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Bolševikai paėmė Murmanską. 
Leninas abejoja talkininku nuoširdumą. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
MURMANSKĄ. 

Londonas, vasario 23 rl. — 

Lloyds telegrama iš Vardo, Nor- 

vegijoj. praneša, kad bolševikų 
kareiviai paėmė Murmanską ir 

laivus tame uoste, .po revoliuci- 

jai, ku.;i iškilo tame uoste su-ba- 

toj po pietų. 
Žinias apie šito uosto paėmi- 

mą atgabeno iš Murmasko i Var- 
do rusų garlaivis, kontroliuoja- 
mas dviejų francuzų alicieriij ir 

keturių belgų aficierių. Tai buvo 
vienintelis laivas, kuris ištruko, 
bet buvo sušaudytas kulkasvai- 

dzių kulkomis ir kapitonas 'buvo 
sužeistas. 

Maskviškė bevielinė telegrama 
praneša, kad Denikino laivynas 
Kaspijos juroje priskjpjo prie so- 

vietų. (len. barokas \\ rangel u/-j 
ėmė Denikino vietą kaipo vadas 
baltosios armijos. 

(ien. Mamontov, pagarsėjęs sa- 

vo užpuolimais Tambovo ir Vo- 
ronežo gubernijose pereitą vasa- 

rą, pisimirė nuo šlakuotosios šil- 

tinės Kkatcrinodare. 

Millerand už Atidėjimą Tary- 
bv su Sovietais. 

,A Premieras- Lloyd George ir, 
,premieras Nitti, sako, stoja už' 
tai, kad santikiai su sovietine 

Rusija butų atnaujinti, nors 

Francijos premieras Millerand, 
kaip Daily Mail sako, nenori su- 

tikti su tuo, kad tuojaus veikus 
tame dalyke. Daily Mail duoda' 

daugiau* vietos klausimui į ku- 
ri atkreipia visuomenes donuį 
memorialas pasiųstas Lloyd Ge- 

orge'ui daugelio karininkų ir ki- 

Hį, kurie paskutiniais dviejais 
metais lankėsi Rusijoje oficia- 
liais reikalais. Laikraštis sako, 
kad tą klausimą turi išrišti aukš- 
čiausioji talkininkų taryba šian- 

^clien prasidėjusiuose savo posė- 
^džiuose. 

Chronicle tvirtina, kad "visi 
atviri žmonės turi pripažinti, kad 
nesant jau bolševikų priešų orga- 
nizacijos, sovietinė Rusija dabar 

yra Rusija. 
ranasios (pažiūros laikosi JJany; 

News, kuris sako: "Kadangi mes 

nevedame karės su Rusija, tai 
turi Imti taika, kokią t"isę turi 

saujalė politifceriii smerkti savo; 

demokratijas* berikalinjįoms sun- 

kenybėms, Rusijos demokratiją 
keturius kartus dedesnėrns sunke- 

nybėms, u/.drausdami naturalj ir 

naudingą apsimainymą reikalin- 

gomis prekėmis?" 
Express sako: "Mes turime 

nutarti atvirai pradėti santikius.; 
Rusijoje yra tik viena valdžia su j 
autoritetingumu. Pasirinkti lie-| 
ka tik vienas, iš dviejų, ar mušti 

galva į vieną, ar pergalėti prie- 
tarus." 

Nori AtHaryti Rusiją. 

Manchester Guardian, sako, kad 

jei sovietinė valdžia yva tokia 

nepasekminga, kaip jos prieši- 
ninkų agentai pasakoja mums, 
tai kodėl neatidarius Rusijos ir 
neleidus pasauliui .pamatyti, kaip 
ji dings nuo apkalbėjimc? 

Šitas laikraštis sako, kad to- 

lydinis paralyžiavimas rusų vaiz- 
bos daro vidurinę Europą bolše- 
vizmo sodykla, -palaikydamas pla 
čiai išsiplėtojusi badą, iš kurio 
visuomet kila nihilistis komuniz- 

s 
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mas. Jis sako, kad tokiu budu 
vidurine ir vakarinė Europa yra 
lengva užkariauti taip vadinamai 

Rusijos baisiai ka»iitoi pajiegai, 
ačiu 'palaikymui skun'o ir anar- 

chijos. 

LENINAS ABEJOJA TAL- 
KININKŲ NUOŠIRDUMU. 

per kurierą i Berliną, 
vasario 2\ d. — Nikolai Lenini 
kelios dienos tam atgal matėsi 
su Daily Ncws ir Xew* York j 
VVorld korespondentu Lincoln 

Ėvre, Kremliuje, Maskvoje, su 

kuriuo jis kalbėjosi. "Proletaru 
autokratas apie kiekvieną dalyką 
kalbėjo praktingo dalykų žinovo 

žvilgsniu — šaltai, realisitinmi ir 
analitiniai be jokio fanatingumo 
ar net dogmaUngumo." Jis kal- 

bėjęs kaip "diplomatas, politikas, 
ekonomininkas, atsargus žodžiuo- 

se ir grieštas formuloje, o ne- 

kaipo nepakenkiantis revoliucio- 
nierius, beširdis šios dienos civi- 1 

\ 

lizacijos naikintojas." 

tApie talkininkų kalbamą nu- 

sprendimą nuimti blokada jis pa- 
i 

sake: 
Y ra sunku matyti nuoširdu- 

mas užpakalyj miglos pasiulini- 
mo, sujungto, kaip matos, su be-, 
surengimu užpulti mus vėl per 
Lenki j jį. Iš pirmos pažiūros] 
anksčiausios tarybos pasiulini- 
mas atrodo gana tinkamas — at- 

naujinti prekybinius santikius 

per Rusijos kooperatyvų tarpi- 
ninkavimą. Bet kooperatyvų jau 
nera daugiaus, nes jie susiliejo, 
su nuisų sovietinės paskaidos j 
organais. Taigi ką reiškia talki-: 
ninku kulba apie prekiavimą su 

kooperatyvais? Žinoma, kad čia 
nėra aiškumo, 

"Todėl aš sakau, kad artesnis 

prisiziurėjimas intikina mus, jog 
šitas paryžinis nutarimas yra tik i 
talkininkų ėjimas šachmatiniame 
lošime, kirio tikslai dar neaiš- 
kus. N'caiškesni ir už maršalo 
Focho pasižadėjimą aplankyti j 
Varšavą.'' 

Kusi joje vra kalbama ne apie 
bolševikų 'puolimą ant Lenkijos, 
o apie lenkų puolimu ant Rusi- 

jos. Korespondentui paklausus 
apie galimą lenkų puolimą, Leni- 
nas atsakė: 

"Beabejo, Clemenceau ir Foch 

yra labai, laibai rimti geradėjai, 
vienas jų sumanė, o kitas vyki- 
na šitą puolimo pieną. Žinoma, 
tai yra didelis pavojus, bet mes; 
turėjome didesnių. Jis mus ne- 

baido tiek, kiek verčia stebėtis, 
kad talkininkai vis dar nepaliauja 
darę negalimus daiktus, nes len- 

kų puolimas gali išrišti jiems ru- 

sų klausimą, nei kiek nedaugiau 
už Kolčako ir Denikino puoli- 
mus. Reikia 'žinoti, kad Lenkija 
turi daug savų kibelių, o yra i 

aišku, kad ji negali gauti pagel- i 

l'bos rei nuo vieno iiLsavo kaimy- 
nų, neiškiriant Rumiunijos." 

Korespondentui ,pastebėjus, 
,kad taika visgi atrodo esanti ar- 

čiau, negu pirmiaus, jis atsakė: 

'"Taip, tas tiesa. Jei taika reiš- 
kia vaizbą su mumis, tai jie ne- 

gali ilgiau tęsti. 
"Girdėjau, kad Clemenceau'o 

pasekėjas Mfllerand išreiškęs no- 

rą pradėti pirklybiniars santikius 
su Rusijos žmonėmis. Gal šitas 
pranašauja permaina fronto tarpe 
Franci jos kapitalistų. Bet Chur- 

chill dar vis stiprus Anglijoje, 
o I-Įnyri fleorge, kuris gal nori 
turėti reikalus su mumis, bijosi 
jsi-pykti politiniams ir finansi- 
niams reikalams, kurie remia' 
Churchillo .politiką." 

Paklaustas apie Ameriką, at- 
sakė : 

"Sunky aiškiai matyti kas ten 
dedasi. Rori'os, kad justt bankiniu 
kai baisiai išsigandę. Vienas da- 

lykas aiškus, kad jūsų valdžia 

pasinaudoja dar žiauresnėmis 

priespaudos priemonėmis, ne tik 

prieš socialistais, bet ir prieš dar- 
bininku klesą apskritai, slaugiau 
negu kokia kita valdžia, daugiau 
negu atžagarei vė franeuzų val- 
džia. 

"Matomai ji persekioja svetim- 
šalius. l'»et ką Amerika galėtų 
veikti be svetimšaliu darbininku? 

ji yra absoliučiu įbutinumu j'tsų 
ekonominei pletonei. 

'"Bet kaikurie Amerikos išdir- 

•bėjai regfimai pradeda matyti, 
kad daryti pinigus Rusijoje Ims 

išmintingiau, negu vesti karę sni 

Rusija, ir tas yra geru ženklu. 
Mes reikalausime Amerikos iš- 

dirbinių — garvežių, automobi- 

lių ir tt. daugiau negu kokios ki- 
tos šalies." 

"O jusų taikos išlygos?" Pa- 
kaušė korespondentas. 

"Neverta apie jas kalbėti dau- 

giau," griežtai atsakė Leninas. 
"Visas pasaulis žino, kad mes 

prisirengę taikytis tokiomis išly- 
gomis, kurių gerumo nei aršiausi 

imperialistai nedali užginti. Mes 

atkartojame ciiliu cifėmis, kad 
mes norime taikytis, reikaujatne 
taikytis ir esame pasirengę su- 

teikti užsienio kapitalui .kuoge- 
riausias koncesijas ir garantijas. 
Bet mes nemanome pasismaugti 
delei taikos." 

KLESINIAI .REIKALAI 
VALDO ŠALI, — SAKO 

SENATORIUS. 

New York, vasario 23 d. — 

Colorados senatorius Thomas 

\Vasfliingtono gimimo dienoj šian 

dien -kalbėdamas čia, pasakė, kad 

klesinių reikalų kišimasis \Ya- 
shingtone. yra pavojingesnis val- 
džiai negu kivirčai del taiutų ly- 
gos. 

"Mes, jūsų tarnai girdime gru- 
\ 

mojimui*,* prisigerinimus, intiki- 
ninius ir prasegrėjimus a, ie tai, 
kas laukia mus, jei mes drįsime 
pavartoti savo galvas spręsdami 
apie gelžkelių projektą. Mes bu- 
sime niekai, jei .padarysime, ir 

buvime niekai, jei nedarysime. 

"A'biejų kongreso butų galeri- 
jos tolydžio yra piir.oš visokių 
klesinių „reikalų atstovų." 

PIRMI BEPARTINIAI 
RINKIMAI. 

Chicago, 111., vasaria 23 d. — 

Politiniai visokiu pakraipų vadai 
su atsidėjimu laukia rytoj Chica- 
gos naujo bepartinių aldermanų 
rinkimų įstatymo išmėginimo. 
Ateityj daug- priplausis n a o to. 

kokias .pasekmes duos rinkimai 

pagal naują sistemą. Aldermanai 
bus renkami kiekvienoje iš tris- 
dešimts penkių miesto vardų. 

Yra laukiama, kad jei rinkikai 
bus skaitlingi, .ta; pasekmės bus 
'galutinės didžiumoje vardų ir vi- 
suomenei nereikės panešti lėšų 
priediniams rinkimams. 

'Pietinėj dalyj balsuotojai nu- 

spręs ar pietinių parkų komitetas 
g"Ji išteisti bondsus sumoje $20, 
ooo;ooo parkams ir ežero pakraš- 
čiui taisyti, ar ne. 

ALEKSANDRAS STULGINSKIS. 
Buvęs Lietuvos kabineto Ministeris. 

Aleksandras Stulginskis gimė 1885 m. vasario 2<> dieną, Ku- 
i telių kaime. Kaltinėnų valsčiuje, Raseinių apskrityje. Kauno gu- 

bernėj. Pradžios mokslą išėjo Kaltinėnų liaudies mokykloje. 
Vidurinius mokslus Liepojuj ir Kaune. Ankštuosius mu: Itts 

ėja lnnsbruck'o (Tiroliuje) ir llallės Universitetuose, baigdamas 
1913 metais, llallės agronomijos institutą prie llallės universite- 
to. 

Tarnybą pradėjo eiti prie Vilniaus Žemės dalykų'" ko.ihisijoš 
1 pirma kaipo nuovados agronomas Alytuj, paskui Trakų apskri- 
ties agronomu, tuo *>ačiu laiku redagavo Žemės l'kio laikrašti 

"Viensėdį." 
•Vokiečiams Lietuvą paėmus persikėlė j Vilnių ir čia darba- 

vosi visu vokiečių opupacijos metu tai kaipo lietuvių nukentėju- 
siems del karo šelpti Komitetu narys, tvarkydamas Draugijos 
uki ypač daržų; buvo Švieftimo Draugijos "Ryto" pirmininkas. 
'"Tėvynės įSargo" ir "l'kininko" redaktorius. 

1917 metais dalydavo sušauktoj \ "ilniaus Lietuvių Konferen- 

cijoj ir liko išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. 
Dirbdamas Lietuvos Valstybės Taryboj, pirmininkavo Trem-, 

tinių ir Belaisvių Grąžinimo Komisijai prie Valstybės Tarybos. 
Sudarant 1918 m. gruodžio 26 d.> Sleževičiaus Kabinetą, in- 

ėjo i jį nuo Kr. D-tų ministeriu be portfelio. Prano Dovydaičio 
Kabinete dalyvavo kaipo Vidaus Reikalų Ministeris. Antrajame 

į Sleževičiaus Kabinete Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministe- 
I riu. • 

I 

30,000 VALIJOS ANGLIA- 
KASIŲ STREIKUOJA. 

Porth, Valija, vasario 23 d.— 
Šia.ulien Phondda klonio kasyk- 
lose išėjo j streiką 30.000 anglia- 
kasiu. Visos kasyklos tapo už- 
darytos. Streikininkai reikalau- 

ja. kad hutų atstatytas sverikas. 

KĄ JIS IŠVADINO 
SILPNAPROČIAIS? 

New Haven. Conn., vasario 23 
d. — Viceprezidentas Marshall 
čia Vaizbos Bute -kalbėdamas 
apie* nepakantą, pasakė: 

"Vienu silpnaprotybės apsireiš- 
kimų yra sergančio. įsitikinimas 
savim, kad jis teisus, o visi kiti, 
kurie nesutinka su juo, yra asme- 

niniai jo 'priešai, norintjs jam 
pakenkti. 

"I'roto silpnybę gali pagimdy- 
ti bombos sprogimas. Argi knnuo 

lių griausmai iš Europos butų 
atdundėję per Aalantiką ir su- 

sarginę Amerikoje daugybės žmo- 

uių silpnaprotyste? 
"Kur yra gerieji senieji .pilie- 

sarginė Amerikoje daugybes žmo- 

nės gali visai nesutikti su jais, 
Ir 'bet buti lybiai gerais patrio- 
tais." 

Kad SuJėclti Paskolos 5-is Milijonus 
Visi Pirkite Lietuvos BONUS. 

SOVIETINIAI PIRKLY- j 
BOS AGENTAI 
ESTONIJOJE. 

Revelis, vasario 23 d. Čia pri-1 
į'buvo dvi bolševikų delegacijos, 
Į viena išpildymui išlygų taikos su- 

tarties tarp sovietinės Rusijos ir 

Į Kstonijo, kita atidarymui išveža- 
jmosios vaizbos su vakaru Europi 
per rusų kooperatvves draugijas. 
Abi delegacijoj bevieliniu teleg-, 
rafu susisiekia su Maskva. Jų na-' 

riai naudojasi tokiomis jau pri v i- • 

lelijomis kaip ir diplomatiniai 
kitų šalių atstovai. Estų delega-' 
c i ja netrukus važiuos Maskvon | 
taikos sutarties išlygų išpildv-1 
m ui. 

•darbininku partijos 
VADAS REIKALAUJA, j 
KAD WILSONAS AT- 
MESTU GELŽKELINI 

PROJEKTĄ. 

Cleveland, ()., vasario 2; d. —; 
I Suv. \ nlstij 11 Darbo, partijos na- 

cionalis pirmininkas Max S. 
Hayes, šiandien pasiuntė tcle^ra- 
mą prezidentui \Vilsonui protes-1 
tuodamas ''prieš Cummins-Escho 
projektą sugrąžinimui geUkelių 
i privatines rankas. Hayes pa- 
smerkia projektą kaipo naudingą 
tik specialiams reikalams ir rei- 

kalauja.- kad prezidentas atmestų 

Latviai taikysis su sovietais. 
Socialistai Pa yžiuje stoia už 

bolševizmą. 
\ 

LATVIAI TAIKYSIS SU 
SOVIETAIS. 

Revelis, vasario 22 d., — per 
Londoną, vasario 23 d. — Čia 
prilbnvusieji sovietinė komisija 
sako, kad taikos tarybos tarp lat- 
viu ir sovietinės Rusijos prasidės 
gal bėgyje ateinančių dešimties 
dienų Petrograde. 

Rumunija neoficialiai taipgi 
bando tartis. Tos valdžios atsto- 

vas šičia bando Įsigauti Rusijon 
ir pasimatyti su užsienio reika- 
lu komisaru Čičerinu taikos rei- 
kaluose. 

Lenkijos atsitiesimą linkui l'k- 
rainos. kuris stovi ant kelio ati- 

darymui tarybų, turi nustatyti 
patys žmonės: tą pasakė taikos 
galimybes aptariančios komisijos 
narys. 

Komisijos nariai yra gana op- 
timistiški kas del taikos padėties 
ir mano. kad taika bus padaryta 
visose pasienio valstijose pirma 
vasaros. 

Komisija labai indomauja Ame 
rikos atsitiesimu linkui pirktybos 
klausimo. 

SOCIALISTAI PARYŽIU- 
JE STOJA UŽ BOLŠE- 

VIZMĄ. 

Paryžius, vasario 23 d. — Pa- 

ryžiaus socialistu federacija pri-1 
ėmė pilną bolševiku projektą, ku- 
ris bus inteiktas šalies socialistu 
kongresui laikomam šią savaitę 
Strasburge. 

Prirengiamajame susirinkime 
du senos partijos vadovų nuosai- 
kieji įnešimai tapo atmesti nau- 

don paskelbimo, kurį pasiūlė 
kraštutinis Loriot. Paskelbime 
sakoma: "Akyvaizdoje Antrosios 
tarptautinės bejiegumo suteikti 

gyvastį ir formą socializmui ir 
jos pragarsėjusio ncsugebumo. 
francu/.Ų socialistų partija turi 

prisidėti prie maskviškės tarp- 
tautinės ir pasiimti visas to pa- 
sekmes; t. y. paimant visą kapita- 
listų galybę ir pakeičiant ją so- 

vietais, ar kuo tam tolygaus. 
"Šita proletariato diktatūra ap- 

ims: Viena, tuojautinį kapitalo! 
nusavinimą: anrta, privatinės 
nuosavybės teisės panaikinimą; 
trečia, priverstini dar'bą visiems, 
ketvirta, atidavimą j rankas kai- 
miečių. darbininkų, kalnakasių, 
gelžkelninkų, ir tt. žemės, pra- 
monės. kasyklų ir persikėlimu 
priemonių." 

Paskutinis šitos rezoliucijos 
paragrafas ragina proletariatą 
"vesti kovą su kapitali.-;' kleso- 
mis ginklais pagal priešo pasi- 
priešinimą." 

Rezoliucija 'buvo priimta po 
smarkaus pasipriešinimo ir šitas 
laimėjimas gal neilgam bepateks. 

Paryžiaus sektoriaus, prie ku- 
rio 'jie priklauso yra revo'iucin- 
giausias visoj šalyj. Bet jų rezo- 

liucijos dažniausiai buva atmeta- 

mos socialistu iš kitų kraštų. Tas 
g .Ii atsitikti ir su šita rezoliuci- 
ja Strasburge. 

Lietuva 1'argo Vargus 
J (j Galima Išliuosiioti 

Perkant Lietuvos 
Bonus. 

FRANCUZU SOCIALISTAI 
PRAŠALINO IŠ ORGANI- 
ZACIJOS KARĖS PRIE- 

ŠININKUS. 

Paryčius, vasario 2$ <i. — So- 
cialistu partijos nariai, kurie pe- 
reituose rinkimuose užreiškė sa- 

v > pasipriešinimą tiems organi- 
zacijos nariams, kurie balsavo 
už karės priemone*; atstdvij hute. 
ta.po išskirti iš partijos rezo- 

liucija priimta Seines Socia- 
listų federacijos pildomojo ko- 
miteto. Šitas nutarim.'is dar tu- 

rės buti patvirtintas socialistų 
kongreso Versailnije. 

LONDONE ŠAUKIA 
TAIKOS. 

Londonas, vasario 23 d. — 

Klausimas susitaikymo su Rusi- 

ja Anglijoje virsta neapsieinamu 
dalyku. Darbo partija spirte spi- 
ria. o biznieriai taipgi nori pra- 
lieti ; .Iną pirklybą. Anglų admi- 

nistracijos generolai ir \iršinin- 
! kai Murmanske ir Archangelske 
inteikė memorialą Lloyd George, 
reikalaudami, kad taika su sovie- 
tais tuojaus bufų pripažinta. Yty- 
riausiu pasirašiusių yra genero- 
las Ciough, buvusis utilitarinės 

misijos pirmininkas šiaurvaka- 
rinėje Ku>ijoie. 

Nėra abejonės. kad premieras 
taipgi yra tos nuomonės ir džiau- 
giasi šalies spaudymu kuri jis 
panaudos kaipo argumentą prieš 
trancuy.ii norą ltfikvti blokadą 
toliau ir net pradėti karę prieš 
sovietus, jei kas kitas duos ka- 
reivius ir pinigus. 

Žineles. 
Londonas. — Lordas llryce 

ištiria Ameriką kaipo pasaulio 
reikalų vedėją. 

Berlinas. — l'rusų Kancleris 
llirsb yra Įsitikinus. kad Aukštu- 
tinėj Silezijoj plebiscito visai ne- 

bus. 

Sofija. — Bulgarijos valdžia 
paleido sobranie. arba šalies sei- 

mą del nesusitaikymo sn socialis- 
tais. 

Havre. l'rancu/ų laivas La 
'! iiirane, atvykusis iš \~ew 
Yorko. atvežė uostau žinią, kad 
Kanadinis skuneris Associate nuo 

(/» tonu, plaukusis iš Gibraltaro 
j St. John, N. I", žuvo jur'sc. 

Berlinas. — Valdžia paskelbė, 
kad ji nžniokėsianli I »a varijai 
>(>o,ooo.oco markiu nž jos nuosa- 

vybines teises pr5® pačto. 
\Yuertemberg"ui 2-į0.o.x).oon mar- 

kiu. Atlyginimas Įvairioms valsti- 

joms už ju jjelžkelius <lar nėra 
užstatytas. 

Šiandien išdalės .apsiniaukęs ir 
kiek šaltesnis; seredoj ęal bus gra- 

Chicagcje ir 
™ Apielinkeje. — 

\ 

Saulėtekis, 6:34 v. r. ; 
Saulėleidis. 5 :iį v. v. 
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O 

Visi mes trokštame liuoso ir laimingo 
gyvenimo. Visi mes trokštame pasitenki- 
nimo. Visi m<s trokštame, kad visų gyve- 
nimas butų gėras, šviesus, gražus. To mes 

visi trokštame ir prie inkunijimo to troš- 
kimo einame — delei to dedame savo pro- 
tines ir fizines pajiegas. 

Tečiaus nevisi mes vienaip žiūrime į to 
troškimo atsekimą. P^galiaus, nevisi vie- 
naip i«ea suprantame ir pačią ateities ge- 
rovę ir laimę. — Tuom žvilgsniu mes pasi- 
daliname į skirtingas sroves, į savistoves 
partijai, į įv? irius krypsnius. Kiekviena 
srovė remiasi ant tam tikrų principų, ant 
tam tikro programo, ant tam tikro veiki- 
mo budo. 

Kiekvienos srovės vadai yra tvirtai įsi- 
tikinę jų principų teisingume, jų veikimo 
budo praktiškume. 

jueKvienos sroves vadai mato Klaidas 
irnedateklius pas kitu srovių pasekėjus ar- 

b£ kitu srovių programuose. 
Kiekvienos sroves vadai stengiasi su- 

drutinti savo poziciją ir inkunyti gyveni- 
man savo programą. — Delei co jie sten- 
giasi panaudoti Kiekvieną progą, kįekvie-' 
ną svarbesnį momentą visuomenės gyveni-! 
me. 

Šis laikotarpis — tai svarbiausias žmo- 
nijos istorijoje laikotarpis, kada igi jame 
ataibuna vafctJįkiis ir draugijinis-socialis 
žmonijos grupių-tautų perversmas arba per 
tvarkymas. — Todėl visos sroves taip ir! 
stengiasi pasinaudoti šiaja nepaprasta pro-j 
g£, šiuomi ytin svarbiu istoriniu momentu. 

Kiekviena žmonijos grupe arba *.auta 
turi rupmties savais reikalais, savo gerove, 
savo ateitimi, netrukdant siekti prie gero- 
ves kitoms grupėms, kitoms tautoms. 

Taigi ir mes, lietuviai, pirmiausiai tu-j 
rime atsistoti ant tvirtų savistovių kojų! 
kaipo atskira žmonijos grupė, kaipo tau-: 
ta. — Mes privalome dėti visas pastangas ; 
pastatymui Lietuvos Nepriklausomybės ru-j 
mo. — Mes privalome iškovoti Lietuvai 
savistovybę ir apsaugoti ją nuo puolimo 
ateityje. 

Kuomet tas valstybinis rūmas bus pa- 
statytas, tuomet jo viduje galima bus dary- 
ti pertvarkymus, daiktų pergrupavimus, pa- 
gražinimus. pagerinimus. Taigi kaip nesą- 
moningai einasi tie, kurie skelbia, jog pir- 
miau, neturint rumo, reikalinga sudaryti ta 
me rume įam tikrą tvarką, užpildyti jį tam' 
tikrais rakandais, tinkamai jį išpuošti ir ,.in-1 
taisyti jame visus patogumus. Necant rū- 

mo, aikvoti spėkas vidujiniam jo sutvarky- 
HmiiMii mi «i—uit "—~ ■——— 

mui ir padabinimui — tai trumparegių in 
savotiškų fanatikų darbas: 

Pirmiausiai sietuva turi iškovoti ir už- j tikrinti sau Nepriklausomybę. Delei to lie-1 
tuvių tauta turi dėti visas pastangas praša- 
linimui priešų iš Lietuvos teritorijų. Tais 
priešais dabar yra lenkai, kurie dabar lai- 
ko užėmę trečdalį ar daugiau Lietuvos su 

jos sostine Vilnium. Tą sunkią užduoti tu- 
rės atlikti narsi musų kariuomenė. Taigi 
Amerikos lietuviai privalo remti tą kariuo- 
menę, siunčiant pagalbon jaunus vyrus ir 
pinigus. 

Iš kitos pusės — reikia palaikyti veik- 
mėje ir tvarkoje, taip sakant, valstybinį me 

chanizmą, — reikia sutvarkyti draugijinį 
gyvenimą, krašto pramonę ir prekybą.— 
Tam viskam reikalingi pinigai. Delei to 
Lietuvos valdžia — su Lietuvos Prezidentu 
ir Valstybės Taryba priešakyje — atsikrei- 
pė su prašymu į Amerikoje gyvenančius 
lietuvius suteikti Lietuvai 5 milijonus do- 
larių paskolos. Tuom tikslu Amerikon pri- 
buvo Lietuvos Pasiuntiniai, kurie pilnai pa- 
sekmingai įvaro paskolos darbą pirmyn. 

Pereitą savaitę Lietuvos Misija lankėsi 
Chicagoje. — Bėgyje savaitės tapo nupirk- 
ta Lietuvos L. P. Bonų už 120.000 dolarių. 
Chicagos apskričio "kvota" yra nustatyta 
1,000,000 do'l. Nėra abejonės, kad ta "kvo- 
ta" bus sudaryta. Taipgi "nėra abejonės, 
kad Amerikos lietuviai sudarys abeln$ "kvo 
tą", t. y. 5,000,000 dolarių. Jie netik pa- 
skolins savo Tėvynei reikalaujamą su- 

mą, bet pasistengs ją padvigubinti. 
Amerikos lietuviai tvirtai yra pasiryžę 

visomis išgalėmis pagelbėti savo vientau- 
čiams pastatyti Nepriklausomos Lietuvos 
rūmą. 

Taigi neškite greičiau krūvon reikalin- 
gas to rumo pastatymui plytas — neatidė- 
liodami pirkite Lietuvos L. P. Bonus!— 

Tarptautinės D^vbo Federacijos sek-Į 
retorius P, Oudegeest, kuris buvo delegatu Į 
nuo Olandijos darbininku, darbininkų kon-; 
ferencijoje Washingtone, sako, kad Ame- 
rikoje visur trūksta darbininkų organizaci-J 
jų, demokratumo ir kulturingumo. Girdi: j 

"Piešingai apskritam, europiečių ma-i 

hynjui, algos Amerikoje yra labai žemos.! 
Didžiuma darbininkų yra tikrais vergais, 
kurie dirba po 14 ir 10 valandų, neišski- 
riant subatų. Profesoriai, mokytojai ir ci- 
viliai samdininkai gauna begalo menką 
atlyginimą. 

"Amerika politiniai stovi ant tokio 
laipsnio, ant kurio Olandija stovėjo 1840 
m., o ekonominiai ji yra išsivysčiusi apie 
iki 1880 m. Apskritos kulturos žvilgsniu ji 
primena 1C šimtmetį. Maždaug žmogui 
prisimena paskutinės bajorijos dienos, kur 
kaimiečiai žmonės žiurėjo į ponus, kaipo 
Į vienintelį indomų daiktą jų gyvenime—tik 
tuo skirtumu, kad kunigaikščių ir baronų 
vietas yra užėmę bankininkai ir pirkliai. 
Kaip pirmiaus kaimiečiai rodydavo kelei- 
viams savo ponų rumus, taip dabar ame- 

rikiečiai, ypatingai darbininkių klesa, rodo 
savo finansininkų bankus ir rumus. Apskri- 
ta lygmalė yra labai žema. Laikraščiai 
baisiai dideli, bet jų neverta skaityti". 

Darbininkų unijos Winnipege, Kana- 
doje nori sukelti (visuotiną streiką visoje 
Kanadoje protestan prieš-nubaudimą dviem 
metam kalėjimo R. D. Russellio už jo su- 

kėlimą visuotino streiko Winnipege, per-' 
eitą gegužio mėnesį. Tas buvo nutarta 
slaptame susirinkime, bet galutinis žings-^ 
nis palikta po pasitarimui su Anglijos dar- 
bininkų vadais. 

n 

Pastabos- 
išvados. 

S 

"Veja" — tai naujas lite- 
ratūros, dailės bei meno ir 
kulturos paveiksluotas laik- 
raštis, leidžiamas kartą per 
dvi savaiti, Kaune—Mairo- 
nio gatvė N 19. 

Kol-kas "Lietuvos" red. 
atėjo tik 2-ras "Vejos" nu- 

meris. Jojo turinys: 
Faustas K i r š a: Idio 

tas eilės). 
M. Vaitkus: (eilės). 

Kazys Binkis: Sniegas 
(eilės). 

Ainis: Nuotrupos. 
Aišbė: Iš atliekamojo li- 

terato užrašų. 
J. Laurinaitis: Oro ban- 

gose (su paveikslais). 
J. Vytautas Bičiūnas: Mei 

lė pažemintoji. 
Karo ir aviacijos mokyk- 

lų išleistuvėms (paveikslai). 
Ant. Sutkus: Dramos ele- 

mentas operoje. 
E. Radzrikauskas: Kūry- 

bos pradai musų raštijoje. 
Žiema žemaičiuose (pa- 

veikslai.) 
E. Radzikauskas: Musų 

scena. 
Kultura kronika. 
Redeguoja K. Binkus. 

Pusi N 2—16. Sąsiuvinio 
kaina 3 auksinai. Kaina me 

tams 60 auksinų. 
Tai visais žvilgsniais pui- 

kus laikraštis, kur; ypač da- 
bina puikios eilės, gražus 
paveikslai ir tyra lietuviška 
kalba.— 

Keistutis Šliupas. —kaip 
pranešama "Tėv.", — vasa 

rio 18 d. ant laivo Duca 
D'Aosta išvažiavo Lietuvon. 
Laivas plaukia į Genoa (Ita- 
lijoje;, iškur p. K. Šliupas 
Važious į Lausanne (Švei- 
carijoje) aplankyti savo se- 

serį ponią H. Yčienę ir sa- 

vo motiną, kuri taipgi tenai, 
gyvena. Iš Šveicarijos p. K. 
Šliupas vyks Kaunan. 

Keistutis Šliupas esąs ofi- 
cialiai pakviestas už priva- 
tini prezidento Antano Sme- 
tonos sekretorių, kurio ži- 
nioj busiąs visas Lietuvos 
Prezidento raštinės vedi- 
mas. 

Priegtam, p. K. šliupas 
skaitysiąs lekcijas iš fizikos 
Augštuosiuose Kursuose, 
Kaune, kurie dabar pava- 
duoja Lietuvos universitetą. 

Velijame Keistučiui Šliu- 
pui geriausių pasekmių be- 
sidabruojant atgimstančios 
lietuvių tautos priešakyje!... 

"Tevyne" praneša, kad 
vasario' 4 d. apsivedęs S. 
L. ,A. prezidentas Stasys 
Gegužis su Anastasija Moc- 
kaitiene — lš Mahanoy Ci- 
ty, Pa. 

Lietuvos Laisvės Paskola. 
Paskalai. 

y I 

Iš nekuriu vietų mums praneša,! 
kad kas/.i 11 kas žmonėse leidži'a pas- 
kalus, kati Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Ilonai nebus apmokėti, kad jie 
neneš jokio nuošimčio, ka<l čia esan 

tl tik viliugystė. Kur šaltinis tų pas-, 

kalų, dar mums neteko susekti, bet 
jie kenkia Paskolai. 

Tos paskalos yra absoliučiai ne- 

teisingos. Lietuvos Laisvės Paskola 

yra gvarantuota visu Lietuvos tur- 

ku, ji bus apmokėta t?i<p lygiai, kaip 
ir penktas nuošimtis bus kas metai 
išmokamas. Veikėjai privalėtų už- 

kirsti kelią šioms paskaloms, kurios, 
matomai, tyčia leidžiamos Lietuvos 

nedraugų. 
Dar apie pašalpos siuntimų. 

Misija paskelbus, kad ji apsiima 
prisiųsti pašalpą Lietuvoj gyvenan- 
tiems nukentėjusiems nuo karės, vi- 

suomenėje kilo gfana daug visokių 
kalbų. Tajtl dar kartą užreiškiame, 
kad Misija nedaro jokio biznio iš 

pinigų siuntinio ir nepriima pinigų 
siuntimo biznio reikalams. Priima 
liktai persiuntimui pinigus sušclpi- 
mui nukentėjusių nuo karės žemiau 
siu kokiu tik galima kursu. Ameri- 
kiečiai lietuviai gali siųsti pinigus 
per Misija savo. tėvams, broliams, 
seserims, apskritai giminėms ir drau 
gams. 

Bet ir čionai Lietuvos nedraugai 
pradėjo jau daugelyje kolonijų pla- 
tinti paskalus, kad girdi Lietuvoje, 
tie per Misiją pinigai bus išmokėti, 
tik už penkiolikos metų ir tam pa- 
našiai. Čia užreiškiame, k'jrl pinigų 
siuntimas sušelpimui giminių nieko 
bendro neturi su Liet. Paskola. 
Siunčiami pinigai Lietuvoje bus tuo 
jaus išmokėti iš artimiausių Lietu- 
vos valdžios iždinių ar jkšto stočių. 
Pinigai nueis j Lietuvą Į 4—5 savai 
tčs nuo dienos į mokėjimo Misijai. 

Stočių Veikimas. 

Stotį s dabar jau susitvėrė veik 
visose didesnėse kolonijose ir Pas- 
kola sparčiai varoma. Dabar ypa-1 
čiai pradėjo judėti vakarai. Rytai 
šiek-tiek dabar apleido. 

1 
Visos kolonijos reikalauja, kad 

Misijos nariai atsilankytu jose. Bet 
tai negalimas daiktas. Viso parei- 
kalavimų yra į 150 vietų, ir Misija 
jokiu bu d u negali visur atsilankyti. 
Ji juk daugiau turi stengtis atlikti 
ant jos Lietuvos valdžios užduotis, 
o ne vien tik važinėti po kolonijas. 
Kiek galį. tiek važinėja. Todcl. 

gerbiamieji, kuriose kolonijose Mi- 

sija negalės atsilankyti, malonėsite 
atleisti. 

I n formacijų klausimas. 

Lietuvos Misijos Informacijų 
biuras išaiškinti ir atsakyti į kiek- 

vieną klausimą, kurį Lietuvos žmo- 

nės užklausia. Bet gana tankiai yra 
užklausimų apie Lietuvoje veikian- 
čias partijas, apie asmenis. Tokių 
klausimų Misija vengia. Informaci- 

joms suteikiamos kiekvienam grynai 
valstybiniuose reikaluose arb'a ir 

asmeniškuose, bet nelytint kitų žmo- 
nių ar pažiūras. 

Kad greičiau butų atliktas, pa- 
prastus laiškus siųsdami, užrašykite 
ir kokiam skyriui, tuomet greičiau 
bus atsakyta. Prie Misijos yra šie 
skyriai: 1) Paskolos skyrius (.bonų, 
subskripcijų reikalai) 2) Informaci- 
jos biuras. 3 ) Lietuvos Sargų sky- 
rius, 4) Pinigų siuntimo skyrius. 
Abelnai užadresuokite "Lithuanian 
'Mission. 257 VVest 7ist Street, 
New York, X. V., bet dar ant kam- 
pučio pažymėkite kokiam skyriui. 
Tas sutaupys Misijos darbininkams 
ci'aug laiko. 

Lietuvos Misijos Informacijų 
Biuras. 

Žinios Iš Lietuvos j 
KAUNO KRONIKA. 

— Sausio 5 dien. L- K. Moterų 
Draugija buv. Liaudies namti salėje 
(Ukmergės g. 17 N r- didelis vaka- 
ras 'koilcert'as tos D-jos ūkio mo- 

kyklos naudai. 

I. Koncertinė dalis — dainuos: 
Galaunienė Januškaitė, ir gal. Ole- 
ka- 

Skambius: Naujalis ir Leskevi- 
čiaus simfonijos orkestras. 

II. Gyvus paveikslus parengs 
Sutkus. 

III. Dialiogas: "Poezija ir pro- 
za". Po to bus šokių ir kitų pramo- 
gų- Pradžia 6 vai. v ak., Galas 2 vai. 

.— Susirgus tditro direktoriui J. 
Vaičkui spektakliai pertraukti neriu 
skirtam laikui- 

— Trečiadienį- sausio 7 d., 8 v. 

vak. Vilkolakio rumuos rašytojas 
Tumas Yaišgantas skaitys "Artistų 
originalumai". Kviečiami nariai ir 
svečiai- 

— Butų išnomotojų raštinė (Mai 
ronio g-, 12 Nr. praneša savo 11a- 

rianis, raštinė atdara kasdien nuo 

12'iki 3 d. 

TELŠIAI. 
Spalių mėnesį čia buvo sureng- 

ta Lietjuvos nepriklausomybės 
šventė, kurk>j dalyvavo arti 10 

tūkstančių žmonių minia. Daly- 
vavo iki 200 kariškių, gaisrinin- 
kų draugija, vartotojų draugija, 
vietos dailės ir teatro mėgėjai 
"kanklininkai" su gerb. F. Mile- 
vičium priešaky, "pavasarininkų" 

idraugdja, tarnaičių "Zitiečtų" di- 
ja, moterų katalikių, krikščionių 
darbininkų ir šiaip darbininkų 
grupės, visų mokyklų mokiniai, 
j iškilmes atėjo ir žydų: vietos 
žydų jaunimo draugija ir visos 
vietos žydų mokyklos. Buvo 
pasakyta 12 orakalbų nuo atski- 
rų dalyvautoji! grupių, neskai- 
tant Telšių piliečių kalbų 

•Gražus (oras, saulėta diena 
kelte kėlė visiems dalyvavusiems 
upo. Tarp daugybės vėliavų bu- 
vo matyt anglų ir žydų tautinių 1 

vėliavų. Augutė. 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tarines Tarybes 

Raštinės. 
Posėdis Vasario i": lš praneši- 

mų Taryi-on: 1) Išpildomojo Komi 
teto pirmininkas, p. \ inikaitis, per- 
siunčia telegramą, "kurioje žymi, jo- 
gei Ameri-kc-s valdžios atsinešimas 
linkui Lietuvos nepersimaiuė, ne- 

žiūrint p. Lansingo buvusio laiškų 
pagarsinimo. Taipgi \ alstijos De- 

partmente duota žinoti, jogei atva- 

žiavimui p. Narijausko, Kauno 
Pramonės Banko pasiuntinio. Ame- 
rikos Valdžia nestat.i jdkių kliūčių. 
2) Pakvietimas telegramų į Tary- 
bos valdybą dalyvauti Inter-Racial 
Council Vakarėlyje, Kuris yra ren- 

giamas Prancūzijos ex-premjero p. 
Gemenceau dukteriai, New Yorke, 
priėmimui. 3) Lietuvos Generalio 
Atstovo, p. J. Vileišo pranešimas, 
kuriame pareiškiama, jogei, nežiū- 
rint į p. Lansingo buvusį laiškų pa- 
skelbimą, dalykų stovis neikiek ne- 

persimaino. Lietuvos pripažinimo 
klausimas tebėra aiškus ir svarbus, 
kaip buvo buvęs. 4) Laiškas nuo 

p-nios Turčinovičienės, kuri užreiš- 
kia išnaujo prie Lietuvai ištikimy- 
bės. 5') Ineina nuorašas rezoliucp- 
jos-protesto priešais teikimą pasko- 
los Lenkijai delei josios militari- * 

nių grobimo tikslų ant Lietuvos že- 
mės, išnešto Xe\v Jersey, valstijos 
Lietuvių Tautinės Tarybos Vasa- 
rio 8 d. 5) Pr'anešimas, jogei 4-rių 
Tautų Lygos koncertas, atsibuvęs 
vasario 15 d. Manhattan Opera 
House, visais žvilgsniais yra nusi- 
sekęs, — kaip visų tų tautų žmonių 
susiartinime, taip ir politinės pro- 
pogandos žvilgsniu, bei medžiagi" 
nėmivs išdavomis. 6) Pranešimas iš 
Paterson, X. J., jogei. vietinis kle- 
bonas praJėjo propaganda, kenks- 
mingą -Lietuvos Valstybės Donų 
pardavinėjimui ir Lietuvos Misijos 
darbuotei. 7) Ukrainai rengiasi sa- 

vo neprigulmybės klausimą greitu 
laiku kongresan jvesti. 

Nutarimai: 1) Lietuvos Neprigul 
mybės pripažinimo klausime priim- 
ta tam tikras nutarimas, kuris bus 
veikiai vykinamas. 2) Apkalbėta ir 
priimta nutarimas reikale sušauki- 
mo Amerikos Lietuvių veikėjų ge* 
neralio susivažiavimo. Laikas ir 
programa sutaisyti pavesta komisi- 
jai, kurios dalis šiame susirinkime 
išrinkta, o sekančiame susirinkime, 
plačiau šj klausimų išgvildenus, bus 
galutina komisija nustatyta ir pa- 
skelbta. 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės Ta- 

rybos Sekretorius, 120 Grand St. 
Brooklyu, X. Y. ^ 

Ą 
PAJ IEŠKOJIMAS. 

Stanislovas Kazlauskis pajieško 
sūnaus Stanislovo Kazlausko, gyve- 
nusio 1916 metuose Chieago, 111. 
Rašė, kad tuose metuose apsivedė. 
Prašo io ar pažįstamųjų pranešti 
šiuo antrašu: 

Stanislovas Kazlauskas, 
Rcšketienų dvaras, 

Žarėnų valsčius. 
Telšių apskr. 

Lithuania. 

i Pjesa 3-se Veiksmuose. ]; 
V * 

^ ! ! 

(t'abiiga.j. 

3*as veiksmas, 

Scenoje teismo sale. Salės gale 
už stalo sėdi teisėjas. Salės vi- 

duryie tMtfohiose sėdi publika. Iš 

kairės pusės nū o teisėjo kabina- 
mi uju suole sėdi Levicki ir l'le- 

©aJaitis. 
Teisėj a s. Kapitonas Kon- 

radas Levicki ir Valstybės Kont 
rolės valdininkas Kazys l'lepa- 
laitis yra? 

LevicKi >r Plepalaitis sustoja. : 

Teisėja s. Kapitone Levic- 
j 

ki! Tamsta esi kabinimas už tai. j 
kad praeitis 1919 metais ^ritp- 

I'i/io mėn. 14 dieną laisvės Alė- 
joje ir Gustaičio kavinėje, t. y. 
vicioje vietoje drauge su valdi- 
ninku I'lepalaičiu ir nuo teismo 
pasislėpusiu piliečiu Herojiniu 
Ko/.eckiu, platinote .pramanytus, 
užgaunančius ga$k dalykus apie 
buvusį ministerį Kleckevicių ir 
dabar esantį ministerj Kojanskį. 
lbitk pirmasis pasisavinę.4? Valsty- 
bės Utrio !2-ka tūkstančių auksi- 
nu. o antrasis paėmęs kyšio 60 

tūkstančių iŠ Lakštiiigaliuko ir 
K<>.—Ar .prisipažjsti nusikaltęs, j 

Levickis. Neprisipažįstu. 

T e i s ė j a s. Kuo gi, tamsta, 
gali pasiteisinti? 

L e v i c k i. Perkovskio kavi- 
nėje girdėjau kalbant apie val- 
dininkų vagystes. Gi apie Klcc- 
kevicių ir apie ponį ministerj 
'Kojanatiskj aš jokių paskalų nepla 
tinau. Laisvės Alėjoj ir (justai- 
ėio kavinėj aš nieko nesm sakęs... 
Viską kalbėjo Kožecki. 

Teisėjas. iPašaukti liudinin- 
Levicki. Nieko. 
T e i s ė j a s. Prašome sėstis. 
Levicki sėdasi. 
T e i s ė j a s. Valsty Vent- 

rolės valdininkas Plepalams! Ta 
msta esi kaltinamas už tai, kad... 
f viskas kaip Levickiui) 
ar prisipažįsti nusikaltęs? 

P1 e Į) e 1 a i t/i (šiiirkšėda- 
inas). Prisipažįstu... 

T e i s ė j a s. Pašaukti lidinin-.1 
uis! 

{eina Šiaudadiušis ir Kįskunas. 
Teisėjas. Liudininkas ^iau- 

dadušis. 
S i a ud a d u š i s. Aš 
Teisėjas. Ką tamsta šioje 

byloje gali pasakyti. 
Š i a u d a d u š i s. Mat aš nie- 

Įko nežinant1, aššš nieko tieatme- 
'nu. 

j Teisėjas. Tai tamsta nie- 
ko neatmeni? 

Š i a. u (Tad u š i s. Xnnieko... 
nnebeatmenu. 

| Teisėja s. i'rašau sėstis, (j 
ikiskiiną\ Liudininkas Kiškunas! 
Ką tamsta šioje byloje gali pasa- 
kyti ? 

Riškunas. Praeitą žiemą at. 
simenu kaip šiandien, gruodžio 
14 dieną atvykau iš fronto i Kati 
ną ir Laisvės Alėjoje pasitikau 
iš kariuomenės pažįstamus kari- 
ninkus Šia ud aditei r Levickį su , 

kuriais drauge buvo kažin koks, 
man nepažįstamas, Kožcckis. 
Man pasiklausus kas girdėti, Le- 
vickis ėmė pasakoti, kaip valdi- 
ninkai Kaune baisiai vagia vals- 
tybės turtą, kaip kyšius imą. 
Tuomet aš primygtinai klausiau, 
koks valdininkas ir kiek yra pa- 
vogęs, tad Levickis su Kožec- 
kiu man ir pasakė, kad Kleckevi- 
čius ipavogęs valstybės pinigų 12 

tūkstančių, o Kojanauskis pa- 
ėmęs kyšio (v tūkstančių iš Lakš 
tingaliuko ir l\o. Mums 'bekal- 
bant priėjo valdininkas Plepalai- 
iis, kurs matyt buvo Kožeckio 
pažįstamas, ir .patvirtino, ką Le- 
vickis u Ivožcckiai' apie Klcckc- 
vicių ir Kojanauskį buvo pasa- 
kę. Paskui visi nėjome j Gus- 
taičio kavinę, kur buvo daugiau 
iš fronto atvykusių pažįstamų, ir į 
nepažįstamų karininkų. Cia Le- 

vickį,Kožec'4 ir Plepalaitis dau- 
giausia kalbėjo apie valdininkų 
vagystes, o apie Kleckevičių ir 

Kojanauskį papasakojo tą ipat, ką 
ir mari buvo kalbėję. 

'L' e i s č j a s. Kaltinamieji Le- 
I .icki ir Plepalaitis ką j liudinin- 
ku parodymus turite pasakyti? 

Plepalaitis. Nieko.. 
L e v i c k i (tyli ir šluosto no- 

sine prakaitą). 
Teisėjas išeina [ kabinetą. 
L c v icki (į Plepalaitį Kam 

prisipažinai? Reikėjo visą kal- 
ti; suversti ant Kožeckio. Jo vis-, 
tiek nepagaus. 
.Plepalaitis. (Mėgina ka- 

žin ką sakyti, paskui susilaiko, 
nosine trina ak;- ir šluosto nosjV 

Teisėjas išeina iš kabineto. \ i- 
si sustoja. 

T c i s ė j' a\ s (skaito sp.rei: li- 
iną) 19JO metais Birželio 

Kapitoną Levickį, Konradą ir 
vald ninką Plepalaitį. Kazį pripa- 
žinti nusikaltusiais už garbės až- 

|gavin:ą ir einant Baudž. 1'rK. 
XXXX str. ir Baudž. Stat. YYY 

įstr. str. skirti bausmės Konradui 
S Levickui 3 mėn. paprasto kalėji- 
mo, Kaziui ĮMopalaiėiui 1 y, mėn. 

paprasto kalėjimo. Sprendimą pa 
skelbti laikraščiuose. 

(Uždanga) 
Salėje didžiausias ranku ploji- 

mas, riksjliai bravo-bis. Ploji- 
mams aprinuis .girdėti 'pastebėji- 
mas: "Trečias veiksmas — tai 
tusėias .prasimanymas: jokio teis 
mo lenkams už j u šunybes ne- 

buvo ir nebus". Bus, bus, bus... 
rėkia iš teatro einanti milijoni- 
nę publika. 

Partizanas Uosis. 
8—r.—jo m. ("Lietuva"). 



Šeimyniški Reikalai. 
K&ri's siuugioi šeimynai- 

Kad ir kaip karės šalininkai gir- 
tu kary, mes vi.si žinome, o jei kas 
dar nežinojo, tai tlabar po šitos di- 
džiosios karės pamatė, kad kare 
atneša š,Minis, šeimynoms 'r pa\L*- 
nianis žmonėms, baisius nuostolius 

medžiaginiais ir kitais turtais ir 

brangiomis žmonių gyvastimis. 
Ji išnaikina miestus, kaimus; su- 

griauja pramones, įžleidžia laukus 

dirvonais pripildo šalis besveika- 
čiais ir užtraukia ant šalies vargą 
ir badij, kur alkis, šaltis ir baisiau- 
sios ligos varo be laiko nelaimin- 

gus žmonės į ka^/ns šimtais ir tūks- 
tančiais. 

L»e to ateinančioji po karės gent- 
kartė buva silpnesnė netik kunu, 
bet ir protu. Trukumas, r^urdrs 
kurį karė pagimdo, nelik atneša sa- 

vo nelaimes to laiko žmonėms, bet ir 

žmonijos progresą sulaiko ilgri.i 
laikui, žmonės il£«i turi stenėti i>o 
kares skolų naftomis iki nuo jų pa- 

siliitosuoja. Ta laimė mažos m«i/.ir 

mos žmonių, kuriuos karė pralobi- 
na ir tos iškariautos naujos rirkos, 
kurios sukeikia patogumus vienos 

^alie.-- žmdnems su ntio4kaudu k;os- 
Tokiu Inuiu negali at?ivesti visų tų 
baisių nelaimų, kurias karė pagim- 
do ne trk jos poliestiems žmonėms, 
bet ir visiems kitiems ir jų laiko 

pažangai. 
Tas jau žinomas. Bet gal ne visi 

žino, krtd karė užduoda dideli smū- 

gį ric '»k žmonėms, bet »r jų įstai- 
goms. 

Viena tokių jsfaigų. kurią ypatin 
gai šita paskutinė kar^ palietė, yra 

šeimyna, kaipo įstaigos tapo baisiai 
paliesta Šitos karės medžiaginiai if 
dvasiniai- 

Medžiaginiai ir dvasiniai nuken- 
tėjo net ir tos šeimynos Karaujan- 
čių šalin, knrios visai nedalyvavo 
karėj. Kaip žinome iš atsitikimų pa- 
čioj Lietuvoj, rusams pradėjus 
trauktis nuo vokiečių, su jais turė- 
jo eiti sykiu ir lietuvių šeimynos. 
Bcsidattigindamos Rusijos giluiųon, 
daugumas tėvu paklaidino savo vai- 

kus, ar vaikai paklaidino savo tė-1 
vus ir jpaskui visi šeimynos.nariai, 
lygi'-ii vargo ir kankinosi dėlto. Kiek 
čia šitoj suirutėj nelaimingų nek.l- 
tų sielų krito, aukomis ne tik hado 
ir šalčio, o ir pasileidusio gašlumo- 
Atėmimas nekaltybės mergelei vir- 

to paprastu dalyku net pačioj Lie- 

tuvoj, kur tokie <lahkai pirma ka- 
rės buvo retu daiktu. Franci joj 
mažne kiekvieni namai virto paleis- 
tuvystės namais. Ten tas virto to- 

kiu natūraliu dalyku, žad mergino- 
tėvai patys klausdavo, ar, užėjęs 
pas juos j namus, kareivis, nenori 
eiti su jų (lukteria ant viršaus. 

Pačioj 'Vokietijoj, žuvus daugy- 
bei vyrų karėje, valdžioms jmrupo, 
kad moterys likusios be vyro, nepa- 
siliktu bergždžios varė raštu ir v.o-1 

(Ižiu agitaciją, kad vyrai išeidami j 
karv pasirūpintų palikti vieną, dvi 

ar ir daugiau moterų savo vaikų nio 

trnoms' Tas pasielgimas, kuris pir- 
tim to skaityta šeimynos ardymu, 
dabar steiga tapo pripažinta — ne 

tik valdžios, bet ir pačios katalikų 
bažnyčios — natūraliu dalyku. Se- 

nieji .prižadai: imu tave ir einu už 

tavęs, iki numirsiu, kurie su tokiu 
uolumu buvo saugojinii kaip kokie 
sakramentai taip tų, kurie juos da- 

vė, taip tų, kurie dabojo jų išpildy- 
mo, dabar virto tuščias žodžiais. 

Moteryste nustojo savo šventumo ir 

su ja draugo iširo šeimyna. Vyras 
liko įrankiu šalies ar valdžios rei- 
kalams ginti, o moteris, palikta mo- 

tina, buvo kareivių gimdytoja ir 

augintoja- Karės reikalai atskyrė 
vyrą nuo pačios ir šeimynos. 

Tiesa, šitas •perskyrimas vyro su 

pačia dažnai buvo tik laikinas. Dau 

gumas kareiviu, kad ir nesveikų, 1 

sugrįžo gyvais pas pačias ir vaikui 1 
ir jie vėl galėjo atkurti šeimynos | 
židinį. Bet ir a tkf.ru s jį, jis jau ne- j 
gali tuo, kuo buvo kadaise. Pirma 

vyras buvo vyru vienas pačios, da- 
bar jis yra vyru dviejų, trijų \ ie*i- 

patybės principo, kuris buvo skai- 
tomas augščiausiu lyčių sugyveni- 
mo idealu, jau nėra daugiau. 

Tiesa, praėjus karei, priaugus 
skaitliui vvru atsakančiam moterų 

1 skaitliui ta pati valdžia ir ta pati 
bažnyčia atvers vėl seną lapą pasa- 

kys, kati nuo 'dabar tonatis vel vien- 

patybė turi buti madoj kaip ji buvo 
kadaise ir ji bus- Bet vaMžios ir : 

bažnyčios prisakymų nevisuomet 
žmonės klauso. Ten, kur nėra pri- 
sakymams ekonominio pamato, pri- 
ojliymai netik perprastai nuleidžia- 
ma pro ausis, bet wir dažnai jie 

1 

peržengiama — atvirai. Sakysime ! 

Vokietijos valdžia ir bažnyčia pra- s 

dėjr vėl vienpatybės idealą skelbti, 1 

kuriuo jos galėtų pritraukti vyrus, 
ar moteris prie jo? Pinniaus pati 
moteris daugiau troško namu šei- 

mynos, nes tik ten ir buvo visa jos 
ekonominė laisvė. Dabar, kada val- 
džia, paėmus iš moterų v-yrus, jas 
pačias suvarė j dirbtuves, ten mote- 
rų ekonominė laisvė padidėjo ir da- 
bar kitos nei su py'jgu :ie Įviliosi 
atgal prie puodų ir namų. 

Taięi šičia karė, tai balsioji karė, 
kad ir padarė gerą moters padėji- 
mui, bet jį, atidarydama fabrikus 

moterims, labai tuomi pakenkė na- 

mų ir gal pačios šeimynos reika- 
lams. 

Ar tas ekonominis moters paliuo- 
sįvimas varys toliaus karės pradėtą 
ardymą šeimynos, sunku išanl.sto 
pasakyti. 

Juozas• 

Darbininkų 
| Baras, f 

lieveik 25 nuoš. dirbtuvių darbi- 

ninkų Indijoje yra moterys. 

\ asilų pramonėj, YVashingtono 
Valstijoje dinba daugiau kaip 25,ooo 
žmonių. 

Moterys pad'aro daugiau kaip 36 
nuo*. viso skaitliams čeverykų dar- 

bininkų Massachusettse. 

Anglijoje darbininkų unijų skait- 
lys padaro bevc.k tris kelvirtrlalitii 
,'kso gyventojų skaitiiaus. 

Ispanijoje yra beveik 500 unijų, 
airių smcletiinis sk'aitlius narių sic- 
<ia 1,000,000. 

Kiekvienam bedarbiui Berline, 
Vokietijoje, valdžia įmoka i>o $2. j 
lieiią. 

Laivu dirbtuvės Su v. Valstijose 
aji>kričro mėnesyj (pastate 143 lai- 

;us. 
* *»» ■» it. t 

Daugiausia mokestis garvežių ma 

iinistams Dotu ingos republikoj yia 
54 Į dieną; mažiausia.- $2.5o i dic- 

Kara.liškasis arsenalas Vi'ool 
viche. kuris yra didžiausiu An 

^li joje. galima perdirbti j 
^elžkelių centrą užpildymui 
)asaulinės garvežių stokas. 

PIGIAUSIA IR GERIAUSIA 

Lietuvos Amerikos Pramones Bendrove 
Naujas šios Bendrovės skyrius pradėjo smarkią akciją. 
Siunčiama pinigai, parduodama laivakortės, išgaunama 

pašportai, etc. 

DABARTINIS PINIGU KURSAS SU PASIUNTIMU 
fOKSAI: 

100 markių arba auksinų $2-50 
200 " " " 4 50 
300 " " " 6.50 
400 " " " 8.50 
500 " " " 10.50 
1000 " " " 20.50 
2000 " " " 4000 
300* " " " * 

60.00 
4000 " " 80.00 
5000 " " " 100.00 
10,000 " " " 200.00 

t 

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, parašykite aiškiai pil- 
!ną vardą, pravardę ir adresą to, kuris pinigus siunčia; taipgi 
vadą, pavardę ir pilną adresą to, kas turi pinigus gauti Lietuvoj; 
Pažymėkite kiek markių arba auksinų siunčiate. Išpirkite mo- 

ney orderį, arba čeki, vardu Bendrovės, sumoj, pagal čion nu- 

rodytas kainas dolariais ir siųskite šiuo adresu: 

Lietuvos Amerikos! Pramones Bendrove A, 

(Foreįgn Exchange Dep't). 
456 GRAND STREET. BROOKLYN, N. Y. 

i iS GYVENIMO LIETyViy flHERIIiOJE-1 
RA-CINE, W1S. 

j Mes, Rucino lietuviai nuo su- 

darymo Liet. Laisvės Paskolos 

[Bonų stoties iki šiolei savo vei- 
kimo negarsinome visuomenei, 
bet dabar pradėjome darbą, pra- 
dedame ir darbo vaisius rodyti. 

Gruod'žio 30 d., 1919 m. bu- 
vo pirmutinis susirinkimas suda- 
rimui stoties. Dalyvavo 8 drau- 

gijos iš kurių/ sudaryta stotis 

pardavinėjimui .Bonų. Išrinkta 
stoties valdyba iš ši ypatų: 

Pir. — Antanas Yal'čiukas, 
sekr. — Martynas Kasparaitis, 
lž'd. Juozapas Lazdauskas. Nu- 
tarta: 1) Kad išrinkta valdyba 
surastų vietą laikymui susirin- 

kimų; 2) Kad kviesti visas drau 

gijas ibefrkuopas, kurios dar ne- 

prisiuntė atstovų. Kvietimui 

draugysčių paskirta komisija: P. 

Juška, P. Karaliūnas; 3) Kad 

pranešti Liet. ,;m. Misijai musų 
sudarytą stotį, valdybą ir rei- 
kalauti reikalingų informacijų, 
kaip tai ženklelių ir kvitų kny- 

| gelių. 
Antram susirinkime, sausio g 

d. paaiškėjo, kad iš Centro gauta 
ženklelių ir kvitų knygučių. 

Atsiuntė atstovus T. M. D. 
121 kuopa ir L. G. D. 15 sky- 
rius. Atstovų skaičius padidė- 
jo keturiais. Išklausius rapor- 
tus paaiškėjo, kad susi r. vieta 

gauta Liet. Šv. Kaz. parap. sve- 

tainėje. Lietuvos Brolių ir Se- 

serų dr-tė atsisakė dalyvauti par 
davinėjime Bonų. 

Nutarta: 1) Kad daiu^laus 
kviesli 1 draugijoms nesiuntinėti; 
kurios norės, tos ptsiųs atstovus 

ir prrsidės prie -bendro darbo. 

2) Kad .Bonų nepradėti pardavi- 
nėti, kol iždininkas ne»žsistatys 
kaucijos. Iždininko kaucija turi 
būti sumoj $5,000.00. 3) Kad su- 

sirinkimus -laikyti sykį į savaitę, 
pirmadienio Vakarais. 

Trečias susirinkimas buvo lai- 
koma* sausio 26 d. Šiame su- 

sirinkime plačiai apkalbėta kas- 
1 i ilk prisirengimo pardavinėjime 
Bonų ir užrekordiuoti, kad ir Ra- 
cino lietuviai lauks atvykstan- 
čios Misijos. Kalbėta apie pe- 
s esmingesnį Bonų pardavinėji- 
mu. Atrasta, kad įprisieis susi- 
durti su priešais (parduodant Bo 
nus. Daryta planai, kaip kliūtis 

(prašalinti. 
Nutarta, kad išnešti protesto 

balsai .prieš neištikmas lietu- 
viškas organizacijas, kurios ne- 

gana, kad nepritaria pardavinėji 
iniui tBo/ų, bet stato kliūtis: "Pro 

t sto Balsas" ; i.rskaitytas lietu- 
vių kalboj ir priimtas su išlyga, 
kad butų išverstas j Anglų kai b į 
ir patalpintas vietos anglų laik- 
raščivose. 

Ketvirtas susirinkimas atsibu- 
vo vasario '-2 d. Stiii šiuom' susi- 
rinkimu pradėtas patsai darbas, 
pardavinėti Bonus. Tuojaus iš- 
rinkta keturios poros pardavinė- 
tojų ir miestas padalintas j da- 

Jis; kiekvienai porai po dalį. 
Pardavinėtojai 'išrinkti iš šių 

ypatų į miesto dalis: pirma da- 
lis nuo State gatvės vi?s žiemių 
pusė; pardavinėtoj? is, Rafolas 
Karpavičius ir Jonas Tauškela. 

Antra žiemių pusė nuo State 
gatvės iki 6-tos gatvės — par- 
davinėtojais, Antanas Valėiukas 
ir Pranas Andrijauskas. 

Pirma dalis miesto pietų pu- 
sė nuo 6-tos gatvės iki 14-tai, 
pardavinėtojais, Antanas Gudžiu 
nas ir Martynas Kasparaitis. 

'Antra dalis pietų nuo 14-tos 
iki "Case" dirbtuvės pardavinė- 
te jais Bonų Jup/as Ugeu^kas ir 
Povilas Sinkus. Visi Racino lie- 
tuviai atkreipkime atydą į augš- 
čiau minėtus .pardavinėtojus; jie 
lankysis, brolau ir sesute, pi^ jū- 
sų stubas vakarais. Atsilankius 
pardavinėtojams priimkite juos,; 
nes tai Lietuvos darbininkai ir 
pirkite kiekvienas Lietuvos Bo- 
nų. Jeigu pardavėjas paprašys 

(varde Lietuvos, kad pirktum už 
šimtinę, pirk, brolau, wž du, tuo- 
rfiėt ti'- (pardavėju užganėdinsi 

i ir pats jausiesi atlikęs lietuvio 
pareigas. Apart au'gščiaiu* minė- 
tu pardavėjų visada galima noriu 
čiam pirkti Bonų kreiptis prie 
Juozapo Lazcfrausko, 815 Park 
A ve. 

Lietuvių parapijinėj svetainėj, 
valandos nuo 9:00 ryt. iki 10:30 
vai. vak. ikiekvieną dieną ir 
šventadieniais po pamaldų. 

Pradžia gera jau padaryta. Per 
vieną vakarą išipirkta netoli 
$2,000 Bonų. 

Pirko Bonus šitie geri tėvynės 
mylėtojai. 

Petras Narušis $200. 
Juozaipas Lazdauskas .. $100. 
Tadas Rauplis $100. 
Edvardas 'Karaliūnas .. $100. 
Donacas Jackevičius $100 
Tadas Ramanauskas $100 
•Antanas A. Gudžiunas .. $100 
Martynas Kasparaitis .. $100 
Casemer Radavich* $100 
(Antanas Darkintis $100 

Antanas Bukšnis : $100, 
Antanas Gudžiunas $50 
Pranas Andrijauskas $50 
Who is Next? 

Mus broliai už jūrių paėmę 
kardą į rankas grumdamiesi su 

Lietuvos priešais sako: 

f>Kelkim kardą į padanges už 

tėvynę savo brangią. Už Lietu- 
vą už tėvynę duodam šauti $av' 
krutinę !. Argi mes jų neremsi- 
me? 

Jie duoda gyvastį, omes tn> 
rime juos nors remti perkant 
Lietuvos Bonus. Nesakykime, 
lcad aš dar .palauksiu, dabar ne- 

tpirksiu. Ne! atidėliojimo nėra; 
pirkime šiandien, nes priešas ne- 

turi .pasigailėjimo. Žudo mus 

'brolius liedamas jų nekaltą krau 
ją. Duokime, mes, amerikiečiai 
nors dolarių, tegul mus r.olaris 
nupirks užtektinai inusų karei- 
viams kulkų, kad turėtų sui kuom 
nuo prieš' intis. Jeigu dabar ne 

pirksime Lk.uvos Bonų, tai per 
amžius priversti busime pirkti 
kjtų, svetimų Bonus, o gal dar 
savo priešų. 

Draugijos bei kuopos, kurios 
sudaro stotį: 

1. A. L. T. S. 35 kp. 
2. T. &jl. D. 121 kp. 
3. L. G. D. 15 skyrius. 
4. S. L. A. 100 kp. 
5. S. P. M. R. M. M. dr-stė. 
*3. Liet. S. Kaz. Parapija- 
7. Šv. Kaz. Paš. Dr-tė. 
8. S. L. R. K. A. 67 kp. 
9. S. J. D. S. 63 kp. 
10. Tautos Fondo 79 skyrius. 
Stoties nariai: 1. J. Pilipavi- 

čius, M. Kasparatis; 2. J. Tauš- 
kela, A. Darkintas 3. P. Sinkus, 
J. Bakutis; 4. J. Banaitis, F. An- 
drijauskas ; 5. Agota Zigmanskai- 
tė; 6. V. Melčius, B. Talcviokis, 
7. A. Gudžiunas, A. Valčiukas; 
8. J. Ugenskas, R. Karpavičius; 
9. P. Karaliūnas, J. Lazlauskas, 
10. P. Juška, D. Jackevičius. 

M. Kasparaitis, Stoties sekret. 
1204 B loff, A ve. 

Prie visokių laikraščių Suv- 
Valstijose dirba daugiau kaip 
90,000 moterų. 

PIRK PIRK PIRK' 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma I *li II II ■ M 
* 

■ ■■ I 

Demokratiška Respublika 
J 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai i Lietuvos Misi jį prisupdami pinigus: 

257 VVEST 71 st STREET NEW YORK CITY 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TA( YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 

LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
NEPERSKAITYS VISĄ. 

KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARĘ, 
SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 
KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST., 

CHICAGO, ILL. 

KAINA TIKTAI $1.00 
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"BTRUTĖS' KONCERTAS— 
DAILĖS "OAZAS 

Suvieiv '5j<s Amerikos <1 id- 
miesau gyvenimas, — kuris pa- 
daro jn< >«<e gyvenančius-dirban- 
čius žmones savo rūšies maši- 
nomis, arba, paprastai išsireiš- 
kiant, žmonėmis be prakilnių 
jaiumvi ir siekiu, — laiks mio 

laiko yra .paįvairinamas ir nu- 

šviečiamas tyrosios dailės pro- 
švaistomis arba jos veikme, su- 

teikiant aprubežiuotam bureliui 
dvasinės sveikatos sudrutinimą. 
Nors trumpai valandėlei tas bū- 
relis dailės glolboje prasJblaivo, 
atbunda ir pradedu jausti pasau- 
lio gražumą, įvairumą, gilumą...; 

Tą vietą, kur miestiečiu bu- j 
relis suranda dvasinį pasitenkini-! 
ma ir atsigavimą^ galima prily- j 
ginti įprie gražaus oa/.o plačiuo- j 
se tyruose. — Nuvargusiu pake-j 
leivių būrys, patekęs ant tokio 
oazo, nudžiunga ir atbunda sie- 

loje. Jie pasistiprina gardžiu 
šaltinio vandeniu, jie gėrėjasi 
gražiais augmenimis, jie kvėpuo- 
ja aromatiniu oru... 

Tokiu gaivinančiu-*vžkerėjan- 
citi oazu, — nors trumpam lai- 
kui, — del Chicagos lietuvių va- 

sario 22 d. buvo Bohemian Ame- 
rican Hali, kur tuom gaivinan- 
čiu šaltiniu ir tais gražiais aug- 
menimis buvo ''Birutės" choras 
— su savo garbingu vadovu 

komp. Stasiu Šimkum priešakyje 
—ir visa eilė stambiu daininin- 
kių ir dainininkų. 

).irute yra gerai žinoma sa- 

vo augštu išsivystymu vokalio ir 

sceninio meno srityje netik Chi- 

ca-goje, bet ir, abelnai, visoje pla 
čioje Amerikoje, — taigi ir jos 
surengti koncertai ir'lošimai at- 

sižymi ypatingu gražumu. —šis 

koncertas, buvo be abejonės, vie- 
nas gražiausių. — Tik gaila, kad 

■j šitą dailės oazą, sulyginant, 
mažai pateko chicagiečių. —Jie 
pasuko kitur, kur nujautė trukš- 

mą ir paprastą pasitenkinimą, — 

jie pasidavė reklamoms ir. ... 
"savotiškai'' agitacijai. 

"Birutes" choras, kaip visados, j 
labai gražiai sudainavo visą eilę j 
įvairių dainų.— 

Kaslink atskirų dainininkių ir. 
dainininkų — tai jie, galima sa- 

kyti, visi sumaniai atliko savo, 
užduotį, nors, gal, alkanas krr j 
tikas daug galėtų pasakyti ir. 

"žiaurių" žodelių... 
St. Šimkus ir A. Pocius ste-1 

ibetinab gražiai paskambino 
Scbuberto simfoniją ir overturą' 
"Rosamunda".—Komp. St. Ši m-1 
kus taipgi vienas labai gražiai 
paskambino tulą dalykėli.—Kiek 

tame visame artistiškumo, kiek 
mu/ikalio gilumo ir gražumo ! 

Marijona Rakauskaitė — ji (lai 
navo keletą dainų,—l>sa, smar- 

k'rii. išdidžiai, bet vis su berei- 
kalinga šypsą, kuri apibudina 
"ją k'aipo "savotišką" artistę—daini 
Įlinkę. — Ar ji dainuoja liūde- 
sio ir jausmu bangavimo dainą, 
ar linksmą ir džiuginančią — 

jos lupas ir veidą padengia vis 
ta pati švpsa, vis matosi ta pati 
•..mirką. — Tai. taip sakant, ame- 

rikoniško »tipo dainininkė, kuri 
remiasi ant 'balso didumo ir tech 
niško jo vystymo. Jeigu ji 
.prie savo dainayimo prijungtų 
jausmingumą ir tam atsakantį už 

silaikymą, tai ji, be abejonės, 
taptoj "pirmo didumo'' žvaigžde 
lietuviu scenoje. 

Jei Marijoną Rakauskaitę skai 
tyti amerikoniško tipo dainininke, 
tai Oną Pocienę galima skaityti 
vokiško tipo dainininke, t. y. iš- 

reiškėja jausmų ir minties. 
Ona Pocienė dainuoja ir vien- 

kart pergyvena tą. kas slepiasi 
dainos žodžiuose. Todėl jos 
dainavimas ya toks malonus. 
toks liuliuojai Tis-glamonėjantis, 
tok* natūrali ška? ir jausmus su- 

keliantis. Tai pirmaeilė lietu- 
viškos scenos veidelytė, kuri tik- 
rai artistiškai ir su pilna gracija 
perstat'o publikai visoje savo gro 

žėje ir gilume j v ai r tos rūšies ir 

{vairaus turinio dainas. — 

Šiame koncerte Ona Pocienė 
sudainavo: "Ne margi sakalė- 
liai" (Talat-TCelpšos) "Chanson 
Proveneeale", 'porą liaudies dai- 
nų ir "Pamylėjau vakar." 

Labai gaila, T:ad Karolis Sar- 
r>alius — delei '"betvarkės" gerk- 
lėje — negalėjo sudainuoti jam pa- 
skirtų dainų. Vienoje dainoje 
jis pasirodė — ir. ištiesų, buvo 
kuom pasigėrėti. — Koks ma- 

lonus ir švelnus jo balsas! Jis 
irgi dainuoja ir kartu atjaučia 
tą, ką dainuoja. 

•Koncerto «nrogramo išpildyme; 
dalyvavo taipgi M. Janušauskie- 
nė, Ona Rudauskaitė, S. Staniuliutė 
ir Pranas Jakutis.... 

Šitas "iBrutės" koncertas, — 

jeigiut ir nenusisekė "dolariniu" 
žvilgsniu, — pilnai nusisekė mu- 

zikaliu ir dailės žvilgsniu, ka^ 
turi suteikti garbę ir patenkini- 
mą gerb. konup. St. Rimkui "Bi- 
rutės" chorui ir visoms daininin- 
kėms ir dainininkams. — Tai 
buvo turtingas turiniu ir visais 

žvilgsniais gražus koncertas, ku- 
riame buvo perstatyta muzikos 
ir dainos iškilmingumas, kombi- 
nuotu tonų galybė ir juose už- 

slėpti jausmai.... Vyturys. 

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

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akių, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvo* ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbu mes patariame vartoti sekančias /gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosj su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto vandeniojeigu kartais jaustumei šaltj 
arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai nepr<tsiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktar?. ir laikykis prieš tą jsakymę: 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 Grippe Tablets 30 centų ir 2 taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 cen* taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 

W. F. SEVERĄ CO, CEDAR RAPIDS, IOWA. 

I^IF3JBRTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Bondsug pilna parašytąja f* m g a 

verte. Ir Laisvės Bondans pilna pinigine verte. V A'bn 
Atneškite įrha atsiųskite į f r c a a 

Atdara kasdien nuo 9—6 ^ACivrU-IM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENUE 
Ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ,r wJQd' 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT OTRU. LENTTJ, REMtI IR 3T00AMS POPIERIO 

Specialiai: Maieva raaievojimul stubų iš vidaus, po $] 50 už ealiona 

CARR BROS. WRECKING CO. 
8003—3009 SO. HALSTED STltEET CHICAC-^ ILL 

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA. 

Atvykus Lietuvos Pasiuntinfams 
Chicagon, pasikolos darbas tarp vie- 
tos lietuviu tapo žymiai pastūmė- 
tas pinnvn. Intemptomis jėgomis 
k< lonijos dirbą, ienktyniit*>jri, kad 

įtuomi iparo<lyti dosnumą savo Mo- 

j tinai Lietuvai, o sykiu huti Jos my- 
limais sūnumis ir dukterimis, ger- 
biant lietuvio vardą savo širdyse. 
Juk kitaip ir buti negali. 

Gražus pasidarbavimas, davė gra- 
žius vaisius. Vien bėgyje savaitės 
laiko likosi išparduota j 145 tūks- 
tančius L. P. Bonu. Pi et gal kam 
puola Į galvą, kad jau tuomi ir pa- 
sibaigs? Taip mintijantis didei ap- 
siriktų. Čia tik pradžia, tik pama- 
tas. Ir nenuostabu bus. jei pasta- 
tymui šio namo, galutinam paskolos 
darbui, sienmedžių — dolarių skai- 
čius; viršis išskalaujamą kvotą". 

Kas nežino chicagiečių lietuviu?! 
Jie visur tautos darbams nesigaili 

jaukų. Iiet juk čia jau ne auka. o 

tik paskol'a nešanti gražius nuošim- 
I eitis. 

l'žtat mes, cbieagiečiai ir pas i s* 

tengkime, kad paskirtu laiku su 

perdėliu savo pareigas išpildytume. 
Netik ką pamatą ir sienas past'aty- 
tume, bet ir stogą tam sa»-o darbui 
1:'dėkime. 

Artinasi jau pavasaris. Saulutė 
kas kart pradės but šiltesnė: pasil- 
siui pavėsis būtinai bus reikalin- 
gas. O kur mes rasime tinkama pa- 
v'sj, jei namą. naD.sime b-; stogo" 
Tad visi. kol vėsus vėjelis dvelkia 
aplinkui mūsų, koi nereik.i'aujamc 
slėptis nuo saulės — Lietuvos akių, 
statykime namą ir uždengkime gra* 
žų stogą, po kuriuom bus miela gy- 
venti. A. R. 

ATSIŠAUKIMAS Į LIETU- 
VIUS RISTIKUS. 

Ypač sunkaus svarumo; kaip J Juo7.. Goštaut ir Stanly Rodžius, ( 
vis išvadinėjo Juozą Bancevičų iri 
todėl, Kad Juo/.. Vancevičius ne-j 
galėjo eiti ristis, nes nuo gruo-j 
džio mėnesio jam besiritant su I 
John Freeberg švento Jurgio pa-i 
rap.jos svetainėje; Juozas Goš-! 
tautas, pasinaudodama?, šia pro- 
ga. negalėjimu Bancevičiaus ei- 
ti ristis, ant kiekvienu ristvnių ir 
šiaip laikraščiuose išvadinėjo 
-Bancevičių, kad jis eitų ristis su 

,juo, gerai žinodamas, kad jis ne- 

gali kol nepasveiks. Dabar Juoz. 
į Bancevičiiiis siek-tiek pasitaisė ir 
jaučiasi sveiku. Dąbar jisai yra 
pilnai pasirengęs e'ti imtis su 

Juozu Goštautu arba Stanley 
Rodžiu bile laiku ir bile vietoj 
del Ii. tuviu čempionato. Šioje 
šalvie yra daug lietuvių ristikų, 
kurie kart kartėmis išvadinėjo 
Vancevičių ristis, bet kuomet 
Bancevičius ant to sutikdavo, ir 
jau reikėdavo sudėti pinigus, 
tuomet jie atsisakydavo. Dabar, 
kad parodžius publikai, kuris iš 

[lietuvių Suvienytoje Valstijose 
yra geresnis ristikas. Bancevičius 

.apsiima ristis 'bile su vienu už 
,įžangą; pergalėtojas pasiims vis- 
ką. Dabar čia negali būti jokio 
pasiteisinimo, del tų, kurie nori 
gauti lietuviško čampiono titulą. 

Otto Prapotnick, manager of 
Joe. Bancevic, 3840 S. Kedzie 
Ave. Chicago,' 111. 
Telepbone McKinley 5022. 

SVARBUS PRANESTMAS 
SUSIV; AM. LIETUVIŲ 

KREIVIAMS. 

Berbiami Ka eiviai ir Rėmėjai! 
Jau praėjo suvirs savaitė laiko, 
kaip pas mus atsilankė Gerb. Lie-. 
tuvcs Atstovai, ir jau turėjime 
progą priimti j savo kolnijas ir 

išgirsti daug ką apie Tėvynę. 
Bet visgi dar nesam išgirdę to, 
ko mes per taip ilgą laiką laiukė- 

,me. Taigi štai ateina ir musų 
■ diena, kur tikiuosi išgirsim visas 

reikalingas žįnes ko Tėvynė Lie- 
tuva reikalauja nuo mušu. Taigi 
visi kaip vienas S. A. L. Karei- 
viai pribukit seredoj, vasario 25 
d., 8 vai. vak., i Mark YVUįte 
Sqųare svetainę ant 29-tos ir 
Halsted gatvių. Ant šio susirin- 
kimo turėsim gerb. Majorą P. 
Žadeikį vien del musų reikalų ir 

(,tik kareiviai prigulintį prie S. A. 

T.. K. bus inlerdžiahii J svetainę. 
Butų (patartina lietuviams ka- 

reiviams ir nekareiviams mylin- 
tiems Tėvynę ir jos "Nf ̂ riklauso- 
'bvbę stoti j S. A. L. K.'eiles. 

J. J. Zamkus, S A. L. K. Rast. 

Lietuvos Misija šiandien kal- 
bės Melrosc Park, 111. 

DIDELIS MASS-MITINGAS, 
įvyks vasario 25 ^.. 7 vai. vaka- 

re, J. Traukaus svet., 8428 Vincentas 
ave. Sis susirinkimas yra šaukia- 
mas penkių oragnizavijų .komitetu, 
tikslu, sutverti Lietuvos l.a'isvės 

Paskolos Komitetą. Meldžiame vi- 

sus kuoskaitlingiausiai atsil'ankyti. 
J ilk tai svarbiausia valanda. Kito- 
se kolonijose jau senai sudaryti sto 

čių komitetai ir jų pasidarbavimo 
vaisiai skaitoma tūkstančiais dol.r 
rių. Tad-gi vyrai ir moterys! Ne- 
pasiduokime kitiems. Stokime dar- 
ban, o vaisiai bus gausus. 

Komitetas. 

Birutiečiai Tėmykit. 
"Brutės" šaukiamas extra pu v 

metinis susirinkimas j vyk s vasario 
24 d., 8 vai. vakare. "Lietuvos" 
Bendrovės svetainėje, 3249 S. Mor- 
gan gal. Rezignavus "Uiiutės" pir- 
mininkui J. L'ktveriui. turime išsi- 
rinkti pirmininką ir kitus valdyto.* 
narius. 

Bus išduotas raportas iš pusmeti- 
nio veikimo. Čia sužinosite "Biru-; 
tės" finansinį stovį. 

Yra atsiųsti M. Petrausko pa- 
veikslai. .kuriuos gfe'rb. M. Petraus- 
kas paskyrė išdalinti. Taipgi turė- 
site progą užsimokėti mėnesines 
duokles. !!e to dar yra daugybė 
svarbių reikalų. 

Visi "birutiečiai" ir "birutietės" 
malonėkite skaitlingai atsilankyti. 

Kviečia I uldyha. 

Westsaidiečiu domai. i 

Susivienijimo Amer. Lietuvių 
Kareivių 7 kuopa .laikys susirin- j 
kimą vasario 24 d. Peter Jaks- 
tis svetainėje, 2158 \Y. 23rd Str, 
7:30 valandą vakare. Kviečiame 
atsilankyti visus narius ir nepri- 
klausančius prie tos organizaci- 
jos. Turime daup svarbiu reika j 
lų kaslink rengiu**. nrakalbų. 
Kviečia Vaiu, ja. 

/ 
XE\Y HAVRN, COXX. 

Musų mieste jairmto nekurio lai- 
ko gyvuoja ir veikia susitveręs tarp- 
draugijinis Lietuvai Gtlbčti Komi- 
tetas. žinomi laiku minimojo komi- 
teto rupesniu yra kuogeriausia pri- 
sirengti priimti Lietuvos Misiją. 
Nevien tik Misijos priėmimas apei- 
na mus: daugiau už vis rengiamasi 
prie pardavimo Lietuvos Laisvės 
Bonų. Dabar jau girdisi, kad kai- 
kurie rengiasi prie lenktyniavimo. 
Labai gerai, kad žmonėms tas apei- 
na. Misija ketina pribut į Xe\v 1 la- 
ven Conn. Vasario. 29 d. 15 minutų 
iki 2 vai. po pietų.' Prie Stoties 
Union Station, ketina eit minia 
Ne\v Haven ir apylinkės Lietuvių 

(pasitikti Misiją. Nuo stotie^, kartu 
su Misijos atstovais maršuos Į Mu- 

(sic Hali, kuri randasi pačiam vidu- 
;ryj miesto ant Court St. 
! Linksma yra darbuotis, kada vei* 
kiama išvieno. 

I Labai pagirtinas daiktas. Juk mu 

sų visų obalsis: Lai gyvuoja Laisva 
\eprigulminga Demokratiška Lie- 
tuva. 

Pr. Cibulskas. 

padarykite 
A 

ŠIUOS 

1920 
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• 
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i, 

UŽRAŠYKITE 

"LIETUVĄ" 

Reikalingas patyręs kartitoja 
dirbti geležgalių y arde. Mokestis 
$6. j dieną- Taipgi nepatysusio lebe- 
rio, kuriam mokama $5. Į diena. 

|. Atidalinau, 
# 

1312 \Y- 5()th St. Chieago, TU. 

Reikia operatorių prie vaiku dra- 
bužiu. Taipgi prie išsiuvinėjimo ran 

komis, kurie galėtų dUrbą nešties j 
namus* 

Made\veL Garment Co. 
4817 W. Roosevelt Rd. Chicago. 

Inėjimas nuo 48-to Courto- 

Revkia mokinių pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bu- 
ri tarpe 16-kos ir 21-anų metų am- 

žiaus. Geras mokestis ir greitas pa- 
j kėlimas. Gera proga išmokti gerai 
[apmokama amatą. Atsišaukite, 

Jas. A. P»rady Foundry Co. 
j 4<;th St. & S. Western Ave. 

NAMAS ANT PARDAVIMO. 
Patsiduoda ant dviejų lubų tiam'as, 
parduosiu pigiai. Priežastis—šei- 
mininko nesveikata. Klauskite O. 
I'ittl. 745 \Y. 50th Str. 

PARSIDUODA GARAGE. 
ant To\vn of Lake. Gerai išdirbta ir 
iinoma lietuviams kaipo Ne\v Cit\ 
Garage. Sav. J- Walterailis. 1543 
\V. 4f')th St; 

STEBĖTINA PROGA. 
BA'RGENAS. 

Nepraleiskit šios progos, pirkite 
nuo mtisu vieną iš tų properčių. 
kuriąs mes parduodame ant len- 
gvu išmokėjimu. Mes turime ke- 
letą labai puikių lotų palei Des 
Falines upę labai žemomis kai- 
nomis. Kam g;rusties j tirštai ap- 
gyventą vietą, kur namai priru- 
gę. kuomet gali įsitaisyti puikų, 
šviesų namą (priemiestyje už tuos 
pat pinigus, kuriuos moki ramio- 
mis. 

RAŠYK, TELEFO.NUOK AR- 
BA ATEIK. 

FRANK J. DEAN, 
1404 W. i8th St. Canal 6296. 

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

kalingas pasistiprinimas kartas nuo 
karto, taigi nesibijokite. Mes prireng- 
iame sultis, Iš kuriu jųs galite sutai- 
syti puikų ir sveiką gėrimą, ir mes 
gvarantuojame, jog jis patiks visike 
Jeigu jųs norite atgaivinti širdį prieš 
valgymą, arba iš darbo parėjus, ant 
vestuvių, balių, šokių arba kitų pramo- 
gų, jųs galite visuomet turėti pp ran- 
ka kelis galionus gero gėrimo. Paka?" 
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. Chicago, 111. 

PAŠĖLTOS SIUNTINIAI NU- 
EIS T LIETUVĄ BE JOKIŲ 

KLIČIŲ. 
Pašelipos siuntiniai siunčiama 

,per m u sų Bendrovę nueis j Lie- 
tutn, nes mes pilnai apdraudžia- 
me (inšiunnameK Mes apdraud- 
žiame siuntinius nuo musu skla- 
do New Yorke iki arčiausiai 
■geližkelio stočiai Lietuvoje, kur 
atsiėmėjas gyvena. Apdraudžia- 
me nuo ugnies, sugedimd tavoro, 
pavogimo, paskendimo laivo ir 
kariškų pefiškadų. Mes aplaikę 
baksus ir persiuntimo ir apdrau- 
dos lėšas, išduodame pakvitavo- 
nę su pilna apdraudos gvaran- 
cija. Taigi jūsų siuntiniai Imti- 
nai liksis persiųsti arba gausite 
pinigus atgal, jeigu kas atsitik- 
tų. Taigi, siųskite pagelbą savo 

broliams ir gentims Lietuvoje, 
nes jie reikalauja drabužių, ava- 

lo, maisto ir kitokių gyvenimo 
reikmenų. Da'bar jau baigiame pil 
dyti laivą, kuris išplauks j Lietu- 
vą trumpame laike. Po išplauki- 
mui šio laivo rengsime kitą lai- 
vą j Lietuvą. Del platesnių in- 

formacijų, rašykite Į Lietuvljkai- 
Tariptautišką Pirklybos ir Pra- 
monės Bendrovę, įdėdami už du 
centais markę. 

SLOVANIAN TRADING 
CORPORATION, INC. 

13-21 Park Row, New York, N.Y. 

PIRKIME 
LIETUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
BONUS!! 

TIKRI BARGENAI. 

Puikus muirnis nanuis, 2 pa- 
gyvenimų po 6 kamvbarius, elek- 
tros ir maudynės ir beisenientas. 
,irti Lietuviškos Bažnyčios, 
Brighton, Park. Tiktai $6500.00. 

Muitinis namas, 2 pagyveni- 
mų 5 ir () kambariai atn Archer 
ave, karų linijos, arti puikiausių 
McKinley Parkų. Tiktai $4500.00. 

Mūrinis namas 2 pagyvenimų, 
po 4 kambarius, arti prie didžiau 
siu McKinley Parkų. Tiktai už 
$3500.00. 

Puikus medinis namelis, 
'Brighton, Park, arti Archer ave. 
2 pagyvenimų ir mažas beise- 
nientas. Lotas 25x144 ilgio, tik- 
ras bargenas už $2900.00. 

Puikus medinis 4 pagyvenimų 
namas, 9. po 4 kambarius ir 2 

po penkis, ir dykas liotas prie 
šalies, Brighton Park. netoli lie- 
tuviško." (bažnyčios. Vertas virš 
$9000.00. tiktai už $7000.00. 

2 liotai arti lietuvių bažnyčios 
Brighton Park. Savininkui kaš- 
tuoja $1400.00. Parsiduoda tiktai 
už S 1000.00. 

Šitie visi tuiri buti parduoti į 
trumpą laiką del įvairių priežas- 
čių. Todėl nepraleiskite progos, 

į taipgi turime daugel) kitų namų 
Į ir liotų nužemintomis kainomis. 

Kreipkitės ipas: 

FRANK STASULIS, 
4438 S. Fairfield Ave. 

Chicaęo, 111. 

Telefonas McKinley 5948. 

Severos Gyduoles užlaiko \ 

seimynos sveikata. 

Burnos švarumas, 
kaip lr nos'es, yra būtinas norint apsi- 
saugoti nuo tokiu lieti, kaip gripas ar- 
ba Guzčs, kurios gali bmi pavojingiau- 
sios iŠ visu žiemos nesmagumu, bei li- 
gų. Taigi, prisirergkite ii kalno ir 
laikykite po ranka arba parankiojo 
vietoje 

Severa's 
Antisepsol 
'Severos Antisepsoliu). Vartokite jl kasdiena gargaliavimui ir i nosi iŠ- 
mirkStlniui. ,Tis taipgi vartojamas, 
kaipo antiseptiSkas plovimas 2aix- 
dams, nusidreskimams ir odos literi- 
niams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo- 
nu skoni burnoje. Kaina 35 ct. ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR rapids, iovva 

» 

A. PETRATIS S .FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE-1N5URANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorta» 

NOT ARIJUŠAS 
3249 So.' Habted Street. Chicago. Illinois 

Telep^one Boulevarp 611 

?hone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3f: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted SI 
/al: 9—11 ryte; 2—4 ir 7^80—9:30 of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

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

Phone Canal 257 
DR, C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
L739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshlleld 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

relephone Lrover 7042 

DR C. Z. VEZELIS 
LIETUMIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
•rti 47-tos gatve* 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai: 1 i Iii 5 ir 7 iki 9 vai. vnk. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St 

Telefonas McKinley 4088 
Valandos iki 10 ryto. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 
terų ir vaikų, papai naujausiu* metodas 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 1S-TIT STREET 

netoli Fi-k Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: H112 SO. TIALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Phones: Yards 155—55i 
Residence Phone Drdver 7781 

F.A. JOZAPAIT1S, R.Ph. 
DT?UG STCnE—APTIEK A 
Pildome visokius receptus \ 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Phonr Ca al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 "V. 22ra IR S. LEAVITT ST3. 

CHICAGO. ILL. 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

?259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 3757 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 

John Kuchin?kas 
LAWYER 

IjIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki I po piety 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
tlSUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Nan;?, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokie' 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgt-Oių, ant 
lengvu sąlygų. 
West Side Otits 3 atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. * Tel. Canal 2552 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasek- 
min^iausia gydymui pagelba 

ANOLA 
kurią gali gaut kožnoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 

čiu, pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogų, galvos 
skausmo, tuoj reik įdėti biškl 
ANOLOS { nosj, patrinti kaktiį, 
ir perois. Nuo uždt-ginio plaučių, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se, šonuose, reikia tepti skau- 
dančia dalj kuno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

Tel. Melrose Pa: k 2? 97. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broadway, kampas Main St., 
Melrose Park. Iii. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Dr. G. M.Glaser į 
TELEFONAS YARDS 687 { 

3149 S. MORGAN ST. kertė 32-ros{ 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų t 

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

6—8 vak. Nedėl. 9—2. 
Praktikuoja jau 28 metai. J 
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