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Saaros apskritys po kares 
stoviu. 

Berlinas ir bolševikai pradės 
tartis. 

Rumunai siunčia kareivijas pasipriešinimiu 
bolševikams. 

SAAROS APSKRITYS PO 
KARĖS STOVIU. 

Londonas, vasav'.o i<; d. Te- 

legrama iš Amsterdamo £x- i 

change Telegi\ph kompanijai pra 

neša, kad Saaros apskrityj tapo! 
apskelbtas karės stovis; tąjj ap- 
skriti yra užėmę francuzit karei- 
via CK) talkininku misijos kon- 

trole pasekmėje nai.rjų neramu- 

mų. 

(Saaros apskritys yra pas šiaurry 
tinį Lotaringijos rnbežių, ji?7, yra 

vokiečių taikos sutartimi paves- 
tas talkininkų jurisdikcijai, kad 
franeuzai galėtų dirbti jo dideles 

anglies kasyklas kaipo dalj .atly- 
ginimo t'rancuzams už nuostolius 

padarytus šiaurinėje Franeijoj vo- 

kiečių okupavimo laiku. Po pen- 
kiolikos metų, pagal išlygas, bus J 
'plebiscitas, nusprendimui, kam 

galutinai turės tekti tas apskri- 
tine. * i 

BERLINAS IK BOLŠEVI- 
KAI PRADĖS TARTIS. 

Berlinas, vasario 19 d. — Ofi- 
cialia paskelbimas apie rengiamas 
tarybas su sovietine rus 11 valdžia 
klausime apsimainymo karės be- 

laisviais, išveda Į aikštę faktą, 
kad l'erline yra sovietinis dele- 

gatas VVigdor Kopp ir patvirtina 
daugel] pranešimų apie slaptas jo 
sueigas su vokiečių užsienio raš- 
tinė. | 

Vokiečio vakližia kartų kartus 

griežtai užsigynė, kad ji turi ką 
su sovietine valdžia, bet praneši- 
mai tolydžio tą tvirtino ir dabar 

jie yra patvirtinami. 
Užsienio raštinėje Šj rytą buvo 

sakoma, kad taryibos su Koppu 
grieštai ribosis klausimais palie- 
čiančiais karės kalinius. Bet ke- 
lios dienos atgal oficiafėj šiaurės 

vokiečių '"Gazettc" bavvo praneš- 
ta jog buvo sumanyta pasiųsti 
vaizbos komisiją sovietinen Rusi- 
jon sąlygoms ištirti. Tas ir pana- 
ši komisija iš Rusijos Berline pa- 
rodo, kad užsienio raštinės už- 

reiškirnni reikalauja paaiškinimo. 

Rusija ir Vokietija abi nori 

prekiauti maino pamatais, kaip 
rusų komisininkas sako, nes abie- 

ių šalių pinigai nėra ištikimu tar- 

pininku. 
Abi šalys turi antviršj nedary- 

tos medžiagos ar pagamintų daik 

-ti| labai reikalaujamų kitoj šalyj. 

Vokiečių išdirbėjai tolydžio 
tvirtina, kad Rusija yra geriau- 
sia rinka po karei vokiečių išdir- 
biniams ir kad jie rengiasi prie 
vaiabinio įsiskverbimo Rusijon 
kaip tik santikiai bus atnaujinti! 

Kopp, Radek ir M. Litvinov 

yra geriausiais sovietinės val- 
džios žmonėmis užsienio reika- 
luose ir gali buti, kad tarybos 
bus pradėtos tokiu jau budu kaip 
ir Kopenhagoje tanp Litvinovo 
ir Anglijos atstovo, James O* 
G radv. 

RUMUNAI SIUNČIA KA- 
REIVIJAS PASIPRIEŠI- 
NIMUI BOLŠEVIKAMS. 

Vienna, yasario 15 cK, per Pa- 

ryžių. v^'^rio 19 d. — Po smar- 

kiai ■£/✓!ai su bolševikais atėju- 
siais nuo Chersonės, ukrainai 

pasitraukė i šiaurvakarius nuo 

Odesos į Razdelnaja. i 

Tlolševikai <la:bar turėjo susi- 
durti su rumunai > kurie turi se- 

ptynias divizijas, įpriskaitant 84, 
000 kareivius nusidriekusius pa-! 
gal Dniestrą. su trimi fli\izijo- 
mis atsargos. Kiti yra atgalbenti 
11110 Vengrijos fronto einančio pa 
gal Theisso upę. Senieji rumunų 
•pulkai yra geri. bet naujųjų disci- 

plina yra prasta. 
Yra laukiama, kad vakaruose 

bolševikai pulsis linkui aukštuti- 
nio Dnicstro, kur ukrainai ūki- 

ninkai lenkų teritorijoje pietryti- 
niame Lembergo krašte žada su 

kilti prieš lenkus, panašiai ukinin 
kams sukilusiems prieš Denikhją, 
ir vesti maistinę karę pagal susi- 
siekimo liniją. 

Kaip 'pranešama iš Ukrainos, 
Černigovo apskrityj, guvlinčioj nuo 

Kievo j šiaurę, sukilėliai jau su- 

organizavo 56 kaimus prieš bol-J 
ševikus. Šitie būriai turi šautu-j 
vus ir mašinines kanuoltes. Kiti 1 

I 

sukilėliai, vedami atamano Osaki 
laiko Moliilevo Jampolio ^liniją. 

Bolševikų stiprumas šiaurinia- 
me fronte, priskaitant Murmanoį 
pakraštį ir Pabaltijy, apima 62, 
000 kareivių. Vakariniame fronte 

po geji. Znosievu yra 180.000 ka- 

reivių: 7. 15, 16 ir 12 armijų. Pie- j 
tiniame fronte po gen. Parskin j 
yra 146,000 kareivų, apimančių į 
ti, 10, 9, 8 ir 13 kareivijas iš šiau 
rės ir pietų, visos stovi tarp 
Dniepro ir Kaspijos juros. Vi-] 
suose frontuose bolševikai turi 

400,000 šautuvų, 17,000 kardų. I 
13.000 mašininių kanuolių ir 20001 
kan uoliu. 

Ukrainai Slepia Maistą. 
Bolševikai užėmė tokią didelę 

teritoriją, kad daugelis jų karei- 
viu yra žuvę jiems, prisiėjus ka- 
reiviais apstatyti gelžkelio cent- 

rus, ypatingai Ukranoje, kur gy- 
ventojai yra priešingi ir ūkinin- 
kai slepia maištą. 

Xors bolševikai sumušė cari- 

įninkų kareivijas, bet jiems reikės 
turėti datfgeflis atsargos prieš jų 
vakarinius ,priešus. Lenkai turi 

suorganizavę kariavomenę apie iš 
350,000 kareivių su 100.000 at- 

sargos. Mažiaus kaip 100,000 ei- 
na pneš bolševikus lenkų fronte 1 

kiti yra latvių, vokiečių, čekų ir 

ukrainų frontuose. 

Lenkų kariuomenė po vyriau- 
sia gen. TTallero vadovyste, nuo 

Dauguvos iki Dniestrui yra pa- 
dalinta j tris grupes, vedamas, 
gen. Šeptickio, gen. I/.stovskio 
ir gen. Tvaševičio, nuo šiaurės i 

pietus., 
Ukrainai sako, kad 'bolševikai 

atras savo kapą Ukrainoje: jie 
tikisi, kad Ukraina ibus paliuosuo- 
ta apie pavasari. 

ITALIJOS darbininkai 
MUŠĖSI VISĄ DIENĄ SU 

POLICIJA IR KAREI- 
VIAIS. 

Londonas, vasario 19 d. — 

Central Xews telegrama iš Ry- 
mo, seredos data praneša apie! 

į smarkų susirėmimą darbininkų 
;su policija ir kareiviais pramoni- 
niame apskritvj arti (ienoos. Ko- 

vojo daugelis buvo sužeistų. 
Darbininkai kovojo su po,Jnia 

ir kareiviais^ visą dieną. Kareiviai 

antgalo paėmė viršų, išvarė dar- 
bininkus iš dirbtuvių ir pastatė 
ginkluotus sargus \n.sakios dirb- 

tuvėj. kurią darbininkai <lar vis 
laiko apėnu-. 

Kibelis prasidėjo iš to. kad 
darbdaviai pranešė, jog jie laiki-j 
nai nummšią mokestį. Darbiniu-1 
kai nesutiko primti pasiulinimą 
ir darbdaviai uždarė dirbtuves. I 

BELA KUN PERKELTAS 
LIGONINĖN. 

Vienna. vasario 19 <1. — Min u- 

sį Veng. i jos diktatorių prie ko- 

nuinistiĮ valdžios Belą Kuną iš Į 
iStockerau, kur jis buvo laikomas 
nuo laiko jo pabėgimo iš Vengri- 
jos, nesenai, perkėlė ligoninėn arti 
šito miesto. J j perkėlė iš ten dėl- 
to. kad jo bmimas ten buvo ne- 

pageidaujamas kaimo gyvento-j 
jam s. 

Kas .įori kalbėti su Bela Kun.l 
turi gauti spėriai j leidimą iš po 
licijos ; leidimas paduoda aprašy- Į 
mą ir fotografiją atsilankančio, j 
Sako. kad vengrų šnipai sužinojo | 

apie naują Bela Kuno priegiau- j 
dos vietą ir yra nufotografavę j 
ligoninės namą. 

SUV. VALSTIJOS PER- 
EISIĄ RAMiU BUDU I 
SOCIALISTŲ RANKAS. 

Albany, Y., vasario 19 d.— 

Socialistų vadas, Morris Hillcjuit 
šiandien nupasakojo, kad konso- 
lė ant Suv. Valstijų valdžios ra- 

m i ai pereis i socialistų partijos 
rankas, kuomet darbininkų kles'a 
jstos jon. 

Liudydamas pas legislaturos 
teismiuj kojmitetą nagrinėjantį 
penkis suspenduotus socialistus 
susirinkimininkus, kaltinamus ne 

ištikimybėje, f li'llci'iiit užgynė, kad 
socialistų partija nori vesti savo 

propramą kokiu kitu, o jstatym- 
da vinių veikimu, parlamentiniu 
veikimu ir ramiu •budu. 

llilkjuit pasakė, kad Victor 
H erge r vienas nuosaikiausių so- 

cialistų. 
Mergeris savo straipsnyje, at- 

spausdintame 1909 m. pasakė, 
kad socialistai darbininkai turi 
buti prisirengusiais apginti savo 

•balsus kulkomis. Kada šitas! 
straipsnis buvo perskaitytas iTill- 
ąuituni, klausiant jo, ar čia ne 

kurstymas prie revoliucijos, jis 
atsakė, kad tai buvo tik nusimi- 
ųingas jo pranašavimas, o ne pro 
gramas, kuris buvo remiamas da- 
leidimu, kad kapitalistų klesa su- 

kils, kada ji pasijus netekusi po- 
litinės galybės teisėtu Ireliu. 

BAVARIJA MAINO ŠAU- 
TUVUS IR ŠOVINIUS 

ANT CUKRAUS. 

Berlinas, vasario 19 d. — Su- 
lig žiniomis iš Pragos, Bavarija 
maino kulkasvaidžius, šautuvus 
ir šovinius ant cukraus. Baavarai 
nesenai pasiuntė tekoslovakams 
200 kulkasvaid'žių. 25,000 šau- 
dyklių ir daugelį milijonų parto- 
nų už 300 svarų cukraus. 

LIETUVOS STEIGIA- 
MOJO SEIMO 

RINKIMAI. 

G.aituose iš Lietuvos laik- 
kraščiuose randasi sekantis 
svarbus pranešimas:— 

Rendamasi Steigiamojo 
Seimo Rinkimų įstatymu ir 
vadovaudamasi 8-tosios siu 
metu saus.:o mčn. dienos 
Ministeriu Kabineto pasiu- 
įymu, skiriu ir skelbiu Lie- 

tuvos Steigiamojo Seimo 
Rinkimus 14-tają ir 15-tają 
š. m. balandžio menes; o die- 
ną. 

(pas.* A. Smetona 

Valstybės Prezidentas. 
Galvanauskas 

Ministerių Pirmininkas. 
Kaunas. 1920 m, 

sa'irsio 12 d. 

O'Erien bus pakar- 
tas šiandien. 

Viešas Korimas Atmestas. 
\ 

Chicago, vasario 20 d. — "Smi- 

ling Jaek" O'Brieri, kuris nušovė 

policistą Richard'ą Rurke'ą savo 

smuklėje prie Halsted ties kam- 

pu 33 gatvės. ic '"iandien pakar- 
tas apskričio kalėjime. Visa vil- 
tis atidėjimo bausmės išpildymo 
ant šiliaus žuvo, kuomet tfov. 
Lc>\v'leno i nualinta s sprąsti tame 

tahkė vicegovernaras lohn 

()glesby atsisakė atidėti, su- 

minkštinti. ar dovanot' bausmę. 
Tai-pgi buvo nutarta vakar, kad 

korimas apskričio kalėjime ne- 

privalo buti rodomas kaliniams. 

AIDOBLISTU BYLA 
CENTRALIJOJ. 

Montesano, Wash., vasario 19 
d. Pasirodė, kad vienas kaltina- 

mųjų Cen »alijos MŽmušystės by- 
loj. I'ert FauĮkener buvo tik ra- 

šaliniu žmogumi; kaltinamajai 
pusei pradėjo duoti priparody- 
inus, buvo priparodyta, kad jis 
kilus riaušėms pasekmėje mušiu 
■pertraukos dienos aipvaikščiojimo 
buvo I. \V. \V. svetainėje, bet 

neturėjo šautuvo ir nešaudė. 

Pasiliekančių dešimties kalti- 
namųjų gynėjas (ieorge 1\ Yan- 
derveer vėl šiandien atkartojo, 
kad jis pristatys daugybe liudi- 
ninkų, kurie prirodis, kad užpuo- 
limas ant 1. \\ \\r. svetainės pa- 
daryta pirma pradėjimo šaudyti 
\r kad šitas skundas yra remia- 
mas mišk v kompanijų 'pinigais. 
Šiandien laukiama dro lrr. Bick- 
fordo paliudijimo, kad šaudymas 
įprasidėjo po užpuolimo ant sve- 

tainės. Kiti liudininkai bus pa- 
šaukti paliudyti, kad I. \Y. \Y. 

prašė Central i jos miesto valdžių 
apgynimo, kuomet jie gavo žinią, 
kad jų svetainė bus užpulta, ir 

jie, j ko prašė negavo. Paskui jie 
išmetę 1000 lapelių atsišaukdami 
j Centralijos piliečius ir prašyda- 
mi jų ii.: arimo. 

Skunklžiančiaji pusė užbaigė sa- 

vo nagrinėjimą išklausimui vos 

79 liudininkus iš ■jRS. kurie buvo 
surašė. 

PROJEKTAS AIRIJAI AT- 
STOVŲ BUTE ŠIANDIEN. 

LonJonas, vasario 19 d. —y 
Valdžios atstovas Andrew P>o- 
nar La\v atstovų bute šiandien 

TALKININKAI NEDUO- 

DĄ PAGELB05 KOVAI 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Londonas, vasario 19 d. — 

Talkininku aukščiausioji taryba 
didesnę dalį savo posėdžio šian- 
dien 'praleido taip vadinamais 

prirengiamais nekalbėjimais ru- 

su padC'tics. Preniieras Llovd (ic- 

orge šiandien buvc ažkl^ustas 

atstovų bute. ar yra duodama fi- 

nansinė. arv kokia kita pagelba 
rusų kariuomenei, ar organizaci- 
jai. kurios tikslu yra nuversti so- 

vietinę sistemą. Premieras atsa- 

kė. kad jokia pagelba nėra duo- 
dama išskiriant tiek. kad valdžia 

stengiasi toliaus. kiek aplinkybės 
jai leidžia, išpildyti likusius savo 

pažadėjimus gen. Denikinui. 
I 

TALKININKU ATSAKY- 
MAS WILSONUI KAIP 
: : IŠDĖTAS RYMO 

RAŠĖ JO. 

Buenos Aires, vasari') 19 d. — 

j Svarbiausi pur.! (ai talkininkų ;it- 

sakymo p r c z. \\ i'šonui Adriati- 

nėję notoje, kaip juos kabeliu 

perduoda Rymo korespondentas 
laikraščiui La \acion. parodo. 

, kad prezidentas \Yilson pagru- 
mojo atsiėmimui savo parašo iš 

angįų-francuzų-amerikieeių sutar- 

ties davusios saugumu Francijai, 
j ką talkininkai atsako, kad tok- 
sai pasielgimas absoliučiai sunai- 

kintų "naują i'rancuzu politiką," 
kuriai prezidentas Yon >::•/'C 
jo apsaugą. 

MADDEN PADAVĖ PRE- 
ZIDENTO NEGALĖJIMO 

PROJEKTĄ. 

Washington, vasario uj d. — 

Šiandien atstovų bute tapo pa- 
duotas kitas projektas kas del 
padėties kiiančios iš prezidento 
negalėjimo eiti savo pareigas. 
1 Ilinojaus atstovo Maddeno pasiu j 
lytoji Įmonė ingalioti kabinetą Į nuspręsti, kuomet prezidentas ne-j 
gali eiti savo pareigų, kaip ir kita! 
tolygi įmonė, paduota vakar, nė- 
ra taikoma prie prezidento \Yil- 
sono, kadangi ji neineis galėn be 

| ateinančio kovo 4 d. 
! : 

VIENInA PRIEŠINGA TAL- 
KININKU KOMISIJOS 

ATSILANKYMUI. 

V.ienna, vasario i<> d. — 1 'u.s I." il- 
tiniai pranešimai paduoda Įnik tai 
kininkų komisija žadanti aplan-j 
kyti šitą miestą tnri apie 1200 

žmonių, sukėlė didelę protesto 
audrą vietos laikraščiuose. Jie sa- 

ko. kad komisijai reikėtų mažiau- 
siai hoo kambarių viešbučiuose ir 
200 automobilių, o gazolino taip 
trūksta Viennoje, kad miesto 
motoriniai anVbulansai negalėtų 
vaikščioti. 

ŠVEDU RIKSDAGE ĮNEŠ- 
TA SUMANYMAS PRISI- 

DĖTI PRIE LYGOS. 

Stockholm. vasario 19 d. — 

Valdžia padavė riksdagui (par- 
lamentui) sumanymą, kad Šve- 
dija urisidėtų prie tautų lygos; 
drauge su pasitvlinimu ji prisiun- 
tė ir argumentus už prisidėjimą 
ir prieš ji. 

~ 

I 
pasakė, kad jis tikisi Įnešti airių 
savivaldybės projektą rytoj. Ant- 
rasis projekto skaitymas busiąs 

'ipaduotas tuojaus aip tik butas 
•turės laiko j j paimti. 

Į Lenkai Pasitraukė iš 
| Aluntos ir Maletų. 

Anglija Grobia Pabaltijos Turtą. 
LENKAI PASITRAUKĖ IŠ 
ALUNTOS IR MALĖTŲ. 

(Lietuvos Atstovybės Amciikoje 
Pranešimas' 

šiomis dienomis išauta sekanti 
privati kablegrama iš Kauno per 
l'erliną nuo nuo kap. Bielskio: 

"Lenkai pasitraukė iš Aluntos 
ir Malėtų j širvintus, sunaikimla- 
tni viską ir terorizuodami gyven- 
tojus. Naktyje prieš pasitrauki- 
mą Lenkai atidarė karštą šaudy- 
mu išilgai visą frontą. Sekantį 
rytą m u su kariuomenė užėmė 
apleistas vietas." 

Iš neoficialių šaltinių praueša- 
|ma kad kap. Lazdynas išvažiuos 
Įiš Kauno Amerikon už kelių die- 
;nų, po sausio 20, 1920, o krup. 
I'ielskis už poros savaičių. 

Valstijos 1 )epart;uneutas. 
(State Department), oficialiai 
pranešė Atstovybf-i. vasario 16, 
kad jie kablegramti jsakė Ameri- 
kos < ieneraliam Konsulini Lon- 
done u/vizuoti p. M. .Varijausko 
paspbrtą ir pagelbėti jam įva- 
žiuoti j Suvienytas \ alstijav. 

HINES TARIAS SU GELŽ- 
KELIŲ VIRŠININKAIS. 

-J* v- ._> * 

Wasbington, vasario H) d. — 

Xuo šios dienos (ielžkelių Pi- 
rektorius Ilines ir dvidešimts 
penki svarbiausi gelžkelių virši- 
ninkai svarstis vakar senate ir -rit- 
stovii 'hute praneštas perrašyto 
gelžkelių perorgani/avim *. pro- 
jekto alpines išlygas. 

Pataisyti projekto skyriai, ku- 
rie buvo skaitomi, jog jie labiau- 
siai atkreips domą gelžkelių virsi 
ninku, yra tie, kurie draudžia nu- 

nništi gelžkelių darbininkams al- 
gas anksčiau rūgs., i d. ir sutve- 

ria pastovų trečiųjų teismo komi- 
tetą iš devynių narių, atstovau- 

jančių visuomenę, darbininkus ir 

korporacijas. 

36.000 ČEKU BUS PA- 
SIUSTA NAMON S. V. 

LAIVAIS. 

Washington. vasario 10 d. — 

Stabo perdėtinis. gen. Mareli, at- 

stovų bute šiandien pasakė, kad 

36.000 čekoslovakų kareivių iš Si- 
biro bus pasiųsta namoh Ameri- 
kos laivais, o kiti 30,000 bus ang- 
lų laivais ir kitokiais. Pirmas 
Amerikos laivas. Sheridan. turės 
apleisti Vladivostoką apie vas. 

25 d. 

DARBININKAI PRIEŠINA- 
SI GELŽKELIU ALGU j 

AKTUI. 

Washington, vasario 19 d. — 

Protestas prieš alpines išlygas su 

statyto gelžkelhj projekto bus 
pasiusta laiškuose pre/.identui 
\Yilsonui- ir vyriausiam dire kto- 
riui lliucs; minėtą protestą šian- 
dien sustatė gelžkeJitt unijos at- 

stovai ir Amerikos Darbo Fede- j 
racijos viršininkai, susirinkę fe- J 
deracijos sodyboje. 

Berlinas, vasario 18 d. — Ša- 
lies skola kovo mėnesio pabai-' 
goj pasieks 204.000.000,000 mar- 

kiu, kuriu 100.000,000.000 markiu 
padaro bepalukinės išdo notos. 

, ANGLIJA GROBIA PA- 
BALTUOS TURTĄ. 

Helsingfors, vasario 10 d.. f>er 
Londoną, vasario l<) <1. "Mušu 
britiniai pusbroliai grobia visą. 
ką tik nutverdami Pabaltijnie. 
kad lik jankiams neliktu. sako 
Tribune'o korespondentas John 
Clayton. Jis sako, kad Anglijos 
politinė* ir komercinės klastos 
yra užtaisę tinklais visą rytini 

išitos jn'.ros pakraštį aiškiu- liksiu 
[pavesti visą šalį Anglijos finan- 
sininkams išnaudoti. 

Jie jau \ įsiglemžė Latvijos ir 
Estonijos linus ir miškus ir da- 
bar kreipia savo domą j Lietuvą. 
Vienu \ iena Amerikon firma. Na- 
tional City bank o f Xe\v York 

!mėgina verstis šitoj šah i. bet jai 
nesiseka, nes amerikinės misijos 
atsisako turėti ką bendra' -u ko- 
merciniais klausimais. 

r 

PRITEISĖ PAČIAI $800 
! MĖNESINIO UŽLAIKY- 

MO Iš HEBERTO 
GRANE. 

j Aurora, I.!., vasari-1 19 d. — 

j Jauna Costa Rie'ietė Mrs. F.lida 
jl'»/a. f>ati vieno didžtuju dalinin- į< f. 
ku C "rane'o kompanijos. Herberto 
1'rane'o laime-; o šiandien bylų 

!,pas teis/ją Mazzini Slusser Kane 
< aj >skriči-» apskritiniame teisme 
lilenevoį. Jai priteisė laikinojo 
lužiaikvmo no S8:.o mėnesiui. 1 1 

j Mrs. ("rane tvirtina. kad jos 
: vyro iupiaukos siekia $90.000 per 
įmetus, bet ji turėjusi u/.sistatyti 
Isavo gražiias. kad nusipirkus 
sau ir savo vaiko gyvenimui rei- 
kalingu daiktų. 

lieto, kad Mrs. Irane buvo 
priteista po S800 mėnesiui laiki- 
no užlaikymo ir £1200 atmokėji- 
mui jos skolų u:': tą laiką, kaip 
vyras ją apleido anie metai tam 

atgal, teismas taipgi priteisė, 
Į kad jis atmokėtu :os advokatui 
$2000 ir teismo lėšų $5500: visa 
tai jis turi užmokėti bėgiu dvi- 
dešiniiics dienu 

Žineles. 
Paryžius. — Martluui ir Hriand 

abudu stengiasi sumušti Mil'c- 
rando ,ald:ią. sakydami, kai' ii 

Novorosisk. — Kubanės ka- 
zokai du metai tam atgal .u/vedė 
i)enikin;į ant kelio Maskvon. 

Barcelona. — Keliama protes- 
tai prieš norėjimą išgabenti 40, 
000 tonu cukraus, kuomet pačioj 
Npaniioj jo trūksta. 

Praga. — ė'ekoslovaku valdžia 
ir bankininku sindikatas padarė 
sutarti sudarymui fondo reika- 
lingo nupirkimui po jo.'vo pnn-. 
du amerikinės medvilnės kas mė- 
nesis. 

ir šilčiau: vakare ar subatoj snie- 
gas. Subatoj po pietų ir vakare, 
šalčiau. 

Saulėtekis, 6:40 vai. ryto: 

Į perdaug nuolanki \okivtihi. 

Saulėleidis: 5:26 vai. vak. 
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CHICAGOS KOLONIJŲ LENKTYNĖS. 

Lietuvos Finansinės Misijos prakalbo- 
mis vasario 16 d. lietuvių kolonijoje Town 
of Lake prasidėjo, taip sakan' oficiališkai 
ir formališkai Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų pardavinėjimas. I gražią ruimingą 
Peoples Teatro salę susirinko apie 2,300 
lietuvių, kurie su ypatingu entuziazmu su- 
tiko Lietuvos Pasiuntinius. Viskas gražiai 
sutvarkyta, visų veiduose matosi pasitenki- 
nimas ir savotiškas išdidumas. 

Prakalbų vedėjas užreiškia, kad Town 
of Lake lietuviai turi atsižymėti Bonų pir- 
kime ir nesiduoti pralenkti Vitoms koloni- 
joms. Visi ploja, pasižadėdami likti "neį- 
veikiamais". 

Turtingą ir momentui pritaikintą kal- 
bą pasako Misijos Pirmininkas, Jonas Vi- 
leišis; paskiau kalba vienas-kitas kunigas 
(vietiniai) ir, galop. Majoras Povilas Ža- 
deikis, kuris savo ytin indomią kalbą už- 
tęsia iki po nakties dvylikai- 

Po intempto rinkimo p- J. J. Elias pra- 
neša, I;ad išviso tą vakarą nu- 

pirkta Bonų už 20,500 dolarių. Graži su- 
ma. — Town of Lake lietuviai tikėjosi su- 

mušę rekordą ir įveikę "bridgeportiečius", 
kurie tą pati vakarą apvaikščiojo "Mildos" 
teatre Lietuvos Nepriklausomybėj Šventę ir 
net g. Johą Vileišį "vargais-eieįdiais" bu- 
vo parsigabenę. 

Tiesiog stebuklas! — Nežiūrint j tai, 
kad "bridgeportiečiai" tiktai apvaikščiojo 
Tautos Šventę ir kad žmonės ėjo pamaty- 
ti "Išeivio" perstatymo ir pasisveikinti su 
Lietuvos Pasiuntiniais, — pagaliaus, ne- 
žiūrint j tai, kad "Mildos" teatre tilpo vos 

apie 950 žmonių—tame vakare, sulyg vė- 
lesnio Lietuvos Paskolos Komiteto prane- 
šimo, tapo nupirkta Bonų už 19,750 dola- 
rių. — Taigi aiški "bridgeportiečių" perga- 
lė. Ir tai buvo sakoma — nec vieno kito 
"tėvelio, — kad "Mildoje" susirinks be- 
vsik vieni tautininkai. 

Puiku! Jeigu "Mildoje", apvaikščio- 
jant Lietuvos Nepriklausomybės Šventę, pa- 

skolinta Lietuvai tokia didelė pinigų suma, ( 
—ir tai lyg iš tautininkų puses, — tad rei- 

kia tikėties, kad tam tyčia rengiamame va- 

kare-prakalbose,—vas 20 d. atsilankant Lie 
tuvos Misijos nariams,—šv. Jurgio parapi- 
jinėj salėje, taip sakant, po globa dvasinių 
šulų,—bus išparduota bonų trissyk daugiau, 
bent už 50—60,000 dolarių. 

Taigi "bridgeportiečiai" ištiesų gali 
nustebinti pasaulį.—Jie susijudins, pakrapš 
tys savo kišenes ir, prisiminę apie Laisvą 
Lietuvą ir didvyriškos Lietuvos kariuome- 
nės veikimą, sušuks: "Traukitės,—"bridge- 
portiečiai" eina... Del Tėvynės ir Tautos 
gerovės nesigailėkime dolarių!" * 

Neatsilieka ir West Sidė's lietuviai.— 
Pranešta, kad L- Misijos prakalbose, vasa- 
rio 17 d., McCarmick'o salėje, kur buvę 
susirinkę apie 500 lietuvių, likę surinka 
L. Bonų už apie 15,000 dol. 

Galop. 18 gt. kol. lietuviai surengtose 
Lietuvos Pasiuntiniams prakalbose Apv, 
Dievo par, salėje, vasario 18 d., kur buvc 
susirinkę apie 650 lietuvių. Lietuvos L. P. 
Bonų išparduota irgi už 18,150 dolarių. 

Taigi kaip puikiai lenktyniuoja Chi- 
cagos lietuviai! Galima spėti, kad chi- 
cagiečiai nepasiliks užpakalyje ir kad Chi- 
cagos distriktas sudarys jam paskirtą "kvo- 
tą". Butų gerai, kad kiekvienai Chicagos 
kolonijai—suiyg lietuvių skaičiaus—butų 

paskirta tam atsakanti "kvota".— 

Europos pinigų valiuta vis puola že- 
myn iki pranykimo laipsnio. Per daugeli 
mėnesių profesionaliai žinovai perserginė- 
jo Amerikos indėlininkus (investininkus), 
kad jie bandytų apsieiti be užsienio pini- 
gu, net prie dabartinio pigumo kainų. Sui- 
rimas ir nupuolimas kapitalistinės gamybės 
anapus vandenyno ir auganti ge:'ai pama- 
tuota abejonė Europos šalių galėjimu ar no 

į ru atmokėti savo milžiniškas skolas nupul- 
de tarptautinį kreditą, o be kredito finan- 
sinis kapitalas negali funkcionuoti. Pereitą 
savaitę Wallgatvi ištiko neišvengiama re- 

akcija. Turgui iškrito dugnas. Europos 
pinigai ir Europos kreditas negali nupirkti 
Amerikos prekių- Taigi prekės suvirsta 
ant naminio turgaus. Turgus užsipildė, ver 
tės subliuško, pelnai pranyko- Nėra pel- 
nų, pramonė turi stoti. Paskui panika, o 

paskui—? f < 

Padarykime užpuolimą ant "raudonų-1 
jų", o tas gal pagelbės. 

Airija šiuomi momentu yra klasiniu 
pavyzdžiu to, ko yra vertas politinis vei- 
kimas. Visuotinuose rinkimuose; 1918 m. 

trys ketvirtadaliai airių balsų paskelbė už 
nepriklausomos respublikos Sinn Fein'ij 
programą. Paskutiniuose miestų rinkimuoj įse jie išnešė tokį pat nuosprendį. Bet Ai-, 

i rijos Respublikos prezidentas, didžiuma' 
teisėtai išrinktų parlamento narių Dublino 
lordas majoras ir didžiuma kitu miestinių i 
viršininkų, taipgi teisėtai išrinktų, vra ar-j įba sukišti į Anglijos kalėjimus, arba pa-' 
;ėgę nuo jų ir anglų durtuvai bado airius. '» 

Pastabos 
Išvados. 

Sekretorius Glass mano, 
kad Europa daugiausiai rei- 
kalauja gero'patarimo. ''Pa- 
saulio valdžios turi dabar 
liautis vedę bankus, ir pirk- 
lybą". "Pagalba bus suras- 

ta rusiginklavus, pradėjus 
pramoninį gyvenimą ir veik 
lumą, uždėjus užtenkamus 
mokesčius ir sukėlus užten- 
kamas namines paskolas". 
Vaistą valiutos padėties ati- 
taisymui jis randa prekių 
judėjime, investmentų sau- 

gume, o jų nesant—aukso ju 
dėjime". Logingiausiu ir 
praktingiausiu talkininkų 
žingsniu linkui atastaigos jis 
randa reikalingu "priduoti 
vertę jų .reikalavimui atly- 
ginimo iš Vokietijos sumaži 
nant tucs reikalavimus iki 
tokios apšties, kokią Vokieti 
ja įstengtų užmokėti" ir pas 
kui leisti Vokietijai atlikti 
tą. J« i Europa nepirkliautų 
su Amerika Kbe tolesnių val- 
džios ir bankinių paskolų, 
tai Amerika turi pasirūpinti 
surasti kitur rinkas savo pre 
kėnis., 

Nelaimėn Europos val- 
džios negali atsižadėti ban- 
kininkystės ir pirklystės- 
Pav. Italijos valdžia yra pri 
versta indėti šimtus milijonų 
dolarių duonos parupinimo 
fondan; jei ji to nedarys, 
kils revoliucija- Labai leng- 
va patarti francuzų valdžiai, 
kad ji pakeltų mokesčius iki 
tiek, kad jų užtektų nupuo- 
lusiai valiutai pakelti, bet 
dabartinė valdžia, tą .pa- 
darius, neilgai gyvuotų. Ge- 
ra mintis yra patarime, kad 
vokiečių atlyginimas už nuo 

stolius butų sumažintas iki 
tokios sumos, kurią Vokieti 
ja įstengtų užmokėti, bet nei 
francuzų, nei anglų valdžia 
neišdrįs pirmutinė padaryti 
Sito žingsnio. 

Kazys Levonas atsišaukia 
j Raulą Kazlauską ir nori 
kad jis jam parašytų apie 
save. Jieškančio adresas 
toks: Kazys Levonas Suval- 
kų rėd., Mariampolės apsk..j 
Padovinio vals., Putriskių 
kaimo. 1 

Žinios Iš Lietuvos 
VIDAUS APŽVALGA. 

11. 

Valstybė negali įbuti gerai tvar- 

koma, jei ją tvarko tik Vyriau- 
sioji Val<lžia per savo skiriamus 
valdininkus, o patiems gyvento- 
jams neleidžiama pr»* to darbo 

prisidėti. Taip 'betvarkomi mes 

ilgai gyvenome, rusų valdomi. 

Rusijos tvarkymas kliudė mums 

gerinti gyvenimo sąlygas, tnu>kdė 
mums kelti savo kulturą. Biuro- 
kratijos, tai yra valdininkų, vieš- 
patavimas visur slopina žmonių I 
gyvenimą. Rusijos biurokratija 
dar labiau, negu kur kitur, slopi-, 
no rausų gyvenimą, dėlto kad pas 
mus Rusija turėjo ypatingu tiks- 
lų. 

'Paiprastai, asmuo pats privalo 
geriausiai žinoti ir žino savo rei- 
kalus ir pats privalo išmanyti ir 
išmano, kaip geriausiai tie rei- 
kalai rūpinti. Tatai pat reikia 

pasakyti apie visuomenę ir ios 
į reikakis. 

TurėJami dabar laisvę patys 
kurti valstybę ir tvarkyti ją, mes 

privalome visi dalyvauti tame 
darbe, lai suprasdama Lietuvos 
Vyriausybė, — Valstybės Taryba 
ir Ministerių Kabinetas, — lyg 
tik susidarė 1918 111. lapkričio 
mėnesį, netik ėm« skirti įvairius 

j valdininkus, .bet tuoj kreipėsi į 
1 visuomenę tam tikru atsišaukimu, 
j kviesdama steigti vietos savrval-j 
dv'bių įstaigas, — parapijų (vals-j 
čių) ir apskričių komitetus. Ir j 
šalis tuoj paklausė to šauksmo j 
ir susiorganizavo. 

Kviesdama st-eikti komitetus, 
! Vyriausybė neturėjo laiko suda- 
ryti ir nesudarė jokių įstatymų 
apie tai. kaip reikia rinkti komi- 
tetai. kaip tie komitetai turi dirb 

iti, ir kuo jie privalo rūpintis. 
I\ isuomenė, neturėdama įstatymų, 
į sugebėjo vienok suorganizuoti 
[komitetus ir tarybas, o šios įstai- 
gos be įstatymų beveik visus me 
tus gana vaisingai dirbo. 

1 ai, kad šalis taip greit ir taip 
i gerai sudarė savivaldybių įstai- 
gas, turi dideliausios reikšmės: 
tai rodo didelį Lietuvos gyvento- 
jų valstybinį upą, kultūringumą, 
tvarkos reikalingtuimo didelį su- 

pratimą ir nujautimą. 
Mažiausius savivaldybės vie- 

netus daugius susidarė valsčius, 
O kai kur parapija, kaip buvo iš 
\ i 1 niaus siūlyta. Greit paaiškė- 
jo tokio įvairumo nepatogumas 
ir \ idaus Reikalų Ministeris pa- 
siūlė. kad parapijų komitetų sa-j 
vivaldybės butų panaikintos, ir j 
kad visur butų sudarytos valsčių 
savivaldybės įstaigos. Visuome-1 
nė vėl tuoj (paklausė ir visur su- j 

.siorganizaVo, kaip centro buvo 

patarta. 

Vielomis ir valsčių apskričių 
tarybos neparodė veiklumo. Bu- 
vo skundžiamasi, kad viršaičiai h r 

apskričių viršininkai perdaug- sa- 

vi valingai stengiasi rūpinti gy- 
ventoju reikalus, antra vertus, bu 
vo tvirtinama, kad tarybos ne- 

turi tinkamų darbininkų. Tikriau 
sia gi savivaldybių mažo veiklumo 
priežastis yra tai, kad nebuvo įs- 
tatymų, kurie rodytų, ką jos ga- 

STATISTIKA, 
ITALIJOS FINANSAI. 

Skaitlinės parodo turtą ir skolą. 
Italijos turtas prieš karę ir 

po karės buvo dalbai svarstomas. 

Amerikos ir italu laikraštis Juor- 
11 al o f Commerce deda Italijos 
turtą 1914 m. tarp 100,000,000,- 
'joo ir 110,000,000,000 lirų. Da- 
bartinė skola išneša 80.000,000,- 
000 lirų apie su 15,000,000,000 li- 

rų skolos turėtos prieš karę. 
Bet šitų dviejų skaitlinių (100,- 

000,000,000 atstovaujančių turtą 
ir 80.000,000,000 atstovaujančių 
skolą) negalima lyginti. Pirmes- 
nėji susidėjo iš senųjų lirų, prieš 
karę; antroji iš naujų lirų, po ka- 
rės. Tarp jų yra didelis skirtu- 
mas. Italijos turtas, jei jis bu- 
tų apskaitytas šiandien, tai jis 
išneštų nuo 350,000,000,000 iki 
400,000,000,000 lirų. 

Todėl vieša skola yra tik ma- 

ža šalies turto dalimi. 
Kam ta skola turi buti atmo- 

kėta? Dvidešimts bilijonų užsie-, 
niams; juos atsveria turtai iormo 

je kredito ui atlyginimą pripuo- 
lamą Italijai iš Vokietijos ir Aus- 

trijos. Kiti 60 biljonų priklau- 
so italams. Taigi Italijos tur- 

tas nuo to nesumažėja. Tie 60,- 
000,000,000 lirų tik perėjo iš vie- 
nų italų į kitų italų rankas. 

TAIKOS BIUDŽETAS LYGUS 
SUV. VALST. KARĖS 

LĖŠOMS. 

Washington. — Negalėtum ži- 
damas Į proponuojamąjj 1920-21 
noti, kad karė pasibaigė, žiurė- 
111. šalies biudžetą $4,473,696.358 
ir dar su galiniu priedu S444.- 
300.000. 

Palyginus su karės laiko biu- 
džetais, suma nėra baisi. Bet 
pasižiūrėkime, ką tos skaitlinės 
reiškia, palyginus jas su norma- 

liais prieškariniais biudžetais. 

Visa viešoji Su v. Valstijų sko- 
la spal. 15 d., įyi5 m. buvo ma- 

žesnė, negu šitos valdžios išlai- 
dos 1920-21 m., pasiekdama tik 

$1.131,832,788. 
Visi paskyrimai 1916 m.—me- 

tais prieš įstojimą karėn — pri- 
skaitant $313,364,667 Raštinei tar 

nvbai, siekė tik $1,114,937,012, ar 

ba $23,272,951 mažiaus negiui ža- 
damasis padidinimas. Patsai pa- 
didinimas yra visos valdžios ad- 
ministravimo lėšos už lėšas ko- 
kiu ne;buk dviejų metų prieš Ame 
rikos karę su Ispanija. t 

Žadamasis paskyrimas 1920-21 
m. yra daugiau kaip dešimtį kar 
tų didesnis už paskyrimą ko- 
kiam nebūk metui tarp 1892 m. ir 

1899 m. 

Jei valdžia vėl veikia "taikos" 
pamatais ir jei reikalaujamoje su 

moje nėra pakėlimo algų, tai mo 

kesčių mokėjimui bus la'bai vie- 

toje paklausti, kaip. tos išlaidos 
pasklaro tokios didelės. 

Išaiškinti viską yra ilga pasa- 
ka. Pav techniniams pramoni- 
nio išsivystymo ištyrimams rei- 

kalaujama $250,000. kuomet pir- 
miaus reikalauta tiems tikslams 
$50.000; viešojo patarnavimo 
praktikos ir būdų gerumui iš- 
tirti paskiriama $200,000. kuomet 
'pirmiaus pasitenkinta $85,000, ar 

ba naikinimui pūslėtosios rudies 
ant baltųjų pusių skiriama $214,- 
000. 

Tokių skaitlinių, kaip čia pri- 
vestosios reikalaujamoje paskyri- 
mo sumoje, yra daug ir ačiu 
joms pasidaro milžiniškoji suma 

$4.917,696,358, kurios didesnę da- 
lį kongresas be abejo paskirs. 

1915 metais Amerikos valdžios 
išlaidos, neskaitant paštinės tar- 

nybos, padarė $674.497,625. At- 
metus abelną padidėjimą lėšų, 
valdžia šiandien neturi tokių rei- 
kalų, kurie reikalautų baisios 5 
bilijonų sumos 1920 metams-1-. 
taikos laiku. * 

Ii •dafVti ir kaip joms privalu di b 
ti. Dabar tie įstatymai išleisti ir 
reikia tikėtis, kad savivaldybės 
savo teises naudingai vykdys ir 
kad' mus\į šalis dideliais žings- 
niais eis j gerovę. 

("Santara".) 

LENKŲ ARGUMENTAS- 

Sausio mėn. 2 d., Lenku legioniu 
kai ir sztrzelcy atvyko į Samsonių 
kaimų, Širvintų apskrity- suimti ūki- 
ninko Naviko. Jo nerado namie. 
Tada suėmė jo seserį Navikaitę ir, 
išsiveidami> pasakę busią u/ tai, 
kad ji esanti neprielanki lenkams, o 

einanti už lietuvius.. 

ftevoliucijos /Hbetau 
"Vokietijai esant sutriuškin- 

tai i* autokratvbei esant paso- 
dintai ant sosto, stipriai galy- 
bes rankai paėmus laisvę už 

gerklės, prasideda kova, kuri 
padaru žmones laisvais." Si- 
tais žodžiais laikraštis "Xa- 
tion" pereito gegužio 17 d. svei 

kino V ersaliaus sutartį, kurios 
paskelbimas pažymi augščiau- 
sią laipsnį finansinio ir politi- 
nio imperializmo, valdžiusio 
pasauliu per penkias dešimtis 
metu. Šiandien. anksčiau ne- 

;gtt mes tikėjomės, \ 'ersaliaus 
^suuirtis be maža ko atmesta ir 
.žmones visame pasaulyje ne- 

* jučiomis žengia linkui laisves. 
Nėra reikalo atkartoti praeitų- 
ju dvylikos mėnesiu įvvkius. 

|Mcs žinome apie nepasiseki- 
mą bandymo Paryžiuje parem- 

£ti senąją tvarka; apie suirimą 
senosios ekonominės ir finan- 
sinės organizacijos; apie spar- 
ty puolimą politinės galės; apie 
sitfbėtina plitimą tarp visu k-le- 
su tu jaėjii, kurios dar vakar 
Imvo laikomos pragaištingo- 
mis; apie negirdėtus ekonomi- 
nio ir visuominio neramume iš- 

siveržimus, kurie sudrebino' 
kiekvkną pasaulio salį, prade- 
dant Suv. Valstijomis ir An-j 
glija ir baigiant tolimaisiais j 
Chinais, Indija ir Australija 
ir, gal apie įdomiau^ (FalykaJ 
nuolatinius sovietinės Rusijos' 
kareivijų laimėjimus ir tos ša- 
lies komunistr rganizacijosj 
tvirtėjimą l>ci stamantrėjimą.j 
Žmonės šaukia, žiūrėk čia! žiū- 
rėk'ten! bet mokantieji atskirti 
dalykus mato te'sybę; mes šian 
dien gyvenam- pačioj revoliu-l 
cijoj — fdėjų, įstaigų ir gyve- 
nimo bildu perversme. Smur- 
tas ir kraujo praliejimas kart- 
karčiais apsireiškia joje taip 
kaip jie apsireikšdavo dic&iu- 

[m >je revoliucijų praeityje, 1>et 
į jie nėra nei j.O's esme, r pi jos 
.vaisiais. Jei jie atsitinka, tai i 
jie. kaip jau mes esame matę, 
yra greičiau darbu tų, kurie 
priešinasi revoliucijai o ne tų, 
kurie ragina prie jos. Dievo 
nepašiepsi: ką žmogus sėja, tą j 
jis taipgi ir renka. 

Me'iai tam atgąi Italijos kai-' 
miečiai žvakes žibino prieš-prej 

į zidtnto' \Yilson:> pav. ikslą; 

šiandien milijonai vyrų ir mo- 

terų visame pasaulyj alkdami, 
šaldami, mirdami, su rustumu 

niekinguos diplomatus, kurie 

teisinguilą, mielaširdlingumą 
ir paprastą žmoniškumą sudė- 
jo ant nusidėvėjusių politinių 
įdėjų altoriaus. Metai tam at- 

gal Europos žmonės vis dar 
tebesitikėjo sau išganymo iš 
senųjų valdymo įstaigų ir pro- 
jektuojamosios afttdėtinės 
Tautų Lygos valdžiom; šiandien 
gilus nepasitikėjimas visokia 
valdžia vis labiau ir labiau pe- 
rima žmonių mintis. Metai tam 

atgal vis^f išskiriant maža da- 
lelę žmonių, bent šitoj šalvj, 
rodos tikėjo, kad srpurtintasis 
ekonominis statinys galės Imti 
atitaisytas be statymo kite; 
šiandien didelės daugybės dir- 

bančiųjų klesų, vis viena ar jie 
dirbtų galva ar rankom's, ai)e- 

joja visu privilegijų ir nuosa- 

vybės pamatu, kuriuo remiasi 
dabartinė visuomenės tvarka, <> 

daugumas atvirai sako, kad jų 
tikslu yra permainyti t^ pame- 
ta, Tiet )L'i jiems parsieitų visas 
statinys griauti. Metai tam at- 
gal, nuraminti saldžiais kares 
laiko padidėjimais, daugumas 

žmonių vis dar tikėjo, kad nau- 

ja .tvarką galima sutverti ra- 

miu budu; šiandien, per dvyli- 
ka mėnesių nematydami išpil- 
dymo valdžios prižadėjimų, 
daugumas tų pačių žmonių sa- 

ko, tikimės, klaidingai, kad ši- 
ta revoliucija, kaip ir buvusios 
pirmiau, negali apsieiti be kru- 
vinojo krikšto. Ybna, praėju- 
sieji metai ali gabeno alkį ir 
skurdį ir smarkia priespaudą 

j visokiam pasiskundimui; an- 

j tra, vertus,. pasiutusį pelnų 
! gaudymą, išdidų perteklių ir 

begalini galybės perviršį. Kad 

tekioj dirvoj revoliucijos auga, 
tai tą parodo istorija. 

liet revoliucija, kurią mes 

G'abar matome, nėra vien už- 
ginamoji ir pragaištinga. Tam 
tikri padėtiniai (pozityviai) 
suopročiai ir veikimo budai j 
pradeda apsireikšti baisiai daž 
nai. Žudydami užsitikėjimą va- 

dovais, žm nes praiteda užsiti- 
keliravimi; ir mes visame pa- 

, * 

šaulyje matome savaimų minui 

veikimą tverianti savus vado- 
vus. Žudydami užsitikėjimą 
p'litine valdžia, žmonės pripa- 
žįsta savo pačių galybę kaipo' 
ekonominės valdžios dalis; tie-j 

siu veikimu per savo amatines 

unijas ir kitas liuoso noro orga 
nizacijas, jie tai čia, tai ten pa- 
inia1 ta galybę, kurią benervės 
politikierių rankos paleido. Žu- 
dydami užs'itikėjimą būtinu da 
bartinės ekonominės sistemos 
teisumu ir teisingumu, pamatę 
kaip toji sistema yra pritaiko- 
ma, jie iau dabar tveria naują. 
Pasižiūrėkime j kooperatyvu- 
m:> aug'į -su visais revoliuciniais 
jo apsireiškimais ; į neatleidžia 
Imą darbininkų spaudimą, kad 
gavus tikrąją, o ne tik u-omina- 
lę kontrolę ant gamtos turtų ir 
gaminimo įrankių; ir į didėjan- 
tį reikalavimą visuomenijimo 
pamatinių turtų ir demokrati- 
nimo pamatinių pramonių. Vi- 
si šitie apsireiškimai niekuomet 
nebuvo tokie pažymus kaip pei 
nai metais. Užtenka tik pami- 
nėti rišimą žemės klausimo vi- 
soj eilei europinių šalių, anglių, 
gelžkelių ir apskrito pramoni- 
nio padėjimo Anglijoje, arba 
pienus ir programus Plumbo 
Pieno Lygos, Nepartinės hv-' 
gos. Darbo Partijoe- ir Kotite-I 
to iš Keturibsdešimts Aštuonių 
Suv. Yalst. Tfti tok?' yra stati- 
nys, kurį revoliucija jau stato. 

Jo tikslu yra ne pelnai, o pa- 
tarnavimas; ne išnaudojimas, 
o gaminimas; ne valdymas, o 

!administravimas; ne ponavi- 
mas, o lailsvė. Tikėdamos turį 
baisią ir įkvėpingą galybę, mi- 
nios pradeda žengti pirmyn, su 

tikdamos klaidingą rodymą, 
persekionę ir smurtą nepapras- 
tu ramumu ir kantrybe ir be 
jokio smarkavimo, bet dideliu 
rimtumu ir pasiryžimu, kurie 
lemia blogą tiems, kurie nebatt- 
do suprasti, ką visas šitas ju- 
dėjimas reiškia. 

Butų veltas darbas užginčy- 
ti, kad visų didžiausiu paskati- 
nimu prie šito naujo revoliuci- 
nio judėjimo buvo Rusijos pa- 
vyzdys. Geran, ar blogan Ru- 
sijoje apsireiškė bruožai didžiu 
lio visuomeninio išmėginimo, 
kurio šešėliai ilgais neaiškiais 
ruožais driekiasi per visą Eu- 
ropą ir skersai Atlantiką į Ame 
rikos sausumą. Tas, kad val- 
džia visur griūva, kad Talki- 
ninkai ir amerikiečiai Paryžiu- 
je neįstengė suvaldyti pasaulio 
likimų, ar išrišti tokius palygi- 
namai menkus klausinius kaip 
Fiume ir Vengrijos ateitis, kad 
mažne visose šalyse sujudintas 

ir nelaimingumais verčia žmo- 
nės žiūrėti Į Maskvą, ar ten to 
se keistose komunistu patiek- 
tose naujose valdžios įmonėse 
nėra ko gero pritaikymui kur 
kitur. Amerikoje šiandien pra- 
keikimu yra net priminti apie 
tai, nes netiesos miglos, kurios 
lieka apsupę Rusijos padėjimą 
tik pradeda pamažu nykti. Bet 
faktas pasilieka. Riiv-ų išmėgi- 
nimas yra, atvirai sakant, dar 
tik išmėginimu. Jo nesubren- 

dimai, perviršiai ir smarkavi- 
Imai, kurie sekė juo, dar vis 

j kuoaiškiausiai matos. Dar nėra 
aišku kokios bus gerumo nuo- 

sėdos. Bet jei iš to išeis k 
kios vertos savivaldos ir apsi- 
sprendimo idėjos, tai jomis pa- 
sinaudos visas pasaulis. Pasau- 
lio vargas yra toks didelis, kad 
žmonės su "atsidėjimu dairosi i 
visas puses, ar nepamatys kur 
vilties ir jie dairysis šiais me-^ 
tais su tokiu jau atsidėjimu, 
su kokiu jie dairės tik ką pasi- 
baigusiais visa pasaulinės re- 

voliucijos metais. 
(/i "A d/.' ). 
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Pailsus krūtinė išlengvo alsuoja. 
Kaip tamsa apsiautus gesina giedrumą,... 
O saulė dėkinga—ji dangų auksuoja... 
Kažkas lyg ir Kalba Jos saldų meilumą. 

Naktužės tyloje, paskendęs sapnuose, 
Išvystu tą taKą gėlėms nukaišytą; 
Giliai atsidusęs, lyg būdams skausmuose. 
Užčiuopiu Jos Kūną kardais subraižytą... 

Jaučiu: širais plaka—gyvybė dar kune, 
Pagalbą suteikti Jai reikia kaip galint; 
Bent balsamu žaizdos nuplautos tebūnie. 
Keik (lutei-j, sunų iš miego pažadint. 

Vos spėjau sią mintį savyje sukelti, 
Atbėgę duktė ir sunus prakalbėjo: 
Tai pnešai-skriauctikai Ją nori sugelti... 
Ir baisas į erdvę tamsa nuriedėjo. 

Matutė štai musų vaitoja sužeista 
Nagais Ją užpuolusio balto erelio... 
O, Dieve! šią naktį visų yr* apleista 
Kamino ligonę parpuolę :.nt kelių. 

Aprišę Jos žaizdą, tuoj tvėrėsi ginklo 
Apginti nuc priešų slopinamą dvasią. 
Sublizgo karelai... ir siūlai jų tinklo 
Sutruko bematant prieš lietuvio drąsą, 

l.iuosiau atsikvėpus, lyg, tartum, išbudus 
Iš miego, pro skausmą Ji balsiai sušuko: 
Gana jums, beširdžiai, terioti man sunus,— 
Krauju prisigėrę iųs kūnai nutuko! 

Šalin man iš tako, beširdžiai skriaudikai! 
Jau aušta del manęs laimingas rytojus; 
Pakvipo žiedeliai lyg, tartum, gvazdikai, — 

Kakva net nuo darbo visa išrasojus— 
Tai kraujas, išlietas sūnų už Tėvynę 
Apšlakstė Jos veidą—juodą žemelę... 
Ir liejas po plačiąją musų gimtinę, 
Šlakstydamas degančią meilės ugnelę... 

Klevas. 

KLAUSYK, JI KALBA... 

Prabilo Lietu va-Tė vyne: 
Man lemta mirtį užkariaut; 

Dar kuną. širdį ir krutinę 
Nestengė priešininks sugriaut! 

Prigėrus karės kvapo,—trokštant 
Nuo durnų, —atmirko širdis 
3unų kraujuose, laisvės siekiant 
Atgimti^ 'sužibo viltis... 

Sunai, nusilpus, girdė krauju 
Nesibijodami numirt... 
Apvilkę laisvės rubu nauju, 
Jie meilėje neliovė tirpt. 

Daug ilsis Sibiro snieguose... 
Jų kaulai baigia besuput, 
Tėvynės užtatai namuose 
Sužibo Laisvė,—Jai nežut. 

Jie atminčiai savai garbingai 
Pagydė kuną šios tautos— 
Indiegė meilę paslaptingai— 
G^rbė, sunai, jums Lietuvos!... 

Klevas. 

JAUNUTĖ žeme. 

(Pagal L. H. Bailey.) 
Kaitri saulutė laukus dži< vina, 

Pastiro balos, pelkės liūnai; 
Traška lapeliai, kojos mina,— 

Rugpjūčio mėnuo—žinot'—nūnai! 

Bet, štai—vėjeli., nuo pietų krašto, 
Debesius neš;i kalnais, miškais; 

Linksmas lietnžis *,emę aptaško,— 
Želmenis kelia kloniais, laukais. 
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Gyvybė, staigu—lyg atsaveta, 
Budina tyrus ir ganyklas; 

Matyt—svietelio jau pasilsėta,— 
Griebias už darbo, kaip gali kas. 

Pilka žemelė nepasenejo.-— 
Ji bė^a-kruta saulės šalia; 

Nors milijonai metų praėjo,— 
Ji vis jaunutė, ji vis žalia. 

Mindaugas Sirvydas- 

SJOUX CIT V, 10 W A. 

Iš L' L. Paskolos Stoties J eiki/no. 

Pardavinėjimas Lietuvos Lais- 
vės Bonų iki šiam laikui sekėsi vi- 
dutiniškai. I>et, kad tas darbas sek- 

tųsi da geriaus ir, kad aiškiau nu- 

rodyti vietos lietuviams jų pareigas 
link savo gimtojo krašto, ypatingai, 
tokiame svarbiame momente, kada 
mes esame pastatyti ant pilietiško 
pribrendimo kvotinių, — vietinė L 

L- P. stotis surengė prakalbas 6-tą 
d. vasario. Kalbėtojam buvo kun- ! 

J. Aledmievičius iš So. Omoha Į 
Neb. Kfalbėjo apie vieną/ vai. laiko 
iš priežasties silpnos sveikatos- nes 

mat ta nelaboji "Flu" ji aplankė. 
Jis pasakė gan jausmingą prakalbą. 
Anot jo-žodžių: "Jeigu jus maty- 
tumėte, kad jusų motina kankinasi 
ant mirties patalo ir šaukiasi jusų 
pagelbos, kurią jųs lengvu budu 

galėtumėte jai suteikti, kad paliuo- 
savus iš kančių ir išgelbėjus ją nuo 

mirties, argi jųs atsisakytumėte j-i 
pagelbėti? Manau, kad jusų tarpe 
neatsirastų tokių išgamų. Tai- 

gi tokiame ligiai padėjime dabar 

randasi musų tėvynė Lietuva, ku- 

rią visi mes, ios sumjs ir dukterys, 
turime gelbėti." Gerb. kalbėtojas 
kun. Alevrhnievičius nepriėmė nei 

Į kokio atlyginimo, padengimui ke- 
lionės lėšų- Už jo pasidarbavimą 
tariame širdingai ačtu. Lietuvos iio 

nų iki šiam laikui išpardavėme už 

$3.700, oo. 

L- L. P, Stoties Seki it, 

PLAINS, PA 

Vasario id. čia įvyko bendros 

prakalbos, kurias surengė Miners 
— mills, parapija. S. L. A. įlo ir 

ujo kp. ir S. L. R. K, A. kuopa: 
Kalbėjo kun. Šupsinskas, Adv. J. 
1 .opalo, ir 15. Kundrotas. Visi kal- 

bėtojai smerkė lenkus; ypač- Adv. 

Lopato gerai vėjo jiems davė, Tar- 

pe prakalbu buvo ir aukų rinkimas, 
•kurių surinkta $167.24. Aukas ža- 

dėjo pasiųsti L- Misijai. Laike au- 

kų rinkimo maža mergaitė, jausmiu 
gai ipadeklemavo. Taipgi dalyvavv, 
Wilke"-Barrė's, ir Kingstoiro Cho- 
rai, kurie puikiai palinksmino pu- 
bliką savo gražiomis danelėmis; 
ypač- Kingstoniškis po vadovyste 
p A. Sodeikos -pasirodė labai -gra- 
žiai. tad ir publika nepasigailėjo 
jiems aplodismentų. 

Čia yra susitveręs komitetas 
Liet- L. Bonų pardavinėjimui, ku- 
ris eina per lietuvių nanjtus; gi kas 
subatos vakaras, jie Don u s pardavi- 
nėja ant Tovvn Hali. Kaip girdėt 
tai Wilkes-1Jariečiai žada parsi- 
kviest L. Misiją, kur ir l'lains, bei 
jos apielinkės lietuviai buS užkvie- 
sti. Žmonių prakalbose dalyvavo 
apie pora šimtų. Maža syetainė bu- 
vo kim.šie prikimšta. Matyt čionykš 
čiai lietuviai myli veikti, bet nėra 
kam pradėti- 
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IŠ BROOKLYNO PADANGĖS. 

Inžymiausiu faktu, durusiu i akį 
kiekvienam svečiui, kuris lik atlan- 
kė mūsų dailią koloniją, pastaro- 
mis dienomis, buvo sniegas. Gali- 
ma sakyti, kad sniego buvo visur: 
viršuje, apačioje, ant gatvių, namų 
ir žmonių kalnierių- Sustojo gaive- 
,kariai, automobilių būriai visur tū- 

nojo inklimpę pusnyse, net nekurie 
| pesimistai spėliavo, kad mes esą 
L lu numirsime, nes maisto ir an- 

glies negalima bus privežti. Musų 
didžiai gerbiamas majoras Hylanas 
net šiltųjų Palm Beacb vandenų iš- 
sižadėjo ir, pasilikęs Brooklync:, lci, 

<lo proklamacijas geriau, negu Le- 
ninas Petrograde. Nekurie biznie- 

riai, matydami, kad proklamacijos 
sniego nesumažina, uždarė savo 

krautuves ir griebėsi špatų. Pasek- 

mėje visų viršminėtų pastangų da- 

bar, ačiū dievams, jau galime ir gat 
vekariais važiuoti ir 'be pavojaus 
vaikščioti. Tik nelabasis šaltis užė- 
jo, kuris įpridarė ledo ir pakhusianis 
neatsargiųjų gręsia pavojus. 

liet visos viršminėtos nelaimės 
arba nesmagumai nenutramdė dva- 
iios mūsų veikėjų dailės dirvoje- 
Nesenai Operetės draugija pastatė 
veikalą "Bailus Daktaras". Kuris 
nusisekė jiems neperbiogiausiai. 
Žmonių atsilankė vienok daug ma- 

žiau, negu ant "Kornevilio Yat'pų". 
Priežastis tam ga! buvo susirgimas 
vienos dainininkės, <lelei ko reikėjo 
operetę atidėti ant kitos savaitės. 
Materiališkų nuostolių, vienok, 
draugija neapturėjo ir atsilankusie- 
ji nesigailėjo praleisto laiko ir pi- 
nigų. Dabar minėta draugija ren- 

giasi pastatyti jau lietuvišką veika-j 
ln. būtent M. Petrausko "Birutę"-j 
Draugija turėjo sti kompozitoriumi 
kivirčių, kurie dabar išsisklaidė ant 

džiaugsmo visiems dailės mylėto- 
jam.^ ir brooklyniškiai tikisi pasi- 
grožėti tikru lietuvišku veikalu. 

Nedėlioję, 15 d. vasario, Manhat- 
itan Opera House salėje, tos pačios 
(Jperetės Draugijos dainininkai da- 

lyvavo keturių tautų (ukrainų, lat- 
vių. estų ir lietuvių) koircerte, pel- 
nas nuo kurio ėjo 'parėmimui tų tau 
tr kovos už pripažinimą. Lietuviai 
išlaikė savo vietą su garbe ir pa- 
dainavo keletą liaudies dainelių. 

į Chorą vedė K- Strumsikis. 

j Tos pačids dienos vakare Pan. 
;Sv. A;j)s. parapijos choras buvo su- 

Į rengęs dnunatišką-vokaliską vaka- 
rėlį. Vaidinta trumpas, negilus vei- 
baliukas, l)et pilnas juoko ir smagu- 

j 1110. Iš lošėjų geriausiai atvaizdino 
žydą A- Dynit i. Jis atrodė kaip ti- 
kras Joskelis Toliau gerai atvaiz- 
dino vargonininko šlėktišką žmoną 
p-lė Abraičiute, vargonininko duk- 
terų — p-lė M. Užupi u t ė. ir moki- 
ni — J. Mažeika. Pastarasis, nors 

silpnas balsu, betgajbus mimikoje ir 
I iHttlavitne. 

Yokališka <lalis prograino buvo 
kuone ilgesnė už dramatišką- Jo iš- 
pildyme labiausiai atsižymėjo p-lės 
Ona ir Marė Okiutės, kurios dau- 
giausiai numerių ir išpildė. Jų bal- 
seliai, nors nevisados stiprus, yra 
malonus ir švelnus. P-lės M. Kižiu- 
tė ir O. Gribaitė taipgi parodė, kad 
jos ne ant tuščio lai'ką leidžia, 1110- 

kinddmasi dainuoti. M- Kižiutė pa- 
dainavo 'gražią ariją iš Petrausko 
operos ''Birulė*'. Antgalo .pats va- 

karo rcngėjasiohoias-sudainavo ke- 
tvertą dainų. Jos parodė, kad cho- j 

į ras nestovi ant vietos, bet progresuo 
ja pirmyn. Žhionės paJfckoja, kad j 
bažnyčioje minėtas choras, veda*! 
mas J. Bailio, kartais atsižymi ir la- 
bai gražiu dainavimu- Tas gal to- 
dėl, kad prie jo priklauso nemažai 
merginų ir vyr(i, kurie liuosomis 
vak.ridomis mokinasi dainuoti su 

mokytojų pagalba. 
Žmonių buvo atsilankę pilna sve- 

tainė. 
Iš politiškos dirvos veik nėra ko 

"pranešti. Turime Laisves Bonų par- 
davinėjimo Ko/nitetą, bet apie jo 
darbus mažai girdime per laikraš- 
čius. 
Įš ekonominio užtai gyvenimo y 

ko pasidžiaugti, — Mechanikų Są- 
ryšis nuolatos auga. Jie turi >avo 

ofisą Mechanikų Banke ir rengia 
leisti vieną iš savo gabiausių veikė- 
jų i Lietuvą apžiūrėti dirvą dirbtu- 
vės pastatymui- Bridgeporle ar kur 
ten jie turi savo garažą, kuris apsi- 

moka ir duoda dar pelno. Girdisi, 
kad ir fcriaučiai kalbasi apie įsteigi- 
mų dirbtuvės Kaune. Lietuvių Fil- 

mų Korporacija jau baigia savo 

serus išparduoti ir jau pasiuntė p. 
Kručą j Lietuvą nutraukinėti paveik 

į sius nuo atsižymėjusių vietų. Tie 

paveikslai paskui bus rodomi Ame- 

rikoje lietuviams, kurie galės maty- 
rt! savo tėviškes. Čionykštė'kriaučių 
kooperatyviška dirbtuvė gyvuoja 
puikiai ir jos serai yra pakilę vertė- 

je- "Vienybė*"' dienraščio Bendro- 
vė, nors išlėto, <bet tvirtai statosi 
ant kojų ir jau žada neužilgo kraus- 
tytis savo naman. Vienas buvęs sa- 

liuno užlaikytojas dabar stato dide- 
li garažą. Taigi matome, 'kad eko- 
nomiškai lietuviai juda ir kruta ga- 
na gyvai. Tas duoda drąsos ir to- 

liau1 judėti toje srytyje. 
Tuom kartu užteks- 

Šarūnas. 

PROTESTO BALSAS! 

Vasario 2 d. 19JO m. 

Mes Raeine, Wisc- įvairių lietu- 
viškų draugijų labdaringų ir politiš 
kų atstovai, skaitliuke 20, atstovau- 
dami io organizacijų, susirinkę iš- 
vien veikti musų Tėvynės Lietuvos 
naudai — Lietuvos Paskolos Bonų 
pardavinėjimui ir dirbdami pienus 
pasekmiilgiausiam musų darbo va- 

rymui pirmyn, atrandame vieną 
svarbią priežastį- skersai musų ke- 
lio, kuri gaišina, tnvkdo ir kenkia 
musų brangaus darbo žingsniams; 

; todėl ir paskelbiame viešai. 

Yr*a kritusiu irmsii brolių nuo ru 

su bolševiku, šautivvo iculkii bei dur- 

į tavo, ginant Lietuvos šalį nuo už- 
I puolikų. 

Tuomi esame pasipiktinę; tokius 
skaitome godišiais, trokštančiais 
žmonių kraujo, gyvasties; pavergė- 
jais kitos tautos ir metšimčius bu- 
vusiais po despotiška caro valdžia 
neturėjusiais progos apsišviesti — 

ignorantais. 
Dalis lietuvių čia Amerikoje- pa- 

sivadinę bolševikais ar komunistais, 
yra ?kiais pasekėjais augščiau minė 
tų rusų- .Jie stengiasi visokiais bu- 
dais ir visokiuose žingsniuose juos 
rPmti — kad ir žudyme riiusų bro- 
lių ginančių mūsų Tėvynės Lietu- 
vos laisvę. 

Čia Amerikoje b ulatui negali pa- 
kartoti šautuvo ar kardo prieš mu- 

|sų brolius kariaujančiu* Lietuvoje, 
nei prieš mus dirbančius Lietuvos 
labui darbą — už tai atsižymi kitu 
kuo; daro Įvairiausias, kokias tik 
išgalvoja skerspaines, kad tik paken 
kus mūsų kiltam darbui. 

Visa tai daroma prisidengus 
"mos darbininkai" skraiste; .kol kas 
jiems vyksta purviną siekinį siek- 
ti- nors ir mažą dalį mažiau tautiš- 
kai susipratusius pasiseka suklaidv- 
ti. Jų spauda ir darbai iau visiems 
perdaug gerai yra žinoma, už tai 
nėra reikalo nei "kalbėt apie tai- 
Savo tuom "extra" veikimu iššaukė 

net iš valdžios pusės nuožvalgą, per 
sekiojimus. Pasidėkojant jų tokiam 

veikimui, yra kėsinamasi suvaržyt 
ateiviu spauda. Valdžios opinija, 
buk, visi lietuviai esą tokiais anar- 

cho-komunistais. 

Savas priešas yra daug blogesnis 
už svetimą- Todėl mes airi m e la- 
biau kovot su savaisiais- nei 'ka<l 
svetimšaliais. Xe vien k;j mes turi- 
me atsiskirt sykį ant visados su jais, 
bet turime nusiplauti -dėmę per juos 
užmesta, kuri šios šalies valdžiai ir 
žmonių akyse, atrodo, kad lietuviai 
visi yra komunistai. 

Žinomi /pareiškiame komunistų or 

ganizacijas- kurios mums lietu- 
viams absbliueiai nepriklauso: Lie- 
tuvių komunistų kuopa, Lietuvių 

] Moterų Progresvvis Susivienijim'as 
kuopa, Lietuvių Darbininkų Lite- 
ratūros Draugija ir Lietuvos Bro- 
lių ir Seserų Draugija. Pastaroji 
yra tik po komunistų kontrole- 

(Lietuvos Laisvės Paskolos Bo- 
nų Stoties Valdybos parašas): 
Pirminnkas, Antanas Valčiukas. 
Sekretorius, M. Kasparaitis. 
Iždininkas- J• Lazdausk^s. 

| KENOSHA, WIS. 
Į D. L. B. priešmetinis susirm- 
Įkimas- atsibus vasario 22 d., 1 
\al. ipo pietų, Schlitz salėje. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes 
bus renkama kitiems metams val- 
dyba. 

Jonas Sereikis. .prot. rast. 

TRUMPAI 
KALBANT 

Daugiau kaip 14,000 darbi- 
ninku dirbančių prie vyru ir 
vaikų drabužių Philadelphijoje 
gavo daugiau algos apie po $5. 
į savaitę. 

Pagal nedarbo mokesties sis 
temą Danijoje bedarbiai gau- 
na vidutiniai nuo $10. iki $12. 
j savaitę. 

Didelis išnaudojimas moterų 

darbininkių yra didžiausiu veik 
sniu leidžiančiu japonams iš- 

dirbėjams skaityti žemas kai- 
nas už savo išdirbinius. 

a.Vetratis s. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage ^ank 

* REAL ĮSTATE- INSURANCE J 

Euhopean American Buheau 
Siunčia Pinigus Parduoda i.aivo*ort«s 

^CTAMIJUŠAS. 
! 

3249 So Halsted Street. Chicago Illinois 
Telephone JOOlCV*RD^ b1l 

Influenza. 
Grįžtančioji liga, taij» vadinama influenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir sivti šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rume tų, ašl- 

: tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes pa.ariame vartoti sekančias gyduolės, 

f Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alį ir tris alis šilto vandenio Jeigu kartais jaustumei šaltį arba karštj, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakp 4cite kas trečią valandą kol viduriai nepr«siliuosiuos: 
Red,ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymg: Šios gyduo- 

ę lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
K valoie visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 

tinėse, sekančiomis kainomis: 
Severa's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 

f Severa's Cold and Grippe Tablets 30 centų ir 2 taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 ccnt taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
W. F. SEVERĄ CO„ CEDAR RAPIDS, IOWA. £ 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsu* pilna parašytąja ^ A ^ U 
verte, ir Lalsvėt Bopdsos pilna pinigine verte. W' #% w ■ 1 
Atneškite arba atsiųskite } I f"* C Aflf HFIIDI JP rn Atdara kaKriipn nun Q fi OAvIvil^llfl Ot \/VJ 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲB, ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR ST0GA7'.S POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojlmul stubi; iš vidaus, po $1.50 už galionu CARR BROS. WRECKING CO. 
3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO. 1LL. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

I \ C T Kili A ^a'sva bepriklausoma 
L 11 I U V ft Demokratiška Respublika 

•' i 

Bonai ant ICO dolerių ir daugiAu (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį i metus* \ 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Li^uvos Misi'iį prisiųsdami pinigur: 

257 WE5T 71st STREET NEW YORK CITY 



Vietines Žiruos 
UlETU VOS PASIUNTINIAI 

KALBĖS: 

Pėtnyčioje, 20 vasario, T.rirl^e- 
porto, šv. Jurgio pnrap. svet. 

Subatoje, 2f vasario, \0rtl1 
Side, š\\ Mykolo Areli- Svct., 
Paulina St. ir Vabansia- A ve. 

Nedėlioje, 22 vasario. Tirijjh- 
ton Parke, puošnioje M^Ivin|cy 
parko salėje. 

Panedėlyje, 23 vasario, Rose- 
lande, 111. 

l'tarninke, 24 vasario Mclrosc 
Park. 111. 

BRIDGEPORTO KVOTiMO 
DIENA. 

Prffceportiečiai, vasario Tf> d.. 
"Mildos" teatro, nupirkdami už 
$19,750 T.. T.. T»onu, gražiai dar- 
bą "pradėjo. Ar jie ir toliau taip 
■priedermes pildys, .parodys šios 
jų (P.rid^eportiečių) dienos tau- 

tinis* kvotimas kuris atsibus 
šiandien vakare, S v. Jurgio pa- 
ra p. Sy'Ct. 

Nėra abejones, kad palaikymui 
savo £ar1x"s, kaipo lietuviai, 
P.rHgeportiečiaf paklos apie $40,- 
000 ar daugiau Nepriklausomai 
Lietuvai. 

Mušu kareiviai taipgi žada 
neatsilikti nuo vakaro. Kiek- 
vienas uniformoje. s»wto:c. T»u- 
rvn, flalvvaus priėmime Misiios. 
i'reik \ jai tinkama mejarbą ir 
l'.rtienč, tesėsv draugi "kas pnsr 
davin'ti Ponus. 

Brid^eport iečiai, visi kas g-v- 
vas darban! Griebkime karda- 
dolari i savo rankas ir padėki- 
me nr ,1 broliams erinti Lietu- 
vos rti*be/.ius, M. K. Š. 

LIETUVOS PASIUNTINIAI 
PAS KOMP. ST. ŠIMKŲ. 
Vakar, popietyje Lietuvos Pa- 

siuntiniai, Jonas Vileišis ir Ma- 
jeras Povilas Žadeikis, atsilankė 
tpas komp. St. Šimkų, su kuriuom 
jie draugavo Lietuvoje/ Majo- 
ras Po v. Žadeikis pribuvo apif 
1 vai o p. J. Vileišis apie 2:30 
vai, liuvo taipgi ip.p. K. Ginei-j tis, St. Valavičius ir J. Gedimi- j 
nas. | 

Majoras P. Zadeikis papasoko- 
jo indomių dalykų apie Lietu-vos 
kariuomenę ir karininkus, apie 
lenku maištą ir apie suareštavi- 
mą daugelio lenku .šalininkų ir 
rėmėjų Kaune. P-s J. Vileišis 
išreiškė nuomonę kaslink Ame- 
rikos lietuvių veikimo ir ko Lie- 
tuva pageidauja iš savo vaikų 

i Amerikoje. 
Laike gardžių pietų, kuriuos 

(iparengė ponios Šimkienė :r Ba- 
lui ienė tęsėsi draugiškas pasi- 
kalbėjimas. 

Tai labai puikus ir Įspūdingas 
pasikalbi jimrfs. dalyvaujant Lietu- 
vos Y dstybės Atstovams.—Ki- 
tas panašus susitikimas-pasikal- 
I/t jimas ivvks Kawne nr \ ilnin- 

I. 
j e. 

Paskiau Lietuvos Pasiuntiniai, 
,sū p. J. L P»agd/iunu, išvažiavo j 
j"Draugo" Redakciją. 

KUN. JONAS ŽILIUS APLEI- 
DO CHICAGO. 

! Vakar vakare (8 vai.). Lie- 
tuvos Firi. Misijos narys ir L. 
Šauliu Sąjungos narys ir atsto- 

vas, šiek-tiek pasveikus nuo li- 
gos. atsisveikino su vJiicago ir 
išvažiavo i Nevv Yorką. Gaila, 
kad kun. J. Žilius negalėjo da- 
lyvauti Misijai rengiamose pra- 
kalbose. 

WEST SIDE. 

VVcisaid^ečiai išlaikė pirmą 
kvotimą su augštu laipsniu, at-j 
sržymėjimu; priderančiai pager- 
Ito Tjetuvos Miniją ir už kelio-, 
Ii ką tūkstančių dolarių išpirko, 
T sietuvos Laisvės Bonu. Tai j 
tik prad'žia, insisiubavimas. Tki; 
paskirtam — TConų laikui. Wcst-j sMė*j nei vienas neliks nenusi-j pirkęs Lietuvos Laisvės P.onų. i 

Matyt, visi pasirengę parodyti 
dosnia ranka — tpacuoti pagal- 
ba numylėtai Tėvvnei-Lietuvai. 

Vasario t7 d. Maža McCor- 
mick'c svetaine prisipildė su ne 

pilnai 500 žmonėmis. Susivie- 
nijimo Amerikos Lietuvių Ka- 
reiviai. vietinio r skyriaus, pa- 
sitiko Lietuvos Misiją ir paly- 
dėjo iki estrados. Tuo tarpu pub- 
lika buvo atsistojusi pagerbimui 
Lietuvos Valdžios Atstovų. 

•Pirmiausia kalbėjo Lietuvos 
Misijos pirmininkas Jonas Vi- 
leišis. Paskiau nepaprastai su- 

žadinančiais išsireiškimais kalbė- 
jo arkliškai teisėjas Tlarett. Po j 
kun. Serafino kalbos, kalbėjo 
Majoras P. Žadeikis. Jis savo 

ilgoj kalboj plačiai išdėstė Lie- 
tuvos padėjimą, lietuviu darbus 
ir Lietuvos kareivių nepergali- 
mąją dvasią, stiprumą, apgyni- 
me Laisvos Lietuvos Respubli- 
kos. 

Čia tuoj imtasi už tikrojo dar- 
bo — užrašinėjimo P>onų. Nors 
stambių pirkikų nebuvo, visgi 

Juokingos 2 Komedijos■■■ Į | » TflTt JĮ GVARDIJA D. L. K. VY 
1-ma "šliubinB Iškilmė'' I F" 1 TAI'TO 1 DIV. >RAFT. 
2-iu "šalapufris" 1 veiks A i/HL ii\rį. rengia 

Veikale DaTivaus, Liet. Teatrališkas Klu 'as Lietuva 
Po Perstatiniu Tšlaimojimas Seto 3-Jų /motu. 

NEDĖLIOJE, 22 DIENĄ. VASA1RlO-FEBRUARY 1920 
J. J. ELIAS SVETAINĖJE. 

46-ta ir Wood Gatv§3 
Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 25 c. Ypatai. 

Nepamirškiti 22 Vasario, kad nepraleistumefi teatro šito. Ilgu dus 
laukti panaša u kito. Kviečia visus i atsilankyt, KOMITETAS. 

Prisidek Prie Pirmutines 
Lietuvių Filmų Bendrovės 

Bendrovės ateitis vra šviesi ir pelninga. Duok savo pinigams 
darbo invesdink juos į Liet. Filmų Bendrovę. 

Bendn>\v- kapitalas $2^,0 *>oo inkorporuota Xcw Vorko 
valf :ijoj. * * *msm 

kiekvienas privalo prisidėti. 
VIENAS ŠERAS $100.00. 

Šeru pardavinėjimas neilgai trauksis. Nelauk, bet šiandien 
siusk .pasižadėjimu ko\ dar nėra vėlu. 
INDĖTI PINIGAI NEŠ DIDELIUS NUOŠIMČIUS 

Lietuvos FHmi/ Bendrovds kinematografas p. R. Kručas jau išvažiavo Lietuvon- R. Kručas vra vienas iš gabesniųjų fotografų, 
liuosnoriai buvo jstojęs Į Suv. Valstijų karimnene laike didžiosios 
karės ir tarnavo kaipo speciali s fotografas orlaivinirrkystės sky- 
riuje. ir turėio su <;aviin 24 fot^rafus. 

Ponas Kručas ve/inės po visa Lietuvą traukdamas j ūdom 11 s 
paveikslus. Trumpoje ateityj Amerikos lietuviai matys ptv- 
Lietuva. Kas žin^eirteina kad p. Kručas nuimtų i tusu priminės ir 
tėviškes ant paveikslų, ir iuos atvežtų Amerikon, prisiųsikite pilną 
ant ra sa savo ciminiu žeminu paduotu antrašu* 

S'uuriant pinigus už šėru* arba reikalaujant platesnių žinių 
pilie Bendrove, adresuok šitaip: 

Lithuanian Film Corporation, Inc. 
120-124 GRAND ST-, BROOKLYN, N. Y.* 

apie $15,000 likosi išparduota. 
Sulyginant pagal nuošimtį atsi- 
lankiusiu žmonių dosnumu pa- 
sirodė gan augštam laipsny j. 

Nepamiršta suteikti paramos 
ir galiūnams Lietuvos Sau- 
liams. Vietinės S. A. L. K. 7-to 
skyriaus kareiviai sukolektavo 
gausią auką $110.00. 

Valio \Vest Sidės lietuviai! 

Eskulf.pas. 

I DOVANA $25 VERTĖS. 

j Kas l'.rklgcporto kolonijoj už- 

rašys daugiausiai Lietuvos Lais- 
vės Paskolos Ilotių, tas gaus do- 
vanu vyrišką ar moterišką laik- 
rodėli, vertės $25. Šią dovaną 
aukauja Jonas Kazakauskas 3255 
So. Halsted gat. Jis užlaiko au- 

ksiniu daiktu krautuvę, 
i Atsilankius man »pas |). Kaza- 
kauską. užrašyti L. L. Bonų, 
labai maloniai priėmė nupirkda- 
mi L. L. Bonų, jie ir pažadėjo 
aaugščiau n,:nėtą dovaną. Gražus 
{paskatinimas prie kilto darbo. 
Tai pavyzdys .kitiems mūsų biz- 
nieriams. Tštiesų, jei tik visi 
bridgeportiečiai nuoširdžiai sto- 

tų darban, tai musų koloniją ki- 
toms nepavyti. 

Šiandien einant man pas sto- 
ties viršininką p. Saldauską, atė 

jo vienas draugas knygutės, kad 
užrašinėti Bonus. Anot jo pa- 
ties žodžių. — Atėjo žydas su 

šimtine, taigi reikia pam užra- 
šyti L. L. P. Bonų. 

Broliai, lietuviai! Jau mums 

atėjo laikas suprasti šios pasko- 
los svarbą. Jei žmonės kitų tau- 
tų L. L. Bonus -perka, tuom la- 
biau turėtume mes patį;-, tai da- 
ryti. Nelaukime, kad visuomet 
ir visur kitataučiai butų mums 

pavyzdžiu! Subruskime, lyginai 
kaip tas žvdas, eikime ir pirki- 
me L. L. P. Bonus. 

Izid Pupauskas. į 

BRIGHTON park. 
Atsišaukimas į L. Kareivius. 
Broli-r, kareiviai! Žinome, kad 

nedėlioj, vasario 22 d. Įvyks iš- 
kilmingas priėmimas Lietuvos 
l'in. Misijos. McKinley Park 
svet., 39 St. ir \Yestern Ave. 

Šiuomi \i>i esate kviečiami im 
ti dalyvumą. Todėl susirinkite! 
apsirengę uniformose 5:30 va!.1 
vakare, nes Misija pribus 6:30 
vai. vak. Kareiviai pasirodykime 
ištikimais Lietuvos Simais! 

Kviečia L. L. B. Komitetas. 

LITUVOS MISIJA PASIMA- 
TĖ SU CHICAGOS BANKIE- 

RIAIS. 
Vakar (vas. 19 d.), prieš *pie- 

timš, Lietuvos Misijos Pirminin- 
kas, Jonas Vileišis dalyvavo pen 
kių žymiausių Cliicagos bankų 
atstovų susirinkime — Union Ci- 
ty Kliubc. Buvo atstovai nuo: 1). 
Continental Commerce Xat. Bank. 
2). First Xat. Bank of Chicago. 
3). Central T rust Co. 4). Fort 
Dearborn Xat. Bank. 5). Great 
Lakęs Trust Co- P-nas J. Vileišis 
g?n plačiai pranešė susirinku- 
siems bankieriams apie Lietuvos 
turtus, kartu išreikšdamas pagei- 
davimą, kad Amerikos kapitalas 
pagelbėtų sutvarkyti Lietuvoje 

I pramonę ir įprekybą, ar tai pra- 
j vedimu gelžkelių. ar tai įsteigi- 
mu jvairios rųšies dirbtuvių, ar 

I tai sutvarkymu-sudarymu juri- 
I nės transportacijos. Lietuvos at- 

J stovas išroclinėjo, kad iš to viso 

J ir Amerikonai turėtų p.tikią nau- 

|dr. ir Lietuvai butų gerai, 
j Bankų atstovai su ypatingu in- 
jdomumu klausė p. J. Vileišio 
kalbos ir paaiškinimu ir paskiau 
j- : 

pasižadėjo aktyviai ,prisidėti prie 
sutvarkymo Lietuvoje pramonės 
ir prekybos. 

TH1UTES KONCERTAS. 

Jaunime ir visi licuviai mylintį* 
dailę—dainas neparlciskitc progos. 
Nekartų birutiečiai mus džiugino, 
diegė j nmsit širdis tautos dvasią— 
meilę Tėvynės. Tad ir šį syk"}. lai 
mūsų širdis, dvasią papeni dvasios 
maistu—dainomis. 

šis koncertas yra vienas iš did- 
žiausių šiame sezone vakaru. Jo iš- 

pildyme ** ISirntė" pasisetengė surin- 
kti geriausias Chicagos Lietuviu 

Į Spėkas- Dalyvauja p-nia M. Janu- 
j šans/kienė. <p-lė Marijona Rakaus- 
kaitė, p-nia Xoa Gugienė, p-lė Ru- 
dauskaitė, p-lė S. Staniuliutė, p. Ka- 
rolis Sarpalius, p. Pranas Jakutis. 

Tai tik solistai. 
lieto pirmu -kartu1 Chicagicčiams 

pasirodys p-ėl M- Normantaitė, 
Šokikė. Cia Ims proga išvysti kla- 
siškų šoki n. 

() "Birutės" Choras! Jau.tik pa- 
mintijus apie jį. rodos, ir girdi iš 
jo galintos k "litinės žavėjaneiu?- 
dainų akordus..:. 

liet po koncertui bus ir r kini 
Užtat visi ten skubinkime. 

Linksmybės seka linksmybę. 
A- R. 

ROSELAND, TLL. 
Roselando ir apielinkės kolonijų 

visus lietuvius kareivius tarnavu- 
sius Suvienytose Valstijose kariuo- 
menėj. esate kviečiami atsilankyti 
susirinkimai! apsvarstymui, iškil- 
mingiau priimti'Lietuvos Misiją, 
kuri atsilankys į Rosflandg- Vasa- 
rio 23 d. Susirinkimas atsibus pėt- 
nyčioj, vas. 20 d-, 7:30 vai. vak., 
bažnytinėj svet. 10806 V/a baslį A v. 

K'Aečiu A. L. S. Kareivių 4-ta 
kuopa. 

Reikia operatorių prie vaikų dra* 
bužiu. Taipgi prie išsiuvinėjimo- ran 

komis, kurie galėtų d'arb;;. neši'.es Į 
namus- 

Madevvell (Parmeni C o. 

^817 W. Roosevelt Rd. Chicasro.; 
T .. I Ine j imas nuo 48-to Courto- 

PARSIDUODA GRAMAjF( )XA-S 
Labai puikaus darbo, niahogany, 

pirktas 1919, mokėjau $200, dabar 
parduosiu už $125. su rekordais, 

į Priežastis apleidu Cliicaga, esu 

.priverstas parduoti pigiai- Mani ga- 
lima matyti subatoj po pietų arba 

ncdelioj po pietų. Tel. Yards 4580 
2956 So. Union Ave. 

grocęrv 'krautuvėj. 

Liet ura J'argo Vargus 
Ją Galima Isliuosuoti 

Perkant Lietuvos 
Bonus. 

ONA (ST R A G A US K AI TE) po vyru i 
Stančiukienė 28 motų amžiaus mirė' 
ul a minkė vasario 17 d. 1920 m. G vai. 
vak. Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Leoną, du broliu vieną, seserj ir moti 
iki. Laidotuvės alsil>us pėtnyčioje va- 
sario 20 d. 8:30 vai. ryte iš namų P.215 
S. \yallaee St. j šv. Jurgio bažnyčią 
iš bažnyčios j šv. Kazimiero kapines. 
Giminės ir pažjstnmi esate kviečiami 
dalyauti laidotuvėse. 

J \r GRĮŽTI LIETUVON' YRA 
GALIMA. 

Fašportus jums gaus, Laivakortei 
parduos, Tnconie Taxus aprūpins. 

EUROPEAN AMERICAN 
: uUREAU : 
A- l'ctratis & Co. vedėjai. 

3240 S. TTalsted St. CIIICAGO. i 
į 

I Peikia merginu ir viduramžio 
ini iteni prie lengvaus dirbtuvės dar 
b:. Pastovus darbas* 

j Mueller Bros. 
2641 Wvs Pok St.. 

Reikia mokiniu pagelbi ninku 
motilderių ir korių dirbėju. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 21-41111 1..etų am- 
žiaus. (leras mokestis ir greitas pa- 
kėlimas. Gera proga išmokti gerai 
apmokamą amatą. Atsišaukite, 

Jas. A. Brady Foundrv Co. 
45U1 St. & S. \Vesfern Ave. 

VAIKINAS ARBA MERGINA i KAS NORI IŠMOKTI GERA AMATA i PENTORYSTESIR DEKORAVIMO. Amžiaus 15—17 prie lengvaus krautr- vės darbo turi mokėti lietuviškai ir angliškai. Privalo turėti gerus paliudi- jimus. Atsišaukite pas Max Rosenfeld 53!) W. 31 -st St. Tel. Drover lllMJ. 

Parsiduoda pigiai, dviejų P.atu namas, prie 5640 Winchester Ave., 5x0 rui- 
mai, su gazo šiluma, Su visais moder- 
niškai įtaisymais. Kaina $8,300. $2,000 
įmokėti, likm-'us ant lengviu išmokėji- 
mu. 

Lauerman Rros.. 
7911 So. Ashland Ave. 

■ owart 7377. 

BARGENAS. MAYWOOD. ILL. 
5tli Avenue kautuvė su dideliu flatu 

ant viršaus, gražus del stalauninkų, 
vertas $12.000 — už $9.00. Dalj pinigais 
tobulas titulas, pačiame viduryje biz- 
nio. Aš noriu važiuoti j pietus. Atsišau- 
kite j mano namus 209 S. 2nd Ave. 
S. C. Pikemp. Ass't Postmaster. 

•'ajieškau Felikso Petrausko. 1910 
metuose gyveno Chicago, 111. Turiu 
svarbu reikalą. Jis pats ar kas jj žino 
malonėkite pranešti sekančiu adresu: 
J. T1F1NŠKAS. 1329 St. Clair Avenue. 
Celveland. Ohio. 

Užsisakykite per laišk.i 
GERO MEDAUS 

i 5 įvaru viedriukas $i.8o. 
\V. STRYGAS 

302,2 W. 40t!i St. Chicago, 111. 

ŽINOK KA PERKI! 
Egzaminavojam žemiu dokumentus, Padarom abstraktus, atrandam vi- 
sas kliūtis, e~>8varstom namų, farmy ir.ženiu teisingas prekias, ir duo- 
dam atsakančias rodąs apie ju tikras, vertybes. 

Pirm negu pirksi kokią Nuosavybę, gauk didžiai reikalingas Infor- 
macijas, ir, žinok Ką perki!. 

Teipgi perkam, paimam ant. pardavimo, ir parduodam žemes, Far- 
mas ir Namus po visus Amerikos kraštus. Reikale, ateik ar rašyk į 
Branch Offieą: FEDERAL 30ND & LAND COMPANY 

003 W. 18th Street. Chicago. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarantuotas 
Vyrų »r vaikinų siuati-h jverkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki 445.00. 
Vyrų ir jaunų vaikinų tautai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50, 
Vyriškos kelinės $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir aiigšfiian Pirkite eau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų duo $8.50 lr augščiau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarę iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. po pietų. 
Subatomis Iki 10 valandai vakaro.Tnsteigta 1902 

S. GORDON 
1415 S«\ HALSTED STREET 

Laikraščiai iš Lietuvos. 
Tikros žinios iš Lietuvos žmonių gyvenimų galima rasti darbo žmonių reikalams 

pašvęstuose laikraščiuose. \ 

Skaitykite ir Platinkite: 
"LIETUVOS ŪKININKĄ;' išeina kas savaitė su priedais "Jaunimas, "/.emė,' 

"Sveikata" etc. Kaina metams — $2.00. 
"I) A R ?> Ą," išeina tris kartus savaitėje.'Mokslo, literatūros, .politikos pažangus 

laikraštis. Kaina metams — $3.00. 
'V A R P Ą," „mėnraštis. Tai tast senojo "Varpo"' iš Tilžės, kuris ėjo dar lietu- 

vių spaudos uždraudimo metais. Kaina metams — $2.00. 
Visus tuos laikraščius galima užsisakyti pas 

Varpo Bendroves Atstovybe Amerikoje 
307 W. 3°-TH ST., NEW YORK, N. Y. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Lcavitt St. 
Telefonas ęanal 6222 

Vai: 1 i!j 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3'14 W. 42ud St. 

Telefonas McKlnley 4988 
Valandos iki 10 ryto.i 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinorats per 16 mėty kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 
terų ir vaiku, pagal naujausias metodas 

I X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 
| Ofisas ir laboratorija: 
I ; 1025 Y/. 1S-TH STREET 

netoli Fi«k Str* *t 
Valandos: nuo 10—1" pietij ir 6—8 vakare 

" Telefonas Tanai 3110 
Gyv.: ?.112 SO. HALSTED CTREET} 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Thoncs: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

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

3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 
IttiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifKirfiiHiiiiiiiiiitiiiiifiiiiiii'iiiiiiaiiiiffiuii- 

Phone Ca;al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STL 

CHICAGO. ILL. 

LITHUANIAN-AMERI- j 
CAN INFORMATION ! 

BUREAU. 
VLADAS J. NORKUS, vedėjas ! 

Pašportai. Income Tax Blankos, Lel 
gališki Dokumentai Foreign Ex- 

change, Real Easlate. Knygų 
Revizika. Parduodam laivakortes. 

3114'S0. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
Visoj Amerikoj sausa, bet jums rai- 

kalingas pasistiprinimas kartas nuo 

karto, taigi nesibijokite.. Mes prireng- 
iamo sultis, iš kuriŲ jus galite sutai- 
syti puiku ir sveiką, gėrimą, ir mes 
gvurantuojame, jog jis patik? v>8»«*r>c. 
Jeigu jųs norite atgaivinti širdj pripš 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant 
vestuvių, balių, šokių arba kitų pramo- 
gų, jųs galite visuomet turėti po ran- 
ka kelis galionus gero gėrimo. Pakaa 
iš kurios jųs galite pasidaryti 6 galio- 
nus gėrimo, kainuoja tik $2.00. Išsimo 

a pamėginti. Siųskite orderius šiądien. 
Walter Novelty Co. Dep 350 
1117 N. Paulina St. Cbica'jo, III. 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS ; 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS J 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų i 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

5259 S. HALSTED ST., CHICAGOj 

DR. M. T. STR1K0LIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir C:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

ASHLVAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimoniai laik- 
rodėliai ir jubi- 
lipri?ki daigtai. 
Columbia grama 
fonų ir naujy lie 
tuvišku rekordu. 

4537 S. ASHLAND AVE. CHJCAGO. 
Tel. Boulevard 41)1. 

SI. Leibovitz 
Persikelė iš 

165? W. VAN BUREN 
STREET 

i i 
1G20 W. 12-TH STR. j 
kamp. Marshfielrl Avt\ j Jis yi*a ofise nuo 10 rv- 

to iki 8 vai. vakaro. ] 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasck- 
mingiausia gydymui pagelha 

kurią gali gaut kožnoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokės 
čiu, pas ^ 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO; ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogi,1. galvos 
skausmo, tuoj reik jdėti biškj 
ANOLOS j nosj, patrinti fcaktą, 
ir pereis. Nuo'užde ~lmo plaučių, 
kosulio dėgimo krūtinėj, pečiuo- 
se. šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dalj kuno su ANOLA 
1-10 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

Tel. MelrOoe Paik 2397. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broafhvay, kampas Main St., 
Melrose Park, 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

John Kuchinskas 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Cenlral H684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lot$ ar- 
ba Fannij ir padirbu visokius 
Legafiškus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus aut Pirmų Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. 
Wost Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki S valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
C01*. Leavitt. Tel. Canal 2552 

Dr. G. M.Glaser> 
TELEFONAS YARDS 687 

314!) S. MORGAN ST. kertė 32-ros 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 12—2 po pietų 

6—8 vak. Nedėl. 9—2. 
praktikuoja jau 28 metai. 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvžs 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA i 
DENTISTAS ; 

Naujienų Name » 

Vai: 9 Iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarei 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE] 
i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS t 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshtieldj 
Vai.: iki 0; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 I 

Telefonas Prospect 1157 J 
i 

} Phone Yards 2544 

DR. S NAIKELIS > 
• lietuvis 
{ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( 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. I 

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