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Pramoninis Neramumas 
Šveduose Neapsistoja. 

Ukrainų Laikraščiai Spėja bolševi- 

kų kireivijų pralaimę. 
PRAMONINIS NERAMU- i 

MAS ŠVEDUOSE 
NEAPSISTOJA. 

Stockholm, vasario 13 (l. — 

Pramoninis neramuvmas Šveduo- 
se sparčiai auga nuo metalo dar- 

• bininkų streiko pradžios ir žada 

virsti politiniu klausimu, verian- 
čiu j dideles painevas. Socialde- 

mokratų .partija, priversta užimti- 
aiškią poziciją vienbalsiai pritarė j 
darbininkų reikalavimui tos pa- 
čios mokesties už aštuonių va- 

landų dieną, ką jie gaudavo už 

devynių valandų darbą. 
Socialdemokratai vedami lljal- 

maro Brantingo rengiasi statyti 
\ isa savo ipartijos svarbumą prieš 
stiprią švedų darbdavių daugi- 
ją, kuri apskelbė uždarybą (lo- 
kautą1 ir ligšiol priešinasi darbi- 

ninkų alginiain programui. 

Liepia palaikyti pragyvenimo 
iNorm?. •' 

..Nors Branting buvo labai kri- 

tikuojamas už jo il^ąt tylėjimą, 
bet dabar jis ntošvietė savo pozi- 
cija, ktiotvirčiausiais žodžiais iš- 

reikšdamas savo viltį, kad strei- 
kas turės buti laimėtas. Kalbėda- 

mas socialdemokratų kongrese 
jis pasakė: 

'"Vidui šitcs milžiniškos kovos, 
.apimančios švedu darbdaviu drau 

gijos nuvertimą 100.000 darbinin- 

ku, mes išreiškiame kuokarščiau- 

sią užuojautą kovojantiems dar- 
bininkams ir tikimės, kad jų tei- 

singi reikalavimai gaus viršų. Di- 

dysis visuomeninis žingsnis, pa- 
darytas priėmimu aštuonių va- 

^ landų dienos neprivalo buti per 
karnas darbininkų ^pragyvenimo 
normos mažinimu. Mes raginame 
visą švedų darbininkų klesą sma- 

giat paremti savo draugus." 
Yra manoma, kad šitas švedų 

{žymaus liberalų diplomato atsi- 
nešimas labai atsilieps j dabar j 
laikomas tarpininkystės konfe-i 

rencijas. Paskutiniai pasiulinimai. 
matomai, randa pritarimą iš abie- 

jų pusių, bet del daugiau kaip 
mėnesio nedarbo, kaikurie darbi- 
ninkai, ypatingai tie jaunųjų so- 

cialistų, kurie palinkę tuoj aus 

užvesti draugingu? santikius su 

sovietine Rusija, darosi nesuval- 
domais. 

Nėra jokio versmo iš streikinin- 
ku pūsis. 

Kelis kartus nesenai po susi-; 

rinkimų buvo daromos demost-i 
racijos, bet policija suvaldė mi- 

nias ibe sunkenybės. Demonstra- 

cijas prieš valdžią darė keli ra- 

dikalai. Juos papeikė net streiki- 

ninkai, kurie tuomi parodė, kad 

jie 'priešinai spėkos vartojimui. 

UKRAINŲ LAIKRAŠČIAI 
SPĖJA BOLŠEVIKU KA- 

REIVIJŲ PRALAIMĘ. 
Vienna, vasario 7 <i., per Pary- 

žių, vasario 13 d. — Pagal ukrai- 

nŲ leikrasčius išeina, kad didėji 
bolševiky kąviutr.enė Ukrainoje i 

^alt pralaimėti. 'Jkrainos kaimie- 
čia i. kurie padaro 80 nuoš. gy- 
ventoji], no:; patys valdyti žeme, 1 

o ne 'bendrai ir todėl jie nenori; 
atėjuruj. J11 pasipriešinimas ne- į 
leido turėti pasisekimo gen. De- 
nikinui ir tas pats pasipriešini- 
mas neduosiąs pasisekimo bolše- 
viku kareivijoms. Jau dabar esą 

30,000 ukrainiečių kaimiečiu su- 

siorganizavusių prieš bolševikus, 
tik jiems trūksta ginklų. 

SUFRAGISTĖS TRUKš- 
MINGAI ATIDARĖ 
KONFERENCIJĄ. 

Chicago, 111., vasario 14 d. — 

Vakar po ,pietų C'ongress vicš'bt1- 

tyj Šalies Moterų Balsavimo Tei- 

siu draugija atidatė posėdį tris- 
dešimts pirmos konvencijos. 

2,000 delegačių kiekviena su hir- 

'bynė kėlė triukšmą per pusę va- 

landos. Tik penkios valstijos li- 

ko. kurios dar nepripažino mo- 

terims balsavimo teisės ir tiki- 
masi, kad tos taipgi pripažins 
jas, ir tas padaro didelį džiaugs- 
mą tomis, kurios ■pašventė daug 
darbo išgavimui šito pripažini- 
mo. 

DAR 350,000 PRISIDEDA 
PRIE GRUMOJANČIU » 

GELŽKELIŲ STREIKO. 

New York, vasario t2 »1. —1 

(iei'žkeiiu brolijos vicepreziden-j 
tas George Estey šiandien pasa- 
kė, kad šita organizacija turinti 

daugiau kaiįp 350,000 narių, turės, 

streikuoti, jei paliepimas strei- 
kuoti kelių užlaikymo brolijos 
300,000 narių ineis galėn vas.17 d. 

AMERIKOS IR MEKSI- 
KOS VERTEIVIŲ 

KONVENCIJA. 

Mexico Miestas, vas. 12 d. — 

Šičia kasyklų mokykloje dabar 

vra laikoma pirmutinė Suv. Val- 

Istijų ir Meksikos ptklybos kon-' 
! ferencija šitų dviejų respublikų j įistorijoje. Iš Suv. Valstijų suva- 

žiavo 140 delegatų, tarp jų 15 iš 

jChicagos. Amerikiečiai buvę pri- 
imti 9h.n dideliu' mandagumu ir 
matomu draugiškumu. 

NAUJAS PAREIKALAVI- 
MAS KAIZERIO. 

Londonas, vasario 13 cl. — 

F.vening Standard šiandien rašo. 
kad nauja talkininkų nota Olan- 

dijai kris del išdavimo biuvusio 
kaizerio' Viliaus bus pasiųsta ry- 

toj. 
Laikraštis' sako, kad notoje la- 

bai prašoma Olandijos valdžios 

nedaryti didesnių slimkenybilj Eu 

ropoję prisilaikymu teisės duoti 

prieglaudą žmogui, kuris yra 
skaitomas kaltininku visų dabar- 

tinių pasaulio sunkenybių. 

A„a. Chicagoje ir 
Wl8S" Apielinkeje. — 

Šiandien išd'-tiics apsiniaukęs ir 

daug šalčiau; nedėlioj gražu ir 

sakiau, bet po pirtu šilčiau. ■ 

Saulėtekis, 6.46 vaL ryto; 
Saulėleidis, 5.22 vai. v ak. 

Nepritaria mažųjų j 
tautų nepriklauso-; 

mybei. ! 
i 

Delei Valstybės sekretoriaus' 
atsisakymo pripažinti lietuviu 

nepriklausom vby "The 'lloston į 
Herald" už yas. u <1. arjjumen-' 
ttioja .sekančiai: 

"Sekretoriaus Lansingo nota 

atsisakanti pripažinti Lietuvių 
Respubliką nukelia vieną svar- 

biausiu klausimų, kurie kilo po 
Rusijos sugriuvimui. Ar tos že- 

mės, kurios taip ilgai laikėsi krū- 

voj po carvbe. turi atsiskirti nuo 

motininio krašto kaipo* atskiros 

valstybės, ar jos turi "apsisjirys- 
ti" po kokia didesne sistema, kuri 
palaikytų pirmesniųją Rusiją 
maždaug čielybeje ? Jau dabar 
nuo penkiolikos iki dvidešimties 
kadaise buvusios imperijos daliu, 

tarp kuriu yra Rstonija. Lietu- 
va. Livonrja,'Ukraina., (irn/.ija ir. 
vakarinė Karę-lija, apsiskelbė 
"ticpriklauso^iomis respubliko,- 
mis" ir didesnė "amerikie.jiff 
nuomonės dalis yra prielanki 
tam. kaip atrodo, ''naujos laisvės 

gimimui."' Bet noras pavergti Ru 

siją i eilę savivaklybinių ir ne- 

silaikančiu administracijų turi tu- 

lus aiškius nepatogumus. 
"Vienas pasipriešinimas tam 

yra tas, kad, soycty.bė "nori" — 

ir perdaug r.ori — suteikti 'uo- 

•plaėiauvsią įeiksme tautybės prin- 
cipui tose šalyse, kurios dar nėra 

jos valioje." Žinoma, bolševikai | 
yra labai priešingi tam principui 
teorijoje ir praktikoje, bet sulig 
Macliiavilio tėze "Divicle et im- 

pera" jie nori jTf\sinaudoti juo- 
platinimiū '"raudonųjų" viešpata- 
vimo visoje Rusijos teritorijoje. 
Kita gi draugė "laisvųjų respub- 
likų,'' Vokietija, net dabar tai-r 
kosi surasti jų konkurencijoje ir 

pasidalinimuose budus pirma eKO 

nominei. antgaio politinei vergy- 
bai uždėti ant visų žmonių. Yra 

Į istorinė priežastis oficialiam pri- 
pažinimui, kuris buvo suteiktas 
lenkams ir suominius; jokio olo- 
go negali atsitikti Rusijai iš pu- 
sės šitų stiprių kaimynų josios 
vakariniame ir šiauriniame pa- 
sieniuose. 

"}>ct su kitomis respublikomis 
'yra kita., dalykas ir jos atsiskir- 
!damos nuo Rusijos žemės grei- 
Įčiau ne tik nieko nelaimėjo, o 

'dar daug praras. Admirolas Kol- 
cakas, DenikiiSas ir Judeničas 
kartu kartus prižadėjo 'joms kuo- 
plačiausią savivaldybę. Ypatin- 
gai svarbu yra tas, kad nereikia 
jos drąsinti prie Rusijos likimo 
nustatymo išauigšto, kuomet R'iv- 

sijos ateitis taip aiškiai yra tve- 
riama. Sekretoriuos Lanšing, atsi- 
sakydamas išpildyti Lietuvių 
Tautinės TarVbo? troškimą, už- 
rišo tą klausimą pataninin maz- j 
gan. Padaviminiai užjausdamas 
tautiriams "priklausomųjų tautų 
troškimams, "kaip ir kad užjau- 
čia Suv. Valstijų valdžia, vienok 
jis pasako tarybai, kad "yra ma- 

noma, jog butų neišnianinga ir 

neteisinga pakenkti rusų kaipo 
visybės vienybės principui pirma 
įsisteigimo tvarkios ir konstituci- 
nės valdžios Rusijoje." Ir kaip 
tik dcl tos priežasties jis palie- 
ka "''kitas tautas'' "busimam su- 

tvarkymui sautikių, kurie bus 
tarp jų ir naujos rusų valdžios." 

Lietuva■ Vargo Vargus 
Ją Galima IšliuosuoH 

Perkant Lietuvos 
■■■■■ Bonus. 

JONAS VILEIŠIS 
Lietuvos Finansinės Misijos, Pirmininkas ir 

Lietuvos*Atstovas Su>vienvfose Valstijose. 

CHICAGOS LIETUVIAI SVEIKINA LIE- 
TUVOS VALSTYBĖS PASIUNTINIUS 
IR KARTU PASIŽADA DOSNIA RANKA 
REMTI SAVO TĖVYNE PINIGIŠKAI, 
SUTEIKIANT JAI PRIDERANČIĄ LIE- 
TUVOS LAISVfiS PASKOLOS DALI. 

Grūmoja Šaudymu Anglijos 
Laivams. 

Konstantinopolis, vasario 13 ■ 

d. — Gen. l'berovič, 28 metų 
amžaus bolševikų vadas Odesoje 
pagrūmojo anglų kar'.aiviams j 
šaudimu, jei per tris dienas jie 
neapleis uosto. 

Odesoje ramu. Sankrovos at-' 
daros ir žmones laisvai vaikščio- 
ja. 

j 
Paėmė 3,200 Belaisvių. 

Londonas, vasario 13 d. — Re-1 
|vieliniame pranešime i. Maskvos 
I šiandien sakoma, kad bolševikai 
Odesoje paėmė 3 generolus. 200 

afieierių, 3.000 kareivių, 100 ka- 
nuolių, 4 šarvuotus traukinius ir 
didelės daugybes medžiagos. 

KANADA PROTESTUOJA 
NUSTOJUS BALSO 

I LYGOJ. 

Ottawa, vasario 13 d. Kanada 

padavė Anglijai notą, kurioje ji 
pasipriešina visokiai permainai 
tautų lygos sutarties, kuri nelei- 
džia Kanadai buti lygos nare ir 
turėti bal*~k susirinkime. 

ROOT PAKVIESTAS PA- 
GELBĖTI PADĖTI PA- 

MATĄ LYGAI. 

Londonas, vasario 13 d. — 

Eliliu Root tapo pakviestas buti 
nariu tarptautinio komiteto pri- 
rengimui pienų pastovaus -tarp- 
tautinio teisingumo teismo kon-l 

'stitucijai. i 

JAPONAI NUŽUDĖ 90 
NUOŠ. VAIZBOS 

CHINUOSE. 

San Francisco, vasario 13 d.— j 
•Chinij visuotino vaizbos buto <le- j legatas šalies užsienio vaizbos 

konferencijon, kuri bus laikoma 
čia geguž»j, Mohan T. Y. Zi iš 
Šanchajaus, sako. kad nuo geg. 
mėn. kada chinai pradėjo boiko- 
tuoti japonų prekes. Japonija nu- 

žudė 90 nuoš. savo vaizbos Chi- 
nuose. 

DIDELES STREIKAS 
TOKIOJ. 

Tokio, vasario 5 d. Trylika t v. k s 

tančivj darbininkų valdžios gele- 
žies liejykloj čia šįryt metė dar- 
bą, nedavę jokios žinios. 

DARIS 8 NUOŠ. ALU 
APTIEKOMS 

Amsterdam, X. Y., vasario 13 
d. — P)0\vler bravoras, buvęs už- 

darytas šalies prevartinės blai- 

vybės aktu, panedėlvj vėl pradės 
daryti člių ir alų turintį 8 nuoš. 
alkoholio. Bravoro atidarymas 
j vyks po federalės valdžios pa- 

tvarkymui, kad aptiekintnkai ga- 
li pardavinėti alų paigal gydyto- 
jo receptą. Pirmutinis alus tu- 

rės 8 nuoš. alkoholio, tai yra, bus 
beveik dvigubai stipresnis kaip 
prieš karę. Tik vienam apygar- 
doje bus leista pardavinėti alus. 

Chicagos žinios. 
I 
LIETUVOS MISIjUS PRIBU-', 
VIMAS IR TOS SUTIKIMAS. 

Lietuvos Misija — a d v. J. Vi- 
( 

leisis, majoras P. Žadeikis ir. 
kun. J. Žilius pribus Chicagcm iš 
Detroit rytoj — vas. 15 (!., 8:25 
vai. rytmečio, — Illinois Central 

(Michigan Central) stotin — 

kampas 12 St. ir Michigan A ve. 

Iš stoties Lietuvos pasiuntiniai 
bus lydimi su didžiausia ; <kilmc 

Į Blackstone vie.šbutj Sutikime 

Misijos flalyvaus taipgi miesto 
atstovas. 

'Pirmiausiai mariuos policistų. 
būrys; paskiau seks benas, o 

loliaus 500 kare*vių; galop — 

automobiluose važiuos Misijos 
Nariai ir priėmimo Komiteto na- 

riai. Sale automobiliu eis tam 

tikra sargyba. 
Keikia pastebėti, kad visi <la- 

lvvauiantieii toje Misijos prie- 
'ifiiiuu -įMunuėje bus nuimti kru- 
tančiuose* paveiksimoje; taipgi' 
bus imami kratantieji paveikslai 
8 Regiment Armory salėje (2 
vai. -po piety), kur susirinks <li-* 
džiaus'os žmonių minios. 

Taigi. visi. kurie yra pasiry- 
žo dalyvauti Misijos sutikime, 
turi susirinkti prie Illinois Cent- 
ral (Mieli. C.) stoties ne vėliaus 
8 vai. rvtm. 

Popietinėje iškilmėje kalbės 
Lietuvos Pasiuntiniai, valstijos ir 

miesto atstovai, senatorius ir tei- 

sėjas. 
Misijos Priėmimo Komiteto pir 

mininku vra <p. Jonas I. Bagdžiu- 
nas. 

BANKIETAS LIETUVOS MI- 

SIJOS 

pasveikinimui ir pagerbimui atsi 
bus nedėlios vakare, vasario 15 
d.. Auditoriumi Hotel'yje —Con- 

gress & Michiga-n A ve. Tai bus 
labai iškilmingas pokilis. Han- 
kieto salė yra labai didele. — 

taigi butu puiku, kad jon prisi- 
rinktų kuodaugiausiai žmonių. 
Bilietus bankietati galima dar 

nusipirkti šiandien. Nors ant bi- 
lietu pažymėta, kad bankietas 
atsibus Hamilton Klube, bet jie 
bus geri ir į Auditorium, ka- 

dangi vas. 12 liko nutarta per- 
mainyti bankicto vietą. 

Bankiete kalbės Lietuvos Misi 

jos narini ir visa eilė kitų kal- 

'bėtojų. 
Muzikos programą išpildys: 
Mišrus "Birutės*' choras ir so- 

listai: M. Rakauskaitė, Sol. Sta- 

niuvliutė, Ona Pocienė. M. Janu- 
šauskienė, Kaz. Sarpalius. Muzi- 
kos programą ves komp. St. Šim- 
kus. 

Vakaro vedėju bus p. J. T. 
Elias. 

Bankietas prasidės 8 vai. vak. 
1 

DŽIAVGSMO VALANDA 
ARTINASI. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventė čia pat. Ar jau visi prisi- 
rengę prie iškilmės-apvaikščioji- 
mo? Mokėkime tinkamai vertinti 

tą Šventę, nes ji Lietuvai daug 
kainuoja. Bukime dėkingi savo 

Tėvynei už tą Jo* nuopelną. Pa- 

rodykime prakilnios ištikimas, 
pilnos Tėvynės meilės širdis Lie 
tuvai ir Jos Valdžiai iškilmingai 
apvaikščiodami Nepriklausomy- 
bes Šventę. 

Didžiajame "'Mildos" teatre tą 
dieną, vasario t6, rengiama ap- 

vaikščiojimas iškilmės. Bus vai- 
dinta komp. St. Šimkaus muzi- 
kalė drama "Išeivis": ten atsi- 
lankys Lietuvos Misija. Ot, čia 
mušu ;isų liepsnojančios Tėvy- 
nės meile širdys turėtų but su- 

sivienijusios. 

Vakaro rengimo Komitetas 

praneša, kad jau labai daug iš- 

parduota bilietų; taipgi pranešta, 
kad vakaran esą pasiryžę atsi- 
lankyti keli šimtai lietuvių ka- 

reivių. Tfci-gi. norintieji patekti 
j lietuvių teatrą ant Lietuvių Tau 
tos šventės paskubinkite Įsigyti 
bilietus — juos galima gauti: 

1). "Lietuvos*' Ked., 3253 So. 
Morgan Št. 

2). F. M. Šatkauskas, 3423 So. 
Halsted St. 

3). J. Martinkus. 3324 S. Halsted 
Street. 

4). F. Jozapaitis (Apt.), 3601 S. 
Halsted St. 

5). A. Kartams (Apt.), 3201 S. 
Halsted St. 

LAISVOS LIETUVOS 
PILIEČIAI. 

Padailinkime savo namus ir 
lietuviškų draugi jų-kliubų-kuopų 
sėdybas tautinėn.o Lietuvos vė- 
liavomis Lietuvos Nepriklauso- 
mybės $ventėje — vasario 16 d. 

•.Vp vaikščiok i m e Tautos Svenn 
gražiai ir iškilmingai!. 

li est Sidc. 
Iš šalies žiūrint, tarytum, \vestsar 

dieėiai visai ir nesirūpina pardavi- 
nėjimu Lietuvos Laisvės Bonų, kuo 
met kitos kolonijos jau spėjo nupirk 
U net už keliolika tūkstančių dola- 
nu. Tai džiuginanti pirmieji žie- 
dai. 

liet \vest si.lės lietuviai nepasi- 
duos nei truputi numažinti savo jau 
nuo senai užtarnautą garbę atsižy- 
mėjusiu (luosnunua. 

Št:ii vasario S d. Lietuvos l'ki- 
nir.feo draugija nutarė nupirkti Lie- 
tuvos Laisvės llonų už visą $1.000 
dolarių. Reikia pažymėti, kad skai- 
čium narių ir piniginiai ši draugija 
neturtinga, bet Lietuvos labui ii 
dirba, anot žmonių pasakos, "visoms 
•keturioms." ( iarbė tokiai draugijai 
ir j- s nariams! Kitos draugijos taip 
gi paseks pėdomis Lietuvos l'kt- 
ninko Draugijos. 

\Yest sitlC's Draugijų Taryba stro 

piai rengiasi darban ir ntn ateinan- 
čios savaitės pradės savo ".Irivo." 

Todėl visi bukime prisirengę su- 

teikti Lietuvai duonos pirkdami 
llonus. llskitla pas. 

.. Draugystė Šv. Vincento Fere- 
rcušo laikė savo susirinkimą va- 

sario 8 d. Apsvarsčius draugijos 
reikalus, neužmiršta ir Lietuvos 
reikalai. \ors draugija ir netur- 

tinga. vienok pasiteugė nupirkti 
L. L. I\ Bonu už $200. apmai- 
nant ant Amerikos Liberty Boti- 
dsų. Draugija prižadėjo pirkt 
ir daugiau, jei tik jos iždas pa- 
didės. 

(įrašus pavyzdys kitoms drau- 
gijoms. Sąnarys. 

KAREIVIŲ ATYTAI. 
Broliai, Kareiviai! Iškilmin- 

gam pasitikimui Lietuvos Misi- 
jos ir atidavimui militariškos 

Jai garbės malonėkite atsilanky- 
ti. ant Illinois Central, Stoties. 
I2tli St. ir Michigan A ve-, nedė- 

lioj, vasario 15 d.. 7:30 vai. ryto 
"Sharp." 

S. A. L. K. Valdyba. 
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LIETUVOS MISIJA CHICAGOJE. 

Rytoj Chicagon pribuna Lietuvos Fi- 
nansinė Misija, kurion ineina: aclv. Jonas 
Vileišis, majoras Povilas Žadeikis ir kun. 
Jonas Žilius. Misijos priešakyje, stovi aclv. 
Jonas Vileišis, kuris nuo vasario 15 d. pra- 
dės eiti pareigas Lietuvos Atstovo Suvieny- j 
tose Valstijose. 

Chie?»gos lietuviai yra pasirengę iškil- 
mingai sutikti tuos garbius svečius — pir- 
miausiai pribuvus jiems stotin, o vėli?us 
8 Infantry Armory salėje, ir Auditorium 
viešbutyje jų pribuvimo dienoje, o vasario j 
16 d. — Peoples teatre (Town of Lake) ir j 
"Mildos" teatre, kur bus apvaikščiojama 
Lietuvos nepriklausomybės Šventė 

Didžiojoje Chicagoje Lietuvos Misija 
pasiliks 4-5 dienas. — Kiekvienas lietuvis-! 
tėvynainis, kupinas gerų n<į>rų ir vilties lin-i 
kui Lietuvos ir lietuvių tautos, jausis dau-i 
giausiai patenkintu, kada jis pamatys Lais-į 
vos Nepriklausomos Lietuvos Pasiuntinius, 
kada jis išgirs tėvynainiškus jų pasveikini- j 
mus ir velijimus. 

Chicago — tai didžiausia lietuvių ko-i 
lonija Amer'koje, — čia, kaip skelbiamai 
lietuvių randasi apie f-0 tuksta čių. Taigi 
Lietuvos Pasiuntiniai turi sutikti Chicagoje 
iškilmingiausią priėmimu ir pagerbimą.— j 
Pirmiau pastebėjome, kad kiekvienam chi-j 
cagieeiui (apart ''atskalūnų") bus brangu,; 
taip sakar.t, pasisveikinti su savo tėvynės1 
Atstovais ir priderančiai juos pagerbti.— j Nėra abejonės, kad geriausias pagerbimas. 
—tai parėmimas tų troškimų ir siekių, ku- 
riais vadovaudamasi Lietuvos Misija va- 

žiavo Amerikon jt, galop, Chicagon. 
Giliausiu troškimu Lietuvos pasiunti- 

nių, o taipgi ir visų musų, yra, kad Lietuva, 
greit atsistotų kitų valstijų eilėje kaipo 
laigva ir nepriklausoma vienutė. Bet, už- 
tikrinimui tos laisvės reikalinga, taip sa- 

kant, užsuK'ci ir palaikyti veikmėje visą" 
valstijinį mechanizmą, apsaugojant jį nuo' 
trukdymų iš šalies. O tai atsiekti galima 
tft turint reikalingą sumą pinigų. Mes ži-| 
nome. kad didžiausias Lietuvos reikalas—1 
tai pinigų reikalas. 

Lietuvos valdžia, siųsdama Amerikon! 
Pasiuntinius, atsikreipė į Amerikos lietu-! 
vius su prašymu — suteikti Lietuvai pa- 
skolą, pastebint, kad visa viltis tinkamam1 
išrišimui piniginio klausimo Lietuvoįe —! 

tai Amerikos lietuviuose. — Todėl, jei 

chicagiečiai ištikrųjų nori pasirodyti tik-' 
rais Lietuvos vaikais, ir jeigu jie nori pri-l 
derančiai pagerbti Lietuvos Pasiuntinius, 
tai tegul bagyje tų kelių dienų išpildo di- 
džiąją paskirtos Chicagai "kvotos" pusę.— 
Tuomet Lietuvos Misija, atsisveikindama 
su chicagieči#is, j .ustųsi kuogeriausiai; tuo 
met Chicagos lietuviai užsipelnytų pagarbą 
ir padėką netik nuo Misijos narių, bet ir 
nuo Lietuvos valdžios ir, pagaliaus nuo Lie- 
tuvių Tautos. 

Juk jei Waterburio lietuviai viena die- 
įna sudėjo Misijai grynais pinigus 42,000 
dol., tai Chicagos lietuviai per 4-o dienas 
turėtų sudėti bent apie 600,000 dolarių. Ir 
reikia tikėties, kad chicagiečiai parodys sa 
vo galybę, prakilnumą ir tėvynišką meilę. 

Chicagiečiai, pasistengkite kuogeriau-' 
siai sutikti ir pasveikinti Lietuvos Pasiun- 
tinius! Stokite visi Lietuvos paliuosuotojų 
ir drutintojų eilėsna... 

Lai gyvuoja Laisva-Nepriklausoma Lie- 
ta va! 

; Lai gyvuoja Lietuvos Pasiuntiniai!... 
! 

I 
FRANCUZŲ "DEMOKRATINGUMAS". ] 

1 

Francuzai, kovodami prieš Centrales 
i valstijas skelbė, kad jie koįvoja už paliuo- 
saivimą iš-po vokiečiu "jungo" Elzas Lo- 
Itaringijos, ką vokiečiai buvę atplėšę-pavo- 
gę nuo Francuzijos 1871 m., o taipgi už ap 
saugojimą laisvės ir demokratybės princi- 
pų Europoje ir kartu visame pasaulyje.— 
Ir pasaulis pilnai tikėjo francuzų prakilnu- 
mui ir teisingiems jų siekiams — mat, Fran- 
cuzija yra skaitoma kaipo politinės laisvės 
nešėja ir, abelnai, laisvės principų atvaiz- 
dintoja. 

Bet... pasaulis apsivylė, ypač apsivylė 
mažosios tuatos. Mes gerai žinome, kaip 
francuzai rėmė imperialistinę Lenkijos val- 
džią, suteikiant lenkams ginklus ir amuni- 
ciją, kuomi lenkai kovojo prieš kaimyniš- 
kas tautas, kartu ir prieš lietuvius. 

Iš kitos pusės, francuzai uždėjo savo' 
I "globą" ant tų teritorijų, kur dižiuma gy-i 
įventojų yra vokiečiai, kurie visai nenori jų 
"globos". Francuzai rėmė taipgi tokius 
monarchistus ir mažųjų tautų slėgė jus, kaip 
Judenič, Denikin, Kolčak; Semenov. 

Negana dar ir to. — Francuzai nori 
i užgrobti, arba, kaip jie sako, paimti "glo- 
bon", Siriją — su miestais: Damaskus, 
Alekandretta ir BeyV«at. Skaitytojas gali 
pamanyti, kad Sirijos gyventojai pageidau- 
ja francuzų "globos".— Tikrenybėje" yra 
kaip tik priešingai,—turkai arabai stvi griež 
tai prieš tą užmetąmą francuzų "globą".— 
Jie nepageidauja nei anglų, nei francuzų, 
nei kokioš nors kitos tautos globos—jie no- 
ri arba ingyti nepriklausomybę arba pa- 
silikti prie Turkijos. V:. H. r? '*■ ■' '■ .v — 

Tečiaus francuzai. panašiai anglams, 
visai nekreipia domos į tai, kaip kuri ma- 

žųjų tautų pageidauja njlemti savo atei- 
tį, — jie vadovaujasi išimtinai tik savais 
interesais, sava nauda, savais išrokavimais, 
panaudojant prievartą po "globos''* skrais- 
te. — Aiškus dalykas, kad jei Sirijos gy- 
ventojai užmetimui tokios "globos" pasi- 
priešintų, tai francuzai karine spėka juos; 
numalšintų, apšaukiant sukilėliais bolše- 
vikais ar anarchistais. Juk taip elgiasi 
francuzų draugai anglai su egyptieeiais 
ir Azijos teritorijų gyventojais. 

Taigi ir dabar spėka pasilieka teisybe. 

Pastabos- 
išvados. 

Žymaus ekonomininko ir 
finansų žinovo J. Lawrence 
Laughlin'o nuomone taikos 
sutartis ekonominiu žvilgs- 
niu yra farsas. Vokietija at 
rodo subankrutijusia. Aus- 
trija suskaldyta ir neturi 
paramos savo finansinei sis- 
temai. Taigi neatrodo, kad 
šitos šalys galėtų užmokėti 
iš jų laukiamą atlyginimą. 

Prancūzija ir Italija taipgi 
turi daug darbo padaryti, iki 
jos galės sugrįžti į normalę 
padėtį. Jos turės ilgą lai- 
ką dirbti be atlyginimo ir 
prie gabiausio finansinio 
reikalų vedimo. 

| Dabartinis Anglijos ir Eu- 
į ropos šalių pinigų ver- 

tės * puolimas — kaip 
i jis sako, — yra vir- 
šutinis pavojingas ir giliai 
įsisėdusios padėties ženklas. 
Bet šita padėtis turinti sa- 

vyje atsteigimo elementus. 
Europos pinigų puolimui 

jis mato dvi priežasti: Vie-I 
na, europinės šalys išveža | 
iš Amerikos daiktų beveik 
dvigubai tiek, ar daugiau, 
kaip Amerika iš jų parsive- 
ža, tai jos pasilieka skolingo 
mis ir todėl jų pinigai Ame- 
rikoje nupuolę tiek, kad 
joms visai neapsimoka vėž- 

lį ti iš Amerikos daiktų; antra 
priežastimi esą tas, kad kiek 
viena Europos šalis (didž. 
karėj nupuldė pinigų vertę, 
neš popieriniai pinigai turi1 
vertę tik tąsyk, kada juos 
galima išmainyti ant aukso. 

Jo vaistu šitame dalyke 
yra sukelti tbms šalims pa- 
skolas ir te$ul jų žmonės 
jas išperka. Kitokio išėji- 
mo jis nemato. Amerika ne 

gali joms padėti. Taikos 
sutartis ekonominiai neišpil- 
doma.— 

Rabins Jiidah Magnes, 
garsus New Yorko kalbėto- 
jas, kalbėdamas aną dieną 
nosiniame susirinkime, su- 

šauktame organizacijos 
American Freedom Foun- 
dation prieš deportavimus, 
kratas ir varžymą žodžio ir 

j susirinkimų laisvės pasakė: 
"Sena ir garbinga Ameri- 

ka išleido savo pirmutinį at- 
sišaukimą į pasaulį nepri- 
klausomybės paskelbime. Ji 
t'.virtino, kad žmonės turi 
teisę permainyti, ar panai- 
kinti esančias valdžias ir jų 
vietoje įsteigti npujas. 

'"Pamatinės permainos pa 
šaulyje šiandien tiek-pat rei 

JONAS VILEIŠIS. 
Toli nuo didesnių miestų ir mies-' 

telių, taip miškų ir giriu, ant der- 
lingos keturkampės plokšties neži- 
nia kuomet įsikūrė 'Medinių so- 

džius. n Čion įsitaisė gyventi, bau-1 
džiavai pranykus, dvidešimts uki-' 
t.inkų ga$padorių, o tarp jų ir gavę 

! 

po pilny dubą du broliu Vincas ir 
Amupras Vileišiai. Abudu pasistatė 
perils triobesius, abudu pavyzdin- 
gai vedė savo ukį ir veždami tai 
javus, tai linus, tai obuolius į to- 
1 viną Rygą už 18 mylių mokėjo 
sutaupyti ganėtinai skatiko. Anu- 
pras Vileišis (dėdė dabartinių Vi- 
leišių), turėdamas vos vieną dukre- 

lę. dėjo savo sutaupytą skatiką į 
naujai atidengtu buvusio pono Pu- 
rino banką, kur paskui žuvo jo pi- 
nigai. 

Vincentas Vileišis, dabartinių Vi- 
leišiu tėvelis, turėjęs jau keletą sū- 

nų, galbūt 'kokio kunigo paskatin- 
tas vyriausiujj sunų Petrą išvežė į 
Panevėžį gomnazijoir, o kuomet ten 

per lenkmetj gimnazija buvo užda- 
ryta, išgabeno jį į Šaulius gimnazi- 
jom įsikabinęs ten šiek-tiek mokslo, 
brolis Petras, tapęs paskui inžinie- 
rių ir uoliu tautos darbininku, jau 
nuo 'ketvirtos klasės mokėjo ant sa- 

vo kojų atsistoti, o kas svarbiausia 
— mokėjo sužadinti ir ištraukti 
moksfcn, jau kitus bepriaugančius 
brolius, būtent brolj Antaną, kursai 
paliko daktaru, ir brolį Juozą, kur- 
sai, turėdams jau 16 metų, metęs 
buvo rugius bepjovęs ir pėsčias iš- 
keliavo prie brolio Petro mokytis ir 
tiek parodė energijos, jog Dinabur- 
ge įsiveržė gimnazijon ir, pabaigęs 
ten šešias kliasas, įstojo Kaune se- 

minarijai, gi paskui, tėveliams ant 

džiaugsmo, patapo kunigu; bet vos 

vienus metelius pabuvęs Skapiškiu 
paraipijoj pasimirė. 

Kuomet Jonas gimė sausio 3 d. 
1872 m., jo brolis Petrts jau buvo 

bebaigęs universitetą, kiti broliai 
jau mokinosi, bet ir Jonui, kaip šei- 

mynoj jauniausiam, neliko lemta 
ilgai bandos ganyti ir jau 9 metais 
amžiaus tapo išvežtas į Šaulius, kad 
ruoštis gimnazijon. Iš paprastos 
ūkininko grįčios jis buvo, jau ket- 

virtas, kursai pradėjo eiti i mokslus. 
Visas tame nuopelnas — tai brolio 
Petro, kurisai, tėvui pasimirus, pa- 
siliko jaunesnių brolių globėju ir 
auklėtoju. 

Saulių gimnazijoj Jonui te;ko bū- 
ti 1887-1892 m. Tais laikais tarp 
Šatvlių gimnazijos mokinių buvo 

įsivyravusi Rusijos laisvamanių in- 
teligentijos įtaką. Viešpataujant 
Rusijoj caro Aleksandro III reak- 
cija kėlė prieš save visus trokštan- 

kalingos, kaip ir tuomet, ka 
da buvo rašomas nepriklau- 
somybės apskelbimas. Po- 
litinė diktatūra turi buti pa- 
imta iš rankų mažumos, iš 
privilegijuotų kelių ir paduo 
ta į rankas didžiosioms žmo 
nių minioms". 

čius laisvės sluoksnius ir, žinoma, 
pagriebė savo įtakon ir jautriausią 
gimnazijos jaunuomenę, uimnazijos 
mokiniai turėjo savo slaptą hibliote 

ką. Mokiniai garėjosi uždrausta 

gimnazijos viršininko ir su pasimė- 
gimu skaitė raštus Nekrasovi, Na- 

dono, Šelgunovo, Makbeto, Tolsto- 

jaus, Dostojevskio, ginčijosi delei 

Pjsarevo, Mirtovo, Michailavskio 

straipsnių ir skaitytų tai Darvino, 
tai Markso, ir Engelso knygų ir 

brošiūrų, neretai jų visai nesupras- 
dami. Šios rųšies mokslo teko ir Jo- 
nui jau nuo ketvirtos klasės ragau- 
ti, o paskui per kelis metus, iki 

gimnazijos pabaigimo, būti tai šios 
bibliotekos globėju, tai ypatingu 
"švietėju" tarp savo jaunesnių drau 
gų. "Paragavę šio dvasinio peno", 
— sako Jonas Vileišis, — "mes mo- 

kiniai buvome linkę prie revoliuci- 

jinio darbo, išdalies prie socialistų, 
tačiau praktikos darbo pačiuose 

Šauliuose neradome." 
Su tuo upu nukeliavome univer-. 

sitetan, Petrapilin. Tuo laiku ir 
čion tarp studentų veržėsi dvi srovi 
— liaudininkų ir socialistų, tarp ku- 
rių ir mums toliau prisiėjo bręsti. 
Be to jau aiškiai pradėjo atsirasti 

nauja srovė — tautiškasis lietuvių 
judėjimas, į kurį mes išpradžios, 
kaipo internacionalistai, su pašai- 
pa žiūrėjome. Ilgainiui susipažino- 
me su jau esamaja lietuvių litera- 
tūra, su "Varpu" ir bent man jau 
laiškiai atsiskleidė naujo darbo dir- 

va. Veikiai tapau lietuvių studentų 
draugijos pirmininku, pradėjome 
rūpintis taisyti lietuvių vakarus, 
spektaklius, paskui jau ir patys ra- 

šyti "Varpui". Didžiai apsidžiau- 
giau pamatęs "Varpe" 1894 metais 
savo pirmąjį straipsnelį "Evoliucija 
ukininkystės Lietuvoje"', kurį pat- 
sai V. Kudirka nuo vardo redakci- 

jos buvo pagyręs. Nuo to laiko ta- 

pau jau uoliu "Varpo" platintoju 
ir siuntinėjau jaiv. vertimų, žinelių. 
Tuomet jau nutariau palikti ir ju- 
ristu. kad baigus Lietuvoje apsigy- 
venti. 

V. Kudirkai įnirus, teko man pa- 
skiau, jau universitetą baigus, ir ar- 

čiau <prie "Varpo" ir "Ūkininko" 
leidinio prisidėti, o paskui drauge 
su P. Višinskiu ir pamatus "Lie- 
tuvos Demokratų Partijos" statyti. 
Apsigyvenau Vilniuje ir dalyvavau 
visame Vilniaus atgimimo darbe, 
iš pradžios mažame būrelyje — 

"tarp dvylikos lietuvių apaštalų" — 

o paskui, didėjant ten lietuvių inte- 
ligentijai, tverdamas įviirias drau- 
gijas, darydamas vakarus, spekta- 
klius. Susilaukus spaudoj aktyviai 
dalyvavau brolio 'Petro įsteigtame 
dienraštyje "Vilniaus Žinios", ku- 
rio pasAoui teko buti per 15 mėne- 

sių redaktorium ir leidėju. Be to 
teko buti "Lietuvos Ūkininko" 
Įsteigėju, paskui "Lietuvos Žinių", 
kurių ipaskutinį numerį išleidome 
jau vokiečiams Vilnių užėmus. 

"Prieš pat vokiečiams ateisiant, 
susidarė tipas, jog lietuviams n'ega- 

Įima apleisti Vilniaus, ir toiie*. tea 

pasilikau, nors žmona su vaikučiais 
jau buvo Rusijon iškeliavus. Pasi- 

likę Vilniuje, ispradžios bandėme 

drauge su baltarusais, žydais ir^ lenkais susitverusiame Piliečių Ko- 
mitete varyti valstybinį kūrimo dar 
b;j, bet delei lenkų užgrobiamos po- 
litikos turėjome nuo to darbo pra- 
sišalinti ir jau vientik su baltgu- 
džiais ir žydais ir maža lenkų sau- 

jele buvome išleidę du Lietuvos 
Valstybės Universalu, kur reikala- 
vome laisvos nepriklausomos Lietu- 
vos. Paskui buvo išleista keletas 

atsišaukimų — "Broliai Lietuviai", 
kur smarkiai buvo nupeikiami vo- 

kiečių okupacijos valdžios darbai 
delei rekvizicijų, delei apsiėjimo su 

gyventojais. Buvo išleista ir kele- 
tas kitų lapelių, kur buvo ginama 
Lietuvos, kaipo valstybės, nepri-, 
•klausomybė. 

"Sujudo vokiečiai, pradėjo dary- l 
t i kratas ir kadangi slaptu agentų \ 
buvo nemažai tarp lietuviu, surado 
•kaltininkų. Mane ir draugą Janu- 
laitį suėmė ir laikė /l/> mėnesio ka 
Įėjime ir paskui išvežė Vokietijon 
j belaisvių liogerius. Tuo tarpu Vii 
niuje užsilikęs lietuvių būrelis varė 
savo darbą. Mums rasisekė susi- 
siekti su tuo bureliu ir juos infor- 
muoti apie vokiečių politiką Lietu- 
voje, Užgimė idėja sutverti Lietu- 
vos Tarybą. Pasisekė ir mums p^-- 
siliuosuoti iš liogerio, ir grįžti Lie-\ 
tuvon. Tapau išrinktas ir aš Valsty- 
bės Tarybon, 'kur drauge su Kai- 
riu, Biržiška ir Narutavičium su- 

darę buvome "opozicijos būrelį". 
''Vystėsi darbas. Pragyvenome 

daug svajonių. Svarbiausiu laimė- 
jimu buvo išneštoj i vasario 16 d., 
Lietuvos^ nepriklausomybė". 

Pradėjus tvertis Lietuvos val- 
džiai. Jon,.? Vileišis visur uoliai da- 
lyvauja. Antrame kabinete jis bu- v 

vo Vidaus Reikalų Ministeriu, o 

ketvirtame- — Finansų Ministeriu. 

TRUMPAI 
KALBANT 

.K'anados operuojamieji gelžke- 
liai turi apie 40,000 mylių ilgio. 

Oregono minimalė alga moterims 
dirbančioms Kantorose yra $48.00 
mėnesiui. 

Japonija paskyrė $125,000,000 
lakstybos pletouei. 

_______ 1 

Kemsas Cityje Ims statomas nait- \ 
jas viešbutis 1200 kambariui*. 25 
augšta. v 

Pušys lentoms Pietuose išsibaigs 
per dešimtį metų. 

Jurų pakraščio linija netrukus pa- 
keis savo 250 gfcrvežių kurianamų 
anglimis, garvežiais 'kurianaiuais ži- 
balu. 

Chieagos bankininkas pasakė, kail 
paskatiniai gerieji Amerikos laikai 
pagimdė su viršum 20,000 naujų 
Amerikos milijonierių. 

Mazuju Tautu Klausime. ; 
i 

Buvusios Rus»jo3 Imperijos Pasienio Tautų Šelpimo Reikalais. 

(Buvusio New Yorko valstijos i 

atstovo p. Walt«r io M Chand- 
ier io kalba pasakyta saus. j9 d., • 

1920 m. Suv. Valstijų Atstovų 
Buto |n onių ir Budų Komitecui). | 

(Tąsa). 

Nekalbant jau apie teisingumą 
estų, latvių, lietuviu, azerbaidža- 
nų ir gruzinų reikalavimo nepri- 
klausom vbės. yra pavojinga tai-j 
kiti inkams atidėlioti ilgiaus jų 
nepriklausomybėj* pripažinimą. 
Mažosios dažnai pasakė ir dabar 
sak(., kad jos kaipo valdžios, jo- 
kiu 'bučki nepasiduos bolševizmui 
ir nesilaikys su juo. I»et ką mi- 
nios gtnoriiu £ali padaryti prie 
tam tikru alplinkybių, tai sunku 
•pasakyti. Žmonės #a1i išeiti iš 
kam »> bes del talkininkų tokio 

ivilkinimo su pripažinimu jų ne-į priklausomybes* ir galbėjimui 
'jiems ir gali -patys priimti bol- i 

sevikinius metodus. Tikrasis pa-i 
vojus yra tame, kad šitų šalių! 
valdžios delei acvaken'-iamų siily- j 
gy gali buti nuverstos spėka ir į 
visose mažose valstybėlėse gali | 
išsivystyti vidujinis bolševizmas, 
i'abaltijos ir Kaukazo šalių žmo- 1 

■nės pradeda manyti, kad talki- 

įninkai nesielgia su jais kaip rei- 
kia. ar neatlygina jų ♦inka: įai už 

jų iiarsy ir pasišventimą, kuriuos 
įie 'parodė bekovodami prieš bol-' 
ševikinę valdžią Rusijoje. 

Šitų nerusų respublikų nepri- 
klausornybds pripažinimo klausi- 
mas nėra jau akademiniu, ar al- 
truistiniu. Jis in^'ijvs asmenine" 
ir savimeiliu reikšmę kiekvie-Į 
nai boteovikams priešingai pašau-, 

lio šaliai. Omskinė valdžia tapo 
sunaikinta ir Kolčako, Dcniki- 
nu ir Judeničd kareivijos sumuš- 
tus ir išblaškytos. Didysis klau- 
simas, kur] da'bar laisvos ir ap- 
šviestos pasaulio valdžios, didy- 
sis klausimas civilizacijai išrišti 
yra šitas: Kas dabar daryti Ru- 
sijoje, kad sustabdžius bolševiz- 
mo plėtojimąsi visame prsaulyje? 
Bandžius toliaus duoti pagelbą 
Kolčakui, kuris yra visiškai su- 

muštas, butu gaišinimu laiko ir 

pinigų ir didžiausia paklaida. I 

Leidus Raudonosioms Lenino ir 
Trockio kareivijoms 'užimti nar- 

sias ir pasišvientiusias Estonijos,1 
Latvijos, Lietuvos, Azerbaidžano 
ir Gruzijos respublikėles, kurios 
įnirtimai kovoja už civilizaciją ir 
mus, hutų žemiausiu nedekm^u- 
m ir didžiausia jjo'iįiue paklaida. 

Anarchija ir bolševizmas &rę- 
sia mums pas pačias musų duris 
ir musų pačių tarpe. Ne\v Yorke 
suimta tonai bolševikinės litera- 
tūros su Rities Lenino parašu, 
kuolnet kiti jos tonai tapo pa- 

skleista po respubliką. Teisiu- 

'gumo Skyriaus kratus kasdien 
atidengia mums per laikraščius 
platumą ligos ir didumą pavo- 
jaus. Nepriklausomybės Paskel- 
bimui, Suvienyti! Valstijų Konsti 
tueijai, uhiksų laisvosioms įstai- 
goms ir musų įstatymams gre- 
sia sunaikinimas. Šventa privati- 
nės nuosavybės teisė, mušu tė- 
vų tikyba, namu šventumas pra- 
nyks, jei biaurųs respublikos 
■priešų,' bolševikų tikslai išsipil- 
dys. 

Jei Amerikos'.diplomatai dabar 
susiprastų, jie tuojaus pasirupin- 
'tų apsisaugojimo įmonėmis iš 
vidaus ir iš lauko pusės. Res- 
publikos kongresas ir valstijų 
legislaturos kuogreiČiausiai iš- 
leistų tokius įstatymais. kurie 
syki ant visados padarytų galą 
maištui ir anarchijai mūsų ribo- 
se. Tąsyk respublikos preziden- 
tas ir valstijų governorai visais 
jiems prieinamais konstituciniais 
keliais energingai ir narsiai iš- 

, pildytų šituos įstatymus.' 

N epasitehkindami namin'iąis 
vaistais, Suv. Valstijų preziden- 
tas ir senatas turėtų tuojaus pri- 
pažinti nepriklausomybę visų ši- 
tų narsių nerusų respublikų, ku- 
rios pradžioje narsiai pasiprešino 
•bolševizmui ir nuo to laiko mirti- 
nai kovoja su juo. Jie turėtų ne- 

užmiršti, kad šitų mažų šalių ka- 

reivijos yra mnvsų pirmutinė mu- 

šiu liniją, kad jų kareiviai yra 
mūsų draugais ginkluose ir kad 
mūsų privalumas yra pripažinti 
juos jų didelėj kovoj už savo nc- 

nepriklausomybę ir už išlaikymą 
pasaulyje įstatymo su tvarka ir 
civilizacijos. 

Pripuolamoji dalis $150,000,000 
[sumos, kuri bus nubalsuota, pri- 
valo lniti tinkamai paskirstyta, j 
šautuvai privalo uiUi paduoti 
joms Į rankas šimtais tūkstančių, 
jei lenkams jie bųs duodami; ir 
jos turi gauti tą užuojautą ir pa- 
drąsinimą, kuriuos viena respub- 
lika skolinga kitoms pasaulio 
respublikoms. 

AŠ norėčiau intęilcti lietuvių 

amerikinės misijos vado p. J. 
į 'Vileišio memorandumą. 

(Tasai memorandumas skam- 
ba šitaip): 
Memorandumas J. Vileišio, lietu- 
vių amerikinės misijos vado. 

Ar Lenkija yra vienintele sie- 
na prieš 'bolševizmą? 

Gen. Biios pasakė į Atstovų 
Buto Įmonių ir Budų Komitetą, 
kad lenkų kariuomenė, da'bar ko 
vojanti rusų fronte, yra vienin- 
tele siena, stovinčia taip bolše- 
vikų ir Europos. 

Mes, lict'uviai nieko neturime 
prieš tai, kad lenkams duodama 
visokia galima pagalba jų ko- 
voje prieš bolševikus, bet mes 

netikin:" teisingumu pasakymo, 
kad jie yra vienintele siena, sto- 
vinčia tarp bolševizmo ir Euro- 
pos. Šitas pasakymas nėra tei- 
singas nei sulyg buvusiomis ko-į vomis su 'bolševikais, nei sulig 
dabartine ipa-dėtimi, nei sulig" ko 
kia nebūk padėtimi, kuri gali at- 
sirasti ateityje. 

Niekas kitas, o tik lietuviai su- 

[Stabdė bolševikus ir neleido 

peilis susijungti su vokiečiais spar- 
takais pernai metais atstumdami 
atgal bolševikų įsiveržimą Lietu- 

lias nuo vokiečiii ru- 

bežiaus. Tuoju laiku okupavusi 
Į Lietuvą vokiečiu kariuomenė, 
'būdama persiėmusį vokiečiu re- 

Jvoliucija. ar liuosu noru, ar už 
pinigus vieną po 'kitam atidavinė- 
nėjo Lietuvos miestus atpludu- 
sioms bolševiku govėdoitts. Vi- 
siškai revoliucijos sudemorali- 
zuotais vokiečiu kareivias negali 
ma -buvo pasitikėti, kad jie kaip 
reikia laikytųsi prieš bolševikus, 
kurie buvo beveik tikri, kad jie 
paims net Kauną. 

kurie tuomet buvo tik per 

Bet liepos mėnesio pradžioje, 
kuomet bolševikai pirmu kart\ 
i usidurė ir susirėmė su naujai ^ 

suorganizuotu lietuviu liuosnoriij 
k a ridom c ne, tai jie pamatė, kad 
jie nagalės takp lengvai pergalė- : 
t i Šitos kariuomenės pasiprieši- 
nimą nei spėka, nei papirkimu. 

(liu& daugiau.) 



kurit atvežė visiems Lietuviame pasveikinimu iš mtiau Brangios Tėvynės. 
Priėmimas M'siios atsibus 

PETNYČIOJE, VASARIO--FEBRUARY 20 d , 1920m. 
Prasidės 7:^0 valanda vakare. 

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVETA1NEJE, 
(Bridgepore) Chicagoje. 

Prlbunančioje Misijoje yra p. J. Vileišis, Majoras žadeikis'ir kun. J. žilius. 

Jeigu nori išgirsti ir pasisveikinti su Lietuvos Valstybes Plrmgja Misija, 
nusipirk tikieta iš kalno. Inžanga visiškai mažutė, liktai del padengimo iškasčiu. 
Bus pritaikintu labai mandagus pasveikisimas svefiiatr.rf ir taipgi trumpas-artis- 
tiškas programas Vaikai visiškai nebus įleidžiami. KOMITETAS. 

V 

TIKIHTUS GALIMA GAUTI SEKANČIOSE VIETOSE: Lietuvių Darbininkų Sąjunga, 901 W. 3:i-rd Street. 
Lithuanian American Information' Burėau. 0114 So. Halnted Street. Tniversal State Bank, 3252 So. ilalsted Street. 
Švento Jurgio Klebonijoje, 32-nd and Anburn Avenuo. 
ir n^'io Priėmimo Komisijos. 

P»ad?k Naujus Metus su tobulu akių regS- 
taip, kad nieko nepraleistumei per visus 

ni«»tu*, kas tau gali kuti naudinga. TolirogystC 
prajalinama. P-sitarkite su manim prie j ei- 
nant kur kitur. F.gzaminacija DYKAI. 

■ Gerai pritaikinti akiniai prajalin* akiij jr 
Kalvus skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
r*gysti praįalinama. jaaitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 1801 S. ASHLAND AVE., CHiCACO 

Kampas 18-tos gatvis. 
3-čios lubos, vir? Platt'o tiekos. Tžmjr 

kite i mano parpsi! j Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
NedSlioj: nuo 5 vai. ryto 'ki 12 vai. dienos. | 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

m kiu 
alistas 

^salengvj3 akių Jtempims. kis yra prie| 
žastiml skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančiu ir 
užaugusus karščių akių krtivos akis Į katavakto, nemiegė irumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki-i 
mtiose daromas examimas elektiu, pa* 
rodintis mažiausias klaidus. Speciale 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus.' 
Teislngiai prirenkoml akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. f^td. nuo 10 ryt.«" 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro Storo 
Kampas Ashland Ava. Tel. Drover 9660 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Ston ach Bltters yra pr! ; 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikrą 
ir geriaiuUą gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirblmą neskanaus ttsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir Inkstų ir taip toliaus. Sąlutęa Stofflach "Blttert viską pra5alma~ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o bu:;it6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos *3 00, 4 bonkos, $5.25, S bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitt«ris is sakuų žievių žo- 
lių sėklų ir žie lų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bot gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užaakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

/ Pasarga: Reikalaudami prisiųskltĮ 
tikrą lr aiškų savo antrašą ir rašrkii 
ta,S p: j SALUTE MANUFACTURE 

P. A. BALTRANA8 CO., — ; 
•818 W. 31 st St., Chlcago, III.! / 

^honc Boulevprtf 2160. 

i)r. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos? 9 iki 12 ir 4 Iki 9 

vakaraU. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Amerikos Lietuviu 

MOKYKLA 
Mokinama: angliuos ir lietuvi ;ko» kai- 

bg, aritmetikos, knygvedystės, stenogra- 
fijos, typ«writing, pirklybos teisnj, Suv. 
Valst. istorijos, abelnos istorijoj, geog- 
rafijos, p"iHtiii6s ekonomijos, pi!!?tust£4, 
dailiaraįystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po pict'j. Yak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 10. HAL8TED STREEV 
CHICAGO 

y 

Žinios is Lietuvos 
FRONTO ŽINIOS. 

(Mūsų f aro korespondento). 

Bermontininkų fronte, didžiosios 
svarbos turėjo Radviliškio mieste- 
lis ir stotis, kame vok iečiai-be rnion- 

į liniukai, iš tikrųjų manė laikytis ir 

apsiginklavę bombasvydžiais, kulka 
-vaidžinis ir kitais ginklais sėdėjo 
Radviliškyje be baimės. 

Lapkričio 21 dieną N. Pėstininkų 
pulkas, kuris kaip tik stovėjo prieš 
Radviliški, pasistūmėjo priekyn ir 

po didžiausių ir atkakliausių kovų 
X. pulko 3 kuopos būrys su kari- 
ninku 'Oželiu įpriešakyje įsilaužė i 
Radv iliškio .priemiesti, bet kai 'kari-1 
mirką Oželį sunkiai sužeidė, tai pri 
sėjo .pasitraukti. Tą dieną visas froti 
ta paėjo gerokai pirmyn, o Radvi- 
lais buvo apsupamas. rCaro gro- 
bis: kulkosvaidžiai, telefono aipara- 
tai. arkliai, vežimai, belaisviai. Tą 
dieną mūšio lauke garbingai žuvo 
karininkas Urbakonis, kuris pir- 
mas ėjo ugnin ir keletas kareivių. 
'Sužeeisti: bataliono vadas kuopos 
ir kulkosvaidžių kuopos vadai ir 
viršminėtas karininkas, be to.— 
kelios dešimtys kareivių. 

Lapkričio, 22 d. Sią dieną krito 
Radviliškis, po atkakliausių kovų, 
kurios tęsėsi vakar per visą dieną, 
per naktį ir siamlien iki .pietų musų 
kariuomenė užėmė miesteli ir nužy- 
giavo pirmyn. Visas X pulkas pasi- 
kinko priekyn, 3 bat. su vadu kan- 
tonu Petraičiu ir gydytoju Petrai- 
čiu priešakyje, be to, su "geležine 
kuopa" buvo nuėję netoli Šaulių. 
Vokiečiai-bermontininkai visai su- 

mušti ir bėga panikoje. Šiandie Rad 
vili sk i o rajone turime: t 17 belais- 
vių jaunų vokiecių-oermontininkų, 
50.000 šovinių, 30 orlaivių, 48 kul- 
kosvaidžius, visokių smulkmenų 
sandėlis ir t. t. 

Lapkričio 23 d. mušti kariškos da 

lys atsitraukė už demarkacijos li- 
nijos. Kariškiai labai nenoromis t" j n 

atgalios: mat nėra pratę rodyti kul- 
tis. ... Ct eiitojai vokiečių-bermon 
tinirtkų užimtų kraštu, padėdavo 
musų kariuomenei. Šitas mušis pa- 
rodė, kad bermontininkas nėrr. bai- 
sus priešas; jų nuostoliai: užmuš- 
tais ir sužeistais keliolika kartų di- 
i'^sni už mūsiškių. Štai k į man pa- 

?, paklausus man apie musų pa- 
sekmes. pėstininkų p. Vadas: 

Priešo eilės tuojaus buvo perlauž 
tos i** i s pirmos linijos jis bėgo be 
jokio? tvarkos, kiti metę net batus 
ir tik ačiū Santarvei, kuri sulaikė 
musų žygiavimą, priešai išsigelbėjo 1 
nuo mirtino smūgio ir nebuvo gali- 
ma galutinai pavaduoti Lietuvą iš 
jo rrgų. Kalbos, kad už šitų .plėši- 
kų ipečių, kurie nenorėjo kraustytis 
iš Lietuvos, stovi didžiulė armija,— 
Ljvo tik tuščias gąsdinimas. Reikia 
atminti, kad lietuviai niekados ne- 

klausė kiek priešo jėgų, gi dabarti- 
niam stoviui esant ir turint ome- 

nyje kareivių bei liaudies nusistaty- j 
mą prieš vokiečius, — 20 vokiečiui 

vienam lietuviui — nieko nereiškia, 
kadangi pas vokiečius nėra nei idė- 
jos, nei .pasišventimo, nei drąsos, o 

tik daug baimės. 
Mačiau varant nclaisvius: koks 

stebėtinas įspūdis.* Prieš metus mes 

j u ir kvapo turėjome bijoti, o dabar 
— jie mušu rankose. Mačiau dar 
tokį atsitikimą: atvarė pulkeli vo- 

kiečiu į komendantūrą; ateina senei 

lis, vos-vos paeina lazdele pasiram- Į 
>čiuodamas ir prašo, kad jį leistų ar 

čiau prie belaisviu pasižiūrėti. Mes 
žiūrime, kas bus. Senis priėjo, o j 
akys taip ir degė kokia tai baisia ! 
keršto ugnimi, net visas drebėti i 
pradėjo. .. Pakėlė lazdelę, ir no- [ 
rėjo i.žduoti per kuprą anot jo i 

S "prakeiktam fliukui", bet turėjo j 
lazdą nuleisti, kadangi be lazdos 
vargiai galėjo stovėti. Tada priėjo 

tarčiau ir, kol mtisų kareiviai spėjo 
Į jį sulaikyk, spyrė koja kelis Į 
j kartūs, smagiai juos keikdamas ir I 

atsisukęs linksmomis akimis ir 
šypsančiomis lupomis jgyrėsi, jog 
esąs patenkintas, Iracl prieš savo Į 

| mirt j gavęs "finikui" užduoti....) 
Nemačiau nei vieno Lietuvos pilie- 
čio, kuris butu kitaip i belaisvius 

į pažiūrėjęs, kaip grieždamas danti- 
Imis.... Matyt, kokios gražios at- 1 T 

I minties Lietuvoje paliko vokiečiai 
-avo darbui*. jJCartu su vokiečiais 
bermontininkais, ar kaip juos ten 

nepavadinsi, atvedė ir vieną kitą jų 
"meilužę", kurios šnipinėdavo mus 

pusėje ir jiems pranešdavo. 
Dc'Mormarando. 

("Kar. ž/'j 

Šviesus plaukas, tiesa, ne 

taip matomas ant sviesto 
kaip juodas, bet tas dar ne- 

pasako, kad reikia vestis 
su šviesplauke. 

1925 m. 

"Musų reikalai per dešim 
tį metų stebėtinai nužengė 
pirmyn", pastebėjo pirma 
sufragistė. 

"Ištikro", pritarė antroji. 
'Tik pagalvok, vos dešimts 
metų tam atgal šitoj šalyj 
buvo sakoma, kad vyras yra 
tiek-pat geras, kaip ir mote- 
ris". 

i —— ——— 

P-LĖ E. G. MAKAR j 
Piano Mokytoja.. i 

4515 SO. WOOD ST. CHICAGO 
Duoda lekcijas skambinimo pianu 
pagal sutartį. Baigusi muzikos mo- 

kslu Chicagos Musical CoIIoge. 

$200.00 Dovanu Pini- 
gais bus išdalinia ant 11 

Parengto Draugystės Palaimintos Lietuvos 

SUBATOJE, VASARIO—FEBRUARY 14 d., 1920, 
Pradžia 7 va. vakare. lnžanga 50c Ypatai. 

Muzika P.V.Sarpa- 
liaus A.F.M. Orch. 

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

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

BUKIiAlr 

La 
a ■ V B <d 

letuviski 
BU B 

Pinigas 
bus išmokėti Lietuvoj p ieš 
Sv. Velykas, jeigu Tamsta da- 
bar pasiusi pinigus r.ivo gimi- 
ninis per lietuvių korporaciją. 

Baltic 
Consultation 

Bureau 
105 W. MONROF ST. 

CHICAGO, IL. 
S uite 1508 
Telefonas Majestic 8347. 

Valandos nuo 9 iki G 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

Burnos švarumas, 
kaip ir nos'es, ym būtinas norint apsi- 
saugoti nuo tokiu linu. kaip gripas ar* 
ba Jliizėft, kurios irali buti pavojingiau- 
sios iš visu žiemos nesmagumu. bei 11- 
ifii. Taigi, prisirengkite iž kuino ir 
laikykite po ranku arba parankiojo 
vietojo 

Severa's 
Antisepsol 

/ 

(Soveros Antlsepsollu). Vartokite JI 
kasdieną gargaliavimui ir l nosį iŠ- 
mirkStimni. Jis taiptri vartojamas, 
kaipo antiseptlSkas plovimas Inu- 
dams, nusidrėskimams ir odos išbėri- 
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo- 
nu skoni burnojo. Ka'na ST> ot. ir 2c 
taksu. Parsiduoti visosa aptiekoao. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklaiisoma 
Demokratiška Respublika 

% 

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

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

257 WEST71st STREET NEW YORK CITY 

Kiekvieno lietuvio pareiga yra pers kaityti knygą "VĖLIAVOS AKYVAIZ- 
DOJE". Puikiausia knygelė lietuvių kalb oje. Aprašo i-pie karę, sprogstančią medž 
iagą, jūrių vagilius ir t. t. Užsisakyk, — skaitysi iki nepabaigsi. Kaina tiktai $1.00 

Visi Lietuvos Ūkininko 

IVakaran! 
Perstatymas, Kvartetas, Solo, Du- 

etas, klasiški šokiai ir Stepukas visoje 
savo galybėje. 

Tas viskas atsibus 

NEDĖLIOJ, VASARIO 15, 1920 

MELDAŽIO SVETAINĖJ 
2242 W. 23 rd Place 

Prigramas prasidės punk -.ališkai 7 vai. vakare. 

Scenoje statoma iš liaudies gyvenimo trijų veiks- 
mu drama "KARĖS METU". Veikalas trumpas, bet 
jausmingas. Dainuos pirmos r'jšies kvartetas daly- 
vaiant p. Stogini. Visiems bus naujiena kaip maža 
mergaitė nustebins savo gabumu ir mokėjimu at- 
linkti klasiškus šokius. Ypatingai bus saldus trukš- 
mas. kuomet Stepukas pasirodys savo galybėje, spe- 
ciališkai pasiruošęs. Po programui bus dailus šokiai 
su pamareinimais. Muzika Broliu Sa"palių. 

Kviečia. Komitetas. 

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

MILDOS SVETAINEJE, 
3140 So. Halsted Street. 

Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 35c. Ypatai. 

Gerviamieji ir Gerbiamosios, nepamirškite atsi- 
lanžyti Į ši Puikų Balių, nes bus vienas iš puikiausių, 
kur galėsite kiekvienas linksmai praleisti laiką. Už- 
prašome visus atsilankyti, o busite užganėdinti. Griež 
Martinkaus Orchestra. Kviečia KOMITETAS. 

Iškilmingas tos šventės apvaikščiojimas atsibus 

Didžiajame "Mildos" Teatre 
3142 SO. HALSTED STREET. 

Panedelyje, Vasario 16ta, 1920 
PRASIDĖS 7:00 VALANDA VAKARE. 

Iškilmėje atsilankys LIETUVOS FINANSINE MISIJA—su adv. J. VILEIŠIU 
priešakyje. Susirinkusieji turės p^ogą pirmą, kartą pamatyti Nepriklausomos 
Lietuvos Pasiuntinius ir išklausyti jų pranešimų. 

"BIRUTES'' DRAUGIJA PERSTATYS SCENOJE KOMP. 
ST. ŠIMKAUS DRAMA 



atsibus 

PANEDELIO VAKARE, 

Durys atsidarys 6:30 valand% vakare. 

Programas prasidės 7:00 ąalandą vakare. 

ATRE :• 
PRIE 47-TOS GATVES 

IR S©. MARSHFIELD AVENUE. 

Nepraleiskite šiosprogos! Išgirskite Lietuvos Atstovus 
kalbančius į jumis. Musų kolonija tiktai turi progą turėti vi- 
sus tris misijos narius, gerbiai.ius J. Vileišį, Majorą P. Žadei- 
kį ri kun. J. Žilių. Kiekvienam iš musų yra žingeidu žinoti 
kas dabar dedasi musų Tėvynėje Lietuvoje ir kas yra reika- 
lingiausia, idant Lietuva taptų Laisva Neprigulminga Res- 
publika. Tą visą gerbiama Misija išaiškins. 

Kviečia visus Bendra Lietuvių Stotis. 

Influenza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinama influenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svci 
katą. Pirmi ženklai tos ligos, yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alį ir tris alis šilto vandeniojeigu kartais jaustumei šaltj 
arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai nepTasiliuosiuos: 
Redykis ir deng'k;s šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau Į vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymu: Šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Sevcra's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Sevcra's Cold and Grippe Tablets 30 centų ir 2 talcsu: 
Severa's Balsam for I,ungs 25 ir 50 centai ir 2 cent taksu: 

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

Rengia L M. P. S. III Rajonas 
SUBATOJE, VASARIO—FEBRUARY 14 d., 1920 

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242 W. 23rd Place 

i 
Pradžia lygiai 7:30 valandą vakare. 

Šio koncerto visas pelnas eis parėmimui draugo 
J. V, Stilsono šeimynos. 

Todėl gerbiamieji nepraleiskite nei vienas šio 
puikaus ir prakilnaus koncerto, kurio turinys su- 
sidės iš dainų, muzikos, solo ir kitokių pamargini- 
mų. O tuomet mes prisidėsime prie gelbėjimo Stil- 
sono šeimynos, kurios likimas reikalauja musų pa- 
ramos. Po koncertui šokiai iki vėlai nakties. Kvie- 
čiame visus ze skirtumo. KOMITETAS. 

Didelis Balius 
Rengiamas Draugystės Šv. Petronėlės 

Užgavėnių Vakare 
UTARNINKE, VASARIO-SEBRUARY 17, 1920 m. 

MICKEVIČIAUS SVETAINEJE, 
3308—12 So. Morgan Street 

Pradžia 7 vai. vakare Inžanga 35 c. ypatai. 
Tai paskutinis balius prieš gavėnią, taigi kurie 

norite smagiai pašokti ir linksmai laiką praleisti, at- 

silankykite visi, o tikrai busite užganėdinti. 
Kviečia visus Komitetas: 

Laiškai iš Lietuvos. 

1. 
{Liudvika \ cnckieiič rašo savo 

sunui Į Chicagą). 
Gruodžio 18, 1919 iu. 

Daug 'ko teko perkęsti karo metu , 

Lietuvoje. Iš pradžios, kuomet ra- 

stai ir vokiečiai mušėsi, tai ir mums 

i gyvenimui vietos nebuvo. Vokie- 
čiams sumušus rusus ir užėmus 

| Lietuvos plotus, pradėjo savaip šei- 
!mininkauti. (Rusai tuomet buvo 
! ties Dvinsku). Pradėjo visokiais bu 

j dais žmones varginti — smaugti, 
kad jų ten esančią valdžią pripažin- 

(Ujtir jo.s klausytų, (ii apie maistą, 1 
tai goriau ir neminet.. Ypatingai 
miestuose. Ten žmonės gaudavo avi 
žinės duonos, bet ir tos tik pusę 
svaro j dieną. Daug iš to shbo ir 

'mirę iš bado. 
1 

Numėtys nuo sosto KaisarĮ jau 
i ir pat? vokiečiai pradėjo tarp savęs 
j muštis, ir pradėjo traukti Yokieti- 
j jon. Ant laimės pradėjo tvarkyties 
[Lietuvos Valdžia Tik iškarto žmo- 

\ 
nės nesuprasdami, gal labiau iš įsiė 
dusios iki gyvam 'kaului. Vokiečių 
"globos", (pradėjo kelti maištus, su- 

stabdė darbus ir ėmė rasytics Į rau- 

doniju pusę. Čia ipat užpludo rusai 
bolševikai ir drauge visi pradėjo 
plėšti dvaruV,- sodžiusį deginti jų 
pirkias. Het čia vokiečiai juos pra- į 
dėjo malšinti. C) tuojaus atsirado į 
ir Lietuvos kariuomenė ir drauge j su vokiečiais sudavė bolševikams i 

j kailj, kad pastarieji turėjo neštis 
iš Lietuvos. (Ji vokiečiai vi-1 ėmė 

spiestis j Lietuvą. 
Čia ir vel pradėjo savo siekiu?; i 

būtent, js*eięti savo valdžią, (ii iš 
rusų pusės atsirado oficier'i papir- 

kinčjanČių vokiečius ir prikalbinė- 
j ančių pačius Lietuvos gyventojus. 
Susamdyti jiems pavyko apie 60.- 
ix>o tai]) vadinamų Ikolčakinių, ku- 
rie užpuolė Šaulius, nuginklavo lie- 
tuvius ir manė eiti ant Kauno, bet 
čia jau nevyko. Netekę pinigų (nors 
savo išleido, bet niekas jų nenorėjo 
imti; jie ėmė -patys 'bėgioti iš savo 

armijos ir užpuldinėti ant lietuvių 
plyšimo budais. J»et čia lietuviai 
subruzdo prie ginklų juos išgai- 
niojo. Man, senutei, daug sykių 
teko but pasislėpus u i pečiaus, kuo- 
met jaunieji kovojo. Tokiu budu 
daug Lietuvos ginėjų tapo. karo au- 

komis. Amžinų atilsį, jie jau ilsisi 
kapuose.... 

II. 
( Karolis Matuievičia rašo savo 

giminaičiui j Chicago). 
Gruodžio 16 d., I919 m.; 

šiuo karės laiku daug perversmių 
įvyko. Daug išmirė nuo sunkiu gy- 
veninio aplinkybių, kiti žuvo karės 
lauke, o dar kiti nusižudė palįs save. 

Brangumas neišpasakytas. Papra- 
stas ūkininko arklys kainuoja nuo 

^ iki 5 tūkstančiu rublių; gal pir- 
miau buvo vertas ti'k 60 r. Karvė, 
z arba 3 tūkstančiai. Pinigų pridirb 
ta visokios rųšies, bet kiti veik be 
v'cites. 

Darbininkų uždarbis yra labai ge 
ras. Kaimuose uždirba nuo 6, 8 
ir 10 rublių, o miestuose net iki 

25 rublių dienoje. Grįžkit Lie- 
tuvon, o busit laimingi. 

Ja>ui kolčakinius išvijome iš Tėvy- 
nės rubežių. Dabar paliko tik su 

nelabaisiais lenkų gaivalais kautis. 

\Yashiugton, Jefferson, Madison, 
Jackson, Fillmore; l larrison ir \\ il- 
son apsivedė su našlėmis. 

Federalė Aniierikos Kristaus 15a/--1 
nyčiit Taryba ti'k-k;j paskyrė komi- i 

siję ištyrimui supainiotų s antikių 
t'arp Suv. Valstijų ir ^leksikos. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" 

AS ADOMAS A. KARALIAUJĄS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuclabnėjęs pilveli* buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjuna*. Krauju, li.kstų. Nervų ir abelnas sfikų n u stojimas viso kuno, Ir buvau nustojęs vil'.tts, kad begyven- siu. Visur jiejkojau tau pagelbos. r rsigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezitj. bet niekur negavau savo 
sveikatai pf.^clbos. 

Bet kaila pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, 
Kraujo valytojo, Nervatcną, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minč'os gyduoles, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprfct, gerai dirbt. Kraujas išslvali. Nervai imė stiptiai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebefsdė po krutinę. 
Vidurių ri-zimas išnyk* pj užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 TP.in^sitj išgcoavav. kas savaiti po bateli" Sa- lupias, Bitterla, ir po 3 mio. st.o paveiksle pamačiau toki skirtum) kaip tarp dienos ir nakties. Da bar jaučiuos smagiai ir esu linksmu ir 1000 sykių dėkoju Salutaifs mylisty geradžjlstei ir linkiu Ti-siems savo draugams ir pažįstamiems tu tokiais at įtikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salntaras: 

SALUTARA9 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTFIENAS. Prp* 
■v 1707 So. Halsted 8tn Phone Cana 6417 Chicajjo. Itllnou 

CHICAGOS LATVIU SUSIVIENIJIMAS. 
Rengia 

Muzikali Humorfsfišką Vakarą 
SU ŽAISLAIS IR ŠOKIAIS. 

SUBATOJE, VASARIO-FEBRUARY 14, 1920 m., 
IMPERIAL HALL SVET. 

2409 No. Halsted St., netoli nuo Lincoln Fulerton Av. 

Pradžia 8:15 vai. vakare. Inžanga 50 centų. 
Taipogi bus gardžiu užkandžiu ir gėrimu. 

Muzika Suomių orkestrą. 

Plekus Kostiuminis Balius 
Rengia Vyskupo Valančauskio Pašalpos Draugyste. 
UTARNINKE, VASARIO-FEBRUARY 17, 1910 m- 
MILDOS SVETAINEJE. 3142 So. Halsted Street; 

Pradžia 7:30 vai. vakare. ! 
Todėl meldžiame v isi^ nepamiršti atsilankyti Į 

viršminetą balių, nes tai bus paskutinis balius pries\ 
gavėnę ir nepamirškite, kad bus duodama dovana 
*am, kuris bus prašmatiniau apsirengęs. Draugystė 
paskyrė net 4 praisus tiems, kurie atsilankę kuoįvyg 
nors atsižymėsų. Gera proga tiems, kurie norės 
rašyti į draugystę, tai tegul atsilanko ant šio baliaul^ 
ir paduoda savo varda ir pravardę komitetui, o ant 
susirinkimo ga.i5s įstoti dovanai, nereikės mokėti į- 
stjimo. Todėl malonei esate kviečiami seni. jauni, 
vyrai, moterįs ir merginos ant viršminėto vakaro, 
kur galėsite linksmai laiką praleisti. Pradžia 7:30 
ir tęsis iki vėlybos nakties. Muzika visiems gerai ži- 
nomas K. Kinderio bianas, kuris užganėdins publi- 
ką. atsilankusią. Su pakarba Kviečia visus Komitetas 

Parūpiname Pašportus 
DEL SUGRYžr:" Į LIETUVA 

PARDUODAME LAIVAKORTES. 
SIUNČIAME PINIGUS l VISAS SVIETO DALIS 

IšPILDOME INC OME TAKSŲ BLANKAS. 
A. Petratis. S. L. Fabijonas. 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai. 

3249 Si HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 

AšTUNTAL IŠKILMINGAS 

Parengtas 
Liet. Rytmet. Žvaigždės Paš. Kliubo 

Užgavėnių Vakare 
VASARIO-FEBRUARY 17 d-, 1920, 

WICKER PARK SVETAiNEJ, 
2046 W. North Ave. 

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga 50 centų 
Muzika p. F. Jereck. 

Pelnas skiriamas Liet. Laisvės Fondui. 

Iškilmingas 
Pasitikimas 
: Chicagoje: 

Iškiim ingas 
Pasitikimas 
: Chicagoje: 

NEDELIOJE, 

Vasario 15, 1920 
2:00 valandą po pietų. 

8ib lafantry Armory Svet. 
3515 Forest Ave., arti E. 31-st Street, 

tarpe Grancl Bouievard ir Indiana Avenue. 

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

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

Gi senai pageidaujama Lietuvos Misija aiškiai nupieš 
tikrą dabartini Lietuvos stovį. 

Ką tik pribuvusi misija susideda iš p. J. VILEIŠIO, 
Majoro, P. ŽADEIZIO ir kun. J. ŽILI AUS. 

Pribuk iš laiko, pasivėlinęs neįeisi. 
Nors svetainėje telpa apie 8,000 žmonių, bet atmink, 

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

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

PASIRŪPINKITE GAUTI TIKIETUS IŠANKSTO 
ŠIOSE VIETOSE: 

I 

UNIVERSAL STATE BANKOJE, 3252 S. Halsted St. 
" 

"DRAUGO" REDAKCIJOJE, 1800 W. 45-th Street. 

"LIETUVOS" REDAKCIJOJE, 3253 S. Morgan Street. 

JONO BAGDŽIUNO BANKOJE, 2334 S. Oakley Ave. 

Bankietas atsibus tą pačią dieną. 8 valandą vakaro, 
Hamilton kliube, 18 S. Dearboin St. Tikietus galite gauti 
pirkti augščiau paminėtose vietose: 
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