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Talkininkai skubina tartis 
su Rusais 

Cliiny premieras pasitraukė 
Uždare Denikitio kareiviją. 
TALKININKAI SKUBINA 

TARTIS SU RUSAIS, i 
Paryžius, ko< o 2 rl. — Angli-I 

ja, Italija. Lenkija ir Rumunija 
netrukus pradės atvirai taikyti9 

><&u Rusija taikos konferencijoje 
Yaršavoje. Tas bus paskelbta dar 
šią savaitę. Manoma, kad Lloyd 
George pats bus konferencijoje. 

Paskutiniuose vokiečių viešuo- 
se už reiškimuose girdisi draugin- 
gumo balsas linkui naujos lenkų 
valdžios; vokiečių laikraščiai nu- 

rodo j leistinumą susivienyti vo- 

kiečiams su lenkais Rusijos iš- 

naudojimui. Diplomatiniai rate- 

liai Paryžiitiije mano, kad tas su- 

sis ienijimas yra neišvengiamas, 
kadamgi vienitėlė Vokietijos -il- 
tis ateityje yra Rusijoje, nu<? ku- 
rios Lenkija ją dabar atskiria. 

CHINŲ PREMIERAS 

PASITRAUKĖ. 

Honolulu, kovo *2 d. — Kaip 
praneša specialė kablegrama iš 
Tokios, tai Chinų premierąs re- 

zignavo. 
Sutvėrimas naujo Chinu kabi- 

neto pereito mėnesio pradžioj po 
ėjusio premiero pareigas gen. 
(Jliin Van Peng'o vadovyste buvo 
laikomas užbaigimu ginčų tarp 
politiniu frakcijų Pekine ir įstei-' 
gimu pastovios valdžios Chinuo- 
se. Tėmytojai sakėsi matą už 
Chino kabineto intekm^ Tuan 
Shih Jui'o, kadaise buvusio Chinų 
premiero ir skaitomo vienu ga- 

fcjįui^iausiij politikų toje šalyj. 

UŽDARĖ DENIKINO 
KAREIVI JĄ. 

Londonas, kovo 2 d. — Ofi- 
cialiame rusų sovietinės valdžios 

pranešime datuotame nedėlios 

data ir apturėta čia iš Maskvos 
be v ieliniu telegramų, pranešama, 
kad gen. Denikino kareivija taipo 
uždaryta Kiuibanės krašte nuo 

Mėlynųjų jurų j pietryčius. 
Vakar apturėtas bolševikų pra-, 

nešimas skelbia paėmimą Stavro- 

polio, šiauriniame Kaukaze, s' 

vietinės karei vijos sumušė De- 
nikino kareivius ir išnaikino pir- 
tna Kubanės korpusą. Šiandien 

apturėtas pranešimas parado, k*d 
bolševlKai nuženge pirmyn apie 
per 90 mylių į šiaurvakarius ir 

paėmė gelžkelio sujungimą Ti- 

cliorejetskaja u.4 80 mylių nuo 

Ekaterinodaro į šiaurryčius. 

20,000 Bėga iš Novoro*3iako. 

Konstantinopoli!, vasario 29 
d. — Evakavimas Novorosisko 
ant šiaurrytinio Juodųjų jurų 
krašto talkininkų viršininkų Kon 

* 
tantinopolyj laukiama kasdei; 

jie svarsto kur padėti pabėgėlius. 
Pinrystė 'bus duodama moterims 
su -vaikais o sukeistieji turės 

buti pcJikti. Vra apskaitoma, kad 
talkininkai gali aprūpinti dar 
20,000 naujų pabėgėlių. 

37 LAIKOMI KALĖJIME 
REIKALAUJA PALIUO- 

SAVIMO AR DEPOR- 
TAVIMO. 

Youngsto\vn, O., kovo 2 d. — 

Trečiame atsišaukime, išleista- 
me šiandien trisdešimts septynių 
tariamu radikalų laikomų čia ka- 

lėjime, reikalauja, kad jų bylos 
butų nagrinėjamos ir kad jie bu- 

tų ar*ba paliuosuoti, ar deportuo- 
ti. 

Jie sako, kari jei jų negalima 
pasiųsti į jų šalis, tai kad jie bu- 

tų (pasiųsti j Rusiją. Pirmcstiiuo- 
■ie dviejuose atsišaukimuose dau- 

gelis kalinių lužreiškė, kad jie yra 
laikomi be išklausinėjimo ir ži- 
nios kįime jie yra kaltinami, nuo 

iapkr. 7 d. 
Federaliai agentai atsakė, kad 

ji j visi atrasta komunistu parti- 
jos nariais ir kad jie gali pasi- 
iuosupti užsistatydami po $1,000 
Liucijos. {• t jį kaliniai atsakė, 
kad jie pasirašė po komunistų 
principais nežinodami to ir kad 
jie neturi pinigų pasiliuosavimui. 

ISPANIJOS VIRŠININKAI 
UŽLAIKO GIMINES VAIZ- 

DŽIOS LĖŠOMIS. 

Madridas, kovo 2 d. — Žymes- 
nieji ispanų politikai daugelyje 
atsitikimų paskirsto valdžios al- 

gas savo giminėms. Laikraštis 
lorresJpondencia Espana sako, 
kad buvusis premieras Romano- 
nes t'iri paskirstęs algas septy- 
niems savo giminėms, o buvusis 
premiera8 .YMiucemas turi dvi- 
dešimts giminių, kurie ima iš 
valdžios algas. 

ISPANŲ FRAKCIJOS PE- 
ŠASI; 2 UŽMUŠTI. 

Bilboa, Ispanija, kovo 2 d. — 

Vakar vakare susipešus tautinin- 
kų ir patriotų grupėms gatvėje 
du taipo užmušti, o dešimts kitų 
sužeista. 

Bombos Barcelonoje. 

Barcelona, kovo 2 d. Čia vaLir 
akare trijose dirbtuvėse sprogo 

bombos. Voiiaus policija užklupo 
slaptą spaustuvę, tour buvo spaus- 
dinama revoliuciniai atsišaukimai. 
Dirbtuvės vedėjas pasipriešino ir 

tapo užmuštas ant vietos. 
•Policija suareštavo tris žmo- 

nes, kaltinamus nesenai atsitiku- 
siame užmušime darbdavio s< 

nor Sabadell ir jo dviejų šunų. 

VOKIEČIAI REIKALAUJA 
KARĖS KALTININKU 

PADUOTI SAVO 
ADRESUS. 

Berlinas kovo 2 d. — Oficialia 
valdžiom laikratis šiandien pa- 
skelbė atsišaukimą j vyriaus] 
skund'vedj. kad ji; pareikalautų, 
idant žmonės, kuriu vardai yra 
talkininkų surašė, praneštų jam 
savo dabartinius adre«us. 

ARCHANGELSKAS. 
Siaurinis Rusijos uostas, kurį ne8enai -paeinė bolševikai, ]»ri. crsdami pasitraukti iš ten tal- 

kininkus. Archangelskas pas Baltąsias juras prie Siaurinio Dvinos up'ės intakos, ilgą laiką buvo še- 
rt vba Siaurinės Rusijos valdžios, veikusios prieš bolševiku?. lai^i dabar visa siaurine Rusija ran- 

dasi bolševiku rankose. 

ĮNEŠĖ AUSTRIJOS IN- 
PLAUKŲ PROJEKTĄ. 

C ^ 

Vienna, vasario >7 cl. (Pavė- 
luota). — P;cgal laikinosios val- 
džios visuotinų moke9čių projek- 
tą. kirris šiandien tapo įneštas 
Austrijos šalies seiman, kas me- 

tas inplaukų turės 'Imti surinkta 

'.231,000,000 koronil. 

Mokesčiai nuo turto, manoma, 
duos 1,000,000.000 koronų, o nuo 

inplaukų' 400.000,000. 
(Normaliais laikais Austrijos 

korona yra verta apie 20 centų). 
\ i s i miesto darbininkai pagru-! 

mojo streiku, reikalaudami \ 'įkė- 
limo mokesties, nors vakar jiems 
buvo duota 500 koronų bonų. 

VENGRAI SVEIKINA 
HORTHY KAItO IŠ- 

GELBĖTOJĄ. 

Budapeštas, kovo 2 d. — Ad- 
mirolui llorthv kaipo Vengrijos 
valdytojui tapo ipaskirta algos 
3.000.000 koronų (nonVmaliai 

00.000) j metus. 

Kada jį išrinko, šalie seimas 

pasiuntė pasiuntinius atlydėti jį 
atstovų butan. kur jis prisiekė ir 
gavr nuorašą įstatymo, sutveriau 
čio šitą tarnybą. Prakalbose jis 
buvo išgiriamas kaipo išgelbėto- 
jas šalies nuo pražuvimo. 

NEMOKYTUMAS KLIUDO į 
ATĖJIMUI AMERIKON. 1 

New York, kovo 2 d. — Atsto- 
vų Ibuto atcivystė® komiteto na- 

r s atstovas Isaac Siegel šian- 
dien užreiškė, kad mokytumo iš- 
tyrimas sulaiko nuo atėjimo j 
Suv. Valstijas tūkstančius pa- 
geidaujamu ateivių ir palaiko 
pragyvenimo brangumą. 

Vidutiniai 3 nuoš. ateivių at- 

vykstančių į Ne\v Yorką yra siun 
či mi atgal.dėlto, kad jie nemoka 
skaityti ir rašyti. Labiausiai at- 
sitinka su merginomis, kurios 
Amerikoj yra labai pageidauja- 
mos kaipo namų tarnaitės ir siu- 
vimo pramonėj. 

PARGABENO ŠIMTO 
METŲ ILTIS. 

Portland, Ore., kovo 2 d. — 

Šiandien pribuvo iš Vladivosto- 
ko laivas \Yaban. kuris atvežė 
kailių vertėje $750.000 ir arklėno 
iltis, paimtas nuo sibirinių gle- 
čerių. kurios, sako. turi daugiau 
kaip šimtą metų. 

MILANE STREIKAS 
PASIBAIGĖ. 

Milan, kovo 2 d. — Streikas, 
kiuris č; t tęsėsi kelias dienas, pa- 
sibaidė šiandien. Darbai visur 

prasidėjo. 

LIETUVOS MISIJOS TO 
LIMBSNIS MARŠRUTAS. 

Šiuonii Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bonu apreiškia tolimesnį 1 

maršrutą. 
Rockford, 111., seredoje, kovoj 

3 d., 7:30 vai. vak. i 
Rockdale, Joliet, ketverge, ko- 

vo 4 d.; 7:30 vai. vak. 
St. Charles ir Batavia, pėtny- 

cioj, kovo 5 d., 7:30 vai. vak. 

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

Spring Valley, 111., nedėlioj, ko- 
v-0 7 d., 2 vai. po pietų. 

Westville, 111. 7:30 vai. vak. 
Indiana Harbor, panedėlyj, ko- 

,0 S d 7:30 vai. vak. 
Gary, Ind., 9 vai. vak. 

East St. Louis, utarninke, ko- 
•o 1 d., 7 -.30 vai. vak. 

Springfield, 9 vai. vak. 
So. Omaha, Neb., sercdoje, 

l<o\o 10 d., 7:30 vai. vak. 
Grand Rapids, Mich., pėtnv- 

čiojc, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 
'Augščiau nurodytos kolonijom 

tarės progą turėti pas save 'pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 

ją- 
Kolonijų Paskolos Stočių Pir- 

mininkas ir Sekretorius tegul tuc 

jaia praneša apie surengimą ji; 
kolonijoj iškilmingo susirinkimo 

priėmimui Misijos, žemiau pa- 
duotu adresu. 

'Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti turėti užtek- 
tinai knygučių ir Bonų užraši- 

Įnėtojų. 
Visas pastangas dėti, kad nu- 

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

Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 
vai pasitiktu Misiją, nulydi,nt Į 
susirinkimo vietą. 

'Vardu Chicagos Dislrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
3246 S. Halsted St., Cliicngo. IU. 

Telephone: 
Drover 701. 

■Drover 3514. 
> Yards 6126. 

ANGLIJOS AUGŠTOSIOS 
! KILMĖS MOTERYS. 

GERIA PERFUMĄ. 

Londoną5, kovo i d. —r Lon- 
dono chemikai sako, kad aukšto- 
sios kilmės moterys baisiai pra- 
deda įkerti pertumą. Jie' reikalau- 
ja iš valdžios, kad sustabdytų tą 
blogą paprotį. 

LAIVAS UŽĖJO ANT 
UOLŲ; 63 IŠGELBĖTA 

Halifax, X. S. kovo i d. — 

Laivui l>ohemian užėjus ant uolu 
ties Ualil"axo uostu ištikus audrai 
šiandien rytuietyj, 63 pasažieriai 
valtims tapo nugabenti uostau. 

PALIUOSAVO PO KAU- ! 
CIJA DEL BLOGOS I 

SVEIKATOS. i 

Oakiand, Cal., kcvo i d. — Vi- 
suomenė3 veikėja'* Anita \\ hitncy 
apkaltinta uvž kriminali sindikaliz- 
mą ir nuteista nuo vienu iki ke- 
turioliko8 metu kalėjimo, dakta- 
rams paliudijus, kad jos bloga 
sveikata, gavo leidimą nusistaty- 
ti kauciją sumoje $10,000. 

JAPONIJA TURĖS RIN- 
KIMUS GEGUŽYJ. 

Telegrama iš 'lokio praneša, 
<>g buvo apskelbta, kad rinki- 

mas Marių japonu seimo atstovu 

butan busiąs įgegiu/io mėnesyj. 
Specialis seimo posėdis 'bus lai- 

komis liepos mėnesyj tolesniam 

svarstymui balsavimo lygybės 
klausimo. 

NEW JERSEY PRIĖMĖ 
3.5 NUOŠ. ALAUS 

PROJEKTĄ. 
Trenton. X. ].. kovo 2 d. — 

\Tew JerBey atstovų butas perei- 
tą savaitę (priėmė projektą dir- 
bimui, pardavinėjimui ir persiun- 
timui gėralų turinčių nedaugiau 
kaip 3.5 nuoš. alkoholio; vakar 
šitą projektą priėmė ir senatas 
tik jis nebus Įvykinamas kol ne- 

bus oficialiai paskelbta taika. 
Tas yra daroma tam. kad išven- 

gus kritikos .patriotiniu žvilgsniu 
ir padarius įstatymą neįveikia- 
mu teismam5. 

viov. Ed\vards ir kiti projek- 
to rėmėjai manė, kad įvedus į s t a j 
tymą tuoj aus. jis galima butų 
sumušti pasiremiant tuomi, kad 

'šalis yra dar karės stovyje. 

Anglijos graibstymas monopo- 
lių inkiršino Lietuva. 

Lietuvių sutaitis su Anglais. 
ANGLIJOS GRAIPSTY- 
MAS MONOPOLIU IN- 

KIRŠINO LIETUVĄ. 

Paryžius, kovo 2 d. — Angli- 
ja ] ridėjo tarptautinj sutvarky- 
mą prie savo surašo, labai pel- 
ningą imperijai. Naująja šito už- 
kariavimo regykla yra Lietuva. 

I Viešoji nuomonė labai sukilo 

prieš 'premierą Galvanauską de- 

[ ei monopoliu ir koncesijų ;■.> su- 

teiktu Anglijos finansininku gru- 
pei. įGalvanaukas dabar yra Lon- 
done, kur jis daro sutartis su 

A. glijos finansų karaliais. 
Svarbiausiomis sutartimis kol 

kas padarytomis yra: 
1. Anglų grtvpė8 įsteigimas Lie- 

tuvos valstybės banko ir kurso 

sutvėrimas. 
2. Anglų grupė gauna mono- 

poliu ir bus vienintele pirkėja 
lietuviu prekht išvežimui iš Lie- 
tuvos ir vienintele pardavėja už- 

sienio prekių vežimui Lietuvon. 
Sulig Kauno žinių Anglijos 

ofieieriai Galvanausko vartojami 
kaipo kariniai instruktoriai lietu- 
vių kariuomenei apleido .Lietuvą 
dėlei nesusipratimų lietuvių 
vyriausia žinyba. Žmonių jaus- 
mai labai pakilę ir Galvanausko 

sugrįžimas yra a'bejotinas. 

LIETUVIU SUTARTIS SU 
ANGLAIS. 

Londonas, kovo 2 d. — Angli- 
jos smarkus pramoninis ir \aiz- 
bini8 vajus xapsireiškia keliu di- 
džiausiu Londono banku nuspren 
lime suteikti £3,000,000 (norma- 

liai $15.000.000, pagal dabartinę 
kurso kainą $10,380.000) įsteigi- 
mui tautos banko Lietuvoje.; 
Tas įvyko nesenai padarius vaiz-l 
bines sutartis tarp Anglijos ban- 
kiniu firmų ir Estonijos su Lat- 
vija. 

Lietuvių 8umanymas apima 1 

,)eiiKiolikos metų laiką ir apima j 
^oponuojamojo banko bendrą | 
veikimą su lietuvių valdžia, j Amerikos vaizbos butas Londo- 
ne. kalbėdamas apie tą sutartį, 
pasakė: 

"Lietuva paveda visą savo fi-1 
nansinę ir komercinę ateiti Į ran- Į 
kas šitos intekm:ri£os Londono j bankinės grupės. Anglų linna | 
bus kaipo pardavinėjantieji agen-j 
tai Lietuvos medžių, linu ir tam, 

tikros apšties javu ir taipgi kai-į 
po perkantieji agentai Įveža-1 
miems daiktas, kuriu šalis buti-| 
11 ai reikalauja. 

Šitas sutartis franeuzai kriti- 
kavo pasiremdami tuomi, kad jos 
reiškia Anglijos monopolių Pa-j 
baltijos vaizbai, bet anglai atsa- 

kė. jog Anglijai bus visai negali- 
ma parūpinti visą nedarytą me- 

džiagą. Lietuviu valdžia sako. 
kad ii sau daiktus galės pirkti 
visose pasaulio rinkose." 

Lietuvai reikalingos išdirbys- 
tės ir žemdirbystės mašinos, vi- 
sokie daiktai gelžkeliams ir va- 

gonai, elektrinė8 mašinos ir prie- 
taisai, petrolis, žibalas, riebumy- 
nai, rakandai, drabužiai ir viso- 
kie išdirbystės gaminiai. 

Anglu bankinės grupės dele- 
gatai dabar iKaune steigia banką. 
Sutartis ineina galėti balandžio 

pradžioje po rinkimu lietuvių 
steigiamąjan seiman. 

DENIKINO OFICIERIAI 
PLĖŠĖ IR ŽUDfi. 

Bucharestas. Rumunija, vas. 

24 <1. ( Per Paryžių, kovo z d.).— 
Amerikos ol'ieieriai meta labai 
blogą š\ie8ą ant gen. Denikino 
kareiviu pasielgimo prieš bolšt*- 
vikams ir>.'.im siaut «Vlesn. 

! .. 

j Sėstomis dienomis prieš' )Olse- 

jvikn kareivių atėjimą, nevaldoš 
įmi ofięicriai susidarė Aurius vr 

įėmė miestą plėšti, ypatingai tur- 

jting6jų kvartalą. 
Kitos gaujos pradėjo mušti 

žydus. Talkininkai negalėjo su-, 

įteikti tinkamo apsaugojimo. Sa-» 

į koma, ka.l įgirti kareiviai isnaikt- 
1110 daugiau kaip 100 šeimynų iv 

.nukapotas žmonėm® galvas mėtė 

kaipo sviedinius. 

Pans Rubin, iš Mihvaukee. 
\\ is., kuris kreipėsi Į Amerikos 
pasiuntiniją, tapo išgelbėtas nuo 

kalėjimo ačiu kariniam "palydovių 
tyčia atsiųstam iš B/ucharesto 
įSuv. Valstijų miuisterio Vopi- 
ckos. 

ŽINELĖS. 
» ; 

Konstantinopolis. — Laukia- 
ma evakavimo Kaukazo miestu: 
amerikiečiai atskirti ant lVitiki- 
po salų: šiltinės siaučia: Suv. 
Valstijų karės laivų darbininkai 
gelbsti pabėgėliam8. 

Paryžius. — (ielžkelninkų de- 
legatai bi vo pas preniierą Mil- 

lerandą protestuodami prieš aref ̂  
tavimą streiko vadų. 

Londonas. — Anglija ir Fran- 
cija žada paskatinti tarptautinę 
paskolą \ okietijai. Aukščiausioji 
taryba sako. kad Turkija' nepri- 
valo turėti laivyno: tuojaus ims 
svarstyti kariuomenės klau8imą,* 

lietuviams MINĖTINOS 
DIENOS. 

Kovo 3 d.. 1310 did. Liet. Kuu. 
Vitėnis i šveržė iš vokiečių Var- 
miją. 

Kovo 4 d.. i8fy m. lietuv'ai 
paliuosuoti nuo baudžiavos. 

Kovo 5 d.. 1311 m. did. Liet. 
Kuu. Vitėnis pateko kryžiuočių 
nelaisvėn. 

Kovo 7 d.. K)o6 m. Vilniuje, 
mergaičių gimnazijoje, pradėta 
mokinti lietinių kalbos. 

Reikalingas .^erų tėvų vaikas, 
ne jaunesnis kaip 14 metų, dirb- 
ti ofis?. Gera proga tinkamam 
vaikui išmokti ofiso darbą. Už- 
mokesnis—pagal gabumą. Kreip- 
kitės pas: 

"LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA, 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE IR. APIELINKĖJE 

Šiandien niaukstosi ir šalčiau, 
naktin ar ketverge gal -su lietum. 

Saulėtekis, 6:22 vai. ryto: 
! Saulėleidis, 5:42 vai. vak. 
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One year $5.00 
9U montha $3.00 
Turee montb n $1.65 To Canada, Lirhnania and all other foreign countrles — 

One year $7.00 
Sis months $4,00 

ATSARGIAU SU PINIGINIAIS 
"PATARNAVIMAIS". 

Savu laiku perspėjome g. "Lietuvos" 
skaitytojus buti atsargiais su siuntimu pi- 
nigų saviesiems Lietuvon ar, abelnai, Eu- 
ropon. Kadangi ikišiol nėra dar galima 
siųsti pinigų Lietuvon tiesioginiu budu, tai 
žmones, norėdami paduoii saviesiems pa- 
galbą, naudojasi įvairių agentų "patarna- 
vimais,;. — Mes gavome iš įvairių mies- 
tų daug laiškų, kuriuose klausiama, apie 
pinigų siuntimą ir kartu pastebiama, kiek 
vietinės agentūros ar "bankeliai" ima už 
siunčiamus Lietuvon pinigus — markes, 
auksinus ir rublius. 

Reikia pastebėti, kad šiuom laikotar- 
piu siuntimas pinįgų Europon — tai pel- 
ningiausias "darbas' Nebereikalo, juk, 
New Yorke bėgyje kelių mėnesių įsisteigė 
2—3 tūkstančiai agentūrų, "patarnavimo"! 
biurų ir tam panašių "jstaigų", užsiiman-, 
čiy pei-siuntimu Europon pinigų. j 

Žinoma, tie "draugai" patarnauja, bet 
už tą patarnavimą jie ima tiesiog pasakiš- 
ką atlyginimą. Ir jų formaiiškai negalima 
apkaltinti, Kadangi jie savo"tran9akcijas" 
atlieka pilnai legalizuotu budu, — prieg-i 
tam, jie, skelbia, kiek jie ima už siunčia- 
mus pinigus arba uz tą "patarnavimu". Tai 
gi jife vra "nekalti"," jeigu patįs žmonės 
kreipiasi į juos, prašydami "pagalbos". ! 

Tokiu budu, patįs žmonės privalo su- 

prasti, kas tai yra tos "patarnavimo" įstai- 
gos, ir kaip -tmogus skriaudžia save, nau- 
dodamasi jomis. Žmonės siunčia pinigus, 
bet neatboja to, kad už "persiuntimą" jie 
užmoka daugiau, negu pasiunčia. Jei tą ži- 
notų, tai kiekvienas stengtųsi kitą budą 
surasti perdavimui saviškiems piniginės pa- 
galbos. | 

Kaipo tipišką 'patarnautoją" pinigų 
persiuntime p. P. Mikolainis savo pastabo- 
se "perstatė" "L." skaitytojams (gale pra- 
ėjusių metų ir pradžioje šių metų) H. J. 
Sehnitzerj. — Dabar p. P. Mikolainis 
(Brooklyn, N. Y.) praneša mums, kad va- 
sario pradžioj H. J. Schnitzeris išsiunti- 
nėjęs tukstančius naujų "aplinkraščių" su 
nurodymu, jog siunčia į Lietuvą ir "lie- 
tuviškus "auksinus" — po 5.00 dol. už 100 
auksinų arba 50.U0 dol. už 1,000 auksinų, 
— kuomet 1,000 auksinu galim?, nusnūsti 
už $14.50, nuo ko p. Schnitzeris gauna $35,- 50 arba du trečdaliu visos sumos. Kitaip 

sakant, p. Schnitzeris ima $2.00 už nusiun- 
timą $1-00. 

Be abejonės, šitokis "biznis" "atneša" 
p. Schnitzeriui milžinišką "uždarbį".—Tai 
puikus "patarnavimas"7! 

Reikia pastebėti, kad kiekvienas lie- 
tuvis gali nusiųst saviškiams už tuos pačius 
pinigus triskart tiek, negu siunčiant per p. 
Schnitr'erį ar jam panašų "patarnautoją". 
Pavyzdžiui, už $50.00 galima nusiųsti net 
3,500 auksinų (markių) ■— vietoje 1.000. 

Priegtam, panašiu budu p. Schnitzeris 
"patarnauja" keliaujantiems i Lietuvą. To- 
dėl lietuviai privalo buti iabai atsargus, 
kaip su pinigų siuntimų Lietuvon, taip ir 
su kitais "patarnavimais". 

Žiūrint j pinigų siuntimą į Lietuvą iš 
kitos pusės reikia turėti omenyje, kad Lie- 
tuvoje, taip sakant, savų pinigų nėra — yra 
i'ik vokiečių valdžios išleistos markės, ku- 
rias lietuviai ir vadina auksinais- Taigi 
niarkė ir auksinas yra tas pats. Kaip Lie- 
tuvoje išleistų markių (cst-markių), taip ir 
Vokefcijos markių kaina (kursas) ta pati, 
nes Vokietijos valdžia, išleisdama ost-mar- 
kes, pasižadėjo jas keisti ant savo (t. y. 
Vokietijos) markių. 

Aiskus dalykas, kad kokia yra kaina 
(kursas) Vokietijos markiu, tokia pat kai- 
na (kursas) ir Lietuvos markių (oat-mar-i 
kių) arba, auksinų. — Tą ypač reikia turėti 
omenyje siunčiant pinigus (auksinus) Lie- 
tuvon. — Pavyzdin, jei 100 Vokietijos mar- 

kių kainuoja 1 dol. ir 10 c., tai tiek-pat kai- 
nuoja ir Lietuvos 100 ost-markių arba au- 
ksinų. 

Šiuom tarpu galima siųsti pinigus Lie- 
tuvon per Lietuvos Misija — 257 W. 71 
St., New York, N. Y. 

SUJUDO CHICAGOS AP1ELINKĖS 
LIETUVIAI. 

Lietuvos Finansinė Misija dabar lan- 
kosi žymesnėse lietuvių kolonijose — Chi- 
cagos L. P. apskrityje. Pranešama, kacl 
visur lietuviai entuziastiškai sutinka. Lietu- 
vos Pasiuntinį ir gausiai perka Lietuvos L. 
P. Bonus. 

Iš kelių kolonijų, kurios ineina į Lie- 
tuvos Misijos marštruto sąrašą (pav. Roek- 
ford,/ St. Charles, Spring Valley, Indiana 
Harbor, E. St. Louis, So. Omaha), gavome 
pranešimus, kad tenai labai rengiasi prie sutikimo Lietuvos Misijos, — lietuviai, tik 
ir kalba apie savo Tėvynės Pasiuntinius ir 
aįJe i iikalingumą suteikti Lietuvr.i kuodi- 
džiausią paskolą. 

Iš kelių vietų gavome užreiškimą, kad 
girdi, musų kolonija neatsiliks nuo didžiu- 
lės Chicagos, — žinoma, propovcionališ- kai lietuvių skaičiui. 

St. Charles Liet. L. Paskolos Komite- 
to raštininkas, p. V. Grabauskis, užreiškia, kad "nutarta iškilmingai" sutikti Lietuvos 
Misiją ir kad "tikimasi. jog ši- 
toje kolonijoje nesiras nei vieno lietuvio, kuris nepirktų Lietuvos L. P. Bono. 

Iš Indiana Harbor rašo Lietuvos L. 
Pask. Komiteto pirmininkas, p. B. Jasiulis: 

"Susitveręs Lietuves L.-Pask. Komite- 
tas entuziastiškai rengiasi išparduoti kuo- 
daugiausiai L. L. P. Bonų. Visi sujudo ir 
lankia panedėlio, kovo -8 d., kada pas mus 
atsilankys Lietuvos Valstybės Atstovas Majoras Povilas Žadeikis". 

Panašiai rašoma ir iš kitų kolonijų. Reikia manyti, kad mažųjų kolonijų lie- tu iai ištikrujų atsižymės kaipo ištikimi Lietuvos vaikai ir susipratę Laisvos Lie- tuvos piliečiai... 

Pastabos- 
Bšvados. 

S 

Lietuvių rašyba pergyve- 
na dabar savo rųšies per- 
versmą. Tapus Lietuvai sa- 

vistovia valstybe, prisieina 
ant greitųjų sudaryti rei- 
kalingą terminologiją. Prieg 
tam, daroma permainos ir j 
pačių žodžių sudėtyje ir jų 
lankstyme. 

Norintiems sekti visas per 
mainas ir naujenybes lietu-; 
vių terminologijoje ir rašy-' 
boje prisieina atidžiai skai-l 
tyti laikraščius iš Lietuvos 
ir įsigyti naujai išleistus lie- 
tuvių kalbamokslius — eti- 
mologija ir sintaksę (san- 
taiką). 

Štai kaip apie lietuvių ra- 

šybą išsireiškia g. Vydūnas, 
"P. L. B.": 

| "Andai kas nors rašyda- 
jma3 prisiminė mano varto- 
jjamos rašybos. Tam, kurs 
j ją pasinaudot norėtų, patar- 
čiau visuomet atsižvelgti i 

I paskutiniais, gal 1918-tais 
Į ir 1919-tais metais išėjusius 
j mano raštus, o ne į senes- 
niuosius. Aš savo rašybos 
neišgalvojau tik taip pama- 

I nęs. Dargi ir nemokėjau 
jmusų kalbos tuojau, lietu- 
j viškai rašyti pradėdamas, 
i Tik visai išlengvo tobulinosi 
mano kalba ir mano rašyba. 
Ir suprantamas dalykas, kad 
toli dar nėra pasiekta, ko 
aš geidžiu. Tik tiek matau 
aiškiai, kad mano kelias 
lietuvių kalbos rašybon yra 
tikras. Mat. rašyba negali 
buti taisoma tik taip, kaip 
upas (stimmung) liepia, jei 
norima tautai tarnauti." O 
visai nieko neturi sverti pa- 
geidavimas, kuo greičiau 
kelis žodžius pabrėžti. Vien 
tat svarbu tautos gyvenimui 
ir jos išlikimui, kad jos kal- 
bos rašyba, neapsunkinda- 
ma bereikalo skaitymo, kuo 
aiškiau atspindėtų kalbos 
dvasia. Svetimų kalbų ne- 

švarumas, kaip jie rodosi 
į paveikslui rašant cz arba č. 
j turėtume kiek įmanydami 
j greitai išmesti, o vengti ra- 

šyboj apsileidimą, kurs ne- 

Iatboja skirtumo taip ilgųjų 
! ir trumpųjų vokalų. Rašy- 
ba tur girdimąją kalbą sek- 
ti, o nebandyt' ją pralenkti. 

Vydūnas.'' 

į Suv. Valstijos užima pirmuti- 
i n y vietą pasaulyj elektriniais, 
plieno domnais (pečiais) kurių 
(laibar turi 300. Sita šalis paga- 
mina daugiau negiui kokia kita. 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tautines Tarybos 

Raštines. 
Posėdis Vasario .24: Iš praneši* 

mų Tarybon: 1) Nuorašas iš K'ap. 
l»ielskio pranešimu iš Kauno: \ ai- 
džios autoritetas auga ir žmonių 
parama stiprėja; Steigiamasis Sei- 
mas turės už mėnesio kito įvykti. 
Gelžkeliai kasdien gerėja; šiomis 
dienomis jau pradėta vagonus šil- 

dyti. Anglių neturi, prisieina garve- 
žius malkomis kūrenti- Trūksta va* 

goiių, ypač prekėms vežti; vokiečiai 
atsisako cfaugiau skolinti- Šiomis 
dienomis gavo trisdešimts garvežių 
iš Prancūzijos, — jie pirkti nuo 

Prancūzijos ir nuo Amerikos; Į de- 
šimts metų reikės užmokėti- Trūk- 
sta gerų darbininkų; verkiant pri- 
sieina rusus ir lenkus samdyti- 
Amerikos Lietuviai, susipažinę su 

jvairionfis gelžkelių tarnybomis, 
turėtų tuojaus Lietuvon v'ažiuoti: 
daug" liaunos sau ir Lietuvai galės 
padaryti. 2) Asmeniška* praneši- 
mas Tarybai nuo iš Lietuvos pagrį- 
žus io Kap. Vlado Lazdyno: Lietu- 
vos žmonių dvasia kasdieną auga 
ir stiprėja; Lietuvos neprigulniybė 
ant kiekvieno Lietuvio lupų ir vi- 

si pasiryžę savo Tėvynės 
neprigulmybę ginti iki paskutinis 
priešas pasiliks nuo Lietuvos rube- 
m\ atstumtas. Arčiausiu priešu šian 
dien Lietuviai skaito Lenkus, ku- 
rie į atvirą karę prieš Lietuvą nei- 
na. bet vagčiomis vaginėj'a nakti- 
mis užgriebinėdami po Lietuvos 
kaimelį — kitą. Prieš Lenkus daug 
didesnė Lietuvių neapikanta, negu 
prieš Rusus, bet kiekvienas, norin- 
tis Lietuvą ingriebti, yra skaitomas 
mirtinu priešu. Lietuvos jaunuome- 
nė liuosnoriais eina Išarei vijo n. Te- 
ko matyti Kauno ligoninėje 13-kos 
metų vakinukas, kuris jau kovojo 
ant bolševikų fronte ir sugrįžo sun- 

kiai sužeistas; jisai labai tuomi di- 

džiuojasi, kad už Tėvynės liuosyhę 
gavo k*auties ir kentėt! Nuo 16 ir u 

metų liuosnoriai matyti tai visai ne 

naujiena. 

Trūksta tik ligoninių, apžiūrėji- 
mo- Jei iš Amerikos butu pasiustu 
keletas tūkstančių mastu aliejinės 
drobės (oileloth), paklodėms ant 

pirmesuiųjų ligonių sug'adintųjų 
niatrasų, tai naujesniesiams ligo- 
niams butų prašalinta daug užsi- 

krėtimų- Daug yra ligoninių Kaune, 
bet jos visos, delei išteklių stokos, 
labai menkai aprūpinto6 Paveizilau, 
nėra Rentgeno X-spindulių maši- 
nos ; o be jos, kaip gi galima per 
matyti žmogaus kune jsibriovuisi 

kulka? Xors viena ar pora tokių 
mašinų būtinai reikėtų iš Amerikos 
j K'auną pasiųsti- 

Iš 4-rių Tautų Lygos, tik Lat- 
viai teturi Kaune savo du atstovu. 

Lenkų legioninkų Lietuvoje jau ei- 
na vis mažyn. Tačiau s Lenkų išda- 
vikiška intekme Lietuvoje vis dai 
didelė. Lenkų ir Maskolių seiliaus 
išgverinti el'ement'ai ir dabar tebė- 
ra išgverę. Nors ir Lietuviais bū- 
dami, bet patekę i valdiškas vietas 
nesidrovi svetimomis kalbomis žle- 

berioti ir svetimą ištvirkimą nuo 

savęs įlar nenusikratę. Tačiaus Kau 
110 mieste, užsilikę svetimtaučiai 
:->kubin'ai mokinasi lietuviškai ir 
tuomi didžiuojasi. Kaune gatviniai 
vežikai, pamatę svetimus žmones, 
šaukinėja pas save: "Ponuli, aš 

jus nuvešiu- Aš moku lietuviškai!" 

} Amerikos bendroves Lietuvos 
žmonės žiuri ne visai simpatingai- 
Ypatingai D r- šliupas ant jų ru- 

goja* Ukrainos diplomatiniu atsto- 
vų Lietuva neturi- Stambus Lietu- 
vos veikėjai ir valdininkai labai 
ragina Amerikos Lietuvius pramo-1 
įlininkus važiuoti Lietuvon ir užim- 
ti tenai visas pramonės ir išdarbi jų 
vietas, kuriot dabar pamaži slvsta 
i rankas svetimų verteivių, kurie 
paskui vėl alins Lietuvą per ilgus 
metus. Tegul važiuoja ir \ ilniun, 
— ypatingai Vilniun, kuris iiiena 
ne metu bus nuo Lenkų grobikų ap- 
valytas, bet pramonė galės pasilikti 
lankose importuotų Lietuvos ne- 

prietelių, kurie ateityje nors ir Lie- 
tuvių valdžiai ėsant, visuomet steng 
sis Lietuvos kulturą Teršti ir Lie- 
tuvos pramonę stelbti- 

3 ) Laiškas nuo p. Hartigan, Liuo 
sybės Paskolos buvusio valdininko, 
kuris prisiulo Lietuviams draugui 
gumą. 4) Laiškas nuo j). Martaus 
iš Kauno, kuris labai nusiskundžia j ant p- Karužos ir Ko- už skundus 1 
ant jo Lietuvos valdžiai- Jisai da- 
bar rengiasi važinėti po Lietuvą su 
prakalbomis* j 

Nutarimai: i) Kapitonui \1adtn 

Lazdynui užreikšti viešą padėką už 

teisingai atliktą žygį Lietuvon ir 
už išpiltlytUs ant jo uždėtas Lietu- 
vių amerikiečių pareigas. 2) lie* 
neraliam Lietuvių veikėjų sushu- 
žiavimui sumesta platforma, ir jo- j 
sios tolesniam išplėtojimui bei vv- 

kinimui išrinkta iš sekančių veikė- 
jų komisija: Y. F. Jankauskas, A. 
L>. Strimaitis, 1'. Norkus, !'• Žiuris 
ir Y* Dauksys- Komisija padarys 
savo pirmąjį posėdį Vakario 25 
"Tėvynės" redakcijoje- 

J. O. Sirvydas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės Ta- 

rybos Sekretorius, 120 Grand St., 
Hrooklyn, N* Y. 

PAJIEŠKOJIMAI IŠ 

LIETUVOS. 

Liudvikas Berniunas, Kauno rėti, 
Zarasu Apskr., Abelių miestelio, 

jieško savo giminių ir pažįstamų* 
Meldžia atsišaukti šiuo adresu: 

China Chinese Charbin Post Rei- 
steante 8-yracnka V. B. M. D., A. 
Ii. Berniunas- 

A ltanas Balvačius j ieško savo 

sunaus Simano. Praneša, kad švei- 
sta yra susilpnėjusi, o kili sunųs 
Antanas ir Juozas sugrįžę iš ka- 
riuomenės; abudu buvo nelaisvėje- 
Motina yra mirusi. Labai meldžia 
atsišaukti jo paties arba kas žino, 
pranešti ..iuo adresu: •/' 

Antanas Balvaėius. Čekų sodos, " 

\ ėikšnių valsč., Mažeikių apskr. 
HM) {WwWlArtAArty.i<». A A .s ^ v. 

Chicago, 111., i kovo, 1920 m. | 

Atsišaukimas | il \ • l Lietuvius aficierius {karininkus} g 

Šarvuotas Vokietijos imperializmas, ta autokratijos tvir- 
tovė, liko sugriauta taip veikiai, kaip galinga Amerikos Suv. 
Vai. demokratija stojo į kovos kuką. Ačiu Aliautų pergalei 
Francijos laukuose, ir Lietuva šiandien susilaukė laimingų 
Neprigulmybės dienų. 

Nemažas skaitlius Jusų,—Amerikos lietuviai karininkai. 
—žygiavo po garbinga Dėdės Samo vėliava ir gryžo iš lieps- 
nojančios Europos su pergalės vainiku. Tuo metu Lietu- 
viai, niekindami mirties pavojų, šoko į nelygią kovą Tėvy-^ 
nės gelbėti ir—taipgi laimėjo. Tačiaus, k£da kitos valstijos 
po sunkaus kovos darbo ilsisi dabar ir žaizdas savo gydo,— 
Lietuva dar šiandien neturi poilsio, kurio ji taip trokšta. To- 
dėl, Jus garbingi Dėdės Samo nesuteptos vėliavos karžygiai, 
savo patyrimu ir drąsa įdėkite dabar savo Gimtinei atsi- 
kelti iš griuvėsių kapo ir pasiliuosuoti iš svetimžemių jungo! 

Atsiliepkite visi karininkai lietuviai. Jųsų motina Lie- 
tuva Jumis nori matyti ir pagerbti ir kviesti į dideli Tėvy- nės atstatymo darbą. 

Lietuviai karininkai, lygiai ir kareiviai, praneškite smul- 
kias ir teisingas žinias apie save ir apie savo kariškos pra- 
eities nuotik.ius. Lietuvių tautos istorininkas iš tų žinučių 
nupins Jums atminčiai garbės nevystantį vainiką. 

Povilas Žadeikis, 
( L. A. majoras. f 

257 \Yest 71 st St., Xc\v York, X. Y. 

lyrini 

Iš Žemaitijos. 
t»NAA/Oo 

Broliai lietuviai! 

"w jums, broliai, gyvenantiem* 
Amerikoj ir besirūpinantiems 
savo tėvyne Lieti.va, siunčiu šir- 

dingus linkėjimais nuo jusų tau- 
-tiečiu, kovojančių šiandien už 
"Lietuvos nepriklausomybės išlai- 
kvma. 

" Jus kas rytas žvelgiate Į te- 

kančią saulelę ir atsimenate sa- 

vo brangiąją tėvynę, kurioje gi- 
mėte, augote ir jaunas, linksmas 
dienas praleidote: kame pasilikę 
laukia nevienas j u su senas tėve- 
lis ir sena motinėlė ir kiti bran- 
gus asmenys savo brangiausiųjų 
sūneliu ir dukrelių. Jus laukiat* 
tos laimfngos valandos, kuomet 
galėsite keliauti iper plačiuosius 
Atlantiko vandenynus į bra rfią- 
jų Lietuvą ir ją pamatyti. 

Jusų tėvynė Lietiuva iškentėjo 
■baisiausias karo vesulo valandas. 
Baisioji karo ugnis sunaikino 
daug namu ir turto. Atėję pik- 
tieji kryžeiviai-vokiečiai iščiulpė 
paskutinius syvus iš Lietuvos kū- 
no. Ir dabar mes kenčiame ka- 
ro žaizdas. Tečiaus karas at- 

nešė mums laisvę. Šiandienį tė- 
vynės suuųs kardu rankoje gina 
ingytąją laisvę nuo priešu, tykan- 
čiu ja paveržti. 

i'mliai! Tn-j neužmiršote mu- ) 

sų karž- gių. laisvės kovotojų 
j-žaizdų ir gausias aukas paauka- 
įvote per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių' j it žaizdoms išgydyti, ne- 

užmirškite ir tu brolių, kurie nu- 

stojo pastogės, gyvulių ir kito 
turto. Daugelis ūkininkų dejuo-< 
ja negauna pirkti reikalingų uk ii. 
jrankių ir mašinų. 

Dėlto sudarykite aukoms rinkti j 

fondą ir bendrovių sugriautam 
Lietuvos likuti atstatyti, varg- 
šams pagelbeti ir ūkio jrankiams 
bei mašinoms supirkinėti ir at- 

siųsti j Lietuvą, Faip-pat suda- 
rykite bendrovių Lietuvos pra- 
monei patsatyti. Mes turime 
daug neapdirbtos medžiagos: li- 
nų, vilnų ir. žalios odos, bet ne- 

turimo nė vienos dibtuvės jų per j dirbimui Į naudojamą kasdieni- 
niuose reikaluose medžiagą. , 

Daug dar tėvynė laukia para- 
mos. 

I 

Broliai! Išaušo tėvynei įiicd-j 
rus rytas. Tad darban kas gy- i 
vas, kuo ir kaip gali patarnauti j 
karo nukankintai. bei laisvę in- 
i;ijusiai Lietuvai! 

Tėvynei paaukotos aukos ir p.J.! 
daryti darbai bus aukso raidė-! 
mis j Lietuvos istorijos lapft j įrašyti. Lietuviu tautos kartu 
kartos minės geruosius savo bo-' 
iu darbus. 

\ ienas paaukotas 'Jolaris su- 
teiks gavusiam auką 20 rublių, 
už kuriuos galės bent vieną pu- 

(lą grudų nusipirkt.. 
Lietiuva kaskart stiprėja. Jau 

du Lietiuivos priešu — bolševikai- 
vokieeiai — nuveikti ir išvyti iš Į 
Lietuvos. Beliko vienas — len-i 
kai, kuriuos varu (prisieina išvyti j 
iš užimtos Lietuvos dalies ir sos 

tinės-Yilniaus. 

Linkiu broliams amerikiečiams 

sėkmingo (del tėvynes Lietuvos) 
darbo! 

Tautietis Juozas Stragauskas. 
Jomantai, ujzo m., sausio u d. 

KO LČ A KAI ŽEMAITIJOJE. 

Visiems jau lietuviam3, rodos, 
žinoma, kad "ant palinkusio kark 
lo \'i8os ožkos lipa I aip, re- 

gis, atsitiko ir dabar su Lietu- 
va, kurią 111111110, kas tik bega- 
lėjo, kas tik kietesnę, širdį turė- 

jo. Liipo rusai, vokiečiai, bolše- 
vikai. galop "bermontininkai, kol-' 
čakai, o apie lenkus, tai nerei- 
kalinga ir minėti; kad jie ga- 
lėtų — "šaukšte vandens paskan- 

dintii Lietuvą", o jos turtą sau 

pasiveržtų. 

Taip, paskesniais laikais teko 
žemaičiams nemažai nukentėti 
nuo besikrausiančiu į savu "l;a- 
therlaml" koloakų. Iškarto, rodos,i 
apie kolčakus mažai žemaičiai 
teturėjo supratimo, bet juos pa- 
mate suprato jų keliones tiks- 
lą. Žemaitija, ypatingai apie 
Telšius, Rietuvą, Varnius, buvo 

ueklinwloma li^i pat l^olčaku trau 

kimosi; žinoma, jie kuoina/iau 
ir teriukentėjo, bet ir tą keliais 
&xlžiai<s -papasakosiu. 

Jau lapkričio mėnesiui 'nesibai- 
giant .pasirodė pirmcsnicji būriai 
kolčakų j Sedą ir Telšius. Žmo- 
nės. žemaičiai, išgirdę j u prisi- 
artinimą. rodos, kiek galėdami 
pasistengė stuikti juos kaip galint 
neturtingiausiai. Pirmiausia pa- 
sistengė išvesti geresnius arklius 
ir kitus gyvulius Į nepavojingas 
vietas, o savo nekilnojimą turtą 
ir maistą pakavoti atsakančiose 
vietose. (Tokiu vietų žemaičiai! 

turi ir lame dalyke jie jau iš-' 
praktikavo iŠ vokiečių okupaci- 
jos laikų). Bet visgi labai Ikvvo 
>nuskriausti gyventojai, ypatingai 
prie didesniųjų kelių. 

.Mažiausia, rodos, nukentėjo 
Telšių apskritys. Mat. kolča- 
kams besiartinant tapo iš Tel- 
šių pasiųsta tam tikra delegaci- 
ja, kuri sudarė sutarti su va- 

du Bišofu, kuris ir prižadėjo 
kirk galint ramiau persikrausty- 
ti. Rodos, tas Telšiuose iš dalies 
ir pasisekė: visą laiką, esant kol- 
čakininkų kariuomenei Telšių 
mieste, buvo taip-pat ir lietuvių 
kariuomene. Visos Valdžios Įs- 
taigos ir mokyklos nei dienos 
veikus'os nesustojo, nors, tiesa, 
kaip gimnazijai prisiėjo pasiten- 
kinti keliais kambariais, o kilus 
atiduoti vokiečiams. Žinoma, so- 

džiuose plėšė, kada tik galėjo,' 
bet ir čia jiems kliudė kariuome- 
nė (lietuvių), kuri 'buvo išsi- 
dalijusi po nekuriuos kaimus. 
Keletas (rodosi penki) kolčaki- 1 

ninku sugauta beplėšiaut (suga- : 

vo lietuviu kareiviai) ir atiduota 
kolčakams, kurious sulyg savo 

teismo, atvedę aikštėn pas baž- 
nyčią, visiems matomai sušau- 
dė. 

Jau d u* ag kitaip jie pasielgė 
apie Rietavą, Yevirzėnu. Mat, 
čia nebuvo lietuviu kariuome- 
nės, tad nieko ir nebijojo. Ne- 
vienam tapo atimta gyvuliai ir 
grudai, kiti kurie begalėjo, pa- 
slėpė. Žinoma, čia jie gavę tani- 

tikrą priežastį. Mat, Rietave bu- 
busieji lietuviu kareiviai paėmę 
vicn.'i vokišką .virtuvo. \ os-tik 
išėjusioji iš Riet; )S kolčakitiin- 
kai sugrįžo atgal po ilgų šaudy- 
mų ir piešimų, dar atėmę, rodos, 
10.000 rublių pinigais kontribu- 

cijos. skubotai išsisikirstė. Apart 
to. toliau besitraukiant, draskė to 

Icfonus, plėšė, vogė ir ką lik 

galėjo darė. Iš Rietavo išvedu 
nunušė du suimtus lietuvių val- 

tininku, kurie dar ligšiol negrį- 
žo. P. S. 
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įjL, PRITAIKINIMAS NAUJŲ IS- 
W RADIMŲ. 

Esant saitam orui, motinos turi 
saugoti savo v'aikus nuo alogų, plau- 
čių u&lcgimo (pneumonia) ir dit- 

terijos. Praslinkus kūdikystės me- 

tams, (litterij'a yra viena pavojingiau 
siu vaikams ligų- IŠ visų vaikų, mir- 

.-'tančiųjų tarp trijų ir keturių metų 
amžiaus, daugiau kai septinta dalis 
miršta nuo- difterijos. 

Difterijos galiama išsisaugoti ir 

jei tinkamai gydoma su antitoksi- 
nu- ji yra pagydoma- Dauguma kū- 

dikių, kurie įniršta nuo difterijos iš- 

tikrųjų jie miršta dėlto, kad jų tė- 

vai nežino arba nesirūpina, kaip , 

juos apsaugoti- 
Difterija yra labai limpama liga 

ir (taug vaikų gali jąją užsikrėsti, j 
Del tos pt iežasties, kur tiktai difte-j 
rija apsireiškia, daktaras ičitškia an i 

titoksiną, netik ligoniui, bet taip'pat, j 
kad apsaugoti nuo ligos, ir tiems, j 
kurie turėjo progos prie ligonio pri- 
eiti. Tas yr*a vadinama tų asmenų 

"imunizacija". Kad imunizuoti nė- 

ra taip daug antitoksino duodama 
kaip ligoniui- bet tik liek, kiek už- 

ktij apsaugoti nuo difterijos per 
ėnesio laiko nuo jeirškimo* Tam 

laikui pasibaigus jo apsaugojant! 
jėga prapuola- 

|kte 

SchiČk'o Bandymas- 

1 Vieš koletą metų buvo atrastas 
labai lengvas būdas, kaip pasakę, 
ar asmuo gali užsikrėsti su difteri- 

ja ar ne. Tas bandymas yrr. žino* 

mas, kaipo Schicko (Siko) bandy- 
mas- Kad ištirti 11vv bildu jcir.'.kia- 
nia keli lašai prirengto difterijos 
toksino į odą ir potam žiuriama ar 

pasirodys karekteringas raudo- 
nas ratelis toje vietoje, kur bu- 
vo toksinas jeiršktas- Jei toksai ra- 

telis ncapsireiškia tarp dviejų' a. 

trijų dienu, tai parodo, kad asmuo 

diūeriją užsikrėsti negali. 
*, '••••' f .... t, į. ^ 

Nuolatini* \'uo l)\ftcr\jus Apsisau- 
gojimas. 

Tiems, >as -kuriuos karekteringas 
raudonumas apsireiškia !r kurie yra 
žinomi, jog gali užsikrėsti difterija- 
dabar daktarai pataria keliatą a p- 

*»¥» T ****** •-1iVTT<rf'»<r^»n<p^TTTT'rTTT- 

saugojančių įčirškintų, panašiu T 

tuos, kurie yra pritirti, kad apsau- 
goja nuo karštiniu (šiltinių, typhoirt 
fever). Tas apsaugojantis gydymas 
susideda iš trijų mažų įčirškintų, 
duodamų kas savaitę- jis nepalieka 
jokios zaisdos, taip kaip ir Čiepi- 
jant nuo raupų, yra visai nepavojin- 
gi. jie apsaugoja nuo ligos per daug 
metų, o gali būti net ir per visą 

i amžių. 
Kodėl ne prašyti daktaro, kad jis 

i ištirtu jusu kudikius su Sehicre bau 
." 

|dymu> o jei ištyrus pasirodytų, kad 
trūksta apsaugos nuo difterijos, ko- 
dcl neduosi jam tris apsaugojančius 
įčirškintus? 

Tie, kurie moka angliškai skaityti 
ir nori daugiau žinoti, kaip pavar- 
toti šį naują atradimą gali rašyti 
šiuo adresu: 

U. S. Public Health Service, 
\Vasliington, D- L'-, ir gauti veikalą, 
Supplement \o. 14, Diplitlieria, it« 
Prevention and Control. 

Sveikata ir Ventilacija. 

Kad jryven'ū mažai ventiliuoja- 
muose yra nesveika, visų gerai su- 

prantama- ypatingai čia Amerikoje- 
Jš kiios pusės hygienist'ai tik dabar 
tepradeda suprasti deiko bloga ven- 

tilacija yra nesveika- 

Nuo senovės mokslininkai ir šiaiį) 
jau žmonės, manydavo, kad kamba- 
riuose blogas oras, buvo dėlto, kad 

jame radosi daug išalsuotų dalykų. 
TqJ<sai manymas buvo patvirtintas, 
kada tūlas tyrinėtojas pranešė, atrti- 

dęs taip vadinamuosius "būrio nuo- 

dus". ir kada kiti tyrinėtojai pri- 
rodė, kttl blogos pasekmės yra ne 

del pasidauginimo karbon-dioxido 
ore. 

Dabar yra gana gerai nustatyta, 
kad išduotame ore nėra nuodingu 
organiškų dalykų, kurie galėtų su- 

teikti sveikatai blogas pasekmės. 
Reto, peržiurėjus paskutiniųjų metų 
tyrinėjimus- pasirodė, kad ventilacr 
jo* sanlygos, paeina labiausiai Iš 
kc'-.traliavimo drėgnumo, šilumos it 

jtulėjimo apsupančio oro. Kuomet 
drėgnumas ir šiluma pakįla nors ir 

į ncda-gel, ir jei oras pasilieka neju- 
dinamas, sumažėjo jo fiziologinis 
veikimas del sumažinimo progos ši- 
lumai išeiti iš .amo- 

VYRIŠKU DRABUŽIŲ BA RGE' AS | Teisingos Kainos. 
Užganėdinimas gvarantuotas | Vyrų !r valktaų siuatl tr o?erfcota1, padaryti ant orderio, bet neatir^tl I 

laiku, ^Sllausių Maihj ir konservatyviškų modelių $20.00 Iki <46.u0. ■ 
Vyrų Ir Jaunų vaikinę Uotai lr overkotal ūuo $15.00 lkl $28.50. ^ 
VyrHSkos kelinės $3.00 ir augščlau. Valkų siutai nuo $5.00 lr augščlaa a 
Pirkite sau orerkotui dabar, kol ttemos augštos kainos dar neatėjo. E 
Męs turime daug Mek apdėvėtu siutų lr overkotų nuo $8.50 lr augšttiau ■ 
FuJl dress, tuiedo, frakai ir t.p. nuo >10.00 lr aug&čiau. H 
Krautuvė atdara kas vakar* iki f. Nedėliotais iki 6 vai, po pietų. Į Subatoials Iki 10 valandai vakaro.Tnsteigta 1902 '4 
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Taigi svarbiausios ypatybės ge- 
tos ventilacijos yra, oro jn«dejima>, 
jo šiluma ir tinkamas laipsnis drėg- 
numo ir švįežumo. Yra Įsigyvenus 
neprotinga baimė judančiojo oro. 

''Malonus vėjelis*', sako atsižymė- 
jęs higienistas, "yra vienas geriau- 
siu prietelių tam kuris jieško sveika- 
tos- Didelis oro traukimas 
(draugiu) einantis tiesiai ant ku- 
rios nors neuždengtos kimo dalies 
ir per ilgą laiką tą dali nušaldyda- 
mas y.a nepageidaujamas, bet įva- 
žas oro traukimas yra labai svei- 
ka"- 

Daugumas iš mus laiko savo na- 

mus ir kambarius perkarštus. Šilu- 
ma neturi būti didesnė kai 70 F., 
o gal butų geriau- jei ji butų ma* 

žesnė. Šioje šal>je tfaip plačiai varto 

jaut karštojo oro ir garo šildimo 

systenias, or s mušu namuose ir 
ofisuose žiema yra <l&žnai persatt- 
sas. Tai yra didelis trukunt'as ir rei 
kia prie to neprileisti- 

J'o to viso kas jau yra sakyta ir 

padaryta, faktas pasilieka, k'ad gau- 
sus šviesaus oro leidimas per tda- 

rus langus, yra vienas iš lengviau- 
sių ir pas^kmiilgiausių priemonių 
užtikrinti gerą ventilaciją. 

Atidaryk langus! 
\ 

Mokyklos Vaikų S7'cikatos prižiū- 
rėjimas. 

Tėvai visoje šalyje turėtų žiūrė- 
ti, kad jų vaikai gautų mokyklose 
visus tuos patogumus, kuriuos ga- 
lianti gauti turint tinkamą sistemą 
mokyklos vaikų priežiūros sveika- 
tos reikalais- 

Suvienytų Valstijų Sveikatos Biu 

io ištyrimai parodu, kJad daugelis į 
mokyklą einančiu vaikų serga leng- 
vai pagydomomis ligomis ir turi 

įvairius kūno trukumas, kuriuos 

lengva prašalinti ir 'kurie labai truk- 
do vaikų kimo ir proto išaugimą* 
Beto, apystovos, kuriose kūdikiai 
mokykloje turi būti* bet ne pati mo- 

kykla, yra dažnai priežastimi taip 
daugel nesveikumų ingautų laike 
mokslo laiku* 

■Gerai vedamoje mokykloje turi 
buti: 

1. \ isos ln>lx>s mokyklai varto- 

jamos švarios ir sanitariškos. 
2. Sąmoninga priežiūra mokyklos 

kambarių, kad patėmyti ir prašalin- 
ti priežastis, kurios yra pavojingos 
mokinių sveikatai, tuoj aus 'kaip tik 

jos apsireiškia- 
j 3- Mokykloje tur nuolatos rastis 

įinetlil&ilis inspektorius, galintis eiti 

Įsanitacijos ir mokyklos daktaro per 
reigas, 

) 4. Turi buti užlaikomos nuolati- 
nes mokyklos slaugės (nur&esj). 

5- Turi buti parankumai ilantis iš- 
tirti- 

6. Turi buti parūpinta, kad ne- 

turtingųjų vaidai gautų veltui gy- 
dymą toki koks jiems reikalingas. 

7. Tuos vaikus kur it negali ar 

likti paprastojo mokyklos darbo, 
pilnai ištirti protiškai- 

Įvairių šalių ir apielinkių prity- 
rimai. kame tie reikalavimai yra pil 
nai pildomi, parodo, kad toks pro- 
gramas suteikia labai didelę naudą- 
netik pavieniui mokyklos vaikui, 
bet ir visai apielinkei- 

Ar jusli aipielinkėje yi'a j\esta 
toki mokyklos va'vkų sveikatos prie- 
žiūra? Jei ne, ar negalima tai pa- 
daryti ? 

| Laiškas Iš Lietuvos, i 
) Juozas Straugauskas rašo d r? u- j 

gui Kazimierui Serefinui į Aurora, ( 
111- Rašytas sausio 6 d- 1920). į 

A 
i rangu s <1 rauge! 

Jei žinotumei kiek vargo ir bai* 

mes iškentėjome 4>er tuos karo me- 

tus — sunku ir apsakyti? Kaip Į 
vergiją pakliuvome, užėmus mūsų I 
kr*aštą vokiečiams. Jis su mumis ką ! 

iv>rėjo, tai darė, ką norėjo ėmė; 
niekas musų neužtarė- Bėdniausias 
žmogelis turėjo veik paskutinį pie- 
no lašelį nunešti į vokiečių pienines 
kur buvo eentrifugai pienui maši- 
nuoti ir sviestui sukti, kurį tie po- 

! nai su Lietuvos pyragu skaniai, ap 

Į silaižydami suvalgydavo. Vargšas 
[žmogelis pavarytas jiems dirbti, ne- j 
turėjo nei ką pietų pavalgyti. O tų 

j darbų vok ietys turėjo devynias ga- 
! lybes!.... Kaip senovėj prie ponų, 
! tai dabar prie vokiečių buvo verčia- 
j mi darbus dirbti. Daugelis ponų p-a- 

^liky dvarus išbėgo į Rusiją, tečiaus 

į dantis sukandę lauke, kada vokie 

čių geležinė letena sprogs- 
! Vokiečiai, iš kiekvienos bažnyčios 

GRSITA FAOEII«BA 
Silpnybės, paeinančios nuo peraidirbimo, pailsimo, sąnariu ir rauiuenu 

sustingimu, skausmu Btrčnoae, i-ra greitai prafialinamoa, vartojant 

PAIN-EXPELLEBI 
(i Dranęą Reikale99 

Šeimynos, kurios kartą Pažinojo jo veikiančią jiegą, Jauniausbo jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pahi-EijicJleris ir del jnsu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu 

ANCHOR (Į3K.aT,a.S) fa 
Jei^n ant pokelio nėra lubaženklio ikaro, tai jin nem (ikras ir jus tokio 

neirrkite. visose aptiekos* po 85c. ir 70<* Taipgi salima gauti pas ifidivbėjus : 
F. A D. RICHTER & CO., 320-330 Broadway, New Yor!c 

PIRK PIRK PIRK: 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

I I C T II 4/ A ^a*sva Nepriklausoma 
i L I L 1 U V t\ Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 Jolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekv'^nam po 5 nuošimtį į metus* 

| Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuv"s Misiją prisiųsdami pinigus: 

j 257 WEST 7lst STREET NEW YORK CITY 

Jetuvoje išėmė po vieną varpą pa- 
ronams tlirbii. Tie (ai b'a/.nvčių var 

įai, anot žmonių ir .paskambino vo- 

Hcoanis ''|)o dusių". 
Visa vokiečių (Lietuvoj) buvu- 

ioji valdžia, j agal santarvės rcika- 

ąvimą. pUrėjo į lietuvių rankas* 
)abar jau metai praėjo, kaip turi- 
ne savo valdžią prezidentą, ministe 

•ins, milicija ir narsią kariuomenę, 
euri jau sp jo-, per vienus metus 

?avo gyvavimo du priešu — rusus 

bolševikus ir bermontininkus, vo- 

kiečius nugalėti ir išvyti'lauk iš 
sietuvos- Ypač skaudžiai vokiečiai 

Vipkričio mėnesyje tie.s Radviliškiu 

lapo lietuvių sumusti ir Kulversti- į 
liais bėgo iš Lietuvos. Lietuviams ; 

kliuvo daug armotų, kulkosvai- : 

clžių, šoviniu, orlaiviu ir kitų daly- 
kų už kelias dešimtis milijonų auk- 

sinų (markių) vertės- Bolševikai 
paprašė Lietuvos Valdžios taikos. 
I lėlike dar apsidirbti su neprašy- 
tais svečiais — lenkais, kurie turi 
užėmę žymia Lietuvos dalį su mie- 
stu Vilnium. Ir jiems bus tas pats 
likimas, kaip ir pirmiejiem dviem 
priešam. Lenkų ponų vaklžia nei 

lenkų gyventojai nepasitiki- Prūsų 
Lietuvos larkraščiai 'praneša, kad 
paskutiniomis dienomis Varduvoje 
iškilo revolucija. Prie sukilėlių pri- 
sidėję daug kariuomenės. Keli kari- 
ninkai ('afioierič.'.) esą nušauti- Tar 
navusieji lenkų legijonuose franetr 
zai 'karininkai pabėgę į Franciją- 

'Musų valdžią remia visi Lietu- 
vos gyventojai; kuomi kas gaii pa- 
deda tvarkyti įfaujai kuriamą val- 
stybę. 

I < J 

į \ icnu žodžu, dabar malonu Lie-|?; 
tuvoje gyventi- Kur neini, čia susi- -j 
kalbi savo kalba ir ūekas tavįb ne- ? 
išjuoks, nei išvarys laukan. Mok/- 3 
klose vaikei?ai mokinasi prigimti jį 
lietuviška kalba. Marguodama Lic- 5 

tuvos kariuomenė dainuoja Lietu- 5 
vos himną ar kokią *:itą lietuvišką s 

dainą. Malonu visur pamatyti ir pa- 5 
siklausyti- 

Drauguži! tik apsilankyk Lietu- 
von. Pats savo akimis pamatysi. 
Praėjusią vasarą, buvau nuvažiavęs 
j Kauną- M'alonu buvo pažiūrėti j 
gražius Lietuvos kareivius ir išgir- 
sti grojant kariuomenės orkestrą- 
Buvau Kaune ir vokiečių viešpata- 
vimo metu. l'pą slėgė, negalėja' 
nei pažiūrėti Į vokiečius- O dabar 
tik džiaugkis maloniu reginiu ! \ v 

su r kuopuikiausias įspūdis! Manau, 
kad nei Amerikos lietuviai tokiu 

Įspūdžių nėra prityrę. 
Prūsų Lietuva ligi Neimlu o >u j 

Klaipėdos miestu ir kitais mažes- 
niais miesteliais atiteks Didžiajai 
Lietuvai. Prūsų lietuviai ir nemažai 

darbuojasi, Jie karštai nuo vokiečiu 
gina savo teises. Prūsų lietuviai tu- 

ri savo fautinėj dvasioj leidžiamą 
laih.rštį "Prūsų Lietuvių Balsą", per 
kurį šaukia lietuvininkus vienyties 
ir ginties nuo vokiečių- Prūsų lietu- 
vių Susivienijimas (sąjunga), Jąu 
turi kelioką tūkstančių narių. Daug 
aukų ir šiaip ginklų bei drabužių 
Prūsų lietuviai yrfc paaukavę Lie- 
tuvos kariuomenės organizavimui. 
Drauge su Didžiosios Lietuvos jau- 
nuoliais jie stojo liuosiioriais karei- 
viais, ginti Lietuvos nuo bolševikų* 

Amžių amžius, tečiaus turėję lai* 
svą, nepriklausomą Lietuvą, verga- 
vę svetimiems, ši'andien vėl laisvės 
ir nepriklausomybės susilaukėme. 

Šiandien mes patys valdomės. Vi- 
sa Lietuva trokšta taip ir toliaus 
laisva, nepriklausoma pasilikti- La* 
bai džiugina, kad visi lietuviai, nors. 
toliausiai gyvenantįs nuo Lietuvos, 
trokšta laisvos tėvynės. Garbingi dar 
bai Amerikos lietuvių, aukojant 
daug pinigų par Raudonąjį Ameri- 
kos Kryžių, kas daro į Lietuvos gy* 
ventojų labai malouj įspūdį. Lie*^- 
va k*aro nukankinta dar daug aukų 
ir paramos laukia. Dar Lietuvai pa 
darytos per 'karą žaizdos neužgijo- 
Kiekvienas amerikietis lietuvis su- 

pranta tų žaizdų, skausmus ir rašy- 
damas savo giminaičiui laišką klau- 
sia: ar nereikalauji pagelbos? Dau- 
gelis giminaičių nedrįsto atsakyti 
reikalaują, pasako, jog visoko pil- 
nai turį. Vokiečiai, kaip minėjau, 
daug musų gerybių nuo musų pasi- 

savino, visai menkai, ar visiškai už 
jas neatlygindami (net už jų pri- 
statymą).— Taigi matai, drauguži, 
kad daug sunkių — liūdnų, o drau- 
ge ir irfalonių — linksmų valandų 
Lietuva perleido per paskutinius 
šešerius metus* Žinoma, daug daly- 
kų aš Tamstai neišpasakojau, bet 
ir iš to bus aišku apie mūsų tėvynę 
Lietuvą- 

Linkiu daug laimės Tamstai! Gy 
venk laimingas! Lai gyvuoja Lietu- 
va! Sapnuok, laimingas, apie Lie- 
tuvą !.... 

Su pagarba, 
Tamstos draugas. 

Juozas Stragauskas. 

PIRKIME 
LIETUVOS 
BONUS!! 

Severas 

Regulator 
(Severos Reguliato- 
rius) yra labai pui- 
kus gyduoliškae 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 jašS mums pade- 

( j laiškus, už šias 
seįbėtinai gydančias 
gyduoles. Pamėgin- 
kite jas. Kaina $1.25 
ir 5 centai mokės- 
sių. 

Severas 
.. Balsam of J-ife 
(Severos Gyvasties 
Baisaruas) yra pui- 
kus tonikas ir gy- 
duoles, kur yra rei- 
kalingas paukštini- 
mas, kaip tai nuo 

prlt'vintinio, nevirs- 
tinimo, dispepsijos 
.r kitų panašių vidu- 
rių ir skilvio nesvei- 
katingumų. J03 pa- 
skatina skilvio vei- 
klumu. Kaina 85 cen- 

tai ir 4 centai mo- 

kesnių.. 

AR KOSTI? 
Neleisk kosuliui pasididinti. Sustabdyk kaip ma- 

tant, nes jis galii išsivystyti j ką nors pavojingesni. 
Jums reigalingos geros gydolės, kurios jafu yra 
pilnai išbandytos ir kuriomis jus galite pasitikėti. 
Todėl paklausiky^e musų patarymo lr imtike: 

Severa's Balsam forLungs 
(Severos Balsamas Plaučiams). Tai yra labai pri- 
imnios gyduolis nuo kosulio, kaip Kuaaugusiemst 
taip ir vaikams. Jų pasekmės yra greitos ir tikros. 
Jos visuomet prašalina svkaudėjimą, palengvina 
plaučių užgulimą ir nutoiisa pavoju naujos ilgos. 
Pamėgink jas. O greitai pat3 persitikrinsi, jog musų 
padarymas yra ttisingas. 

Jos yra rekomenduojamo! nuo kosulio, bal- 
čio, gerklės užkimimo, krupų, influnzos ir 
bronchito. 

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

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

W. F. SEVERĄ C0„ CEBAR RAPIDS, !0WA 

Severa s Kidney 
and Liver Remedy 
(Severos Gyduolės 
nuo Iskstų ir Kepe- 
nų) yra širdingai pa- 
tariama vartoji nuo 

skaudėjimų. kurie 
paeina nuo inkstų 
arba pūslės netvar- 
kinugumo. šios gy- 
duolės prašalins strė 
nų skaudėjimą gal- 
vasukj ir vaikų jjla- 
pinimasi lovoje, kai- 
na 75 centai Ir $1.25 
ir 3 arba 5 centai 
mokesnių. 

..Severą V 

.. Blood Purifier 

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

šalimų ir visokių 
spaugų, gadinančių 
odą, Kurie paeina 
nuo kraujo negvy- 
nump. Jis sustiprina 
visą kuną, 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. 
KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARĘ, 

SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 

KITOKIŲ DALYKŲ. 
% 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 

KAINA TIKTAI $1.00 



Vietines Žinios 
\ 

BRIDGEPORTO L L P. 
STOTIS. 

; I„. L. P. iionus galima u/si 
rašyti .šiose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So 
Halsted St. 

M. Kiras ofise, 3331 So. Hals- 
ted St. 

1 niversal State liauk, 3252 
So. Halsted St. 

]'. M. Šatkauskas. Dolekšiti 

krautuvėj, 3423 So- llaLted St. 

J. \. Martinkus 3324 So. Hul- 
itf€d St. 

iPert/inskio vyrišku drapanų 
krv utu ve j. 

"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

ministracija, 3253 So. Morgan 
Kurie nėra dar pilnai užsimokė- 

ję L- L. I 'askok» 'ior.ų, r*«ii malo- 
nėkite užsimokėti l'niversal Stau 
Hairk. Ten j>riiniami likusieji už- 

mokėjimai. * 

MELROSE PARK, ILL. 

'Vakario 24 <1., atsilankius pas 
{mji> L irt u vos Finansinei Misijai 
j r «orai svečių iš Chicagos, bu- 
vo 'laikomi kvotimai musų kolo- 
nijos Lietuviu. Kuomet komi- 
tetas susitverė Melrose Parke, 
tai buvo svambiausiu jojo klau- 
simu, pasiskirti sau dali išpirki- 

niui L. L. P. Bonu. Komitetas, 
kuris susideda iš 18 draugijų 
atstovų sugebėjo susipažinti su 

lietiniais gyventojais lietuviais, 
kaiį) stiprus jie yra lietuviu dva- 
sioj, Lietuvos patriotai. -Komite- 
tą* \aduouamasi mūsų kolonijos 
lietuvių istikim/b< savo Tėvynei 
ir josios dabartinei valdžiai, pa- 
tmė nors dali išpirkime L. L. P. 

hemų savo .kolonijai už $ro,ooo.- 
00. L. L. P. bus užbaigta su 

$15.000.00. 
7 vai. vakare, pasigirdo gatvė- 

se trimitu balsai. Lietuvos Mi- 

sija atvažiavo pas mus 7:19 vai. 
rukrel- tmvkiif iš -Chiagos. Mu- 
zika pradėjo griežti maršus 

! traukdama linkui stotie-; užpa- 
kalyje, būrys ex-kareivių unifor- 
mose B. S.: paskui L. L. Sar- 

vai ir minia Lietuvos piliečių. 
Pribuvus Misijai benas griežė 
Aifeeri'kos ir Lietuvos himnus. 
Kareiviai sveikina svečius ir vi- 
si traukė linkui svetainės. Iš 
minios karts nuo karto girdėt 
b"yo l/alsai: '"štai tmisų valdžios 

1 atstovai ir kareivas musų laisvos 
■Lietuvos". 

Seka kalbos. Pirmiausiai kal- 
ba Metmse Parko Majo>:w5 C. 

J. \\i>lf. Jis trumpoj prakal- 
boj apibrėi/.ė Lietuvos praoili. 

į kaip Lietuva nukentėjo ; ir apie 
jdabajtinį naupos Lietuvos Respub 
j likos padėjimu. Gerb. C. j. 
j \\ «>! f pa.-akė, kad nėra pasaulyj 
i 1«»ki«>.- vpatos. kuri nenorėtu ma 

/.am u/gimusiam # kudikėliyi ką- 
nors pagelbėti, nes jis yra dar 

jaunutis ir silpnas, tas pats ir 
su jaunule naujai užgimusia 

j Lietuvos Respublika. Ir aš no- 

ri.- Lųii ši vakarę pirmutiniu 
•pagrebininku tos naujos Respub- 
likos ir pilnai pasitikiu, kad jus, 
Melrose Pa r ko lietuviai, S. V. 

piliežiai. visi seksite paskui ma- 

ne. padėdami savo gimtiniai sa- 

liai. 

) Antru kalbėtoju buvo ex-ka- 
reivis P. F. K. Strzyneckis. J s 

palygino Lietuvos žaizdas prie 
Iielgijos ir Prancūzijos ir nuro- 

dė. jog -i Lietuva šimteriopai dau 
giau nitketitėjo karės metu. ne- 

gu <Ivi pastarosios. 
Laike užrašinėj iroo Bonu kai 

bėjo adv. Bradchu'lis ir Kuodis. 
I /.rašyta L. L. P. Bonų už $8,- 
000,00. Po to, kaČbėjo Majoras 
P. Žadeikis, nupiešdamas darbus 
ir vaisias kokius atnešė Lietuva' 

i Lietuvos Sauliai. Panelės. P. 
Kasiuliute ir Ona Keuiniutė su 

į L. Y. Vėliava parinko L. Sau- 
liams auku. 

Iš .stambesnių, užsirašė L. L. 
P. pramonininkas ir patriotai 
Lietuvos P. Adomas Laskaus- 
kis už $55Q.op, J. Kaslavičia 
£ f 50.00, J". Strepeikio, C. J. 
YVolf. J. Lapinskas, J. Narurti- 
lis, S?. Strtipeikaitė, J. Janušaus 
kis, A. Gud/.evicienė, A. Be-rse- 
tiaitė, Kalinskis. J. Devskis, 
L. Trivikis, A, P«ersena;V!\ J. 
jmčun^kis, J. Lo-^nitskis ir M. 
K vederauskas. 

Lietuvos Sauliams surinHa 
$79.31. 

Komitetas neikiek neabejoja 
surinkti paskirty dalį su perviro 
:iu. Keikėtų 'ir kitoms koloni- 

Ijoms tą pasekti ir visuomet Lie- 
tuvos reikaluose perviršyti sa- 

jvo paskirty dalį. 
Mtlrose Park stotis yra .pirmu 

tinė, kuri pradėjo paskolos dar- 

bą Chicagos centre: komitetai 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parustai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kimo organus silpname 
padėjime. KeDtetojas įieško foniko^ medicinos, kuri netik kad 

pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai bunih pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

5 evera's 
Esorka 

(plrmUus žiuoma kaipo "Sev«ros Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekminga* skilvio utiprintojas ir vidurių liuosavimo# tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gyaauliems žmoniems. 
Jos metfikaliftka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinu vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apety^o ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamė.giok plečkel* Sitų vaistų sieudien ir užstok aut 
kelio sveikatos. Kama: 75. ir $1.50: karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose ap^iekose 

W. r. SEVERĄ C0, CEDAR RAPIDS, I0WA 

> PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS * 
ANT DURU. L.KNTT7, REMU IR STOGAMS POPIEKIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stul»j i£ ridau8. po SI.50 už galionf 
CARR BROS. WRECKING CO. 

MM—MM 80. HALSTED STREET CHICAOO. 1LL. 

LIBERTY BONOS 1 
Atn«S*dte arba ataiyaUte ! Q# SACKHEIM & CO AUora ^ m5 M!bWAUKEE AVENŲB, Utarnuikaiu, Ketvergi* 

Pauina ir Wood lr Sukatomis v—# ^ 

(neabejoja, kad Mclrose Parkas 
bus pirinutinis.su užbaigimu 1.. 
L. Paskolos. ctirtr.e C'bicagos. 

\ a*liu Melrose Parko tikrieji 
tėvynainiai Lietuvos! 

: Stoties Yakly'ba: 
V. Kudolis. I 'irrn.. 
A. Joncha, I'y.<lini"kas. 
F. K. Strzyneckis, Raštiniu. 

North Sidc. 

Kai*]) kitais metais, taip ir 
šįmet, northsidieėiai iškilmingai 
apvaikščios 4-t;.i dieną kovo, kai- 
po Tautos iM'ent. T;i dieną 
7:30 vai. vakare bažnytinėje sve- 

tainėje. K>44 \Yabansia A ve. i- 

vyks prakalbos. K aibės žymus 
kalbėtojai aipie L. R. Kryžių ir 
'kitus tautos .redkalus. Taipgi 
kal'bėv įr v.ietiniy draugijų j>irmi- 
ninkai. 

Ateikite ant prakalbu visi: ne- 

praleiskite t<»s progos! Butu geis 
tina. kad tą v akrą prisirašytų 
kuodaugiausiai nariu prie 
L.R.KjS. Atsiminkime, kad li- 
kusieji niusų broliai Lietuvoje 
grumiasi su priešais, nesigailė- 
dami lieti kraujo nei dė >a\\> 
galvas ant Lietuvos aukuro. Tai- 
gi mes padėkime jiems kariauti 
nors savo dolariais. Tie mušu 

dolarių įmokėti L.R.K.S. drau- 
giją. nušluostys kraują mušu 

karžygiams. u/riš ir užgydys j 
žaizdas,, kairias uždavė jiems t 
priešai. Taigi, broliai ir sesu- 

tės, padėkime kariaut musų nar- 

siems karžyigiams. Kviečia, 
Rengimo Komisija. 

Brghton Park. 

L.G.D.R.K. 4 skyriaus exira su j 
s trinkimas Įvyks katverge, kovo 
4 d., 8 vai. vak. —4535 S. Rock- 
vvell St. (lerbiamieji lietuviai 
ir lieįuvaitės, malonėkite kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir su 

savim atsivesti naujų Rėmėjų, 
nes yra daug reikalų, kurie bū- 
tinai tu*"i buti apsvarstyti. 

Valdyba. 

Town of L-ke. 

Susįv. Liet. Organizacijų at- 

stovų ir draugijų Y-aklybų susi- 
rinkimas atsibus ketverge, ko- 
vo 4 d., f)av:s ScĮiiare ]>arko sveį. 
45 ir So. Paulina gat. Svarbus 
reik..lai. Taigi draugijų atsto- 
vai ir valdybos malonėkite bus- 

tinai atsilankvv. Valdyba. 

Ciceriečių dornai. 

Susivienijimo Amerikos Lįie- 
,tuvių Kareivių 6-tos kuopos su- 

sirinkimas Įvyks ketverge, kovo 
4 d.. 1 130 v. vakare. J. Xeffo 
svet. 1500 So. 49th A ve. 

Vis! nariai kviečiami ant šio 

į svarbaus susirinkimo atsilankvti. 
I Yra daug svarbių reikalų. Kurie 
nesate dar prisirašę malonėkite 

prisidėti prie šios svarbios or- 

ganizacijos. Kviečia 6-tos kuopos 
Valdyba. 

Brighton Pa**k. 

Lietuviu Dailės ratelio mene- 

sinis susirinkimas atsibus sere- 

doj, 7:30 vai. vak., bažnytinėj 
s(vet. ]>rie 44-tos ir Fairfield <tve. 

Visi nariai ir narės kviečiami at- 

silankyti, nes daug nauju dalyku 
yra svarstymui. Taipgi dar kurie 
nepriklausote ptije Da|ilės Ra- 
telio nepamirškite ateiti ir tapti 
nariais. B. D. Kauneckis, 4334 
S. Rockvvell St. 

ATSHMKJTE LAIŠKUS. 

Chicagos Centraliniam pašte fjė" 
jimui dtirįs nuo Adams gatvės) 
yf!a šiems asmeniems laiškai: 
503 Andrejauskas Pranciškus 
504 Antanui P. 
510 Bagdonas John 
5U Hacevičia Jonas 
5^2 Jankauskas Jokūbas 
578 Kiniauskas Vilimas 

*590 Kuzmickas Juozas 
626 Petrauskas Juozą* 
637 Razminas Dominika? 
038 Rimkus Jonas 
639 Rimkus Jonaf 

1645 Satautas C. 

1652 Silaiiii Jurgio 

PAJTEŠKOJJMAI. 
Vaclovas 1 -askauskai jieško savo 

smili. Prieš kani gyveno mieste 
Niagara Pails. Praneša, kad 
!n nameliai sudeginti. Meldžia jų 
pačiu ar kas apie juo žinotų pra- 
nešti šiuomi adresu: 

Vaclovas Laskauckas. Rutkiškių 
dvare, Alvito Valse., \ ilkaviskio 
apskr.. Suvalkų rėd. 

Juozas Zignumtavičius i ieško Pe- 
tro Zigmuntavičiaus, gyveno Cliica- 
goje. Jis čion turėjo savo namus ir 

rubų dirbtuvę. Praneša, kad tėvas 
yra miręs 1917 m., o kiti visi gyvi- 
Meldžia jo paties ar ji žinančių 
pranešti siuom adresu: 

Juozas Zigmuntavičius. Davjėrių 
valsč., ir kaimo, Pasvalio -apskr., 
Kauno rėd. 

Reikalingas Jaiiityriui pagalbininkas 
pavienis arba viedea be vaikus arba su 
vienu vaiku. Pavieniam $60.uO j mė- 
nesi .su valgiu, vedusiam $120.00 ir 
t'liatę pagyvenimui. Ataiašukite pas: 

Simonas lgnatowicb. 
0600 Maryland A ve., 

Telefonas JBlackstone 371)4. 

Reikia operatorių prie vaiki; dra- 
bužiu. Taipgi prie išsiuvinėiitno ran 

komis, kurie galėtu d'arba nešties i 
namus* 

Madevell Garment Co. 
48i" W. Roosevelt Rd. Chicago. 

J.riėjimas nuo 48-to Courto* 

Lithuanian—American Information 
Bureau* 

Vladas J. Norkup. vedėjas. Paspor- 
tai, I^egallį'ki Dokumentai, Forelgn 

Exchange, Real Kastule. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halsted St., Chicago. 111. 

'JVI. Boule/ard 48M. 

Parsiduoda labai pigiai lietuviška 
duonkepykfa. Gerui išdirbtas biz- 
nis, vieta tarpe lietuvių ik kits; tau- 

tų. Kitas smulkmenas sužinosite ra 

švdami šiuo adresu: J*\ Ucnnertt. 
2080 Russell St.. Detroit. Mieli. 

Pa j ieškau pusbroliu Jono. Aleksan 
dro ir Aintano Gimbutu. Paeina i& 
Kauno gub.. Kaltinėnų par*ap„ Pa- 

Įkalui'kių kaimo. Pirmiau* gyveno 
Chicagoje. Malonėkite ipatys atsi- 
šaukti arba žinantieji ,,fanesti se- 

kančiu adresu: Pfaikskla ^liogerie- 
j ne, Iiox 331. Krankfort llelghts, JU. 

Pu i ieškau brolio Leono Juciaus, 
Paeina iš Girvainių ka;,no, L'auku 
vos parap.. Telšių apskr. Pirmiaus 
gyveno Pennsylvanijos valstijoj- l)a 
bar nežinau •ku^- Yra jam laiškas iš 
I ietuvos nuo motinas. Ji nori suži- 
noti ar jis gyvas. Jis pats ar kas ji 
žino- malonėkite pranešti sekančiu 
antrašu: Charles Jucius, 32^i So. 
Lime Str-, Chicago, J U- 

Parsiduoda Groseruė ir Bučeruė lie- 
tuviu apgyventoje vietoje, geras biz- 
nis ir gerai išdirbtas. Atsišaukite šiuo 
adresu: 3348 S. Morgau St. Chicago. 

Rakandai ant pardavimo. 
Parsiduoda G-šių kam'barių ra- 

kandai. vartoti tik 8-nius mėne- 

sius, visai naujutėliai. Parduodu 
iš priežasties moters mirties. Par 
duosiu pigiai. Reikale pirkimo at- 

sišaukite nuo 4 iki 8 vakaro, antros 
lubos. Nedėliotu i s visa dienų. 

L. S. 3215 So. YYallace St. 

Parsiduoda Oarzdaskutykla gražioj 
vietoj tarPe lietuvi v ir svtl imtauOiu 
Jntaisymai visi geri ir kuonaujausios 
mados elektriko* mašinoj darymui 
rousadžo, adymui reumatizmo, elektri 
koH ma&lnos plaiskanij, Viskam gata- 
va, tik stok ir dirbk. Biznis išdirbtas 
pvr 10 metu ir gerai žinomas visiems 
apielinkės žmonėms 

Priežastis pardavimo sužinosi aut j vietos? 
Atsišaukite laišku rašydami: 

"Lietuva'' No. 15- 
3253 So. Morgan St. 

Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Pi-rsiduodi pigiai tik už $4.400.00, 

medinis namas, trjs metai kaip staty- 
tas ir extra lotas 100 pėdŲ ilgio ir 
30 pėd».i pločio. Turi būti parduotas 
i trumpu laika, savininkas išvažiuoja 
ant ukfcs (farmy). Atsišaukite sakan- 
čių antnžu: V. Z. 
4017 Brighton Place, Chicago. 111. 

ANl PARDAVIMO. 
Parsiduoda plytų namas, kctariu me- 

tu senumo, nrie Saciainento Ave., ne- 
toli nuo Archer Ave- 60 pedu pločio iš 
fronto 3—C kambariu f lėtai i»- krautuve 
dabar tušči#. Gera vietas pieno krau- 
tuvei. Gagas ir t>l«ktrikos pačias Šilu- 
ma. Randos nešas $1,080.00 Kaiti 
$10,500.00: Adaon ||amewski. 
Roouj 816 2f S. La Sall#> St. | 

Kad Surinkti Lieiuvai Paskolos > 

Penkis JMilijonus, 
Visi Pirkite Lietuvos BONUS. 

P A JIESKOM E S PA USTrYF.S, 
Kuri apsiimtų s j i ausdinti ir re- 

daguoti dvisavaitinį Lietuvišką 
Ūkišką Laikraštį. BERAKTIVJS- 
KĄ. Iliustruotu, žiurnalą "l'KI- 
NIX'KV Žl:\K »S." kuri neatbūti- 
nai uorimė pradėti Išleidinėti nuo 

15 d. balandžio. Leisime didžio 
1 1x14 coliu 16 ir 24 puslapių kny- 
ginės popieros. Malonėkite atsi- 
šaukti Redakcijos turinčios vie- 
tos tam inusų Žurnalo apdirbi- 
nmi. Mes norėtume kuogreičiati- 
siai sutartį padaryti ir pradėti 
rengtis prie pirmojo išleidimo. 
Adresui* >kite. 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
Scottville, Mich. 

LIETUVIŲ DOMAI: 

Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 

Tikiiausias kelias buti 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 
VVisconsino 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 informacijos 
kas) ink šitos didžios ir retai 
pasirodančios progos, rašy- 
kite mums, o mes prisiusime 
jums knygytę, kuri parodys 
jums ukes vietą, gelžkelius, 
miestus ir vaisių užderėjimą. 

Reikalinga agentų. 
Sanborn & Company. Sa- 
vininkai, Dept. L Eagle, Ri-j 
ver VYitconsin, arba 908 
Peoples Gas Bldg-, Chica- 
go. Iii. 

income Tax 
Taksos nuo užc/arbio. 

J&s reikia tuo jaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia iš 
pildyti tam tikras blankas. 

Apsisaugok, kad nepakliū- 
tum po bausme. 

Apsaugok savo ki.šenių ir 
žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdauk kiek tau 

gal nereikia. 
KREIPKIS TUOJAUS PAS 

ŽINOVUS 
Lithuanian American 
Information Bureau 

Vedėjas p. VLADAS NOR- 
KUS yra gul-but vienuti- 
nis lietuvis Chicagoje, ku 
ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukius kas- 
link taksų nuo uidarbio 
(income tax), kaip tik lai 
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak- 
sų reikale. 

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti takias, tuo- 

jaus kreipkitės į p. Vladą 
Norkų, federalių taksi] ži- 
novą, kurs yra vedėjų 

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, III. 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai ir jubi- 
lieriški daigtai. 

-Columbia gramu 
tonų ir naujŲ lie 
timšku rekordu. 

4537 S. ASHLAND A\E. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

Phone Yarde 2544 
DR. S. NAIKCLIS 

L.USTUV1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS } 

Of: ir gyv: vieia 3252 S. Halsted StJ Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30} 
> Town of Lake 4712 S. Ashland A ve. I 

VaJ.: 4:30—7:00 P. M. 
Į Phoae Drover 7042 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: aii|>li <«s ir lietuv'įkos kai- 
lių, arilmetikps, knygvcriyMės stenogra 
fijos, tyj)cwriting, pirklybos teisiij, Suv. 
\ alnt. iiioi ijtis, a^olnos istorijos, geoj.:- 
rafijus, pelitinės cki>ndhnijus, pf.i-tustč.-, 
dailiartįystįs. 

Mr' inimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po lietų. Vak. nuo C iki to vai. 

310C SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

Akly Ek- 
spertas 

i Skersas ūkis ištiesiame už vieno at- 

J silaukymu Chloroformus nevarto- 
I jam. Kekordas parodo virš 80tt išgy- 
J (lytu. Ateik ir gauk y pa t i ; kg a^ydy 
I baigusių mokslus ir regist ruoji gy- 
! dytojų ir chirurgų, kurie specialiai 
I mokinosi galvos ligas. Ypač gvdy- 
• rne akių, ansų. nosių ir gerklės ligų. { Kodu duodame už dyka 

Silpnos akis 
Skaudžios akjs 
Raudonos akjs 
Skf- 38 akjs 
Skaudžias nosis 

Bėgančias nosis 
Kreivas nosis 
Užkimštas nosis 

Kurtas ausis 
Varvančias ausis 
Ūžiančias ausis 
Užkimštas ausis 
Skaudžias gerki. 
Silpnas gerkles 
Katarrha gerki. 
Padidinam Kerki. 

FRANKUN O. CARTER. M. D. j 
20 niHtŲ ant Stu^e gatvės. 

120 S. Sta<e St., Chicago. III. 
Vai.: S—7. Nedčlioni: 10—12. J 

^IRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS jŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas,! 
kaitymas antakiu, mušimas skau- į 
smų Į kakt<}. mirgėjimas akių, ap j 
svaigimas ir nnvarsim&s akių po1 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie I 
nurodo, kad jūsų akys reikalauja j 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AYE.. .CHICAGI j 

Kampas 1 K-tos gatvės. 
3-čios lubos, virš Platt'o a [.tiekus. Tėmy 

kite j mano parašą! 
Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. * Ji 
Nrdėliuj: nuo 9 vcl. ryto iki 12 \al. dier M 

DR- VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 

| Palengvjs akių įtempimą. kas yia pri* 
1 žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančiu ir 
užaugusus karščiu akly krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas esamimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speniai* 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus, 
Teisiugiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 41 st. Ties Oppeheimuro Storo 
Kampas Ashland A\ve. Tel. Drover 966« 

Plione Canal 257 ! 
DR, C. K. KLIAUGA j 

DENTISTAS 
Naujieuy Name 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare' 
1739 S. I1ALSTED ST CHICAGOj 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 VV. 61-ina ir kauip.Marshtleld 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Tel. Melrose Pa: k 2397. 

DR. A. 1. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broachvay, kampas Ma'u St., 
Melrose Park, 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Phone Ca a! 6222 I 

DR. C. K* CHERRYS i 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IK S. LEAVJTT STS. 

CHICAGO, ILL. 

INCOME TAX 
blankos išpildomos! 

Pauedėlio, U ta minko ir Ketvergo 
vakarais. 

Jono Bagdžiuno Bankoje, 
2334 S. OAKLEY A VE. 

TeU-phone Yarde 1532 s 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS { 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ♦ 
~>do visokias ligas moterų, vaiku ir vyrgj Specialiai gydo limpančias, senas ir : 

paslaptingas vyrų lieae 
82C9 S. HALSTBD BT., CHlCAGOj 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ]R CHIRURGAS 
(Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16C 
lOfiso vai. 1© r3'to ikj 2 p. p. Ir 6:30| 
iki 8:50 vuk. Ned«i. & iki 12 di' aęl 
Namai: 2914 W. 43 St. M.cKisley 2C31 

1 hiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiMiiiiMiiiiHii: ■iiiiiii::iiii.iiiiiiiiiiiniiiii«winui> 

|Phonos: Yards 1SS—jjl 
|Krsidcncc Phonc Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph| 
1 DRUC STORE-APTIEKA j 

Pildome visokius receptus §į 
13601 S. HALSTED ST. CHICAGOi 

V. W RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 

29 S. LA S A L L E ST.. ROOM ,224.1 
Telephone Central ; 

Vakarais. 812 W. 83-RD STIIEET.J 
Telephone Yards ^CS1 • 

S 
Fhone Bcml^vartl^lGO. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJI SIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. „ 

3303 So. Morgan St. g 
Chicago, III. 

S 

Dr. S. Biežis j. 
LIETUVIS ! 

I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS { 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street j Karnpae S. Leavitt St. 
Telefonas Canal G222 

Vai: 1 ILi 5 ir 7 Iki 9 vai vak. } Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St.t 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos iki 10 ryto. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 met*j kaipo j 
patyręg gydytojas, chirurgas ir akuM-cu>. J Gydo aštria* ir chroniškas ligas vvry. mo- a 

ten; ir vaikų, pagal naujausias metodas | 
X-Kay ir kitokius elektros i -rietaisus. j 

Ofisas ir laboratorija: V 
1026 W. 18-TH STREET j 

netoli Fi«k Street f 
Valandos: nuo 10—12 pietg ir C—8 vakarei 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 8112 SO. HALSTED CTREETj 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Telcphone Lrover "042 

DR. C. Z. VLZEUS 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: n«*« 9 ryto iki 9 tra',ar» 
Nc(>xUucniais ^g&l sutaria), 

4 Vii SO. ASHLAJ\r* *. VE NU E 
arti 47-to« fcatvč* 

._l 

rv vvvvvvw>irvni0^vvvvvvvvvvvv 

»[rei. Vards 3654. AKUŠERKAg 
Mrs. A- £ 

Michniewich( 
Baigusi Akušerijos ko i 
legijį; ilsai praktika 
vusi Peunsilvajujo- i 
hospitaiėat, Pasekmiri 
gai patarnauja pri« V 
gimdymo, Duoda rodiff 
visokiose ligose mote į~ 
ritns ir merginoms. ■& 

3113 S. Halsted 8t.| 
| (ant antrų lubų) V 

CHICAGO, ILL. £ 
Nuo *5 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak $ 

;hW0{h>^<h>0<h><hh^^ 

A PCTRATIS S, FABIJONAS 

A. PETRAT1S & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE INSURANCE 

* T IViO'rAHlJl_SAS' 
324S So Haljlcd' Strecu Chic«gc Illinois 

TįL£PHO« JOULtV*R2 611 

mMBMhbhn 

John Kuchiaskas 
LAWYER 

UETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki ! po piety 
VEDU VISOKIA': t)YLAS 
VISUOSE TEI: .J t 'OSE. 

Egzaminuoju Abstrakto ?>erkant 
arba parduodant Narni, Lot$ ar-, 
ba Karinę ir padirba visokius | Legališkue Dokumentus. Šutei- I 
kiu patarimus ir tkoliuu PLai- I 
gus ant Pirmu MortgeOiŲ. ant I 
lengvu sąlygų. v I 
tVeet Side Ofisą* atdaras vaka- B 

rais nuo 7 iki 8 valar.dos. I 
Virtum Metropolitan State Ban- L 
kos. 2201 w. -' nd svmsm; K 
Cr»v I^avltt. • Tel. C^nal 2562 f 
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