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Wilson šaukia gelžkeli- 
ninku atstovus pa- 

sikalbėjimui. 
Vengrą: rengiasi i kovą su 

Rumunija. 
Apsivylė atidarymu pirklybos su 

Rusija, 
WILSONAS ŠAUKIA . 

GELŽKELNfNKU AT- 
STOVUS PASIKAL- 

BĖTI. 

Washington, vasario 13 d. —! 

Prezidentas Wilson Šiandien tu- 

rės asmeninį pasikalbėjimą su 

trimis gel/kelių brolijos atsto- 

vais, kad apšnekėjus algiriius rei- 
kalavimus 2.000,000 gelžkeliij 
darbininkų, k u* iuos jam vakar 

pe-dave vyriaitsis direktorius 
1 finos. 

Sekretorius Tumulty praneš- 
damas šitij pasakė, kad nėra nu- 

tarta, kurie brolijos atstovai bus 

pakviesti Baltnamin. Tas esą pa- 
likta nutarti direktoriui ) finos. 

llines'o pastabos, kurias jis 
vakar prieš i 'etus pasuutite Bait- 
namin apima reikalavimus ir ar- 

gumentus unijos viršininkų, su 

kuriais jis t .i rojo sueigas po vas. 

3 d- 
š 

VENGRAI RENGIASI I KO- 
VĄ SU RUMUNIJA. 

Vienna, vasario d., per l'a- 

ry/.ių, vasario r2 d. — S1111 ne- 

patvirtintais pranešimais, Veng- 
rija išleido prisaką sumobilizuoti 
visas naujoku klesas iki 1890 m. 

klcsos, ulelei rumunu vienvalinio 

užimii>ėjtįrno vengrų teritorijos 
(pagal theissos upę. 

Vengrai labai uepatenkinti, jie 
laiko slaptus susirinkimus miš- 
kuose ir daro pienus sukilimui. 

Vis labiaus platinasi int&rimas, 
kad karės ministeris Friedrich 
buvo vienu tų, kurie gundė už- 
mušti grafą Tiszą. 

Grafienė lAlrnassy nepaliauja 
darius apkaltinimus, bet karinis 
cenzorius matomai n^erleidžia 
jų, d?';angi laikraštis esti su il*- 

ga balta skiltimi ten. kur jos 
pal:udijimas turėtų buti. 

Herr Friedrich atsisako rezig- 
nucii, sakydamas, kad jis nekal- 
tas, bet jo priešai tvirtina, kad 

jis pasilieka tarnyboj tik tam, 
kad buti saugiu nuo skundimo. 

Pagal Vengrijos Įstatymą ž c mar- 

tini h parlamento butas turi nu- 

balsuoti klausimą atidavimo jo 
teismui. 

Taikos klausimas, rinkimai, 
rumunų atsinešimas ir Friedri- 
cho ginčas palaiko \ engriją 
karščiuotame stovyje. 

APSIVYIŠ ATIDARYMU ! 
PIRKLYBOS SU RUSIJA 

Stockholm, vasario 12 d. — 

Pakantriems .pirkliams, lauku- 
siems Stockholmc, Kopsnhagene 

* ir Helsingforse atsidarymo pirk- 
lystės su Rusija prisidėjo dar 
vienas apsivylimas prie ilgos jų 
eilės. Nekurie šitų žmonių su sa- 

vo <pavvzdžių legaminais laukė 
progos išnaudoti rusų turgų Iš-j 
•sU9 ir net tfviejus metus. Vis?' 

turėjo šviežias viltis* kada tal- 
kininkai paskelbė pasirįžimą už- 

vesti pirkly'oinius santikius su 

kooperatyvemis draugijomis. T.au 

klišieji r.tockholme išsiskubino 
( 

Helsingforsan, knr pirmesnėse! 
savaitėse buvo didelis bruzdu-j 
mas. 

}.»uv*/ ko džiaugtis, kuomet bu- 

vo paskelbta fnmcu/.ų rinkimų 
pasekmes. Laukusieji vertelgos 
buvo tikri, kad premie.as Mille- 
rand paskelbs laisvą politiką 
Taip-pat buvo jaučiama, kad 

prie n t. .įjos politikos tuojaus atsi-į 
; dari s proga iškrauti susikrovu- 

jsias prekes už rusu auksą. 

j Etockholman atėjus žinioms, I 
į ka i rusų auksas tapo pasiųstas | 
i\\r0HhT, 'fauYT! ,padarvta keli mė- 

ginimai susisiekti su šita manta, 
bet tuojaus tapo surasta, kad 
vaizbos tikslams maža aukso te- 

galima gauti. 
Tolesni dalykai priklausė nuo 

pirmo sovietų pasiuntimo, gi tie 
suintiniai, kurie subatoje pasiro- 
dė Revelyj, susidėjo iŠ kelių va- 

gonu linų, be jokių tolesnių j.'.t'k- 
so pasirodymo ženklų, kurie ro- 

dytų. kad šitie ipasiuntimai reiš- 
kia pirklybos atidarymą. 

; Džiaugsmui pranykus šaltas 
apsvai stymas intikino, kad pirk- 
lyba su rusų kooperatyvais yra 
ne kas daugiau kaip vaizba su 

sovietais, kadangi maskviške val- 
džia .priėmė kooperatyvus savo 

'globoti. 

Maras Didžiausis Smūgis. 
Tufbut didžiausiu smukiu 

tiems, kurie manė pirkliauti su 

rusais, buvo išsiveržimas maroj 
Pabalti'jos valstybėse. Tie, kurie' 

jdvi savaites tam atgal atsiskubi-' 
no Hėlsingi'orsan, dabar kuogrei- 
čiausia grįžta, nenorėdami rizi- 
kuoti, kada trys biaurios ligos | 
siaučia dideliuose plotuose.' Suo- 
m.v. kabinetas nusprendė evakuo- 
ti plotus gulinčius arti sienos, 
kad neleidus kontrabandininkam* 
'atnešti ligos iš Rusijos. 

Paskutinės bolševiku laikraš- 

čių laidos rašo apie padidėjimą 
mirčių skaičiaus. Jose taipgi nu-, 

J rodoma Į kitą pavojų kilantį ap- 
skričiuose esančiuose nuo Petro- 
grado j pietus, kur >ilka. bėgio- 

įja didelėmis rujomis, nesulaiTco- 
: mi kaimiečių, neturinčių kuo 
'juos medžioti. Tokie pranešimai, 
Į ateinantieji kasdien, gąsdina pirk- 
j liautojus. 

TURKŲ TAIKOS 3UTAR-1 
TIES TARYBOS AT- 

NAUJINTA. y 

Londonas, vasario 12 d. —į 
Dalyvaujantieji čia taikos konte- 

^ 
rencijoje atnaujino tarybas kas 
del taikos sutarties su Turkija.1 

į Šitą pasakė šiandien atstovu bute, 
'.premierns T -loyd George. 

ICHINAI ATSISAKO TAR- 
TIS SU JAPONAIS DEL 

SANTUNGO. 

Wasb'.ngton, vasario, 12 d. — 

'šiandien čia sužinota ikvo žmo- 

»niit stovinčiu arti prie dalyko, 
kad Chinu valdžia nutarė paves- 
ti Šantungo klausimą tautu ly- 
f^ai 'ir nesutiks tiesiai tartis su 

japonais. 

į Yra sakoma, kad Japonija per 
j du mėnesius klabino Pekino val- 

į džią pradėti tiesius tarimus, bet 

įehinai laikėsi ištolo. Valdžią, sa- 

[ ko, stipriai remia žmonių prita- 
Į rimas, chinu \aazbos butai ir ki- 

jtos Aaizbos ir švietimo draugijos 

I reikalauja, kad butu statoma 

opozicija japonu pasiūlymams. 
t 

! GINČAS KONGRESE DEL 
ATEIVYSTĖS. 

j 
I 
! Washington, vasario t2 d. — 

Neužilgo kongrese laukiama gin- 
čo tarp kapitalo ir darbo kas di'l 

sustabdymo ateivystės tam tik- 
ram laikui, menamai apie dve- 

ijiem metam. 

N'ors nuo mušiu -pertraukos lai- 
ko ateivystė i Suv. Valstijas yra 
menka, o be to daugumas sve- 

rtimsaliu apleidžia Suv. Valstijas, 
J bet Amerikos Darbo Fercdacija 
norėdama išvengti lenktyniavimo 

I su ateiviais darbininkais, rengia- 
Į si dėti visas pastangas pervarv- 
mui projektą, kuri;; laikinai visai 
su s t at>rtv t ii a t ei vyst V- 

Kadangi dabar .šalyj darniu in- 
kų trūksta, o mokestis už darbą 
augŠtai pakilus, \ai darbdaviai 

reikalauja daugiau pigiu darbi- 
ninku ir rengiasi kovon, kad su- 

mušus .projektą, kuris, kaip jie 
sako. sulaikis plėtojimąsi pramo- 

ĮnC'S ir suturės pastangas pragy- 
venimo brangumui sumažinti. 

MATĖ KRŪVAS PINIGU I 
RINKIMŲ V A JT JI. 

Grand Rapids, Mieli., vasario! 
12 d. — Paliudijimai apie pini- 
gais išleistus senatoriaus Trumano 
H. Xe\vberry rinkimų vajuje 

j šiandien buvo iudomiausiu da- 
lyku rinkimu suokalbio nagrinė- 
jime. 

Vyriausio prokuroro padėjėjas! 
Fra n k C. Dailey sere 1 ; perskai- 
tė posėdininkams pa: i ko- 
j)iją pranešimo, kurį Xewberry 
komitetas inteikė valstijai rugsė- 

■ jc> mėnesyj. 1918 111. Pranešime 
paduota iivplaukų ir išlaidų maž- 

'daug $176,000. 
Valdžia taiipgi tolydžio bom- 

bardavo piniginiu nagrinėjimo 
klausimu ir intraukta rekordąn j 
u/.reiškimas vieno kaltinamųjų, 
kad vajus atsiėjys apie $800,000,' 
o kito, kad jis matė Xe\vfoerry'o j 
vajaus vedėjo Paul King raštinė-j 
je ant stalo krūvą pinigų, kuri 1 

atrodė kaip $ f ,000,000.000. 

HAWAI1 PLANTATORIAI 
KOVOS PRIEŠ STREIKĄ 

IKI GALUI. 

Honolulu, vasario 12 d. — Oi-1 
džiluma pavienių plantacijų Au- 

gintojų draugijos vakar nutarė 

paremti draugiją jos kovoj su 

plantaJjų darbininkais. 

Augintojų draugija taipgi pa- 
ėmė ant savęs visus nuostolius, 
kokius pavienės plantacijos pa- 
neš de! streiko ir taipgi apdrau- 
dė nepiautas dar Oahu cukrines 
nendres sumoje $39,000,000. 

Šiandien i Honolulu ir E\va 
'plantacijas atsiųsta aštuoni šim- 
tai streiklaužių. 

Rengia paminklą 
Vaitai. 
J 

I 
Rymas, sausio 2G d. (Pavėluo- 

ta). — Alesandro Voltą. išmėgi- 
naniosios elektrybės tėvas, vul- i 

tajinės krauties išradėjas, kurioj 
vardu 'pavadinta elektrinė voltą,; 
bus pagerbtas paminklu Ryme, 
kuris bus atidengtas gal 19-7 m., 
šimtmetinėse jo mirties sukaktu- 
vėse. 

Sumanymą pripažinimo šito 
pirmtak.ino italų elektrininko 
nuupėlnu žmonijai nesenai italu 

alpiečių klubo ] >< ik \ 1 j c- j>;.davė 
klubo kuopos sekretorius Ryme 
Luigi Spada. i 

Pamatas Daugeliui Išradimų. 

Austrijos imperatorius Napo- 
leonas I. ir Anglijos Karališ- 

koji draugija suteikė jam meda- 
lius ir pakvietė jį demostruoti 
krauti, susidedančią iš maišyto 
.metalo, k. v. vario ir cinko ripkų 
suklotų su audeklo ar popieros 
lipkomis tarpe, sumerktų j uukš- 
ciuotą vandenį elektros išdavi- 
mui. Šituo išradimu paremta te- 

lefonas. telegrafas ir visokia 
elektrinė pajiega. 

Maža marmuro plyta yra vie- 
ninteliu Voltus atminimu Ryme. 
Ant žadamo statyti jam pamink- 
lo ketinama jbriežti vardai 
(ialvani, Pacinotti, Menei. CI. 
Verraris ir Mareoni. visi žymus 
italai, kurie prisidėjo prie Yoltos 
atrastų principų išvystymo. 

KONSTANTINOPOLIO 
UOSTAS UŽANKŠ- 

TAS. 

Konstantinopolis, vasario 12 j 
d. — Delei taikos konferencijos' 
nenutarimo aipie busimąjį Turki-j 
jvs stovi <lafbas vietos uoste vi-, 
sai suiręs. Ištraukti laivus Į Juo- 
(lųjų juru uostus negalima del 

pavojaus iš bolševikų pusės, (j 

čia spekuliantai lupa augštas kai 
nas už drabužkvs ir maistus ir to 

del pragyvenimo brangumas yra 
toks, pat Konstantinopoly), kaip 
ir Paryžiuje, ar Londone. 

Čia atvyksta tūkstančiai rusų 
pabėgėlių ir miesto žmonės šir- 

dingai juos priima. Didžiuma tur- 

kų piktumu netrivoja ant graikų 
ir mažai kreida (lomos Į kilų tau 

tų žmones; net nuoamžiniai 
priešai, tokie kaip armėnai, ku- 
rie grūdasi šitai? miestan, yra 
užmiršdami. 

I 

SUV. VALST. APLEIDŽIA j 
VLADIVOSTOKĄ. 

Londonas, vasario 12 d. — 

Mevielinis telegrafas iš Maskvos 
;šiandien sako: 

"Amerikos kareiviai saugoju- 
sieji sibirinj gelžkelį ištraukiama 
iš Vladivostoko. Amerikiečių 
misija išvažiavo iš Čitos Cliarbi- 
nan. 

" J "Šaltieji" ant greitųjų eva- 

kuoja EkaterinofJarą, kuris 11c- 

trukus puls." 
(Prisakas ištraukti Amerikos 

pajiegas iš Sibiro b įvo duotas 
pereitą mėnesį ir ištraukimas 
kareivių iš Vladivostoko jau ei- 
na per kelias savaites. Tš Cbarbi- 
110 vas. 6 d. buvo pranešta, kad 
Amerikos vyriausis konsulis E. 
L. Harris iš Čitos pribuvo Char- 
binan. Ekaterinodaras yra šiapus 
'Kaukazo apie ui 75 mylių nuo 

Juodųjų jurų1. 

SULTONAS DUODA GRU.- 
į DUS ARMĖNIJAI. 

j New York, vasario 12 d. —^ 
[Viršininkai artimiesiems rytams j 
gelbėti šiandien apturėjo kabi c-j 
Įi'ramą, kurioje sakoma, kad Tur- j 
kijos sultonas dovanojo 6.000, 
ooo kilų grudų badaujantiems j 
Armėnijoje ir kitose imperijos j 
dalyse žmonėms gelbėti. 

Kable^ramoje sakoma, kad .sui 
tonas padarė šitą dovaną parei- 
kalavus komisininkui artimie- 
siems rytams gelbėti Konstanti- 

nopolyje. .\ 1:1 j. Davis (I. Arnold, 
kuris tvirtino, kad tie kviečiai, 
kuriuos ptdnalupiai pardavinėja į 
negirdėtai aukštomis kainomis 
reikia išdalinti žmonėms. 

PLENUO.JA 5 NUOŠ. i 
ALAUS PROJEKTĄ. 

I 
Washington, vasario ii d. — 

Pennsvlvanijos re] ublikonu atsto 
• 

vas \ are šiandien u'ž reiškė liūte.' 
kad ateinančiame Kongreso po- 

sėdyje jis įneš projektą leidiian- j 
ti pardavinėti 5 nuoš. alų. Tai 

yra pirmutinis u/reiškimas pa-' 
sistengimo taisyti Volsteado ak-' 
ta, kuris leidžia turėti žėrimose-i 
alkoholio tik pusę 1 nuošimčio, j 

6,000 MICHIGANO ANG- į 
LIA KASIU GAVO 10 

NUOŠ. DAUGIAU 
MOKESTIES. i 

Ironwood, Mieli., vas .12 <1. —Į 
Vakar buvo paskelbta, kad Cio-J 

jgebie ka:.yklų darbininkams ta-1 

po pakelta mokestis apie io nuoš | 
Pakėlimas skaitysis nuo vas. 1 d. į 
ir apims aipie 6,000 angliakasių. į 

WILSON GALĖS PIRMI ! 
1 NINKAUTI ATEINAN- i 

CIAM KABINETO 
SUSIRINKIME. 

Washington, vasario 12 il. —į 
Ateinantį kabineto susirinkimą 
gal sušauks ir jam pirmininkaus 
pre/.. \Yilsonas. 

Per visą prezidento 1 i»s laiką; 
kabinetas tiksliai laikvdavo susi-, 
rinkimus, o angliakasių streiko j 
padėčiai paaštrėjus, susirinkimai 
buvo laikomi po vieną ir du kar-| 
tu į savaitę. 

Per kelias paskutinias savaite;- 
prezidentas vis daugiau ir dau-. 
giau ima dalyvumą oficialių rei-■ 
kalų vedime. 

BOLŠEVIKINĖS DEMON- j 
STRANCIJOS SALO- j 

NIKUOSE. 

Washington, vasario 12 <1. — 

Pagal valstybės skyriaus apturi"-j 
tu* 'pranešimus graikų Macedo-į 
nijoje ir Salonikuose buvo bol- 
ševikinės demonstracijos. .Mace-' 
donijoje buvo gelžkelio darbinin- 
kų streikas ir bolševikiniai va- 

dovai tapo suareštuoti. Saloni- 
kuose demostracija buvo po so- 

cialistų susirinkimui. Du šimtai 
vyrų nešė raudonus vėlukus ir 
šaiukė '"Vive Lenine," maršuoda- 
mi gatvėmis. 

BERLINAS SKIRIA PINI- 
GUS PIENUI ATPIGINTI 

Bėrimas, vasario 11 d. (Pavė- 
luota). — Berlino miestas pasky- 
rė 1.000.000 markių sumažinimui 
kainos pienui beturčių šeimy- 
noms, motinoms su kūdikiais ir 
ligoniams. Paprasta pieno kaina 
2 markės kvortai, šitiems gi žmo- 
nėms bus 1 m. ir 20 f*f. 

i LLOLD GEORGE PA- 
į DUOS AIRIAMS PRO- 

JEKTĄ ateonan- 
| ČIĄ SAVAITĘ. 

į Londonas. vasario 12 d. — 

Premjeras Lloyd George šian- 

I«Iien .pasakė atstovu bute. kad 
Į jis tikisi paduoti airiams savival- 

jdybės projektą b.fte ateinančią 
j savaitę. 

| "GETTYSBURGO K AL- 
BA" SKAITYTA 

SENATE. 

Washington, vasario u d. — 

Į Senatorius Keyes (Kep. N* H.) 
šiandien perskaitė senate oriui- i 

i nali il^araštį Lincolno (iettvshur! 
r ; 
go kalbos rankraštį. 

Į Senatorius Smooth (Rep.f 
il*tah\ senato spaudos komiteto( 
'narys užreiškė, kad kalbos foto- 
grafinys bus atspaustas kongre-1 
siniame Recorde. 

! Po to senatas tolesniam Lincol- 
no pagerbimui išsiskirstė. 

| J 

RUSU LAIVAS SU 700 ] 
ŽMONIŲ UŽĖJO 

ANT MINOS. ! 

Konstantinopolis, vasario u 
<1. — Telegramoje* apturėtoje čia j 
iš Varnos. »pranesama.kad rusų 
laivas Imperatorius į'etras Di- 
dysis nesenai užėjo ant minos iri 
žuvo: ant Ui*o buvo 700 ru-ui' 

pabėgėlių i> ()>lesos. ij\ So'a^to-' 
ipolio, bet manoma, kad daugr.-l 
mas jų išsigelbėjo. f 

TALKININKAI TVIRTINA,1 
VOKIEČIAI TURI IŠ- : 

DUOTI KARĖS 
KALTININKUS. 

Londone;, vasariu 12 d. — 

Talkininku šalių ambasadorių j 
taryba. apkalbėjusi padėtį kilu- j 
sią d c 1 vokiečių smarkaus pro-! 
testo prieš reikalavimą išdavinio, 1 
šiandien sutiko nutarti, kad! 
tie 'reikalavimai pasiliktų. 

Sakoma tarp Franeijos ir Ang- 
lijos buvo nesutikimo kas del su 

minkštinimo reikalavimų. 
Talkininkų atsitiesimas ,ual ne- 

trukus bus išrištas pranešime. 
Tas gal bus padaryta formoje 
kitos notos Vokietijai, ar pal ir 
()landij:ii. Tuo tarpu vienok 
kiek galima žinoti, nieko nebuvo 
tarta apie < Mandiiį. 

ŽINELĖS. 

Kopenhaga. — Danija laimėjo 
pergali; didele didžiuma balsu 
plebiscite Sehlesui^e. ()ticialė> 
skaitlinės parixlo, kad danu ša- 
lininkai davė 75.023 balsus. o vo- 

kiečiu šalininkai, 25,087. 

Londonas. — Oficialis apskai- 
tvmas parodo. kad išvežimas 
fipiritu Kanadon sausyje siekia. 
£ic«S.i>Kį vertę. per tą pati mė- 

nesį pereitais metais siekė £20. 
y»4. I 

Į 
Paryžius. — Senatas u/.jjyrė 

formalį paskelbimą, kad prezi- 
lentas Poincare "tarnavo šaliai 

gerai." Toki jau paskelbimą 11/.- 

gyrė atstovu butas. 

i 

Chicagoje ir 
b Q " Apielinkėje. — 

Šiandien lengvas sniegas ir šil- 
čiau : snbatoj nenusistovėjęs ir 
šalčiau. 

Saulėtekio, 6:48 vai. ryto; 
Saulėleidis. 5:20 vai. a ak. 

PRASERGSTI NUO SO- 
VIETŲ ISPANIJOJ. 

Madridas, vasario 12 d. — 

; Barcelonos ABC. korespondentas 
priveda Barcelonos darbdavių 
federacijos pirmininką >enor 
< irauberą šita• į) sakant: 

"Jei valdžia nesikišti; j darb- 
daviu ž.vi'gsni ir duotu darbfiiin- 
kams sr.prasti, kad n/. j<>- stovi 
pajiega. tai reyoliiuinis sindiki- 

ilizmas butų negyvas bėiįiu šešių 
j mėnesiu. Jei. anrta vertus, val- 
džia pradės kištis, tai nei tiek 
neims pamatyti Ispanijoje v.vie- 
tus." 

< Iraubera pridūrė, kad streiki- 
ninkai sugrįžo ''irbti. kada pa- 
matė valdžios eucrgini/ą atsine- 
šim ą ir išgirdo, kad darbdaviai 
nesitaikis nei su vienu sindikatu. 

VOKIEČIŲ KARIUOME- 
NĖ DABAR 400,000; TU 
RI DAUG KUBILINIU 

IR KAMUOLIŲ. 

Paryžius, vasario u d. Su- 
li;4 pranešimu užsieniu reikalų 
komitetui apturėtu šiandien nuo 

Pabaltijos misijos vado .y c n. 

Nicssel'** vokiečiu kariuomenė 
dar \i:; turi 400.0(X). 

lieto dar \ra ioo/kk) policinių 
paikių. aticicrių ir unteraiien'- 
rių. Yokiėėiai taipgi yra yorai 
;i]»ru]»inti kubtlinėmis. mašininė- 
mis katiuolėmis ir ėroplanais. 

Pi'iėlūj \ ia'n'Vj ncutralėj įuostoj 
ant dešiniojo Keino kranto poli- 
cinės paiieju'os skaitlius siekia 
I 5.(KX) 

CHICAGIETIS PASKIR- 
TAS Į L ANE'O VIETA. 

VVashington, vasario u d. -- 

Prezidentas \Yilson paskyrė clii- 
ca^ietj John -Karton I'ayne vi- 
daus reikalu sekretoriumi į vieta 
atsistatydinusio Krankliu K. La- 
ne. l'ay.ie dabar yra ])irniininku 
Suv. Valstijų laivininkystės ko- 
miteto. 

I'ayne pra irs e»ti savo naujas 
pareinąs nuo kovo i *1.. kada I.a- 
ne 'pasitrauks. Payne'o pasekė- 
jas dar nepaskelbtas. 

Jųhn l'arton I'ayne gyveno 
Ciiieagoje nuo 18X3 m., kuomet 
jis atvyko joti iš I\iii£\V"od-.>. 
\\ \ a. rr buvo advokatu. 

GITLOW NUTEISTAS 
NUO 5 IKI 10 METU 

KALĖJIMO. 

Ne\v York. vasario n d. Uu- 
vnsis socialistu sitsirinkiiuinink'ts 
I'onįaiuin <iitlo\\ šiandien tapo 
nuteista.- teisėjo \\ eeks krimina- 
lė' a-.i^-H .ausio teismo daly i nuo 

5 iki io metu kalėjimo Sin£ 
Sin£ kalėjime už skelbimą nu- 

vertimo Suv. \ alstijų valdžios 
spėka. 

PATARIA TAUTU LYGAI 
IŠRIŠTI RUSIJOS 

KLAUSIMĄ. 

Londonas, vasario u d. 
Lord Robert Ceeil atstovu huto 
šiandien ,patari-, kad tautu ly^a 
pasiustu Rusijon dvi tarptauti- 
nes komisijas, kurios ištirtu tik- 
rą dalyku stovį ir nustatytu lai- 
kinas sienas pasienio valstybėms. 

Tarybos pirmininkas \rtluir I. 
I'alfour i tą pasakė, jo^ jis bi- 
josi. ka i 'Lordo Roberto patari-/ 
nias neatneš tikru rojaus ant 

žemčs Rusijoje ir užpynė t:.ij 
kad vaidiia drąsinanti 1 .enkij 
prie užkariavimu. 
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LIETUVOS MOKYKLŲ IR MOKYTOJŲ 
KLAUSIME. 

Pradedant Lietuvai savistovį gyveni-j 
mą, be abejonės, svarbiausiu klausimu yra j 
mokyklų ir mokytojų klausimas. Lietuvos; 
ateitis turi remties ant mokslo ir ant darbš-j 
tumo. Lietuvių tauta apibudinama kaipo I 
nepaprastai darbšti, ištverminga ir pakantri.' 
Stojant gliton su k-tomis augštai kulturojej ir a pa vietoje pakilusiomis tautomis, lietu-; 
viai, su savo valdžia priešakyje, ypatingą 
domą privalo atkreipti i mokyklas ir i pri- 
verstiną vaikų mokinimą. 

Kalbant apie mokyklas ir mokinimą, 
mes susiduriame ca sekančiais Klausimais: 
mokyklų įrengimo, reikalingo mokytojų 
skaičiaus dastatymo, atsakančio mokslo 
programo pravedimo įvairios rųšies mo- 

kyklose ir, galop, priverstino visų vaikų mo 

kinimo. 
Visuose augščiau paminėtuose punk- 

tuose susiduriama su pinigų klausimu, — 

o tas klausimas Lieti:-/oje yra ir dar ilgai 
bus opiausiu klausimu. Mes skaitome iš 
Lietuvos gaunamuose laikraščiuose ir laiš- 
kuose, kad įvairios rųšies valdininkai, ka- 
rininkai ir mokytojai po kelis mėnesius tu- 
ri laukti algos. Tokiu buau ir mokyklos 
randasi blogoje išvaizdoje, o mokytojai tie- 
siog yra priversti skursti, parašant visokios 
rųšies nedaiekiių. Tečiaus reikia tikėties, 
kad trumpoje ateityje mokyklų ir mokyto-; 
jų nadėtis bus pagerinta. Reikia manyti, į 
kad, sutvarkius valstybinius ir piniginius \ 
reikalus, švietimo ministerijos biudžetas! 
bus nustatytas didžiausiu. 

Taigi, turint tą visą omenyje, Amen-; 
kos lietuviai turėtų suteikti Lietuvai kuo- 
didžiausią packoh, nes kitaip Lietuvos val- 
džia nepajiegs prausti gyveniman nusta- 
tyto programo,)—taipgi nepajiegs pasta- 
tyti pageidaujamoje augštumoje mokyklų,! 
nepajiegs priderančiai apmokėti mokyto-! 
jams, delei ko mokytojų nedateklius apsi- i 
reikš visoje savo aštrumoje. Necik kad 
sunku bus išauklėti naujų mokytejų, bet ir 
esantieji prasišalins iš ūžimam ą vietų. 

Mes žinome, kad Lietuvoje, skubiai 
steigiant mokyklas, išsyk apsireiškė stoka 
•mokytojų, kaip vidurinėse, taip ii- pradinė- 
se mokyklose, — ypač pradinėse. 

Tikru pranešimų apie mokyto ių skai- 
čių ir jų moksliškąjį cenzą laikraščiuose 
nebuvo paduota, tečiaus iš atskirų nuro- 
dymų laikraščiuose ir laiškuose aišku, kad 
didžiuma mokytojų yra žemo išsilavinimo, i 
o, pagaliaus, ir tokių nėra pakankamai !i 
Aiškus dalykas, kad blogos išlygos atstu- 
mia jaunus vyrus /tuo mokyklų sienų. 

Prasidėjus pastoviam gyvenimui' Lie- 
tuvoje susitvarkius susisiekimui tarp 
Amerikos ir Lietuvos, pusėtinas skaičius 
atsakančių mokytojavimui jaunų lietuvių ir 
lietuvaičių pribus, musų vientaučiams pa- 
galbon iš Amerikos... 

! GELŽKELIAI TURI BUTI SUVISUO- 
! MENINTI. 

Texaso senatorius Morris Sheppard 
nesenai senate protestavo prieš atidavimą 
gelžkelių atgal privatinėms kompanijoms, i 

j Jo nuomone, tasai svarbus žingsnis turėtų 
j buti paduotas nubalsuoti žmonėms. Jis j 
! nurodo, kad geižke'liai po privatine kont- 
I role tapo visai apleisti ir liko neatsakančiais 
reikalavimams. Tą patvirtino pas Kon-j 
greso Komitetą visu gelžkelių advokatas j Thom. Jis sako, kad mažne 145,000 važ-i 
binių vagonų tapo suvaryta į krūvą ir pa- 
daryta blokada; tūkstančiai garvežių yra 

i nepataisyti ir negalima jų vartoti. Valdžia 
išgelbėjo gelžkelių pramonę nuo visiško 
sugriuvimo. Dabar valdžia nori išsižadėti 
gelžkelių, kad išsigelbėjus nuo kasmetinio 

į nedatekliaus $350,000,000. 
Bet Minnesotos senatorius Kellogg, ! vienas gelžkelių žinovų šiandien ii: stiprus 

šalininkas privatinės nuosavybės, sako, kad 
važmos kainos reikia pakelti kokiais 25 
nuošimčiais. Šitas pakėlimas kainų, kaip 
apskaitoma, atneštų apie $800,000,000 j 
metus, arba daugiau kaip dvigubai tiek, 
kiek valdžios nedateklius. 

Dabartinis gelžkelių direktoirus Hines, 
kuris yra vienu geriausių gelžkelių žino- 
vų salyje, priparodė, kad kiekvienas do-i 
laris pakėlimo važbinių kainų išeina pen-' kiais dolariais vartotojui; taigi imant vež-1 

Į mos $800,000,000 šeimynoms prisieina už-! 
mokėti $4,000,000,000. 

Atidavus gelžkc^.us vėl j privatines 
raiikas, kadn daugiau kaip trečdalis jų yra subankrutijusiais, baisiai pakils pragyveni-| 
mo brangumas. Taigi išėjimas gali buti | tik vienas: gelžkeliai turi buti suvisuome-j ninti. 

Laikraščiai paduoda bevielinį telegra- 
mą iš Maskvos, kur dviem sakiniais pasa- koma sovietinės valdžios atsinešimą linkui 
blokados nuėmimo. Telegrame sakoma, 
kad pirklybai su talkininkais nebus pritar- 
ta, jei talkininkai nėra pasirengę paskelbti 
musių pertraukos. Šitą atsakymą kaikurie 
laiškina taip: "Jei talkininkų valdžios ne- 
nori apskelbti mušiu pertraukos, tai visi 
talkininkų laivai, kurie ateis į rusų uostus, bus paskandinti". 1 į 

Šitokie aštrumai rodytų, kad bandomi1 
užmegsti vaizdus santikiai turės eiti per- 
niek. Bet Anglija, nuo kurios tas daugiau- 
siai. priklauso, yra perdaug užinteresuota 
šitais artesniais ryšiais su tarybų Rusija ir 

į gal priklausys tarybų užreiškimo. 

1 Varšavos pranešimas paskelbtas Ko-i 
įpenhagoje sako, kad lenkų kabinetas pri-j įsake visuotiną mobilizaciją. Mobilizavimas j iesąs reikalingas apsigynimui nuo rusų už-1 
puolimo. Bet lenkų kareivijos stovi ne pas! sieną, kurią taikos konferencija paskyrė, o' 
kitoj jos pusėj, už dviejų šimtų kilometrų. | Kada lenkų kareivijos pasitrauks iki pa- skirtos demarkacinės, linijos, tąsyk lenkai 
galės sakyti, Jtad jie nori gintis nuo rusų, ^o ne užpulti juos. ' 

Pastabos- 
Sšvadios. 

! Missouri demokratų seni. 
1 tc iaus James A. Reedo nuo- 
Imone tautų lyga yra parda- I vystės sutartimi. Iš pirmo, 
i jis sako, kada buvo sakoma, 
jog tautų lyga yra nieko 

1 nekalta įstaiga, per kurią 
didesnės pasaulio šalys pa- 
naikins kares ir sumažins 
apsiginklavimą iki mažiau- 
sio laipsnio, kiekvienas jos 

| geidė. 
i Bot prisižiūrėjus jai ar- 

čiau, pasirodė, kad toji or- 

ganizacija netik yra spėka, 
bet kad tą spėką didžiumoj 
turi parūpinti Amerika, bet 
pampinusi ją, neturės ant 
jos valios; kontroliuos ją 
Anglija. Anglija turi lygoj 
šešis balsus prieš Amerikos 
vieną, o Anglijos aplinkinis 
balsavimas dar stipresnis.— 

Beto, Amerika, pristoda- 
ma lygon pagal tas išlygas, 
kurias pastatė tam p. Wilso- 
nas ir kiti lygos pagimdyto- 
jai, nustoja savo monrojinės 
doktrinos ir įsivelia į kiek- 
vieną karę, kokia tik gali į 
pasaulyje kilti. 

Taigi tautų lyga daugeliui! 
Suv. Valstijų senatorių at- 
rodo pardavimo sutartimi, ir 
dėlto jie nenori pasirašyti 
po taikos sutartimi, kuri reii 
kalauja pripažinimo tautui 
lygos. | Bet p. Wilson, kad ir ne- 
galėdamas jos pateisinti, rie 
paliauja reikalavęs, kad 
Suv. Valstijos priimtų taiką: 
be jokių permainų ir be jo- 
kių išlygų. 

Ir taip tąsynės eina 1 : 
pabaigos. 
LIETUVIAI LATVIJOJE. 

Latvių sostinėje Rygoje 
jau nuo senai gyvena daug 
lietuvių. Lietuvai ir Latvi- 
jai virtus nepriklausomomis 
valstybėmis, daugelis Rygos 
lietuvių nepanorėjo priimti 
Latvių pavaldinybės bei sto- 
ti latvių kariuomenėn. Tie,1 
lietuviai, išreiškę norą tap- 
ti Lietuvos pavaldiniais, tu- 
rės keliauti Lietuvon karei- 
viauti. Lietuvos karo atsto- 
vas Rygoje įsakė visiems pri 
pažintiems tinkamais kariuo- 
menėn, kad jie butų galima 
pasiųsti Lietuvon, 22 lapkri- 
čio surinkti lietuvių pasiun- 
tinybėm šaukiamieji turi 
pasiimti po 3 poras baltinių 
ir 7 dienoms maisto. Neat-j 
vykusieji bus skaitomi de- 
zertyrais • (pabėgėliais) iri 
baudžiami karo meto įstaty-, 
mais. 

# (*'Xar. Ž."). 

Žsnios Iš Lietuvos 
LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGI- 
JOS KAUKO SKYRIAUS SUSI- 

RINKIMAS. 

]. Kauno (Skyriaus veiku? Lietu- 
viu Mokslu Draugijos įstatais. 

_\ Skyriaus .plotas-Kauno mies- 
tas, aipi.linkės ir vietos, "kurios pri- 

i s i deda prie jo. 
3. Skyriaus darbuotę nustato vi- 

1 suotinas jo susirinkimas, V)ikina 5 
žmonių Komitetas ir prižiūri 3 imo 
nių Revizijos Komisija, išrinktu vi- 
suotinojo susirinkimo. 

4. Savo reikalams patenkinti sky- 
rius gali suvartoti nedaugiau /i vi- 
su iš narių surinktu mokesnių, o li- 
kusius atiduoda Lietuvių Mokslo 
Draugijos Komitetui Vilniuje. 

5. Priimtieji j Skyrių asmenys 
yra Draugijos nariai. 

6. Kauno skyriaus būstine Kau-' 
no mieste. 

7. Sie Įstatai veikia nuo to laiko, 
kai Lietuvių Mokslo Draugijos Ko- 
mitetas patvirtins.^ 

.S" usi rin kimo nu ta r i mai. 

1. Įsteigti Lietuvos pažinimo sek- 
ciją : 

2. Pavesti Kauno Skyriaus Ko-, 
mitetui, reikalui esant, pačiam 
steigti. 

3. Atsimainius Lietuviu Mokslo 
draugijos* darbo sąlygoms Kaimo 

I Skyriaus Steigiamasis Susirinkimas 
nutarė pavesti savo Komitetui iš- 

jdirbti naują dabartinėm sąlygom 
atatinkamą Lietuvių Mokslo Drau- 
gijos ir jos Skyrių Įstatų sumany- 
mą : 

-j. Pavesti Kauno Skyriaus Ko- 
įiiitetuS, reikalui ■pribrendus ir ga- 
lint, rūpintis įkurti Lietuvių Mokslo 
ir Menu Akademijų. 

j MAŽAJAI LIETUVAI PASVEI- 
KINIMAS. 

I*oliti; kai nuo nms atskirti Yokie- 
čiii pergabenote 500 metu. Tas ilgas 
laiko tarpas neveltui perėjo. Pas 
Jus gimė milžinų, kūrėjų Lietuviu 
lįteraturos; gana priminėti vardus 

Mažvydžio, Bretkūno, Ruikio, Duo- 
nelaičio, Kuršaičio. Yiduno ir kitų 
garbės vyrų, be kurių darbo ir pa- 
sišventimo vargu beg Lietuva butų 
galėjusi pasiekti šiądykštį savo kul- 
tūros i'" <lvasios (padėtį, šiandien 
džiaugiamės bent dali Mažosios Lie 
tuvos grįžtant Į prieglobstį savos 

motinos Lietuvos. Nuoširdžiai jus 
sveikindamas 1 lietuvių Mokslo 
Draugijos Kauno Skyrius linki drą- 
5-:s, patvaros ir pasišventime Ne- 
priklausomos Demokratines Lietu- 
vos reikalams ir tiki, ka Mažoji 
Lietuva nemaža dar prisidės sukinti 
naują laisvės, kulturos ir šviesos 
židinį. 

Steigiamojo L. M. i)r. Kauno 
Skyriaus Susirinkimo Pirmininkas 
Stasys Šilingas. 

Garbės Pirmininkas Kun. Juozas 
Tumas. 

Sekretorius Viktoras Jocaitis. 

ŽELVOS. VALSČIAUS, UKMER 
GES APSKR. 

Masuliii sodžiuj pas Praną Saru- 
li lenku, valdžia už tai, kad jo sū- 

nūs tarnauja Lietuvos kariuomenėj, 
surekvizavo paskutinę karvę ir visą 
ką tik pas jį rado. Pasiliko žmogus 
>u mažais vaikais be pieno lašelio ir 
be duonos kąsnelio. 

A. Baltikis. 

TAUJĖNAI, UKMERGES 
APSKR. 

Čia yra mokykla ir mokytojai, 
valsčiaus vaistinė, gydytojas, kope- 
ratyvas "Vienybė,"' paštas ir tele- 
fono susiekimas. 

Jaunimas jau pradeda budėti nu- 

pratęs mokslo verte ir tėvynės 
meilę noriai rašosi į vakarinius kur- 
sus ir j šaulius. 

D-RUI JONUI BASANAVIČIUI 
PASVEIKINIMAS., 

Steigiamasis Lietuvių Mokslo į 
Draugijos Kauno Skyriaus susirin- 
kimas, pradedamas savo posėdžius 
1920 m. sausio mėti. 3 d. sveikina 
Tamstą, garbi ngasai lietuviu mok- 
slo vyre, ir reiškia didelio džiaugs- 
mo, kad mūsų tautai, nūnai jau iš- 
kovojusiai laisvą, nepriklausomą bu 

tj, tenka laimės matyti savo kulturos 

MIRTINGUMAS SUV. 

VALSTIJOSE 1918 M. 

Sulvg išleistos vas. 2 d. š. m. 

cenzo biuro metinio marumo sta- 

tistikos—Suv. Valstijose 1918 m. 

buvo didžiaiasia skaičius mirčių. 
Minėta statistika parodo, kad per 
tuos metus mirčių buvo 1,471.367, 
kas išeina 18 nuoš. nuo 1.000 

gyventojų mirčių užrašymo plo- 
te dvidešimtyje valstijų ir 27 
miestuose turinčiame viso gy- 
ventojų 81,868,104. 

Iš visu mirčių, 477,407, arba 
32 iiu jŠ. paėjo nuo influenzos ir 

pneumonijos, 380,996 atsitiko per 
paskutinius keturis metų mėne- 
sius ištų ligų epidemijai siau- 
čiant. 

Intluc.iuinės ir pneumoninės 
mirčių dažnumas buvvo 583.2 nu oš. 
ant 100,000. Tnfluen/.a pagimdė 
244,681 mirti, o pneumonija, 232,- 
786, jų dažnumas atnašiai 289.9 
ir 284.3 ant 100,000; tai buvo di- 
džiausi:; dažnumas nuo šitų ligų. 
1917 m. dažnumas mircų nuo in- 
fluenzos buvo 17.2, o nuo pneu- 
monijos 149.8. 

Kitomis svarbiomis ligos prie- 
žastimis buvo organines širdies 
ligos, tuberkulozos staigusis inks t 

tu uždegimas, vandeninė liga ir' 
I 

vezys; nuo įų visų numirė 391, 
391 žmonės, arba beveik 2j n uos. 

viso mirčių skaičiaus. 

j darbininkų eilėje Tamstą, kuris ka- 
Ičaisiai stovėjai prie lopšio atgiinstan 
čios lietuvių tautos dvasios. 

Apgailestaudamas, kad, lenkams 
užėmus Vilnių, Tamsta negali bu^ 
sfl mumis, Steigiamasis Lietuvių 
Mokslo Draugijos Kaiuno Skyriaus 
susirinkimas taria: — Didžiojo Lie- 
tuvos Kunigaikščio Gedimino lietu- 
vių žemėje įsteigtas, lietuvių tautos 

augintas, lietuvių dvasios kurinis ir 
rciškinis ar Vilnius buvo ir yra Ne- 

priklausomos Lietuvos sostinė, Lie- 

tuvių kultūros žiedas ir galva. 
Steigiamojo L. M. Dr. Kauno 

Skyriaus Susirinkimo Pirmininkas, 
Stasys Šilingas, Garbės Pirmininkas 
d-ras Jonas Šliupas, Sekretorius 

Į Stasys Brašiskis. 

Paj ieškoji m ai iš 
Lietuvos. 

Juozas Dabkus jieiko pusbrolio 
Prano Dabkaus, Pran<> ir Vinco 

Matulevičių Yangiškių kaimo; drau 

gų, Petro (iaiškio, Kaziimęro Prūso 
abu Likunčių kaimo, visi v jie Už* 
palių valsčiaus; ir draugo Kazimie- 
ro Cepuko Ukmergės apskr. ^'ries 
pasaulini karą jie gyveno Clviv^goj 
drauge su manim. l\ 

S 
Meldžiu atsišaukti arba kas žiro 

pranešti a.pic juos šiuo antrašu: 
Kauno Rėd., ( 
Utenos apskrt) 

Utenos miestas, 
Daržo gatvė Xo. I, 
Juozas Dabkus. 

CHICAGOS PLENUOJAMA 
j N/ UJA GATVINIŲ ŽIBURIŲ 
SISTEMA ATSIEIS $15,000,000. 

Miesto tarybos finansinis komi 
tetas pienuoja projektą padidini- 
mui ir perorganizavimui Chicagos 
gatviniu žiburiu sitemos, kuris 
atsieis miestui $15,000.000; jis 
bus paduotas balsavimui balan- 
džio mėnesyje. Bus pasiūlyta iš- 
leisti paskolą toje sumoje išmo- 
kėtiną per dvidešimts penkis me 

ttią. 
Siūlytojai sumanymo tvirtina, 

kad ištaisyta žiburių sistema pati 
atsimokės sumažėjusiomis ope- 
ra vimo lėšomis; didelė suma at- 
simuš už dabartines intaisas, ku- 
rios bus parduotos kaipo sena ge- 
ležis; per 'penkis metus tik 634 
mylios iš 3238 mylių miesto gat- 
vių liks neapšviestos. 

Projekte reikalaujama 34,606 
žiburiu 100 žvakių paiiegos ant 

500 mylių gatvųjujuž $5,546,560; 
pakeitimo 9,500 galinių ir gazoli- 
nių žiburių elektriniais už 

170,880; naujos rnšies žiburių vi 

durmiestyje, $525,000; Į>akci»ti 
orinius žiburius 350 mylių gat- 
vėse už $3,882,560; 8,600 žiburių 
augšta besiplėtimo jiega pakeisii 
saugesnės grupės sistema, $215.- 
000; 500 saugiųjų žiaurių, $175r 
000 ir pastatyti daiktuuę i'." gara-' 
tižių i vietą trijų dabar varto- 

jamų trobų už $485,000. 

MažųjŲ Tautų Klausime. 
Buvusios Rusijos Imperijos Pasienio Tautu šelpimo Reikalais. 

(Buvusio Ncw Yorko valstijos 
atstovo p. Walter'io M. Chancl- 
ler'io kalba, pasakyta saus. 19 d., 
1920 m. Suv. Valstijų Atstovų 
Buto įmonių ir Budų Komitetui). 

(Tąsa). 

Šito klausimo, išrisioias iš- 

tikrųjų y ra vidujiniu įJalvku ir, 
jei musij valdžia negali kiAti«*s ; 

Rusiją ir apsaugoti Rusijos 6a- 
joni žemes nuo T\rockio ir Leni- 
nu'koniiskavimo įjii: jei skaito- 
ma nevertu priešintis čckoslova- 
ku konfiskavimui Austrijos ba- 
jorių žemiu ir nuo:>nvybių; ir tu- 
rint n taip senai at-itikusi pa- 
vyzdi konfiskavimo -bažnyčių 
nuosavybės Francrtzijoje. prieš 
kurį neprotestavo jokia civilizuo- 
ta šalis, aš <u pagarba sakau, 

*! įii«h .Himii n ■ ■■ ——i—— — 

kad mažosios Kstonijos ir Latvi- ' 

jos respublikos neturėtų būti da- 
romos p"cialiu pavyzdžiu šita- 
n: u ai; ko. į 

Dci.tg kas galimu pasakyti apie 
žcni(lir^"stinj, pramoniuj ir ko- 
mercini gyvenim; visose Pabal- 
tijo* ir Kaukazo valstybėse pa- 
teisinimui tvirtinimo, kad jos tu- 
ri užtenkamu ekonominį pamatu 
atskiram tautiniam gyvenimui. 
Aš jau inteikiau ki^/ietiain šito 
komiteto nariui spausdinta lite- 
ratūrą. užrašus ar memuarus, ku 
rie parodo visu šitų šalių ckopn- 
Įmii/ pramonini ir žemdirbystinį 
(šaltinius. Šitie šaltiniai, drauge 
-u galimybėmis komerciniu uos- 

tų LicpjjjaUs. Rygos, Klaipėdos, 
l\c\cliu. I'akų ir i'atunio, neuž- 
ginčijamai rodo i jų galėjimą lai- 

j k yii?? paCioms. |g- 

Mažiausiu ir bicdniausia Pabal- 
! tijos rcspuolika, Estonija, 1913 
i 111. užmokėjo Rusijos izdan 50,-; 
000,000 ru'blių. Siiic pinigai ap- 
mokėjo visas jos \ ictincs valdžios 
lėsas ir paliko balanso, gryno 
depozito, *,000,000 rublių s u šel- 
pimui kokios kitos rusu imperijos 
provincijos, kuri turėjo ncclatck- 

jliu. Kadangi K-tom ja yra ma- 

žiausia ir biedniausia, tai jau tas 
! vienas parodo visų nerusų repub- 
| liku išgalėjimą užsilaikyti prie 
nepriklausomos valdžios. 1 1 

! šitos mažos valstybėlės-sutikoj 
kiekvienu galimą pasipriešinimą1 
jti reikalavimui 'nepriklausomy- 
bės. Jos sutiiika mokėti joms 
pripuolamą dali Rusijos prieška- 
rinės skolos. kisti talkininkams 

1 

ar tautu lygai nuspręsti pripuo- 
lama apsti ir atmokėjimo užtik- 

jrinimui savo šalių turtus ir bu- 
simąsias inplaukas. 

i Jo., sutinka laikyti RcvelįJ 
! Klaipėdą. Liepojų, Rygą. Baku ir ! 

13 a tuma atvirais Kusi jai taip.. 

kaip Danzigas yra laikomas at- 
viru lenkams ir Fiume jugosla- 
vams, po tauuj lygos ar susivie- 
nijimo kontrole ir priežiūra. 

Jos sutinka su tuo,' kad 'uosti- 
niai* mokesčiai i. muitai butu 
vienodi ir teisinęi su teisingais 
ir vienodais patvarkymais kas del 
važbos gelžkcliais per ju terito- 
rija.-, idant Rr sijos ekonominis 
ir komercinis gyvenimas nenu- 

Įkentėtų del Estonijos, Latvijos, 
l ietuves, Ay.evbaidžaua ir Gru- 
zijos nepriklausomybės. 

Knikune Paballijos ir Kaukazo 
nepriklausomybės priešu. inkai 
yra išsitarę, kad legaliai, pagal 

, tarptautini įstatymą, talkininkų 
šalys negali pripažinti jų nepri- 
klausomomis valdžiomis, jie sa- 

ko, kad apsisprendimo mokyba 
ouv» ir vra taikoma prie priešo 
šalių, il ut ten i. Vokietijos, Austro- 
Vengrijos, Bulgarijos ir Turki- 
jos ir kad pritaikymas šito prin- 
cipu prie l.u'vusių Rusijos provin- 
cijij pamate yra draugingos šalies 

teritorijos draskymu. 
Pirmutiniu atsaku Į šitą tvirti- 

nimą yra tas, kad Rusija tikrojoj 
prasmėj nėra drauginga šalimi 
nuo paskutiniu Kerenskio val- 
džios dienu. 

Antra, apsisprendimo princi- 
pas, jei jis teisingas ir geras, tu- 

ri būti 'p rifai koma s visur, kur yra 
elementai sudarantieji pamatą ap 
sisiprendimui. Be abejonės, tei- 
singas ir geras valdžios princi- 
pas negali Imti panaudojamas 

Ikaipo nubaudimo ar.keršto Iran- 
as pritaikomas tik priešu šalims. 
Butu ironingai žiauru atsaky- 
ti draugams tuos gerumus, ku- i l 
rmos turi priešas. i 

Tre'ia. galima atsakyti, ka«l 
Rusija jau suskaldyta pačiu rusu 

ir tai kini likti. Urcstlitovskincj 
sutartyj bolševikiniai Rusijos vali 
(lovai ištjkrųjų atidavė visas Pa-i 
balti jos provincijas \ okieti jai, o! 
•paskui pridėtine sutartimi Bcrli- 
ne. 1913 m. užviršino atidavimą 
išsižadėdami visokių valdymo tei 

siu * jpric vakariniu Rusijos vals- 

tybių. '1 as, kad Brest-Litovsko 
sutartį po to talkininkai atmetė 
ir Vokietija ją panaikino, neat- 

maino to, jo£ Rusija buvo su- 

skaldyta pačiu rusu. 

Arba, patys talkininkai iš da- 
1 i t* s ,suskaldė Rusiją, pripažinda-! 
mi Suomijos nepriklausomybę. I 
šitas skaldymas dar toliau nu-j 
vestas Besarabijos ir rusu Lcn-j 
kijos neprigulmybės pripažinimu.' 
Buvo sakoma, kad šitie pripažini' 
•mai yra tik išmisl^is. o ne pavy/.-j 
džiu be atsižiūrėjimo j norą. Nu-! 
pjovus žmogui dešiniąją ianką ir 

kairiąją koją nesiseks pasakyti, 
kad nebuvo noro pjauti. 

Nc tik rusai <po Lcniuu ir 

Trockiliv, l!rcst-Litov.sko sutarties 
laiku ir dabar Dorpato konferen 
cijojo, bet ir ucbolšcvikiniai ru- 

sai .sutiko skaldyti Rusiją. Aš 
pats mačiau, kaip tušo kįiriuOuie- 
įlūs vadas šiaurvakariniame fron- 
te, gcn. Jiulenič pasirašė po su-1 

tartimi, pripažįstančia Estonijos' 

nepriklausomybę. Bet prie su- 

tartas buvo dedamos tokios ii- 

lvgos, kurni estai negalėje priim- 
ti. Vienok pasilieka faktas, kad 

[vienas nebolše\ikiniu rusu ka- 

reivijų vadas norėjo 'pripažinti 
Estonijos nepriklausomybę ir 
tuomi skaldyti Rusijos imperiją. 

Taigi yra aišku; kad tarpe Ru- 
sijos gyventoju (bolševikai ir bol- 
ševiku priešai parodė "orį ma- 

tyti H.stonija, Latviją ir Lietuvą 
laisvomis. 

Nesenai tarybų atstovas Dor- 
pato konferencijoje Litvinov pa- 
sako, kad Knsija nesipriešina at- 

siskyrimui, vadinai, nepriklauso- 
mybei vi.-Ų nerusų valstybių, tarp 
kuriu jis paminėjo Azerbaidv..ui^ 
ir <ir'./.ij:j. <> kadangi talkini^ 
kai p-'.tys jau ijrįpažino nepri-^ 
klausomybę Suomijos, Besarabi- 
jos ir rusu Lt-ukijos, tai koks 
argumentas lieka neteisėtumai 
skaldymo rusu imperijos? 

(Dus daugiau.) 



PRAEITIES ATSIMINIMAI. 

Kaip tai saldu atsiminti 
Valparaiso gamtos grožį, 
Nes jis širdžiai yra mielas 
Ir panašus į tą rožę 
Ką darželyje sesutės, 
Visą vasarą žydėjo. 

Vakarui tyliam atėjus, 
Širdis džiaugėsi ramumu 

Tarpe medžių, žoles kvapo 
Sagcr's Lake krantų augštumo, 
Ir haktinių vabalėlių, 
Kfį lakiodami blizgėjo. 

Kiek tai sielai čia paguodos! 
Nejusčiomis iš kiūtinės 
Išsiveržia jausmo balsas: 
Čia tai, rodos, lyg gimtinės, 
Kvapas Ir paskysta mintys 
Tolyman krašte — rytuose... 

Ten toli girdėtis daina 
Iš krutinės lietuvaitės. 
Ji žavėja jausmus, sielą,— 
Ją apstojusios mergaitės. 
Žolynai kasas jų puošia, 
Daina jas visas apjuosia. 

Ten bambėjimas girdėti 
Dalgio. Matos išrasojęs 
Šienpjuvys. Jis trąšią žolę 
Dalgiu kerta užsimojęs 
Pas rasos bučiuotas kojas 
Pradelgėlė jojo klojas. 

Žibantis ra?os lašeliai 
Krinta žemėn lyg auksiniai... 
Šypsos, spindi žmogui veidan. 
Jie atrodo deimantiniai, 

, Kolei saulė neišbaido 
Ir į orą neišsklaido... 

Dar toliaus upelis teka; 
Tyras jo vanduo atrodo. 
Saulės spindulys tik šypsos 
Vis augščiau pro kraštą sodo 
Ir gaivina visą dieną 
Žemę, gėles, žmogaus sielą 

O prie upės karklų krūme 
Paukščiai sutartinę gieda, 
Jų baisai per laukus, pievas 
Nesulaikomi greit rieda 
Ir pasiekia žmogaus širdį, 
Kuomet lauke darbą dirbi. 

Čia lankoje bailiai žiuri 
Balto dobilo akutės. 
Iš jų renka saldumyną 
Medui dirbdinti bitutės. 
Josios turi smailų gylį. 
O kas jų medaus nemyli?! 

Piemenukas apie bandą 
Bėginėdams stropiai žiuri, 
Kad javus neišganyti. 
Trimitą su savim turi, 
Nes girdėtis girioj aidas. 
Šypsos linksmas jojo veidas. 

Mano žilas ten tėvelis 
Ir sena galva matutes; 
Ten ir mielasis brolelis; 
Girdi dainą ten sesutės. 
Kaip gyventi ten patogu, 
Lietuvoj' po gimtu stogu!... 

Kiek tai džiaugsmo širdis randa! 
Kokia meilė tenai yra! 
Ddžiaugsmo ašaros net byra... 
Kiek tai laimės jų namuose! 
Žmogaus lupos neišreikš čion;. 
Tą suprast gal tik jausmuose,... 

Vakaro metu tykumas... 
žvaigždės augštumoj' sužibę 
Mirga... šypsos viriai miško 
Veidas ir mėnulio..v Užmigę 
Sodžiai... Tamsos šešėliai 
Slankioja pakampėse—vien tyla... Klevas. 

DETROIT, MICH. 
" 

Išpildykime pareigas. 
Nors čia niekad nestekavo pra 

■ mogti ir įvairiu parengimu, bet 

|šių dienų naujenybės "bytina" 
į\isą praeiti. Patirta yra štai 
kokie dalykai: 

j Vasario 13 ir 14 dd. čia lan-j 
jkysis svečiai nebuvėliai—Lietu-' 
(vos Misijos iš p.p. J. Vileišio ir | 
P. Žadcikio. Taigi čia detroitie- 1 

čiai turės laimę netik pamatyti 
ir susipažinti slui Lietuvos Atsto- 
vais, bet ir išgirsti kaip Lietuva 
tapo nepriguiminga. Misijos pra 

įkalbos atsibus sekančiosse vieto-į 
| se: I 
I Vasario .13 d. Bohemy tautiš- 
kame name — 49 Tillinan str. 

(antras blokas nuo Michigan 
a ve.) ir vasario 14 <1. lietuvių ba2 

nytinėje, svetainėje. Prie šios 
naujienos dar galima pridėti ir 
tą, jogei tarpe katalikų ir tauti- 
ninku suskilusi vienybė reikale 
bendro įbonų komiteto, kai[> ro- 

dosi trumpoj ateityj pi adės foend 
rai veikti. Bet apie tai bus p ra-* 

m">ta kiek vėliaus. 

Potam, kaip lietuviai 'bus gir-j 
dėjo apie Naują Lietuvą tuojams 
galės ją pamatyt ir paveiksluose. 

Kauno bendrovė rodis kruta- 
nntosius paveikslus ką-tik iŠ Lie- 

tuvps atvežtus sekančiose vieto- 
se: 

į l larmnke, vasaiio 17 d. — 

'Bohemy tautiškame name — 49 
Tillman ave. ir vas 18 d.—Kngel- 

1 \voi/d teatre 1040 Uakland ave. 

Abudu vakaru duris atsidarys 6 
vai. vakare. Taigi lietuviai bu-. 
darni čia Detroite galės matyt 
visą Lietuvą kaijp ji po karei iš- 
rodo. 

Dar vns. 1^ d. 2 vai. po pi.:tii 
atsibus Lietiuivai Gelbėti Dr; u gi- 
jos (Raudonojo Kryžiaus) susi- 
rinkimas svetainėje — 1085 Jos 

,Campau ir Fredrich ave. Tatai 
malonėkite visi nariai ateiti ir 
savo draugus atsivesti prisirašyt 
prie šios draugijos. Apie 4 vai. j 
čia pat atsibus ir Centralinio 
Komiteto susirinkimas. 

Na, tai subruskiu. 'ctroitic- 
ėiai.. K. Šnuu*.s. 

Temykite Lietuviai. 
II I—I MI — m ■— d n. 

Norintieji dalyvauti bankiete Auditorium Kotelyje 
neuenos vakare, vasario 15 dieną, 1920 m., kar- 

tu su atkeliavusia iš Lietuvos Misija, teiksitės pa- 
sirūpinti iš kalno apie tikietus, kurių tiktai yra 300 
ir juos galite gauti sekanč iose vietose: 

U NI VERS AL STATE BANK 
prie 33-čios ir Halsted St., 

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

PAS KUN/ IG. ALBAVIČ1U, 
717 W. 18th St. 

Tai malonėsite pasiskubinti, nes skaitlius no- 
rinčių dalyvauti vakarienėje turi but žinoma iki 
Petnyčios vak., Vas. 13 d., š. m. Bankietas prasidės 
8 vai. vak. 

LITHUANIAN-AMERI- 
CAN INFORMATION 

BUREAU. 
VLADAS J. NORKUS, .vedėjas 

Pašportai. Income Tax Mankos, Lc 
gališki Dokumentai Foreign Ex- 

change, Real Ėasta-te. Knygų. 
Revizija. 

3114 >o. Halsted St. 
Tel. Boulevard 48!)li. 

Rengia Birutės Kalno Draugija 
SUBATOJE, VASARIO—FEBRUARY 14 d., 1920, 

MILDOS SVETAINEJE, 
3140 So. Halsted Street. 

Pradžia 6 valandą vaka*e. Inžanga 35c. Ypatai. 

Gerviamieji ir Gerbiamosios, nepamirškite atsi- 

laužyti į ši Puikų Balių, nes bus vienas iš puikiausių, 
kur galėsite kiekvienas linksmai praleisti laiką. Už- 

prašome visus atsilankyti, o busite užganėdinti. Griež 

Maijtinkaus Orchestra. Kviečia KOMITETAS. 

Parengto Draugystes Palaimintos Lietuvos 
SUBATOJE, VASARIO—FEBRUARY 14 d., 1920, 

Pradžia 7 va. vakare. Inžanga 50c Ypatai. 
Muzika P.V.Sarpa- 
liaus A.F.M. Oreli. 

PULASKIO SVETAINEJE 
1709-15'S. Ashland Ave., arti 18 St. 

Minėtas Balius yra skirtingas nuo kitų, nes Dv-stė Palaimin- 
tos Lietuvos dovanas duos pinigais už įvairius rubus. 

Kiekvieno lietuvio pareiga yra perskaityti knygą "VĖLIAVOS AKYVAIZ- 
DOJE". Puikiausia knygelė lietuvių kalboje. Aprašo apie karę, sprogstančią medž 
iagą, jūrių vagilius ir t. t. Užsisakyk, —skaitysi iki nepabaigsi. Kaina tiktai $1.00 

1 

Aktores 

IŠ LIETUVOS 

Debiutas 

Subatoje, 
Vasario 

Pradžia lygiai 8 vai. vak 

Scenoje Statoma 

j 5 Aktų Togobočino Dramą 

Central Music Hali 
64 E. Van Buren Se. 

Lošir e dalyvauja parinktos Ghi- 
cagos spėkos. 

Kviečia Scenos Mylėtojai. 

Bilietai gaunama: 

''Lietuvos" recl., 3253 S. Morgan St. 

"Naujienų" red. 1739 S. Halsted St. 
Kartano apt., 3201 S. Halsted St. 
Jonaičio apt., 534 W. 18th Street. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonui ant 100 dolerių ir daugiau (yra i:* mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį j metus- 

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

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

Sttbatoje, 
VASARIO- FEBR. 

dieną 
1920 

Prasidės 7 vai. vakare 

Amerik s Lietuviui Kareiviui deda visas savo 

paslaugas, idant padarius sita vąkara kuolinks- 
tnuiusiu. Bus geriausia muzika, ir tarpe šokiu dai- 
nuos "Birutes" ir Chieagos' Apskričio ''Vyčių" 
Chorai. Visi atsilankiusieji bus linksminti geriausiai. 

rungia 

SUSIVIENIJIMAS AMER. LIETUVIŲ KAREIVIŲ 

'.rsuory 
Ant Wentworth Ave. ir 34gat. Ccago 

inžanga 75c Ypatai. 

Tiki.ctus galima gauti nuo nariu S. A. 1.. Iv 
arba inciuant i svetainę. 

Dalis i>clii(j skiriama Lietuvos Šiauliams. 
\ isu<'s nuoširdžiai kviečia, 

KOMITETAS. 



PIRMA NFGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
A.\I' Dl UV. LfeNTU, i l E M l J m STOGAMS POPlBRlO 

Speciali i vfl. n.il vojimuf :nbtj iš vidatis. po $1.50 už galionu 
CARR BROS. VVRECKING CO. 

M«S—JIK9 »«. &AMTED 8TRJSET > CHICAOO, 1U» 

; 'TRIŠKŲ~D ft ABUŽIŲ BA SCENAS 
T"ir.tr ?'.n Kainos. 

U 7 ̂ anet' inir^pt • gvara rituotas 
V ir *>'i in 'iiat <r ovrrYot.:< p. rlaryti an!: orderio, bet neaHnati 
It. k •-< i- r :o v:v .i Uu mod Y-.iį $-'0.00 iki 445.00. 
.. .»'vi. ove '<o">i i?no $1.5.00 iki $28.50. 

Vyr'.'-kov* Keli n > i.- .u# .m, Vr.v.j Hiut.ii nito $5.00 ir auiščlan 
o-1 .'k •:> ! .it-i'.os 'Mtt to kaioo'-diir o»'a!žjo. 

y* -• f i «I ; r 
* i ir o kotij nuo $8.50 ir angftfil.iu 

"ii'i rtT g, Uiio.io, Irai: U ir t.p. uiio *10.0o ir augSčiau. ŠraOtnvd I i kas vakir> iki ». NedčĮlęmla ifci 6 vai. po pietų 
Snbafor.iis ik! li> Valingai vai-.iro.fnat* lt,ta 3302 

S. GOT,DON 
1415 SO. HALSTED STREfeT 

litfluenza. 
:i. tr r. -a, yra labai pavo- 

}>•• r. r ? a;:L'o(i:imas savo svei 
ka<a/ Pirmi ženklai tos li£of> yra kardus akiu, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strenij, tu Ičiimas, galvp* ir rumctių, asty 
•i«, 1. >: .urg!< : 'Caipc apsisaugojimą arba 

j : 11. vartoti sekant is gy d uolos, 
č'cveros AntiscpsoJlų, vanodami 

iicną-alj ir tris aHsftflto vandenio Jeigu kartais ja'»stumei šaltį 
ar!»a karsti, imk Severo?. Pfotkeles nuo Gripo ir Persalimo, ir 
pakartokite kas 'revia valandą kot viduriai nep:«s:!iuosiuos: 
Red) k: '! itur'-: "H"!': Vi nejau*i nei kiek geriau Į vieną 
<!iei":, da!vt.':T. ir laikykis prieš ta jsakym'1 Šios gyduo- 
1* ;i 

■ j tu; t s r kyli prie!- tą epidemija. todėl jus pri- 
valo! c visu >rrfet kaš turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
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Rengia L. M. P. S. 111 Rajonas 
SUBATOJE. VASARIO—FEBRUARY 14 d., 1920 

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
&!42 W. 23rd Place 

Fraclžia lygiai 7:00 valandą vakare. 

y 
šio koncerto visas* pelnas eis parėmimui draugo 

J. V. Stilsono šeimynos. 
Todėl gerbiamieji nepraleiskite nei vienas šio 

ouikaus 'r pr&kiIr.:.'V:- koncerto, kurio turinys su- 
sidės ••• dainų, muzikos, solo ir kitokiu pamargini- 
cnj. O tuomet wes prisidėsime prie gelbėjimo Stil- 
?oro šeJmynos, kurios .likimas reikalauia musu pa- 

•-•r. ko'vr V'1.-'"' vėlai raVt.W T-Cvie- 
vi. < 7/ 'j:re KOMITETAS. 

GELBĖJIMO VAKARAS. 

/ MADONNA. 
Piešė ir paaukavo V. Norbutas L. R. Kryžiui. 

Pelnas skiriamas Lietuvos 

Raudėnam Kryžiui.' 
VASARIO 15 d., 1920; 

schoenhofen 
SVETAINĖJE, 

H \vauke ir Ashland Avės. 
Pradžia lygiai 6 v. vak. 

InžartĄTR 25c. 

Va'karo Programa 
Kalbės Dr. Černauskas, 
Dr. A. L. Graičunas. 

Deklamuos V. Norbutas 
Dainuos ir pianu skam- 
bins p-Iė Staniuliute 

i Bri^dukii ir Rugicniu- 
kai. Muzika ir Šokiai. 

I * 

Vietine* Žinijos 
AR PRISIRUOŠĖT PRIE 
IŠKILMINGOS ŠVENTĖS? 

{'/. dviejų dienu i Chiea^'n pri 
ibv.s Nepriklausomos Lietuvos 
Pasiuntiniai, kuriu mes \ i>i taip 
senai laukiamo. Sekanti diena, 

y. \ asrio iT> d.. tai Lietuvos 

Nepriklausomybes Šventė, kurią 
i !^ep(ii*ti -ėiai apvaikšėios didž. 

"Mildos" teatre,— atsilankys ir 

garbus svečiai iš Lietuvos, "l'.i- 
rut ^uloš "Išeivi"; kalbės p. 
St. Šimkus ir kiti. 

Visi su nekantrumu laukia tos 

šventės ir ) iškilmingo vakaro, 
k.i liudija net smarkius bilietu 

■pirkimas l'ilielus galima ^au- 
ti pas: 

t). "Lietuvos" Ked., 3253 So. 1 

Morgan St. i 
2]. K. AL Satka tskas, 3423 So. | 

llalst-ed St. 

3). J. Martinkus, 3324 S. 1 lai: ud 
Street. 

41. I\ Jozapąitis (Apt.), 360T S. 
I falsted St. 

5). A. Kartanas (Apt.), 3201 S. 
flalstcd St. 

BANKiETAS. 
•Lietuvos Misijos priėmimui 

ir pasveikinimai nedėlios vakare, 
vasario 15 d. atsibus Auditorium 

Motelyje—ant Micbigan Ave. Bu 
vo u/.sakvta bankietui salė lla- 
milton Kliube, bet iš priežasties 
mažumo vietos i'* smarkaus pir- 
kimo bilietu — Komitetas M1'- 
sijos priėmimui galop nutarė 

rengti iškilmingą bankietą Audi- 
torium viešbutyje. 

l'ankieto pradžia -- 8 vai. vak. 

/1 oj Lake. 
Žios apiclinkės lietuviai darbuo- 

jas išsijuosę Lietuvos Laisvės 1'. 
Ponų rei'kale. Panedėlio vakare, va- 

sario 9 d. p. J. J. Rlijošiaus .svetai- 
nėje buvo sušauktas susirinkimas 
visit draugysčių valdybų ir vietinių 
veikėju, kad geriaus prisirengus 
prie priėmimo Lietuvos Misijos va- 

sari. 16 (\., puikiame Peoples Tea- 
tre prie 47 ir Marsbfield Ave. Tai- 
pogi buvo svarstyta surasti budus, 
•kad galėtų pasekmingiau vt-~ti L. L. 
P. darbą. Atstovai no susivienijimo 
Amerikos Lietuviu kareivių 1 k u u" 

po- užreiškė, kad jie'dės visa.-- pas- 
tangas padaryti Paskolą pasekmių 
ga. o pirmai progai pasitaikius va- 

duos tėvyne iš po svetinio jungo. 
Bravo Lietuviai Kareiviai! 

Yla. 

Kaslink bilietu gavimo Lietuvos 
Misijos sutikime, 

kuris atsibus nedėlioję, vasario 
(Feb. 15 d., 192c m., 2:00 \:il. 
j)o pietų, 8-th Jnfąntrv Armory Į 
svetainėje, 3515 Forest Avc., ;r:-1 
li E. 35 gatvės. 

\YestsaidSje, šiose stotyse bus Į 
galima gauti nusipirkti bilietai: 

| 1. J-. Hagvl/iunas ]»ank, 2334 
So. < )aklcy ave. 

2. A. D. Kaula.kis, the Westj 
Side l'ress,—2259 \V. 22 St. 

3. Metropolitan State Bank — 

2201 \Y. 22 St. ir So. Leavitt St. 
4. A. Zalatorius, Photo iStudio, 

—2322 So. Leavitt St. 
5. A. Duda, Kauno Restaurant. 

j- 2325 S. Leavitt St. 
A. F. Linkus, 

2240 YV. 23-;d PI. 

Brighton Park. 

Lietuvių Brigliton l'ark Po- 
0 

lltiškas Pašalpinis Kliubas lai- 
kys savo menesinj susirinkimą 
nedėliojo, vasario 15 d., 2 vai. po 
picUu McKinley Park svct., prie 
39-tos So. \\ estern Avc. Malo- 
nėkite visi nariai susirinkti lai- 
ku. Yra daug' svarbių dalykų 

įdel apsvarstymo; norintieji prigu 
Mėti Kliuban. nepraleiskite pro- 

įgos prisimš\'ti. J. J. Wikart, rast. 
| 

\ L. G. P. .Variams ir Rcmfjams., 
Vasario i5 d. L. G. ]) Chicagos 

Apskr. atsibus baiius. "Nedažnai pa* l 

našių balių esti. Kad ir buvo, tai ne j 
taip svarbus. Šis balius yra rengia- J 
mas visų L. G. D. skyrių, visų na- j 
rių remenčių Lietuvos Raudonąjį | 
Krvž. Žėdno nario atsilankymas i 

daupf reikš mus n broliams Lietuvo- 
ir. Pa remsime L. < >. I sušelpsime 
l.iet. K. K r \ >';. kuris teilcia pagal- 
bą Lietuvos Laisvės ginėjams. I'ri- 
ndėdamas eciuu. palydysi lietuvio 
kareivio žaizdą. Lietuviai, retai Vr 

: ios iproęos buvo. lad dabar turė- 
dama ueatsilik nito jos. I)abar už- 

pavfuiu ue<..Me, <^i pasijui lurėsime 
gavėti. Ta 1 visi i I < i. I >. ( Ticatį'os 
\|)sl:r. balių šelpti Lietuvos karžy- 

gių. 
* M. K. Šilis. 

L. (i. I). Ajis'kr. Sek r. 

Svarbus Pranešimas Kareiviams. 
Iii/ Toicii of Lake. 

(ierbiaini F.x-Kareiviai. To\vn of 
Lako Lietuviu kolonijos. Meldžiami j 
esate susirinkli pėtnyČioj, vasario' 
M <1.. 7'3° v-'1- vak., p. ]». L/erskio 
svet. ant j'"") Paulina įjat. 

Kadangi Lietuvos Militarė ir Fi- 
nansini* Misija ats:' 'kys ant To\vu 
of Lake panedėlvj d., todėl 
mes e ^.kareiviai tiiri.me pasirengti 
iškilmingiaus ja pasitik'i. Visų Clii- 
cagos Lietuviu -kolonijų kareiviai 
rengiasi prie to dalyko, t«»lel ir 
mes T"'\vti of Lake kol. Kareiviai 
nepasitikimo užpakalyj. 

Su pagarba, Ag. K.piii. 

Clncagos Taryba. 
Pildomojo Komiteto 21 Nario 

Chicagos Lietuviu Tarybos susirin- 
kimas Įvyks .]\ėtnyčioj, vasario i3 

d., \\'(,'lm.no svetainėje, kampas 
^3-eios Ir Linie St. Dalyvavimas vi- 
sit narių Imtinas, nes turime apkal- 
bėti priėmimą atvažiavusios 'i> Lie- 
tuvos Misijos. 'Liip.^i sugražinkite 
paimtus pardavimui tikietus. 

/ 'aldyba. 

Kareivių domal. 

Susivienijimo Amerikos Lietuviu 
Kareiviu 2 kuopas susirinkimas at- 

sibus, vasario 13 dieną, 8 valandą 
vakare. Dievo V; veizdus parapijos 
svetainėj, prie 18 ir l'nion A ve. 

•(ierbiami nariai ir visi lietuviai ma- 

loniai kviečiami atsilankyti Į virs- 
minėtą susirinkimą S. A. L. K. 

Teipogi priimami visi lietuviai be 
skirtumo tikėjimo ir partijų prie 
šio.s organizacijos. 

Nuoširdžiai kviečia Valdyba. 

Teatrališkas K lininis "Lietuva lai- 
kys savo mėnesini susirinkimą pėt* 
nyčioj, vasario i,} d., 8 vai. vakare, 
Šv. Krvž. parapijos svetainėj. 

\ i si nariai malonėkite kuo-skait- 
lingiausiai atsilankyti, nes Ims daug 
svarbių dalykų del apsvarstymo, ir 
bus išduotas raportas nuo atsibuvu- 
sio Teatro "Kantri Alena"' ir daug 
1 i šokių dalyku del lvliubo labo. 

Fin. Raštininkas. 

Ciceros Lietuviu Pašalpos Klu 
bo mėnesinis' susirinkimas atsi- 
bus pėlnyčioj, yas. 1^ d* 7:30 v. 

vakau\ O. Taniolitmienės svet., 
144/ So. 49-1 h Ave. \'isi nariai 
susirinkit*, nes turiiv.e svaribių 
tarimu ; būtent, priėmimas Lietu- 
kus Misijos ant vasario 19 d.; 
taipgi aipic L. L. Paskolą. Kurie 
norite jstoti Kluban, meldžiam 
atsilankyti. 

C. L. P. Klijbo korespond. 

[Parsiduoda gera pienininkystės u k ė. 
Del platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu: J O F.. /{ KACSK1S, • iood- 
mon, \Vis. 

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

kalingas pasistiprinimas kartas nuo 

karto, taigi nesibijokite. Mes prireng- 
iame sultis, iš kuriu jus "alite sntai- 
syti puiku ir sveiką gėrimą, ir mes 

gv-irantuojame, jog jis patiks visi»»«nr 
•Teigu jus norite atgaivinti širdį prieš 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant 

vestuvių, balių, šokiu arba kitu pramo-j 
gŲ/ jus galite visuomet turėti po r^i- 
ka kplis galionus gero gėrimo. PukaM 
iš kurios jus galite pasidaryti G galio- 
nus gėrimo, kainuoja tik $2.00. Išsimo 
a pamėginti. Siuskite orderius šiądien. 
Waiter Novelty Co. Dep 350 
1117 N. Paulina St. Chicago 111. 

LIETUVIŠKA PARĖDŲ 
KRAUTUVE 

JI H N K. RCfclV-ICZ 
Buvusi iki šiol 

4513 So. Wood St. Chicago, UI. 
Persikelia j Kftg, Vietą 

1711 W. 47 St., Chicago. UI 
Kvitai!) nt«i1nnl.-vti 

P/si s akvki t c per Ir.iškij i 

(IKRO MFJVU'S 
5 svaru viotlriukas Si.Ro. j 

\\. stuycas 
3022 W. 40II1 St. Cliicago, 111. 

|#. 
PERKAM IR PAR- 

DUODAM. 
Ar turi Narna, Panną, Lotą ar 

kokia r.i/ni ant pardavimo ar 

ant" išmainymo ant ko kito? 
l eipui jei nori pirkti Namą, 
Lotą, Karmą ar kokią Pizni, 
męs turime daugybę geru Par- 
genu !. »sc kraštuose Ameri- 
kos, Ch i rago j ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kani ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3416 S. YVallace Street 

Chieago, 111. 
i ; —; l Reikia mokiniu pagellūnitikų 
įnnulderiu irk>~.rių dirbėju. Turi Im- 
li tarpe 16-ko s ir 2[->mų metu am- 

žiau.1' (leras mokestis ir greitas pa- 
v kėlimas. (iera proga išmokti gerai 

iipmokamą amalą. Atsišaukite, 
Jas. A. Mrady Foundry Co. 
451h St. & S. \Vestern A ve. 

Parsiduoda e\presas. anglių ir 
mufavimo biznis, arklys, veži- 
mas ir lt. Viskas gerame stovy- 
je. Atsišaukite 3^25 So. Morgan 
St. Chicago, 111. ant pirmų lubų 
iš užpakalio. 

Parsiduoda 4 ruimų forniaai, visai 
mažai vartoti, išrodo 'kaip nauji, 
parduosiu pigiai, atsišaukite 3^*09 
Uuion A ve., ant 2rų lubų iš fronto. 
Atsišaukite vakarais nuo 5:30. Jo 
nas Meškauskas. 

AXT PARDAVIMO SPECTALIS 
KAS BARGENAS. 

120 akerių, netoli Miner, \Yis., geri 
budinikai; 65 akeriai ariamos žemės, 
likusi dalis ganykla ir miškai; gera 
ir produktyviška žemė, 8 karvės, po- 
ra arklių, visos ukininkystės mašine- 
rijos, įrankiai ir javai. Kaina tiktai 
$6000; $2000 pinigais. Turiu fo- 

tografijas namų ir visos ukinin- 
kistės. 

Arthur C. Luedrr, 
40 X. Dearborn St.. Cbicago, 111. 

MAINYTI — SPECIALIŠKAS 
BARGANS. 

ijo akerių netoli Nekoosa. 
\\ i s.; geri namai, 65 akeriai ara- 

mos žemės, likusi dalis ganykla 
ir miškai, gera ir produktyviška Į žeme 7 karvės, pora arkliu, vi- 
sos ukininkystės mašinerijos, 
Įrankiai ri javai. Kaina tiktai 
$7000. Turiu fotografijas namų 
ir ūkės. 

Arthur C. Lueder, 
40 X. Pearborn St.. Chicago, 111. 

I 
I 

ANT PARDAVIMO — 9119 
MACKIXA\V AYENUE. 

South Chicago; dviejų pagyve-j 
nimų medinis namas'," akmens j 
fundamentas, cimentinis skiepas, į 
5 ir C) kambariais fletas; pečiais' 
šildomas. Rcndos neša $40 j mė- j 
nesi. Kaina $3000. Tinkite S<>. j 
Chicago &92nd St. karus. 

Arthur C. Lueder, 
40 X. Dearborn St.. Chicago, lllJ 

ANT PARDAVIMO — SPE- 
CTALISKAS TjARGA MAS. 

Pasitciriaukite prie 6105 3 
rarkside Avc., arti 63^! St. Va- 
žiuodami paimkitr 6^rd St. karą 
ir važiuokite iki Clearing, išlipki- 
te ant 56-tli Avc. ir eikite vieną 
b laką Į vakarus ir vieną blaką Į 
šiaurius. Kaina $4500; mokestis 
dalimis ir lengvas; medinis na- 

mas, 5 kambariai su sauliniu kam 
bariu ant pirmo floro; 4 namba- 
riai ant antro iloro. Moderniš- 
kas: pečiais šildomas. Lotas 
60x125. Namas negali buti pa- 
statytas pigiau S5000. 

Arthur C. Lueder, 
40 X. Dearborn St.. Chicago, 111. 

H, Leibo vitz 
Persikėlė iš 

1652 W. VAN BUREN 
STREET < 

į 
1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Avc. 

Jis y*"a ofise nuo 10 ry- 
.lo iki 8 vai. vakaro. 

Phone Casrd 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 0:30 iki 12; 1 iki S vnk. 
2201 W. 22i ;i IR S. LEAVITT STS. 

C1I1CAGO. ILL. 

DR. JOHN N. THORPE 
| 

| 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1C:!7 VV. 51-ma ir kamp.Marshfieldj 
Vai.: iki ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 1 

Telefonas Prospect 1157 

Phone Can.il 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujieną Name 
Vai: 9 iki 12 rvto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA PALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephono Central ?.C84 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Xain«n, Lot? ar- 
ba i'iirmą ir padirbu visokius 
Legali Skus Dokumentu?. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortį^'iu. ant 
lengvij sąlygų. 
Wf»st Šule atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Vir'um Metropolitan Str.t,* Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREIOT, 
Cor. Leavitt. * TeL c'anai 2552 

Tclephone Yards 1332 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS !R CHIfi.'JRGAS | 
Gydo visokias li;;as moterų, vaikų ir vyrų j Specialiai gydo limpančias, senas ir J 

paslaptingas vyrų lig.is 
3259 S. HALSTED ST., CHICAGOl 

IHFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 

GALVOS SKAUSMAS. 

kuogoriausia ir kuopasck- 
mingiausia gydymui pagelba 

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

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogą, galvo; 
skausmo, tuoj reik įdėti biškj 
ANOLOS į nosj, patrinti kaktą., 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kostiįo degimo krūtinėj, pečiuo- 
se. šonuose, reikia tepti skau- 
dančio. dalj kimo su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

Tel. Mehoso Park 2397. 
DR. A. I. EPŠTEIN. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
101 Broad\vay, kampas Main St., 

Alclroso Park, 111. 
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

i)r. G. M.Giaser 
TELEFONAS YARDS 687 

3140 S. MORGAN ST. kertė 33-ros 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—11) 12—2 po fiictu 

C—8 v a k. Nedėk 0—2. 
Praktikuoja jau 28 metai. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevairi 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir «:30 
iki 8:30 vak. Ne dėl. 9 Iki 12 die.14 
Namai: 2914 W. 4:? St. McKisley 26' 

Dr. M. Herzman 
Iš RUSIJOS 

Girai lietuviams žinomas per 1G met.j kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 

terų ir \aikų. pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-Tir STREET 

netoli/FNk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED STREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Į Phone Yards 2544 

DR. S. NAIK£LIS 
LIETUVIS 

1 GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halated St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:00—9:3u 

Į Town of Lake 4712 S. Ashland Avo. 
Vai.: 4:30—7:00 P. M. 

| Phone Orover 7042 

i Dr. S. Biežis 
t 

| LIETUVIS 

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
| Į 
j Ofisas: 2201 W. 22nd Street į 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas (Janai 6222 ) 

Vai: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 

[Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKlnley i:>88 

j Valandos iki 10 ryto. 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedčldieniais pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės 

I Telephone Vards 365 V, AKUŽF.RKA 1 
I I 

Mrs. A. 
Michnievvich 
IJaigubi Akušerijos ko- 
leeiją; ilęai praktika- 
vusi l'eunsilvanijoa 
hospitalės^ Pa?ekmin 
gal pat* rnauja prie 
gimdymo. Duoda roili 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
8113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 
rsuo 6 iki 9 ryto r 7 iki včlai vakaro 

jl'liones: Yards 155—5.U 
iResi'Jence Plmne Drovcr 7781 

F.A. JOZAPA1T5S, R.Ph. 
DRUG STORE APTIEKA 
Pildome visokius roceptus 

13601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Phone Boulevard -ir.u. 

Dr. A. J. Karalių 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: S iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicagc, 111. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja j* ^ 0LJ 
verte, ir Lainvės BontiBus pilna piuigiue verte. —' -'Vll 

E'n-sf9-!1 j- G. sackheim & co 
TJtaruinkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEB AVENŲE, Ir Subatomis 0—9 tarp Pauina Ir Wood 
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