
: 
DĖKIME KAD IR 

► i 
• PASKUTINI DOLARI ANT I 
f 

~ 
« 

• LIETUVOS AUKURO. 

♦♦ t 

THE FIRST L1THUANIAN NEWSPAP£R IN CENTRAL AND 

WESTERN STVfES. ESTABLISHED 3Ui>3. 
" L I T H U A N IA " DAILY 

STOKIME Į 
LIETUVOS APGYNĖJŲ 

EILES. 
i 

1♦♦♦♦♦ • « 

SENIAUSIAS L .ET UVIŲ LAIKRAŠTIS VIDURINĖSE -VAKARINES® 
VALSTIJOSE. INSTEIGTAS 1893. 

1: 

METAI: (Sąv. XXVI). Dierr. III. No 25 

Publlahed and dletrlbuted under Pe.rrlt 6«2 authorlzed hy the act of Oetober e, 1917, on fil« at the Po»t Office of Chlcago, III. By order of the Preeldent A. 8. BURLESON, Poetmaeter General. 

j CHICAGO, ILL., PĖTNYČIA, SAUSIS-JAN. 30 d. 1920 KOPIJA—COPY 2c 

Nori turėti Vokietija lygoj 
Bolševikai laimėjo sunkia kovą 

Kuikasvaidžiai riaušėms malšinti 
Argentinoje 

NORI TURĖTI VOKIETI- 
JĄ LYGOJ. 

Lc neonas, sausio 29 d. — ! 
Vienu pirmutinių svarsty-į 
mui dalykų prieš naują ati- 
darymą taikos konferenci- 
jos Londone už trijų savai- 
čių bu.s pasiulinimas priimti 

^Vokietiją tautų lygon. 
Anglai ir net francuzai 

jaučia, kad be jos lyga bus 

nepilna ir be vieko ir taipgi 
jaučiam?., kad priėmimas 
jos lygon sustiprins dabar- 
tinės vokiečių valdžio ran- 

kas prieš monarchininkų 
reakciją ir bolševikų revo- 

liuciją. 

BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 
SUNKIĄ KOVĄ AN'r 

BONO. 

Londonas, sausio 29 d. — 

Šiandien apturėtas bolševi- 
kų pranešimas sako, kad ra- 

sų sovietine raitija, vedama 

^en. Demenkos, perėjo upes 
žemutinės" Dono apygardos 
Maničo klonyje ir po dvie- 

jų dienų mūšio paėmė 5,000 
belaisių; sovietinės pajiegos 
žengia toliaus. 

Toliaus ryfuose pagal tas1 

pačias upes eina smarkiau-! 
šioji kova su kita pajiega. j 
Kolčakas kenčia už kitus. 

Charbino telegrama Daily; 
, 

Mail laikraščiui sako, kad 
adm. Kolčako pasidavimą 
sibiriečiams sukilėliams in- 

> galiojo čeko-siovakų kariuoi 
menės generolas Janin, ku- 
zis Kolčako prisaku buvo! 
pastatytas vesti visų talki- 
ninkų kareivijas vakarinėj 
Irkutsko pusėj sausio 19 d. 

Žinia panedėlyj Charbine 
paduota sako, kad praneši- 
mas apie Kolčako atidavi- 
mą padarė gilų įspūdį visuo 
se tolimuose rytuose; vie-' 

i 

na", rusų generolas šaukęsi 
gen. -Janiną dvikovin, o gen. j 
Semjnovo aficieriai sutverę 
sąjungą, kurios šauksmu 

yra "Duokite šian Janino 

kraują." 
Laukiama gen. Janino pa 

siaiškinimo, bet yra žinoma," 
kad Ček»j pranešimai apie 
padėtį Irkutske, kurie buvo 

telegrafuoti gen. Janinui 
^erchneudenske palenkė iį 
prie sutikimo Kjlčaką ati- 

duoti, 
i čekai sako, kad pasirinki- 
mas buvo vienas iš dviejų; 
ar atiduoti vieną žmogų, ar 

mi#is, kur visi tu.'ėjo /jti. 

KULKASVAIDŽIAl RIAU- 

► ŠĖMS MALŠINTI 
ARGENTINOJE. 

Buenos Aires, sausio 2 d. 
(Pavėluota). 1— Argentina 
buvo regykla daugybės strei 

kų paskutiniais keliais mė- 
nesiais. Apskritai šitie strei- 
kai yra priskaitomi pragy- 
venimo brangumui, bet ypa- 
tingai negirdėtai augštiems 
butų nuomams, kurie par- 
sieina mokėti neturtingoms 
šeimynos. Vienas ekono- 
mininkas sako, kad algos 
čia 66 nuoš. augštesnės už- 
algas Anglijoj, bet pragyve- 
nimas brangesnis 83 nuoš. 

Buenos Airese streikavo 
dvylika tūkstančių darbinin 
kų įvaikiuose amatuose, tarp 
tų buvo laivų ir uostų darbi- 
ninkai. Buvo laukiama vi- 
suotino streiko šitame mies- 
te, taigi policija daro prisi- 
rengimus suirutei sutikti. 

Sakoma, kad šuv. Valstijo- 
se užsisakyta dvidešimts 
penki motoriniai karai pri- 
taisyti su kulkasvaidžiais. 

Nekuriuose streikuose pa- 
vartota fizinė spėka; du lai 
vų darbininkai tapo užmuš- 
ti defto, kad jie neprisidėjo 
prie streiko. 

Visuotini streikai buvo 
Mendozoj ir Cordovoj. Men 

dozoj, mieste su 60,000 gy- 
ventojų, visas biznis tapo 
suparaližuotas streiko, kilu- 
sio del prašalinimo kelių 
mokyklų mokytojų už jų 
tariaraą anarchistinį mokini 
mą. Buvo nusiskundžiama, 
kad policija išvežė kelis agi 
tatcrius j neapgyventą pro- 
vincijos dalį ir ten juos pa- 
liko be maisto ir prieglau- 
dos. Tas kongrese sukėlė di- 
delius ginčus, pasekmėje ku 
rių tapo paskirtas kongresi- 
nis komitetas Mendozos pa- 
dėčiai ištirti. 

Kritikuoja prezidentą. 

Socialistai ir administra- 
cijos priešininkai kritikuoja 
prezidentą Irigoyeną už jo 
atsisakymą prašalinti tuos 

viršininkus, kurie buvo prie 
žastimi streiko. 

Cordovoj, mieste su 135, 
000 gyventojų, visuotinas 
streikąs kilo del ginčo už 
algą tarp tranvajų kompani- 
jos ir jos darbininkų. Buvo 
riausės ir šaudymasi. Sąšla- 
vų nu vežioto j ams sustreika- 
vus miestas virto baisia vie- 
ta. Kompanijai padarius nu- 

sileidimus streikas pasibai- 
gė. 

PANIKA KASYKLOSE 

Marianna, Pa., sausio 29 
d. — Union Coal and Coke 
kompanijos kasykloj šičia 
vakar vakare ivyko panika, 

I vėdyklei staiga sutsojus 
veikti; sumišime bebegant 
prie skylės vienas buvo su- 

žeistas. 

Čeko-Slovakų Tautos Muzejus Pragoję. 

Šitame Čeko-Slovakų Tautos Muzejuje yra viena Puikiausių rankraščių ko- 
lekcija. 
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VOKIEČIAI PRIEŠINASI 
IŠDAVIMUI KALTINA- 
MŲJŲ UŽ NUSIDĖJI- 

MUS KARĖJE. 

Bėrimas, sausio 29 d. — 

Valdžioje apsireiškia susi- 
rupinimas išdavimu vokie- 
čių kaltinamų už prasižen- 
gimus karėje; ji šiandien 

j pasiuntė notą talkininkams, 
p/ašydama jų pertaisyti tas 
versaiUnSs sutarties išlygas. 

Į pasikėsinimą panedėlyj 
ant finansų ministerio 
Mathias Erzbergerio gyvas- 

, ties oficialiuose rateliuose 
| žiūrima kaipo į paržią to, 
įkas gali atsitikti didesniu 
plotu, valdžiai sutikus iš- 
duoti talkininkams jų reika-; 
laujamus žmones. 

j Notoje į talkininkus, ku- 
jri nebus garsinama Vokieti- 
joje, pasakoma talkinin- 

ikams, kad Vokietija negali 
pasakyti, jog ji įstengs pri- 
versti šalies <*r vietų įstaty- 
mo Įstaigas suimti reikalau- 
jamus žmones ir nugabenti 
įjuos anapus Vokietijos sie- 
jnos. 

Įžymus užsienio raštinės 
viršininkas šiandien išreiškė 
paabejojimą, kad tarp Vo- 
kietijos žmonių, pradedant 
kariuomenės ar laivyno vadu 
ir baigiant žemiausiu kai- 
mo atstovu, galima butų 
rasti toks žmogus, kuris su- 

tiktų išpildyti prisaką areš- 
tuoti ar sulaikyti savo tau- 

tietį tam, kad jį galima butų 
atiduoti užsienio teismui. 

1919 PRASTI PENNSYL- 
VANiJOS ANGLIA- 

KASYBAI. 

I Philadelphia, Pa., sausio 
! 29 d. — Kietųjų anglių ga- 
įmyba Pennsylvanijoje 1919 
rn. buvo prasčiausia septy- 
nių metų bėgiu. Per visus 
įmetus iškasta 86,200,000 to- 

jnų, 1918 m. gi buvo iškasta 

198,826,000 tonų. 
Minkštųjų anglių gamy- 

įba pasiekė žemiausią laips- 
jnį 1915 rn. — iškasta 458, 
į 063,000 tonų, mažne 21,000 
,000 tonų mažiaus kaip per 
jnai metais. 

Italijos gelžkelių 
darbininkai ir ka- r 

binetas susitaikė. 
Londonas, sausio 29 d. — 

Sulig Central News telegra- 
ma iš Rymo d a duota vaka- 
rykščia data, Italijos kabi- 
netas ir streikuojantieji gel- 
žkelių darbin nkai susitaikė 
svarbiausiuose ginčo punk- 
tuose. 

Yra laukiama, kad strei- j 7 

fkininkai tuojaus grįš prie 
į darbo. 

FEDERALĖTR MIESTO 
į VALDŽIOS SUSIPEŠĖ 
DEL DAVIMO DEGTINĖS 

LIGONIAMS. 
<• V.. > f 

Chicago, 111., saus. 29 d. 
Federalė ir miesto valdžios 
šiandien susivaidijo del da- 

vimo degtinės sergantiems 
influenza. 

Apskričio prokuroras 
Clyne mano, kad degtinė 
reikalinga šitiems ligoniams 
gydyti ir jis rengiasi prašy- 
ti teismo, kad jis leistų val- 
džios užgriebtąją degtinę 
atiduoti tuo jaus ligoniams. 

Miesto sveikatos skyrius, 
vedamas dro J. D. Robinso- 
no sako, kad degtine influ- 
enza sergantiems yra kenks 
minga ir norėtų, kad šitą 
apskričio prokuroro žingsnį 
kas-nors sustabdytų. Į šitą 
prokuroras Clyne atsiliepė 
šitaip: 

"Jei Dr. Robinson apie in- 
fluenzą žino tiek, kiek apie 
Chicagos maistinius lupikus, 
tai Dieve apsaugok šito mie- 
!sto žmones ir užlaikyk juos 
sveikais." 

Pirmasis sveikatos komi- 
sininko padėjėjas Dr. G. 
Koehler pasijuokė iš gydy- 
mo influenzos ir pneumoni- 
jos degtine. Jis pasakė, kad 
degtinė šituose atsitikimuo- 
se ne pagelbsti, bet paken- 
įkia ir kad sveikatos skyrius 
į nepataria vartoti degtinės 
nei gydymuisi, nei apsisau- 
gojimui. Tos pačios nuomo- 

nės laikosi ir sveikatos ko- 
misininkas Dr. Robinson. 
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GLASS PRIEŠINGAS BAN- 
! KINiNKU PLLNUI, PA- 
I SAULi BELGĖT1. 

Washington, sausio 29 d. 
'Suv. Valstijų su nepritari- 
mu žiuri į tam tikrus daly- 
kus sumanytos tarptautinės 
konferencijos, kurią nese- 
nai sušaukė plačiai žinomų 
finansininkų ir vaizbos va- 

dų klika tuoju tikrly., kad 
išgelbėjus pasauL iš finasi- 
nės ir pirklybinės suirutės, 
kurion intrauke ji karė. 

Sekretorius Glass nian- 
dien laiške į Suv. Valstijų 
Vaizbos buto komitetą, ku- 
ris klausė valdžios nuomo- 

nės apie tą susirinkimą, pa- 
rašė, kad tokia konferenci- 
ja patarnautų sukėlimui 
painevos ir atgaivinimui vii 

čių apie tolesnes valdžios 
paskolas, kurioms nelemta 
turėti pasisekimo. 

Jis griežtai pasakė, kad 
išdas yra priešingas val- 
džios kontroliavimui užsie- 
nio 'vaizbos ir finansų, o 

dar labiaus priešingas pri- 
vatiniam kontroliavimui. Iš- 
das yra įsitikinęs, kad kre- 
ditai reikalingi ekonomi- 
niam atstatymui turi buti 
gauti iš privatinių šaltinių. 

325 MILIJONAI DOL. PA- 
LUKIU PRIKLAUSO SUV. 

VALSTIJOMS IŠ 
EUROPOS. 

Washington, sausio 29 d. 
Pagal išdo skyriaus šian- 
dien paduotą apskaitymą 
atstovų buto Įmofrių ir bū- 
dų komitetui, nuo paskolų 
europinėms šalims priaugo 
palukių apie $325,000.000, 
su kurių išrinkimu minėtas 
komitetas rengiasi palaukti 
kelis metus kol atsteigimas 
eina. 

Iš Anglijos pripuola dau- 
giausiai palukių, $144,440, 
837. Iš kitų šalių sekamai:' 
iš Francijos, $94.021.749* 
iš Italijos, $54,256,589; iš 

Rusijos, $16,832,662; iš Bei 

[gijos, $11,465,278, iš Čeko- 
slovakijos, $1,668,083, iš 
! Serbijos, $917,299; iš Ru- 
munijos, $609,878 ir iš Li- 

i beri jos, $548. 

Gruzijos priemie- 
ras kaltina tal- 

kininkus. 
Tiflisas. sausio 3 d. (Pa-, 

vėluota). — Gruzijos res- 

publikos premieras Jorda- 
mia šiandien Suv. Spaudos 
atstovui čia pasakė, kad Eu- 
ropos nenorėjimas atsižvelg- 
ti į tiktuosius dalykus kas 
del padėties Rusijoje padė- 
jo bolševikams ingyti tą kon 
trole,. kurią jie šiandien tu- 
ri. 

Europos paklaida buvusi 
tame. kad ji užsispyrė at- 
steigti senąją valdžią ir to- 

i del visuomet niekino pagel- 
ba mažųjų tautų, tokių kaip 

j gruzinai ir ukrainai. Girdi, 
.jei mažosioms tautoms butų 
įduota ginklai, tai bolševiz- 
mas jau senai butų buvęs 
| nuslopintu. 

REIKALAUJA, KAD SUV. 
VALSTIJOS SUSTABDY- 

TŲ LINČIAV1MĄ. 

į Washingtcn. sausio 29 d. 
Arthur B. Spingarn iš New 
Yorko, atstovaujantis Tau- 
tinę Draugijų Pankuotiems 
Žmonėms kelti pranešime 
buto teisminiam komitetui 
šiandien reikalavo, kad ku- 
tų pataisyta konstitucija, 
jei Dyero projektas, pada- 
rantis linčiavimus prasižen- 
gimu prieš valdžią, butų pa- 

i laikytas nekonstitueiniu. 
Valdžia turinti surasti ko- 
kius nors budus išnaikini-j 
mui linčiavimų, sakė jis, o 

jei to negalima padaryti pa- 
gal konstituciją, tai konsti- 
tucija turi buti pataisyta. 

Komitetas tyrinėja line u 

klausimą visoj šalyj ir turi 
pas save projektą Missouri 
valstijos atstovo Dyero, ku- 
ris linčiavimą padaro nusi- 
dėjimu baustinu pagal fede-1 
ralius įstatinius. 

GLASS PRAŠO 125 MILI, 
JONU PAGELBAI 

UŽSIENY J 

Washington, sausio 29 d. 
Išdo sekretorius Glass šian- 
dien sutiko sumažinti apsti 
europinės pąšelpos projek- 
tui nuo $150,000,000 iki 
$225,000,000, bet sakė, kad 
sumažinus ją, kaip yra pro-i 
ponuojama, iki $50,000.000,1 
butų be jokios vertės. Jis! 
teiravęsi Hoovero ir tas taip 
gi pasakęs, kad $50,000,000 
pašalpa padarytų daugiau. 
blogo, kaip gero. 

PLIENO TRUSTAS PAKĖ- 
LĖ ALGAS 10 NUOŠ. 

Ne s York, sausio 29 d.— I 
Elbert H. Gary, komiteto 
pirmininkas šiandien čia pa 
>akė, kad padieniai darbi- 
nininkai dirbantieji Suv. 
Valstijų Plieno korporaci- 
jos fabrikuose nuo vasario 
1 d. gaus 10 nuoš daugiau 
algos. Algos kitų darbinin-| 
kų taipgi bus proporciona-! 
liai padidintos. | 

Vengrai paskirsią 
karalių per mė- 

nesi laiko. 
Budapeštas, sausio ?9 d. 

Premieras Huszar, ketverge 
kalbėdamas moterų susirin- 
kimui, pasakė, kad Vengri- 
ja bu« monarchija ir naujas 
karalius bus pasirinktas po 
susirinkimui šalies seimo. 

VOKIETIJA NORI 
AUSTRIJOS. 

Berlinas, sausio 29 d. — 

| Vokietija išvydusi save tau- 
tų lygoj ir atėjusi pas ją pra 
syti jos reikalus pertvarky- 
ti, žada prašyti, kad jai bu- 
tų leista susivienyti su Au- 
strija. 

Kaip nurodo pranešimai 
iš Paryžiaus ir Londono, tai 
Vokietiją ,gal i. *"kus bus 
tautų* ly|Ss ♦ '; Perline 
yra manoma, ifVokieti- 
ja, kaip tik gaus 0 'tetin- 
gumo balną, tuojau. pa- 
kels už vokiečius Austrijoje. 
Vokietija rengiasi suteikti 
vienmečiams ekonomini 
dugną ir paramą, kuriuos 
atėmė jiems Paryžiaus su- 

tartis. 

L^iAU€tIASI OLANDIJOS* 
NEPAKLAUSYMU. 

Buvusis kaizeris nebus 
teisiamas. Dabar francuzai 
visai priešingi leisimui, o 

Anglijos valdžia daug leng- 
viau jaučiasi, Olandijai at- 
sisakius išduoti pabėgėli. 
Čia manoma, kad premieras 
išpildė savo pasižadėjimą 
duotą rinkimų laiku ir iš jo 
nebus reikalaujama, kad jis 
statytų tolesnius reikalavi- 
mus. 

Sekamu talkininkų žings- 
niu busiąs jų prašymas Olan 
dijos, kad ji užtikrintų sau- 

gumą buvusiam kaizeriui ir 

neleistų jam grįžti Vokieti- 
jon. Sakoma net, kad jis bu 
tų internuotas kur toliaus 
nuo vokiečių sienos. 

DU VAŽIAVIMU UŽ 15c. 
KOMISIJOS PATVAR- 

KYMU 
Chicago, 111.. sausio 29 d. 

Šiandien valstijos viešo pa- 
tarnavimo komisija nuspren 
de, kad augštutinėmis lini- 
jomis kaina važiavimui 8 
centai pasiliks iki liepos 31 

d., /bet galima pirkti du ti- 
kietu už loc. 

Kiti komisijos patvarky- 
mai liepia, kad visose stoty- 
se butų pardavinėjama ti- 
kietai, kad pinigais mokant 
ant šiaurvakarinės linijos 
pasiliktų kaina 6c. iki ana- 

pus Devon Ave., bet tikie- 
tas ištisam važiavimui i 

Evanstoną gali buti perka- 
mas už 12c. 

A„ae Chicagoje ir 
Vl35" Apielinkeje. — 

Šiandien iš dalies apsi- 
niaukęs; po pietų ir vaka- 
re šalčiau; subatoi gal gražu 

Saulėtekis, 7;05 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5;02 vai. vak. 
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LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ PAREIGOS. 

ilgus amžius Lietuva tūnojo po sve- 
timtaučių padais. Nuo to laiko, kaip Lie- 
tuva susidėjo į tą nelemtą Liublino Uniją, ji pastojo Lenkijos verge. Lenkai atėjo Į Lietuvą ir įvedė baudžiavą. Baudžiava ir 
vergija tai lenkiškos kulturos vaisiai, ku- 
riais dar ir šiandien bjaurisi visa Lietuva. 

Nuo to laiko Lietuva likosi pavergta, 
o lietuviai padaryti baudžiauninkais. Len- 
kai atiminėjo iš žmonių geresnes žemes ii 
steigė sau dvarus, užgrobė miškus. Lietuviai 
turėjo jiems dykai dirbti. T? netik dirbti, bet tarnaut šunies vietoje. Ir ištikro lenkai 
dvarponiai lietuvi baudžiauninką mainė 
ant šunies, o lietuvaitę mainydavo ant ka- 
lės. Negana dar to, lenkai žagindavo lie- 
tuvaites, atimdavo iš ju nekaltybę. Juk 
kas gi nežino pirmosios nakties teisės, apie 
kurią visša;f*>tį&ai kalba. Tai vis lenkiškos 
kultūroj prv'iai, kuiią' jie atnešė Lietuvon. 

T^to* elgdamiesi, visiškai nustoję do- 
ros, lenkai galutinai pradėjo puti, pradėjo buti dvokiančiu šašu ant žemės kamuolio 
ir pasaulis pasistenge tuos pu vėsus praša- linti. Ir prašalino — Lenkija nustojo sa- 

vistovybės, ji likosi padalinta taip Rusijos, 
Vokietijos ir Austrijos. Lietuva buvusi su- 
jungta su Lenkija irgi neišvengė to pat li- 
kimo, ir ji kaipo Lenkijos dalis likosi pa- 
dalinta tarpx Vokietijos ir Rusijos. Tai 
antras lenkų nuopelnas. Ir nuo pakliuvimo 
Lietuvos į Rusijos nagus Lietuvoje prasi 
dėjo nauja vergų era. 

Lietuva, būdama po rusais, kentė tą pat 
priespaudą nuo lenkų ir dar prisidėjo rusų 
spaudimas. Rusai persekiojo, kaip mokė- 
jo, užgynė lietuviams spaudą, išmetė lie- 
tuvių kalbą iš mokyklų, Lietuvą apsodino 
nepraustais arkliavagiais burliokais, įsteigė 
banką žemės supirkimui iš prasigėrusių 
lenkų dvarininkų ir dalinimui rusams, Net 
ir bažnyčias pradėjo atiminėti. Kas nežino 
garsią aferą Kiingenbergo, Kauno rodybos 
gubernatoriaus, kuris surengė Kražių sker- 
dynę, kur lietuvių moterįs ir vaikai buvo 
kazokų mindžiojami, o vyrai iki mirties 
plakami. Ne! Tokių baisenybių, tokių skriau 
du Lietuva niekados neužmirš! 

Ir susitarę lenkai su rusais giedojo Lie- 
tuvai amžiną atsilsį. Skelbė, kad Lietuvos 
r era, Lietuvos vardą nutrynė nuo žemla- 
pio, pavadindami ją "Sievero-Zapadny 
krai". 

Bet Lietuva nežuvo. Sermegiau* *k;- 
ninko, ar valstiečio vaikas stojo darban, P,<* 
visą Lietuvą pasigirdo naujas aidas, nau- 
įjas obalsis. Lietuva pradėjo kilti iš grabo, 
! Rusai pirmus darbininkus ant lietuviškos 
[dirvos kišo kalėjimuosna, siuntė Sibirah, 
j bet lietuvės motinos vis gimdė naujus kar- 
žygius, naujus kariautojus. Negelbėjo nei 
Muravjovo koriko kartuvės, nei katarga, 
Vieton vieno žuvusio kilo keli nauji. Ir 
per skausmus ašaras likqsi atgauta spau- 
da. Ir vėl prasidėjo nauja era, tvėrybos ir 
atgimimo era. 

Kilo b Isioji pasaulinė karė. Lietuvą 
plėšė ir trempė tai rusai, tai vokiečiai. Lie- 
tuva pavirto į degantį laužą, jos padangė 
nušvito degančių lietuvių bakužių liepsno- 
mis. Sudejavo visi lietuviai svetimose ša- 
lyse gyvenantįs, apsiašarojo. 

Bet pašėlęs vokiečių ir rusų veikimas 
neišnaikino Lietuvos, ji šiandien kįla iš gra 
bo ir reikalauja sau laisvės ir neprigulmy- 
bės. Kaip tas feniksas keliasi iš pelenų gy 
vii ir jaunu, taip Lietuva kįla iš pelenų, pa- 
rodo naują gyvybę. Ir tai ne stebuklai, 
nes juk negalėjo žuti seniausia pasaulyje 
arų ir sanskritų kultura, negalėjo žuti pir- 
mieji amžinybės supratimo principai, ku- 
•iuos lietuviai ingimę pirmiaus, negu jie 
temoko garbinti Perkūną. Nežuvo ir ne- 
žus! Tai buvo puolimo vilnis, dabar prasi 
įėjo kilimo \i! .is. Ta vilnis viską laužo ant 
lavo kelio, viskas braška po tos vilnies spau 
limu ir nelaimingas ta^ kuris paklius tai 
/ilniai ant kelio. 

Ta Lietuvos kilimo vilnis dar neįsi- 
riubavusi, bet jau parbloškė vokiečių siau- 
ouną, parbloškė geležinę vokiečių diviziją, 
•iumuše kolČakininkus. Bet tai neviskas, ta 
Lietuvos kilimo vilnis isvijj rusus-bolševi- 
uis iš Lietuvos. Galinga ta vilnis, ji kal- 
ius \arto. 

Ta vilnis telkiasi prieš lenkus ir ar- 

inasi diena, kurioje trenks perkūnas ir iš- 
trenks visus lenkus iš mųs Vilniaus ir iš vi- 
sos Lietuvos. 

Bet kas ta vilnis? 
Tai lietuviško kraujo vilnis lietuvio 

j! utinėje. Ir eina lietuviai jaunikaičiai at- 
! statę kratines, puolasi ant priešo, ir jei kas 
ginklų neturi, tai dantimis kandžioja prie- 
šą. Eina kauliai su šakėmis ir dalgiais, ei- 
na paskui juos lietuvaitės merginos. Eina; 
net mokyklų mokiniai pąlikę mokyklas.'i 
Kas nežino Mariampolės gimnazijos mokh 
nių, kurie pėsti nuėjo Kaunan, kad stoti 
kovotojų eilėsna. Eina kiekvienas, kuria- 
me teka lietuviškas kraujas, eina visi kurių 
krūtinėse yra dar karščio. Ot tai kas yra 
ta vilnis! 

Ta vilnis pasiekė ir Amerikos lietu- 
vius. Ir čia ta vilnis kas kartas kįla augš- 
tyn, labyn. Tiesa, amerikietis lietuvis ne- 
gali pasiekti /mušti priešą, negali nuvykti 
tėvynėn, bet jis turi savo rankose dar galin- 
gesni ginklą, negu šautuvas ar kardas. Tuo 
mi šios gadynės galingiausiu ginklu yra pi- 
nigas, dolaris. Dolaris tveria naujas vals- 
tybes, dolaris senas išarda. Dolaris gimdo 
nauja? idėjas, naujas kares, bet dolaris jas 
ir užmuša. Galinga dabar viešpatystė do- 
hrio. i 

Ir tų dolarių Amerikos lietuviai turi: 
mažiausiai pusę miliardo. Amerikos lietu- 
viai, skolindami dolarius Lietuviai, jais gali 
užmušti visus Lietuvos priešus. Dolaris 
tai kardas, tai šautuvas, tai kulka Į priešą, 
kurie vęl nori pavergti Lietuvą. Jei LietUr 
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Am. Raud. Kryžius pra- 
leidęs Siberijoje iki puoli- 
mo Kolčako valdžios $15,- 
000,000... Tiesa, puikus 
pinigai, — tečiaus tikslas 
likosi atsiektas, nes K. Kr. 
neprivalo vadovauties poli- 
tiniais arba partijiniais iš- 
rokavimais. Tečiaus, kokie 
milžinški pinigai išaikvoti 

; talkininkų, teikiant pagalbą 
Kolčako valdžiai!? 

] Kartu A. R. Kr. skelbia, 
j kad rusų Kaukaze siaučian- 
čios įvairios užkrečiamos 
epidemijos. 

Taipgi priduriama, kad 
Estonijos, Lietuvos ir Len- 
kijos pries-bolševikiškų pa- 
bėgėlių priskaitoma apie 
250,000. 

Tai baisios kares atbal- 
siai. Tai talkininkų politi- 
kierių "žaismes0 pasekmės... 

Raudonųjų pavojus dau- 
gelio valstijų valdininkams 
ir kapitalistams neduoda 
ramybes nei dieną nei nak- 
tį. .. Nors, ištiesų, yra ko 
ir nerimauti — juk gen. De- 
nikinas net Konstantinopo- 
lyje bijosi sustoti, o jp ''nar- 
siou" kariuomenė galva- 
trūkčiais skrieja į Rumuni- 
ją ir skla dosi į visas puses. 

Dar blogiau Azijoje. Pra- 
nešama, kad Irkutskas esąs 
jau raudonųjų rankose. Ne- 
gana ir to. — Bolševikai 
pasiekę jau Chinijos rube- 
žių, o jų raiteliai įsiveržę 
net į Persiją ir į Indiją... 
Talkininkai labai tuomi yra 
susirupinę. Lenkai gi šau- 
kiasi jų pagalbos. Skelbia- 
ma, kad bolševikai "pasu- 
ke" jau ant "prose-panų" 
500,000 "raudonų j n" kareivių. 
~L~ 

Žemes Klausimas Lietuvoje. 
————■ * 

j Žemės klausimas yra vienu 
iš svarbiausiųjų musų naujos 
valstybes klausimų. Nors jisai 
nėra dar galutinai išrištas, nes 

tuo klausimu turės išsitarti 
šaukiamas artimiausiu laiku 
Steigiamasis Lietuvos Seimas, 
bet visi gerai nusimano, kaip 
tas klausimas turės buti išriš- 
tas. Jau iš tų darbų, kuriuos 
y-ra atlikusi dabartinė, kai-ku- 
rių vis pravardžiuojama bur- 
žuazinė valdžia, yra aišku-aiš- 
kiausiai, jog dvarininkų žemės 
Lietuvoje susilauks padalini- 
mo ar paskirstymo tiems žmo 

įnėms, kurie nori žem^ dirbti ir 
iš žemės gyventi. 

Lietuvos valdžia jau yra su- 

tvėrusi prie Žemi: Ūkio Minis 
terijos tam tikrą žemės refor- 
mai Komisiją, kuri šiandien 
jau .renka žinias, kiek yra že- 
mės Lietuvoje, kiek yra norin- 
čių jos gauti nuosavybėn ar 

•nuorron, idant visus, kurie tik 
trokšta tos žemės, butų galima 
žeme aprūpinti. 

Reikia manyti, kad ir daug 
kas Amerikoj vargstančių lie- 
tuvių, sugrįžę Lietuvon, galės 
ten gauti žemės ir saVo ukj su- 

sikurti, jdgu tik tai šiandien 
Lietuvos valdžia pajiegs užsi- 
laikyti nuo visų jos priešų, ai 

tai nuo savo piliečių iš kairės, 
ar iš dešinės,- ar tai nuo visų 
svetimųjų užpuolikų, kaip ru-i 
sų. lenkų vokiečių, ar kitų ko 
kių priešų. 

Musų dvarininkai apie tat 
nusimano ir nesigaili teršti Lie 
tuvos valdžios, kad girdi ir 
nedemokratinga ir nemokanti 
vesti savo reikalų, o visus tuos 

paskalus ar kairieji ar dešinie- 
ji iš tarjK) musų piliečių noriai 
toliau platina. 

Taip, kaip buvo ikišiol su 

žemės valdymu, toliau buti ne- 

gali. Lietuvoje penkta, ketvir- 
ta ir kai-kur net trečioji dalis 

visų Lietuvos valstiečiu visai 
bežemiečių, jię neltur ne sklype- 
lio žemes, tai yra arti vieno 

milijono visų valstiečių visai 
yra be žemės, arti kita tiek te- 
tur vos po 'tris, penkias, bet ne 

daugiau dešimties dešimtinių. 
Tuo pačiu laiku keliolika tuks- 

1 tančių dvarininkų, turinčių 
I daugiau 100 dešimtinių, o ma- 

žiau tūkstančio, valdo apii treč 
dalį visos Lietuvos genies, ir kc 
kie tik 500 dvarininkų, kurie 
tur daugiau kaip po tūkstantį, 
apima visi penktą dalį visos že- 
mes. 

Lietuvos Valdžia yra nusi- 

stačiusi iš visų liuosųjų žemių 
sudaryti valstybinį žemės fon- 
dą. Į tą fondą turės ineiti vi- 
sos Rusijos valdžios užgrobtos 
žemės, įvairus popų ir valdiniu 

kų dvarai, toliau visos tų dva- 
rininkų žemės, kurie jų turės 

daugiau, negu kiek bus daleis- 
ta atskiram žmogui va.dyti, 
visos konfiskuojamos žemės de 
lei mokesnio nemokėjimo, o 

gal ir delei prasikaltimo prieš 
Lietuvos valstybe, jeigu savi- 
ninkai, kaip daugelis lenkų dva 
rininkų, kovoja prieš Lietuvos 
valstybę. 

Suprantama, jog žemę dali- 
nant, Lietuvos valdžia turės at 

sižiurėti, ant kiek Lietuvos pi- 
liečiai yrta1 pasidarbavę delei 
Lietuvos valstybės inkurimo ir 
palaikymo. Kas šiandien griau- 
na iš pamatų mūsų valstijos 
įdėią, kas jos visai nepalaiko, 
vargiai ir išdrįs paskui nuo tos 
valdžios beprašyti, kad jam 
duotų ar tat žemės ar kitko. 

•Galini'a spėti, jog Amerikoje 
gyvenantieji lietuviai, nors pa- 
tys, kad ir negalėtų ar nenorė- 

tų grįžti Lietuvon, yra užinte- 

va turės daugiau dolarių, ji apgalės pasku- 
tinius priešus. 

Tat skoilnk, lietuvy, Lietuvai! Skolink 
kiek gali, bet skolini*. Kiekvienas pasko- 
lintas dolaris — tai dešimts šūvių į priešą. 

Skolink, lietuvaite, kiek gali! Tu išau- 
ginai didvyrius, tu į auklė j ai meilę tėvynės, 
tu inkvėpei meilę prie savo krašto. Argi tu 
leisi, kad priedai teriotų Lietuvos širdį — 

Vilnių. Gink tėvynę ir skolink! 
. Ir tu, jauna mergaite, neatsiiik. Tavo 
gražybė, tavo prakilnumas gludi Lietuvos 
praeities amžiuose. Tu esi daWe tos pra- 
eities. Tu amžiais buvai inkv^imu iietu- 
'vių jaunikaičiu, tik per tavo inkvėpimą lie- 
tuviai kovėsi su kryžiočinr, ir juos išnai- 
kino. Tu buvai Birute, buk ir šiandien jąja. 
Skolink Lietuvai, inkvėpk kiekvienam lie- 
tuviui, kad skolincų! 

Ir tu, seneli, žilagalvi, skolink, kad Lietu- 

va butų laisva ir neprigulminga. Bus ra- 
miau ir linksmiau ilsėtis laisvoje žemelėje. 
Kagink vaikus, kad skolintų, kad dirbtų del 
paskolos, kad butų laisvi. 

Skolinkime visi. Lai ta vilnis apima 
visus! Lai nelieka nei vieno, kuris nestotų 
į karžygių-skolintojų eiles. Visi suremkime 
savo pajiegas ir nugalėsime paskutinius 
Lietuvos priešus. Visi lietuviai, kas tik 
galim! Lietuvos žmonės prieš priešus sta- 
to savo krutinės, o mes intaisykime jiems 
ginklus, aprengkime ir pavalgydykime juos, 
sušelpkime jų šeimynas. 

Visi už Lietuvą! Kas kardu, kas šau- 
tuvu, o mes dolariu ir paskola. 

Lai gyvuoja Laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva! 

Paskolos reikaluose kreipkitės j 
LIETUVOS MISIJĄ, 

257 iV. 71 St., New York, N. Y. 

resuoti, kad žtmės klausimas 
butų tinkamai Lietuvos vai- 

idžios išrištas: ten gyvena jų 
giminės, broliai, seserys, tėvai, 
kuriuos reikia žeme aprūpinti. 
Todėl jie privalo remti tą su-4 
sitvėrusią Lietuvoje tvarką, ją 
visaip palaikyti ir, žinoma, nuo 

savęs priminti, kad žemės klau 
simas butų tinkamai išrištas, 
Ir reikia tikėtis, kad Lietuvos 
valdžia, kuri šiandien nesusi- 
deda iš kokių dvarininkų, kuri 
nėra todėl "buržuazinė", o ti- 
krai Lietuvos žmonių valdžia:, 
išklausys to balso Amerikos 
lietuvių. 

Lietuvos Misijos Informaci- 
jos Skyrius. 

l. g. d. 

PRANEŠIMAS. 

Amerikos Lietuvių Dakta 
i rų Draugija savo mėnesinia- 
me posėdyje, išklausius ra- 
portą komisijos (1919 m.) L. G. D., taria nariams ir 
rėmėjams širdingą ačiu! ir 

|meldžia ateinančiais metais 
nepailsti ir pasidarbuoti Lie- 
tuvos Raudon. Kryžiui dar 
su didesne energija ir pasi- 
šventimu, nes Lietuvos pi-^ 
lietis staigios pagalbos rei- 
kalauja šiandien daugiaus, 
negu kada nors. Ligos ir 
visokeriopi nedatekEai 

taip įsiviešpatavo, kad pa- 
galba būtinai reikalinga ir 
jos tik pasitikima nuo Ame- 
rikos lietuvių.— 

Tat nariai ir rėmėjai L. 
G. D. yra meldžiami visais 
galimais budais didinti su- 
rinktas aukas Lietuvos 
Raud. Kr. 

Gerbiamieji nariai ir rė- 
mėjai, apart prirašinėjimo 
ncd'ių. rengkit vakarus, baza 
•r^s, lioterijas; kvieskite tal- 
kon draugijas — raginkite 
moteris ir merginas prie to 
sv. darbo. Nepamirškite at 
sikreipti į vietinius biznie- 
rius, kaip lietuvius, taip ir 
svetimtaučius. Panaudokit 
visokias progas šiam filan- 
tropijos ir labdarybės dar-\ 
bui; ypač rengkite vakarus , 
su pamokomis apie veikmę 

į ir reikšmę Raudon.' KryJ 
žiaus.— 

Dr. A. L. Graičunas, 
Centr. Sekert. 

Augšciausias teismas kai- < 

po oazas "slapiesiems" kao 
kartas darosi vis daugiau 
panašiu į miražą. 

Vienas geras pasisekimas 
visuomet veda prie vilties 
kitnm. 

IS151 VIS 
MUZIKALE DRAMA. 

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

(TąsA). 

Padai.ai-ji—ir širdis atsi- 
leidžia ir tie likai, ką mano 

kūdikystę nuo manęs dengia, 
išsiblaško. Dainuotum, dai- 
nų -tunv.. (l čl dantuoja): 
( i;rele ėjo, girelė -kair.ba, 
(iirele suskambėjo. 
Keleliu jojo, kelelis dunda. 
Kelelis sudundėjo 
Kieme sustoja, žirgs lis žvengė, 
į lan^li žiurėjo. 

Sccna i 1. 

(Da'ujianl dainuoti, įeina 
Jonas). 

JONAS- Labas vakaras, 
Mariute, 

MARIUTE. O, Jonas! 
Sveikas, sveikas (abiem ran- 

kom sveikinasi). 
JONAS. Apie kn, Mariu- 

te, taip liūdnai dainuoji? 
MA R i UT £ (X u leidžia 

akis). Juk, žinai, Janai..;. 
JONAS. Ncstgėdink, Ma- 

ruitc, aš ir pats per dienas 
dainas vadžioju. (išsiima 

| hūšhą ). Štai gAvaiv nuo niusuj 
Antano la'šką, ji? tiek daug 

'klausinėja apie tave- Te pa- 
siskaityk. (Paduoda laišką). 
\ ( Marint o skaito leciškn vis 
1 daugiauf daugiau susijudinda- 
ma (jalof> pripuola prie Jono ir 

apkabina jį. Tuo tarpu ieina 
RAUPLIENĖ). 

Scena 12. 
(Tie patįs ir Raupliene). 
RAUPLIENĖ- Tai gražu, 

tai mano rimtasis Džianas! 
(Mariute nusigąsta, laiškas iš 
rankos iškrinta)-Ir tu, begė- 
de, vyrui ant kaklo kabinie- 
si; kur tavo sąžinė, kur gė- 
da ? 

Mariute. As, tamsta, 
nieko.... Štai Jonas gave 
laiška... į 

RAUPLlĘNS. Pasakysiu 
tavo tetai, ji tau laiška su 

viržiu geresni įrašys. 
JONAS- Nebijok, Mariute, 

neilgai gal prisiteis taip kęsti. 

Scena 13. 
CHe patįs Ite Marinies). 
RAUPUENĖ. Ir prie ko' 

tu čia dabar prikibai."' Kas ji' 
Vaikščioja susiraukus, po no- 

$e niūniuodama. Kode'i tau 

—'1J —— 

nepasirinkti kitokia, kuri bu- 
tu smarki, gyva. (Pasikraipo)- 
Na, ir ant burnos nieko sau 

(kiša veidą prič Jono rauko- 
mis pabraukdama. Jonas pa- 
sitraukia). 

Sceifa 14. 

(GUŽIENĖ įeina, staltie- 
sę, įsivešdanta. Pamato siovin- 
auSj pamerkia Rauplienei; 
dengia stalą). 

JONAS. Labu vakarą, 
Gužiene- 

GUŽIENĖ (nežiūrėdama į 
juodu). Sveikas, Džianai. 
f I 'ei pamerkia Ra u pl ten c i). 

KAUPLJENĖ (į Joną). 
Esi sveikas, gražus vyras, rei- 
kia tik apsukrumo it* tal1 bu* 
tų taip gerai, kai]) Gužienės 
Maikiui: nieko n*uruktti. 

JONAS. Netrūksta man 

nieko ir dabar- O Maikiu ga 
lite sau džiaugti?. 

(GUŽIENĖ, uždengus sla- 

ttj išeina, pamerkdama). 
RAUPLlENE [pečiu Joną 

judindama). Eik jau tu, juok- 
dary. Aš žinau, katf tu mane 

tik erzini (Jonan pasitraukia). 
JONAS. Aš nežinau, šei- 

mininke, ko jums reikia nuo 

manęs ? 

| RAUPLIENĖ (supykus). 
[ K o reikia? Veršis esi, vo't ko 
reikia! (Nusisuka). 

Cccna 15- 

(BARŠKALIENE, įsiveda už 

rankovių du savo burdingie- 
riu. Vienas vis išsivčpęs, kitas 

nuolat knygą skaito). 
bARŠKALJENĖ. Vos-ne- 

vos atsitempiau tuos du brank- 
tu. Yipnas štai kai veršis 
(i'udo į išsii'čpėlį) per dienas 
lovoj guli, kito jau smegenis 
augsHn kojom virsta kny- 
gas beskaitant. 

Į 1> U R DIX G l E k 1U S (kvai 
lai nusikvatoja )■ 1 li-hi-hi-hi. 

II. B U R D t X GIE R11; S 
(skaito iš knygos, ranka mo- 

suodamas). Pasaulis turi bu- 

iti taip sutvarkytas, kad nei 
Ivienam nei liko, nei reikia... 

BARŠKALIENĖ (ištrauk- 
dama JI burd. kuygq). Gana 
jau tau, gana tų knygų, juk 
jau iš galvos kraustaisi. Štai 
tam vėplai dtaotimi kiek pa- 
skaityti, gal nebūtų toks iš- 
sižiojėlis. (Brn]ka 1 burd. kny- 
gą) 

T. BUR D1NGIĖR1US. Hi- 
lii-hi (atstumdamas knygą). 
Xc;, gaspadin, aš jeigu skai- 
tyčiau knygą, tai tik tokią, iš 
kurios ant kunigų išmoksta, <> 

tes nenoriu, dar galva apsi- 
suks. Hi-hi-hi-hi. 

Secua 16. 

(GUŽIENĖ įveda tris 
"amerikoniškos mados" mer- 

gaites: išsitepusios, išsipudra- 
vusios, 7'i'os kramto gumų. Iš 

užpakalio įseka M Al KIS). 
GUŽIENĘ. Štai. atvedu 

jums mergaičių, pasilinksmin 
k i te. 

MERGAITĖS (garsiai kva 
loja). Cha, cha, cha. 

MA1K1S. O, Maikis jus 
visus palinksmins ir pats pa- 
silinksmins. 

(RAUPLIENĖ ir BARŠ- 
KAL1ENĖ eina prie MAI- 
KIO, kalbasi. GUŽIENE prie 
v/k?lo slato kedes, paskuif iš- 
eina: MERGAITĖS viena ki- 
tai ausin šnabžda ir garsiai 
kvatoja. MARIUTE įneša ir 
stato ant stalo valgius, vėl iš- 

eina, ir vel įneša). 
LT R U RD l XGIER1US (pri 

eina prie mergaičių). Šian- 
die graži diena. 

MERGAITĖS. Ves (dar- 
si a i kvatoja). 

I BURD1NGJER1US (pri- i 

eina prie mergaičių). Šiandie 
labai slidu- Aš tik išėjau B\,, 
namų ir t it > i sugriuvau. 

MERGA ITĖS (pasigailė• 
damoj) A-a! 

t Rus daugiau). 



Žinios !Š Lietuvos 
'To /*N,j 

irdiškė. (Tauragis apskr). 

Mttsii Ekscelencija, Žemai- 
čių Vyskupas, vizituodamas 

bažnyčias, atlankė ir mus. 

Tam brangiam svečiui pasi- 
tikti musų girdiškiečiai papuo- 
se savo miestelį ir bažnyčią, j 
Tik gaila, kad buvo šaltas oras. 

Pirmiausia V>skupą pasitiko 
girdiškiečių raiteliai, paskui 
procesija. Raiteliai "kareiviai"! 
buvo apsitaisę atskira unifor- 
ma. Visa butų nieko, tik popie- 
riai užlipyti ant jų pečių rodė 
nerimtumą, ir todėl viską ga- 
dina. Be to jų vadai buvo už- 
simovę kepurės, kuriomis jie 
atrodė lyg vokiečių žandarai. 
Vadams per dešinį petį buvo 
isleistas kutas. Visa tai atrodė 
gan nelietuviškai. 

Prieš atsisveikinsiant, Vys- 
kupui ir kunigams bevalgant, 
klebenąs pastatė girdiškiečius, 
varg. Slavinsko vedamus, cho- 
rininkus dainuoti. Dainuot rei- 

kėjo lauke prieangy, o kadangi 
į>uvo šalta ir vėjuota, tai dai- 
nuoti nebuvo nei noro nei ga- 
lios, toclel dainininkai padaina- 
vę keletą dainų —< apsistojo. 

Po valandos išeina Vysku- 
pas ir sako chorininkams, kad 
baudžiavos laikai senai žuvę, 
fo.dėl jos nei Girdiškėj negalj 
buti. Baudžiavos laikais buda-j 
vę, kada ponas valgo, tai pasta-! 
tytieji priemenėj baudžiaunin- 
kai turėdavo dainuot ar kitaip 
ji linksminti, ką jis ir dabar 
čia Girdiškėj matąs, o demokra 
tijos laikaii, norint, kad pa- 
dainuotų, reikia pirma papra- 
šyti dainininkus į salę, juos su- 

šildyti ir pastiprinti ir tada pra 
švti padainuoti. 

Jo Ekscelencija Vyskupas 
atvažiavo spaliu m. 9 dieną, o 

išvažiavo, 11 dieną. 
S. Balandėlis. 

PIRMASIS LIETUVOS FI- 
NANSŲ IR EKONOMIJOS 
S4 JUNGOS DISKUSIJŲ 
f VAKARAS KAUNE, 

Sekmadienį lapkričio 30 d. 
V. Tarybos bute buvo pirmas, 
surengtas finansų ir ekonomi- 
jos sąjungos organizacinio 
biuro, diskusijų vakaras e;na- 

► maišiais finansų ir ekonomi- 
jos klausimais. Diskusijų sale 
buvo pilnintelė, nors įeiti reikė- 
jo mokėt. Pirmininkavo orga- 
nizacinio biuro prezidiumo pir 
mininkas itiž. Grinkevičius. 
Pirmiausia pranešima padare 
Fin, pnek. ir pram. ministeri- 
jos atsltovas Jazdauskis. Pra- 
nešėjas aiškiai ir įdomiai išdė- 
stė Ikšiolinius musų vyriausy- 
bės lėšų šaltinius. Pirmoj vie- 
toj stovi užsienio paskolos, sie- 
kiančiosios iš viso 115 milijo- 
nu auks. Toliau, žymia suma c w C 

(5 mv'(.) jau davė vidaus pasko 
la. Prekyba, kuną pradėjo .3a: 
senoji vyriausybė, lig šiol vis 
nemaža lėšų tebeduoda: pasku- 
čiausiu laiku realizuojamas, 
pa v, spiritas, tabakas. Mokes- 
nių daugiausia gauta žemės 
( Kauno gub. buvo įvestas vie- 
no laiko mokesnis pa 2 >r. 25 k. 
dešimtinei, bu v. Suvalkų gub. 
tas mokesnis siekė nuo 1 r. 5 k. 
ligi 2r. 95 k., nelygu zemds ge- 
rumas) ir kai kurių mokesnių, 
kuriais apkrovė prekyb s ir pra 
monės ministerija, kaip antai 
patento, prekiavimo ir kii. Xe~ 

jį&naža Į/'jamu davė jau akčy 
Žės ir ypač muitų rinkliavos cu- 

krų. mašinas, pabrangos daik- 
tui > i vežant (įvežimo rinkliava 
davė arti 6 mil. auks.) Žymi- 
nio ir antspaudo mokesnio, ly- 
biai kaip ir U draudimo ir kitų 

draugijų ir palaikų mokesnio 
! taip pat nemaža surinkta, nors, 
pav. vekseiių mokesnis nusta- 

tytas minimalis (25 k. nuo 100 

auks.) Žadamasis įvesti pelno 
mokesnis dar Kuri kai-kurių 
kliūčių, ypač del to, kad labai 
menka dar musų prekyba ir 
pramonė. Jau priimti ir gyven- 
dinami rinkliavų inspekcijos 
[statai. Taip pat organizuoja- 
ma priverstinas savitarpis tro- 

besių nuo ugnies draudimas, 
kuris bus pritaikintas naujos 
savivaldybių organams. Nau- 
jasi's ministerių kabinetas įve- 
da laisvają prekybą. Norima 
kai kurias pramones šakas at- 

gaivint, pav. degtinės varymą. 
Reng;iamasi ir prekėmis keisitis 
su užsieniu. Parduodami užsie- 
niui miško galėtum gaut veik 
12 miL auks. Atliekamoji ru- 

gių duona galėtų duot 112 mil. 
auks., lihai — 225 mil. auks. 

Sėmenys — 25 J/2 mil. auks.; 
bulvės — 11 mil.; vaisiai — 2 
mil.; paukščių gali but išvežta 
veik 1 — am. mil. galvų už 
20 mil. auks., kiaušiniu —r 15 

c ! 
mil. už 6 mil. auksinų. Kiti 
musų išvežamieji daiktai gali 
duot arti 5 mil. auks. Išviso 
musų išgabenamos svetur pre- 
kes gali duot arti 420 auks. 
Įvežamųjų prekių, ypač karo 
pabūklų, žemės ūkio įrankių 
ir mašinų kaina>gali siekti 100 
ar pusantro šimto milijonų auk 
sinų ir žymiai prašoka išveža- 
mųjų prekių^ vertę. Pranešėjas 
nurodė, kad kitiems metams 
dirbamas aiškus valstybės biu- 
džetas ir del tos priežasties ti- 
kimasi susilaukt gyvumo kre- 
dito srity, nes be ėmusių vėl 
gyvuot senųjų bankų, organi- 
zuojasi kai kurie nauji privati- 
niai bankai. Rengiamasi steigt 
didelis pusiau \ aidžios žemes 
ūkio bankas, kuri organizavo 
atvažiavęs nesenai iš Amerikos 
kun. Žilius. Pagrindinis jo ka- 
pitalas sieks. 5 mil. auks. Obli- 
gacijų bus išleista arti 50 mil. 
auks., o pelnas bus taip skirsto- 
mas: 10'^ eis atsargos kapita- 
lui, 6^ akcininkų dividendui, 
25% valdžios naudai Koncesi- 
joms, W° banko tarnautojams, 
5?° ūkio mokykloms, o kas liks 
— akcininkų naudai. 

D. Šidlauskis sd,vo paskaitoj 
nurodė H: i kalą eit prie savo 
valiutos ir apvalyt Lietuvą nuo 

svetimų valiutų. Aukso galim 
įgyt už linus supirkinėjimo ir 
ilgo depozito keliu, konfiskuo- 
dami neapmokėtą paskirtu lair 
ku mokesčiais riaugė. Įvestinas 
10?" rackjesnis už auksą, sida- 
brą, platiną ir brangiuosius ak- 
menis. Valant kraštą nuo sveti- 
imų valiutų, reikėtų įvesti savo 

naugčs ir pcfperio pinigus, 
trumpą iždo paskolą. Gražina- 
mos skolos aukštumą skaityt 3 
periodais: aukso — ligi karu 
pradžios, sidabro — ligi 1915 
—• Y,, cstrublio nuo 1915 — 

į V. ir toliau. Mokėtina vienam 
skolos rubliui aukso periodo 

pusseptinto smulkiais caro pi- 
nigais (—- 4 ostmarkės) auksi- 
nai, sidabro periodo pustrečio 
caro rub. pusantros (— ostmar 
kės), ostrublio* periodo 3, 33 c. 

rub. (— 2 ostmarkės.) 
A. Moravskis paskaitė repe- 

ratą "Musų finansų pagrindas 
ir valiutos klausimas". Pastelė 
jo, kad karo metu vokiečiai ir 
bolševikai okupantai <organiza- 
vo tautos ūkio tiirt-; ir gyveni- 
mu priemonių grobimą ir isro- 
<line jo, kad musų vyriausybe, 
norėdama sustiprint valstybės 
tvatką turės pradėt planinga 
finansų ukį ir <iėt jo pagrindui 
tą ekonominio gyvenini'** siste- 

'mą, kuri palengva mūsų saly 
! susikurs. Numatydamas demo- 
kratinas žemės reformos rei- 
kalu ir spėdamas, kad pas mus 

plačiai Įsigalės konservatinga 
gaminimo, maino ir k. d. for- 
ma, pranešėjas aiškino reikalą 
dierin* liems jau aiškėjantiems 
vėl pakylančio po karo mūsų 
tautos ūkio pagrindoms ir mū- 

sų finansų ukį, kad finansų mi- 
nisterija savo sistema nesusi- 
durtu su priešingomis kitų mi- 

nisterijų sistemomis. Be kita 
ko, pažymėjo sunkų žmonėhis 
netiesioginį mokesnį ir reikalą 
kuo veikiau įvest visuotina pel- 
no mokesnį. Pelno mokesnis 

sektus pritaikint, naujų savi- 
valdybių organams padedant, 
prie naujai įvedamų pasų, ku- 
riuos reikėtų žymėt turimasis 
turtas, asmens kapitalai, ir ant 

spaudu pasuos tikrint, kad <:o- 

lcie ir tokie privalomieji 1110- 

kesniai yra sumokėti. Užsie- 
nio paskolas darant pataria 
vengti duot įkaitams užsieniui 
mūsų duonos, linų, sėmenų ir 
miškų medžiagos likučių, ku- 
rie reikalingi patiems tų pro- 

| dūktų gamintojams kasdien 

>>««« *♦«<-<.»*»»< t************ 

mainikaut su savaisiais ar už- 
sienio geležies, (Truskos, žemCs 
ūkio mašinų ir kit. produktų 
teikėjais, ir siūlo koncesionuot 
užsieniu kreditoriams naudin- 

gas musų krašto ir valstybės 
ukiui gamybos įstaigas ar duot 
jiems privilegijų. Ypač tai pa- 
ranku Lutų padaryt susitarus 
pirma su Latvių, Estų ir gal 
kitomis ka;myr*ėmis Valstybė- 
mis, nes tos pat rūšies konce- 
sijos ar privilegijos 2 — 3 val- 
stybėse užsienio žmonėms rody 
sis daug vertesnės ir patiki- 
mesnės. Saviems pinigams iš- 
leist ir jų kursui palaikyt reikia 
pirma rimtai pasiruošt, ir valiu 
tai susidėjusiomis ūkio aplin- 
kybėms, galėtų but sunaudoti 
musų rugiai ar net ir linai. Čia 
taip pat reiks iš anksto susitart 
su Latviais ir Rstais, kad suda 
rytų vienodą pinigų sistemą ir 
valiutą. Pagaliau pranešėjas 
reiškė vilties, kad Lietuvos fi- 
nansais kaip reikiant pasirupin 
sią, ir jie sustiprinsią musų val- 
stybę. 

Po parkaitų ginčuos dalyva- 
vo A. Rimka, Dobkevičius, V. 
Bielskis, dr. Šliupas ir kiti. 

HIIHIHIIUUH W»H1 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
PHILADELPHIA, PA. j Kas sako, kad lietuvaitės 

moteris nieko neveikia? — 

Štai linksmute žinia, mote- 
rįs gyvuoja ir veikia. Sau- 
sio 4cl. nedėlioje, susitvėrė 
nauja Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos 155 moterų kp. 
iš ?-nių narių. Sekančiame 
susirinkime sausio 18 d. pri- 
sirašė dar 13 narių. Valdy- 
bon išrinktos šios: ponios 
E. Klimas, prezidentė, -S. 

j Grinius sekretorė, M. Avi- 
žienienė iždininkė, U. Ki- 
šonienė ir E. Ramulienė kny 
gės. Susirinkime buvo per- 
skaitytas p. M. Stapulionio 
(TMD. centro sekr.) pasvei 

jkinimo laiškas. Sako: Svei 
kinu prakilnias viengerites 
apšvietos dirvoje. TamHos 
esate musų garbingoje or- 

ganizacijoje šios dienos nau- 

jiena, nes tai pirma kuopa, 
kurią tveria vien moterį. 

Tiesa, lietuvės būdas yra 
lėtas, malonus, tykutis, lyg 
jos visai nebūtų. Bet kuo- 
met tikras reikalas pabel- 
džia j duris, musų viengen- 
tė stoja darban ir veikia ly- 
giai su galingiausiais. Kuo- 
met tikras apšvietos reika- 
las taip pabeldė į TMD. du- 
ris, kaip niekuomet pir- 
miaus, Tamstos pamatėte, 
kad vyrai lyg silpsta savo 

darbe, Tamstos užėmėte 
tikrai prakilnioms garbin- 
gos tautos moterims tinka- 
mą vietą prie gyvenimo vai 
ro ir t. d. 

Baigiant susirinkimą, bu- 
vo pakviesti kalbėt gerb. J. 
Grinius, Dr. Klimas ir Dr. 
A. Dambrauskas. Visi kal- 
bėtojai labai puikiai išaiš- 
kino TMD. užduotį, kokia 

■ gali but ateitis, ragino mote 
lis darbuotis apšvietos dir- 
voje, nes tai vienintele be- 
partyve apšvietos draugija, 
kuri pilnai atsako moterims. 

Kaip tai yra malonu pa- 
žvelgti, kada moteris užsi- 
ima prakilniu apšvietos dar 
bu. Ant kiek man žinoma, 
kuopa yrfC užsibriežus šį se- 

zoną surengt kelias moksliš 
ko turinio paskaitas, gerą 
koncertą, bankietą mano 

į rengt pagerbimui Lietuvos 
i Finansines Misijos vasario 
>28 d. 
j Didžiausias Philadelphi- 
jjos moterų troškimas tai,— 
kad, netik Philadelphijoj 

butų TMD. moterų kp., bet 
kad ir kiti miestai pasektų 
philadelphiotes ir kur tik ga 
Įima įteigtų'panašias mote- 
rų kuopas. Nes tik dabar 
yra proga moterims organi- 
zuotis ir varyt apsvietos dar 
bą pirmyn. Į darbą visos 
lietuvaites, kam tik rupi Lie 
tuvos ateitis, sustokim visos 
petys i petį, o musų Lietuva 
nepražus. Philadelphietės 
padarė pradžią, o kas dabar 
bus next? 1 Stasė 

SOUTH RANGE, MICH. 
Šio miestelio lietuviai ant 

Lietuvos aukuro sudėjo se- 

kančias aukas, kurias pa- 
siuntė Lietuvos Laisvės Var 
po Komitetui; 

Rapolas Ivanauskas 10.00 
Juozas Tamkevičius 10.00 
Po $5.00: 

Ignatas Tamašiunas, Willi- 
mas Aukštolis, Andriejus 
Mickus, Mikas Vienas, Ka- 
zys Dobilas, Ignatas Rim- 
kus, Kazys Tvarijonas, Bra- 
nislovas Bakanauskas, Igna- 
tas Asauskas. 
? Viso $65.00 

A. J. Mickus. 

PITTSBURGH, PA. 
South Side. 

Susirinkimas Pittsburgh'o 
S. S. Komiteto del pardavi- 
nėjimo Lietuvos Laisvės Bo- 

nų įvyks ketverge, vasario 
5 d., Šv. Kazimiero mokyk- 
los svetainėje, 7:30 vai. va- 

kare. Komiteto nariai, taip 
pat ir draugijų atstovai, ku- 
rie neužsiregistravo, malo- 
nėkit pribūti į tą susirinki- 
mą. W. Sutkaitis, 

MANCHESTER, N. H. 
Lietuvių Liuosybės Sargų 

12 būrys laikė prakalbas 
sausio 18 d., 1920 m. Kal- 
bėjo Lietuvos aficieris iš 
Brooltfyn, N. Y: 

Žmonių prisirinko gero- 
kas būrelis paklausyti Lie- 
tuvos kai' inką. Bet žmo- 
nės susirihKO labiausiai pa- 
matyti lietuvių uniformos. 
Pasirodžius karininkui su 

uniforma estradoje publika 
nutilo. Ne vienam ir aša- 
ros per skruostus nuriedė- 
jo iš džiaugsmo, ar iš šir- 
dies skausmo. 

•aukt-i daugiau jaunimo 

Raštininkė. 

Susirinkimo tikslas buvo- 

i prie Lietuvos Liuosybės Sar 
gų būrio. 

Pirmiausiai karininkas sa 
vo kalboj perbėgo lietuvių 
amerikiečių politinį nepri- brendimą ir apgailestavo, kad jie nesueina į vienybę. Jis taipgi aiškino apie par- 
davinėjimą bonų, bet tam 
tikslui jau buvo susitveręs komitetas iš visų esančių or- 
ganizacijų. 

Susirinkimo pasekmės bu 
jvo neprasčiausios Liuosybės 
j Sargų buriui; prie jo pri- 
! stojo keturi nauji nariai, ir 
trisdešimts rėmėjų. Į Lietu- 
vos brigadą įstojo: K. Žu- 
kauskas, J. Žukauskas, D. 
Taraškas, J. Tvarejonas, P. 
Čekutis, A. Stopaitis/1 K. Si- 
jmuntis, D. Valinskas, B. 
'šemėzys, V. Brazauskas, V. 
'Kardelis, P. Saivičia, Aukų 
surinkta šimtas penkiasde- 
šimts dolarių. Lietuvos Liuo 
sybės Sargų rėmėjai pasirįžę 
visomis pajiegomis trauk- 
ti visus, kad nepaliktų nei 
vieno neprisiiašiusio prie 
Liuosybės Sargų, arba Lietu 
vos šaulių Sąjungos rėmėjų. 

Lietuvos kratos ženklų 
parduota taipgi apsčiai. 

Šaulis. 

RAŠYKITE PAS SAVUO- 
SIUS LIETUVON 

Per penkis ilgus kares me 

/US jokiu budu negalėjome 
susižinoti su savaisiais žino 
nėmis Lietuvoje. Taigi di- 
džiai nudžiugome, kada ofi- 
cialiai buvo paskelbta, jog 
galima susirašyti su savo 

giminėmis ir draugais Lie- 
tuvoje. Nieko nelaukę mes 

šokome rašyti laiškus Lie- 
tuvon nežinodami, ar gau- 
sime koki atsakymą, ar ne. 

Ir musų rašymas nebuvo 
veltaspmes gavome atsaky- 
mus, dažnai ne po viena 
bet po kelis. 

Bet visgi ne visi yra at- 

likę savo pareigas, nors laiš 
ku suramindami savuosius. 
Tą liudija man prisųstas 
laiškas iš Lietuvos nuo ma- 

no giminaičio Jono Kilins- 
k° * Kai*** .Kaišadarių 
apskričio, iš kurio ištrauką 
čia paduodu. 

"Mylimas broleli: 
Sužinojus apie jusų pri- 

siųstą laišką, musų širdys 
labai sujudo, kadangi jus, 
neturėdami kuomi rūpin- 
tis, o rūpinatės, kuomet ma- 

no tikri broliai turi kuomi 
rūpintis ir nesirūpina — ne- 

parašo nei jokio žodelio pas 
savo senus tėvelius gimti- 
nėje šalelėj. Aš pats, be- 
tarnaudamas per penkis me 

tus rusų kariuomenėj, netu- 

rėjau kada jais rūpintis ; 
bet mano broliai gyvendami 
laisvai ir laisvoj šalyj visai 

pamiršo ir apie savo senus 

teveliu s ir apie savo tėvynę." 
Šitas priekaištas daromas 

brolio savo broliams, gal 
yra visai jų neužpelnytas; 
gal buvo svarbi priežastis 
to, kad jie nerašė pas savo 

tėVučius; bet, gal netpsirik- 
siu pasakęs, kad daugumas 
nerašė pas savuosius tik dėl- 
to, kad jie tą susirašinėji- 
mą paskaitė menku daik- 
tu. 

I04 musų laiškai gauti 
Lietuvoj nėra menku daiktu, 
tai tą parodo augščiau ma- 

no privestoji ištrauka iš 
laiško. Tokie laiškai yra 
dideliu džiaugsmu musų 
giminėm.*? ir draugams Lie- 
tuvoje ir mes bent šito 
džiaugsmo neprivalome 
jiems skupėti. Taigi rašyki- 
me laiškus Lietuvon pas sa- 

vuosius. A. Praškevičius. 
CleVelaucl, Ohio. 

Darbininkų Baras. 
Vaikų darbas Su v. Valsti- 

jose sumažėjo daugiau kaip 4Q 
nuoš. nuo to laiko kaip įplau- 
kų akto išlyga dedanti mokes- 
čius ant vaikų darbo įėjo ga- 
lėn pereita balandžio. 

Mūrininkai Christianoie už- 
dirba 20 nuoš. daugiau negu 
kabineto ministeriai. 

Genoa, Italijoje, yra vienu 
brangiausių uositų pasaulyje 
taip, žiūrint į uosto kainas ir 

į laiko ilgumą reikalaujamą 
sukrovimui ir iškrovimui. Dir- 
bamoji diena yra apribota lai- 
ku aštuonių va landų, su puse 
šventos dienos sub?toje, taigi 
savaite išneša keturiasdešimts 
keturias valandas. Taigi didė- 
sės uosto mašinos stovi dykos 
claugi<au kaip du trečdaliu lai- 
ko. 

Yra sakoma, kad Valijos 
angliakasiai galėtų uždirbti 
nuo $5,000 iki $6,000 į metus, 
jei jie dirbtų tolydžio. 

Iškasimas vieno tono an- 

glies Anglijoje kasyklos savi- 
ninkui atsieina apie $3.50. 

Trįs čeverykų dirbtuvės 
Linn'e, Mass., pareikalavo 
drausmes darbininkams, kad 
iie nemažintų produkcijos, 

i 
_____ 

Organizuotieji mėsininkai 
sutrumpino darbo dieną iki 10 

valandų, ir daugelis firmų pa- 
sirašė po naujomis išlygomis. 

Per paskutinius dvyliką mė- 
nesių pasibaigusių lapkr. 1 d., 
1919 m., Amerikos laivų fabri- 
kai padirbo 2,395 laivus, turin- 
čius visos talpos 4,258,045 to- 

į'nų; juos sunumeravo komerci- 
jos skyriaus plaukybos biuras. 
Nors yra kiek laivų pastatytų 
svetimšaliams, beit beveik visi 
pastatyti už pinigus iš fondo 
laivams statvti. 

¥ 

—— 

Apdraudos agentų unija, ku 
ri pradėjo tvertis penkios sa- 

vaitės tam atgal, sparčiai žen- 
gia pirmyn. 

Trumpiausia darbo diena 
Japonijos moterims yra 12 va- 

landų ir jos dirba po septynias 
dienas savaitėje, o vidutinis už- 
darbis retai buvo didesnis kaip 
$4.67 savaitėje. 

VYRIŠKŲ drabu2u7T!ak<SEa?^^ 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gv&rantuotas 
Vyrų Ir vaikinų sluati ir overkotai, padaryti a-.t orderio, bet neatimti 
laiku, vSliauslų stailų ir konservątyviškų modelių $20.00 iki 146.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų tiutal ir overkotai nuo $15.00 iki $2S.50. 
Vyriškos kelinės 53.00 ir augfcčiau. Vaikų siutai nuo $5.00 Ir fivščiao 
Pirkite &au overkotus dabar, kol žiemos augStos kainos dar n.atjHo. Męs turime daug Jtfek apd§vStų siutų ir overkotų nuo $3.50 ir augšeuni Fufl dresB, tusedo, frakai ir tp. nuo $10.00 ir augžSlau. 
Krautuvfi atdara k&B vakarą lkt d. NedSliomis iki • vai. po pl«t«. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro. Insteigta 1902 

s. GORDON 
1415 SO. HAL8TED STREn 

LIBERTY BONDS 
Mos perkame Pergaliu Bondsus pilna parašytąja A ijj verto, ir Laisv6s Bondsus pilna pinigine vartė. 

AtSSfka'dfe" nuoTe' J- G- SACKHEIM & CO 
Utarninkais*. Kctvergais 1835 MILWAUKEE AVEN'ŲB, 
ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir V»ood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMTJ 'R STOGAMS POPIERJO 

Specialiai: Maleva malevojlmui atuby iš vidaus. po $1.50 u i 5aIIon% 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTED 3TRBET CHICAGO. ILL. 

EXTRA! EXTRA! 
Visiems žinoti, kad Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir 

Pašalpos Kliubas, rengia dideli 

Koncertą, Prakalbas ir Balių 
NEDELIOTE, VASARIO—F ĖDRU A R V i DIENA, 19 jo m. 

M. MELDAŽTO SVET, 2242 \V. 23M Rače 
Durįs atsidarys 5.30 vai, Pradžia 6130 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 Vyrų Choras, 
Sietyno M, Csoras ir komunistų "Pirmyn" mišrus Choras. Kal- 
bės L. Geležėlė temoje: "Kjį veikia Komunistai ir už k*į jie 
yra persekiojami", ir kiti pamarginimai. Kviečiame vi us, o 
tikrai busite užganėdinti. KOMITETAS. 

Mokinkis Angliška i Namie 
LENGVA IŠMOKTI 

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

Nėra geresnio budo už šį kursą, išmokti angliškai kalbėti. skaityti ir 
rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą. 
anglų ltalbą." namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apio .skirus dalykus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu. kad mokinys netik, gali, bot tiirl 
viską, atminti. Jos perstato dalykui* taip aiškiai Ir praktiškai, kad iutere- 
singumas kiekvienos eilutes, kiekvieno žodžio spaudžiusi į mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akiiji nuo lekcijos, koioi visko neišmoks Išta- 
rimas angliškiĮ žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas., šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdinti! ant geros popieros lek- cijįj. Pirma lekcija susideda iš 8 dideliu puslapiu — visos kitos iš 4 didelių puslapiu. 

štai ką mūsų mokinys sako apie mirnj kursą, išmokęs angliškai: Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jtisų atsakant} mokinimą ir populiariškas lekcijai ju*ų metodos. Jtiaų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, ačių ir už konsulą- clją U patarimus). Jūsų metedos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšla pagarba, JOSEP1I KIJAUSKAS. Norristoun, Pa., July U. 1917. Turime šimtus panašių, laiškų nuo savo mokiniu. Jeigu jie mokėję po $10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tami ta. mo- kėdamas dabar tik $3.00 už tą kursą. Bot užsirašyk t.uojaus — dabar. Vėlinus gali buti pervėlu- Atminkit, męs turime tik 150 šių kursų po $».<><> kiekviena'. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi'buk pir- mas. Siusk $.5.00 šiandien. Indėk markių už 15c. dėl išktišių prisiuutimo kurso. 'lamista nieko nerizikuoji. .Teigti nfcpatiks, prisiusk lekcijas mums atgal už trijų («) dienų po jų apturėjimo iuo> sugrąžinsime pinigus. kursas yra vienas $20.00. Mušu kaina tik $10.00. bet tamista dabar tini progą gauti jj už $8.13 su markėmis. Naudokis šią pro,u, Prisinsk pini- gus šiandien, t'itikriname. kad neišgalėsite. Pinigus siusk "Mon< v Ordu- riu" šiuo adresu: 

L. BEN. WA!T€HES Moli SO. UBRM1TAGB A VE., CH1CAGO. 1LL. 
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Vietines Zirsios 

LIETUVOS L. P BONŲ 
REIKALE. 

Bridgeport. 

L. k. P. Bonai parsiduoda: 
1. "Lietuvos" Admin. — 

3258 So. Morgan St. 
2. Universal State Bank 

—3252 So. Halsted St. 
3. T. M. Šatkauskas — 

3423 So. Halsted St. 
4. J. Martinkus — 3324 

So. Halsted St. 

TAI BUVO KONCERTAS... 

Atsibuvusiame (sausio 28 
d. Central Music Hali) 
komp. Miko Petrausko "at- 
sisveikinimo" koncerte, ku- 
rį rengė Chicagos "Birutė, 
galima buvo matyti du svar- 

biu dalyku, būtent,—sukon- 
centravimą artiVmiai-muzi- 
kalių jiegų ir publikos kul- 
tūringumą dailės žvilgsniu, 
Šitokiu koncertu ir jame 
atsilankiusia publika gali 
pasigėrėti netik patis lietu- 
viai, bet ir svetimtaučiai, 
pažįstantieji tyrą dailę ir 
minios psichologiją. 

Kokios muzikalės ir ar- 

tistinės jiegos! — Juk šia- 
me koncerte dalyvavo tvir- 
čiausi musų muzikai ir dai- 
ninkai (-kės), — komp. Mi- 
kas Petrauskas (tenoras), 
komp. Stasys Šimkus (pia- 
no), Marijona Rakauskai- 
tė (soprano), Ona Pocienė 
(soprano), Antanas Pocius 
(piano) ir Povilas Sto- 
gis (basas). 

Mikas Petrauskas, — 

kaip pirmiau, taip ir da- 
bar, — uŽkerėja-publiką ir 
sukelia gilausius jos jaus- 
mus ne savo balso smarku- 
mu ir didumu, bet jo švel- 
numu, malonumu, sugebė- 
jimu tą balsą valdyti ir pri- 
taikinti jį prie tariamų žo- 
džių, prie vidujinio dainos 
turinio. Jo dainavime ypa- 
tingoje harmonijoje sude- 
rinta balso lankstymas, mu- 

zikališkumas, jautrumas, lie 
tuviškumas. — Matai ir gir- 
di tikrą artistą-dainininką, 
lietuvių sielos ir troškimų 
išreiškėją ir atvaizdin!oją. 

Apie komp. St. Šimkų 
čionai nekalbėsime, kadan- 
gi jis buvo išimtinai paly- 
dovu (akomp.) Miko Pe- 
trausko dainų. Priegtam, 
buvo sudainuota pora jojo 
kompozicijos tvarinių. 

Marijona Rakauskaitė, to 

ji lietuviškos scenos žvaigž- 
dė, ir šiame koncerte u/ka- 
riavo publiką — savo tvirtu, 
išdidžiū, techniškai išlavin- 
tu, dramatiškai skamban- 
čiu ir tyru balsu. Gaila, tik, 
kad dainininkė nekombi- 
nuoja to išdidaus balso su vi 

dujiniu dainos turiniu, taip 
'sakant, su dainos siela, — 

taigi besiskleidžiantis tonai 
ineperstato priderančiai dai- 

jnos sielos, delei ko susimaži 
, na ir klausytojo įspūdis, 
i Prie to dar prisideda "savo- 

tiškas" dainininkės užsilaiky 
mas ir ne "vietoj" išreiškia- 
imas vf 'io linksmumas. — 

Dainininkė vis linksma, vis 
besišypsanti, vis liuosai užsi 
laikanti, nežiūrint į tai, 
kad tariamuose dainos žo- 
džiuose slepiasi dramatingu- 
mas, sielos bangavimas, 
skausmas, vidujinė sielos pa 
slaptis. Pavyzdin, jos at- 

■ liktoje dainoje iš "Išeivio" 
i "Oi, greičiau, greičiau" — 

! tonai ir vidujinė dainos 
■vpikšmė pasilieka nesuderin- 
ki su išviršine dainininkės 
|išraiška, nekalbant jau apie 
■' psichologinę harmoniją, kuri 
i privalėtų išsireikšti išpildant- 
j šią dainą. Delei to daina 
I praranda savo gilumą, pa- 

slaptingumą ir, pagaliaus, 
i jei* taip galima išsireikšti, 
lietuviškumą. 

Ona Pocienė — tai tik- 
ra lyriško dainavimo mū- 

zos duktė. — Jos balsas ty- 
ras, švelnus, malonus ir 
skaidrus, — nekalbant jau 
apie puikų technišką jo iš- 
lavinimą. Matai ir gi u1 i, 
kad dailininkė dainuoja ir 

pergyvena tuos jausmus, ku 
riuos dainoje užslėpė jos 
tvėrė jas-kompozitorius. To- 
dėl jos dainavimas, jos sklei 
džiami tonai taip harmoni- į 
zuojasi su vidujiniu dainos' 
turiniu, o kartu su jos užsi- 
laikymu ir išviršine išvaiz- 
da Tai tyros dailės išreiš- 
kėja. Malonu klausyti, ma- 

lonu žiūrėti — grožė per- 
dėm .... 
Antanas Pocius daro išpudį 

stambaus ir ytin gabaus pi- 
anisto. Gili jo technika ap- 
siausta jausmingumu ir su- 

gebėjimu kombinuotuose to- 
nuose perstatyti ir tyrą mu- 

zikai; gražumą, ir veikalo 

gijumą, y*, pagaliaus, jo pa- 
slaptingumą. 

Povilą Stogj galim* pa- 
vadinti balso galiunu. Jame 

slepiasi didelė ir tvirta me- 

džiaga, kurią reikia tik su- 

maniai apdirbti ir gabiai su- 

naudoti. Jo griausmingas ir 

tyras balsas padrebina visus. 
Nebereikalo vienas iš pub- 
likos pastebėjo "Tai bent 
balsas! Tai tikras išreiškė- 

jaf; lietuvių galybės 
" 

Tiek galiu trumpuose ruo- 

žuose pastebėti apie pirma- 
eilius musų artistus-daini- 
ninkus (-kes) i*- muzikus. 

Negalima nepasidžiaugti 
ir ta ja gražia publika, kuri 
klausėsi tojo iškilmingo ir 
išdidaus koncerto. — Taip 

Influenza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinama infhienza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas sa\o svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
.pirmą pagalbą mer patariame vartoti sekančias gyduolės, 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto vandeniojeigu kartais jaustumei šr»ltj 
arba karšti, itnk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
•pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprasiliuosiuos: 
Redvkis ir (lengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau Į vieną 
dieną, pasaiuk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymų: šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse. sekančiomis kainomis: 

Severa's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Severa's Cold and Hrippe Tablets 30 centu ir 2 tatcsu: 
Severa's Halsam for Lungs 2" ir "o centai •; 2 cent tak«u: 

Jei^u negalite eauti r»as savo vaistininko: reikalaukite tiesai iš 
W. F. SEVERĄ C0 , ^EDAR RAPIDS, IOVVA. 

gali užsilaikyti ir taip ati- 
džiai-intemptai klausyties 
tiktai tie, kurie pilnai su- 

pranta ir brangina muziką 
ir dailę. — Tuomi žvilgsniu 
chica^iečiai pasirodė esą 
pilnai kultūriškais ir subren- 
dusiais. 

Kompozitorius Mikas' 
Petrauskas pastūmėjo chi-, 
cagiečius prie dailės — mu-l 
zikos, dainos ir teatro, su- 

tverdamas "Birutę," o komp. 
Stasys Šimkus paskutiniais 
metais tęsia tą dailės darbą 
tolyn, lavindamas-mokindn- 
mas "birutiečius" ir, abel- 
nai, chicagiečius dailiojo 
meno srityje. 

Taigi pasirodo, kad lie- 
tuviai turi tvirtu pajiegų ren j 
gimui koncertų ir teatrų ir 
kad jie supranta j4 ^eikšmę 
ir naudą. — Todėl ir šis kon 
certas turėjo tokią visapu- 
sišką pasisekimą. — Erdvi 
salė buvo kupina gražios 
publikos, nežiūrint ant Įžan- 
gos augštumo. 

Garbė lietuvių dailės gai- 
vintojams! Garbė chieagie- 
čiams!— 

J. A. G. < 

Nepatenkinti Bridgeporto 
parapijonai. 

Sausio 27 d. įvyko šv. 
Jurgio parapijos mitingas. 
Kaipo Į metinį mitingą bu- 
vo susirinkę daug parapijo- 
nų. Parapijos klebonas, ge- 
rai "apžiūrėjęs," užreiSkė, 
kad jei kas mėgins iš nusta- 
tyto programo iškrypti ir | 
drys šnekėti, tai gali net be i 
langėje atsidurti. Priegtam 
patsai perstatė komitetus, 
kokie jam patiko, neklausda 
mas daugumos ("ypatingas 
demokratingumas"). 

Bet... nekuriems parapi- 
jonams tas pasirodė 'lygir" j 
neaišku ir jie prašė paaiški- 
nimų, — ypač kaslink neti- 

kėtų "taksų", palaikymo 
sergančių kunigų, algos virė 

jai ir t.p. Teeiaus pageidau- 
jamo atsakymo negavo. Tai j 
gi, visi, kurie norėjo "paaiš- 
kinimų," turėjo eiti namon 

lyg musę kandę. 
Parapijonas. 

"IŠEIVIS" SCENOJE. 

Sekmadienį, 1 dieną va- 

sario, "Birutė" ruošia vie- 
ną iš didžiausių šio sezono 

vakarų. Išvysime scenoje 
naują St. Šimkaus veikalą 
"Išeivis". Kaikurios muzi- 
kos dalys chięagiečius jau 
užintrigavo nesenai įvyku- 
siuose koncertuose. Sekma- 
dienį "Išeivį" girdėsime vi- 
same gražume. 

Turinys "Ėeivio" — tai 
i atspindys šiandieninio gyve 
(nimo: išleistuvės jaunikai- 
čio į Ameriką; tuščiai gy- 
venimas čionai ir ilgėjima- 
sis tėviškės; kova už laisvę; 
atspindys to didžio upo ir lie 
tuvių pasiryžimo laimėti 
laisvę, ar žuti. Paskutiniam 
akte yra scena "pailsys Lie 
tuvos kareivių girioje". Vaiz 
das apsiginklavusios jau- 
nuomenės, skambesys gra- 
žios jų dainos— 

"Marš, marš kareivėliai, 
Marš, marš dobilėliai 
Į priešą pirmyn, pirmyn!" 

Daro didį įspūdį. 

TOWN OF LAKIEČIU 
ŽINIAI 

Šiuomi paskelbiu Lietuvos Lais 
vės Bonų pardavinėjimo pra- 
džią To\vn of Lake kolonijoje. 
Visi pasižadėję pardavinėti bo- 
nus privalote susirinkti ši va- 

karą, sausio 30 d., 7 vai. vak. 

Unijos ofise, arba stoties sėdv- 
jboje, 4530 S. Marshfiekt' ave., 
i kur gausite ingaliojimą ir kny- 

irutes. Taipgi visi norintieji 
kuom nors prisidėti prie to 

taip svarbaus ari k v, esate kvie- 
čiami atsilankyti s tol i u s ofisan 
k i'žną dieną vakarais. Stoties 
ofisas yra atdaras iki 9 vai. va- 

varo. 

Taipg' kviečiame visuomenę, 
nelaukus kol pardavėjai ateis 
i stabą ir pasiųlins pirkti liū- 
nu. Ateikite ir užsirašykite. 

()fisas atdaras visados. 
J. J. l'arkaitskas, rast. 

Ucndra Lietuviu Stotis, 
4539 S. Marshfield A ve., 
IMione lioulevard 9159. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Didysis pačias, inėjimas nuo 

Adams st., pas garsinimo langą. 
1. Aila jonas, 
2. Aleknas Morlcl. 
5. Bagdonienė Malvina, 

18. Butkus Pranciškus, 
19 Calellis Alkis, 
43. (Icspclkis Kazimir 
44. Ciicewicz Julian, 
59. Janulanes Jurgis, 
«S5. Kungis Tamošius, 
93. Limblis Ignacy, 
95. L l).laskis l'etras, 

109. Milcazis M. 
112. Mnralis Albinas, 
114. Maliepa Karolina, 
122. Paplauckas Tony, 
! 51. Stankus Frank, 
161. Yaleta Joscph, 
166. Yinckajtis Kazimicrz. 

So. Chicago, III. 

SLA. 74 kuopos susirinki- 
mas įvyks nedėliojo, vasario 1, 
licssmcr Pi "u, svet., 89 ir Mus 
kegon ave. Visi nariai esate j 
kviečiami būtinai atsilankyti. 

J. Trijoni:, pirm. 
— 

Pranešimas 18 kolonijos. 
Gvardijos Lietuvos Karaliaus 
Mindaugio Xo. 1. nariu meti- 
nis susirinkimas įvyks subatos 
vakare, sausio 31 d.. 8 vai. vak. 
!). Šemaičio svet. — 18ta ir 
Union ave. Nartai malonėkite 
būtinai atsilankyti ir atsivesti 
naujų nariu prisirašymui. 

I 'aldyba. 

Cicero, 111. 
L. G. I). 6 skyrius laikys sa- 

vo mėnesinį susirinkimą suba- 
tos vakare, sausio 31 ., p. Kef- 
f.) s veltai ne j e, 1500 S. 49 d i ave. 
Nariai yra kviečiami kuoskait- 
1 i n g'iau si a i susirinkti. 

F. J. Lene/renis, sekr. 

SUSIVIENIJIMO LIETU- 
VIŲ KAREIVIŲ 

2 kuopos susirinkimas atsi- 
bus sausio 30 d., 8 vai. vak. 

j Apveizdos Dievo Parapijos 
I svetainėje, — tarp 18 ir Unior 

| gatvių. Visi nariai malonėsite. 
I atsilankyti ant vir.Šminėto su- 

sirinkimo- Apsvarstymui turim 
daug svarbių reikalų- Malonė- 
ki le neapleisti šio susirinkime 
nei vienas. Nuoširdžiai kvie- 
čia. Valdyba 

v 

REIKALAUJAMA "FOUNDRY WORKERS" — 50. 
PASTOVUS DARBAS. TAIPGI REIKALAUJAME LE- 
BERIU IR KITOKIU FOUNDRES DARBININKU. 

'KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68 W. HARRISON STREET. 

I ■ 

" 

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

MOKESTIS. NERA NESMAGUMU. PASTOVUS DAR- 

BAS — 6 DIENOS SAVAITEJE. UŽMOKESTIS KAS 

SUBATA. KREIPKITES PAS: 

EMPLOYMENT DEPARTMENT 

68V. HARRISON STREET. 

Reikalauju Kriaučių prie Mo- 
teriškų Iv.istuniieriškų Darbų: 
kitų, sijonų ir finišerių. Mo- 
teris ir merginas priimam 11* 

nemokančias apsiimame išmo- 
kinti. Atsišaukite tuoajus: J. 
A. SYILO\Y, 1765 Ogden av., 
Chicago, 111. 

I'aj ieškau pusbroli Jone 
Lukausko, Ražiukų kaimo, Lū- 
kės parapijos, Telšių apskričio, 
Kauno rėdlybos. Taipgi trijų 
kaimynų jono Žagaro, Yladj 
ir Aleksandro Brazaus, turiu 
labai svarbų reikala. Prašau 

i patiems atsiliepti ar žinantiems 
pranešti. Mr. Juozapas Lu- 
kauskis, 161 \Y. Sixth Street, 
So. Koston, Mass. 

I'ajieškau švogerio Petre 
Skersio, devyni metai atgal aš 

juos palikau C hieagoje, išva- 
žiuodamas Į IViiniieapolis, Minu 
ir nuo to laiko negirdėjau nuo 

jų. Jie patįs ar kas kitas, mel- 
džiu pranešti man sekančiu ad- 
resu, už ką busiu labai dėkin- 
gas, nes turiu svarbų reikalą. 
Alena Žibaitienė. 1(X)4— 1-st 
St. S Minneapolis, Minn. 

EXTRA! 
Iš priežasties mirties mano 

žmonos, parduodu pigiai pro- 
pertę, del aprūpinimo vaikų. — 

3220-3222-3224 S. Morgan St. 

GKRA PROGA JAUNA-. 
YEDŽl'AMS. 

Pigiai parsiduoda Naminiai 
Rakandai (F.rničiai) arti Lie 
tuviškos Bažnyčios, P»ri;^hi-.!» 
Parke, puikus rūmai del pagy- 
venimo ant amro augšto (flio- 
:*o) visi daigtai nauji ir geri, 
priežastis pardavimo, išvažiuo- 
ja į kitą miestą. Kreipkitės pas: 
I\ Stasuli. 4438 So. Fairfield 
.Ave, Tel. McKinley 5948. 

ŠALIN 3U DEGTINE. 
Visoj Amerikoj sausa, bet. jums rai-, 

kalingas pasistiprinimas kartas nuo 

karto, taigi nesibijokite. Mes pi įreng- 
iame sultis, iš kuriu jus galite sutai- 
syti puikų ir sveiką gėrimą, ir mes 

gvarantuojame, jog jis patiks v'sioT^ 
•ieigu jus norite atgaivinti širdį prieš 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant 
vestuvių, balių, šokią arba kitų pramo- 
gų, jus galite visuomet turėti po ran- 
ka kelis galionus gero gėrimo. Pakas 
iš kurios jąs galite pasiduryti 6 galio- 
nus gėrimo, kainuoja tik $2.00. lšsimo 
a pamėginti. Siųskite orderius šiądien. 
Walter Novelty Co. Dep 350 
1117 N. Paulina St. Chieago, 111. 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Narna, Fanna, Lota ar 
W C- 

kokią Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo aut ko kito? 
Teipgi jei nori pirkti Kauną, 
Lotą, Karmą'ar kokią Bizni, 
męs turime daugybę gerų Bar- 
genų visuose kraštuose Ameri- 
kos, Chiragioj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kain ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3416 S. VYallalc Street 

Chieago, 111. 

Persikėlė iš 
1S52 W. VAN BUREN 

STREET 
į 

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

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

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Cinai lietuviams žinomas per 16 meto kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų. mo- 
terų ir vaiku, pagal naujausias metodas. 
X Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir lahoratorija: 
1025 W. 18-TTI STREET 

netoli l'isk Street 
Valandos: nuo' 10—12 pietų ir 6—S vakare 

T'lofonas Canal 3110 

Gyv.: T,112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

John Kuchhiskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto Iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISJ4VOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą. Lotą ar- 
ba FVimą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu MortgeOiu, ant 

lengvų sąlygų. 
\Vesi Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt f Tol. Ganai 2552 

| lclcplionc \arUs 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

J GYDYTOJAS IR CHIR.URCAS 
j Gydo visokias liįjas moterų, vaikų ir vyrų 
j Spccialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas 
3259 S. HALSTED ST., CTITCAGO 

PARSIDUODA PIGIAI. 

Didelis lotas 28 pėdu pločio 
ir 125 pėdų ilgio; suros, cirnan 
liniai sai(l\vckai ir gatves iš- 

drįstos ir apmokėta, tikrai ver- 

tas SI.000 greitu laiku savinin- 

į kas išvažiuoja ant farmų turi 

parduoti šia savaite mažiau 

j kaip pusę kainos, lotas randasi 

į Brighton Parke, labai gražioj 
vietoj- , 

120. akrų farma išdirbta 70 
akrų po plūgų ir užsėta 35 ak- 
rai dobilais ir 35 akrai suarta 
ir prirengta ant pavasario sė- 

dint bulbėms ir kitiems javams 
ir apie 50 akrų mišk : ir gany- 
kla per kur teka puikus strie- 
aunus upelis, pilnas visokių 
žuvių. Žemę yra labai derlinga 
molis su juodžemiu ir vis.- lygi 
prie puikaus pavietavo kelio. 3 

mylios nuo Lietuviško miesto 
\Yoodboro, \Visconsin, moky- 
I'la tik pusę mylios. Pora gerų 
arklių v'jrtės $600, 6 meižamos 
karves ir 6 priaugančios (> 

kiaulės, apie 50 vištų, visoki 
reikalingi farmiški Įrankiai ir 

mašinos, visokių javų bulbių 
ir šieno užtektinai dėl maisto 
ir ant .-sėklos, geri 5 budinkai. 
Parsiduoda viskas greitu laiku 
tik už $6,500. iš priežasties se- 

natvės dabartinio savininko, 
šita farjną yra tikrai verta dvi- 
gubų pinigų. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
(klauskit J. Zaeker.) 

PARSIDUODA P,UEERXE 
JR G ROS ERNE. 

[i-rba parduosiu vienus tik fiks- 
j cerius viena aisbaksą. Aisbak- 
įsas geras ir didelis 8x12, kam 
tokie daigtai reikalingi malonė 
kite atsišaukti. J. Naudžiūnas, 
!-064 So. Artesian A ve., 
McKinley 1694. 

DR. I. E. MAKAR 
UKTUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIP.URGAS 
Roselando: 10900 Miehigan A ve 

Telefonas Pullman .'42' ir 3180 
Ohic. ofisas: 4515 S. Wood S t. 
Tik Kctvergo vak, nuo 5:30 iki 7 

Telefonas Yards 723 

Phnnr- Ca-al C222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; l\ki 8 vnk. 
2201 \V. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

Plione Varde 2.144 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR C H! R.U R 3 A S 
Of: ir gyv: vietų 3252 S. lialsted St 
Vai: 9—11 ryto; 2—4 fr 7:30—9:30 
Town of L.akr 4712 S. Ashland Ave. 

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

I'honcs: Yards 15S—551 
Resitlence Phone Drovcr 7781 

[F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
1 drug store—aptieka 

Pildome visokius receptus 
3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

i Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. ?"nd Street 
Kampus S. Leavitl. St. 
Telefonas Cnn:il 6222 

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

Telefouas McKiuley 49SS 
Valandos iki 10 ryto. 

Tekvhonc Vanta 3654, AKU>KRkwv 
\ 

Mrs. A. 
Michnievvich | 
Baigusi Akušerijos ko- 
ligi j*; ilgai praktika- 
vusi Perlnsilvaniios 
hospitalėse, Pnsckmin 
gai pMarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodi 
visokios^ ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CIIICAGO, JI.L 

^K~;' Xuo 6 iki 9 ryto ir 
Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vėlai vakaro 

TeIephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Kedėluietiiais pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4"-tos gstvčs 

Phone Cunal 257 
DR, C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Namo 

Vai: 9 iki 1-' ryto ir 2 iki 9 vakaro 
17:ia S. 1IALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS 

1C37 \V. 51-ma ir kamii.Morshficld 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prosrot; 1157 

Dr. G. M.GIaser 
TELEFONAS YAKDS «»S7 

,3149 S. MORGAN ST. uerlė 33-ros 
Specialistas Moterišku Vyriškų į 

ir Chronišku Litru. 
Valandos: 0—10 1 2 po pietų į 6—& vak. Ned»l. 0—2. Į 

Praktikuoja jau 28 metai. i 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 s; Boulevard 160 
Ofit>o vai. Lu ryto iki 2 p. p. ir 6:3^ 
iki 8:30 vale. XodoI. 0 iki 12 difMJ# 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisle> 263 
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