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Apkaltino 85 komunistus. 
Daugpilis-batiaujančiiį miestas, 
i Albanai žada kovoii už savo laisve. 

APKALTINO 85 KO- 
MUNISTUS. 

• -Chicago, 111., saus. 24 d. 
Vakar specblis didysis po- 
sėdininkų teismas tyrinėju- 
sis radikalų veikimus krimi- 
naliame vyriausio teisėjo 

k Roberto E. Crowe teisme, 
apkaltino aštuoniosdešimts 
penkis didesnius ir mažes- 
nius Amerikos Komunistų 
Partijos vadus.' 

Kaltinamieji, išskiriant 
tris, yra paminėti atskiruose 
apkaltinimuose ,kad jie su- 

sitarė ir pasirito nuversti 
Suv. Valstijų valdžią spėka 
priešingai naujam valstijos 
įstatymui prie maištą. Kau- 
cijos paskirta po $5,000 už 
kiekvieną kaltinimą, sykiu 
$10,000. 

Žymesnieji partijos vei- 
kėjai, kurie traukiama at- 
sakomybėn yra šitie. 

Rose Pastor stokes, N. I. 
Hourwich, Isaac Ė. Fergu- 
son, Charles E. Ruthenberg, 
L. E. Fraina, Oscar Tywe- 
rowski, Heniy M. Wicks. 

Iš lietuvių kaltinami šitie: 
Jv. J. Andrulis, U. Baltuškis, 
f J. Gurgaitis, B. Fabritza, E. 

Balčiūnas, P. Paužaolis, M. 
Ruchlis, T. Kavaliauskas, I. 
Kirstukas. 

DAUGPILIS — BADAU- 

JANČIŲ MIESTAS. 

Rašo M. Farbman) 
Daugpilis, Letgalija. sau- 

sio 17 d. per Kopenhagą 
sausio 22 d. — Daugpilis vi- 
sai ne išgriautas, bet numi- 
ręs. Trobos ir laivai nepa- 
liesti ir tik vieno daikto 
trūksta —gyvybės. Ypatin- 
gą jspudi padaro visiškas 
nebuvimas stiklų languose 
tokiu laiku, kur termomet- 
ras rodo 30 laipsnių že- 
mi aus zeros. 

Ramiuoju laiku Daugpi- 
lis turėjo daugiau kaip 100, 
000 gyventojų. Dabar mies- 
to gyventojų yra ?pie 20, 
000. Bet tikrai liudnu daly- 
ku yra ne sumažėjimas gy- 
ventojų skaičiaus, o fizinis 
sunykimas ir susilpnėjimas 
tų, kurie pasiliko. Daugpilis 
aršesnis už griuvėsius, ir 
aršesnis už kapus; tai yra 
baduolių miestas. 

Greito pagerėjimo daly- 
kų Daugpiilyj nelaukiama. 

.Šitas miestas kaipo svarbus 
gelžkelių susijungimas buvo 
tarpininku vaizboje tarp Ru 
sijos ir Pabalti jos" uostų. 
Latviams ir lenkams i čėmus 

^ jj is bolševikų, jis išvydo sa- 

ve liuosu nuo talkininkų blo 
kados, bet dabar jis /ra blo 
kuujamas iš -antios pusės 
nuo bolševikų puses. Nors jį 
paėmė latviai ir lenkai, jis 
vis tiek negali atlikti eko- 
nominių funkcijų kaipo tar- 

r pine vieta tarpe Rusijcs ir 
I Pabaltijos. 

Daugpilis dabar atsidūrė 
j dargi aršesniame padėjime, 
kadangi latvių valdžia buvo 
priversta atleisti nuo darbo 
•3,500 gelžkelių darbininkų, 
visiškai užsidarius Daugpi- 
lio Petrogrado stočiai. 

ALBANAI ŽADA KOVOT 
UŽ SAVO LAISVĘ. 

Paryčius, sausio 23 d. — 

Italijai ir Jugoslavijai tar- 
tum besiartinant pamažu 
prie adriatinio sutarimo pa- 
sidalinant tarp savęs Alba- 
nija, pati šitų nelaimingų 
dalybų auk?, rengiasi tam 

pasipriešinti visomis pajie- 
Į'gomis. 

Albanijos delegacijos gal 
va. Alessio's vyskupas Burr- 
ce, pasakė: "Mes nenorime 

j nei italų, nei jugoslavų, nei 

j graikų. Mes norime turėti 
Į ramumą kaipo nepriklruso- 
jma valstybė, kokia mes bu- 

jvome 1913 m." 

Albanų delegacija, kaip 
ir daugelio kitų rražų tautų 
delegacijos, pradžioje 1919 
m. atvyko Paryžiun, pilnai 
pasitikėdama prez. Wilsono 
apsisprendimo principu. Bet 
ji apsiriko tame taip, kaip 

, apsiriko aigiptiečių, persų 
ir arabų delegacijos. Taikos 
konferencija atsisakė at- 

kreipti savo domą į Albani- 

ją. Nors kaip sako Mehmed 

;Bey iš Koričos, buvusis tuo- 
met francuzų užsienio minis 
teris Stephen Pichon, žadė- 

jo jam ir jo draugams, kad 
jų balsas bus išklausytas 
pirma negu bus nuspręsta 
apie jų šalį, bet dab'ar pasi- 
rodo, kad to pažadėjimo vi- 
sai nesilaikoma. 

Albanų delegacija yra 
keistu mišiniu. Jos galva yra 
katalikų vyskupas kunigo 
rubuose, antru nariu yra m?, 

home'onas bajoras ir tre- 

čiu, Graikų Bažnyčios kuni- 

gas. Bet matomai jie sutei- 
kia labai gerai. 

Apie delegacijos reikalus 
jos galva kalbėjo taip: 

"Nuo to laiko Kaip 
Polk ir Amerikos komisija j 
apleido Paryžių mes nera- 

dome užuojautos nei pas; 
vienos didžiųjų šalių atsto-1 
vus ir išrodo, kad apie mu-j 
sų šalį bus nuspręsta be su- 

tikimo užinteresuotų žmo- j 
nių. 

"Bet, jei Italija paiis j 
mandatą iš tautų lygos iri 
Graikija su Serbija abi pa-' 
siglemš po didelį Albanijos; 
žemės plotą, tai tegul jos j 
pasisaugoja. Mes visi iki j 
vienam priešinsimės kovo-j 
darni kaip galėdami. Vieną; 
kartą grl mums reikės susi-Į 
dėti su j^oslavais, kavl puo< 

PETRAS LEONAS 
Buvęs Lietuvos Teisingumo ministeris. 

L 
" « 

lus ant italų; kitą kartą su 

italais, bet-galų gale mes ne 

pasiliksime ištikimais nei 
vieniems. Albanai moka vai 
dytis be globėjų. Kaip mato- 
te iš musų delegacijos įvai- 
rumo, musų tautybės ir sek- 
tų skirtumas nekenkia mums 

susitaikyti su vieni kitais 
clel visų labo. Jei butų rei- 
kalas, tai mes mielai priim- 
tume technišką patarėją 
nuo didesniųjų šaHų, ar net 
tautų lygos viršesniškumą. 
Bet leisti dalintis musų kraš 
tu Italijai ir Serbijai — nie- 
kadqs!" 

NAUJI ŽEMĖS DREBĖJI- 
MAI MEKSIKOJ. 

Mexico City. N. M., saus. 
22 d. — Vera Cinzo mieste 
šiandien tarp 3 ir 5 vai. ry- 
to b]uvo jaučiamas smarkus 
žemės drebėjimas. Jokių ne- 

laimių neatsitiko, nors kai- 
kurie butai tapo sugadinti. 
Pranešimai iš Vera Cruzo 
sako, kad drebėjimai Couzt 
lane sugriovė visus trobe- 
sius, kurie bu/o nesunaikin- 
ti žemės drebėjimo saus. t> 

d.; drebėjimai tęsėsi dvide- 
šimts minučių, padarydami 
tolesnius nuostolius Salme- 
rale ir San Francisko de la 
Pepas. 

a Chicagoje ir 
VrlyS" Apielinkėje. — 

Šiandien apsiniaukęs ir 
truputį šalčiau; nedėlioj 
gražu ir šalčiau. 

Saulėtekis, 7:10 vai. ryto; 
Saulėleidis, 4:55 vai. vak. 

; Europa negali atmokėti 
Suv. Valstijoms--sako 
bankinis žinovas. 

Washington, sausio 23 d. 
Bankininkų Užsienio kredi- 
to suvedamosios kantoros 
direktorių komiteto pirmi- 
ninko, Marko 0. Prentiss'o 
nuomone Europa, skolinga 
Suv. Valstijoms 18 bilijonų 
dolerių yra subankrutijusi 
ir niekuomet ji neįstengs at- 
mokėti jai skolų. 

Taip pat atstovu buto 
įmonių ir buclų komitetas 
įsitikino, jog talkininkai ne- 

įgali atmokėti 500 milijonų 
j dolerių metinių palukų nuo 
1 paskolos 10 bilijonų dolevių 
ir todėl sutiko talkinin- 
kams ilgesnį laiką atmokė- 
jimui duoti. 

Prentiss savo nuomnę re- 

mia jo pritirtais dalykais. 
Jis <sako, kad Vokietija yra 
verta $50,000,000,000. o 

skolinga $5&,000,000,000. 
Anglija prieš karę buvo 

investinusi visame pasaulyj 
$20,000,000,000. šita suma 

karės metu susitraukė iki 
vieno ketvirdalio — 5 bili- 
jonų dolerių. Pernai metais 
Anglijos inplaukos kasdien 
buvo mažesnės už jos išlai- 
das 10 milijonų. Palaiky- 
mas vienapenio kepalėlio 
duonos Anglijai atsiėjo po 
5 milijonus dolerių kas sa- 

vaitė ir šitos išlaidos vis dar 
i auga. 

I Franci jos padėtis esanti 
Idaug aršesnė ir už Anglijos, 
nes ji nieko nemokėjo savo 

karinės skolos mokesčiais, 
i Ji tikė josi, kad jos skolas 
apmokės Vokietija, bet tas 
neišsipildė. 

Italijos padėtis esanti be 
vilties Dabartiniai palukiai 
už šalies skolas siekia be- 
veik tiek, kiek išnešė jos in- 
plaukos prieš karę. Dabar 
ji nužudė inplaukas nuo tu- 

I ristų, nužudė darbo pigu- 
|mą ir yra priversta mokėti 
baisias kainas už nedarytą 

! medžiagą. Pirmiaus ji par- 
sitraukdavo 11 milijonų to- 
nų anglies mokėdama po 
penkis dolerius tonui, o da- 
bar moka §30 tonui. 

Jo išvedimas yra toks, 
kad Suv. Valstijos negali 
jau daugiau skolinti talki- 
ninkams pinigų. 

IŠ ĖROPLANO BUS GA- 
LIMA SUSIKALBĖTI PER 

TELEFONĄ. 

Londonas, susios 23 d.— ] 
Pasažierius skrisdamas or- 

laiviu tarp Londono ir Pa- 
ryžiaus, netrukus galės be- 
vieliniu telefonu pareika- 
lauti, kad jį sujungtų su ko- 
kiu nors vielinio telefono 

ėmėju mieste ir pasikalbėti 
su juo. 

Tas bus galima padaryti, 
kada bus intaisyta bevieli- 
nė stotis apimanti 1,500 my- 
lių folumą, ant viršaus nau- 

jo orinės ministerijos namo 

pačioj Londono širdyj. Na- 
mas baigiama statyti. 

Bolševikai atkirto Krymą. 
I Madridas be laikraščių. I 

j BOLŠEVIKAI ATKIRTO 
KRYMĄ. ! i — 

i. .Londonas, sausio 23 d.— 
j Maskviškės karės raštinės 
Įoficialis ir čia apturėtas be- 
j vieliniu telegrafu praneši- 
;mas sako, kad rusų sovieti- 
nės pajiegos visiškai atkir- 
to Krymo pussalį nuo sausu- 

mos. 

"Ivlusų pryšakinės ki'rei- 
vijos kovoja apie už š >šių 
mylių nuo Perekopo i šiaure 
ir yra atmušę kontratakus 
apie devyniose myliose nuo 
Genišesko i vakarus" — sa- 
koma pranešime. 

"Stepu krašte toliriųs į ry- 
tus mes suniušeme trečią 
Kubanės diviziją, paimdami 
jos divizini štabą." 

Kitoje telegramoje iš Mas 

jkvos pranešama apie bolše- 
vikų priešų evakavimą Eli- 
zavetgrado, šiaurinėj Cher- 

jsonės gubernijos dalyj, ku- 
irie su paskuba bėga prie 
I Juodųjų jurų pakraščio. 

j Bolševikai persiskverbė per 
Doną. 

Karės raštinė paskelbė, 
kad ties viduriu ir kairiuoju 
Kaukazo kariuomenės fron- 
tais bolševikai turėjo pasi- 
duoti atgal nuo Sal upės li- 
nijos abyšaliai Caiicino- 
Ekaterinodaro gelžkelio. To 

■liaus į vakarus bolševikai 
kelis kartus bandė pereiti 

iDoną nuo Rostovo į rytus 
i ir jiems pavyko padėti pa- 
matus mažiems tiltams ant 
kairiojo kranto dviejose vie 
tose. Į vakarus nuo Rostovo 
bolševikų pasikėsinimai pe- 
reiti Doną buvo atmušti. 

Latviai paėmė Riežicą. 
Latviai paėmė Riežicą, gelž 
kelio centrą, apie už 60 my- 
lių nuo Daugpilio i šiaurę; 
praneša tą latvių spaudos 
biuras, kurio pranešimas 
atėjo čia šiandien. 

MADRIDAS BE 

LAIKRAŠČIŲ. 

Madridas, gruod. 23 d. 
(Pavėluota). — Kituose pa- 
saulio miestuose butų nelai- 
me neturint laikraščio, Mad- 
ridas gi svarbiausias pramo- 
ninis Ispanijos miestas tik- 
ką pergyveno šitą politinio 
krizio laiku ir esant lokau- 
tui (fabrikų uždarymui) 
Barcelonoje. 

Laikraščių nebuvimas 
perėjo nepatėmytas, nes 

Madrido žmonės nedaug 
skaito laikraščius. 

Sustabdymas laikraščių 
leidimo atsitiko del laikraš- 
tinių darbininkų streiko. 
Redaktoriai, gaunantieji po 
500 pesetų Į mėnesį, parei- 
kalavo nuo 20 iki 30 nuoš. 
algos daugiau. Reporteriai 
imantieji nuo 50 iki 150 pe- 

setų į mėnesį pareikalavo 
mažiausiai 300 pesetų į mė- 
nesį. 

Raidrinkiai pareikalavo 
nuo 20 iki 30 nuoš. pakėli- 
mo algos, kuri vidutiniai iš- 
neša po 7 pesetus Į dieną. 
Delei streiko du dienraščiai 
sustojo ėję ir du nauji atsi- 
rado — Libertad ir Hoy. 

KETINA APVALDYTI 
KANIBALUS GARSTY- 

ČIŲ GAZU 

New York, sausio 23 d.—- 
Anglas tyrinėtojas, kap. 
Harry de Windt ketina pa- I naudoti garstyčių gazą ir 
kulkasvaidžius, prieš taip 
vadinamus "taltosius kani- 
balus" ant Tiburono -salos 
Pacifiko pakraštyj. 

, Kap. de Windt išvažiuos 
: iš New Yorko Tiburono sa- 
lon už kelių dienų su ekspe- 
dicija iš šešių civilių ir 60 

Imeksikiečių kareivių. Minė-. 
! ta sala esanti turtinga me- 

džiaga, iš kurios pasidaręs 
'r? dilimas. 

Sala randasi apie už ke- 
I turiu dešimtų myliu nuo 

Guayamas, Meksikoje, pas- 
jtaroji gi yra tik apie už 48 
| valandų važiavimo gelžke- 
! liu nuo Coronados pama- 
rio, Cai. Salos gyventojai 

,esą ainiai olandų, švedų ir 
! vokiečių kalinių, išbėgusių 
iš Meksikos kalėjimų keli 
Išimtai metų tam atgal. 

Kiek žinoma, keliais pa- 
skutiniais metais šitą salą 
j aplankė šešiolika žmonių 
būriais po du ir po tris ir iš 
jų gyvi sugrįžo tik devyni, 
visi kiti buvo užmušti lina- 
plaukių, mėlynakių baltųjų 
indi jonų, — kaip juos Mek- 
sikos peonai vadina. 

ODESA DEL BAIMĖS 
IŠTUŠTĖJO. 

Londonas, sausio 22 d.— 
Yra oficialiai pranešama, 
kad bėgiu paskutinių trijų 
savaičių 20,000 žmonių ap- 
leido Odesą. Del laivų sto- 
kos daugumas norinčių ap- 
leisti miestą negali išvažiuo- 
ti. 

Novorosiske, Kaukaze pri 
rengiama vieta liuosnorių' 
kareivių pačioms ir vaikams 
priglausti. 

HAVAirOS STREIKININ- 
KAI IR POLICIJA 

ŠAUDOSI. 
Į 

Honolulu, sausio 22 d. — 

j Po apsimainymo šūviais 
j tarp policijos ir streikinin- 
kų, šerifas Rose nuvyko 
|streiko scenon. paliepęs ji- 
sai Honolulu policijai pasi- 
likti kazarmėse. 

Japonai ir filipinai dar- 
bininkai streikuoja cukraus 
plantacijose. 
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KOVOSIME IR VILNIŲ PALIUO- 
SUOSIME. 

Sausiu 19 d. iš Suomijos sostinės, Hel- 
singforso, kur atsibuvo Pabaltijos valstijų konferencija — kartu su Lietuva ir Lenki- 
ja — buvo pranešta, jog Lenkijos dele- 
gatai išreiškę nuomonę, kad lenkai yra tvirtai pasiryžę palaikyti sau Vilnių. Jie 
sutinką išrišti Vilniaus klausimą plebisci- 
to keliu, Kadangi jie žiną, jog laimėjimas 
busią jųjų pusėje. Priegtam pažymėję, kad jeigu Lietuva mėgintų paimti Vilnių be plebiscito, tai lenkai ginsią ji iki pasku- 
tinib pasiaukavimo. 

Sausio 21 d. pranešta, kad Suomija, Estonija, Lenkija ir Latvija padarė galu- 
tiną sutartį kaslink militarių ir ekonominių 
reikalų, apeinant nesutikimą tarpe Lietu- 
vos ir Lenkijos Vilniaus klausime.—Taigi Lietuva pasilikusi išskirta iš tos kombina- 
cijos. 

Pažvvl^us į tą sutartį giliau, lengva 
^astebeti, kad ji išimtinai apsigynimo po- 
būdžio ir, priegtam, labai menkos reikš- 
mės. Sulyg sutarties —= umai turi buti at- 
statyta prekyba tarpe tų keturių valstijų. 

N^o sausio 22 d. pranešta, kad užvė- 
rus sutarti ir suėjus toms valstijoms sąjun- 
gon, konferencija likosi užbaigta. 

Tokis pasielgimas su lietuviais aiškiai 
parode, kad latviai ir 'estai vit,.i nėra lie- 
tuvių draugais, kad jie daugiau pasitiki 
laimėti iš irneperialistinės Lenkijos, negu 
iš tyrai demokratinės Lietuvos, ir kad, pa- 
galiaus, lietuvių tauta turi ruošties prie 
sunkios ir, gal, ilgos kovos su lenkais. 

Kas gi stovi lietuvių tautos prieša- 
kyje? Talkininku, kuriems daugiausiai 
lietuviai pasitikėjo, netik kad į Lietuvos 
klausimą žiuri per pirštus, bet užgina len- 
kų veikimą — užėmimą Lietuvos teritori- 
jų, persekiojamą lietuvių ir naikinimą vi- 
so to, kas yra lietuviško. Lietuvos mažo- 
sios kaimy^kos susitarė su didžiausiais mu 

sų priešais — lenkais. — Lietuviams lie- 
ka tiktai vienas veikimo buaas — kova, 
karšta kova, už savo Tėvynę, už Liuosy- 
bę, už Teisybę. — Mes kovosime ir laimė- 
sime. 

Jau nekartą ^same pastebėję, kad lis-1 
tuvių tauta galų gale turės susitarti su ki- 
ta tauta, kuri taipgi skaito lenkus nepa- 
kenčiamais savo priešais, — nes tiktai to- 
kia sutartis gali privesti prie pageidaujamų 
pasekmių. Tokiomis tautomis yra: vokie- 
čiai, baltgudžiai, rusai ir Ukrainai. Tiesa, 
baltgudžiai neturi šiuom tarpu didelės 
reikšmės. 

ChicagOT "The Daily News"- pores- 
pondentas, pranešdamas apie Lietuvos iš- 
skyrimą iš padarytos Helsingforse Pabalti- 
jos tautų kombinacijos, pastebi, kad. gir- 
di, Lietuva susijungs ar su bolševikais ar 
su vokiečiais. Lietuviai, esą, negalėję pri- 
imti lenkų pasiūlymų, pasitikėdami nuo 
Lenino tinkamesnių išlygų, o kartu pripa- 
žinimo lietuvių savistovybės. 

Nežinant tikro dalykų stovio, sunku 
pasakyti, su kokia iš augščiau minėtų tau- 
tų parankiau ir naudingiau lietuviams su- 
sitarti delei pasekmingos kovos prieš len- 
kus. Tečiaus tokia sutartis neišvengiama, 
jei talkininkai ir dabar nepaduos Lietuvai 
tikros pagalbos. 

Kadangi Ukrainos padėjimas dabar 
neaiškus, o priegtam jos didžiuma randasi 
bolševikų rankose, tai lietuviams lieka tar- 
tie". ar su bolševikais, ar su vokiečiais. Da- 
rant kokią nebūtų sutartį, Lietuvos valdžia 
privalo vadovauties pamatiniu principu — 

nepaliesti Lietuvos nepriklausomybės, ne- 
uždėti' vokiško ar rusiško jungo vieton len- 
kiško. Sutartis turi užsiverti vientik mi- 
litariame veikime sujungtoni^ spėkomis 
prieš i™perlalistus-pavergėjus lenkus. 

Visas pasaulis galėjo jau persitikrin- 
ti, kad lietuvių tauta buvo priešinga ko- 
kiam nors susiatrinimui su vokiečiais ar su 

bolševikais, tečiaus talkininkai verste pri- 
vertė lietuvius šaukties kitų pagalbos, ne- 
norint patekti į lenku vergiją. 

Lietuviai nieKados nesutiks vergauti 
nųpžmiems savo priešams —jie kovos ir 
laimes... Lietuviai kovoja už savo teises 
—už liuosybę ir savo Tėvynės apsaugoji- 
mą, todėl ir kovos laimėjimas yra užtikrin- 
us. 1 

Vilnius... Negali buti Lieiuvus be 
Viiniaus... Taigi visų lietuvių siekiu turi 
buti — Vilniaus paliuosavimas. 

Vakar gavomre nuo vieno chicagiečio1 
laiškuti, kuris užklausia: ■'* j "Kur yra lietuvių Tėvas — Dr. Jonas 
Basanavičius?" 

Dr. Jonas Basanavičius randasi lenkų! 
užimtame Vilniuje. Tas lietuvių tautos 
patriarchas, tas žymiausias musų veikėjas- 
didvyris, kuris visą savo gyvenimą pašven- 
tė Tėvynei •ir Tautai, pasiryžo pasilikti 
Lietuvos sostinėje, toje garsioje Gedimino 
pilyje. Jis išsireiškęs, kad pirmutinis di- 
džiausias jo džiaugsmas — tai paskelbi- 
mas Letuvos nepriklausomybės; antras ir 
pa&kutLiis džiaugsmas sutiksiąs ji tuo- 
me, kada Lietuva įstosianti į pasaulio vals- 
tijų eilę kaipo savistovi vienutė,, kurios 
centru ir širdimi liksiąs Vilniaus. — "Aš 
neapleisiu Vilniaus, nors ant jo užpultų 
visi Lietuvos priešai... Liksiu Vilniuje ir 
mirsiu Vilniuje... Jei ir nesulauksiu jo pa- 
liuosavimo, tai ar/žinai užmerksiu savo 
akis su tvirta viltimi, kad Lietuvių tauta 
tol neperstos kovoti, kol nepaliuosuos iŠ- 

Fastabos- 
Išvados. 

Lietuvos kareiviai su pa- 
stebėtinu narsumu ir didvy 
riškumu kovoja prieš neprie 
telius, kurie užpuolė musų 
Tėvynę ir kurie yra pasiry- 
žę uždėti ant lietuvių tau- 
tos vergijos pančius. 

Jei Amenkos lietuviai gi- 
liau pažvelgtų į Lietuvos pa 
dėjimą ir į kareivių pasiau- 
kavimą Tėvynės ir Tautos 
labui, tai dalykai čionai ki- 
taip tvarkytųsi; taipgi Lie- 
tuvos Laisvės Paskola j mė- 
nesį-kitą pasiektų ne 5, bet 
10 milijonų. 

Štai ką rašo "Kar. ž." ka- 
reivis iš karo lauko: 

"Lietuvos ginėjai-karei- 
viai! Turėkime ištvermingą 
drąsą kovoje, nes Tėvynės 
laukiamoji laisvjš jau nebe- 
žuy, — ji kasdieną stiprėja, 
auga. 

I "Juk žinome gerai, kas 
iš jos buvo dar nepersenai, 
—ji buvo visiškai silpna, 
vargo perblokšta, o .dabar 
žiūrėkit, ji galinga, ji jau 
nugali savo skaitlingesnius 
priešus! 

"Tik kol-kas dar nelinks- 
ma Lietuvoje, nes jos kru- 
tinę mindo plėšikų-atėjunų 
gaujos, 

"Mes, tautos išliuosuoto- 
jaiv, trokštame, kad musų 
brangioji Tėvynė butų lais- 
va ir nepriklausoma, — tai- 
gi, broliai, duokime kits ki- 
tam ranką, griežtai kovoki- 
me su lauko ir vidaus prie-, 
'šais, bukime tvirtai įsitiki- 
nę, kad juos nugalėsime ir 
kad taip laukiamoji Lietu- 
vos nepriklausomybė galų 
gale bus iškovota". 

Tas parodo, kokia dvasia 
viešpatauja musų narsių ka 
reivių sielose. 

v 

Žinios Iš Lietuvos 

IŠ VILNIAUS. 
Lenkų kalėjimai. 

Lenkų kalėjimas ir belais- 
vių stovyklos Vilniuj. Lukiš- 
kių kalėjimas kimšte pri- 
kištas karininkų ir kareivių 
įlegioninkų. Kalėjime ir sto- 
vyklose maistas labai blo- 
gas; kaliniai gauna dienai 
po pusę svaro duonos ir su- 

puvusių bulvių sriubos. Duo 
nos dažnai neduoda po 3— 
4 dienas paeiliui; kartą ne- 

davė per 9 dienas. Rug- 
pjučio mėn. j kalėjimą bu- 
vo atsilankę santarvės mi- 
sijos nariai. Po to kalinių 
būvis kiek pagerėjo, nes su- 

imtieji gavo jiems apsiskus 
ti. Sargyba kalinių nebe- 
mušė ir nebešaudė. Prieš tai 
būdavo, jei kas kalinių pa- 
žiūrėdavo per langą, tai sar 

gyba tuojaus šaudavo. Vie- 
nu tarpu tuo budu buvo nu- 

šauta 13 kalinių. Lukiškių 
kalėjime pasikorė 3 lenkų 
karininkai. Jie buvo nubaus- 
ti del plėšimų o metams ka- 
lėjimo. Lapkričio 11 d. Lu- 
kiškių kalėjime kaliniai 13- 
gioninkai buvo padarę maiš 
tą: išlaužė duris ir išplė- 
šė kantiną. Atvykę karei- 
viai suvarė juos atgal. Mies- 
te legioninkai plėšia krau- 
tuves. žudynės, tai papras- 
tas reiškinys. Žvėryno miš- 
ke rasta po Visų Šventų nak. 
ties 10 pakartų liegioninkų, 
vėl kitą naktį 4. Kas juos 
pakorė, niekas nesusekė, 

i Belaisvių stovyklose mačiau 
apie 20 .'lietuvių kareivių. 
Legioninkai žiauriausiai su 

jas elgiasi; musų kareiviams 
j nuplėšia rubus, atima pini-, 
I gus ir pusnuogius varinėja 
į darbą. Belaisvių stovyklo- 
se yra labai daug Lietuvos 
piliečių, laikomų be jokios 
kaltės. Jie labai išbadėję, 
nuskurdę ir legioninkų var- 
ginami ir pašiepiami. 

PUNSKAS. 
Kaip lenkai daro valdžią 

pagrobtoj Lietuvoj. 
Lapkričio 21 d. į Punską 

(Seinų apskr.) atsiuntė 35 
žandarus sušaukt seniūnų 
(šaltyšių) susirinkimą. Žan-' 
darai išsisklaidė po sodžius 
ir suėmę seniunus, kuriuos 
tik pasisekė sugaut (daugu- 
ma suspėjo pasislėpti), par- 
sivežė į Punską į sueigą. Čia 
jiems paaiškino, kad jie tu 
rėsią klausyti lenkų valdžios 
ir vykint jos įsakymas... Pa-, 
baigę savo pamokslą, žanda 
rai pakišo žmonėms pasira- 
šyti kažkokius protokolus ir 
popierius, bet suimtieji se- 
niūnai vieni pasiteisino ne- 

moką rašyti, o kiti pasakė 
tiesiog, kad jie jokiai oku- 
pacijos valdžiai savo para- 
šų nedavę ir neduosią. Ma- 
tydami nieko nepešią, len- 
kai žmones atleido ir dau- 
giau "savivaldybių" nestei- 
gia!... Visokius įsakymus 
vykdo patys legioninkai, 
žandarai ir jų partizanai. 
Jie skirstosi po sodžius ir 
prižiūri rekvizicijos eigos. 
Žvikelių kaimo gyventojams 
įsakyta supilti 60 centnerių 
rugių ir to įsakymo vykinti 
atėjo 30 legioninkų. Į kai 
kuriuos kaimus eina būriais 
ir daro "rekvizicijas" savo 
badui pasotinti. Rekvizici- 
jas daro daugiausia nakti- 
mis. Žmonės baisiai yra 
įpykę, spiečiasi buliais, gink 
luojasi kuo gali ir ginasi. 
Laukuos štabo sargyba, ku- 
ri pamačius besiartinant plė 
šikus, duoda gandą (kaip 
senovėje darydavo). Gyven 
tojai, gavę žinią, subėga iš; 
kelių kaimų apsiginklavę 
kuo kas galėdamas ir gina 
savo turtą ir gyvatą. Lietu- 
viai baisiai kenčia nuo viso- 
kių nudriskėlių partizanų. 
Partizanai, tai visokie vietos 

po priešo jungo Vilniaus ir visų Lietuvai nai tiki į galutiną lietuvių tautos laimėji- priklausančių žemių!"... mą. — Jis tiki į Huosybės ir teisybės lai- 
Tai kur randasi garbus musų Tėvy-mėjimą... 

nainis... Tai kodėl jis tyli.. -—Jis laukia, Tegul dabar Amerikos lietuviai —j kada visi lietuviai, — kur jie nebūtų. —-kiekviename savo susirinkime — išneša 
kaip vienas žmogus sušuks galingu bal-griežtus protestus prieš lenkus... Tegul jie I 
su: "Šalin, nuožmus priešai iš Vilniaus ir prisiekia, kad kovos ir paaukaus savo tur-i 
iŠ Lietuvos žemių!" Jis laukia, kuomet tą ir gyvastį ui paliuosavimą Vilniaus, už 
visa lietuvių taut i stos sutartinon, karšton paliuosavimą Lietuvos!. Tegul pasaulis į kovon už Vilniaus ir Lietuvos paliuosavi- persitikrina, kad lietuviai ištikrųjų brangi- 
mą.. Jis laukia, jis tyli, — tečiaus jis pil-na liuosybę ir kad jie yra nepergalimi 

valkatos, kurie gavę ginklą 
ir pripusti lenkų šovinizmo 
elgiasi tiesiog negirdėtai.— 
žmonės neturi jokios mokyk 
los visoj apygardoj. Lietu- 
viškų laikraščių negalima 
nė parodyti. Nesenai suėmė 
dvi mergeles: Geležiutę ir 
Didžiulytę, kurios buvo at- 
vykusios į Kauną ir parsi- 
vežė lietuviškų laikraščių. 
Jos nuteistos 9 mėnesiams 
kalėti. Lietuvių atsišauki- 
mus noromis skaito ir patys 
partizanai; taip andai per- 
skaitę atsišaukimus "Žol- 
nierž polsk. arm.", "Bracia 
l'egionisci" ir t.t., metė gink 
lus ir pabėgo. 

("Liet.") 

TEATRAS IR 

BALIUS 
kuri parengė 

DRAUGYSTE LIETUVIŠKA VELIA- 

VA AMERIKOJE 

stato scenoje 

■4Aš Numiriau" 
I 

Juokai. 

NED., SAUSIO 25 d., 1920, 
SCHOOL HALL SVET. 

prie 48tos ir Honcre gatv. 

Pradžia 7 valandą vakare. 

Lietuviai ir lietuvaitės nepraleiskite 
šios progos, kadangi bus juoku tiek. 
kad ir pilvas plyš iš juokų, nes "Aš 
NUMIRIAU" — vieni juokai. Prie pui- 
kios muzikos galė;-ite praleisti vakarą. 

Kviečia, 
KOMITETAS 

John Kuchinskas 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telefhoue Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatcmi?: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS 3YLAS 
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 Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Bnn- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. Tel. Canal 2552 

IŠ Iii VIS 
MUZIKALE DRAMA. 

Iš DVIEJŲ VEIKMIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 
ŽODŽIUS IR MUZIKĄ PARAŠE STASYS ŠIMKUS. 

(T^&A). 

Scena 10. 
AN TANAS. Tegiil bus pa- 

garbintas. 
MOTINA. Ant amžių, am- 

žinųjų. Ar ir tu. broleli, atė- 

jai ant didžiosios puotos, ku- 
ri pas mus šiandie bus. 

ANTANAS. Sodžiuje gir- 
dėjau, kad sūnų Į Ameriką 
leidi, tai^i aš senis nors pote- 
rėlių sukelbėsiit laimingai -ke- 
lionei. 

ŠOTI NA. Tegul J )icvas 
tau užmoka, broleli. (17čl 
tvarko seklyčią: senis pote- 
riauja ). 

įj* ANTANAS (valandėlę pa- 
poteriavęs). Av <twi|> norėčiau 
par-ratvti tavo gera sūnaiti: 
neilgos nia:i«v dienos, gal pas- 

kutinį karta. A* senis, dair* 

[gyvenę.., daug' ko matęs, jau- 
nam gal ką patarčiau. 

MOTIN'A. Gerai, broleli, 
čia palauk, aš jį tuoj pašauk- 
siu. (Išeina). 

Sccna 11. 
j A\TA\AS. (atsargiai ap- 
sidairo, paskui nuima barzdą. 

i pašoka, pas i ra ičo). Iv, sunku 
į jaunam s.uiu Imti! Viską 
i Rali nuduoti, bet kai atsisto-i 
i ja kas sale, tai taip baugu, 
kad širdies plakimas neišduo- 

j t u. Viską nutaikai, kaip se- 

nis, i> širdies tai ir nedali: 
•muša, kaip varpas, dega, kaip 
ugnis, ir gana. (Palukęjęs.) 
jj no jau netekome, ka darysi, 
j jo vieton kilį stos, o darbą 
varyki; .c. varykime. varysi- 

mc: (apsisuka ant vienos ko* 
jos), kol Lietuvoj bus viskas 
'ceisinga, gera ir gražu. (Pa* 
žvelgia per langą). Kažin-kas 
ateina-, reikia' vel į senio kailį 
lįsti. (Učsimauja barzdą ir sė- 
da sale durų). 

Scena 12. 

JONAS (įėjęs apžiūri el- 
getą). I 

ANTANAS (pašoka). S\ei 
kas, Jonai. Atčjau tlave per- 
sergėti: nevažini vk paupeliu, 
tc:n raudonsiuliai tavęs lauks. 
Pasuk per pušyną, paskui per 
ganyklas. Tuos kelius mes 

saugosime. 
JONAS. Ivas naujo, Anta- 

nai? Paskutiniu laiku aš vi- 
sas nerimauju, taip skaudu, 
liūdna skirties. 

ANTANAS. Viskas gerai 
klojasi. Skudučių rudbarzdis 
jau kojas padžiovė. 

JONAS. Senai tam biaury- 
į bei ireikejo bitę pasiųsti. 

ANTANAS. Musų buryn, 
brę>lau, desetkais stoja iš vi- 
sų sodžių jaunimas. 

JONAS. 0, kaip gaila. An- 

tanai, taip indomiuDsc laikuo.- 
sc skirties nuo Justi. 

Sccna 13. 
ANTANAS, Ka čia dejuo- 

! ti, buk vyras. Reikia, tai rei- 

jkia. Tik žiurek, nesnausk ir 
' neapsileisk, buk kokis buvai 
ir mušu neužmiršk. 

JONAS. Apie tai, brolau, 
nesirūpink. 

ANTANAS. Žinai, Jonai, 
aš tavęs da vieno norėčiau 
prašyti, bet lyg nedrįstu. * 

JONAS. Jeigu tu manęs, 
Antianai nedrįsti, tai kam iš- 
drįsi širdį atverti? 

; ANTANAS. Na. tiek to. 
Gal pameni, Jonai, mažais 

būdami, mes augome drauge 
su musų plecininko mergaite, 
Mariute. Jau senai kai jie 
visi išvaiav > į Amerika. Mo- 
tina, girdėjau, džiova mirė, 
levą kasyklose užgriuvo ir ji 

'.našlaitė liko (jautriai). J nai 

| drauge mano, jos mažvies 
j akutės da šiandie mano širdį 
•veriįa. Surask ją, sueik, pa- 
J klausk, ar pamena Antanuku, 
kurs iš lauko jai gėlių parneš- 

davo, ja ant ranku ncšroda- 

r? JONAS. Štai ranka, Anta- 
kiai: kad ir. visą Ameriką pri- 
'sicilu apsukti, — surasiu ją, 
tave priminsiu. 

i 

Iltį). 
Scena 14. 

JONAS (pereina per sekly- 
čią, atsisėda uč stalo, ranko- 
mis galvą susiėmęs, mąsto). 

J IEVA (įeina atsargiai per 
į Aciu t an, Mo lutas duris; prie jus Jouą apm 

lau. Tai ®udie (spaudsiasikabina). Joneli, jau tu mane 
iau. Tai sudie (spatfH ž i a apleidi. Ką aš nelaiminga 
rauką), da daug'turiu štai (ro darysiu? 
ro iarbą) išnešioti. Rodos, at- JONAS. Nenusimink, Jie-( 

j eina kas. (l'čl sčda prie du~v ute, <aš sugrisiu kada-nn-s. 
J r\į. Įeina motina. Antanas včl Kada-nors, kaip gaisras pa- 

^nuduodamas senį). Taigi, vai- 

keli. atsimink, kad čion palie- 
;ki viską, kas tau yra brangiau 
sio. Nepasiduok pktaus pa- 
saulio pagundoms ir neišsiža- 
dėk šios gražios, bet didi var- 

gą vargstančio? šalies, 

j MOTINA (duodama chjc- 
>tai riekę duonos ir bryzą laši- 
nių). štai tau, broleli, už ta- 

|vo maldę jr gerus žodžius, 

j ANTANAS {Įsideda tar- 

boii, pasikelia). Sudie, vaikeli, 
sudie, sesute. Lai Dievas jus 
laimina. (Išeina: Inoj į>asi- 
(jirsta šunų lojimas). 

J MOTINA. Reikia tą senu- 

ką apginti nuo šujių. (Jšei- 

olanges nušvies, žmones pri- 
spausti, kaip pavasaryje Ne- 
munas, kad sukils, pradės re- 

težiai triūsinėti — aš iš už- 

juriu, kaip erelis, pas tave at- 

skrisiu ir savo globon paim- 
siu. 

Pu eta s: 

Oi berneli, oi jaunasai, 
ko tu rustus taip vaikščioji 
Rytą-vakarelį, 

;\ isą rudenėlį? 
Oi mergyte, oi jaunoji, 
K.'į aš rustus nevaikščiosiu: 
Rupi, man 'kelionėle 
Svietimon šalclėn. 

Rupi pievos ir laukeliai. 

Rupi sodnas ir žirgeliai, 
Rupi man močiutė 
lr jauna mergelė. 

Ateis sunkios valandėlės, 
Skaudės, lindės širdužėlė 
Kam tu (aš) pasiskųsi (siu) 
Kur širdį raminsi (siu)? 

Tu vėjeli, tu šal'tasai, 
Tu lakūne, tu greitasai, 
Tau aš pasiskųsiu. 
Tau aš padejuosiu. 

Debesėlis tik, juodasis, 
Bus 'tik mano mylimasis, 
Kad tankiai lankytu, c 

Kad žaibus svaidytų. 
Vakarų žvaigždė gražioji 
Bus tik mam> mylimoji, 
I ja lik žiurėsiu, C .'v 

Sit ia tik kalbėsiu. 

Sccna 15. 
(Tie patįs ir MOTIXA). 
MOTINrA. Štai. vaikeli, da 

tau keletą skatikų, gal pri- 
reiks keli.nė j: kri nuo Šliom- 
ki v gavai, gal permaža bus. 
Mums namie lengviau bus 
skursti, negu trtu tarp sveti- 
mu. 

I 

(Bus daugiau) 



Iš Gyvenimo Lietui ių Amerikoje 
L1ETUVO LAISVĖS BO- 

NU PARDAVINĖJIMO 
REIKALE, — D£TR!OT, 

M1CH. 

Vėl Katalikų vadai griauna 
vienybės darbą. 

Nuo to laiko, kaip ameri- 
kiečiai lietuviai pradėjo dar 
buoties — linkti aukas Lie- 
tuvos Nepriklausomybės rei- 
kalams ir šelpimui nukentė- 
jusių nuo karės, vis nebuvo 
tarpsriovinio susitarimo, be 
ko darbas negalėjo buti pil- 
mai pasekmingu. Mat, buvo 
tlaugiau vadovautasi parti- 
Ijiniais isroKavimaU, negu 
pilietybės reikalavimais. Da 

bargi- atvykus Lietuvos Fi- 
nansinei Misijai paskolos 
rekalais — sukėlimui $5,- 
000,000 paskolos pas Ame- 
rikos lietuvius Lietuvos Lais 
vei ginti, tikrai buvo many- 
ta, kad partyviškumo hid- 
rai bus nukirsta galva; kad 
mes, padavę vieni kitiems 
rankas, dirbsime vieną mil- 
žinišką'darbą. Bet deja: ir 
šiuom svarbiausiu laiku, 
kaip kur partyviškmnas sta- 
toma pirmoj vietoj ir tai pa- 
sidėkavojant katalikų va- 

dams. 

Kadangi paskolos reika- 
las yra grynai valstybinis 
reikalas ir kadangi skaldy- 
mas to reikalo gali atsiliep- 

MAGDE, d':, kaip man nieiti gal- 
ią! libandiiau visokius maiyojimus, 
trinkimas, .H'uia c imtis — ir viskas tas 
nieko nty&įrtbf io nuo tu bjauriu pleii- 
lutnn... ..an gėda. net doroti!" ( 

MARK. "Sa, tai kam tau kfnt l>c 
r<{kaliniai! Aiurik, kokis mano pla'i- 
ka,' yraiu t, šrit'nu* i• lysti. O iii 
toflf.l, kad ai vartoju RVFFLE81" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolč? \*c!! Ar k\-c- 
piantjs vanduo?- Mc !! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
p.'aukų ir odos sustiprintojis, kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bu* 

sinajesnio už <ystą neniežinčiį galvos odą? 
KUPPLB8 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos trynimo: dviejų ar trijų dienų btgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleickanas, o savaitės laike ji| jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtekt: ut, kad pleiskanos nentsinaujintų. •' N'usipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiokoje. Kaštuos tik 
65c., bet jij» sakysite, kad jos vertos tlaug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėa. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar moncy order šiokiu adresu: 

ad. RICHTER O CO .-26-330 Broadvay, New York 

ti ant paskolos pasekmių, 
tai žiuomi skaitome parei- 
ga atkreipt Lietuvos Misijos 
ir, abelnai, visuomenes aty- 
jdą, kaip tuli katalikų va- 

jdai griauna vienybės darbą, 
j Pasirodžius spaudoje Lie- 
tuvos Misijos ir kitų įstaigų 
pranešimams apie paskolą ir 
reikalavimą organizuoti pa- 
skolos stočių komitetus, De- 
troito Lietuvos Nepriklauso- 
mybės Fondo skyrius susi- 
rinkime, laikytame 21 d. 
gruodžio 1919 m., nutarė šį 
atsišaukimą remti pagal iš- 
galę, prisilaikant atsišauki- 
ro nurodymų. Čia pat tapo 
išrinktas komitetas susižino- 
jimui su vietos Tautos ̂ Fon- 
do skyrių dėlei bendro komi 
teto organizavimo. 

Kada čia buvo kalbama 
apie \ienybę, apie bendrą 
darbą, tai Katalikų Vieny- 
bė, su kun. F. Kemešiu prie- 
šakyje, sutvėrė atskirą ko- 
mitetą-stotį. 

Gruodžio 24 d., atsilan- 
kius L. N. Fondo atstovui 
pas kun. F. Kemešį, duota 
patarimas tverti visai ats- 
kirą komitetą, žinoma, L. 
N. Fondo atstovas tokio pa- 
tarimo priimti negalėjo, ne? 

tai butų priešinga Lietuvos 
Misijos nurodymams, ir i? 
savo pusės pasiuntė propozi- 
ciją — priimti prie susida- 
riusio jau Katalikų komite 
to bent po vieną atstov? 
nuo tautiškų draugijų, ku- 

Miko Petrausko Koncertas 
Rengia J'Biruite" 
įvyks Ceredoj, 

SATSIO-JANUARY 28-tą dL, 1920 m. 

CENTRAL MC5IC HALL 
64.66 East Van Bure? St, 

prie \Vabash A ve. 
f , 

Pradžia 8:15 valandą vakare 

Ap:.. t paties kompozitoriaus Miko j 
Petrausko, programę dia-lyvaus žymiausios I 
Chicag.cs lietuvių spėkos. 

Tikietai gaunami "Lietuvos'' ofise, Į 
"Naujienų" ofice, Universal State Banke, 
ir pas "Birutės" valdyba. 

KONCERTAS" 
NORTH SIDKS DRAUGIJŲ SĄRYŠIS PALAIMYMUI VIEŠOJO KNYGYNO 

NEDELIOJE, SAUSIO--JANUARY 25d., 1920 m. 
DIDŽIOJOJ WICKER PARK SVETAINEJE, 2046 W. NORTH AVENUE, Pusė bloko Weat nuo Mlliraukoe ir Robey Street. Pradžia lygiai S vai. vakare. Inžanga 50 ir 75 cen 

|4RTT?T TT"F * Programe dalyvauja: JDlJxU X Hj Choras, solistai, duetai, kvartetai, 
po vadovyste p. St. Šimkaus. 
Vyru Choras po vadovyste Diliaus, 
Muzikos gabalėliai Bakalo orchestra, 
drg. P. Grigaičio "Naujienų" redakto- 
riaus. Po koncertui šokiai. 

KOMITETAS 

L. S. 

KALBA 

rii] butų nedaugiau I.aip 6 
ypatus, arba pusė lo, k a Ka- 
talikų atstovų, b y tik sykiu 
dirbus Lietuvos labui. 

Čią propoziciją kun. Ke- 
mėšis prižadėjo apsvarstyt 
Katalikų komiteto susirin- 

jkime gino d. 28 d. L. N. F. 
| atstovas atsilankęs Katali- 
kų komiteto susirinkiman, 
^ad patyrus ar jie mano pri- 
siimti tautininkus į bendrą 
darbą, gąvo atsakymą, jog 
jie "del geresnių pasekmių' 
esą nutarę sudaryt bendrą 
komitetą, bet pats darbas 
(pardavinėjimas bonų) tu- 
rįs eiti atskirai — katalikai 
ir tautininkai sudalysią suh- 
komitetus, kurie atskirai 
dirbs ir atskirai apyskaitas 
ves, bet pinigai busią per- 
duodami j bendrą iždą. Gir- 
di, taip besidarbuojant ir 
nekenkiant vieni antriems, 
busią galima daugiau bonų 
parduoti. 

L. N. Fondo atstovas, 
nors ir nesutiko su lenkty- 
niavimo principu, vienok ir 
neatmetė minėtų išlygų ir 
galutiną atsakymą „prižadė- 
jo duoti už savaitės laiko, 
;ada prisidės ir kitos tau- 
iškos draugijos. 

Sausio 3 ir 4 dd. įvyko 
penkių tautiškų draugijų at- 

stovų konferencija Lietu- 
vos bonų pardavinėjimo ir 
bendro komiteto sudarymo 
Veikale. Čia, apsvarsčius ka-; 
;alikų komiteto propoziciją, 
nutarta duoti sekantį patai- 
symą: 

"Kadangi pardavinėjant 
bonus reikės lankytis į lietu- 
vių namus ir pagal katali- 
:ų'komiteto planą ir vieni 
'r kiti neišvengiamai turėtų 
ižeiti į tuos pačius namus, 
as galėtų demoplizuojan- 

viai atsiliepti į vietos lietu- 
sius ir antra, tas butų be- 
•eikalingu laiko gaišinimu; 
at reikalaujame, kad kolo- 
įija butų padalinta į dis- 
;riktus". 

Buvo dar ir daugiau, 
smulkesnių reikalavimu ir 
':ia pat išrinkta laikina val- 

dyba. 
Sausio 4 d. tautiškų drau- 

gijų atstovai atsilankė ka- 
talikų komiteto susirinki- 
man, kur jie įteikė augščiau 
'minėtą pataisymą. Čia del 

j to pataisymo buvo pradis- 
įkusuota, praginč^a apie po- 
ra valandų, bet be pasek-; 
mių: katalikų "argumentai" 
susivedė prie to, kad tauti- 
ninkams nevalia eiti pas ka- 
talikus pardavinėti bonus.' 
Galų-gale tautininkai aplei- 
do susirinkimą; gi katalikų 
komitetas prižadėjo duoti 

MuifikaltikA tragi-koraodija, naujai parašyta kcmp. ST. ŠIMKAUS s== 

volkala* statoma3 scefcojo pirmu kartu. Stoto 

"BIRUTES" DRAUGIJA 1 

NEDELIOJ, VASARIO-FEB. 1,1920 M 
C. s. I». S. 5VETAINEJE 1121 W 18th f' netoli Raciue 

PRAI>ŽIA 8-Ta VAL^vNDA VAKARE. §§ Turime atkreipti atyd$ Chicagoa Metuv'u visuomenes, jog šis == 
veikalas paimtas jia šiandieninio lietuviu nuotikiu ir pįrma3 tokįoa = 

runicą p«t lietuviui. Kas girdėjote gorb. ŠT. SIMKAŪS naujjj, tvarinį ji§ 
■MMMBBMBMHBi—«—j——i—i = 

"ATSISVEIKINIMAS SU TEVYNE\ Tas gali suprasti pačio veikalo 
vertę, uos Ataięveikiu'mas" yra paimtas iš "Išeivio". Pirmas aktas 
apleidimas tėvynės, važiuojantiems j Ameriką.. Antras aktas — musų 
laimingoj Amerikoj. Trečias aktas sugrįžimas atgal i tėvynę ir kova 
už T-ietuyos l.atsvę. 

nam veikalui ispildančios ypatos, kaip: p-lė Marijona Rahaus- 
kaito. Povilas Stogis, Karolis Sarpalius, Ona Uudauskaitė, A. Maka- 
ras. E. Satkauskionė, A. Lekavičienė, M. žalpionė, K. "Pančius, J. 
Puišys, S. Suvlienė ir kiti gabiausi lošėjai ir diinininkaj. 

Užtai kiekvienas atsilankiusiųjų g^.ii pilnai v'kėtis, kad nobus ap viltas. 1 

KVIEČIA, "BIRUTE'. ■ 

galutiną atsakymą raštu. 
Sausio 5 d. tautininkų lai- 

kinasis sekretorius aplaikė 
sekančio turinio raštą:. 

"Atsakydami į Tamistų 
nustatytus projekto punktus 
del sutarties bendram dar- 
bui bonus pardavinėjant — 

turime štai ką pranešti: Pri- 
pažindami bendro darbo 
svarbą, taip-pat sutinkame 
išrinkti tam tikslui b'.ndrą 
komitetą, mes, tečiaus, ma- 

nome, kad darbo pasekmin- 
gumas tik tuomet bus ge- 
riausiai užtikrintas, kuomet 
bus laikomasi principo, jog 
savieji eis pas savuosius— 
katalikai pas katalikus, gi 
tautininkai pas tautininkus" 
ir t.t. 

Iš šio atsakymo aišku kiek 
vienam, kad katalikai pa- 
siėmė diktatoriaus rolę lošt: 
jie nurodo, kur kas gali ei- 
ti, o kur ne. Bet iš šio dar 
negalima suprast, ką jie vadi 
na tautininkais — kur tas 
rubežius tarpe katalikų ir 
tautininkų. Tat tautininkui 
laikinasis sekretorius krei-' 
pėsi } katalikų komitetą se- j 
kamu laišku: 

"Gerbiamieji: Tamistų at 
sakymas j musų laišką, de- 
lei sutarties bendram dar- 
bui, nevisai mums aiškus. 
Pasakymą, kad savieji t1 iri 
eit pas savuosius — katali- 
kai pas katalikus, o tauti- 
ninkai pas tautininkus, vi- 
saip galima suprasti. Mes 
kataliką suprantame kaipo 
tikybos žmogų; gi tautinin- 
ką demokratą, kaipo parti-1 
jos žmogų. Katalikas gali 
buti tautininku demokratu 
(nacionalistu) arba krikš- 
čioniu demokratu kas ištei- 
sybės ir yra. 

^ietuvos Laisvės Paskola 

yra valstybes, o ne tikybos 
įeikalas. Tatai labiau pride 
ra eiti pagal partijas, kurios 
tveria valstybę, negu pagal 
tikybą. Mes žinome Det- 
roite nemažą skaitlių kata- 
likų, kurie yra tautininkais 
demokratais bei jiems sim- 
patizuojančiais. Jie pirtaria 
tautininkų veikimui ir jais 
pasitiki. Aukauja į tauti- 
ninkų fondus ir su pamėgi- 
mu skaito tautiškus laikraš- 
čius. Taigi einant į bendrą 
darbą (pardavinėjimą bo- Į 
nų), mes norėtume žinoti 
ar augščiau minėti lietuviai 
bus priskaityti tautininkams. 

Į šį paklausimą aplaiky- 
ta nuo katalikų komiteto 
sekantis "išaiškinimas", kas 

yra tautininkai: 
... "Tečiaus norint ge- 

naus atskirt, kas yra jusų 
žmogus, o kas musų žmogus, 
mes manome, geriausia butų 
prisilaikyt taisyklės nurodo- 
mos paties gyvenimo, bū- 
tent: kas nekalba poterių, 
nebeina į bažnyčią, neužlai- 
ko pasninkų, nesivaržo kri- 
kščioniškos doros įsaky- 
mais. Kas tiki kunigų par- 
sidavimu lenkams; žodžiu 
sakant, kas laisvai mano ir 
laisvai daro — tas yra, be 

abejo, jusų žmogus" ir t.t. 
Tai didžiausias apsurdas. 

Jeigu katalikų komitetas, 
kuriame vadovauja kun. F. 

Kemėšis, tiek tepažįsta lie- 

tuvius, tai daug geriau bu- 

tų, kad jie visi pasimelstų 

am; 

P<rinu kartu Chicaeoje, keturių aktų drama. prašyta Prvcybyszew8kio, sulietuvino Vincas Akelaitis. Stalo scenoje L M Draugija ••APriVJLttr.V 

NED., SAUSIO-JAN. 25, 1920. 
M. MELDĄ—ĮO SVLr., 

2242 W. 23rd Place 
Pradžia lygiai 6 v.v. Inžatiga 75c ir 50c yp. 

Gobiamieji ir gerbiamosios! Kiekvieno pa- 
reiga šj veikalą. pamatyti, nos jame rasite 
pilujj, užsiganedinimq, šiuo veikalu. Pastaty- 
me dalyvauja seniai pasižymėję scenoje ar- 
tistai bei artistės. Režisierauja M. Duudu- 
lieuė. Po perstatymui šokiai. 

Kviečia L. M. "Apžvietos" Dr-ja. 

ir papasninkautų, prašyda- 
mi Dvasios šventos, kad ji 
juos apšviestų. 

čia peklos tyrinėtojas 
Mockus su savo pasekėjais 
niekados nebuvo, nėra ir ne 

bus tautininkais. Visi bol- 
ševikai ir socialistai bei 
anarchistai neina i bažny- 
čią ir nepoteriauja ir taip- 
gi nėra tautininkais. Šios 
rųšies žmones Kemėšis gali 
pasilaikyt sau, nes, anot jo 
paties žodžių, bolševikai so 

cialiame klausime arčiau sto 
vi prie krikščionių demokra- 
tų, negu tautininkai. 

Akivaizdoje augščiau mi- 
nėtų faktų tautiškų diauglių 
atstovai susirinkime laikyta- 
me sausio 8 d. po visapusiš- 
ko apsavrstymo atmetė to- 
kį "bendradarbiavimą", nes 

aiškiai buvo surasta, kad tai 
nėra bendradarbiavimas Lie 
cuvos labui, bet klerikalų 
diktatūra. 

Taigi, mes, žemiau pasi- 
rašiusieji, klausiame didžiai 
gerbiamos Lietuvos Misijos 
ir visuomenės, kas mums be 
lieka daryti? Kito komite- 
to tverti mes negalime, nės 
butų ėjimas priešais Lietu- 
vos Misijos padavadijimus, 
kad kiekvienoj kolonijoj, 
butų tik po vieną komite- 

tą; o antra, tverti kitą ko- 
mitetą butų didžiausia de- 
moralizacija vietos lietuvių. 
Pirkti*bonus nuo Katalikų 
Komiteto taipgi nemanome 
—kas gali užtikrinti, kad 
jie neturi bent kokių kreivų 
išrokavimų, kad bijo prisi- 
imt tautininkus į bendrą 
darbą. • 

Kadangi čia Detroite tau- 

tininkų demokratų yra ne- 

daugiausia, tai mes manytu- 
me, kad mums geriausia bu- 
tų pirkt tiesiog iš centro raš 
tinės, nors bendrai dirbant 
butume galėję nemažą dar- 
bo dalį atlikti. Bet klerika- 
lai mus prie to darbo nepri- 
leido. —' Lietuva jiems pa- 
dėkavos... 

Penkių tautiškų draugijų 
atstovai: 

K. Šnuoils, 
J. Gailiunas, 
A. Trimirka, 
P. A. Račkauskas, 
J. Tamošiūnas, 
Jonas Kirvelis, 
F. Motuzas, 
O Račkauskiene, 
K. Unika, 

M. Grigas, 
Katilius. 

KAS UŽSIRA5YS DIENRAŠTĮ "LIETUVA" 
Gaus Dovanu, Puiki} Paveikslu Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 

ir Strazdo Raštų Knygą.. 

M. K. ŠiLIS, 3213 Auburn Ave. Chicago, 111. 

PAVEIKSLAS PIRMO LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PUIKIOS POPIEROS. DIDUMAS 10X13!;.. KAINO 20C 

M. K. ŠILIS, 3213 Auburn Ave. Chicago, Iii. 

LIHKKTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja 4% JI £* LJj verte, lr Laisvės Bondsus pilna pinigine verte. 

t'oTf ' J- G. SACKHEIM & CO 
Utarnlnkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲB, 
lr Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

..Gražus Balius.. 
Rdngia Jaunų Lietuvių Kliubas 

SUB. VAKARE, SAUSIO-JANUARV 24 d., 1920, 
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PI. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžar.£a 50c. 

Gerbiamieji Chicagieiaič! Malonėkite atsilankyti į mū- 

sų balių, nes jųs žinote, kad Jaunų Lietuvių Kliubas vi- 
suomet surengia gražų balių, :ur visi galėsite linksniai 
laika praleisti. Muzika kuhgeriausia. KOMITETAS. 

DIDELIS PRAISIN1S BALIUS. 

rengia Dr-ja L.K. Stanislovo ant T.o\vn of Lake 

A. BLIUSTRUPO SYET., 4501-20 Hcrmitage Avc. 
N ED ELTOJ E, S'AUSIO-JAN. 25. 1920 

Pradžia 4:30 vai. $;■ pietų. Inžanga 35c Ypat'ai. 
\ isi iki vieno atsilankykite j šį puikų balių, nes bus duo- 
dami praisai už gražiausį pasirėdymą ir už prasčiausi, 
taipgi už dailiausį pašokimą, ir už štukų parodymą, už 
prašmatniausią kepure. Šokiai tęsis iki vėlyvos nakties. 

Kviečia Komitetas. 

DIDELIS METINIS 

rengia 
Teisybės Mylėtoju Draugija 

SUBATOJE, SAUSIO—JANt/ARY 24 d, 1920 m. 

MILDOS SYETAIXEJE, 
3142 So. llalstierl Street. 

Pradži t 0 vai. vakare. 
\ isus i j»jaunus taip ii* senius maloniai kviečia, 

KOMITETAS 



Vietines Žinios 

DALĖS PUOTA. 

Chicagoje veikiai įvyks į Dailės Puota, kurią rengia] visiems žinoma Chicagosį 
"Birutė." 

i 

Rengiasi prie jos visi dai- 
lės ir muzikos mylėtojai. 

Pas mu3* atvažiuoja muzi- 
kas Mikas Petrauskas su pa- 
skutiniu atsisveikinimo kon- 
certu. 

Kompozitorius Mikas Pet- 
rauskas atvažiuoja sausio 26 
d., panedėlyje. Jo pasitiki- 
mui, kaipo lietuvos muzikos 
ir dailės pionieriui ir "Biru- 
tės" tėvui-tvėrėjui, jo duktė j 
"Birutė" rengia jam pasiti- 
kimo vakarą — utaminke, 
sausio 27 d-, Mildos svet. — 

3140—42 So. Halsted St.; 
įžangą vakarėliui 1,50; 

pradžia 9 vai. vakare. 
Ant rytojaus atsibus gerb. 

Miko Petrausko koncertas 
Central Music Hali — 64— 

66 East Van Buren St. Kon- 
certe dalyvauja musų Stasys 
Šimkus ir g. Mikas Petraus- 
kas — didžiausi lietuviu 
muzikai. 

Kaip puoton, taip ir kon- 
certan (yra pagaminti ir par- 
siduoda tikietai, kurių jau 
liko nedaug, — taigi, l;as 
neturi bilietų koncertan ar 

vakarei in, lai kreipiasi 
šiaip: 

Koncertui: "Birutės" val- 
dyba — Juozas Kuzmickas- 
Uktveiis — 3203 So. ,Hals- 
ted St.. l'el. Boulevard 4568; 

B. Digris — 3246 So. Hals 
tedSt., Tel. Yards 4812; 

A. Micevičius — Drover 
3969; 

Kl. Vilkeviče — Yards 
2935; 

"Lietuva" — Boulevard 
4250; 

"Naujienos" — Canal 
1506. 

A< ADOMAS A. KARALIAUL~aS 
SEKANČIAI RA9AU: 

Ai Ubai sirgau p»r 3 metus, nuslabntjęs pilveli* 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnijinias. 
Kraujo, Ii.kitų, Nervų ir abelaas «[<kų nustaji.naa 
rito kuno. Ir buvau nustojęs vil'ž**, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelta;), ebigailfjau visoje 
Amerikoj ir ui rubezių. bet niekur negavau savo 

Hvrikatal pagelbos 
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 

Kraujo' valytojo, Ne r v ateivi, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduole*, lai po suvartojimui minčtos gyuuolis, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt Kraujai 
iislvali. Nervai imi stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas p-anyko, tiiogllai nebe^idS po krutinę. 

Vidurių rėiimas išnyko p s užmušimui visi) ligų. B£- 
• tf- 

gia i nvt'/iesių lsqcru4v,iu imu HIUIC l«v VUHI) *irn 

luUras, Bisterla, ir po 3 mio. ss«« pav^lcsle pama čiau toki skirtumu kaip tarp 
dienos ir uaktiea. Da- ha r jaučiuos smailiai ir esu Unicjmas ir 1000 sykių diUnju 

SalutaiM mylistij geradljlstei ir linki'i ri-siems savo draugams ir pažįstamiems 
su tokiai* atsitikimai* patariu nuoširdžia' kreiptis prie SalaUm: 

SALUTARAS CHEMICAL JNSTITUTION. J. BALTRENA8. Frof 

1707 So. Halsted St., Phone Cana 6417 Chlcago, lllinolu 

Gal jus broliai nesuprantate ka reiškia LlTHUANlAN 
A M ER 1 C A X (X F("> rM AT IO X I il' R RA U, X O R l M E 

jums tą išaiškinti. 
1. Isgavimas pasportų Lietuvon. 
2. Išgavimais pasilyginimų su šios šalies valdžia prieš 

išvažiavimą. 
3. Siunčiame pinigus Lietuvm. 
4. Parduodame laivakoirtefs ajit visų laivų. 
5. Suvedame nokundas uždarbės del (Incomc Tax). 
6. IšpilcIoiTie Income rnax blakas. 
7. Iš j ieškome j permokėta s Income. Tax nutrauktų nuo 

algų* 
8. Padarome vis kius Legališkus dokumentus. 
9. Kolektuojame senas skolas. 

(Ant tau'torrtoibilių nuo ugnies, va- 

gių ir nelaimės. 
(ant /.m. /nių sveikatos ir nelaimės. 

10. KAREIVIAMS (Išaiškiname naujas valdžios įs- 
tatymus apie Insurance. 

(Palikusią algą su Valdžia pade- 
dame atgauti. 

( Libertv Bondsus jusu surandame. 
11. INSURANCE (nuo ugnies. 

* (nuo sudaužimo stiklo. 
12. Notarijussas. 
13. Ir u kitais reikalais kreipkitės pas ŽIXOMA 

Liihuaiiian-American Information Bureau 
Madas J. Norkus, Vedėjas 

TEL. ROULEVARD 4899. 3114 S. HALSTED ST. 

Extra! Extra! 
NEPAPRASTAS IŠPARDAVIMAS 

TIKTAI ŠITĄ "MĖNESĮ. 
Mes turime 22 naujus muro namus, kuriuos mes 

parduosime labai pigiai ir ant labai lengvų išmokėjimų. 
Tie namai yra statyti visi pagal naujausią madą: mau- 

dynės, elektros šviesos, ir tik pusė blioko nuo Lietuviškos 
Bažnyčios. Tie namai randasi tarpe 43čk>s ir 44tos gat- 
vių, prie So. California Ave. Tamsta gali pirkti vieną 
tų namų, įmokėdamas tik $1000. ir $35. kas mėnuo. 
Randos neša namas $50.00 j mėnesį. 

Atvažiuok Nedėlioj ar kada nors prastą dieną, mes 

parodysime jums tuos namus ir išaiškinsime apie len- 
gvą išmokestį. Atvažiuodamas atsivežk ir savn žmoną, 
ir neužmiršk pasiimti pinigų diveti ant rankos. 

Nepraleiskite šips progos. 

LUCAS & V ALANDUS, 
4414 30. CALIFORNIA AVE. 

CHJCAGO, ILL. 

Dailės mylėtojai, pasi- 
stengiate, kad nei vieno iš 
jusij nestokuotų šiuose vaka- 
ruose ! 

J. Kuzmickas. 

SLA. 194 kupa 

rengia vakarą su visokiais 
marguminais ir šokiais su- 

batos vakare, sausio 24 d., 
J. Jukniaus svetainėje — 

4837 W. 14 St. ir 49' Ave. 
Atsilankykite kas tik galit, 
o busite patenkinti. 

Kuopos pirm. 

Nuo Bridgeporto. 
Susivienijimas Draugysčių 

administracijų ir delegatų 
Bridgeporto apielinkėj lai- 
kys savo metinį susirinki- 
mą, sausio 26 d., 1920 m., 
7:30 vai. vak., P. Wodma- 
ni svetainėj, 3253 L'ime 
gatvė. Gerbiamos admini- 
stracijos ir delagtai, teiksi 
tės pribūti Į šį susirinkimą, 
nes bus išdavimas raporto 
apie svetainės statymą ir 
bus labai svarbus svarsty- 
tinas ir nutarimas kas del mu 

sų brangios Tėvynės Lietu- 
vos laisvės Paskolos bonų 
pirkimo. Stengkitės visi 
kaip vienas pribūti. 

Susivienijimo Valdyba. 

TMD 22 kuopos Jomai. 

Sausio 25 d. "Lietuvos"1 
svetainėj — 3249 S. Mor- 

gan St., 1 vai. po pietų, at- 
sibus TMD. mėnesinis susi- 
rinkimas. Geistina butų, kad 
kuodaugiausiai ateitų narių, 
turėsime daug svarbių rei- 
kalų apkalbėti. 

Draugystes Šv. Juozapo 
Laimingo' Smerčio metinis 
susirinkimas atsibus neda- 

lioje sausic 25 d., Šv. Krv- 
ižiaus parapijos svetainėj — 

46-tos ir Wood gatvės; pra- 
cižia 1-mą vai. po pietų. 

Visi nariai yra kviečiami; 
atsilankyti nes yra svarbių 
reikalų del apsvarstimo. 

K. Stanišarskis, Sekr. 
4926 So. Wood St. 

I REIKALAUJAME AGEN- 
TŲ. 

j Reikalaujame pramoninin- 
i kai arba savininkai krautuvių, 
(idant patartų žmonėms kaip 
siųsti pašelpa giminėms į Lie- 

tuvą. Męs prisirisime pilnas in- 

strukcija ̂  ir atlyginkime už pa 
tarnavimą. Labiausiai yra pa- 
tvirtina avalų (čeverykų), I 
drabužių (dry goods) ir gro 
sernių krautuvių savininkams 
tą apsiimti. Rašykite į Lietu- 
viška — Terptautišką Pramo- 
nes Bendrovę, po vardu. 
Slavonian Trading Corpora- 

tion, Inc. 
13-21 Park Row Ne\v York, 

N. y. 

TOWN OF LAKE. 

A. A. 

JUOZAPAS .PAUBŠA. 
M iro Sausio-Jan. 22, li»20, 11 valandą, 
County ITospital ligoninėje. Iš Lietu- 
vos paėjo iš Panevėžio apskr., Vašką 
parapijos, Purieną sodos. :!4 metu am- 
žiaus. Laidotuvės atsibps Suimtoje, 24 
Sausio, 2 valandą po pietų. Kūnas ran- 
dasi pas Ignacą Kagašinskj, 3441 So. 
Emerald Ave. Bus laidotas j Tautiškas 
kapines. Tariame Širdingą, ačiū vi- 
siems aukavusiems. Auką surinkta 
$190.00 .Aukautoju vardą nedėjome dė- 
lei stokos vietos. Auką rinkėjai: 

ignac Ragažinskis, 
Jonas šeštokas. 

ATIDARĖME FORNIČIU 
ŠAPĄ. 

Dirbame naujus ir taiso- 
me senus. Mes atsiimsime ir 
pristatysime. Kreipkitės laiš 
ku arba ypatiškai. 

R. Kraulas, 
3343 So. Lowe Ave. 

Irscome Tax 
Taksos nuo uždarbio. 

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

Apsisaugok, kad nepakliū- 
tum po bausme. 

Apsaugok savo ki.šeniu ir 
žiūrėk, kad neužmokė ium 

taksų perdau, kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau 

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

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

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

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Haisted Street 
Chicago, 111. 

A. MASALSKIS. 
Lietuvis Graborius. 

.Atliekame dar- 

but kuopigiausial 
palaidojam netur- 
tingus uk $05.00 
mirusioms mote- 
rims arba ma^em 
pasiuvame di e'-es 

patys, taip pat 
sutaisome plau- 
kus pagal nau- 

jos mados ir dar 
duodamo Alektri-( 
kinnę kryžių vel-Į 
tui 

Tel. Drover 4130 
1 

3307 Auburn Ave. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMTI TR STOGAMS PO'PIERIO 

Specialiai: Malera inalevojimyl rtubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAOO, ILL. 

Siųskite pinigus i Lietuva 
Kursas $4.50 už 100 Lietuviškų Markių. 

Norintiems išvažiuoti i Lietuva parūpiname pašpcrtus. 

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

3249 S. HALSTED STREET, GHICAGO, ILu.. 
A. Petratis. 3. L. Fabijonas. 

P-LĖ E. G. MAKAR 
.••Piano Mokytoja... 

4515 RO. WOOL) ST. ClllOAGO 
Duoda lekcijas skambinimo pianu 
pagal sutartį. Baigusi muzikos mo- 

kslo. Chiccgos Musical Collegp. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: anuliuos ir lietuvijkos k:xl- 
bų, aritmetikos, knyjrvedystes, st<nr>(ęr.v 
fijos, typcvvriting, pirklybos teisių, Suv. 
Valst. istorijos, abrlnos istorijom, geoK- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilictustCs, 
dailiarajystės. 

Mokinimo valandos: nito 9 ryto iki 4 
vai. po pietij. Yak. nuo 6 iki 10 vai. 

?»10G SO. 1IALSTED STREET 
CII1CACJO 

BR, VOITUSH, O. D. 
Liet avis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvjs akių jtempiing. kas yra prie 
žastiiai skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užaugusus karščių akių krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas e.\amimas elektrų, pa- 
rodiutifj mažiausias klaidos. Speciale 
atydft atkreipamo j mokyklos vaikus. 
Teisiugiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Nfd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. « 

1553 W. 47 st. Ties Oppelieimuro Storo 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 9660 

TĖMYKITE LIETUVIAI! 
DIDELIS BARGENAS! 

Parsiduoda labai pigiai didelė ir pa 
ranki "SAFE" del susidėjimo viso- 
kiii brangenybių apsisaugojimui nuo 
ugnies ir vagiu. Parsiduoda visai nu 
piginta kaina tiktai už $r>0.00. Gera 
proga lietuviui Įsigyti puikią. "Sale"' 
Taipgi parduosiu visai gwan>e sto- 
vyje PIANUS. Pianai yra taip kaip 
nauji vertės $500.00. Parsiudos tiktai 
už $35.00. Turi buti parduota iki 111 
(1. šio mėnesio. Priežastis pardavimo 
savininkas apleidžia biznį. Atsišau- 
kite greitai. KRANK DALKUS, 
3301 S. Morgan St. Chicago, 111. 

REIKIA LEBER1Ų 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

GRYNAS MEDUS. 
už 5 svarus $1.75. už 10 svarų 
$3.25, Šiuo laiku labai reikalin- 

gas vaikams. Telefonas Repub- 
lic 1627. \\ Rirhardson. 6833 
Justine iStrect 

Parduosiu arba mainysiu sa- 

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

Baltic 
Consultation 

Bureau 
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 pampiname 
pasportus, laivus, a- 

fidavitus ir t. p. 
4) Vedame žemes ir 

turto reikalus Lietu- 
voje ir čia; 

5) Sujieškome gimines 
Lietuvoje; 

6) Suteikiame informa- 

cijas laiškais ir ypa- 
tiškai be atlyginimo. 

Turint svarbiu reikalu visuomet 

kreipkitės prie: 

Baltic Consu,tati8n 
Bureau 

~ 

105 W. MONROE ST. 
CHICAGO, IL. 

Suite 1508 
Telefonas Majestic 8347. 

Valandos puo 3 iltį 6 
Nedėliomis nuo 10 i ui 2 

r ndčk Naujus Metus su tolutlu akiij regė ! 
jimu, taip, kad nieko ncpraU-istumei prr visus 
mitus, kas tau gali huti naudinga. Tolirrgystė 
prajalinam.i. Pasitarkite su manim pricį ei- 
nant kur kitur. lCgzaininacija tJYKAI. 

(■erai pritaikinti akiniai praįalins akiu jr 
galvos skaudėjimus, trumparegyste arba toli- 
regyslS prajalinama, pasitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ , 

1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas ltf-tos gatvfs. 

3-čios lubos, viri Platt'o a f. tiekos. TSiny 
kite į mano parašą! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki S vai. vak. 
Ncdėlioj: nuo !) vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Kosulys 
yra tai vienus eymptoinas, kurs pa- 
prastai draugauju persalimams. gri- 
pui ir tokiems uesmagumarns, kurio 
užgauna kvėpavimo triubelea. Toki- 
ame atvejyje reikalingas vaistas, kurs 
uevien apmalšina uždegimą, bet kartu 
sulaiKo iritaciJu ir kosuli. Kasi, kad 
nėra nieko geresnio už 

(Severos Halsamo Plaučiams) kuris yra 
gerai žinomas nuo lbfl metu. kaipo 
vienas pasekmiugiausiu vaistu nuo 
perSallmo. užkimimo ir kosulio, ypa- 
tyngai jeigu kosulys paeina nuo kvė- 
pavimo triubeliu uždegimo. >8 priežas- 
ties spazmoi Sko tmaugulio arba in- 
llueuzos, Kainos: 25 et. ir 1 ct. taksu, 
arba 50 ct. ir 2 ct. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose. 

Sovoroa Lletuviikaa Kalendorius 
1020 metama duodamaa dovaneli Pa* 
prašyk nuo aavo aptiekoriauc. 

S evera's 
Balsam 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach BItters yra pri-; 

pažintas \Vashingtone, D. C. už tikrį 
ir geriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučięs viduriu besveikatį, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimų neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmu, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters visk$ prašalina ir pa 
lieka laimingu, fiigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busit6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, i 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Sa»u*«* Bitieris is Šaknų žievių žo- 
lių sėklų ».* žiedų, Ir nėra pripažintas 
svaigalu, b» t gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, p 
Jeigu negali gauti, ta ptisiųsk money 
orderiu pinigus, o m^R gavę pinigus ir 
užsakymu kiek reikalaunat tat prisiu- 
sima dėl tamistų. 

Pasarga: fteikalaudaml prisiųskit 
tikrų ir aiškų savo antrašą Ir raš; kH 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31 si St., Chlcago, II!. 

TREČIAS LAIVAS I LIE- 
TUVA PER MUŠU 

BENDROVĘ. 
Trečias transportas siuntinių (pun- 

dų) jau yra rengiamas ir bus išsiųstaš 
J Lietuvą ant laivo, kuris turės išplauk 
ti iš Ne\v York'o apie pabaigą šio mė- 
nesio. Taigi neatidėliokite slustimo pa 
šelpos savo broliams Lietuvoje nes jie 
jūsų pašelpos didžiu balsu šaukiasi ir 
su didžiausiu nekantrumu lauka, taigi 
siųskite jiems pagelbg. ir apginkite 
Juos nuo bado ir šalčio. 

Mušu Korporacija išsiuntė ant pir- 
mo laivo "Shortsville" 4500 pundų 
(baksų), o ant antro laivo "Ozaukee" 
6800 pundų, o ant trečio tik ims dar 
daugiau išsiųsti nes mūsų Tarptautiš- 
koji Korporacija atidarė Lietuvif'-.ą 
Departmentą. po vadovystę Kazimiero 
Laban'o, kuris užbaigė pramonės kur- 
są "Import & Export Instituto" ir nuo 
dugniai pažįsta Import ir Export (j- 
vežimą ir išvežimą tavorų). ir abelną 
pramonę, ir gauname pundus del iš- 
siuntimą j Lietuvą iš visos Amerikos. 

Mes asekuruojame siuntinius (pun- 
dus ar baksus) iš savo sklatlo 470 
Greenwich St., New York, iki pasku- 
tiniai gelžkelio stočiai Lietuvoje nuo 
ugnies, nuo pasigadinimo tavoro, nuc 
pražuvimo ir pavogimo siunčiamo ta- 
voro ir nuo paskandinimo laivo, ir to- 
kiu Sudu jusų siuntiniai būtinai liksis 
persiųsti jusų broliams ir gefitėms ar- 
ba gausite savo pinigus atgal jeigu 
kas atsittks. 

Dėl platesniu informacijų rašykite j 
Lietuvišką Terptautišką Pramonės 
Bendrovę po užsi vardini mu: 

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13-21 Park Row. New York. N. Y. 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 0 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, Iii. 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: iki 12; 1 iki S vak. 
2201 \V. 22ra 1 lt S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Ccrai lietuviams žinomas per 16 iiict.j kaipo 
patyręs gydytojas. eliirurijas ir akušeris. 
(Ivdo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 

ii-r'j ir vaiku, pagal naujausias metodas. 
X-Kay ir kitokius el<ktio4 f.rictaisus. 

Ofisas ir latioratocijn: 
1025 \V. 18-TIf STUK ET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 11—12 pietų ir (>—8 vakare 

Telefonas fanai 3110 

Gyv.: 3112 SG HALSTED C.TREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. I. E. MAKAR ' 

LIKTU VIS 
GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Iloselando: 10900 Michigan Ava 

Tclt-fonn-; l'uUinan 24 J it .llfO 
j Chic. ofiRiis: 4515 S. Wood St. 

Tik Kttvi rjfo vnk, nuo 5:.'!0 ilsi 7 
Telefonas Yards 723 

Tolrjilinnr Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(iyilo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, sc:ias ir 
paslaptingas vvry ligas 

3259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
To\vn of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

Vai.: 4:30—7:00 P. M. 
Pliono Drovov 7042 

l'honcs: Vards 155—551 
Rcsidence l'hone Drovcr 77S1 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STORE-APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

3C0t S. HALSTKD ST. C1J1CAGO 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street ! 
Kampas S. Leavitt St. 

\ Tt lofonas Canal 6222 
Vai: 1 ilu 5 ir T iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 \V. 42ncl St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos iki 10 ryto. 

Tcle4>!iore Yartls 3654, AKIT&ERKA! 

Mrs. A. I 
Michniewich j 
Raigusi Akušerijos ko-i 
leętja; ilgai praktika-i 
vusi Pennsilv.mijos j 
hospitalčse, Pasekmin 
g:.i patarnauja prie j 
gimdymo. Duoda vod)| 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
JUd C Halsted St. ] 

(ant aitrų lubtj) I 
CIIIC CO, II.T.. j 

Nuo 6 iki 9 ryto iri 
Auo 6 **ci 9 ryto r iki ••ėlai vakaro \ 

TV^phone I.rovcr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: tuio 9 ryto iki 9 vakare 
Ncdfldieniais pagal sutarimu 

| 4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvė* 

Phone Cacal 257 
DR, C. K. KLIAUGA 

BBNTISTAS 
Naujiena Name 

Vai: 0 iki 12 ryto ir 2 iki 0 vakari 
1739 S. HALSTED ST CHICAGC 

DR. JOHN 

GYDYTOJAS I.- 
1637 \V. 5Ima ir k? 

Vai.: iki 9; ir 3 •- 

Telefonas Pr 

ORPE] 
L RGA'J 
Jarshfieldi 

ik. 8 i 
V,7 I 

Dr. G. HCLaser 
TELEFONAS VAROS G87 

|3149 S. MORGAN' LT. K >rt0 32rcn 
Specialistai Motoriukų. Vytlškų 

ir Chronišku l.igu 
\"alandos: 9—10. 12—J |.o pietų 

6—8 vak, >ieil>M. v—J. 
Praktikuoja jau 28 metai 

r 

I 
DR. M. T. ST US | LIETUVIS | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

Otlas: 1757 W. 47 St. BoiUr aid 16(| 0/i?o va'.: 10 ryto iki J po pict. ir 6:J0I 
iki 8:30 vak, »dH; 0 iki 12 di»n:i I 
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