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Jaunimo Eampelis 
SAPNAS. 
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Pailsus krūtinė išlengvo alsuoja. 
Kaip tamsa apsiautus gesina giedrumą,... 
O saulė dėkinga—ji dangų auksuoja... 
Kažkas lyg ir Kalba Jos saldų meilumą. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Klevas. 

KLAUSYK, JI KALBA... 

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

Dar kuną. širdį ir krutinę 
Nestengė priešininks sugriaut! 

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

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

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

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

Klevas. 

JAUNUTĖ žeme. 

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

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

Rugpjūčio mėnuo—žinot'—nūnai! 

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

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

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

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

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

Mindaugas Sirvydas- 

SJOUX CIT V, 10 W A. 

Iš L' L. Paskolos Stoties J eiki/no. 

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

tųsi da geriaus ir, kad aiškiau nu- 

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

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

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

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

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

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

gi tokiame ligiai padėjime dabar 

randasi musų tėvynė Lietuva, ku- 

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

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

nų iki šiam laikui išpardavėme už 

$3.700, oo. 

L- L. P, Stoties Seki it, 

PLAINS, PA 

Vasario id. čia įvyko bendros 

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

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

bėtojai smerkė lenkus; ypač- Adv. 

Lopato gerai vėjo jiems davė, Tar- 

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

dėjo pasiųsti L- Misijai. Laike au- 

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

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

V. 1\ 

IŠ BROOKLYNO PADANGĖS. 

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

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

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

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

riai, matydami, kad proklamacijos 
sniego nesumažina, uždarė savo 

krautuves ir griebėsi špatų. Pasek- 

mėje visų viršminėtų pastangų da- 

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

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

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

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

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

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

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

į Chorą vedė K- Strumsikis. 

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

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

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

silpnas balsu, betgajbus mimikoje ir 
I iHttlavitne. 

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

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

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

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

mokytojų pagalba. 
Žmonių buvo atsilankę pilna sve- 

tainė. 
Iš politiškos dirvos veik nėra ko 

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

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

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

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

mų Korporacija jau baigia savo 

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

į sius nuo atsižymėjusių vietų. Tie 

paveikslai paskui bus rodomi Ame- 

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

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

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

liau1 judėti toje srytyje. 
Tuom kartu užteks- 

Šarūnas. 

PROTESTO BALSAS! 

Vasario 2 d. 19JO m. 

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

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

; todėl ir paskelbiame viešai. 

Yr*a kritusiu irmsii brolių nuo ru 

su bolševiku, šautivvo iculkii bei dur- 

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

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

ignorantais. 
Dalis lietuvių čia Amerikoje- pa- 

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

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

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

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

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

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

cho-komunistais. 

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

Žinomi /pareiškiame komunistų or 

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

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

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

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

Jonas Sereikis. .prot. rast. 

TRUMPAI 
KALBANT 

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

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

Didelis išnaudojimas moterų 

darbininkių yra didžiausiu veik 
sniu leidžiančiu japonams iš- 

dirbėjams skaityti žemas kai- 
nas už savo išdirbinius. 

a.Vetratis s. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage ^ank 

* REAL ĮSTATE- INSURANCE J 

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

^CTAMIJUŠAS. 
! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

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

•' i 

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

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

257 WE5T 71st STREET NEW YORK CITY 


