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T rys Lietuvių Išlygos Lenkams 
l* I ——^——5 —— 

Ryga jieško paskolos Ame- 
rikoje. 

Senatoriai reikalauja žinoti 
ar prezidentas pardavė 

vokiečiu laivus. 
RYGA JIEŠKO PASKO- 

LOS AMERIKOJ. 

KDpenhaga, vasario 14 d. — 

Latvių sostinė, miestas Ryga veda 

tarybas su vūna Amerikos bankine 

firma del kelių milijonų dolerių 
paskolos, užstatydama kaipo už- 

tikrinimą miesto nuosavybę. 

SENATORIAI REIKALAU- 
JA ŽINOTI, AR PREZIDEN 

TAS PARDAVĖ VO- 
KIEČIŲ LAIVUS. 

Washington, vasario 14 d. — 

Siartd:en senato vienbalsiai priimto- 
*je rezoliucijoje yra nurodymas, kad 

prezklentas \Vilson turbut yra pa- 
daręs sutartj su Anglijos Hrsinin- 
kais del atidavimo Angiljos bu- 

vusių Vokietijos laivų. 

Rezoluciįą jr^šė Connecticuto se- 

natorius Brandegee. Jis reikalauja 
iš prezidento !*ad jis suteikų sena- 

tui visokias žinias, kokias j's gali 
turėti apie kokią nebūk sutartį' jo 
padarytą su Anglijos viršininkai 
klausime pavedimo trisdešimties lai- 

vu, kuriuos laivininkystė? komitetas 
bando parduoti, ir kitų laivų, kurie 

injįyta po mušiu pertraukai. 
Scnatorii s Branclegee pasakė, 

kad j»s turi ištikima? žinir» apie 
lai, kad tokia sutartis yra padaryta. 

2.000 ARMĖNU ESĄ 
NUŽUDYTA. 

Londoras, vasario 13 d. — 

Armėnų tautos delepacija čia sa- 

kė ■ apturėjusi pranešimą iš Kon- 
stonf inoipolio. kur sako, kad per 
paskutinius tautininkų p ijiegų 
užpuolimus ant Marašo ir Ainta- 
bv) 'Mažoje Azijoje tapo išmušta- 
šaltu krauju apie 2,000 begink- 
lių armėnų. 

FRANCUZAI UŽSIGINA 
DARIUS SLAPTĄ SUTAR- 

TĮ SU SERBAIS. 

Paryžius. vasario 13 d. — Fan 
CTtzt* kabinetas šiandien forma- 
liai užgynė kalbas leidžiamas Ry- 
mo laikraščiu apie francuzų ir 

serbų valdžių tarybas karinio su- 

sivienijimo klausime. 

SULTANAS PĄSILIKS 
KONSTANTINOPOLYJ, 

BET BE KARIUOMENĖS. 

Paryžius, vasario 15 d. — 

Attgščausia talkininkų taryba su- 

.tiko leisti Turkijos sulton-'ii pa- 

laikyti s?vo rumą Konstantino- 

polyj, bet Turkija turi duoti už- 

tikrinimą ypatingai kas dtl ^*r- 

danelių ir neprivalo laikyti ka- 
riuomenės, sako Londono prane- 
šimai privesdami premiero Mil- 
lerando žodžiui. 

| NAUJAS UŽPUOLIMAS 
ANT 5 SOCIALISTŲ 

i SUSIRINKIMININKŲ. 

Albany, Y. vasario 13 d.— 

užreiškimas, kad penki suspen- 
duotieji socialistai susirinkimi- 
ninkai turi buti apkaltinti pagal 
šnipystOs akto išlygas, kuris va- 

kar buvo inteiktas susirinkimo 
teisminiam komi teturi, sukėlė 

daug (alini kaipitoliuje. 

Apskritai manoma, kad penki 
socialistai nebus traukiami tie-' 
son ko llegisleturos teisminis ko- 
mitetas juos nagrinės, o paskui 
jie gal greičiau busią pavesti 
Lusko komitetui, o ne prokuro- 
rui. 

j LENINAS SAKO ESTONI- 
JA PRIIMSIANTI SOVIE- 

TŲ TVARKĄ. 
Kopenhaga, vasario 14 d. — 

Nesenai premieras Leninas kal- 
bėdamas Maskvoje Į Darbininku 

Tarybą apie taiką su Estonija 
šitaip pasakė: 

"-Mes palikome Estonijos sri- 

tyse tiek pat rusų, kiek estų, ne- 

būdami prisirengę lieti darbinin- 

kų ir kaimiečių kraują del kokio 
šmotelio žemės, kuris galų gale 

Į nėra visiškai žuvęs. Estonija per- 
gyvena Kerenskio laikus, bet so- 

vietinės valdžios aušra netoli. 

Tąsyk bus visai kitokios taikos 

išlygos.'4 

[LANSING TREČIAS PASI- 
TRAUKUSIU KABINE- 

TO NARIŲ. 
1 

Washington, vasario 14 d. — 

Sekretorius Lansinfg yra trečias 
kahir.2to narys, kuris pasitraukia 
■po nesusiipratiniii su prezidentu. 

Pirmojui buvo \Villiam Jennigs 
Bryan. Jis pasitraukė >birž. 9 d., 
1915 m. del nesusitaikymo su 

(prezidentu kas del vediriio di- 

plomatinių susirašinėjimu su Vo- 
kietija, pasekmėje su'bmarininės 
karės. 

Antru buvo Lindley Al. Carri- 

!son, karės sekretorius, kuris at- 

sistatydino vas. 10 d., 1916 m. 

del nesusitpratimų su Wilsonu 

Filipinų nepriklausomybės klau- 
sime. 

Liansingui pasitraukus daibar 
liel 1 tik penki nariai iš origina- 
ląo Kabineto: vienas j r sekreto- 
rius Lane pasitrauks kovo 1 d. 

•kiti yra šitie : Laivyno sekreto- 
rius Daniels, Darbo sekretorius 
Wi!son, Vyriausias pačtos* perdė- 
tinis 'Burleson ir išdo sekretorius 
Houston. 

Houston pirma buvo iemdir- 

bystės sekretorius, bet dabar 
O.T+crui Glass jstojus senatan 

jis tapo paskirtas išdo sekreto- 
.riumi. 

i NORVEGUOS KABINE- 
TAS PRITARIA PRISI- i 
DĖJIMUI PRIE TAUTU ! 

LYCOS ] 
Christiania, vasario 14 d. — 

; 
Šiandien kabinetas nutarė prašyti 

j parlamento su likimo prisidėti prie 
j tautu lygos. Jis nurodinčjo, kad nors 

galima rasti negerumų tautų lygos 
Įstatymuose, kadangi jie nepatiaiki- 

Į na karės ir todėl tautų lyga gali in- į 
įtraukti Norvegiją j karę, bet kab1- j 
j neto nuomone Norvegija turėtų prie j 
įjos prisidėti, nežiūrint Suv. Yalsti-' 
I j 11 priešinimosi jai. Kabinetas turi j į viltį, kad darbininkus tautų lygos, 
I įstatymus galima bus patasiti taip, 
jog tarptautiniai nesutikimai galima 
bus išrišti be karės. 

1 

VALSTYBĖS SEKRETO- 
! RIUS PASITRAUKIA 

Iš KABINETO. 

Washington, vasario 14 d. —, 

j Valstybės sekretorius Roberl | 
Lavtsing atsisakė nuo vietos del į I prezidento YVilspno išmetinėji- 
mo už laikymą kab'neto susirinki-; 
mų laike jo ligos. 

Prezidentas priėmė jo utsisa- 

Įkyi$;j..su "hraugui'mli" jo. 
Nw<>rs iš .prez. \Yilsono susira-1 

šinfjimo su Lansingu atrodo,! 
kaO sekretoriaus atsisakymo prie- j 
žastimi buvo šaukimas kabineto Į 
susirinkimu, bet žmonės stoviu 
tieji arti administracijos sako,: 
kad tikrąja to priežastimi yra sako, j 
tinis skirtumas nuomonių politi-i 

įkoje, kuris apsireiškė daug mė- 
nesiu tam atgal. 

Nesutikimai tarp prezidento 
apsireiškė dar Suv. Valstijoms 
neįnėjus karėn. Jų santikiai be 
maž-ko truko pradžioje 1917 m., 
kuomet Lansing išleido savo gar-' 
s 11 u/reiškimą, kad Suv. Valstijos į kasdien vis arčiau yra traukia-! 
mos karėn. 

Priešingumai tarp jtj dar la- 
biau paaiškėjo, kada Lansing nu- 

vyko Paryžiun kaipo Amerikos 
taikos delegacijos narys. Jis ir 
kiti misijos nariai nesutiko šu 

prezidento nuomone, kad tr/kos 
sutartis ir tautu lygos sutartis 
butv vienu neatidalinamu doku- 
mentu. Lansing tvirtino, kad pre- 
zidento siūlomas pienas prailgins 
patvirtinimą sutarties ir tame 

jam pritarė Henry AYliite ir E. 
M. House. 

_ 

P.et svarbiausia prezidento ir 
Lansih'go skilimo priežastim bu- 
vo vieno žimovų prie ameriki lės 

j taikos nisijos \V. C. Bullitto pa-, 
liudijimas pas užsienio santikių į 
komitetą. BullitL, skaitydamas iš 
savo užrašų, privedė Lansingą ^ 
sakant jam, kad jis nesutinka su 

tautų lygos sutartimi ir kad jis 
sakęs, jog taika nupuls jei Ame- 
rikos žmonės kuomet sužinos 
apie jos tikrą reikšmę. 

ANGLIJA PERKA VISĄ 
PATAGONIJOS MĖCOS 

IŠDOVĮ. 
Londonas, vasario 14 d. — 

Kaip Liverpool Post rašo, Anglijos 
valdžia užbaigė sutartj nupirkti visą 

įPatagonijos mėsos išdovį už 1920 

jin. Sakoma, nupirkti apie 1,250,000 
I negyvų avių ir j erelių ta pačia kai- 

ria, įkuri buvo mokama už Australi- 

j jos mėsą — 11110 5 iki 6 šilingu sva- 

'rui. 

Taika ar mir- 
tis-šaukia 
Lenkijoj 

Varšava, *jasario 12 d. — Pre- 
mjeras Skriski pasakė socialistu ir 

darbininkų partijų atstovams, intei- 
kusiems jam ir gen. Pilsudskiui sa- 

vo pažiūras į taiką, kad valdžia žiu 
ri j paskutinj tolševikų pasiulinimą 
visu rimtumu: jis davė užtikrinimą 
jiems, kad Lenkijos noras taikytis 
yra nuoširdus. 

Jis pasakė, kad jei bolševikai pa- 
rodytu tą pat j n :oširdumą, ką len- 
kai, tai susitaikymo galima butų 
laukti t'iojaus, bet jis pridr.rė. kad 
Lenk j a negalės duoti <a sakymo 
anksčau kaip kovo mėnesyj, kadan 
gireikia ^tklausti talkininkų viso- 
kiuose dalykuose. 

Gyvasties ar Mirties Klausimas. 

Atstovai pasakė premjerui Skuls 
Kiui ir gen. Pilsudskiui, kad taikos 
klausimas yra gyvasties, ar mirties! 
klausimu Lenkijai. Jie reikalavo iš 

valduos,'kad'-tapybos su sovietais 
^ 

utų tuojaus pradėtos; socialistai sa- 

ko. kad bolševikų pasiulinimas yra 
tvžtenkamu pamatu taryboms. 

Angliakasiu atstovas pagrūmojo 
visuotinu streiku, jei tuojaus nebus 
imtasi taikytis. 

SUTARĘ APSIMAINYTI 
BELAISVIAIS. 

Koppnhaga, vasario 14 d. — 

Ilgą laiką besitraukuisos tarybos 
tarp Anglijos atstovo O'Grady 
ir rusų sovietinės valdžios atsto- 

vo Litvinovo (pasibaigė sutarti-- 

mi, po kuria buvo pasi'ašyta ke- 

tverge. 
Sulig sutarimu ibus paliuosuoti 

Anglijos .belaisviai Rusiojje ir 

anglai nekoreiviai sugrąžinti sa- 

vo šalin. Rusų karės- belaisviai 

Anglijoje bus -paKuosuoti ir An- 

glija suteiks laivus pergabenimui 
Rusijon rusų belaisvių iš neu- 

tralių šalių. Taipgi tapo sutarta, 
kad arebatigelskinė valdžia apsi- 
mainis su bolševikais belaisviais 
ir baltaisiais." 

ŠAUKIA SUVAŽIAVIMĄ 
VISO PASAULIO 

KALNAKASIŲ. 
Haaga, vasario 14 d. — Pildo- 

masis Tarptautinių Kalnakasiu 
komitetas sa"o susirinkime Bruk- 

selėje, p.rrosėdžiaujant Kalnaka-' 
siu atstovui Robertui Smillie, nu- 

tarė, laikyti tarptautini kong.esąl 
Genevoje, rugp. 2 d. Sakoma, 
kad Amerikos kalnakasių inga- 
liojimą turėjęs Anglijos komite- 
tas. 

JUGOSLAVIJOS KABINE- 
TAS REZIGNAVO. 

Belgradas, vasario 14 d. (Pa- 
vėluota). — Kabinetas pirminin- 
kaujamas "premjero Liubos Da-Į 
vidovič rezignavo šiandien vie- 
tininkui princui Aleksandrui at- 

sisakius jaleisti dabartinę laiki- 
nąją atstovybę ir apskelbti stei- 

giamąjį šalies susirinkimą. 
Davido vičio ministerija buvo. 

sutverta pereitą rugp. 16 d. 

ŽINELĖS. 

Budapeštas. — (irafui Appo- 
nyi. vengru taikos delegacijos 
pirmininkui tapo įsakyta nepasi- 
rašyti po taikos nutartimi, jei iš- 

lygos apsaugojančios nuo perse- 

kiojimo vengru mažumas nebus 

-priimtos. 

Paryžius. — \ klaus reikalu 
ministeris atstatė nuo vietos l'resi 
to socialistu majorą už j<» už-j 
draudimą neseniai įrengti l»res-, 
te patriotinę demonstraciją gar- 
bei miesto vyru sužeistu karėje.j 

^Apskričio prefekto padėjėjas taip | 
gi žadama atstatyti. 

FIRMOS REIKALAUJA 
TEISĖS PIRKLIAUTI 

SU RUSIJA. 

New York. — Amerikos vcr-1 
teiviai spiria valstybės skyrių, 
kad leistų pirkliauti su sovietine 

respublika. Susirinkime laikyta- 
me Kniekerbocker viešbuty je, 
kur buvo atstovaujama daugiau 
kaip 250 firmų, buvo vienbalsiai 

pareikalauta, kad vaizbiniai san- 

tikiai su Rusija tuojaus butų Ht- 

stcigti. Jei tam reikalinga pri- 
pažinimas sovietinės valdžios, tai 
kad Su'v. Yaltsijos tuojaus pripa- 
žintų sovietinę valdžią, u/reiškė 
tie. kurie susirinko. 

lapo paskirtas komitetas iš še- 

šių nueiti pas sekretorių Lansin- 
gą ir pasakyti jam. kad jei leidi- 
mo popieriai laivams i Rusija 
plaukti nebus duodami tuojaus, 
tai Amerikos Vaizbos draugija 
eis j federalius teismus ir išims 

prisaką prisivertimui valstybės 
skyriaus išduoti leidimą pirkliau- 
ti su sovietine respublika. 

Tapo Įsteigta pastovi organi- 
zacija kaipo Amerikinė Vaizbos 

draugija ugdinimui vaizbos su 

Rusija. Prezidentui tapo išrinktas 
E. P. Jennings iš Lehigh Ma- 
elime kompanijos. 

Rusijos Negalima Ignoruoti. 

Atsakymui i klausimą, ar pir- 
kliavimas su Rusija būtinai reiš- 

"Ne.galima ignotnoti tokios val- 
džios. kuri išbuvo suvirsimi du 
metu ir turi i8o.ooo.oco gyvento- 
ji- 

Anglija ir Franci ja, girdi, pri- 
pažins Rusiją per 30 ar 60 dienų. 

Nors didelė didžiuma Ameri- 
kos verteivių labai nori pradėti 
pirklybn su Riivsija kokiomis \\cL 

-buk išlygomis, bet yra sakoma, 
kad dideli bizniai del tūlų priva- 
tinių priežasčių trukdo Įsteigimą | 
tokių santikių ir su jais drauge 
pripažinimą sovietinės valdžios.' 
Tarp jų sakoma yra American 
Manulacturers' Export Associa-1 
tion, National Foreign Trade' 
Cauncil, National Association ot* 
Manufasturers ir Rusijos ir Ame- 
rikos Yay&bos Butas. i 

J. B. Fox. importuotojas ir eks Į 
portuotojas iš San Franeisco, at-j 
sakydamas j tų organizacijų už- i 
puolimus, pasakė, kad Amerikos 
verteiviai turi gaiuti geriausias 
rinkas savo kapitalo antviršiui, 
ipabriezdamas faktą, kad Rusija 
ši.Jidien yra patogiausia vai/bi-1 
ne dirva. 

Jis nusiskundžia, kad šalis tur- 

tingiausia gamtos turtars. žmo-' 
nėmis ir auksu tapo palikta Ame 

( 

rikos vaizbiniams konkurentams.' 

j Vilnius Lietuvai; Lenku Kariuo- 
mene Turi Evakuoti; Sutartys 

po Lygos kontrole. 

Varšava, vasario 13 <1. — Lie- 
tuva paskelbė išlygas, pagal ku- 
rias ji sutiks taikytis su Lenkija. 
\tsakvdama j talkininkų užklau- 

simus apie lietuvių ir lenkų ka- 
rino sutarti prieš bolševikus. Lie- 
tuvos valdžia iš savo laikinos sos 

tinęs, Kauno padavė savo išlygas, 
kuriose yra trys punktai: 

Viena. Lenkija turi pripažinti! 
pilną Lietuvos nepriklausomybę 
su sostine Vilniuje, kurj dabar 
lenkai turi užėmę. Antra lenkų 
kareiviai turi evakuoti kraštą j 
šiaurę nuo Dauguvos upės, Į Ry- 
tus nuo Vilijos upės ir Į Pietus 
nuo Lydos (per penkiasdešimts 
mylių nuo Vilniaus Į spietus) tuo- 

jitus po .pasirašymui po sutari- 
mui, ir kad Lietuvos siena eitų 1 

pagal Lydos, Vileikos ir Poloc- 
ko gelžkelio liniją. 

Trečia, kad visos sutartis tarp 
Lenkijos ir Lietuvos butų po tau- 

tu lygos kontrole. 

PATVIRTINIMAS SUTAR- 
TIES ARTINASI. 

Washington, vasario 15 d. — 

Kova del taikos sutarties ir tau- 

tų lygos sutarties patvirtinimo 
senate \ra paskirta rytdienai: są- 

lygos atrodo tinkamos patvirti- 
nimui. 

ATIDENGĖ KARALININ- 
KŲ. SUOKALBĮ. 

Budapeštas, vasario 14 d. — 

Netikėtos aplinkybės išvedė Į aikš- 

tę suokalbi, per kuri Imvv.sis impe- 
ratorius Karolis be pasekmės ban- 
dė iueiti Yengrijon su netikru pnš- 
porti 'gyventi kaipo karalius. 

Valdžia sako turinti dokumentus, 
kurie parodo, kad buvo sudarytas į 
pienas buvusiam imperatoriui perei- i 
ti rubež'ų su svetimu pašp. rtu, pas- Į 
kui apsiskelbti sugrįžusiu ir su sa- | 
yo šalininku pageiba užimti kara- j 
liaus sostą. Bet Šveicarijos konsu į 
is pažino imperatorių ir pranešė j 
įpie tai Vengrų valdžioms. Visas | 
įo pienas nuėjo niekais. I 

ŠVEICARIJA RENGIASI 
APSKELBI ĮSTOJIMĄ 

TAUTU LYG O N 
VAS: 25 d. 

Bcrn, vasario 14 d. (Pavėluo- j 
ta). Apkalbėjimas Šveicarijos 
įstojimo tautų lygon įprasidės fe- 
deraliame*l)ute vas. 25 <1. 

Federalė taryba paduos butui 
įnešimą įstoti tautų lygon pasi* 
remdama tuomi, kad talkininkai 
pripažįsta s>pecialę šitos šalies j 
poziciją ir sutinka, kad ipereiji- Į 
mas kareiviu >]>er Šveicariją, ar 

prirengimas prie karės ant Švei- 

;arijos žemės nebutu leidžiamas. 
1_ į 

OLANDIJA SKERSUOJA 
I TAUTŲ LYGA. 

— I 
Haga, vasario 14 d. — Pake- j 

lus klausimą parlamente apie prisi- j 
riejimą pr'e tautų lygos, tik mažas į 
pasipriešinimas tam apsireiškė. \ ie- j 
nas kalbėtojas. pasiulė išlygą, kad.! 

jei kok'a šalis butų priimta lygon 1 

>agal patinkamesnes apvstovas, tai '1 
<a<i tokios .pat privilegijos butų su- j 
eikiama ir Olandija1. 1 

ATŠAUKĖ STREIKĄ. 
Wash'ngton, vasario 14 <1. 

Prie/.identas \YiIson šiendien vė- 

laitelegrafavo Kidiu Užlaikymo 
Darbininkų" I»r<ilijai. įrašydamas 
jos pasirūpinti atšanukti streiko 
prisaką, kad neatsitiktų jokios 
pertraukos susinėsimo šitoj kri- 
zio valandoj. 

(iel/.kelininkų brolijų viršininkai 
išs'untinėj. telegramas atšaukian- 
čias streiką. 

BOLŠEVIKAI TRAUKIA 
KARIUOMENĘ LENKI- 

JOS PASIENIN. 

Varšava, vasario 14 d. (Pavė- 
luota*. — Pranešama, kad bol- 
ševikai dideiiais būriais sutrau- 
kia kariuomenę ties Lenkijos 

pasieniu trijose vietose ir svarsty 
mai apie sovieto veikimus už- 
temdo kalbą apie taikiu ypatin- 
gai pas lenką kariuomenės va- 

dus. \ ienok pradėjimo tarybų, 
gal kovo mėnesyj, laukiama Var- 
šuvoje -ir Maskvoje. 

Apturėtas via pranešimas iš 
Maskvos sako. kad bolševikų bū- 
riai perėjo Besarabijos sieną ir 
perėję Dnestro upę paėmė dang 
Uulaisvių. » -> i 

Lenkija Vaidina Pergalėtojos 
Rolę. 

Statydama taikos išlygas Len- 
kija atsistoja Į poziciją panašią 
tai. kurios talkininkai laikėsi lin- 
kui Vokietijos prieš mušiu, per- 
trauką: Lenkija tvirtina, kad ji 
yra nuskriausta ir kad ji kariavo 
save gindama. 

Karės vadovai reikalauja kuo- 

did/iausių garantijų, teritorinių 
ir kitokių apdraudimui Lenkijos 
ateityje nuo galimų Įsiveržimų. 
Reikalauja Gelžkclinių Da:ktu. 

Kaipo vieną budą bolševikams 
suvaržyti kariuomenės vadai ža- 
da reikalauti, kad tūkstančiai gel 
žkelių vagonų ir garvežiu i siurbė n 

tu iš Lenkijos buvusio eard ka- 
riuomenei besitraukiant j rytus, 
butu .su^rrūinti. arba butų už- 

mokėta išnešanti tų vagonų ir 
garvežių vertė, drauge su atlygi- 
nimu. 

ANGLIAKASIAI IR KA- 
, 

SYKLŲ SAVININKAI 
KALBĖSIS APIE AL- 

GAS KOVO 9. 

Hagieton, l'a.. vasario 13 d.— 
šiandien čia oficialiai pranešta, 
kad kietų auglių kasyklų savi- 
ninkai ir Suv. Kas. Darbininkai 
Amerikos turės suvažiavimą 
Xe\v Vorke kovo 9 d. apkalbėji- 
mui naujo alsjų ploto ineisiančio 
■fi'alėn bal. *1 d. 

Lietuvos Laisvės Boną PIRK 
Ir Savo Draugui PASIGIRK 

A„.« Chicag„je ir 
Apielinkėje. — 

šiandien jjražu ir eina šiltyn: 
utarninkc apsiniaukęs ir žymiai 
iilčiau. 

Aukščiausia temperatūra vn- 

<ar 5 au^š. >:ero. 

Žemiausia temperatūra. 7 že- 
niau zero. 

Saulėtekis, 6:44 vai. ryto: 
Sairlėleidis. 5:2f> vai. vak. 
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS DIENA. 

Si di^ns. turi nepaprastą reikšmę del vi- 
lų lietuvių, kurie rūpinasi savo tautos ir sa- 

vo tėvynės liuosybe. Tai yra diena, kurio- 
je Lietuva tapo paskelbta sav istove-nepri- 
klausoma valstija, sutraukiant prigulmybės 
ryšius su Rusija, Vokietija ir Lenkija. Tas 
didžiausios svarbos aktas Įvyko vasario 16 
d. 1918 m. Lietuvos valdžios Įstatymu ta 
diena paskirta apvaikščiojimui kaipo Lie- 
tuvių Tautos Švente. 

Pernai meta vasario 16 dieną buvo pri- 
derančiai Švenčiama visoje Lietuvoje, kaip 
miestuose ir miesteliuose, taip ir kaimuose, 
leabejo šįmet Lietuvos Nepriklausomybės 
fcventė bus apvaikščiojama su daug 
didesniu iškilmingumu, — kadangi bėgy- 
je metų atgimusi Lietuvių Tauta parode sa- 
vo galybę ir visišką subrendimą valdytięs 
savistoviai. 

Lietuvos V aidžia per savo Pasiuntinius 
—adv. Joną Vileišį, majorą Povilą Žadei- 
kį ir kun. Joną Žilių — pakvietė Ameriko- 
je gyvenančius lietuvius apvaikščioti Tau- 
tos Šventę kaip galima iškilmingiau ir nau- 

dingiau del Lietuvos ir Lietuvių Tautos. 
Amerikos lietuviai su džiaugsmu sutiko tą 
Lietuvos Pasiuntinių pakvietimą ir'pasiry- 
žo kuoiškilmingiausiai apvaikščioti tas dvie 
jų metų atgimusios Lietuvos Valstybės su- 
kaktuves. 

Kadangi Tautos Šventė pripuola Lietu- 
vos Laisvės Paskolos vajaus laikotarpyje, 
tai geriausiu jos padabinimu bus suteikimas 
Lietuvai kaip galima didesnės dalies L. Pa- 
skolos. Tegul tą dieną — arba savaitę — 

kiekvienas gerų noru lietuvis ir kiekviena 
lietuvė nusiperka Lietuvos Bonų, — jeigu 
dar jo neturi- Kas ir turį tegul paminėji- 
mui tos šventės nusiperka kitą. — jei tik 
išgali. Tai bus tinkamiausias- paminėjimas 
Tautos Šventės. 

Priegtam, kadangi žymi dalis Lietuvos 
su sostine Vilnium yra lenkų rankose ir ka- 
dangi atskfra nuo Prūsijos Maž. Lietuvos 
(Šalis nėra dar pavesta Lietuvai, tai susirin- 
kimuose ir prakalbose, apvaikščiojant Lie- 
tuvos Nepriklausomybės Šventę, turi buti 
išnešti tam tikri nutarimai ir reikalavimai, 
idant visos Lietuvai priklausančios terito- 
rijos greitu laiku butų prijungtos prie Lie- 
tuvos kuno. Kartu su tuom reikia griežtai 
pareikalauti, kad didžiosios valstijos, kartu 
ir Suv. Valstijos, greičiau pripažintų Lietu- 
vos nepriklausomybę. 

Siunčiant pasveikinimus Lietuvos val- 
džiai, reikia išreikšti pageidavimą, kad pa- 
skelbtieji Lietuvos nepriguimybės obalsiai 
neatidėliojant butų įvykinti gyveniman, o 

taipgi kad greičiau butų sušauktas Stei- 
giamasai Seimas. 

Chieagos lietuviai turi laimę apvaikš- 
čioti Lieto os Nepriklausomybes Šventę 
kurtu su Lietuvos Pasiuntiniais, kurie pri- 
buvo Chieagon vasario 15 d. ir išbus Čia be- 
veik visą savaitę. Todėl chicagiečiams yra 
puikiausia proga pasirodyti prakilniais tėvy 
nainiais, ištikimais Lietuvos vaikais. Rei- 
kia tikėti, kad chicagiečiai parodys šian- 
dien savo galybę ir tautiniai-politinį su- 

brendimą- Tegul rengiamuose šiandien 
vakaruose — ''Mildos" teatre (apvaigsčio- 
jimui Lietuvos Nepriklausomybės Šventės) 
ir Peoples Teatre (Town of Lake) — atsi- 
lanko kuodaugiausiai žmonių ir tegul atsi- 
lankiusieji išperka kuodaugiausiai Lietuvos 
Bonų.. 

AMERIKA STOVI UŽ NEDALINAMĄ. 
RUSIJĄ. 

Laike vlsasvietinės karės ir, net, laike 
taikos tarybų Versalyje buvo žodžiu ir spau 
doje tvirtinama, kad Suvienytos Valstijos, 
su jos valdžia priešakyje, tvirtai ir neatmai- 
nomai stovi už mažųjų tautų paliuosavimą 
iš-po svetimų pavergimo, už suteikimą joms 
priklausančių teisių. Su tokiu pasitikėjimu 
šimtai tūkstančių jaunų vyrų stojo kariuo- 
menėn delei sunaikinimo vokiško militariz- 
mo ir pavergimo ir delei iškovojimo ir ap- 

į saugojimo demokratybės ir visiškos iiuosy- 
bės. 

Europa, ypač mažosios tautos, sutiko 
oiibuvusį tenai prez. Wilsoną su didžiausiu 
entuziazmu, kaipo mažųjų tautų paliuosuo- 
-oją ir prakilnių idėjų inkunytoją. Prez. 
iVilson mažųjų tautų akyse buvo savo rūšies 
ivlesija-lšganytoju... Bet tas ''išganytojas" 
•u "punktais." kuriuos galima pavadinti 
'wilsoninės spekuliacijos punktais," apvy- 

lė visas niažąsias tautas. Kada\ jis grįžo 
i Amerikon (žinoma, be "jokio" punkto), tai 
,os tautos žiurėjo į jį su panieka ir "garbi- 
10" jį tam tinkamais žodžiais. 

i 

Tečiaus mažosios tautos nenustojo ti- 
, keti i Amerikos prakilnumą, į jos iškeltus 
^balsius, į duotus mažosioms tautoms pa- 
žadėjimus. Jos tikėjo į Suvienytų Valsti- 
jų gyventojų ir jų atstovų garbę ir demo- 
kratingumą ir su nekantrumu laukė, kada 
Amerika parems mažųjų tautų reikalavi- 
mus. 

Amerika rėmė šiaurinės Rusijos val- 
džią, rėmė monarchistus ir mažųjų tautų 
priešus — Kolčaką, Denikiną, Judeničą 
ir kitus; iš kitos pusės —■ ta pati Amerika 
netik pasyviai žiurėjo į besikankinančias 
konvulsijose mažąsias tautas, bet rėmė pa- 
vyzdin, imeprialistinę Lenkiją, kuri stojo 
kovon prieš kaimyniškas tautas, kartu ir 
prieš Lietuvą- 

Lietuviai vis laukė, — pasitikėdami, 
kad Suvfenytų Valstijų valdžia, patyrusi 
tikrą dalykų stovį parems lietuvių tautos 
•eikalavimus ir pripažins Lietuvą nepriklau 
?oma valstija. 

Bet štai p. Lansing, kabėdamas apie 
naujas valstijas Rusijos pakraščiuose, už- 
reiškė vasario 10 d., kad, girdi "mes atsi- 
sakome pripažinti jas. išimant Lenkiją ir 
Suomija, kuriu nepriklausomybę pripažino 
patįs "baltieji' rusai. Prieš-bolševikiškų 
partijų rusai nurodę, kad kitos valdžios, su 
sidariusios Rusijos pakraščiuoe, esančios 
dirbtinos ir neparemtos ant tikro tautinio 
sentimento,—ir kartu pažymėję, kad Ru- 
ciia yra pasiryžusi palaikyti tas teritorijas, 
ieuru tik ii istencs. — Mu«u vslstiinis de- 
nartamentas. — tęsias, n. Lansing. — ea- 
Intinai pasirinko laikvHes .«•! Rusija, o no 
v.} pakraštinėmis valstijomis. 

Toliau n. Lansing kalba apie permai- 

Pastabos- 
Išvados. 

Albert Rhy» Williams ne- 

senai išleido knygą apie Le- 
niną, kurioje taipgi yra įs- 
pūdžiai Amerikon Raudono 
jo Kryžiaus perdetinio pulk. 

, Raymondo Robbinsono, ku- 
I ris nesutinka su Lenino prin 
icipais, ir Arthuro Ranso- 
|me'o, kuris pritaria jam, 
bet nėra jo šalininku. Čh 

į taipgi paminėta Amerikos 

j bankininkas Frank Vander- 
ilip, kuris sakosi yra suran- 

ikiojęs žinias apie Leniną, 
j kurie sako, kad "Leninas 
! yra nepaprastais gabumais 
! žmogus su tikrai puikiomis 
į ypatybėmis;... kiekvienas 
j jo darbas yra inkvėptas pa- 
triotinės meilės ir užuojau- 
tos rusų žmonėms". 

Net jo priešai pripažįsta 
jo nesaumylingumą; Kollon 
tay'ienė, kurios vyrą Leni- 
nas ištrėmė ir išniekino, sa- 

ko apie jį: 
"Nors aš neturiu jam ge- 

ros širdies, bet aš negaliu 
pasakyti, kad jis ką daro 
del asmeninių apsiskaitymų. 
Nei vienas jo draugų, kurie 
veikė su Leninu per dešim- 
ti metų, negalėtų tikėti, kad 
pas jį yra bent lašas saumy- 
lyningumo." 

Jo narsa ir žmoniškumas 
primena Lincolną. Šitai kaip 
jis elgėsi, kada jį pašovė 
rugpjūčio mėnesyj, 1918 m. 

Čia privedame p. Williamso 
žodžius: 

"Premjeras pabaigė savo 

kalbą į 15,000 darbininkų 
Michelsono fabrike. Jam 
begrįžtant prie savo autono 
bi liaus pribėgo prie jo mer- 

gina, atkišusi popierą lyg 
kad paduodamą prašymą 
premjerui. Jis siekė paim- 
ti ją, bet kita mergina. Do- 
ra Kaplan, paleido į jį tris 
šuvius, kurių du pataikė į jį 
ir jis pargriuvo ant šaligat- 
vio. Jį inkėlė į jo automobi- 
lių ir nu\ežė Kremliun. Nors 
kraujas smarkiai bėgo iš žaiz 
du, bef jis užsispyrė užlipti 
laiptais pats- Jis buvo sužeis 
tas sunkiau negu jis manė. 

Ištisas savaites jis buvo ar- 
ti mirties. Tą stiprumą, ku 
ris liko pas jį bekovojant su 

karštine, jis suvartojo Kavai 
su keršto karščiu, kuris už- 
siėmė visoj šalyj. 

"Minios inpykusios ant 
tamsių reakcijos jiegų, ku- 
rios siekėsi nudėti žmogų, 
esant} simbolu visoms jų 
laisvėms ir troškimams, kir- 
to atgal buržuazijai ir mo- 

narchistarns. 

"Žmonių inpykimas buvo 
toks didelis, kad kiti šim- 
tai butų žuvę, jei ne Lenino 
prašymai žmonių sulaikyti 
savo piktumą. Nebuvo per- 
dėta pasakius, kad per visą 
tą si atima jis buvo ramiau- 
siu žmogum Rusijoje"- 

Leninas patraukė prie sa- 

vęs aršiausius savo priešus. 
Du metai atgal jį tolydžio už 

'puldinėjo Gorki, bet Gorki 
, mato, kad nežiūrint to, jog 
j visuose frontuose reikia ves- 

jti pasaulinė karė, Leninas 
"sugebė aprūpinti dešimtį 
naujų universitetų, dešimtis 
teatrų, tukstančius knygynų 

| ir pradinių mokyklų desim- 
i tis tūkstančių... Tveriama- 
sis kulturinis rusų 'valdžios 
darbas," sako Gorgi, "pa- 
siekė ligšiol nežinotą žmo- 

I nijos istorijoje apėmį ir for- 

mą. Ateities istorininkas ne- 

galės nesidžiaugti šito pa- 
skutinio rusų darbininkų 
meto išdidumu kulturos sri- 
tyse." 

Pasaulis turės pasirinkti 
Clemenceau ar Leniną ir jis 
tikrai pasirinks Leniną. Ko- 

|va nepasibaigs šiandien, ar 

rytoj. Gali paimti tūkstan- 
tį metų Įsteigimui pramoni- 
nių respublikų Europoje, 
kur darbininkas gaus šį-tą 
panašų į jo darbo vertę, bet 
tas tikrai įvyks ir niekas ne 

gali atimti iš Lenino su 

Trockiu ir Rusijos tos gar- 
bės, kad jie pirmutiniai pa- 
rodė pasauliui, kad galima 
įsteigti respubliką paremtą 
teisingumu. 

Ohioj laufcus pavasariniam ari- 
mui išmatavo pagal fotografijas 
nuimtos nuo fmplanu, lygini taip 
kaip metai tam atgal buvo nuima- 
ma paveikslai nuo ugnies linijos. 

I Kardai paverčiama į noragus. 

nymą Amerikos atsinešimo linkiu Kolča- 
ko, Denikino ir Judenieo ir apie bandymą 
'sutaikinti su jais pakraštines tautas. 

Svarbu tas, kad p. Lansingo užreiški- 
mas linkui mažųjų tautų yra suteiktas at- 
sakant į Amerikos lietuvių atstovų prašy- 
mą kaslink pripažinimo Lietuvos nepriklaur 
somymės. 

Tokia tai nuomonė ir tokis pasiryži- 
mas yra Suvienytų Valstijų valdžios. — 

Reiškia, Amerikos valdžia stovi su Rusija 
prieš mažųjų tautų liuosybę. — Negalima 
daleisti, k?d panašios nuomonės butų di- 
džiuma x>io kvapto pyventoių. 

Dabar lietuviai — tenai Lietuvoje ir 
•ia Amerikoje — turi, galop, permatyti to- 
ų dalykų stovi,.— turi permatyti didžiųjų 
valstijų politines machinacijas linkui ma- 
nųjų tautų ir, pagaliaus, turi j ieškoti "sa- 
/otiško" išėjimo iš klaidingo vargingo ke- 
io Lietuviai, kartu su kitomis mažomis tau- 
omis, turi surasti budą, kad "baltoji" Ru- 
sija neįsistengtų palaikyti pakraštinių teri- 
•.orijų. — Lietuviai turi susijungti su "bal- 
osios," t. y. pavergiančios, Rusijos prie- dais Gana svajonių ir pasitikėjimų po- litiniams spekuliatoriaums ir mažųjų tautų suvilioto jams 

Laiškai iš Lietuvos. 

(Laiškus iš Lietuvos, Vainu- 
tus valsčiaus, rašo brlis Anta- 
nas Saldukas, Anvgustiuui Saldu- 
lcui į Chicago). H 

Gruodžio 22 d., 1919 m. 

Gerb. Broli, Augustinai: 
Tariu j nns širdingą ačių už 

prisiųstus laiškus ir jusų paveiks 
1%, buvom labai jusų išsiilgę. 
Dabar, brolau, pas mus Lietuva 
tur savyvaldą, bet kol kas tebe- 

svyvuoja i visas puses. Lenkai 
puolė ant musų, taipo atmušti. 
Paskiau, ponų samdyti kolčaki- 
nmkai tapo išvyti iš musų tėvy 
nes. Dabar artinas laikas rinki- 

mų ; vismr daromi susirinkimai ir 
aiškinama apie balsavimus. 

Kurie skaito laikraščius, tie 
yra maždaug susipažinę su daly- 
ku, bet kurie neskaito tie nieko 
nežino; kas ką jiems pasako, 
tam ir kiti Mes rašomės j 
Krikščionių Demokratų Partiją. 
Kiti sako, buk. ta partija yra 
vien kunigų. Visgi yra geriaus 
vadovauties savo protu. Dabar 
Lietuvos kariuomenė pareina ant 

.prūsų linijos; eis iki Tilžės ir 

Klaipėdos; nori padaryti liniją 
•pagal Nemuną, tik nežinia ar nu- 

galės vokiečius. Daug pėsčių ir 

j raitosios karituomenės jau su- 

į traukta j Paprūse, šeši tuks- 

iančiai latvių eina mums į pagal- 
imą. Latviai su lietuviais eina iš- 
I 

vieno. Lietuviai gel'bėjo lat- 
viams kolčakinius išvyti iš Lat- 
vijos. Lietuvių kareiviai begalo 
narsus, nesibijo mirties, eina tie- 
siai ugnin. Prusai sako kad lie- 
tuviai didvyriški kareivhi; 
puo'- ant mųi. vicj drąsumu, 
nors mirties šmėkla stovi prieš 
jų akis. Mes įsitikinę, kad Lie- 
tuvos ribos neužilgo bus iki Ne- 
muno, Tilžės ir Klaipėdos. 

Jusų pusbroliai Juozas ir Jo- 
nas Paldauskai abudu stojo į ka- 
riuomenę liuosanorias. Juozas 
jau žuvo karo lauke, o Jonas 
dar gyvas. Mes vis laukiam ge- 
resnės ateities; nežinom ko su- 

i lauksime. 

j Siunčiame gerų dienų ponams 
jGeribams ir panelėms Laužai- 
tėms. 

Jusu Mama ir Brolis Saldukai. 

Rašo Marijona Rimkaitė savo 

broliui Juozui). 
Gruodžio 22 d. 19uj m. 

Mielas, broli, sveikinu jumis! 
Ačiū už laiškelį. Jame radau kvitą 
nuo pinigu ir rodžiau pašto j e, bet 
sakė, kad siųstieji pinigai nepareis, 
nes išsiųsti ne per Lietuvišką E>an-*( 
ką. Atgauk kokių nors budu tuos 

pinigus ir pasiųsk per Lietuvos Ban 
ką Ne\v Yorke, o tuomet bus ga- 
lima gauti. Labai e§u dėkinga už 
atjautimą. 

Žinios Iš Lietuvos 
NAUMIESTIS. 

Šakių apskr., gruodžio 26 d. 
komendantui leidus ugniagesiu 
namuos d-ras J. Bagdonas iš Kau 
[ no pasakojo apie "kovą del 

1 Lietuvos nepriklausomybės". Puto 
likos prisirinko pilni namai. Po 

t paskaitos, buvo paklausimų. Ki- 
lo klausimas apie reikalą rūpintis 
darbininkų maitinimu. Pernai 
tuo pat metu duonos svaras kai- 
navęs -'5 kap., o dabar 55 kap. 
Uždarbių nėra nei Naumiest-yj, 
nei apskrityj, nei pačiuos Pru- 
snos. Kiti nusiskundė, kad mili- 
cija neduodanti vežti javų į mu- 

gę ir biednuomenė esanti verčia- 
Itna duonos jieškoti kaimiuies, o 
Į ten be leidimų taip-pat neparduo- Ida. Nežiūrint i draudima. duo- 1 

iną išveža žydai spekuliantai su- 

perką duoną ir moką augštas 

kainas. Be to, nesiliauja slaptas 
degtinės varymas, naikinąs daug 
grudų ir keliąs duonos kaitiąs. 
Naumiesčio Valdyba, o kad ir vi- 
so Šakių apskrities Valdyba šiuo 
reikalu turėtų domėtis. 

PILJĘČIAI! NELEISKIME 
MIRTI BADU. 

Karas Nudarkė gyvenimą. Įvarė 
jis daug' žmonių i skurdą ir var- 

gą. Vieni- neturi darbo, kiti at- 
siliko be stogo, be galvijų, be 
reikalingų jrankių. Atsirado daug 
įvairių epidemijų ligų. Turtinges- 
nieji dar šiaip taip gyvena, bet 
vargšų, beturčių, našlių ir naš- 
laičių, senelių, ligos ištikta žmo- 
nių padėtis staliai nepakeliama, 
baisiausi: vieniems jųjų trūksta 
duonos, kitiems globos. Dauge- 
lis jų miršta badu, nuo šalčio 
dreba; ant pečių neturi net 

driskusių marškinėlių, gy;.ena 
šaltame bute, neturi malkų nS 
valgiui pagaminti. Na, ir niekas 
tais musu 'piliečiais nesirūpina. 
Argi mes leisim jiems badu mir- 
ti? Argi busim kietaširdžiais? 
Argi neatminsim, kad tie betur- 
čiai, vargšai tai nutsų piliečiai? 
Štai prisiartina Velykų Šventė 
mes džiaugsimės, o jie? mirs 
badu? Ne! to neprivalo buti pas 
mus. Atsižvelkime todėl į be- 
turčius. vargšus, našlaičius, — 

nesigailėkim jųjų dienai aukų,— 
kad ir jie iper Šventes turėtų bent 
duonos ką?;.' P. Kazimieraitis. 

Mažųjų Tautų Klausime. 
Buvusios Rusijos Imperijos Pasienio Tautij Šelpimo Reikaiais. 

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

* • 

j 

(Galas). 

j 
Lietuvių kariuomenė ne tik su- 

stabclė tolesni bolševikų veržimo- 
si Lietuvon, jiems besistengiant 
susijungti su vok:cčių spartakais,; 
bet ji ir visai išvarė Įsiveržėlius i 
iš Lietuvos žemės spalio mėne-| 
syje. 

Per visa šitą laiką lenku frou-i 
tas prieš bolševikus Gardino gu- 

bernijoje buvo rainus. Tik kuo; 

ntct lietuviai išvijo bolševikus, 
atimdami iš j u siaurinius užkaria- 
vini-.i.N, lenkai ipradčjo užpuldi- 
nėti ant ju. Ačiū šitiems pui- 
kiems ir tik šitiems lietuvių ka- 
riuomenės pasisekimams lenkai 
galėjo pastumti bolševikų frontą 
ir ilgainiui užimti Lietuvių sos- 

tinę Vilnių ir kitus šalutinius 
kraštus, kur bolševikų stovis bu- 
vo susilpnintas lietuvių pasise- 
kimais. 

Tai [y i reikia pasakyti, kad len- 
kai nėra vieninteliais žmonėmis, 
kurie dabar stoja prieš bolševi- 
kus ir kovoja su jais. Tą daro 
labai stiprus ir Vicnval laime- 
jantis esty frontas. Taipgi dide- 

lį fronto ilgi palaiko latviai. Su- 
Į dčjlus šitų dviejų šalių frontus į 
j krūvą pasidaro nemažesnis ir ne- 

j mažiau svarbus frontas už lai- 
tkomąjį lenkų frontą. 

Bet tai dar neviskas. Iš Lenki- 
jos ateityje da:* daug mažia*. 
galima tiketie;. Labai indomu, 

j kad lenkų kariuomenėje yra aiš- 
|ki ir didelė disciplinos stoka, 

j ttolševizmas pačioje Lenkijoje 

Ituri palyginamai gerą dirvą «> ga 
li, išsiplėsti, kaip tik rasis pro- 

i 
Vienu veiksniu prisidėjusių 

prie lenkų disciplinos suardymo 
yra stoka maisto ir.pinigų. -Mes 
žinome, kad lenkų kariuomenes 
kareiviams užmokesnis ir ofi- 
cieriams algos, senai nemokėta, 
kad maistas per prievartą rekvi- 
zuojama iš civilių žmonių ir kad 
net pačiame Yiltvuje sankrovos 
apiplėšiamos kasdien. Mes taip- 

gi gerai žinome, kad nuosavy- 
be ir vertybės yra plačiai kon- 

fiskuojama turtingiems ukinin1 
kams ir dvarininkams, be jokio 
atsižilLiirčjimo j įstatymą ir tvar- 

ką ir kad net augštesnėji ka- 
riuomenės veldžia negali suvaldy 
ti šito lenkų kariuomenės pa- 
sileidimo. 

Vietų žmonės, įerzinti, šituo 

pasileidimu, dažnai paima įsta- 
tymą j savo <pačių rankas ir nu- 

baudžia. Kalv 'joje netpli nuo 

Vilniaus rasta \~iuri legionin- 
kai pakarti po medžiais. Juos 
pakorė inpykusiej: vietos žmo- 
nės. 

Lenkų kareiviai dažnai mur- 

ma tar,) savęs i. kovoja be no- 

ro.*' jie dažnai skundžiasi, kad 
lenkų valdžia juos be reik .io siun 
čia i svetimus kraštus be nau- 

dos jų kraują lieti ir jie kartais 
grūmoja sukilimu ir revoliucija, 

sakydami, kad jie eis ant Yarša- 
vos ir ten teisėtą ir genį val- 
džią įsteigs. \ 

Nėra nei mažiausios abejonės, 
kad visą frontą prieš bolševikus 
palaiko tik stiprus autoritetingu- 
mas vieno žmogaus, gen. J'ilsuds 
kio. 

Be t j visko yra labai aišku, 
kad lenkų kareivių užimtuose 
kraštuose ir kur dabar yra len- 
ku bolševikų frontas. Lenkija 

i negali buti stipri. Nežiūrint visų 
tvirtinimų, lenkų užimtuose kraš 
tuose lenkai padaro tik 10 nuoš 
viso jų gyventojų skaitliaus ir 
todėl okupuojamų kraštų žmo- 
nės žiuri j lenkus kaipo ; įsiver- 
žėlius, kurie be mielaširdystės 
naikina jų šalį ir be pasigailė- 
jimo persekioja, ir net žudo jų 
žmones. 

1 Tokia padėtis negali tęstis il- 
gai. Lenkai tuojaus susilauks ši 

tuose kraštuose sukilimu ir re- 

voliucijų, krric gali sustabdyti 
visą jų pažangą ir sunaikinti vi- 
są jų atspirtį prieš bolševikus. 
Stiprus, veikmingas ir pasilie- 
kantis pasipriešinimas bolševi- 
kams gali rastis tik ten, kur gy- 
ventojai vienodi ir gaivinami tau- 
tinės vienybės ir tautinio troški- 
nu.) dvasia savo pasirįžime lai- 
mėti. Lietuvoje, lietuviai; Lat- 
vijoje, latviai; Estonijoje estai yra 
nepaabejojamai tautinėmis didžiu 
momis ir krašto vienetomis tu- 

rinčiomis nepergalimus šalies 
troškimfis. Todėl tik "litais žmo- 
nėmis g-įima pilnai pasitikėti 
kovoje su bolševizmu iki galuti- 
no galo, ir tik teisinga it' tinka- 
ma pasakyti, kad jei pagalba bus 
acikiama Lenkijai, kurios galybė 
ir stovis yra abejotini ir klausti- 
ni, tai tuomi labiaus teisii.ga ir 
reikalinga suteikti tolygi pagal- 

ba Lietiuvai, Latvijai ir Estoni- 
jai. 

Jei butų sakoma, kad šitų ša- 
lių nepriklausomybė dar nėra 
•pripažinta ir tas taktas yra skaito 
mas kliūtimi tam, tai tuojaus tu 
ri buti duotas pripažinimas. 

Suvienytos Valstijos jau >ra 
pardavę Lietuvių kariuomenei 
35,000 uniformų, bet jų neužten- 
ka aprengimui kareivių. Būtinai 
reikia užtenkamai aprūpinti jie 
tuojaus šautuvais, katuiolėmis, 
šoviniais ir kitais apsiginklavimo 
daiktais. Pinigai taipgi reikli 
duoti iš propomiojamos pasko-^ 
los nemažiaus kaip trečdalį tos 

sumos, kuri "bus duota Lenkijai. 
Su pagarba, 

J. Vileišis, 

Lietuvių Amerikinės Misijos Pir- 
mi n inkas. 
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GUTAUČ1Ų PILKALNIS 

Šių metu Kep©s mėti. 26 dieną.. 
Pakalniuose, Utenos, apskr., buvo 
pašventintas ant pilekalnio pastaty- 
tas kryžUis Lietuvos nepriklausomy- 
bčs paskelbimui atmint. Tas atsiti- 
kimas (paskatino mane parašyti kele- 
tą kocfelu apie Staučių pilekalnį, 
kad ir jį, kaipo tautos paminklu, 
vietos gyventojai papuoštų- 

Gutaučių pilekalnis yra | pietų 
vakarus nuo Antaliepės, Utenos 
apskr.; nuo pilekalnio ligi Antalie- 
pės bus gal keturi varstai, o ligi 
Utenos dvidešimt vienas; vadinasi 
(iutaučiy pilekalniu dėlto, kad Gu- 
taučių sodžiaus lauke šis kalnas ran 

dasi; jis yra .visti kitų kalnų, čia 
esamų aukštesnis ir panašus j ap- 
verstą geklą; jo viršus lygus, kaip 
stalas; galai ir šonai labai status; 
ilgutno jis bus tris kartus toks, kaip 
platumo; iš trijų šonų tyvuliuoja 
balos, tiktai iš vieno — nuo žiemių 
—mttoli kalnas Ž-virblekalniu va- 

dinamas, ir kelias, kuris eina iš 
Antalieptės į Yelaikius. 

Regmys nuo pilekalnio labai gra- 
^žus; žiūrint j vakarus matos čia 

pat po kojotu Velatkiu vienasėdžiai, 
toliau — miškai miškeliai, šikšnių, 
B&tinų pilekalniai, Utenos, Sudei- 
kiu bažnyčios; į pietus tviska dide- 
lis Velaikių ežeras, Imlrapais vadi- 
ramas, su gražia vidury sala, to- 
liau ilaitai, vėl Vienasedžiai, Dau- 
vailiii bažnyčia; j žiemius — gra- 
žūs be rž i nelis, pro ji vinguojas An- 

1 

talieptn kelias toliau 2abičiunų p 
lekaitiis ir ant kalnij vienasėdžiai 
Judintų ir Dusetų bažnyčioj; į ry- 
tu® Gutaučių sod/ius, toliau viena- 
sėdžiai, miškas, Antaluntinės, Sala- 
ko bažnyčios. 

Matyt, kad Gutaučių pilekalnis 
yra tikrai piltakalnis ir kad čia bu- 
tą kadaisia lietuvių šventovės ir 
tvirtumos; uitai dabar įeikėtų jis 
papuošti medžiais ir pastatyti ant 

jc Icryž'U—r-tai Gutaučių pilekalnis 
bus tikras tautos paminklas. 

Žmonės ipasąlkoja, jog kadaisia 

Velaikių dvaro savtnmkas buvęs 
rusas D'i movas (Durnovo), jis no 

įėjo plekalnį kasti, bet rusų val- 
džia jam i?jcleidusi; kodėl neleido— 

žmonės nežiną. Tačiau daug įvairiu 
pasakų senovės žmones apie j j pa- 
sakoja: kur dabar Gutaučių pile- 
<alnis, buvusi kadai ten šventyU- 
i arba bažnyčia, o kur Žvirblckal- 

ruS, — ten klelx>nija; bet atėję mil- 
tinai, prisisėmę iš smėlio balos po 

vieną smėlio skrybėlę — ir apipylę 
bažnyčią ir kleboniją; pUekalny se- 

niau buvusi skylė, iš jos išeidavę 
skrybėliuoti vokietukai it merginos, 
o kartais karvės ir k*ti gyvuliai; nak 

tį keliu pro pilekalnį niekas negalė- 
davęs praeiti nei pravažiuoti: ar ra- 

tas nusmukdavęs, ar arklys pabuk- 
davęs, ar kas nors baisaus pasirody- 
davęs. ... Y ieną 'karty į pUekalnio 
akylę naktigoniai sumanę Įmesti šu- 
nį, bet šuo čypęs, draskęs, kandęs ir 

neprisilcidęs; tuomet surišę visu* 

apinasrius *r įleidę vieną naktigo 

;'niu — jis išvydęs didžiausius ru- 

| mus, puikiausius barius, viena- 
J me jų. pįiAtebęjęs kaž ką, bes'luvan- 
; čig merginą.; mergaitė tai.p jam ta- 

rusi: ;'Kaip tu čia atsiradai? Vei- 
s kiau eik iš cia, nes ateis vyrai ir 
tau bus bloga!" Berniukas labai nu- 

>igandęs ir draugai ištrauk? vos gy- 
vą. O kiek čia matyta pinigų degant, 
k^k cia tie pinigai kasta ir vis ne- 

iškasta, o kitų e&į ir iškasia! Ir 

daug daug pasakų f n dar apie Gu- 
taučių pilekalnj- 
"Liet." J. Čepėnas. 

Chicagos žinios. 
I LIETUVOS MISIJOS PRIĖ- 

MIMO IŠKILMĖ. 

Senai laukti Pasiuntiniai iš 

Nepriklausomos Lietuvos •pasi- 
rodė vakar (vasario 15d.) <prie- 1 

šais Chicagos minia, susirinkusią 
į 8 Regiment Intantry Armory 1 

salę apie 2:45 vai. po pietų. Gar- 

bingus Svečius surinkusieji su- • 

tiko trukšmingomis ovacijomis. 
Priešakyje susėdo apie pora tvir- 

tų kareivių. (Misijos Nariai ir 
^ 

Priėmimo Komitetas susėdo ant 

estrados. Iškilnu- atidarė Pr. Kom 

Pirmininkas, J. I. Bagdžiunas, 
1 

paminėdamas keliais žodžiais u- ' 

pie tos iškilmės reikšmę. 

f Vyčių Choras, vadovaujant g.j; 
jA. Pociui, sugiedojo (publikai 
■pritariant) Amerikos Himną, 

į Miesto majoro vardu kalbėjo 
p. Harry B. Miller, sveikindamas 

! Lietuvos Atstovus ir velydamas 
jiems atsiekti tuos tikslus, delei 

kurių jie važiavo Amerikon. 
Choras sudainavo "Lėk, saka- 

lėli". 
Labai gražiai ir giliai kalbėjo 

teisėjas iš superior court Ilugo 

W estsaides Apygardos 

LIETUVOS 
MISIJOS 

PRIĖMIMAS 
ĮVYKS 

Utarninke. Vasario 17ta d., 1920 
LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE. 

McCormick Svetainėje 
TARPE LEAVET IR OAKLEY AVE. 

YRA TAI NEPAPRASTA PROGA SUSIPAŽINTI SU GERBIAMA 
LIETUVOS MISIJA IR IŠGIRSTI NUO JOS APIE TIKRĄ LIETUVO 

STOVĮ, JOS ATEITI IR KO REIKIA MUSŲ TĖVYNEI, IDANT TAPTIJ 

NEPRIGULMINGA. MES PRIVALOME SKAITLINGAI SUSIRINKTI, 
KAD PRIDERANČIAI PAGERBTI MISIJĄ. PIRKDAMI KUODAUGAIU- 
SIA LIETUVOS PASKOLOS BONUS PARODYSIME TIKRĄ SAVO TĖ- 
VYNĖS MEILĘ. 

BUS PUIKUS MUZIKALIS PROGRAMAS. LESŲ APMOKĖJIMUI 
ĮŽANGA 20c. YPATAI. 

ŠIRDINGAI KVIEČIA VISUS ŠIOS APYGARDOS LIETUVIUS 
WESTSIDES KOLONIJOS- ■ 

LIETUVOS BONŲ KOMITETAS. 

l'am. Paskiau Kalbėjo Ljv. sena- 

:orius Hamilton J. Lewis. 
Sudainavus V. Chorui I. Bag- 

clžšunas perstatė kalbėti Kun. 
P. B. Serafinų, kufis pasakė karš- 

ą ir iškilmei tinkamą prakal'bą 
—ragindamas susirinkusius pirk- 
i Lietuvos BonUs. Sudrutinimui 
:o raginimo choras sudainavo 

Pirk Bonų 

Galop atsikreipė j publiką Mi- 

sijos narys Jonas Žilius, svei- 
kindamas visus Lietuvos vai lu. 

\aip visados, jis vaizdžioj for- 
n o j perstatė dabartinį Lietuvos 

>adėjimą ir kvietė visus stoti ben- 
Iran darban. Gaila tik, kad jo 
gerklė buvo užkimusi, todėl sun- 

<u jam bu\ D perstatyti savo min- 

tis pageidaujamoj išraiškoj ir 

skambėjime. Tečiaus kalboje nes- 

Lokavo komiškų iš reiškimų 
taikinamų linkui įvairios rųšies 
priešų. Jo kalba tęsėsi nuo 4:25 
v. iki 5 v. 

Majoras Povilas Zadeikis, už- 

reiškęs, kad Lietuva per vargą 
ir kovą ingyjo tą liuosybę ir tą 
liuosyby, nupiešė kaip susitvėrė 
Lietuvos kariuomenė ir ujd ji via 

nepergalima. Kartu pastebėjo, 
kad liefcul'ių tauta yra labai tvirta 
nuorališkai; kariuomenę remia 
visa liaudis. Galop jis u2reiškė 
kad Lietuvių1 kariuomė per- 
galės, ir paskutinius išlaukinius 
priešus lenkus ir trumpu laiku 

]stei»gs Lietuvos vėliava ant Ge- 
Idimino kalno Vilniuje. Prie to 

sunkaus, Ibet garbingo darfoo 
kvietė jis Amerikos lietuvius A- 
merikos kariuomenėje tanavusius 
kareivius. K ">iviai surengė Ma- 
jorui P. Žade .'du i iiUjziastiską 
ovaciją. • 

'Paskutinis kalbėjo Lietuvos 

Misijos Pirmininkas, Jonas Vi- 
leišis. Jis 'perstatė sunkų Lietu- 
vos padėjimą, bet kartu nurodė 
ka<l Lietuvių tauta laikosi tvirtai 
ir nežiūrint visų smūgių ir 

nedateklių, pergales visus sunku- 
mus ir liks laisva. Genb. Lietuvos 
Atstovas (pažymėjo, kad svar- 

biausias reiki .1—tai pinigų rei- 
kalas— taigi Lietuva ir lietuvių 
Tauta kviečia Amerikos lietu- 
vius <pagalbon, suteikiant Lietu- 
vai 5 Milijonų dolarių paskolą. 

Visų Misijos narių kalbas pub- 
lika sutiko smarkiu rankų ploji- 
mu ir šaukimu, "valio linkui Lie- 
tuvos kariuomenės ir valstojuos". 

<jalop Kun. F. ]5. Serafinas 
pasakė keletu žodžių linkui Lie- 
tuvos kariuomenės ir valdžios,'" 
baigiant—kartu su publika, šaiuk- 
mu: 

" valio Lietuva 
'Vyčiu C i1 oras, pritariant visai 

publikai, sugiedojo Lietuvių Tau- 
tos- Himną. 

Kalbant Misijos nariams, buvo 
užrašinėjami L:et/člivos Bonai. 

Užbaigdamas iškilmę <p. j. .Bag- 
džiunas dar tarė keletą žodžių 
kviesdamas visus dalyvauti tą pa- 
tį vakarą rengiamame Audito- 
rium viešbutyje bankiete. Iškil- 
mė už'b.aigė 6:30 v. 

Publikos buvo apie pustreuo 
tūkstančio. 

IŠKILMINGAS BAKIETAS. 

Didele Auditorium salė vakar 
buvo pilnutėlė žmoinu. Patys 
to Baukieto rengėjai nesitikėjo, 
kad tą salę pripildytu lietuviais. 
Bet jie pripildė Tas minias 
sutraukė čionai Tėvynės meilė 
ir džiaugsmas, kad Lietuva tapo 
liuosa ir nepriklausama Tas 
milžiniškas lietuviu būrys susi- 
rinko čionai pagerbti Lietuvos 

Respublikos Atstovus. 
Po gardaus u/kandžio trumpai 

prakalbėjo -bankieto vedėjas, ip. 
J. Elias 

Gražia kalbą pasakė kun. Sera- 

filius. Koitip. St. Šimus savo ytin> 
jautrioje kal'boje sujudino visų 
jausmus. Kaitėjo taipgi viekas 
aniglas, kuris pastebėjo, kad lie- 

tuviai išpirkų S. V. bemelsti už 76 
milijonus dol. 

Puikiai dainavo "Birutės" cho- 
ras ir M. Rakauskaitė. 

Paskui sekė Lietuvos Misijos 
narių kalbos. 

Plačiau bus aprašyta sekančiuo 
se numeruose. 

Užgavėnių Balius 
rengiamas Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo, 

UTARNiNKE, VASARIO, 17 d-, 1920 m. 

LIBERTY SVETAINĖJE 
ant Bridgeporto, kampas Union ir 30-ta gat. 

Pradžia 7:30 vai. vak. Kviečiame visus atsilankyti Komitet&s 

PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklansoma 
Demokratiška Respublika 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsd&mi pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

LIETUVA 

Lietuvos-Amerikos 
Pramones Bendrove 

DARO DIDŽIAU£? PROGRESĄ 
lj> UETUVua AMJ&HlkuS"'PfiSMON®^BENDROV£ 

duoda didžiausią pagalbą Lietuvai. Užsirašė už $25,000 Lietuvos 
Laisvis Bonų ir pasiryžo išparduoti minėtų Bonų oent už kelis 
šimtus tūkstančių dolarių. v isi pirkite Lietuvos Bonus per Lie 
tuvos Amerikos Pramones Bendrovę. 

3) LIETUVOS AMLKlKOb PRAMONĖS BENDROVĖ 
geriausia ir teisingiausia patarnauja savo žmonėms persiuntime 
daigtų Lietuvon, už ką Lietuvos Prezidentas atkartotmai dėkuo- 
ja ir savo antrame laiške rašo: 

"Laivas Jusų rupesniu išsiųstas į Liepojų ateis 
tuo metu, kada nei rusų, nei vokiečių kariuomenes 
Lietuvoj nebebus ir tokiu budu paliks liuosas kelias 
į Liepojų. Tas drabužių prikrautas laivas bus nema- 
ža paspirtis Lietuvai ir didelis moralinis pastiprini- 
mas jos kovoje del nepriklausomybes. Mat musų vi- 
suomene pajus, kad Amerikos Lietuvip*i gelbėja Lie- 
tuvą, kuo ir kiek galėdami." 

(Pasirašo) A. SMETONA, 
Lietuvos Valstybės Prezidentas. 

3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
daro dižiausia apyvartą ir Bendrovės turtas užaugo ant tiek, kad 
šėrai tuoj paliks dvigubos vertės. 

1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
moka didžiausius dividendus, net 8% nuošimtį, ir jau pirmutinį 
dividendą išmokėjo 15 d. sausio, 1920. Antras dividendas makė- 
sis 1*> d. balandžio ir gaus visi pilnai užsimokėję šėrininkai. 

5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
jau atidarė pinigų siuntimą į Lietuvą. Kuomet iki šiol nekurie 
įvairiais garsinimais žmones viiiojo, mes patarėjpae palaukti iki 
bus persiuntimas užtikrintas ir išmintingesni žmonės paklausė. 
Dabar mes pinigus persiunčiame tikrai, greitai ir saugiai. Siųs- 
kite dabar visi pinigus į Lietuvą per šią Bendrovę. 

6) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
jau priruošė ir laukia patogaus laiko pradėti fabriką Lietuvoje, 
anų ir vilnų išdirbystės, o ypač tai konstrukcijos skyriaus užve- 
dimo : statymui fabrikų, namų, tramvajų, taipgi išdirbimo cemen- 
to, plytų, rakandų etc. 

Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kiekvie- 
nas gali buti.sandarbininku ir dalininku jo, kas tik prisidės prie 
šios Bendrovės. Kas nori stoti j aktyvį ir naudingą darbą Lietu- 
vai ir sau, dar gali prisidėti kol yra proga, kuri neilgai tęsis,^ tik 
tol, kol išsibaigs išpardavimas Šerų ir kuriuos dabar dar galima 
gauti tiktai po $10.00. 

Siunčian pinigus į Lietuvą, perkant Lietuvos Laisvės Bo- 
nų ir užsirašant šėrų, \ isados adresuoki!; ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. GREEN ST-, BALT1MORE, MD. 



Vietines Žinios 
GERBIAMI LIETUVOS PA- 

SIUNTINI AI-MISIJ A 

CHICAGOJE. 
* 

; Vakar, vasario 15 d., 9:35 vai. 
rvtmetyj, gerbiami Lietuvos Pa- 
fciuintiniai, iš pirm. Jorio" Vilei- 
šio, majoras P. Žadeikis ir kun. 
Žilius, pribuvo Cliicagon. 

Lietuviai ex-kaVeiviai ir cliiia- 
ę> ieoiai lietuviai su muzikos 

Įbenu gražiai pasitiko gerb. Sve- 
čius Illinois Central' Stotyje. 

( ia sirdfngai pasisveikinę su 

S\ ečiais išlydėjo juos iš Stoties. 
Ten buvo imta krutamieji pa- 

veikslai. Po to iškilmingai buvo 

nulydėti j Rlockston Viešbuti. 
Procesijoje dalyvavo pirmučiau- 
sia būrys policistų, paskui jų apie 

| 80 lietuvių kareivių; paskui juos 
važiavo autoniobiliuje Lietuvos 

Influenza. 
Grįžtančioji liga. taip vadinama influenza, yra Ic.Sai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, ge'vo* ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimu arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės, 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepso!ių,xvartodami 
vieną alį ir tris alis šilto vandenio,Jeigu kartais jaustumei šaltį 
arba karšti, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai nep:<tGiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei k'ek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymu: Šios gyduo- 
lės prigelbes jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse. sekančiomis kainomis: 

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

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 

VVF. SEVERĄ CO , CEDAR RAPIDS, IOWA. 

I^IE3KF£T Y BONDS 
Meg perkame Pergalės Bor.asusi pilna parašytąja 4% M g*■■ 
verte, ir Lai»vė« Bondima oiln» piuigine verto. 

SI HS?ta1 J c. sackheim h co 
Utuminkais, Kstvergais 1335 MILAVAUICSifi A VENŲ B, 
[r Subatomia 9—9 tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, R3MU IR STOGAMS POPURIO 

Specialiai: Maleva malevojimul stubu i3 vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRFCKING CO. 

3003—3009 SO. H \LSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ JSARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gv&rantuotas 
Vyrų lr vaikinų siuati lr overkotai, ps maryti ant orderio, bet neatimti 
Ulku, vėliausių stalių lr konservatyviškų modelių $20.00' lkl 448.00. VSrvų lr Jaunų vaikinų biutai ir Overkotai nuo $1*>.00 lkl $28.60. 
Vyrlikos kelinės $3.00 lr augščlau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir aHgšt&yi Plriite aau overkotua dabar, kol žieraoa augštoa kainos dar ueatSJo Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų lr overkotų nuo $8.50 1^ augŠČUtn fun dress, tuzedo, frakai ir t p. nuo Slrt.Ou ir augšfilau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedaliomis iki 6 vai. po pietų. Subatomia lkl 10 vaiandai vakaro.lnstelgta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED 3TREK7 —i—' ■ 1 

Didelis Balius 
Rengiamas Draugystes Šv. Petronėlės 

Užgavėnių Vakare 
UTARNINKE, VASARIO-SEBRUARY 17, 1920 m 

MICKEVIČIA JS SVETAINEJE. 
3308—12 So. Morgan Street 

Pradžia 7 vai. vakare Inžanga 35 c. ypatai. 

i Tai paskutinis balius prieš gavėnią, taigi kurie 

norite smagiai pašokti ir linksmai laiką praleisti, at- 

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

Puikus Kostiuminis Balius 
Rengia Vyskupo Valančauskio Pašalpos Draugystė. 
UTARN1NKZ, VASARIO-FEBRUARY 17,1910 m- 

MILDOS SVETAINEJE, 3142 So. Halsted Street. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Todėi meldžiame visų nepamiršti atsilankyti į 
viršminėtą balių, nes tai bus paskutinis balius prieš 
gavėnę ir nepamirškite, kad bus duodama dovana 
tam, kuris bus prašmatiniau apsirengęs. Draugyste 
paskyrė net 4 praisus tiems, kurie atsilankę kuomi 
nors atsižymėsų. Gera proga tiems, kurie norės prisi- 
rašyti į draugystę, tai tegul atsilanko ant šio baliaus 
ir paduoda savo varda ir pravardę komitetui, o ant 
susinnkhno galės įstoti dovanai, nereikės mokėti j- 
stjimo. Todėl malonei ejate kviečiami seni, jauni, 
vyrai, moterįs ir merginos ant virsminėto 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 

Pasiuntiniai, o paskui lydėjo Mi- 

sijos Priėmimo Komitetai. Pas- 
kiausiai ėjo apie 3 šimtai chica- 
pfiočiu lietuvių. Visa procesija 
taip-pat nuimta kintamuose pa- 
veiksluose. 

(ierbiamujų Svečių pasitikti 
suvažiavo gan anksti; ypatingai 
kareiviai. Visuose matėsi kaž- 
koks nepaprastas tipas. Atėjus 
paskirtam laikui, .svečiai nepribu- 
vo. ( ia dar su didesniu pasiilgimu 
visi laukė tos valandos, kada at- 

važiuos Svečiai. Ir štai gan po 
ilgos valandos nudžiugo visų vei- 
dai. išvydus ta'p ilgai laukiamus 
gerbiamus Lietuvos Pasiuntinius. 

Lengviau atsiduso lietuvio krū- 
minė išvydus Laisvos Nepriklau- 
somos Demokratingos Lietuvos 
Pasiuntinio lietuvio veidą. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO- 
MYBĖS ŠVENTĖS APVAIKŠ- 

ČIOJIMAS. 
Šiandien vas. 16 d., sueina vie- 

ni metai Naujos Lietuvos gyv> 
vimo. Tie metai musu Tėvynei 
buvo dideliai sunkus. Vos tik 
susitvėrus Jos Valstybei, lygiai 
ir tveriantis tykojo eilės Josios 
priešų, kad paglemžus savo "glo- 
t>on" vos gimusi nekaltą kūdikį 
Nepriklausomą Lietuva. Tyko 
jos ir šiandien, bet deja, Lietu- 
vos Valstybė taip susitvarkė, kad 
"įeliko galima sakyti jiems vilties! 

pagrobti ją. Savo jauna, bet gra- 
inga ranka — Lietuvos Kiariuo- 
mene išblaškė burius priešų, nu- 

malšindama juos, parodė save 

narsia ir galinga. 
Tr tuno. laukia progos musu 

priešai nelyginant tie vagvliai- 
vaikai žiuri, daboja sodo šeimi- 

ninką pro tvoros plyšius ir tyko- 
ja, kad kokiu nors budu apvogti 
nuraškyti to pono sodelio vaisius. 
Bet nors musu priešai tykoja 
Lietuvos ir nekurie iš jų randasi 

prie pat Jos širdies-Vilniaiu, vie- 
nok Lietuva jau Laisva Nepri- 
klausoma Valstija gyvuoja ištisi 
metai, kuriuos iškilmingai šven- 
čia Lietuva ir Jos viikai. 

Mes, amerikiečiai lietuviai bū- 

dami pilni Jos meilės, taip-pat 
niuo tos Šventės neatsiliekame. 

Jau visiem* yra aišku ir ižinoma, 
kud didžiulyj "Mildos teatre šian- 

dien vakare bus tos Lietuvos, 
Nepriklausomybės Šventės iškil- 

mės — apvaikščiojimas. Bus lo- 

šiamas kom. St. Šimkaus muzi- 
kalė drama "Išeivis". Taipgi at- 

silankys vakar pribuvusi Chica- 

gon Lietuvos Misija. O ar pri- 
sirengėme atsakančiai. Ar visi, 
o ypatingai, bridgeprotiečiai pa- 

sirūpinome, kad ,)rie to apvaikš- 
čiojimo nieko netruktų? Komi- 

tetas -praneša, kad mažai beliko 

neišparduotų bilietų. 

"IŠ MEILĖS." 
Subatoj Central Musk: Hali teat- 

re buvo pastatyta scenoje Togoboč- 
jvn penkių aktų drena "Iš Meiles", 
dailės meną vedant gerb. viešniai 
iš Lietuvos, aktorei Unei Babicka1- 
tei. 

Veikėjais buvo šitie asmenys: 
Leiba, senas žydas, J. Stankūnas; 
Sorė (Marė), jo duktė, J. Kuiku^e- 
nė; Agota Dundulienė, (našlė) ; T. 
Valasevičienė; Jonas, jos sunus, J. 
Kuzmickas; Daniutė, jauni mergai- 
tė, Utiė Babickaitė; Jurgis Briedis, 
pasUutįs ūkininkas, Al. Kvedaras; 
Onutė, Leibos tarnaitė, T. Kuzmic- 
kienė; Gabrys Birbilas, 'K. Vaičiuš- 
ka; Grigas Ilgastrėnis, J. Puišys. 

Nežiūrint visų trukumų, kurie bu 
vo aiškiai matomi kaikurių aktorių 
vaidinime, visas pastatymas apskri- 
tai padarė gana gilų įspūdį ir ne- 

vienam įšspaudė vieną kitą ašarą. 
Po* Babickaitėš svarbiausiose rolė- 
se, geriausiai vaidino J. Kukutienė, 
Sorės Marės rolėj; lengvesnes ro- 

les vaidino Kuzmickienė, Leibos 
tarnaitės rolę ir P. Valasevičienė 
Agotos Dundulienės rolę; visai j 
gerai atliko roles K. Vaičiuška ir 
J. Puišys kaįpo du girtuokliai, 
iKabrys Birbilas ir Grigas Ilga- 
strėnis. Bet užtai netikėtai nras- 

tai atliko savo roles du pasižymė- 
ję aktoriai mėgėjai J. Sankunas 
ir J. Kuzmickas. 

Publikos buvo stebėtinai mažai, 
r apie pustrečio šimto žmonių ir tarp 

tos 1)iivo daug tokiu, kurie nevie- 
toje juokės ir mai.'ė kitiems klau- 
syti. J. 

KAREIVIŲ VAKARAS. 
Vasario 14 d. Septinto regimen 

to S. L. A. Kareiviu atsiibu\\> va- 

karas. Kareiviai nustebino Chica- 
gos lietuviiti<s. Dar iki šiol lietu- 
viai nebuvo turėję taip didelėje 
vetainėje savo vakaru. Daiugumas 
manė, kad kareiviai neturės,pa- 
sekmių, bet visai priešingai. Pub- 
likos buvo virš 4 tūkstančių. 

Svetainė išpuošta Lietuvos vė- 
liavomis tūp Ir gaivino kiekvie- 
nam atsilankusiam. Tėvynes mei- 
lę. 

•'.lalima sakyti vakaras nusise- 
kė visais žvilgsniais kuopuikiau- 
sia. 

Valio a r c i v i a i! Valio Laisva 
\T cpri kla usonu Demok ra t i n ga 
L ietuva. 

M. K. šilis. 

EX-KAREIVIAMS ANT 
TOWN OF LAKE. 

Gerbiami CN-kare'viai Town. u f 
Lake lietuvių kolonijos! Teiksitės 
pribūti panedėlyj, vasario t6 d., nua 

6 iki 6:30 vai. vak- Į Ežerskio svet, 
^6ta ir Paulina gatvės. Iš ten pilno- 
je formoje maršuosime j Peoples 
Theatre, ant 47-tos ir Marshfield 
aves. Pasitikti Lietuvos Misiją. Ka- 
dangi Misija atsilankys ant septy- 
nių vakare, todėl mes privalome ten 
būti aniksčiau's. 

Kiekvienas privalome buti pilno- 
je kareiviškoje uniformoje, privalo- 
me, apsikirpti plaukus, nusiskusti, 
čeverykus nusišveisti. viemt žodžiu 
uniformos privalo tikrai buti šva- 
rios. Mes, To\vn of Lake lietuviu 
kolonijos ex-kareiviai, Lietuvos Mi- 
siją turime iškilmingai priimti ir ją 
pagerbti. Katras iš kareivių neimtų 
dalvvumą šio. vakaro iškilmėse, ne- 

būtų vertas lietuviu vadintis. To- 
delgi vyrai kareiviai, dalyvaukime 
visi, kuoskaitlingiausia! Dargi tu- 
rėsme progą išgirsti apie nuisų tė- 

vynę Lietuvą. Ag. Kotu- 

CICERO, ILL. 
Lietuviu Pašelp- Kliubas turėjo 

;avo susirinkinfą; tarpe kUų reika- 
lų buvo pakeltas klausimas kas-link j 
priėmimo Lietuvos Misijos. Buvo Į 
?an gražių ginčų. Ant galo prieita į 
jana gražių ginčų. Ogi. brolyti, tu į 
n .ano, vienas balsas viršino, kad ne- 

dalvvauti L. Misijos priėmime. Tai 
Lau ir Lietuvių Kliubas, nėra ką 
kalbėti- Patarlė sako: "Genys mar- 

gas, svietas dar margesnis". Taip, 
taip. Korespondentas. 

LAIŠKAS "BIRUTEI." 
(''Birutės'' pirmininkas J. Vk- 

tveris gavo seJcačio turinio lais- 
i:ą). \ 

Vasario 3 d. 1920 m. 

"Gtr:b. "Birutės'' Pirm.: 
Leiski!- man šiliomi išreikšti 

pastabą "Birutės" Draugijai už- 
jos tautišką pasidarbavimą su- 

losime "Išeivio" pereitą nedėlios 
vakarą. Veikalas, ypač iš patrio- 
tiško atž 'ilgio yra kaip tik pri- 
taikintas :'io gyvenimo laikotar- 
piui ir vietai (Amerikos lietu-1 
v i am s V I 

rvi aujas taip uzsKiege, kad 

tuoj aus stočia j Lietuvos Kariuo- 
menę mušt paliokų!" 

Taip i3 priėjusios prie manęs 
vienos ypatos (žmogaus apie 45 
m. a'-ižiaus krutinės išsiveržė žo- 
džiai. Jo akvs buvo prisipildę 
ašaromis; jam bekalbant j mane 

du stambiu lašlu nuriedėjo žemyn 
skruostais, sublizgėjo nuo elektros 
šviesos ir pranyko... 

Laimė mums chięagiečiams tu- 

rėti p. St. Šimkuk! Jam privalome 
savo galvas lenkti už jojo triūsą 
— parašyme "Išeivio." 

Šiuorr.i prisiunčiu čekį ant $10 
nuo manęs, kaipo rėmėjo, "Biru- 
tei'' metinę mokestj ir antrą čeki 
ant $25 lėšoms sulosime "Išei- 
vio." 

Pajieškau Pranciškaus Racickio. pa 
eina iš Kauno gub., Kauno apskr.. 
Kra'kių parap., Melvvdų kaimo- Pir 

j miau gyveni Burlington. N. J, o 

dabar nežinau kur išvažiavo. Malo- 
nės jis pats arba kas apie j j žino 
•pranešti šiuo adresu: Mrs. Monika 
Valiušienė, U20 S- Maina Street, 
Akron, Ohio. 

GRTN'DF.RS 
Reikia grainderių- Darbas nakti- 
nis. Atsišaukite: 

The \Yhitaker Mfg. Co. 
409 So- (Ireen Street. 

Rei'kia mokiniu pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 21-mų metų am- 

žiaus. (leras mokestis ir greitas pa- 
kėlimas. f lora proga išmokti gerai 
apmokamą amatą. Atsišaukite, 

Jas. A. T'rady Foundry Co. 
451I1 St. & S. \Vester11 Ave. 

j REIKIA LEBERIŲ 
Į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

Užsisakykite per laišką 
GERO MEDAUS 

5 svarų viedriukas $1.80. 
\Y. STRYGAS 

3022 W. 40tb St. Chicago, Tll.j 
j Parsiduoda gfra pienininkystės ukė ' 
Del platesnių žinių kreipkitės šiuo 
adresu: .TOK. ZUBAUSKIS,Good- 
mon, \Yis." 

, 

perkamTr par- 
DUODAM. 

Ar turi Narna, Farmą, Lota ar j kokią Biznį ant pardavimo ari 
ant išmainymo ant ko kito? 
Teipgi jei nori pirkti Namą, 
Lotą, Farmą ar kokią Biznį, 
męs turime daugybe gerų Bar-j 
genu visuose kraštuose Ameri- 
kos, Chiragoj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3416 S. \Yallace Street 

Chicago, 111. 

Irscome Tax 
Taksos nuo užc/arbio. 

Jas reikia tuojaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia iš 
pildyti tam tikras blankas. 

Apsisaugok, kad nepakliū- 
tam po bausme. 

Apsaugok savo ki.šenių ir 
ž:urėk, kad neužmokėtum 
taksų perdauk kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau 

Vedėjas p. VLADAS NOR- 
KUS yra gul-but vienuti- 
nis lietuvis Chicagoje, kuj 
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukius kas- 
link taksų nuo ušdarbio1 
(income tax), kaip tik lai į 
ku dabar ateina pagelbon j 
visiems lietuviams tų tak- Į 
sų reikale. 

Biznieriai ir visi, kam tik | 
reikia mokėti taksas, tuo- 

jaus kreipkitės j p. Vladą 
Norkų, federalių taksų ži- 
novą, kurs yra vedėjų 

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street i 

Chicago, 111. 

DR. M. T. STRIKOLI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Dfisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
Iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Šamai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

I Pradėk Naujus Metus su tobulu akių regč-' 
jipiu, taip, kad nieko nepraleistumei per visus 
metus, kas tau gali buti naudinga. Toliregystė 
praįalinama. Pasitarkite su manim prieį ei- 

nant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 
Gerai pritaikinti akiniai praįalins akių įr 

galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli-' 

regystč praįalinama, pasitarkite su manimi, j 
JOHN SMETANA 

SPECIALISTAS AKIŲ 
1801 S. ASHLAND A VE., CHICAGO 

Kampas 18-tos gatvčs. 
3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tėmy 

kite j mano parašą! 
Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. vali. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

H, Leibovitz 
Persikelė ii 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

i 
1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Ave. 
Jis yra ofise nuo 10 ry- 
to iki 8 vai. vakaro. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Orisar: 2?01 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 1L1 o ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St. 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

Dr. N, Herzman 
IŠ RUSIJOS ; 

Gerai lietuviams žinomas per 16 meti) kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 
:erg ir vaikų, pasai naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 1 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street 

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 
Telefonas Canal 3110 

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

Pl^pne Yards 2514 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
Town of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

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

Phones: Yards 155—551 
Residtfnce l'hone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
hrug store—aptieka 
Pildome visokius receptus 

3601 S. HALSTED ST. CIIICAGO 

Fhonc tasai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Trospect 1157 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTA.S 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

Dr. G. UGiaser 
TELEFONAS YARDS 687 

3149 S. MORGAN ST. kertė 33-ros 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

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

6—8 vak. Nedėl. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrą 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmų, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busit6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o mes gavę pinigus ir 

užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir raš;'kit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

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

INFLUENZA j 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, j 
KOSULYS, SLOGOS IR į 
GALVOS SKAUSMAS. į 
kuogeriausia ir kuopasck- r- 

minęiausia gydymui naeelba 3 

A NOLA I 
karią gali gaut kožnoj aptic- į 
koj už 75c. kartu su mokės- 5 
čiu, pas S 

S. K. SASS 1 
1725 W. 18th STREET 1 

CHICAGO, ILL. 
Pasarga® Prie mažiausio pasiro- 2 
djrmo influenzos. slogų, galvos 5 
skausmo, tuoj reik jdėti biškį 2 
ANOLOS f nosj, patrinti kaktą. 5 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių. 2 
kosulio degimo krūtinei, pečiuo- 
se. šonuose, reikia tepti skau- 2 
daučią dalj kuno su ANOLA <5 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 9 
12 valandų. a 

LITHUANIAN-AMERI- j 
CAN INFORMATION ! 

BUREAU. 
VLADAS J. NORKUS, vedėjas 

3ašportai. Income Tax Blankos, Le 
fališki Dokumentai Foreign Ex- 

change, Real Eastate. Knygų 
Revizika. Parduodam laivakortes?. 1 

3114 So. HalSted St. 
Tel. Boulevard 4899. 

tei.'phone Yards 3654, AKU5ERKA' 

Mrs. A. 

Michniewich 
Baigusi Akušerijos \:o- 

legijį; ilgai praktika 
vusi Fenusilvanijos 
hospital&i», Tasekmyr 
ęsl patarnauja prip 
gimdymo, Duodr. rod) 
visokiose ligose mot' 
rims ir merginoms. 
S113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CIIICAGO, 1LL. ; 

Nuo 6 iki 9 rvto ir 
Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki v^lai vakaro 

John Kiichinskas 
LAWYER 

lietuvis advokatas 
20 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 36S4 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. • 

West Sidc Ofisas atdaras vaka- 
rais nuo 7 iki S valundou. 

Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. ® Tel. Cnnal 2552 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
[iydo visokias ligas r.ioteru, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo lini'itnėias, senas ir 
paslaptingas y.ų ligas 

3259 S. HAI-STED ST.. CHICAGO 

Telcphone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DEN'TISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Ncdčldieuiais pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvžs 
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