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Francuzg socialistai jieško pa- 
ramos pas Vokiečiu socialistus 

n 

Berlino kabinetas pasiren- 
gęs rezignuoti. 

FRANCUZŲ SOCILISTAI 
JIEŠKO PARAMOS PAS 

VOKIEČIUS. 

Paryžius, kovo 3 d. — Tik-ką 
pasibaigusi* trancuzų socialistų 
partijos kongresas Strasburge pa- 
rodo, kad dižiuma yra palinkusi 
prie revoliucingumo. 

Atmetus antrąją tarptautinę, 
išreiškė nepasitenkinimą l>ol- 

^ šėvizmu, partija atsisakė dėtis 

prie trečiosios tarptautinės, ku- 

rią jsteigė X. Leninas Maskvo- 

je. liet :i žada tartis su vokiečių 
nepriklausomaisiais socialistais, 
kad sušaukus naują konferenciją 
tų partijų, 'kurios .indomauja tre- 

čiąją tarptautine. Tas yra skaito- 
ma tolygum išreiškimui užuojau- 
tos bolševizmui. 

Kongresas, kuris traukėsi ke- 

lias dienas, parodė nepaabejoja- 
mą .pasidalinimu pačios partijos, 
jean Longuet, k ••ris yra Karolio 
Markso anuku, ir kuris ligšiol 
buvo skaitomas vienu radikaliau- 
siu kraštutminkų Francijoje, ko- 
munisto Lorioto buvo užpuldinė- 
jamas kaipo nuosaikusis ir j>3 •ti.- 
tytas greta su dešinių]ij vadu, 
Paul Renaudel. At-iiskyrursieji so- 

cialistų atstovai, išrinkti atstovu 

butart bolševiku (priešų tikietu, 
tapo išmesti iš partijos tirybų 
4.000 balsų prieš 400. įnešimas 
atsteigti partiją klesų kovos pa- 
matais tapo priimtas, bet tik ne- 

didele mažuma. 

Daniel Renoult padavė kongre- 
sui ,plen?} busimam partijos orga- 
nizavimui, Kaikurie jo žodžiai 

yra indomųs. 
"Prancūzų socialistų partija 

sako," sakė jis, "kad antroji 
tarptautinė neatsako revoliucinei 

l^ptdt-uai, esančiai dabar did'žiu- 
r moje šalių. Ji apima tik dalį pa- 

saulio socialistų darbininkų. Prieš* 

ją stovi trečioji tarptautinė, su- 

organizuota kovo mėn., 1919 m. 

ir reikalaujanti programo aiš- 
kiais klesų kovos pamatais, to- 

kiais, kurie bnuvo sustatyti ko- 

munistų manifestuose ir Amster- 
damo rezoliucijoje 1004 m. Tai 

yra neapsieinamas principas vi- 
siems socialistų judėjimams ir vi- 
sokiam socialistų veikimui. 

"Šitos naujos tarptautinės lai- 
kosi rusų 'bolševikai, didžiuma 

Italijos socialistų ir visokios frak 

cijos Švedijoj, Danijoj, Bulgari- 
joj, Vokietijoj. Amerikoj ir Ang- 
lijoj. 

"Lžjausdamą vokiečių nepri- 
klausomiesiems, kurie nuo 1914 
m. pasiliko ištikimais revoliuci- 
niais padavimams, iraneuzų so- 

cialistų partija sako, kad ji nega- 
li pasilikti toje organizacijoje, 
kurioje Vokietija yra atstovauja- 
ma tik socialistų susidėjusių su 

kaizeriu, ar kontrrevoliucionierių, 
tokių kaip Philip Scheidemann ir 
Gusta v Noske. 

"Užjausdami visiems jtnlėji- 
mams proletariatui išliuosuoti, 
mes, socialistai g^idžname pa- 
skelbti savo vienybę su rusų re- 

voliucija. Mes kuoenergingiau- 
siai atmetame visokį plemj daly- 
vavimui fouržnjų valdžioje, kokį 
matėme karės metu. Visųlabiau- 
siai mes riekalaujame. 

"r. Tiesiu mokesčiu nuo inplau- 
tcij Yr kapitalo,'paremto konskfip- 
cija turtų. 

"2. Suvisuomenrjimo kapitalis- 
tinių monopolių. 

".V Valstybės suorganizavimo 
kelių po atsakomingų technikų 
vadyba. 

*'4. Miestų kontrolės butų 
klausime." 

BERLINO KABINETAS 

PASIRENGĘS REZIG- 
NUOTI. 

Berlinas, kovo 3 d. — Y ienas 
^ ar lovų didžiumos socialistų slap- 
to susirinkimo, kur buvo svarsto- 

ma linasų ministerio Erziberge- 
rio pasitraukimas nuo vietos, pa- 
sakė, kad kancleris P.auer pasi- 
rengęs paduoti rezignaciją viso 
kabineto, prezi lentiti Ebertui, jei 
reikalas butų, prašant, kad jam 
butų leista suorganizuoti naują 
valdžią. 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutas. 
.u 

(Nepermainomas). -• « 

Šiuomi Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Ltetkvvos Laisvės Pasko- 
los Bonų apreiškia tolimesnį 
marštrulą surengtą sekančio, e 

kolonijose: 

Rockdale-Joliet, ketverge, ko- 
vo 4 (i., 7:30 vai. vak. 

St. Charles, pėtnyčioj, kovo 5 
d., 7:30 vai. vak. 

Spring Valley, 111., nedėlioj, ko- 

v'o 7 d., 2 vai. po pietiil 
Westville, 111., suhatoj. kovo 6, 

7:30 vai. vak. 
Indiana Harbor, panedėly^j, ko- 

vo 8 d., 6 vai. vak. it Oary. Tnd. 

^9 vai. vak. 
Eaat St. Louis, utarninke, ko: 

o 9 d., 7:30 vai. vak. 
So. Omaha, Neb., seredoje, 

kovo to d., 7:30 vai. vak. 
Gtand Rapids, Mich., petny- 

čioje, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 

Augščiau nurodytos kolonijos 
turės pvogą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 
ja- 

Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti t „rėti užtek- 
tinai knygučių ir Bonų užraši- 

nėtojų. 
Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vie'ose tikrai 
prakalbos ĮVYKTŲ. 

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

Vardu Chicagos Distrikto Lie- 

į tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
[3246 S Ilalsted St, Cliicago, 111. 

Telephone: 
Drover 701. 
Drover 3514. 
Yards 6f 26. 

TROCKIO TRAUKINYS. 

I Londonas, vasario 16 d. — Ru- 
su sovietinės kariuomenės vade 
Leono Trockio spcrialis trauki- 
nys susideda is keturiolikos va- 

gonu ir dviejų pajiegių garvežiu. 
Jis yra aprūpintas bevielinio te- 

legrafo in taisymu, pajiegiančiu, 
perimti pranešimus iš \'aueno 
Lyons ir Londono. Vienu jo in- 
tudomiausių intasimų yra spaus- 
tuvė. kur Trockis spausdina laik- 
raštį apie karę. I(įdomiausiu trau- 

kinio dalyku yra garadižus, ku- 
riame yra šeši automobiliai, vie- 
nas pajiegus tranctr'.ų automobi- 
lius, .kuris priklausė buvusiam 
carui Nikalojui. 

Traukinio palydovai susideda 
iš 250 pėstininkų, viso būrio kul- 
kasvaidinių šaudytojų, kadangi 
Trockini su savo traukiniu daž- 
nai teko buti arti fronto ir kelis 
kartus jo gyvastis buuvo pavoju- 
je. Traukinyje taipgi yra knygy- 
nas ir valgomasis vagonas. I 
SUTRAUKA SOCIALISTŲ 
BYLOS NAGRINĖJIMO. 

Albany, X. Y., kovo 3 d. — 

Šiamlien prasidėjo sutraukimas 
daugybes davadų suteiktų legis- 

llaturos teisminiam komitetui 
Inagrinėjančiam bylą penkių socia- 
listų susirinkimininkų, kaltinamų 
neištikimybėje. 

Yra manoma, k..d argumentavi/ 
mas nebus užbaigtas be pėtny- 
čios. t 

Ginamosios pusės argumevtus 
<paduus Morris HilKjuit ir Sey- 
mour Stedman, atsakomybė u'ž 
padav-mą bylos komitetui bus 
dedama ant b.vvusio valstijos se- 

natoriaus Elon R. I>ro\vn ir Mar- 
tino Conboy. 

Abi pusės užbaigę argumen- 
tus sudės savo išvedimus bjgiu 
.penkių dienų ir teisminis Komi- 
tetas gaus mažiausiai savaitę lai- 
ko >prirengimui pranešimo susi- 
rinkimu. 

HUNTO LAUKIA APKAL- 
TINIMAS PRISIDĖJIME 
PRIE "RAUDONŲJŲ." 
Pranešime Sakoma^ Wilsono 
Paskirtasis Pritaria I. W. W. 
Washington, kovo 3 d. — Se-j 

nato užsienio santikių komitetą^ 
pradės tyrinėti pranešimą, kad 
George W. p. Hunt iš Arizonos,; 
kuri prezidentas Wilson nomina- 
vo ministeriu Siaman, .pirm jo 
paskyrimo <buvo riešai išreiškęs 
savo užuojautą I. \V. W. organi- 
Įzacijai. 

Komitetas šiandien nesprendė 
išt,irti bet atidėjo atlikti tą iki 
pėtu>-čiai. 

LYGA SUSIRINKS 
PARYŽIUJE. 

Paryžius, kovo 3 d. — Tautu 
lyga savo sekamą susirinkimą 
turės Paryžiuje, kovo 12 d1. 

Manoma, kad bus svarstomas 

suorganizavimas komisijos Rusi- 
jos sąlygoms tyrinėti. 

Tik-ką išėjo pirmas numeris 
tautu lygos oficialio organo. To- 
je brošiūroje indėta tautų lygos 
sutartis, surašas saliu patvirtinu- 
sių Vcrsailiaus sutartj, laiškai pri 
tariantieji lygos sutarčiai nuo 

valstybių pakviestų prisidėti ir 

pranešimas 'pirmojo tautų lygos 
posėdžio ir aprašymas pirmo 
tarptautinės darbo tarybos susi- 
rinkimo. Rrošii'.ira išleista Lon- 
done ir atspausta an'glų ir fran- 
cuzų kalbomis. 

IŠ TOLIMOS INDIJOS. 
y* 

Noto © »y 
IN AMD N.y. KEMID 

Anglosaksų kultūros ir humaniškumo pavvsdvs. ! i mansiai tą (ir J 
sekantį) 'paveikslą patalpino Xe\v Vorko laikraščiai "Sun" ir ■ 

"Xc\v York Herald." Tai yra dalis propagandinės medžiagos In-j 
dijos Liuosybės Draugu. —M *a veikslo turinio paaiškinimas, be- i 
reikalingas — kiekvienas gali įj persistatyti iš pirmo pamatymo, j 

- 

SEATTLE IŠRINKO KA- 
RININKĄ MAJORU. 

Seattle, \Yash., kovo 3 d. — 

Buvusis kariuomenės majoras 
Hugh M. Calhvell vakar tapo 
išrinktas Seattle'o majoru didžiu- 
ma 16,781 balso, prieš jo prieši- 
ninką James Duncan, Seattle'o 
Centralės Darbininku tarybos se- 

kretorių, kaip paduoda pilni ne- 

oficialiai pranešimai. 
Cakhvell gavęs 50,840 balsų; 

Duncan, 34,057. 

SENATORIAI ATLIETA 
DYKĄ DALINIMĄ 

SĖKLŲ. 

Washington, kovo 2 d. — Pa- 
gal naujo žemdirbystės sekreto- 
riaus patarimu senato žembirbys- 
tės koimtetas šiandien nubalsavo 
išmesti iš metinio žemdirbystės 
projekto $240,000, kuriuos atsto- 

vų 'butas nubalsavo nuo senų 
seno įvrstam papročiiui kongreso 
nariams siuntinėti nemokamai 
sėklas savo rinkikam8. 

UNIJOS IŠMĖGINS NAU- 
JĄ ĮSTATYMĄ. 

Washington, kovo 2 d. — 

(ielžkelių unijų atstovai esą nu- 

balsavę duoti proga naujam gelž- 
kelių įstatymui sutaikyti jų au- 
ginius reikalavimus. 

| Taipgi sako, kad jie nuspren- 
dė suvsilaikyti nuo išmėginimo 
konstitucinumo įstatymo ir ne- 

įduoti nariams balsuoti ginčo 
klausimo iki įtatymas nebus ge- 
rai išniekintas. Tas reiškia, kad 
tuo tarpu visuotino streiko pavo- 
jus yra prašalintas. 

DANAI PASKELBĖ 
SCHLESWIGĄ IR 

HOLSTEINA. 
LAISVAIS. 

Londonas, kovo 2 d. — Tele- 
grama iš Flenslbnrgo sako(, kad 
Schles\vigo ir Holsteino organi- 
zacijų atstovai drauge su įvairiu 
politinių partijų nariais šiandien 
susirinko Rendst»urge, TTolsteine 
paskelbimui pasiliuosavitno 
Schleswiigo ir Holsteino nuo Pru- 
sijos ir įsteigimui naujos val- 
džios. 

I 

i AFRIKOS KASYKLŲ 
STREIKAS SUTAIKYTAS. 

Johannesburg, Afrika, kovo 3 
d. — •Ciagimnsių kalnakasių strei- 
kas valdžios aukso kasyklose 
Rande, kuris tęsėsi tnlą laiką, ta- 

po sutakytas. Darbininkai ..knn- 
dėsi, kad su jais neteisingai pa- 
sielgiama : del j u politinių pažiū- 
rų, »het pildomasis kalnakasių ko- 
mitetas išsireiškė, jog: jis yra įsi- 
tikinęs, kad ateityje tų klinčių 
neatsitiks daugiaus. 

30,000 Streikuoja Bengalijos 
Fabrikuose. 

Jamalpur, 'Bengalija, vasario 

25 d. — Trisdešimts tūkstančių 1 

Tatag geležies ir plieno dirbyklų Į 
darbininku šiandien sustreikavo, j 

Danijos Dokų Darbininkai 

Streikuoja. 

Kopenhaga, kovo 3 d. — Dani- 

jos dokų darbininkai atsisakė iš- 
krauti Olandijos laivus, ar liesti 
olandų prekes Kopenhagos uoste, 

del užuojautos streikuojantiems 
olandų darbininkams. 

ŠVEICARIJOS TARYBA 
PATVIRTINA LYGĄ. 

Bernas, kovo 3 d. — Šveicari- 

jos šalies taryba 114 balsų prieš 
55 patarė Šveicarijai prisidėti 
prie tautų lygos šitas uuatrimas 
neverčia šalies dėtis prie tautų 
lygos, o tik pataria žmonėms bal 
suoti tame klausime balandžio, ar 

'gegužio mėnesyj. 

ŽINELĖS. 

Marseille. — įGarlaivis Austri- 

ja išplaukė iš uosto 'Konstanti- 
poliu su 1,500 francuzų kareivių. 

Paryžius. — Parlamotiniai rin- 
kimai Bulgarijoje bus kovo 28 d. 

Naujas kabinetas susirinks .qal 
nevėliau kaLp balandžio 18 d. 

Haga. — Pothuis Smit. socia- 
liste bus pirmutinė moteris narė 

aukštutiniame Olandijos parla- 
mente. » 

Paryžius. — Penki darbininkų 
vadai, kurie buvo suareštuoti lai- 
ke gclžkelių streiko u> kurstymą 
pašauktinių prie neklausymo ir, 
plėšimo, tapo laikinai ipaliuosuoti. 

Turkai turi laikyti karueme- 
nę Azijoj. 

Danai netikri, kad jiems 
teks visas Sch'eswigas. 

TURKAI TURI LAIKYT] 
KARIUOMENĘ AZIJOJ. 

Paryžius, kovo 3 d. — Turki- 
jos kariuomenė tous apribota ka- 
reiviu skaičium, reikalingu (palai- 
kymui tvarkos Mažojoj Azijoj; 
Journal sako, kad ji bus privers- 
ta laikyti ginkluotas pajiega* 
azijinCj Bosforo pusėj. 

DANAI NETIKRI, KAD 
JIEMS TEKS VISAS 

SCHLESWIGAS. 

Kopenhaga, vasario 15 d. — 

(Pavėluota). Kopenha^ieoiai sa- 

ku. kad jokie rinkimai žinomi is- 
torijoje nesiūlė tokiu baisių pa- 
parkų balsuotojams, kaip Scliles- 
\vigo -plebiscitai. Šitie plebiscitai 
nuspręs, ar didelė Schlesuigo da- 
lis turi pasilikti po vokiečiais. ;ir 

prisidėti prie danų. 

Danijos indomavimas balsavi- 
mo pasekmėmis trijose juostose 
pasiekė didelio inkaitimo atėjus 
balsavimo dienai pirmoje juosto- 
je, tame krašte, kuris yra arčiau*- 
sias Danijai. Jis buvo laimėtas 
Danijos trimi balsais prieš viena. 

DaJbar labai indobaujama bal- 
savimu antroje juostoje, kurios 
svarbiausiu miestu yra Flens- 
otirg. Nežiūrint to, kad miesto 
gyventojų didžiuma yra vokie- 
čiai. danai nežudo vilties. Vokie- 
čių markiai nivpuokts vertėje <la- 
nų krona turi didelę vertę ir kraš- 
tui prisidėjusi prie Danijos Fles- 
burgo nuosavybė, sako, pakilsian- 
ti šešiolika kartų aukščiau. Tas 
duoda danams viltį, kad 'žmonės, 
dėsis prie jų. 

BELGAI MOKINA DA- 
RYTI STIKLĄ. 

Londonas, vasario 14 <1. — 

>itoje šalyje yra įvedamas nauv- 

jas būdas stiklui dirbti. Dirbtu- 
vė jau surengta NYillesdene tam 

tikslui ir belgai žinovai njokis 
anglu darbininkus šito budo, ku- 
ris iki šiol buvo belgų išdifbėjų 
paslaptimi. 

SC 7IETINĖ RUSIJA LAU- 
KIA DAIKTU IR MOKA 

AUKSU. 

Revelis kovo d., per Londo- 
ną, kovo 3 d. — Sovietinė Rusija 
yra pasirengusi prekiauti su pa- 
saulini ir ii ž visa mokėti auksu 
iki bus suorganizuoti keliai. So- 
vietinės valdžios rusu kooperaty- 
vu vaizbos atstovas (lukovski 
turi tam tikslui bilijoną rubliu 
($500.000) auksu. \ isųpirmiau- 
siai jis pirks visokius daiktus 

gelžkeliams: jis pasirengęs pa- 
daryti kontraktą 5000 garvežiu 
ir daugeliui tūkstančių vagonų. 
'Pankui i i s pirks žemdirbystės ji, 

mašinas. Kada keliai bus sutai- 
syti, tąsyk rusai veš daiktus už- 
sienin mainui ant išdirbinių. 

ŠALYS APTARIA SOVIE- 
TINĘ TAIKĄ. 

Varšava, kovo 3 d. — Suomi- 
jos, Latvijos ir Rumunijos atsto- 
vai atvyko čia aptarti taikos są- 
lygas, kurios bus paduotos Rusi- 
jos bolševikų valdžiai. 

I BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
17,000 BELAISVIŲ. 

Londonas, kovo 3 d. — Oticia- 
lė telegrama, apturėta iš Mask- 
vos, praneša, kad rusu bolševikų 
tpajiegos Kaukazo krašte spar- 
čiai žengia kirmyti. 

Per paskutini dvi savaiti, sako 
j telegrama, sov:etinės karei vijos 
1 tame krašte paėmė 17.000 belais- 
vių ir gen. Denikino kariuomenė, 
girdi, "pamažu nyksta." 

RUMUNIJOS SOSTAS 
DUODA PRAŠALIN- 
TAI PAČIAI $5.000 

I METUS. 

Paryžius, kovo i, d. — Po to,; 
kaip pasklido žinia, kad Rumuni- 

jos sosto inpedinis. Karolis pa-; 
j metė /i/i I.ambrinos, su kuria jis 
kaipo su žemesne už save apsive- 
dė 191S m. ir pareikalavo, kad 
augščiausias teismas panaikintų 
jo atsivedimą, išėjo Į aikštę, kad 
karaliaus šeimyna apsiėmė mokė- 
ti prašalintai marčiai po $5,000 
kas metas, jei ji bus gera ir 
vengs viešumo. 
s Berge r t teatras Paryžiuje iaii 
dabar siūlo jai cbugiau. negu ji 
gauna iš karaliaus šeimynos, bet 
jai grasinama sunaikinimu po- 
pierių. taip kad ji negalės išva- 
žiuoti be pašparto. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštiitiis 

po $.>5,000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
clnnts Loan and Trust kom- 
panija kovo 3 d. 

Londonas, kabeliu $3.48 
čekiais .... $3.47 

Vokietija, markė 1.08c. 
Suomijos, markė 4.15c. 
Lenkijos, markė 0.75c. 
Lietuviu auksinas 1.08c. 

lietuviams minėtinos 
DIENOS. 

Kovo 4 d.. 1863 n1- lietuviai 
paliuoMtoti nuo baudžiavos. 

Kovo 5 d., 1311 111. did. Liet. 
Kun. \ itėnis pateko krvžiuočilj 
nelaisvėn. 

Kovo 7 d., 1906 m. Vilniuje, 
mergaičių gimnazijoje, pradėta 
mokinti lietuvių kalbos. 

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

1 
I 

f "LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA, 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE IR. APIELINKĖJE 

iSandien lietus persimainis i 
sniegą ir daug.šalčiau;.prtnvčioj 
gra'žu ir šalta. 

Saulėtekis, 6.6:20 vai. ryto; 
Saulėleidis, 3:44 vai. vak. 
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LANSING, LAME IR ŽIBALAS. 
ė 

V aidžios dalykai tai taip, kaip "Atvi- 
ros taikos sutašys, atvirai padarytos". Juo k 

daugiau jų klausais, juo mažiau žinai. Tik- 
rieji kapitalistų mažumos viešųjų tanui mo 

tyvų nega'ima atidengti darbininkų didžiu- 
mai, nej visa žmonių prigavinejimo "de- 
mokratinė" valdžia gali sugriuti. Taigi, 
kada besivaržantieji kapitalistų reikalai 
susikerta, teisėtos ir konstitutinės priežas- 
tys paduodama tiems nuotikiains, kurių 
tikromis priežastimis yra dolariai ir cen- 
tai. 

Nematomoji Suv. Valstijų valdžia su- 
sibarė už. uždarytų durų ir staiga po pase- 
kusiam Redfifcido ir Lane'o išėjimui mes 
matome beceremoninį išmetimą p. Lansin- 
go. Baltnamio ligonis smarkiai pasiprie- 
šino budėtuvės ir testamento skaitymui. 
Bet mes indomaujame asmeniškumais tik 
tiek, kiek jie parodo politiką. 

Gal Lansingo išmetimas nėra labai ge- 
ru daiktu, bet prezidentas, matomai, sten- 
gėsi sulaikyti tarptautinius žibalo reikalus 
nuo įstumymo šitos šalies į greitą karę fcu 
Meksika. Lansing reikalavo "tvirto atsi- 
r.ešimo" į pietinį kaimyną. Tame jį rėmė 
JranklLi K. Lane. Jis rėrnė negarbingą 
kumštinę plėšikų politiką, skelbiamą sena- 
toriaus jvall'o. Ir tik keli mėnesiai tam at- 
gal prezidentas Wilson apsižiūrėjo, kad 
jis turi imtis smarkiau, norėdamas sulaiky- 
ti neišvengiamu šitos šalies kareivių siun- 
timą vėl Meksikon. 

Visokie kumui'ležai yra panaudojami 
tam, kad paslėpus tikrąją priežastį žagini- 
mo Meksil ^s, bet už "j si veržimą" Mek- 
sikon visuomet garsiausiai rėkia žibalo, 
aukso kasyklų ar galvijų ganyklų reikalų 
užtarytojai. 

Dabar Lansing išmestas iš užsienio 
reikalų "džiabo". Franklin Lane gi, kuris 
nemažiau^; buvo kaltas už Lansingą, pasi- 
traukia. 

Lansing dar neturi naujo "d/jabo". 
Bet Lane jau turi tam tyčia prirengtą vie- 
tą. Jis bus tarptautiniu advokatu d augia 
milijoniniui žibalo magnatui Doheny, kuris 
turi turtus Meksikoj, Rumunijoj ir kitur. 
Nematomoji valdžia darosi šiek-tiek ma- 
tomesnė. Bet visgi labai miglota. 

KAS YRA PELNAGAUDŽIAIS? 

"Dalyk ir užkavok" visuomet buvo 
numylėtu obalsiu tų, kurie norėjo plėšti 
žmones. Kol jie gali palaikyti vaidus tar- 
pe dar^o žmonių, kol jie gali pagimdytiJ 
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nesutikimą dirbančiųjų eilėse, tol pelna- 
gaudžiai gali kimštis sau kišenius darbo 
išdaviu. 

Klaidinti darbininkus, kelti vaidus 
tarp jų padeda parsidavingieji laikraščiai. 
Pavyzdį, to galima paimta iš Oregono — 

sumanimas suvienyti gelžkelininkų brolijos, 
ukininkus ir miestų darbininkus į žemės 
ir Darbo Lygą baisiai išgąsdino išnaudoto- 
jus ir jie pradėjo sėti tarp jų neapykan-j 
tos sėklą. 

Taigi Eugene Daily Guard, kurio re- 
daktorius laiko savo smegenis klijų puo-1 
de, o savo sąžinę kalytoj, iškerpa redakcini 
straipsni iš "Šalme Capital Journal" už- 
vardijimu "Pelnagaudžiai prieš pelnagau- 
džius." Čia pakartojama senas melas, kad 
konduktoriai gauna 3300 į mėnesį, maši- 
nistai $C92. Kad ištikrųjų normalė kon- 
duktorių alga yra $156 į mėnesį, o maši- 
nistų nuo $150 iki .$175, tai jis tą nutyli. 
Išimtinius uždarbius pavienių, kur darbi- j 
ninkai priversti buvo dirbti perdėm per ke- 
jlias dienas po 18 ir 20 valandų į dieną, jis 
be sąžines paskaito normaliais ir pasirem- 

j damas tuomi vadina geižkelių darbininkus 
! "pelnagaudžias". 

Priežastimi šito nžsi.varinėjimo buvo 
paskelbimas, kad brolijos plačiai pradėjo 
kooperatyvus steigti. Labiausiai gal išgąs- 
dino paskelbimas Darbininkų ir Ūkininkų 
kooperatyvio banko steigimas. 

"Journal de Geneve" (šveicarų libera- 
lų laikraštis priešingas bolševikams) sausio 
22 d. apie lenkų kariuomenę ir Pateko at- 
silankymą Londonan varšavinio korespon- 
dento vardu rašo: "Jaunoji kariuomenė su 

pagalba 600 francuzų oficierlų kaipo mo- 

kytojų persiorganizavo bėgiu kelių mėne- 
sių. .. Kaip naujasis užsienio reikalų mi- 
nisteris labai linksmai pasakė:.Lenkijos 
jaunuomenės patriotizmas brendo per dau- 
gelį metų. Šiandien ji ir iškilo ir bėga per 
visus kraštus. Apsiausta šalių esančių 

j pilnos anarchijos stovyj, arba tokių, kurių 
kariuomenės susmuko, Lenkiją rytuose pa- 
siliko nepažeidžiama tvarkos tvirtum i ačiu 
savo kareivių upui. Butų nusidėjimu at- 
imti iš musų kareivių tą, kas yra jų tvir-1 
tumu — puikų upą. šituo ve tikslu p. Pa-1 
tek nuvyko Londonan. Tikimės, kad tai-, 
kininkai/ supras lenkų ministerio žodžius.. J 
Lenkija gana turi kareivių narsių ir gerų J 
Ji reikalauja iš talkininkų — kurie tikrai 
kalti jai — geros pagalbos šoviniais, gink- 
lais ir kitais daiktais ir nedarytos medžia- 
gos jos pramonėms". 

Vokietijos socialistai grūmoja, kad jie' 
apleisią valdžią, jei buvusio kaizerio dva- 
rai liksią nepaliesti. Mat, Prasijos sei- 
jinar "pataria" atlyginti buvusiam imp. 
[Vilhelmui už prarastą sostą, paliekant jam 
i visus dvaru.s — Taigi, Beriino distrikto 
Isotialistai tam tikrame mitinge, kuriame 
dalyvavo ir keli ministeriai, griežtai išsi- 
reiškė už atėmimą... nuo Vilhelmo Ho~ 
henzollern'o visų dvarų Turbut jie 
paml 30, kad yra galingas "draugas" Nos- 
ke su taipgi galingais kareiviais. 

Žymiausieji biznio atstovai iš 18 vals- 
tijų, susirinkę kovo i d. St. Louis, Mo., 
paskelbė karę.... radikalizmui! 

Tildomu žinoti, kas bus tų kovojančių 
biznierių vadu ir kaip jie "peržengs" per 
Tautų Lygos "įstatus". 

Amerika dar nepabaigė vienos karės, 
o jau skelbia kitą. Tai ar galima kalbė-j ti apie visuotiną-amžiną taiką? I 

Fastabos- 
Išvados. 

Lietuvos Premjero atsilan-> 
kymas Londonan. Lietuvos 
Premjeras, p. Galvanauskas, 
pribuvo Londonan. Jo atsi- 
lankymas yra sujungtas su 

Anglijos valdžios pripažini- 
mu svarbių komercijinių per 
traktacijų, kurios pastaruo- 
ju laiku įvyko tarpe Lietu- 
vos valdžios ir tūlos Brita- 
nijos financierių grupės. 
1905 metuose Galvanaus- 
kas, kurs tuomet dar buvo 
studentu, lošė svarbią rolę 
Lietuvos neprigulmybės tau- 
tiniame judėjime ir ingijo 
pusėtiną intekmę savo tau- 
tiečių tarpe. Delei tos tai 
priežasties senoji Rusijos 
valdžia privertė jį apleisti 
savo tėvynę; sekančiuose 
metuose jisai mokinosi Bel- 
gijoje, Serbijoje ir Francu- 
zijoje, užbaigdamas inžinie- 
rystės mokslą. 

Karės pradžioje jisai tar- 
navo Serbijos armijoje, ka- 
da serbai susirėmė su aus- 

trais, būdami priversti pa- 
sitraukti į Albaniją ir Juod- 
kalniją. P-s Galvanauskas 
vėliaus tapo Lietuvos pasiun 
tiniu i Taikos Konferenciją. 
Paryžiuje. Nuo pereito spa 
lio mėnesio jisai likosi Lie- 
tuvos Premjera, nuo kurio 
tai laiko jam pasisekė su- 

tverti tvirtą v\alstybę. 
Anglijos oficiei iai, ku- 

riems teko su p. Galvanaus- 
ku susidurti, pagirtinai kal- 
ba apie jį ir jo praktišku- 
mą, apie jo demokratišką 
dvasią, kurioje jisai su pa- 
sišventimu darbuojasi savo 

tėvynės atstatymui, nepai- 
sydamas rasės, nei tikėjimo. 

/ (Taip-tai rašo Londono 
laikraštis "Daily Telegraph" 
iš yas. 10, 1920. 

Ona Plieniene. 

Gen. Liatukas, pasidavęs į 
dimisiją dėlto, kad Taryba 
jam užreiškus papeikimą, 
kad užleidęs paėmime Dvins 
ko iniciatyvą lenkams ir 
latviams, — taip praneša 
"I. Dr. sulyg "L'homme 
libre" ir "Temp". 

Sunku žinoti tikrą teisy- 
bę kaslink gen. Liatuko ir 
gen. Žukausko. — Ateitis 
viską nušvies.— 
"Iš. Dr." praneša, kad sau- 

sio 23 d., lenkai išsikraustė 
iš Seinų .okupuotos dalies. 
Seinus apleidusi dalis lenkų 
veikėjų; dvarininkai iš ap- 
linkinių dvarų taip-gi išsi- 
krausto. Lenkų apleistame 
krašte siaučiąs banditizmas. 

Laiškai Iš Lietuvos, 
I. 

(Povilas Šnuolis raki savo bro- 
liui į PhiladelpliMį, I'a. Laiškas ra- 

šytas rugs. Ji d- 1919). 
Sveikinu jumis visus- Malonu, 

kad Ci'ite gyvi pu karo audros. l>ar 
pas mus nėra rarpumo- Vokiečiai 
dar tebemina Lietuvą. O kiek var 

go malę esame, sunku ir besakyti! 
Viskas 'brangu; ci'arbo nėra, nes 

karė nepasibaigus* Mirtis po akių. 
Vokiečiams užėjus, aš buvau 

Dvikapiuose pas brolį "Petrą. Už sa- 

vaitės, sugrįžęs j Šiaulius, radau tik 

pelevms. 
Perifai, pasibaigus karui su vokie 

čiais net ir gerai buvo- Visi džiau- 
gėmės. nes darbai pradėjo eiti ir 
maisto buvo galima gauti- Ciu lau- 
kėme svečiu — bolševikų, nes anot 
jų įvyks "žemiškas rojus". Labiau" 
siai jų laukė tinginiai, vagįs ir gir- 
tuokliai* Mat, tikėjosi nuo turtin- 
gesnių, bolševikų ''lygybei*' įvykuh, 
palikti aniems lvgųs. P.et vargšai 
apsiriko. Ir Į juos "lygintojai" žiu- 
rėjo taij) kaip j visus ir atėmė kį 
turėjo- Vagis nežiūri ar turtingas 
ar vargšas. 

Kaimuose ir miestuose liepė įtai- 
syti virtuves ir vienam katile visiem 
valgi virti. O kam tas jų valgis 
gali patikti? Tamsta važiuodamas 
Amerikon, ant laivo gavai valgio 
iš to visiems verdamo katilo- Ar 

jis patiko? Ar buvo skanus? Duo- 
nos šmotelį turėdamas gali kada 
nori pasiimti, o pas juos negausi. 
Tiesa, jie visus padarė lygiais, nes 

įluo visų viską atiminėjo ir to dar- 
bo pasekmės — visi lygus- Bolševi- 
kai, tai ugnis — šaranciai. Sykį pa- 
ragivi'. antrą karta jų niekas nebe- 
laukia* 

Didžiausi prasikaltėliai, tai jų ko- 
misarai. Kuris vieną žmogų užmu- 
šęs, tai tas nėra didelis valdininkai 
ot, kas 3 arba 5, tai tas kaip ir gu- 
bernatorius. 

IT. 

(Jieva Knizienė rašo savo broliui 
i Amsterdam, X- Y. Gruodžio 15 a. 

1919 m- Bė kitko štai kat> rašoma): 
Po karo gyvenimas apsimainęs, 

viskas sunaikintu. Karo- skriaudos, 
padafy tos nuo priešų, neapskaitliuo 
jamos. N uo mus mažai kąr paėmė, bet 
mes tik tiek ir turėjome. Net ir 
duonos paskutini šmotelį pasiėmė. 
Būdavo ateis vokietvs. ras duonom 
ar mėsos arba kokj valgomą daiktą, 
tai jau nepaliks. Bet ir už tai reikia 
buti dėkingam jeigu dar nemuša j 
xaiitl.ii. liet štai susitvėrė Lietuvos 
Valdžia. Vokiečiai tapo išvyti. Nu- 
džiugome, bet tas džiaugsmas vėl 
virto skausmu- Užplūdo Lietuvą len 
kai. kurie aršesni "(r už buvusius 
\v 'kiečius- Tai žmonės be kulturos. 
Seinuose, laike karo, vokiečiai buvo 
jkurę 8 klasių gimna-:ją. dėjo įs 

lietuvių valdininkus, o lenkai, radę 
lietuvi valdininką, tuoj areštuoja- 
Punsko i^arap. susodino 18 deset- 
niįvkti ir pagclbt ninku už tai. kad 

jie nepasirašė, jogei Seinuose se- 

minarija yra Lenkijos. Klerikai la- 

po iš Seminarijos išvaikyti. Dabar 
tapo įsteigta gižuose, dv«ro ])alo- 
ciuose ir tenai jie yra mokinami. 

III. 

(Jonas Vaitkus rašo savo broliui 
j kenosha. \Vis- Bet kitko štai ko- 
kius nuotikius pažymi:) 

lš musų miestelio tapo nukankin- 
ti trys jaunikaičiai: Juozapas Skro 
denis, Jonas Jenkus ir Benediktas 
Milkinta. Kuomet vokiečiai užplu- 
do Lietuvą, jie ėmė plėšti nuo žmo- 
nių ką tik sugriebė. Kad saugiau 
jiems butų varyti judosišką darbą, 
jie iškraustydavo žmones ir atimi- 
nėdavo ginklus. Minėti trys jauni- 
kaičiai buvo užsirašę garbės M iii" 
ei jautais- Radę pas juos Yaldžio? 
duotus ginklus, juos suėmė ir vi- 
sokiais budais kankino per visą die- 
ną. Miesto gatvėmis varinėjo basus, 
plakė, ant raudonų geležų suklup- 
dė- rankas apipiaustė, durtuvais ba- 
dė ir ant galo vakare atėmė visiškai 
gyvybę, nukapodami sulig akių vi- 
siem trim galvas. Taip visi trys ne- 

kalti jaunikaičiai, kankintiniai pa- 
baigė savo gyvenimą ir tapo palai- 
doti vienon duobėn- Jankaus 1>rolis, 
taip-pat toje pačioje dienoje išbėgo 
ir niekas iki Šiai dienai jo nėra m<r 

tęs; greičiausia žuvo. Vokiečiai 
tiek pridarė Lietuvai skriaudų, kad 
niekas jų nesuskaitys- Tik pastarai- 
siais laikais palengvėjo, nes Lietu- 
vos kariuomenė išvijo tą nelabą prie 
šą iš Lietuvos ribų. 

IV. 

(A. Jokubauckas rašo J. Virbic- 
kui j Pittsburgh, Pa- Rašytaj gruo- 
džio 30, 1919). 

Apskaitliuoti karės vargus, reik- 
tu daugybe knygų prirašyti, bet ir 
fai viską nesudėtum- Pasibaisėtinas 
vokiečiu žiaurumas ir jų skriaudos. 
Kas tik jiems pakliuvo arba ką pa- 
norėjo tai ėmė ar tai gyvulius, ai- 

j klius arba valgomus daiktus. Paliko 
mums patiems prasčiausią karve ir 
arklį, o kiaules ir mėsą atėmė- Net 
ir duonos nebuvę galima užtektinai 
valgyti. Na ir kaip žmogus valgysi, 
jei grudus arba miltus vokiečiai 
pasiėmė sau. Tik su pastaraisiais 
jiems buvo sunkiau, nes žmoaeliai 
juos kavojo žemėn ir sulaukę nak* 
lies. maldavo namuose. Būdavo vie- 
ni vaktuodavo lauke, o kiti mala. 
Pasitaikydavo, kad kaimynai vokie- 
čiai apie tai sužinodavo, tai tuoj vy- 
riausybei prinešdavo, nes mat vokie 
lis už vokieti- \ ieną sykį rado žmo- 
gų prie girnų bemalant ir nušovė. 

Kaip minėjau, buvom palikti ant 
vienos karvės, vienok reikėd'avo pri 
>tatyti svarą sviesto į savaitę- Reik- 
davo duoti paskirtą skaičių kiauši- 
nių, o jei višta tiek nepadėdavo, tai 
reidavo mokėti už vieną kiaušinį 
25 kapeikas pabaudos* Vilnas arba 
kitokius drapanus bei avalines "tint 
davo. Lf lodavo tik vieną kiaulę pa- 
sipjaut Į metus ir tai taukus ir kum- 
pius reikdavo atiduoti- Bet kur čion 
žmogus išskaitliuosi viską. 

()gi tų plėšikų vcl gaujos užpul- 
dinėja namus ir kas liko neatimta 
per vokiečius, tai jif* užgriebė. Bet 
laikui bėgant Lietuva susitvarkys 
ir atsistojant tvirtų pamatų, tuomet 

išnyks skriaudikai, sužibės lai- 
mė 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
AUGS TOJ I PĄNEM U\£. 

Cia O" sausio dieny iškilmingai ta- 

po palaidota a. a. Elzbieta Buzikė. > 

Velionė atsižymėjo nepaprastu vei" 
klumu ir pasišventimu Bažnyčios 
ir Tėvynės labui darbuotis. Nežiū- 
rint nebejauno savo amžiaus (nes 
turėjo apie 50 metu) ji prigulėjo 
prie daugelio krikščioniškųjų drau 

gijų, būtent: prie šv. K'azimiero 
Draugijos (amžinas narys), Pane- 
munės Tretininkų Draugijos buvo 

pirmininkė, "Panemunės Žiburio 
Švietimo Draugijos'', "Darbininkų", 
''Krikščionių Demokratų", "Gyvojo 
Rožančiaus ir'Amžinojo". Nuola- 
tos dalyvaudavo visuose tų Draugi- 
j iį susirinkimuose. Nežiūrint mok* 
slo stokos, bet turėdama sveiką pro- 
tą ir gilų tikėjimą teisingai suprato 
gyvenimo reikalus ir visomis jie- 
gomis rėmė "Krikščionių Demokra 
tų Partiją" ir kiek mokėdama agi- 
tavo jos naudai. Nuolankiausiai tar- 
naudavo ligoniams ir sveikiesiems. 
Kas savaitę pėsčia keliaudavo Kau- 
nan ir parnešdavo katalikiškų lai- 
kraščių. Neveltui panemunietės mei 

gaitės faip puikiai išpuošė bažnyčią, 
jos grabą ir su degančiomis žvakė- 
mis klu|>ojo per šv. Mišias, kad 
atidavus paskutinę dėkingumo pa- 
garbą tai, kuri del jų nuolatos tar- 
navo. Nors velionė prašė jos nelai-/ 
dot su iškilme, nesakytų jai mira4 
pamokslų, bet draugijoms prašant 
gerb. dėkonas Justinas Staugaitis 
pasakė ant jos kapo griaudingą pa- 
mokslą, nupiešdamas prakilnią ve* 
lionės dvasią. Tegu tat neišeina iš 
musų atminties tos krikščioniškos 
veikėjos darbai ir paragina mumis 
juos sekti. 

Negalima dar nepaminėti, kad 
siaučiant Panemunės apielinkėje dė 
mėtajai šiltinei apsirgo velionės 
brolis, Juozas Buzas ir jo žinom ir 
abudu pasimirė, kuriuos lankydama 
a. a. Elzbieta ir pati užsikrėtė tąja 
liga ir susirgo. Tą i/ačią dieną 7 sau 

sio, kada mirė Elzbieta mirė ir jos 
antrasis brolis, gyvenąs- toje pat pa- 
rapijoj tik kitame kaime. 
} Stsclę. 

KRĄŽIAI. 

Kražių valsčiaus ūkininkai ir ki- 
ti darbo žmonės, kaip ir visur 
nekantriai laukė ir nuoširdžiai 
sutiko savo kariuomenę, kuri pa- 
galiau Įžengė jų pastogėn gruo- 
džio 12 d. Išvydę gausingą ir 

I gerai a-pginkkvotą ir aprėdytą lie- 

tuvių kariuomenę, liaudies vai- 
dentuvei nepriklausomos tėvynės 
vaizdas stojosi realėj formoj— 
"Susitėrė Lietuva" — skambėjo 
šiaudinė pastogėj. — "Dabar bus 
Lietuva"' — p-ra'bilo skepti 
žemaitis. Čia irgi ūkininkas \ 

tie:is trokšta pastovios valstybi- 
nio pobūdžio tvarkos ir r?maus 

budo pozitinių gyvenimo refor- 
mų. Sveikos liaudies instinktą 
ir čia griežtai skiriasi ir ueata- 

tinką fantazinėj mušu dvarponių 
psichikai. 

VOKIEČIAMS UŽIMANT 

LIETUVĄ. 

Iškilo iJklisis pasaulio karas, 
karas natrtingasitf Lietuvai, nes 

tuomi laiku pasinaudojusi ji ta- 

po nepriklausoma. I »et kol atė- 

jo ta laiminga valanda. Lietuvai 

reikėjo daug, daug uukentetii Yra, 
žinotra. kad, jeigu kas nori ką 
apdovanoti, pirmiau stropiai iš- 
tiria. Taip, rodos, ir Lietuvai Die- 
vas dateMo j vairių sunkenyibiij. 
kad tuomi išmėginus savo vai- 
kui. 

Rodos j n. u buvo gana rusų jun 
go. F'e r ištisą šimtmeti Lietuva 
jai tarnavo ir jau nekurie jos 
vaikai priprato prie to jungo >r 

net no*ėjo, kad jis pasiliktu. 

Į V okiečiams užėmus Lietuvą, dau- 

gelis laukė ruso pareinant it sau- 

les užtekančios, bet ta saulę 
I daugiau jau nebepasirodė, no r* 

jiigai rytai Lietuvos apsiniaukę 
buvo ir yra. 

liet. kaip minėjau, Lietuvai jaiu 
pradžioje karo buvo lemta pa- 
tekti j vokiečių rankas. Tas pa- 
teikimas. perėjimas kariškų jie- 
gij per Lietuvą, ;r bu o sunkiau- 
sias laikas Lietuvai. — Dėlto ir 
sumaniau 'bent kelis žodžius pa- 

pasakoti apie tu laiku nuotikius 
?avo vientaučiams lietuviams 

Amerikoje. Savo visas žinias iš- 
i'.ah -iu : keletą prnktij, kad nc- 

bulu labai nuobodu klausyti ir 

Į kaityti. f} 

J 
I. Karas. 

Dar liko ilgokas laikas iki va- 

J saros atostogų galo. Nors, abel- 
nai, moksleiviams nepailgsta va- 

saros atostogų bet man jau bu- 
vo gan jgrisę. Pirmiausia dėlto, 
kad aš labai mėgau mokslą ir nuo 

jo atsiskirti buvo labai nemajo* 
nu. Antra, kadangi mokinausi 
Pa'angos miestelyj, tai labai bu- 
vau (pamylėjęs jj ir nenorėjau 
nuo jo atsiskirti. Trečia, kaip ir 
kiekvienam jaunam netiko man 

diduti vasaros sunkus darbas, 
ypatingai piauti šienas. Mat, 
tai buvo tik pirmas metas, tad 
kol išmokant prisiėjo daug vargti. 
Štai čia žiūrėk dalgis išklibo, čia 
staigiai pastuksėjus dalgį, jis j 
kęsą įlindo ir kol beištrauksi, tai 
daug prisieina vargti. Ypatin-l 
gai vengiau briedgauryniy, nes 
te n buvo man peilis po kaklu. 

i.et šiemet man teko biskį ma- 

lonesni;, darbo. Mat Grafas Plio- 

tcris ir ūkininkai po ilgu ginčų 
ybitvo priversti persidalyti bend- 
ras ganyklas puriau. Tani bu- 

J vo paskirtas matininkas, kuris ir 
dirbo visą vasarų iyi4 mefn. Ka- 
dangi prie matininko reikalinga 
buvo tarnautojų, o tokius s;un- 

dė ir dar mokėjo gerąmokesnj 
(porublį dienai), tat ir aš drauge 
clarbavaiusi. 

Besidarbuodamas susipažinau 
su pačiais matininkais; jų bu- 
vo trys: viršininkas-lietuvis B. 
ir du pagelbininkai: vienas — 

latvis, kitas — rusas. 

Mums besidarbuojant, aš pa- 
tėmijau, kad niusų ponai kalba 
busianti karą. Kitą dieną net 
vienas iš mai/esniųjų matininkų, 
latvis, gavo laišką iš Kauno, ku- 
riame buvo "pažymėta, kad Kaune 
rengiasi prie karo. Parėjęs na- 

mon. pasakojau apie tai savo 

namiškiams, bet man netikė- 
jo ir net neatki npė atydos. AŠ 
irgi, nedaug ką įpaišydamas nu- 

i-ejaiiv gulti ant debilų į<Įaržinę. 
;Kadangi buvau labai pavargo, 
tad greit ir užmigau saldžiu mie 

gu. 
Palbudiiio mane manu brolio 

'balsas. "Petri, Petri, kelk!" — 

"Kas yra? klausiu. — "Karas 
jau, karas". — "Iškur jųs žino- 
te?" — vėl klausiu. — "Buvo 

atėjus desėtninkas, atnešė apskel- 
bimus, kuriuose jau skelbia ka/ą 
Rusijos su \ okietija". 

Aš tuojaus pašokau apsirė- 
džiau ir parbėgau namon, Žiu- 
riu. — ištiknij 11 prilipyta prie 
mušu durų du apskelbimu, rau- 

donas ir mėlynas. Raudonas 
skelbia karo stovi, o mėlynasis— 
mobilizaciją. 

Kadangi nei vienas iš mušu 

n tebuvome nieko girdėju apie ka 
rą ir vien manėme, kad karas— 
tai didžiausia baisenybė, tai iš- 
girdus tą net (plaukai ant gal- 
ios stojosi. Jau tą dieną nieko J 
įieks nedirbo, bet \ien mąstė,1 

^ 

kad diena po dienus prisieis vi- 
Uiems mirti. Tad ilgai nelaukęs 
| pasivaipiau ir išėjau į miesteli. 
'Mat, sulig skelbimais turėjo 
šiandien 'bu t i patikrinimas visų 
atsargos kareiviu, šaukiamu j ar- 

miją. Čia maniau ką nors dau- 
giau uigirsti. 

( Bus daugiau) 

TELŠIAI 
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Išvijus bermontninkus, vėl vis 
kas ramu. Tvarkome kiek ga- 
lint savo nukentėjusią šąli. 

Mokame skubotai naujokus 
pripildymui penkto pulko veikian- 
čios armi jos. Telšiuose ir Plungėje 
apsistojo V. pulkas. Telšiuose kol- 
kas tėra vos vienas batalijomis. 

Kareiviai labai pradėjo sirgti 
r net mirti. Paskutinėse dieno- 
je palaidota apie dvidešimts pen- 

kis (25) kareivius. Serga ispa- 
niška liga (.?). Priežiūra ligo- 
ninių labai bloga. Ligoninių ka- 
reiviai labai bijo, kaip ugnies. 
Ligoninės prikimštos kareiviais- 

iigoniais (paskutiniu laiku csa 
80 ligoninių). 

Pradėta varyt darbas. Stei- 
giamojo Seimo. Kun. Krupavi- 
čius atvažiavo į Telšius ir laiko 
paskaitas ir mitingus. Savo keis- 
toka išvaizda stebina žemaičius. 

Žemaičiai-sodieėiai ūkininkai, 
pradeda išlengvo atsigauti po 
sunkaus karo. Jau daugelis turi 
vidutini skaičių gyvulių ir mait- 
nasties. 

Telšių gimnazija gyvuoja da- 
bar gana gerai. Joje mokinasi 
apie 180 mokinių. Visi su ne- 
kantrumu laukia tos dienos, ka* 
da galės stot j darba valstvbės 1 

naudai. Kol kas tėra \T kl. 
Amerikoniškas auksinas, kaip 

girdėti prekiuojęs Žemaitijoje 40 
markių (Ost-mark.) p. S. 



Kazys Banaitis. 

IDatlė ir ©aiUtunkat. 
ŠIŲ DIENŲ KAUNO 

KONCERTAI. 

Kai sudedi palyginti dabarti- 
nės mustj laikinosios sostinės Kon- 

certus sju lietuvių koncertais, kel 
tais Kaune prieš karą — prieini 
gan nemalonios išvados: ji; yra 
dabar menkesni, smulkesni, neg 
anais laikais. Rusų priespaudos 
metu Kaune turėdavome progos 
pasiklausyti (pralavinitj, gausingų 
lietuviu chorų; tuomet Kaune bu 
vo net kefetas nuolatinių lietu- 

vių chorų, — šiandien jų nė 

vieno neturim. j 
Dabar nors kaune ir dažnai ke- 

liami koncertai, bet stambesnių, 
masinių koncertuojančių grupių 
(choro, orkestro, juose nematyti; 
juose tedalyvauja tik siaurutis 
keleto solistų-čių — ratelis. To- 

kie smulkučiai koncertai, žino- 

ma, veikiai atsibosta, Įgrysta, — 

juoba kad jie rengiami dažniau- 
siai be tikro atsidėjimo, be rei- 
kiamo įsigilinimo į koncertų svar- 

bą, be kilnaus noro kelti muziką 
— tą Dievo meną. 

Dabartiniai Kaune koncertai 

( 
atrodo paskubos darbas; juos ke-j 

Iia — vien tik kad keltu. Ju»se 
'man matyt daugiau g e š e f t o, 

negu tikrojo meno pažymių juo 
!sc retai teužtinki to kilnaus be- 

tarpio širdingumo, tos šventosios 
kurybų ugnelės, kuri pagauiia 
•žmogaus sielą, skaidrina ją, nu 

nega j slaptingąjį ilgesio pasaulį. 
Tų koncertėlių programai dau- 

giausia pasižymi nepaprastu vie- 
nodumu : dainuoja kartoja vis 
tuos pačius, jau gerokai nualin- 
tus, nuvalkiotus dalykus. O 

reiktų, kaip tik, atminti, kati į vai 

rus, sumanus ir tvarkus progra- 
mos sustatymas yra būtina kon- 
certo įdomumo ir pasisekimo są- 

lyga. 

Sudėjus dabartinius koncertus 
.su senaisiais, krinta j akį ir tai, 
kad juose kur kas menkiau, silp- 
niau atspindi mūsų .ž m o n i u 

k u r y b a. Seniam gėrėdavomės, 
guosdavomės mūsų tautos 

d a i n o m i s didžiųjų chorų 
dainuojamomis. Šiandien nepri- 
klausomosios Lietuvos laikinoji 
sostinė nebeklauso, nęfoegirdi am 

žius dainuotų, ugdytu tautos dai- 

nų, nebeturi nė vieno choro, kurs 

jas dainuotų!... 

punki apgarsinimai viename 
PARDUODAME geriausias Ukes su geriausia žeme. Mažas ir dide- 

lias su budinkais su sodnais ir su gyvuliais, mašinomis tarpe lietuvių 
ūkininku DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU KOLONIJOJ AMERIKOJE, apie- 
linfrėje miesto Scottville. Michigan. 

PA "IDUODAME 
Parduodame valgomus nroduktus geriausius, šviežius Kiaušinius, 

Sviestą, Lietuviukus Surlua, V'Krą Medųt Daržoves, Grudus šieną ir 
Gyvulius, 

PARDUODAME 
Parduodame vaisingus medelius gatavus ir Jčlepytus, ir diegus vi- 

sokių uogų. Gražius pavasario medelius ir visokiu gražiausių žydinčių 
krūmų ii rožių. 

V AKACIJAS 
Priimame iš miestų Lietuvius Vyrus ir Moteris ant Vakacijų, kurio 

norite savo vakacijas- dyklaikius, linksmai praleist i tarpe Lietuviu 
Ūkininkų palei ežerus ir gražius upelius, — ltreipMitės į mus, o mos 

jums vietą pragyvenimui pajieškosime. 

UŽSIRAŠYKITE 
Užsirašykite mūsų leidžiamu Lie'uvlų Kalboje Ūkišku Bep.r\yvišką 

Iliustruotu žurnalą; kuris išes kas dvi savąiti kairtą. Kuriame sasite 
geriausių pamokinimų ir patarimų, kiekvienam lietuviui ukininkui ir 
mieste gyvenantiems lietuviams vyrams ir moterims ir jaunuomenei 
visokių pasiskaitymų, pasimokinimų visokiuose gyvenimo reikaluose 
iško turėsite neapsakomi} naudą ir daug iinksruumų ir žinojimų apie 
daug dalykų, ko lig šiol nežinojote. Kaina metama $1.50. Pusei metų 
$1.00. Užrubežiuoae $2.50 metama. Kiekvienas užsisakykite ir užrašy- 
kite savo giminėms j Liekną už ką, jie jums bus labai dėkingi. 

SKAITYKITE ateinančio. subatog ''LIETUVĄ" rasite didelj pa- 
aiškiuantj apskelbimą. Su visokiais reikalais kreipkitės musų Lietuvių 
Ūkininkų Draugijos Administratorių — Antaną Kiedj Adresuokite. 

LIETUVIU ŪKININKŲ DRAUGIJA 
R0BIN30N BUILDING SCOTTVILLE, MICHIGAN. 

Šiuomį pranešame, kad lietuvių korporacija, 
Baitic Consultation Bureau, nuo Panedčlio, Kovo- 
March 1 dienos, š. m. Pelkele savo ofisus į pastovią 
vietą: 35 So..Dearborn Street, (kampas Dearborn ir 
Monroe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip 
ir pirmiau atlieka sekančius reikalus: 

Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus 
siuntinius su drabužiais. 

Siunčia pinig'is Lietuvon ir kitur pagal dienoj 
kursą, greitai ir saugiai; 

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parū- 
pina laivakortes, paspottus ir tt. 

Veda turto ir žemes re• aklus; 
Konsultacija dykai. 
Ofisas atdari mo 9 vai. ryti iki 6 vai. vakare. 
Nedeliomis nuo 10 va*, ryto iki 2 vai. po piet. 

Baitic Consultation 

Bureau 
35 S. Dearborn Street 

ROOM 206, CHiCAGO, 1LL. 

(Įsa iki rakite adresą, gal bus reikalingas). 

lierods sektus tat aiškinti la- 

tynu priežodžiu: "Intcr arma si- 
lent mūsas" (ginklams žvangant 
tyli mūzos), bet jis -vargiai oia 

t^pritai komas, nes musų miuzos, 

kaip tik, ne tyli, bet skardenasi 
gan dažnai, tik, deja, netaip, kaip 
reiktu. 

l Del šio mūsų dabartinių ir 

senesniųjų koncertų lyginimo, tū- 
las gali pasakyti, jog tai atme- 
nant seną pasakėlę: kas seniau 
buvo — tai gera, kas dabar yra— 
tai bloga. Todėl, kad tie saky- 
mai neatrodytų be pagrindo, im- 
sim keletą pavyzdžių, kurie nu- 

šviestų koncertų silpnąsias puses. 
Pirmiausia "Dainos ir baleto 

vakaras" š. m. liepos 18 d. 'L. 
sai vakaras tuo pažymėtinas, kad 

visą koncertinę vakaro dali su- 

mano atlikti viena gert). Nez^i- 
'bitauskaitė Galaunienė. Iš tokio 

pasikėsinimo, žinoma, ne kas te- 

išėjo: artistė galop nuilso ir ne- 

galėjo tinkamai atlikti progra- 
mo. Vakaro įspūdis liko nu'blan 
kęs. Net žymiausieji pasauyj 
solistai vengia koncertuoti vie- 

nų vieni ir dažniausiai ima s-iv sa- 

vimi keletą kitų artistų del įvai- 
rumo. Tai ką gi jau bekal- 
bėsiu! apie jaunus bepradodan- 
čius arčistus-es? J>e to dar. p. 
X. (i. tame koncerte kartais dai- 
navo per aukštas savo balsui j 
partijas, kak irgi gadino įspūdį. ! 

Toliau eina plačiai skardenti 
reklamuoti tautu koncertai ruig- 
įpjučio 17, 19 11* 23 d. Tie kon- 
certai afišose tituluojami "Tė- 

vynei palaikyti ", tik tiek ir pa- 
rodė. kad jei mes reklamos sri- 

l 
ty kiek ir nusimanom, tai užtat 
rimtu iškilmių koncertu kelti vi- 
sai nemokam. Pirmame "Tėvy- 
nei palaikyti" koncerte solistės 
padainavo po kelias daineles, kuu 
rios mažne k i e k v i e u a m e 

musų koncerte dainuojamos ir 
kurios savo turiniu ir dvasia vi- 
siškai netinka iškilmingiems, pat- 

rijotiniems koncertams.. Kiek įdo- 
niiau išėjo griežimas. Bet, aps- 
kritai imant tai !buvo nevykęs, 
be jokio skonio, bc upo, be tu- 

rinio koncertas. Antras Koncer- 
tas visiškai neįvyko, nes publi- 
ka, (pamačiusi, kaiip "uoliai" mū- 

sų artistai-čs "palaikė" Tėvynę 
pirmajame koncerte 'šiuo kart 

bevelijo namie 'būdama "laikyti" 
tėvynę. Trečiasis koncertas įvy- 
ko, bet buvo panašus į pirmąjį. 

Negalima tylomis praeiti ir 

pro A. Y3ia1.no surengtus atvi- 

roj estradoj miesto sode "Liattv- 
dies dainų koncertus" (rugsėjo 
m. 13 i r 14 d.). Dainavo laikinai 

sudarytas choras ir solo patsai 
Vaičiūnas. Šiame koncerte vis- 
kas išėjo atvirkščiai, negu kad 
reklamuota. Skelbta "liaudies1 

dainų koncertas", o dainuota dau- 

giausiai arba skolintos, darkytos 
dainos ("Tegul giria", Eina gar- 
sas" ir k.) arba kompozitorių ori- 

ginalės. 
Skelbia, kad gerai išlavintas 

choras, o kai sudainavo, tai pa- 
sirodė menkai tepramiklintas; 
tenorai be pasigailėjimo šaukė, 
slopindami ir be to silpnus mote- 

riškuosius balsus. Dar labiau 
gadino įspūdį blogas, betvarkis 
okestras; jam (pritariant sode ua- 

rėsi vargiai beiįgtveriamas triukš- 

mas-Jplerpimas. YpAč blogai bu- 
vo atlikti himnai "Lietuviai esa- 

me mes įgimę" ir "Jau slavai 
sukilo". Dainos be orkestro ge- 
riau išėjo. Vaičiūnas solistas 
dainininkas teikė kur kas jaukes- 
nio įspūdžio, negu chorvedys: jo 
balsas gražus, tik neišlavintas, 
ir, jei Yaiė., davęs chorams ra- 

mybės, rimtai imtųsi savo balsą 
mankštinti, tai ateityj gali bu t i 
ir pasidžiaugtume jo koncertais. 
Bet tuo tarpu tai Vaičiunui be 
kitko trūksta dar ir dailės skonio 
ir saiko jausmo. Jis kartais ne- 

beatskiria, kas leistina dainuot 
rimtame konceitc ir kas simi' 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DUUU. LENTŲ, REMŲ IR STOGAMS POP1ERIO 

Specialiai: Malev.i malevojimui stubij iš vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO. 1LL. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja H verte, ir Laisvė# Bondsus pilna pinigiao verte. " 

Ątnošklt* arba atsilakite i j q SACKHEIM & CO Atdara kasdien nuo 0—6 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKE15 AVEN^E, lr Subatorais 9—9 tarp Pauina ir Wood 

Siunčiant Pinigus 

SIŲSKIME VISUS, 
NES DIDESNĘ PUSĘ SIUNČIAMŲ PINIGŲ 

PASILIEKA ŽYDAI. 

500 /. AUKSINŲ .. $7.5p 
1000 .. AUKSINŲ .. $14.50 

3000 .. AUKSINŲ $42 50 

5000 AUKSINŲ __ $70.50 
io,ooj AUKSINŲ .. $140.00 

20,090 .. AUKSINŲ .. $280.00 

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

P. Mikolainis 
1304 SUTTER AVE. BROOKLYN N. Y. 

Jėj. Pu v., koncerte rūgs, 13 d. 
jis padainavo patrijotinio turinio 
dainą. Publika buvo p.-tenkinta 
ir -garsiai plojo; Vaičiūnas, ilgai 
negalvojęs,bisui užtraukia kvai- 
lus kupletus ir magaryčioms dar 
pradėjo tupčiodamas veršiu 
bliaut (po patriotinės dainos...), 
(latvės vaikams, žinoma, patiko, 
bet išlavintų Skonį skaudžiai įžei- 
dė. Ir ką gi svetimieji turi ma- 

nyt apie tokius mūsų koncertus, 
kur vietoj iškilmių mūsų žmonių 
girdėt tiktai "tipruka, pruka mėėė, 
tpruka tpruka mėėė" ir t.t.! 
l'anašus knrijozas atsitiko ir 

"Nuotrupų 'vakarui", įvykusiam 
Tilmano teatre. Čia p. Vaič- 
kienej padainavu: kilnų kurinį į 
"Ave Maria", į scena išėjo kai 
koks svečios šalies subjektas, mar 

Igu klouno kostiumu, n, visaip 
vaipydamos, kraipydamos kojas 
kratydamas, pradėjo tokias ''ko- 

medijas varinėti" ir "šposus krės- 
ti", jog net akyse marga pasiro- 
dė. Suprantama, kad vargšės 
"Ave Maria" įspūdis, del tokio 
kontrasto din'go, kaip nebuvęs. 
Tokios staiigios pakaitos gali but 
reikalingos negut kokiems psi- 
choneurologiniams eksperimen- 
tams, bet koncerte, ypač po "Ave 
Maria", ne vieta tokioms kvaily- 
bėms. 

Nekaip tame koncerte pasirodė 
ir p. Žadeika su savo kompozici- 
jomis: jo kūrinėliuose daug tuš- 
čiu pasažų, bet mada dailės; jo 
muzika nėra sielos kalba; ji gal 
tiktu įpiijgtams lavinti, bet ne sie- 
lai kelti. Teigu Žadeika jaučia- 
si esąs pianistas, galis skambint 
solo, tai tegul imtųsi verčiau 

kitų kompozitorių pavyzdingus 
dalykus skambinti, neg nevyku- 
siais savaisiais publiką vaišinti. 

Iš šių kelių pavyzdžių berods 

pakankamai aišku, jog dauguma 
buvusių Kauno koncetrų dailės 

žvilgsniu gana žemai stovi. Kai 

(kuriems jų net ir koncerto var- 

j das netinka. 

Ir tik nepersenai buvusį'Miesto 
Teatre "Didelį Koncertą", gali- 
ma laikyti vykusiai./ Šis koncer- 
tas tai laiminga išimtis tarp dau- 

gelio mažos vertės kauniškių koir 
certų. Čia 'buvo pateiktas ir pro- 
gramas Įvairus ir ir turiningas ir 
atliktas patenkinamai. Tik tauu 

tinio elemento gal per maža ja*- 
me tebuvo. Malonaus įspūdžio 
darė Xezalbitauskaitės Galaunie- 
nės dainavimas. Gaila tik, kad 
įžodžius perdaug neaiškiai taria 
ir tebesilaiko Įpročio dainuoti tai, 
kas ne jos balsui rašyta.' Muzi- 

kalingai griežė violončelininkas. 
LeškeviČiui truko kiek upo. Dir- 
venskaitė kompozitorė, paliko 
geresnio įspūdžio, negu pianis- 
tė. Jos komponuotose dainose 

(jaust upo, muzikos pobūdis ata- 

j tinka žodžių turiniui: tik akotn- 
iponimentai nenaturingai išpusti, 
per daug atiduodama vietos ne- 

reikalingiems pasažams bei pirš- 
tų lankstymui. Skambinimas so- 

lo — ypač List'o paližo slipno- 
ko įspūdžio. Dirvenskaitės skam- 
'binimui labai truksta jiegos ir 

energijos. 
Beje, šiame koncerte instru- 

mentų solininkams galėjo daug 
pakenkt ir nežmoniškai įalta sa- 

lė, — sustingu, iais pirštais negi 
galima tinkamai koncertuoti! 

Tečiau, ncfžiiunrint tų visų smul 
k i ų trukumų, vis dėlto buvo vie* 
nas geresnių, turtingesnių kon- 

certų, kuriuose man teko buti, 
gyvenant keturis šiuos mėnesius 
Kaune. 

Bet vien solininkų koncertais 
negalima tenkintis. Reikia, pa- 
galiau i r c h o r o m u su 1 a i- 

k;i n ąj j a i s o s ti i 11 eįi. Kultu- 
r i n/gos \ ilstybės sostinės ir... nė 
vieno nuolatinio chorelio koncer- 
tams! Sostinė be choro gali būti 
pakenčiama ir įsivaizduojama ka- 
me nors Kiniečiu žemėj, bet tik 
ne maršų mielajam Baltijos pa- 
jūry, ne kilmingiausiujų dailiu 
šaly —'Lietuvoj. 

("Veja".) 

Napoleonas, sako, 'būdamas 
moksleiviu gynė Napoleono var- 

dą. ir niekino Tacitą, kad jis ap- 
rašinėjo to Romos imperatoriaus 
žiaurumus. 

TIESIAI 

HAMBURGĄ 
CUNARD LINE 

Pv^IEJU ŠRIUBU LAIVAS 

Saxonia iial.-April 3-čią 
CAI3IN MOKESTIS $150. TREČIA KL. $100. 

Karės mokesniu $5.00 

Dėl platesnių informacijų klauskite 

THE CUNARD STEAM SHIP CO. LIMITED 
arba vietinių agentų 

PIRKIME BONUS!! 

14 Mulu Sukaktuves Seniausio 
Lietuviško Banko Clticagoje. 

Pradžioje šių metų sukako 14 metų nuo uždėjimo 
seniausio šiandieną gyvuojančio lietuviško banko Chi- 

cagoje — kuris per tuos ilgus metus, neatsižvelgiant 
ant įvairių krizių, pasirodė lietuvių finansiniu Gibral- 
taru. 

Ši finansinė įstaiga yra tai gerai žinomas Jono 
Bagdžiuno Bankas, uždėtas iyo6 metuose. 

Kad p. Jonas Bagdžiunas buvo pilnai patyręs fi- 
nansuose, gerai suprato bankinius reikalus ir mokėjo 
kaip investuoti žmonių sudėtus pinigus ir juos pilnai 
apsaugoti, liudija faktas, kad jo įstaiga pergyveno 
sunkiausius laikus, įvairius finansinius krizius ir šian- 
dieną pasekmingai tebegyvuoja ir auga. 

Kada 1907 metuose, užėjus finansiniui kriziui, 
daugelis bankų mokėjo čekiais delei stokos pinigų. 
JonoiJagdžiuno Bankas mokėjo pinigais, nes permaty- 
ta prisiartinanti finansinė audra ir pagaminta nžtek^;- 
nai pinigų. 

Kada 1916 metuose, užėjo Gūcagoje bankinė au- 

dra ir vienas bankas po kitam virto kaip grybai prieš 
dalgj Jonas Bagdžiunas pareikalavo valstijos prokuro- 
ro Maclay Hovne idant jo b?nkas butų peržiūrėtas 
ir tikras stovis viešai pra* -2Št?as. Sutinkant su tuom 

reikalavimu, prokuroras paskyrė patyrusį bankinį tyri- 
nėtoji}, kuris po savaitės laiko atsargaus kvotimo ir 
perk ratinė j imo ban»*o turto ir sekuracijų išdavė pilną 
raportą, kuriame pripažino, kad Jono Bagdžiuno Ban- 
kas yra geram ir stipriam padėjime. Negana to. Jonas 
Bagdžiunas sušaukė bu r j depozitorių iš kuriu tarpo 
likosi išrinkta^ komitetas perkratinėjimui banko tikro 
stovio. Minėtas komitetas, susidedantis iš 13 narių, 
savo raporte pilnai pripažino Jono Bagdžiuno Banką 
kaipo ištikimą ir stiprią finansine įsfaigą ir tarp kitko 
pasakė: "Pagal bankinio tyrinėtojo raportą ir musų 
locną patyrimą, žmonėms netik ką nereikia abejoti 
apie Jono Bagdžiuno Banką, bet kiekvienas gali be 
baimės pasidėti ten, savo pinigus, nes ir mes ten turi- 
me prisidėję". 

Buvo atsiradę ir užvydinčių asmenų kurie mėgi- 
no kenkti sparčiam ir pasekmingam augimui Jono 
Bagdžiuno Banko paleisdami Įvairius melagingus pas* 
kalus, bet fas nepadarė jokios jtakos, o jeigu kas ir 
abejojo, tai tas savo pinigus" gavo ant pareikalavimo, 
nes Jono Bagdžiuno Banko j e sudėti pinigai visados 
yra investuoti tokiose sekuracijose, kurias galima 

trumpame laike apversti j gryną pinigą. 
Jono Bagdžiuno Bankas patarnauja netik banki- 

niame skyriuje, bet ir įvairiuose kituose reikaluose, o 

ypatingai persiuntime pinigų Lietuvon, parupinime 
laivakorčių atvažiuojant ir išvažiuojant Lietuvon, iš- 
gavime pasportų, padaryme Įgaliojimų, išdirbime do-. 
kumentų perkant ir parduodant nuosavybes ir biznius. 
Per tuos 14 metų patarnauta tūkstančiams žmonių, ir 
galima drąsiai sakyti, kad nesiranda visoje Amerikoje 
miesto lietuvių apgyvento kuriame nesirast lietuvio, 
kuris nebūtų turėjęs reikalus su Jono Bagdžiuno Ban- 
ku. 

Jono Bagdžiuno Bankas yrti patarnavęs lietuviams 
taipgi ir jgyjime nuosavybių duodamas lengvas ir pri- 
einamas išlygas, o ypatingai \Yest Side apygardoje, 
kur likosi pastatyta su virš 50 moderniškų mūrinių na- 

mų ir visi šiandieną yra nuosavybe pilnai užsiganėdi- 
nusių lietuvių. 

Jonas Bugdžiunas netik ką pasekmingai valdė sa- 
vo batiką, bet dar padėjo suorganizuoti ir kitus bankus, 
o tarp jų ir l'niversal State liauką, kuriame šiandieną 
jis yra vienu iš didžiausių Šėrininkų ir direktoriumi. 

Laike Liberty llonų vajaus Suvenytų \ aisti j ų Federal Reserve Bankas paskyrė Jono Bagdžiuno llair 
ką oficiale įstaiga užsirašinėjimų bonų ir priėmimui 
už juos mokesčių. 

Prie mos progos p. Bagdžiunas nori ištarti visiems 
savo draugams ir kostumeriams širdingą ačių už prie- 
lankę ilgmetinę paramą, tikrindamas ir ant toliaus pil- 
ną tižganėdinitną visame. Turėdami reikalą kreipkitės 
asmeniškai arba laišku sekančiu antrašu: 

Jono Bagdžiuno Bankas 
(uždėtas 1906 metuose) 

2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL. 
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Vietines Žinios 

BRIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. P»onus galima užsi- 
rašyti Šiose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So. 
fcTalsted St. 

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

l'niversal State Bank, 3252 
So. Halstėd St. 

F. AI. Šatkauskas. Dolckšin 
krautuvėj, 3423 S/,- Halsted St. 

J. A. Martinkus 3324 So. rfa 1- 
9ted St. 

Peržinskio vyriškų drapanų 
krautuvėj'. 

"T,ietuvos" Dienraščio Admi- j 
ministracija, 3253 So. Morgan j 

Kurie nėra dar pilnai nžsimoke- ! 

ję Iv I.. Paskolos Bonų, ttai malo- j nfkitc užsimokėti Universal State 
Bank. Ten priimami likusieji u/si- 1 

mokėjimai. 

BRIGHTOM, PARK. 

Vyrai nepasidtiokim vaikams. | 
Mūsų kolonijoj kaip ir visur tė- : 

vynainiai lietuviai subruzdo pirkti j 
Lietuvos Laisvės Paskolos P>onus;j 
b£t yra labai nerangių žmonių, kir į 
rię visaip išstkalbinėja nuo pirkimo, i 
Kaip tankiai užrašinėtojams pasi-1 
taiko, kad užkalbinus, vieni labai j 
mielai priima, kiti issikatbinėja.! 
Bet yra ir tokių, kurie yra gatavi 
nėj už šluotos imti ir vyti pro du- 

ris; tod l apie pastaruosius nėra 
daug ko ir kalbėti, noriu imti pa- 
vyzdi tš gerųjų. Vienoj stuboje pa- 
kalbinus kad užsirašytu f.. L. P. 

Iloną, Vaikutis apie S metu ako: 
''Mama, ir aš pirksiu l.ictuvo: Iio- 
ną". (ierai sakau Vaikuti pr'ašyk s* 

v*o tėvelio, kari nupirktu dėl tam- 

stos tą garbės ženklelį. Vaikutis at- 

sakė, kad jis turįs savo bankclėje 
pinigu, kuriuos vis taupąs, nes nv 

ma žadėjus nupirkti Pianėlį (Pia- 
no). F.t. «akau, to Piano. jug ir 
Padere\vskis savo pianą net kirviu 
sukapojo išgirdęs, kad talkininkai 
atsisako rc.'.^i Lenkiją kuri nori 
užgriebti svetima, šalis. Vaikas net 

į augštą pašoko ir sako, "Jeigu#Pa- 
derevvskio sukapojo savo pianą, tai 
riš už savo piano pinigus nuperku 
Lietuvos l'oną, kuris irgi nemažiau 
ponui Padcrevvskiui pakenks, kaip 
ir talkininkų atsakymas". Paėmus 

knygutę raštou, klausiu kiek galės 
įmokėti. O jis — Bene aš koks var- 

guolis! imsiu ant išmokėjimo. Štai 
penkdešimtę ir duok man guzikėlį". 
Cii jo bankoje keletas žaliukiu dar 
paliko. — Jeigu dar sutaupysiu dau 
giau, tai pabaidoj ir kitą pcnkdešym 
tę užsirasvsiif. Tai padarė T., šert- 
vitis. 8 metu vaik'as, žinomo Brigh- 
;on parke barzdaskučio Šeiivirčio 
sunus. Vyrai ir Moterys! nepasi- 
duokime Vaikams, k*ad neturėtume 
paskui sarmatos, o ypatingai mušu 

biznieriai ir profesionalai. Subruski- 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jleško tonikot medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtu jam, bet taipgi, kad Jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos įaisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaas vartojant. 

evera's 
Esorka 

(pirmiau3 žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo ton'kas, 
rekomenduojamas s-ilpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos rnedikali&ka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apety^o lr paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink pleėkelę šitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75. ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose ap^lekose 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA 

Jmc visi ir pirkime kuodaugiausiai 
j Lietuvos Laisvės Paskolos Uonii, 
kad nesusilankhitnėm negeistinų pa, 
sėkmių, nes jau kaip girdėtis, tai 
i.ekurie susipratę Lietuviai, ypač 
Seimininkės pradeda tarp savęs kal- 
bėli. kad paklausus savo biznierių 
ar daug jip yra pirkę L. L. P. lio- 
nu. ar daug yra prisidėję prie Lie- 
tuvos Laisvės, ir jeigu katras ne- 

į.irės pasirodyti. paliks Lietuvos prie 
sas ir kaipo toki lietuviai nerems. 

Daugelis išsikalbinėja, važiuosi'} i 

Lietuvą, užtai čionai nepirksią. 
I'rolyti ar Sesute, labai apsirinkate 
tokia savo kalba, galite susilaukti 

daug i> to nemalonumų. Kad nepra- 
sižengti savo Tėvynei, pasistengkr 
me kiekvienas apsiginkluoti tais šar 
vais, Jionais. kurie išgainios visus 
priešus iš musų brangios Tėvynės n 

kur liktai gyvensime, visi mus pa- 
guodos ir visas pasaulis žinos, kad 
lietuviai yra kultūringa Tauta, išti- 
kima savo Tėvynei, nors toli nuo 

jos gyvena, lodei mes. l'righton 
Parkiečiai nepasitikime nei vienas 
nenusipirkę L. L. llonų. 

Nusipirkti galima j#as visus L. 
L. P. 1>. Komiteto Narius, o ypatin- 
gai pas F. Stci&iulis, 44.^ So. Fair- 
rield ave. Phone McKinley £948. 

Visados galima ar dijna, ar nak- 
ti, ryto ar vakare, užeikite ir nusi- 
pirkite kuodaugiausiai. 

IŠ "BIRUTĖS" DARBUOTĖS. 

"Birutėje" gyvenimas kunkivliu 
verda. >parčiai rengiamasi prie j 
sekančiojo vakaro. Bus lošiama 

"Čigonai" ir "Kaminkretis ir Ma- 

lūnininkas,'' du nvuzikališku vei- 
kalu viename vakare! 

Mėigstantjs tragedijas galės gė- 
rėtis "Čigonais," kurkios p. Šim- 
kus dapildė, perorkestravo dides- 
niam orkestrui, poroje svarbių ro- 

lių (perkeitė dainininkus ir 1.1. 

Mėgstantis linksmą lošimą ga- 
lės džiaugtis "Kaminkrėčiu." Or- 

kestrą sudarys nariai Ghicagos 
simfonijos. 

Vakaras jvyks C. S. P. S. sve- 

tainėje, 21 d. kovo, 
Birutiečiai susirūpinę muzikos 

vedėju ateinančiam sezonui, nes 

p. Šimkus -gegulės mėnesyj ja,u 
apleidžia Ameriką. 

Šiam sezonui "Birutei" da lieka 

įvykinti 3 didelius vakarus. Pas- 
kutinis iš tų, 2 d. gegužės, bus 
tai p. Šimkaus atsisveikinamasai 
su chicagiečiais koncertas... 

\'ienok birutiečiai visai nema- 

no likviduoti savo prakilnaus vei- 

kimo,—sako, "kad nors iš žemės 
iškasime, o vis gausime sau pri- 
tinkimą vedėją." "Birutės" valdy- 
boje paskutinėmis dienomis Įvy- 
ko mažos permainos: išstojo iš 

valdybos p. Uktveris, pirmininkas 
ir p. Yilkevičius, laikinas sekreto- 

A. Olszevvskio Kreditorių Atydon: 
Atėmimui iš trustee kūlio aptiekos namo ir A. Olszevvskio offi^o namo, A. Olszevvskio krediU 'iai 

susirašė ir sudėjo pas manės daug trust certifikatų. Taigi užbaigimui to reikalo šiuomi atidarau savo 
offisą visiems A. Olszevvskio Kreditoriams, kurie prie atėmimo nuo Trustee paminėtų namų nori prisi- 
dėtį, Pasiskubinki t susirašyti visi! 

Išlygos atėmimo iš Trustee ir pervedimo kreditoriams t namų, ir tam tikslui šutvei ,mo bendrovių 
tos pačios, kokios buvo prie sutvėrimo MIRGOS ir MILDOS bendrovių. Išlygos atėmimo tų n'amų iš 
Trustee yra visiems apskelbtos Chicago Title and Trust Co., Trustee. 

Ateidami užsirašyti atsineškite ir Trust Cer tifikatus. 
I "įsirašymui valandos nuo 10 iki \2 iš ryto ir nuo 5 iki 7:30 vai. vakare. 

J. J. Hertmanovvicz, Notaras 
3133 ĖMERALD AVEN'UE., CHICAGO, IU.. 

P. S. Išdirbu visokius dokumentus reikaluose Lietuvoje. 

PIRK PIRK PIRK 
LIETUVOS LAISVES BONĄ 

Jeigu tiktai norite, kad butų 

I I T T IIII A Laisva Nepriklausoma 
LI L I U V M Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

rius. Jų vieton darinkta net ketu- 
ri nauji .nariai: Adomas Macevi- 
čius, jaunasai Olševskis. p. Jau- 
čius ir p. Petraitis. Kas tuos vy- 
rus pažįsta, tai žino. kad jiems 
patekus valdybOn "Jlirutė" (la la- 
biau sustiprės. 

"l'irutčg'' pirmininku išrinktas 
p. P». Digris, arba kaip brillgepor- 
tiečiai meiliai jj vadina. — "Hi.U'- 
riukas." 

Reikia operatorių prie vaiku dra- 
bužiu. Taipgi prie išsiuvinėiimo rau 

komis, kurie galėtų d'arbą nešties j 
namus- , jj| 

Made\vell Garment Co. 
4817 W. Roosevflt Rd. Chicago. 

Inėjimas nuo 48-to Courto- 

I -ithuanian—American Information 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, (Paspor- 
tai, Legališki Dokui.ientai, ^orėign 

Exehange, Real Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
i'.114 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 489H. 

ANT PARDAVIMO. 
Prie 3646 Norma! Avenue, parsi- 

duoda 6 kambariais, mūrinis namas, 

yra gcsas ir toilėtas. Kaina $2.000. 

$400.00 Įmokėti. 
Pasiteirauk pas: 

J. A. liurkj. Real Easlate, 
736 \Y. 35th St., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Prie 3644 Normai Avenue, par- 

siduoda 6 kambariais medinis na- 

mas, yra gesas ir toilėtas. Kaina 

$1,600. $350.00 jmokėti. 
Pasiteirauk pas: 

J. A. P>urke, Real Pastate, 
736 W. 35th St., ''^cago, 111. 

PATOGUS IR TEISINGAS. 

Poni Mary Stiller iš Santa Ro-sa. 

Calif., sausio 31 d., rusu mums: 

"Trinerio Amerikoniškas Eliksira* 
Kartus Vynas mano vaistas, ku- 
ria aš tikrai gerbiu.-Aš kentėjau la- 
bai dideli galvos skaudėjimą ir ši- 
tas vaistas pagelbėjo mrne. Taipgi 
išgėrus jų einant gulti aš labai ge- 
r"ji tnėgojau, kiekvienas žino, kad 

miegas priduoda žmogui stiprumo 
daugiau negu kas kitas, ypač suau* 

gaišiam. Jeigu yra verta publikaci- 
jos, aš esu užganėdinta". Tikrai yra 
tik patogu ir teisingai supažindyti 
visus tuos. kurie kenčia nuo tam 

panašių ligų, su tikromis pasekmię- 
mis, Trinerio Amerikonišku Eliksi- 
ru Karčiu Vynu. Prašyk savo ap- 
tiekoriaus arba medikališko vertei-J 

gos šitų patikėtinu vaistų. Ir taipgi j 
mėgink Trinerio Angelica Kartų T o, 

niką, kurio nejoki.s vaistas viršVti, 
atbudavoiime veiklios gyvybės ir 

energijos, ncgvali. — Joseph Triner 

Companv, 1333—43 Su. Ashland 

Ave., Chicago. 111. 

Pajieškau savo brolių Juozapa, 
ir M ataušo Ciepliauskių. Paeina 
Kauno gub. Raseinių apskr. Vidu- 
klės valsčiaus Rimkiškių kaimo. Pir 
ma abudu gyveno St. Louis, 111. 
o dabar nežinau kur. Turiu labai 
svarbų reikalą, prašau jo paties at- 

sišaukti arba kas žinote pranešti 
šiuo adresu: 

Anton Cheipliauskis, 
14 Stone St., Detroit, Mich. 

Aš Motiejus Macijauskis, pajieš* 
kau savo tėvo, Ignaco Macijausko, 
paeina Kauno gub. Telšių pavieto. 
P! ungės parapijos, Vistu venų sodos 
Aštunti metai kaip Amerikoje. >atva 

•žiavo i Philadelphią, o dabar neži- 
nau kur. 'Mtldziu jo paties ar kas 
'kitas, tegul man praneš sekančiu 
adresu. 

Motiejus Macijauskis, 
1126 Mackulin St., 

St. Paul, Minn. 

i\ ieškau brolio Leono Juciaus, 
Paeina iš (iirvainių kaimo, Lauku- 
vos parap., Telšių apskr. Piriniaus 
gyveno Pennsylvani jos valstijoj- Da 
bar nežinau kur- Yra jam laiškas iš 

ietuvos nuo motinos. Ji nori suži- 
noti ar jis gyvas. Jis pats ar kas ji 
žiiio> malonėkite pranešti sekančiu 
antrašu: Charles Jucius, 32-1 So. 
Lime Str-, Cliicago, 111- 

PUIKI FARM A. 
Ant pardavimo arba mainymo 

ant nr.mų, labai gražioje vietoje, 
•irti didelio bulvaro, tik 10 mylių 
nuo Chicago.s miesto, 40 akerių ge- 
ros juodžemės, visa gerai išdirbta, 
stuobrių nėra. Malonėkite kreip* 
ties v.patiškai arb? telefonuoti pas. 

Paul T. l'aubly, 
J2<) \Y. i8th St., Cbicago, Ui. 

Tel. Canal 4/3o. 
Rakan 'ai ant pardavimo. 

Parsiduoda 6-šių kambarių 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. Nedėliomis visą dieną. 

L. S. 3215 So. YVallace St. 

Parsiduoda labai pigia: lietuviška 
duonkepvkta. Cierai išdirbtas biz- 
nis, vieta tarpe lietuvių ik kitų tau- 
tų. Kitas smulkmenas sužinosite ra 

šydami šiuo adresu: F. Bennertt, 
2080 Russell St.. Detroit, Mich. 

ANl PARDAVIMO. 
Parsiduoda plytų namas, keturiu me- 

tu senumo, prie Sacramento Ave., ne- 
toli nuo Archer Ave.. 60 pedu pločio iš 
fronto 3—C kamba ;u fletai i" krautuve 
dabar tuščia. Ge* vietas pieno krau- 
tuvei. Gazas ir elektrikos pečias Šilu- 
ma. Randos nešas $1,080.00 Kaina 
$10,5(10.00: Adam Marszevvski, Room 816 29 S. La Salle St. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda pigiai^ tik už $4.400 00, 

medinis namas, trjs metai kaip staty- tas ir extra lotas 100 pėdu ilgio ir 
30 pėdu pločio. Turi biųi parduotas 
i trumpą laika, savininkas išvažiuoja 
ant ūkės (farmu). Atsišaukite sekan- 
čiu antrašu: V. Z. 
4017 Brighton Plaee, Chicago. 111. 

Pranešu Visiem 
Kad Sali te Storaach Bltters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikr: 
Ir geriB'inią gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi 
oao neturint apetito, galvos skausmę 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salute- 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatėh 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, * 

bonkos $3.00, 4 bonkos, $6.25, 6 bon 
kos $7.50 Ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris ls Šaknų žievių žo 
lių sėklų ir žiedų, lr nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, t 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk monej 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus 1j 
užsakymą kiek reikalaunat tai prlslų 
Blme dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųsklt 
tikrą ir aiškų savo antrašą lr rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31st St.. Chicago. III 

LIETUVIŲ DOMAI: 

Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 

Tikriausias 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 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

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

Del pilnos informacijos 
kaslink šitos didžios ir retai 
pasirodančios progos, rašy- 
kite mums, o mes prisiusime 
jums knygytę, kuri parodys 
jums ukes vietą, gelžkelius, 
miestus ir vaisių užderejimą. 
.. Reikalinga agentų. 
Sanborn & Company, Sa- 
vininkai, Dept. L- Eagle, Ri- 
ver Wisconsin, arba 908 
Peoples Gas Bldg., Chica- 
go, III. 

INFLOENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasek- 
m i il giausia gydymui pagelba 

kurią gali gaut kožnoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 
čiu, pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Paoargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogų, galvos 
skausmo, tuoj reik jdėti biškj 
ANOLOS j nosj, patrinti kaktą, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se, šonuose, reikia tepti skau- 
dančią. dalj kuno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vieta 3222 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

Ptaone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYnYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 61-ma ir kam|>.Marsh(teld 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Tel. Melrose Pa: k 2397. 
DR. A. I. EPŠTEIN. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
101 Broadway, kampas Main St., 

Melrose Park, 111. 
KalVa Lietuviškai ir Rusiškai. 

Phonc Ca:ol 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

> CHICAGO. ILL. 

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 

I'auodėlio, Utarninko ir Ketvergo 
vakarais. 

Jono Bagdžiuno Bankoje, 
2334 S. OAKLEY AVE. 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

S' .ialioi gydo lir iančias, senas ir 
paslaptingas vyrQ ligas 

B259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

mgm 

Linimentas 
arba tam tikras tepalas privalo vi- 
suomet rasties namuose, idant at- 
sitikimuose, kur reikalaujama te- 
palas pavirSutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greitą 
ir pasekminza puleugvlnirau nuo 
ivairlu nesmagumu, Pasielgsite 
iSmintingai nusipirkdami 

Severa's 
Gothard Oil 

(Severos GothardiSko Aftojaui), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rhec- 
mutizmo, n,."ralgljos, persitempi- 
mo, tinime, p: lidintu gyliu, rau- 
menų ir sąnari sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30ct. ir 2 ct. taksu, arba 
60 ct. ir 3 ct. taksu. Pariduoda vi- 
sur aptlekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 

CEtmR-RAPIDS, 10 W A 

iJieškau Vladislovo Goro- 
deckio (Horodeckio) prieš 

i ketverius metus gyveno Mi 
jnneapilis, Minn., o dabar 
| nežinau kur. Turiu svarbių 
{žinių iš Lietuvos. Jis paei- 
jna iš Grigaičių, Šidlavos 
|par«, Raseinių apskr. Kas 
'apie jį žinote arba jis pats 
malones atsišaukti adresu: 
RAPOLAS GEČIUS, 3253 
S. Morgan St. Chicago, IU. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir G:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieng 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 262 

Pliones: Yards ] 55—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPA1TIS, R.Ph. 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGC 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM .324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 23-RD STREET, 
Telephone Yarrta 4031 

Phone R.mlevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UžSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavltt St. 
Telefouas Caual 6222 

Vai: 1 iLi 5 Ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St 

Telefonas McKlnley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aitrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elek..os f-rietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 

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

Telephone Lroyer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto ik! 9 vakare 
Nedildieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvSi 

Te!. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A. 
Michnievvich 
Baigusi Akušerijos ko» 
legiją; ilgai praktika 
vusi Pennsilvaaijos 
hospitalė**, Pasekmin 
gal patarnauja prit 
gimdymo. Duoda rod) 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant rntnj luby) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak. 

A. f-ETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRAT1S &4C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE -INSURANCE 

Eurorean Ameri&an Bureau 
Siunčia-Pinigus Parduoda Laivokorta* 

NOT ARlJtjŠAS 
3)49 So. Haljtcd Slrect/ Chicago: Illinois 

Telephone Boulevaro 611 

John Knchinskas 
LAWYER 

LiIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAOO. ILL. 
Tel«phone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomi8: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą. ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus DokumcV'R. Sutel*' 
kiu patarimus ir skolinu ?lul- 
gus ant Pirmų Mortgečlų, ujt 
lengvų sąlygų. » 
West Side ^'isas atdaras * ama- 

rais įuo 7 ihl 8 valar>i08. 
Viršum Metropolitan S^re Ban- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. • Tel. Canal 2552 
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