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Pirklybos Sutartis su Rusais. 
\ ■ 

Švedu Darbdaviai Apskalbė Lokautą. 
«, 

/ 

Suv, Vaistiju senatorius teisme už papirkinėjimą 
balsu, 

PIRKLYBINĖ SUTARTIS 
SU RUSAIS. 

Paryžius, sausio 27 d. —: 

Šiandien tapo pagarsintas 
gurinys augščiausios tarybos 

rašto pas rusų centralės ko- 
operatynes unijos atstovus. 
Jis skamba taip: 

"Talkininkų valdžios* pra! 
neša kooperatyvei unijai, | 
kad jos sutinka jngalioti apj 
simainymą produktais kai-1 
nai tarpIRusijos žmonių iri 
talkininku bei neutraliu ša-! ^ 4. 

lių ir ios kviečia šitą uniją j 
išvežti iš Rusijps antviršį1 
savo javų, maistų ir nedary- 
tos medžiagos, kad išmai-" 
nius.juos ant drabužių ir ki- 
tų prekių, kurių Rusija rei- 
kalauja. 

"Yra žinotina, kad vertej 
prekių, kurios bus leista į 
Rusijon ingabenti, bus pa-j 
matuojama verte prekių iš- 
vežamų iš Rusijos tam tik- ̂ 
ru laiku. 
/ "Rusų delegacija Pary-| 
žiuje susineš tuo jaus bevie-; 
.liniu telegrafu su kontroliuo 
; jančiu komitetu Maskvoje 

ir paklaus," ar kooperatyvai 
prisiims atsakomybę už ve- 

dimą šitų Įvežimų ir išveži- 
mų .ir ar tokis apsimainy- 
mas yra^praktikoje galimas. 
Kooperatyvu atstovai Mask- 
voje tuojaus nuspręs šituos] 

y -klausimus. 
"Centralis komitetas Ma- 

skvoje užtikrins, kad išve- 
žimas grudų, linų ir tt. busi 
ingaliotas ir kad reikalin-j 
gi pervežimui patogumai] 
bus suteikti. 

* Turi pranešti agentui 
Paryžiuje. 

"Kaip tik bus pasiekta 
tikrumas šitame dalyke, mas 

k viskis eentralis komitetas 
praneš Berkenheimui (Alek 
sandrui Berkenheimui, visų 
rusų vartotojų draugijų uni- 

jos vice-pnmininkui) Pary- 
žiuje. 

"Ko~peratyvės unijos sve- 

timose šalyse pasirūpins pri 
statyti Rusijos grudus ir li- 
nus tąja 'šlyga, kad koope- 
ratyvams bus įmokėta 25 
nuoš. išvėžinių vertes tie-j 
siog, ar per Anglijos, Fran-j 
cijos ar Italijos finansinin-j 
kus. 

"Centralis komitetas Ma-| 
skvoje pasirūpins turėti ma-| 
.žiausiai keturis pilnus trau-; 

amui daiktų Į Juo-, 

Jei Maskvos komitetui ne- j 
pavyktų jų gauti, tai kopera1 
tyvai svetimose šalyse pa-1 
naudos kreditų dalį nupir-j 
kimui važbinių vagonų ir 

uostus ir nuo jų. 

garvežių talkininkų šalyse. 
Negalėdami kitaip, pasiųs 
motorinius trokus pagelbėti 
pervežimūi gelžkeliu. 

Pirklystę padidins. 
"Kaip tik išvežimas iš 

Rusijos grudų, linų ir kitos 
nedarytos medžiagos gerai 
prasidės, tai augščiau sumi- 
nėtieji kontraktai bus žy- 
miai padidinti, kad, pav. pa 
siektų milijoną tonų grudų; 
šitos tai išvežamos apšties 
pateks kiek ilgesniam lai- 
kiii." ' 

ŠVEDU DARBDAVIAI 
APSKELBĖ LOKAUTA 
KAIPO ATSAKYMĄ I 

STREIKĄ 

Stcckholm, sausio 27 d.— 
Darbdavį ų v» reagi j a pandė- 
lyj nutarė tuojaus pradėti 
lokautą (uždarymą) kur ga- 
lima ir kad visos dirbtuvės 
atstovaujamos draugyjoje 

turi užsidaryti sausio 21 d. 

Šitas žingsnis padaj^ta po 
darbininkų unijų nusprendi- 
mui nebaigti streiko, kuris 
jau dabar apima 50 nuošim- 
čių dirbtuvių šalyje. Darbi- 
ninkų vadovai, bijodami 
bolševikų intekmės savo ei- 
lėse, priešinosi atsakymui 
baigti streiką, bet, matomai, 
turi mažąjntekmę. Yra Spė- 
jama, kad gali įvykti skili- 
mas darbininkų eilėse. 

Valdžios tarpininkaujamo 
ji komisija subatoj suvedė 
darbdavių ir darbininkų at- 
stovus, prašydama, kad dar- 
bininkai grįžtų prie darbo, 
kol eina tolesnės tarybos, 
bet darbininkai atmetė tą 
pasiulinimą. 

SUV. VALSTIJŲ SENATO-! 
RIUS TEISIAMAS UŽ PA-[ 

PIRKINĖJIMĄ BALSU. 

Grand Rapids, Mich., 
sausio 27 d. — Suv. Valsti- 
jų senatorius Trumą n H. 

Newberry ir 123 įžymus vei- 
kėjai Michigano politikoje 
šiandien čia yra t pašaukti 
tieson federalio apskričio;j 
teisme, kaltinami už suokal- 
bį, klastas ir paparkus sena- 

torių rinkimuose 1918' m. 

Iš 135 apkaltintų federa-j 
lio didžiojo posėdininkų 
teisme pereitame lapkrity j, | 
devyni pasisakė neturėję | 
tikslo, vieno nagrinėjimas; 
del ligos, atidėta ir vienas 

( 

kaž-kur pietų Amerikoj. I)vi 
dešimts trjfs pasisakė esą' 
nekalti, o 101, teismui ju 
klausiant tylėjo kaip neby- 
liai. I 

Baltnamis ir.bale jo sodas. 

Bylos nagrinėjimo ilgis 
spėjama trauksis nuo 4 sa- 

vaičių iki 'dviejų mėnesių. 
Valdžia i** kaltinamoji pusėj 
žada turėti kelis Šimu.."* liu- 
dininkų. Pirmutiniai liudi- 
ninkai busią šaukiama iš 

Washingtono ir New Yorko. 
Senatorius Truman H. 

Newberry, Michigano repub 
likonų vadas, kurio šiandien 
drauge su 12,6 kitų prasidė- 
jo nagrinėjimas bylos >del 
klastų rinkimuose, buvo žy-i 
mus šalies žmogus nuo toj 
laiko, kada jis tapo paskir-] 
tas.j laivyno sekretoriumi 

įprez. Roosevelto kabinete 
įgruod. 1 d., 1908 m. Pirma, 
to nuo 1005 iki jo pakėlimo- 
jis buvo laivyno sekreto^ 
riaus padėjėjų. 

Yra kaltinama, kad beren 
kant senatorių Nev^arry 
buvo klastingai išleista nuo' 
$500,000 iki $1,000,000. 
Įstatyma? leidžia tokių rin- 
kimų lėšoms išleisti iki $10, 
000." 

Didžiausia bausmė deda- 
ma už šitos rūšies prasižen- 
gimą, $10,000 ir du metu ka 
Įėjimo. 

KAREIVIAI ŠAUDO DAR- 
BININKUS IŠ KULKO- 

SVAIDŽIU, 

Florencija, sausio 26 d.— i 

Susirinkime čia šiandien | 
kalbėjęs Ėnrico Malatesta! 
nesenai išrinkąs atstovų bū-' 
tan ir raginęs, prie sukili- 
mo; minia bandžiusi apveik 
ti burį karabinierių, kurie 

besigindami ėmę šaudyti 
į demonstrantus iš kulko- 
svaidžių ir kelios dešimtys 
tapo sužeista. 

DOLERIS VENGRIJOJ 
VERTAS $50. 

Budapeštas, sausio 27 d. 
Vengrų rūmai ir dvarai, ku- 
rie prieš karę buvo vertina- 
mi nuo $100.00£) įki $200, 
000, dabar yra nuperkami 
amerikiečių, anglų ir fran- 
cuzt| sulyginamai už men- 

kus niekus. Kartais puiki i 

nuosavybė yra parduodama 
už 5, 10 tūkstančių dolerių. 

Doleris dabar vertas nuo 

20 iki 50 kartų daugiau ne- 

gu jo prieškarinė vertę. 

375,000 Austrų Sibire 
Išmirė nuo rauplių 

ir šiltinės. 
# 

\ 
_______ 

Gene va, sausio 27 d — 

Iš 500,000 rusų paimtų ne- 
laisvėn austrų ir vengrų, 
kaip pranešama iš Vladivos- 
toko čia tarptautinšn Rau- 
dono Kryžiaus sėdybon, 
375;000- žuvo Sibire nuo 

rauplių ir šiltinės. 

Likusieji išliko gyvais tik 
ačiu japonų, amerikiečių ir 
anglų gydytojų pastango- 
ms, kurie buvo paskirtstyti 
į įvairius pagelžkeilo mie- 
štus. 

ST. LOUISO MOKYTO/AI 
GRŪMOJA PAMETIMU 

VIETŲ. 

St. Louis, Mo., sausio 24 
d. — St. Louiso viešųjų mo- 

kyklų mokytojai paskelbi- 
mu laik. .sčiuose prasergsti 
miestą, kad jei nebus mokė- 
tu didesnės algos,, tai jie m'e 
s;ą savo profesiją. 

Augštesniųjų mokyklų 
mokytojai gauna apie $175 
j mėnesj, o pradinių mokyk- 
lų mokytojai aį 'e po $85 
į mėnesį. Švietimo komiteto 
nariai užreiškė, kad jie ne- 

gali pakelti jiems algų be 
ateinančio rugsėjo. 

MARTENS PERDUOS DO- 
KUMENTUS KOMITETUI. 

Washington, sausio 27 d. 
Senat nis' tyrinėjimo komi- 
tetas, pas kurį rusų pramo- 
ninio biuro atstovas L. C. 
A. K. Martens liudija apie 
s^vo veikimus Suv. Valsti- 
jose. šiandien pertraukė sa- 

vo posėdžius iki ketvergo. 
Posėdžiai pertraukta svar 

biausiai tam, kad davus 
Martensui progą peržiūrėti 
savo užrašus ir pristatyti ko 
mitetui' kopijas tų prisakų 
jam sovietinės valdžios, pa- 
gal kuriuos jis veikė. 

Sovietinio biuro advoka-! 
tas, buvusis Georgijos se- 

natorius Hardwick prižadė- 
jo komitetui pristatyti arba j 
originalius valdžios įsakus, j 
ar po prisieka padarytus | 
vertimus. 

ALBERT thomas .gal- 
va PASAULIO DARBO 

TARYEOS. 

j Paryžius, sausio 27 d. — 

Prancūzų darbininkų vadas 
Albert Thomas, vienu bal- 
su tapo išrinktas šiandien 
vyriausiu Tarptautinės Dar- 
bo Organizacijos, direktorių. 
Jis buvo nominuotas lapkri- 

! čio mėnesyje suvažiavime 
j Washingtonę. 
! Organizacija priėmė šešis 
! nutarimus ir šesis patari- 

nubalsuotus washingto- 
! nineje konferencijoje. Jie 
tapo perduoti tautų lygos i 

! sekretoriui, kuris perduos 
i juos įvairioms valdžioms už 
tvirtinti. 

I -• 

Nesutiko tik švedų jr švei 

j carų darbdavių atstovai, 
kurie reikalavo, kad aštuo- 
|nių valandų darbo dienos 
butų laikomasi mažesniuo- 
se amatuose ir biznyje. 

"VVashingtoninėj konferen 
Icijoj lapkričio mėnesyj bu- 

Įvo priimta šitie nutarimai: 
j Aštuonių valandų diena ir 
44 valandų savaitė; steigi- 
mas valdžios samdymo 
agentūrų, ir panaikinimas 
[privatinių agentūrų; už- 

į draudimas naktinio darbo 
moterims, išskiriant atsitiki- 
mus, kur tik šeimynos nariai 
yra samdomi; uždraudimas 
samdymo vaikų jaunesnių 
kaip 12 metų prie pramoni- 
nio darbo; uždraudimas 
abiejų lyčių nemečiams dirb 
ti nakčia ir atlyginimas dar- 
bininkėms motinoms sergan 
čioms palagu. 

DAUGELIS RADIKALU ! 
IŠIMTA NUO ELLIS 

SALOS. 

New York, sausio 27 d.— j 
Iš 428 radikalų nusiųstų! 
ant Ellis salos po valdžios j 
užpuolimų ant komunistų 
sėdybų mėnuo laiko tam at- j 
gal, liko tik 275. Kiti yra iš-; 
imti po kaucijomis. Tikrai 
depovtuotinų yra tik 63; iš- < 

tų 43 areštuota Detroite, o 

20 likę nuo laivo Bufordo. 
Daugumas paliuosuotų tiki- 
si liktis nekliudytais, kaip 
ju advokatai šiandien pasa- 
kė. 

Olandijai gi\ teks g!o- 
betis Armėnija. 

Paryžius, sausio 27 d. — 

Sulig' telegrama iš Haagos 
laikraščiui Matin, kurioje 
paduodama gil dai iš to m i 3 

sto, sakoma, kad jei Suv. 
Valstijos neapsiims globetis 
Armėnija, tai tuomet ji bus 
pavesta Olandijai. 

ISPANIJOS DARBO KLIŪ- 
TYS EINA TOLIAU. 

Madridas, sausio 18 d. 
(Pavėluota). — Nors Bar- 
celonoje ir šitame mieste 
uždarymai pasibaigė, bet 
Ispanijos pramoninės kliu- 
|tys eina toliau: didelė dar- 
bininkų didžiuma atsisako 
grįžti prie darbo dėlto, kad 
nepagerintos darbo sąlygos. 
Šiame mieste* padėtis virto 
grasesnė, nes streikininkai 
bandė prikalbinti darbinin- 
kus negrįžti. 

Iš Barcelonos ir Geronos 
pranešama, kad ši rytą 
darbdavių federacija at- 
šaukė lokautą, kuris buvo 
apskelbtas gruod. 2 d., bet 
nedaug darbininkų sugrįžo 
dirbti. 

INFLUENZA SIAUČIA 
VENGRIJOJ. 

Budapeštas, sausio 27 d. 
Šaltesnis oras davė viltį, 
kad Dunojaus vanduo, tuo- 

jaus nuseks. Šiemet yra to- 
kia lengva žiema vidurinėj 
Europoj, kokios jau senai 
nebuvo ir žmonėms prastai 
apsidengusiems ir menkai 

pavalgiusiems' neparseina 
bent daug šalčio kęsti. Bet 
influenza apsireiškė epide- 
mijos didumu ir yra bai- 
mės. kad neužeitų buboni- 
nis maras ir šiltinės. 

VOKIETIJA PRAŠO TAL- 
KININKU NEREIKALAU- 

TI KAIZERIO. 

Paryžius, sausio 27 d.' — 

Vokiečių valdžia pasiuntė 
notą Paryžiun, mėgindama; 
dar kartą perkalbėti talki- 
ninkus atsižadėti pildymo 
taikos sutarties straipsnio' 
228 kas del išdavimo žmo- 
nių kaltinamų peržengimu 
karės įstatymų bei papročių, j 

VAISTAI VJENNAI. 

Bernas, Šveicarija, sausio 
27 d. — Dvidešimts vagonų 
prikrautų vaistais perėjo per, 
šitą miestą pereitos savaitės1 
pabaigoj, siunčiami Ameri- 
kos Raudonojo Kryžiaus! 
Viennon. 

% y 

V/ILSONAS PRAŠIS KON-! 
GRESO PAŠELPINĖS 

PAŠALPOS UŽSIENIUI. 

Washingtcn, sausio 27 d. j 
Prez. Wilson prašis kongre-j 
so ingalioti paskolą S150,Į 
000,000 Austri jai, Lenkijai j 
ir kitoms euorp.inėms šalims 
ir Armėnijai, supirkimui 
maistų, kaip yra pranešęs 
sekretorius Glass. ' 

Pirkliai laukia at darymo 
Rusijos ruiiežlų. 

Stccfchclm. saus 27 d.— 
Padrąsinti žinių apie komer- 
cinius santikius dabar tal- 
kininku ^roponuojamus su 
sovietine liusija. daugybė 
komercijos žmonių, lauku- 
sių Rusijos pasienyj mažne 
du metu, traukia arčiau ru- 

bežiaus, pasirengę šokti prie 
biznio. 

i 
ši vakarą Helsingforsan 

išvažiavo daugybė Anglijos, 
Amerikos ir Vokietijos fir- 
mų agentų, jieškodami pir- 
|kikų. Keiios dešimtys pir- 
ima jų Įsisteigė sau bazasv 
| Helsingforse, Revelyj ir Ry- 
goj ir net sukrovė savo pre- 

Ikes tuose uostuose. 

SUDEGĖ 200 VOKIEČIU 
ĖROPLANŲ. 

Kopenhaga, saus. 27 d.— 
'Sulig pranešimu iš Warne- 
munde (Vokietijoj), 200 
ėroplanų tapo sunaikinta 
gaisro, kuris gimė ėroplanų 
daržinėse pereitą subatos 
naktį. 

DENIKINAS PABĖGO 
ANGLŲ LAIVU. 

Pary-'ys, sausio 27 .d. — 

Kaip praneša Zuricho tele- 
grama laikraščiui Echo de' 
Paris, gen. Denikinas^ir jo 
štabas sėdo ant anglų laivo 
ir išplaukė Konstantinopo- 
lio 

AIRIJA SUKĖLĖ PASKO- 
LOS 1,500,0,00 

% STERLINGU. 
* 

Londonas, sausio 27 (I. — 

Sulig Daily News dublininio 
korespondento pranešimu su 

ma Dail Eireann tautinės 
paskolos, sukeltos Airijoje, 
pasiekė pusantro milijono 
sterlingų. 

JUGOSLAVAI PRIIMSIĄ. 
TALKININKU ADRIA- 

TINI PLENĄ. 

Paryžius, sausio 27 d. — 

Oficialiai paskelbta, kad 
jugoslavai nusprendė pri- 
imti adiiatinio klausimo su- 

taikymą pagal talkininkų 
tarybos pasiulinimą. 

ATSTOVAS KALTINA 

ADMIROLĄ SIMS. • 

Washington, sausio 27 d. 
Pietų Carolinos atstovas 

Byrnes sako, kad adm. Sims 
apšmeižęs Suv. Valstijų 
kariuomenę. Byrnes savo 

kalboj atstovų bute pasakė, 
i o g- admirolas jam sakes, 
kad Amerikos kariuomene 
neatliko savo uždavinio dėl- 
to, kad daiktų pavupinimas 
buvo sugrmvęs. 

Aroe Chicagoįe ir 
\#I Cld"1 Apielinkeje. — 

Šiandien dalinai apsiniau- 
kęs; ketverge gal gražu ir 
šilčiau. 

Saulėtekis, 7:07 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:00 vai. vak. 
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LIETUVOS MISIJOS ATSIŠAUKIMAS I 
AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOMENĘ. 

" 

Gerbiamieji Lietuvos piliečiai ir pilie- 
.tės! Laikinoji Lietuvos Vyriausybė yra pa- 
siuntusi Amerikon su tam tikrais ingalio- 
jimais Lietuvos Misiją. Ton Misijon inei- 

buv£s Finansų Ministeris Jonas Vilei- 
šis, buvęs Krašto apsaugos Minįsteris Po- 
vilas Žadeikis ir buvęs Taikos delegacijos 
prie Paryžiaus konferencijos narys Jonas 
Žilius. 

I Be kitų reikaių—vienas svarbiausiųjų 
Misijos darbų yra užtraukti paskolą nuo 

Amerikoj gyvenančių Lietuvos piliečių, pa- 
siremiant Lietuvos Valstybės išleistu delei 
paskolos įstatymu, kursai buvo priimtas 
Ministerių Kabineto ir , su žinia Lietuvos 
Valstybės Tarybos, Valstybės Prezidento 
patvirtintas. Laikraščiuose jau telpa pa- 
ties Valstybės Prezidento atsišaukimas de- 
lei šios paskolos. Todėl negali buti jau 
jokios abejonės delei šios paskolos teisė- 
tumo. Be to, ir Suvienytų Valstijų vyriau- 
sybė yra išsireiškusi, jog ji nesanti prie- 
šinga užtraukimui paskolos Amerikoje. 
Dviem Lietuvos Misijos nariam—J. Vilei- 
šiui ir P. Žadeikiui, važiuojant Amerikon, 
prisiėjo kiek ilgiau užtrukti Paryžiuje, iki 
buvo susilaukta, nuo Amerikos valdžios vi- 
zos pasporlų. Todėl iš pradžios pirmuoju 
atvyko Jonas Žihus, .kuris vardan Lietuvos 
Misijos ir pradėjo rūpintis tos paskolos už- 
traukimu. Nuo Amerikos Lietuvių Taiybų, 
nuo F^ndų ir įvairių lietuvių bendrovių ir 
organizacijų buvo sušauktas susirinkimas, 
kuris ir yra aptaręs bendrus dėsnius šios 
paskolos. Be to, nesant tikrai žiniai ar už- 
silikusiems Paryžiuje dviem nariam pasi- 
seks atvykti Amerikon, ar ne, buvo išrink- 
ta tos paskolos privedimui dvylika narių, 
kurie vėl savo tarpe yra. išrfnkę 'pirmininku 
Joną Žilių, kasierium p. Mastauską ir ki- 
tus to komiteto narius. Atvykus kitiems 
Misijos nariams Amerikon, tas, prie augš- 
čiau nurodytų sąlygų, susitveręs atskiras Ko 
mitetas pasidarė jau visai bereikalingu, 
nes sulyg valdžios ingalięjimo visos pasko- 
los užtraukimas yra pavestas Lietuvos Mi- 

sijai, kurios, pirmininku yra paskirtas Jonas 
Vileišis, o kasierium Jonas žilius. Taip nu- 

simanydama, Lietuvos Misija paėmė visą 
darbą savo žinion ir atsakomybėn fr pradė- 
jo jį organizuoti. Žinoma, visą tą didelį 
darbą Lietuvos Misija varys pilname kcn: 

takte ir susižinojime su Amerikos lietuvių vi 
suomene, kuri per savo organizacijas ir at- 
stovus prie šio darbo džiaugsmingai dėjo- 
si, dedasi ir viliamės, toliau aktyviai dė- 
sis. Už visą šiuo žvilgsniu iki šiol padary- 
tą ppgarbą Lietuvos Misija jau šiuo 
laiku skaitlingu Amerikos lietuvių 
organzacijų atstovams taria širdingą padė- 
ką. Lietuvos Misija tvirtai tiki, jog kaip 
tie dvylika narių, kurie buvo organzacijų 
parinkti, taip lygiai ir kitų organizacijų 
atstovai, kurie buvo jau sykį paskolos rei- 
kale susirinkę New Yorke ir pagaliaus at- 
stovai ir pirmininkai įvairių kolonijų cent- 
į-ų ar paskolos stočių, kurie faktiniai pasko- 
lą praveda, uoliai rems L. Misijos vykdi- 
na^iąjį uždavinį, kaip gerais patarimais, 
taip ypač realiu paskolos pravidimo darbu, 
ir Misija mano, jog turės progos juos susi- 
rinkti ir pasitarti pasekmingo paskolos pra 
vedimo reikale. 1 

Šiuo laiku jau tapo sudarytas įvairiose 
kolonijose paskolų stotįs, rinkimas pasko- 
los jau faktiniai vienur-kitur pravedamas, 
tačiaus prisieina atsižiūrėt, kaip bus to- 
iiaus, kaip surinkus tą visą paskolos sumą, 
kuri yra Lietuvos vyriausybės nutarta. J 

Apsipažinus su vietos kolonijomis ir 
spėjamu lietuvių tose kolonijose skaičiu- 
mi, Lietuvos Misija randa reikalingu jau 
šiandie pabrierHi, kiek kokiose kolonijose 
būtinai reikėtų surinkti. Tuo tikslu visos 
kolonijos tapo išdalintos j nurodomus že- 
miau centrus su artimais jiems miestais ir 
ten parodyta, kiek iš kiekvieno centro rei- 
kėtų gauti paskolos. 

Paskolos rinkimo apskričiai: 
Bostono apskritis. I šį apskritį ineina 

visos kolonijos Mass., Rhode Island, Maine, 
Vermojit ir New Hampshire. Agitacijos 

| centras Bostonas. Šio apskričio kolonijos 
privalėtų sudėti'Lietuvai Paskolos $550,- 

Jcoo.oo 
Waterburio apskritis. Šin apskritin in- 

eina tiktai viena visa Conn. valstija su Agi- 
tacijos centru Waterbury. Paskolos quo- 

New Yorko apskritis. Susideda iš visos 
New Yorko valstijas ir pakraščių N. J. ar- 
ba šių kolonijų apielinkės: Newark, Eli- 
zabeth, Paterson etc. quota $700.000. 

Phžiadelphijos apskritis. Philadelphi- 
jos apielinkė, vakariniai] pakraščiai N. J. 
valstijos, kaip Trenton, Čamden, visa Ma- 
ryland valstija ir Washington, D. C. quo- 

...Wilkes Barre apskritis susideda iš 
šiaur-rytinės dailės Penn. valstijos, prade- 
dant nuo" Luzerne pavieto. Miestai: Wii- 
kes Barre, Scranton ir tt. ir tt.; quota $500, 
000. 

Shenandoah apskritis. Rytpietinė da- 
,lis Penn. valstijos,, pradedant Schulkill pa- 
vietų su didesnėmis kolonijomis: Shenan- 
doah, Mahanoy City, Potsville, Reading, 
Harrisburg ir tt.; quota ....... $500,000- 

Pittsburgh apskritis. Visa vakarinė pu- 
sė Penn. valstijos su centru Pittsburgh; 
tt. quota 1 $400,000 

Cleveįando apskritis. Visa Ohio ir 

Michigan valstijos. Didesnės kolonijos: 
Cleveland, Akron, Grand Rapids, Detroit ir 
tt. quota $400,000. 

Chicagos apskritis. Visos Šios valsti- 
jos: 111., Indiana, Wisconsin, quota $1,000,- 
000. 

Visos vakarinės ir pietų valstijos* Čia 
jau ne apskritis, bet veiks stačiai iš centro; 
c uota v— •) $30,000. 

ta $520,000. 

ta $400,000. 

f Pastabos-i 
Į Išvados. I 

Hcrbert H. A* 4uith, bu- 
vęs Anglijos premjeras, kal- 
bėdamas Cambridge, aš- 
triai kritikavo koalicinės 
valdžios veikimą, ypač "žig 
zaginę" politiką Rusijoje, 
kur daroma ypatingi kom- 
promisai, bandyma: ir pai- 
nus žingsniai. Jis užreiškė, 
kad tokia didele valstija, 
kaip Rusija, privalo pati— 
del savo gero ar blogo — 

išrišti valdymo klausimą. 
Priegtam, tas prityręs An- 

glijos politikas pasmerkė 
Į taikos konferenciją, nuro- 

dydamas, kad "ji visai nesi- 
stengė padėti tvirtų pamatų 
inkunijimui ir palaikymui 
taikos su Rusija". v , 

*' 

^ 

Abelnai, paskutiniu lai- 
ku tankiai skaitome pasau- 
linė;^ spaudoje apie klai- 
dingą talkininkų politiką 
linkui Rusijos. Indomu bu- 

i tų žinoti, ar ilgai dar tęsis 
tos rųsies politika, r— 

* * * 

Talkininkai pasiryžo pra- 
dėti pi'eky^ su koperatinė- 
mis rusų o:6anizacijomis.— 
Jie pasiryžo, net, "nuimti" 
nuo Rusijos blokadą. Te- 
čiaus bolševikai į tai žiuri 
savotiškai. Štai kaip skam- 
ba "raudonųjų" balsas iš 
Lenino buveines: » 

"Ekonominė politika, ku- 
rią pasiryžo praktikuoti tal- 
kininkai linkui Estonijos, 
Latvijos ir kitų kraštų, ku- 
ri uzisiveria atėmime bran- 
giausios žalios medžiagos, 
permainant ją į drabužius ii; 
cigaretus, visai mums netin- 
ka. Mes galime priimti to- 
kį daiktų apsimainymą, ku- 
ris atstatytų musų išdirbys- 
tę 'r transportaciją". ■ 

Čia kalbama apie talkinin 
kų pastangas uždėti ant be- 
siformuojančių valstijėlių 
ekonomini jungą. Tokis 
juflgas lemiamas ir musų 
Teivynei-Lietuvai. 

■ ■ —■ ~r, 

Lietuvos Atstovybes 
Pranešimas 

i'. 
KOVOJE UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
III. Lietuvos Atstovybės 

įsteigimas. 
Paminėtas laiške prie p J 

Lansingo Lietuvos Valužios 
įgaliojimas, kuriuomi gene^ 
ralė Lietuvos Valstybės at-1 

i stoivybė pavedama Misijos 
pirmininkui Jonui Vilei- 
šiui šiap skamba: 

Kaunas, 
Lapkričio 2 d. 1919 m. 

Lietuvos Valstybės Užsienių 
Reikalų Ministerija, 

N-3829. 
(Įgaliojimas parašytas 

francuzų kalbojf. 
Pilnasai įgaliojimas (Plein 

|-pouvoir). 
Lietuvos Vyriausybė šiuo- 

mi įgalioja p. Joną Vileišį 
'Lietuvos Misijos prie Suvie- 
nytų Amerikos Valstijų Pir- 
mininką buti generaliu Lie- 
tuvos atstovu, įteikdama 
jam šiose Valstijose priveiz- 
deti Lietuvos reikalų ir juos 

j vesti. (Pasirašęs) 
Galvanauskas, 

Ministerių Kabineto Pirmi- 
ninkas. 

P. Klimas, 
Užsienių- Reikalų Ministeri- 
jos Valdytojas. (Antspau- 
da). 

Kadangi iki. šio] Lietuvos 
Valstybė nėra Suvienytų 
Valstijų vyriausybės pripa- 
žinta kaipo nepriklausoma 
valstybė, tai ši6 įgaliojimo 
ir nėra galima oficialiai Su- 
vienytų Valstijų Vyriausy- 
bei įteikti, bet apie jį jau ži- 
no, su tokiu įgaliojimu fak- 
tinai skaitosi ir nekliudo mu 

su tveriamai naujai Lietu- 
vos valstybės atstovybei, 
kaipo Lietuvos legacijai or- 

ganizuotis. 
Todėl nuo šio laiko aš, 

Jonas Vileišis, sutinkant eu 

Lietuvos Valstybės įgalioji- 
jnu faktinai perimu Lietu- 
vos valstybės atstovybės rei 

įkalus pilnon savo žinion ir 
atsakomybėn. Nuo šio laiko 

IWashingtone isikurusi pir- 

moji Lietuvos valstybinė 
įstaiga, valstybės lėšomis 
užlaikoma. Laikinai iki 
bus sudarytas šios atstovy- 
bes atskiras biuras, visais 

nit1Sn reikia kreipties 
Lietuvių Egzekutyvio Komi- 
teto adresu 703 Fiffeenth 

7;\ Wfhi"gton, Lietuvos 
Atstovybei. 

IV Svarbiausios Lietuvos 
Atstovybės Užduotįs. 

... ,_u"ku ya jau tuoj dabar 
išdėstyti užduotis Lietuvos 
Atstovybes Suvienytose Val- 
stijose, kuomet šių Valstijų 
dar nera Lietuvos nepriklau 
somybe pripažinta. Tečiaus, 
jau dabar galima nurodyti 
jos pamatiniai dėsniai. 

Lietuvos Atstovybe, kaip 
Valstybinė įstaiga, privalo 
lygiai rūpintis reikalais vi- 
sų Lietuvos piliečių, neatsi- 
žvelgdama į jų partijinius 
a* tautinius skirtumus. Lie- 
tuvos Atstovybe tur pasilik- 
ti neprigulminga nuo parti- 
jinių ar tautinių susivieniji- 
mų arba organizacijųesan- 
čių Amerikoje ir, žinoma, 
negali aktyviai jose daly- 
vauti. Už visus savo dar- 
bus Atstovybė neša atsako- 

mybę tik prieš Lietuvos vy- 
riausybę, kuri paskiria, ei- 
dama Lietuvos konstituci- 
jos dėsniais, kaipo patį at- 
stovą, taip ir svarbiausius 
Atstovybės [valdininkus iš 
tarpo Lietuvos piliečių. 

Būdama visai neprigul- 
minga nuo vietos pilietiniu 
organizacijų, Lietuvos At- 
stovybė privalo, vienok, bū- 
ti koartimiausiame kontak- 
te ir susižinojime su visomis 
Amerikos lietuvių organiza 
cijomis. Todėl juo tamp- 
n.au' Juo tvirčiau šios orga- 
nizacijos bus sudarytos, juo 
bus lengviau ir pačiai atsto- 

vybei atlikti jos užduotis. 
Galima tikėtis, jog visos lie 
tuvių organizacijos, visi Lie 

Viso ąuota susidaro o miljonai dola- 
rių. Tiek mažiausiai reikia surinkti pa- 
skolos Lietuvai. 

Butų tinkamiausia, jeigu vietos Ko- 
mitetai, kokios partijos jie ten nebūtų, tarp 
savęs susižinotų \x išrinktų gal viso centro 
vieną ar kelis žmones, kurie vienytų tame 
centre visą darbą. Jie galėtų nustatyti, ko 
kiose vietose ir kuomet reikia suruošti ma- 
siniai mitingai, prižiūrėtų, kad surinkti 
pinigai butų prisiunčiami Lietuvos Misijai 

nų, tikrai gautų tų bonų, kaip tik jie bus 
padaiyti. Pagaliau Lietuvos .visuomenė 
Amerikoje tur daugybę savo reikalų, savo 
'upesnių—Lietuvos Misija negali ilgai tęsti 
;iso darbo. Reikia jis greičiausia .tlik- 
,i ir pasekmingai atlikti. Egzaminas tur 
Dut išlaikytas — to reikalauja garbė—ir 
jreitai' išlaikytas. Todėl visas pamatinis 
larbas turėtų buti atliktas į vieną, daugiau 
-,ia į du mėnesiu. Iki birželio 1-mos die- 
.įos paskolos rinkimas tur but jau užbaig- 

ir Kad Kiekvienas, kurisai yra užpirkęs bo-tas. \ 
i 

^■i ■ L % 
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Lietuvos Misija. 

tuvos piliečiai sulyg savo 
tu.to ir uždarbio sutiks liuo 
sai mokėti kokį nors mokes- 
nį Lietuvos valstybės reika- 
lams. Iki šiol per iv irias 
organizacijas, o ypatingai ^ 

ačiu rupąsniui Amerikos 
Lietuvių abiejų Tarybų ir 
Fondų, buvo atlikti milžiniš 
ki darbai ir sukrautos dide- 
lės aukos Lietuvos nepri- 
klausomybės iškovojimui. 
Atsiras tos lėšos ir tos ne- 

priklausomybės palaikymui, 
apie ką turės įsitarti pirmoj 
eilėj pačios Tarybos. 

Šiaip nusimanydama, Lie 
tuvos Atstovybė yra atsi- 
kreipus prie Lietuvių Egže} 
kutyvio Komiteto sekančiu) 
!raštu: ] 
Lietuvos Egzekutyviam \ 
Komitetui, Washingtone. 

Remdamies Lietuvos Vy- 1 
•riausybės įgaliojimu nuo 

lapkričio 2 dienos, 1919 m. 
N-3829 ir duotomis man in- 
strukcijomis, šiuomi turiu 
garbės pranešti, jog nuo 
šios dienos aš p rimu savo 
žinion ir atsakomybėn Lie- 
tuvo.s Valstybės reikalu at- 
stovavimą ir vedimą Suvie- 
nytose Amerikos Valstijose 
ir prašau į mėnesį laiko, bu 
tent iki vasario 15 dienos, 
š. m., įteikti man visus do- 
kumentus, pinigus ir kitus 
raštus, paliečiančius Lietu- 
vos Atstovybės reikalus, ir 
drauge įgalioju Egzekutyvį 
Komitetą, kaip buvo daro- 
ma iki šiol, vesti su mano 
žinia visus Lietuvos atsto- 
vybės reikalus, iki galutinai 
j aš patsai negalėsiu pilnai 
perimti visus reikalus savo 
žinion ir atsakomybėn. 

Sausio 15 dieną, 1920. 
Su tikra pagarba, 

Jonas Vileišis, 
Generalis Lietuvos atstovas 

į Suvienytose Amerikos Vals- 
tijose. 

PAJIEŠKOJIMAI GIMINIU 
IŠ LIETUVOS. 

Motiejus Bagdonavičius 
jieškau savo brolių Kazimię 
ro ir Vaclavo Bagdonavičių, 
meldžiu atsišaukti adresu: i 

Veikiamoji armija, I Ar- 
tilerijos Pulko II Baterijos, 
II Būrio Motiejui Bagdona- 
vičiui. 

* 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: anglijkos ir lietuviįkos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystės, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 
\'a!st. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilietustž?, 
dailiarajystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki t 
vai. po pietų. Vak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

v 

MUZIKALE DRAMA. 
l.š DVIEJŲ VEIKMIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODŽIUS IR MUZIKA PARAŠE STASYS ŠIMKUS. 

(TąuA). 

I \ A kš K AL I F'2N H. E-c-c-e 
neskėtruok perdaug, kai aš ta-] 
vo seniui viską išpasakosiu, tai 
tu pirmiau* fs tų namų išlėksi. 

MAT KIS {skirdamas jas). 
Moterėles, kinu čia jums pyk- 
tis. * 1 

(i! /n,\K. Ka ji eia man,.. 

I'.AKSKAL!KM": {perkirs 
dama ). Xe aš, bet tu nito ma- 

nęs Maikį atkalbėjai.. .t. 

f i l Z\ KXfi C perku 'dama). 
() Slikutj. kas nuo rmatfęs pavi- 
lioja/ 

IJAR&KALIENS. Tai Kau 
pliene# ne aš. 

RAlTijiteN'H. Vardan Die- 
vo, Tėvo.... 

% 

MA! KIS. Žinote, mūsų bro- 
liui geriau, kada jisai turi prie- 
telkti ktvedaugiausia. Aš jus vi- 
sas myliu. Jeigu jus savo se- 

niams viuia-kitą įskilsite, tai, 
žinote, daugiausia man teks. 
( Trayitkai). Jeigu norite ma- 

ne r-umu>ta, ar perkauta matyli 
— sku-kites. 

Gl'Zl K NŪ. Xe, Maikuti, aš 
lui žodžio jti seniams nesaky- 

į siu. Pakiša jam butelį, jisai 
užpakalin jį nusuka). Bet te- 

! įul ir } s liežuvį laiko. 

(Kol RaupUcnč kalba, Mai* 
kis nusisukęs iš bonkos geria ;t 
išgėręs pasuka Barškalicnci. to 

ji išgėrus, ir! Maiklui atiduo- 
da). 

R'AUPLIENE (į Gužienę), 
Oi, sesute, aš jau žinau, ką tai 
reiškia vyrui pasakyti. Kartą 
Barškalienė maito seniui iš- 
pliauškė apie Šlikutį, tai, sesu- 

te, tris savaites nugarą skaudė- 
jo. Tai tol^is mano senis. Lu- 
vau jau ir pabėgus ir ką, bet 
kift- tu dengsi? Tie burdingie- 
riai taipogi laidokai, jie tave 
ir friyli h ką, 'kol išsigerti ir gar 

| durnelių gauna. Kai tik su vie- 
I nu pabėgau, išsibaigė Poteriu- 
kai šakr.utės išdžiuvo — ir ma 

!no vaikino inęUe pasibaigė. Tu- 
Irėjau grįžti ir vyro ]>ersipra- 
šyli. 

GUZlKNh. Tai-gi, matai. 
I>ARŠjKALIEX£ (išgėrus, 

nusišluosto delnu burną). Ne- 
sipykim, kaimynėle, aš tavo se- 

niui nieko nesakysiu ir tu man h 
v j jam- nieko.' (Maikis pakumši 

Rauplicnci, pakiša bonkq; toji 
nusisukus išgeria ir včl yrą Zi- 
na M alkiui). Sužino, tai pas- 
kui peidę slepia, nei su žvakė 
nesurandi; prašyk, maldauk 
paskui bdčerio, kad į knygelę 
kiek daugiau prirašytų, o k;į 
senis ant kailio su diržu prira- 
šo, tai tegul jau bus Dievui 
ant garbės. 

MAI KLS (prieina. prie kal- 
bančių ir pakums'i Gužienei, 
įduodamas bonkq: toji paėjus 
toliau. nui'isukus geria, paskui 
bonką grąžina Maiklui)- Klau- 
sykit, misis Barškaliene ir mi- 
sis Raupliene. Nebile su k^o 
galima uliavoti, reikia, kad vv 

ras butų vikrus; su moterėk- 
mis, kad butų, kai liūtas, p su, 
justi seniais^ kai pelė. Jeign 
liurbis — tegul eina ū*rab uim! 
ti, o ne su šeimininkėmis glamo* 
nėtis. 

RA (JPLIENE. Teisybe, Mai 
ki, kad visi bu'tii 'tokie, kaip 
tu. 

! GUŽIENĖ ir BARŠKA- 
LIENK. Kad tai, kad tai. 

MĄIKIS.' Štai aš, stiprus, 
drūtas, su velniu eičiau imtis;' 
pa ratų šeimininkais, kai pelė, 
šmukšt — ir nėra. 

BARS K ALI KN Ė. Bepigu 
tau, Gužiene, tokį burdingierių 
turėti. 

GUŽIENE (įsiremtu:). Aš 
ir pati nęsugriuvus. 

MAI1S.1S. Visos jus geros. 
RAUPLIENE. Mano Džia- 

nas, rode ^ vyras vikrus ir drū- 
tas, bet negaliu jo prisijaukinti 
ir gana. 

P, A RŠ K A L!EN E. Netnoki, 
sesute, permanai spirt;učių pa- 
suki, ant šaknų permalti pili. 
žinai, vyras, vis vyras, oda v 
kis jaunas, drūtas kaip D/.ia- 
ilas. 

RAUPLIENB. Ji žino, mat. ! 

Bandžiau ir šiaip ir taip — 

nieko negelbsti. Yieną-kita iš- 
traukęs. žodelį meilų kad ir pa- 
sakys, bet, žiūrėk, ir vėl pride- 
da gėrėtis kokia ten J ievute. 
Keistas vyras tas mano Džia- 
nas. 

GUŽIENĖ. Žinote k;į? Šian 
dic mano senis pcidę parneš. 
Kelsime pikniką! Atsiveskite 
Džianą, gal išjudinsime, nerei- 
kės mano Maikio vylioti (mei- 
liai žvelgta į Maikį). Ar ne taip 
Maikuti ? 

MA1K1S. Šiur, išjudinsime. 
RAUPLl E N E (kraipyda- 

masi). Nugi taip man kaž-kas 
linksnį d'rąsu, kad dabar, ro- 

dos, nei senio nebijočiau. 
1> A R Š k A LIE X Ė ( k i v i py 

damasi). Nugi ir man, ir aš.i 
GUŽIENĖ (Maikiiri per 

petį suduodama ). Oi tas ma 

no Maikis, jis visas moka iš- 
judinti ! 

MA IKI S (bpnką įsikiša į 

kišenių, foka ir dainuoja, mo- 

terėles stumdydamas) : 

Kur buvęs. kur nebuvęs, 
Su tetulėms aš nežuvęs, 
Anksti ar volui, 

Visad, visad ten gera:. 

MOTERĖLĖS: 

Gert ir valgyt v ko turim, 
Tik vaikinų laukiam, žiūrim; 
Anksti ar vėlai, 
Visad, viskas mums gerai. 

( Muzika <jriečia; Maikis 
paėmęs moterėles už rankų, 
šokina). 

Anksti ar vėlai, 
\'išari, viskas mums gerai. 

Darini dirbti man nereikia, 
Soniai, liurbiai tegul veikia, 
Šiaip bus, ar taip bus. 
Maikis-Maikė vis nežus. 

(l>us daugini \ 

VJSI: 

Al Al KIS: 



Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
CLEVELAND, O. 

Gerb. M. Petrausko atsi- 
sveikinimo koncertas buvo 
sausio 24 d. Moose svetainė 
je. Be gerb. Petrausko da- 
lyvavo koncerte visa eiie 
musų stambiųjų muzikos 
meno jeigu, pp. J. Butėnas, 
J. Krasnickas. p-lė J. M. 
Baltrukoniutė ir p-nai Grei- 
čiai apkalbėti dabar keliamą 
ką, visi yra vietiniai. 

Programinė koncerto da- 
lis atlikta kuopuikiausiai. 
Publika dar niekad nebuvo 
taip užganėdinta, kaip da- 

I bar. Medžiaginė koncerto 
t dalis taipgi gerai pavyko. 

Publikos buvo apie penki 
šimtai žmonių. Vienok, man 

rodosi, galSjo buti ir dau- 
giaus publikos, atsimenant 
Clevelando lietuvių ^kaičių. 

Pertraukoje p. M. Šimo- 
nis pranešė, kad Clevelan- 
do skyriaus L. P. komitetas 
jau baigia tvarkytis ir pra- 
dės savo daroą nuo vasar;o 

firmos. Jis kvietė visus bū- 
ti prisirengusiais prie pa- 
sekmingo. užsibriežto dar- 
bo \ykinimQ. 

Koncertas pasibaigė lie- 
tuvių himnu. 

Po koncertui buvo paruos- 
ta vaknenė pas p-nus Ba- 
činskus vįsiems dalyvavu-, 
siems koncerte artistams ir 
stambesniems Clevela.ido 
veikėjams. 

Vakarienė su Jainomis 
tęsėsi iki trečios valandos 
nakties. Visur Buvęs. | 

BROOKLYN, N. Y. 
Miko Petrausko Koncertas. 

Sausio 17, 1920 iii. va- 

kare, McCadden salėje at- 
sibuvo Mijco Petrausko 

koncertas. Apart jojo, kon- 
certe dalyvavo ir keletas 
vietinių artistų, kaip tai: p- 
3jės Karužiut*s, Aušriutė, 
/Jurgeliute, ir Juo. Žiūro- 
nas (regis bostonietis). Ant 

/ programo buvo ir p-le Men- 
keliutė, bet pirmsėdis pra- 
nešė, kad nedalyvaus, del 
persalimo. Taipgi gana gerai 
sugrojo smuiku Jonas Prū- 
sei aitukas iš Waterburio* 
Conn.; dar jaunas vaikas, 

>'bet iš savo smuiko išgau- 
na gana malonius balsus. 
Pianu lydėjo žinomas pįi-Į 
nistas Čiurlionis. Dainuojant I 
p-lei Aušriutei pianu lydė- 
jo pats M. Petrauskas. 

Dailos žvilgsniu viskas ge j |rai pavyko. Kas del ger-Į 
jbiamo Petrausko, tai, ma- 

nau, nė vienas lietuvis Ame- 
rikoje nereikalauja aiškinti. 

Vienas nesmagumas bu- 
vo, — šaltis. Lauke buvo , 

gana šalta, svetainei esanti 
menkai pakui ytai netik pu^ 
likai prisiėjo j overkučius 
vyniotis, bet ir ant artistų 
(ypatingai merginų) buvo 
gai'ma pastebėti, kad ir jie 
ilto kakalio pageidaaja. 
u J. Saulius. | 

CLEVELAND, OHIO. 

Ačiu pasidarbavimui tau- 

jttininkų ir katalikų -pėtnyčios 
vakare, sausio 16 d. buvo 
sušauktas Clevelendo lietu- 
vius susirinkimas. Šio susi- 
rinkimo tikslas buvo,—pla- 
čiai aukai bėti dabar keliamą 

►Lietuvos paakofy Ameriko- 
je. Susirinkimo rengėjai ti- 
kėjosi, kad jis biis baisiai 
skaitlingas, todei ir svetai- 
nę paėmė vieną iš puikiau- 
sių — ilouoc Hali. Bet to, 
ko tikėtasi nebuvo. Atsflan- 

ke susirinkiman apie pus- 
antro šimto ypatų, žinoma, 
atėjo patys parinktieji, tu- 
rėdami užpakalyje šimtus 

pasekėjų. Buvo susirinkę 
stambesnieji tautininkai, ka 
talikai ir kiti, kuriems Lie- 
tuvos likimas brangiausias 
už viską. 

I Susirinkimo vedėju buvo 
įp. Šimonis. Atidarius susi- 
rinkimą, jis paaiškino susi- 
| rinkimo tikslą. Po to "Dir- 
vos" redaktorius K. S. Kar- 

| pajvdčius perskaitė nutarimus 
i? pereitų organizatyvio ko- 
miteto susirinkimų. Susi- 
i'inkimas vienbalsiai užgy- 
rė pirmiau nuveiktąjį darbą.1 
Potam pratarė keletą žo- 
džių Dr. J. Šimoliunas, karš- 
tai ragindamas rengtis prie 
šio darbo ir perskaitė visas 
taisykles surištas su bonųj 
pardavinėjimu, kurias pri- 
siuntė Lietuvos Finansinė 
misija. Toliau buvo išnešta 
rezoliucija reikalaujanti; 
^•ad kungreičiausia šie: ša- 
lies valdžia pripažintų Lie- 
tuvos Nepriklausomybę ir 
prisakytų visiems Lietuvos 
žemės užgrobikams išsineš- 
ti iš Lietuvos. Čia daugiau- 
sia Jouvo taikoma į ponus 
lenkus. Ant galo buvo rin- 
kimas komiteto. Pirminin- 
ku tapo išrinktas Dr. J. Ši- 
moliunas, du padėjėjai, P.1 
Mulolis ir Šimonis, pirmu 
raštininku p-ni O. Michelich 
(Žvingilutė), pagelb.: K. S. 
Karpavičius ir Pogeželskis; 
kasininku — S. Zaborskis; 
kasos globėjais — L. P. Bal 
trukonis ir A. B. Baltruše- 
vičius. Taip-pat paliko iš- 
rinkti iš penkių intekmingų 
ypatų komisija prirengimui 
priėmimo Lietuvos Finansi- 
nės Misijos, jai atsilankius 
CleVelandan. Dalyvavę*, j 

IŠ AMERiKOS LIETUVIŲ 
TAUTINES TARYBOS 

RASTINĖS. 

Posėdis Sausio 20: Praneši- 
mai Tarybon: 1) Pereitos sa- 

vaitės pilnas Tarybas posėdis 
neįvyko, kadangi daugelis Ta- 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BAfCGENAS 
Teisingos Kainos. 

džganedinima* gvarantuotas 
Vyrų ir vaikinę Bluatl ir overkotal, padaryti aut orderio, bet neatimti 
laiku, vžllaustų stalių ir konservatyvioj modelių $20.00 iki 446.00 
Vyrų ir jaunų vaikinų i»iutai ir overkotal nuo $15.00 iki $28.50. 
VyrlSkos kelings $3.00 ir augščlau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir aiigšfiiau 
c*frklte sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatSJo. 
Mes turime daug Mek apdėv/jty siutų ir overkoty nuo $3.50 ir augšfilan 
PuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšCiau. 
Krautuvo atdara kaB vakarą iki 9. NedSlIomls iki 6 vai. po pl*tu. 
Subatomia Iki 10 valandai vakaro.Infitei^ta 1302 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STRĘE"» 

Gal jus broliai nesuprantate, ką,reiškia 

Lithuanian-AmericM Information Bureau 
Norime jurfis tą išaiškinti , 

1, lsgavimas pasportų Lietuvon. 
2, Išga-v imas pasily^inimų su šios šaJie-f valdžia prieš važiavimą 
3, Siunčiame pinigus Lietuvon, 
4, Parduodame laivakortes ant visų laivų, 
5, Suvedame rokundas uždarbčs -del (Income Tax), 
6, Išpildome Incorrifc Tax <l>lankas, 
7, Išjieškome permokėtas Income Tax, nutrau'kas nuo algų, 
8, Padarome visokius Legailiškus dokumentus, 
9, Kolektuojame senas skolas, 
10, .KAREIVIAMS 

Išaiškiname naujus valdžios įstatymus apie. Insurance 
Palikusią algą su Valdžia padedame atgauti. 

Liberty Bondsus jusų surandame. 
11, IXSURAXCE, 

Ant automobilių nuo ugnies, vagių ir nelaimes, 
ant žmonių sveikatos ir nelaimės. 

nuo ugnies ir nuo sudąuzimo stiklo, 

liitinanian-American Information Bureau 
Vladas J. Norkus, Vedėjas 

TEL. liOULEVARD 4899. .M 14 S. 11ALSTED ST. 

frybos narių dalyvavo L. A. 
B-vės šeriniiikų susivažiavi- 
me. 2) Telegramas nuo Išpil- 
domojo Komiteto reikaluose 
Militares Misijps finansinių' 

reikalų padavadijimo. 3 ) Ame 
rikos Lietuvių pasiuntines Tai 
ki'is Konferencijos Delegaci- 
joj!, p- B. K. liaflu'tis, prisiun- 
čia daln iš Paryžiaus raštu ra- 

portą paviršutiniuos dalykuos. 
I Platesnį raportu visuomenei 
žada neužilgo prisiųsti jau iš 
Kauno, kur išvažiavo Gruo- 
džio 23, nes tenai jisai tapo Lie 
t u vos Valdžias pašauktas dar- 
buotis prie Amerikos komisijo-; 
nieiriaus, p. Gade. 4) Išpildo- 
masis, Komitetas pi\iiuno*<t 
nuor!aršus iš re])likos Lietuvos \ 
Delegacijos Taikos Konferen-į 
cijįjfli cleilei tūluose. musų laikraš 
čiuose skelbtųjų insinuacijų ant 

p. Naruševičiaus ir kitų, kurie 
raštai jau tapo musų spaudoje 
paskelbti. 5) Keturių Tautų 
Lygiai praneša per musų atstovą 
p. Jankauską apie nutarimą ai; 
kinti Amerikos valdžiai ir vi- 
suomenei, kaip pavojinga pa- 
saulio, ypač Europos ramybe:, 
bus ketinamoji teikti paskola 
Lenkams, kurie su kardu ir 
ugnimi dabar švaistosi po Lie- 
tuvį, Ukrainą ir Baltarusiją. 
6) New Vorko Viešajame Kny 
gyne įvyko paskrita apie Lie- 
tuvą, kurią surengė miesto ko- 
legij-at, ir kurią išpildė p. Jan- 
kauskas. 7) Lietuvos Užsienio 
Ministerija pareikalavo užprev 
nųmeruiOti šiuos Anicirikos lai- 
kraščius: N. V. Times, Litera- 
ry Digest, Current JHlislory ir 
ReTriew of Re vi e \v s. 

Nutarimai: 1) Užgirta Iš- 
pil-dbmojo Komiteto rekomen- 
duotoji įmonė — Lietuvos Mi- 
litarės Misijos finansų klausi- 
•no reagavimo įmonė. 2) Ame- 
rikos Lietuvių ats'tovo'į Lietu- 
vos Steigiamąjį Seimą, p. Ba- 
lučio, palaikymu klausimas iš-i 
rišta tam tikru nutarimu. 3) Pa 
ruošti Suv. Valstijų Kongresui 
rezoliuciją, protestuojančią 
prieš rėmimą Lenkų vedamos 
smaugimo politikos. 4) Atsi- 
busiančias žydų kongresan už- 
girta pasiųsti tam tikrą pasiun- 
tinį su informacijos reikalais. 

/. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tainybos SčfkneRorius, 120 
Grand St. Brooklyn, N. Y. 

Kada Amerika Praktikavo 
Ka Leninas Skelbia 

N 
% 
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Trįs šiintai metų atgal Kapitonas John Smith ir govieda vyrų ir moterų atėjo į Ameriką. 
Pasakė: Sistema valdymosi draugijos Europoje yra netikusi. Neturėtų buti parsisamdančių nė samdytojų kliasų. Algos turėtų buti prašalintos. Neturi buti uždarbio nė "kapitalo" nė "darbo". —emė, maistas, apdaras ir visi produktai turi priklausyti žmonėms. Ką vienas žmogus pagamina, tas prigulėtų visiems. 

Jie apsigyveno kur dabar yra Virginijos Valstija. Jie sutvarkė viską ant tokios papėdės, kad savas- * 

tis ir viskas ką jie pagamina butų vaisiumi visiems lygiai priklausoma. Jie gyveno tankiose giriose, iš ku- rių tai statė sau triobėsius, maitinosi vaisiais ir pamedžiotais žvėrimi. Ant derlingos žemės turėjo ganėti- nai maisto. 

Jie būdavo sako: "Mes pasiekėm tobulumo laipsnį ir kaipo komunistai ideališkai gyvenam". 
rr- įį| .t r. » « 
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I 

Bet nepoilgam dalykai pradėjo eiti blogyn, nekurie iš 
gyventojų'"buvo tinginiai ir neatsakanti. Jie pasakė: "Mes 
turini dali prie maisto, drapanų ir stubų. Mes galim turėti 
visko, kas '.reikalinga. Kuomet yra pagamyta, tai k?m man 
dirbti". 

Kiti buvo darbštus, sąjco: "kam mums dirbti del kitų?" 
Nepoilgam, visi priėėjo prie panykos ir bado. Kapitonas 

Smith apšaukė save diktatorium ir išleido proklemaciją: "Jvas 
nedirbta, tas ir nevalgo''. 

v 

Bet kuomet žmonės pamiršo išbadėjimą, tinginiai ir vėl 
tykojosi iš darbščiųjų triūso, užėjo ir vėl kitas badmetis. 

Ponas Thomas Dale, kolonijos naujas vadas, sutiko, ka.i 
žemė butų padalinta proporeionaliai po tris akrus kožnam. 
tomis išlygomis, kad kiekvienas gale metų turėjo atiduoti po pustrečios 'bačkos kornų j valstybės iždą. 

Šitoks padalinimas žemės j privačią rankas nuosavybės 
užbaigė badmečius. Žmonės'' buvo patenkinti tuomi, bet kiek- 
vienas buvo priverstas sau maistą pagaminti savo darbu. 

Darbštus ir teisingas žmogus, trokštantis ką atsiekti sau 
ir savo šeimynai geresnį gyvenimą, ką uždirba tą ir turėjo. 
Tinginiai turėjo badu dvėsti arba dirbti. 

Komunizmas buvo bandomas ir Naujosios Anglijos ko- 
lonijose pradžioje. Tų laikų užrašuose randame gana idaug 
nesąmonių buta, kad pavyzdžiui tvirti ir jauni vyrai buvo 
priverčiami uždirbti netik savo pragycnimui, bet turėjo už- 
laikyti kitų pačias su vaikais. 

Pažangumas ir pasitenkinimas įvyko tik nuo tada. kuo- 
met Gubernatorius Bradford pavedė dali žemės taip, kad jo 
ilžrašai. sako: "Kiekvienas pasidarė taupus, daugiau kornų 
'buvo užauginta negu pirmiau". 

Ką pirmieji ateiviai Amerikon darė, tai niekas su touonfi 
nesiskaito, tai bereikalingas laiko aikvojimas. Dabar ta pati 
istorija'pradėjo kartotis Rusijoje, Žmonių nuosavybė, — tai 
yra Bolševikų siekinys, tas pats tikslas Bolševikų ir Suvie- 
nytose Valstijose. r 

Kaip puolė Naujoje Anglijoje, kaip puolė Vengrijoje, 
taip»puls ir Rusijoje, 

Bet gal jųs pasakysite", kad tas atsitiko 300 metu tam 
atgal. 

Taip, tas ir "prives polševikus ir 1. \Y. W, pasekėjus ir 
komunistus prie puolimo, Praeityje visuomeniškoji nuosa- 
vybė buvo išbandyta visokiais budais. Šimtai buvo visokiu 
nesusipratimų, tarp mažos sauja.lės, o šiandien milijonai \ra 
'intraukti. Tuo m laik drapana, maistas'ir kitos gyvenimo 
reikmenys tiko kiekvienam, o šiandien kas kita. 

« > 

Šiandien kožnas reikalauja daugiau negu turėti peili, > 

kirvį, šautuvą, prie savo darbo. Šiandien viena žmonių grupė 
jturi pagaminti kitai grupei maistą, drapaną ir kita* gyvenimo 
reikmenis. Miestų gyventojai tuojaus imtų badu mirti, jeigu 
sustotų' transportaciia iš kaimų su maistu. ^ 

" Priežastis komunizmo puolimo, tai toji. tai pati iramta 

priverčia. 
J 1 

Tas surasta, kad j vedus tokią tv arką, kud kiekvienas 
vyras ir moteris artymą' mylįs, kurs mano, kad jo kaimynas 
yra visuomeniška nuosa'vjbė pirmiau negn ii>; pamislvs pats 
apie save, tai jau užtenki, nereikia j ieškoti nė tinginių, nė 

neteisingų pasielgimų. \ 

Rusijos Sovietų instatai sako: -'Tas tegul nevalgo, kurs 
nedirba". 

Leninas dabar neišduoda kortelės tam, kurs nedirba, -u 

kurią gaunamas maistas. 

Bet taį neviskas. 

Leninas įvedė 'kapitalistišką" tvarką Valstybes dirbtu- 
vėse : vieniems mokama daugiau, kitiems mažiam, ipagal dar- 
bininko 'gabumą; ekspertai, kurie prižiūri dirbtuves ir kurie 
daugiau -pagamina, dirbinių, gauna brangiau, negu darbinin- 
kas kad gauna čion Amerikoje. 

Ta i, p tai vadai seniau čion Amerikoje bando komunizmą, 
taip Leninais pamatė, kad yra reikalinga padalyti darbas kiek- 
vienam, kad dirbdamas turėtų progą ką norint pagaminti sau. 

Jo ingyvendinamas principas išdirby stėje tas, kuri jis 
per porą metų su pasišventimu griovė. 

t 

The Tnter-racial Counci! 
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MIKO PETRAUSKO 
ATSISVEIKINIMO 

KONCERTAS. 

Šiandien, vakare, Central 
Music Hali, oi—66 Van 
Buren St., atsibus senai vi- 
sų chicagiecių laukiamas 
kcmp. Miko Petrausko atsi- 
sveikinimo koncertas. Tai 

bus, gal, turiningiausias ir 
gražiausias iš visų kada- 
nors atsibuvusių šiame mie- 
ste lietuviškų koncertų. 

Žemiau paduodame iš- 
trauką iš Miko Petrausko 
koncerto programo, sausio 
28 d., 1920 m. 

Mikas Petrauskas sudai- 
nuos "Motiną" Griego, ari-j 
ją iš opr. "Don Giovanni"—| 
labai techniškas dalykas —j 
Mozarto;; baladą "Kalvis" j ir "pudens Lapai"—abu da-1 
lykai techniški ir dramati-1 
zuoti,—priguli plunksnai pa-j 
ties Petrausko; tautų liau-, 
<*:es dainas; kuju koncerto 
bus duetas iš "Eglės, Žalčių 
Karalienės," kuri dainuos 
Ona Pocienė ir Mikas Pet- 
rauskas. 

Bus išpildyti veikalai Šim. 
kaus, Petrausko, Č?iknv-; 

skio, Godard'o, Rubinštęino 
ir kitų žymių kompozitorių. 

Koncerte dalyvaus kom. 
St. Šimkus, prof. Pocius su 

j savo žmona, artistė M. Ra- 
kauskaitė ir tt. 

PASKOLA LIETUVAI 
JAU PRASIDĖJO. 

Panedėlyįj. sausio 26 d. 
\Vodmano sviet. Įvyko susirin- 
kimas Susivienijimo Piridge* 
| .>rto T draugysčių. Svarbiau- 
sias draugijų atstovų tikslas— 
sutverti veitir.es kolonijos sto- 

ti- ir išrinkti komitetus vary- 
mui rfr.rbo pardavinėjime Lie- 
tuvos P>onų. 

Komitetai! tapo išrinkti se- 

kantis: 
Pirmininku—Jonas Martin- 

kus — 3324 S. 1 lalsted St- 
Iždininku— F. M. Šatkaus- 

kas — 3423 S. Halsted St. 
T Raštininku—J. J. Pupau- 

skas — 903 \\*. 33rd St. 
Ii Rašt. — M. K. Šilis — 

3253 S. Morgan S t. 
Pavesta išrinktai valdybai 

suorganizuoti visas štabas par- 
davėju, ir visi kiti reikalingi 
dalykai, kad kuopas-sdaningiau- 
siai butų atliekamas Lietuvos 

EXTRA! KXTRA! 
Visiems žinoti, kad Jaunų V"yru laiptiniu Draugiškas ir 

Pasai, os Kl'ubas, rengia 'didelį 

Koncertą, Prabalbas ir Baliij 
\ KDI.LK )J F.. VASARIO— FEBRUARY f DIEN'A, 1920 m. 

M. MELDA2IO S Y ET, 2242 \V. 231-rl Pilace 
Durjs atsidarys 5 .-30 vai. Pradžia 6:30 vai. Inžanga 35c yp, 
Kviečiame be skirtumo jaunus ir senus atsilankyti, nes galėsi- 
te išgirsti daug ko naudingo. Programą išpildys gabus Chicagos 
dainininkai. Dainuos Chicagos Liet. Komunistų V yrų Choras, 
Sietyno M, C soras ir komunistų "'Pirmyn" mišrus Choras. Kal- 
bės 1.. Geležėlė temoje: "Ką .veikia Komunistai ir už ką jie 
yra persekiojamiir kiti pamarginiraai. Kviečiame vi us, o 
tikrai busite užganėdinti. KOMITETAS. 

M ADOMAS A. KARAU AUS. 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai Ubai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilveli* 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas. 
Kraujo, Ji l:stų, Nervų ir abeliia* sjėkų cusMjimai 
viso kūno, lr buvau nustojo vilties, kad begyven- 
siu. Visur jiejkojau ?ir pagelbos. nesigailėjau viloje 
Amerikoj ir ui rūbelių. bet niekur negavau tavo 
svf ftratal pf.getbos. 

hnt kada parcikslavau Salutaras vaistų, Cltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatcn*, Inlntų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigiuti, atiprėt. gerai dirbt. Kraujai 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. lukštai atsigavo. 
Reumatizmas jranyUo, uiiigllai neUsfadė po krūtine. 
Vidurių rėžimas išnyk* pa užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 ?^7icslų išgerdavau ka* savaitė po buteli Sa- 

luta/as, uit Ma, ir po 3 min. paveiksle pama čiati tok) skirtumu kaip tarp dienos ir naktie*. Da- bar janciuo* smagiai ir esu linksma* ir 100C sykių dčknju 
Salutaus myli3tg geradt.'Utei ir linkiu ri-sierna cavo draugams ir pažįstamiem* 
•u tolusis /at įtikimai* patariu nuoilrdiia? kreiptis prie Salutarasj 

SALUTARA9 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENA8. Prof 
1707 So. Halsted St., Phons Cana 6417 Chlcago, Illinois 

n 

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti- I 
učje, Intlucnzos, pasirodymo ženklai. 

fUtink govkle ir krutinę su 

PAIKEKPELLERIB 
if pri.iengk kratine vilnonę materija. | 
Ndapsilcisk taip, ka«l tavo pagautas Sai- j 
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
iuflueiizn ir i kitokias pavojingas ligas. 

Nusipirk. SUndiem sau pavankiaasi 
oje aptiekoje Pain-Efxp«lterio. 85e. ir 
05c. butelis. 

Tikrieji turi muro vaizbaženkli 
1 & IKARĄ ^ 

Nepriimk kitokiu pamainymu avba 
pamėgdžiojimu. 

F. »" D. RICHTER č> CO. * 

326-330 Broadw&y New York j 

Miko Petrausko Koncertas 
I 01 ~1 g i C 1J' R Į11 tc?'' 
j vyks Ser edoj, 

SAUSIOJAN U A RY 28-tą d., 1920 m. 

CENTRAL MUSIC HALL 
64-66 East Van Buren St 

prie Wabash Ave. 

Pradžia 8:15 valanda vakare* 

Apart paties' kompozitoriaus Miko 
Petrausko, programe dalyvaus žymiausios 
Chicagos lietuvių spėkos. 

Tikietai gaunami "Lietuvos" ofise, 
"Naujienų" ofice, Universal State Banke., 
ir pas "Birutės" valdybą. 

Laisvės Paskolas darbas. 
l'tarninkc, t. y- sausio 27 d.. 

11 :30 vai. prieš piet, prasidėjo 
formališkas veikimas pardavi- 
nėjime Bonu. Bridgepofto sto- 

ties valdyba savo posėdyje pa- 
skirstė sekančias vietas Bonų 

i pardavinėjimui: 
11. "Lietuvos" administracija— 

3253 S. Morgan St. 
2. l'niversal State Bank — 

3252 S- I lalsted St. 
3. K M. Šatkauskas — 3423 

S. 1 lalstied St. 
4. J. Alartinkus — 3324 So- 

Halsted Street. 
Aukščiau minėtose vietose 

visuomet galima nusipirkti Lie 
11 u vos Paskolos Bonus. Jei kam 
! neįprantama, ar kas neaišku, 
tai malonėkite kreipties infor- 

jmaciiu i minėtas vietas, 

j Ingali'.ti Bonu pardavėjai, 
'kurie lankysis kaip biznio vie- 
1 tose, taip ir priva'tiškuose na- 

muose. yra sekantjs: 
F. P»akutis — 2603 \Y. 69th 

j St- J. Dagilis — 3431 So. 
j Krmrald Ąvenue. K. 
Šatkauskienė — 3432 S. ilal- 
sted St. T- Jonulis — 037 \Y. 
34 Pi. J. daubas — 3044 S. 

j l'nion A ve. M. Tamuliunas— 
13247 Emerak! A ve. B- But- 
kus — 840 W. 33 St. Pia 
Martinkiene — 3324 S. Hal- 
sted St. — Stasys Valančius— 
l'niversal State Bank. 

(ieva Pradžia. 

Vos tik komitetas spėjo su-i 
sitvarkvti, kaip vienas "tūzas" 
paleido savo šuvius: — tai Ju- 
lius Kirdulis iš Cicero — ji> 
paklojo grynais pinigais $600 
ctalariu- Tuoj pribuvo ir S. 
Kvietka su Dėdės Šamo bond- 
sais į pagelbą Rieduliui. — Sa 
ko — tai šūviai Vilniaus pa- 
liuosaviniui. 

Vientaučiai, visi sutartyje 
stokime Lietuvos ir Vilniaus 
pa 1 i u ūsuotoj ų eilėsn a. 

"ŽEMAITĖS PORTRETAS 
CHICAGOS DALININKU 

PARODOJE. 

Šiandien, Chicagos mu- 

ziejuje (Art Institute), vi- 
durmiestyje, prie Adams ir 
Michigan gatvių, atsidaro 
Chicagos Dailininkų plastiš 
kos dailės paroda. x 

Šioje.parodoje tarp dauge 
lio amerikiečių dailininkų 
dalyvauja ir lietuvių daili- 
ninkas Jonas Šileika su ra- 

šytojos "Žemaitės" portre- 
tu, kurį pereitą pavasarį 
dailininkas Šileika buvo nu 

piešęs. Paskutinėmis die- 
nomis gerbiamos rašytojos 

į "Žemaitės" portretas tik-ką 
sugryžo iš rytinu valstijų, 
kur sulyg užmanymo New 
York'a Universiteto ir po 
priežiūra Amerikos Daili- 
ninkų Federacijos buvo Įs- 
istatytas kelių miestų paro- 
dose. 

Pereitą rudenyj Chicagos 
j Ali-American parodoje "že- 
maitėj' portretas gal ne vi- 
siems mūsų viengenčiams 
buvo prieinamas pa- 
matyti iš priežasties augš- 
tos įžangos, taigi dabar yra 

proga kiekvienam jį pama- 
tyti veltui, kadangi Chica- 
gos Dailės Muzejus (Art 
Institute) nedėldieniais, se- 

jredomis ir subatomis įlei- 
džia publiką veltui, kitomis 
dienomis reikia mokėti nuo 

ypatos po 25 centus įžangos, 
šiokiomis dienomis muzie- 
jus atidaras nuo 9-tos vai. 
iš ryto iki 5-tos vai. po pie- 
tų; nedėldieniais nuo 1-mos 
vai. vidurdienio iki 6-tai vai. 
vakaro. Chicagos Dailinin- 
kų 'paroda tęsis nuo 29-tos 
dienos sausio iki 3-čios die- 
nos kovo mėnesio. 

Butų labai prakilnu, jei 
kokia lietuvių draugija Chi- 
cagoje, — art t kelios sutar- 
tyje, — nupirktų tą gražų 
musų rašytojos žemaitės 
portretą ir padovanotų jį 
Tautiniam Lietuvos muzie- 

jui, — juomi galėtų pasige- 
rėti visa lietuvių tauta. Prieg 
tam, per dešimtmečių eiles 

paveikslų žiūrėtojai minėtų 
tos draugijos (ar draugijų) 
vardą, kuri suteikė tą' dova- 

ną muziejui, — Juk butų 
labai skaudu, jei tas dailės 

tvarinys patektų į svetimtau 

čių rankas. 
Tegul Chicagos draugijos 

viešai pasirodo, kad jos rū- 

pinasi lietuvių daile, — te-J 
gul jos parodo pavyzdį iš- 

pirkime dailės „varinių... 
N 

į geležiniai t a vorai 
TRPENTAS 

Parsiduoda geležiniai tavo- 

rai ir pelitas iš priežasties kad 
savininkas turi kraustilis grei- 
tai. Gera proga norinčiam eiti 
i panašu biznį. Klauskite, 
"Lietuvos" ofise 

3253 So. Morgan St. 

I TEVYNE. 
c *- 

Geriausia dovana savo giminė- 
mis laikraštis "Amerikos Ūki- 
ninkas". Jo niekur neužlaiko 
ant rubežiaus, nes yra be.pa.rty- 
viškas, tik It.šo apie ukininkys- 
ie. Amerikoj ant metu $1.00; 
j Tėvynę $1.25. Broli ir sesuo, 
tau tas dolaris niekas, o tavo 

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

"Amen! •:os Ūkininkas", 
Box 96 Hart, Michigan. 

LIETUVĄ 
$7. 00. 

Income Tax 
Taksos nuo uždarbio. 

!Jas reikia tuojaus mokėti 
ji apie jas tuojaus reikia iš 

pildyti tam tilrras blankas. 
Apsisaugok, kad nepakliū- 

tum po bausme. 
Apsaugok savo ki.šenių ir 

žiūrėk, kad neužmokčtum 
taksų perdauk kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau 

Vedėjas p. VLADAS NOR- 
KUS yra gul-but vienuti- 
nis lietuvis Chicagoje, ku 
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriuki akius kas- 
link taksų nuo u.cdarbio 
(income tax), kaip tik lai 
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak- 

sų reikale. 
Biznieriai ir visi, kam tik 

reikia mokėti taksas, tuo- 

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

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, 111. 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Nania, Farnia, Lotą ar 

kokią Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 

Teipgi jei nori pirkti Naaną, 
Lotą, Farmą ar kokią Bizni, 

męs turime daugybę gerų 3?>ar- 

geiui visuose kraštuose Ameri- 

kos, Chiragioj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper-j 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Ra£yk, 

Liberty Realty Compahv 
3416 S. Walla1e Street 

Chicago, J11. 
j 

GROSERNE IR BUČERNE. 

Parsiduoda bučerne ir ęroser- 

ne, laibai geroj vi-eto, puiki pro- 
ga lietuviui, nes šioji apylinkė 
apgyventa lietuviais. Atsišau- 
kite pas savininko: 

Ludvik Grudzki, 
1857 Nbrtli Ave., 

Reikia Pališerių ir Pagelbi-i 
ninku, prie remu darbo. Atsi-' 
šaukike pas Mueller Bros. 

2641 \Vest Polk St., 

REIKALAUJAMA "FOUNDRY WORKERS,, — 50. 

PASTOVUS DARBAS. TAIPGI REIKALAUJAME LE- 

BERIU IR KITOKIU FOUNDRES DARBININKU. 
i 

KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HAP.RISON STREET. 

REIKALAUJAME 50 "GREY IRON MOLDSiMU", 
DIRBTI ANT "FLOOR" IR "BENCH". DIOELIS Už- 

MOKESTIS. NERA NESMAGUMU. PASTOVUS DAR- 

BAS — 6 DIENOS SAVAITEJE. UŽMOKESTIS KAS 

SUBATA. KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

BOTsIIDS 
CASH Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja 

verte, ir Laisvi Bonlsus pilna p'nigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite į j q SACKHEIM & CO 

1335 MILAVAUKEE AVENŲE, 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

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

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

'003—3009 SO.„HAXiSTED STREET CtfICAGO, ILL. 

Persikėle iš 
1652 W. VAN BUREN 

STREET 
i 

1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Ave. 
Jis yi'a ofise nuo 10 ry- 
to iki 8 va!, vakaro. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs Eydytojas. cIiirurKas ir akušrris. 
Gydo aštria* ir ehrofiiškas lipas vyrų, mo- 
terį? ir vaiky, pagal naujausias metodas. 
X l(ay ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli I'isk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir C—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. 1IALSTED CTHEET 
Valandos: S—9 ryto tiktai 

Tcleplione Yards 1532 

DR. J. KŪLIS' 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gytlo limpančia*, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

3259 S. IIALSTED ST.. CIIICAGO 

John Kuchinskas 
LAVvYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Tclephoue Centpfil ilCSl 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki I i>o piety 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lota ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgtčių, ant 
lengvu sąlygų. 
Weat Side Ofisas atdaras vaka- 

rais' nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Stiiio r.an- 
kos. 2201 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. * Tel. Canal 2552 

Pra lėk Naujus Metus su tobulu akių regė- 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per visus 
metus, kas tau gnli Imti naudinga. Toliregystė 
prajalinama. Pasitarkite su manim prieį ei- 
nant '«ur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalins akių jr 
galvos skaudėjimus trumparegyste ^rba toli- 

rejrystS prajalinama, pasitarkite su manimi. 

JOHN ŠMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

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

3-cios lubos, virš Platt'o atliekos. Tėmy 
kite j mano paras?! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 <"*1. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vaj. ryto iki 12 vai. dienos. 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS' 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 0 

.•vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

i DR, VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
# 

Specialistas' 
I Palengvfs akių j tempimą, kas yra prie 
žaatimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančiu ir 

užaugusus karščių akių krtivos akis 
katarakto, nęmiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintin mažiausias klaidos, Speciale 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus. 

! Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vale. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro storo 
Kampas Ashbud Ave. Tel. Drover 9660 

REIKIA LEBERIU 
4# 

i faundry. Pastovus darbas. 
Atsišaukite Employment 

Office., 
LINK BELT & CO. 

39th & Ste\vart Ave. 

DR. I. E. MAKAR 
r.i KTtr\ is 

GYDYTOJAS H CHIRURGAS 
Hosclando: 1 <>000 Mlchigan Avo 

Telefonas i'iiUmnti 342 ir »'l.SO 
Cliic. oHoiis: 451o R. Wood St 
Tik Krtvovco vale, r-.o 3 :.1fl iki 7 

IVlefonas YardB 72:] 

n.rv.c- r.v.p.: r,222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentist&s 

Valandos: 9:30 iki 12: 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAYITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

Phono Yards 2544 

DR. S. NAiKELIS 
LIETI'VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vieta "252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
Tov.t. of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

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

l'honcs: VnrtU 155—55! 
Rcsidcncc l'honc Drovcr "81 

;F.Ą. JOZAPA1TIS, R.Ph. 
1 DRUG STORE APTIEKA 

Pildome visokius receptus 
[SG«1 s. HALSTED ST. CHICAGO 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 22pl 22nd Streot i 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal t>222 

Vai: 1 iki--6 ir 7 iki 9 vak. 
Gyvenimo vipta: 3114 \\*. 42nd St. 

rėlefonas McKinley 49SS 
Valandos iki 10 ryto. 

( T i-teplione Varrts 3654, AKUSERKAij 
Mrs. A. 

Michniewich 
liaigusi Akušerijos ko- 
ledija; ilgai piaktika- 
vusi Peunsilvttjijos 
hospitalėse, Pavektnin' 
gti patarnauja prie 
gimdymo, Duoila 101I1 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 1 

5113 S Halsted St. 
(ant antrų lubų) 
CIIICA'iO, 1LL. 

Nuo 6 iki 9 rvto ir 
i i\ 110 o Iki V ryto r / iki vclai vakaro t 

Telfephone Lroyer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedčidieniais payal ?uta rimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvčs 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Namo 
Vai: H il:i 12 ryto ir 2 iki 0 vakaro 
1739 S. HALSTED ST CHICAGf 

DR. JOHN v ORPf 
gydytojas:.- * ^rga^j 

16o7 AA'. Glnia ir k:i darshfici^ 
Vai.: iki 9; ir 3 ik* 8 

Telefonas Pr 1C7 

Or. G. M. G aser j 
TELEFONAS YARDS 687 

3149 S. MORGAN ST. U.-rtė 32ros 
Specialistas Motcruik;. Vyiiškų ! 

ir Chronišku Liyą 
Valandos: 9—10, U—_» įh> pietų 

6—8 vak, Ncdii. '—J. '• 

Praktikuoja jau 23 metai Ą 

r DR. M. T. ST~ US 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRUi?wA* 
Ofias: 1.757 W. 47 St. JJoulo'ard 1 
lOfiso vai.: 10 ryte, iki i jjq pjaL. ir <»:.» 1 
I iki 8:30 vak. Nrd#!, 9 iki 12 di»na 
Kamai: 2'jH W. 43 SL McKlnley 263 
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