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Japonija Sukelia Aziją 
Prieš Save 

Rūsy Kaimiečiai Nepasiduoda 
Bolševikams. 

Franci jos Socialistai Nesusitaiko 
Sovietų Rėmimo Klausime. 

JAPONAI SUKELIA AZI- 

JA PRIEŠ SAVE. 
< 

— ■! " 

Pekin, vasario 23 d. (Frazier 
11iint per Adeną ir Londoną vas., 

29 d.). — Jei japonai nepasitrauks 
iš Si biro. tai jie sukels prieš save 

11c tik visą' Rusiją, bet ir Kojėją 
ir gal Chinus. 

Didelis juodas karės debesys 
tolimuose rytuose niekuomet ne- 

buvo toks juodas, kaip dabar. 
C'hinai pikti ir tik laukia progos 
šokti ant japonų, korėjoj dvelkia 

maištu, o sibiriečiai uisiap/rė 
juros išvaryti laukan. Revoliuci- 

jos vedėjai Sibire neužilgo žada j 
paduoti ultumatumą Japonijai, J 
kad ji, arfba trauktųsi laukan, ari 

kariautu. Naujoji valdžia Vladi- 
vostoke, nori tik sustiprinti savo 

naujai laimėtas pozicijas, Aumc- 

bilizuoti darbininkus ir karetviusr 

į kareivi jas, pastatyti kareivius 

strateginėse ivetose ir paimti 
kelis likusius kolčakiniuu nuėstus 

rytų Sibire pirma negu ji paduos 
savo reikalavimus Japonijai. 

Niekas nežino tikrai, kp Japo- 
nija daris, bet žinantieji dalykus 
sako, kad ji Ints priversta ištrauk 
ti savo pajiegas. Kaip tik Vladi- 
vostokas pateko j revoliucionie- 

rių rankas, japonai likosi sumuš- 
ti. 

RUSŲ KAIMIEČIAI NE- 
PASIDUODA BOLŠE- 

VIKAMS. 
"V 

— 

"* Revelis, vasario 28 d. per Lon- 
doną, vasario 29 d. Tos pačios 
sąlygos kurios nuvedė prie pra- 
laimėjimo Denikino kareivijas, 
dabar apsunkina sovietų organi- 
zavimo darbą naujai užkariau- 
tuose kraštuose. Sovietų viršinin- 
kai čia aiškindami kazokų paėmi- 
mą Rostruvo, pripažino, kad sun- 

kti įsteigti susisiekimą toj terito- 

rijoj, kur kaimiečiai atsisako pri- 
pažinti kokį autoritetą. 

N'ors sovietai tvirtina, kad jie 
turi plėšikus savo kontrolėje, bet 
žmonės žinantieji sąlygas užgina 
tą. Tik dešimts dienų tam atgal 
plėšikai arti N'ovorosisko neįsilei- 
do jokių kareivių ton a'pielinkėn. 

FRANCUOS SOCIALIS- 
TAI NESUSITAIKO SO- 

VIETŲ RĖMIMO 
KLAUSIME. 

Strasburgas, vasario 28 d. — 

Suvienyti} socialistų grupės at- 

stovų bute Andrieti Pressema- 

nc. deibatuodamaa čia šiandien so- 

cialistu kongrese u/reiškt* pasi- 
• priešinimą greitam ir teisingam 

^prisidėjimui prie maskvines tarp- 

plautines. 
Jis tvirtino, kad prie* da'barinio 

tnkumo nedarytos medžiagos 
šalies maitinimo našta butų už- 

krauta ant revoliucionierių. Pres- 
semane išreiškė nuomone, kad 

darbininkai nepakęstų nedarbo ii 

trukumu, kurie atsitiktu ir to- 

kiu budu įbutų suteikta proga 
kontr-revoliucijai. 

# 

I' rancuzu socialistas J e .n Lon- 

gtiet, kalbėdamas nucaikiųjų 
vardu, pasakė, kad iš dvidešim- 
ties socialistu organizacijų Euro- 

poje, tik dtvi atrado malonę pas 
N i koloj ų Leniną. 

Longuet tvirtino, kad tai 'nivo 
darbas Lenino, kuris sutvėrė kan- , 

diktatu:ą trancuzų atstovu bute j 
kapitonui Jacques Sadoul (kuri I 
Paryžiaus karės teismas buvo pa- : 

smerkęs mirtin ui jo santikius 
su rusų bolševikais) ir kad Leni- 
nas sukurstęs 'visuotiną streiką ; 
Italijoj liep. 21 d. 

Vakarykščiame kongreso posė-! 
dyj 'isas rytas 'buvo pašvęstas i 
nuosaikiųjų ir kraštutinių pakrai- 
pų vadų kalboms ir bet ta„ vis- Į 
kas nedaug benušvietė socialistų 
dalykus. 

Kraštutiniai parodė norą ap- j 
■valdyti partiją prašalinant visus j 
nuosaikiuosius. Jie mano, kad 
ta.c prašalintų kliūti priėmimui' 
radikalio revoliucinio programo 
ir leistų priimti rusų režimą kai-' 

rpo pamatą trečiai tarptautinei 
socialistų organizacijai. 

Nuosaikieji smarkiai priešina- j 
si, gindami atstovybę paiiamen-j 
te, kurią jie skaito didele pajl~ 
ga partijai, o kraštutiniai daro 

ur/puolimą ant jos. 

ISPANIJOS KARALIUS 
SIUNČIA SAVO VAI- 
KUS UŽSIENIN; BIJO 

SUKILIMO. 

Paryžius, vasario 29 d. — 

Francijos karalinirikai yra labai 

susirupiiu; augančiiiii neramumu Is 

panijojc; ačiū šitai savo baimei 

jie mato Ispanijoj maištą kįlant 
iš to, kad karalius nesenai iš- 

siuntė vaikus užsienin. 

Ateinantieji iš Ispanijos pra- 
nešimai, tiesa, parodo labai išsi- 

plėtusi] neramumą. Bombos ir 
smurtas pllaciai vartojama strei- 
kuose Barcelonoje, Yalencijoje, 
Saragosoje ir Madride. 

MIKADO ATLEIDO 
SEIMĄ. 

Washington, vasario 28 d. — 

Kilus nesuderinamiems ginčams 
seiuie tarp kabineto ir oartijų di- 
džiumos balsavimo teisių davimo 
klausime imperatoriaus įsaku ta- 

po atleistas japonų susirinkimas. 

Pagal konstituciją nauji rinki- 
mai bus už' penkių mėnesių. 

Ginčai balsavimo teisių lygiut- 
mo klausime pasiekė aukščiausio1 
laipsnio vas. 14 d. ir tarp ats'ovų 
ištiko peštynės. Telegramos iš 
Tokios, pasivėlinusios dešimtimi 

dienų, pranešė, kad opozicija kal- 
tino vąldžią pasipriešinime projek 
tuis ir kad pirmsėdis turėjrs Įsi- 
kišti. 

Policija malšino buto narius 

priebu+vj ir miniai norinčias įsi- 
verpti narnan. Demos* racijos tę- 
sėsi visa n akt j. 
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priešakyje su buvusiu Mini sterili profesorium Jonu Šimkum. 

CARUSO, SAVO GIMI-i! 
MO DIENOJ APDOVANO-i 

JO PAČIĄ $40,000 
GRA2MOMIS. 

New York, vasario 28 d. — ■ 

Enrico Caruso, pagarsėjęs gies- ; 

mininkas, apvaikščiodamas ketn- 
riasdešimts septintas savo gimi- 
mo dienos sukaktuves padovano- 
jo savo pačiai deimantinius ka- 
rolius u v. 840,000 t r apyrankę su 

daugybe deimantu ir šapyrų. 

Iš Žemaitijos 
"Lietuvoje' nuo šios 

dienos Įvedame tokin angal- 
viu tani tikrą skyrių; — 

oerb. P. Sudžius, — iš Tel- 

šių. Žemaitijoje, — kuri 
"Lietuvos" Redakcija inga- 
iiavo buti "L." korespon- 
dentu visoje Žemaitijoje, 
pasižadėjo "Lietuvos" skil- 

tyse perstatyti Žemaičiu gy- 
venimą laike visasvietinės 
karės ir dabar. — prasidė- 
jus naujam laisvam gy- 
venimui. Jis aprašinės kul- 

turinį Žemaičiu kilimą, ap- 
švietos bu jojimą, pramonės 
ir -vrekybos vystymąsi, žem- 

dirbystės kilimą ir t. p. 

Jo rašiniuose bus palies- 
ta atskiros vietos, mieste- 
liai ir kaimai, įvairios drau- 

gijos ir įstaigos. Vėliau prie į 
aprašymų bus talpinami ir ] 
ipaveiksdai. 

Apart p. P. S. raštų — 

skyriuje "Iš Žemaitijos" bus 
ir kitų nusų korespondentų 
,(iš to krašto) rašiniai, — 

tarpe kitų gerb. Jui. Stra- 
gausko — iš Tauragės ap- 
skr. — Tai bus labai indo- 

mųs ir naudingi pasiskaity- 
mai del kiekvieno lietuvio, 
o ypač del žemaičio. — Pa- 
tartume kiekvienam tėmv- 

u "Lietuvoje" skyrių "Iš 
Žemaitijos." 

Priegtam, g. P. Sudžius 

apsiima patarnauti savo 

vientaučiams --žemaičiams 

Amerikoje suradime jų gi- 
minių ir pažįstamų antrašų. 

Tas jo pranešimas telpa 
sk. "Iš Žemaitijos." 

"Lietuves" Red. 

SOVIETINĖ RUSIJA PA- 
REMS SAVO PINIGŲ 

KURSĄ °LATINA. 

Londonas, vrfsario jK d. — 

Sovietinės Rusijos finansų komi- 
saras krestinski išleido praneši- 
mą prieš laukiamą atnaujinimu 
vai/.bow su užsieniu. Sovietinė 
valdžia, kaip tpraneša iš Jierlino 

Exchange Telegraph telegrama, 
išleido naujas kredito notas po 

1 

50, 100. 500 ir 5.000 rublių, pa- 
remtas platinos atsarga, .rtėje 
37.500,000 rublių. Laida hus ap- 
ribota 65.000.000 rubliu, valdžia 

I. 
bus pasirengusi kaldinti platinos 
pinigus, kada jie bus pareikalau- 
ti. 

WILSON NORI ATIDĖTI 
SUTARTI I ŠALĮ. 

L, 

Washin^ton, <">rio 28 d. — 

Demokratai senatoriai •lraugingi 
prezidentui \Yilsonui ir sutinkan- 

tieji su jo pažiūra j taikos sutar- 

tį užtikimai pranešė, kad prezi- 
dentas nusprendė atidėti Į šalj su- 

tartj, jei Lodge'o išlyga deišim- 
tam skyriui bus palikta, šitą pra- 
nešė vienas sentorių, kuris lan- 

kėsi Baltnamyj šią savai ty. 

VOKIEČIAI PRAŠO KON- 
TROLĖS UŽSIENIO 

VAIZBAI. 

Berlinas, vasario 29 <1. — Val- 
džia prisispyrusi prašo talkinin- 
ku leisti kontroliuoti Įvežamąją 
vaizbą vakariniame pasienyj pa- 
siremdama tuomi, kad talkinin- 
kams atmetus vokiečiu patvarky- 
mus vietoje reikalingų daiktų 
daugiau įvežama bereikalingieji 
ir ačiū tam puola toliaus pinigų 
kursas. 

Kasyklų savininkams pareika- 
lavus leidinio pakelti kainą ang- 
lims 8 markes tonui ekonomijos 
ministerija atsakė pareikalavimu 
bendrai su valdžia valdyti kasyk- 
las ir gaminti anglis. 

TARNAITĖS REIKALAU- 
JA 2 SAVAIČIŲ PASI- 

MAUDYMUI. 

Rymas, vasario 27 d; — Tar- 
naitės Ferraroje vienu balsu pri- 
ėmė rezoliuciją. reikalaujančią 
dviejų savaičių atostogų n u va/itin 
ti ;{>ajurin darbdavių lėšomis su 

dviguba mokestimi. Per apskri- 
tus metus jos reikalauja po du 

cigaretu kasdien.* 

WILSONAS PASIRAŠĖ 
PO GELŽKELINIU 

PROJEKTU. 

Washington, vasario 2«S d. — 

Prezidentas \\ il^on šį vakaru pa- 
sirašė po gelžkeliniu projektu 
prieš sugrąžinsiant gelžkelius j n 

savininkams nežiūrint gel/kelnin- 
ku protestu ir rcikalav .u. kad 

jis atmestu ji. 
(ielžkelninku atvokatas Glenn 

K. Plumb. rengiasi užpulti pro- 

jektą per teismus ir todėl su at- 

sidėjimu žiūrima, kad jis nesi- 

priešintu konstitucijai. Labai ga- 
li tbuti. kad bus stengtasi sutruk- 
dyti jo Įvedimas (pasinaudojant 
teismine drausme. 

Paskelbime išleistame po pro- 

jektu pasirašymo laiku p. \Vil- 
son ingalio; >. vyriausi gelžkeliti 
direktorių \\ alker 1). llines';j 
išpildyti projektą: Ilines pasiliks 
vyriausiu direktorių ir sugrąži- 
nus gelžkelius. 

TALKININKAI REIKA- 
LAUJA NUTEISIMO 46. 

Paryžius, vasario jS <1. — Ka- 
res nusidėjėlėms komisija nu- 

sprendė pasiusti Vokietijon var- 

dus 46 vyrii \ okietijos teismams 
Sakoma, kad tai bus išmėginimas 
vokiečiu nuoširdumo. Anglai pa- 
rinko 37 labiausiai kaltinamus 
submarininsiais žiaurumais; Fran 

cija u; 1'elgija 15 ir Italija. Len- 

kija ir Rumunija po keturis. 

3 DIENOS KALĖJIMO Už 
DEGTINĘ KIŠENIŲJE. 

New York, vasario d. — 

Hrooklyno federaliame teisint 
šiandien buausis kareivis (ieo 
W'ilson, durininkas krutamuji; 
paveikslu teatre tapo nubaustas 
trimi <lienomis kalėjimo ir Sic 

pinigais. 

ITALIJA ĮVEDA PASNIN- 
KO* DIENOS. 

Rymas, vasario 28 d. — Su 

mažėjus Įvežimams valdžia prisa- 
kė varžyti maitinimą žmonių la- 
biau negu karės laiuku. Reto Įves 
t$ porcijinės kortos visoms reik 
meninis Paliepta nejpardav'inėt 

'mėsos dvi dieni savaitėje ir laiky 
ti uždarytomis po 11 vai. nak 
ties 'visas valgyklas, viešbučius 
klubus ir kitas vietas, kur va! 

jiiai yra parūpinami. 

Anglijos Pirkliai Užvaldė Pabaliija. 
Lenkai Vėl Praneša Apie Maištą Kaune. 

Lietnviy-Lenku-Laiviij Santikiai. 
ANGLIJOS PIRKLIAI UŽ- 

VALDĖ PABALTI JĄ. 

Paryžius, vasario j<j <1. — Kaip 
pranešafna iš Yarša vos aiv^lų 
grupė p.Vlarė kontraktą penkio- 
likai metu su estu. latvių ir lie- 

tuviu valdžiomis pramonėms 
steigti ir miškais verstis. 

Viena anglų grupė vadovauja- 
ma šalies metalo ir cheminio ban- 

ko apsiima parūpinti ne tik me- 

džius. bet ir linus didelėmis apš- 
timis ne tik Anglijai, bet ir Fran- 

cijai ir Belgijai. Anglų grupė vėl 
netrukus atstatis Rygoj Pravod- 
niko dirbtuves ir Panaltijos va- 

gonų fabriką. Po penkiolikos me- 

tu šitos d ule s ts dirbtuvės bus 

nuosavybe latvių valdžios. 

\nglai beveik sumonopolino 
pirklystę sėmenimis ir pardavi- 
nės jas vakarų rinkose. 

LENKAI VĖL PRANEŠA 
APIE MAIŠTĄ KAUNE. 

I 

Varšava, vasario j<) d. — Yra 

pranešama, kad amerikietis 11 ar- 

ris nesenai tapo užmuštas per 
kareivių sukilimą Kaune. Harrisj 
prisidėjęs prie lietuvių kariuome- 
nės kaipo instruktorius. (Reikia 
pastebėti, kad apie sukilimą Kau- 
ne praneša tik lenkų valdžios ži- 

jtiių agentai ir praneša tą t»}kiu 
J laiku, kada lietuviai pareikalavo 
j iš lenkų pripažinimo nepriklau- 
somybės su Vilniumi kaipo sos- 

Įtine; taigi šitie pranešimai grei- 

čiausiai yra tik paprastas lenkų 
j prasimanymas tuoju tikslu, kad 

gavus vandens savo meJumii. 
I— "L." Ued.> 

HETUVIU-LENKU-LAT- 
VIŲ SANTIKIAI. 

Vasario hj-'o! 
Pranešimas. 

I Lietuvos Atstovybė Amerikoje j 
jtik-ką gavo nuo D r. Bielskio se-j 
kauti kablegramą: 

"Sausio jo <1. Inter-Allied Ko-j 
misija patarė sudaryti ^Lietuviš- 
kai Lenkišką Militar«_* sutarti 

prieš bolševikus. I.'irm sutikimo 

nadaryti tokias sutartis, lietuviai 
lareikalavo. kad lenkai pripa/in- 
tu Lietuvos N'epriklair.somvbę >u 

miestu Vilnium, ir kad Tautu 

Lyga turi gvarantuoti tokias su- 

tartis tarpe Lietuviu ir Lenku. 

Lietuvių-Latviu konferencija ne- 

pavyko. Latviai pareikalavo Ma- 
žeikiu. A'untos ir atlyginimo už 

Palangą." 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje. 

[TALAI BADU NORI PRI- 
SIVERSTI POĖTA 

FIUMĖJ. 

Fiume, vasario _>8 d. ( IV 
vėluota). Fiumės apgulimas 
pi.įsidėjo kuoaštriausia blokada: 
italu kariuomenė bau lis bailu pri- 
versti (i. «1' Annunzios pajiegas 
(pasukioti. Padėtis Fiumėj yra 
sunki finansų ir priklybos žvil- 

gsnio. IV Annuizio prisakė vėl 

deportuoti kroatus ir kitus sve-' 
timšalius. kurie savo buvimu pa- 

vojingi prideramam miesto gyni- 
mui. Socialistai taipgi tapo pra- 
šalinti iš miesto. Visokie susirin-i 
kiniai ir demonstracijos uždraus-' 
ta. 

4 UŽMUŠTI. 40 SUŽEIS- 
TŲ AFRIKOS KALNA- 

KASIŲ STREIKE. 

Lonodonas, vasario 2S d. — 

Johantiesbijrge, pietų Atrikoje- 
kaip praneša Central Xe\vs tele- 

grama. sere loi keli šimtai strei- 

kuojančiu netyru kalnakasiu už- 

nuolė baltuosius kalnakasius 
tiems besirengiant leistis k;i<> k- 

lon. {vykus mušiui. kuriame da- 

lyvavo kareiviai, 4 juodieji tapo 
užmušti ir ^5 sužeisti; taipgi su- 

žeisti 0 europiečiai. 

PINIGU KURSAS. 

Užsienio pinigu kursas apšti- 
tuis po $25.000 ir daugiau išmai- 
nant' bankuose. kaip praneša 
Merehants Loan and T rust kom- 

panija už vas. _>o d., yra toki-;: 
Lomi >11 e — kabeliu sva- 

ras $3-4o1 

kabeliu fran- 

14.25c. 

čekiais 

Paryžiuje 
kas 

čekiais frankas 
?c\camos Kainos Čekiais: 
t talijos lira 

Olandijos markė 

Danijos markė 

Švedijos mark O 
\ okietijos markė 

•Austrijos korona 

Suomijos markė 

Lenkijos markė 
Lietuvos auksinas 
Kanados £1000 už 8^50 Sivv. \ ai- 
sti i u pinigais 

14.27c, 

13.80. 

15.10. 
18.7c, 

j ,ie. 

0.45c. 
415c. 
0.75c. 
.v75c- 

PAMINĖTINOS LIETU- 
VIŲ ISTORIJOJE DIE- 

NOS SIĄ SAVAITĘ. 

Kovo i d., iJ85 m. mirė <li<l. 
kun. Tniidėnis. 

Kovo j d., 1310 m. lietuviai, 
vedami (ielažutės, pergalėjo \o- 

kiečius. 
Kovo d.. 13to did. Liet. Kim. 

\ itc-nis paveržė iš vokiečių V ar- 

miją. 
Kovo 4 d.. 1 S<>3 m. lietuviai 

paliuosiuiti nuo baudžiavos. 
Kovo 5 d., i^n m. did. Liet. 

Kutt. Vittnis pateko kryžiuočių' 
nelaisvėn. 

Kovo 7 d., Hjoo m. Vilniuje, 
mergaičių gimnazijoje, pradėta 
mokinti lietuviu kalbos. 

n 

Reikalingas ^eru tėvu vaikas, 
ne jaunesnis kaip 14 metu, dirb- 
ti ofise. Gera proga tinkamam 
vaikui išmokti ofiso darbą. Už- 
mokesnis—pagal gabumą. Kreip- 
kitės pas: 

"LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA. 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE !P. APIELINKĖJE 

Šiandien gražu ir šilčiau : utar- 

ninke apsiniaukęs ir šalčiau. 
Saulėtekis. 6:25 vai ryto; 
Sulėleidis, 5:40 vai. vak. 
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LENKAI NEPATENKINTI ANGLIJOS I 
POLITIKA. 

I 
Po paskutinio pianisto Ignaco Pade- 

revskio atsilankymo anglų sostinėje stam-| 
bieji imperialistinės Lenkijos šulai pradė- 
jo šnairuoti ant Anglijos, o ypač ant Lk>yd 
George'o. Jie tuoj suriko, kad, girdi, Ang- 
lijos valdžia "flirtuoja" su tarybine Rusi- 
jos valdžia, o tuom pačiu ir su vokiečiais. 
Kartu jie išrodinėjo, kad Lenkija yra vie- 
nintelis kraštas, galintis apsaugoti vakari- 
nę Europą nuo bolševikų bangų užpludi- 
mo. Vieton to, kad paremti Lenkija, 
Anglija, girdi, apleidžia ją, išstatydamaj 
bolševikų užpuolimui. 

Lenkų šnairavimas ant Anglijos, padė-j 
"kavojant paskutinių dienų savotiškai po-j litikai link Pribaltijos valstijų ir Rusijos,! 
pasikeičia formališka neapikanta. 

Intemptus santikius tarpe Lenkijos ir 
Anglijos gan vaizdžiai nušviečia Krakavo- 
je leidžiamas lenkų laikraštis "Illustrowa- 
ny Kurjer Codzienny", kuriame surandame 
šitokius užreiškimu:— 

Mes esame talkininkams dėkingiau- 
Ipi ir lojališkiau-:i iš visų sąjungiečių, te- 

čiaus mes esame priversti kęsti negirdėtą 
neteisybę iš talkininkų, o ypač iš Anglijos 

* 
puses. Jeigu mes butume karšto kraujo ir 

„besimėtanti tauta, tai mes visur šauktume:! 
"Dieve, nubausk Angliją". Tečiaus ir len-! 

; kų pakantrumas, ir Versalio nusistatymai 
^pasiekė augščiausią tašką. 

Pakankamai mes turime nuolatos 
-mus negojančios anglų politikos, pakanka-; ^ 

mai šen ir ten besivažinėjancių įvairių ang- 
liškų komisijų, panašių Samuels'o misijai Lenkijoje.... % i 

Anglija atsiekė visus karinius savo 
tikslus. Anglija ir tiktai viena Anglija iš-1 

'<• ėjo iš tos karės pilna pergalėtoja. Dabar 
'» ji stengiasi," kad arti jos gulinčios žemės w 

padengtų visas jos karines išlaidas. Gal 
Anglija ir nejaučia neapikantos linkui Len- 
kijos, tečiaus elgiasi su lenkais lyg su sa- 
vo vasalais, kurių visai nepaiso. 

Sulyg Lloyd George'o — Anglijai negeistina didelė ir galinga7 Lenki- 
ja, delei ko ji negali susitarti ir su 
Francuzija. Anglija delei savo kapita- listų naudos nori uždėti ranką ant lenkų 

nafto šaltinių. Anglija, galop, pageidau- 
ja viešpatauti Pribaltijos teritorijose, kur 
gyvena mažiausiai apie 35 milijonus gy- 
ventoju, — padarant jas savo rusies kolo- 
nija. Visai kitaip talkininkai elgiasi su 
cechais. 

Talkininkai mastuoja nevienodu mas- 
tu. — Taigi priėjo jau laikas pasakyti Lon- 
done ir Paryžiuje: "Pakanka, mes pirksi-] 
me tenai, kur mums bus patogiau. Mums 
nera reikalo pirkti garvežius Londone, kuo 
met mes galime už pusę kainos gauti Vo- 
kietijoje"*. 

Kaslink Galicijos — tai mes visai ne-i 
norime daugiau tarties su Paryžium. Musų| 
istorines, tautinės, ekonomines ir, paga- 
liaus, militarinės teises užtikrina neatski- 
riamą prigulmybę rytinės Galįcijos prie 
Lenkijos. Jokis lenkas nesutiks persi- 
skirti su Lembergu, ir mes visai nemano- 
me suteikti anglams teisės išnaudoti nafto 
šaltinius. 

Mes reikalaujame, idant visa tauta 
energiškai užprotestuotų prieš Lenkijai prie 
šingą anglų politiką, idant apsaugoti tuo- 
rni valstijos garbę. 

.... Lenkija turi pakaktinai jiegų 'atsi- 
laikymui prieš Londono paliepimą.— Len- 
kai gali parodyti tokią jiegą.— 

Trumpa ateitis parodys tą lenkų jiegą, 
o kartu lenkų tauta pasirodys prie visą 
pasaulį tikroje savo išvaizdoje.— 

RAUDONOSIOS KARIUOMENĖS 
VADAI. 

Baltieji (rusai) sak©, kad raudonfeji verčia senosios valdžios oficierius tarnauti 
savo kariuomenėje, versdami visokiomis 
baisiomis bausmėmis. Pirmas išvedimas iš 
šitų tvirtinimų yra tas, kad senosios kariuo- 
menės oficieriai tarnauja revoliucijos ka- 
riumenėj. žinoma, jie tarnauja ir dažniau- 
siai, tarnauja ištikimai. Kartais vienas- 
kitas pabėga, manydamas, kad baltieji lai- 
mės. Bet dažniausiai jie nebėga, net tam- 
siausioj tarytum pražūtingos kovos 
valandoj, kaip kad Denikinui atėjus pas Orelą ir Judeničui pas Petrogrado vartus. 
Du metai tam atgal jų ištikimumas revo- 
liucinei kariuomenei buvo netikėtinas. Kas- 
nors turėjo atsitikti ir tas kas-nors yra nau- 
jos rusų kariuomenės gimimas ir naujos 
rasų tautos dvasios gimimas. 

Senas caristinis oficieris Kamenev, dabar esantis vyriausiu vadu kaipo i svar- 
biausią kariuomenės atsigynimo priežastį 
po panikai, pagimdytai anglų kubilinių, nu 
rcdo į komunistų užpuolimą fronto. Revo- liucinė kariuomenė revoliucijos laikais su- 
teikia oficieriui su gabumais tokias progas, kokių jis niekuomet negali turėti norma- liu laiku. Dabar komanduojančio vakari- niame fronte pulk. Gettis'o (gal Gečo?) kariera nėra išimtimi. Būdamas senosios kariuomenės pulkininku, jis liuosu noru ėmė dalyvumą suorganizavime naujos. An- glams paėmus Archangelską, jis buvo pa- skirtas vesti kareivijas prieš anglus, kurias jis iš betvarkės gaujos tuojaus pavertė i or- ganizuotą kariuomenę, kaip tą pripažįsta patys anglai, priskaitydami jo darbą vo- kiečiams. Iš šiaurės jis buvo pasiųstas ves- ti kareivi ją, kovojančią Voronežo sektore 

« 

I Pastabos-f 
| Išvados, f 

AMERIKIEČIAMS! 
šešių metu laikas mus ski 

ria nuo anų dienų, kaip aš 
lankiaus jusų apgyventame 
krašte,' Tikslas mano atsi- 
lankymo tuokart buvo pra- 
šyti paramos mano leidžia- 
mam laikraščiui "Birutei", o 

tame neapsirikau. Daugu- 
mas atjausdamas idėjos svar 

bumą, rėmė gausiai. Vieni 
aukaudami stambesnę auką 
laikraščio palaikymui, kiti 
yėl užsisakydami jį toles- 
niam likui. 

Prižadėjau tuokart be- 
rods "Birutę" vėl išleisti su 

spaliaus mėnesiu 1914 m. 

Vienok žmogus mano, o Die 
vas vaido. Iškilo viso pa- 
saulio karas, kuris ir sutruk- 
dino to apsiėmimo įkūniji- 
mą. Galiausiai po ilgu bai- 
sių žudymu išaušo santaikos 
rytas. Su jo pasirodymu 
kartu a^aivinu ir vėl "Bi- 
rutę", idant ji vykdintų kaip 
iš pradžios, taip ir toliaus 
savo siekius bendros tėvy- 
nės naudon. 

I Žengdamas dabar prie i^- 

[ pildymo sa vo priedermių, šir 
| dingai prašyčiau visų gerb. 
I giminės brolių, idant paduo 
j tų savo dabartinius antra- 

šus, kad galėčiau jiems pri- 
siųsti "Birutę." 

Toliaus prašyčiau visų 
gerb. lietuviškų laikraščių 
Redakcijų, kad jos tarpinin- 
kautų tame mano prašyme, 
patalpindamos savo laikraš- 
čių skiltyse šitą mano atsi- 
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MĖGINS ŠAUTI Į MĖNULĮ 
SU RAKETA. 

Į Smitsoninis institutas nesenai 
i paskelbė apie išradimą naujos 
! daugiašiatulės didžia j iegės i'akie- 

įtos, kuri gali perskriosti 200 my* 
iiu žemės atmosferos 11* gal pa- 
siekti iki mėnulio. 

Šitą išradimą .padarė Clarko 
kolegijos profesoriais Rnbert TI. 
Goddard. jis sako, kad jo išras- 
toji rakieta, sverianti 1.274 sva- 

rus, nuves prie didelių išradimų. 
Smithsoninio instituto užreiški- 

šaukimą. Labai butų geisti 
na užmegsti iš naujo kuo- 
ankščiausius ryšius su savo 
gerb. tautiečiais, gyvenan- 
čiais už jurų marių.1 Pra- 
nešti jiems kaip dirbame, 
kaip kovojame ir ant kiek 
turi musų pastangos pasise- 
kimą. Taip-pat butų mums 

miela išgirsti apie dabarti- 
nį musų brolių gyvenimą 
Suvienytose Valstijose. O 
tai geriausiai tuomi1 atsie- 
kiama. jog savo laikraščiais 
pasidalintumėm. Nežinoda- 
mas dabartinių laikraščių 
antrašus, kviečiu juos atc1'- 

I šaukti į "Birutės" Redak- 
iciją, idant galėčiau prisiųs- 
ti jiems "Birutę". Nusiti- 
kėdamas, jog šitas mano 

prašymas ras atsakanti at- 
bojimą ir pritarimą liekmi 
su tautiškais širdingais svei- 
ikinimais. — 

Jonas Vanagaitis, 
"Birutės" leidėjas ir Redak- 
torius. 

me sakoma, kad profesorius God- 
Jard dabar tobulina užtaisomąjį 
?avo rakietos mechanizmą ir kad 
jis tikisi, jog netrukus ji galima 
biuts demonstruoti. 

Didelis Greitumo Padėjimas. 
'"Šitas aparatas, kurį sumanė ir 

išmėgino prof. Goddard, kaip pa- 
skelbime sakoma, yra daugia- 
šaudė, didelės pajiegos "rakieta 
naujos mados. Nustatomuoju la- 
kiotos pajiegos įveiksniu yra grei- 
tumas išmetimo dujų varomosios 
n edžiagos sprogimu. 
"Paprastose, arba laivinėse ra- 

kietose, sulig prof. Goddardo iš- 
tyrimu, dujų išeities greitumas 
yra žemas, apie tūkstantį pėdų 
per sekfindąi suteikiantis rakie- 
tai pajiegos vos 2 nuošimčiu. 

"Padidindamas šitą greitumą, 
varomosios medžiagos proporci- 
jos padidinimu sulig sviedmens 
(sviedžiamo daikto) sunkumu ir 
žymiu pagerinimu tako, dūdelės 
išvaizda dujoms išeiti, apie iki 
8,000 pėdų per sekundą, prof. 
Goddard padidino rakietos pa- 
jiegą beveik iki 64 n uos. 

Pagelba Orui Nusakyti. 
*' D kielė mokslinė prof. God- 

dardo išbandymų vertė yra tame, 
kad bus gailimu pasiųsti rekor- 
duojamą aparatu žemės atmos- 
fėron iki vidutinių ir kraštutinių 
augštybių. Didesniųjų oro augš- 
tybių būdas ilgą laiką buvo da- 
lyku visokiu spėliojimu kas dcl 
jų cheminės sudėties, tempera- 
tūroj elektrinio budo, tirštumo, 
ozoninio turinio, ir tt. Didžiau- 
sia augštybė. kuri ligšiol buvo 
pasiekta su liuoso balono pagel- 
ba. tai apie 19 mylių.. 

"Kadangi oro atmosfera sic- 
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prieš Denikiną. Cia jis taipgi turėjo ne- 

mažesni pasisekimą ir patapo viso pietinio 
fronto vadu. Iš ten jis tapo perkeltas va- 

karų frontan, kur silpnesnės mažiaus dis- 
ciplinuotos kareivijos veikdavo organiza- 
vimu, kuriuomi jis ypatingai atsižymėjo. 
Jis tai vedė veikimus, kurie visiškai sumu- 
šė Judeničą. 

Kiltamintis kareivis nereikalauja prie- 
vartos tarnauti savo šaliai kariuomenėje, 
teikiančioje jam greita pripažinimą. "Prie- 
varta" nesiseks išaiškinti generolų Nikola- 
jevo ir St.ankr 'ičiaus pasirengimas ver 
čiaus numirti, * apleisti kariuomenę, ku 
rioje jie kovojo Gen. Nikolajavą baltieji 
nudėjo Petrogrado fronte. Gen. Stanke- 
vičiaus pavyzdys dar aiškiaus parodo fak- 
tą, kad patriotybė ir tautiškumas Rusijoje 
dabar eina patys petin su revoliucija. Sako 
revoliucijos pradžioje jis buvęs nariu or- 

ganizacijos priešingos revoliucijai. Jis bu- 

vo senas imperinės kariuomenės generolas, 
paskui raudonosios kareivijos vadas. Jį su- 
ėmė Denikmas, bet jis atsisakė eiti su bal- 
taisiais. Jį pakorė ir, sako, jam ant kra- 
tinės išdegino raudona žvaigždę. Kuomet 
raudonoji kareivija atsiėmė Orią atgal, kaimiečiai mačiusieji jo liūdėjimą, parodė 
jo kapą ir papasakojo, kaip budeliui be- 
sitaikant užnerti kilpą ant kaklo gen. Stan- 
kevičiui, jis ištraukė ją iš jo ir pasakė: "Aš 
tarnauvau raudonoje kareivijoje ir jei ma- 
ne pasmerkiate mirti, tai aš ir pats galiu užsidėti sau kilpą". Kada jį korė, jis buvo 
šešių dešimtų dviejų metų amžiaus. Jo kū- 
ną iškasė ir nesenai palaidojo Raudonaja- 
me Pleciuje Maskvoje su didžiausia pa- garba, kaipo revoliucijos didvyrį. Tas iš- 
kilmingas palaidojimas seno caro laikų ge- 
nerolo su raudona vėliava yra labai indo- 
miu ženklu atsimainymo revoliucionierių 
ir jų kadaise buvusių priešų pažiūrų-. 

^ » 

kia 200 mylių, tai di<lclė jos da- 
lis nėra žinoma ir pažinimas jos 
butu la'bai naudingas meteorolo- 
gijos mokslui. Oro nusakymas, 
geriausia žinoma mums meteoro- 

loginių tyrinėjimų dalis, be abe- /" 
jo, butų pagerintas, jei kasdie-' 
niniai patėmijimai 'butų galima 
daryti aukštutinėse atmosferos 
augštybėse. 

Kodėl Baloniniai Bandymai 
Nepavyksta. 

"Dabartinis būdas sąlygoms 
tėmyti su liuosų balonų pagelba 
yra netikras. Dalonui su jo re- 

korduojamu aparatu ima kelios 
valandos iškilti iki savo didžiau- 
sios aJtigštybės ir jis gali nukristi 
toli nuo tos vietos, iš kurios jis 
buvo paleistas. 

''Siuntėjo atgavimas balono 
priklauso nuo patėmijimo, kur 

įis nupuola ir nuo radusio noro 

atiduoti jį. Tokiu budu gali iš- 
eiti ištisos dienos ir sava>tės iki 

ąpturima padarytasai rekordas. 

Naujas rakietinis aparatas eis 
tiesiog j augštą ir kris tiesiog 
žemyn, visas tas veiksmas gal 
nepaims daugiau kaip pusę va- 

landos. Kasdieniniai patėmijimai 
oro nusakymui lengvai galima 
padaryti. 

I 

Šovimas į Tamsųjį Mėnulio 
Šoną. 

4- 
"\ra spėjama, kad bus galima 

pasiųsti ant tamsiosios jauno me- 

nulio dalies paviršiaus pakanka- 
mą aipštj žėrinčiai užsiplie«kian- 

ičio parako, kuris nuo susitrenki- 
nio užsižiebęs butu matomas 

per stiprų teleskopą. Tai butų 
vienintelis įbudas prįparodymui 
to, kad rakieta pasiekė anapus 
žemės pritraukimo, kadangi apa- 
ratas, kartą ištrukęs iš to patrauk 
kimo, negryžti att^al. 

"Xors šitas bandymas neturė- 
tų didelės mokslinės vertės, bet 

jis butų labai indomus žmonėms, 
\adangi tai bu ^ pirmas Misilie- 
timaš vienos planetos su kita. 

'"Rakietos kilimo ilgis butų 
trumpas, vos pusseptintos minu- 
tos reikėtų aparatui nulėkti augš- 
tyn 230 mylių, anapus žemės at- 

mosferos ribų. Pergreitas puoli- 
mas rekordtiojamų instrumetų 
lengvai galima butų sumažinti 
panaudojant mažus skėčius". 

Latinų biblija atspausta 1455 
m. buvo pirmutinė knyga, ku- 
rios atspaudimui buvo panau- 
dotos liuosos raidės. 

Kada buvo pasirašoma po mu- 
šiu pertrauka, Suv. Valstijų ka- 
riuomenė suvalgydavo 9,000,000 
svarų maisto kasdien. 

Norvegijoje duona daugiausiai 
yra daroma iš <žuvų. 

| Iš Žemaitijos. | 
DRAUGAI AMERIKIEČIAI! 

f 

Jūsų broliai ir sesers su nckant 
rumu laukia iš jusų žinių. Ne- 
kurie jau išmynę purvinus takus 
j paštą, belaukdami nuo jųsu laiš 
ko. Bot daugelis negauna. į 

•• Jei nežinai- vicnfauti, savo gi- 
minaičiu ar pažįflamu antrašo! 
ar negali surasti, prašau kreip-1 
tis j mane, nurodant šiek-liek i 

vietą ir parapiją, kurioje prieš j 
karą jie gyveno, o aš kiek ga-| 
ledatnas patarnausiu ir pasisteng 

~ siu jtios Surasti. 

> Kreipkitės šiuo antrašu: L.ith-| 
uania, Telšiai, gimnazija, P. Su-; 
džiui. I 

TELŠIAI. j 
Vyriausia Žemaitijos miestas 

[' Telšiai, rodos, nuo karo >ra nc- 

daug nukentėjęs. Žinoma, 
nešė ir jis visas sunkenybes vo- 

kiečių okupacijos laiko, bet nei 
mūšio, nei ugnies jis nemace. 

Taigi jis ir išliko toks pats, kaip 
.« ir prieš karą. 
n Vokiečių okupacijos laiku, ro- 

dos, jis buvo kaip ir užmigęs; 
žinoma, buvo keletas mokyklų ir 
draugijų, bet jų veikimas buvo 
prispaustas. 

Jau vokiečių okupacijos laiku 
tapo atidaryta 4 k!. "Saulės" gini 
na/.ija, kuri kasmet au^a viena 
k'hse- Šiemet jų jau turime šešias- 
iškarto atsidarius rodos, buvo 
gana gerai susitvarkius, bet mo- 
bilizavęs nckuriiMs mokytojus 
pradėjo krypti. Šiemet, rodos, 
jj&na jjjėrai gyvuoty, bet nelabai 
tėra atatinkamas vedėjas; politi- 
koje labai 'baugus, o mokiniams 
perdaug aštrus, mėgstąs labai 
girtis ir ilgas prakalbas ir paskai- 
tas sakyti. Kiti mokytojai, ro- 
dos. visi yra atsakantis, nors, ži- 
noma. jiems toli dar ligi tikro 
gimnazijos stovio. 

t U 
Liaudies mokyklų irgi, rodos, 

vra ar keturios, bet iiemet 
veikia neperpuikiausiai. 

Telšiuose yra šios draugijos: 
Kanklių, vartotojų, ūkininkų, zi- 
tiėčių, pavasarininkų, ateitinin- 
ku ir kitos. 

Laikraščių pareina labai žy- 
mus skaičiusį tik paštas yra la- 
bai nerangus. Kartais negalima 
gauti korespondencijos per kelias 
dienas. 

Telšių Komendantas yra pasi- 
žymėjęs kaipo ^eras prižiūrėto- 
jas savo kareivių. Jie visi yra 
visu kuomi,—kuomi tik galima 
aprūpinti. Tik kartais jis ir pa- 
baudžia, bet. žinoma, be to ir 
negalima apsieiti. 

Daktarų, rodos, yra keturi, 
nors kituose miesteliuose jų nei 
vieno nėra. Cia jau Telšiai vi- 
sus pereina- 

Susisiekimas su apielinke la- 
bai blogas, nes, nesant trauki- 
nio, laibai sunku kas nuveikti. 
Užtat ir vra jis lyg ir snaudžiąs.! ° 

P. S. 

IŠ VOKIEČŲ OKUPACIJOS I 
LAIKŲ. | 

I 
Vokiečiai plėšikai. 
(Tikras' atsitikinjas)* 

Puikus pavasario rylas. Visi 
kas gyvas-galis išėjo i lauką dar-. 
buotb. Štai vienas ūkininkas 
aria su vieniu arkliu,, nes, mat.1 
jam užvakar vakarą tapo atim- 
ta trys geriausieji arkliai. Nors' 
ilgai juos kavojo, nors sergėjo, 

it krislą akyje, vienok sunku bu" 
vo ką padaryti, esant skundi- 
kams vietiniams vokiečiams, ku- 
rie gyvuio čia-pat sodžiuje ir 
viską išpasakodavo vokiečių žan 
darams ir kareiviams. Nors per 
visą dieną turėjo juos pririšęs 
krūme ir žiarejo, ar neprisiarti-' 
no vokiečių kareiviai, vienok nie 
ko pavojingo nematydamas nu- 

tarė parjot namon ir pagirdyti 
arklius. Vos atjojo ipas namus, j 
štai kaip iš žemės išdygo du vo- 

kiečių kareiviu ir išskvrę blo- 

gesnijj paliko, tv geresnius nusi- 
vedė. Paskui paaiškėjo, kad jie 
j.iu senai gulėję pakrumyje ir 
lauke, parvedant arklių. Mat, 
jiems buvę visa-kas išpasakota. 

Kitas vėl ūkininkas sėja ir pra- 
šo Dievu, kad atatoliutų badą. 
Nors jam tapo atimta visi ark- 
liai, taėiaus visgi pasiprašęs nuo 

kaimyno užakę*. ir gal dar šio- 
kios-tokios duonelės turės. 

Jau pirmasai gerai privargs 
sugrįžo namon prie pusryčiu, 
kaip pasigirdo iš krūmo traškė- 

jimas ir pasirodė du vokiečiu v c- j 
žimai. Prie vieno 1>uvo priris- 
ta žadia karvė, o antrame gi bu- 
vo prikrauta Įvairios naudos. Bet Į 
dar jiems to buvo parmaža. —! 

Jiems reikėjo dar vieną-antrą uki 

ninką nuplėšt, o savu vežimus 

prisikrovus lihksmai dainuojant 
keliaut namon. 

Vos įvažiavę j žardieną, pa- 
matė pašertą arklį ir tuoj capt 
ir nusitvėrė. Pamatęs tą pats 
ūkininkas su visa šeimyna iš- 

bėgo gelbėt paskutiniojo arklio. 
liet via pasirodė suvis nebėga 

limas dalykas. Kaip neišrodinė- 

•jo, kad tas jo paskutinis arklys, 
kaip neprašė ir ant keliu atsi- 
klaupęs augštyn rankas iškėlęs 
šaukė Dievo pagalbos, bet nie- 
kas negelbėjo. Čia pat šaly su- 

stoję jo pati ir penketas vaiku- 
čiu poterėlius šnibždėjo' ir verkė. 
Matė jie. kaip įsiutęs vokietys 
davė tėvui per ausi, kaip jį kci 1 
kė, o ant galo ištiesęs šautuvą 
taikė nušauti. Visi iŠ didžiau- 
si<> verksmo praliejo klykti ir 
šauikti tėvelį, kad atsitrauktu, 
l>ct visgi jis nesitraukė. Nors 
drebėjo jum širdis atsiminus, 
kaip anądien kitame sodžiuje 
taip II i ko nušautas jo draugas, ki- 
tur vėl kokia ten mergaitė, bet 
matydamas 'badą ir kentėjimus 
be arklio pasilikus pasiryžo žūt- 
būt nesitraukti. 

Tuo tarpu antras vežimas nu 

važiavo tol'.au — tvartu link ir 
len apsistojęs ėmė šieną j savo 

vežimą krauti. liet netaip jie 
krovė, kiek jieškoįo, kad dar ką 
nors suradus ir išvežus. Vaikš- 
čiojo visur po tvartus, svirnus, 
trobas ir viską, kas patiko, ėmė 
ir nešė į savo vežimą. 

| Ant galo, vokietysį matydamas, 
kad grasinimu nieko neįveiks- nu- 

tarė 'bėgti. Prisirišęs minėtą kar 
vę ir arki j prie vežimo sukirto 

[arkliams ir kiek galėdamas grei- 
čiau nuvažiavo, Bet ir ūkinin- 
kas su savo šeimyna nepasiliko. 
Bėgo paskui plaukus raudamas, 
o vaikučiai paskui, vardą Dievo 
šaukdami. Yokietys gi vis grei-j 
viau važiavo. 

Bet tuom tarpu sukrito be- 
bėgdama karvė ir nelaimingam 
•gyivulkii prisiėjo dau-daug ko iš- 
kentėti. Pirmiausia nieko ne- 

žiūrėdamas kirto arkliams, o ne- 

laimingą 'gyvulį vilko 'bent 20— 

30 Hcksniii. Nebegalėdamas pa- 
važiuoti iššoko iš vežimo ir ėmė 
mušti be .pasigailėjimo. Mušė 
intitžęs iš visu pajieęų. Atbėgęs 
aš tiek 'pamačiau, kad karvė ne- 

beturėjo abiejų ragų, o \irvė bu- 
vo užnerta už gyvragiu. Krau- 
jas tekėjo per galvą. PaUai gi i 

gyvulys, nebetverdamas skiaus- 

inu, ištiesęs galvą gulėjo. 
Tuom tarini prisivijo ūkininkas 

su savo šeimyna ir vėl pradėjo 
maldauti. 'Bet nieko nereiškė, 
jis neklausė ir matydamas, kad 
kitaip nepergalės, užgrobė rube- 
žiu ir pagrąsino nušausiąs, kas ji 
pereis. Bet ūkininko žmona, 
apėjusi aplink rubežių ir priėjusi, 
pradėjo lengvai prašyti. ll.>ai 
jis purtėsi ir nesutiko, bet galii- 
pale, kažin ką pamanęs, nuve- 

tė arkfi pas jauną pušaitę ir 

pririšo, o nukankintąjį gyvulį in- 
dėje Į \ezimą. Tą pamatęs ūki- 
ninkas sėdo ant arklio ir kuo- 
greičiau pajojo, bet vokietys ne- 

ką gailvodamas susuko atgal ark- 
lius ir vėl važiavo prie namų. 
Įvažiavo stačiai Į kiemą ir sustab- 
dęs arklius inėjo Į Aidų ir papra- 
šė pieno. Gaspadinč jam bema- 
tant įnešė puodą pieno ir pra- 

dėjo pilstyti. Šis išgėręs nema- 

žiau 5—t) stiklinių išėjo ir nuva- 

žiavo. 
Antras gi vežimas jau buvo 

tuo tarpu pilnas įvairiu reikalin- 
gu ūkei dalykų; buvo ten ir pa-^ 
vinkymų, ir drabužių, ir įvairių 
vitų daiktų. Sis jau tiesiai p;i- 
-uko Vokietijos link. o autias 

iutar.4ėio į kit<į kairiu plėšti. 
P. S. 



ISG YV EN iMO LIETUVI U AMERIKA J E! 
S LIETUVOS MISIJOS TO- 
PT LIMESNIS MARŠRUTAS. 

Šiuomi Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bonų apreiškia toiimesnj 
niarsj utą. 

Panedėiyj, kovo i d., Sheboy- 
gan, Wis. — 7:30 vai. vak. 

L'tarninke, kovo 2 <i., Dekalfb, 
UI., 7:30 vai vak. 

Seredoje, kovo 3 d., Rockford, 
111., 7:30 vai. vak. 

Ketverge, kovo 4 d., Rockdaie, 
Joliet, 7:30 vai. vak. 

Pctnyčioj, kovo 5 d., St. Char- 
les ir Batavia, 7:30 vai. vak. 

Subatoj, kovo 6 d., Chicago 
Heights-Steger etc., 7:30 vai. vak. 

Nedėlioj, kovo 7, Spring Val- 
ley, 111., 2 vai. po .pietų. 

VVestville, UI., 7:30 vai vak. 

Panedėlyj, kovo 8 d., Indiana 
Ilarbor, 7:30 vai. vak. 

Gary, Ind., 9 vai. vak. 

Utarninke, kovo 9 d., East St. 
Loyis, 7:30 vai. vak. 

Springfiekl 9 vai. vak. 

Seredojc, kovo 10 d., So. Oma- 
ha, Neb., 7 :30 vai. vak. 

Pėtnyčioje kovo 12 d., Grand 
Rapids, Mich., 7:30 vai. vak. 

turės progą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 

ją 
Kolonijų Paskolos Stočių Pir- 

mininkas ir Sekretorius tegul tuo 

jau praneša apie surengimą jų 
kolonijoj iškilmingo susirinkimo 
priėmimui Misijos, žemiau pa- 
duotu adresu. 

Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti turėti užtek- 
tinai knygnucių ir lionų užraši- 
nėtojų. 

Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 
prakalbos ĮVYKTŲ. Jeięu kur 
but visai negalima, tai TELE- 
GRAFUOTI žemiau paduotu ad- 
resu. 

Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 
vai pasitiktų Misiją, nulydint j 
susirinkimo vietą. 

Vardd Chicagos Distrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
3246 S. Halsted St., Chicago, III. 

Telephone: 
Drover 701. 
Drovcr 3514. 
Yards 6126. 

iAugseiau nurodytos kolonijos 

MONTREAL, CANADA. 

Skaitant Amerikos lietuvių 
^ laikraščius matome, kaip kickvic- 

m.j 'kolonijoj, kur tik randasi 
koks būrelis lietuvių, visur bruz- 
da, dirba dcl labo Tėvynės Lietu- 
vos. Steigia Paskolos Komite- 
tus, rengia prakalbas, užrašinė- 
ja L. L. P. P>onus. Žodžiu sa- 

kant, veikia tą, ką musų Moti- 
na Lietuva mio musų reikalau- 
ja. Ir tokius malonius veiki- 
mus girdint, net smagu darosi, 
kad čia Amerikoje yra tokių tė- 
vynainių, kurie rūpinasi tėvy- 
nės Lietuvos likimu. 

Bet pažvelgus j mus Montria- 
lio lietuvius, r.cžinia ką ir besakyti, 

Čia nieko, o nieko neveikiama 

tėvynės labui. Gal bus tame vi- 
sa Jbėda, kad mes čia neturime 
vado, kuris mus vestų prie šian- 
dieniniu darbų, karnų Lietuva 

iiiuo mūsų reikalauja. Tiesa, kiek 
laiko atgal 'buvo čia su i engtas 
Lietuvos Vyčių 33-čios kuopos 
vakaras, kuriame kalbėtoju buvo 
švento Laurino Kolegijos moki- 

nys, V. Bačis. Jis gyvais faktais 

parodė kaip yra reikalinga pirk- 
ti L. L. P. Bonus. Pasakė publi- 
kai, kad jis turis visus jgaljoji- 
mus pardavinėti Lietuvos Bonus 
ir kad kiekvieno 'lietuvio yra 
priederme nusipirkti Bonų sulyg 
sa.o išgalės. Dar pridūrė, kad 

jis pats girdėjęs Bostone, prakal- 
bose, kaip Majoras P. Žadeikis už 

reiškė, ka<l kas nepirks Bonų, 
tai nebus įleidžiamas j Lietuvą, 
ir bus skaitomas kaipo tautos iš- 
davikas. Bet ta jauno tėvynai- 
nio kalba nuėjo prie Montrea- 

liečių ausis, kaip koks vėjas ir 

po šiai dienai apie Bonus niekas 
nė burbt. Aš čia nekalbu apie 
tuos žmones, kurie negal bonų 
pirkti. Iš seniau netur pinigų, o 

dabar tokios 'brangenybės ir už- 
darbiai maži. O mažų yaikučitĮ 
stuboje visas pulkas. Kitas ir ga- 
na horėtų savo tėvynę pagelbė- 
ti, bet jo aplinkybės jam nepa- 

velija. Ale yra tokių, kurie turi 
savo nuosavybes ir amatninkais 
būdami gerus pinigus uždirba 
dirbtuvėse turi pinigų bankose, o 

Lietuvą šelpti labai retai atsime- 
na. 'Kada visi lietuviai, kur jie 
negyventų, kal'ba apie Lietuvos 

aieiij, o mūsų montreaneaams 

aut lupų tik kunigas, parapija, 
paraipijos komitetas, — rupi, kad 
tik sulaukus parapijos sueigos, iš 
liet tulži an* s&vr* brolio. 

Laikas susiprast ir pradėt šven 
tą darbą — remti Lietuvą, per- 
kant L. Bonus. Tegul žuva vai- 
dai iš musų tarpo, o užviešpatau- 
ja musų širdyse Tėvynės Lietu- 
Ivos meilė!... 

DETROiT MICI1- 

Nesenai šiame laikraštyje tilpo 
Detroito tautiškų draugijų atstovų 
pranešimas jogei krikščionys de- 
mokratai neprisileido tautininkų de- 

mokratų delei sudarymo bendro pa- 
skolos komiteto, bonų pardavinėji- 
mui- Taigi anuosyk vietos paskolos 
komitetą sudarė tik vieni katalikai 
delei ko tarpe tūlos dalies lietuvių 
buvo kilęs neužsiganėdinimas bei ne 

pasitikėjimas- Tečiaus prieš pat Lie- 
tuvos Misijos atvažiavimą Detroi- 
fan tarpe abiejų srovių įvyko- pasita 
rimas ir tapo prieita prie šiokio— 
tokio susipratimo. Tau Misijos pri- 
ėmime dalyvavo abi srovės. 

Pagali aus 19 d. Vas., susirinki' 
me- dalyvaujant abiejų srovių at- 
stovams galutinai susitarta dirbti 
bendrai Lietuvos bonų reikale. Ko- 
mitetas susidarys iš draugijų atsto- 
vų, kurie sutiks darbuotis bonų par- 
davinėjime ; o valdyba susideda i: 
4 katal. ir 4 tautininkų. Valdybos na 

riais yra šie asmenys: 
Kun- F- Kemėšis, pirm- 
Pr- Račkauskas, i-mas vice-pirm- 
L. Yinelis, 2-ras vice'pinn. 

i K. Gervilis, Fin. sekr. 

j K- Šnuolis, prot- sekr- 

|J. Balčiūnas, iždin- 
i J. Tamošiūnas ir 
J. Laukionis, iždo globėjai. 

Taigi detroitiečiai, d'abar jau nė- 
ra vietos nepasitikėjimui. Kas atsi- 
lankys su tani tikromis kvitomis į 
jusų namus — pirkite bonus. Ne- 

klausykite pigHų agiitatoiiiį' Ikurie 
eina prieš Lietuvos Neprigulmy 
bę 

Mes pirkdami bonus sutrauky- 
sime vergijos retežius ir tapsime 
laisvais žmonėmis — Lietuvos pilie 
čiais- 

K• Šimulis• 

i Mechanikai Matėsi su 

j Lietuvos Valdžia. 
Gavęs žinią, kad pasimatymas, su 

Lietuvos Atstovybe <laleistas, paju- 
tau ką-tai nepaprasto. Juk kiekvie- 
nas gnli įsivaizdinti, kaip gali jaus- 
tis žmogus neprates buvoti augšte- 
snėse sferose, ypatingai valdininkų 
tarpe. Lietuvoje — ūkininke yra 
įvaryta per svetimus valdininkus 
tiek ltaimės ir nesmagumų, kati tas 

negreit bus pamiršta. P»et šiame at- 
sitikime džiaugiausi, jog turiu laime 
matytis ir kalbėti su savo valdžios 
atstovais, ką trumpoje praeityje net 
ir svajoti mažiai drjsau- kad mes 

susilauksime .tokių save Įstaigų. Aš 
savyje jaučiau kad einame pasitarti | 
tonais iškur gausime teisingiausią 
patarimą nes einame prie žmonių, 
kurie neslėps nuo mūsų teisybė, nes 

jie yra tam, kad savus piliečius, sa- 

vo šalį — mano tėvynę apsaugoti. 
Musų viltis išsipildė, ir atėjus 

paskirtam laikui J. Kazlauskas, V. 
Vaitkus ir aš nuėjome atstovybės 
butan, kur buvome mandagiai įlei- 
sti. Pasakius priežastį musų atsilan* 

|kymo, nuvedė kambarin- kur mus 

| sutiko gerbiamas Atstovas J. I i- 
(leisis. 
Į Persistačius ir perstačius 'kas 
yra Lietuvių Mechaniku .Sąryšis- 
gerbiamas Atstovas abeluais ruožais 
nurodė kokia duba r Lietuvoje yra 
išdirbystė ir niaž-datig kokiose vie- 
tose ; kas butų reikalingiausia ir 

prieinamiausią išdirbinėti, atsižvel- 
giant j visas aplinkybės, su kur'ny 
mis dabar -prisieina susidurti. I'o to 

taj>o užklausta keletas klausymų ir 
nekuriuos iš 'jų suminėsime r 

— Kur butų parankiau ir pigiau 
nupirkti pirmąsias reikalingas maši- 
nas? 

— Parankiau gal butų čionai? 
Amerikoje, kadangi esate prie šios 
šalies mašinų pripratę. 

—/Ar Lictul'os Valdžia duotų na- 

mą ant prieinamų išlygų, k'aip tai 
kokiaą atliekamą kazarmę?. 

— Kaune kazarmių vra daug. ir 
gal butų galima gauti, suprantama, 
ne veltui, reikėtų išnuomoti arba 
nupirkti. 

•Paklausus apie varomąją pajiegą 
užreiškė: 

"Nors iv nėra Lietuvoje natūra- 
li škų vanrienpuolių- kaip čia Ameri- 
koje, bet pas miu yra planuojama 
pajungti Nemuną kuris suteiks 
e'-iktrikos šviesą ir pajiegą netik 
visim Kaunui bet užteks ir beveik 
visai Suvalkijai- Tuom tarpu Kaune 
yra elektriko stotis, iškur galima 
pajungti motoras ir sukti mašinas." 

Užklausus,.ar Lietuvos Valdžia 
nėra išleidusi įstatymus išdirbystės 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
VVMMRniMMMniaiMaRinvMHnvMUMUMnvMKRBBinnMMHa 

Demokratiška Respublika LIETUVA 
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 į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

ir pramonės bendrovėms, inkorpo- 
ruotoms užrubežyje kurie varžytų, 
nors butų ir Lietuvių, pasakė: "Įsta 
tymai šiame klausyme tuom tarpu 
yra tie patįs> ką buvo Rusijoje. O 
kaslink įsteigimo fabrikų Lietuvo- 
je, tai mes netik lietuviams bet ir 
kitataučiams neužginame priešin- 
gai mes norime, kad tik steigtų. 
Jus, kaip Valdžios, taip ir žmonių 
busite sutikti su išskėstomis rr'ko- 
mis." 

Apart to, gerbiamas J. Vileišis 
patarė ir nurodė d.-ug dalykų šiame 
reikale ir pažadėjo visokeriopą pa- 
gclbą kokia tik bus jojo galėję. 

Gerbiamas J. Vileišis yra prieina- 
mas ir malonus žmogus. Nors mes 

žinojome, kad turime reikalą su ne- 

į paprastu žmogumi, bet jautėmės 
kaip su tikriausiu draugu- 

! Kaip gera yra turėti savąją Val- 
džią ir tartis apie gerbūvį savo ša- 
lies. Lietuviai' ar ilgai duosnnės 
save suvedžioti tiem., kurie tikrina, 
kad svetimi bus del mūsų geresni- 

Remkime savąją Valdžią ir Lie- 
tuvos A'e/>, 'gulmybę. 

J. Sagtvičius• 

Valstjjos Departamento 
Pranešimas. 

\Yasliington, D. — Stengda- 
mas praša/linti nuo publikos kožna- 
me mieste, miestelyje ir kaime ko- 

kią nors įveikmį dabartinių "Rau- 

donųjų" darbu, Sekretorius Lan- 
šing akyvaizdoje korespondentų, 
atstovų svarbiausiųjų "krutamųjų 
paveikslų kompanijų ir Departamen 
to urėdininkų, matymui išstatė, Val- 
stijos Departamento knygyne, ori- 
ginalus .pergaminus Federaliskos 

Konstitucijos. Ateinančią savaitę, 
žmonės matys krutamųjų paveik- 
slų teatruose, dokumentą, kuris su- 

I 

•daro pradžia Suvienytų Valstijų vai 
džios ir Konstitucijos istorija bus 
priminta Amerikos publikai. 

Pirmą kartą nuo 1920 m- sis is- 
toriškas dokumentas, sudėtas Res- 
publikos pratėvių, buvo atidengtas. 
Konstitucija, "drauge su originalu 
pergaminu Neprigulmybės Dekla-| 
racijos, esą saugioj vietoj Valstijos 
Departamento knygyne. 

| Atsakomybė jos užjaikymo gera"- 
įme padėjime uždėta ant \*alstijos 
j Sekretoriaus. Peržiūrėjimai įvyksta 
labai retai. Šį kartą apžiūrėjimas 
buvo padarytas neformališka cere- 

monija, kuomet buvo pertikrinta, 
kad dokumentai randasi geroj tvar- 

koj- Sekretorius Lansing kalbėjo į 
laikraštininkus, krutamųjų paveik- 
slų atstojus, Departamento urėdi- 
ninkus ir kitus susirinkusius žmo- 
nes knvgvnc. Nurodė svarbą Ameri 
kos Konstitucijos, kuri Išreiškia vis 
ką kas augšči'ausia ir geriausia val- 
džioje. \Villiam McNeir, viršinin- 
kas Bureau of Accounts \ aisti jos 
Departamente, ir pirmiau buvęs 
knygininkas, išaiškino vartojamus 
budus užlaikymui šio svarbio do- 
kumento per amžius. 

Sekretoriaus Lansingo kalba: 

"Valstijos Sekretorius kaipo ser- 

gėtojas 'Konstitucijos, gali peržiū- 
rėti dokumentą idant persitikrinti 
save jog tinkant budai vartojami 
saugojimui jos per amžius. Todei 
si informalė jcoremonija. PaitėnlV 

>jau, jog ji visišk'ai apsaugota nuo 

šviesos, oro ir visų kitų elementų, 
•kurie paprastai į laiką sunaikina 

rašytus dokumentus, kurie tapo ati- 

dengti. Mumi reikėtų taip-pat sau- 

goti ja mūsų mintyse ir širdyse. 
Keturi didieji dokumentai pazy 

mi progresą tūkstančiui metų kovos, 
pasiekti civilišką liuosybf, kuri ran- 

da išreiškimą Amerikos pilietybėje.. 
Didžioji Chartija (Magna Charta) 
įiii m.; Anglų Teisių Byla 1689; 
Nepriklausomybės Deklaracija i~- 

76 ir Suvienytų Valstijų Konstituci* 
ją 1788. 

Nors visi turi didžią svarbą, bet 
Konstitucija turi riidzfousį išreiški- 
mą viršenybės liuosųjų žmonių. Su 
rirtkta iš amžiau u išmintingumo »r 

sukalta j Čielą ^ ienybę genijus ug- 
nyje. Konstitucija išpildydama vil- 
tis ir troškimus gen (.karčių. pagimdė 
tautą, kuri Įsteigta principe jog vi 
si žmonės lygtis ir turi lygias teises. 
Šis didis rastas, kurios virŠystė d'a- 
rodyta kaip karėje taip ir taikoje, 

yra.keliui per kurj musų tautiškas 
gyvenimas randa tikrą išreiškimą. 
Yra tvirtynė musų pavienių teisių 
ir yra sergėtojas Respublikos liki- 
mo. 

Su nusižeminimu mes žiūrine j 
Suvienytų Valstijų Konstituciją, 
matydami ženklą žmonvaklystės, 
pergalingos per ąimtmečių kovos. 
Aišku, jog nuisų tauta pastatyta 
nt amžio uolos žmogiškos liuosybės. 

i -ai mes niekuomet neatiduokitne 
šią didžią gimtinės teisę — Ameri- 
kos pilietystę. Duodami jai musų 
nepadalintą ištikimumą. Ginti ją su 

pat gy\'asčia nuo musų priešų, ku- 
rie bandytų stterdyti ją principe ar 

pajiega. 
Kaip ta'Konstitucija saugojo nut 

sų pratėvius ir vėliaus mus, lai mes 

visuomet apsaugojanie ją nuo terš- 
tų rami. *4. 

Valstijos Departamentas' užima 
vietą "Slaptų Susinėsimų Komisi- 
jos", "Užsienių Reikalų Komiteto" 
ir Užsienių Reikalų Departamen 
to, ir kaipo tokia, valdo dokumen- 
tus, raštus, etc., viršminėtų įstaigų, 
ir Kontinentinio Kongreso; apima 
diplomatine korespondencija* tary- 
bas, įstatymus, etc. (Bet daugelis 
dokumentų ir raštų buvo perversti 
Kongreso Knygyne). Dabar aišku 
matyti kodėl Valstijos Sekretorius 
sergėtojas Konstitucijos. 

Konstitucija randasi gerame pa' 
dėjime ir raštas taip lengvai iš- 

skaitomas, kaip pat dienai originalo 
rasimo. Konstitucija neišstatyta, 

nes tas pavojuje statytų Nepriklau- 
somybės Deklaraciją, kuri labai se- 

na. Konstitucijos įvairus pataisy- 
mai latani "Bureau of Rolls and 
Library" drauge su įstatymais 
Kongreso sesijų. 

PITTSBURGH, PA. 

Tarptautinis Institutas, Pa- 
tarnavimo Biuras svetimų šalių 
kalbos Ėmonėms, laikinai persi- 
kėlė kitan kamlbarin, pakol jų 
pačių ofisas bus įrengtas. Dabar- 
tinis Instituto antrašas: 4 lubos 
Public Safety Building, 431 Sixth 
Avenue, aukščiau Nixon Theatro. 

Su pagarba 
Lois Rankin, švietimo sekr. 

Severas 

Regulator 
(Severos Reguliato- 
rius) yra labai pul- 
kus gyduollškels su- 

taisymas moterims 
ir merginoms, ku- 
rios daug kankinasi 
ir jieško gyduolių, 
kurios joms galėtų 
pagelbsti, nuo dau- 
gelio visokių skaus- 
mų Ir neraguliariš- 
kumų. Daugelis iš 
jų jašė mums padė- 
kos laiškus, už šias 
setbėtinai gydančias 
gyduoles. Pamėgin- 
kite jas. Kaina $1,25 
ir 5 centai mokės- 
slų. 

Severas 
.. Balsam of Life 
(Severos Gyvasties 
Baisumas) yra pui- ! 
kus tonikas ir gy- 
duolės, kur yra rei- 
kalingas paskatini- 
mas, kaip tai nuo 

prlįvintinio, nevirs- 
tinimo, dispepsijos 
ir kitų panašių vidu- 
rių ir skilvio neBvei- 
katingumų. Jos pa- 
skatina skilvio vei- 
klumų. Kaina 85 cen- 
tai ir 4 centai mo- 
kesnių.. 

AR KOSTI? 
NeleiBk kosuliui pasididinti. Sustabdyk kaip ma- 

tant, nes jis gaili išsivystyti } ką nors pavojingesni. 
Jums reigalingos geros gydolės, kurio* Jau yra 
pilnai išbandytos ir kuriomis jus galite pasitikėti. 
Todėl paklausikyje musų patarymo ir imtike: 

Severą's Balsam forLungs 
(Severos Balsamas Plaučiams). Tai yra labai pri- 
imnios gyduolis nuo kosulio, kaip suaauguslems, taip ir vaikams. Jų pasekmės yra greitos ir tikros. 
Jos visuomet prašalina svkaudėjimą., palengvina 
plaučių užgulimų ir nutolisa pavoju naujos ligos. 
Pamėgink jas. O greitai pats persitikrinsi, jog musų 
patarymas yra ttisingas. 

Jos yra rekomenduojamo* nuo kosulio, j-al- čio, gerklės užkimimo, krupų, Influnzos ir 
bronchito. 

Kaina: 25 ir 50 centų ir 1 arba 2 centų mokesnių. 

Severos šeimyniškos gyduolės ir kitoki gyduoliški 
sutaisymai galima gauti kožnoj aptiekoj- Visuo- 
met reikalaukit Sevehos, neimkit nieko jų vietoj. 
Jeigu kartais negalėtumėt gauti, siųskite mums 
tiesiai tam reikalingą sumą pinigų ir njes jums iš- 
siųsime reikalaujamų gyduolių. 

W. F. SEVERĄ C0.. CEDAR RAPIDS, I0WA 

Scvėru's Ktdney 
and Liver Remcdy 
(Severoa Gyduolės 
nuo Iskstų ir Kepe- 
ny) yra širdingai _ 

a- 
tariama vartoti nuo 

skaudėjimų. kurie 
paeina nuo inkstų 
arba yuslčs netvar- 
kinugumo. šios gy- 
duolės prašalins strė 
nu skaudėjimu gal- 
vasukj ir vaiku š'a- 
pinimasi lovoje, kai* 
na 75 centai ir $1.25 
ir 3 airba 5 centai 
mokėsnių. 

—Sevca's 

..Blood Purifier 

(Saveros Ksaujo Va- 
lytojas) stebėtinai 
greitai ir tikrai pa- 
gelbsti prašalinimui 
Visokių išpilimų, nu- 

šašiniŲ ir visokių 
spaugų, gadinančių 
odų, aurie paeina 
nuo kraujo negry- 
numo. Jis sustiprina 
visų kunų ir veikia 
pasekmingai kaipo 
pavasarinis tonikas, 
priduoadmas mitru- 
mo ir guvumo. Kai- 
na |1.25 ir 5 cen- 
tai mokesnių. 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 
LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
NEPERSKAITYS VISĄ. 

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

f 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL* 

KAINA TIKTAI $1.00 



Vietinės Žinios 

ttKRI L T ET U VOS PILTECIAI 

IR KARSTI T PA'V NAINĮ AI. 

Draugystes Švento Antano iš 
vos buvo sušauktas nepaprastas 

susirinkimas per 24-rius narius ir 

vaklybą. aptarti Lietuvos Laisvės 
Paskolą. Susirinkimas atsibuvo su- 

baioje, vasario 7 d., Dievo Apveu- 
rtos parapijos svetainėje So- Puioii 
A ve. ir 18-tos gatvės. 

Pirmininką* p. Pranas Mi.k!iunas 
atidarė susirinkimą užreiksdamas 
atsirinkimo tikslą. Nutarimų rašti- 
ninkas, Vincas F. Andrulis, per 
Skaitė protokolą nuo 24-riit narių ir 
valdybos, kurie Imtinai reikalavo 
>10 nepaprasto susirinkimo. 

Pirmrs klausimas 1'. MHčliuno 
l>uvo paduotas k'aslink Lietuvos pa- 
skolos bonu. kad butų nupirkta už 

$400 dolarių. Visi buvusieji nariai 
priėmė su entuziazmu ir aplodismcn 
tais nutardami pirkti už $4oo.oo doi. 
Lietuvos Laisvės Bonų. 

Antras jnešimas buvo ]). Juozo 
R.iugevičiaus, kad butų panokta 

•nikų Lietuvos Raudonajam Kry- 
žiui ir pasiųsti par Lietuvos Misi- 
ja. Visi nariai priėmė viršininėtą 
jnešimą ir nutarė, kad butų renka* j mo* aukos šiame susirinkime- Su- j 

trinkusieji nariai išrinko rinkėjus. 
Vincą Pikturną ir Juoz Raugevi- 
ciu. Popieriniu šnabždėjimas ir si- 
dabriniu skambėjimas Inivo visuo- 
se "kampuose. Pasibaigus rinkliavai 
rinkėjai paaiškino k^d aukų surin!"- 
ta virš 200 dolarių. Čia paduodam 
aukautojų vardus pavardės ir jųjų 
aukas. 

Aukavo |x> $10.00: 
fonas Lukošaitis, Juozas Raudo- 

nitls- 
Juozas Klusas $^.50; 

Po $5.00: 
Adomas Blėdis, Mikas Yareokis, 

Jonas Norvilas, Pfanas Stugevi- 
čiiu; 

Po $4.00 : 

Ignas Lekavičius; 
j PoiįU.oo: 

Vincas I;. Andrulis, Mikas Iluč- 
rus, Domininkas Hružas, Pranas Dė 

• dinskas, Vincas Pikturna, Juozas 
I Paulauskas, Jurgis Pajuodis; 
jjonas Mati"ošaitis $^50; 
} 1 V> $2.0.): 

Aleksandras Iirožas, Antanas JJa 

cevičius. Pranas Macevičius, Anta- 
nas Č'ern'auskas, Antanas Gudas, 
Antanas Ivanauskas, Kazys Juzi- 
lenas, Antaras Jančius, Kazys Jur- 
gaitis, Stas\s Kašininskas, Anfanas 
Kareiva, Pranas Mikliunas Anfa- 

nas Pilipas, Petnu Juknius, Kazys 
Juknius, Juozas Pičkus, Kazys Šim 
kus, Antanas Stuikis, Martinas 
Barkauskas, Liudvikas Sautkus, 

( Amanas Šidlauskas, \ incas Šimkus, 
Antanas \ irhickas, Adomas Dodo- 

nis, Juozas Raugevičius; 
Po 81.50: 
Jurgis HalČaitis, Klenicncas Ja- 

s t: t i s. Kazys Pajuodis, Martinas 
Šlikas; 
Juozas Raudonius .$1.25; 

Po Si.oo: 
Vinvas And rėkus, \ aclavas Air 

druliunas, Juozas Adomaitis, Anta- 
nas Abromaitis, Kazys Butkus, Ju- 
lius Butkus, Juozas Bacevičius, Juo 
zas Burba, Tadas. Čeputis, Antanas 

f'epulionis, Mikas Černauskas, Jur- 
gis fernauskas, Jonas Davolis, 
Martinas Damauskas, Juozas («e- 

raltauskas, Adomas Jariilionis, Juo- 
zr Juknevičius. I'ovilas Juzcvi-I 
čiu,s, Kajetonas Jankevičius, M, 
Kašniinskas, Antanas Kiulrevičius. 
Kazys Kaladinskas, Kasparas Zu* 
zf-vlcius, Pranas Linkartas Kazys 
Lebrikas, Edvardas Mfsius, Kazys 
Matijošaitis, Juozas Matijošaitis, 
\ inca.s Milašius, Juozas Martina- 
vičius, Povilas Navickis, Jurgis 
Nakvosas, Vladas Fetkus, Povilas 
P- Pilkis, Kazys Paulauskas, Sta- 

Brangus Tonikas. 
Pereigos* uždėtos ant skilvio ir vidurių sirtemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kurto organus silpname 
padėjime. Kentėtojas jieško ton'ko, medicinos, kuri nelik kad 
pagelbėtu jam, be{, taipgi, kad jo viduriu organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimui buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

Severa's Esorka 
(ptrmiaus žinoma kaipo "Severos .'kilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir viduriu liuo avimo tonikas, 
rekomanduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medikališka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinu vaistų gydyme užkietėjimo viduriu nevlrinimo skilvio, 
neturėjimo apety^o ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkelę šitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centaL 
Parsiduoda visose ap^iekose 

W. F. SEVERĄ C0„ CEDAR RAMDS, I0WA 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvaraijtuota* 
Vyri; lr vaikinu «liiat1 ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laika, vėliausių stalių lr konservatyvlškų modelių $20.00 Iki 445.00. 
Vyrų lr Jaunų vaikini} t»1uUl ir overkot; duo $15.00 lkl $28.60. 
Vyriškos kelines $3.00 ir au^šCiau, Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlan 
JPfrkJte ta u overkot.ua dabar, kol žiemos augt-tos kainos dar neatijo. 
Mfs turime daug Mek apdėvėti? siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augfifti&u 
FuJl dress, tuxedo, frakai Ir t.p. ".uo $10.0u ir augščiau. 
Krautuve atdara kas vakarę, iki 9. Nedaliomis lkl 6 vai. po pletf. 
Buoatomla 'ki 10 valandai vakaro.! n a teigta 1902 

S. GORDON 
1415 30. HALSTED STREET 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, HEMU IR STOGAMS POPIERIO 

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

JfC3—300» dO. TiALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

IJBERTY BONDS 
Mes perkaue Pergalės Bondaua pilna paradytąja A A ^ LJ 
verte, Ir Ltu'tvė* Bondsna pilna pinigine verte. #%wl* 
Atneškite >rba atsiųskite l > p c AflCHElM R* TO Atdara kasdien nuo 9- 6 Je u Oc V^lJ 
Utarninkais, Ketvergais ^.?35 MILWAUKEFJ AVENŲE, 
Ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

sys Pa Irkutskas, Pranas Plattfkis, 
Antanas Razminas, Juozas Kiulai- 
tis, Martinas: Stulas, Steponas Šir 
kis, lvazys Svclnys Vincas" Stan- 
kus, Kazys Salušk'as, Martinas Šal- 
ty s. Leonas Šatikas, Stepas Tamo- 
šiūnas, Vincas \ irginis- Antatias 
\ j rainis, Antanas \ alinčius, Do- 

mininkas Vaitkus. Jon'as Vaitkus, 
Stepas \ aišnoras, Jurgis Zokaitis. 

I Stambiu aukų $189.25. 
Smulkių aukų 11.10. 

Viso $200.35- 
Butų labai malonu, kad ir kitos 

draugijos pasektų viršminėtos drau- 

gijas pavyzdį. \ aldyba taria širdin- 

gą ačiu nariams vardan Lietuvos. 
I'rainis Miklumas, pirm. 

Vincas F. Andrulis, nut. rašt. 

2041 So. Ruble St. 

TOWN OF LAKE. 

Paskolos Bonų Pardavinėjimas. 
Vasario 27 d. j vyko antru kar- 

tu prakalbos re:kalc L. L. P. 
i Bonų paroąvinėjirno, School Hali 
jsvet. Kalbėjo Majoras Povilas 
ičadeikis ir kiti. Laike prakalbų 
1 užrašyta virš $10.000 Bonų. Kei- 
kia pasakyti, kad .pardavinėjimas 
l'huvo gan pasekmingas. Publikos 
buvo atsilankę apie 200 ypatų, 
„1 tikėtasi kur kas daugiau, o 

gal šaltis juos nugandino, o gal 
kitokie reikalai ar Įvairus susi- 
rinkimai juos sutrukdė ateiti. 

Proporcionalliškai im mt, tai su- 

lyg publikos, Bonų parduota už 

gražią sumą. Nėra abejonės, kad 
Townoflakiečiai savo darbą ir 

rtolesniai sėkmingai varys. 
Tik i darbą visi. o mes kaip 

'".".tai subytinsime" kitas kolo- 

nijas ! 
Pardavėja. 

BRIDGEPORT. 

Draug. P. Grigaičio Prakalbos. 

Vasario 27 d. "Mildos" svet., 
L. S. S. laivvusi 4 kuopa paren- 
gė prakalbas. Kalbėjo draug. r. 

Grigaitis, dviejuose atvejuose 
Pirmam atvėjuje gynė na'bagas 
Demokratiją ir žmonių darbinin- 

kų klcsą, o smerkė liberalus ir 
komunistus bei anarchistus, da- 

rodinedarnas, kad anie yra prie- 
šai demokratijos. Reikia pastebė- 
ti. kad Grigaitis jau permainė 
savo kailj. nes prieš du metu. 

saivo kalbose pabrėždavo griež-' 
tai pasipriešinimą, biznyje bei 

smulkiojoj pramonėj, bet dabar 

pritaria ir darodinėja, kad tai yra 
šaltiniu išaugimo (buržuazijos. 

Antru atveju kalbėjo apie Lie- 
tuvos Valdžią ir busimą j j Stei- 

giamąjį Seimą, ragindamas susi- 
rinkusius rengties įprie seimo 
(tik pasak jo- nežinąs, ar bus 

Amerikoj ar Lietuvoj), nes 

draug- Grigaitis dar iki šiioli'ai 

j negalėjo persitikrinti, kad Lietu- 
va fbus Laisva ir Nepriklausoma. 
Bet žmones draugijų susirinki- 
muose ragino prieš dabartinę 
Lietuvos tvalcllžią ir Steigiamąjį 
Seimą išnešti protestus, panai- 
kinti Lietuvoje kunigus ir ponus, 
o paimti valdžią į savo (Grigai- 
čio vienminčių) rankas. Tik kas- 
žin ar randasi Lietivvoje panašių 
užsispyrėlių. Bet Grigaitis kal- 
bėdamas laikėsi tokios nuomo- 

nės, kad dar pavasaryj Lietuvos 

Steigiamasis Seimas ne j vyks, nes 

dabartinė Lietuvos Valdžia per- 
daug cariška- 

Mat, iš Grigaičio gudrus po- 
litikierius, nes jis visuomet tai- 
kės ir taikos įprie aulinkybių, jei 
kas panašaus atsitinka, tai tuo- 

jaus -a*:o, kad ir aš taip sakiau. 
O mainyti savo taktiką — tai jam 
maloniausias dalykas... 

Ten buvęs. 

ATSJIMKITE LAIŠKUS. 

Chicagos Centraliniam pašte (jė* 
jimui durįs nuo Adams gatvės) 
yr'a šiems asmeniems laiškai: 

503 Andrėj auskas Pranciškus 
504 Antanui P. 

510 Bagdonas John 
511 Bacevičia Jonas 
572 Jankauskas Jokūbas 
578 Kiniauskas Vilimas 
590 Kuzmickas Juozas 

» 

626 Petrauskas Juozas .. 

().?7 Razminas Dominilcas 
036 Rimkus J^nas 
639 Išnikus Jonas 
645 Satautas C. 

(>52 Šilaitis J tirais 
(>66 Supate Jurgis 
674 Yetriek \ incas. 

SUSIRINKIMAS. 

Lietu*iu Namų savininkų at- 

sibus panede'lyj, kovo i-mą d'.e- 
ną, \Yodmano srvet., 8 valandą 
vakare, 3251 Lime gat., kampas 
33-čios. Svarbus klausimai l)us 
svarstomi, ta<l meldžiu skaitlin- 
gai susirinkti- 

A. Booben, Rašt. 

PAJIEŠKOJIMAS. 

]\'Ies, T. M. T). 22 kuopos na- 

riai, jieškome savo kuopos Yal- 
Ivbą. Kas ją sužinos ir .pristatys 

; musų kuopos mėnesinius susi- 
rinkimus, tas gaus nuo 22 kp. 
larių puikią dovaną. 

Nariai. 

l'AJIESKOJIMAI. 
Stasys Paleckas j ieško savo tėvo 

Antano j'aleeko, kuris jau 20 metu 

kaip Amerikoje. Hrmiau gyveno 
ttoston, Mass., o vėliau Stanghton* 
Meldžiu jo paties arba kas žino, 
pranešti šiuom adresu: 

I-mas Didžiojo Lietuvos Kuni- 
gaikščio Gedimino pėstininku pul- 
kas. 

IT-ra Kulkosvydžių Kamanda- 
Stasiui Paleckui. 

Lit įmania. 

Juozas Zignuntavicius j ieško Pe- 
tro Zigmuntavičiaus, gyveno Cliica- 
goje. Jis čion turėjo savo. namus ir 
rubu dirbtuvę. Praneša, kad tėvas 

yra miręs iqi7 m., o kiti visi gyvi- 
Meldžia jo paties ar ji •žinančių 
pranešti šiuom adresu: 

Juozas Zi'gmuntavičius. Davjėrių 
valse., ir kaimo, Pasvalio apskr., 
Kauno rė<l. 

Vaclovas Laskaųškai jieško savo 

sunų. T^rieš karą gyveno mieste 

Niagara Falls. Praneša, kad 
jų nameliai sudeginti. Meldžia jų 
pačių ar kas apie juos žinotų pra- 
nešti šiuomi adresu: 

Vaclovas Laskauckas, Rutkiškių 
dvare, Alvito v'alsč., Vilkaviškio 
apskr., Suvalkų rėd. 

1 

PAILSAI BEJIE6KO DAMAS, 
Lietuvišku RoIų del Pianų. O štai 

ir yra. Ne tik Rolų, bet taipgi ant par- 
davimo lengviomis išlygomis, mokant 
kas mėnuo, puikių (Player Pianų) 
Victrolų. Vargonieliai ir rašomos ma- 
šinėlės- viską pirksite daug pigiaus ne- 
gu kur-kltur. Reikale kreipkitės pas: 

L. Ambrozaiti, 
332 South 2nd St. Brooklyn, N. Y. 
(Be pataisima minčių) 

J IEŠKAU KROLIO, JUOZAPO 
Vaico (YVaiczo), tikrai žinau, 

kad jis gyveno Chicagoje, tik ne- 

tžėinau jo adreso. Jis paeina nuo 

Tauragės, Raseinių ipavieto, Kau- 
no gub. Jis pats arlba kas apie j j 
žino malonės praneši sekančiu 
adresu: 

Augustas Vaičis, 
r»ox 86, Livingston, 111. 

PUIKI FARMA. 
PARSIDUODA 120 akerių gera far- 

ma Wi8. tik 2 mailės nuo miesto. 70 
akerių išdirbtos. 40 akerių ganyklos ir 
10 akerių miško. 25 akeriai rugiais už- 
bėta, 12 akreių dobilais, o kita žemė ki- 
tokiais javais. Visos triobos beveik 
naujos, stuba 6 kamb. ir beisemenįu 
ant cementinio fundamento, visai nau- 
ja, barDė tik vienas metas kaip buda- 
vota. 3 arkliai visi jauni, 6 karvės. 14 
kiaulių, 20 vištų< taipgi su visomis ko- 
kios tik reikalingos del farmos ir ki- 
tais visais Jtalsymais. Bus parduota 
arba mainyta ant Chicagos prapertįs. 
Norintieji geros fermos nepraleiskite 
šios progos. 

LIBERTY LAND 
& INVESTMENT CO. 

3301 So. Halstcd St., 
Chicago, 111. 

CICERO, ILL. 

Parsiduoda namas su hardve- 
riu, giiiroj vietoj, pigiai, iš prie- 
žasites išvadavimo ant formų. 
Namas yrą netoli lietuviškos baž- 
nyčios. Atsišaukite: 

JOHN EDIJINT, 
3412—ągth Ct. Cicero. 

~~ 

"Reikia operatorių prie vaik*; d ra* 

bužiu. Taipgi prie išsiuYinėjimoi ran 

komis, kurie galėtu d'arbą nešties j 
namus- 

Made\yell Garment Co. 
48\y VV. Roosevelt Rd. Chicago. 

t Inėjimas nuo 48-to Courto- 

REIKIA KORESPONDENTO. 
Reikia korespondento, kuris gali ra- 

šyti Lietuviškai ir Lenkiškai. Gali buti 
vyras arba moteris, tik turi mokėti var- 
toti rašomąją marinėlę. Kreipkitės šiuo 
adresu: W. F. Severą Co., 

Cedar Rapids, Iowa. 

Reikia Lietuvaitės Stenogi-afės, kuri 
biški supranta ir apie knygvedystės ir 
kuri moka Rusiškai, Lenkiškai kalbėti. 
Darbas yra Real Estate ir visokio sky- 
•iaus Insurance, darbas ant visados 
ir alga grea. Ofisas yra garu šildomas 
r puikioj vietoj. Atsišaukite per lais- 
tą. su nurodimais npie savo patyrimą, 
(experience) pas M. Tamošaiti, 
>5 Lebanon St. Springfield Mass. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda plytų namas, keturių me- 

1 u senumo, prie^acramento Ave., ne- 
toli nuo Archer Ave.. 60 pedu pločio iš 
fronto 3—6 kambariu fletai ir krautuve 
dabar tuščia. Gera vietas fieno krau- 
tuvei. Ga/.as lr elektrikos pečias šilu- 
ma. Randos nešas $1,080.00 Kaina 
$10,500.00: Adam Marsz^vski, 
Rooin SIC 29 S. La Salle St. 

Reikalingas .Jani tori ui pagelbininkas 
pavienis arba viedes be vaikus arba su 
vienu vaiku. Pavieniam $60.00 | mė- 
nesi su valgiu, vedusiam $120.00 ir 
fliatą pagyvenimui, Atsiasukite pas: 

Simonas Ignatowicb. 
6600 Maryland Ave., 

Telefonas Blackstone 3734. 

PA J l ESKOM E SPAUSTUVES, 
Kuri apsiimtų spausdint i ir re- 

daguoti dvisavaitinį Lietuvišką 
Ūkišką Laikraštį, B EPA'RTI VIS- 
KĄ. Iliustruotą, žiurnalą "ŪKI- 
NINKŲ ŽINIOS,'' kuri neatbūti- 
nai norime pradėti Išleidinėti nuo 

15 d. balandžio. Leisime didžio 
11x14 colių 16 ir 24 puslapių kny- 
ginės popieros. Malonėkite atsi- 
šaukti Redakcijos turinčios vie- 
tos tam musų Žurnalo apdirbi- 
mui. Mes norėtume kuogreiėiau- 
siai sutartį padaryti ir pradėti 
fengtis prie pirmojo* išleidimo. 
Adresnnokite. 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
Scottville, Mich. 

Illlllllllllllliuillllllllliilllllllllll! 
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EXTRA! U K llS. E XV R A! 
Kas nianuot važiuoti ant ūkių 

apsigyventi, tai nepraleiskite progos 
Čia geriausias ūkės ir didžiausio 
Lietuviu kolonijos Fond du Lac 
VVišconsin. Čia yra ūkių ant parda- 
vimo ir ant ant mainimo namą, se- 

nos ūkės su gęriam truobam sugyve- 
nus ir su masinu nuo 40 akro iki 
300 ak ra nuo $4,000 iki $20,000 ir 

labai lengvu pradėti gyventi, tik 
su $2,000 arba mažiaus ant leugvių 
išmokeščių. Malonėkite Irreiptis ar 

su laišku ar vpatiškai kuris išbuvis 
daug laiko ant ūkių ir gera susipa- 
žinęs su ukėm. Kątik pargrižius j 
Chicagori. 

\Yalter Jonulis 

t With M. J. Kirtis & Co. 

3331 So. Halsted St, 

Chicago, 111. 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik 
roilėliai ir jubi- 
lieriški daigtai. 

jColumbia grama 
fonų ir nauju lie 
tuviškų rekordu. 

4M7 S. ASHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS TŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 
smų j kakt.ą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusit akys reikalauja 
akiniu. 

JOKN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGfl 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tėray 

kite i mano parašai 
Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. v k 
Nffdžlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dier « 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stoniach Bitter* yra pri- 

pažintas Washingtoue, -D. C. už tikrj 
lr geriausią, gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugl 
mo neturint apetito, galvos skausmę, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salute' 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
kos $7.50 lr 12 bonkų $14.00. 

Salute Biueris įs šaknų žievių žo 
lių sėklų lr žiedų, ir nėra prlpažlntae 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, c 
jeigu negali gauti, ta prlsiųsk monej 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prlslg 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit į 
tikrą ir aiškų savo antrašą lr rašrkit į 
caip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTflANAS CO., 

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

IpiH 
i spertasi 

I Skersas akis ištiesiame už vieno a t-1 
J silankymo. Ohloroformos nevarto-j 
I jam. Rekordas parodo virš 800 išgy-» 
j dytij. A.eik ir gauk vpatišką a^ydą j 
( baigusiu mokslus ir registruotu gy- | 

!• 
dytojų ir chirurgų, kurie specialiai J 
mokinosi galvos ligas. Ypač gydy-ij 
me akių, ansų. nosių ir gerklės ligų. J 

I Roda duodame už dykgi. ! 
I Silpnos akjs 
{Skaudžios akjs 
J Raudonos akjs 
{Skersos akjs 
| Skaudžiai nosis 
S Bėgančias nosis 
♦ Kreivas nosis 

j Užkimštas nosis 

Kurtas ausis » 

Varvančias ausis | 
Ūžiančias ausis j 
Užkimštas ausis j 
Skaudžias gerki. J 
Silpnas gerkles j 
Ka*arrha gerki. ♦ 
Patlidinani gerki. { j 

♦ FRANKLIN O. CARTER, M. D. t 
j 20 metų ant State gatvės. J 
1120 S. State St., Chicago, III. « 

j Vai.: 9—7. Nedėliom: 10—12. j 

Pfione Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i Of: ir gyv: vieta 32E2 S. Halsted St 
Į Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
To\vn of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

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

| Phone Canal 257 
! DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

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

[DR. JOHN N. THORPEį i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J j 1637 VV. 51-raa ir kamp.Marshdeldl 
l Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 J Telefonas Prospect 1157 Į 

: Amerikos Lietuvių j 

| mokykla; 
!. Mokinaira: angli uos ir lietuv'jkos kai- J 

\» bų, aritmetikos, knygvedystės, strnogra- * 

i* fijos, typfwriting, pirklybos teisių, Suv. 1 

j. Valst. istorijos, abelnos istorijos, geog- •; 
!♦ rafijos, politinės ekonomijos, pi'ktustSs, 
(j dailiarajystės. * 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 «! 
r* vai. po pietų. Y ak. nuo 6 iki ĮJ vai. ^ 
t 3106 SO. HALSTED STREET I 

CHICAGO ; 
iVLA t Ai? ■< 

Tel. Melrose Paik 2397. 
DR. A. I. EPŠTEIN. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
101 Broadway, kampas Main St., 

Melrose Park, 111. 
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

| Plione Ca *1 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO, ILL. 

j INCOME TAX 
j BLANKOS IŠPILDOMOS 
J Panedėlio, Utarninko ir Ketverge 

vakarais. 
i Jono Bagdžiuno Bankoje, j 2334 S. OAKLEY A VE. 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaiky ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyry ligas 

8259 S. IjALSTįD ST, rCHICAGO 

LIETUVOS LAISVĖS BONĄ PIRK 
IR SAVO DRAUGUI PASIGIRK 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

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

Phoncs: Yards 1SŠ—551 
Residence I'hone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph.| 
DRUG STORE—APTIEKA Į 
Pild'jme visokius receptus I 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGOf 
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V< W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

20 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telephone Confral 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Telephope Yarils 4081 

Phone Bonlevard 21C0. 

Dr.A. J. Karalius į 
UŽSISENEJL SIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 5 

vakarais. 5 
3303 So. Morgan St. s 

Chicago, UI. 

: 5 

' Dr. S. Biežis j 
LIETUVIS ! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street | 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 ilil 5 ir 7 iki 9 vai. vak. | ryvenimo vieta: 3114 W. 42nd Sf.j Telefonas McKlnley 4988 
balandos iki 10 ryto. į 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir alcuitris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 
terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros fTietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street ( Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakarei 
Telefonas, Canal 3110 

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

jTelephone Lro.-er 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

V 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 valcarr 
Nedėldienlais pagal suarim* 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
v arti 47-toi gatvii 

t J. u M1pTTvrwwvw^^ ^clephone Yards 36S», AKUSERKA 

M?8. A. 5 

Michniewich l 
Baigusi Akušerijos ko ^ ilgai praktika j vusi Peunsilvaaijo* | 
hospitalėse Pasekmini 
gsl patarnauja prii l 
gimdymo, Duoda rod«t 
visokiose ligose mote j rims ir merginoms, ji 
3113 S. Halsted St.< 

"!3i^ (ant antrų lubų) \ 

CHICAGO. ILL. ] 
Nuo 6 ikt 9 ryto ir 7 iki vėlai vak.] 

A. PCTRATK S FABIJONAS 

lA. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE — INSURANCE 

Europeam American Bureau 
Siunčia Pinigus 'Parduoda Laivohorfes 

« NOlARIJLŠAS 
3249 So HliMcd Street, Chiejgo. Illinois 

TELEPHONE Boulevard 611 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telenhone Central 15684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatorais: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKJAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Nauiij, Lotą. ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legallšku6 Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir 6kolinu Pini- 
gus ant PirjRu MortgeCiŲ, atit 
lengvu sąlygų. -• 

West Side Ofisais atdaras vaka- 
rais nuo 7 iki 8 valandos. 

Viršum Metropolitan Siatc Bau- 
kos.- 2301- W. -22-ND ^TttlftjT. 
Cor. Leavitt. « Tel. ranal 25C2 
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