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SENIAUSIAS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS VIDU RINfiSE-VA K A RINESE 
VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 1893. 

Pranašauja Sukilimą Lenkijoj. 
Suv. Valst. Deportuos 3000 Komunistu. 

i 
Bolševikai Eina Ant Indijos, Chinii ir Pasijos, 

PRANAŠAUJA SUKILIMĄ 
LENKIJOJ. 

Berlinas, sausio 26 d. — 

Kaip iš Varšavos praneša- 
ma, ko\a taip lenkų ir bol- 
ševikų eina Daugpilio fron- 

te, kur laukiama svarbių 
veikimų. Sakoma, kad Alek 
sander Kerenski organizuo-! 
ja naują "baltųjų" rusų ar-, 
m i ją kovai su sovietų val- 
džia. Čia oficialiuose rate- 
liuose yra manoma, kad jei 
bolševikai pultų ant Lenki-! 
jos, tai visos galybės pasi- 
rašiusios po sutartimi, sulig 
tos sutarties išlygomis turė- 

tų duoti pagelbą lenkams. 

Bėdinas, sausio 26 d. —( 

Apskrita padėtis Lenkijoje 
yra taip nepakenčiama, kad 
sukilimas yra tik kelių sa- 

vaičių klausimu, — sako 
•Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus narys Ralph Rogers iš 

Chicagos, tik-ką sugrįžęs iš 
Varšavos po išbuvimui dvie- 
jų mėnesių Įvairiuose fron- 
tuose. 

j "Aš nematau, kaip revo- 

liucijos galima butų išveg- 
! ti," sako jis. "Kareivių upas 

sugadintas nesitenkinimo 
pristatomu maistu ir drabu- 
žiais. Ypatingai tas yra taip 
su kareiviais bolševikų fron- 
tuose. Aš mačiau kareivius 
stovinčius ant sargybos ap- 
sisiautusius tik gunina ir 

^apsiavusius čėverykais bai- 
siai šaltomis naktimis, o kiti 
gulėjo neapšildytose kazar- 
mėse, langams apšalus/ 

Belaisvių stovyklos, ku- 
rias mes apžiūrėjome buvo 
baisiame padėjime. Suimtie 
ji bolvešikai neturėjo be- 
veik nieko, nei pavalgyti, 
nei apsidengti, nei užsiklot. 
Stovykloje Kovei kasdien 
numiršta nuo dviejų dešim- 

tų iki trijųdešimtų žmonių 
ir jų lavonai sumetama j 
apleistą namą, kur šunes 
gali prieiti prie jų. Miršta 
nuo bado ir šiltinių. 

" Maži kaimai taipgi bai- 
siai kenčia del maisto tru- 
kumo. Padėjimas žydų Var- 
šavoje yra blogas. Bet Var- 
iavo j kaip ir Berline, turė- 
damas pinigų, gali gauti 
visko." 

SUV. VALSTIJOS DEPOR- 
TUOS 3,000 KOMUNISTŲ. 

Waahington, saus. 26 d. 
Specialis vyriausio prokuro 
ro Palmero padėjėjas J. D. 

oover, vedantis apkaltini- 
mus, šiandien užreiškė, kad 
iš 3.600 suaraetuotų svetim- 
šalių per paskutinius radika 
lų gaudymus apie 3,000 yra 
tikrai deportuotinais paga 

sekretoriaus Wilsono nu- 

sprendimą, kad Komunistų 
ir Komunistų Darbo parti- 
jos yra revoliucingomis de- 
portavimo įstatymo reikš- 
mėj. 

Priparodymui svetimša- 
lio deportuotinumo užteks 

teisingumo agentams parody 
ti jo narystės kortą vienos 
ar kitos partijos. 

Kas atseina 600 suimtų 
svetimšalių, kurių narybės 
koitų teisingumo agentai 
nesuėmė, tai prigulėjimą 
prie partijos manoma pri- 
parodyti kitais budais. 

BOLŠEVIKAI EINĄ ANT 
INDUOS, CHINU, 

PERSIJOS. 

Londonas, sausio 26 d.— 
Oficialis pranešimas iš 
Maskvos sako. kad bolševi- 
kų kaimiečių kareivija pa- 
siekė Chinų pasieni Kon- 
dos apielinkėje pire Mon- 
golijos vakarines sienos. 
Pranešimai apturėti vakar 
vakare iš rusų šaltinių sako, 
kad Lenino jiegos taipgi 
(perėję Persijon ir Indijon 
ir einą toliaus. 

Savaitė laiko tam atgal 
Anglijos užsienio raštine pa 
įgarsino savo susirūpinimą 
!del bolševikų pagrūmojimo 
eiti ant Anglijos Indijos, 
[šiaurinė Indijos siena yra 

j šalis giliomis bedugnėmis 
j ir augštais kalnais, praėji- 
jmų gi nedaug ir tie toli vie- 
nas nuo kito. Taigi priešo 
kariuomenės žygiavimas ši- 
tame krašte yra palengvas 
ir pavojingas kadir be pasi- 

i priešinimo. 

Čekai kovoja su bolševikais. 
Čekai ties Krasnojarsku 

kovoja su bolševikais už- 
pakalinės sargybos veikimu. 
Bolševizmas Čitcj ima viršų. 
Buvusis Amerikos konsulis 
Omske Ernest S. Harris dar 
vis tebėra Čitoje. 

Anglų, japonų ir 'francu- 

zų misijos ir daugelis Ame- 
rikos Raudonojo Kryžiaus 
narių atvyko Charbinan. 

V1ENNA SIUNČIA 
VAIKUS SVETUR. 

Vienna, sausio 22 d., per 
Paryžių sausio 25 d. — Mo- 
tinos ir tėvai pro verksmus 
šiandien gelžkelio stotyje 
atsisveikino su savo vaikais, 
kurių 5.000 yra išsiunčiami 

į kitas šalis, kur yra mažiau 
bado. Dabar Vienna yra iš- 
siimtus svetur 28,000 vaikų. 
Iki pavasario busią išsiųsta 
užsienin dar 32,000. Šitas 

buiys siunčiamas Italijon, 
IMilanan. 

Laikraštinis Bužys. 

Bolševizmas Suv. Valstijose dažniausiai, jei ne visada, buva laikraštininkų 
į vaizdo padaru ir ii didieji šalies laikraščiai panaudoja tam, kad nupreipti savo 

skaitytojų domą nuo tikrosios pragyvenimo brangumo priežasties — pelnagau- 
džiu — profityrių. 

i 
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TURKAI NE BOLŠEVIKAI 
BET... 

Konstantinopolis, sausio 
1 d. — Nesenai buvo girdų, 
kad bolševizmas platinasi 
tarp turkų Mažoje Azijoje 
ir kad buvusis karės minis- 
teris Enver Paša sukėlęs bol 
jševikų revoliuciją Turkesta- 
ne. Politinis ir karinis turkų 
tautino judėjimo vadas Ma- 
žoje Azijoje Mustafa Kernai 
atsako, kad tautystės šalinin 
kai neturi nieko bendra, nei 
su Enveru Paša, nei su Ta- 
laat Paša, kurie virte bolše- 
vikais. Bet bolševizmas ga- 
lįs atsirasti del taikos kuri 
padaro turkus pavergtais 
žmonėmis, vienok, jei turkai 
ir susidėtų su bolsevikais, 
tai tas susidejimas butų 
trumpas. 

Jo nuomone įvyks kraujo 
praliejimas, jei graikams 
bus pavestas Konstantinopo- 
lis, arba Trakija bus atiduo- 
Ita graikams. 

NETURTAS SULAIKO 
Vokietiją. 

Berlinas, sausio 24 d. — 

Už kelių savaičių Vokietija 
turės pradėti atstatymo dar- 

bą išnaikintuose Francijos 
ir Belgijos kraštuose, kaip 
to reikalauja taikos sutartis. 
Bet Vokietija kol-kas negali 
pradėti to atsteigimo dar- 
bo, kadangi jai čia, kaip ir 
visokiame kitame klausime 

reikalingas užsienio kredį- 
i tas nupirkimui nedarytos 
|medžiagos. Atstatymo minis 

jteris Dr. Otto Gessler pasa- 
!ke, kad neturėdami nedary- 
I tos medžiagos jie negali at- 

statyti nei Reimso, nei Lou- 

vaino, nei kitų miestų. Jis 

prisipažino, kad Vokietijos 
ateitis atrodanti labai juo- 
da. 

Karinį lavinimą sena]0 
komitetas paliko 
Projekte. 

Washingfcon. sausio 26 d. 
Senato kariniu reikalų komi 
tetas 10 balsų prieš 5 nu- 

sprendė palikti visuotiną 
karinį lavinimą kariuome- 
nės perorganizavimo * 

pro- 
jekte ir pasakė aiškiai, kad 
tinkamio apsigynimo klausi- 
mas turės pasirodyti kon- 

grese bėgiu ateinačių kelių 
savaičių. 

SOVIETAI GANA STIP- 
RUS KOVOTI SU VI- 

SAIS, — MARTENS. 

i y 
Washington, sausio 26 d. 

j Sovietinės Rusijos ekonomi- 
jnių reikalų atstovas Suv. 

| Valstijose Ludvig C. A. K. 

iMartens senato tyrinėjimo 
j komitetui aandien pasakė, 
į kad rusų sov ietinės organi- 
zacijos tiek sustiprėjo, kad 

|jos gali kovoti su visu pa- 
i šauliu. 
I 

I Martens sako, kad rusų 
sovietai turi visuomenės iš- 
de tarp $450,000,000 ir 

$500,000,000; šitie pinigai 
yra paskirti išleisti užsie- 
niuose supirkimui '-ekmenų. 

| Privatiniuose bankuose ar 

pas atskirus žmones Rusijo- 
je aukso ant rankų nėra. 

I BERLINO FINANSŲ MI- 
NISTERIS PAŠAUTAS 

Berlinas, sausio 26 d. — 

Finansų minjsteris. Mathias 
Erzberger tapo pašautas 
šiandien. Į jį šovė jam beiš- 
einant iš kriminalio teismo 
namo po nagrinėjimui Helf- į 
f reicho šmeišto bylos. Tik! 
viena kulka pataikiusi. 

I W. W. BYLA DEL ATSI- 
TIKIMO CENTRALIJOJ, 

WA§H. 

Montesano, Wash., sausio 
;,26 d. — Šiandien, kada ke- 
ltino prasidėti byla vienuoli- 
škos I. W. W. unijos narių, 
kaltinamų užmušime Cent- 
ralijoje, Wash. keturių bu- 
vusių kareivių pereitame 
lapkričio mėnesyj kilus 
iraušioms mušiu per- 
traukos parodos laiku, tapo 

I paskelbta, kad iš kaltinamų- 
jų pusės bus trečiu kartu 
prašoma permainyti teismą. 

Skundimo advokatui tapo 
inteikta paliudijimai raštu 
po prisieka, kur sakoma, 
kad. sentimentas prieš kal- 
tinamuosius Grays Harbor 
apskrityj neleis teisingai 
dalyką ištirti. 

Kaltinamųjų advokatas 

jyra Geo. Vanderveer, kuris 
metai tam atgal vedė 166 
I. W. W. narių bylą Chica- 
goje. Nagrinėjimas žada 

tęstis dešimtį savaičių. 

i 

SANITARINĖS SĄLYGOS 
PABALTIJOJ YRA DIDE- 

LIU JC.ĄUSIMU. 
\ 

Paryžius, sausio 26 d. — 

i Sulig Raudonojo Kryžiaus 
apskaitymu Pabaltijos ša- 
lyje dabar yra milijonas 
žmonių sergančių šiltine ir 

,yra daroma didelių pastan- 
gų sulaikymui išsiveržimo 
rauplių epidemijos. 

Letgaliuose ši mėnesį 
Amerikos gydytojai žada 
įskiepyti daugiau kaip 400, 
000 žmonių. 

Spartaus šitų epidemijų 
plitimo priežastimi skaito- 
ma stoka utinejimo stočių, 
kurių minėtos šalys pačios 
neįstengia įsteigti. 

Ukrainai pra- 
šo nuėmimo 
blokados, 

Bazelis, sausio 26 d. — 

Ukrainų kabineto darbo 
ministeris Pezpalko telegra- 

j favo augščiausiai tarybai 
'Paryžiuje, prašydamas, kad 
| blokada butų nuimta bent 
tiek, kad butų galima gauti 

I vaistus ir sanitarinę medžią 
gą. Jis sako, kad šitas žings 

įnis reikalingas pagelbėji- 
jmui Ukrainai kovoti su cho- 
I lero& ir tifuso epidemija, 
; kurios ten siauoia. 

SUV. VALSTIJŲ PASI- 
I TRAUKIMAS PARODO 
Į JAPONIJOS TIKSLĄ 

SIBIRE' 

! New York, sausio 26 d.— 
jChas Hodges Tolimųjų Ry- 
tų Biuro direktoriaus padė- 
jėjas sako, kad valstybės 
skyriaus nutarimas ištrauk- 
ti Amerikos jiegas iš Sibiro 

; Įvyko kaip tik tuoju momen- 

| tu, kada Japonijos senai ma 

I tomas pasirįžimas, už valdyti 
! rusus rytuose buvo bepasi- 
į siekas pasisekimo. 
i Nuo pat pradžios taJki- 

! ninku Įsiveržimo Sibiran. 
' 
aštuoniolika mėnesių tam at 

I gal, Japonija išsijuosusi dir- 
bo, kad apėmus tą tolimųjų 
rytų dalį kaipo rytinį spar- 
ną Chinams apsupti. Paša- 
linimas adm. Kolčako nuo 

vadovavimo visų rusų val- 
jdžiai buvo labai po ranka 
• japonų diplomatams. Tuo 
: jaus į jo vietą su japonų pa- 
Igelba buvo paskirtas Seme- 
! novas ir tarytum rodėsi, 
|kad japonai paėmė visą pa- 
Į dėjimą i savo rankas. Bet 
įSuv. Valstijų ištraukimas 
'savo kariuomenės visai per- 
| mainė japonų pienus. Jie 
•dabar negalės dangstytis 
I gelbėjimu Rusijos ir turės 

|aiba atvirai išeiti su savo 

i užgrobimo tikslais, kas bus 
j priešinga talkininkams, ar- 

ba pasitraukti iš Sibiro. 
I —■ —' J 
I 

! KONFERENCIJA TAIKOS 

j REIKALE NENUSIDAVĖ. 

I Washingten, sausio 26 d. 
Republikonams atsisakant 
išsižadėti bent vieno princi- 
po Lodge'o išlygose, o de- 
mokratams nenorint pasi- 
duoti, tarybos nusileidimui 

;kas del tautų lygos sutarties 
i šiandien išėjo ant tuščio ir 
I dalykas paliko dar aršesnė-1 

jje padėtyj. 
Senatorius Lodge, remia- 

įmas 40 ar daugiau republi- 
jkonų, pasirįžusių atmesti 
.sutartį, jei bus daromi nusi- 

| leidimai, pasakė demokratų 
j tarybininkams, kad negali 
I buti mainoma jokis princi- j 
j pas nei vienos išlygos tei-| 
jkiamos Suvienytų Valstijų 
apsaugai ir kad negali buti j 
mainoma žodžiai išlygų lie-; 
juančių straipsnį dešimtą ir' 
'Monroe doktriną. 

Mato pavoju 
ai 

: Paryžius, sausio 26 d. — 

| Augščiausios tarybos pasekė 
i ja, ambasadorių taryba, ap- 
] turėjo iaiška nuo lenkų už- 
sienio reikalų ministeįio 
'Stanislovo Patek, kuriame 
jis atkreipia tarybos donrą 

i į galimumą smarkaus bolše- 
vikų puolimo ant Lenkijos 
kraštų ir pataria sudaryti 
apsigynimo pieną. Laiške 
prašoma, kad t?s dalykas 
butų pavestas maršalui 
Foch. 

SUKILIMAS N. ,Y. SEIME 
DEL SOCIALISTU 

BYLOS. 

.Albany, N. Y. sausio 26 
d. — Pasipriešinimas, pirm- 
sėdžiui Svveet'ui ir jo pa- 
sielgimui su penkiais socia- 
listais seimininkais šiandien 
pradėjo išeiti Į aikštę, kada 
pasipriešinusieji laikė eilę 

.susiiinkimų, nutarimui, kas 

| reikia daryti, kad neleidus 
Įpirmsėdžiui labiaus valstiją 
įvelti i ta dalyka. 
r 17 k 

Kraštutinis "kairysis sei- 

jmo sparnas, susidedantis iš 
penkių nariu, sako, kad na- 

grinėjimas virsta farsa ir jis 
reikia tuojaus sustabdyti. 
Veikliausias jų, W. C. 
Amos iš New įforko siūlo 
tris rezoliucijas: viena, pri- 
imti socialistus iki nagrinė- 
jimas pasibaigs; antra, ap- 
skelbei negerais visus seimi- 
ninkų tarimus suspendavi- 
mo laiku ir trečia, priimti 
prašalintus narius ir palai- 
kyti gerais visus tarimus sus 

pendavimo laiku. 

Šiandien išklausyta jau 
septyni liudininkai. 

KANSA30 KALNAKA- 
SIAI STREIKUOJA PRO- 
TESTAN PRIEŠ DARBO 

ĮSTATYMĄ. 

Pittsburg, Kan., sausio 
26 d. — Keturi šimtai Kan- 
saso kalnakasių ši rytą su- 

streikavo dėlto, kad buvo 
priimtas pramoninio teismo 
projektas. 

KOLČAKAS BOLŠEVIKU 
RANKOSE. 

Revelis, sausio 25 d. per 
Londoną. — Maskva ofici- 
aliai praneša, kad Kolčakas 
ir jo ministeriai yra bolševi- 
kų rankose, Irkutske, kuri 
yra užėmę bolševikai. 

PIRKITE LIETUVOS 

VALSTYBĖS BONUS 

BUS LIETUVAI 

DUONOS. 

Apsiniaukę ir šalčiau šian- 
dien ir gal seredoj. 

Saulėtekis, 7:08 vai. ryto; 
1 Saulėleidis, 4:57 vai. vak. 

Chir.£ęoje ir 
Apielinkeje. — 
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MIKAS PETRAUSKAS IR 
AMERIKOS LIETUVIAI. 

Įį? •*- ^ 

Kompozitorius Mikas Petrauskas da- 
bai lanKosi lietuviu kolonijose su atsisvei- 
kinimo koncertu. — Visur lietuviai, ypač jaunimas, sutinka jį su didele pagarba ir 
entuziazmu. Visur koncertų salės grūste 
prigrūstos žmonių. Visur tik ir kalbama 
apie Miką Petrauską ir jo atsisveikinimo 
koncertą. 

Trumpai tariant, visi dailės, muzikos 
i)- dainų mylėtojai stengiasi išreikšti komp. Mikui Petrauskui gilią pagarbą ir kartu 
padėką už didelius jo darbus dailės dirvoje, 
už jo pasišventimą auklėjimui dailėje, pa-1 
triotizme ir doroje lietuvių jaunimo Ame-i 
rikoje. 

* 

"Musų moralė priedermė yra suteikti 
didžiausią pagarbą ir padėką musų moky- 
tojui Mikui Petrauskui, — pastebėjo at-j skirame pasikalbėjime vienas iš Chicagos; "birutiečių".—Jei ne Mikas Petrauskas,, tai | 
netik kad nebūtų "birutės" ir "Gabijosvj 
(So. Bostone), bet, gal, nebūtų nei vieno! 
kiltesnio lietuvių choro Amerikoje, ir, abel- 
nai, dailės supratimas pas Amerikos lie- 
tuvius stovėtų labai žemai". 

Taip, komp. Mikas Petrauskas brangus 
iietuviarrts netik kaipo kompozitorius, netikį 
kaipo talentuotas chorų vedėjas ir teatra- 
lių veikalų mokytojas, bet ir kaipo pašte-; 
bėtiiiai gabus vaikų ir jaunimo auklėtojas, 
dailės, doros ir tautiškumo dvasioje. 

Negalima nepastebėti ir-to, kad su! 
Miko Petrausko veikimu dailės, muzikos ir; 
teatro srityje tarpe Amerikos lietuvių atsi-, 
rado ir stambių talentų. — Jis pirmiausiai, 
supažindhio Amerikos jaunimą su tyra dai- 
le, su tyra muzika, su tyra scena. Jis iŠ-j 
lengvo'— su ypatingu pakantrumu — kė; 
lė ir drutino jaunime tyros dailės sąmonę, 
tyros dailės skoni. Kartu su tuom Miką 
Petrauską galima skaityti žymiausiu mu- 

zikos demokratizatoriumi. kuris perstatė 
įvairios rūšies savo tvarinius liaudžiai, taip 
sakant, mokindamas tą liaudį suprasti juos 
ir gerėties jais. 

Prieš Miko Petrausko atsilankymą 
Amerikoje — tarpe čionykščių lietuvių ne- 

galima buvo pastebėti tyros nuovokos apie 
daile, muziką ir teatrą; negalima buvo su-j 
rasti priderančiai išsilavinusių chorų ar j 
pavienių dainininkų; pagalios, negalima 

buvo pamatyti gražiai perstatomų sceniš- 
kų dalykų. Dabar, padirbėjus Mikui Pe-J trauskui apie 8 ar 10 metų, dalykų padėtis 
dailės žvilgsniu visai persimame. — Dabar 
Amerikos lietuviams nestokuoja žymių dai- 
nininkų ir dainininkių, žymių chorų, žy- 
mių artistų-lošėjų teatrales dailės srityje. 
Priegtam, šiandien lietuvių visuomenė la- 
bai indomauja tyra daile, tyra muzika, ty- 
ru teatru. Ji seka dailę, ji gerėjasi daile,i 
ji remia dailę. Ypatingai tą galima pasa-| kyti apie pažangesni ir kulturiškesnį jauni- 
mą. — Jaunimas dabar žino savo užduotį 
dailėje ir supranta tą naudą, kurią neša 
tas veikimas dailės dirvoje musų liaudžiai. 
Dailusis menas dabar išjudintas, išvystytas 
ir pastatytas į tikras vėžes... 

Mikas Petrauskas, tas lietuvių dailės 
pionierius ir jaunimo auklėtojas-mokytojas, atliko didžiausią ir kilčiausią darbą tarpe Amerikoje gyvenančių lietuvių. Jis veikė 
tik del dailės, del tyros dailės, nesutepda- 
mas tos dailės partijinėmis ar kokiomis noifs 
kitokiomis tamsiomis dėmėmis. — Todėl ji taip gerbia ir brangina lietuvių visuomenė, todėl jį taip iškilmingai ir entuziastiškai su 
tikra šiuose atsisveikinimo koncertuose, to- 
dėl jam visi šuteikia giliausius velijimus, 
giliausią padėką... I 

Komp. Mikas Petrauskas daugiausiai 
pasidarbavo So. Bostone (čia jis sutvėrė ir 
per metų eiles mokino chorą "Gabiją") ir 
abelnai Naujojoje Anglijoje; paskiau seka 
—Chicago (kur jis sutvėrė ir pastatė ant 
"tvirtų kojų" "Birutę"), Brooklynas, She- 
nandoah ir kitos kolonijos. 

Prie Miko Petrausko nuopelnų reikia 
priskaityti, apart daugelio kitų veikalų, — 

periodinį muzikos-dainų leidinį "Kank- 
lės", kurį jis leido neatsižvelgdamas ant 
nuostolių. "Kanklių" garsai sužadino! 
daug apmirusių sielų ir nukreipė jas prie 
dailės ir Tėvynės meilės. "Kanklės" — tai 
tvirtas jaunimo įrankis banguojančiose gy- 
venimo jūrėse. Taigi, komp. Mikas Pet- 
rauskas atliko Amerikoje labai didelius ir 
labai naudingus darbus, kurių vaisiais ge- 
rėjasi ir gėrėsis lietuviu tauta. 

Greit Mikas Petrauskas grįžta namo— 

Tėvynėn-Lietuvon... Ten jo irgi aisi lau- 
kia. Ten jį irgi sutiks su didele pagarba ir 
entuziazmu. Ten jis irgi atliks didelius 
darbus... Ten jis nuramins ir atgaivins 
nuvargusias musų vientaučių sielas.... Ten 
jis nenuilstančiu savo veikimu padės su- 
tvirtėti ir išbujoti naujai atgimusiai ir vi- 
sišką liuosybę ingijusiai lietuvių tauts.1.... 
Ten jis tapgi mokins ir lavins musų jauni- 
mą dailėje, doroje, pVakilnume... Ten jis 
taipgi kels ii* drutins tautinę musų dailę, 
musiką, sceną... 

1 Šiandien-rytoj Mikas Petrauskas su ■ 

mumis — Chicagoje. Šiandien chicagie-l 
čiai turės progą pasimatyti, pasikalbėti su' 
garbingu svečiu iškilmingoje vakarienėje) 
"Mildos'1 salėje. Rytoj Chicagos lietuviai 
galės paklausyti jo dainavimo, padėkoti 
už jo veikimą, pavelyti geriausios kloties 
Lietuvoje ir pasakyti jam "sudiev"!.,.. 

* -f * 

Lenkai, girdi, buvę pasirengę sekantį 
pavasarį patraukti ant Petrogrado Ir ant..,. 
Maskvos, bet, padėkavojant talkininkams, 
dabar turėsią patįs ginties nuo bolševikų 
užpuolimo. Mat, "didžioji trejybė", nu-, 
imdama nuo Rusijos blokadą, suardė "pro- 
šcv-panų" planus, sulyg kurių "galinga" 
lenkų armija buvo "pasiryžusi" paliuosuo- 
ti pasaulį nuo bolševikiško "tvano"... 

Pastabos 
Išvados. 

Užkliuvo? — Pagal "Tė- 
vynės" num. 27, 1919 m., 
tautiečių Susivienijimo. Lie- 
tuvių Amerikoje nariai vi- 
suotinu balsavimu paskyrė 
šešių mėnesių "Tautiškus' 
Centus" Lietuvos Neprigul- 
mybės reikalams. Tie pini- 
gai turėjo buti sumokėti j 
Lietuvos Neprigulmybės 
Fondą, o kurie iki šiam lai- 
kui yra kasžin-kur u.žkliu- 
vę' 

Kelionė tiems pinigams 
yra arčiausia. P-s T. Paukš- 
tis yra Sušiv. ir Nępr. Fon- 
do iždininku, ir aišku, kad 
tuos "Tautiškus Centus" yra 
užkabinę kur-tai Susiv. pre- 
zidentas p. St. Gegužis ir 
A. "Ė. Strimaitis, Susiv. se- 
kretorius. Kiekvieną mėne- 
sį žingeidžiai pei'žiu Nepr. 
Fondo inplaukas, bene rasiu 
i'r tuos ne'aimingns "Tautiš- 
kus Centus", kurie iki 15 
sausio šių metų dar nesumo- 
kėti. 

Šitas pasigedimas tų "Tau 
tiškų Centų" priderėjo iškel 
ti sandariečiams, arba pasi- 
rūpinti jų sumokėjimu; — 

juk sandariečiai — šulai 
labai rūpinasi apie Nepri- 
gulmybės Fondą, tiktai ne 

iš tikrojo galo. Priegtam, 
A. B. Strimaitis, Susiv. sek- 
retorius, dabar yra Nepri- 
^uim.vbės Fondo pirminin- 
ku. 

Gal kas žinote, kur tie 
"Tautiški Centai" yra už- 
kliuvę ir uel kokios priežas-1 
ties, malonėkite apskelb- 
ti1, už ką pasitarnausite savo 

Tėvynei-Lietuvai. 
S. L. A. Senas Narys. 

! 
Lenkai su ypatingu pato- 

su skelbia, kad girdi, lenkų- 
latĮvių kariuomene spaudžia 
bolševikus visu lietuvių-ru- 
tonų frontu. Jei kur "raudo- 
jome ji" ir mėgina atsispir- 
ti, tai jų pastangos liekan- 
čios be pasekmės, kadangi 
"bohaterska armia Polska" 
veikianti su ypatingu nuo- 

seklumu. 3et, pažvelgus į 
dalykų padėtį giliau, nesun- 

ku permatyti, kad "proše- 
panai" "didvyriškai" giria- 
si. .. Priegtam, visi tie pra- 
nešimai apie tos "bohateriš- į 
kos armijos" veikimą paei-j 
na išimtinai is Varšavos, ku-1 
ri paskutiniu laiku ytin pra- į 
garsėjo sensacijų ir netei-| 
singų žinių "fabrikacija". j 

Lietuvos Atstovybes 
Pranešimas 

tu?'.! S ' 
KOVOJE UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ. 

I. Lietuvos Misija. 

Remdamasis Laikinosios 
Vyriausybės išleistuoju ir 
Valstybės Prezidento spaliu 
2 dieną, 1919 m. patvirtin- 
tu įstatymu apie užtraukimą 
nuo Amerikoje gyvenančių 
Lietuvių, jų draugijų, orga- 
nizacijų, bendrovių ir įstai- 
gų "Lietuvos Laisvės Pasko- 
los" ir Ministerių Kabine- 
to spalių 29 dieną nutarimu, 
Laikinoji Lietuvos Vyriau- 
sybė raštu iš spaliu 31 die- 
nos., 1919 N-1591 yra įga- 
liojusi buvusį Finansų Minis 
terį advokatą Joną Vileišį 
Misijos pirmininku, buvusį 
Krašto Apsaugos Ministerį 
Povilą Žadeikį Misijos vi- 
ce-pirmininku, kuriam be to 
yra suteikti ypatingi įgalio- 
jimai kariškiems reikalams, 
ir Lietuvos Delegacijos ,prie 
Taikos Konferencijos narį 
Joną Žilių Misijos kasinin- 
ku. 

Susitarus su Amerikos 
Lietuvių Tarybomis ir kito- 
mis lietuvių organizacijomis, 
Lietuvos Misija yra sudariu- 
si tam tikrą Paskolos Komi- 
tetą ir suorganizavus: tam 
tikrą delei paskolos prave-j 
dimo biurą prie Lietuvos 
Misijų New Yorke, 257. 
West 71st St., kursai jau' 
ir pradėjo veikti, kaipo at-' 
skira prie Lietuvos Misijos 
organizacija. Beto prie šio 
biuro koncentruojama ir 
darbas Militarinės Misijos, 
kurios vedėju yra majoras 
P. Žadeikis. 

Atvykus New Yorkan 
prieš pačias Kalėdų šven- 
tes, Lietuvos Misija nega- 
lėjo tuoj vykti Washingto- 
nan, kad ten pareiškus apie j 
savo tikslus ir darbus ir per; 
šventes aplankė keletą lie- 
tuvių kolonijų. Ikišiol bu- 
vo Misija atsilankius su pra 
kalbomis New Yorke. Brook 
lyne, Newarke, bostone, 
Cambridge, Norwooa, Mon- 
tello, Lawrence, Baltimore. 
Visur vietos lietuvių ir net 
valdiškų atstovų buvome pri 
imami kuoširdingiausiai, vi- 
sur buvo linkėjimų, kad Mi- 
sijai pasisektų nuo Suvieny- 
tų Valstijų Vyriausybės iš- 

gauti Lietuvos, kaipo nepri- 
klausomos respublikos pri- 
pažinimą. Pagaliaus visur 
vietos lietuviai ir lietuvės 
be jokių partijinių kivirčų 

dėjos prie Lietuvos Laisvės 
Paskolos, aukavo tai Lietu- 
vos Šaulių organizacijai, tai 
Amerikos Lietuvių brigados 
užlaikymui. 

Artymiausiu laiku Lietu- 
vos Misija paskelbs platesnį 
pranešimą apie paskolos rei 
kalus ir apie savo maršru- 
tą į kitas didesnes Lietuvių 
kolonijas. Tuo tarpu prisi- 
ėjo kiek apsistoti su kolo- 
nijų aplankymu, kad nuvy- 
kus į Washingtoną. 

II. Lietuvos Misija pasima- 
to su valstybės sekretorium 

p. Lansingu. 

Sausio 5 dieną Lietuvos 
Misijos nariai nuvyko į Wa- 
shingtoną, kad išgavus pasi- 
matymą su Suvienytų Vals- 
tijų vyriausybe ir perstačius 
jai savo įgaliojimus. 

Teko matytis su įvairiais 
valdžios atstovais, išdėstinė- 
ti apie Lietuvos reikalus, o 

ypač apie karštą norą kaip 
pačios Lietuvos, taip ir Ame 
rikos lietuvių, kad naujoji 
Lietuvos Valstybė taptų vei- 
kiau pripažinta, kaipo nepri 
klausoma ir Suvienytų Vals- 

tijų. Po kelių dienų buvo 
Misijai pasakyta, jog sausio 
12 dieną ant 11 v. išryto 
Lietuvos Misijos nariai busi 
priimti neoficialiai State i 

Departamente Valstybes Se 
kretoriaus p. Lansingo, Ta-' 
sai pirmas, kad ir neoficia- 
lis, Lietuvos Valstybės atsto- 
vų priėmimas tur daug po-; 
litinės reikšmės, nes tą die- 
ną didžioji viso pasaulio de 
mokratiška respublika pir- 
mą sykį sutiko kalbėties su 

atstovais nuo vienos iš Pa- 
balti jos Valstybių, kurios 
yra pasiskelbusios neplikiau 
somomis ir ant visados nuo 

Rusijos atsiskyrusiomis. 
Paskirtu laiku p. Lansin- 

gas atvyko į priėmimo salę j 
ir visi Misijos nariai buvo 
jam perstatyti. Iš musų pu- 
sės keliais žodžiais buvo p. j 
Lansingui pasakyta apie Lie 
tuvos Misijos atvažiavimo j 
tikslą ir įteiktas apie tai pla 
tesnis raštas. Valstybės! 
Sekeretorius p. Lansingas, j 
pabrėžęs, jog nors jis šiuo; 
laiku negalįs priimti Misijos 
nariu oficialiai, nes iki šiol 

V 
v • 

dar Lietuva nepripažinta, 
kaipo nepriklausoma vals- 
tybė, tečiaus linkiąs jai vi- 

šokio pasisekimo ir patarė 
kreiptis Įvaikiuose reikaluose 
prie atskirų departamentų 
vedėjų. 

Tą pačią dieną Misijos 
nariai buvo priimti užsie- 
nių reikalų pramones depar 
tamento vedėjo, kur teko 
kalbėti apie Lietuvos finan- 
sų padėy.mą, apie prekybos 
reikalus ir apie suteikimą 
Lietuvai kredito. Tarp kit- 
ko buvo Misijai pasakyta, 
jog Suvienytų Valstijų vy- 
riausybė neesanti priešinga 
daromai paskolai Ameriko- 
je. Ant rytojaus tam pa- 
čiam departamento vedėjui 
tapo įteiktas memorialas 
apie Lietuvos padėtį delei \ 
maisto ir prašyta, kad ir Lie t 
tuvai butų paskirta dalis pi- \ 
nigų, kaip kad žadama pa- 
skirti Lenkijai, Austrijai ir 
kitoms valstybėms. Beto, 
per tą laiką tapo parengtas 
platesnis memorandumas 
apie ekonominį ir politinį 
Lietuvos padėjimą ir įteik- 
tas įvairioms įstaigoms ir 
departamentams. Jie bus 
paduoti spaudon. Patsai gi 
įteiktas prie pasimatimo su 

p. Lansingu raštas šiaip bu- 
^ 

m sustatytas-: 
Lietuvos Misija Amerikoje, 
Washington Hotel, 
Washington, D. C. 

i Sausio 12, 1920. 
Hon. Robert Lansing, 
Secretary of State, 
Washington, D. C. 

Taihista: 
Lietuvos Laikinoji Val- 

džia pasiuntė į Suvienytas 
Valstijas Specialę IVIKsi- 
ją, kuri atvyko Washingto- 
nan sausio 5, 1920 m. Misi- 
ją sudaro p. Jonas Vileišis, 
buvęs finans 

_ Ministeris, 
Majoras Žadeikis, buvęs 
Karo Ministeris ir Jonas 
Žilius, buvęs narys Lietu- 
vos Delegacijos prie Taikos 
Konferencijos Paryžiuje. Pir 
mininku Misijos yra Jonas, 
Vileišis, kuriam Valdžia da-'f 
ve speciali įgaliojmą repre- < 

zentuoti Lietuvos interesus 
Suvienytose Valstijose. 

Nors Suvienytos Valstijos 
dar nepripažino Lietuvos 
Nepriklausomybės ir jos 
Valdžios, Lietuvių tauta vie- 
nok jau patyrė žymią pašel- 
pa r uo Suvienytų Valstijų 
per Hoover'io Maisto Komi- 
siją ir Amerikos Raudonąjį 
Kryžių. Suvienytos Valsti- 
jos taipgi davė. kredito Lie- 
tuvai užpirkimui įvairių pre 
kių, ypač aprūpinimui Lie- 
tuvr.s jaunutės kariuomenės. 
Už tat pirmas tikslas Lietu- 
vių tautos yra—išreikšti jos 

MUZIKALE DRAMA. 
M I)VJKTŲ VEIK MIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODŽIUS IR Mi'ZIKĄ PARAŠE STASYS SIMKUS. 

(TąsA). 
l 

ANT K A VEIKME. * 

(Amerikoj. I)al>arliniame 
laike). 

\ 

VFJ KIA\TY S ASMĖXYS.I 
I 

R'V.* 

MA I KIS — linksmas bur- 

dingierius. 
(iUZI KX P: — Maiklo šeimi- 

ninkė. 
( .L'/aS —- jos \vi';s. 

KAUPU KX E ( Gužienės 
[lAKSK A Ll KX Ė ( kaimynės. 

! J»URJ)IKG1 l'.RirS. 
11 ni'RDINCIRKIUS. 

(Barškalifcnes įnamiai. 

MARUTE —Gužienės gi- 
minaitė. 

JONAS. 
MERGAITES. 

Scena 1. 
# 

MA i KIS i sėdi kcdčjc. ant 
sialo koja: užsidėjęs, skaito lai 
k ras! i. (/aršiai nusijuokia. 1 'čl 
skaito; po Taiandčlčs i'čl juo- 
kiasi). Tai bent ptipcris, juo- 
kų — pilvą net sk-iud. Oi-oi-oi, 
net ašaros i s juoko krint. 
(S'hi'A'to asdras). Kad juos clie 
vai, tai d/iokjriai lie rašytojai. 
(Skaito, i'čl juokiasi). Čia ru- 

soma tur but apie mūsiškį kle- 
boną, jis ir neperdididis ir pil- 
votas; na, ir gaspadinę tokia 
turi. (Kvatoja). Tu man ir pn 
sižiurek! Viską, viską ir taip 
gerai įsiprašyk. Tai bent peipe- 
ris! (Skaito; včl kvatoja). 

c 

✓ 

Scena 2. 

(įeina GUŽIENĖ, nešdama, 
toriclkaiig su spirgučiais). 

I GUŽIENĖ. Kb-įji, Maiki. 
taip žvengi, ar gal valgyt nori? 
((rlosto Maikiui gah'ą). Tai 
bent svteikrs vyras, kad susi- 
juoks, mane net virtuvėj šiur- 
puliai pereina, (klaikis kvato- 
ja. Gtizienč stato spirgučius 
ant stalo). Štai tau. Maiki. 
spirgučių, kol pietai datbus, 
gal išalkai. 

MA1K1S. C hoho-ho! ( Gy- 
vuliškai iinsikvatoja. Pagriebę:;j 
Gužienę per pusiau, pasisodina 
ant kelių ). Sėskis, misis Guzas,! 
pasimyluo'sim, paskui tavo se- 
nis pareis. 

G U ZIEX Ė (pašoka, i ši ru- 

kus, juokaudama grūmoja). 
Maiki, išdykėli. (Rodo į lan- 
gus). Langai įlėužtraukii, pa- 
matys kas. Guzas tave vėl iš- 
vys. 

MAlklS. O tai kas, išvys— 
eisiu ki'tur. Ką, manai, tokis 
vyras, kaip aš (i s u i esi a) bur- 
«įo neras? Rauplienė ir Barška 
iienė senai jau man merkia. 
Nueičiau — nieko man netruk- 
tų. 

GUZIEN K (nusiminu;-). 
l'c turėtum, Miaįikuti, tokią šir- 
dį mane apleisti? Jau tu tur- 
būt nei Dievo nebijai, taip kal- 
bėdamas. {ircrindmnasi). Gal 
tau, Maikuti, da šio-to užkąsti? 

M AI K1 S. Užkąst i gnjna, 
bet jei turėtum to ( muša sprit- 
ką į gerklę), butti neprošali. | 

I 
(i L ZILX li. X ugi, rodos, oa i 

yra senio ant šaknų likę, tik tu j palauk. (Išeina). i 

Sccna 3. 
(Maikis vienas). 

MA1KIS. Tai gyvenimas, 
po velnių! Nei dirbti, nei v&rg- 
ti, — 'tik geirk, valgyk ir mo- 

terėles glostyt. Tat ne taip, 
j kaip krajnj: nuo tamsos iki 
! tamsos prie jungta Amerikoj, 
mat, kai kas tai suranda savo 

tikrąją laimę ir pašaukimą. I 

Sccna 4. 

( Maikis v RAl'FUENfi). 
RAU V U EN Ė (is netyčių 

įėjus). Surado savo laimę ir 
Gužienė, tik aš Maikio nepa- 
gaunu it gana. Nors tą jį Džia- 
ną prisijaukinčiau. 

MA1K1S. O-o, misis Rau- 
plienė, sveika! Nejaugi jusn 
burdingierius tokis vėpla, kad 
nemckėtii su šeimininku (ciniš- 
kai pamerkia ) gražiai apsieiti. 
RAUPL1ENĖ. Et, jau su ma- 

no bu'/dingierium, tik širdį ir 
kraują gadina. Kai laukinis, iš 

tolo bijo. Vis dūsauja, Lietuvoj 
mergą palikęs. 

MAT KIS. Tas baugus — iš 
kitur prisijaukink. 

RAUPLIENĖ. Gana jau ir 
su kitais. Barškalienės, štai, 
tuoj ateitų, bet kas iš jų? \ ie- 

nas sudžiuves, kai šakalys, vis 
fečdi. užsidaręs, nosį į knygą 
Įkišęs; kitas vėl kaž-kuo pa- 

smirdęs vaikščioja. Sunku šią 
gadynę surasti grakščių burdin 
gi erių. 

MA1K1;S. K. a d jūsų senis, 
Raupliene, labai piktas. Mes 
linksmieji burdingieriai bijo- 
mos pas jus apsigyveni i. 

y 

Sccna 5. 
^ 

( 7 i c pa l ij ir B.iRŠK U Ii* 
A'/Z). 

BARŠKAL1HXH (iš nety- 

čių Įėjus, kalba labui klibinda- 
ma). Ne jos senis, ji pati gerų 
vaikinų nemoka užlaikyti. Ji 
tik nori, kad burdingieriai apie] 

ja shkinetų, o nei pyragaičiu, 
nei geros viskes nemoka sutai- 
syti. 

j R ALTUENĖ. Tu, (u, lic- 
žuvninke, tu mums visoms bur 

dingierius atkalbi, bet štai M ai 
k i-o nei tu negauni; oi Gužie- 
nė ir tau nosį nušluostė. 

BlAŠKALIEXi>. Jei aš uorė 
čiau, tai paeh'ryčiau, kad ir Gtt 

! ziene netektu, (ftleiUndamasi 
į Metikį). Maikuti, «tau niekur/ 
taip gerai nebus, kaip pas ma- 

ne. Gužiene jau sena, ka-> tau 

iš jos. 

Scena 6. 

( Tie patįs ir Gl'ZIKN'B). 
i 

Gl'Z1Ė (Įėjus, su boit- ^ 

j A a. pamato riešutas, ranką stt*^ 
h o iria nusuka užpakalin; i Bar " 

4 

skalienę). Tu. mazgote, čia 
nUiin atkalbinėsi Maikį? Lau- 
kan iš namu! 

i Lus daugiau) 



dėkingumą už viską tą, ką 
Amerikos Valdžia ir iauta 
suteikė Lietuvai. 

Dar prieš karę Lietuva 
Jpirkdavb claug įvairių pro- duktų iš Suvienytų Valstijų, 

0 dabar, iš priežasties page- 
rėjusių aplinkybių, prasi- 
plėtimui komercijos ir in- 
dustrijos, Lietuva reikalauja 
daugybės prekių, kurių ne- 
galima tfauti iš Vokietijos ir artimiausi'} krūmynų tau- 
tų, ir todelei jų reikia jieš- 
koti Amerikoje. Tad nu- 
statymas pastr-'rų finansi- 
nių ir komercijinių ryšių su 

Suvienytomis Valstijomis 
yra antras ir svarbus tiks- 
las šios misijos. 

1 Lietuva jau išdirbo savo 

Valstybei rimtą ir tvirtą 
konstituciją, sudarė savo 
valdžią ir sutvėrė kariuome- 
nę, kuri netik ką pasekmin- 
gai atlaikė užpuolimus bol- 
ševikų, išvydama juos iš sa- 
vo rubežių, i dujant juos net 
už Dauguvos, 5et taipgi per 
galėjo vokiečius, kurie lai- 
kė Lietuvą okupacijoje per- 
kc-turis karo metu?- ir taipgi 
išvarė ir juos iš savo kraš- 

Lietuva dabar jau yra 
pripažinta de f acto nepri-i 
klausoma Angl'jos, Irane;,-j 
zijos ir kitų valstybių, ii] 

misija turi vilties, kad ir Su 
vienytos Valstijos, kur dau- 
giau, kaip 750,000 Lietuvos 
išeivijos laukia pripažinimo 
Lietuvos Nepriklausomybes, 
taip pat trumpu laiku matys 
reikalingu ir naudingu iš- 
sireikšti už Lietuvos nepri- 
klausomybę ir tuomi su- 
tverti stiprų pamatą drau- 
giškam susinešimui jaunai 
Lietuvos respublikai ir di- 
džiai Amerikos demokrati- 

jai. 
Pastanga realizuoti šią 

vutį yra trečias, ir svarbiau- 
sias Misijos tikslas. 

Misija ruošia memoran- 

dumą išdėstantį ekonominę 
ir politinę padėtį Lietuvos, 
kuri, su jusų leidimu, jį 
trumpu laiku priduos Vals- 
tijos Departamentui per Lie 
tuvių Egzekutyvį Komite- 
tą, su kuriuom Lietuvos *Ii- 
sijai pilnai kooperuojasi. 

Su užtikrinimu musų augš 
tos pagarbos, turime garbę 
buti Tamistai, 

Su godone, 
Lietuvos Misija Ameriko- 

je 
J. Vileišis Pirmininkas.. 
J. Žadeikis Majoras Lie- 

tuvos Kariuomenės. 
J. Žilius, Misijos narys. 

| (Bus daugiau). 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 

DETROIT, MICH. 
Sausio 17 d. buvo A. L. 

T. Sandargs z9 kuopos kon- 
certas; programas sujidėjo 
iš dainų: solo duetų ir kvar- 
teto. ką išpildė ps. Gailiu.iie 
ne, Dobilienė Ir p-lė Rubi- 
navičiutė, pp. Dobilas, Alek- 
siunas ir Laukionis, Koncer- 
tas pavyko visais atžvilgiais. 

Iki šiol, kada tik sanda- 
riečiai rengdavo, kokį nors 

vakarą, :\isuomt jiems steng- 
davosi pakenkti, tai bolše- 
vikai, tai "progresistės," šį 
kartą panašia* pasielgė L. 
Pi liet. Kliubas, surengda- 
mas tuo pačiu laiku nors 

šokius, beabejones, tikėda- 
mas sandariečiams šposą iš- 

kišti; bet įvyko atbulai. San 
dariečiai. gryžo namon su 

geru laimikiu, o kliubiečiai 
su... nesuvalgyta duona, 
druska, su cibuliais ir pipi- 
rais, nusiminę trauke na- 
mon. Tūlas sandarietis klau 
sia: "ar daug publikos turė- 
jot?" "Ugi mes patys šeši." 

j "O, dar ir vieną merginą tu- 
rėjome" — pastebi kits iš 
šalies. 

Prieš uždarysiant L. A. 
B-vės šėrų pardavinėjimą, 
df troitiečiai gana skubiai 

:savo šimtelius jon dėjo, bet 
buvo ir tokių, ką šėrų užda- 
rymui netikėjo; pasirižc 

| laukt toliaus. Kitur vėl, jei 
vyras norėjo pirkt, tai mote- 
ris priešingai buvo. Dabai 

'šėrų pardavinėjimui užsida- 
rius, graudinasi, ai4)a bara- 

įsi tarp savęs, kad ,praleidc 

Mirgos Svetaines Ben- 

drovės Šėrininkams, 

Laikytame Metiniame Susirinkime, Sausio-Jan 
18 d. 1920 m., J. Mazeliausl-jo Svetainėj, prie 3259 So. 

Union Ave., Liko nutarta, kad Susivienijus su draugi- 
joms statyti Svetainę ant virsiaus mušu namo. Draugija 
apsiėmė atpirkti visus :vrus nuo tų, kuri?, nori parduoti 
savo dalį, apmokėdama pilnai, kiek jos- jums kainoja, tai 

jus gausite dolari už dolarj. Norintieji parduoti. Malo- 
nėsite atvažiuoti Nedėlioj vasario Febi'uarv, 1 d. 1920 

m. 1-ma vlanda p^ pietų i Jono Maziliausko Sve'ainę, 
po Xo„ 3259 S<>. L'niori Ave., Kurie dar negavote savo 

dividendų procentų už 1919 m. Malonėsite pribūti \ rrŠ- 
minėt >j Nedėlioję, ir gausite pinigų. 

i >ieku su tikra pagarba, 
A. M. N'iškauskis, Sekretorius 

'gerą progą. Bet ir tiems ne- 
reikėtų nusiminti, mes L. A. 
Bendrove per bavo įgaliotinį 
P. A. Račkauską 412 Eason 
Ave. pardavinės Resorcino 
Chemikalų Bendroves Šėrus. 
Taipgi ir Lietuvos ir Preky-I bos Banko (Kaune) šėrus. 
čia ir auksinė proga kiek-j 
vienam. I 

Detroitietis. 

DETROIT, MICH. 
Kun. Kemešis ir Bolševikai. 

Apsigyvenęs kun. Keme- 
šis Detroite, prisipažino, 
kad jam rimtas socialistas 
arčiau prie širdies, negu 
koks tautininkas. Arba, 
tautiškų ir katalikiškų drau- 
gijų susirinkime, kurio tiks- 
las buvo sudaryt bendrą ko- 
mitetą L. Bonų pardavinė- 
jimui, Kemešis išsireiškė, 
kad socialistai, girdi, mums 

krikščioniams demokratams 
turėtų but artesni, negu tau- 
tininkai, o kad taip nėra, tai, 
esą dėlto, kad šis klausi- 
mas nėra išrištas. Ir taip 
prie kiekvienos progos, ypač, 
kad tautininkai ir sodal- 
bolševikai dagirstų — vis 
Kemešis nepagaili tėviškos 

i paguodos žodelio pastarie- 
I siems. 
i 

Detroito katalikai, žino- 
dami, kad socalistai nieko 

j gero, apart blogo, Lietuvai 
nenuveikė, kad iš tų socia- 
listų išaugo bolševikai — di- 
džiausi Lietuvos neprigul- 
mybės presai; nemažesni 
priešai ir jų tikėjimui — ne- 

gali suprasti savo prabaš- 
eiaus, kuomet pastarasis 
siūlo bolševikams vietą sav*.- 

antyj prie širdies. 

Į Dalykas štai kame: bol- 
ševikai didžiumoj susideda 
iš pačių tamsiausių elemen- 
.ų; iš 'žmonių, ką gyvenime 
vaduojasi jausmais ir upu. 
Kemešis tai žino. Jis nusis- 
kundžia, kad Detroite laba^ 
didelis nuošimtis lietuvių 
atsimettisių nuo bažnyčios, j Nemažas nuošimtis randasi i 

oolševikų, bei jiems simpa- 
.izuojančių. Pav. tik per vie 
.įas Bagočiaus prakalbas 
(tada Kemešio nebuvo) pri- 
sirašė apie 50 prie socialis- 
;ų ir t'ii karštų katalkų, kū- 
ne paskui per 24 valandas 
/irto bolševikais. — Tie 
išmonės vieną nedėldienį 
garbino Dievą, ištikimai 
dausės savo kunigo įsaky- 
mų, o antrą nedėldienį jau 
socialistų susirinkime jautė- 
si prisirengusiais spiauti 
ant viso to, kas pirma jiems 
buvo šventa. Kemešis jau- 
čiasi nemenkesnių prakalbi- 
ninku už Bagočių, ir jeigu 
pasakytų vieną, kitą jaus- 
mingą prakalbą, tuoj pama- 
tytų, jog štai vieną gražų 
išdėlios rytą tie "paklydė- 
liai' klupsti bažnyčioj mel- 
džiasi. Bet kaip prie jų pri- 
eiti? Jie daugiau neina baž- 
nyčion, net ant kunigų pra- 
kalbų neateina. Čia ir reikia 
vartoti kitoks įrankis — sim 
patijos, širdies atvirumo ir 
t.t. 

Gi tautininkai daug pavo- 
jingesni už bolševikus. Pa- 
vojingesni dėlto, kad pas 
juos patriotizmas, tėvynės 
meilė ir demokratizmo prin- 
cipas pirmoj vietoj, o tiky- 
bai — tolerancija. Jeigu ku- 
ris katalikas permatytų ku- 
nigų politikos veidmainys- 
tę — pasitrauktų nuo jų, o 

pasitraukęs neis nei pas so- 

cialistus, nei pas bolševikus, 
bet eis pas tautininkus-de- 
mokratus, kur jĮ riš vienas 
bendras ryšys — tėvynės 
meilė bei pasiaukavimas jai, 
o tikėjimui ras ramią nelie- 

čiamybe. Tokiam "atsime- 
tėliui" tegul paskui šimtus 
medum pasaldintų prakal- 
bų, ar pamosiu koks nors ku 
nigas pasakytų — jo nepa- 
trauks atgal, nes jis bus gi- 
liai persitikrinęs ir žinos tą 
faktą, kad praeityje lietu- 
viai išpažino kitokį tikėji- 
mą; laikas ir aplinkybes pa- 
keitė tą tikėjimą dabartiniu, 
ateis laikas, kada ir dabar- 
tinis tikėjimas bus pakeis- 
tas, bet lietuvys kaip gyve- 
no, taip gyvena ir gyvens. 

Užtai Kemėšis dėjo visas 
pastangas, kad neprileidus 
katalikų bendrai veikti su 

tautininkais L. Bonų parda- 
vinėjime, ne delko kito, 
kaip tik del baimės, nes sau-j 
gok Dieve tautininkai ingaus 
gerą vardą tarpe katalikų, 
-j Kemešio "genijališka" in- 
tekmė ir pavirsta į pemykš-, 
Mą pintį. Kun. Kemėšis, ne- j 
blogas kaip politikas, taip; 
ir psichologas; pažįsta žmo-! 
riių psichologiją ir sugeba 
prilaikyti; žodžiu sakant,! 
geras žvejas — žino kur iri 
kokioms žuvims vartoti var- 

žą, o kokioms tinklą. 

SIOUX CITY, 10WA. 
Lietuvos Laisves Paskolos 

3toties veikimas. 
Lietuvos Laisvės Pasko- 

los stotis musų kolonijoje ta- 
po suorganizuota grudžio j 
21 d., 1910 m., visuotiname 
[vietos lietu /ių susirinkime. 

Iki šiam lakui nieko apie 
tos stoties susiorganižavi- 
mą nepranešiau dėlto, kad 
ji, neturėdama iš centro rei- 
kalingų informacijų, nebu- 
vo pradėjusi savo darbo. 
Dabar, kada jau turime vi- 
sas reikalingas instrukcjas 
ir darbas pasekmingai pra- 
dėtas, skaitau reikalingu šį- < 

tą pranešti. Stoties sąstatan 
įeina 9-nios ypatos, išrink- 
tos visuotiname lietuvių susi 
rinkime. Iš savo tarpo ji iš- 
sirinko valdybą iš trijų ypa- 
tų: pirmininką, raštininką ir 
iždininką; taipgi šešius ko- 
lektorius pardavinėjimui bo- 
nų vakščiojant po stubas. 

Pirmas bonų pardavinėji- 
mo bandymas įvyko nedė- 
lioj, sausio 18 d., prbažny- 
tinėje svetainėje. Nors žmoj 
rtių sulyginamai nedaug bu-i 
vo atsilankę del menko iš-j 
garsinimo, tečiaus bonų ta- 

po išparduota už $1,250. j 
Pradžia labai gera; ir ka- 

dangi žmonių upas labai pa- 
kilęs, tai galima tikėtis ge- 
rų pasekmių ir ateityje. 

L. L. P. stoties narys. 

BINGHAMTON, N. Y. j 
Kun. Ambrozdtis laimėje 

bylą. 
Manau, jog bus: neprošalį 

pranešti musų visuomenei 
apie keistą atsitikimą musų 
kolorijoj. Jau nuo gruodžio 
26 d. 1918 m. rupesčiu viet. 
Tautos Fondo skyriaus čia j 
tapo surinkta $4,000. Su- 
rinktieji pinigai^ buvo ma- 

nyla pasiųsti į T. F. Cent- 
rą, bet laikui bėgant pasiro- 
dė, jog Tautos Fon^o "na-! 
čialninkai" bereikalingai pra 
dejo •leisti pinigus ant viso- 
kių ekskursijų, tat Birig- 
hamtono klebonas kun. K. 
Ambrozaitis, kaipo pirmas 
lietuvių katalikų kunigas, 
užprotestavo prieš tuos T.F. 
"načalninkus." Kun. K. 
Ambrozaieio protestą, gal, 
teko patėmyti musų visuome 
Arei, kuris buvo patalpintas 
'Lietuvos dienraštyje, perei- 
tą vasarą, u' nuo to laiko 
kun. Ambrozaitis pradėjo 

| varyti agitaciją tarp viet. 
|T. F. narių, kad surinktus 

pinigus pasiųsti tiesiog Lie- 
tuvos valdžiai per rankas 
prof. Voldemaro. Išmintin- 
gesnieji T. F. nariai tam ku- 
nigo sumanymui pritarė, bet 
atsirado keli peštukai, kurie 
pradėjo labai priešintis. 

Didesne tų pinigų dalis 
liko pasiųsta Lietuvos val- 
džiai per Paryžių tat neku- 
rie Tautos Fondo nariai la- 
bai inirto ant kun. K. Am- 
brazaičio ir viename vieša- 
me lietuvių susirinkime ku- 
riame dalyvavo ir kun. K. 
Ambrozaitis, tie Tautos 
Fondo nariai sukėlė triukš- 
mą ir iškoliojo kunigą viso- 
kiais žodžiais. Po susirinki- 
mui kun. K. Ambrozaitis 
tuos peštukus suareštavo, 
bet vėliaus jis atšaukė varen 

tą, nes nenorėjo, kad teis- 
mas teistų tuos nesuprate- 
lius. Peštukai, dažinoję, jog 
varantas atšauktas susitarę 
padavė kun. Ambrozaitį j 
aukštesnį teismą "Suprim 
Court," reikalaudami net 
penkių tūkstančių dolerių 
atlyginimo už apšmeižimą 
jų vardų. 

Tas teismas prasidėjo 
sausio 12 d., 1920 m. ir tęsė- 
si pustrečios dienos; tas 
teismas gvildeno Tautos' 
Fondo pinigų išsiuntimą ir 
teisėjas labai nusistebėjo, 
had pinigus žmonių suau- 

kautus pavargėliams išaik- 
vojo ant linksmų ekskursijų 
ir kun. Ambrozaitj išteisino. 
Tie visi T. F. nesupratėliai 
labai nuliudo, nes jiems rei- 
kėjo visas teismo lėšas ap- 
mokėti. 

v Binghariitonletis, 

KASKA-WILLIAM, PA. 
Tuom vardu anglių ka- 

sykla per pastarus kelis me- 

tus buvo uždaryta ir vande- 
niu užleista. Pereitais 
(1919) metais pradėjo van- 

denį semti lauk ir taisyti 
kasyklon įeinamąją skylę 
("šaftą"). Iki šiol (sausio 
16 d. 1920 m.), iš tos sky- 
lės vanduo jau išsemta ir 
pilioriai sutaisyta 4o0 pėdų 
gilumo. Sausio 16 d š. m. 

apie vai. po pietų 4 darbi- 
ninkai, dirbusieji dugne mi- 
nimos skylės, išsikėlė vir- 
šun, kad "užkąsti" vakarie- 
nės. Kuomet jų kibiras, ku- 
riame jie stovi taisydami tą 
skylę, buvo jau tik 4 pėdos 
nuo paviršiaus žemės ir jie 
šnekučiavosi su esančiu ant 
viršaus sargu, ratas (ant 
kurio laikėsi juos traukian- 
tis lynas nusmuko nuo ašies 
ir išsinėręs iš-po lyno krito 
ant tų vyrų, numušdamas ki 
biro ausį, ir tie 4 nelaimingi 
drauge su kibiru nukirto ant 
Jugno, 460 pėdų žemyn. J 
Apie 9 vai. vakare 4 lavo- 
nus išimta, kurių viršui lau- 
ke giminės-, 2 gydytojai ir 

šiap pulkas žmonių. Bet gy- 
dytojai jau buvo nereikalin- 
gi ir pašaukta graboriai. Nu- 
puolusių kūnai buvo taip su- 

gadyti, kad tulų dantys "bu- 
vo įmušti sprandan. Sulyg 
tautystės jie buvo: 3 airiai 
ir 1 slavas. 

Report. 

P1TTSBURGH, PA. 
Liętuvai Gelbėti Draugijos 

3č skyrius, gruodžio mėne- 
siniame susirinkime, po ap- 
svarstymui draugystės rei- 
kalų buvo nutarta paaukau- 
ti po kiek kas išgali Lietu- 
vos Raudoną j am Kryžiui. 

Aukavo sekančiai: 
K. Stanis $5.00 
J. I.ukša $2.00 
Po $1.00*: A. Žemaitis, J. 

Navalinskas, J. Pečiukas, A. 
Kazlauckas, B. Marciulaitis, 
F. Pikšris, M. Skriaba, J. 

| žemaitis, D. Kapšis, K. As- 
trauskas, S. Lukianas, A. 

j Urbonavičius, L. Kapšis. 
Viso suaukauta .. $20.00 

j Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoj 4-tos kuo 
pos, gruodžio mėnesiniame 
susirinkime priduotos au- 

kos nuo šių aukautojų: 
F. Pikšris $2.00. Po $1.00: 

J. S. Kavaliauckas, S. Pa- 
leckis, K. Daubaras, J. Kel- 
te, V. Medvikis, J. šeštokas, 

i J. Andriukaitis, F. Bag- 
I džius, F. Lučinskas, P. Už- 
įkurėlis, A. Trajonas, Ig. Ja- 
nulis, V. Pečiukėnas, A. De- 

diala, F. Virvilas. 
, 

Po 50 c.: J. Prūsaitis, J. 
Jukubinas, A. Vaitkeviče, 
E. Trunca. 

Viso labo $19.00 
L. G. D. 36 skyriaus nau- 

ji nariai, kurie užsimokėjo 
duokles: 

J. šiaulis — 10.00. Po 
$5.00: J. Karalius, K. Ba- 

liukonia, K. Stonis, J. Pin- 
kauskas, F. Zičkis, A. Mar- 
tenkietė. A. Jukubaitis — 

3.00. 
Po $2.00: J. Kaminskis, 

J. Bagdzis, D. Garbuzas, F. 
Kaminskis, M. Slavicone, A. 
Kuks, F. Pavalčauskas, F. 
Maistis, A. Japalinas, F. 
Šapanas, A. Pangonis, J. 
Perspaudis, F. Ivanauskie- 
ne, R. Karevičius, M. Pet- 
rulis, J. Dauginis, L. Anta- 
niunas, J. Stramisk&s, M. 
Jaruševičius, F. Kviadaras, 
B. Barciulaitr K. Daubo- 
ras, J. Kraniauskas, J. Ja- 
nužis, M. Janušis, J. Iva- 
nauskas, P. Talandis, P. 

Mikalonis, A. Saracivskas, 
Po $1.00: A. Šikšna, A. 

Stanonis, T. Lukošius, K. 
Pitkus. 

Už baiciklį laimėta 76.00. 
Viso $219.00 
Pirmiaus buvo .. 634.88 

> Viso labo 853.88 
F. Pikšris. Pirm. 

Žinios Ii Lietuvos 

IŠ VILNIAUS. 

'Laikraščio (tGlos Litivy" učda 
rymas. 

LapkricjO 29 d., miesto po- 
licijjos inspektoriui paliepus, 
"Glos Lit\vy" redakcijos bute 
buvo padaryta krata i-r konfis- 
kuota 63 ekzcniplioriai 163 nu- 

merio XI—19 d. Laikraščio 

administracijai pareikalavus 
parodyt policijos inspekto.ro 
rašto paliepimą, policininkai it 

sakė, nes tokio neturėjo. Kai 
jis kreipėsi į inspektorį prašy- 
damas jam tokį raštą suteikti, 
jam buvo atsakyta ir tik žo- 

džiais liepta padaryti kratą. 
'.! ik pchcijai pasišalinus "Gk> 
so" administracija gavo iš spau 
dos intpekilDrio Ablramavičiaus 
tam tikrą raštą, remiantįsi Į 
Vilniaus Apygardos viršininko 
K. Niedžialko\vskio paliepimą. 
Spaudos inspektorio raštas bu- 
vo šio turinio: "Glos Litvy" 
163-ni. I\V„ įdėjo žinias apie 

1 rinkimus i Lietuvos Steigiamą- 
jį Seimą kurios, sudarydamos 
tamsiems žmonėms netikrą su- 

pratimą apie Kauno valdžios 
kompetenciją gali sukelti raaiš 
tą ir vidaus ramybei kenkti, 
Vilniaus apygardos Viršinin- 
kas, cemdanins 28 ir 29 "Lai- 
kinu spaudos jstatyinų par-s, 
liepė 163-ą Nr. konfiskuot ir 

nutarė laikraščio "Glos Litvvy" 
leidėjus įspėt. Panašiam nusi- 
žengimui pasikartojus, laikraš- 
čio leidimas bus uždraustas." 

("Glos Lihvy" Kr. 165). 
Gautomis paskutinioms ži- 

nioms "Glos Litvy'' jau užda- 
rytas. 

Kliubo klausiniai. 
Kaip jau kartą buvo praneš- 

ta, dar rugpjūčio mėnesį lietu 
vių kuopai įteikus prašymą pa- 
tvirtint Lietuvių Kliubą Vil- 
niuj, Vilniaus Apvgardbs Ko- 
misaras NiedzialkaVskis raštu 
'rugsėjo 24 d., atsisakė tai pa- 
daryt, priežasties nepaaiški- 
nęs. 

| Paskinti kliubo rengėjų 3-jų 
asmenų delegacija spalių mėn. 

kreipėsi į Niedzialkauskį, norė- 
dama patirti atsakymo priežas- 
tį. Nedzialkowskis tikrosios 
priežasties nepasakė ir kliubą 
patvirtint griežtai atsisakė. 

"Glos Litwv" 164 Xr. 

Del duonos. 
"Išgirdęs, kad lietuvių val- 

džia žadanti uždrausti visokių , 

produktų pervežimą per demar 

kacijos liniją, taigi ir jų gabe- 
nimą į Vilnių" "Dzienik Wi- 
lenski" dejuoja:, kad ''Taryba 
nesirūpinanti .Vilniumi, ku- 
riam, kaiplc savo busimajai so- 

stinei atkakliai neatsisako tu- 

j iėt pretenzijų." 
I Nežinome, ar paskelbti lai- 
kraščiuose, arba einantieji mie- 
ste gandai yra teisingi, bet ta 

žinome, kad "Dz. Wil." preteu 
zijos Tarybai ynai keistos. Tai- 

|gi. jei "Dziennik \Vileriski" u* 

j Co. nenori žinot ""Lietuvos su 

į vokiečių ant sprando" (Tarv- 
| bos.) tai k.dd Taryba turėtų 
juo rūpintis! O gal šiandie 
"Dz. \Y." nori jau ne tik Kau- 
no duonelės, bet ir nepriklauso- 
mosios Lietuvos su Vii* iaus 
sostinė. 

"Glos Litvvy" 162 N r. 
L. M. Draugijoj. 

L, M. I). Kvjniitetas šitaip 
pasidalino pareigas pirminiu- 
1:< s dr. I Basanavičius, vice-pii 
niininkais M. Biržiška ir dr. S. 
Naginskas, knyg ininkas — d r. 
Šlapelis, paskaitų organizuoto- 
j-i* — 'kun. ] umas, vadovėlių 
leidimo komisija: M. Biržiš- 
ka, ir J. Joninas. 

! Japonija kadaise savo 
kulturą ėmė iš Korėjos ir 
priklausė Chinams. Istorija 
taipgi kartais atsiverčia iš 
kito galo. 

Atrodo, kad lengviau at- 
rasti naują žvaigždę, kaip 
tuščią butą prieinama nuo- 
jnuojama kaina. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkamo Pergalės Bondsus pilna parašytąja M ^ LJ vprte, ir Laisves Bondsus pilna pinigii.e verte. W ■■ 

' J- G- SACKHEIM & co 
Utarninkaia, Ketvėrgais 1335 MILAV AUKEE AVBK1JB, ir Subatomis 9—1» 

-> tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURŲ. LKNTI7, RBMtT IR STOGAMS POPIKRlO Specialiai: Malava malevojimui stTjbi.t itf vidaus, pc $1.50 už gtiTionį CARR BROS. VVRECKING CO. 

8003—8000 SO. lIAliSFED STREET CIIICAGO. ILL. 



Všetimėš Žinios 
IŠKILMINGA VAKARIE- 

NĖ PAGERBIMUI KOMP. 
MIKO PETRAUSKO, i 

"Birutieciai" sutiko garbu 
svečią. 

Pribuvusį iš- Clevelando 
(koncertais Cl-de visais 
žvilgsniais nusisekė) Ch'ca- 
gon komp. Miką Petrauskai 
nutiko ant La Salle stoties j 
t'birutiečių" būrelis, sa "Bi-, 
lutės" pirmininku J. Kuz- j 
micku-Uktveriu. Tai buvo 
labai malonus ir linksmas 
susitikimas mokytojo su mo- 

kiniais, praėjus daugeliui 
metų. 

Vakar komp. Mikas Pet- 
raus!. ;s lankėsi pas satvo ge- 
rus pažįstamus ir kartu ruo- 

šėsi prie koncerto. 

šiandien "Mildos" salėje 
atsibus nepaprastai iškil- 

minga vakarienė pagerbi- 
mui komp. Miko Petrausko.j 
Čia atsilankiusieji galės ma-! 
loniai ir linksmai pasikalb"-; 
ti su garbingu svečiu ir veik- 
liu tėvynainiu. Čia, taip sa- 

kant, kiekvienas, kuris ger- 
bia Miką Petrauką, galės 
asmeniškai su juom pasis-i 
veikinti ir atsisveikinti. — Į 

Rytoj, sausio 28 d., Cen-į 
tral Music Hali, 64—66, 
Van Buren St., atsibus la-Į 
bai gražus koncertas —tai 
kcmp Miko Petrausko at- 

sisveikinimo koncertas. 
Programo išpildyme, apart 
g. Miko Petrausko, daly- 
vaus: komp. St. Šimkus p-le 
M. Rakauskaitė Pociai ir p. 
P. Sčogis. 

Kas dar neturi bilieto, 
pasiskubinkite įsigyti. — 

Apart kitų vietų — galima 
gauti: 

"Lietuva" — 3253 So. 

Morgan St. 
Tel. Boulevard 4250. 

AUKOS KUČIU VAKARE 
L N. F. 

Ponios Leonoros Galins- 
kienės namuose, susėdus va- 

karieniauti, p-nia M Zolpie 

*• M>r, 
^ BURE^ 

LIETUVIU KORPORA 
CIJA VALDŽIOS 

GLOBOJE. 
Korporacijos ofisuose atliekame 

sekančius reikalus: 

1) Siunčiame prekes- 
tavorus Lietuvon ir 

kitur; 
2) Persiunčiame pini- 

gus į Lietuvą ir ki- 
tas šalis; 

3) Važiuojantiems Lie- 
tuvon parūpiname 
pasportus, laivus, a- 

fidavitus ir t. p. 
4) Vedame žemes ir 

turto reikalus Lietu- 
voje ir čia; 

5) Sujieškome gimine?j 
Lietuvoje; * 

6) Suteikiame informa- 
cijas laiškais ir ypa- 
tiškai be atlyginimo. 

Turint svarbiu reikalų vfsuomet 
kreipkite* prie: 

BALTIC CONSUL- 
TATION BUREAU 

105 W. MONROE ST. 

CHICAGO, IL. 
S uit C 1508 
Telefonas Majet>tic 8347. 

Valandos nuo 0 iki 6 
Nedaliomis nuo 10 Iki 2 

ne primine, kad mes turime 
visa ko, privalome neužmirš 
ti nei mušu alkani) nuplyšu- 
sių brolių kovojančių už mu 

sų visų laisvę. J šitą paragi- 
nimą atsiliepė pritarimu ir 
suaukavo iškovojimui lais- 
vės ir nepriklausomybės 
Lietuvai $6.50. Aukavo ši- 
tie asmenys: 
Leonora Galinskienė $1.00 
Silvestras A. Zolpis .. 1.00 
M. Zolpienė 1.00 
Antanas Zolpis (3 metų) 50 
Juozapas Diglis 1.00 
Aleksandra Sutkaitis 1.00 
Vincentas Jucius .... 1.00 

Aleksas Latv^nas iš Rock- 

Domininkas Kauliunas,' iš 

Viso $6.50 

fordo, 111. $25.00 

Chicagos, 111 5.00 
M. K. Šiiis. 

NORTH SIDĖS LIETU- 
VIAMS PRANEŠIMAS, j 

Lietuvių Draugijų Sąry- j 
sis nutarė surengti vakarą 
del vaiukų; .bus sutverta, 
North Side vaikų draugijė-į 
le 

N ' 
I 

Tokia draugijėlė yra labai 
pageidaujama, taigi, tėvai 
Lurėtų tame reikale pasidar- 
buoti. o nauda bus del visų 
lietuvių. 

Prie L. G. D. 47 skyriaus! 
liko sutvertas Lietuvos Bo- 
nams pardavinėti komitetas; 
— p. Grigaitis liko pirmi-; 
ninku. 

Influenza North Side 
siaučia u»bai smarkiai, daug j 
žmonių sorgą, — todėl vai-i 
kų rengiamą vakarėlį atkė-i 
iiam ant toliau, taipgi iri 

praktikavimas dainų del j 
epidemijos likos pertrauk- i 

tos. 
Rubsiuviai dirba gerai ir 

uždirba puikias algas. Ren- 
giasi sutverti bendrovę siu- 
vimo išdirbystės, — liko ir 
komitetas išrinktas iš septy- 
nių žmpnių del surengimo 
prakalbu ir dirbimo kokio 
plano del suorganizavimo 
tokios dirbtuvės. 

K. Rugis. 

WEST SIDE. 

"Sniegas" scenoje. 
I 

Neclėlioje, sausio 25 d., 
M. Meldažio svetainėje, L. i 
M. "x\pšvietos" draugija į 
statė ienoje keturių aktų 
dramą "Sniegas". Šis vei-, 
kalas. yra gana ilgas ir iš | 
|dalies nuobodus. Altoriai; 
taipgi nepergeriausiai atliko 
'savo roles, ipart p-les V. 
Navickaitės. Lošiant sufle- 
ris taip garsiai kalbėjo, kad 
net paskutinėse sėdynėse 
buvo girdėtis. Tas,- žinoma, 
darė nemalonų įspūdį į pub- 
liką. Publikos buvo atsilan- 
kęs gana gražus būrelis. Po 

i lošimui tęsėsi šokiai, 

j L. M. "Apšvktos" drau- 

;gija smarkiai "'ik i a ir sta- 
to scenon panašius veikalus 

'gana tankiai, už ką, žino- 

ma, reikia šią draugiją pa- 
! d irti. Vincas. 

Kareivių domai. 

! Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių 3-čios kuo- 

pos mėnesinis susirinkimas 
bus utaminke, sausio 2n d., 
1920 m., Šv. Jurgio parap. 
svetainėje. K riečiam visus 
narius ir taipgi norinčius 

i įstoti į Lietuvos apgynėjų 
peiles. Prie darbo vyrai, nes 

turim claug ką nuveikti pa- 
Ko) prisirengs;m i tėvynę ke 
liauti, -c-v o brolia.:'f j pri- 
kalbą. mdpg? bus atstovai 
|renkami į Chicagos Tary- 
bą. , Valdyba 

LIETUVOS FINANSINĖ 
MISIJA GREIT BUS 

CHICAGOJE. 

Lietuvos Finansinė Misi- 
ja, kurią sudaro adv. J. Vi- 
leišis, majoras žadeikis ir 
kun. J. Žilius, kaip praneš- 
ta iš Misijos buveinės (257 
W. 71 St., New York, N. 
Y.), Chicagon atvyksta va- 

sario 15 d. 

Pranešimas 18-tos kolonijos 
lietuviams. 

Lio<«.i.vai Gelbėti Draugi- 
jos ?>-< ;o skyriaus susirin- 
kimas įvyks šertoje 8-tą 
yal. vakare, sausio 28 d., 
Domininko Šėmaičio svetai- 
nėje, So. Union Ave. ir 18- 
tos grtvės. 

Gerbiamos narė/ ii nariai, 
būtinai atsilan^y-:]t į susi- 
rinkimą, nes y?:\ apkalbėji- 
mui sviirbių reikalų. Taipgi 
atsiveskite savo drauges ir 

draugus. VaVyba. 

WESTSAIDIEČIU DOMAI. 
Susi vieni iimo Amer. Liet. 

Kareivių 7 kuopa laikys su- 

sirinkimą sausio 27 d., P. 
Jaukščio svet.. 2158 W. 23 

St., 7:30 vai. vak. Kviečia- 
me atsilankyti visus narius, 
ir nepriklausančius prie šios 

organizaciios. — turime 
daug svarbių reikalų, neuž- 

baigtų ir naujų, ypač sąry- 
šyje su rengiamu balium — 

Seventh Regiment Armory. 
J. Paskacimas, rast. 

> 2026 W. Coulter St. 

L. G. D. 17 SK. SUSI 
RINKIMAS. 

Sausio 27 d., 8 vai. vaka- 

re, p. Wodmano svetainėje 
įvyks susirinkimas L. G. D. 
Yl skyriaus. Malonėkite visi 
nariai ir rėmėjai atsilankyti 
į- šį susirinkimą, nes bus rin- 
kimas valdvbos. 

M. K. Šilis, 
17 sk. Sekr. 

ATITAISYMAS KLAIDU. 
| 

"Lietuvos" 18 No. patė- 
rnijau klaidą L. G. D-jos 1 
sk. atskaitoje išlaidos pa- 
duota sekamai: $10, $3.50, 
70 c., $4.50—viso sykiu pa- 

idaro $19.20, Turi gi buti 
| $18.70. 

j Dienraščio "Lietuvos" N 
! 18 atskaito jie 1-mo skyriaus 
L.G.P (Town of Lake) pa- 
tėmijau klaidas: per A Ja- 
raitį, tur but, pei A. Jasaitį. 

Išlaidose, pasakyta, pa- 
skelbimai viešo susirinkimo 
$10.00, turi buti, $10.50. 

J. J. Palekas, L. G. D. 1- 

į m o skyriaus rašt. 

ATSIIMKITE LAIŠKĄ. 
| Yra iaiškas iš Lietuvos 
del Joseph Jurgelaitis, ad- 
resuotas: 3311 Auburn Ave. 
Atsišaukite pas Stan. Ma- 

žeiką —3315 Auburn Ave. 

j ŠALIN SU DEGTINE. 
| Visoj Amerikoj sausa, bet jun .. rai- 

j kalingas pasistiprinimą'.* kartas nuo 

karto, taigi nesibijokite. Mes prireng- 
iame sultis, iš kuriu jus galite sutai- 

syti puiku ir sveiko gorimą, ir mes 

ffvnrantuojame, jou jis patiks-- v'8'"r"' 

Į Jeigu jųs norite atgaivinti širdį prieš 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant 

vestuvių, balių, šokių arba kitų pramo- 

gą, jųs galite visuomet turėti po ran- 

ka kelis galionus gero gėrimo. Pi.kap 

iš kurios jųs galite Dasidaryti (i galio- 
nus gėrimo. kainur.ta tik 32.00. Išsimo 
kn pamėginti. Siųskite,orderius šiądien. 
Walter Novelty Čo. Dep 350 
1117 N. Paulina St. Cbicago, 111, 

Į TĖVYNĘ. 
Geriausia doviana savoi giminė- 
mis laikraštis "Amerikos Ūki- 
ninkas". Jo niekur neužlaiko 
ant rubežiaus, nes yra beparty- 
viskas, tik rašo apie ukininkys- 
tę. Amerikoj ant metų $1.00; 
į Tėvyne $1.25. Tiroli ir sesuo, 

tau tas dolaris niekas, o tavo 

draugams ir giminėms bus di- 
delis džiaugsmas ir gausi pa- 
dėka. 

"Amerikos Ūkininkas", 
Box 96 H art, Michigan. 

PADARYKITE 
ŠIUOS 

1920 
METUS 

laimingais; 
UŽRAŠYKITE 
"LIETUVĄ" 

Vėliavos 
Akyvai zdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 

LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 

NEPERSKAITYS VISĄ. 
KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARE, 

SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 
KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA,. 
« 3253 S. MORGAN ST., 

CHICAGO, ILL- 

KAINA TIKTAI $1.00 

A. 

MARTYNAS RUDIS 

mirė sausi 1 26, lc/20, 4(<> melu 

•amžiaus, primule- Į dr-stę Lie- 
tuvos Mylėtojų ir i I.. I'. 1*. 
K liuką, Paliko dideliame nuliū- 
dime moterį ir 4 vaikiia. Laido- 
tuvės atsibus sausio 28 iš namu 

po nr.: 4142 S. Campbell A\V. 
\ Nekalto 1 'ras. Ba/ryėia, o iš 
tenai Į Šv. Kazimiero kapines. 
Giminės ir pažįstami meldžiam 
dalyvauti laidotuvėse. Pasilieka 
dideliame nuliu'd'ime! moteris 
liabora Rudienė. Velionis paė- 
jo iš Kauno red. Raseinių apsk. 
'a^ramančio par. S' dos'Son- 

>'ailiškių. 

A A 
ANTANAS BLYNAS. 
Mirė Sausio-Jan. 24. 1020. 

Countv Hospifal ligoninėj. Is 
Lietuvos paėjo Panevėžio apsk. 
Pušaloto parap. Kaimo Pazu- 

ku, 35 metu amžiaus. Nar/s 
Draugijos ''Lietuvos Ūkinin- 
kas". Laidotuvės atsibus sere- 

(I-j?, sausio 28, 8 vai. iš ryto, 
Aušros Vartų Par. Ražn. Kū- 
nas randasi pas |. Knizikevičių 
2339 W. 22 PI.* Bus laidotas į 
sv. Kazimiero kapines. Giminė? 
ir pažįstami malonėsite daly- 
vauti laidotuvėse. Paliko dide- 
liame nuliūdime moterį ir 2 
vaikučiu. 

I)r-jo "Liet. Ūkininkas". 

GERA PROGA- JAUNA- 
VEDŽIAMS. 

Pigiai parsiduoda Naminiai 
Rakandai (K rtiičiai) arti Lic 
tuviškos Bažnyčios, Bright h 

Parke, puikus ritmai d/.'l pagy- 
venimo ant antro augšto (ilio- 
roj visi daigtai nauji ir geri, 
priežastis pardavimo, išvažiuo- 

ja į kitą miestą. Kreipkitės pas: 
I". Siasulį, 4438 So. Fairfield 
A ve. I el. McKinley 5948. 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Narna, Karma, Lota ar 

kokią Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 

Teipgi jei nori pirkti Naimą, 
Lotą, F .rmą ar kokią Bizni, 
męs turime daugybę gerų Bar- 

genų visuose kraštuose Ameri- 

kos, Chiragv:vj ir kituose mies- 

tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Raišy k, 

Liberty Realty Companv 
3416 S. Wa'llale Street 

Chicago, 111. 

DIDELIS BARGENAS. 
parsiduoda ant dviejų lubų plv 
tų namas 4x4 kambariai, vis- 

kas, geriausiame stovyje, augs 
tas beismontas. Namas prieš 
pat mokykla, netoli 2 ga'tvėka- 
rių linijų. Parduosiu pigiai,kai- 
na $6,000, parduosiu už $4,500 
Savininkui reikalingi pinigai. 
Namas prie 926 \Yest 36th St., 
Savininko adresas 

S. KiCth, 
4535 So. \\ allace Si., 

Reikia Pališerių ir Pagelbi- 
ninkų, prie reniu darbo. Atsi- 
šaukime pas Mueller Bros. 

2641 \Yest Polk St., 

GROSERNE IR BUČERNT' 
Parsiduoda bučerne ir groser- 
ne, lajbai geroj vieto, puiki pro- 
ga lietuviui, nes šioji apylinkė 
apgyventa lietuviais. Atsišau- 
kite pas savininko: 

Ludvik Grudzki, 
1857 Niorth Ave., 

H, Leibovitz 
Persikėle iš 

1652 W. VAN -BUREN 
STREET 

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

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

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 nu 1 .1 kaipo 
patyręs gydytojas. cliirurKas ir aku k ris. 
(iyilo aitrias ir chroniškas liyas vyrų, mo- 

terų ir vaikų, "pagal naujausias nmio'las. 
X-Kay ir kitokius elektros j.rict;;isus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Yalandof: nuo 10—12 pietų ir 6—S vakaro 

Telefonas Tanai 31 10 

Gyv.: .1112 SO. HALSTED f.TREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Tilpjihone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
Gydo visokias ligas niottn). vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vvrų liyas l 

3259 S. HALSTED ST., CHICAGOl 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3CS4 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmg. Ir padirbu visokiu j 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių, ant 
lengvų salynu. 
West Sido Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitą 1 Staro Ban- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. v Tel. Canal 2f>52 

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata., 
y > ■ ■* * 

Kosulys 
yra tai vienas symptoroas, kurs pa- 
prastai draugauja persalimams, gri- 
pui ir toki9ras nesmagumams, kuris 
užgauna kvėpavimo triubeles. Toki- 
ame atvėjyje reikalingas vaistas, kurs 
novian apmalSina uždecima. bot kartu 
sulaiko iritacija ir kosuli. Rasi, kad 
rn-ra nieko geresnio už 

Severais Balsam 
for Lungs 

(Severos Balsamo Plaučiams* kuris yra 
gerai žinomas nuo IMI metu. kaipo 
vienas pasekmiugiausiu vaistu nuo 
porSallmo. užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyngal jeigu kosulys paeina nuo kvė- 
pavimo trlubeliu uždegimo, ii priežas- 
ties spazmodiSko smaugulio arba iu- 
tluenzos. Kainos: 25 ct. ir 1 ct. taksu, 
arba 50 ct. ir 2 ct. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekoso. 

Severoa Lletuvii'tas Kalendorius 
1920 metama duodamaa dovanai! Pa- 
prašyk nuo savo aptlekoriaue. 

Pajieškau savo giminės, Jo- 
no Morozo, iš Lietuvos paei 
na iš Kauno red., Rarniga- 
los pa v., Eiclikonų kaimo, 
pirmiau gyveno So. Engle- 
wood. Jis pats ar kas apie 
ji žinote meldžiu atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą, šiuo ad 
resu: Don. Cheido, Cherrv, 
111., Box 53. 

Pajieškau savo pusbrolio Kazi- 
miero Juraškos, paeina iš Kau- 
n < riėdybos, 'Tauragės apskr., 
Prajuriu parap., Keberkščiu 
kainia. Pirmiaus gyveno Chi- 
cago, 111. ant To\vn of Lake. 
Meldžiu atsišaukti jo paties ar 

kas kitas, aš gavau laišką nuo 

jo sesers iš Lietuvos. Kaz. Ju- 
raška, R. 34, P»ox 108, Canip- 
bellsport, \Yis. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovais darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

DR. I. E. MAKAR ^ 
r.i KTtrvis 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Rosf lando: 10900 Michigan Ave 

Telefonas 1'ulltnan 342 ir 3180 
Cliic. ofisas: 4515 S. \Vood St. 
Tik 1\« tvcrpo vai:, rito 5:30 iki 7 

Telefonas Yards 723 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 \V. ?2ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS t 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.UR3AS 
Of: .ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
Town of Lake 4742 S. Ashland Ave. 

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

riiones: įarus 1:0— 

[Residcnce Phonc Drovcr 77? 1 

iF.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG eTORE—APT1EKA 
Pildome visokiup receptus 

3001 S. HALSTED ST. CH1CAG0 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS !R CHIR.URGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd iStreet 
Kampas S. Leavltt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 4Jnd St. 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

Yele,>honc Yards 365-4, AKUiERKA j 
Mrs. A. j 

Michniewich ] 
riaigust Akušerijos ko I 
leęij); ilga: praktika-j 
vusi Petinsilvanijos J 
hospitalčse, Pasekmini 
gti patarnauja prici 
gimdymo. Duoda rod i 
visokiose ligose mote I 
rims ir merginoms. J 
5113 S. Halsted St.| 

(ant antri) Itibti) I 
C1IICAGO, u.'r.. J 

* imi o o iki y ryto ir j 
Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro ( 

;TcIčplionc Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedtldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENTTE 
arti 47-tos gatvžs 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
BENTISTAS 

Naujieną Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki D vakaro) 
1739 S. HALSTED ST CHICAGC , 

DR. JOHN ORPE 
GYDYTOJAS !.• "Ii RGAS 

1637 W. 51ma ir k:» .darshfield 
Vai.: iki 0; ir 3 ik» 8 

Telefonus Pr 1 ,'7 

Dr. G. M. G aser ] 
TELEFONAS V AMUS 687 < 

3149 S. MORGAN S'!', kertė 32r<yj 
Specialistas Motori:V;:i. Vyilšky I 

ir Chronišku Li<,u j Valandos: 9—10, 1.2—J ju pietų I 
6—8 vak, Ncdrl, '.>—J. 

Praktikuoja jau 28 inotai j 

DR. M. T. STi US 
TJETUVIS 

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofia§: 1757 \V. -17 St. BouifaU 16ti 
[Ofiso''vai.: 10 ryto iki 2 po pi it. ir ^ :?0 
i iki 8:J0 vok, Nedil, 9 iki 12 di»n» 
[Namai: 2014 \\\ 43 St McKinlcy 26;» 
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