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OLANDIJOS ATSAKYMAS i 

TALKININKAMS. 
VISOJ AIR1JOJGALBUŠ KARĖS STOVIS 
CHICaGO PHAšO P\S KANADA ŠIAUŠIU KOVAI 

I SU INflUENZA, 
• OLANDIJOS ATSAKY- 

MAS TALKININKAMS 
KAS DEL KAIZERIO 

IŠDAVIMO. 

Paryžius sausio 24 d. — 

Tekstas Olandijos atsakymo 
talkininkams į jų pareika- 
lavimą išduoti buvusi Vo- 
kietijos kaizeri yra toks: 

"Užreiškimu žodžiu, saus. 

15 d., 1920 m. kas del ver- 

sailinės sutarties 227 straips 
nio, suteiktu karalienės at- 
stovui Paryžiuje, galybes 
reikalauja, kad Olandijos 
valdžia išduotu į jų rankas 
buvusį Vokietijos impera- 
torių, Vilių Hohenzollemą, 
idant jis galima butų nu- 

teisti. 
"Paremdamos šitą reika- 

lavimą, jos- paseki, kad jei 
buvusis imperatorius butų 
Vokietijoje, tai Vokietijos 
valdžia sulig taikos sutar- 
ties straipsnio 228 islygor 
mis, turėtų jį išduoti. 

Atkartoja talkininkų 
j « kaltinimus. 

; Privesdamos daugybę vai 

ęlžios pasielgimų karės me- 

tu kaipo laužimą tarptauti- 
nių sutarčių tyeia ir kaipo 
sistematinį žmogaus teisių 
švenčiausių taisyklių nepai- 
symą, galybės, bent mora- 

liai deda atsakomybę ant 
buvusio imperatoiraus. 

"Jos sako, kad Olandija 
neatliktų savo tarptautines 

į pareigos, jei ji atsisakytų 
prisidėti prie jų, savo išga- 
les ribose ar bent trukdytų, 
atsiekimui nubaudimo už 

papildytus prasižengimus. 
"Jos pabriežia specialį 

budą savo reikalavimų, ku-J 
rie yra ne juridiniu kaltini- 
mu, o tik augštos tarptauti- 
nės politikos veiksmu, ir at- 

siliepia į Olandijos gerbimą 
įstatymų bei mylėjimą tei-i 

singumo, prašydamos neuž- 
tarti savo moraliu autorite- 
tingumu Vokietijos laužy- 
mo svarbiausių tautų vieny- 
bės principų. 

I 

Olandija neprisidejo prie 
sutarties. 

"Karalienė skaito sau gari 
be pastebėti, viena, kad 
priedermės, kurios gali pri- 
pulti Vokietijai pagal tai- 
kos sutarties straipsnį 228, 
negali buti privalumais 
Olandijai, kuri nėra dariusi 
tos sutarties. 

"Karalienės valdžia, tu- 
rėdama tvirtas priežastis ne 

ęali žiūrėti į galybių reika- 
lavimų pakeltą klausimą ki- 
taip kaip tik savo pačios 
privalumo žvilgsniu. Ji ne- 

turi jokių ryšių su kares p va 

džia ir, ne be sunkenybių, 

palaikė savo neutralumą iki 
pabaigos. Taigi ji išvysta 
save karės faktu akyvaizcio- 
je kitokioj padėtyj negu ga- 
lybių padėtis. 

"Ji gi lestai atmeta visokį 
intarimą norėjime užtarti 
savo augščiausia teise ir 
savo moraliu autoritetingu- 
mu tautų vienybės pamati- 
nių principų laužymus, bet 

i ji negali matyti sau tarptau- 
tinio privalumo dėtis prie 
šito galybių augštos tarp- 
tautines politikos veikimo. 

Klauso tik Olandijos 
Įstatymų. 

"Jei ateityje tautų drau- 
gija įsteigtų tarptautinę ju-į 
risdikciją, tinkamą spręsti I 

apie karės darbus skaito- į 
mus prasižengimais ir pa-į 
duotus tai jurisdikcijai pa- i 

gal įstatymą buvusį pirma | 
atlikimo tų darbų, tai Olan-i 
dijai tiktų prisidėti prie j 
naujo -režimo. 

"Karalienės valdžia šita- 
me atsitikime negali prisi- 
imti jokios kitos priedermės 
kaip tik tą, kurią deda ant 

jos karalijos ir šalies pada-; 
vimo įstatymai. 

"Taigi, nei steigiamieji; 
karalijos įstatymai, kurie j 
yra paremti visuotinai pri-j 
pažinto įstatymo principais,1 
nei pagerbiamas pasaulinis j 
padavimas, kuris visuomet; 
darė šitą šalį prieglauda nu- i 

galėtiems' tarptautinėse ko- 

vose, neleidžia Olandijos, 
valdžiai paklausyti galybių i 

noro, kad buvusis impera- 
torius negalėtų pasinaudoti 
jos įstatymais šituo padavi- 
mu. 

Sako butų suvylimas. 
"Tam priešinasi teisingu- 

mas ir šalies garbė, kuriuos 

gerbti yra šventa priedermė. 
Olandijos žmonės, paklausę 
sentimentų, kuriems pasau- 
lis istorijoje pripažino tiesą, 
negali suvilti tų, kurie pasi- 
tikėjo jų laisvomis ištaigo- 
mis. 

"Karalienės valdžiai bus 
malonu žinoti, kad galybės 
pripažįsta gerą pamatą ši- 
tiems atsižvelgimams, kurie 
stovi augsciau visokių as- 

meninių atsižvelgimų'ir ku- 

rie, tarytum, yra tokie aiš- 

kus. kad jų negalima klai- 

dingai išaiškinti." 

VISOJ AIRIJOJ, GAL, 
BUS ĮVESTA KARĖS 

STOVIS. 

Londonas, sausio 25 d.— 

Anglija nusprendė imtis 

grieštų priemonių numalši- 
nimui airių. Kąipo paskuti- 
nę Įmonę Valdžia g&l panau 

a£'es&i^-j <?/. ftrv^'e/zMjZr 

(Žiur. Lietuvos Prezidento atsišaukimą "Į Amerikos Lieuvius ant 2-ro pus!.). 

clos net karės stovį Airijoj. 
Firmas naujas politikos 

žingsnis šiandien apsireiškė 
vaiclžos paskelbimu pasiuli- 
mo £10,000 tam, kas išduos 
užmušiusius, ar užmušusį 
keturioliką policistų liepos 
mėnesyj, Airijoj. 

Apskelbimas išlipinta po 
visą Airiją, kur prižadama 
specialis apsaugojimas kiek 
vienoj vietoj tam, kuris at- 

silieps į šitą paskelbą. 
Tuo tarpu, sakoma, val- 

džia davusi pilną valią Ai- 
rijos vicekaraliui vicegro- 
viui French kas del pasirin- 
kimo budų neramumams 
malšinti. Valdžią sujudinęs 
paskutinis užmušimas poli- 
cijos viršininko padėjėjo 
Redmondo. Valdžios slap- 
toji policija susekusi, jog tą 
visą terorą darantis nedide- 
lis kraštutininkų būrys. 

Patsai French mano, jog 
tvarka galima įvesti su ka- 
rės stovio pagelba, bet jis 
manąs jį panaudoti tik pa- 
skutiniame reikale. 

CHICAGO PRAŠO PAS 
KANADĄ SLAUGIU KO- 

VAI SU INFLUENZA 

Chicago, 111., saus. 26 d. 
Stoka prityrusių slaugių pa- 
gelbėti kovoj su influenza 
yra tokia didele, kad. svei- 
katos skyrius vakar vakare 

išleido telegramas į visas 
Vidurinių Vakarų dalis ir 

!net į Kenadą, prašydamas 
'iliuosnorių slaugių pagelbos 
iChicagos ligoniams. 

Iš 10,712 susirgusių in- 
fluenza praneštų pereita sa- 

vaitę, 1.600 reikalauja slau- 
gių priežiūros. 

Nuo subatos 9 vai. ryto 
iki vakar 5 vai. vak. naujų 

j susirgimų pranešta sveika- 
tos skyriui 1,750. Susirgimų 

j pneumonija per tą laiką bu- 
vo 327. Nuo pneumonijos 
mirė- 65 bėgiu 36 valandų: 

i Nuo influenzos per tą pati 
[laiką mirė 74. 

GRAIKIJA VISKO 
PERTEKUS. 

Paryžius, sausio 24 d. — 

Sunku rasti dabar Europoje 
šalį, kuri nebadautų ar ne- 

keltų maišto ar evoliucijos, 
bet tokia šalimi, kaip pre- 
jmiero Venizeloso civilio ka- 
bineto narys tvirtina, yra 
Graikija. -Jos pinigai nėra 
nupuolę, gyvenimo reikme- 
nų kainos nėra peraugštos, 

I pagaminimas yra normalia 
j ir žmonės esą patenkinti 
jsavo padėtim. Amerikos iš- 
;dirbėjų Atėnuose netrūksta. 
;Ne'w Yorko Nacionalis mies 
to bankas ir American Wo- 

įolen kompanija rengiasi į- 
steigti ten savo šakas. 

I LATVIAI IR LENKAI VE- 
| JA BOLŠEVIKUS VISU 

FRONTU. 

Varšava, sausio 23 d. — 

Šiandien štabo sėdyba išlei- 

įdo šitokį pranešimą: 
"Lietuvių rusinu fronte 

lenkų ir latvių kareivijos va 

j 10 toliau priešą į rytus. Prie- 
; šas taipgi traukiasi likusiu 
| frontu. 

• 

"Norėdami išgelbėti pa- 
dėt} šiaurinėj Dauguvos pu- 

Isėje, bolševikai padarė vi- 

suotiną puolimą sektore 
i greta gen. Lasockio sektorio 
| palei Dauguvą nuo Polocko 
i pietus. Nežiūrint to, kad 

|.ių buvo daugiau, puolimas 
įbuvo atmuštas ir padaryta 
'dideli nuostoliai. 
t 

FIUMEI PAKAKO D'AN- 
NUNZIO'S VALDIOS. 

Fiume, sausio 23 d. — 

Pulk, d'Annunzios priešinin- 
kas ir fiumiečių partijos va- 

das Riccardo Zanell0 sako, 
kad Gabbrieliaus* d^Armun- 
zios valdymas šituo miestu 
buvo pragaištingas žmo-1 

nėms, kuriems trūksta mais- 
tų ir tarp kurių epidemijos 
siaučia. Jis sako, kad poe- 
tas-kareivis bijo užmušimo 
ir todėl be sargu jis niekur 
nepasirodo; girdi, jo užgrie 
bimas mieto padaro ne- 

smagumą visai Italijai. 

Gelžkelių streiko 
padėtis Italijoj. 

! 
* 

; Milanas, sausio 24 d. — 

Nors valstybės gelžkelių 
streiko išvaizda vra grases- 
nė negu Italijoj ligsiol teko 
matyti ją, bet valdžia sako- 
si kontroliuoja dalykų stovį. 
Motorine važma organizuo- 
ji ma dideliu plotu ir tokiu 
jau budu, kuris buvo varto- 
jamas pernai Anglijoj, kad 
aprupinus didžiausius mies- 
tus maistais. 

Šiandien įsteigta orlaivių 
stotys ekspresinėmis kaino- 
mis, kurios sujungia Rymą 
ir Milaną su Messina, Nea- 
poliu, Piza, Venecija ir Tu- 
rinu. 

Nors vietomis susinėsi- 
mas 'pietinėse provincijose 
nėra labai paliestas, bet Tus 
kanijoj, Lambardijoj ir 

; Piedmonte streiko pasek- 
mės labai jaučiamos. 

Streikininkai sakosi laimėję. 
| Gelžkelio darbininkų sin- 
dikatas savo vakariniame 

.biuletine sako, kad per vi- 
są dieną nei vienas trauki- 
nys nepasirodė vidurinėj ir 

šiaurinėj Italijoj, ir kad net 

į Ryme pasažieriams bilietų 
nepardavinėjama. 

Delei šito Florencijos ko- 
mitetas tapo suareštuotas 

1 drauge su pasižymėjusiu 
| anarchistu Enrico Malates- 

įta, kuris nesenai sugrįžo iš 
ištrėmimo iš Anglijos. Tai- 
ipogi daug agitatorių suareš- 
tuota Genooį, Turine ir Ve- 

jronoj. z 

Didžiuosias linijas dabar 
ikonfraliuoja žemai skrai-į 
j dantieji ėroplanai. 

BAUDŽIA MIRTIMI BUL- 
GARIJOS STREIKI- 

NINKUS. 

Salonikai, sausio 24 d.— 
Keli streikavusieji gel/.ke- 
jlių darbininkai tapo nuteisti 
j karės teismo mirtimi; karės' 
i teismai ivesti Bulgarijos; 
j miestuose teisimui darbininį 
ikų kaltinamų naikinimu til-i 
j tų toje šalyj. 

ŽEMES DREBĖJIMAS ! 
SEATTLEJE 

| Scattle, Wash., sausio 24 i 

[d. — Vakar vakare tuojaus! 
j po 11 vai. buvo tris suarė-, 
|bėjimai žemės, kurie tęsėsi 
daugiau kaip minutą laiko.; 

Iš Everetto, Bellingtono: 
ir net iki Victorijos ir Van-į 
covero šiaurėje taipgi buvo 
jaučiami drebėjimai. 

LENKAI MOBILIZUOJA- 
SI PABŪGĘ BOLŠEVIKŲ. 

Kopenhaga, sausio 25 d. j 
šiandien atspaustas laikraš-! 
tyje Politiken pranešimas iš 
Varšavos sako, kad lenkui 1 4. 

kabinetas išleido prisakymą į 
mobilizuoti kariuomenę. Ši- 
tos imonės lenku valdžia 
imasi, esą, dęjto, kad laukia 
bolševikų užėjimo. i 

Bolševikai sueme 

amerikiečių partiją 
Čita, Rytų Sibiras, sausio 

19 d., per Charbiną sausio 
20 d. (Pavėluota). — Pulk. 
Blunt ir septyn kiti ameri- 
kiečiai inžinieriai, Miss 
Foicl, l:ap. Charette ir keli 

i kiti Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus nariai ir visas len- 
kų kariumenės korpusas, 
susidedąs iš buvusia belais- 
vių, pateko Į rankas bolše- 
vikams Kliueinskojoj, kaip 
.praneša neaiški telgra- 
ma, apturėta nuo buvusio 
Amerikos konsulio Irkutske, 
Joseph H. Ray, 

SUV. VALSTIJOS LAU- 
KIA TALKININKU PRA- 

DĖJIMO VAIZBOS SU 
RUSIJA 

Washington, saus. 24 d.— 
Valstybės skyrius gavęs tik 
kelis užklausimus nuo fir- 
mų apie atidarymą vaizbos 
su Rusija, laukia, kokius 
pienus uaduos talkininkai 
nuėmimui blokados ir pra- 
dėjimui apsimainymo neda- 
ryta medžiaga ir padarytais 
daiktais. 

Amerikiečių buvo many- 
ta įsteigti stotis kiek galint 

rčijaii bolševiku linijų ir 
siusti į jas maistus, vastus 
ir kitokius reikmenis gyven- 
tojams be pripažinimo so- 

vietinės valdžios. 

Londonas, sausio 24 cl.— 
Telegrama iš Maskvos apie 
talkininkų atidarymą pirkly 
bos su Rusijos kooperatyvė- 
mis organizacijomis sako: 

" Ekonminė politika tal- 
kininkų vedama Estonijoj, 
Latvijoj ir kitose šalyse, ku- 
ri susideda iš kaulinimo ne- 

darytos medžiagos už dra- 
bužius ir cigaretus, mums 

nepriimtina. Mes galime pri- 
imti mainau tik tokius daik- 
tus, kurie atsteigs musų pra- 
mones ir susinėsimo kelius. 

ITALIJOS PRINCAS SIŪ- 
LOSI DIRBTI KAIPO 

STREIKLAUZIS 

Rymas, sausio 23 d. — 

Neapolio gelžkelių darbinin 
kai sugrįžo prie d°rbo ir 

gelžkelio streiko pavojingu- 
mas eina mažyn. Šitame 
mieste 1000 liuosnorių vyru 
pasižadėjo eiti streiką lau- 

žyti ; tame skaičiuje buvo 
buvusis Rymo majoras prin- 
cas Colonna su savo trimi 

sunais, kurie užsirak šiofe- 
riauti po bolševikų priešų 
lygos vadovyste. 

PIRKITE LIETUVOS 
VALSTYBĖS BONUS 

BUS LIETUVAI 
DUONOS. 

rt KO e Chicagoje ir 
Vr iflS- Apielinkeje. — 

✓ 

Nenusistovėjęs šiandien 
ir utarninke, gal su lengvu 
sniegu. 

Saulėtekis, 7:08 vai. ryto; 
Saulėleidis, 4:54 vai. vak. 



Publisbed daily exce.pt Snndays and 
Ilolidays by ilie 

LTTHUANIAN PUBL1SUING COMPANY, INC. 3253 s. Morgan Strt-et, Chicago, Illinois. 

jVlepbnne Uoulevar.l 4250. 
J. geomjnas. ii r i to K7 

Elūteied as Secocd'CIus* Matter Jnly 13, 1993, at tht Post Office at Chicago, III. under act of ?/farch 3. 1897. 

SUBSORIPTION PRICE: 

In Chicago, by mail — 

One yoar 
— 16-M Six mrathg 43.50 Three months 
— $1.85 

In Chicago, by carner — 

One copy .„J .02 Per week .12 Per ruonth 
.50 

In tho United States, outcide of Chicago, by mail — 

One year 
— $5.90 Six months 

— $3.00 Three months $1.65 
To Cauada, Lithuama and all othoi- foieign countriea — 

Oua year $7.00 3ix months $4.00 

J AMERIKOS LIETUVIUS:— 

Nors ilgas, kelerių metų, karas neleido 
mums tiesiog susisiekti su jumis, broliai 
Amerikos Lietuviai, tečiaus juto Lietuva, visą tą vargingą laiką, ištolo jai tiesiamą jusi} dosnią pagalbos ranką. Kada Tėvy- nės vadovai, susimetę savo krašte būrin, 
paskelbė Tautos vardu Lietuvos nepriklau- 
somybės obalsį ir kada sunkiausiomis ap- linkybėmis jie dėjo valstybės pamatus, jus 
ne vien žodžiu, bet ir gyvu darbu ėjote jai talkon. Kuomet liepsnotame karo juros 
sukuryje ugnies liežuviai laikė apsiautę 
Lietuvą iŠ visu pusių, jųs.savo aukomis sku- 
bihotės l tą didelį pavojingą gaisrą gelbė- 
ti nukentėjusių mūsų krašto gyventojų. 
Mums sukrutus statyti ant padėtų pamatų 
naujus demokratingos respublikoj rumus, 
įįs, kaip/ teko mums patirti, susiburete i 
visokiaš draugijas ir bendrove^ kad savo 
sunkiai uždirbtomis ir atsargiai taupyio- 
mis lėšomis padėtumėte statytis nepriklau- 
somai Lieuvai, sutelkėte krūvon visokio 
jiašaukimo ir amato tautiečių, kad jie par- 
grįžę Tėvynėn darbuotųsi įvairiose kuria- 
mosios valstybes ir tvarkančiosios visuome 
lies gyvenimo srityse. Taippat tenka gir- 
dėti, jog Amerikos Lietuviai nerimsta, ko- 
dėl Lietuvos vyriausybė ligši'or nep\isiimtų- 
si pas juos savo atstovo. Tos visos žinios, 
mus pasiekusios, (Ūmumo Lietuvos vyriau- 
sybę ir visuomenę, kad jus taip didžiai esa- 

te susirupinę gimtojo krašto likimu. 

Tik, deja, buvo kliūčių, neleidusių Lie- 
r tuvai tinkamu žygiu atsiliept į tą jusų rū- 

pestingą nerimos balsą. Šiądien jų, dėkui 
Dievui, r/t-bėra, ir Lietuvos vyriausybė siun- 
čia pas jus Amerikon tam tikrą misiją iš 
kelių asmenų, priešakyje su ponu Jonu Vi- 
leišiu. Ji žodžiu nupasakos jums ir plačiai 
išdėstys, kas darosi Lietuvoje, kokia jos 
būtis, kas mūsų draugai ir kas nedraugai. 
Vyriausybė skyrė tą misiją, neatsižvelg- 
dama į partijas, todėl prašau ją sutikti ir 

priimti kaipo valstybes, o n o. partijų pa- 
siuntinius. i 

Mes tvirtai tikimės, kad tie mūsų pa-; 
siuntiniai ras jusų tarpe pakankamai dir- 
vos savo kelionės tikslui. Jie praneš jums 
apie išvargintą, nukamuotą ir nualintą, Lie- 
jtuvą, bet drąsiai ir garbingai žengiančią į 
visišką laisvę. Didžiulės ir senai įsistovė- 
jusios valstybės po karo grįžta į ramų pa- 
;ilsio gyvenimą gydyti žaizdų; musų nedi- 
! clelis kraštas vos pradėjęs savarankiai gy- 
jventi, turi šarvuotis ir griebtis ginklo ne 

i tam, kad kitus užpuoltų, bet kad atsigintų 
|nuo užpuolikų. Gi kuone pusė Lietuvos 
[žemės tebėra užimta svetimos šalies gink- 
luotų pajiegų. Kaimynai, kurie amžiais lai- 
'kė mus vergijoje, tebetykoja išblaškyti mu- 

įsų nepriklausomybės pamatus, suardyti vi- 

į3a* kas dideliu vargu musų pradėta statyti. 
'Todėl ir tenka mums nūnai viena ranka 
(plėšti dirvonus, o antra ranka laikyti ka- 
ilavijas, kad priešininkai nesunaikintų sun- 

įkaus darbo vaisių. 
Ginantis iš oro tuo pačiu žygiu reikia 

Lietuvai paskubomis tvarkytis viduje, visų- 
j pirma reikia sudaryti tvirtą demokratingą 
į šalies atstovybę. Tuo susirupinusi laiki- 

noji valdžia skubėdama ruošiasi į steigia- 
įmąjį seimą, kurio taip nekantriai laukia 
J visas kraštas ir visa musų tauta. Bet ir 

steigiamojo seimo susilaukas kiek daug iš- 
karto reiks indėti stingraus planingi dar- 

bo, kokios begalės lėšų, kiek žmonių, mo- 

kančių darbuotis valstybės įstaigose ir Vi- 
suomenėje! 

Čia yra ytin reikalinga jūsų, .Amerikos 
Lietuviai, greitoji pagalba. Tai patys, ma- 

| lyti, gerai numanote. Ir laukia jusų Lietuva, 
j labai laukia! Bet ir jųs, kiek numanom iš 

jusų žodžių ir raštų, esate jos labai pasiil- 
gę. Ir negalite užmiršti gimtojo krašto, 
kuriame gavote gyvybę, kuris išauklėjo 
jusų gražią, jautrią, dorą sielą, kuriame 

paliko tiek gražių atsiminimų, giminių bei 

artimų pažįstamų. 

Atminkime! Šioje gadynėje yra spren- 
džiamas Lietuvos likimas: patapti jai lais- 
va demokratinga valstybe ar vėl inkristi į 
verguvę, iškilti Lietuvio vardui ar jam ding 
ti užmiršimo juroje. Ir tas musų Tėvynės 
likimas šiandien pareina nuo musų griež- 
tos valios, nuo musų tvirto pasiryžimo tap- 
ti laisviems, kaip kad musų protėviai se- 

novėje yra laisvi buvę, nuo musų pačiu 
meilės laisvai gyventi ir nuo mokėjimo tą 
liuosybės meilę darbu parodyti. Sugrįžę 
i Lietuvą tūli neberasite gyvų vieno kito 
savo giminės arba artimo pažįstamojo. Vie- 
ni bus žuvę gal sielvarto ir vargo pakirsti, 
kiti bus dingę kovoje už Tėvynę. Bet už- 
tat rasite priaugančią jaunimo kartą, nar- 

jsiai stojančią už savo tėvų žemę. 
Aukodami turtą, darbą ir pagaliaus 

j gyvybę, nuklosime kelią į šviesią ateiti bu- 
jsimosioms nepriklausomos Lietuvos kar- 
koms. Tegul jos didžiuodamosios minės 

Pastabos- 
Išvados. 

Hindenburgas pripažįsta 
Tilžę Prūsų Lietuvos vy- 
riausiu miestu. — 'Tr. L. 
B." skaitome šitaip skam- 
bantį pranešimą: 

"Padėkavodamas už jam 
prisiųsta knygas, feldmar- 
šalas Hindenburgas neku- 
riems tilžiškiams ponams at 
siliepia sekančiai: "Duotų 
Dievas, kad Tilžei, Iriau- 
siam miestui Lietuvos, ge- 
Iresties dienos išauštų. Tam 
norime tvirtai tikėti. — 

j Hindenburgas". 
Jeigu patsai vyriausias 

Vokietijos kariuomenės va- 
das pripažįsta Tilžę Ma- 
žosios Lietuvos didmiesčiu, 
—nejaugi lietuviai gali pa- 
abejoti, kad Tilžė gali pasi- 
likti neprijungta prie Lie- 
tuvos kuno? 

Latviai nomįsigyri Mažei 
kius, idant turėti savo ran- 
kose ištisai visą gelžkelį, 

į sujungiantį Liepojų su Min- 
tauja ir Ryga. Tokiu budu, 
prisieitų perleisti Latvijai 
didelį Žemaitijos diržą; Nei 
Mažeikių, nei tokio "diržo" 

i lietuviai negali ir neprivalo 
latviams suteikti, nes tai 

Žemaitijos plotai, apgyventi 
tyrais žemaičiais. Galima 
padaiyti tam tikrą sutartį 
su latviais, kurie galėtų Kuo- 
sai naudoties taja gelžke- 
lio dalimi, kuri pereina per 
Žemaitijos kamptfc — kol 
latviai praves nuosavą gelž- 
kelį. 

žmogus išmoksta gyventi 
i pradėjęs gyvepti ir mokytis. 

Dailė ir Liaudis, 

Visata amžius veikė, iki 
pagamino gyvūną, vardu 
"Žmogus", ir veikia be pa- 
liovos linkmėm jo išauklėji- 
mo, protinio ištobulinimo. | Ir kaip tik žmogus gavo tiek 
pažinimo Gero ir Blogo, 
kad suprato ir pačią Visatą, 
tai jis pamatė, kad jo ypata 
yra pasaulyje tokiu tašku, į 
kurį geriausiai ir tiksliau- 
siai visos nelaimės pataiko. 
Tai kad žmogus, ta pasau- 
linė vienutė, neturi užtikri- 
nimo būvio be kovos, tat 

: jis ir pradėjo rengties ir 
| tvarkyt priemones gynimui 
savo kūniškų ir dvasiškų rei 
kalų. 

Žmogaus kovos budai 
pilnai atsako jo išsivysty- 
mo stoviui, prieš ką jis ne- 

kovotų. Prieš kulturinius 
žmones barbarai nieko, ne- 

laimės. Jeigu kar kulturo- 
je kįla, tai tų žmonių, tos 
tautos niekas nevalios su- 

naikint, ir tokia tauta po 
smūgių atkunta. 

Tikiu į lietuvius, kad jie, 
iki šių laikų žengę pir- 
myn, eis ir toliau nesusto- 
dami ir nieks nepajiegs nuo 

to juosius sulaikyt. Lietu- 
viai gyvuos, ir Lietuvoje 
kultura plėtosis, nes jau lie- 
tuviai pradeda užsitikėt sa- 

vo pačių augštesniam pra- 
kilnumui su ypatingu išdi- 
dumu ir pagarba. Jeigu 
vertų dalykų neapkainuotu- 
me, tai jie butų beverčiais, 
ir apkainavimas dalykų yra 
nusvėrimas musų suprati- 
mu. 

Dvylika metų tam atgal, 
kuomet idėjinis elementas 
užtvindė nea™1ro"'~~ 1—^- 

klizmu prieš oligarchus Ru- 

sijos ploto duburį, tad po 
audru, ir nepilnai vykusių, 
prisiėjo oligarchų priešams 
jieškot sau išeigos, atsidu- 
rus kebliame padėjime esant 
nuveiktiems. Aš atsiduriau 
Šveicarijoj, Francuzijoj ir, 
galop, Amerikoj. Būdamas 
svetimoj šalyj, labiau su- 

pratau ir vaizdžiau pama- 
čiau reikalą apšvietos, musų 
pačių geresnio kulturoje pa- 
kilimo ir pradėjau daugiau- 
siai tik toj srityj veikti, bū- 
tent dailėje, kurią pats nuo- 

dugniai mokinaus ir kurią 
randu reikalingu dalyku 
mums, kaip kad ir abelni 
mokslai. 

| Taigi aš ir užsiėmiau čia 
muzikos meno dalykais ir 
visu tuo, kas daugiau ar ma- 

žiau lytisi dailės. Pradėjau 
nuo koncertų. Koncertai 
medžiagiškai nesisekė, bet 
aš vis žiurėjau į tai, kokią 
moralę naudą jie atneša. 
Moralė nauda buvo di- 
desnė, negu tikėtasi: veiki- 
mas sukėlė judėjimą ir pra- 
dėjo tuomi indomaut jau 
dalelė žmonių. Pirmieji 
koncertai įspūdžio į žmones 
nepadarė vien dėlto, kad 
buvo duoti pradžiai per kla 
siški dalykai. Musų žmo- 
gui čia viskas buvo nauja, 
o viską naują iškarto nela- 
bai kas gali į save paimt, 
išskyrus, parėdus (kuriuos 
ąreičiausiai perima daugiau 
konservativis elementas — 

moterįs), bet nenorėjau Dai 
lės Dievaitę, aelei minios ne 

supratimo, panert sarmatos 
liunan ir nedariau koncerte 
balagano tuščiais dalykais, 
kurie tik užganėdintų pradi 
nį žmogų su menku ir žemu 

t 

įsunkiąs, bet garbingas musų Tėvynės at- 
gijimo dienas, kaip kad mes minime garsią 
praeities gadynę. 

Tautiečiai, visa Lietuva žiuri j jus ir 
I laukia iš jusų šioje sunkių-sunkiausioje va- 

landoje ateinant pagalbos. Tikiuosi, kad 
susilauks, ir todėl jau išanksto jums dėko- 
ju, siųsdamas iš Lietuvos kuoširdingiau- 
sius pasveikinimus ir daug, daug labų 
dienų, 

t d. 

/$/$ /y>, 

supratimu apie dailę, — to- 
dėl "nepatikau". Pasakau 
apie nepatikimą dėlto, kad 
tų laikų spauda, arba "dai- 
lės žinovai" buvo tokie, kad 
kaip' tiktai tuos visus da- 
lykus peikė, kurie buvo pa-4 
saulines vertės ir buvo ge- 
rai atliekami. Ypač tie da- 
lykai buvo labiausiai pei- 
kiami, kuriuos buvau atli- 
kęs konkursuose Petrapilio 
konservatorijoj. 

Dasileisdavau kaip-kada 
savo koncertuose vieno "grie 
ko", — sudainuodavau dai- 
nelę "La donra e mobile",— 
tai dainelė iš operos "II Ri- 
goletto", Verdi, kurią Ku- 
nigaikštis, atėjęs karčiamon, 
dainuoja. Operoje, veikmė-, 
je, ji savo vietoj, bet norintj išlaikyt koncertą rimtai, to-t 
kius dalykėlius aplenkiama.) 
Svietas margesnis už genį iri 
koncertuosna visokių atsi-! 
lanko, taipgi nors truputį ■! 

j veikia duot šį-tą ir mažiau 
suprantamiems lengvesnius 

| dalykus. Tat aš po priedan- 
Iga užganėdinmo didumos 

j radau teisingesnę išeigą iš 
j keblaus padėjimo, — pra- 
! dėjau skleist liaudies dai- 
nas. > 

Liaudies daina savo verte" 
net peraugo mano suprati- 
mą ir ji atliko ir dabar atlie 
ka dailės auklėjimo darbą. 

Liaudies paprastas moti- 
vas, kuomet jį apsiauti 
harmonija ir jvynioji kon- 
trapunktan, pasidaro savo 
rūšies šedevru, padilgina 
sielą, paskatina protą prie, 
veikmės, ir vaidentuvė skrie 
ja svajonių pasaulini Liau- 
dies daina, savo trumpu mo 

tivu, geriau buna priimama 
tų galvų, kurios nėra pratę 
prie jokių filosofijų, taigi 
jos nemėgsta daug protauti, 
nes protavimas nuvargina, 

j Ypač tas geriausiai patin- 
jka, kas išsiriša lengvu hu- 
jmoru. 
j 

j Bet viską pavedus tįk 
jtam, kad kas nuolatos juok- 
tųsi, kad jo gromuliavimas 
negestų, tai mes tuomet nie-j- ko gero nepasieksime. 0\ 
mums būtinai dailę reikia^ auklėt netaip, kaip pas kitas ' 

tautas, bet kad pas mus dai- 
lė butų plačiojoj minioj. Ki- 
tos tautos maž-daug muziką 
ypač paskirstė taip, kad kla 
siškoji muzika yra tik in- 
teligentijos, o liaudžiai duo- { 

^ T TV IV 
MUZIK ALE. DRAMA. 

Iy DVIEJŲ VEIK MIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 
ŽODŽIUS IU MUZIKA PARAŠE STASYS ŠIMKUS. 

(TĄSA). 

JON AS. Užteks man, .nr> 

tin, turiu dvi jaunas, stiprias 
rankas. 

MOTINA. Imk, vaikeli, 
imk. (įkiša jum į kišenut). 

Sceua 16. 

( Tie 'palįs ir VADAS.) 
; VADAS. N a, broijuk, vis- 
kas jau priruošta, rengkis kc- 
iioiK'U. 

♦ MOKINA, O vargšė, aš 
vafgse. (Išeina ycrkdųma). 

Į [KVA. hnitli, ar greit tas 
(Jidiš- gaisras pakils, ar greit 
tu sugrįši? 
"I )(>X.\S. (ia! menes], i;a! ki- 

ąū, giil metę, &a! k i 11; palauk,, 
(ievute. kai Liįtuvos liūdna, 

graudi daina pavirs \ galingą, 
rūsčią, k?.i visas jaunintas iš- 

-eis i lankus, ne žag-ę sekda- 
mi, o plieną, ugnį rankošna 

j paėmę. Pasklis |x> Lietuva 
laidai galingos sukilimo dai- 
nos, sužaibuos kibirkštys plic- 

minių kardų — tuomet, Jie- 
vut e, manęs lauk. 

Scenc 17. 

( Tie patįs., MOTI K A ir jau- 
nuomcnS). 

Į 
MOTINA. Jonuli, štai at- 

ėjo drauii'ai t; kaimynai tave į 

i^ydčti. (lyiiui jaunuomene). 
VADAS. Susimildamas, kai. 

myne, skubinkis, nes, žinai, ga 
ii v i s k1 .'i s atsitikti'. 

'ON AS. Padėk man rengk 
Įtis, m ni motute. (Apsikabi- 

motiną išeina). 

Sccna 18. 
(Tie falįs, bc Jono ir Mo- 

tinos). 

j IEVA {dainuoja). 
Oi greičiau, gričiau 
Kilkit debesėliai, 
Oi' greičiau, greičiau 
Pakilki audružc; 
Žaibuokit žaibai, 
Griaustinėliai dundėkit, 
Siubuokit miškai, 
Nameliai drebėkit— 
T a blaškos gamta. 
Kaip mano širdužė, 
Te blaškos gamta, 
Kiaip mano širdis. 

< h greičiau, greičiau 
Jauni brolužėliai, 
Oi greičiau, greičiau, 
Apleiskit žagrelę; 
Raudonais žiedais 
Kepures kaišykit, 
Švaistvkit kardais, 
Ugnimi svaidykit — 

Te bunic laisva 
'Lietuvos šalelė, 
Te bunie laisva j 
Lietuvos šalis. i 

i 
i 

VIENAS iš JAUNIMO.I 
Bepigu jonui, jisii Amerike 

gVves sau kai ponas ir ga- 
nia, o tu čia skursk. 

KITAS iš JAUNIMO. Jei- 
gu ty:ij Amerikoj ;.aip geruli, 
tai kodėl kiekvienas išvažiuo- 
damas iš- čion taip graudžiai 
verkia. 

TREČIAS iš JAUNIMO. 
Gina, jau gana., žinome jau 
mes, kokie pyragai t >j Ameri- 
koj. Tik nuo. maskolių, nuo j 
persekiojimų ten žmones bč--' 
ga. :/ 

AM ERI KO N A.S (išeina 
priešakiu). Ei, vaikai, jus ne- 

žinote Aiųdrtkos. Štai ko pa- 
klauskite. Ten Daip: gerai— 
gerai, o ne —ne. Esi svei-i 
kas, drutias, tai tave, brač ir 
bosas myli ir visi kiti. Nu- 
stojai darbo, o jeigu ir svei- 
katos, lai gudbai. šunį apsika- 
binęs verk — nieko negelbės. 
Mums, seniams, 'ten linksmiau 
sia vieta — tai saliuras. Iš- 
nyktu iie — išnyktu ir visa 
linksmybė. Nueidavai, būda- 
vo, .į aaliuną, tai nž kvotorį ir 
prisigeri ir prisikeiki, kad au- 

sys linksta ir kojos linksta.! 
Na, jauniems, žinai, yra daug 
ir kitokių f.nių. Mergos, 
brač, ten ne toki s, kaip čia: 

storos, drūtos. Amerikonkos, 
brolyti, kai šakaliukas — Į an- 

tį įsidėt um. Išeina šokti, tai 
va: (mcgzdžioja "amerikoniš- 
ką' šokį). Yiscis' baltos, gra- 
žios, kaip iš miltų išlindusios. 
Musų broliui, grinoriui, žinai, 
jos ne kiekvienam patinka, bet 
išiims pirmias, antras popieras, 
—5r jau kaip prie medaus 
kimba. Na ir kur tau nepa- 
tiks? Dantįs — auksiniai — 

sidabriniai, išsitepusios viso- 
kiais brangiais tepalais; jei- 
gu netyčia kurios dasilylesi 
—tris dienos smirda, negali 
nusiplauti. Ne svkį ir aš savo 

Agota buvau per jas pamir- 
šęs... Tai tiaip Amerikoj. 

Scena- 19. 
( Tie patįs. JONAS ir 

MOTINA.) 
JONAS (įeina apsirengęs 

kelionėn. su krepšiu aut pečiu, 
motinos lydimas). 

MOTINA (į jaunimą). 
Atsisveikinkite, vaikučiai, su 

savo Joneliu, gal daugiau ne-; 

simatvsite. 
VADAS. (ireičiau, Jonai, 

greičiau. 
(Muziku pradeda griesti. JO- 
NAS puola prieš motiną ant' 

kelių, pasieni sveikinasi ui Jie- 
va, toliau apsikabina su vienu- 
kitu iš jaunimo. Pasiėmė 
krepšį ant pečių, kepurę i rau- 

kę, dainuoja): 
[Eilės vysk. J. Baranausko). 

Sudie, Lietuva, 
Man linksma buvo 
Gyvent tavo šalelėj. 
CHORAS: 

Linksma savo šalelėj. 
JONAS: 
Širdį man skauda, 
Skauda ir graudu 
Sve'tim'Dijon važiuojant. 
CHORAS: 

Graudu svetimojon važiuojant 
JONAS: 
Sudie Anykščiams, 
Sudie Utėliams. 
Sudie Lietuvos kalnams. 

MOTINA: 

Sudie, sūneli, sudie. 

j] liYA: 

Sudie, berneli, sudie. 

CHORAS: 
Sudie, broleli. 

Širdie, jaunasai, 
Sudie, sudie. 

JONAS IR MOTINA: 
Gal nebegrįšiu (ši, 

C ral nebegrįšiu (ši). 
Svetimoj šalelėj. 
j IEVA: 

O kad ir grįši v 

Savo šelelėn— 
Ašarėlėms papluši. 
CHORAS: 

Gal ašarėlėms papluši. 
JONAS, JI EVA, MOT1- 

| NA: 

Gal rasiu (si) vargus, 
•Nelaimes, bėdas, 
Gal nerasiu (si) tėveliu. 
CHORAS: \ 

V 
Sugrišk, broleli, \ 
Sugrįšk, jaunasai, sugrisk. 

TONAS, MOTINA, 1 IE- 
VA ir CHORAS: 

Gal nerasiu (si) tėveliu. 
Gal visa mano (tavo) šii\ 

[dies paguoda -3 

Bus ant šaltu kapeliu. 
Sudie, sudie, sudie. 

Učdaiuja. 
( L u s daugiau) 



da popuiiariškas dainas. i 
Jeigu dailininkas pradrtų 

dailę verst, betgi paskui ž<v 
mus gaujos pageidavimus, 
kad tik patenkmus pavirsu 
tiniai kokiais nors, neturin- 

čiais jokių gijų su daile, ek- 
scesais, tai, žinoma, tuometi 

prisieitų prie slopinimo pa- 
žangos ir kultnrinio vysty- 
mosi. Laikinai tos rūšies dai 
lininkas turėtu net pel- 
ną, bet jis pasitarnautų lai- 
kinai pragaištingu darbu 
žmonių besivystyme. 

Mikas Petrauskas. 

Iš Gyvenimo Lietimą Amerikoje 
ClEVELAND, ohio. 

Sausio 9 ir 12 dienomis 
čia rodė judomuosius pa- 
veikslus is Lietuvos, pp. 
Podžiunas ir TrusKa. 

Paveiksluose buvo rodo- 
ma Lietuvos vargai. Rody- 
mui vietą parengė S. L. A. 
14 knopa, per pasidarbavi- 
mą buvusio 14 kuopos raš- 
tininko A. Mockevičiaus. 
Sausio 9 d. buvo rodoma 
pirmą syk], nedėlioj gi pat- 
sai paveikslų rodytojas, i 

gerb., Podžiunas, nuvažia-; 
vo prie Clevelando lietuvių 
bažnyčios, kad ten einan- 
tiems iš bažnyčios padali- 
nus apgarsinimus kito ro- 

dymo sausio 12 d. 

Jam pradėjus apgarsini- 
mus dalinti, apstojo bažny- 
tiniai rėkdami, kad čia ne- 
valia tokių apgarsinimų a- 

linti be kunigėlio leidimo. 
Podžiunas, važinėdamas po 
kolonijas su paveikslais, gal 
dar niekur nebuvo užtikęs 
tokių tamsių žmonių, kaip 
Clevelande. Nors Podžiunas 
aiškino, kad jis nedaro nie- 
ko priešingo bažnyčiai, ir 
sakė, kad viską parengia S. 
L. A. 14 kuopa, bet bažnyti- 
niai varė jį šalin ir neleido 
garsinimų dalintfc. Tamsus 
žmonės, kada jųs susiprasit! 

Usnioni©ti3. 

BINGHAMTON. N. Y. 

Sausio 11 d. buvo vaka- 
ras Raudonojo Kryžiaus, ku 
ns nusisekė visais atžvil- 
giais. Buvo prakalbelės, 
skambinimas pijanu, grojo 
amuiJcais r^ažos Jasiulioniu- 
tės, dainavo bažnytinis cho- 
ras ir t.t. 

Šiandien pasibaigė "gar- 
si" byla p. Antano Žuko su 
kun. K. Ambrazaičiu. Žu- 
kas skundė kun. K. Ambro- 
zaitį už garbės nuplėšimu, 

1 reikalaudamas atlyginimo 
$5,000. Nagrinėjimas tęsėsi 
tris dienas.. 

Istorija šitos bylos yr«, to- 
kia. Binghamtoniečiai 1918 
m. surinkd apie $4,000 Lie- 
tuvos laisvėj išgavimui, ka- 
dangi tuomet buvo neužsi- 
tikėjimas T. F. veikėjais, 
tai daugumas žmonių neno- 

rėjo siųsti surinktus pinigus 
Washingtonan ir reikalavo, 
kad jie butų pasiųsti tie- 
siog Paryžiun. Tos pusės lai 
kėsi ir kun. Ambrozaitis, ku 
ris buvo kaipir ašis viso to 
pinigų surinkimo ir be to 

pats buvo porą šimtų auka- 
vęs. 

Bet atsirado keletas to- 
kių, kurie agitavo už wa- 

shingtoniškį T. F. Jie susi- 
rinkime pradėjo keiti tokį 
ermyderį, kad jokiu budu 
negalima buvo prieiti prie 
tvarkos, ir nubalsuoti išsiųs- 
ti pinigus. Tą visą triukšmą 
kėlė keturi ar penki asme- 

nys, tarp iu buvo ir Žukas. 
1919 m. balandžio 6 d. 

Lietuvių slavų salėje, prie 
Yjuly St. buvo susirinkimas 

pasitikimui K. Vaičiūno, gĄ 
žusio is kariuomenės. P. Vai 
čiunaš yra vienu inteligen- 
tų musų mieste; jis pasakė 
dail? pvakalbą ii* leido duo- 

ti klausimus. Žukas, Meš- 
kunas ir Šaureika šoko klaus 
ti apie pinigus ir vaginti 
kun. Ambrozaitį, buk jis pa 
ėmęs $200 ir dėlto nesiun- 
čią tų pinigų. Čia jie sukėlė 
didžiausį triukšmą ir išardė 
susirinkimą. 

Balandžio 8 d. kun. Am- 
jbrozaitia areštavo visus tris: 
Žuką, Šaureiką ir Meškuną. 
Teismas turėjo buti gegužio 
7 d., bet kun. paprašė advo- 
kato, kad jiems duotų ins- 
trukcijas, daugiau nekelti 
triukšmo susirinkimuose ir 
bylą panaikinti. 

Ponas Žukas, matvdamas. 
kaa kunigas nestojo teis- 
man, manė, kad jis pabūgo, 
ir kunigą apskundė net ant 
$5,000. Šiomis dienomis 
(sausio 12, 13, ir 14) bu- 
vo teismas. Žukas prisive- 
dė liudininkų paliudijimui, 
kad jis buvo geras "kraju- 
je", kur jis buvęs "načal- 

1 ninku". Beto du slavai-sa- 
kė, kad jie pažįsta jį nuo 

daugelio metų, kaip dar jis 
'saliuną laikęs. 

Bet kunigas irgi nesnau- 
dė. Jis atsivedė taipgi apie 
aštuonis liudininkus. 

| Pasekmės buvo tokios, 
kad "džiurė" rado kaltiną- 
mąjį nekaltu ir kad skun- 
dėjas turi panešti teismo lė- 
šas. Lėšos gi nemažos. Gir- 
iėjau, vienam advokatui rei 
kėsią užmokėti po $100 į 
dieną, už tris dienas. Kiek 
lcitų lėšų nežinau, bet ma- 

nau jos bus nemažos. 
Viena* iš liudininkų. 

SO OMAHA, NEBR. 

Moterų Šviesos Draugi 
jos laikytame susirinkime 

sausio 4 d. likosi r "tarti 
rengti parodą rankų darbų. 
Nors prie M. Š. D. nedau- 
giausia priklauso moterų, 
bet stengsimės kiek galėda 
mos prisirengti prie parodos 
ir parodyti savo dirbinius, 
nes mums rodos, kad dai 
So. Omahoj nebuvo tokios 
parodos ir jokia draugija 
nėra rengusi jos. Taigi bufc 
proga kiekvienam^ pamatyti. 

Lietuvių moterų rankų 
daifoų paroda bus balan- 
džio 24—25 dd. Mot. Švie- 
sos Draugija prašo kitų 
draugijų nerengti tose die- 
nose vakarų ir kitų pramo- 
gų- 

Ta pati draugija nutarė 
sausio 31 d. surengti nepap- 
rastą vakarėli; vakaras bus 

p. Junavičienę prie 32- 
ros ir R gatvių. Vakaro tu- 
rinys bus toks: kas pirmas 
suvalgis kokį daigtą arba pir 
mas padirbs ką, tas gau3 
dovaną. Taigi S. Omahos 
lietuviai prašom atsilankyti, 
nes tai bus nepaprastas va- 

karėlis ir bus daug gardžių 
juokų. 

M. Š. D. Kor. 

BINGHAMPTON, N. Y. 

U L. G. D. veikimo. 

i Sausio 11 d. 3 v?l. po pie- 
jtų Lietuvių svetainėje bu- 
vo prakalbos su koncertu. 
Kalbėjo rietos lietuvis "C; G. 

Vaičiūnas. Žmonių atsilan- 
kė apie 300 ypatų. Pirmoj 
temoj kalbėjo iš Meteorolo- 
gijos; publika buvo labai už 
interesuota ju aiškinimais. 

Antroj temoj C. G. Vai- 
čiūnas kalbėjo apie Lietuvos 
reikalus, išgyrė dabartinę 
Lietuvos valdžią, ragino žmo 
nes kuodaugiausiai išpirkti 
Lietuvos paskolos bonų. žo- 
džiu sakant, viskas nusise- 
kė gerai. 

Pu prakalbų prasidėjo 
koncertas, kuris susidėjo iš 

j dainų ir muzikos. Kaip dai- 
nos, taip ir kiti pamargini- 
mtii liko atlikti gerai, labiau- 
jsiai atsižymėjo trys visai 
I jaunos mergaitės p-lės Ja- 
| silionaites, dvi jų grojo smui 
!ku, o treičia pianu. Gro- 
jimas tų mergaičių publikai 
(tiek patiko, kr d jos net ke- 
turis sykius turėjo išeiti ant 
platformos ir atkartoti sa- 

I vo muziką. P-lės Jasilio- 
naitės yra labai gabios mu- 
zikos srityje, tik gaila, kad 
tėvai tų meigaičių auklėja 
savus vaikučius lenkiškoj 

'dvasioj, bet galima tikėtis, 
jog ateityje p-lės Jasilionai- 
tės neišsižadės savo tėvy- 
nės Lietuvos ir galima tikė- 
tis, bus musų lietuvių dailės 
žvaigždėmis. 

i Buvo taipgi rinkimas au- 

įkų, L. G. D. Aukavo sekan- 
i tieji: Po $2.50: p-l'ė O. Vin- 
greičiute, O. Voskiutė. Po 
$2.00: p-lė M. Petrauskiu- 
te, O Petraučkiute, A. Kos- 
teckis, T. Varkiulienė, K. 
Stankevičius, S. Deveikis, 

Belazarienė, V. Sistrini, 
T. Rindzevičius. 

Po $1.00: M. Kasitalas, N. 
Misevičienė, R. Stanislavi- 
čius, J. Aleliunas, A. Kaz- 
lauckas, P. Gin drenas. Po 
50 c.: J. Žikevičia, E. Ses- 
er, Ą.. Pranaitis, J. Dzedu- 

lionis, F. Kampikas, S. Ži- 
lis, P. Markevičius, O. Ku- 
lienė, Z.\ Krasauckienė, G 
Balčaitis, J. Kli'vička, J. Ja- 
riackas, J. Edriuška, J. Mi- 
iiavičius, S. Elkoff, A. Le- 
/inskas, P. Vaičiulis, A. Lu 
.cošiaitiene, J. Zulnaravi- 
;ius, J. Jankiavičius; tie, ku 
.ie aukavo mažiau kaip 50 

vardų neminesni. Viso 
.abo surinkta $43.50 c. Vi- 
ous pinigus pasiuntėm L. G. 
J. Centro rast., Dr. Grai- 
unui. Binghmaptonietis. 

L. G. D, 
Pranešimas nariams ir 

rėmėjams. 

Dar darbas $10,000 Kalė- 
dinės galutinai neužbaigtas, 
trūksta apie pusantro tūks- 
tančio. Jau ant rankų stovi 
kiti darbai: pilna ir smul- 
kmeniška atskaita už 1919 
metus, kuri bus atspausdin- 
ta ir visiems skyriams iš- 
siuntinėta. 

Podraug rengiamas ra- 

portas L. G. D. už 1919 m., 

kuris bus pasiųstas Lietuvos 
Raudon. Kryžiui Vyriau- 
siai Valdybai su pažymėji- 
mu veiklesnių narių, pasi- 
darbavusių L. G. D. per 
1919 m. 

O čia jau prasidėjo 1920 
m. ir reikia neatidėliojant 
rengtis prie naujo darbo, — 

prie darbo sunkaus, bet 
našaus* 

Nors kaikurie musų va- 

dovai prie gyvenimo vairo 
kėsinosi padaryti L. G. -D. 
srovine jstaiga ir panaudo- 
ti jos narius ir rėmėjus kai- 
po agentūra naujo budo ko- 
lektavimo nuo visuomenės 

'pinigų, bet tas jiems nenu- 

sisekė ir mosterėjo ranka! 

Kaip ilgai — tai nera žino- 
ma. Bet, sykį L. G. D. išsi- 
liuosavusi iš-po politinės glo 
bos neprašytų globėjų, pri- 
valo visuomenei, kad ji aiš- 
kiai supranta filantropijos 
ir labdarybės tikslą ir kad 

j aiškiai atskiria ir pažymi 
sykį ant ^ isados, jog L, G. 
D. tapo sutverta žaizdas gy- 
dyti, o ne žaizdas daryti. O 

| žaizda, ant kokio Lietuvos 
! piliečio kuno ji nebūtų ly- 
gi\iai skauda. Išsukta ranka 
ar koja arba nulaužtas kau- 
las lyginai skauda katalikui, 
tautininkui, socialistui, bol- 
ševikui, liuteronui, ar kas 
jis nebūtų. Visi privalo buti 
šelpiami kaipo Lietuvos pi- 
liečiai. Lietuvos Raudona- 
sis Kyžius ir daro — vi- 
sus savo piliečius globoja 
plačioje to žodžio prasmeje. 

Į Raudonojo Kryžiaus dar- 
bas nieko nesortuoja —- lai- 
Ike Itarės ir po karės, ramia- 
me laike, — vistiek jis turi 
pilnas rankas darbo. 
Laike karės Raudon. Kry- 
žiaus svarbiausiu tikslu yra 
pirma pagelba — gelbėti 
gyvybę ir globoti bejiegius, 
neatsizvelgiart, iš ko tik be- 
jitgiai nepaeitų — ar iš prie 
žasties žaizdos, ligos, alkio 
šalčio ir tt 

Po karės rekonstrukcijos 
darbas dar sunkesnis, dar 
našesnis. 

Taigi aišku, gerb. nariai 
ir rėmėjai L. G. D., delko 
L. G. D. nors susitvėrė 8 
d. birželio 1919, vienok tik 
išdrįso po Amerikos Lietu- 
vių Seimo veikti iš peties, 
nes buvo išanksto permaty- 
ta, kad jei anksčiaus butų 
pradėtas darbas, tai srovi- 
nės jiegos butų atvirai stoję 
L. G. D. draskyti; bet kada 
Seimas užgyrė 11* patvirtino 
tai atvirai to neišdrįsta da- 
ryti. Musų vadovai prie gy- 
venimo vairo panaudoja ki- 
tas priemones. Jausmingiau- 
sius ir mažiausius politikoje 
išsilavinusius asmenis panau 
doja savdems tikslams, 'bet 
tas jiems nenusisekė! — 

Trukdymų ir trukdytojų bu- 
vo kaip iš klerikalų, taip ir 
tautininkų pusės. 

L. G. D. atlaikė šventai 
savo tikslą ir priedermę ne- 

susikompromitavus. 
į Taigi gerbiami Skyriai, 
.užbaigę 1919 metus laimin- 
gai, rengkimės prie darbo 
'sunkaus, bet našaus, idant 
1920 metais Lietuvos Rau- 
donasis Kryžius gautų tikrą 
medžiaginę paramą nuo sa- 

vo brolių ir seserų amerikie- 
čiu. 

Dr. A. L. Graičunas* 

PAJiESKOJIMAI GIMINIU 
IŠ LIETUVOS. 

Karis V. Butkus prašo at- 
siliepti Kazimiero, Augusti- 
no ;r Antano Butkų šiuo ad- 
| resu: Kaunas, Šancų paš- 
| tas, Tauragės Komendantū- 
ras atskira Kuopa III būrio, 
Karis V. Butkus. 

Agota Balickienė, sesuo ir 
Ona Balckienė, motina pra- 
šo atsiliepti Antanu ir Jurgį 
Balickus šituo adresu: Lie- 
tuva, miestas Kybartai. Sta- 
naič'*4 kaimas, Suvalkų re- 

| dyba. 

Steponas Vaientavičtus 

jpajieško savo dviejų brolių 
Kazimiero ir Justino Valen 
tinavičių ir Juozo Purauc- 
ko;, prieš karę jie gyveno 
po tokiu adresu: K. Valen- 
tavičius Box 457 Hopkins, 
iMinn. Atsišaukite adresu: 
'Kauno gub., Panevėžio paš- 
Itas, Nevėžio gat. Num. 4. 

1 Kazimeras Tamošius Mar 
tinaitis, Kauno gub., Pane- 
vėžio apskr., Cilčių kaimo, 
prašo atsiliepti brolio Igno- 
to ir seserų Rozalijos, Mo- 
nikos ir Olesės ir švogerių 
Ed varto Buniro ir Edvarto 
Rupkaus. Atsišaukite adre- 
su: gat. Vladivostok do 
vostreblenia K. T. Mar-su. 
Siberia. 

Brigita sesuo, brolis Jo- 
nas ir motina Marijona Čes- 
niai, prašo atsišaukti Sima- 
ną ir Juozą Česnius šituo 
airesu: Lietuva, miestas Ky 
bartai, Vilkaviškio apskr., 
Suvalkų rėd., Stanaičių kai- 
mo. Jonas Česnis. 

i Aš Motiejus Lazauskas iš 
Vilniaus gub. jieškau savo 

sunų Vincento ir Alekand- 
ro Lazauskų. Esame gyvi ir 
sveiki. Prašau rašyti mums 

šiuo adresu: Lietuva, Vil- 
niaus gub., Trakų apskr., 
miest. Kruonis, M. Lazaus- 
kas. 

i 

1. Pajieškau savo giminių; 
Jono Bajorūno, su žmona 
Barbora ir vaikučiais, išva- 
žiavusiais į Ameriką dar 
prieš karą iš Rygos. 

2, Leono Labanausko ir 
,jo žmonos Petronėlės taip- 
gi išvažiavusių prieš karą i 
'Ameriką iš Rygos. 
i Prašau atsiliepti pa- 
tiems, arba žinančių šiuo acl 
/esu iki Velykų: Lietuva, 
Kaunas, Mickevičiaus gat. 
N 28, po Velykų Tirkšlių m., 
Mažeikių apskritis, Emilija 
Pavlikaitė-Virkutienė. 

Ona Šabanienė pajieško sa 
vo dviejų seserų, Elzbietos 
Pleskunienės ir Kazimieros 
Butkienės, vyras Juozas 
Butkus. Musų adresas* Lie 
tuva, Šaulių miestas, pagal 
Mintaują šasėjaus. Ilgoji 
gatvė, N 103 Ona Šabanienė 

ŪKININKAMS PATARI- 
MAS. 

| Tie lietuviai, kurie nori 
grįžti j Lietuvą ir apsigy- 

jventi ant lauko, turėtų su- 

prasti ūkės vedimą; tik tą- 
syk bus gera nauda jiems 
patiems ir musų šaliai iš jų 
sugryžimo, kada jie, paėmę 

; vesti ukę, žinos kokia ir kam 
žemė yra tinkanti, kada, ko 
kius javus sėti ir kaip au- 

ginti gyvulius. 
j Šito, tikrai žinau, daugu- 
mas musų tautiečių, kurie 
ketina grįžti Lietuvon ir 
apsigyventi ant žemės ne- 

žino; jie mano, kad jiems 
sugrįžus sa\o tėvynėn bus 
galima gyventi taip, kaip 
jų tėvai gyvįno — pakrapš- 
čius žemę inberti jon sėk- 
lą, arba pamesti gyvuliui 
kokių priplėkusių šiaudų ar 

rieno ir laukti, kad Dievas 
duotų gerus javus, gerus gy 
vulius. 

Taip gyventi dabar nesi- 
seks nei Lietuvoj; kas nori 
žemę dirbti ir padaryti iš to 
tinkamą sau gyvenimą, tu- 
ri gerai nusimanyti apie že- 
mės dirbimą ir gyvulių au- 

I ginimu. Taigi tiems tautie- 

jčiams, kurie mano važiuoti 
Lietuvon ir apsigyventi ant 

žemės, patarčiau pirmiau- 
siai ąpsipažinti su ūkės dar 
,bu ir jos vedimu. Tą pada- 
ryti nėra sunku. Amerikoj 

[žemdirbystė stovi jau ant 
! augšto laipsnio ir norint iš- 

j mokti žemės darbų ir ūkės 
vedimo, užtenka keliatą mė 

nesių čia pas ūkininką pa- 
dirbėti. 

Amerikoje yra ir pačių 
lietivnų ūkininkų gana i-y- 

mus burelius. Jie čia turi nat 
savo Graugiją, kuri padeda 
savo viengenčiams, norin- 
tiems ant žemės apsigyven- 
ti, ar ^ės darbų pasimo- 
kinti, kuomi galėdama. 

Jei kurie norėtų pasinau- 
doti šitais jų gerais norais, 
tegul kreipiasi į musų drau-| 
giją, Lietuvių Ūkininkų 

į Draugiją, o mes mielu no- 

ru pagelbėsime. 
P. A. Mažeika, Camp- 

bellsport, Wis. 

TRUMPAI 
KALBANT 

1 Francuzas išrado gazoli- 
ninę žagrę, kurioje plieni- 
niai- kabliai ant besisukan- 
čio volo susmulkina žemę 

^gana giliai. 

Vokiečių bevielio tegrafo 
sistema vartodama nuo 50,- 
000 iki 60,000 virpsnių į 
sekundą padaro muzikales 
gaidas girdimas priimamuo- 
se instrumentuose. 

, Maliavos, kurios, sako, ne 

dega ir neperleidžia van- 

! dens, yra padaromos iš man 

ižurinių pupų aliejaus. 

i Pagalvok pirma negu ką 
darysi, bet neleisk perdaug 
laiko ant galvojimo, 

i Darbas eina i skaičių. 

IŠKELIAUJANT Į KARĄ. 

Sudiev, tėveliai, mano mieli, Sudiev, bakūže prigimta, Tik ne sudiev šalis Lietuva, Kurioj aš augau ir gimiau. Sudiev tau, miela, sesute, Sudiev tau, broli, taip bran- 
[gus. Sudiev, sudiev ir tau mieloji, Aplinkui rustus jau dangus. Lietuvą, didžiavyrių šalį Užklupo priešai grobti, I [plėšt, Jau broliai joja jųjų kauti 

i Ir aš turiu skubėt su jais. Sudiev visiems, gal nematy- I [siu, Gal nebučiuosiu jus dau- I 
L6lftU' Tik ne sudiev ristam žirge- ! 
[liui, 

Kuris kovoj man draugas 
j [bus. 
j Tik ne sudiev tau, plieno 

[karde, 
Tave laikysiu aš tvirtai, 
Žibėsi tu į priešą lėkdams 
Ir vysi juos iš mųs laukų, 
Šimtus mes priešų nugalė- 

ję sim, 
Nes gyvi protėvių dvasia, 
Pralieto kraujo negail^sim, 
Kad 'tik laisva but Lietuva. 
Visi į kovą drąsiai stosim 
Už brangią laisvę Lietuvos; 
Drauge, kaip broliai, eisim 

mušin, 
Nes mųs garbinga vėliava. 

Judo Mikoliuko. 
("Kar. ž.") 

PIRMUTINIS LIETUVOS REGINIŲ RINKĖJAS 
IR LEIDĖJA S 

FOTOGRAFAS JOKŪBAS SKR1NSKAS 
MARIJAMPOIĖ, BAŽNYTINĖ GATVĖ, 

FIRMA GYVUOJA NUO 1904 METŲ 

Pranešimas 
Visam pasauliui yra žinomas didysis karas, bet tik iš laik- 

raščių. Ir nerasime nei vieno žmogaus, kuris galėtų įsivaiz- 
dinti, kiek žalos yra padaryta Lietuvai karo metu. 

Užtad laikau sau garbę, pranešti gerbiamiems tautiečiams 
kad visęs Suvalkijos reginius baigiu rinkti (Dalinai Kauno 
gub-). Aš manau, kad rasis Lietuvos tautiečių, kuriems yra 
brangi Tėvynė NEPRIKLAUSOMOJI Lt ET U V A. Ir malo- 
nės pamatyti baisaus karo pasekmes. Ivurii žydėjo prieš karą 
kaip rožė, dabar-gi rogsančius lig bočių tvirtovių griuvėsius. 
Apart šių reginių, turiu surinkęs šiaip įvairių serijų, būtent: 
miestų gatves, bažnyčias, išlikusias sveikomis, minias žmonių 
einančias į ir iš bažnyčios, laukų datfbai, jomarkai, vestuvės, 
Šešupės ir Dovinės reginiai, Nemuno puikiausios vietos, bakū- 
žės, typai ir tt. ir tt. Visus reginius sutvarkęs gausiu apie 30- 
40 serijų. Kiekviena serija susidės iš 10--20 reginių, tokiu budu 
galėsiu išleisti nuo 300--800 atskirų reginių. Šiam darbui pasi- 
ryžau ir nežiurėjau, kad taip kritišku metu, man skaudžiai 
kainuos. Bet tik stengiausi, kad puikių-puikiausias surinkčiau 
serijas. Ir tiesiog galiu pasigirti, nes pats sau negalėjau daleis- 
ti ir padėkot savo šešiolikos metų praktikai, kad kada nors 

galėsiu surinkti tokio gražaus istoriško turinio reginius. 
Pirmutinė laida 1, 2 ir 3 serijas jau galima užsisakyti. Ma- 

žesni užsakymai kaip viena pilna serija, nepriimami. Užsisa- 
kant reginius reikia paduoti redakcijon kuoaiškiausis adresas. 
Užsakymo orderis vien tik SERIJOS KO. (Be jokių išvafdi- 
nimų apielinkės). Norintieji užsisakyti reginius, privalo siųsti 
pinigus redakcijon ne dalimis, bet visus kartu. Už ifg$ kelionę 
siunčiamųjų reginių, redakciją arbą leidėją prašali nekaltinti. 
Nes dabar ne expresinis laikas. PASTABA: Nukentėjusios 
vietos pažymėtos krvžučiu (x). Visi reginiai ne cinkografisko 
leidimo, bet Fotografiško, užtat! ir kaina brangoka. 

ATSKIRAS REGINIŲ 
PAVADINIMAS. 
SERIJOS NO. 1. 

1, Prienų Bažnyčia, 
2, Prienų Yikarijatas, 
3, Prienų klebonijos skal- 

bėjos, 
4, Prienų a'be'nas reginys, 
5, Kapinyno vartai, 
6, Žalioji gatve, 
7, Pervažas per Nemuną. 
з. Prienų malūnas, 
9, Žuvininku prieplauka, 
10, Tiltas per Nemuną, 
11, Nuotaku kalnas", N 
и, Bakūžė ties Mielupiu. 
Kaina pirmosios serijos 

3 dolariai. 
SERIJOS NO. 2. 

Pakuonio ir Garlevos reginiai 
1, Pakuonio Bažnyčia prieš 

karą, 
2, Pakuonio Bažnyčią po 

karui. 
3, Pakuonio klebonija, 
4, Pakuonio gatve. 
5, Kapinyno gatvė, 
6, Garlevos Bažnyčia prieš 

karą, 
7, Garlevos bažn. po k <rui, 
8, < jarlevoj pataisymai. 
9, Bažnyčios šonas, Kauno 

link, (*) 

io, Garteva, Marijampolės 
link, (x) 

it, Liuteronų kirkė, 
Kaina antrosios serijos 

$2.75 
SERUOS NO. 3. 
Šilavoto ir kiti reniniai 

I, Šilavoto Bažnyčia prieš 
karą, 

■2, Šilavoto Bažnyčia po 
karui, (x) 

3, Igliaukos Bažnyčia po 
karui, (x) 

4, Skriaudžių Bažnyčia, 
5, Plutiškių Bažnyčia,- 
6, Birštone Alėja No. i, 
7, Birštono Alėja No. 2, 
8, Vargšų bakūžė, 
-j. Mažažemio bakūže, 
io, Nemunas pavasary], 
u. Linų minikai. 
Kaina trečiosios serijos 

$2.75. 
Taip-pat ruošiu antrą laidą, 
4. 5 ir 6 serijas, 

Serijos No. 4, Marijampo- 
lės reginiai, 

Serijos No, 5, Kalvarijos 
ir Liudvinavo reginiai, 

Serijos No, 6, Virbalio re- 

giniai. 
Ahito Bažnyčios ir Ky- 

bartų griuvėsiai, 
Apie laida ir reginių pavadinimą 4; 5 ir (> .serijų, savo lai- ku bus pranešta gerbiamai" laikraštyj. .Su pagarba, 

FOTOGRAFAS J, SKR1NSKAS i 



Vietines Žinios 

MIKAS PETRAUSKAS 
JAU CHICAGOJE. 

Vakar (8 vai. vakare) 
komp. Mikas Petrauskas pri buvo Chicagon (iš Clevelari 
do). Rytoj, sausio 27 cl. 
"Mildos" salėje atsibus gra- ži puota-vakarienė garbin- 
go svečio priėmimui ir pa- 
gerbimui. 

Seredoje, sausio 28 d., 
Central Music. Hali, 64-66 
E. Va n Buren St., atsibus 
iškilmingas atsisveikinimo 
koncertas, kuriame, apart 
gerb. Miko Petrausko, daly- 
vaus taipgi ir kcmp. St. 
Šimkus, pp. Pociai ir p. Sto- 
gis. 

Tai bus nepaprastai gra- 
žus ir įspūdingas koncertas, 
kuriame turėtų atsilankyti 
visi dailės ir muzikos mylė- 
tojai ir kornp. Miko Petraus- 
ko gerbėjai. 

Bilietus koncertan gali- 
ma gauti: 

,Juoz. Kuzmickas Uktve- 
ris — 3203 So. Halsted' St., 
Tel. Boulevard 4568; 

B. Digris — 3246 So. Hal- 
sted St., Tel. Yards 4812; 

A. MiceviČius — Drover 
3969; 

Kl. Vilkeviče — Yards 
2935 * 

"Lietuva" — 3253 So. 
Morgan St.. Tel. Boulevard 
4250; 

"Naujienos" — 1739 So. 
Halsted St., Tel. Canal 1506. 

Pasiskubinkite įsigyti bi- 
lietą, nes visai mažai jų liko. 

TOWN OF LAKE. 

Sausio 19 d. p. J. J. Eli- 

jošiaus svet. — 4600 So. 
Wood gatvės buvo sušauk- 
ta* viešas organizacijų ats- 
tovu ir visuomenės veikėjų 
susirinkimas del sudarymo 
bendro komiteto arba sto- 
ties pardavinėjimui Lietu- 
vos Laisvės Bonų. 

Nebūdamas atstovu jo- 
kios organizacijos, jaučiau, 
kad yra mano 'pJ.edermė 
dalyvauti tame susirinkime 
kaipo lietuviui, nes norėjau 
pasidarbuoti del Lietuvos 
labo. 

j Ant susirinkimo bu vo: J. 
I Brazauskas, A. Kareiva ir 
I p. Dobilas; Išrinkta'— A. 
Kareiva. Ant rast.: M. Pa- 
navas, ,J. Parkauskas ir J. 

jčiliauskas, išrinkta — M. 
į Panavą. Art ižd.: J. Vis- 
jkantas, J. Brazauskas ir L. 
šimulis; išrinkta: J. Viskon 

j tas. Del pasekmingesnio 
; darbo nuwrta, kad komite- 
tas susidėtu iš devynių ypa-j 
tu. Išrinkta du pirm. pa-' 
gelb.: J. Brazauską i;- L. ši- 
muli Nutarimų ir spaudos 
rast. išrinkta: J. P. par. 
kauską ir Juoz. Zamkų; iž- 
do gbbėjais: P. Puieiki ir 
•T. Čiliauską. 

Liuosnoriais pasižada par 
davinėti Bonus ai)ie 11 ex- 

(kareivių. Vakaro vedėju bu- 
vo J. Brazauskas. 

| Susirinkimą uždarius, vie- 
fnas iš atstovų kumštelėjo 
,man 

^ 
šonan, sakydamas: 

l^Bus košės". Aš buvau skai- 
tos "Drauge", kad "Katali- 
ku Vienybės" 5-tas skyrius 
buvo išrinkęs sekančias ypa- 
tas i komitetą: J. Brazaus- 
ką — pirm.. M. Panava — 

rast. ir J. Baltutį — ižd. 
Kadangi M. Panavas ir J. 
Brazauskas tapo išrinkti j 
bendrą lietuvių stotį, tai 
man atėjo galvon mintis su- 

žinoti, kas atsitiko su pa- 
skelbtuoju "K. V." komitetu. 
Paprašiau išrinktus i bendrą 
lietuvių stoti narius pasilik- 
ti svetainėje del trumpo pa- 
sikalbėjimo. Susėdus stoties 
nariams, užklausiau, kaip 
dabar bus, kad nekurie at 

stovai ineina j du komitetu, 
t. y. "K. V." ir Į Bendrą Lie- 
tuvių komitetą. J. Brazaus- 
kas paaiškino, kad jis, M. 
Panavas ir J. Baltutis nebu- 
vo išrinkti kaipo stoties ko- 
mitetas, bet kaipo komitetas 
sušaukimui viešo susirinki- 
mo del sudarymo stoties. O 
kada pp. A. Kareiva ir J. 
Viskantas atsilankė ant "K. 
V." 5-to skyriaus susirinki- 
mo sausio 18 d. su praneši-j 
mu, kad viešas susirinkimas 
yra šaukiamas sausio i9 d. 
ir kvietė "K. V." 5-tą skyrių 
sudaryti bendrą liecuvių 

PAVEIKSLAS PIRMO LIETUVOS PREZIDENTO i 
ANTANO SMETONOS 

PUIKIOS POPIEROS. DIDUMAS 10X13%. KAINO 20c 3 
M. K. Š1LIS, 3213 Aubum Ave. Chicago, III. ] 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURŲ. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubij iš vidaus, po $1.50 už galioaa 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTKD STREET CHICA.GO, ILL. 

KAS UŽSIRAŠYS DIENRAŠTĮ "LIETUVA" 
Gaus Dovanu, Puiku Paveikslu IJetuvos Prezidento Antano Smetonos 

ir Strazdo Raitų Knygą. 
M. K. Š1LIS, 3213 Auburn Ave. Chicago, 111. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja ^ A ^ II verte. Ir Laisvės Bondsus piina pinigine verte. V I ■ 
Atneškite arba atsiųskite i i /-» o o CC\ Atdara kasdien nuo 9—6 J* **• GC <~U 
rtarninkais, Ketvergais 1335 MIL»WAUKEE AVENŲE, lr Subatomia 9—-9 tarp Pauiaa'lr Wood 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BAKGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinim&s gvarantuotas 
Vyri) ir vaikinų siuatl ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliaualų stalių ir konaervatyviškų modelių $20.00 Iki ?46.30. Vyrų lr Jaunų vaikinų wiutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. VyriŠko3 kelinSs $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augšSlau Pirkite sau overkotua dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatžjo. Męs turime daug Mek apdėTgtų siūtų ir overkotų nuo $8.50 ir augščlan Fuil dress, tuzedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarę iki 9. Nedėliotais iki 6 vai. po pietų. Subatomia lkl 10 valandai vakarąInateigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTF.D 8TREET 

j stotį, tai "K. V." 5-tas sky- 
rius sutiko ir vienbalsiai nu- 

tarė sudaryti bendrą stotį. 
M. Panavas patvirtino J. 
Brazausko žodžius ir ragino 
visus prie greito darbo vie- 
nybėje. 

į Po to kilo klausimhnas — 

kada ir kur turėsime kitą 
susirinkimą? Likosi nutarta 
sausio 23 d. Šv. Kiyžiaus 
par. svet.'Visi pilnai užga- 
nėdinti išsiskirstė namo. 

Aš ir M. Panavas, parėję 
namo, nors jau buvo vėlu, 
susėdom rašyti pranešimus 
į laikraščius. Aš parašiau Į 
"Lietuvą," o M. Panavas j 
"Draugą." Bet nežinau, del 
kokios priežasties "Drauge" 
pranešimas netilpo. Turbut 
"Dr." nenori, kad Lietuvos' 
Laisvės Bonai butų parda- 
vinėjami. 

Ant rytojaus vakare aš 
pašaukiau per telefoną M. 
Panavą clel pasikalbėjimo. 
Jis užreiškė: "Aš rezignuo- 
ju; jųs galite užimti mano 

vietą.'' Klausiu priežasties. 
Sako: — "Aš negaliu, ma- 

nęs neleidžia, mane iš- 
brauks." "Iškur išbrauks, 
ar iš vyčių? — Nebijok, juk 
ii aš Vytis, nebrauks, — 

raminau jį. — O jeigu butu 
koks nesusipratimas, tai aš 
busiu su jumis." Sako: — 

Negaliu, sergu. — Ant to 

pasibaigė kalba. 
Ant rytojaus aš patyriau, 

kad p. Stančikas per naktį 
nemiegojęs ir smegenis džio 
vinęs begalvodamas, kaip i 
reikia sugriauti bendrą lie- 
tuvių stotį. Man dar teb- 
esant susirinkime, p. Stan- 
čikas norėjęs kalbėti per 
telefoną su M. Panavu. Ant 
rytojaus laukę pusę dienos 
pareinant iš darbo M. Pa- 

navo, kad prikalbinus jį re- 

zignuoti iš raštininko vie- 
tos. Prie to griovimo darbo 
nemažai prisidėjo ir Alfon- 
sas Panavas. Bauginant iš- 
braukimu iš visu katalikiš- 
kų arganizacijų. jiems pasi- 
sekė priversti M. Panavą 
inteikti -rezignaciją. Tai 
darbas vyčių 13 kuopos pir- 
mininko ir "Draugo" gene- 
ralio agento. 

Taipgi negalim užtylėti j 
dar svarbesnių dalykų. — | 

"Draugas" vietoje pagar- j 
sinęs pranešimą apie suda- 

rytą bendrą lietuvių stotį, 
sušaukia "ekstra" "K. V." 
5-to-skyriaus susirinkimą ir 
varu priverčia sudaryti "Ne- 

prigulmingą komitetą"1 
(kaip "Draugas" paskelbė 
18-me numeryje). Turbut I 
veiks neprigulmingai nuo | 
Lietuvos Finansines Misijos. 

Kaip pp. J. Brazauskas ir 
J. Viskantas atsilankė pas 
musų gerb. kleboną kun. 

Skripką reikale svet., — su- 

lyg nutarimo stotį padaryti 
šv. Kryžiaus parap. svet.,— 
tai kun. Skripka užreiškė, 
kad svetainę turįs del savo 

žmonių, o ne del kitos sro- 

vės. Kada p. Viskantas aiš- 
kino, jog turėtume prisilai- 
kyti Misijos patvarkymo, 
tai kun. Skripka atkirto, 
kad L. F. Misija negalinti 
jųjų priverst*. 

Visgi keistai atrodo. — 

Juk mes visi gerai žinome, 
kad J. Brazauskas yra pir- 
mas parapijos komitetas- 
trustijas ir tai klebonui pa- 
sirodė svetimas. 

Taigi matote, kaip musų 

dvasiškiai su savo agentais 
pradea/» kovoti už Lietu- 
vos laisvę ir neprigulmybę. 

Parapija turi svetainę, o 

net ir tos parapijos komite- 

tai negali jos gauti. Tai vis 

dedamos pastangos, kad 

kaip-nors sutrugdžius dar- 

bą pardavinėjimo Lietuvos 
Laisvės Bonų. Tečiaus jie 
neįstengs to padaryti — dar 
bas eina pirmyn. Sausio 23 
d. p. J. J. Elijošaus svet. 
buvo bendros lietuvių .sto- 

[ ties susirinkimas. 1 rezig- 
navusio raštininko vietą ta- 
po užtvirtintas Jonas P. Par- 
kauskas. Stoties "Headąuar- 
ter" nutarta įsteigti Unijos 
ofise — 4539 S. Marshfield 
Ave. Tei. Boulevtrd 9159. 

Jonas P. Parkauskas. 

L. N. F. 34 sk. Chicagoj 
ATSKAITA. 

inplaukos .aike rodymo 
krutamu jų paveikslų Chica-į goj, sausio nuo 15 iki 20 d. 
Mildos svet. nuošimtis nuo 

įžangos $73.80 ] 
aukų surinkta 52,92 j Meldažio svetainėj West 
Saidėj įžangos .... 47.20 
aukų 36,80 
Kilias svet. Town of 
Lake įžangos C1.20 i 
aukų 48.41! 
Schoenhofen svet. North 1 
Sidėj įžangos 50.80 
aukų 34.25 
Liberty svet., Brightgn 
Park įžangos 28.50 
aukų 12.61 
Halsted Institutional 
Church įžangas .... 26,00 
auku 13.70 

Viso Inplaukų.. $486.27j 
Išlaidos,—randa svetsjnių: j 

Mildos svetainė 7.00 
Vaikams již išdalinimą 
plakatų ir išgarsinimą 6.00 j 
Telefonas, pačtas ir gat- 

Susiuvimas kvitų paliu- 
dijimų aukautojams .. 2.50 

Viso išlaidų .... $93,77 
Inplaukų buvo .. $486.27 
Išmokėta 9377 

Lieka L. N. F. .. $392.50 
Visiems .aukavusiems ta- 

riame nuoširdų, ačiu vardu 
L. N. F. 

Visos minėtos aukos bus 

tuojaus pasiųstas L. N. F. 

Centrui. 
M. K. Šilis. 

BRIDGEPORTIEČIU 
DOMAI 

Šiuomi pranešame lietu- 

viams, dirbantiems Stock 
Y arduose, kad Amalgama- 
ted Meat Cutters and But- 
chers Workmen of North 
America, A. F. of L., lietu- 

vių 257 Jokalas atidarė sky- 
lių — 3249 So. Halsted St. 

Gyvenantieii ant Bridge- 
porto, galite užmokėti mė- 
nesines duokles, nuo 4 vai. 

po pietų iki 7 vai. vakare. 

Meldažio .. 

Schcenhofen 
Liberty .... 

Halsted Ins. 
Elias 

tejnių: 
$20.00 
20.00 
10.00 
10.00 
15.00 

vekariai 3.27 

r Pirmas susirinkimas įvyks 
seredoje, sausio 28 cl., 7:30 
vai. vak., p. Wodmano svet., 
33čia ir Lime eatvės. Visi 
prigulintie.ii ir nenrigulin- 
tieji prie unijos, esate kvie- 
čiami atsilankyti. 

Kviečia, lokoias 257 — 

Jonas P. Parkauskas, rast. 
4539 Marshfield A ve. 

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

Sausio 27 d., 8 vai. vaka-! 
re, p. Wodmano svetainėje 
įvyks susirinkimas L.'G. D. 
17 skyriaus. Malonėkite visi 
nariai ir rėmėjai atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes bus riif- 
kimas valdybos. ^ 

M. K. Šilis, 
17 sk. Sekr. 

| 

WESTSAIDIEČIU DOMAI. I 
Susivienijimo Amer. Liet. j 

Kareivių 7 kuopa laikys su-j 
sirinkimą sausio 27 d., P. j 
Jaukščio svet.. 2158 W. 23 
St.; 7:30 vai. vak. Kviečia-j 
m e atsilankyti visus narius, I 
ir nepriklausančius nrie šios! 
organizaciios. — turime 
daug svarbių reikalų, neuž- 
baigtų ir naujų, ypač sąry- 
šyje su re įgiamu balium — 

Seventh Regiment Armory. 
J. Paskacimas, lašt. 
'2026 W. Coūlter St. 

22 kuopos valdyba. 
Svarbu 18-tos kolonijos lie- 

tuviams. 
Gerbiamosios ir /gerbia- 

mieji 18-tos kolonijos! At- 
kreipkit atidą kaslink Lie- 
tuvos paskolos. 

šiuomi yra kviečiami ka- 
talikiškų ir tautiškų draugi- 
jų viršininkai ir socialistų 
kuopų viršininkai, taipgi ir 
pavieniai asmenįs — visi be 
skirtumo tikėjimo ir pažval- 
gų; kas tiktai jaučiasi lie- 
tuviu, malonėkit atsilanky- 
ti į susirinkimą, kuris atsi- 
bus utarninke. 8 vai. vak., 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėj. 

UŽRAŠYKITE 
DIENRAŠTI 
"LIETUVĄ" 

SAVO 
TĖVAMS 

IR 
GIMINĖMS 

LIETUVOJE. 
PADARYKITE 

JIEMS 
ŠIUOS '/ 

1920 
METUS 

LAIMINGAIS 
KAINA 

I 
LIETUVĄ 
TIKTAI 
$7. 00. 

REIKALAUJAME 50 "GREY IRON MOLDERIU", 
DIRBTI ANT "FLOOR" IR "BENCH". DIDELIS UŽ- 

MOKESTIS. NERA NESMAGUMU. PASTOVUS DAR- 

BAS — 6. DIENOS SAVAITEJE. UŽMOKESTIS KAS 

SUBATA. KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

REIKALAUJAMA "FOUNDRY WORKERS" — 50. 

PASTOVUS DARBAS. TAIPGI REIKALAUJAME LE- 

BERIU IR KITOKIU FOUNDRES DARBININKU. 

KREIPKITES PAS: 
> 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

svetainėj — So. Union Ave. 
ir 1S gat. šiame susirinki- 
me bus renkama vietinės ko 
misjos del sutvarkymo par- 
davinėjimo Lietuvos Bonu 
ir del pasitarimo bendrai 
visiems veikti del musų tė- 
vynės-Lietuvos. 

V. F. Aiidrulis. 

Pajieškau savo giminės, Jo- 
no Morozo, iš Lietuvos paei 
na iš Kauno red., Ramiga-i 
los pav., Eidikonų kaimo, 
pirmiau įgyveno So. Engle- 
wood. Jis pats ar kas apie 
jį žinote meldžiu atsišaukti, 
turiu svarbų reikalu, šiuo ad j 
resu: Don. Cheido, CherryJ 
111., Box 53. 

Pa j ieškau savo pusbrolio Kazi-j 
iniero Juraškos, paeina iš Kau-J 
n rčdybos, Tauragės apskr.,į 
Prajuriu parap., Keberkščiui 
kaini •. Pirmiaus gyveno Chi-. 
cago, lll. ant Tou n o f Uike. 
Meldžiu atsišaukti jo paties ar. 

kas kitas, aš gavau laišką nuo Į 
jo sesers iš Lietuvos. Kaz. Ju-. 
raška, K. 34. P>ox 108, Camp- 
bellsport, \\ i s. j 
Parduosiu arba mainysiu sa- 

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

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas, j 

Atsišaukite En\ployment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STP.BET 

CHICAGO. ILL. 
Telcphono Central r,SS 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lota ar- 
ba Farmą ir padirbti visokiu? 
Leguliškus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgcčlų, ant 
lengvu sąlygų. 
West Side Ol'isas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ran- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt 1 Tel. Canal 2552 

Pranešu Visiem 
Kad S.alute Stomach Bitters yra .pri» 

pažintas Waaliingtone, D*. C. už tikr$ 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirblmą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o t>usit6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonko&, |5.25, 6 bon 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek roikalaunat tai prislų 
eime dėl tamistų. 

Pasarga: ftoikalaudami prisiųskit 
tikrą n aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALT RA N A3 CO., 

•16 W. 31st 8t., Chicago, II!. 

Pradėk Naujus Metus su tobu'u akių regė- 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per visus 
metus, kas tau gali buti naudinga. Toliregystė 
praįalinama. Pasitarkite su manim prieį ei- 
nant kur kitur. Kgzaminacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai praįalins akių jr 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė praįali įama, jas'tai"l<ite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos> virš Platt'o ar.tiekos. Tčmy 
kite i mano parašą! 

Valandos: nuo 9tos va!, rytt> iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: :)::i0 iki 12; 1 iki 8 vak. 
220L \V. 22l*a IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietr.viams /inoinas per lf> mrt.j kaipo 
prityręs gydytojas. ehirurKas ir akušeris, 
(iydo a>trias ir chroniškas liįjas vyrų, inu- 
tenj ir vaikų, pagal naujausias metodas. 
X-Ra/ ir kitokius elektros prietaisus. 

< >fi-a* Ir '.ahoratorija: 
102.-, W. 18-TU STREET 

netoli Fisk Street 
Va'amlos: nuo 10—12 pietų ir C—S vakare 

Telefonas Ginai 3110 

Gyv.: H112 SO. HALSTED CTREET 
VrJando>: £—9 rjTo tiktai 

DR. I. E. MAKAR 
LIKTUS IS 

GYDYTOJAS,IR CHIF.'JRGAS 
Roscland.'): lOftOu Michigan Ave 

Ti-lfcfonas I\i!!m;:n 3-12 ir .11 .v0 
C'hic. ofisas! 4515 S. Wood St. 
Tik Kitvcrgo \,!k, ruso ^30 iki 7 

Telefonas Yards 723 

Ttlrjilifinp Yatils 1552 

DR. J. KŪLIS 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS IR CHIFMJRGAS 
CIjįIo visokias 1 i\*us motei.', vr.ikų ir vyrų 

Specialiai gyilo limpančias, senas ir 
paslaptingas vvrų ligas 

32",:> S. HALSTED ST„ CHICAGO 

Phone Yards 254-1 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.'JRuAS 
Of: ir gyv: vieta 3232 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte: 2—1 ir 7:30—9:30 
To\vn of Lake 4712 S. \shland Ave. 

Vai.: 4:30—7:00 P. M. 
Plione Drovpr 7042 

iPhnnti: Vards 155—551 
Rf-idcncc I'hone Drover 7/P1 

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

°.G<H S. HALS. BD ST. CHICA.GO 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Oatial 6222 

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

[Gyvenimo vieta: 3114 W. 42ml St 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos iki 10 ryto. 

Telcpltone Varils 3654, AKUSERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
lediją; ilgai praktika- 
vusi Peunsilvanijos 
hospitalčse, Pasekmių 
gr.i patarnauja prie 
gimdymo, H u o J a rodi 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginom*. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICACO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 
auo o iki y ryto r / iki vt.ai vakaro 

'Telephonc Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTIST VS 

Valandos: mto 9 rvto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sittaHma 

4712 SO. ASHLANP AVENUE 
arti 47-tos gatves 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
BENTISTAS 

Naujienų Kame 
Vai: 9 iki 11 ryto ir 2 iki 0 vakare 
1729 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN ORPE 
GYDYTOJAS 

1637 W. 51ma ir kn 
Vai.: iki 9; ir 3 '■ 

Telefonas Pr 

(. RGAS 
durshfieid 

ik< S 

Dr. C. ii. (i aser 
TELEFONAS v.\RDS C87 

3149 S. MORGAN ST. ! rfė 32mi 
Specialistas Moteriški. Vyiišky 

ir Chronišku JJgŲ 
Valandos: 9—10, 1J— 2 picttj 

6—J vak, 1S 
Praktikuoja jrj 2S metai 

DR. M. T. STF ~ US 
LIETUVIS 

į GYDYTOJAS IR CHIRLS*A8 
lO£ia$: A757 W. 47.. St.- Soui^aid 3 5^ 
[Ofiso vai.: 10 ryto iki 2 pc 6;"0 

iki 8:30 vak, Xed<l, 0 iki 12 <ii»nq 
Namai: 2014 \Y. 43 S t. MoKinle.y JUS 
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