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Talkininkai paliko lenkus ka- 
bunčius ore. 

Olandija neišduosianti buvusio kaizerio 

Vokietija prašTpas Olandija 
TALKININKAI PALIKO 
LENKUS KABANČIUS 

ORE. 

.Varsava, sausio 10 d. — 

Lenkija, pasilikusi viena ko- 
voti prieš bolševikus, su ne- 

kantrumu laukia nurodymų 
iš Paryžiaus kaslink to, ką 
talkininkai daris su rusais. 

Iki laiko nukėlimo bloka- 
das nuo bolševikų Lenkijoje 
buvo didelis susirūpinimas 
tuo, kad bolševikai tuojaus 
įadaris smarkų puolimą ant 
Lenkijos, panaudodami ka- 

riuomenę sumušusią Deniki- 
ną ir jtfs paimtą medžiagą. 

Lenkų slaptieji agentai, 
atvykusieji į Varšavą iš 

Maskvos, tvirtina, kad so- 

vietinė valdžia turi pilnai 
surengusi pienus puolimui 
ant Lenkijos vasario mėne- 

syj. Plenub girdi sudarę vo- 

kiečių štabo aficierlai, kurie 
vedą Raudonąją armiją 
Trockiui. 

Lenkų agentai sako, kad 
/ tarp Berlino ir Maskvos ve- 

į dama ištisa orinė tarnyba ir 
vokiečių aficieriai mažne 
kasdien skraido i ten ir at- 

gal. Daugybė techniškai iš- 

lavintų prūsų aficierių oru 
• Ui* 

[pripažįsta jokia konstituci- 
ja, jokie įstatymai, ar sutar- 
Įtys kas del išdavimo. 

Kas del laukiamo parei- 
kalavimo išduoti Vokietijos 
valdinius teismui už jų at- 

|liktus darbus karės metu jis 
užreiškė, jog jis žino, kad 
visuomenės sentimentas 
kiekvienoj šalyj yra priešin- 
gas tokiam reikalavimui. Jo 
nuomone talkininkų diplo- 
matai galėtų išrišti tą klausi- 
mą palikdami pasaulį ra- 

mybėje. 

VOKIETIJA PRAŠO PAS' 
OLANDIJĄ PASKOLINTI' 

$80,000,000. 

Berlinas, sausio 20 d. — 

Zeitung Am. Mittag sako, 
kad tarybos su Olandija rei- 
kale paskolinimo Vokietijai 
200,000,000 rilderių (nor- 
malė vertė $80,000,000) bus' 
tuojaus užbaigtos. Ič šitos' 
sumos .140,000,000 gilderių1 
bus nupirkimui nedarytų: 
produktų, o likusi dalis bus j 
suvaitota nupirkimui mais-. 
tų. Kreditas įsteigtas dešim-; 
čiai metų. Į 

BOLŠEVIKAI SIBIRE 
EINA TOLIAU. 

Paryžius, sausio 20 d. — 

Bolševikų kareivijos Sibire' 
nuo Krasnojarsko į vakarus 
užima visą plotą, iš kur jos) 
išvarė adm. Zolčako pajie- 
gas, — kaip vėliausios cia 
atėjusios žinios skelbia. Kol- j 
čako būriai traukias4 į rytus. 
Nesenai įsteigta "revoliucio- 
nierių socialistų vakLia Ir-] 
kutske, sakoma, yra labai j 
silpna, kadangi ją smagiai j 
nusilpninęs gen. Semenovas,, 
kurį remia paskutiniai Kol-! 
čako kariumenės likučiai, j 

Londonas, sausio 20 d.— į 
Anglų francuzų ir japonų! 
diplomatinės žinybos kaip 
pranešama Daily Mail Char- 
bino korespondentas pri- 
buvo Charbinan, Manžuri- 
joje iš Čitos, Sibire. 

Korespondentas sako, kad 
visi jie mano, jog negalima 
bus atsteigti tofcos valdžios, 
kokia buvo kolčakinė, kur| 
nebūk į vakarus nuo Man-j 
žurijos. 

Gen. Semenovo pajiegų! 
žiaurumas, — priduria ko-, 
respondentas, — sukėlė i 
prieš jį visą UbaikalĮ, j 
kur visos klesos yra pasiren-! 
gę priimti socialistų, ar net j 
ir bolševikų valdžią. Japo-, 
nai, ilgą laiką rėmusieji Se-į 
menovą, taipgi įširdę ant; 
jo; jie neįstengia palaikyti i 
gelžkėlį be milžiniškų su-j 
stiprinimų. 1 

nuvykę iUitarvvun n gv,»v>JvA 

perorganizuoti ! Raudonąją 
armiją, kadangi Trockis ma 

tąs, jog jam reikės geresnių 
kareivių sumušimui lenkų, 
negu tie, kuriuos pis panau- 
dojo prieš Denikiną, Kolea- 

ką ir Judeničą. 
Lenkų didysis štabas la- 

bai susirupinęs tuo, kad bol- 
ševikai paėmė ginklus, amu- 

niciją, kulkasvaidžius ir ero 

planus nuo Denikino, ir ma- 

to, kad Raudonoji armija 
aprūpinta kubilinėmis ir 
orlaivais, bus pavojingu 
priešu lenkams, kurių fron- 
tas įlinkęs į sovietinę Rusi- 

ja 
Visi lenkų sėdyboje prisi-1 

rengimai puolimui apie pa- 
vasarį ant Maskvos ir Pet-, 
rogrado tapo užmesti atėjus 
žinioms, kad "didžioji tre-, 

jybė" nukėlė blokadą nuo 

Rusijos. 

OLANDIJA NEIŠDUO- 
SIANTI BUVUSIO 

KAIZERIO. 

Paryžius, sausio 20 d. — 

Vokiečių vyriausias atsto- 
vas čia, Kurt von Lersner 
šiandien išreiškė nuomonę, 

^ kad talkininkų pastangos iš- j 
gauti buvusį kaizerį Vilių iš 
Olandijos busią bergždžios. 
Jis mano, kad Olandijos vai 
džia niekuomet nesutiksian- 
ti išduoti jį teismui pagal 
toki apkaltinimą, kuris ne-' 

A1 rijos governoras stoja 
už jos savivaldybę. 

i 

Londonas, sausio 20 d.— 
Vieegrovis French, Airijos 
governoras, kaip Pall Mali 
Gazette laikraščio dubliniš- 
kis korespondentas sako, yra 
įsitikinęs, jog geriausia bus 
davus Airijai kuopilniausią 
savivaldybę sutaikomą su 

imperijos augštesniškumu. 

ANGLIJAI TRŪKSTA 
KAREIVIŲ. 

Negali pasiųsti 25,000 ple- 
biscito sritysna. 

Paryžius, sausio 20 d. — 

Maršalas Foch šiandien pra 
nešė augščiausiai tarybai, 
kad Anglija pranešė jam, 
jog ji negalinti pasiųsti pri- 
puolama jai skaičiaus ka- 
reivių, — 25,000 vyrų ple- 
biscito sritysna. 

Maršalas patarė, kad Ang- 
lijos kareivius pakeistų fVan 
cuzų ir italų kareiviai, atė- 
jus reikalui. 

JAPONAI IŠSIGANDO 
DEL SUV. VALST. AT- 
ŠAUKIMO KARIUOME- 

NĖS IŠ SIBIRO. 

Vladivcstok, sausio 13 d. 
(Pavėluota). — Amerikos 
ir talkininkų atstovai laukia 
washingtoninių Amerikos ir! 
japonų diplomatų tarybų j 
pasekmių paskelbimo, kuris, 
manoma, išaiškins keistą 
Sibiro paclėtį del Amerikos 
kareivių ištraukimo iš jo. 

Suv. Valstijų kareiviai gaj 
vo prisaką evakuoti Sibirą j 
be jokio Suv. Valstijų val- 
džios paaiškinimo apie savo 

politiką su Sibiru ir Japoni- 
ja, su kuria ji buvo padariu- 
si sutartį rugp. 9 d., 1918 m.1 
pasiųsti Amerikos ir Japo- 
nijos ekspedicijas Sibiran. 

Amerikos kareiviai aplei- į 
džia gelžkelio sritis ir trau-į 
kia Vladivostokan; apleis- j 
tos sritys pasilieka palygina j 
mai liuosos nuo politinių su-, 
kilimu ir suirutės. 

c 

Japonai sako nežiną nie-į 
ko apie permainymą pradi- 
nės Japonų sutarties su Ame 
rika ir Amerikos ištrauki- 
mas savo kareivių iš Sibiro 
be jokio paaiškinimo išti- 

kęs juos kaip perkūnas iš 

giedro dangaus. 

ARGENTINA PRAŠO LEI- 
DIMO STEIGTI BANKO 
ŠAKAS SUV. VALST. 

MIESTUOSE. 

Washington, saus. 20 d.— 
Suvažiavime šiandien Ar- 

gentinos delegatai per vieną 
Suy. Valstijų atstovų čia 
laikomame visaamerikinia- 
me finansininkų kongrese, 
Franką A. Vanderlipą, pra- 
šė perkeisti valstijų banki- 
ninkystės įstatymus taip, 
kad butų jalima pietų Ame- 
rikos bankams atidaryti ša- 
kas Suv. Valstijų miestuose. 

Vanderlip atsakė, kad Ame- 
rikos nariai pritaria argen- 
tiniečių prašymui. j 

Lansiną prašo $450,000 
ateivių užplūdžio 

sulaikymui. 
Wa8hingtcn, sausio 20 d. 

Valstybės sekretorius Lan- 
sing šiandien prašė kongre- 
so piiclėtįinio paskyrimo 
,$450,000 pasportinės uzžiu- 
iros istatyrrįo dabojimui, kad 
pagelbėjus! valstybės skyriui.' 

j per jos ag'entus užsieniuose | 
[sulaikyti užpludimą Ameri-į kon nepageidaujamų svetimi 
saliu. 

i 

TIK 20 GYDYTOJU 
VIENNOJE. 

Vienna, sausio 18 d. (Pa-I 
j vėluota j, — Nors buvo lauk- 
j ta suirutes, bet ši diena per- 
e jo ramiai. 

Tikruosius ir kr.utamii.ju 
paveikslų teatrus valdžia pa 
liko atdarais, bet yra sako-1 
ma, kad tas padaryta tik 
tam, kad Suteikus darbiniu- j 
kams. pamptą užmokesties' 
išjieškojimams nedarbo lai- 
ku. 

Gydytojai pakėlė protestą 
pi ieš gatvekarii. sustabdy- 
mą, sakydami, kad jų Vien-1 
no j e yra tik 20 ir kad jie 
pailsę- bevaikščiodami po 
namus pas ligonius. Mieste 
siaučia tymų ir influenzos 
epidemija; gydytojai neiš-! 
tenką nei savo automobilių, 
turėti, nei nusisamdyti. 

e» 

Iki aufc'H padėtis nepasi-1 
taisis, valdžia .įutarė laikyti 
pasažierių važinėjimą gelž- 
keliais atviru tik kas antra 
savaitė. 

ODESOJE PANIKA. 

Genevp, sausio 20 d. — 

Rumunų pasiuntinybė Ber- 
ne apturėjo iš • Bucharesto, 

1 

telegramą, kad graiku ; 
garlaivis Leopold pribuvo 
Konstanzon ties Rumunijos 
Juodųjų jurų pakraščiu, pil- 
nas pabėgėlių iš Odesos. Jie 
sako, kad Odesoje buvusi 
panika, jiems apleidžiant 

1 

h- 
Graikijos ministeris Bu- 

chareste prašė rumunų val- 
džios leisti Odesos gyvento- 
jams graikams jieškoti prie- i 
glaudos Besarabijoje. Ru-, 
munai sutikę priimti juos 
mieste Akkermane, pietva- 
kaninėj Odesos pusėj. 

DU TURKAI NUTEISTI i 
UŽ ARMĖNŲ ŽUDYNES. 

Konstantinopolis, sausio 
20 d. — Karės teismas na- j 
grinėjusis Behaeddiną Cha- 
kirą ir dr. Nazimą, kurie 
buvo vienybės ir pažangos 

1 

komiteto direktorius ir buvo 
kaltinami organizavime ar- ! 
menų ir graikų žudynių ka- £ 

rės laiku, vakar pasibaigė j' 
jų pasmerkimu. Abudu jie- j 
du yra pabėgę Vokietijon. ] 
Behaeddin Chakir tapo nu- ] 

teistas mirtin, o Dr. Nazim, j 

penkiolikai metų kalėjimo i 

prie sunkių darbų. i 

Rusai reikalauja laiviįsa- 
»o prekėms išsiųsti. 

— i 
Paryžius, sausio 19 d. —| Tapo padaryti pienai pra-i 

dėjimui pirklybinių santikių 
tarp Rusijos žmonių ir talki- 
ninkų šalių. 

Gavusi 'laivus Rusija siųs 
užsienin antviršį kviečių, 
linu ir medžių. 

Tarybas vedė Alexander 
Berkenheim, pirmininkas ir 
Konstantin Krovopustov, ru 
su kooperatyvio susivieniji-i 
rno užsienio komiteto pirmi- 
ninkas ir narys. 

Rusai nori, kad jiems butų 
atsiųsta laivais per Juodą- 
sias, Baltąsias ar Ledines ju 
ras visokie išdirbystes daik- 
tai, o jie į tuos pačius laivus 
kraus laukų ir miškų produk 
tus. Berkenheim nepasakė, 
ar laivai prižadėti rusams, 
ar ne. Vienok jis pasakė 
tiek, kad padaryta pienas j 
užmokėjimui kaimiečiams. ] 
už jų produktus. j ] 

rALKININKAI SUTRUKO 
SU VOKIEČIU TERITO- 

RIJOS UŽĖMIMU. 

Berlinas, Tausio ?0 d. — 

Vokiečių valdžia sutiko su 

talkininkų pasiulinimais, 
kad okupavimas augštutinės 
Silezijos, Allensteino, Ma- 
L*ie'iwerdero, Klaipėdos ir 

Duizingo butų atidėta pen- 
kioms dienoms. Šitą žingsni 
padarė reikalingu transpor- 
to sutrukimas. 

NAUJAS FRANCUOS 
PREMIERAS APLANKO 

TAIKOS TARYBĄ. 

Paryžius, sausio 20 d. — r 

Naujas premieras Alexan- 
( 

:lre Millerand šiandien atė- j 
io į augščiausios tarybos su- į 
sirinkimą. Jis buvo persta- j 
;ytas visiems tarybos na- ^ 
■iams, bet jis neėmė daly- 
/umo svarstymuose. Posė-: 
ižio pirmininku buvo Cle-'z 
nenceau. t 

c 

2,514 SUSIRGIMU v 

INFLUENZA. s 

Chicago, 111., sausio 21 d.l\ 
įkaičius naujų susirgimų in- j 1< 
fluenza vakar viršijo di-la 
džiausią susirgimų skaičių t 

pernykštės epidemijos laiku.! 
^isas susirgimų skaičius sie- j r 
da 2,514 ir 36 mirtys. Skai-įj 
Hus susirgimų, pneumonija j s 

)asiekė 297 su 57 mirtimis, j r 

Bet dienos pranešimai j1' 
jveikatos skyriui parodo da- į'11 
jartinės epidemijos lengvu-;1 
na. 1918 m. aršiausioj die- j^ 
įoj, spal. 17 d. buvo tik kiek j 
laugiau kaip 2,400 susirgi-! ^ 

nų, 100 mažiaus negu va-,8 
car, bet numirė 250 žmonių, r 
114 daugiai! negu vakar. r 

v 

Dabartinė epidemija, svei n 

tatos komisininko Robertso- \: 
10 nuomone yra tik sugrį- v 

iimas senovinio gripo, bu- n 

;usio trisdešimts metų tam | ji 
itgal. ip 

LORDO LEVERHULMĖS PASTATYTAS MIESTAS. 

Lordas Levenhulme yra garus Anglijos milijonie- 
•ius, kuris Port Sunlighte turi didelę muilo fabriką. &i- 
:as paveikslėlis parodo kaimą, kuriame gyvena jo dar- 
bininkai. Paskutiniu laiku 1 ordas Leverhulme pasižymė- 
jo tuo, kad jis savo fabrikuo se Įvedė šešių valandų dar- 
do dieną. 

\BEJOJA RUSIJOS BLO- 
KADOS NUĖMIMU. 

Londonas, sausio 20 d.— 
bolševikų pasiuntinys (Ko- 
jenha'gene Maksim Litvinov 
įsikalbėjime su darbinin- 
kų laikraščio Heraldo Lon- 
lone) korespondentu Daili- 
os sostinėje išreiškė paabe- 
ojimą atidarymu pirkly- 
)os tarp talkininkų šalių ir 
;ovietinės Rusijos. Jisai sa- 

[O, kad talkininkų 
limas kol-kas yra tik ant 
jopieros, kuris reikia paro- 
lyti darbu, išlygos gi. kil- 
ios yra paskelbime, gali tik 
ai sutrukdyti pieno Įv/kini- 
ną. 

Litvinovo nuomone su- 

iaurinimas pirklybos su Ruj 
ija iki kooperatyvių drau- 
gijų veikimo yra tam, kad 
>rivertus sovietinę Rusiją 
)adaryti tam tikras permal- 
tas jos ekonominėje siste-1 
10 je. 

Visa Rusijos išvežyba ir 
veyžbą yra suvisuomeninta 
r turi buti vedama per pir- 
;lybos ir pramones komisą-1 
a ar jo agentūras. 

"Sovietinei valdžiai gali, 
rba negali buti patogu ves- 

i reikalą su kooperatyvemis 
Iraugijomis, .kurios dabar 
eikia pilnoje sandermėje 
u kitomis sovietinėmis Įstai i 
omis, bet ji atsisakytu pa- j 
esti savo veikimus piisa- 
:inėjimams iš lauko pusės, 
r suseikti monopoliu tam Į 
ikrai grupei. f 

"Pirblyba nesiseks kaip\ 
eikia vesti tarp šalių, jei 
ds nėra pilnai ir bendrai at-1 
tovaujamos ir neturi liuoso | 
ačtinio ir telegrafinio susi-, 
ešimo. Jei paryžinis nuta.-1 
imas neleidžia tokio susp- 
ėsimo, tai jis mažą vertę! 
sturi Rusijai ar pasauliui, j 

"Be to, svarbiausi keliai 
idurinėn Europon ir buvu-j 
ios Rusijos pamariniai uos-' 
ai yra dabar kontroliuojami | 
aujai susitvėrusių pasienio1 
alstybių ir jei talkininkai 1 

eatsižadės savo dabartinės: 
olitikos verčiančios šitas! 
alstybes buti nevidoningo- 
įis sovietinei Rusijai, tai; 
)s vis blokuos Rusiją." —j 
asakė Litvinov. 

f 
MEKSIKA! PRITRUKO 

PINIGŲ. 

Mexice Miestas, sausio 5 
d. (Pavėluota). — Meksiką 

; ištiko s;štras komercinis kri- 
| zis delei kursuojamų pinigu 
j trukumo. Svarbesnėses ko- 
| mercinės firmos sostinėj vie 
! toje padidėjimo biznio 33 
nuoš. prieš Kalėdas turėjo 

j sumažėjimą jo 15 nuoš. 

Neturėdama popiei inių 
pinigu, šalis priklauso nuo 

auksinių ir sidabrinių pini- 
gų, sidabro gi kainai paki- 
lus, jis pradėta gabenti kon- 
trabandos keliu užsienin ir 
tokiu budu pritruko smulkių 
pinigų. Pinigų mainytojai 
dabar skaito 7 nuoš. už iš- 
mainymą auksinių pinigų 
ant sidabriniu; sakoma gi, 
kad auksiniai pinigai taipgi 
eina mažyn. 

10 METU VI PASIKĖSINI- 
MĄ ANT PREMIERO 

GYVASTIES 

Kaire, sausio 20 d. — 

Arian Youssef Said šiandien 
tapo pripažintas kaltu pasi- 
kėsinime užmušti Aigipto 
premierą Jusuf Wahba Paša 
gruod 15 d. ir nuteistas de- 
šimčiai metų kalėjimo prie 
sunkių darbų. Apgynėjas 
teisino, kad jis norėjęs tik 
pagąsdnti premierą. 

PERUVIJA IR ČILI PA- 
VES SAVO GINČĄ LYGAI 

IŠRIŠTI. 

Santiago, Čili, sausio 19 
d.—Iš pasikalbėjimo su Jose 
Carlos Bernales, buvusiu 
Peruvįjos senato pirmninku 
Pardoso prezidentavimo lai- 
ku, paaiškėjo, kad Peruvija 
savo ginčą su Čili del Tac- 
nos ir Aricos teritorijų pa- 
ves tautų lygai; minėtos pro 
vincijos yra tarp <itų dviejų 
valstybių ir jos del jų veda 
rštrius ginčus. 

A.ae Chica=°je ir 
«T Apielinkė.'e. — 

Šiandien gražu ir šalčiau; 
ketverge gal gražu ir šal- 
ta. 

Saulėtekis, 7:12 vai. rvto; 
Saulėleidisč 4:51 vai. v a k". 
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ŽYDU KLAUSIMAS—TAI VISO PASAU- LIO KLAUSIMAS. 
Daugelyje Europos valstijų žydų klau- simas buvo ir yra vienu svarbiausių visuo- mertiai ekonominiu klausimu. Ypač aštriai žydų klausimas stovėjo prieš karę Rusijoje, Austro-Vengrijoje ir Rumunijo- je. Bet baisiausiais "pogromais" atsižy- mėjo "šventoji" Rusija. 
Negalima neprisiminti ir tos neapi- kantos ir paniekos linkui' žydų augščiau minėtose valstijose. 
Laike visasvietinės karės talkininkų žydai kovėsi prieš centralių valstijų žydus.; Daug tūkstančių žydų krito musių laukuo- 

se — visuose frontuose, Europoje ir Azi- 
joje. 

tfuvo skelbiama, kad žydams už jų ištikimybę laike karė.? bus pavesta Pales- 
tina, kur jie, suplaukę iš visų pasaulio vals 
tijų, galės įsikurti ''nuosavą" valstiją. Žy- dai džiaugėsi tuomi projektu ir laukė "jų karalijos atėjimo". Nenustoja jie laukę ir dabar, nors apie tokią žydų karaliją kal- 
bos aprimo. 

Anglai, užėmę Palestiną, savotiškai ją 
sutvarkė ir, be abejonės, su<|\rė tam tikrus 
planus ateičiai, tečiaus apie inkurimą "Iz- 
raeliaus vaikų" valstijos nieko neskelbia- [ 
ma, — gal Anglijai "naudingiau" bus ar' 
pačiai valdyti tą kraštą, ar "globoti" jį, ( arba su tam tikrais išrokavimai^ pavestiį kitai valstijai. — Tą parodys trumpa atei-; tis. 

Bet pažvelgkime^ kiek kur randasi 
žydų. — Visame pasaulyje dabar žydų pri- 
skaitcma 15,430,000 (sulyg žydų statisti- 
ko Davjd Trietsch). Lenkijoje ir Ukrai- 
noje žydų randasi po 3,000,000 kiekvie-' 
name krašte; Suvienytose Valstijose —i 
3,100,000; Rusijoje — 900,000 ir Anglijos; 
žemėse 300,000. 

Kiek žydų randasi Latvijoje, Lietu-j 
voje, Vokietijoje, Franeuzdjoje, Austrijo-i 
je, Vengrijoje, Rumunijoje ir kitur — sun^; 
ku pasakyti, tečiaus jų gyvena tenai nema-! 
v • 

zai. 

Mes žinome, kaip daug yra žydų Lie-j tuvos miestuose ir miesteliuose. Bet abel- 
nai imant, galima pasakyti, kad lietuviai 
visados gyveno ir veikė su žydais sutartyje. 
—Lietuvos sostinėje Vilniuje pasipylė ne-, 
kaltas žydu kraujas tik tuomet, kada tą 

PIRMA VEIKMĖ. 

Lietuvos sivdžiuje sekly- 
čia. MOTIXA, prie stal > .sto- 

vėdama, riša risulj JONUI, 
gavo siunti, šį-ia kelionėn įde- 
dama. 

(Atsitinka pora metų prieš 
pasauline karę). 

Veikiantys asmenys: 
MOTINA.. 
JONAS, j s stttuis. 

* JIIAVTR, Jono sužierioti- 
nė. i 

BUVĘS AMERIKONAS.! 
VADAS PER R U B EŽIŲ J 
ŽYDAS. 
ANT VX \S, Jono draugas. 
SENUTĖ. 
MOTERIS su VAIKAIS. 
KAiMN'KAt, DRAL'CAI. 

MMHII!!)HIIIII1IHIilll!lji!llillHiilllllllili!l!lll!iK^ U',''; ^illllllllllllllllllllllIlĮUj 

MUZIKALE DRAMA. 
Jš DVIEJŲ VEIKMIŲ IR DVIEJŲ PAVEIKSLŲ 

ŽODŽIUS Irt MUZIKU FaRAŠK STASYS ŠIMKUS. 

Scena 1. 

MOTINA. J-auginau vie- 
ną —isėj ; kiia — išėjo; fla- 
l>ar ir šį, jauniausįjį, paguo- 
dą mano, reikia išleisti. Kaip 
paukštukai, tik sparneliai pa-! 
auga — ir išlekia. (Deda /| 
riš itli iriarškiu ius). Supluksi, 
susIm. — štai tau marškinė- 
liai, persimainysi. (Ima pirš- 
tines). Gal šalčiai užeis, — 

štai pirštinaitės, viln mes, 
megstinės. {Ima skepetaitę). 
(jai vėjas, dargani užeis, — 

srai ski-|>eurit.;, ant kaklo už-i 
si(lė3i; mano skepetaitė, šven-į 
ti. iienė. batystinė. (Ima juos- 
iu). Jaunu tarpan gal pakliū- 
si, šventadieniais pasipuošti | 
norėsi, — štai Į>raži juosta, Į 
niajv"' išausta, dinimais ra:-) 

miestą užėmė nuožmus lenkai. 
Daug žydų tapo išžudyta Lenkijoje ir 

Ukrainoje. Kiek jų žuvc Lenkijoje, tai 
lenkų valdžia tokias žinias "užgniaužė", 
bet Ukrainoje, kaip praneša gen. Jadwin, 
iki rugsėjo 9 d. buvę išžudyta 29,000 žy- 
dų. Ar jų žudytojais buvo lenkai ar Uk- 
rainai, ar vieni ir kiti — nieko tikro nega- 
lima pasakyti. Galima tik deleisti, kad 
jeigu lenkai "sugebėjo" žudyti žydus Vil- 
niuje, tai jie tą "darbą" "sumaniai" atlik- 
davo ir kitur. 

Reikia manyti, jog žydų klausimas bus 
galop rimtai apsvarstytas ir gal išrištas, 
ar bent mėgintas išrišti — Palestina tu- 
rėtų likti pavesta žydams. Įsteigimui ir 
sutvarkymui tokios naujos valstijos pas žy 
dus pinigų ir tvarkytojų rastųsi pakaktinai. 

Friegtam, kiekvienoje valstijoje žydai 
turėtų naudoties pijnomis teisėmis, lygiai 
su to krašto gyventojais. Pavyzdin, jei at- 
skiruose Lietuvos miestuose apsireikštų 
išnaudojimas lietuvių iš žydų pusės (sulyg 
jų skaičiaus) tai tokioms vietoms turėtų 
buti išleisti tam tikri suderinantis įstaty- 
mai. ) 

IRGI KOPIA PRIE LAISVĖS. 
Visoj Europoj badas traukia ratu ar- 

čiau ir arčiau ir visur iš sužeistos civiliza- 
cijos išsirita grobiai. Bet tarp aštrios pade 
ties Europoje ir politinės padėties Airijoje 
ankšto susirišimo nematyt. Airija yr^ iš- 
tekliuje. Per septynias dešimtis metų pir- 
mu kartu jos gyventojai sustojo mažėti. Ji 
sudeda dide1? v* 

jai. Paviršutiniai žiūrint, airiai, galima sa- 

kyti, nežino, kaip gerai jie pasituri. Jie 
Airi kliūtis, bet tos kliutįs paeina, ar rodosi, 
kad paeina, vien iš sielos stovio. 

Ačiu toms kliūtims, Airija yra suju- 
dus iki pat savo esybės dugno. Paviršuti- 
numu Airijoje yra ne šalies sujudęs upn, 
bet jos pasiturėj-mas. Jis užėjo netikėtai 
karės laiku, ypatingai dėlto, kad Anglija 
galėjo mokėti ir mokėjo augštas kainas už 
žemdirbystės produktus arti po ranka. Kiek 
laiko pirmiaus, Napoleono karių metu, Ai- 
rija panašiai buvo p asiturinti ir panašiai 
apstinga gyventojais. Anuomet, kaip ir da- 
bar, padėtis buvo patogi. 

les išlaidas 

Airija serga. Pažymėjimui to stovio 
nėra būtinas nesenai padarytas pasikėsini- 
mas ant lordo Frencb. gyvasties. Nėra. te 
dienos, kad neateitų žinios iš Airijos apie 
naujus nusiminimo darbus, nes dabar, kaip 
ir seiliaus, žmonės ir Valdžia yra iškėlę kar 
dus, kur valdžia greitai ir tvirtai panau- 
doja ginkluotą jiegą žmonių valios išraiš- 
kai nuslopinti ir nubausti. Kol kas nebu- 
vo dar įstatų laužymo, atmonijimo, sker- 
dynės, ar "demonstracijos". Dabar tik vei 
kia žmonių intužimas del suspenduoto po- 
sėdininkų teismo, del davimo didelės va- 
lios kratoms ir kalėjimams, del laikraščių 
užd&rinėjimo ir del legalio pripažinimo: 
tokio uždarinėjimo, del tautinių organiza- 
cijų spaudimo visu šalies plotu, del mėne- 
sinių mugių, ir ūkininkų susirinkimų už- 
draudimo ir žiauraus apsiėjimo su areštuo- 
tais žmonėmis už tuos prasikaltimus ir t.t. 
ir t.t. Žmonių pasipriešinimų yra daug.— 
Jie kelia streikus, vagia ginklus ir šovinius 
ir užmušinėja policistus, bandančius ap- 
ginti įstatymą. 

tais išvedžiota — susijuosi, i 

pasidabinsi. (Pamąsto; imaj 
rašomą plunksną). Štai tavo 

plieno plunksnele, gal atsimin 
si ir man vargšei gromatėlę 
parašysi. (Atsisėda: paima 
kitus marškiniu!l<). Šių marš- 
kinėlių štai sagučiai ištrukę,! 
reik įsititi, pataisyti. (Siuva \ 
ir dainuoja) : 

Šaly kelio ant krantelio 
Pu'tinas žydėjo, ! 
Ir pražydo putinėlis 
Raudonais žiedeliais. 

Tai žydėjo, tai žėrėjo 
Gražus putinėlis, 
Kol atpūtė šiaurus vėjas 
Šaltą rudenėlį. 

Lietus lijr>. šalna Šaldė 
Putino- žiedelius, 
Vėjai siautė, išnešiojo 
Po plačius laukelius. 

Scena 2. 

(Įeina JfEf'A). 
JIKYA. Nelaimingos mud-, 

vi, matušėle! Ka veiksim0, 
ka darysime be Jonulio? 

MOTINA, Dievo valia, ma 

1 Pastabos-1 
1 Išvados. | 

L. A. B-vės prekes, — 

kaip pranešta "L. A." Nll- 
12, — jau pasiekė Lietuvą. 
Gruodžio 9 d. L. A. B-vė 
gavo iš Kauno, nuo I ietu- 
vos Atstatymo Bendrovės 
skyriaus vedejo, p. A. Vo- 
syliaus, kablegramą, išsiųs- 
tą 1 d. gruodžio, kurioje 
pranešama, jog 1.000,000 
litrų kerosino ir 100,000 lit- 
rų gazolino, ką L. A. B-vė 
pasiuntė Lietuvon, jau pri- 
buvę, ir laivai iškraustyta 
Klaipėdoje. 

Svaibu tas, kad tai buvo 
pirmutinis L. A. B-vės eks- 
porte skyriaus siuntinys Lie 
tuvon. Jokia Amerikos fir- 
ma neapsieme siųsti savo 

atsakomybe delei nenusisto, 
vėjusių Europoje sąlygų,—1 
todėl šis pirmas siuntinys bu j 
vo atliktas su dideliu ri-j 
ziku h' už visą siuntinį reikė 
jo cia-pat užmokėti visi pi- 
nigai, pirm laivui iške- 
liausiant iš Amerikos. 

Taigi, L, A. B-vė, taip 
sakant, pralaužė ledus ir at- 
liko pirmus žingsnius. Da- 
bar B-vė pradės tikrą savo 

veikimą.— 
—Londone gyvenimas vi- 

sai dabar netoks, koksai bu-! 
vo prieš pasaulinę karę,— j 
rašo "Lietuvai" musų ko- 
respondentas. — Labai sun- 
ku čia stubas surasti. Nuo- 
mos neišpasakytos, plėšimas 
nežmoniškas. Londonas ne 

tas, kaip as jį šeši metai 
tam atgal palikau. Svetim- 
žemių labai mažai, ir nepai- 
sant, kas jie nebūtų, alian- 

tąi ar ne, pusėtinai nepa- 
kenčiami. 

—Gyventojų skaičius ne- 

apsakytai nadidėjo; spren- 
džiama. jc Jubar Londone 
yra nuo dešimts iki vienuoli 
kos mfrlijorų gyventojų, j 
Kiekviename namuke gy- 
vena trįs-keturios šeimynos. 
Jaunų žmonių čia nedau- 
giausiai matyti — ieigu ku- 
riuos ir matai, tai raiši, ne-j 
šioj a ženklą, kad buvo ka-j 
rėje. Ant gatvių matosi 
dar nesubrendę vaikinai, | 
kurie pralenkia ir viduram- 
žį vyrą, ir, žinoma, mote-j 
rįs ir merginos visokio amžiaus 

Taip-tai rašoma apie tą 
pasaulio didžiausią miestą 
^ jo gy 'entojus.— 

no martelė, gal sugrįš, gal 
nepražus. 

J IEVA. O kur jis dabar, 
niatuše ? 

MOTINA. Atėjo čion va- 

das per rubežių, da kaž-kas, 
ir išėjo. O aš štai lopau, tai- 
sau marškinėlius. 

JI EVA. Ar greit pareis? 
MOTINA. Nežinau, duk- 

rele. i 

J IEVA. Tai aš padėsiu mo 

tūlei marškinius taisyti, gal 
tuo tarpu ir Jonas pareis. 

MOTINA; Gėrai, 'gerai, 
martele, tai sėskis. 

ŲIIiVA sčda už stalo, abi 
siuva ir dainuoja): | 

j 
Ateis tamsi naktužė, i 

Padengs miškus, laukelius, 
Padengs musiy bernužėlio 
Slaptinguosius takelius. 

Tu lydėsi per kiemą, 
Aš iauna—per laukelį, 
Riedės mano ašarėlės 
Per skaistųjį veidelį. 

Palydėjus per lauką, j 
Lydėsiu per girelę, 
Kukuos girioj gegužėlė, 
Ramins mauo širdele. 

Protestas Prieš Melagius. 
į Mes Nuteriotos Lietuvos 
Draugų Komitetas, susitve- 
ręs So. Bostone iš lietuvių 
draugijų atstovų ir visuo- 
menės veikėjų, augščiausiu 
savo tikslu statome gelbė- 
jimą karės viesulą nuterio- 
tos Lietuvos visais galimais 
budais. Mes stovime augš- 
čiau visų partijų. Mes jau- 
tėme, kad laikraštis "Darbi- 
ninkas", pigios rųšies poli- 
tikierių valdomas, priešino- 
si Nut. Liet. Draugų Komi- 
teto veikiamam darbui, kurį 
mes reiškėme rinkime aukų 
del Lietuvos žmonių gelbėji 
mo, surengime demonstra- 
cijų prieš Lietuvos užgriebi 
kus, garsiname Lietuvos lais 
vės idėjos amerikonų spau- 
doje, vedime lietuvių i vie- 
nybę ir bendrą darbą del 
Lietuvos labo ir dabar par- 
davinėjime Lietuvos Pasko-j los Bonų. 

Mes nekreipėme domos į 
prakilnaus darbo griovėjus, 
nes matėme, kad visa rimto-) 
ji visuomenė vien tik pik- 
tinasi "D-ko" intrygomis. i 

Bet dabar mes negalime ty- 
lėti, kadangi "D-kas" peržen 
gė visus padorumo rube-j žius ir begėdiškai primela- 
vo apie pirmąją Lietuvos, 
Valstybės Misiją, norėdamas 
jos ir NLD. K-to dirbamą 
del Lietuvos labo darbą disį L e^iiUOti. 

mą kartą į N. L. D. K-to 
susirinkimą atsilankęs "D- 
ko" prietelius p. J. J. Ro- 
man, kuris griežtai užreiš- 
kė, kad "vistiek aš busiu mi 
sijos adjutantas, aš susira- 
šiau, aš busiu bankieto gas- 
padoAįus, ar K-tas norės, 
ar ne". K-tas del šventos 
ramybės nusileido ir darin- 
ko p. Denbiną su p. Kali- 
nausku prie p. Romano to 
bankieto surengimui. Roma 
nas-bosas priketino prikvies 
ti šimtą bankierių, finansie- 
rių.Bet prieš pat vakarie 
nę NLD. K-tas apžiurėjo, 
kad užsakyta šimtui žmonių 
vakarienė po $3.50, prisi- 
ketinusių dalyvauti taip 
kaip nėra. Tuomet K-tas 
sumažino vietas iki 75, o 

bankiete nė 50 nebuvo, ir iš 
tų Romano pažadėtų bankie 
rių ir finansierių nebuvo nė 
vieno. Reiškia, pirmos die 
nos vakaro "pasisekimas", j 
padalytas NLD. K-to nenaui 
don p. Romano pastangomis. 

Antras yra didžiausis "D-: 
ko" melas apie pasimaty- 
mą su Shawmut banko di-> 
rektoriais. "D-kas" skel-'j 
bia, buk misija pietavusi ] 

pas "vieną nuteriotą drau- 1 

£ą" ir pavėlavę į banką. 
Faktiškai, misija valgė 

pietus pas NLD. K-o pirmi- 
ninką A. Ivaškevičių, kur 

1 
buvo Dr. Jakimavičius. 
komp. Petrauskas ir dau- 
*iau K-to narių ir svečių, o 

po piet misija nuvyko į ] 
3hawmut banką ir matėsi 
3U visais direktoriais, su ku 
riai's buvo susitarta matyt'esJ 

Trečias chamiškas "D- J 

*o" parašymas tiesiog tai- ( 

somas užkenkimui misijos 1 

larbo yra šis: 1 

< 
"....Keli laisvieji "nute- ; 

:ioti draugai" nusivedė misi 
ją pas tūlos rųšies žmones, 
airių moterys nešioja trum- t 
)us plaukus ir trumpus si- i 

ionus, o vyrai plačias keli- j 
įes ir ilgus plaukus. Ten i 

irbatą begeriant ar ką kitą 5 

>edarant, traukinys be misi- t 
los nupyškėjo". t 

Bjauru, kuomet Kryžiaus j 
ženklu ir darbininko vardu 1 

prisidengęs laikraštis rašo 1 
okius dalykus, kurie tinka 1 

rien vulgariškiems šlamš- \ 

ams. j 
Faktiškai, tie "tūlos rųšies" t 

įmones buvo susirinkę į in- £ 
;eligentiškiausių amerikonų 

NLD.K-to savaitiniame su! 
sirinkime, sausio 6, 1920, Į 
Ivaškevičiaus ofise, tapo at- 
kreipta susirinkimo domą į 
"D-ko" trečiame numeryje 
paleistas begėdiškas denun 
ciacijas ir žmonių kalbas 
del tų denunciacijų ir NLD. j 

K-tas nutarė užprotestuoti 
prieš tai, pranešant "D-ko" 
suklaidintiems žmonėms, 
kame tiesa. 

Pirmas dalykas, "D-kas" ; 
savo straipsnyje "Nesmagu- j 
mai... Misijos nepasiseki- j 
mai" sako, buk pirmą die- ; 
na misijos veikimas pavy- i 

ko gerai. j 

Taip, netik nirmą, bet vi- 1 
sas dienas misijos veikimas1, 
vyko gerai. Bet "D-kas" j 
paleisdamas melus, gal tik į 
dėlto pirmą dieną pavyku- ■ 

sia vadina, kad pirmos die- 1 
uos vakare City Club įvyko 
nepasekmingas delegacijos 1 
priėmimo bankietas, kurio 
rengimo atsakomybę ant sa- j 
vęs per gvoltą pasiėmė pir- 1 

O aš, sena močiute, 
Po langeliu raudosiu, 
Svyruos, linguos, kaip lend-i 

[relė 
Vargšė mana galvelė. 

JI EVA*. Liūdna, tai liūdna, 
bet mane taip kaž-kas ramina 
ir kaž-koks balsas vis šnabž- 
da: "greit vėl grjš, busite lai- 
mingi". 

MOTINA. Jeigu ne ta vil- 
tis, kad jis sugrįš, ar aš čion. 
už. šio stalo-, sėdėčiau, marški 
nėlius taisydama, gal ant len- 
tos jau gulėčiau. Rodos, jis 
šiuos namus apleis — ir gy- 
vastis mane apleis. Vienok 
kupina vilties, tai ir stipry- 
bės man priduoda. 

J l E\ "A. ( S k u b indą m a 

džiciUĮįdamasi). Motute, kai 

Jonas iš Amerikos pareis, j 
mes pasistatvsime nauja grį- 
čia. Tonas po langu lyseles 
padarys, mes prisisodinsime 
visokių-visokiausių gėlių. Iš į 
Antkaini škių Raibiutės gavau j 

sėklų kaž-k kiu (lininių, gra- 
žių : kad žėri, žydi. kad kve- 
pia ! 

MOTINA. Augink, au- 

gink gėles, dukrele, dabar ta- 
vi > laikas. Prisiausk drobių, 
prisikirpk stuomenų, — me- 

telius., kitus laiko turėsi, kol 
Jonas sugrįš. 

JIEVA. (Truputi pamąs- 
čius). Bet dabar kaž-kcdel 
jis negrįžta ? 

MOTINA. Kad ir greit 
pareitų, paireis ne vienas. Ge- 
Įriausia, Jievute, ateik pavaka- 
riop; gyvulėliai sugrįš iš lau- 
ko, pradės žvengti, bliauti, tai 
ir jonulio širdis liūdės: tu 

atbėgsi ir nuraminsi jį. 
JIKYA. Tai aš taip ir pa- 

darysiu, o dabar bėgsiu namo. 

(Išeina). 
MOTINA. (Atsistoja, de- 

da šį'tą į riŠttlį. paskui suri- 
ša). Dabar reikės iš valgo- 
mųjų įdėti. Pasaulis šaltas, 
nepaklaus tavęs: "ar alksti, 
ar pavalgęs?" {I'ačmus ri- 
tulį, išeina). 

Seena 3. 
(Ieina l'adas, Jonas ir buvęs 

amerikonas). 
VADAS. Nesibjok, Jonai. 

rezidenciją, milionierės Miss 
Rosa Dexter name, 400 Ba- 
con St., Boston, kur apart 
Lietuvos misiją užkvietu- 
sios ir sykiu dalyvusios to 
namo savininkės dalyvavo 
NLD. K-to pirm. Ivaškevi- 
čius, sekr. K. Norkus, adv. 
Bagočius, stud. Denbin, ap- 
tiekorius Šidlauskas, presos 
komisjos narys V. J. Jan- 
kauskas ir 'kiti lietuviai. 
Kompozitorius M. Petraus- 
kas paskambino ir padaina- 
vo keletą dainelių 

Iš amerikiečių buvo Miss 
Amold- Simmons Collegijos 
prezidentė, Miss Cambell, 
Mas. Vai. bibliotekarė. Mr. 
Chandler, 20-th Century klu 
bo sekretoirus, Judge Law- 
ton, teisėjas Superior teis-j 
mo, ir pora desėtkų kitų:^ profesoriai, teisėjai, litera- \ 
tai ir ypatos iš prakilniau- 
sios Bostoną draugijos. 

"D-kas" kaltina NLD. K- 
tą ir dėlto, kad misija į Mon 
tello nuvažiavo ne trauki- 
niu- bet automobiliumi ir 
tiesiog prie salės. Bet juk 
nisija nuvažiavo Liet. Pre- 
<yb. B-vės automobiluje, 
ant kurio viršininku buvo , 
d. Romanas, pasivadinęs 
nisijos "adjutantu". Tat 
ik jis, o ne kas kitas kaltas 
iel nepainformavimo, kaip 
važiuoti ir kada važiuoti. 
Tik jis su p; Abračinsku iš 
Montellob težinojo apie lau 
rima ant stoties 

Pabaigoje "D-kas" sako, 
tad "buvo ir daugiau negeis 
;inų dalykų įvykę per "nu- 
ieriotų draugų" misijos mo- 

įopolizavimą". 
Bereikalo "D-kas" iškrai- 

po prakilnų darbą dirban- 
no komiteto vardą ir pasi- 
•odo visišku neišmanėliu 
sakydamas, kad "nuterioti 
Irąugai" misiją "monopoli- 
zavo". 

Mes reikalaujame, kad 
'D-kas" paskelbtų visus "r^e 
eisingus dalykus", jo nud- 
none įvykusius Bostone. Ir 
ei "D-ko" rašytojai turi 
įors krislelį pilietiškos są-| ;inės. tat lai teikiasi atšauk- 
i savo išsvajotas ir paskelb 
as žemos rūšies insinuaci- 
as, kokias gali skelbti tik 
įiekšiški gaivalai. Jeigu "D- 
;as" savo paleistų šmeižtų 
leatšauks, tuomet lai pati 
isuomene sperndžia, kas ru 
>i tam kryžiaus ženklu ir 
larbininko vardu prisiden- 
gusiam laikraščiui. 
Nut. Liet. Drg. Komitetas. 

nesigailėsi į Ameriką išvažia- 
vęs. Ten visci kas kitą: žmo- 
nės, sako, v'sai mažai ka dir- 7 7 ę 

ba, o pinigu — visi kupini. 
Ąr netemijai? Siutinis, batai 
—vis kaip ponų. Štai pasi- 
klausinėk jo, jei netiki. Jis 
ten daug metų išgyveno, jis 
galį pasakyti. 

AMERIKONAS. Šiur, ką 
čia ir 'kalbėti. Visko, ką tik 
nori, — ten plen'y, imk, gerk, 
valgyk, rėdykis, any ką da- 
ryk — ten "fri kontri". 

JONAS. Kodel-gi, tat, pat- 
sai sugrįžai iš to rojaus? 

AMERIKONAS. Na, ži- 
nai, čia šiek-tiek oras geres- 
nis {užsikosi)-, ten truputį 
dulkių yra (vii kosi). Bet 
užtat ten tu lygus visiems, 
arba net geresniu jautiesi už 
kitus; su kuo nori — su tuo 
sveikinies. Eini sau subatoj. .e- 

peidę paėmęs, ir klausaisi,\ 
kaip iš visų pusių tau "alo" 
šaukia. O tu dūlini sau, kai 
jenerolas, ir niekam nei ge- 
ro. Tai taip Amerikoj. 

( Bus daugiau) 
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I§ Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 1 
^ SO. OMAHA, NEB. 

Gyvenimo dienoms bė- 
gant ir įspūdžiams besikei- 
čiant, prisieina kartais per- 
bėgti nors minčia praeitį ir 
nors paviršium peržiūrėti 
nuveiktus darbus. 

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos 17 kuopa, nors negali pasi-i 
girt daugumu narių, bet 
veiklumu ir savo nenuilstan 
čiu darbu palaiko gana pui- 
kų ir turtinga knygomis kny 
gyną. Metiniame kuopos 
susirinkime tapo nutarta; 
knygyną perkelt į svetainę, j kur laikoma susirinkimai, 
ka/d parankiau butų nariams. 

Šiems metams nariai nu- 
tarė laikyti knygyną atdarą 
viedėldieniais; ketvergų va-| karais, laikyti draugiškus ( »i- 11 •• ■ 

Bet pradėjus kuriam kalbė- 
ti, jis šaukė, jogei vėlus lai- 
kas ir jis sergąs. — Taigi 
turėjome tik klausyties ir 
spyčių patvirtinti. 

Atėjus prie algų klausi- 
mo, klebonas paskyrė s«u 

$1200.00 metams, o vargo- 
nininkui $600.00. Vargoni 
ninkui nesutikus, o parapijo 
nims nenorint jį paleisti, k': 
nigas pasakė, kad nėra iš ko 
mokėt. Bet parapijonys į tuomi neužsiganėdino ir pa-, 
tys apsiėmė nedateklių kas' 
mėnesis surinkti, nes supra- 
to, jog kunigas reikalauja į ne muzikanto ir gero chor- 
vedžio, kuris mokina lietu-, 
vystės, o ne kokio anglis-| 
kumo, bet nuolatinio tarno, i 

Parapijonai, mums reikia į 
budrumo; kad klebonas pri- i 
dėjo savo apie $400.00, tai 
tas mus nenudžiugina; jei 
susilauksime skiepo, tai ta 
pati skola sugrįš ant musų 
kailio. Skiepas skiepu pasi- 
liks, o tėvelis žiūrėk jau; 
pas savo mylimus lenkus at- 
sidurs. Lai ši pasarga ne- 

nueina jums pro ausis. 
Tevynmylis. 

NAUGATUCK IR UNION 
CITY, CONN. 

Naugatucko ir CJnion Ci- 
ty, Conn. L. G. D. 21 sky- 
rius surengė fėrus spalio 21, 
23 ir 25 d. Visos dienos bu- 
vo pasekmingos. Ineigų bu- 
vo $370.17. Pelno atliko 
$220.67. 

Lietuvos Gelbėjimo Drau- 
gijos fėrams daiktus auka-1 
vo šie geros valios lietuviai: 

A. Rinkiunas, O. Kamai- 
cis, N. Ragauckas. A. Vaičių 
lis, A. Lušas, P. Baukius, T.! 
Batsevieius, J. Norkevičius,! 
M. Šaraivienė, A. Kundrotą, 
K. Taulondienė, J. Butvilą-1 
V. Prisavičius, V. Karbauc-I 
xas, P. Povilaitis, J. Šatlaus-' 
^as, A. Pultanavičius, V. j 
^undročiutė, B. Tubaičiutė,' 
j. Stanaitis, P. Bekieris. V. 
„Vlatukaičiitė, M. Norbutai- 
,ienė, M. Norvaišienė, S. 

paaiįvaiuejimus ir tarpais su, 
rengtai programėlį visiems | vietos lietuviams dykai. Pir 
mą vakarą rengiame vasa- 
rio 19 d. ir prašome visus 
mylinčius apšvietą, ir Tėvy- 

|ĮĮę-Lietuvą, atsilankyti. Ne- 
galima užmiršti p-nų Redec- 
kų ir p-nų Poškų ir neištar-i 
ti jiems didelį ačių už lai-į kymą minėto knygyno per į penkerius metus kuogra- 
žiausioj tvarkoj. 

Nauja svetaine yra p-nios 
K. Junevičienės name, 5306, 
So. 32 St., So. Omaha, Neb., 
kur yra laikoma T. M. Dr- 
jos 17 kp. susirinkimai ir 
perkeltas jos knygynas. 

17 Kuop. Raštininkas. 

ST. PAUL IR MINNEAPO- 
'LIS, MINN. 

Nors lietyvių čionai yra 
mažai, bet jeigu visi išvien 
veikia, tai į darbą yra kas 
pažiūrėti. Štai Lietuvai 
Gelbėti Dr-jos 13-tas sky- 
rius "Kalėdinei Dovanai" 
sumanė daryti išlaimėji- 
mus; jie padarė juos ir nuo 
jiį atliko Lietuvai Gelbėti 
Draugijai $237.29. Iš tų 
rjicntran imi nasnnafo $911 

v — 

jl — *r— — — 

91, o vietinėj 13-to skyriaus 
kasoj pasilieka $25.38 toli 
mesniam darbui. (Paskuti 
ne suma yra įplaukus nuc 

baliaus). Šiame darbe pa 
dėka pripuola visiems L. G 
D nariams, nes jie visi kiel 
išgalėdami darbavosi. Ir ji 
darbas nenuėjo veltui. Ta 
yra graži dovana; iš jos pi 
sidžiaugs musų nuvargint 
broliai ir sesutes. Taigi, Va 
lio! St. paulieeiai ir minnea 
poliečiai; nenuleiskim ran- 

kų ii tolesniam darbui; ra- 

ginkim ir kitus. Jei^u vi- 
si Amerikos lietuviai veikf 
išvieno savo vientaučių la- 
bui, — tai nė nejusim kak 
mes juos ištrauksim iš var- 

go. ..J. Sabas... 

ROCKFORD, ILL. 
Kaip visur, taip ir pas 

mus buvo ablavas ant ko- 
munistų. — Prigaudė apie 
60 ir siųs tėvynėn. Buvo 
papauolę ir pora vyčių — 

HpU' iipma ctnnlrn hnvr> 

Jutkus, J. Armonaitis, J. 
Jrastauckas, M. L. Masonis, 
iv. Jurgio Draugystė, P. Vai 
aitis aukavo salę trims die- 
loms; Draugija nusamdė 
;ianą trims dienoms. 

Po šėru padarėm kolektą 
inkimui drabužių ir pinigų 

Lietuvos Raudonąjam Kry- 
žiui. Tapo surinkta 5 dide- 
lės skrynios ir pasiųsta į| 
centrą; pinigų surinkta peri 
serus ir aukomis viso labo i 

$490.00. j Į centrą pasiųsta $450.00 
Pas kasierių randasi 

$24.58 
Čionai aukautojų vardai: 
Kun. Vytauto Dr-ja $25. 

Šv. Petro Dr-ja .... $25. 
Šv. Pranciškaus Di'-ja $10. 
P. Kazaliunas $5. 
J. Pinikis $5. 
A. Matulevičiūtė $4. 
Po $2.00: 

A. Mažeika. A. Mažeikienė, | 
P. Barkauskas, J. GudČiu- 
nas, M. Kizaliunečius, P. 
Vaičiulis, V. Matukevičiu- 
tė, B. Domuša, J. Bratulis, 
P tforrm+a T T?altL-n iio T 

tapo paleisti p. Turausko 
rupesniu; jis išgelbėjo ir 
kitus nekaltus, o musų pra- 

1 baštėlis tik ramino žmone- 
lius...— 

Sausio 4 d. buvo parapi- 
jos susirinkimas, žinoma, 
susirinkimą vedė klebonas 

^ —ir uždėjo mokesčius: šei- 
mynai $12.00, pavieniam 
vyrui $10.00, merginai 6.- 
00, vaikinui amerikonui 6.- 
00 ir merginai amerikonei 
$4.00. 

Po savo kalbos jis kvie- 
tė kalbėti parapijomis. — 

Kamaitis- V. Kamaitis, J. 
Dameika, M.. Mikuta, A. 
Yenciuviene. 

I Po $1.00: «T. Dameika, O. 
Duoba, T. Karaliūniene, 

P. Matlonis, J. Matlonis, O 
Kvajauckienė, J. Blažaitis, 

LT. Luišis- V. Mulieckis, P. 
(Povilaitis, J. Palubis, M. 

ĮGeležiunienė, A. Stackiunie 
ne J. Račius. M. Mo- 

itukaitien§, S. Marcinkus, J. 
Žurinckas, O. Sanclienė, 
M. Kazialiunienė, A. Mulec 

j kis-' V. Minuta, J. Dameika, 
|D. Jesiunas, P. Antanaitis, 
P. Garbauekas, A. Duoba, 
M. Alkunaitis, D. Lusienė, 
A. Diekius, "V. Baužiene. 
.. Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus Komitetas 

\VATERBURY, CONN. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos Sky 
riaus Atskaita. 

Nuo susitvėrimo skyriaus, 
rugp. 17-tą d., iki 1919 m., iki 
saatsio 1-mą šių metų. 

Įplaukimai nuo sekančių vpa 
tų ir draugijų. 

Po $2.00: 
K. Šimkus, V. Mineika, A. 

Juškevičius, J. Pirminas, K. 

rauiausKas, ^v. wsieiKa. x j. u 

kis, V. Rauba, J. Ruginis, D. 
T. Matas, J. Žeman'fauskas, S. 
G. Kazumas, J. Mačiulis, A.| 
Bliuvas, V. Kiaušas, K. Bla- 
žaitis, A. Povilaika, A. Aidu- 
konis, J. J. Urbanaviče, M. Aly 
ta, M. Alytienė, A. Alyčiute, 
L. Vitkauckas, P. Kįbauckas, 
Dr. S. Sapranas, S. Saprante- 
nė davė $3.00. Viso $53.00 ku- 
riais Centran pasiuntė p. A. 

fuškevičius. 
Po $2.00: 
K. Tamošaitis, K. Augustas, 

M. Karosas, J. Ivanauckas, 
Dr. M. Devenis, M. Bekerienž, 
A. Orantas, P. Dargis, N. P. 
Želvis, J. Dandaris, J. Kliknas, 
J, Bernotą, J. Žemaitis, J. Bro- 
lis, J. Varsiackas, J. Bosas, J. 
Besąs, J. Delinika's, J. Rub— 
liauckas, P.,Vokietaitis, M. 
Verbyla, J. Brazauckas, M. 
Vadukonis, P. Račkinčius, M. 
Nanartonis, A. K. Bražinskas, 
S. Osteika, T. Baltrušaitis, V. 
Misevičius, J. Blažaitis, A. Tik 
nis, J. Skankus, J. Jokūbaitis. 
Viso .............. $66.00. 
..Po $3,00: 

M. Brazauckas ir J. Laskevi 
C1US. 
t t:. r\r\ 
v įsv irj» w j 

Po $1.00: 
P. Alekna, As Po<vilaika. \ 

Viso $2.00. 
Įplaukimai nuo sekančių 

draugijų. 
L. M. Rūtos Draugija $25.00 
L. M. Apšvietos Kliubas 10.00 
A. L. T. Sandarios Kuopa 5.00 
Varpo Draugija 5.00 
Jaunimo Choras 5.00 
S. L. Amerikos 11-ta Kuopa ~ 

...j 5.00 
T. M. Draugyste 2.00 
VVaterburio Šviesos Draugija 

2.00 
Nuo Krutamu jų paveikslų 

(iš kurių $5.00 paimta vieti- 
niams reikalams.) .... $29.69 
Nuo Prakalbų S. L. A. 11-tos 
Kuopos 15.00 

Viso per šitą skyrių pasiųsta 
Centran t $225.69 

Pirm susitvėrimo šio sky- 
riaus Dr. S. Sapranas, pasiun- 
tė Centran $25.00 

Tokiu budu Waterburiečiai 
L G. D. Cenitran yra pasiuntę 
viso labo $250.69 

Iš pavienių daugiausiai pa- 
sidarbavo p. A. Povilaika pri- 
kalbindamas 28 narius ir nuo 

jių surinkdamas $58.00. 
Taip-gi laikau savo priedle'r- 

u k- iMLini pagynima /.ocų \v. 

S. M. Rūtos Draugijai auka- 
vusiai $25.00. L. M. Apšvie- 
tus Klubui aukavusiam $10.00 
ir kitoms aukavusioms drau- 
gijoms, kurios nebūdamos pa- 
šelpinėmis negalėjo kažin kiek 
aukauti. 

Visgi dėlto kaip d?l Water* 
būrio, tokiam svarbiam daly- 

į kili,auka yra permaža. Re,ik 
tikėtis, kad šie metai bus pa- 
Bekmingtesni. 

; Dr. S. Saprcinas, 
\Vaterburio L. G. D. Skyriaus 

1 li^iniirkĮf. 
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Iš Lietuvos Atstatymo Bendroves 
Metinio Marių Susirinkimo. 

I 

Sausio 13d., New Yorke bu- 
vo metinis Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės narių susirinkimas, 
sušauktas išrinkimui Direkto- 
rių ir priėmimui metinės atskai 
tos. 

Paprastai apie biznio įstaigų 
susirinkimus laikraščiuose nė- 
ra pripia ta įrašyti, jei tik pa>- 
minėjimu datos ir t, p. Bet 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
y: i tos rųšies įstaiga, kurios tik 
slai ir darbai pJrmučiausiai 
yra nukreipti linkui Lietuvos 
a'teities* Antra gi — pagal di- 
dumą narių skaičiaus Lietu- 
vos Atst. Bendrovė jau yra, 
taip sakant, nacionalės svarbo» 
organizacija, — joje dabar yra 
suvirs 5,i narių, — todėl ra 

šyti ir kalbėti aipie ją yra rei- 

kalas. 
Šis metinis susirinkimas at- 

sižymėjo nuo buvusiųjų svar- 
biausia tuom. kad L. A. B-ve 

studijai visados buvo surišti su 

dideliais vargais ir pasišventi- 
mais. Todėl ne vienas jaunuo- 
lis pirm laiko liko džiovos ir 
skurdo nuvytas i kaipus, — tas, 
aišku, buvo dideliu smugiu mū- 

sų atgimstančiai tautai. Taigi, 
L. A. Bendrovės susirinkimas 
nutarė skirti kas metai 10 nuo- 

šimtį iš glryno pelno Lietuvos 
švietimo reikalams ir sumos 

bus pavestos švietimo įstai- 
goms, po priežiūra Lietuvos 
Apšvietos Ministerijos, su išly- 
ga, kad stipendijos butų skiria- 
mos specialių mokslų jaunimui. 

I Pas mus dar nėra prigijus: 
korporacijų tvarka. Daugelis 
žmonių ir į Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovę žiuri, kaip j pa- 
rapijos komitetą, arba kokią 

| nors pašalpinę draugiją, ar 

itcijub Krautuvę, ir io* 

del mane, kad met ir politikavi- 
mas yra leistais. Del pavyzdžio, 
buvo kilęs didelis trūkimas di- 
rekipriato rinkimui atėjus. Bu- 
vo kandidatų, kurie atėjo susi- 
rinkiman jau drūčiai jirįsiren- 
gę; jų interesas L. A. Bendro- 
vėje buvo tiktai toks, kad *uri 
pridėję 50 dolairių ir nusimano 
galį "runyti'' biznį, kurin -(Bau- 

gumas žmonių ytra įdėję po 
1 000 po 5,000 ir daugiau 1 Kai- 
kurie net kandidatai savo laike 
atsižymėję buvo aštriu šmeiži- 
mu L. A. B-vės ir agitacija 
prieš ja. Toliaus, kaikui ių na- 

rių buvo išrteįikšta, kad esą pa- 
vojinga, jei Bendrovėje yra 
stambesnių įnašų-investmentų, 
buk tokie stambesnieji investo- 
riai kontroliuoja rinkimus, buk 

negalima esą patekti direkto- 
riatan tokiems investorianr 
kurie bizniu tera indėję 50 doi. 
arba šimtą Į tokius paklau 
simus buvo aiškinta, kad tik- 
tai tokie bizniai gali buti pa- 
sekmingi, kuriuos veda žmonės, 
•daugiausiai indėję pinigų biz- 
niu ; prie tokių vedčjų ir Mnaži 
investinimai yra užtikrinti, ne- 

są žmonės, indėję korporaci- 
jon daug pinigų, visados žiū- 
rės, kad jų pinigai nežūtų ir 
neštų pelno, — taigi tuo pai 
jie apsaugos ir mažus investo- 
rius. Dabartinis sąstatasdirek- 
tDrių yra toks, kad kiekvienas 
jų yra indėjęs Bendrovėn tiek 
savo pinigų, kiek tiktai gale- 

jau atsiekė savo užsibriežtojo 
tikslo, t. y sukėlė pusę miliono 
kapitalo ilr ineina į biznius. An 
tra — prieš susirinkimus buvo 
vedama labai smarki pakampi- 
nė agitacija, kad keliems žmo- 
nėms, nieko bendra neturėju- 
siems su organizacija nuo pat 
jos įsteigimo, paėmus ją į savo 
rankas. 

Atskaita, paduota susirinki- 
mui, apima visį laiką nuo su- 

siorganizavimo iki 1 d- sausio, 
1020 metų. Ji, kiek girdėjome 
iš Direktorių valdybos, bus pa- 
skelbta laikraščiuos:. Čia tik- 
tai reikia paminėti s Var bes ne- 
sės skaitlinės. Organizacija iš- 
pardavė šėrų išviso 52,348, už 
523,4?9 dlolarių- Indomiausi vie 
ta atskaitoj,e yra ta, kad per- 
eitųjų metų darbas padengė 
visus :otganizatyvius ekspensus 
ir paliko sekantiems metams 
Gryno Pelno 6,844.46. Kiek 
man žinoma, tai yra negirdė- 
tas korporacijų gyvenime fak- 
tas, kad korporacija, dar būda- 
ma drganizaivimos laipsnyje, 
butų galėjusi per tris metus 
mokėti dividentus, padengti vi- 
sus orgrfnizatyvius ekspensus 
ir dar palikti sekančiu metu ckr 
b'ams surpluso- Tas parodo, 
jog" vedėjai organizacijos mo- 
kėjo tinkamai veikti, mokėjo 
bu'ti tikrais biznio žmonėmis. 
Nežiūrint vienok to, atsirado 
žmonių, kurie veržte veržėsi į 
Direktoriatą, nors savo rekor- 
dą jie neturi nieko tokio, kas 
paliudytų apie jų bizniškus ga- 
bumus, kas, taip sakant, galė- 
tų garantuoti, jog jie biznį ge- riau ves, negu senieji direkto- 
riai. 

Vienas iš svarbiųjų nutari- 
mų tai 'tas, ka)d Susirinkimas 
parodė rupesnį linkui Liieituvo?; 
ateities. Atsistatančius musų valastybės viltis ir para- 
ma bus musų apšviestoje at'ei 
ties kartoje- Lietuvos jaunimai 
turtingas nebuvo. Užsieniuose 

AMSTERDAM, N. Y. 
Oras pas mus atvėso, bet 

sniego mažai; rogių kelias 'prastas;, dirbtuves visos ge- | rai dirba, bet žmones nera 
j užganėdinti savo uždarbiu. 

jo, — tas ir auoua garantiją, 
'rad biznis turės sektis, nešti 

naudą investintojams ir tar- 
nauti tiems tikslams, kurie yta 
pac'fti Bendrovės pa'matan. 

Sekantiems metams L. A. 
Bendrovė iuri pradėjusi kele- 
tą didelių darbu, būtent organi 
zuojama. Ne\v Yorke valstij 1- 

nis bankas; pardavinėjama 
Liet. Prek. 5r Pranv Banko- 
Kaune akcijos; reorganizuoja- 
ma Resorcin Chemical Cornpa- 
ny, su 100,000 kapitalo, kuriai 
jau nupirkta nauja dirbtuvė 
Phoenixville, Pa., — dabar 
veiks dvi dirbtu vi, viena — 

Perkipmen Junction, Pa., o 

antlra — naujai nupirktoji- Or- 
ganizaijama Liejai Rubsiu- 
vių Bandrovė su Kapitalu 150, J 
000 Hiolnrin Tr t. f. 

Susirinkimas išrinko tris di- 
rektoi ius sekantiems 3 nietarab, 
būtent R. Karužą, J. Strimaiti 
ir P. Žiūrį. 

Linkėtina Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovei ateityje buti ant 
tvirUo patmato, kad jai nepa- 
kenktų agitacija žmonių, kurie 
ir į Bendrovę žiuri, kaip į ko- 
kia nors draugys'telę, kurioje 
gali viešpatauti siaura partiji- 
nė piolitikėlė. Lai L- A. Bendro 
ve ir toliau lieka didelė nacio- 
nalės svarbos organizacija, 
kaip kad ją pastatė ikišiol dir- 
bę joje žmonės' 

Patriotus, 

į nes mažai gauna už savo 
i darbą. Žmogus su šeimyna ir vienas tik dirbdamas 
taip vargingai gyvena, kad 
sunku ir pažiūrėti. Beto 
žmones pusėtinai prigazdino 
"svieto pabaiga"! Kiti nei į 

i darbą nėjo per kelias die- 
nas, o kiti girtuokliavo, tre- 
ti pinigus atidavinėjo kuni- 
gui ant bažnyčios reikalų. 
Kunigėliai, vienok, visai ne- 
ibijojo tos svieto pabaigos; j jie ėmė pinigus nuo žmonių 
įkas tik jiems davė ii* kimšo 
15 kišenius. Atbudę. 

wi8;fi!irrirnnn:iiiHiiiiiiumm^U4'.'.uiiiiiMJiiiii;it;iiiiniiiuiiiiimiiinminmuim 2 LIBERTY BONDrtl Mos perkame Pergalės Boudsus pilna parašytąja ^ LJ 
verto, ir Laisvčs Bondsus pilna pinigine verte. ■"* ̂  ■■ 
Atneškite arba atsiųskite j i r* o A nv utTTft/t r rr\ Atdara kasdien nuo 9—6 G. SAL&rlklM & CO 
UtarniukaiB, Ketvergai/i 1335 MILWAUKEE AVBNŲB, 

„ lr Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood $ TMtHHlHtfflnHHtHHtmHttHItintfftttttl'Hlt ttttHUIHntHHHIf1"1111"""""""""*" 

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

Specialiai: Maleva m^*»vojlmui stubų Iš vidaus. po 11.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 80. HAL3TED 3TREET CHICAOO. ILL. 

Mokinkis Angliška i Namie 
LENGVA IŠMOKTI 

28 Lekcijos Buvo $10. Dabar $3.00 
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, SUGRAŽINSIME JUM PINIGUS. 

Nėra geresnio budo už 51 kursą Išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias uudas iimoktl visą 

anglu kalba namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik, gali, bet tur 

viską atminti. Jos perstoto dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad-intere- 

Bingumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi \ mokinio minų su 

tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Ista- 

rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuvlškon Ralbon taipgi yra praktiškas. 
1 Ale kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintu ant geros popleros lek- 

cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių. 

šta{ ką musų mokinys sako apio musų kursą, išmokęs angliškai: 
Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jusų atsakanti mokinimą ir populiariškas lekcijas jusų metodos. Jusų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi. aCių ir už kom-ula- 

ciją (patarimus). Jusų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1917. 

Turime šimtus panašių laiškų nuo Bavo mokinių._ Jeigu jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista. mo- 

kėdamas dabar tik $3.00 už tą kursą. Bet užsirašyk tuojaus — dabar. 
Vėliaus gali buti pervėlu. Atminkit, męs turimo tik 150 šių kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to Ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir- 
mas. Siųsk $3.00 šiandien. Indė1? markių ui 15c. dėl iškašių prisiuntimo 
kurso. Tamista nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 

atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo mes sugrąžinsime pinigus. Sis 
kursas yra vienas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi 
progą gauti j} už $3.15 su markėmis. Naudokis šią proga, Prisiųsk pini- 
gu* šiandien, Užtikriname, kad nesigalėsite. Pinigus siųsk "Money Ordo« 
riu" šiuo adresu: 

L. BEN. WAITCHES 
4456 SO. HERMITAGE AVE CHlCACiO. ILL. 

PIRMUTINIS LIETUVOS REGINIŲ RINKĖJAS 
IR LEIDĖJAS 

FOTOGRAFAS JOKUBASTSKRINSKAS 
MARIJAMPOLE, BAŽNYTINĖ GATVĖ, 

FIRMA GYVUOJA NUO 1904 METŲ 

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

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

Užtad laikau sau garbę, pranešti gerbiamiems tautiečiams 
kad visos Suvalkijos reginius baigiu rinkti (Dalinai Kauno 
gub-). Aš manau, '*ad rasis Lietuvos tautiečiu, kuriems vra 

brangi Tėvynė NEPRIKLAUSOMOJI LIETUVA. Ir malo- 
nės pamatyti baisaus karo pasekmes. Kuri' žydėjo prieš kari 
kaip rožė, dabar-gi rogsančius lig bočių tvirtovių griuvėsius. 
Apart šių reginių, turiu surinkęs Šiaip įvairių serijų, būtent: 
miestų gatves, bažnyčia.'"., išlikusias sveikomis, minias žmonių 
einančias į ir iš bažnyčios, lauku darbai, iomarkni vm*uv-*c 

aesupes ir uovines 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 nežiurejau, kad taip kritišku metu, man skaudžiat kainuos. Bet tik stengiausi, kad puikių-pu-ikiausias surinkčiau serijas. Ir tiesiog galiu pasigirti, nes pats sau negalėjau daleis- ti ir padėkot savo sešiolikos metų praktikai, kad kada uovs galėsiu surinkti tokio gražaus istoriško turinio reginius. Pirmutine laida 1, 2 ir 3 serijas jau galima užsisakyti, Ma- žesni užsakymai kaip viena pilna serija, nepriimami. Užsisa- kant reginius reikia paduoti redakciįon kuoaiškiausis adresas. Užsakymo orderis vien tik SERIJOS NO. (Be jokių išvatdi- nimų apielinkės). Norintieji užsisakyti reginius, privalo siųsti pinigus redakcijou «c dalimis, bet visus k;.rtu. Už ilgiį kelionę siunčiamųjų reginių, redakciją afbą. leidėja prašau nekaltinti. Nes dabar ne evpresinis laikas. PASTABA: Nukentėjusios vietos pažymėtos lcryžučiu (x). \risi reginiai ne cinkografisko leidimo, bet Fotografiško, užtad ir kaina b\ ilgoka. 
ATSKIRAS REGINIU 

PAVADINIMAS. 
SERIJOS NO. 1. 

1, Prienų Bažnyčia, i 
2, Prienų Vikarijatas, 
3, Prienų klebonijos skal- 

s bejos, 
4, Prienų aibelnas reginys, 
5, Kapinyno vartai, 
6, Žalioji gatvė, 
7, Pervažas per Nemuną. 
8, Prienų malūnas, 
9, Žuvininkų prieplauka, 
10, Tiltas per Nemuną, 
H, "Nuotakų kalnas"', N 
12, Bakūžė ties Mielupiu. 
Kaina pirmosios serijos 

\ 3 dolariai. 
SERIJOS NO. 2. 

Pakuonio ir Garlcvos reginiai 
r, Pakuonio Bažnyčia prieš 

, karą, 
h 2, Pakuonio Bažnyčia po 

karui. 
u 3, Pakuonio klebonija, B 4, Pakuonio gatvė. H 5, Kapinyno gatvė, 4 6, Garlcvos Bažnyčia prieš J karą. 
8 7, Garlevos bain. po karui, 
n 8, Garlcvos pataisymai. I 9, Bažnyčios šonas, Kauno 
| link, (x\ 

io, Garleva, Marijampolės 
, link, (x) 

H, Liuteronų kirkė, 
Kaina antrosios serijos, 

$2.75 
SERIJOS NO. 3. 
Šilavoto ir kiti reginiai 

1, Šilavoto Bažnyčia prieš 
karį, 

2, Šilavoto Bažnyčia po 
karui, (x) 

3, Igliaukos Bažnyčia po 
karni, (x) 

4, Skriaudžių Bažnyčia, 
5, Plutiškių Bažnyčia, 
6, Birštono Alėja No. r, 
7, Birštono Alėja No. 2, 

i 8, Vargšų bakūžė, 
1 O, Mažažemio bakūžė, 

10, Nemunas pavasaryj, 
11, Linų minikai, 
Kaina trečiosios serijos 

$2.75. 
Taip-pat ruošiu antrą laidą, 

5 ir (> serija?, 
Serijos No, .}, Marijampo- 

lės reginiai. 
Seriios *No, 5. Kalvarijos 

ir Liudvinavo reginiai. 
Serijos No; 6, Virbalio re- 

giniai. 
Ajvito Bažnyčios ir Ky- 

linrfii nrfi,,,-".'!"! 

Apie .laidą ir reginiu pavadinimą 4, 5 ir 6 neriju, savo lai- ku bus pranešta gerbiamam laikraštyj, pagarba, 
r'OTOGKAi AS J, SKR1NSKAS 



V Vietinės Žinios f 
ČK*CrO v C.' 

Miko Petrausko koncertai 
tęsiasi nuosekliai. 

Sausio 20 d. pranešta te- 
legramų 44Liet." Redakci- 
jon iš Baltimorės, Md., se- 

kanti žinia: 

"Miko Petrausko koncer- 
tas Baltimorėje, sausio 19 
d., puikiai pavyko. Inteli- 
gentų būrys surengė po kon- 
certui vakarienę. 

Tumelis." 

Chieagiečiai, atsiminkite 
sausio 28 d. — tai Miko 
Petrausko koncerto diena. 
Visi turime atsisveikinti su, 
gerbiamu musų kompozito-| rium ir jaunimo auklėtoju, j 

INFLUENZOS EPIDE- 
MIJA. 

Pereitą savaitę .šiame 
mieste buvo 1,027 nau;" su- 

sirgimai influenza ir 21 mi- 
rė nuo tos ligos. 

Kokių proporcijų ga!i pa- 
siekti šita liga d a" sunku 
pasakyti. 

Influenza yra limpama li- 
ga. Užkrečiami daiktai pa- 
eina iš burnos, nosies, ir 
gerklės, — neatsargiai kos- 
tint, čiaudint ir splaadant, 
arba nuo nešvarių rankų. 

Apsisaugoti nuo inf'luen- 
zos galima prisilaikant šitų 
nurodymų: 

Laikyti rankas švariai. 
Nesisveikinti. 

Turėti švarią nosinę ir 
!čiaudint ar kostint uždengti 
| ja nosį ar burną. 

Vakarais buti namie ir 
neiti j tas vietas, kur susi- 
renka daug žmonių. 

Buti šiltai; saugotis nu- 

vargio, peršalimo ir šalto 
oro traukimo. 

Kiek galima buti šviežia- 
me ore ir saulės šviesoj, dar| 
be, ar namie. 

Laikyti kojas šiltai. 
Eiti i darbą pėsčiam, jei 

netoli. 
Antgalo, jei nežiūrint ši- 

to atsargumo užeina šiurpu- 
liai, reikia buti namie ir 
šaukti daktarą. 

TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

šiuomi pranešame visuo- 
menei, kad viešame susirin- 
kime sausio 19 dv p. Eliasj 
svetainėj, —'4600 S. Wood 
gat., dalyvaujant atstovams 
nuo Įvairių organizacijų ir 
visuomenės, tapo sudarytas 
bendras "komitetas arba sto- 
tis pardavinėjimui Lietuvos 
Laisvės Bonų. 

Komitetas tapo išrinktas 
iš sekančių ypatų: pirm. — 

A. J. Kareiva: pagelbinin- 
kai — Jurgis Brazauskas ir 
Ludvikas Šimulis; finansų j 
rast — Mykolas Panavas; 
iždininkas — Jonas Viskan- 

PAVEIKSLAS PIRMO LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 

PUIKIOS POPTJEKOS. DIDUMAS 1,0X13%. KAINO 20c 

M. K. Š1LIS 3213 Aubym *Ave. Chicago, 111. 

"B™^VYRfš^7T^ABUŽU?B?U<GE!^^,BW™ 
Teisingos Kainos. 

Užganė din ima^ gvarantuota* 
Vyru Ir vaikinų aiuati Ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių Ir konservatyvlškų modelių $20.00 iki 145.00 
Vyrų ir jauny vaikini; siutai Ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kellnžs $3.00 lr augSCiau, Valkų siutai nuo $5.00 lr augAClao 
Pirkite aau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar ne&ttjo 
Męs turime daug Mek apdėvėtų siutų lr overkotų uuo $8.50 lr augSCUn 
FuJl (Jress, tuxedo, frakai ir tp. cuo $10.00 lr augšfilau. 
KrautuvS z .dara kas vakarą Iki 9. Nodftllnmla Iki 6 vai po pletU 
SubatoMis Iki 10 valandai vakaro. Insteigta 1902 

S. GORDON 
1415 PO. PAL8TED 8TRBI'1 

Geriilčs skaudėjimas, diegliai krati- 
u'jc, iiiflm-nzos, pasirodymo ženklai. 

Iitriuk j^orkltt ir krutinę an 

PAIN EXPELLER1U 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neap«ū!oisk taip, kad tavo pagautas Šal- 
tis iSsi vystytu i pieuri3ę, pneumoniją, 
influenzą ir i kitokias pavojingas ligas. 

Nusipirk šiandionp sau parankiausi 
(Avi aptiekojo Paln-ExpellerIo 800. ir 
(>.ic. butelis. 

Tikrieji turi mugu vaizbažnnkli 

£ ĮKĄRĄ ^ 
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. RICHTER & CO. 

326-330 Broadway New Yotk I 

AS ADOMAS A. KARALIAUSIĄS 
SAKANČIAI RAŠAU: 

[ AJ labai airgau per 3 metas, auslabnėjes pilvelis g >*ivo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, naslabnėjitnaa. a 
K.aujo, li.ksttj, Nervjj ir abelaas ntigtejinaa g »i«o kūno, tr buvac nustojęs vil'ies, kad begyven- 3 
«titi. visur jiejkojau sau pagelbos. reslgailėjau vi^je g 
Amerikoj ir ui rubeiiu. bet niekur negana uto a 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistg, Bltterio, 3 
Kraujo valytojo, Nenratcna, lnlm< it Reuirntinno g fnrduoles, tai po suvartojimai minC'oi gyduolės, mano m 
pilvas pradėjo atsigauti, atiprit, gerai dirbt. Krauju {§ išsivalė. Nervai ėmė stipnai dirbt lakatai atsigavo. p Reumatizmas f-ranyko, diegliai neb^de po kratine. § 
Vidurių rėžimas išnyk* pa uitnuiiinai visij ligi). Bė- 3 
Kiu srtTieiiv išgerdavau tas savaite po buteli Sa- S 

lutaras, Bitterla, Ir po 3 mbi. sr>a paveiksle paraa čiau toki akirtuni^ kaip tarp S 
dienos ir nak*iea. Da- bar jauci'ios sniafriai ir esu linksmas ir 1000 sykiu d£koiu S 
SaJuui^s mylistg geradijtatei ir linkiu ▼»-sieros savo draugams ir pažjšuiaieaa p 
ru tokiai* at sitildmaU patariu nucHrdrjfli kreiptis prie Salutaraas 

3ALUTAR CHEMICAL INSTITUT10N. J. BALTRENaS. Prof | 
1/07 So. Ha/stcd St., Phonr Cana 6417 Chicago, llllnoU | ■ 

tas; iždo globėjai: Pranas, 
Puleikis ir Justinas Ciliaus- 
kas. Nutarimų rast. ir pre- 
sos komisija — Jonas P. 
Paskauskas ir Jonas Zam-Į 
kus. | 

Stotis — Šv. Kryžiaus pa-! 
rap. svetainėj, prie 4G ir į 
S. Wood gat. Iždininkas] 
randasi po $10,000.00 do-j 
larių kaucijos. 

Nutarta kampanija pra- 
dėti tuojaus. Sekantis susi- 
rinkimas stoties komiteto ir 
pardavinėtojų atsibus pėt- 
nyčios vakare, sausio 23 d., 
8 vai. augščiaus paminėtoj 
svetainėj. Visi norintieji par 
davinėti Bonus,, kviečiami 
susirinkti. Rinkėjų pravar- 
dės bus paskelbtos vėliaus. 

Jonas P. Paskauskas, 
Presos Kom. 

L. G. D. 

Revizijos Komisijos žodis į 
naurius ir rėmėjus. 

Turime už garbę pranešti 
nariams ir rėmėjams L, G. 
D., kad šiomis dienomis ta- 
po peržiūrėtos knygos Cent- 
ro Sekertoriaus ir Kasie- 
riaus L. G. D. ir rasta viskas 
tvarkiai, švariai ir teisingai. 

Įplauki] iki 31 d. gruod- 
1919 m $12,472.21 

Išlaidų (čia viskas kru-| 
von sudėta, kaip tai: siun- 
timas in cash Lietuvos Rau- 
donam Kryžiui, apmokėji- 
mą už drabužių siuntimo, 
krasos ženkleliai, drukas ir 
tt. ir tt.) iki 31 d. gruodžio 
1919 m $9,017.04 

Lieka pas iždininką Dr. 
J. Kulį $3,455.17 

Smulkmeniška atskaita, 
kaip greit bus atspausdinta, 
taps išsiųsta visiems sky- ■ 

riams L. G. D. 
Nariai Revizijos Komisijos: 

Dr. C. K. Cherrys. 
Dr. M. T. Strikolis. 

SIMANO DAUKANTO 
DRAUGIJA 

metiniame susirinkime nu-j 
tarė sumažinti įstojimą į| 
Dr-ją del naujų narių. Da- 
bar įstojimas yra vienas dol. 
—nuo 18-kos m. iki 30 me- 

tų, o nuo 30 iki 40 metų— 
2 dol. \ 

Sim. D. D. laiko savo su- 

sirinkimus pirmame nedėl- 
dienyje mėnesio Mark Whi- 
te Square svetainėj — 29 ir 
Halsted gatvės. Sim. D. D. 
turi didelį knygyną, ir kiek- 
vienas narys Sim D. D. gau 
na knygų skaityti. Sim. D. 
D. turtas siekia arti penkių 
tūkstančių dolarių. Valdyba 
šiems metams išrinkta iš 
sekanči'! ypatų: Tam. Janu- 
lis, pirm.; Julius Racevi- 
čius, pirm. pagelb.; P. Ke- 
nutis, nut. rast.; Ant. Kas- 
paras. iždo rast. Ant. Mar- 
tinkus, iždin. Vladas Stan- 
kus kontrol. rast. A. Karpa 
vieius ir A. Kaulakis — iž- 
do glob.; V. Stankus ir F. 
Valančius, knygiai. 

P. Kenutis, rašt. 

AUKOS L. L. VARPUI. 

Garbus tėvynainiai, mylin 
tįs savo Tėvynę-Lietuvą, 
aną dieną L. L. Varpui pri- 
siuntė ir pridavė sekančias 
aukas: 

Dr-stė Garsus Vardas 
Lietuvių $55.00 

Dr-stė Šv. Izid. Art. 
So. Chicago, 111 30.00 

Liet. Jaun. Klubas, 
So. Chicago, 111 25.00 

Prisiuntė J. Trijonis. 
Dr-stė L. Tautiška, 

Argo, 111. 19.00 
I Dr-stė šv. St. Vysk., 

Town of Lake .' 37.00 
A. Andriekus 5.00 
A. Kvietkauskienė 5.00 

Pridavė, p. A. J. Kareiva. 
J. J. Nienius, iš Wilkes- 

Barre, Pa 5.00 

J. Ažunas, iš Hemphill, 
W. Va 2.25 

Al. Budginas, Hemp- 
hill. W. Va 2.00 

J. Vitoldas, Hemphill, 
W. Va 1.25 
Prisiuntė p. J. Kalvaitis. 

J. Grigalunas, .... 5.00 
K. Jurgaitis, 5.00 
Dapildančią auką prida- 

vė sekančios ypatos: 
J. Jankauskis .... 4.00 
W. Stulginskis .... 4.00 
P. Pavilonis, iš Kenosha, 

Wis 3.00 
F. Šimkus 2.00 
A. Skinkis, pridavė, p. 

A. J. Kareiva 4.00 
J. Kvietkauskas, pridavė 

p. A. J. Kareiva .... 2.00 

Lietuvos Laisves Varpo 
Komitetas. Chicago, 111. 

MELROSE PARK. 

Lietuvos Laisves Paskoslos 
Komitetas. 

Buvo surengtos prakalbos 
sausio 11 d.; kalbėtojųm 
buvo pakviestas Dr. Naikelis 
iš Chicagos, kuris puikiai 
išaiškino susirinkusiems tė- 
vynainiams apie dabartinį 
Lietuvos politinį veikimą ir 
kovą už neprigulmingą ir 
laisvą Lietuvą ir taipgi apie 
reikalingumą kožnam tėvy- 
nainiui gelbėti Lietuvą taip, 
kaip išgali. Ypatingai ragi- 
no visus pirkti Lietuvos Pas 
kolos Bonus ir aiškino ko- 
dą svarbą turės niusų nupirk 
ti Lietuvos Bonai. Aiškiai 
nurodė 

~ 

reikalingumą kož- 
nam vyrui nuo 18 iki 45 me- 

tų stoti į eiles lietuvių ka- 
reivių. 

Laike gerb. kalbėtojo pra 
kalbos rast. vietinio komite- 
to užrašė L. -P. Bonų už $1, 
200.00 vertės. Iskalno sumo- 

kėjo pinigais ir S. V. bonais 
$720.07.' Beveik kožnas bu- 
vęs prakalbose pasižadėjo 
nusipirkti bent po vieną Lie- 
tuvos Boną. 

Valio Melrose Parko tėvy- 
nainiai ! 

Vietinis Komitetas susi- 
deda iš atstovų nuo 13 D-jų. 

Sekantjs tėvynainiai nusi- 
pirko Lietuvos Laisvės Bo- 
nus: 

•i 

A. Janča už .. $50.00 
T. šikšnius 50.00 
A. Samolionis 50.00 
J. Grinius 50.00 
P. Metrikis 50.00 
J. Urbelis 100.00 
V. Pabijanskas 100.00 
M. Šimanskis 50.00 
P. Valuckas 100.00 
P. Gudzevičia 100.00 
A. Urbelis 50.00 
J. Ž kilaitis 50.00 
A. Skodžius 50.00 
J. Januševičia 50.00 
J. Jodvalkis 50.00 
V. Brazauskis 50.00 
J. Rope 50.00 
A. Žalba 50.00 
J. Bružas 50.00 
F. Lapinskas 50.00 

Turintieji S. V. bonus ga- 
lite išmainyti ant Lietuvos 
Bonų pas Kom. rast., p. F. 
K. Strzyneckį — 19 J3 Lake 
St. Melrose Park, 111. arba 
kuomet ateis užrašynėti j 
stubas. 

S. V. bonai yra priimami 
pagal "marketo" kursą. 

F. K. Strzyneckis, rast. 
I V. K. L. P. 

JIEVA ŽILVITIS 
persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 20, 
1^20 m., išsirgusi 2 savaites laiko; su- 
laukusi 29 metus amžiaus. Kūnas ran- 
dasi po No. 3348 S. Auburn Ave. Vė- 
lionG paėjo iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Ramygalos parap., Glebausko so- 
džiaus. Laidotuvės jvyk« Ketverge, 
Sausio 22 d., 8:30 vai. iš ryto J šv. 
Jurgio Parap. Bažnyčia, o iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Laidotuves ves vi- 
siems Ohicagiečiams gana gerai žino- 
mas graborius Stanislovas P. Mažeika. 

Giminės ir pažįstami yra kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse. Pasilieka dide- 
liam nulludime velionės vy.as Vladi3- 
loves, duktė Pėda, 3 ir pusės metu, ir 
sunus Ernest, 3 mėnesiu, ir brolis 
Jonas Jurgaitis. 

Amerikos Lietuviu 

MOKYKLA 
Mokinama: angli;'<os ir lietuv'įkos kai- 
bn. aritmetikas, knygve.dystės, stenogra- 
fijos, typewriting, pirldybos teisių, Suv. 
Valst. istorijos, abclnos istorijos, geog- 
rafijos politinfs ekonomijos, pilietustčs, 
dailia rajystPi. 

Mokinimo valandas: nuo 9 vyto ik: 4 

vai. po pietų. \'ak. nuo C iki 10 /'it. 

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

l'radėk Naujus Metus su tobulu akitj rusė- 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per visus 
metus, kas tau gali buti naudinga. Toiirepystė 
praįalinama. Pasitarkite su manim prieį ei- 
nant kur kitur. Egzaminacija DYKAI. 

Cerai pritaikinti akiniai jSrajalins akių įr 
galvos skaudėjimu*, trumparegystė arba toli- 
regystė praįalir.ama, jasitarkite ?u manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas l?.-tos gatvės. 

3-čios lubos, virs Platt'o ap'iekos. Tėmy 
kite j mano paraki 

Valandos: nuo Ptos vai. ryto iki I vai. vak. 
Kcdčlipj; nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

The 
Fraternal 
Age 
The Problema of 
Peacc and the Righta 
of Little Nationa. 

* * 
Mažoj knygelfis formoj žur 

nalas 64 pual. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris velk 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalais. čia rasite apart ki- 
tų Šiuos straipsnius: 

# * 

WHO AR* THE 
LITHUANIANS? 

* * 

THE NEW LITH 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

* * 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St 
5® ^HICAGO ILL. 

"LIETUVOS" STOTIS 
CHICAGOJE 

4418 S. Richmond Av* 
9. E. cor Halsted & Milwaukee 
1056 Wabanaia Avc. 
1615 North Wood St 
Čbr. Mihvaukee & Paulina. 
2334 So. Oaltlev Ave. 

224G So. Leavitt St. y 

| Pitone Casal C2J2 į 

! DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

J Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vali.! 
»2201 \\\ 22ra IR S. LEAV1TT STS.j 

CHICAGO. ILL. 

GOBHHBBHnV 

l)r. G. H. Glaser 
TELEFONAS YARDS CS7 

3149 S. MORGAN ST. kertė 32ros] 
Specialistas Moteriškų. Vytiakų 

ir Chronišku Ligų 
Valandos; 9—10, 12—2 po pietį] 

6—8 vak, Ncilčl, 9—1'. 
Praktikuoja jau 28 inetai 

Dr. N. Herzman i 
į IŠ RUSIJOS 
\ Gerai lietuviams žinomas per 1G metų kaipo 
patyręs gydytoja*, chirurgas ir akušeris. 

Uiydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, ino- 1 
terų ir vaikų, pagal naujausias metoita:--. 
X-Kay ir kitufeiun elektros prietaisus. 

Ofisas ir lalioratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

tietoli Fir-k Street , Valandos: nuo 10—u pietii ir 0—S vakare} 
Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED LTREETj N'aJanilo'-: 8—9 ryto tiktai 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISEN ĖJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, !l£# 

DR, VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvįs akiu jtempmią% kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užaugusns karščiui akiu krtlvos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkrelpamo j mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkorai akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryte 
iki 1 po plpet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro Storo 
Kampas Ashland A ve. Tel. Drover 9G6u 

REIKIA VYRŲ. 
Reikia 5 gerų vyrų; pastovus 

darbas $5.00 j dieną. 
Atsišaukite: 
301 N. MORGAN ST. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundiy. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. > 

39th & Stewart Ave. 

Tajieškau savo sunau3 Juozapo Žu- 
kausko. kuris rodos gyvena CUicago. 
111. Jis paeina iš Suvaikę gub. Mari- 
jampolės pav. Liškevos parap. Kiby- 
Gių kaimo. Taipgi pajieSkau Kazimiero 
Tenionio. kuris gyveno kartu su Juo- 
zu Žukausku. Jie patys ar kas apie 
jos žino meldžiu atsišaukti, o busiu 
labai dėkingas. 

JONAS ŽUKAUSKAS. 
KibyžiŲ Kaimas, Lepaiingio Paštn 
FAidrėnu,valsčiaus, MarijampoiSs apskr i LIETUVA 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieškau dėdės, Jono Pociaus, 

paeina iš Kauno gub. Girdėjau, 
kad 1913 metais gyveno Cliica- 
goje. Meldžiu atsišaukti, nes 
turiu labai svarbų reikalą: Ju- 
lijonas račius, 330 To\ver Ave., 
Superior, \Vis. 

PARSIDUODA GROSERNĖ. 
Parsiduoda labai puki groser- 

nė. Reikale pirkimo kreipki- 
tės pąs savininką ant vietos: 
1116 West 51 st St. 

SKAITYKITE — — 

' LIETITA 

1 

H, Leibovilz 9 
♦j 

Persikėlė iš 
1652 W. VAN BUREN p 

STREET | 
j 1 

1620 W. 12-TH STR. | 
kamp. Marshfielcl Ave. g 
Jis yra ofise nuo 10 ry- H 
to iki 8 vai. vakaro. :! 

\ H 

M 

i)R. I. E. MAKAR 
LIKTI" VIS ) 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGA$ 
Roselando: 10900 Michlgan AAfe Telefonas l'ullman .'4J ir 31S0 V 
Chic. ofisas: 4515 S. Woofi St5 
Tik Kelvcrgo vale, nuu 5:30 iki 7 

Telefonas Yards 723 

t Tcicphone Yards 1532 

! DR. J. KŪLIS 
LIKTI" VIS 

J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
j Gydo visokias lij<ak' moterų, vaikų ir vyrųj 
♦ Specialiai gydo limpančias, senas ir 
! l paslaptingas vvru ligas 

į 3259 S. HALSTED ST.. CHICAGOi 

.— ■t 
I Phone Yards 2541 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

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

Phones: Ynnls 153—551 
Residence l'hine Drover 77? 1 

F.A. J6ZAPA1T!S, R.Ph. 

IDRUG STORE— APT1EKA 
l'ildome visokius receptus 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS 1?. CHIR.URGAS 

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

Vai: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 \V. 42nd St 

Telefonas McKinlev 4!»88 
Valandos iki 10 ryto. \ 

Tele/hone Yards 3654, AKUšKRl -1 
Mrs. A. \ į 

Michniewich\ j 
Itaigusi Akušerijos k* 2 

|le?ija; ilęai p akt iki-1*, 
[vusi Pensilvanijos! I 
ho.<pitalėse, Pasetumn! 
p.-.i patarnauja prie I 
gimdymo, Duoda khLj j visokiose ligose mote-j rims ir jnierginoms. j 
5113 S. Halsted St. ( 

(ant anlrn lul»ų) t 
CH1CAGO, ILL. ? 

Nuo 6 iki 9 rvto ir U" 
nuo 6 iki^P ryto r 7 iki včlai vakaro f 

* 

Plione Canal 257 
DR C. K. KLIAUGA ! 

DENTISTAS j Naujieną Naru v? ♦ 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare} 1739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

■■■Hmm 
DR. J. SHINGJ MAN 
GYDYTOJAS IR CM'^JRGAS 
Gydo Reumatizmą, ::<<1vtr.. Klelctra 

Specialia -t .1 

|1229—49th Ave. '. "'i-oro' S6nC| 49 Ct. prie 13. '• Cicero 4'.)| 

|DR. JOHN ORPE^J 
i GYDYTOJAS I RGA3 £ 1637 \V. 51ma ir k:» .i-irsh'ieldj Vai.: iki 9; ir 3 ik* 8 ♦ 
l Telefonas Pi 7 {• ♦ 

DR. M. T. ST 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRi.^. AS 

(Ofias: 
1757 W. 47 St. Sou.j <ud 160- Ofiso vai.: 10 ryro it i 2 p"o piet. ir V. 30| ijji 5tfftf Vyk, NVtef. -5 U M *i>iU | Sfainai: 2911 W. 43 St. McKinl<v/ ?6' 
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