
I 

5). A. Kartanas, (Apt.), 3201 S.! 
TIalsted St. į 

LIETUVOS L. P BONU 
REIKALE. 
Bridgeport 

L. L. P. Bonai parsiduoda: 
1. "Lietuvos" Admin. — 

į3253 So. Morgan St. 
; 2. Universai State Bank 
' —3252 So. Halsted St. 
; 3. F. M. Šatkauskas — 

13423 So. Halsted St.- 
I 4. -T. Martinkus — 3324 
fSo. Halsted St. 

NORTH SIDE. 

Xedėlioj, \ asario 8 d. IYiuosy- 
bės svetainėje buvo prakalbos- 
]>.isikal')c-jitnas aipie "tveriamos 

kooperacijos reikalus. 

Nors ant siu prakalbų buvo 

•pakviesti <Iu kalbėtojai, bet at- 

jvyko tik adv. 1\. (iugis; antras 

[kalbėtojas, I'. Butkus, delei ne- 

sveikatos negalėjo atvykti. 
K. (ingis 'plačiai kalbėjo apre 

tokios kooperacijos naudingumą, 
nurodinėdamas, kad šiuo laiku 

Lietuvoj tokios bendrovės nė-j 
ra, kuri (užsiimtų r ubu išdirbvs-j 
to, o reikalavimas rūbų yra <li-' 
elolir. Taipgi patarė, kad jeigu j 
susidėtų geroka suma kapitalo, 
tai kad tveriama bendrove užsi- 

imtų išdit'byste verpimo ir audi- 
mu, kadangi T ietuvoj ant vietos 

yra užtektinai žalios medžiagos 
ir todėl turėtų genį 'pasisekimą. 
Anot kalbėtojo žodžių: Jeigu lie- 
tuviai neišnaudos šią puikią pro- 
;..ą. tai išnaudos vaizbininkai sve 

limtatičiai ir tada mūsiškiai pa- 
matę jų gerą pasisekimą, pirštus 
Čiulps. Kai'po tiktus, nurodė j 
vietinias kelias firmas, kiurios 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. I.ENTIj, rėmu IR STOGAMS J-OP1ERIO 

Specialiai: Malė va m%l*voji*mil šlubu 1s vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. V/RECK1NG CO. 

3002—3009 SO. HAT/9TEU STKEET CKICAOO, 1LL. 

LIBERTY BOlNLIDiS 
Mes perkame Pergalės Boudsus pilna parašytąja ^ C* LJ 
verto, ir Laisvė# Bondaus pilna pinigine vertfc. ^ ■ R 
Atneškite arba atsiųskite i I i"* C A /"* V LIFm* o f~,f\ 
Atdara kasdien nuo 9—G' J* U oALNMUM OC 

i;tarninkais», Ketvergai3 1335 MILWAUK.EE AVENŲE, 
Ir Subatomis 0—9 tarp Pauina ir Wood 

Infiuenza. 
Grįžtančioji liįja, taip vadinama infiuenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyna apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra ^karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvo* ir rumetių, ašl- 
tis; karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerklv ir uosi su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto vandenio Jeigu kartais jaustumei šaltį 
arba karštj, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprašiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą jsakymt!: Šios gyduo- 
lės pfigelbės jums atsilaikyti prieš tą epklemij?, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka:''Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

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

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

Teinykite Lietuviai. 
Norintieji dalyvauti bankete Hamilton Kliu- j be, nedėlios vakare, vasario 15 dieną, 1920 m., kar- < 

',u su atkeliavusia iš Lietuvos Misija, teiksitės pa- j 
sirupinti iš kalno apie tikietus, kurių tiktai yra 300 ; 
ir jus galite gauti sekančiose vietose: 

UNIVERSAL STATE BANK 
prie 33-čios ir Halsted St., 

"DRAUGO" SPAUSTUVĖJE, 
1800 W. 46th St., 

PAS KUN. IG. ALBAVIČIU, 
717 W. 18th St. 

Tai malonėsite pasiskubinti, nes skaitlius no- 

įincių dalyvauti vakarienėje turi but žinoma iki 
ETNYČTOS VAK., VASARIO 13 D., Š. M. 

du desėlku metu pradėjo su kc- 

f letu tūkstančių. o šiandien turi 
1 milijonu?. 
Į V n kalbos prisirašė keli nariai 
f ir nekuric sumokėjo po keletą j 
idolariti, kaipo u/tikrinimą, kad 
jie ištikruju priklausys prie l'»en 
d rovės. Pinigai perduota adv. 
K. tiuliui, koliai išrinktas ka- 

i sielius neuzsistatys honsą. Viso 
prisirašiusių prie l'endrovės jau 
yra virš 50 ypatų. Tai puiki 
pradžia. 

A. Ambrozevičia, Laikinis sekr. 

CICERO. ILL. 

YicŠa? padiėkos žodis rėmė- 

joms Vaikučių DieniTlės Glolx>s 
"Dav Xursery". Tariu viešai šir- 
dingą ačių aukaiutojoms ir aukų 
rinkėjoms. Paskutiniame susi- 
rinkime 2 d. vasario pasirodė 
gausiu aukų, ačiū pasidarbavi- 
mui geros širdies žmonių. 

! Daugiausiai surinko poni And- 

riulienė.—grynais pinigais $4(1.80, 
jo taipgi ir valgomu daiktu, 

į Taigi prašau rėmėjų nepamirš- 
ti ir toliaus tos jsta'gos, nes la-j 
bai reikalinga pagalba siau- 
čiant tokiai epidemijai. Kiek 
liks našlių bei našlaičių, o kas 
juos globos, jei ne mes patys? 
Girdėti ir u/metimų ant dieninės 
vaikučių globos. 

Gerbiamieji, jeigu kas turite 
kokią nuožiurą, ■praneškite val- 
dybai, arba ateikite siusirinkiman j 
ir praneškite ką žinote. Dar žo- 
(lelis draugijų delegatams. Ma- 
lonėkite lankytie susirinkimus ir 

teisingai praneškite savo dt.»ugi- 
joms kas yra veikiama. Tik laiku 
visuomet pribukite Į susirinki- 
mus. Parankumo delei susirinki- 

mai bus laikomi syki i mėnesi, 
pirmą panedėlj, vakarais 7:30. 
visiems žinomoje vietoje. — baž- 

nytinėje svetainėje. 
D. V. G. Pirmininkas, j 

J. BALTRFNO TEISMAS. 
Mūsų reporteris buvo pašauk- 

tas vas. 10 d. i "City Hali", kur 
2 vai. j,vi pietų atsibuvo J. Rali "ė 

no teismas. J. lialtrėnas, nuo 

kokio tai daktaro buvo pirkęs 
laisncs, u ž kurias mokėjęs $3,- 
500 ir nuo rugsėjo 15 d. 1919 m. 

gydęs žmones, — praktikavęs 
mediciną ir chirurgiją. 

Teisėjas 'Merritt, J. Baltrėną 
nuteisė užmokėti $200 pabaudos. 
Kovo 24 <1. vel bus teisiamąs dėlei 
šio prasižengimo. 

CICERO, ILL: 
Extra Telegram*! 

Lietuvos Valstybės Misija at- 
važiuos j Cicero, ketverge, vasa- 

rio 19, 1920 m. 

Keno krutinėję dar plaka lie- 
tuviška š;vdis, -privalo rengties 
•)ric iškilmės! ; 

■Visų vietinių Draugijų! val- 
dybos bei visi kareiviai yra kvie- 
čiami būtinai ateiti Į susirinki- 
rą ketvergą, vasario 12 d„ 7:30 
vai. vakare, pasitarti apie priė- 
mimą Lietuvos Misijoj-. 

Kviečia. 
CiceroV Draugijų Sąryšis ir 
Cicero's L. L. Paskolos Komi- 

sija. 

S. L. K. A. 6 kuopos susi- 
rinkimas atisibus ketverge, va- 

sario 12 d. 7:30 vai. vak., J. 
\effo svet., 1500—49th A ve. Vi- 
si narini būtinai privalote at- 

silankyti, nes turime daug svar- 

biu reikalų, ypatingai, pasitiki- 
me Lietuvos Misijos ir pirkime 
L. L. Paskolos Bonu. 

Pr. Skirmuntas, Rast. 

Atsišaukimas į Chicagos ir Apie- 
linkės Lietuvius Kareivius. 
Gerbiami Tėvynainiai! Svar- 

biausia diena Chicagos lietuvių 
istorijoje jau artinasi. Visi lie- 
tuviai rengiasi prie jos, tai yra 

1 vasario 15-tos d. atvadavimas 
garb. Lietuvos Atstovų. 

| Mes kareiviai esame užkviesti 

į dalyvauti toje iškilmingoj dienoj 
i—'pasitikti Lietuvos jgaliotus A t 
.stovus su militariškomis iškilmė- 
imis. 
j Kad išvengus uetvarkos, kas 

Į jau sykj teko patirti, yra šau- 

Įkiamas visuotinas buvusių Su v. 

Vai. Lietuviu Kareiviu' susirin- 
kimas pčtnyeios vakare, šv. Jur- 
Į4;i«> parapijos svet., 33-čios ir Au- 
<burn Av. Aptarimui vi:>u tvar- 
kos- reikalu kviečiami visi lietu- 

I viai kareiviai, kaip nariai S. A. 1.. 
į 1\. taip ir tie, kurie nepriklausol 
j atsilankyti snsirinkiman minėtos 
organizacijos. 

J. J. Zamkis, S. A. L. K. rast., 
4600 So. Paulina St. 

Visu kareiviu ciomai. 
Susi". Am. Liet. Kareiviu su- 

Isirinkimas atsibus ketverge, va-; 
<ario 12 d., 7:3° va'- vak., K/.crs- 
kio svet. ant -ĮO-tos ir Paulina 
gat. Komisijos nariai ir visi kiti 
tu. uitieji nei sparnuotus tikie- 
tus ma'onėkiteNtan.e susirinkime 
grąžinti. Atsilankykite visi, nes 

bus pasitarimai kaslijik pasek-į 1 įningunio mušu baliaus, kuris at- 

sibus subatoje, vasario 14 d. 7-th 
|Reg" Armory Hali. Komisija. 1 

Roąeland'o apielinkems svarbu. 

Ketverge, vasrio 12 d.. 7:30 vai. 
vak.,s Visų šventu parap. salėje 

[atsibus generališkas susirinkimas 
visų Draugijų. Klubų ir Kn-.vpų 
—Roselando, Kensingtono Tull-I 
mano, Burnsidės, 1 larvey ii l'hoe-i 
nix. 

Supraskime svarbą šio susi-, 
rinkimo ir visi atsilankykime. 
Bus apkalbama būdas kuotįnka- 
mirusiai priimti Lietuvos Misiją. 

Roselando Stoties Komitetas. 

18-tos ir Union Gatvių Kolonijos 
atydai. 

% L. L. Paskolos vietinio komi- 
teto susirinkimas įvyks ketverge, 
vasrio 12 d.. 8 vai. vak., D. Se- 
mai'čio svetainėje prie j8-tos ir 
Union gatvių. Visų vietinių dr» >: 

gijų atstovai arba valdybos yra 
kviečiami atsilankyti. Taipgi 'ir 

•pavienios ypątos, 'atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai. 

L. L. Paskolos Vietinis Komi- 
tetas. 

NEPASILIKITE NEPRISKAI- 
TYTAIS. 

Šiajs metais visose Suv. Yalst. 
yra įdaromas surašas (census) 
visų šios šalies gyventojų, kaip 
piliečių taip ir nepilečių, kad 
sužinojus dešimties metų gym- 
tojų pasidauginimą (nes kas de- 
šimti metų yra surašomi). Tas 
darbas yra baigiamas ir todėl jei 
kas nėra užrašytas—priskaitytas, 
jei surašinėtojai agnntai pas ku- 
riiuos neatsilankė, lai toujaus 
kreipiasi Į: 

Census Bureau, County 1 »uil- 
ding, Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
Lietuviu apgyventoji; kolonijoje, 

parsiduoda Šešiais kambariais medi- 
nis namas su 50 pėdu lotų, 8420 Kor- 
tuot Avo. Gatvės ištaisytos. Kaina 

$3.200.00, dali įmokėti, likusia dali va- 
tomis. 

GEORGE BRINKMAN, 
8000 So. Hals\ed St., 

didžiausi medi Fališki au'į 
t6ritetai sutinka. 

Visi garsus gydytojai sutinka su 

Dr. Hare, Caspari ir Rus-by, kurie 
savo ^puikiausioje knygoje, sako: 
"The National Standard Di&pensa- 
torv": "Cascara sagrada v ra ge- ° 

# 

riausi vaistai, kurktos mes turime 
del užkietėjimo vidurių. Šie vaistai 
netik, kad pagelbsti atskirti vidu- 
riams nereikalingas medžiagas, bet 
dar savo artumu veikia kaipo to- 

nikas: pagerina apetitą ir suvirini- 
mą maisto, sulaiko užkietėjimą vidu 
rių, kuris paprastai seka vartojant! 
•panašius vaistus, "Cascara (žievie 
Kalifornijos Skirpstanglio) yri' 
svarbiausia sudėtinė Trinerio Ame- 
rikoniško Eliksiro Kartaus Vyno. 
Kitos sudėtis padaro Trinerio vais- 
tus dar tobulesniais ir ganėtinai pa- 
aiškina. dėlto Trinerio Amerikoniš- 
kas Eliksiras 'Kartus Vynas yra 
yarsus ir žinomas kaipo geriausias 
vaistas nuo visokių vidurių ligų. 
Ju^ii vertelgos, pas kuriuos jus per- 
kate vaistus, ir-gi turi Trinerio An- 
gelica Kartaus Toaiko, Trinerio Ko 
sulio Sedative, Trinerio Liniment ir 
kitu Trinerio didžiai reikalngu vai- 
stu. Josespb Triner Company, 1333- 
43 So. Ashland Ave., Chicago, 111., 

Pranešu Visiem 
Kad Snlute Stomach IMtters yra pri- 

pažintas Wasliingtone, 1). C. už tikirj, 
ir geriausių, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs viduriu nesveikatą., 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedlrhimą, neskanaus atsjrugi- 
mo neturint apetito, gaivus skausmį, 
rtrfinų ii- Inkstų ir taip toliaus. Salut.es 
Siomach Uitters viskį prašalina ir pa į 
lieka laimingu aigi, kurie jaučiate? 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina boukos $1.50, 2 
bonltos į.i.00, 4 bonkop, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 boukų $14.00. 

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

Galima gauti kiek/ienoj aptiekoj, o 
Jeigii negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ii 
užsakymu klek reikalaunat tai prlsių 
Sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlslųskit 
tikro, ir aiškų savo antrašu lr rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., _ 

616 W. 31st St., Chicago. III | 

Severos Gyduoles užlaiko 
seimtynos sveikata. 

Burnos švarumas, 
ltalp ir nos'cs. yra būtinas norint apsi* 
saugoti nuo tokiu iigu kaip gripas ar- 
ba tiu/.tSs, kurios Kali butl pavojingiau- 
sios iš visu žiu m 08 nesmagumu, bei li- 
gų. Taigi, prisiminkite 16 kaino ir 
.aikykite po ranka arba parankiojo 
vietojo 

Severa's 
Antisepsol 
fSeveros Autlsopsoliu). Vartokite jl 
kasdiena gargaliavimui lr 1 nosį iŠ- 
mirkStlmui. .lis taipgi vartojamas, 
kaipo antiseptikas plovimas žaiz- 
dams, nusidrėskimams ir odos i?Wri- 
mama. .Hsai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo- 
nu skoni burnoje. Kaina 35 ct. ir Sc 
taksu. Parsiduoda visose aptlekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIPS, IOWA 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU. 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS .SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasck- 
mingiausia gyrlvnuii pagelba 

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

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAXiO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogŲ. galvos 
skausmo, tuoj reik jdSti bišk{ 
ANOLOS Hnosj, patrinti kakt;j, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučiu, 
kosulio dčgimo krūtinėj, pečiuo- 
se. šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dalį kuno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandi.i. 

Paiieškau Magdalenos Aleksėjunlu- 
tės. po vyru Kuzinevičipnė ir Kaziraie- 
ra Sasnauska, iš Lietuvos Vilniiaus j gub. Trakų apskr. pačtą Kųisčdoriu, j kaimo \Vilioniu, Pirmiau gyveno mass ! 
Valstijoje, dabar nežinau kur. Pargrį- 
žau iš Europos ir turiu svarbu reikalą. 
Malonėkite atsišaukti ar žinantieji 
pratiesti t.t. išlaidas atlyginsiu. 

J. G, Aleksėjunas, arba Shruga. I 
048 Nathan St. Akron, Ohio. 

ParsiJuod'a 4 ruimų forničiai, visai 
mažai vartoti, išrodo Kaip nauji, 
parduosiu pigiai, atsišaukite 3609 

I Union Ave., ant 2 r u lubų iš fronto, 

j Atsišaukite vakarais nuo 5:^0. jo 
nas Meškauskas. 

KA'MBARIS AX:rNRAXDOS. 
✓ 

C^eras, švarus, šviesus kambaris 
ant ramios. Pirmesnė vieta bus cx- 

kareiviui. Atsišaukite J. O. Briedis, 
3239 Emerald Ave., Cbielgo, 111. 

Reikia mokinių pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bu- 
ti tarpe 16-kos ir 21-anų metų am- 

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

Jas. A. Brady Foundry Co. 
451 h St. & S. Western Ave. 

Reikalingas' patyręs Lietuvis Bu- 
ečris. Kreipkitės Telephone Mel- 
rose Park 1740. \Vorkers Consu- 
mers Association, A. Palionis. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stevvar4- Ave. 

H. Leibovitz 
Persikele iŠ 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

i 
1620 W. 12 TH STR. 
kamp. Marshfielcl Ave. 

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

Plione Casal 0222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 \V. 22va IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 \V. 51-ma ir kamp.Marshfield 
Vai'.: iki 9; Ir 3 iki '4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Plione Canal 257 

| DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
i Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare j 
j 1739 S. IIALSTED ST CHICAGOj 

John Kuchinskas 
LAWYER v 

"LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephono Central 3684 

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

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

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 W. 22-ND £TR"EET, 
Oor. Leavitt. • Tel. Canal 2552 

Telephone Yards 1532 ! 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų J 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų lio'as 

3259 S. HALSTED ST., CIIICAGOj 

KENTĖJO 10 METU 
VIDURIŲ LIGA. 

* 

Dabar sveikas/ Turi gerą 
apetitą ir viską valgo be ma 

žiausios baimės. 
Aš sirgau per ilga laiką. Tu 

j re jau pritvirtini, užkietėjimą, 
j katarą ir iktokius skausmus ir 

kentėjimus. Mėginau visokias 
gyduolės, ėjau prie geriausiu 
daktarų, b'et niekas negelbėjo. 
Pagaliau aš tai nusilpau, jog 
negalėjau nieko dirbti ir ma- 

no ne /ai taip pairo, jog nega- 
lėjau miegoti. Likau be vilries 
ir nežinojau ką daryti. Bet kas 
kokiu bttdu man teko išgirsti 
apie 5v. Bernardo gyduolišką 
žolinę ir gavės aš pradėjau ją 
gerti. Į trumpą laiką aš pasi 
taisiau, ir dabar jaučiosi svei- 
kas. Ta žoline manę išgydė. 

Todėl jeigu kas nors ligą ski 
lvio, inkstų arba viduriu tegul 
geria gyduolišką Šy. Bernarde 
žoline. Ji turi labai priimnu 
skonį ir pagelbsti labai greitai. 

Siųsk $1.12 už vieną pakeli, 
arba $5.00 už 6 pakelius šiuo 
adresu: St. Rcrnard Gardens 
D-22 Ne\v Orleans, T.a. irvjie 
prisius jums su paaiškinamais 
kaip sutaisyti ir kaip gerti. Pi- 
nigus. grąžisime atgal jeigu ta 
žolinė jums negelbės. Išsimoka 
pabandyti. 
Parduosiu arba mainysiu sa- 

vo puikią farmą, kuri rainda- 
si lietuvių apgyventoje vieto 
je Oneido County, Wis. Klau 
skite laišku, rašydami anglis 
kai "Lietuva" No. 10, 3253 
S. Morgan St., Chicago, 111. 

Or. G. M.Glaser 
TELEFONAS YARDS 687 

!3149 S. MORGAN ^T. kertė 33-ros 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 

ir Chronišku Ligų. 
Valandos: 9—10 12-V2 po pietų 

G— 3 vak. Nedėt 9—2. 
Fra' .kuoja jau 28 Inetai. 

DR. M. T. STRIK0L1Š 
LIETUVIS \ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 1&0 
Ofiso vai 10 ryto iki 2 p. p. ir C:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

; Dr. N. Herzman j 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 met.j kaipo) 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris.] 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo-j 
trrų ir vaikų, pagal naujausias metodas.] 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. | 

Ofisas ir laboratorija: į 
1025 W. 18-TH STREET # j 

netoli FNk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir C—8 vakare j 

Telefonas Canal 3110 

G y V.: 3112 SO. HALSTED CTREETj 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Plione Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIFMJRGAS j 
Of: ir gyv: vieta »252 S. Halsted Stl 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30j 
To\vn of Lake 4712 S. Asliland Ave.l 

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

Dr. S. Biežis j 
LIETUVIS ! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Ol sas: 2201 \V. 22nd Street 

KampaSįS. Leavitt St. 
Telefonas Canal G222 

Vai: 1 iki 5 ir ? iki 9 vai. vale. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St.) 

Telefouas McKinley 49#S 
Valandos iki 10 ryto. Į 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
KedėMituiais pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės 

I Telephonc Yards 3654, AKU5ERKA I k v 

Mts. A. j 
Michniewich j 
Baigusi Akušerijos ko-l 

ilgai praktika { vusi rennsilvauijos} 
hospitalėtą, Fasekmin j 
są{ patarnauja priej 
gimdymo, Duoda rodj ♦ 
visokiose ligose mote-i 
jrims ir merginoms. J 
M13 S. Halsted St.į 

(ant antrų lubų) ♦ 
CIIICAGO, IL1.. | 

^uo & 9 ryio ir j Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro i 

jl'hones: YarJs 155—55i 
iRcsidcncc Thone Drover "781 

jF.A. JOZAPAITIS, R.Ph.j 
DRUG STORE-APTIEKA 
Pildome visokius receptus ? 

;3601 S. HALSTED ST. CHICAOOj 

Phone Boulevard 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS * 

LIGOS 
Valandos: S iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chitago, 111. 
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