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Išmetė karinį lavinimą iš ka- 
riuomenes projekto. 

Italija nori pradėti pirkiyba su Rusija. 
IŠMETA KARINI LAVINI- 
MĄ 1$ NAUJO KARIUO- 

MENĖS PROJEKTE. 

Washingto>n. vasario 25 d. — 

Karinis atstovų huto komitetas 
šiandien priėmė repulblikonų at- 

stovų buto vadovų programa, iš- 

metanti visuotiną karini lavinimą 
iŠ kariuomenės perorganizavimo 
projekto. 

^ Pasistengimas indėti keturių 
mėnesių lavinimą visų jaunuolių 
pradedant su liep. 1 d. 1921 m. 

ir komisija sustatymui pieno apie 
saus. 1 d. i02i m. tairvo sumuš- 
ti 10 balsų prieš 5. 

Po to komitetas 12 balsų prieš 
5 ingaliotojo pirmsėdi Kaliną pa- 
skirti pakomiteti iš septynių na- 

riu sustatymui atskiro projekto 
visuotinam lavinimui ir praneši- 
mui jo buto apsvarstymui "prie 
kuonksčiansiai galimos progos." 

Šitaip komitetui susitaikius kas 

del visuotino lavinimo 10 balsų 
prie 6 tapo priimtas kariuome- 

nės perorganizavimo projektas, 
ingaliojantis taikos laiko kariuo- 

menę iš 299,000 kareivių ir 17. 
700 aflcterių. Kareivių skaitlius 

apims 250,000 po ginklais, 12,000 

fitipininių žvalgų, 7.000 nepaskir- 
styti naujokai su likusiais aprū- 

pinimo reikalams. \ 

ITALIJA NORI PRADĖTI 
PIRKLYBĄ SU RUSIJA. 

Rymas, vasario 25 d. — Apie 
atnaujinimą santikių su Rusija 
tpilačiai kalbama laikraščiuose, se- 

nate ir atstovų bute; šituo klau- 
simu indomauja visuomenė ypa- 
tingai del socialistų partijos rei- 

kalavimo, kari valdžia pripažintų 
sovietinę valdžia. 
f 

Puolitiniuose rateliuose sako- 

ma, kad premieras Nitti besireu- 

gdamas tartis su Riiusija vadovau- 

jasi dviemdalykais — politiniu ir 

komerciniu. Premieras tolydžio 
parodo norą intikti socialistams,, 
kurie didžiumoje yra atstovauja-; 
mi ai stovų bute. \ricnit svarbiau-' 
siu punktų socialistu programe' 
yra pripažinimas dabartinės rusu i 

valdžios; yra pasitikima, kad pre-l 
miero politika sutrauks socialis- 

tus j konstitucminkų eiles. 
Sakoma, kad premierą Nitti 

padrąsina jo dabartiniame atsi- 
ncšime Anglijos premicro Lloydj 
GerogeV) atsinešimas. 

DIDŽIAUSIS LAIVAS ŽU- 
VIMS GAUDYTI. 

Paryžius, vasario 25 d. — 

Selby'je, Yorkshirėj tapo papluk- 
dytas didžiausis pasaulyje gar- 
laivis žuvims gaudyti, Patrie, 
priklausantis francuzii firmai. Ši- 
tas laivas turi 2T0 pėdų ilgio ir 
vietos anglims 500 tonų; jis birs 

phnaudojamas Newfoundlando 
žuvynuose. Jo krovos talpa ttfri 

750 tonų žuvies. 

i DIDYSIS KAIZERIO RŪ- 
MAS BERUNE BUS 

MUZEJUMI. 

Betlinas, vasario 25 d. — Mo- 
nareli i si 13 laikraštyje "Die \Vo- 
hce" Ludvvig Sxrinaux rašo: 

"Ačitt Dievui, vokiečių valdžia 

timrėjo tiek proto, kad išlaikė kai- 
zerio rt'.mą llcrlirsc jo dabartinėj 
to: moj ir nepanaudojo jo paže- 
minantiems tikslams, kurie kartas 

nuo karto buvo patariama. Tu- 

kstainčiai tikrųjų vokiečių šir- 

džių susijudinusiai plakė, kada 
buvo reikalaujama, kad rūmas 

butų paverstas j prieglaudą val- 

katoms, ar j \aldžios raštinių 
trobą. Valdžia dabar praneša, j 
kad jis bus paverstas į dailės mu- 

zejų ir kad jo viduje bus daroma 
kino maži ausiai permainų." 

Da'bar nedaug kas atkreipia 
domos i .šitą didelę, negražią ak- 

menų krušą, kuri kadaise buvo 
mekka Europos ir Amerikos lan- 

kytojams nematytų vietų, kad 

pasistebėjus išdidžiomis apysto- 
vomis, kuriose gyveno Vilius ir 

jo šeimyna. Tik du N'oskės sar- 

gai žaliose uniformose saugoja 
trobą. 

PROJEKTAS SUVARŽY- 
MUI SUV. VALSTIJŲ 

DIKTATORIAUS. 

Washington, vasario 24 d. — 

Šiandien Indianos atstovas re- 

pui > li konas Kraus .padavė projek- 
tą panaikinimui Overmano akto 
suteikiančio .prezidentui galią per 
kelti vieno valdžios biure prie- 
dermes ant kito. Jis pasakė, kad 

jo tikslu yra atimti ''vieną impe- 
rialistinių ir savarankių palių 
suteiktų karės laiku galimam at- 

sitikti reikalui.'' Įne.šdamas šitą 
projektą jis pasakė, kad jo pro- 
jektas nėra taikomas į dabartini 
Baltnamio gyventoją, bet kad tai 
tik kaipo žingsnis linkui sugrįži- 
mo prie atstovaujamos valdžios. 

VOKIEČIU KOMISIJA 
VAŽIUOJA RUSIJON. 

Paryžius, vasario 25 d. — Te- 

legramoje iš Berlino sako, kad 

vokiečių komisija rengiasi va- 

žiuoti Maskvon ir -paisdairius pra 
nesti apie sovietinės Rusijos są- 
lygas. Maskva siūlo bevielinius 

patogumus laikraštiniams kores- 

pondentams, važiuojantiems su 

misija. Sakoma, kad vienu šitos 
misijos tikslų yra aptarimas vo- 

kiečių išeivvstės Rusijon. Sovie- 
tai yra atidarę biurą Bcrlinc ir 

žada vokiečiams turintiems 500 
markių suteikti ukę ir ūkio pa- 
dargus. 

VISUOTINAS STREIKAS 
NEAPOLYJ. 

Neapolis, vasario 25 d. — Vie- 
tos darbininku taryba apskelbė 
visuotiną streiką užuojauton 
streikuojantiems metalų darbi- 
ninkams. 

KRAŠTUTININKAI AP- 
VALDĖ MASKVĄ. 

Londonas, vasario 25 d. — 

iPagal 'bevielinj pranešimą iš 
Maskvos paskutiniuose rinkimuo- 
se Maskvoje iš 719 atstovų, 650 
išrinko komunistai, 24 komuniz- 
mo šalininkai, 37, bepartiniai: ir 
8, menševikai. 80" atstovų yra 
moteris, kurių 70 yra komunistės 
ir to nepartinės. 

SERBIJOS PRINCAS IR 
PRIEMIERAS SUŽEISTI. 

Londonas, vasario 25 d. —' 

Sulig telegrama iš Triesto pa- Į 
siųsta laikrascui Giornale d' T ta- i 
1 i a. jpasiųsta Centralių Žinių į 
agentūros rymiškio koresponden-' 
to, padaryta pasikėsinimas ant i 

Serbijos valdytojo Aleksandro ir: 

premiero l'rotičo gyvafjių. Pra-j 
nešime sakoma, kad abudu val- 
dantysis princas ir premjeras su- 

žeisti. 

ANGLAI STEIGS PENKIS 
BANKUS DANZINGE. 

Bcrlinas, vasario 25 d. — Ang- 
lų firmos rengiasi Įsteigti penkis 
didelius bankus Danzinge ir gar-j 
laivių liniją taip Danzingo, Ko- į 

penhagos ir Londono — skelbia) 
lenkų pranešimai Vonvaerts laik- j 
raščiui. 

REVOLIUCIONIERIŲ PA- 
ĖMIMAS VLADIVOSTO- 

KO SULAIKĖ S. V. 
PIRKLYBA. 

New York, vasrrio 25 d. — 

Pirklyiba tarp Suv. \'a1stijų ir 
Sibiro, kuri žadėjo pasiekti mili- j 
jomis dolerių, tapo suturėta pa- j 
sekmėje socialrevoliucionierių pa- 
ėmimo Vladivostoko. 

Vietos biznieriai šiandien už- 
reiškė,' kad jie prašė valstybės 
skyriaus sužinoti, Kada bus ga- 
lima g a. u u tūkstančių įloJęrių ver- 

tės vilagai laukiantieji siuntimo 

į Suv. Valstijas ir taipgi kada 
bus saiuigu pasiųsti Y'ladivosto-' 
kan kelis laivus, kurie išplaukė į 
iš San Frfanciscos tau miestan j 
šių metų pradžioje, bet turėjf) j 
pasukti Japonijon. Laivai esą pri- ! 

krauti daiktais, paskirtais Sibirui, į 
daugiausiai audimais. 

Valstybės skyrius pereitą su-^ 

batą kabeiiavo vyriausiam kor- 
suliui Harris, Vladivostoke, bet 
clel susisiekimo sunkenybių lau- 
kiama, jog atsakymas ateis gal urž 

kokių dviejų savaičių. 

ŽINOVAI STUDIJUOJA i 

GELŽKELIU FINANSI- 
NIUS DALYKUS. 

I 
Washington, vasario 25 d. — 

Federalčs valdžios pradėjo skai- 
tyti kiek reikės pakelti važmos 
kainas ir gal važiavimo kaina.;, 
kad pastačius kelius ant gerų ko- 
jų. kada ateinantį panedėlį jie 
bus sugrąžinti atgal j .privatines 
rankas. 

I »rol i jos viršininkams betaisant 
raštą papildymui jų vakari kščio 

prašymo pas prezidentą Wi!soną, 
kad jis atmestų gelžkelmį pro- 
jektą, patsr: projektas atėjo Balt-1 
namin ir tapo perduotas vyriau- 
siam prokurorui Falmcnvi, kad 
jis išreikštų savo nuomonę apie 
jį. 'Aipskritai spėjama, kad jis pri- 
tars projektui, po ko prezidentas 
spręs. Spėjama, kad prezidentas 
pasirašis po juo. 

DU RAUDONOJO KRY- 
ŽIAUS VEIKĖJUS PA- 

LIUOSAVO BOLŠE- 
VIKAI. 

Washington, vasario 25 d. — 

Tš Vladivostoko buvo pranešta 
šiandien Raudonojo Kryžiaus sė- 

dybon, kad du Am. Raud. Kry- 
žiaus komisijos nariai Sibire Ed. 
H. Charite iš Stockton. Cal, ir 
Dr. Frederick L. Barmtn iš 

Brooklyno, X. Y. tapo paliuo- 
suoti. 

REAKCIONIERIAI PAVO- 
GĖ 300 VENGRU KO- 

MUNISTŲ. 
Vienna, vasario 25 d. — Ven- 

grija dar vis negali ateiti i save, 
kad ramiai pradėjus atsteiginio 
darbą. Komunistų valdymas, ru- 

munu plėšimai ir susirūpinimas 
del talkininku taikos išlygų atve- 

dė vengrus mažne i visišką susi- 
demoralizavimo stoyj. 

Ministėris prezidentas llus/.ar 

norėtų būti teisingu ir padaryti 
tvarką, bet visai negali sukontro- 

liuoti rea'rcijos prieš komunistus. 
'IV kurie buvo kankinami, kali- 
nami. aticieriai, kurie buvo gau- 
domi ir žemės savininkai, pas 
kuriuos buvo Įsilaužiama į na- 

mus. negali užmiršti to. ką jie 
nukentėjo prie komunistų sal- 
džios. 

Vengrijos valdžia pasiūlė 10. 

000 koronų (nominaliai $2.000) 
atlyginimo tam. kuris nu rodi s 

užmušusius socialistų redaktorių 
15ela Somogyi. Policijos agentai 
ir kareiviai lando po l'.udapeštą 
bejieškodami kaltininkų, kurie sa 

ko susidėjo su kita gauja išžu- 
džiusia daugybą komunistų pri- 
tarėjų Keckskemete. 

Socialistai praneša, kad apie 
300 jų narių yra suimta. Vieni 

jų atrasta .kalėjimuose, kiti yra 
dingę. 

Socialistai paskyrė gelžkelinin 
kų organizacijos sekretorių Xi- 
cboTaus Czervėnka surinkimui var 

dų išvogtų žmonių. Jis surinko 

daugiau kaip 100 vardų ir per- 
davė jiuos policijai, bet po to pa- 
tsai prapuolė. Be* jo prapuolė 
viešbutyje 1 Jritanica trys kiti — 

inžinierius, moksleivis ir žurna- 

listas. 
Bela Soįrogyi vakar vakare 

buvo palaidotas Budapešte. Tūk- 
stančiai žmonių protestuodami 
tylėjimu prieš terorizmą lydėjo 
kuną, Pagarbos poziciją užėmė 

kalnakasių unijos delegacija pil- 
noj uniformoj, su plunksnuoto- 
mis skvbėlėmis ir batuta. Minia, 

daugiausia patraukta žingeidumo, 
siekė apie 2J,ooo žmonių. 

Gatvėse kareiviai buvo pasi- 
matę kulkasvaidžius, bet minia 
buvo rami ir nei nemanė apie 
riaušes. 

TALKININKU VEIKIMAS 
NUMOJA Į TAIKĄ. 

Londonas, vasario 25 d. — 

Politikos rašytojas l'ertina.v, tc- 

lefomvodamas sj vakarą laikraš- 
čiai Echo de Paris, nesusitaiko 
bii augščiausios tarybos nutarimu 
kas del Rusijos. Jis sako: 

"Tas ištikrųjų reiškia atnauji- 
nimą santikių su sovietine val- 
džia ne tik komerciniu, bet ir po- 
litinių ir Lenkijai, Rumunijai ir 
visoms kitoms mažosioms Rusi- 
jos pasienio valstijoms pataria- 
ma taikytis su Leninu. 

"Lloyd Ueorge gali "būti užga- 
nėdintas. Daibar jau beveik metai, 
kaip jis pradėjo versti talkininkų 
valdžias prie tos politikos, kuria 
jie dabar seka. Herodersorio pro- 
jektuotoji kelionė Rusijon, prin- 
kipo konferencija Bn'Iitto misija, 
Amundseno pienas, O'Grady mi- 
sija, pasikalbėjimai su Patek ir 
Vaida voivod, besiLiejimai Ang- 
lijos atstovų Helsingforse ir Dor- 
pate — tai vis jos pienų laipsniai. 

■"Kokios bus pirmutinės pasek- 
mės naujos politikos su .įsais? 
Revoliucines idėjas Rusijoje tik- 
rai sustiprins inžinierių ir biznie- 
rių kompanija, o visi tie, kurie 
nesutiks su sovietine valdžia, lai- 
kysis germanizmo." 

SOVIETAS ITALIJOS 
I. MIF.CTE. 

Londonas, vasario 25 d. — 

Pievt d i Soligo, Italijoj, kaip 
Central Xe\vs praneša Ryman, 
darbininkai paėmė miesto trobas 
ir nipskelbė sovietinę valdžią. 
Darbininkams susirėmus su ka- 
rabinieriais daugelis žmonių ta- 

po sužeisti. 
Suirutės taiupgi atsitikę Yitto- 

rioj. Monteibellunoj ir kitur. 

COLBY PASKIRTAS I 
LANSINGO VIETA- 

Washington, vasario 25 d. — 

.r>ain'bridge l'olby i> \<w Yorko, 
kuris buvo vienu vadu Teodoro 
Roosevelto pažangiųjų partijoje, 
užims po Roberto Lantingo val- 

stybės sekretoriaus viet i. 

Šitą pasakė šiandien Baltna- 

jmyj "prezidentas \Yilson. 

C'olby'o paskirimo niekas ne- 

laukė: daugumas oficialu mane, 

kad bus paskirtas einąs sekreto- 
riaus pareigas l-'rank L. l'olk. 

Colln visą savo gyvenimą bu- 

vo re,j)ubiikonu iki atsirado pa- 
garsėjusi Hitll Moose partija Chi- 

eagos konferencijoje, 1912 m. 

l'olby gimė St. Louise pen- 
kiosdešimts vieni metai tam at- 

gal ir ėjo mokslą \\ illiams kole- ! 

gijoje. Jis praleido vienus mėtoms j 
("olumliios Tiesų mokykloj ir 
nuo 18<)2 m. praktikavo advoka- 

turą Xevv Yorke. 

SUMUŠĖ ĮNEŠIMĄ PA- 
NAIKINTI BLAIVYBĖS 

įstatymą. 
Washington, vasario 25 d. — j 

'šiandien atstovu bule tapo sn- 

muištas antras įnešimas panai- 
kinti prievartinės blaivybės aktą. 

Įnešimą padavė Missouri atsto- 

vas demokratas Igoe, kuris pa-] 
siūlė pataisymą prie svarstomo 

Įstatyminio paskyrimo projekto, 
! atmetančio $4.500.000 fondą pri- 
j žiūrėjimui išpildymo akto, pasime- 
ilindamas vietoje to panaikinti ak- 

5tą licp. 1 d. 
; ištaisymas likosi sumuštas. 

1 HONDŪRAS PO KARĖS 
STOVIU. 

Washington, vasario ->4 d. — 

Honduraso kongresas apskelbė 
karės stovį pietiniame respubli- 
kos departamente, apimantį mies 

j tą Tegupigalpa; šitas pranešta 
| šiandien valstybės skyriui teleg- 
ramoje iš Honduraso sostines. 

Telegramoje nepaaiškinama* 
kongr*"" ^asielgimo priežastis, 

Į bet vėliaus žinios iš Honduraso 

į yra tpraneš'y apie demonstracijas 
buvusias pasekmėje rinkimų ke- 

jlios dienos tam atgal. 
I 

REIKALAUJA PRISIVER- 
TIMO OLANDIJOS. 

Paryžius, vasario 25, d. — Spe- 
ci.'tlė telegrama iš Londono laik- 
raščiui Echo de Paris sako, kad 
premieras Llovd George tarybos 

I sus .'inkime pasiūlė pavartoti 
spaudimą j Olandiją kas dcl iš- 
davinio buvusio imperatoriaus 
Viliaus. 

UŽDARĖ VALPARAISO 
BANKĄ. 

Valparaiso, 'Tnd.. vasario 25 
d. — Valstijiniai egzaminuotojai 
šiandien uždare ūkininkų valsti- 
jinj banką. Paskutinis praneši- 
mas gruod. 31 d. rodė turtų $936, 
339- depozitų buvo $706487. TTo- 
barto bankas taipgi uždarytas. 

Sovietinė Rusija kovosianti del 
Konstantinopolio. 

Rusu sovietai busią pakviesti lypn. 
SOVIETINĖ RUSIJA KO-' 
VOSIANTI DEL KON- 

STANTINOPOLIO. 

Geneva. vasario 24 d. (Pavė- 
luota). — l'olševikų brošiūra, 
kaip yra spėjama, išleista rusu 

sovietinio premiero Nik. Lenino, 
kuri čia nesenai aipturėta. pakelia 
klausimą apie Konstantinopolį. 
Joje klausiama, kam talkininkai 
svarsto apie to imesto ateiti, ku- 
ris pagal talkininkų prižadėjimą 
1915 m. priklauso Rusijai kaipo 
atlyginimas už rusų pasitarnavi- 
mą. 

Brošiūroje sakoma, kad bolše- 
vikai yra pasirįžę turėti Konstan- 

tinopolį ir kovoti už jį jei butų 
reikalas. 

RUSU SOVIETAI BUSIĄ 
PAKVIESTI LYGON. 

Londonas. vasario 25 d. —į 
Talkininkai tiesia kelią atsteigi-j 
mUi oficialių santvkių su-sovieti-j 
ne valdžia Maskvoje ir pritrauki- 
mui Rusijos tautų lygon, kiek iš 
šios dienos matos. 

Iš tarptautinės darbo nii<f 

Rusijoje yra laukiama aiškių 
pasekmių. Tautų lvgos darbo biu- 
ras pereitą savaitę nutarė pasiųs-j 
ti savo misiją Rusijon, bet pre-j 
mierų taryba dabar nori. kad ji 
butų ingaliota tautų lygos tary-j 
bos ir kad jos r.egratis butų pla- 
tesnis. To negalima padaryti tuo-1 
jaus. nes tautų lyga nėra posė-■ 
dvje. 

Suv. Valstijos -^al Ims ;»tsto-1 
*■ 

vaujamos neoficialiai. jei misiia Į 
bus pasiusta Rusijon. I.orilasj 
Robert Cecil kaipo misijos galva, 
atstovausiąs Angliją. 

(lai ims šešis mėnesius, ar dau-' 
giaus talkininkų pienui apdirbti.! 
bet talkininkai jau pusę kelio nu- 

ėjo su savo nauju programų kas , 

link rusų ir darbu užtikrina so- j 
vietinę Rusiją, kad nebus puoli-j 
mų iš lauko pusės. Tai yra dide-1 
lė, griežta permaina talkininkų j 
.politikos turėtos keli mėnesiai j 
tam atgal, kuomet talkininkų šo- 
viniai pilte pylėsi pagelbon frak- 
cijoms kovojančioms su Sovieti- 
nėmis kariuomenėmis. 

Šiandien buvo nurodyta, kad 

didieji \nglijos ir Francįjos virši- 
ninkai negali de facto pripažinti 
sovietinę valdžią ir atnaujinti 
oficialius santikius. Italijos pre- 
mjeras X i 11 i nėra varžomas tame 

dalyke ir, yra sakoma, kad jis 
ragint) savo tarybos narius duoti 
tokį pripažinimą Maskvos val- 
džiai. 1 

FRANCUZAI PIKTINASI 
ANGLŲ GODUMU. 

Londonas, vasario 25 d. — 

\Yinstono Cliurchillo prašymai ir 

Anglijos parlamento nu'lTalsavi- 
tnas už $350.000,000 karės kredi- 
tų, tam tyčia įskaita**.! 33.000 
Anglijos kareiviu garnizoną Kon- 

stantinopoly!. įpakuota fpancu- 
zams stiprią minti, kad šokamu 
Anglijos diplomatijos dalyku bus 
Turkija. 

Xėra abejonės, kad padėtis 
Konstantinopolyj darosi aštri. 
Francuzai sako anglams, kad jie 
nori kontrolioti Dardanclius, kn-, 

.rie Anglijai vaidant Suezo kana- I, ... 
... Iri ir (liornltarą, bus trečiais už- 

darvtais vartais i Tarpžemines > 

; j liras ir j« w bus angliškomis iu- 
jromis. Francu/u biznieriai atvi- 
rai priešinasi anglų kontroliavi- 
mui Konstantino])olio ir tokio 
tarptautinio patvarkymo. 

Franeuzų atsinėšiinas žymiai 
linksta prie amerikiečių pasiprie- 
šinimo slaptoms jin t art ims. 

Francuzai yra gyvai užintere- 
suoti išrišimu Konstantinopolio 
klausimo, kadangi francuzai yra 
davę dideles paskolai sultano 
valdžiai. 

i 

SJGRIŽE NAitON REN'G- 
TfS KITON KARĖN. 

Geneva, Šveicarija, vasario 25 
d. — Vokiečių karės iminiai. griž 
darni nhir.on iš Francuzijos. eina 
per Šveicariją giedodami "Dje 
\Yavht am Rhein" ir "Dcutseh- 
land ueber \lles:' jie saką. kad 
jie grįžta namon rengtis kiton 
karėn. J u yra jau sugrąžinta 
200,Ooo. 

SAVIVALDYBĖS PRO.JEK- 
XŠ INKŠTA ŽEMUTI- 

NIAME BUTE. 

Londonas, vasario 25 d. — 

Šiandien valdžia Įnešė atstovų 
bute savivaldybes projektą ar- 

riams. Projektas išsyki«> a;-turė- 
ji) pirmą -kaitymą. Taip vadina- 
mas pirmas skaitymas buvo tik 
formališkumu, nes buvo perskai- 
tyta tik užvardinimas. 

ALKANI VOKIEČIAI 
PLĖŠIA SANKROVAS. 

Berlinas. vasario -»5 <1. — l.;ul- 
u'i^sliavt'iu* atsitiko riausė> <lel 
maisto; minios užpuola ir plėšia 
sankrovas. Daugelis suareštuota. 

SU V. VALSTIJOS DEDA 
MOKESČIUS ANT PA- 
VOGTOS DEGDINĖS. 

Washington, vasario 25 <!. — 

1* cdt'ia i ia i blaivybė? prižiūrėji- 
mo biuro atstovai šian .iru papa- 
sakojo atstovu buto įmonių ir bu- 
<lu komitetui. ..;i«l nuo to laiko, 
kaip šalyj užstojo priverstinė blai 
vybė. degtinės vajrystės iš bon- 
duotu krantiniu baisiai pasi.lau- 
jjino. 

Alfrcl D. \ an lWen, blaivy- 
bes komisiniuko advokatas, pa- 
sakė, kad nuo liepos i d. is aš- 
tuonių dešimtų aštuonių krautu- 
vių pavogta i(>,000 galionu. 

Xuo kiekvieno pavogto jjalio- 
u'o, jis sako. valdžia reikalauja iš 
distiliuos.io S0.40 mokesčių, tvir- 
tindama, kad pavogtoji degtinė 
suvartota grimui. 

Lictma I'arijo I argus 
Ją (laimia Išliuosiioti 

Perkant Lietuvos 
Bonus. 

O KO O C^ica?°je >r 

Vri«5" Apielinkeje. — 

Šiandien apsiniaukęs ir <a1tas; 

pėtnvčioj gražu ir šilčiau. 
Saiulėtekis, 6:30 vai. ryto: 
Saulėleidis, 5:36 vai. vak. 
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ŪKININKŲ ATEITIS LIETUVOJE 

Kadangi Lietuva yra žemdirbystė? 
kraštas, tai žemės reformos klausimas yra, 
gal, svarbiausiu lietuvių socialės politikos 
klausimu, kuris turi buti išrištas pačioje 
pradžioje valstijinio sutvarkymo. Mes ži- 
nome, jog virš trečdalio visos žemės pri- 
klauso vienam-kitam tukstančiui dvarinin- 
kų, o šimtai tūkstančių darbo žmonių arba 
visai neturi žemės, arba neturi jos ganėti- 
nai delei padoraus gyvenimo. — Taigi aiš- 
kus dalykas, kad prisieis dvarų žemes per- 
duoti bežemiams ir mažažemiams. 

Už šitokį žemės klausimo išrišimą sto- 
vi visa eilė politinių organizacijų, tečiaus 
yra ir stambiojo dvarų ūkio gynėjų — su 

pačiais dvarininkais priešakyje. Įstabu tas, 
kad už dvarų netlalinimą stovėjo įsibriovę 
Lietuvon 1919 metais bolševikai arba ko- 
munistai, kurie aiškiai ir atvirai visuomet 
užreikšdavo, kad dvarų žemės jie neskirs- 
to ir neskirstys. — dvarus naudosią patys 
avarų ciarDimnKai per savo Komitetus, su- 

JŲ — to reikalaująs socializmas, ka- 
dangi, stambiojo ūkio sistema esanti pelnin- 

t gesnė. 
Tečiaus šitokis stambiųjų ūkių užsto- 

jimas yra klaidingas. Čia galima pažymėti 
ir tą, kad, abelnai imant, smulkpūsis ūkis 
niekur nenyksta. Skaitlinėmis priroctoma, 
kad net tokiose valstybėse, kur kapitaliz- 
mas buvo pasiekęs augščiausio laipsnio, 
stambusis dvarų ūkis* konkurencijos su 

smulkiuoju ar vidutiniu ukiu visfci neišlai- 
kė. 

Taipgi patiriama, kad valstybėse, kur 
virs trečdalio žemės randasi stambiojo ūkio 
globoje, javų derlius ir gyvulių skaičius 
du-tris kaltus yra mažesnis, negu tenai, 
kur didelių dvarų beveik visai nesiranda.— 

Lietuvoje valstietis, turintis 2-3 de- 
šimtines žemės, skaitomas neturtingu. Iš- 
tikrųių, tokis mažažemis vos-vos gali prasi-! 
maitinti, o nederlingais metais jam p~>; stigsta duonos. Tiesa, daug čia kenkia že-' 
mes išmėtymas ir suraižymas į diržus. Prie. 
tokio žemės Sklaidymo visai negalimas 
reikalingas jos apdirbimas. 

Kad padarius žemę našesne, reikia 
panaiknnti trilaužį ukį ir įvesti devy- nių arba dvylikos laukų. Ži- 
noma, tokiam dauglaukiui ukiui yra reika- 
lingos mineralinės trąšos, kurių sunku yra! Įsigyti paprastam ukininkui. šiame atve- 
jyje Lietuvos ūkininkai gali plačiai panau- doti pelenus, kurie, sumaišyti su durpe, su- 
daro puikią trąšą. Kita trąša gali tarnau- 
ti kalkės, kurios rudenyj parėtos sunaikina 
žolių šakiiis ir sėklas, o kalkėse esąs fos- 
foras išpurena žeme. Suprantamas daik- 

tas, kad panaudojimui tos rųšies trąšų yra 
reikalingos tam tikros žinios. Ūkio page- 
rinimas daug priklauso ir nuo mainymo 
sėklų. 

Vedant sumaniai žemdirbystę, galima 
pasiturinčiai gyventi ir 2-3 dešimtinių ukė- 
se, — kaip tai surandame vidurinės Euro- 
pos valstybėse. 

Tečiaus, kiek galima spręsti i.* rengia- 
mos medžiagos pravedimui žemės refor- 
mos, Lietuvoje bus palaikomas vidutinio 
didumo ūkis. Valdžios užduotimi bus pa- 
mokinti ukininkus tikro, taip sakant, mo- 

ksliško ūkininkavimo. Nėra abejonės, 
kad Lietuvoje greit pakils žemdirbystė— 
plačioje to žodžio prasmėje, kas padarys 
musų tėvynę turtingu kraštu. 

PINIGINĖ SUV. VALSTIJŲ PADĖTIS 

Federuotos Spaudos koresponder.tas, 
Paul W. Hanna iš Washingtono, D. C., sa- 

ko, kad Suv. Valstijų ižde, už metus, pasi- 
baigusius birželio 30 d., nedatekliaus yra 
3 bilijonai dolarių. Tas reiškia, kad val- 
džia padarė išlaidų 3 bilijonus dolarių dau- 
giau, negu i»as ją yra pinigų ant rankų, ar 

galimų jai gauti. Šitas nedateklius turės 
buti užmokėtas. Bėgiu metų prasidėjusių 
liep. 1 d. žmonės mokestimis padės fede- 
ralei valdžiai užmokėti daugiau kaip 5 bi- 
lijonus dolarių. Bet tas nieko negelbės 
nedatekliui, nes apskaitomos išlaidos atei- 
nantiems metams išneša daugiau kaip 5 
bilijonus dolarių. 

Šalies skolos palukai išneša daugiau 
kaip 1 bilijoną dolarių. Jei Europa užsi- 
mokėtų palukas už Amerikos paskolintus 
jai pinigus, tai Suv. Valstijų skola butų su- 
mažėta ant $325,000,000. Bet Europa ne! 
gali mokėti palukų. Šalies skolą turi už-j 
mokėti šalies žmonės. 

Yra kalbama apie sukėlimą dar vie-j 
nos Pergalės paskolos tam nedatekliui ap- 
mokėti, bet ji turėtų buti tokia augšta pa- 
lukes kainą, kad finansininkai bijosi, jog 
ji baisiai pakenks jau ir taip nupuolusioms 
Laisvės ir Pergalės laidoms. 

Morgano ir kompanijos narys Henry 
L. Davison vas. 5 d. išvažiavo Europon. Fe- 
deruotos spaudos atstovas užklausė jo, k is 
dedasi užsienyj. Jis atsisakė kalbėti apie 
tai, patėmydamas tik,—kad jam išvažia- 
vus "Wall-gatvyj bus įvykinta istorija". 

Užklaustas apie tai, ką jis mpno apie 
dabartinę finansų išvaizdą, jis atsakė: "Tas 
visai netiktų spaudai, ką pasakyčiau". 

Ką tas bankininkas turėjo omenyje, sunku pasakyti. Bet pakuždomis yra spė- jama, kad artinasi audra. Žmogus, kurio 
vardas esąs žinomas visiems amerikiečiams, 
artimoje ateityje žada išvežti prakalbą ir 
joje užreikšti. 

Kad tikra Suv. Valstijų šalies skola iš- 
neša ne $32,000,000,000. kaip kad yra gar- sinama, o $70,000,000,000. 

Kad tik. a, bet slepiama dabartinės ad- 
ministracijos suteikta Europai suma yra daugiau kaip $50,000,000,000, vietoje gar- sinamųjų $10,000,000,000. 

Kad iždas be jokio pranešimo siuntęs talkininkams tokią daugybę aukso, jog Svv. 
Valstijų aukso .atsarga šiandien stovi že- 
miau, negu ji kuomet pirmiau stovėjo ir 
daug žemiau negu prieškarinio saugumo augstis. 

Kad fedcraltj atsargos bankinė siste- 
ma buvo supainiota tyčia tam, kad paslė- 
pus šitas sensacinga^ transakcijas su su- 
vienytomis Europos galybėmis. 

Jis žada pasakyti, kad pasaulinė karė 
taip išsiurbė ir sunaikino Suv. Valstijų sąs-l tatą, jog iš jo beliko tik tuščias kevalas. 1 

£0-;}^ 

Latviai visada buvo 
skaitomi netik arčiausiais 
lietuvių kaimynais, bet jų 
draugais, sujungtai vieni 
su kitais giraiu/stės ryšiais. 
Nekurie iš musų žymesnių 
veikėjų stovėjo net už susi- 
jungimą tų dviejų kraštų— 
Lietuvos ir Latvijos —vie- 

,non valstijon. Tečiaus pas- 
kutiniu laiku apie latvių at- 
sinešimą linkui lietuvių skel 
biamos įvairios žinios. — 

Tai pranešama, kad latviai 
veržiasi į mažeikius, tai 
skelbiama, kad jie išvien ei- 
na su lenkais... 

Štai Kauno "Vienybėje" 
skaitome tokią činią: 

"Latviai buvo užpuolę Ma 
žeikius ir norėjo juos užim- 
ti, bet pavaitojus ginklus 
gavo pasitraukti. Latvių 
kareiviai, eidami nuo Prė* 
kūlės ant Palangos, plėšia 

j ir rekvizuoja lietuvius Dar- 
bėnų, , Palangos, apiegardo- 
se. Palangos parapijoje lat 
vių kareiviai užpuolę vieną 
ūkininką, peršovę per langą 
auklę, sėdėjusią troboje su 

kudykiu ant rankų. Dabar 
vėl sulyg gautų žinių iš 
Bauskės latvių valdžia yra 
paliepusi iki 17 sausio vi- 
siems lietuviams arba prisi- 

Pastabos 
Išvados. 

rašyti'prie latvių (priimti jų 
pilietybę) arba išsikrausty- 
ti iš Latvijos, bet savo tur- 
tą neleidžia su savim išvež-i 
ti. Užsienio pasportas Lat-j 
vijoje kainuoja apie 300. 

Lietuvos Augštieji Kursai 
Kaune tapo atidaryti sausio 
20 d., 1920 m. Kursuose *į- 
steigti sekantis skyriai: "Ju 
ridinis; 2, Humanijos (is- 
torija; filosofija, filologi- 
ja ); 3, Matematikos; Fizi 
kos; 5, Medicinos; 6, Tech- 
nikos. 

Prie gamtos skyriaus stei 
giama žemdirbystės (agro- 
nomijos) sekcija, o prie me 

dicinos — veterinarijos sek- 
sija. — Reikalui esant bus, 
Įsteigta ir daugiau skyrių ar 

iekcijų. — Augštųjų Kursų 
įsteigime daugiausiai pasi-j 
dsrbavo Lietuvos Augštųjų 
Mokslų Draugija. i 

r f 
# Žirsios Iš Lietuvos 

MAITINIMO PUNKTAI. I 
i 

Gerai sutvarkytoj laisvas 
valstybės kariuomenėj karei 
vis pilietis branginamas ir 
pagerbiamas labiau kitų pi- 
liečių. Ten rūpinamasi pa- 
tenkinti visus teisėtus karei- 
vio norus, pageidavimus bei 
reikalus. Musų valstybėj 
kareivis lietuvių visuomenės 
ypač pagerbiamas, nes jis 
yra tikru musų nepriklauso- 
mybės reiškėju. Bet sunkus 
visos valstybės padėjimas 
neleidžia ir kareiviu kaip 
reikiant pasirūpint, tečiaus 
kas tik galima daroma, kau 
patenkinti visus kareivio 
reikalus. 

Taip šiomis dienomis į- 
steigta arba steigiama ka- 
riuomenės maitinimo punk- 
tai. Aišku — tie punktai j reikalingi, kad kareiviai ke- j 
lionėj butų pavalgidinti. 

Tuos punktus įsteigė iri 
steigia valdžia bendrai su! 
pačia visuomene. Punktuo-j 
se darbuojasi visų Lietuvos i 
tautų moterų komitetai, bet į punkto užveizdu yra vietos, 
komendantas. Jis gauna 
maisto iš intendantūros ir 
prižiūri jo tikslaus naudo- 
jimo, o motery Komitetai 
veda visą reikalą ir darbą. 
Šių komitetų darbą revizuo- 
ja revizijos komisija su vie- 
tos komendantūros nariu. 
Kur visuomenė dar silpnai 
susipratus, kaip pvz. Įlau- 
kės (Eglaitės) apielinkėj, 
kur nėra moterų komiteto, 
ten pati valdžia viską ant 
savęs ima. 

Motėm komitetai' renka 
aukas kareiviams šelpti. Jie 
rūpinasi taip-pat ir artimiau 
siomir sau ligoninėmis, ypač 
pasekmingai ir nuo senai 
tokie komitetai darbuojasi 
Mariampolėj, Kalvarijoj ir 
Vilka viškyj. 

Maitinimo punktuose da- 
lys, keliaujančios be virtu- 
vių, gauna šilto viralo (sriu- 
bos), pavieniai kareiviai — 

kavos ar arbatos ir užkan- j 
dos. Dalys išanksto prane- 
ša j maitinimo punktus, 
kiek važiuoja kareivių. Pa- 

vieniai gauna pavalgyti be 
jokio pranešimo iš anksti. 
Pavienių kareivių maistui 
apmokėti renkamos aukos. 

Tokie punktai jąu įsteig- 
ti : Panevėžyj, Kėdainių, 
Kaišedorių ir Šeduvos sto- 

tyse. Čia visur darbuojasi 
moterų komitetai. Įlaukėj 
bus įsteigta valdžios įsaky- 
mu. ("Kar. i.") 

IŠKILMINGOJ KARO MOKYK 
LOS JI LEIDIMO 1P KARO 

AVIACIJOS MOKYKLOS l LEI 
DIMAS JUNKERIŲ IŠLEIDI- 

MO IŠKILMES. 

Gruodžio niėn. 16 dieną., ryto 10 

valantįjį, abi mokyklos išsirvkiavo 

infulos Bažnyčios Aikštėje. Atva- 
žiavus valstybėj Prezidentui, junke- 
riai komanda sustatė į gubas šau- 
tuvus ir ^uėjo bažnyčion. Iškilmės 

prasidėjo iškilmingomis mišiofnis- 
Bažnyčioje susirinko ir šiaip daug 
žmonių. Po iškilmingų mišių, mo- 

kykloms vėl išsirikiavus senoje vie 

toje, išėjo iš bažnyčior ir preziden- 
tas, lydinamas Lietuvos Valstybės 
Tarybos Pirmininko, Vyriausiojo 
Karo Vado, Santarvės Midijų ir 

nvusiĮ naujų sąjungininkų atstovų, 
o taip pat augštesniųjų karininkų. 
()rkestras sudainavo sutinkamąjį 
maršą. 

Prezidentas pasveikino naujus 
karininkus ir praleido juos pro sa- 

ve ceremoniniu maršu. 
Vėl išsirykiavus senose vietose, 

Karo Mokyklos adjustantas pei 4cai 
tė visų išleistųjų karininkų pavar- 
dės ir įsakymą kur kas paskirtas- 

Tada Y. Prezidentas prabilo i į 
nikius karininkus ir pareiškė, kad 

clratig su juo džiaugiasi ta jaunąją 
iega ir visa Lietuva. Toliau Prezi- 
dentas pabrėžė, kad sunkiomis ap- 
linkybėmis jie išleisti mūsų jaunu- 
tės armijos vadais, kad jiem$ tek- 
sią daug ir sunkiomis aplinkenvbė- 
mis darbuotis, bet jų jauna dvasia 
ir tėvynės meilė viską nugelės. .. 
Sveikino juos iv linkėjo naudingai 
patarnauti savo Tėvynei, į kurią da- 
bar yra atkreiptos viso pasaulio 
akys. 

Po Valstybės Prezidento kalbėjo 
Į naujus savo karininkus Vyriausia* 
sis Karo Vadas ir p'asakė jiems, kad 
nors jie išėję ir sutrumpintą teori- 
jos kursą, tačiau privalę turėti gal- 
voje. kad po to sutrumpinto teori- 
jos kurso busianti plati praktika, o 

■;iais sunktais Tėvynės laikais busią 
kame pasipraktikuot, ir po tos prak-1 

Jis žada reikalauti kaipo vienintelio 
išsigelbėjimo nuo politinės ir ekonominės 
katastrofos greito ir griežto konfiskavimo 
privatinių turtų. 

Minėtas korespondentas, Paul W. Han- 
na, priduria, kad tasai jo minėtas prana- 
šas gal klysta, bet jo vardas ir santikiai pri- 
duosią jo žodžiams svarbos. 

Talkininkų organas "Alemdar", Kons- 
tantinopolyje, tvirtina, kad nacionalis ju- 

dėjimas Turkijoje — tai tiesioginis vokie- 
čių darbas. Laikraštis nurodo, kad Bėdi- 
nas, Zurich, Bem ir Maskva yra "centra- 
iiais" punktais, iš kurių jaunaturkiai semia 
•/isus planus ;Ą energiją sukėlimui bolše- 
vikiško sukilimo Turkijoje. Girdi, Enver 
Paša randasi Persijoje, kur jis stengiasi pa- 
lengvinti raudoniesiems "marša vimą" In- 
dijon. — Tas parodo, kad talkininkai vis 
dar nenustoja giedoti senosios giesmės. 

tikos dar vėl eisią teorijos. Linkė- 
jo jiems Vyr- Vadas buti tvirtiems, 
kaip ąžuolam^ ir kr.d jų veiksmuose 
butu mažiau žodžiu, Jaugiau dar 
bų.... 

— Lietuvos ženklas — Vytis,■— * 

prabilo j savo auklėtinius Karo 

Mokyklos Viršininkas, — Lietuvos 
himno pirmutiniai žodžiai: "Lietu- 
va, Tėvyne musų, Tu didvyrių že* 
mė". Taigi, jus, jauni karininkai, 
sek te Lietuvos ženklą ir giliai įsi- 
dėkit į širdį Lietuvos himno žodžius 
ir tapkit karžygiai. Jeigu atsidurtų 
Tėvynė pavojuje, tai jus visi mir- 
kit, bet Tėvynę išvaduokit.... To- 
liau Mokyklos Viršininkas, atsisvei 
kino su savo auklėtiniais, linkėjo 
jiems buti geriems vadams, do- 
rienn-, žmonėms ir k*ad tik didybės 
dvasi'a juo*--e viešpatautų. 

Kadangi Karo Aviacijos Mokyk" 
los Viršininkas buvo nesveikas, tai 

savo žodžio tarti negalėjo ir jaunie 
ji karininkai, ceremoniniu maršu, or 

kestru priešaky, nuėjo į mokyklą, 
kur buvo pakviesti pusryčių ir aug- 
štesnieji svečiai. 

J iškilmes buvo prisirinkę daug 
žiūrėtojų. 

L. o. D. 
$100,000.00. 

< 
Lietuvių Moterų Apšvictos 

Draugija per p-nią P. Baliekie- 
pridavė Centran $181.20. Tai 

yra auka Lietuvos Rauti. Kry- 
žiui. 

Pr.skutinuojuv laiku mūsų lie- 
tuvėli pradeda indomauti viešuo- 
ju Lietuvos gyvenimu; o kur mo- 

terįs ineina, ten reikalai greitai 
tvarkosi prie tikslingesnio ir dos- 
nesnio gyvenimo. 

L. G. D. netik širdingai ačmo- 
ja L. >M. A. Dr-jai už gausią au- 

ką, bet kartu kviečia gerbiamą- 
ją apšvietos Draugiją ir ant to- 
liaus nepamiršti vienatinės beša- 
liškos įstaigos — Lietuvos Raud. 
Kryžiaus. 
••!*» <» *' r'- ■■■■ 

N'eužilgo bps pradėtas "Drivc" 
$100.000.00 Liet. Raud. Kryžiui 
—tai L. G. D. pasitiki; kad ger- 
biamos lietuvės ateis talkon ir 
atsidavusiai prigelbės surinkti tą 
ją paskirtąją sumą pinigų ir tuo* 
m i. pastatys nors vieną įstaigą 
ant tvirto pamato. 

Lietuvos gyventojai, ypač be- 
turčių klasė, pakankamai tapo 
nualinta visokeriopos rųšies var- 

gais: įai alkis, tui ligos, — vis 
mažino gyvybes ir atsispyrimo 
pajiegas. Jie laukia tik iš Ame- 
rikos, nuo savo brolių ir sese- 

rų paramos, — tai suraminkime 
ir nušluostykime ašaras; paleng-^ 
vinkime jiems kovoje už būvį— 
lai jų veidai nors ant valandėlės 
įprasilinksmina. Tat, gerbiam. 
Moterįs, meldžiame talkon, nes 

jusų galėj, — Jusų rankose ran- 
dasi įrankis pagerininuui Lietu- 
vos varguolio gyvenimd).— 

Dr. A. L. Graičunas, Centro 
Sekret. L. G. D. 

LIETUVOS MISIJOS 
MEMORANDUMAS. 

& O 6<KKK>-CH*£KH> 

(ta *ą). 

\ i>oj Lietuvoj prieš karą bu- 
vo apie 5,000 pramonės įstaigų, ku- 

rių metinė produkcija siekė apie 
6o mil. rublių o pačių darbininkų 
skaičius ne viršijo 150,000 žmonių. 
Lygių budų ir pati prekyba buvo 
tik vos užsimezgus. Lietuvoje buvo 
nedaugiau 2.\ooo įvairių prekybos 
įstaigų, kurios darvdavo metinės 
v < 

apyvartos apie [50-200 milijonų ru- 

blių ir suteikdavo kasmet apie 15 
mil. gryno pelno. 

Toksai silpnas pramonės ir pre- 
kybos i.š.»įplėt''jimas priderėjo ne 

tiek nuo stokos produktų išdirbi- 
niai ir atatinkamą *ąlygą, bet dau- 
giausiai nuo vedamos Kusijįoj poli- 
tikos, kuri nCiiaicido tai ir pramo- 
nei ir prekybai tinkamai vystyties: 

S* i '< 

Lietuva buvp užversta įvairiais iš- 
dirbiniais tai iš Vokietijos, tai iš pa- 
čios Rusijos. Pavyzdžiui ant visų 
išdirbinių iš medžio buvo Vokieti- 
jos uždėti taip augštųs muitai, kad 
Lietuva tegalėjo gabenti medį i Vo- 
kietijų tiktai kaipo visai neapdirbtų. 
Vokietija buvo įsteigusi Lietuvos 
pasienyje daugybę savo lentpjūvių 
ir Kitu medžio"produktų apdirbimui, 
Kuriuo> gabeno i kitas salis. Tuo 
'arpu Lietuvoje aeiu pigiai darbi- 
ninkų spi'ka! ir skaitlingai! neap- 

dirbtos medžiagos turtui prie tin- 
kamai sudarytos per juras komuni- 
kacijos galėjo ir gali tvirtai vysty- 
tis įvairias pt amonės šakos. kaip 
medžio apdirbimas, įvairių-odų iš- 

dirbimas, tekatilna pramonė ir t:. 

j Kas link odų išdirbinio, tai pasku- 
įtiuių laikų susidarę Lietuvoje buvo 
'centrai, kaip Šiauliai, Smcrginius, 
Vilnius, kur odų .produkcija pasic* 
kė aug.što laipsnio ir ant kelių de- 
šimčių milijchut buvo išvežiama šių 
produktų Rusijon. Šalyj to ėjo pirš- 
tinių ir batų išdirbiniai, kurie buvo 
gabenami Rusijon. Pauliau Balt- 
stogės tckstilnės išdirbiniai pradėjo 

vi g plačiau pi'atintis ir lemia gerą 
ateitį tai .produkcijos šakai Lietu- 
voje. 

Laike karo, daugumas mašinų 
tapo Vokietijos sąroningai išnaikin- 
ta ir išgabenta Vokietijos, kad tos 
pramonės išsivy stirną pilnai užmu- 
šus, ir paskui užviešpatavus patiems 
ant to-" rinkos. 

Dabar vokiečiai liko iš Lietu-i 
vos prašalinti. \ i;-as kraštas, 
apsivalęs iujo bolševiku, norėtų 
veikiai kibti prie ^isdirbystės,— 
prie pastovius produkcijos. Prisi- 
eis parsigabenti jš kitur j vairių 
mašinų ir vienoj ar kitoj šakoj j !užvesti naują produkciją. Iš kur 

ibiu' .tos mašinos gaunamos." 
Mums aišku, jog* šitos mašinos 
tinkamiausia 'bus gaunamos iš 
Suvienytu Valstijų. Todėl musų 
pramonės pekėlim^s pirmoj ei- 
lėj priderės nuo tinkamo susi- 
siekimo su Suvienytomis Vals- 
tijomis. Iš to prisieiną atkreipti 
domą į vieną momentą: Ame- 
rikoj gyvena didelė Lietuvių 
kolonija, kuri čion pramoksta ant 

tinkamų mašinų įvairaus darbo. 
Daugelis kas iš šių ateivių ma- 
no grįžti Lietuvon, bet parsiga- 
bena iš čion tinkamas mašinas 
ir įrankių, kad ir Lietuvoje ga- 
lėtų u/.megsti tinkamai produkci- 
ją. 

Tas patsai turės atsitikti ir 
prekybos srityje: Lietuva norės 

į»igabenti pas save netik pro- 
duktus, kurie musų krašte gali 
gauti prasiplatinimo, bet kaipo 
tarpininkai jie jieškos parsivežti 
produktų, kad juos toliau Į Ru-i 
sij.-į pardavus, kur įvairių pro-i 
dūktų šiandien stoka ir kurių 

I kainos yra didžiai aukštos, iic 

j to, susitvėrus naujai Lietuvos 
f valstybei, jos valstybiniam ukiui 
•reikalinga daug nauju išdirbinių. 
Taip Lietuvoje šiandien jau yra 
^plačiųjų geležinkelių arti 1800 

kilometrų ir siaurųjų apie 800 
kilometrų, kurių bendroji verte 
išneša nemažiau 400 milijonų rtvb 
lių. -Lietuvos valdžia yra jaut nu 

pirkus iš Amerikos dali garve-( 
ižių, ibet ateityje reikės daugiau,' 
reikės tiesti nauji geležinkeliai, I 
kad palengvinus susisiekimą su1 

Memeliu,' reikės įtaisyti, Meme- 
lio portas, reikės įsitaisyti nau- 

ji lai\ai. Pagaliau, naujos ka-į 
riuomenės užlaikymas, tinkamas j 
jos aprūpinimas ginklais, ir amu! 

nicija lygių 'būdų reikalaus nau-' 

jų ]>rekių iš svetuir. Suvienytos 
Amerikos Vajslijos tiir ganėtinai 
šių 'prekių, jos lengvai gal but 
Lietuvon dpstatomos it" čion at- 

sidengia nauja sritis ekonomi- 
niam Lietuvos susisiekimui su 

Suvienytomis Valstijomis. 

Nupiešimui finansinio Lietuvos 
padėjimo reikia .pažymėti, jog; 
Rusijos valdžia išrinkdavo n'uo 
šio krašto žmonių iki 55 milijo- 
nu rubliu formoj įvairių mokes- 
niu ir pelno nuo žemės ir gi- 
riu, kurie daugiausiai ėjo įvai- 
riems bendriems valstybes rei- 
kalams j centrai į Ritusijos iždą 
užlaikymui kariuomene? ir \isos 
daugybės svetimos kraštui admi- 

nistracijos. Vietos kultūros įstai 
goms tekdavo sulyginamai labai 
mažai. Pavyzdžiui Lietuvos švie 
timo reikalams būdavo asignuo- 
jama nedaugiau 2 milijonų rub- 

lių, o palaikymu^ pravoslavų 
bažnyčių ir jų dvasiškių, nors 

vislus gyventojai visi katalikai, 
Siuvo asignuojama daugiau 4 mi-Į 
ijonų rublių. Visi Lietuvos vai 
liniukai nuo augštesniųjų iki 
oačių mažesniųjų, pavyzdžiui ge- 
ežinkelių ar miško sargų turė- 
ti btiti 11c vietos žmonės, bet 
ukviesti rusui, pravoslavui. To- 

uų svetimų valdininkų bu o 

Lietuvoje įvairiose žinybose apie I 100,000 žmonių, kuriu užlaiky- 
1 mui ir ėjo skiriamos kraštui iš- 
| laidos. 

Karui istikus ir Vokietijai už- 
ėmus Lieiuvą, visi tie pravosla- 
vų popai ir visi valdininkai pasi- 
traukė iŠ Lietuvos. 

Išpradžios buvo per kelis me- 

tus vokiečių okupacijos valdžia, 
bet pabaigoj 1919 m. lapkričio 
27 dieną liko suorganizuota jau 

1 pirmiaus Lietuvos Valstybių -Ui- 
nisterių kabinetas, liko išleisti į- 
statymai apie mokesnių rinkimą, 
užtraukta Vokietijo; pirmoji pa- 
skola aut 100 miljonų markių ir 
visa Lietuvos administracija jxr 
1919 metus liko jau sutvarkyta. 
Per tą laiką sutvertas valstybe". 
iždas, Įtaisyta po visą kra.sų 18 ^ 
iždo skyrių, suorganizuoti mokes- 
nių rinkimai, sudaryta vietos mi- 
licija, sutverta kariuomenė, nu- 
statyta vietos. savivaldybės or- 
ganai. 

(bus daugiau) 



| Datlė ir IDailininhai. f 
Ant. Sutkus. 

W DRAMOS ELEMENTAS 

OPEROJE. 

Keista ir paslaptinga teatro 
meno forma — opera. Ji vilioja 
prie savęs ne tik kompozitorį ir 

muziką, bet ir žiūrėtoją. Ne- 
žiūrint teoretingo, aistetingo ir 
stačiai betarpio mintymo, o kar 
tais ir kategoringo tvirtinimo, 
kad vera' tėra menka ir neuž- 
baigta teatro meno forma, ta- 

čiau viliojanti operos galė pil- 
nai raiški ir konkreti. Ir kaž kaip 
nenoromis krypsta mintis prie 
šios teatro tormos, kad ją pa- 
žinti, ją išsemti. 

Opera, kaip kiekvienas, turįs 
su scenr ryšių, vaidinimas tėra 

neužbaigtas meno kūrinys. Kaip 
dramos, taip ir operos neužbai- 
gimas randasi visumos komp- 
lekse visoje eilėje masinių de- 
talių, be kurių nieku butlu ne- 

mintvjomas vaidinimo išgyven- 
dinimas ir kuriu, tačiau, autoris 

nefiksuoja savo užrašais, šios 
detalės sekančios: dekoracijos 
smulkmena, aktorio judėsis sce- 

^noje, jo gestai ir kuno mimika 

^lr vi^a, kas liečia visą scenos 

"reginį". sakau, autoris ne- 

fiksuoja, bet ir negali fiksuoti, 
jeigu nori, kad jo kūrinys nebū- 

tų negyvas ir nesąmoningas ak- 
torio lupomis atpasakojimas, bet 
įgautų scenos interpretacijoje 
per aktorio kūrybos veikalą 
vybės ir žavėjimo akstinų. / 

Kaip dramoje, tolygiai opero- 
je visas šias detales ir bendrą 
kurinio mintį reikia surasti ir pa 
sakyti bendrą veikalo sumany-, 
m<> ir įgyvendinimo idėją, jeigu 
mintyti veikalo įgyvendinimą 

idėjiniu, o ne "taip sau", by tik 
su vaidint.. Ir formos, per kurias 
rcika'inga pasakyti veikalo suma 

nymo ir įgyvendinimo idėją, vi- 
suomet buvo ir bus santarmios 

(luaiovnyja), nes santarmi ir dra- 

ma, ir pats teatras ir, pagaliau, 
kiekviena dailės menų forma, 
kaipo orutinė išraiška. Del to 

nereiškia kad šia šantarmia for- 
ma dailės žvilgsniu kilnaus ne- 

gali.na sukurti. Ir šių laikų ais- 
tetikos mintis vis daugiau ir 

daugiau krypsta prie minties, 
kad ne "santarmybėse", kurios 

lydi žmogaus darbus, reikšmė ir 
esmė, 'bet tų santarmybių įtal- 
poje. 

Opera, kaipo reiškinys, giliai 
teatralinga, nes nuo pirmos sa- 

vo atsiradimo dienos jis instink- 

tyviai ir tiksliai žingsnis už žin- 

gsnio siekia ''vaidinimo", veika- 
lo. Ji turi savyje mimikos ir 

choreografijos elementų, taip-paį 
kaip ir drama, su kuria ją riša 
orutinė turimi — scenos veiks- 

las. Operos žiūrėtojas tampa 
drauge ir Klausytojais ir 

meno įspūdis vystosi per. žodj, 
muziką, dekoraciją, gestą ir, pa- 

;galiau, veikslą. Tuo budu, kaipo 
[organizmas. opera kur kas pai- 
nesnė ir sunkesne negu drama. 

Del to, imti operai kriterijas, 
tetinkamas dramai ir adventiš- 
kai — tetinkamas muzikai —ne- 

galima. Jai reikalingos tam tik- 

ros, savitos "operinės" kriteri- 

jos, per kurias butų galima nu- 

statyti kurinio vrftę. 
1 iek dabar poipuliarės natūra- 

lizmo kriterijos nieku 'budiui ne- 

gali buti pritaikomos ne tik ope- 
irai. bet ir dramai. Opera, kaip 
ir drama negali ir neprivalo teik- 
ti tikrenybės kopijos: pati jos 
prigimtis ne reali' ir ją tegali- 
me traktuoti per prizmą stilizuo- 

jamo ir pabriežiamo teatralingu- 
mo. Jeigu dramoje dar gali bu- 

Siunčiant Pinigus 

in Lietuva 
SIŲSKIMS VISUS, 

NES DIDESNĘ PUSĘ SIUNČIAMŲ PINIGŲ 
PASILIEKA ŽYDAI. 

500 .. AUKSINŲ .. $8.50 
1000 .. AUKSINŲ .. $17.50 
3000 .. AUKSINŲ .. $51-00 
5000 .. AUKSINŲ .. 185.00 

10.000 .. AUKSINŲ .. $170.00 
20-000 .. AUKSINŲ $340 00 

Pinigsu prisiųskite per paštą money orderį 
ir adresą to. kuris turi priimti pinigus Lietuvoje. 
Jusų pinigai bus išsiųsti te užvilkimo ir Jųs gau- 
site kvitas nuo priimtų pinigų. 

P. Mikolainis 
1304 SUlTEit AV£. BROOKLYN, N. Y. 

ti kenčiamas natūralizmas, tad 

operoje nieku budu! \5ie, kiek- 
vien- asmens kreipia <jomę dės- 
niai. — kad operoje aktoris ne- 

kalba. bet dainuoja, kad jo dai- 
navimui akompanuoja orkestrą 
—sako, kad opera negali b u t i gy- 
vendinama natūralizmo princi- 
pais ir kad ji yra tikrojo teat- 

ralingumo forma. 

Prisimenu savo pastatymą me- 

lodramos "Biiurtė" "Tautos Te- 

atre"' teatralingumo formomis. 
Kiek buvo ginčų ir mano ad- 

resu tulžies "teatre pasenusių" mu 

sų teatro kūrėjų tarpe! Kiek bu- 
vo ipadaryta man priekaištų! 

Jis istorijos nežino! nežino, 
kad viskas dedasi Palangoje, kur 
ne beržai, bet pušys keroja! ne- 

įžino tų laikų gyvenimo, ir 1.1, 

ir t.t. 

Jiems butų patikę, kad bučiau 
gyvendinęs natūralizmo princi- 
pais, kad bučiau restauravęs isto- 

riją. Kad vietoje ''iclelio na- 

į mėlio kampo pirnic., veiks- 
me, kaipo reikalingo sce- 

nos veikslui taško, bu- 
;čiaiiv iparodęs didelį iš storų ras- 

ti; epokos namą, gal buti su tvar- 
tais ir kluonais — visą ūkio ba- 

rikadą kad Birutę bučiau apren- 
gęs 11c melsvu, kaip buvau su- 

manęs bendroje veikalo Įgyven- 
dinimo idejoje — man reikalin- 

ga- ne istorijų s, bet scenos 

veikslo, teatro, meno Birutė, kuri 

dekoracijos fone butu tas šmėk- 

lingas taškas, kuris vilioja ir su- 

žavi Keistutį, — bet rainu, kaip 
atvirlaiškiuose "muliavoja'', kos-j 
tinimui, kad Keistutį antrame ir 
trečiame veiksmuose bučiau už- 

sodinęs ant balto, tautiškai pa- 
puošto, žirgo, kuris žiūrėtojų 

Į aky vai e do j e antiaistetingą. pri- 
Igimties reikmenj butų atlikęs— 
Į o, tuomet šiems natūralizmo my- 
lėtojams butų patikę! 
l it ką bepadarysi, kati ne te- 

atras pankui žiūrėtoją, bet žiūrė- 

tojas paskui teatrą turi sekti! 

Operoje beveik visuomet ran- 

dame raiškiai pasisakiusias dra- 
mos situacijas. Kartais esti, kad 

'dramos stim/uila viršija muzika- 

lę uperos dalį. Ir literatūroje 
mes randame operas, kuriose 

primatas yra muzika, ir vėl ki- 
tas — kuriose — dramos prima- 
tas. 

Tuo budu, operos artistas tuo 

pačiu laiku yra ir dramos artis- 

I tas. Sąmoningai ar nesąmonin- 
gai, bet to siekia ir įprivalo siek- 
jti kiekvienos operos artistas. Jis 
j privalo įgyvendinti ne vien siU- 

zikalv, bet ir dramatinę savo ro- 

lės esmę; jis .privalo vaidinti, da- 

lyvauti scenos veiksle, o ne vien 
kostiumuotą koncertą dainuoti. 

•Bet ar ištikrųjų taip yra.' 
Šiandi-n niekam ne,paslaptis, 

kad operos artistas , jo ''vaidini- 
mas", tapo sinonimu "blogo" 

i scenos veikslo; kad ji visi šian- 
dien vadina diletantu. Ir pilnai 
suprasime, jeigu prisiminsime, 
kad operos artistai neturi jokio 
sceniško išlavinimo ir bando jį 
"įgyti"' darbu pačioje scenoje. Be 
to, laibai dažnai operos artistai 
neturi ^reikalingu scenos veiks- 
lui 'gabumu, nes gabumas dai- 
nuoti nieko nesako del scenos 

gabumo. Ir iki operoje muzikos 

primatas slopins1 drabną, kaip da- 
■bar yra, ii. i tol operos įgyvendi- 
nimas neturės scenos veikslo. 

(ii ištikrųjų. jeigu giliau i da- 
lyką pažvelgti, tas operos artisto 
darbas kur kas painesnė ir sun- 

kesnė užduotis, negu dramos ar- 

Jtisto. Painesnė ir sunkesnė dėl- 
to. kad be sccno* veikslo operos 

(artistas turi dar dainuoti. Pats 
| dainavimo procesas paveržia daug 
Ijėgij ir domės scenai. Be to, jis 
i paralyžiuoja sceniškosios kairy- 

bos laisvę. Pav., dainavimas jau 
tučtuojau paraližiuoja veido m imi 
ką. Kickvicnani žinoma, kad 
pačios prigimties keliu dainuo- 

jančio veidas savitai persikreipia, 
kad kai kurių garsų dainavimą 
seka charakteringa veido mimi- 
ka, kuri turėdama savo savitą 
"išraišką", nieku t>udu negali at- 

tacikti dramai. Pas daugelį dai- 
nininkų su šia "garsų mimika" 
rišasi reflekto judesiai, kuriais-at- 
sikratyti labai sunku (ipav., kari- 
katiivris "rankų prie širdies spau- 
dimas", krutinės ir rankų .pirmyn 
atstatymas dainuojant stiprias ir 

augštas gaidas, ir 1.1.) "Laisvas" 
dainavimas gamina tokius anti- 
sceniškus ir antidramatinius ges- 
tus ir veido mimiką, kad "są- 
moningas" operos dainininkas 

turi nusikratyti ir užmiršti šį 
"laisvąjį" dainavimą. 

Dainavimas privalo išsiskiesti 
savo fizinėje ir fiziologinėje ges- 
tikuliacijoje, kad taptų dramati- 
niai raiškus, kad duotų vietos 
normaliam dailės gestui ir mimi- 
kai. 

Toliau. Drama pačiam artis- 
tui leidžia spręsti išpildymo rit- 
mą ir jo tempą. Gi opera kausto 
artistą gana stipriais savo rete- 
žiais. Operos dainininkas priva- 
lo gyvendinti savo dramą k 1 a u- 

s y d a m o s m u z i k o s ir laiko 
erdvėje, kurią diktuoja ta pati 
muzika, o la'bai dažnai toji erdvė 
esti apribota. 

Pagaliau, operoje dainininkas 
priverstas yra dramatinę operos 
dalj, savo scenos veikslą, kurti 
atatinkamą muzikos charakteriui. 

Muzika operoje skamba nevien 
melodijos burožena. Melodijoje 

mes turime kontrapunktus, mes 

turime armonijos sukurtą upą. 
Scenos dailininkui jie diktuoja 
savo valią, stato jam vi*ą eilę 
dailės sąlygų, kurias neigti kar- 
tais bendram įspūdžiui žymiai 
•blogiam, negu sumeluoti savo par- 
tijoje. 

Artisto judėsiu ritmą ir jų bū- 

dą, jo gestikuliaciją jo padėtį 
scenoje — visa mažiau daugiau 
teikia muzika. Aš nemanau apie 
muzikos ir artisto judėsiu para- 
lelizmą. Reikalauti ka<l k i e k- 
v i e 11 a s muzikos g' a r s a s 

rastų artisto judesy atgarsį — 

butų nesąmonė. Bet to'kia pat 
nesąmonė — nekreipti reikalin- 
gos domės į, upą ir diktuojamą 
operos muzikos ritmą. 

Operą ir jos muziką pavadin- 
čiau 'dramos šitu tų scenos ju- 
dėsiu, gestų ir mimikos, kurtuos 
artistas privalo įgyvendinti. Vi- 
sa tai randame ypatingai riškiuo- 
se operos literatūros kuriniuose. 
Čia per muziką būtinai jaučiamas 
tas. o ne kitas artisto judčsis. 

Keista, kad dažnokai šiuos aiš- 
kius muzikos "nurodymus" nei- 

gia ne tik artistas, bet ir rezisie- 
ris. 

Artistas .paprastai težino vien 
savo partiją—tą siaurą melodi- 
jos dalį ir nesirūpina pažinti vi- 
są kitą operinės muzikos peri- 
feriją. 

Režisieris, dažniausia būdamas 
mažai muzikalingas žmogus, te- 
sitenkina siauru operos li'bretto 
ir muzikos visiškai nežino. Per 
tat operoje dažniausia matome 

kostiumuotąjį koncertą ir pilniau 
įsią scenos veikslo atrofiją. 

("Veja".) 

AMSTERDAM, K. Y. 

Vasario 15 d. A. L. T Sanda- 
ros 57 kp. turėjo surengus pra- 
kalbas. Kal'bėoje gerb. K. Nor- 
kus "Sandaros" red. Jo kalba 
žmonėms patiko. Ant rytojaus 
užkvietė kalbėt Amsterdamo Lie- 

( 
tuviu Politiškas) bei Lietuvos 
Laisvės Paskolos Komitetas, lval 
bėtojas apsiėmė ir kartu su Lie- 
tuvos piliečiais apvaikščiojo Lie- 
tuvos neprigulmybės šventę. Kal- 
bėjo dviejuose atvejuose. Pirmu 
atveju kalbėjo apie Lietuvos Samu- 
lius. Žmonėms patiko ir sudėjo 
aukų Šauliams $105.80. Antru at- 

'veju kalbėjo apie Neprigulmybės 
! šventę. Čion tapo išnešta rezo- 

jliucijct, Į S. V. valdžią, reikalau- 

janti pripažinti Lietuvos Nepri- 
Įgulmybę. 

Rezoliucijos tekstas: 

•Mes, Amsterdamo, X. Y. lie- 
tuviai, susirinkę į Lietuviu Šven- 
to Kazimiero bažnyčios salę, E 
Oo Main St., Amsterdam, N. Y., 
dienoje dviejų metų Lietuvos Xe- 
prigulrriybės pasiskelbi 1110, sią i6( 
dieną vasario, 1920 metuose ta- 
riame : 

•Kadangi lietmivių tauta isas 
savo pastangas deda kovai už sa- 

vo netprigulmybę; 
Kadangi sugriuvus Rusijos ca 

rizlnUi ir Vokietijos kaizerirmui, 
lietuvių tauta pasiliuosavo iš tų 
despotų vergijos ir susijungę sa- 

vo nuvargintas pajiegas mūsų 
broliai lietuviai Europoje išvi- 
jo iš ^Lietuvos plėšimu tikslu įsi- 
verpusius Rusijos bolševikus, 
•kalėokininkus ir Vokietijos Golt- 
zo grobikiškas armijas ir deda 

ipastangas apsigynimui nuo im- 

perialistiškų lenkti užpuolimo; ir 

Kadngi lietuviai tiki Preziden- 
to VYilsono 14-kai punktų apie 
tautų laimę. 

Kadangi lietuviai Amerikoje iš 

.pirko apie už 40 milijonų do- 

larių, penkių paskolų, Suv. Vals- 
tijų įBonų; 

Kadangi 35,000 Amerikos lietu- 

vių jaunimo kariavo po Dėdės 
6amo vėliava ir padėjo sutriuš- 
kint žiaurų Vokietijos imperia- 
lizmą ; 

Tad mes šiuomi reikalaujame 
(Suv. Valstijų valdžios ir Prezi- 
dento \Yilsono, kad Suvienytos 
Šiaurinės Amerikos Valstijos kuo 

greičiausiai atsižvelgtų j teisybę! 
ir demokratybę mylinčius ir ri 
savo ueprigulmybe narsiai kovo- 
jančius Lietuvos žmones ir, kad 
laikanties teisybes ir demokra- 
tybės principų Suvienytų Valsti- 
jų valdžia teiktųsi oficiališkai pri 
pažinti Lietuvos Respublikos 
N'eprigulmybę ir, kad Lietuvos 
vardas Washingtone butų įrašy- 
tas greta visų nepriklausomų pa- 
šaulio valstybių. 

(Pasirašo) 
VIa. I, Rusilas, Pirm., 
A. J. Lukšis, Rašt., 
A. Stokna, P. Plankis. 

Aukautojų vardai pavardės. 
Aukavo po $5.00: 

Petras ir Fiiimena Sargelei, F. 
Ambrasitumas, J. Ginaitis, A. Stok 
11a, R. Mikėnas. 

Po $2.00: A. Liepas, Ig. Vali- 
konis. J. Kentą, J. Malatauskas, 
M. Barkevičius, M. Žudžiutė. 

Po $1.00: LT. Strikoliutė, 1\. Ur 
•belienė, I. Kazikaitis, P. Valis, 
B. Barkevičius, A. Butka, A. Ja- 
nuškevičiūtė, I. Kukauckas, A. 
Augunas,-V. J. Plaukis, R. Ja- 
zapaitis, P. Kostravickas, K. Žir- 
gulis, J. Daučiunas, Švėgžda, A. 
■Varnais, J. Yaitekus, P. Kanapa- 
ris, M. J. Kazlauskas, I. Vaičiū- 
nas, M. Pocilivnas, A. J. Lukšis, 
P. Plankis, M. Barkevičiutė, M. 
Rusilaitė, S. Vill^oniutė, F. Sar- 
gelis, J. Žilius, P. Šuolis, P. Ge- 
gžna, J. Mikolaitis, A. Mikolai- 
tis, Z. Cinikas, J. Kriščiūnas, J. 
Patuckis, O. Plankiutė, S. Gavri- 
lirikas, J Bublinskas, A. Rapšis, 
I. Dirsė, J. Varnas, A. Raibie- 
nė, K. Degutienė, S. Vasiliaus- 
kaitė, J. L'rbelis, P. Šlaveikis, J. 
Gustas, A. Alikonis, A. Varož- 
nas, P. Šidlauskas, V. šalašaitis, 

•J. Bagdonas, A. Žilinskas, A. Gu 
džinskaitė, F. Meliauskas, A. Šid 
lauskaitė. 

Po 50 c.: J. Urbelis, A. Šilai-/ 
ka, Klemensas, Kiuras, O. Rad- 

zevičienė, J. Jakaičiiutė, K. Vali- 
konis, J. Varnas. 

P1TTSBURGH, PA. 

Cia patiko kelis lietuvius ne- 

laimės. Vasario 16-tą išauštant j 
17-tą sudegė kelios familijos lie- 
tuviu. Jonas Zaranskis, siuvėjas, 
-'201 5-th a ve. ir ant antru lubų 
gyveno Antanas Verikas ir dau- 
giau. Ugnis prasidėjo sale, žy- 
do bučemėj, 22o3 5-th ave. Žino-j 
nės sako, buk žydas tyčia užku- 
res, mat, nesenai nusipirko tą' 

vietą, tai gai norės pertaisyti, o 

antra, jau tas pats žydas dega ar 

penktą kartą. Jis iš to ir pratur- 
tėjo. Tik gaila tų šeimynų, ku- 
rios 'bereikalingai nukentėjo. Ug- 
nis prasidėjo naktį 3 vai; tai 
žmonės kaip tik situ naktiniais 
drabužiais spėjo išbėgti. Kiti 
visai neturėjo nė forničius (ra- 
kandus) apsidraudė nuo ugnies. 
Čia jau ne atleistina klaida; gy- 
venant taip susikimšus mediniuo- 
se namuose ir but taip neatsar- 

giems, neturint apsidraudus ra- 

i kandus. Tokiame brangenybės 
lai'ce, tai perdaug didelė nelaimė. 

♦ * * 

Vasario 18 d. Šv. Kazimiero 
\ 

parapijos bažnyčioje įvyko ko- 
ka tarpe lenkų ir lietuvių. Mat, 
'Šv. Kazimiero parapijos mokyki 
Įloję buvo pakabyta Lietuvos vė- 

Įiliava. Tarpe kitų lietuvių buvo 
ir lenkė sesuo, kuri mokino vai- 
kus. Ji neapkentė Lietuvos vėlia 
vos. Supykus ji nutraukė ir nu- 

metė ant žemės, ir sumyniojo." 
Vaikai pasakė savo motinoms. 
Tos pasitikusios seserį lenkę baž- 

nyčioj paklausė užką ji išniekino 

vėliavą. Kaltininkė nei gero ne- 

norėjo duoti. Moterys nieko ne" 

laukdamos čiupt u'ž plaukų; čia 
ir vaikai prisidėjo, taip kad ap- 
draskė drabužius ir parsimetusios 
gerai apvoliojo už tokį pasielgi- 
mą su Lietuvos vėliava. 

Tas atsitikimas tokį didelį ler- 

fną .padarė, ypač tarpe moterė- 

lių net kitos gailinasi, kad nebu- 

vo bažnyčioje pelenu dienoje. 
Sako, tai iš lenkės butume pada- 
ru tik selenus. 

Pittsburgietis. i 

\YAUKEGAN, 1LL. 

Vasario 15 d. buvo šauktas 
susirinkimas Lietuvos Paskolos 
Bonu reikalais. Aptarus dalyką 
tapo išrinkta valdybą. Susirinki- 
mas bus sušauktas tuojaus, kaip- 
gaus visas informacijos iš Cent- 
ro Valdybos. Su tuom praei- 
sime ir darbi}. Bet reikia yasto- 
bčti, kad čionai ue visi yra sto- 

ję darban. Kur gi kiti Lietuvą 
mylintis sunųs. dukterys? Juk 
apart kataliku )ra ir kitos srio- 
vės. Laikas butų visiems stoti 

prie švento darbo. Pasirodyki- 
nie, kad ir šioje kolonijoje gyve- 
na lietuviai, o ne slekeriai. Tu- 
rime išpirkti kuodaugiausiai Lie- 
tuvos paskolos Bonų! Tad prie 
darbo, vyrai ir moterys. J. F. K. 

Mes perkame Pergalės Bondsug pilna parašytąja A ^ L] 
verte, ir Laisvė* Bondsus pilna pinigiue /erte. w ̂ 1 

j&S?-.££& "nuo^-e1 J- G. SACKHEIM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
ir Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

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

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

3003—3009 SO. HALSTEL) STREET CHICAGO, ILL. 

VIENAS IŠ GRAŽIAUSIŲ ŠIO SEZONO 

VAKARŲ 
kur} rengia 

S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA 
Bus ^črstalyta pirmu kartu Chicagoie 

"SUSIPRATO" DVIVEIKSMĖ 
TRAGIKOMEDIJA 

NEDELIOJE, VASARIO—FEBRUARY 29faj, 1920 

M. MELDA2IO SCETAINEJE, 
2242—14 W. 23-rd Place 

PUADŽIA 8:15 VALANDA VAKARE 

Turime už garbę pranešti Gerbiamai Visuomenei, kad musų vaka- 
ro programą puoš vien tik atsižymėję asmenis dailėje; kaip tai: p-lė Marijona Rakauskaitė dainuos solo, p-lė Onytė Rudauskaitė ir p-lė H-lena Volteraitė dainuos duetus. Taipgi šoks {vairius šokius musų ateities žvaigždutės, mažytė Silvija Kirytė, p-lė Jonalčiutė ir p-lė Vii- 
kevičiutė. Užtat, kiekvienas, mylintis dailę turės progos ant šio vaka- 
ro pasidžiaugti. Meldžiam nepraleisti šios progos. 

Kviečia S. L. A. 208 MOTERŲ KUOPA. 

Antri Karti ant Town 
atsibus 

PĖTMYČIOS VAKARE, VASARIO—FEBRUARY 27, 1»20 RM SCHOOL HALL SVETAINEJE, 
l^rie 4-1 ir 3. Honore gatvių. 

Durys atsidarys 6:30 vai Programas prasidės 7:00 vai. 
INŽANGA VISIEMS DYKAI. 

PRIĖMIMO, VAKARAS 
formose. dalygauti iečia Lietuvos L. F Bendros Stoties Valdyba. 
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MELROSE PARK, ILL, 

Vasario 24 d., ilgai laukti Lie- 
tu vos Pasiuntiniai aplankė ir imi- 

SU koloniją. Nudžiugo lietuvi 11 

dvasia išvydus jų veidus. £ios 
kolonijos lietuviai tą savo džiau 
gsmą prvparodė nupirkdami 11/ 

$7.<)00 P.onų. Tai ^raži suma. 

Lietuvių Čia esama Į 400 as- 

menų. IJet Misijos prakalbose, 
kurios atsibuvo Lmpinsko svet. 
susirinko \ ;^oo. Gai^bė Melrose 
parkieėiams už jų gražų dari>ą— 
pirkime Bonų. 

Kalbėtojais buvo adv. Fr. r> ra d 
cbuTis, miesto majoras Wol.se, 
kuris taipgi tiupirgo I.. L. Po- 
ną už $100, adv. Kodis ir Majo- 
ras Povilas Žadeikis. 

■ liet Melrose Parko lietuviai 
su tmom nepabaigė dar'bą! Jie 
■pilnai Įsitikinę nupirkti už visą 
Sio.ooo L. Paskolos Ponų. Rei- 
kia tik džiaugtis tokiais Lietu- 
vos sunais, dukterimis. 

Sio vakaro vedėju buvo p. 
Stržyneckis. 

WEST SIDE. 

Vasario 22 d. iš West Sirles iš- 
važiavo j Lietuvą gerai žinomas 
westsaidieaams Juozapas Rokas. 
Amerikoj išgyveno 14 Bu- 
vo pavyzdingas lietuvis. Priklau 
sė j>rie (jvardijos I). I.. K. Al- 
girdo. Sv. Roko ir prie Lietuvos 
Ūkininko draugijos. Algirdo ir 
Sv. Roko draugijos šuteil»č po 
žiedą už atsižymčjimą savo darhš 
t-umr.i tautiškuose reikaluose. 
Sunku buvo persiskrti su taip 
malonia ypata, ypr.c artimiems 
draugams. 

Westsaidieciai linkia ankstibi- 
niui .paukšteliui laimingai parke- 
liauti 1 'brangią Tėvyne-Lictuvą, 
suraminti savuosius ir tęsti pat- 
riotišką darbą Lietuvos labui. 

J. Rokas paeina iš l'pitės 
'•alsčiaus, Panevėžio apskrities, 
Kauno rėdybos. Su juo drauge iš 
važiavo P. Šimelis ir P.Legevi- 

Įce. abu iš Šauliu apskrities. 
Eskulapas. 

PRAKALBOS. 

j Susiv. Amer. Liet. Kareiviu 7 j 
'kuopa rengia dideles pra^a' as,l 
kurios atsibus pėtnyčioj, vasario 

! -7 d., 7<3o vai. vak., M. Melda- 

įžio svet. 2244 \V. 23rd St. Ger- 

| biamieji! nenamirškite atsilanky j 
ti. l»i.s kalbama apie Lietuvos! 

j kariuomenės reikalus ir Susiv.l 
!Air». Liet. Kareiviu. Kalbėtojais 
! yra žymus asmenys. Kareivis. 

PRANEŠIMAS. 

Siuomi pranešame, kad ^ ger- 
ibiama Lietuvos Misija atsilan- 

jkys antru kartu Tovvn of Lake 
kolonijoj įpėtnvčios vakare. v.asa-| 

1 rio 27 d. iSchnol Hali svet., 48-' 
;tos ir So. Tlonore gatvui. 

| Visi lietuviai ir lietuvaitės esa- j 
te kviečiami skaitlingai susirink! 

i\ ti 6:30 v. vakare. Programas pra 
skies 7:30 v. vakare. Meldžiu 
neo.v ;'uoti, nes potam vėl ne- 

galėsite intilpti j svetainę. Jžan- 
ira visems veltui. Visus kviečia, 

Bendra Lietuviu L. P. stotis. 

Aštuonioliktos ir Un;on Gatvių j 
Kolonijos Atydai. 

T T,. Paskolos Vietinio Ko- 
miteto susirinkimas Įvyks ket-! 
verge, vas, 26 d. 8 vai. vak., Do-J mininko Seraičio svetainėje prie 
iS-tos ir Union gatvių. Visi už-' 
rašinėtojai T-. L. P. P»onų sioj 
kolonijoj turite rutinai atšilau-' 
kyti. Taipgi, valdybos visti vie- 
tinių draugijų ir organizacijų esa 
te kviečiamos atsilankyti. Rus 

Influeiiza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinama influenza, yra labai pavo- jinga. Apsaugok save r savo šeimyną apsaugodamas savo svei katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis' fkiu, nosies varvėji- mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, gal v o® ir rumenų, ašl- tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimu arba pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. Skalaukite gerklę ir nosį su Severos AntisepsoJių, vartodami 

vieną alį ir tris alis šilto vandeniojeigu kartais jaustumei šaltį arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprdiliuosiuos: Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi neijciek geriau j vieną dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymu: Šios gyduo- lės prigclbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- valoie visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Severa's Aiitisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Severa's Cold and Giippe Tablets 30 centų ir 2 talceu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 cent taksu: 

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

ŽINOK KA PERK'' 
Egzamlnavojam žemiu dokumentus. Padarom abstraktus, atrandam vi- 
sas kliūtis, apsvarstom namy, farmu ir žemiu teisingas preklas, ir duo- dam atsakančias rodąs apie jt^ tikras vertybes. 

Pirm begu pirksi kokią. Nuosavybę, gauk didžiai reikalingas Infor- macijas, ir, žinok Ka perki'. 
Teipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodam žemes, Far- 

mas ir Namus po vI9up Amerikos kraštus. Reikale, ateik ar rašyk j Brnnch TEDERA L BOND & LAND COMPANY 
663 V»". i»rh Streot, Chicago. 

i išduotas raportas iš pereito veiki 
ino per Vietini Komitetu ir bus 
daromi pienai tolimesniam vei- 
kimui pardavinėjimui L. L. Pa- 
skolos J? o n u. Visi prie darbo. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Vietinis Komitetas. 

E^IDGEPORT. 

Vasario 23 d., 4 vai. rvto, va- 

giliai atlankė, namus—3545 8. 
\Yiallace St. ir nusukę basemen- 
to durių spyną, pavogė Tamo- 
šiaus Tiškevičiaus dviraH (bi- 
cycle). 

Jeigu kas pagautu ar praneštų 
kur randasi, tam dviračio savi- 
ninkas duos 5 dolarius atlygi- 
nimo. 

NORH SIDE. 

Dav.nai mes paprato daug kal- 
bėti. o mažai dirbti. Tai jau pap- 
rastas nuisų gyvenimo užsiėmi- 
mas. Prasidėjus Laisvės Pasko- 
lai Chicagoje po lietuvių koloni- 
jas, viena už kitos didžiuojasi, 
buk, ta ir ta kolonija "suibvtino" 
kitą. 

Northsaidiečiai, nors paroda 
gan gražių darbo vaisių, vienok 
iic per virs nesigiria. O kodcl? 
Atsakymas la'bai trumpas, leng- 
vas ir aiškus. — Jie daugiau dir- 
ba. o mažiau kalba. 

Atsilankyme Lietuvos Misijos 
jie paklojo tą vakarą ant tautos 
aukiuro $12,250. susirinkę j pap- 
rastą, nepuošnią, keturiais stul- 
pais liudytojais, svetainę, tos ko- 
lonijom lietuvius turinčius dos- 
niais. pilnos Tėvynės meilės šir- 
dis. 

Taip, jie pasidarbavo, darbuo- 
jasi ir dirbs kol lietuvis ten gy- 
vens. 

Nortlisaidiečiai, tai tartum ta 

senoji močiutė prie ratelio niū- 
niuodama dainelę skiepija kudy- 
kiui tėvynės meilę. Jų balso nesi- 
girdi. Jie ir niuimiuoja vargo dai- 
nelę dirbdami kiltą tautai darbą. 

Augintinis. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Ohicagos Centraliniam pašte 
(inėjimui duris nuo Adams gat.) 
yra šiems asmenims laiškai: 

906 Andrejauskas Pranas 
, 975 G u džinas Juozas 
998 Kasparaftčes Tetras 
T002 Kiaunė Jonas 
1019 Kriziunas Antanas 
1043 Malinauskas D. 
1044 Moreika Lioizas 
1075 Rezmonskis Petras 
n 13 Tamolis S. 
11 i6Toliusis Jonas 
it22 Valantis Jozapas 
1123 Vi* ki.s Vincentas 
1127 Vidauskaitė Ona 

S. L. A. 2o8_tos Moterų Kuopos 
Vakaras. 

Vasario 29 d., minėtos mote- 
rų kuopos atsibus nepaprastas 
vakaras, M. Meldažio syet., 2242 
\Y. 23 rd PI. Bus perstatytas 
pirmu kartu Chicagoje veikalas 
"Susiprato". Sis veikalas yra iš- 
leistas S. L. A. ir agituojantis 
už Susivienijimą. Moterų kuo- 
pa ,deda visas pastangas ir be 
abejo programą atliks kuogra- 
žiausiai. Chicagiečiams 'bus pro- 
ga pasidžiaugti jų darbo vaisiais. 

PIRK P I R u v PIRK 

LIETUVOS LAfiSVES BONĄ 
Jeigu tiktai norit 3, kad butų 

I Į I" X II II A Laisva Nepriklausoma 
LI L I U V ri Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau/(yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 .iietų ir duos kiekvienam po 5 nuošimti jį metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 71 st STREET NEW YORK CITY 

Taigi nei vienas neateikime. Kas 
nežino mūsų moterų darbštumo'?! 
jos dirba kiek galėdamos, o mū- 

sų visų priedermė kiek galint 
jas remti. Tad visi j jų rengia- 
ma vakarą pasigėrėti j" dar- 
bu. 

Pranešimas. 

Regula r i:- Tildomojo Komiteto 
(21 nario) Cbicagos Lietuvių Ta- 

rybos susirinkimas Įvyks pėtnvčirj, 
vasario 27 d., 8 vai. vakare. Wod- 
mano svet.. 33-eia ir Lime gatvt;:. 

Chicagos Liet. Taryba. 

Pajieškojimas. 
Vasario-Fe^. 14 d. Susivieniji- 

mo Amerikos Lietuvių Kareivių 
surengtam baliuje, vienos mer- 

gaitės .per nelaimę pražuvo sve- 

tainėj pilkas be rankovių švede- 
ris. Jei kas iš ten dalyvavusių 
surado, laibai meldžiam sugrąžin- 
tie šiuo adresu 

J. Vilimas, 3934 So. Rock\vell 
St., Tel. McKinley 5277. 

TtEMYKITE LIETUVIAI — D IDE-T 
j LIS RARGENAS. Parsiduoda labai j 
I pigiai lietuvių apgyventoj vieloj kari 

i'čema 
(saloon) su visais puikiausiais { 

Jtaisymais. Biznis išdirbtas per daug I 
metų t. y. per 25 metus. Visiems ži- { ! 
nomas. Priežastį? pardavimo savinin l | 

J ko moters nesveikata—gydytojo p r i- { 
sakyta—reik važiuot j šiltus kraš-f j I tus. Turi buti parduota įki 1 d. kovo { j 

J men. Adresas: FRANK DALKUb.; j 
j 3301 So. Morgan Street. į i 

DEL KIEKVIENO. 
Įžymus gydytojas paskuti- 

niame straipsnyje rašo, gal 
but, nėra žmogaus, kuriam 
karts nuo karto nereiktu pil- 
nai iščystyti vidurius, jeigu 
neėjimas laukų išrodytų re- 

guiiariš) as. Dėlto Trinerio 
Amerikoniškas Eliksiras kar 
tus Vynas yra vaistas del 
kiekvieno. Jis išvalo vidurius 
tobulai. Jo speciališkas tvir- 
tumas pergalėjime užkietėji- 
mo vidurių susideda iščysty- 
mo ir besilpninimo. Kiti vai- 
stai, kuriuos tu turi turėti da- 
bar savo namuose Trinerio 
Kosulio Sedative. Kada jusu 
nueinate į teatrą ar į koncer- 
tą, jusų tuojau suprasite, kad 
kosulis ir šaltis dabar yra se- 
zone. Tankus kosėjimas su- 
gadina jusų pasilinksminimą 
Jeigu visi gaišinto jai žinotų 
Trinerio Kosulio Sedative, 
jie nekankintu patis savęs ir 
netrukdytų kitiems klausyto- 
jams. Jusų aptiekorius ir 
kiekvienas medicinos vertel- 
ga laiko Trinerio vaistus. 
Joseph Triner Company, 
1333-43 So. Ashland A ve., 
Chicago, ,111. 

CICERO, 1LL. 
Parsiduoda namas su hardveriu, ?eroj j vietoj, pigiai, iš priežasties išvažiavi- 
mo ant farmų. Namas yra netoli Lie-1 
tuviškos bažnyčios. Atsišaukite: JOHN Į EDIJINT 1421 — 49th Ct. Cicero, i 

Reikalingas Partneris prisidft' prie 
pelniangiausiai augančio biznio, v'iš- 
tina kad turėtu biskj p'uigų. Patyrimas 
nereikalingas — o uždarbis labai ge- 
ras. Gera proga bile žmogui. Plates- 
nių žinių rašykite ''Lietuva" No. 13 
3253 S. Morgan St. Chicago, Tll. 

l 

Pajieskau Alekso Tribenevičo, 
paeina iš Orelių -kaimo, Pušaloto 
parap., Maldučionių valsčiaus, Pa- 
uevežio apskr. Turiu labai svarbų 
reikalą iš Lietuvos, malonės jis pats 
atsišaukti arba kas žino pranešti, už 

ką i skalno tariu ačiii. 
K. Kučinskas, 

Ideal Resfaurant Onvell, N. Y. 

PADARYKITE 

ŠIUOS 

1920 
METUS 

LAIMINGAIS 

UŽRAŠYKITE 

"LIETUVĄ" 

Reikalingi einuotojal pjeri dnrhlnin- 
kal. GLOBĖ TIN SllOP, 824 W. 36Lh 
Str. Cliicago, 111. 

Reikalingas patyręs kartitoja 
dirbti geležgalių varde. Mokestis 
$6. j dieną- Taipgi nepatysusio lcbe- 
rio, kuriam mokama $5. j dieną. 

J. Andalman, 
1312 \V- 5oth St. Chicago, 111. 

Reikia mokinių pagelbininkų 
rroulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 21-mn metų am- 

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

Jas. A. Brady Foundry Co. 
45th St. & S. Western Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Lietuvių apgyventoji! kolonijoje.! 

pars'C'ioda* šešiais kambariais medi- 
nis namas su 50 pėdu lotu, 8420 Ker- 
foot Ave. Gatvės ištaisytos. Kaina 

$3.200.00, dali jmoketi, likusia dali va- 
tomis. 

GEORGE BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St.. ! 

TIKRI BARGENAI. 

Puikus muirnis namas, 2 pa- 
gyvenimų po 6 kambarius, elek- 
tros it* maudynės ir bcis^mentas, 
arti Lietuviškos Bažnyčios, 
Bri; bton, Park. Tiktai $6500.00. 

Muvrinis namas, 2 pagyveni- 
mu 5 ir 6 kambariai atn Archer 
ave, karu linijos, arti puikiausių 
McKinley Parkų. Tiktai $4500.00.! 

Mūrinis i»amas 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- 
tnentas. Lotas 25x144 ilgio, tik- 
ras bargenas už $2900.00. 

Puikus medinis 4 pagyvenimų 
įamas, 2 po 4 kambarius ir 2 
•>0 penkis, ir dykas liotas prie 
;alies, I'righton Park, netoli lie- 
tuviškos bažnyčios. Vertas virš 
fgooo.oo, tiktai už $7000.00. 

2 liotai arti lietuvių bažnyčios 
Brighton Park. Savininkui kaš- 
tuoja $1400.00. Parsiduoda tiktai 
1Ž $1000.00. 

Šitie visi turi buti parduoti Į 
trumpą laiką del jvairių priežas- 
čių. Todėl nepraleiskite progos, 
taipgi turime daugelį kitų namų 
r liotų nužemintomis kainomis. 

Kreipkitės ipas: 

FRANK STASULIS, 
4438 S. Fairfield Ave. 

Chica^o, 111. 

Telefonas McKinley 5948. j 
LIETUVIŲ DOMAI: 

Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 

Tikriausias kelias -»uti ne 

prigulmingam ir buti pats 
ant savęs yra reikalinga tu- 
rėti uke« Mes padarome tą 
galima del kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100.00 arba 
daugiau. Jis gali pirkti mū- 

sų 40 akerių ukę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tos- Pasekmingi lietuviai uki 
ninkai jau nuo kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 

kaimynai. 
Del pilnos informaci:os 

kaslink šitos didžios ir retai 
Pasirodančios progos, rašy- 
kite mums, o mes prisiusime 
jums knygytę, kuri parodys 
jums ūkės vietą, gelžkelius, 
miestus ir vaisių užderėjimą. 
.. Reikalinga agentų. 
Sanbsrn & Company, Sa- 
vininkai, Dept. L Eagle, Ri- 
ver Wisconsin, arba 908 
Peoples Gas Bldg., Chica- 
go, III. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stoniacli Bitters yra pri- 

pažintas WasliIngt.one, D. C. už tlkr:} į 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, ; 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą,! skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą : 

skilvio nedlrblmą neskanaus atrirugl- 
mo neturint apetito, galvos skausmr,! 
strėnų lr Inkstų Ir taip tollaus. Saluter 
Stomach BItters viską piaSalina lr pa; lieka laimingu, algl, kurie jaučiatės į nykstant, tai persitikrinkite, o busit6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2| 1 oakos $3.00, 4 bonkos. $5.25, 6 bon- į kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bicieris is šaknų žievių žo- Į lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prlslųsk mouey 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus lr 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisių-Į slmo dė! iaisistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųakiti 
tikrą ir aiškų savo antrafią ir rašrkiti 
taip: i 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., _ 

616 W. 31 st St., Chlcago. III. 

Severos Gyduoles uslaiko 
seimynos sveikatą. 

Burnos švarumas, 
kaip ir nos'es. yra būtinas norint apsi- saugoti nuo tokiu ligu kaip gripas ar- 
ba kurios gali buti pavvjlnKlan- 
sios 1* visu 2ieiuos nesmagumu, bei li- 
gu. Taigi, prisirergkite iž kalno ir 
laikykite po ranka arba parankiojo 
vietojo 

Severa's 
Antisepsol 
(Severos Antisepsoiin). Vartokite jl kasdieną gargaliavimui ir i nosį iŠ- j mirkStiiLui. Jis taipgi vartojamas, kaipo antiseptikas plovimas 2aiz- i 
dams, nusidrėskimams lr odos išbėri- 
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, i 
paleugvina užkimimą ir palieka tnalo- ! 
nu skoni burnoje. Kaina 35 ct. ir 2c j taksu. Parsiduoda visose aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO." 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 
Paneilėlio, Utarninko ir Ketvergo 

vakarais. 
Jono Bagdžiuno Bankoje, 

2334 S. OAKLEY AYE. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

20 S. LA SALLE ST„ ROOM 324. 
Telephone Central £390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Telephone Yards 4681 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 

Valandos: 9 iki 12 Ir 4 Iki 9 
vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

I. PETRATIS S. FABIJONAS 

PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank * 

REAL ESTATE--INSURANCE 

European America* Bureau 
piuncia .Pinigus Parduoda Laivokortaa 

NOTARIJU8AS 

3249 So Haksted Street, Chicago, Illinois 
TCI.ĘJgHONE Boulevard 611 

'hone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
)f: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
ral: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
'own of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

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

'hone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
-j DENTISTAS 

Naujienų Name 
tel: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakai 
739 S. HALSTED ST CHICAGO 

)R. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 met.j kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vjrij, mo- 
terų ir vaikų, pap.il naujausia* metodas 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus. 

« Ofisas '• laboratorija: 
1025 W. 18-TTI STREET 

netoli Fi<-k Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir f,—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

jResldence Phone Drover 7781 

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

3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

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 STS. 

CHICAGO. ILL. 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

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

Sj<ecialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

i259 S. HALSTED ST„ CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard ICO 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir C:3i) 
iki 8:30 vak. Nedėl 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McT:isley 263 

„oim Eachin?kas 
LAWYER 

UETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto j^į 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po piet" 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuok Abstraktus perkant 
arba parduodant Naiiią, Loty. ar- 
ba Farmy. ir padirbu visokius 
Lcgnliškus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgcčių, ant 
lengvu sęlygų. 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

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

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 

kuogeriausia ir kuopasek 
mitriausia gydymui pagelba 

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 iufluen7os. slogų, galvos 
skausmo, tuoj reik įdėti biškį 
ANOLOS 1 nosj, patrinti kaktį. 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinei, pečiuo- 
se, šonuose, reikia tepti skau- 
dančiu da'.j kuno su ANOfcA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

Tel. Melrose ra: k ^'JT. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broadway, kampas Main St„ 
Melrose Fark, 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Telephonc Lrover 7042 

DR. C. Z, VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal' šutaiim» 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi ga'.vėi 
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