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Leido Vokietijai sukelti 
paskolą. 

Turkijos kabinetas rezignavo. 
Vokietija reikalauja iš Suomijos 32 

milijonų uždarine pageibą. 
LEIDO VOKIETIJAI SU- 

KELTI PASKOLĄ. 

Lonodonas, kovo 4 d. — Eve- 

nin^ Standard šiandien sako, kad 

talkininkų augščiausioji taryba 
* leido Vokietijai sukelti tarptau- 

tinę paskolą, nes pamatė, kad su- 

naikinta Vokietija hutų silpna ir 

pavojinga vieta Europoje. 

Paskola, pasak laikraščio, tu- 

rės pirmysty prieš visokius at- 

lyginimus, kurious Vokietija tu- 

rės užmokėti. 

TURKIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO. 

Konstantinopolis, kovo 3 d. 

(Pavėluota). — Akyvaizdoje pa- 
dėtis sunkumo, kabinetas šian- 
dien rezignavo. 

Sultonas preipėsi j Maršalą Iz- 
zet Paša prašydamas sudaryti 
nauja kabinetą. Izzet Paša yra 
turkų tautininkų vado, Mustafos 
Kerne! Pašos šalininku. ( pasky- 
rimą jo naujo kabineto vedėju 

VOKIETIJA REIKALAU- 
JA Iš SUOMIJOS 32 MI- 

LIJONU Už KARINĘ 
PAGELBĄ. 

Stockholm, kovo 4 d. —> Vo- 

kietija veda derybas su Suomija 
įkas del vokiečių suteiktos suo- 

miams karinės pagelbos prieš 
bolševikus jqi8 m. 

Vokiečių reikalavimai išneša 

50,000.000 markių už gen. Goltzo 
žiygi, 35,000.000 markių už vo- 

kiečių karini žvgj, 30,0a-),000 už 

ginklus ir šovinius ir 12,000,000 

markių už grabinį paimtą mušiu 
laiku. 

Nominaliai visa suma 127,000, 
000 markių bus apie $32,000,000. 

PORTUGALIJOJ DARBI- 
NINKU TARYBOS 

Madridas, kovo 3 d. — Prane- 
šimai nuo Portugalijos pasienio 
šiandien skelbia, kad Portugalijoj 
darbininkai apskelbė tarybų res- 

publiką. 
Pačto, telegrafo ir kiti darbi-1 

įlinkai prisidėjo prie sumaniusių 
streiką gelžkelių darbininku. 

Žinios, (pasiekusios čia per te- 

lefoną, nėra patvirtintos. 
Telegramoje iš Tuy. Ispanijoj, 

Portugalijos pasienyj, utarninke 
buvo pranešama apie gelžkelinin- 
kij streiką ant visų gezkelių Por- 
tugalijoje. Streikas prasidėjęs 
panfiitilyj. Pranešime buvo sako- 
ma, kad laukiama prisidėjimo vi- 

sų pačtos ir telegrafo dailininkų 
užjaučiančių gelžkelininkams, rei- 

kalaujantiems didesnių algų. 

BELGIJOS MOTERYS 
GALI BALSUOTI. 

Brukselle, kovo 4 d.—Atstovų 
įbutas vakar priėmė pirmą straip- 
snį projekto, leidžiančio bendruo- 
menės balsuoti visiems įpliliečiams 
įskaitant moteris. Už projektą 

[balsavo 120 prieš 37. 

žiūrima čia kaupo Į aiškią tauti- 
ninku pergalę sultono ir drau- 

ge su jo konservaviųjų vadų. 

Turkijos padėtis paskuti nitu 
laiku ingyja svarbo.- del įvairių 
priežasčių. Talkininkų augščiau- 
sioji taryba Londone baigia ra- 

šyti žadamąją taikos sutartį Tur- 

kijai, ačiu kiuriai turkai, nors no- 

minaliai liks Konstantinopolio; 
valdytojais, bete iš jų atimama 

per ištisus šimtmečius jų kontro- 

liuojami Dardaneliai su Bosforu 

^Jr jie netenka žemės turinčios 

apie keturis penkdalius gyvento- 
ja ! 

i 

Kad prisivertus Turkiją klaiu- 

syti ir užbėgus už akių armėnų 
žudinčtns, talkininkai nesenai pa- 
siunx; laivus, kurie nuleidę inka- 
ms Bosfore, atsuko kanuoles j 
parlamento trobas ir sifltono rū- 

mą. 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutas. 
(Nepermai nomas). 

Šiuomi Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bonų apreiškia tolimesni 
marštrutą surengtą sekančiose 

kolonijose: » 

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

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

Westville, 111., subatoj, kovo 6, 
7:30 vai. vak. 

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

Indiana Harbor, panedėiyj, ko- 
vo 8 d., 6 vai. vak. ir Cary, Ind. 

I** « 

9 va!, vak. 
East St. Louis, utarninke, ko- 

*0 0 d., 7:30 vai. vak. 
So. Omaha, Neb., seredoje, 

xovo ro d., 7:30 vai. vak. 
Grand Rapids, Mich., pėtny- 

čioje, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 
Augščiau nurodytos kolonijos 

turės progą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos I/Jisi- 
ją- 

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

Visas pastaingas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 
prakalbos TVYKTŲ. 

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

'Vardu Chicagos Distrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
13246 S. Halsted St., Chicago, 111. 
J Telephone: 
jDtover 70T. 
Drover 3514. 

IVards 6126. 

1 IŠ TOLIMOS INDIJOS. t 

Ivitis pavy/dis anglosaksų kulturos ir -gerovės skiepijimo Imi i j je. Ant paveikslo matosi 
kartuvės 'Kasur mieste (Lahorc distrikte, Pund'ŽL ), kur pereituose metuose buvo nužudyta 
šimtai indu, pasmerktų karės teismu mirtin už slivki..iiią prieš anglų vikfvią. Tą baisų reginį, tas 

žudomųjų agonijas galėjo tėmyti visi. nes tai buvo atliekama viešai! —• O juk laike visasvietinės 
karės buvo skelbiama, kad talkininkai — taigi ir Ang'ja'— kovoja už visuotiną laisvę, demokra- 
tizmą ir visų tautų apsisprendimo teisę Taipgi daug prikalbėta-prirašyta apie vokiečių, tur 

kų ir bolševikų žiaurumus ir žudynes, — bet ar reikia didesnio terorizmo, koki palaiko anglai 
Indijoje? — Šis pav. taipgi tilpo Kevv Yorko "Sun'' ir X. Y. Herald" — kaipo dalis propa 1 

gandinęs medžiagos Indijos Liuosybės Draugų. — 

MARY PICKFORD 
PERSISKYRĖ. 

Reno, Xel>., kovo 3 d. — Kru- 

:amii"jų paveikslų Rfvaigždė Mary 
Pickford vakar Mindene, maža- 
me miestelyje arti Carson City, 
javo perskiras nuo Oweno 
XI Mooreo pas.remtant vyro pa- 
lietimu jos. jos vyras buvo mies- 

:elyje, bet nesirodė teisme. Per- 
siskyrimo priežastimi, sako, bu- 
v'cs Douglas Fair'banks, kuris 

persiskyrė su savo pačia lapkri- 
tyj 1918 m. 

Mary Pickford turi savo nuo- 

savą paveikslų' kompaniją; jos 
partneriu yra Adolpli Znvkor, ku- 
ris tpag.nl sutarti turi kas metas 

lai užmokėti iš inplaukų mažiau- 
siai $[00,000. Pernai metais Mary 
Pickford mokesčių nuo inplaukų 
užmokėjo $200,000. 

STREIKUI IŠKILUS POR- 
TUGALIJOS MONARCHI- 

NINKAI GRIŠTA 
NAMON. 

Londonas, kovo 4 — Tele- 

grama iš Vigo, Ispanijoj, laik- 
raščiui Daily Mail, seredoj pra- 
neša, kad portugalai nionarchi- 
ninkai renkasi Ispanijos pasienyj 
ir keli jų sjapta perėjo Portufįa- 
/iijos sieną. 

Motorininkaį, atvykusieji j Vi-j 
go sako, kad streikas Portugali- 
joje, kuris pirma buvo tik ant 

•valdžios gelžkelių, dabar apėmė 
ir privatinius kelius ir tramvajus 
ir kad pačtos ir telegrafo ^darbi- 
ninkai taipgi sustreikavo. Kiti 
sako susitikę didelius burius ka- 

reiviu keliais vedančiais pasie- 
nin. 

Iš kito šaltinio tasai laikraštis 

sužinojo, kad visi Portugalijos 
gelžkeliai yra apimti streiko. Va- 
karykščiai pranešimai apie Por- 

tugalijos darbininkų sudarymą 
sovetinės valdžios nėra dar pa- 
-tvirtinti. 

MOKSLEIVIŲ RIAUŠĖS 
MADRIDE. 

Madridas, kovo 4 d. — Vakar 
medicinos fakulteto 
universitete turėjo įsikišti polici- 
ja. 

Profesorių komitetui pavedus 
T^arcelonos mokyklos patologijos 
katedrą D-rui Ferrer Piera moks- 
leviai sukėlė truksmą ir. polici- 
jai j uos bevaikant, trys tapo su- 

žeisti. 
Moksleiviai pradėjo rėkti ant 

komitetininkę, kad rodo jis vien- 
pusiškumą ir tiems išėjus viešų 
(pamokų ministerijon pasiskųsti, 
moksleiviai skaičiuje apie 300 
misekė paskui, pravardžiuodami 
profesorius. Atėjus prie ministe- 
rijos, moksleivius sulaikė polici- 
ja, kuri stovėjo ties naruti su pli- j kais kardais. 

EUROPA GALI NUSTOTI 
PIRMYBĖS. KĖSINOSI NUŠAUTI 

VENGRIJOS KARĖS 
MINISTERĮ. 

Budapeštas, kov'o 3 d. — Buvo 
pasikėsinimas užmiušti buvusi 
premjerą ir dabartini karės mi- 
nisterį vengrų kabinete Stefaną 
Friedrichą. 

Paleista keli šūviai j jį jam bf 

važiuojant automobiliu per Elz- 
bietos tiltą prieš pat pietus. Vie- 
ndk ministeris liko nesužeistas. 
Užpuolikas ipabėgo, įšokęs i lau- 
icus-j jo automobilių. 

bomba SUGADINO , 

S V. KONSULATĄ. 
Zurich, kovo 4 d. — Vakar 

naktį sprogo bomba čia po Ame- 
rikos kosulato prieangiu, sma- 

giai sugadindama trobą, bet nie- 
ko nesužeisdama. 

Poilkija sako turinti žinias, 
kas tą padarė. 

Pranešimas Washingtonui. 
Washington, kovo 4 d.v— Vy- 

riausis konsulis Keena šiandien 
oficialiai pranešė ■valstybės, sky- 
riui, kad vakar Amerikos konsu- 
latas Zuriche buvo dalinai suga- 
dintas bombos, bet niekas nėsąs 
sužeistas. Keena sako, kad poli- 
cija tą bombą priskaito anarchis- 
tu darbui. 

Londonas, kovo 4 d. — Itali- 

jos nremieras Nitti savo pasikal- , 

bėjime, kuris yra atspaustas šian- ; 
dien Manhcester Guardian'o, pa- 
sakė, kad Europa gali ant visa- 
dos nustoti tos vietos, kurią ji 
turėjo pasaulyje pirma karės. Jis 
nurodo Į tai, kad Europa nėra 

jau skolinanti kitienls, bet pati 
skolina pas kitus. 

A'pie Europos prieškariu j sto- 1 

v j jis sako: 1 

"Tąsyk ji buvo viena vešliau- ' 

siu ^aliu imant pagal pasaulio ] 
gyventojų skaičių. Dabar milijo- 1 

nai jos gamintojų nedirba. Vokie- 
tija. kuri buvo europinio pagami- ] 
nimo fokusu, yra suparaližuota 
ekonaminiai, pietrytinė Europa : 

ir Rusija ne tik neturi ekonomi- 
nio gyvumo, bet dar visuomeni- 
niai ir ekonominiai susimaišę. 

"Kaip gali Europa gyventi, jei 
pusė jos tpajiegų pasilieki pri- 
slėgtos, ir kaip gali jos er.crgija > 

atgyti, jei pergalėtojai ir pergalė- 1 

tieji nepamatis, kad prieš juos 
stovi bendras darbas. Tik pagal- 
vok apie pavojų išjudinimo šitos 
didžiulės kenčiančios žmonijos 
daugybės visoj vidurinėj ir ryti- 
nėj Europoj! 

"Čia. ištikro, vra revoliucijos I 
galimybės, galimybės grūmoja n- 

PASKUTINIAI AMERI- 
KOS KAREIVIAI AP- 

LEIDŽIA SIBIRĄ- 
Londonas, kovo 3 d. — sovie- j 

tinė valdžia praneša iš Maskvos, 
kad Amerikos kareiviai jau eva- 

kavo Sibirą, i >e vielinė telegrama 
iš rusų sostinės šiandien pranešė, 
kad "paskutinis amerikiečių bū- 

rys pasiekė"' Vladivostoką. 

BERGDOLLO BYLA 
PRASIDĖJO. 

Ne\v York, kovo 4 d. Grover 
Clcveland JBergdoll, turtingas, 
jaunas Philadelphijos gyventojas, 
kuris slapstėsi r.'.io federaliij pa- 
šaukos viršiniku beveik per du 
metu, šiandien stojo karės teis- 
man Governoro saloj. 

Jis yra specialiai kaltinam?'" 
pabėgimu iš kariuomenės pagal 
58 karės strai/pnj. Kariuomenės 
oficieriai sako, kad pasekmė jo 
bylos nagrinėjimo turės svarbą 
170,000 kitų nestojusių kariuome- 
nėn visoj šalyj. 

Jo advokatui yra Harrv Wein- 
berg, gynusis r.mą Goldman. Al. 
Berkmaną ir kitus. 

Iš Lietuvos Misijos 
darbuotes Rockforde... 

IŠ LIETUVOS MISIJOS 

DARBUOTĖS ROCK- 

FODE. 

Del Kliūties su Traukiniu Misi- 

ja Nenuvyko j Laikę. Bonų Par- 

davinėjimas Atidėtas nedėliai. 

Rockford, 111., kovo 4 d. — 

Majoras I'. Čadeikis l nity sve- 

tainėje dideliam bmriui lietuvių 
susirinkusių išgirsti apie save 

tivvnę karės metų ir suteikti jai 
pagelbą, papasakojo aipie Lietu- 
vos žmonių kovas ir kančias prieš 
pat pasaulinę kare;, karės metu 

ir dabar. Kitų apsilankusių buvo 
advokatas IJradchuflis, iš Chica- 

&os. 

Delei geležkelio kiučių kalbė- 
tojai vakar atvyko miestan tik <j 
vai. vakare. Delei laiko veėlumo 
Lietuvos bonų pard?'. inėjimas 
atidėta kitam kartui. Majoras Ža- 
deikis sugrįš Rockfordan nedėlioj 
ir t.7syk paskirtasis \ietos komi- 
tetas pardavinės Lietuvos bonus 
savo tautiečiams. Tūkstančiai bo- 

nų jau išpirkta Chicagoje ir su- 

viršum it</ milijoną dolerių išpirk 
La įSuv. Valstijose nuo laiko Mi- 

sijos pribuvimo vas. 2 d. Svečiai 

šį rytą išvažiavo Rockdalėn. 

VAIKAS PAŠOVĖ 
MOKYTOJĄ. 

I Cincinriati. (>., kovo 4 <1. — 

Supykęs, kad jo mokytoja lUai- 
♦*ice C. Connr pasiuntė ji pas 
prineipalą Douglas mokyklos, 
kad tas ji nubaustu. La\vrence 
Angel, 14 mętų vaikas, šiandien 
atsistojo iš sėdynės savo mokyk- 
los kambaryj ir -paleidęs Į ją šii- 
vj, pt;šovė jai ranką. Mokiniai, 
išsigandę, išbėgiojo. Mokytoja 

1 bebėgdama prie durų parpuolė 
; žemėn. 

ŽINELĖS. 

Dublinas. — Airija stena su- 

laukus Lloydo George o savival- 

dybės projekto. Niekas nėra už- 
ganėdintas, išskyrus kaikurios ul- 

| steriečius. 

, Berlinas. — Aukštutiniai sile- 
ziečiai kalba apie balsavimą u£ 
pilną tieprigulmybę nuo Lenkijos 
ir Vokietijos, kad paskui prisi- 
dėjus prie slavu federacijos. 

Paryžius. — P.uvusieji trancu- 

zų ambasadoriai liudija prieš 
Caillaux jo byloj už intrigas su 

priešu. 

Paryžius. — Francijos valdžia 
yra pasirįžusi priešintis siulo- 

s permainoms reikalavimų 
iš vokiečiu veirsailiaus sutartyj, 
manyda, kad jai nesipriešinus 
žmonės ją numestų. 

Londonas. — Europoje tik 
"šventos vietos" palikta tur- 
kams pagal talkininku taikos iš- 
lygas. Lloyd George pasakė, 
kad tinkamai pasirūpinta padary- 
ti gaią armėnų žudynėms. 

I Edniburgh. — Anglijos teismo 

jposėdininkai paliuosavo anglų 
i kari ai v io jūreivį, kuris šaltu krau 
j u nušovė vokietj jūreivį kalini! 
Teisėjas prasergsti talkininkus, 
kad jie eitų prie teisimo vokiečių 
kaltinamų už karinius, prasižengi- 
mus su švariomis rankomis. Kiek 
vienas liudininkas meta kaltę 
ant jūreivio, o jis neturi nei vie- 
no. kas už ji liudytų. 

Komitetas vakar vedusi s susi- 
rinkimą, susidėjo iš Prano Ste- 
ponaičio, 429 Island A ve. ir Juo- 
ko l'linskio, 1609 So. Main St. 
<1111. IV. Vincentas Slavinas, šv. 
Petro ir Povilo lietuvių bažny- 
čios klei)onas nebuvo susirinkime 

:ios mums visiems. Visomis jie- 
jomis reikia stengtis toji intemp 
:is atleisti. Kaip gali pergalėtieji 
įžmokėti atlyginimus, je: pajpa- 
niningumas nėra atstatytas ne- 

iarytos medžiagos davimu. iie- 
*ai dar, kad mes nežadame 

smaugti Turkijos, liet norime pa- 
gelbėti jai atsistoti ant kojų kaip 
r visiems kitiems sunaikintiems 
'.monėms." 

Premieras X i 11 i išreiškė stiprų 
sitikinimą pritariantį atstciginuii 
įormalių santikių su Rusija. pri- 
lurdainas: "Neprivalo būti jokio 
dšimosi i kitos šalies vidujinius 
•eikalus." 

FRANCUOS PASĖLIAI 
GERAI ATRODA. 

———————— 

lietuviams minėtinos 
DIENOS. 

Kovo 5 d., 1311 n:, clid. Liet. 
Kun. Yitciiis pateko kryžiuočių 

.nelaisvėn. 
I Kovo 7 <1.. 190h m. \ ilninje. 
į mergaičių gimnazijoje, pradėta 
Į mokinti lietin iu kalbos. 

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

"LIETUVOS" ADMINISTRA- 
CIJA. 

3253 S. Morgan St. 

ORAS 
CHICAGOJE IP. APIELINKĖJ& 

I 
šiandien gražu ir šalčiau; su- 

batoj niaukstosi, su vidutine 
temperatūra. 

Saulėtekis. 6:18 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5145 vai. vak. 

Paryžius, kovo 3 d. — Jauniai 
Oficialiai praneša, kad Francijoj 
jasėliai visur gerai atrodo, jis sa- 

co, kad lauku suari 111a s buvo tiek 
iat geras vas. mėnesyj, kaip ir 
uetai tam atgal. 1020 111. žiemi- 
įių kviečių pasėliai busią tokio 
)at gerumo kaip 1019 111.. o mie- 

čių ir rugiu pasėliai busią geres- 
"• 

/f. 

KOMUNISTU ORGANI- 
ZATORIUS PASIDAVĖ. 

Chicago, 111., kovo 4 d. — Tei- 

sėjui Ilebel'iui priėmus apkalti- 
įimą Williamo Brosso Lloyd ir 
penkiolikos kitu, kaltinamų už 
inarchistinj veikimą, Dr. S. A. 
\Ofppnagie, nacionalis komunistų 
partijos organizatorinis, kuris 

•lapstėsi per šešias savaitės pasi- 
iavč valdžios prokuroiui Hoyne. 

Jj paleido jam pasistačius kau- 
rijos $10,000. 
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RUOŠKIMĖS PRIE STEIGIAMOJO 

SEIMO. 

Kaip žinome, rinkimai i Steigiamąjį 
Seimą atsibus balandžio 14 ir 15 il.d. Rei- 
kia manyti, kad patsai Seimas prasidės 
pirmose dienose gegužio mėn. — Iš atei- 
nančių iš Lietuvos laikraščių ir laiškų ma- 

tosi, kad tenai, paskelbus rinkimus į Stei- 
giamąjį Seimą, prasidėjo nepaprastas su- 
judimas. Visi ir visur tiktai ir kalba apie 
Seimo reikšmę ir apie rinkimus. 

Vienas veikėjas iš Kretingos apskri- 
čio rašo mums sekančiai: 

"Artinasi rinkimai į Steig. Seimą. Visi 
žmonės subruzdo. Visi rimtai žiuri į pri- 
siartinančius rinkimus ir į Seimo reikšmę. 
Dabar aiškiai matome, kad Lietuvių Tauta 
yra pilnai pribrendusi prie politiniai savi- 
sto-vio gyvenimo. Dabar mes matome, kad 
mes galėsime buti liuosais ir nepriklauso- 
mais. Pagaliaus, mes matome, kad mes 
esame neįveikiamais, nes pilnai supranta- 
me, kas reikalinga savistoviai valstijai ir 
liuosybę branginančiai tautai. Taigi mes 

laimejorne. bai gyvuoja Laisva Lietuva ū* 
Lietinių Tauta f" 

Taip, Lietuvių Tauta yra pilnai pri- 
brendusi prie savistovio gyvenimo; ji yra 
neįveikiama; ji laimėjo— 

Steigiamasai Seimas!... Kiek luose 
žodžiuose slepiasi giliu 

v i^fnčtu.. / Kiek 
delei to kovota... Kiek prisikankinta.— 
Jr štai tas svajonių objektas — Steigiama- 
sai Seimas čia-pat. 

Nepriklausoma Lietuva saukia savo 

gyventojus išreikšti savo valią, savo pagei- 
davimus, saivo troškimus... Laikinoji Lie- 
tuvos Valstybės valdžia kviečia visos' Tau- 
tos atstovus tarti savo žodį kaslink pama- 
tinių valstybės sutvarkymo klausimų. 

Lietuvių Tauta supranta Seimo reikš- 
mę ir todėl ji taip jo laukia? taip prie jo 
Timtai rengiasi. Ji per savo atstovus už- 
reikš galingu balsu, ko ji trokšta — kaip 
ji nori valdyties ir tvarkyties.— 

Lietuvių Tauta nustatys Steigiamaja- 

Iš Žemaitijos. | KKH>l><H3CH^-C-fi-!ia<įtta&aMr**iJuri*u±*u*- --- 

II. 
ŠAUKIMAS (MOBILIZACIJA). 

Vos įėjau i miestelį S., kaip 
pamačiaM pilnas gatves žmonių. 
\ istj veidai l»uvo išgąsčio pilni. 
Visi bėgiojo šen bei teri arba 
susistoję karštai kalbėjo apie 
busima kara. C'ia berandanti mo- 

v- 
~ 

tina savo suiaus, išeinančio j 
karą, ten vėl sesutė brolio, čia 
vėl mergaitė savo mylimo vai- 
kino. 

Xuejtts pas valsčių, pamačiau 
didžiausią buri žmonių, nešikai1- 
bančių po keletą, gi viduryje 
raštininkas šaukė vardus ir pa- 
vardes vyrų, kurie turėjo išeiti 
j kariuomene. 

Nors visur išvaikšttnėjau ir 
apžiurčiau, vienok nieko kito ne- 

mačiau. apart išsigandusių žmo- 

nių. klausančių. Kas bus toliau. 
Daugiausia taisėsi prie mirties, 
ne.A, sako. vokiečiai greit pareis 
ir visus išpjaus iki vieno Tą 
diena, rodos, kitokios kalbo:. ir 
nebuvo, vien verksmas ir aima- 
navimas, nors dar bėdos ir šešė- 
lio nebuvo. 

Antrą dieną. t. y. bene 20 lie- 
pos, buvo paskirta atlikti visiems 
išeinantiems i karą' išpažintis. 

¥W¥¥WM 

Tą pačią dieną prisiėjo išva- 
žiuoti visiems "zapasuiems'' ka- 

' 
rciviams iš paskirtų metu. A s 

į atėjau i miesteli gana vėlokai ir 
i jau radau pilnų aikštę žmonių. 
įTaip-pat pamačiau kareivių bu- 
riu.-, kurie, atsitralukę nuo rn- 

| Ibežiaus, apsigyveno artimiau- 
siame miestely. Tą dieną jau 
buvo pavaryta stoiką (vežimai 
vežt įvairiems daiktams prie ka- 

Įriškų reika'lų), kurie tupėjo šian- 

jdien išvežti bent pusantro šim- 

j to vyrų iš mūsų valsčiaus. 
Pakol kas — vaikštinėjau po 

Į miestelį, kalbėdamas su drau- 

jgais ir pažįstamais. Visi buvo 

j nulindo ir sakė. kad ištikrųjų 
ikaras Tarp Vokietijos ir Rusi- 
įjos ivyks ((M.it, buvo dar tik 
'paskelbta mobilizacija ir karo 
'..stovis, > karas nebuvo dar skelb- 
>.tasV nors dar ir nėra jis pa- 
skelbtas. Yisi:r, kur tik nepa- 

Ižiūrėsi, buvo matyti, kad ren- 

giasi prie karo. 
štai po nekurio laiko, tapo su- 

šaukti visi vyrai, kuriems reikė- 
jo išvažiuoti. Visus varė sėsti 
i vežimus, bet tas netaip jjreit 

i 11" j o. Pakilo didžiausias truks- 
imas ir verksmas: verkė plaukus 

rne Seime valstijos valdymo formą; išris 
žemės klausimą; sutvarkys darbininkų rei- 
kalų normas; įstatys į normales vėžes eko- 
nomini, finansinį ir politinį (kaslink už- 
sieniu) gyvenimą; u/dės tvirtus pamatus 
apšvietos rumui; pagaliaus, nustatys san- 
tikius tarp valstijos ir bažnyčios 

Tai pamatiniai klausimai, nuo kurių 
sumanaus ir teisingo išrišimo priklausys 
Lietuvos ateitis, Lietuvių Tautos bujojimas 
ir galingumas. 

Musų vientaučiai Lietuvoje rimtai ren- 

giasi prie rinkimų. Taipgi rimtai ir uo- 

liai privalo ruošties prie Steigiamojo Seimo 
ir Amerikoje gyvenantįs lietuviai. Juk 
Amerikoje gyvena bent ketvirtadalis visų 
lietuvių. Taigi jie irgi privalo prisidėti 
prie išrišimo Steigiamajame Seime augš- 
čiau nurodytų svarbiausių klausimų. 

Jeigu Amerikos lietuviai negali pa- 
siųsti į Steig. Seimą savo atstovų, tai jie 
gali perstatyti savo nuomones ir pageida- 
vimus raštu — tam tikrų rezoliucijų arba 
peticijų formoje. 

"Lietuvos" N 52 tilpo pranešimas Lie- 
tuvos Misijos Biuro apie "Peticijų Teisę". 
—Svarbiausi punktai šito pranešimo skam- 
ba sekančiai: 

'•Kiekvienam Lietujvos piliečiui pri- 
klauso peticijos teisė. Juo labiau tokia 
teisė priklauso įvairioms draugijoms, bro- 
lijoms, sąjungoms, partijoms, susivieniji- 
mams, ir t.t. Kiekviena Lietuvos piliečių 
organizuota grupė tur pilną teisę ir net 
pareigą tarti rimtą savo žodį delei valsty7 
binės tvarkos, delei esamos vyriausybės 
darbų ir nurodinėti viešai jos trukumą. 
Tokia teisė šiandien priklauso visiems pi- 
liečiams Lietuvoje. Ši teisė, be abejonės, 

i priklauso ir visiems Lietuviams, svetur 
gyvenantiems. Šita teise turėtų naudotis 
ir visos Lietuvių Amerikoje organizacijos. 
Lietuvos Misija noriai apsiimtų persiųsti 

į Lietuvon ir kur reikia inteikti visus nutari- 
mus, kurie rimtai nušviečia vieną ar kitą 
politinį ir visuomenės darbą. Tokie nu- 

tarimai gali padėti suprasti dabarties dar- 
bus ir pagelbėti juos geriau atlikti, ypač 
jeigu šie nutarimai butų daromi organizuo- 
tų grupių'. 

Pasinaudodami ta ja "Peticijų Teise", 
Amerikos lietuviai gali priderančiai prisi- 
dėti prie pageidaujamo atlikimo Steigia- 
mojo Seimo darbo. S įsivažiavę Seiman iš- 
rinktieji atstovai suderins savo mintis ir 
pageidavimus su mintimis ir pageidavimais 
savo •vientaučių — Li&uVos piliečiu —* už- 
jūryje. Tokiu budu Amerikos lietuviai pri- 
sidės prie išrišimo visų svarbiausių klausi- 
mų ir, taip sakant, prie nulėmimo Lietuvos 
ir Lietuvių Tautos ateities. 

Tas rezoliucijas arba peticijas Ame- 
rikos lietuviai tinkamiausiai gali priruošti su 

pagalba organizacijų ir draugijų, kaip: 
S. L. A., S. L. R. K. Ą„ T. M. D., A. L. T 
S.f L. S. S. ir kt. — Čia turi apsireikšti or- 

ganizacijų svarba. 
Kiekvienos organizacijos valdyba tu- 

ri skubiai ir sumaniai sudaryti tam tikrą 
'oranešimą ir paaiškinimą ir kartu su rei- 
kalingiausiais delci tokių peticijų ar re- 

zoliucijų punktais perstatyti tos organiza- 

raudama nekurio vyru pati, at- 

siskirdama su savo vyru. Vcr- 
kė ir jos vyras, apkabinęs ja ir 

'nebepalcisdamas ibučia^o ją ir 

•Verkė, verkė. Verkė sesutės bro 
liti ir mergaitės savo vaikinų. 
Verkiau drauge ir aš, apkabinęs 
savo išvažiuojantį švogerį ir ly- 
dėjau jį lyg į 1 vt vpus. žodžiu, 
šią valandą pasidarė toks-triukš- 
mas ir verksmas, kad ištolo žiū- 
rint 'baisu darėsi. 

Cia vėl drauge rusų kareiviai! 
susirinko rinkoje žiurėjo. Neto-, 
liese buvo padaryta greitam 
virtuvės kareiviams: buvo iškasti 
ravai (grabės) ir jose sukurta 

ugnis, katilai gi buvo padėti vir- 
šuje. Čia vėl kareiviai vidiuryj 
rinkos svilino papjautą kiaulę, 

i Visa tai atsimušė žmonių širdy- 
se, kaipo karo vaizdas. Apart 
to — rusu kareiviai bliiunija. 
keikė ir varė greičiau atsiskirti 

išvažiuojančius 'vvrus. 

Pagalios, susitaisė, susėda ne- 

kurie j vežimus, kiti gi pėsti 'r 

pasijudino. Čia dar didesnis: 
verksmas, apsupti lydėjusiais 
jie važiavo išlengvo. Jau turbut 
j u skaiusmas tbuvo gana didelis, 
kad užtraukė giesmę "Dievas 
mušu gelbėtojas ir galybė". Aš 
su nekuriais draugais likausi 
miestelyj ir liūdnai žiurėjau į at- 
sakinančius brolius. 

i 

j Pastabos-1 
'i išvados. | 

Jau atsirado. "Lietuvos" 
22 nurn. iš 27 sausic rvšiau 
apie užkliuvimą S. u. A. 
"tautiškų centų", kurie turė- 
jo but? pervesti į Neprigul- 
mybės Fondą tuojaus po vi- 
suotino nubalsavimo liepos 
mėnesyje dar, nes pinigų 
Lietuvos Neprigulmybės rei- 
kalams reikėjo neapsako- 
mai, taip, kad Tautiečių Ta 
rybos nariai turėjo asmeniš- 
kai skolinti po $100, kada 
$683.00 iš tų "tautiškų cen- 

tų" gulėjo be naudos, kaip 
ir tyčiomis užlaikyta, nes 

I kelionė tų pinigų buvo ant 

| vietos. — Tai "nuopelnas" 
l S.L.A. Pildomosios Tarybos 

Dabar "Tėvynės" nurn. 7. 
iš vasrio 13 Neprigulmybės 
Fondo atskaitoje jau yra 

i kvituota $683.06 iš "tautiš- 
ku centu". c. i> 

Ant galo turiu su gailes- 
čių pažymėti, jog S. L. A. 
Tautiečių Taryboje neturi 
savo atstovo, nors specialiai 
buvo nuo Taut. Tarybos pa 
kviestas. S. L. A. Narys. 

Svaiginančių gėrimų iš- 
vežimas iš Suvienytų Vals- 
tijų labai padidėjo sąryšyje 
=?u įvedimu čionai blaivybės. 
1919 m. išvežta spirito, vy- 

| no ir kitų svaiginančių gėri- 
i mų už $10,000,000 daugiau, 

negu 1918 m. Taip 1919 m. 

buvo išvežta 48,465,851 gal. 
už $19,449.484, c 1918 m. 

21,242,220 gal. už -9.- 
900,600. Daugiausiai išga- 
benta whisky. 

Tokias skaitlines paskel- 
bė S. V. prekybos departa- 

mentas. 

cijos nariams, kurie — referendumo budu 
— galės išreikšti savo nuomones ir pagei- 
davimus. Pasiremiant ant balsų didžiu- 
mos, galima bus sudaryti abelną peticiją 
ar r< zoliuciją, pažymint, kiek dalyvavo ta- 
me balsavime narių. 

Juk mažai yra lietuvių Amerikoje, 
kurie nepriklausytų i kokią nors organi- 
zaciją. Jeigu kurie nepriklauso Į žymiau- 
sias Amerikos lietuvių organizacijas, tai 
priklauso i paprastas draugijas, kurios taip 
gi gali pagaminti augščiau minėtos rūšies 

iii. 
KARO PANIKA. 

(Dienos getrai nebeatmenu, 
tai būva pačioj pradžioj karo). 

Mūsų miestelyje šiendien di- 
deli atlaidai. Paprastai tą dieną 
plaukia minios žmonių pasii :els- 
li Dievui. Šiandieną irgi šiaip- 
taip išsimiegojęs sumaniau nmeit 

Į bažnyčią. Apsitaisiau — išė- 

jau. 
Beeinant pe- lauką, žiuriu, 

kad žmonės neina j bažnyčią, o 

grįžta atgal ir dar tekini bėga, 
nežiūrėdami kelio. Na, manau, 
kas čia per komedijos. Susitinku 

vieną žmogų. Sis šaukia išto- 
lo: "Neik Į miestą, šiandieną- pa- 
reis vokiečiai ir visus, kas bus 
mieste; išmuš". Na, manau, \i. 
muš-nei.šmuš, o aš eisiu pažiūrė- 
ti, kas ten atsitiko. Nuėjau to- 

liau. Daug dar sutikau savo pa- 
žj.stamų, kurie patarė grįžt na- 

mon. nes, girdi, pats "džekonas" 
pasakęs, kad visi eikite nrmon, 
nelaukdami pamaldų. 

Atėjęs j miestelį, radau jį tuš-; 
ti. Įeinu į bažnyčią — ji irgi tuš j 
čia. Tik keletas žmonių prie i 
išpažinties, o kunigai beklauso 
(mat, rengėsi visi prie mirties). 

Nesant ko veikt bažnyčioje, 
išėjau Į miestelį ir beeidamas 
>amačiau upelį, kuris tesėsi per j risą miestelį. Na cakau. o kas 
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:ia.. — Cia man paaiškino, kad 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
ŽVIRGŽDŽIAI. 

(Sakiu apskr.) Kai kur gir- 
dieti aimainuojant, kad neiną, ne- 

siseką, rvevykstą kaip 'reikiant 
gyvenimas tvarkyti. Pas imu© 
visa kas eina kuopuikuvusiai. Tu- 
rime valse, komitetą ir veiklią 
miliciją, kuriai, beveik, pasisekė 
išnaikinti degtinės varymo "vi- 
sokius instrumentus" ir sustab- 
dyti spekuliaciją. Pagavę speku- 
liantus valiuojant su grūdais ir 

: "samogonka", atima ir įduoda 
| apskrities komitetui, Sakiuose. 
I Žmones, kurie turi žemės, gyve- 

Įna neblogiausiai. Tįktai kiek 

!vargin<giau gyvena bežemiai ir 
mažažemiai, bet ir tie turi duo- 
nos pakankamai. 

Parapija nedidukė (prieš ka- 
rą buvo Naumiesčio parapijos 
dalis), bet žmonės čia tiek ap- 
sišvietę, nors (parapijoj nėra nė 

vieno dvaro. (Laimė!) Daugu- 
mas gerbia savo kleboną kun. 
Rad'žiuną, kuriam pasisekė su 

žmonių pagalba pastatyti gražią 
nedidelę bažnyčią. Taip-pat žmo- 
nės klauso savo valdžios: siunčia 
kur reikia vežimus, a..oda pa- 
šaro, m; ,sto. M. Šlm. 

KARNIAI. 

(Šakių apskr., Žvirgždaičiu 
vals.). Pereitais metais čia įkur- 
ta liaudies mokykla, kurioje mo- 

kytojauja p-lė Branė Švarnaitė; 
rūpinasi mokyklos reikalais, uo- 

liai dirbdama mokinių naudai. 
Prie mokyklos yra taiip-pat ir 
vakariniai kursai suaugusiems. 

Bet jaunimas, matyt, dar ne 

visai gerai supranta švietimo 
;naudos, nes, ypač kuršininkų, 
mažai tesusirenka. Laikraščių 
mažai kas skaito. Gaila! 

Matas Šeima. 
(-"Liet. Uk."). 

ŽVIRGŽDŽIAI, 

(Sakių apskr.) Žvirgždžiu kai- 
mas turi gerą n.okyklą ir šio kai- 
mo jaunimas jaubemaž, gali sa- 

tai esą degtinėlė, kuriai šįryt bu- 

vęs galas. Mat, išėjęs įsaky- 
mas, .<ad visur butu "manapo- 
liaf sunaikinti, nes karo laike 

gali ižmonės ir kareiviai įprisi- 
igerti, o prisigėrę ir karą pralai- 
mėt, kaip Japonų karį. Dėlto 

[šį-ryt, atėjus telegrafiškam įsa- 
kymui, nuėjo aiieieriai ir lazdo- 
mis sudaužė visus butelius, o 

bosus (bačkas) atkimšę paleido. 
"Rojams skįstiihėlis" pasiliejo pa 
kailnėn per miestelį. Kiek čia 
buvo širdies skausmo jos mylė- 
tojams !... 

Nebeturėdamas ką veikt mies- 

telyj, pasiėmęs paliktus seniau 
mano tėčio bendrųjų ganiklų pla 
nus, išėjau namon. Išeinant iš 
miestelio, jau mane pamatė ru- 

sų sargybinis kareivis ir nusitvė- 
rė. Čia, manau, gal- prisieiti nu- 

stoti savo dokumentų, nes pa- 
skaitys šnipu. Let šis mano 

papieras išslaięlė ir išsiteiravęs, 
kur einu ir kur tuos plautus ne- 

šu. paleido. 

Parėjau namon, šventa die- 
na — veikti nėr kas. Visi išgąs- 
dinti, visi dreba, karo šmėklą 
matydami, jo vardą girdėdami, 
liet, ištiesti, šiandieną šventos 
nebuvo: Visi, kas ką turėjo, — 

drabužius valgių, gyvulitis, — 

slėpė, kasė i žemę, nešėį kru- 
mus. Kadangi visi kalbėjo, kad 
namus gali sudeginti, tad aš ir- 

kyt/ susipratęs. Norš pavasari- 
ninkai labai "puikiai'' veikia, bet 
ką nuveikė, tai nj? prisikišęs ne- 

matyti. 
Prie mokyklos yra vakariniai 

kursai, kuriuose lankosi suaugęs 
k-aimo jaunimas. Taipnpat ke- 

(Rašo Belaisvis "Liet." Red.) 

Gruodžio 6 d. 1919 m. 

Broliai, Lietuviai Amerikiečiai! 
Pranešiu jums apie Lietuvos stovį. 
Jus iškeliaudami Amerikon, pali- 
kote Lietuvą laiminga. Bet pažiū- 
rėkime dabar j ka pavirto mušu Lie 
tuva. Vien tik ašarose ir nuliudi- 
111c. Apsupta iš visų pusių priešų. 
Jeigu jus nors kuris pagrįstume t į 
savo gimtinę, tai viską pamatytu- 
mėt. Daugumas neberastumėt savo 

tėvelių, brolių sesučių. Vietoje pir- 
kios, rastumėt vien pelenus, kurios 
vėjas Laigia išnešioti po pasriuvu- 
sią kraujais Lietuvos žemelę. Lietu- 
va sudraskyta, suvarginta, išdegin- 
ta. kraujuose papludusi. 

Priešas sunai!:ino Yntisų gyveni- 
mą. Kasgi j*ai ranką bepaduos? Ir 
dar nesiliauja kovos; laukuose dar 
tebezvanga kardai, švilpia kulipkos. 
staugia kanuolės. Broliai nors jus 
atsiminkite Lietuvos vargus, bei jos 
gyvenimą; išvyskite kruvinus prie- 
šų kardus lemenČius jai mirtį. Daug 
jusų artimųjų yra ištremtų, užda* 
rytų į kalėjimus, kame mažai beli- 
ko gyvų. C) kiek miisų brolių jau 
ilsis amžinu miegu svetimoj žeme- 
lėj ! Aš savo akimis mačiau, kaip 
degė lietuvių kūnai be Jokios kal- 
tybės. O kiek sužeistųjų be pagel 
bos, be aprūpinimo šv. sakramentų 
skyrės su šittom pasauliu, kaukda- 
mi — prieleliai mieliausi, gelbėkit 
mums valandoj mirties.... 

Aš bėdnas ūkininkas, nekaltai 
esu sužeistas. Mano moteris ir vai- 
kai sužeisti lapo ugnies aukomis — 

.•ntdegė. X-ežinos nei musų vaikai 
apie musų mirtį. Turiu Amerikoj 
sūnų ir dukterį, bet jie mus jau 
senai užmiršo. Juos išleisdami lai- 

rezoliucijas delei Steigiamojo Seimo.— 
Amerikos lietuviai — per savo orga- 

nizacijas ir draugijas — privalo skubiai 
ruošties prie Steigiamojo Seimo. — priva- lo pagaminti tam tikras rezoliucijas ir pe- 
ticijas ir perduoti jas Lietuvos Misijai de- 
lei dastatymo Lietuvos Steigiamajam Sei- 
mui. — Priešais mus stovi rimta ir svarbi 
užduotis, kurią mes turime pasistengti tin- 
kamai išrišti, idant tuomi pasirodyti prieš 
Lietuvių Tautą pilnai subrendusiais Laisvos 
Lietuvos piliečiais.— 

į?i savo knygas su skrynute iš- 
nešialu ir j krūmeli paslėpiau. 

Atėjus pavakaroti, f ipasigirdo 
šaudymus. Vokietijos linkui. Tai 
buvo pirmi šūviai vokiečių su 

rusais. Tą išgirdę žmonės, jau 
nebežiūrėdami nei j ką, vien su- 

stoję žiurėjo į tą pusę, kurioj 
šaudė ir rengėsi bėgti toliau j 

j Rusiją. 
j Štai netoli ir vakaras. Vaka- 
I ruose kartkaroiai pasigirsta šu- 
viai. Ivaip, rodos, ramu. Tik 
štai pasigirsta ratų tarškėjimas 
ir* iš krūmo išsineria vežimas 
užkinkytas dvejota arklių. Joje 
sėtii vyras, moteris ir dvejetas 
vaikų. Lekia vėjo nešami, o dar 
vis arkliams prideda botago. 
Klausiamo: "kur važiuojate"? 
''Karas, karas, — bėgkime", — 

šaukia ir nelaukdamas kerta ark- 
liams ir lekia tolyn. 

Matydamas, kad jau taip visi 
taisosi prie mirties, sumaniau ir 
aš nuėjęs atlikti išpažinti. Sa- 
kau bus dauig ramiau. 

Vienok tą dieną ir išpažintis 
palengvėjo. Prie komunijos da- 
leista buvo eit visiems pavalgiu- 
siems. o kunigai be pertraukimo 
klauso išpažinties. Taigi ir aš at- 
silikau. .. 

Turgaus diena. 
(Dienos ir mėnesio nebeatme- 

nu gerai, tai ir nerašau). 
Žmonės apsiprato su karu ir 

lėtas vaikinų bei merginų eina į 
chorą dainuoti. Be to, yra dar 
ir ūkininkų bendrove "V iltis", 
kuri pačių ūkininkų inciatyva 
gabenasi prekes ir pardavinėja 
žmonėms. Pačios bendrovės su., 

tvarkymas nėra geras. M. Šeima. 

| Laiškas Iš Lietuvos, I 
rninom, o jie dabartės nežino, kad 

j u tėveliai ant lauko ugnies auko* 
mis paliko. Valandoje mirties nic* 
kas jiems nei grabnyčios neuždegė. 

Broliai ir Sesutės, kurie palikote 
Lietuvoje savo tėvelius, artimuo- 
sius skubinkite padėti jiems; pa- 
duokite jiems savo ranką. Jie ver- 

kia, maldaudami nuo savo vaike* 
lių pagelbos šaukdami. — Suriau ir 
duktė, jųs mus užmiršote, nei laiš- 
ko — žodžio paguodos, suraminimo 
neatsiunčiate; nebūkite atsalę.... 
taip tai, broliai ir sesutės; skau- 
dus Lietuvojereginiai. M'an pačiam 
teko prabūti metų nelaisvėje, 
Vokietijoj. Dabar grįžau j Lietuvą; 
nuo Lauksargio j Šiaulius mačiau 
išdegintus sodžius; žmonės gyvena 
urvuose; laukai neįdirbti. Šiaulių 
r'iestas pavirtęs j griuvėsius. Prici 
karę visur Lietuvoj skambėdavo 
daina, o dabar vien liūdni reginiai 
švaistosi aplinkui. 

Atsiminkite, Broliai, Sesutės, kuo 
m et būdami Lietuvoje klausėtės ma 

lonaus varpų gaudimo; gi dabar ir 
jie užmirę. Daugelis parakv. paliko 
be Dievo namų, be bažnyčių. Pami- 
nėsiu ir tas vietas, kurias mačiau, 
yp. < I\aurv> Gub. Anykščių bažny- 
čios bokštas nuverstas Kavarcko- li- 
ko. Sena N idiškių varpinyčia sude- 
ginta. Suvalkų Gub. Elvito bažnyčia 
sudegi mano akyse: Pajaunio visa 
sudaužyta, tik altorius stovi; Gar- 
liavos. patįs rusai sudaužė: Višty- 
čio bažnyčia nuo granatų visa skylė- 
ta. Rusai išbėgdami varpus nuka- 
bino. o kur buvo likę, tai užėję prie- 
šai nukabinėjo. Užtat <Pabar ir nesi- 

įgirdi jų gaudimo. Tai matote, Bro- 
liai Amerikiečiai, koks Lietuvos li- 
kimas. 

Dar porą žodžių apie Lietuvos 
kariuomenę. 

Dabar užstojo šaui žiema; musų 
kariuomenei reikalinga pagelba — 

drapanų, avalinių, baltinių, piršti* 
n i ų, pančekų rukymui talvakos ir ki- 
tų apsigynimui nuo šalčio bū- 
nant šaltuose apkasuose, b pkile 
musų brolius, nes jie gina nuo prie- 
šų Lietuvą. Ir jus,. Sesutės gelbė- 
kit savo brolius speigus kerrtan* 
čius. 

Siųsdami kokius (Paiktus užadre- 
suokite: 

Kaunas, 
Kareivių Pašaipos Draugijai. 
Belaisvis Pranciškus MtilttS. 

jo taip ncoijojo. Šiandien prisi- 
rinko didelis turgus. \ isi pre- 
kiuoja ramiai, nieko nemanyda- 
mi pavojingo atsitinkant. Pilna 
aikštė vežimų ir žmonių. 

Tik štai netikėtai j\aižiuoja 
•galvatrūkčiais .žmogus šaukda- 
mas: "Vokiečiai pareina, vokie- 
čiai pareina!" Pats nesustoda- 
mas per miestu lekia kiek vieko 

| turėdamas. 

Pakilo didžiausia panika. Visi 
-važiuoti ir pėsti kuogreičiau- 

siai skubino iš'bėgti iš miestelio. 
Siaurgatvėse sukliuvo vežimai. 
Bevažiuodami pavertė žmones ir 
net vieną mirtinai užmušė. l'ži 
kelių minučių palikau aš vienas 
su vežimu turgavietėj. 

Negana to, kad išsigando to- 
kio pranešimo, bet baidėsi ir ki- 
tokių dalykų. Pav.. iškrito bu- 
rokas ar kas ten apvalus iš ve 

žirno, o kiti šaukia: "bombą iš- 
metė !!!". 

Tokių atsitikimų buvo ir dau- 
giausiai, bet jų nebeminėsiu. Tas 
neįstalljnv, kad taip 'bijojo, nes 

niekas nežinojo karo baisem bių, 
o persistatė, kad tai tik kas bis- < 

kis bus. tuoj visiems bus mirii.^YJr S 
liet iš tokių nuotįkių žmonės 
pamažu priprato prie karo ir jau 
vokiečiams pareinant tokių pani- 
kų nebebuvo. 

P. S. "j 



suteikti, o jis kas kartą skleisis, 
augs, taps puošnesniu. Savo saldžiu 
maloniu kvapu gaivint* mūsų širdis, 
žadins kiltą tėvynės meilę. Kur mei- 

lė ir džiaugsmas gyvuoja, ten mie- 
la gyventi. 

Daugpilis. 
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60,000,000 TONŲ GELEŽIES. 

Suvienytų l'alstir'' matuotos skait- 

linės už 1919 m. 

čiaus 232,079 pranešė ineigas sie- 
kiančias $10,730,360,211 su $503, 
698,029 taksų, laike k'arės pervirš 
uždarbio taksai ant $1,638,747,740, 
išviso padarė tais metais $2,142,- 
445,769. 10,173 pranešimai buvo 

daugiau kaip už 19*6 m. 

Raportas paduoda smulkmenišką 
analizę ineigų kooperacijų užiiman- 

čių pirmutines vietas industrijoje. 

J as klasifikavimas parodo, kad abel 
nai apie 62% visų taksų išmokėtu 

korporacijų kurios užsiima isclir- 

bvstė, o 1$% korporacijų užsiiman- 
čių pirklyba. Anglių ir uolų kasy- 
klos užmokėjo 10%. Smulkmeniš- 
kos skaitmens yra pridėtos paro* 
dančios klasifikavimą ineigų ir tak- 

sų si'lyg valstijų ir teritorijų ir pa- 
gal ineigų šaltinių. 

Jaunimo Kampelis 
* 

OBELĖLĖ NAKTIES GLUDUME. į 

Temsta. Vakaro vėjelis 
Klabin kiemo vartelius 
Ir lengvutis, yt pūkelis, 
Pabučiuoja lapelius: 

Ir nudžiugęs, padrąsintas 
Meile liepos ir jievos, 
Glaudžia širdį, lyg inirtęs, 
Tartum butų be sielos. 

O lapeliai, sušlamėję 
Šypsos, juokus yt vaikai, 
O aplinkui, kaip sutemę, 
Meilės slepiami takai. 

Štai nutilo vėjas pūtęs 
Prie jaunutės obelies; 
Glaudžias meilę jos pajutęs — 

Vis arčiau savos širdies. 
Ir tyliai, ją priviliojęs, 
Kalba.meilės žodelius: 
Bučiau, sako, suliepsnojęs, 
Žiūrint tai' i veidelius. 

Ir nudžiugus obelaitė 
'žodžiais jo švelnios kalbos: 
—Jau aš tavo —susitaikė. 
Vesti wi*ne iš doros?! 

> Niekše! lauk iš mano sodo! 
Jau gana skriaudei jaunų; 
Nepavyks tau vest prie blogo 

,fObelėlių nekaltų!.. 
Ir užgautas josios balso 
Širdo lenkdams šakeles. 
—Paminėsi,—vėjo garso 
Per jaunąsias dieneles. 

Bet štai rytas brėkšt pradėjo, 
Nyko tamsuma nakties, 
Dingo kerštas mekadėjo— 
Palengvėjo ant širdies. 

Štai saulutė užtekėjo: 
Rytą sveikina jinai; 
Laimės spindulys riedėjo... 
Jį visi sutink mielai. 

Džiaugsmu gamta apsipylus 
Savo puošnius veidelius, 
O labiausia ji pamilus 
Aukso rasos lašelius. 

Obelėle pilna jausmo 
Sušlameno lapelius 
Ir atvėrė net iš džiaugsmo 
Savo rausvus žiedelius... 

Klevas. 

TEN MIELA GYVENTI. 

Kur lietuvio daina skambėjo nuo 

Į amžių. 
Kur šventąją ugnį kūreno kūrėjas, 
Jau vel dvasia bočių atgimus iš- 

[naujo, 
Lietuva, jos vardas garbingai 

[skambėjęs. 
Lietuva gyveno, mirė ir vel kė- 

lėsi.... Ji, tarsi, tasai puošnus se- 

sutės rūtų darželis, sulaukęs šiltų 
pavasario dienų vel išnaujo suža* 
li a* o, pražydo ir tų žiedų kvapas, 
grožis vilioja sielą, teikia n u v" u gin- 
tai krūtinei džiaugsmą, kalba mei- 
lės žodžius niūniuojančiai dainelę 
sesutei, — Štai aš vel pražydau po 
ta •) langu, džiaugkis manimi, 
puočk savo auksuotas kasas, skie- 

pi nk savyje nekaltybę, žadink kil" 
tus jausmus, gerėkis tuo maloniu, 
saldžiu kvapu, ta laime, kurios tu 
ištisas žiemos dienas — naktis il" 

gėjaisi. Lankyk mane kas rytą — 

vakarėlį, daįnuok tau mylimą daine 
lę. O kad nevystų žolynai, nenyiktų 
tavo širdį glamonėjantis žiedai, ap- 
liek juos aukso rasa—tyru šaltinio 1 

vandenėliu.... Taip kalba j širdis 
lietuviui, lietuvaitei, o ypatingai mū- 

sų jaunimui pražydęs Lietuvos žie 
Jas — Laisvė. 

Vos spėjo savo lapus išskleisti, , 

ji juos aukauja lietuvio dvasiai, ža- 
dina prie savęs motiniška meile 
savo sunus, dukteris, glaudžia juos 
prie savo krutinės.... Kaip bran- , 

ęus, sesutės daina apdainuotas ru- , 

tų darželis!.... Kaip saldu? kai" 
nuojantis, šventas, širdį, sielą, kru- 
tinę gaivinantis, šlakstomas musų 
brolių kraujų pražydęs Lietuvos žie 
das — Laisvė!.... 

Miela džiaugtis saldžiu rutų dar- 
želio gėlelių kvapų. Miela prie jo 
gyveni); nereikalingas stelbenčias 
žolynus piktžoles stropiai rauname 

lauk; atydžiai visus diegelius p'rižiu 
rime, aplaistome juos tyru, maistin- 
gu vandeniu. Taipgi ir tą naujai 
ką tik pražydusį žiedą — Lietuvos 
Laisvę apravinėkime nuo visokių 
ją stelbiančių gaivalų — apginkime 
ją nuo beširdžių priešų, kurie to 

žiedo lapelius tykoja išlupinėti, sir 

gadinti žiedą, kad jisai nepuoštų 
lietuvio dvasios, negaivintų tėvynės 
meilės. Nesigailėkime tam žiedui 
priežiūros laiko, kiekvienas nors po 
lašą to maistingo Vandens — darbu, 
ar auka pasistengkime ištesėti — 

Oleomargarine 
SUMANIAI sumaišytas su išskirtoms f01 muloms ir 

moderniškoms inetodoms sumušimo sujungimas 
duoda tau tfSlfSt Oleomargarine. Visados 

vartok V&tSt kaipo svietsą ant duonos — virime 

— arba su šiltomis daržovėmis — jo gardumas pri- 
parodo jo gerumą — ir pripažinsi delko jis nešioja 

Apvalainį ženklelį — "tas ženklas prašalina abejo- 
nes ir spėlojimus visų valgių pirkėjų"-. Užsisakyk 

svarą nuo savo vertelgos šiandien. 

ar mour4company 

Tas ženklas pra- 
šalina spėliojimus 
išpirkėjy. 

Geležies ruda iškasta Suv. Val- 

stijose 1919 m., neskaitant tos, kuri 
turi 5 nuoš. mangano ar daugiau, 
šneša 604,660,000 tonu, arba 18 
iuc.5. mažiaus kaip 1918 m. Pasiuti- 
mai rudos iš kasyklų 1919 m. yra 
apskaitomi ant 56,319,000 tonų, ver 

Oje $203,270,000, pagal apštj ma- 

liau beveik 22 nuoš., o pagal vertę 
nažiau beveik 17 nuo. negu 1918 
11.. Vidutinė pardavimo vertė rudos 
tonui kasyklose, visose Suv. Valsti- 
jose 1919 m. buvo $3.60; 1918 m. 

buvo $3.39. Geležinės rudos akcijos 
kasyklose, ypač Michigane ir Min* 

įe'sotoje matomai pakilo nuo 8,431, 
507 tonu 1918 m. iki 12.986,000 
tonų 1919 111.. arba 53 nuoš. 

Nors pati geležies kasinio pramo- 
įė nedaug turėjo darbo kliūčių 1919 
n., bet gamyba ir persiuntimai bu- 
'o sutrukdyti del pučiamųjų domnų 
įžsidarymo ačiu plieno ir angliaka- 
sių streikams. Persiuntin'ai iš aug- 
-tutinių ežerinių uostų tai]>gi buvo 

sutrukdyti trumpam laikui del rir 

los darbininkų streiko. 

Pasaulinė laivų stalyba. 
Surašas uč 1919 m. 

Lloydo metiniame pranešime apie 
laivų statymą Sakoma, kad 1919 m. 

Suvienytojo-karaliją (Anglija) da- 
vė 1,620,442 tonų, 272,322 tonų dau 
jiau kaip 1918 m. Paleista ant van- 

dens 127 laivai nuo 5,000 iki 6,000 
:onų kiekvienas. 62 la;.vai, po 6,000 
„unų ir daugiau, ir 4 laivai po tiau- 

triau kaip 10,000 tonu kiekvienas. 
'ilasgowo laivų fabrikai užima pir- 
mų vietų pagal skaitlių pastatytų 
laivų; Glasgo\ve pastatytų laivų; 
talpa išneša 337.030 tonų, 176,087 
tonais daugiau negu 'metais pirm 
to. Visų dabar statomų taivų talpa 
išneša 2,994,249 tonus, tarp kurių 
yra 55 laivai po daugiau kaip 10, 
000 tonų ir 22 laivai po 15.000 tonų 
ir daugiau. 

Suv. Valstijos paleido ant van- 

dens laivų turinčių talpos 4,075.385 
tonus, arba 1,042,000 >nų daugiau 
negu 1918 m., nors medinių laivų 
mažiaus 415,000 tonų. Visa Suv. 

Valstijų pastatytų laivų apštis pa- 
daro 57 nuoš. viso pasaulio laivų, 
pastatytų 1919 m., beveik 74 nuoš. 

visų laivų paleistų ant vandens už- 

sienvj, ir apie 30 nuoš. daugiau 
kaip Anglijos pastatytų laivų ap- 
sti?. 

Japonijoj paleista ant vandens 

laivų turinčių viso talpom 611,883 
tonus, 121,989 tonais, arba 11.5 
nuoš. d'augiaus negu metais pirm to. 

Anglijos valdybos padirbo laivų tai 

pa 3^8,728 tonų, iš tų ant Kanados 
pripuola 271.264 tonai, įskaitant plie 
ninius garlaivius talpa suvirs 150, 
000 tonų. Danijos, Franci jos, Itali- 

jos, Norvegijos ir Švedijos pasta- 
tytų laivų skaitlius padidėjo, bet 

Olandija tik vieną tarp jų, kuri 

pastatė laivų talpa suvirs 100,000 

tonų. 
Visame nasaulvi n'astatvta laivu 

talpa 7,144,548 tonų, arba daugiau 
negu 1918 m. 1.697,600 tonų ir tik 

1,555,708 tonais mažiau kaip per ka 
rės metus, 1914—1917 111. Tas, kad 

[iš viso 7,144,549 tonų skaitliaus nc- 

| mažiau kai]) 2.087,398 tonii laivų 
pritaisyta su turbininėmis mašino- 

mis, parodo, kad turbinų panaudo- 
jimas varomuoju budu didinasi. 

N I n eigų skaitlinės. 

Intcrnal Revenue Biuras viešai 
paskelbs kaip pavienių taip ir kor- 

poracijų ineigų statistikas už 1917 
metus. Raportai parodo, kad tais irte 

tais 3,472,890 ypatų pranešė apie 
savo iuci^'as. Pranešusių jų tikros 
ineigos siekė $13,652,383,257, r. y. 
sulyginant su 3,055,854 pranešimų 

už 1910 111.} kuriais ineigos buvo 

$7»353-8o5.587. Toks didelis pasr 
dauginimas yra dėlto kad paliuosa- 
vimas nuo mokėjimo tapo sumažin- 
tas spalio 3, 1917, ir ii dalies del 
augštesnių algų kurios buvo moka- 
mos. 

Smulkmeniška analizė yra duoda- 
ma pranešusių $2,000 ar daugiau 
ineigų. Tokių pranešimų buvo 1,832, 
131 su $11,191,246,207 ineigų. Tak- 
sai nuo ineigų, imant virš-taksus, 
ir karės laiku pervirš uždarbį, siekė 

$675,249,450. Apskritai paimtas skai 
čius taksų nuo ypatos buvo $368.56, 
ir taksai buvo skaitomi 6.03'/« visų 
ineigų. 

Iš visų pranešimų 4% pranešė 
tikras incigas nuo $1,000 iki $2,000 
'r 53% viso skaičiaus, kurie prane- 
šė ineigos daugiau neg $2,000. Tris 
šimtai penkiolika pranešimų parodo 
ineigos nuo $500,000 iki $ r,000.000 

ir 141 pranešimų parodo ineigų $1, 
000.000 ir daugiau. 

Indomi dalis raporto yra skait- 
mens, kuriuose parodom'a praneši- 
mų sikaičius, klasifikuotas sulyg in- 
eigų per dviejus metus, 1916 ir 
1917. Toji analizė parodo žynių pa- 
sidauginimą 1917 m. pranešimų su 

ineigomis mažiau nėg $150,000 ir 
pažymėtiną sumažėjimą pranešimų 
su daugiau neg $1^0,000 ineigų. 
Ineigų pervirš $1,000,000 1916 m. 

buv pranešta 206, o 1917 metais 
Liktai 141, arba 65 mažiau. 

New Yorkas turi daugiau prane- 
šimų už visas kitas valstijas — 

489,089. Ineigos nuo pranešimų pa- 
rodo, kad 191? 111. New Y'orkieči'ai 
turėjo $2,439,736.148 ineigų $516, 
871,497 daugiau už 1916 m. Mažiau 
sis skaičius buvo Nevados valstijo- 
je, kurie turėjo f),623 pranešimų. 
Alaskoje buvo 4,570 tokių praneši- 
mų ir Ha\vaii 3.131. 

Iš visų praneštų inegų 63% bu- 
vo algos, o 37% ineigos nuo nuosa- 

vybės, formoje nuomų, nuošimčių 
.mt bonų ir dividendų. 

Korporacijų Ineigų Pranešimai. 

1917 111. 351.426 korporacijų pra- 
nešė apie savo ineigas. Iš šito skai- 

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

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

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 
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LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsua ptlna parašytąja 
verte, ir Laisvės Bondsus piln* pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i i r« e AplCHElM & CO Atdara kasdien nuo 9—6 J* 

Utarninjfcais, Ketvergals 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 
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Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka k ano organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško t^ko, medicinos, kuri netik kad 

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

Severa's Esorka 
(pirmiaus žinoma kaipo "Severcs Skiivinis Bitteris"), kuri yra 

pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo touikas> 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medikališka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevlrinimo skilvio, 
neturėjimo apety^o ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkolę šitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose ap^iekose 

W. F. SEVERĄ C0„ CEDAR RAP1DS, I0WA 

į PIRK PIRK PIRK 

j LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų v 

į 

I j T T IIII A Laisva Nepriklausoma 
LIt I U V A Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus* \ 
Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 

Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 
257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY | P 

Severas 
$ Regulator 
5 (Severos Reguliato- 
§ rius) yra labai pui- 
§ kus gyduoliškas su- 

§ taisymas moterims 

g ir merginoms, lcu- 
6 rios daug kankinasi 
§ ir jieško gyduoliu, 
į kilnos joms galėtų 
g pagelbsti, nuo dau- 
5 gelio visokių skaus- 
g mu ir neraguliariš- 
£ kumų. Daugelis iš 
5 jų rašė mums padė- 
6 kos laiškus, už šias 
x sctbėtinai gydančias 
S gyduoles. Pamegin- 
5 kite jas. Kaina $1.25 
S ir 5 centai mokės- 
Y siu. 

g Severas 

g .. Balsam of Life 
<£ (Severos Gyvasties 
S Baisamas) yra pui- 
*£ kus tonikas ir gy- 
X duolės, kur yra rei- 
5 kalingas pafrkstfrii- 
g mas, kaip tai nuo 
S prlįvintiuio, nevirs- 

g tinimo, dispepsijos 
S ir kitų panašių vidil- 
g rių ir skilvio nesvei- 
« katingumų. Jos pa- 

g skatina skilvio vel- 
5 klumą. Kaina 85 cen- 

g tai ir 4 centai ino- 

6 kėsnių.. 

AR KOSTI? 
Neleisk kosuliui pasididinti. Sustabdyk kaip ma- 

tant, nes jis galii išsivystyti j ką nors pavojingesni. 
Jums reigaiingos geros gydolės, kurios jau yra 
pilnai išbandytos ir kuriomis jus galite pasitikėti. 
Todėl paklaustkyte niusą patarymo ir imtike: 

Severą'5 Balsam forLungs 
(SeveroB Balsamas Plaučiams). Tai yra labai pri- 
imnios gyduolis nuo kosulio, kaip suaaugusiemst taip ir vaikams. Jų pasekmės yra greitos ir tikros. 
Jos visuomet prašalina svkaudėjiroą, palengvina 
plaučių užgulimą ir nutolisa. pavoju naujos ligos. 
Pamėgink jas. O greitai pats persitikrinsi, jog mūsų 
padarymas yra ttisingas. 

Jos yra rekomenduojamos nuo kosulio, fal- 
čio, gerklės užkimimo, krupų, influnzos ir 
bronchito. 

Kaina: 25 ir 50 centą ir 1 arba 2 centą mokėsnią. 

Severos šeimyniškos gyduolės ir kitoki gyduoliški 
suitaisymai galima gauti kožnoj aptiekoj- Visuo- 
met reikalaukit Sevehos, 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„ CEDAR RAPIDS, I0WA 

«¥¥WW 

Severas Kidney 
and Liver Remedy 
(Severos Gyduolės 
nuo Iskstų ir Kepe- 
ny) yra širdingai pa- 
tariama vartoji nuo 

skaudėjimu. kurie 
paeina nuo inkstu 
arba pūslės netvar- 
kinugumo. šios gy- 
duolės prašalins strė 
nų skaudėjimą, gal- 
vasukj ir vaikų 
piniraasi lovoje. Kai- 
na 73 centai ir $1.25 
ir 3 arba 5 centai 
mokesnių. 

--Severa's 
..Blood Purifier 
(Saveros Ksaujo Va- 
lytojas) stebėtinai 
greitai ir tikrai pa- 

■ gelbsti prašalinimui 
visokių išpilimų, nu- 

šašimų ir visokių 
spaugų, gadinančių 
odq, Kurie paeina 
nuo kraujo negry- 
iluino. Jis sustiprina 
visų kunų ir veikia 
pasekmingai kaipo 
pavasarinis tonikas, 
priduoadmas mitru- 
mo ir guvumo. Kai- 
na $1.25 ir 5 cen- 
tai mokesnių. 
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BRIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. llonus galima užsi- 
r.tšyti šiose vietose: 

Liberty Larui Co.. 3301 So. 
Halsted St. 

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

Universal State P.ank, 3252 
Ko. Halsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšin 

krautuvėj, 3423 So. Halsted St. 

J. A. Martirfkus 3324 So. Hal- 
sted St. • 

Peržinskio vyrišku drapani; 
krautuvėj. 

."Lietuvos" Dienraščio Admi- 

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

ję L- T Paskolos įlomi, fai malo- 
nėkite užsimokėti l'niversal State 
Bank. Ten priimami likusieji u/.*n- 

mrkėjimai. 

TOWN OF LAKE BENDRA 

LIETUVIŲ L. P. STOTIS. 

"L. L. P. Bonus galima* užsi- 

rašyti šiose vietose: 

„4jL'nijos ofise per J. P. Par- 
kauskas ir T. Kuizinas, 4*39 S 
Marsh f i" 1 d A ve. 

-J. J. Elias, ąOoo S. Woua St. 
;;A. J. Kareiva, 180; \Y. 46 St. | 
TJ. Viskantas, 4536 S. Paulina 

St. 

Tj. Letukas, 4524 S. \Vood St. 

j. P. Miliauskas, 4400 S. Her- 
njitage A ve. 

-Skundai pasiekė mumis, kad 
pardavėjai neatsilanko j narius 

iš&olektavimui antros mokesties. 
•. _? — 1 n 'A — 

LUJI1I1 JĮ^IltVCJ<11, JCIUU 
<P2ls jumis neateis rinkėjas, tai 
tamistos esate kviečiami patys 
ateit ir užsimokėti attgšėiaus pa- 
rrifnėtose -vietose kas vakarą. 
Toliaus neriu atkreipti atydą par 
davėjų, kad musų kolonijoj at- 
sirado patriotų geraširdžiu, su- 

teikti dovanas del pardavėjų^ ku 
rie atsižymės L. Bonų Pardavi- 

nėjime. 
Tris do\anas jau turime, bet 

tikimės gausime daugiau. Sekan- 
ti biznieriai davė dovanas. Laik- 
rodininkas p. A. ttetaut, 1652 W. 
47 st. aukojo $45.00 vertės di- 
mornl špilką; laikrodininkas p. 
S. P. Kazlowski, 4032 So. Ash- 
land' Ave., aukojo auksini laik- 
rodėlį vertės $25.00. vyrišką ar- 

ba mo'crišką. Krautuvninkas p. 
Olševski 4601 S. Paulina St.. 
$io.no porą teverykų. Butų geis 
tina, kaii atsirastų dr. tgiau tokių 
patriojatų geraširdžių ir paau- 
kautų daiugiaus dovanų, nes mes 

turime cielą armiją pardavėjų, 
kurie lenktyniuoja ir lenktynėse 
•laibai lygiai stovi. 

■Augšėiau paminėtiems biznie- 
riams tariame širdingai ačių už 
dovanas. 

Bendros Lietuvių Stoti ss Val- 

dyba. 1 

Pranešimas. 
\Vest sidės Lietuvių Viešo 

Knygyno delegatu metinis susi- 
rinkimas Įvyks pėtnyėioje, kovo 
5 d., 7:3° vai. vak.. Al. Melda/io 
svet.. 2J44 \\ 23 pl. \ isi dele- 

gatai malonėkite būtinai atsilan- 
kyti, nes bus daug svarbių daly- 
ku apsvarstymui. 

L. V. Knygyno Valdyba. 

Roseland, 111. 

Susivienijimas L. A. I\. 4 kp. 
Roseland rengia vakarą su įvai- 
riu programų : bus pastatytas vei- 
kalas "Caras Siberijoj". Taipgi 

! bus monologas, eilės ir kalbos. 
Veikalas yra gražus; mušu artis- 
tai deda visas jiegas.*kad ji per 
stačius kuogeriausšai. Lietuviai ir 
lietuvaitės, kurie norite pamaty- 
ti koks caro buvo gyvenimas 
paslkitinėse dienose, atsilanky- 
kite j .nusu rengiamą vakarą, o 

■viską pamatysite.: ypač kviečia- 
me S. L. K. A. kuopas iš Chi- 
».aųo.s u apiciiiiKiu. \ aKaras ai- 

sibus nedėlioje, kovo 7 .<1.. Stru- 
milų brolių svetainėje, 15S K. 
107 St.. kampas Indiana a ve. 

Kviečia Rengimo Komitetas. 

Chicagos Lietuvių Taryba. 
Mėnesinis Tarybos susirinki- 

mas atsibus pėtnyčioje, kovo 5— Į 
1920 m., 8 v. vakare, \Yodmano | 
svet., 33-čia ir Lime gat. 

Visi Tarybos atstovai malonė- 
site atsilankyti laiku. Valdyba. 

Town of Lake. 
Dr-tė šv. Vincento FerereuŠo 

laikys savo mėnesinį susirinki- 
mą nėdėlioj, kovo 7 d., 2 vai. 1 

po pietų, šv. Kryžiaus parap. 
svet. Svarbus reikalai, todėl vi- 
su narių atsilankymas būtinai 
reikalingas. 

Dr-tės Valdyba: I 
J. Klimas—*pirm.,' J. Jucius— 

pirm. pagelb., — J. Legnugaris 
—put. rast., V Klimašauskas— 
turto rašt., J. Yiskontas— ižd., 
St. Mockevičius-ir A. Vai skis— 
ižd. globėjai, A- Stankus — mar- 

šalka. 

J. Legnugaris, nut. rašt. 

RISTYNĖS. 
Ristikų globėjas sulaukė .tik- 

ro drutuolio cliampijono iš tarpo 
dviejų lietuvių ristikų pasauly- 
je. Ristikai yra Juozas Gestau- 
tas, ku.is per keletą metų iš- 

šaukinėjo champijoųą Bancevi- 
čių. Dabartinės rfstynes atsibus 
Kovo-March 12 d., šv. Jurgio 
parap. salėjo ant 32-ro PI. ir A11- 
burn Ave. Tai vienos iš didžiau- 

sių rastynių tartp abiejų Juozų iš 
Lietuvos ir abiejų gyvenančių 
Cliicagoje. Gestautas yra White 
Kose Klubo mylimiausis; gi Ban 
ccvi'čius yra Lietuvių Jaunuolių 
•Draugij: io Klubo. Bancevičias 
iki šiol nugalėjo kiekvieną lietu- 
vį ristiką ir jis sako, jogei ir da- 

Teisingo* Kainos. 
Užganedinima? gvarantuota* 

Vyrų lr vaikiau sluatl Ir o/erkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, valiausių fcta'.lų ir konutivatyviakų modelių $20.00 iki 445.00. 
Vyrų lr jauny vaikinų tintai lr overkotai nuo $15.00 Iki $28.50. 
Vyriškos kelines $3.00 lr augSčiau. Vaik*; riutal nuo $5.00 ir augSSiao 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštoa kainos dar neatdjo. 

| Męs turime daug Mek apdėvėtu siutų ir overkotu nuo $8.50 ir augSčlau FuJl dreas, tuzedo, frakai ir tp. nuo flO.Oo ir augSęiau. 
Krautuvė atdara kas vakaru lkl 9. Nedeliomis iki 6 vai. po pietį}. Bubėtomis Iki 10 balandai vakaro.(nsteigta 1902 

S. GORDON 
1415 80. HAL8TED 8TREET 

A. Olszevvskio Kreditorių Atydon: 
Atėmimui iš trustee kūlio aptieko? namo ir A. Olszevvskio offiso namo. A. 01szewskio kreditoriai 

susirašė ir sudėjo pas manės daug trust certifikatų. Taigi užbaigimui to reikalo šiuomi atidarau savo 

offisą visiems A. f)1sze\vckio Kreditoriams, kurie prie atėmimo nuo Trustee paminėtų namų nori pri^i- 
d?rf. Paskubinkit susirašyti visi! 

] Alyvos atėmimo iš Trustee ir pervedimo kreditoriams t namų, ir tam tikslui sutvėrimo bendrovių 
; to* pačios, kokios buvo prie sutvėrimo MIRGOS ir MILDOS bendrovių. Išlygos atėmimo tų n'amų iš 
i Trustee y"a visiems apskelbtos Cliicago Title and T rust Co., Trustee.. 
į Ateidami užsirašyti atsineškite ir Trust Certifikatus. 

Užsirašymui valandos nuo io iki 12 iš ryto ir nuo 5 iki 7:30 vai. vakare. 

J. J. Hertmanovvicz, Notaras 
CH'ICAGO, ILL. 

ID.tr jis gatis apginti savo titulą. 
!ls kilos pusės, Juozas (iestau- 
tas žymiai pasitaisys ir yra pas- 
kutiniuose laikuose gerai pasiro- 
dęs su gerais ristikais, kaip tai 
Paul Martinson, John Fricburg 
ir Joiin Peseck. Jis yra links- 
mas, kad šios ristynėsjta-po suda- 
rytos ir įvyksta, nes jis turi p;*- 
i-i tikėjimą nlugailėti 'champijoną 
tiesiais puolimais. 

Svarbus Susirinkimas. 
l'tarninke, kovo 9, 8 vai. va- 

kare, šv. Jurgio parap. svetainė- 
je atsibus nepaprastas susirin- 
kimas Valdybų visų Chicagos 
Lietuvos Paskolos Stočių. 

Pirmininkai, iždininkai ir raš- 
tininkai L. L. Paskolos Stočių 
ir Centro nariai malonėsite at- 

silankyt susirinkinian paskirtu 
laiku, nes turime aplralbėjimui 
daug svarbių reikalų. 

Bendras Chicagos Distrikto 
L. L. Paskolos Komitetas. 

S. Valančius ir P. Baltutis sek. 

Lietuvos Šauliams aukavo: 
K. Piajoriunas $1.00 
Y. Pilkas $5.00 
J. Cedmin.ls $10.00 
Kas daugiau? 
Aukas siųskite Lietuvos Sau- 

ių Sąjungos Atstovui — Jonui 
iliui — Litlruanian Mission.! 

?57 ^ / r St., — Xe\v Vork, N. Į 
1'.; galima tapgi priduoti "Liet." į, 
Redakcijai, kuri persiųs Jonui j' 
Žiliui. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
"Lietuvos" ofise randasi laiš- 

cai šioms ypatoms: Albinas, j. i 

/hmiciiauskas, Jokūbas Gindvi- i 

i s, Janiui, Antanui ar1>a Kozimie- ; 

"ui Jonaitiams, Yin. Jankauskas i 

], Konstantinas Kelpšas, Anta- 
įas Pivlucky, S. Slonskis, Frank ; 
Selemonavičia. 

"Lietuva", 3253 S. Morgan St. 
Chicago, 111. 
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JONAS RUPEIKA. 

Tapo užmuštas Kovo M areli i, 192b 
m. 5 vai. po piet. Painsdale, Mieli, 
vario kasyklose, 33 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno gub., Telšių pav., 
Kartenos pnr., Stropelių sod,. Jo kū- 
nas parvežtas Chicagon. Laidotuvės 
atsibus Kovo 6 d., 8 vai. ryto, išjia- j 
mų 3307 Aulburn av. j Sv. Jurgio Į 
bažn. iš ten į Šv. Kazimiero kapi- 
nes. (iiminės ir pažįstami kviečiam, 
rlalyvaut laidotuvėse. Palieka nubu- 
dime moteris Magdalena ir jo su- | 
nus Adomas, — dabar jie rand'asi 
Lietuvoje, ir abudu švogeriai A n ta* 
nas ir Petras 'Kripai. 

REIKIA LERERIL. 
Pastovus darbas, (iera mokestis. 
Atsišaukite: 

VVESTERN* FELT WORKS 
4M5 Ogden Ave. i 

KENOSHA, VVrS. 

N'edėlioje, Kovo-March 7 d., 2 vai. 

po pietų, Liberty Hali Teatre kal- 
bės Kun. X. Mockvs, temoje "Atsi- 

tikimas-Lenkų Klioštoriuje Čensta- 
chave.- Tnkietai po 50c ir 75c. 

L. D. L. D, 
Kviečia'Dr-stė Lietuvos Balsas 

✓ 

Reikalingas patyręs Lietuvis P>u 
ceris. Kreipkitės Teleplione Mel- 
rose Park 1740. Workers Conšir 
mers Association, A. PALIONIS. 

Pn j ieškau savo švagerio Antano 
Petraičio, Kauno gub., Raseinių 
apskr., Viduklės valsčiaus, Aleknų 
kaimo.. l'inniau gyveno Rumfor, 
Maine. Meldžiu paties atsišaukti ar 

ba kas. žinote pranešti-sekančiu ad- 
resu: Kazimieras Ananka, 14 Stone 

Cf.| Detroit, Mieli. 

POPIEROS LAIŠKAMS. 
25 gatunkų popierių del laiškų ra* 

šynio tinkančių rašyti i Lietuvą, su 

visokiais gražiais .pasveikinimais ir 
pritaikomomis eilėmis dabar po ka- 
rės, su visokiais pasveikinimais ir 
<u dailioms kvietkoms. Parsiduoda 
labai pigiai, 4 tuzinai popierų su 

convertais už $1.00, agentams duo- 
dame gerą uždarbį. Adresuokite: 

Aigent For Religious (loods, 
I'. O. l'.ox 73, Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Prie 3646 Normai Avenue, .parsi- 

luoda 6 kambariais, mūrinis namas, 
i-ra gesas ir toilėtas. Kaina $2,000. 
^400.00 j mokėti. 

Pasiteirauk pas: 
J. A. 1 turke, Real Eastate, 

,i5111 .H., Lincago, j n. 

x 

ANT PARDAVIMO. 
Prie 3644 Normai Avcnue. par- 

siduoda 6 kambariais medinis na- 

nas, yra gesas ir toiletas. Kaina 
>1,600. $350.00 Įmokėti. 

Pasiteirauk pas: 

J. A. Burke, Real Eastate, 
"36 \V. 35th St., Chicago, 111. 

PUIKI FARMA. 
Ant pardavimo arba mainymo 

mt namų, labai gražioje vietoje, 
irti didelio bulvaro, tik 10 mylių 
1110 Chicagos miesto, 40 t.kerių ge- 
■os juodžemės, visa gerai išdirbta, 
ituobrių nėra. Malonėkite kreip- 
ies ypatiškai arba telefonuoti pas, 

Paul P. Baubly, 
'2Q \V. i8th St., Chicago, 111. 

Tel. Canal 4/3o. 

Pajieškau savo brolių Juozapu, 
r Mataušo Ciepliauskių. Paeina 
Cauno gub. Ras^'i'ių apskr. Yidu- 
dės valsčiaus RimY.škių kaimo. Pir 
na abudu gyVeno St. Louis, 111. 
) dabar nežinau kur. Turiu labsi 
svarbų reikalą, prašau jo paties at- 

sišaukti arba kas žinote pranešti 
ii .0 adresu: 

Anton Cbeipliauskis, 
[4 Stone St., Detroit, Mich. 

Jthuanian—American Information 
Buredu- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, LcgaliCįki Dokumentai, Poreign 
3xchange, Real Eastate. Parduodam 
alvokartes. 
.114 So. Halsted St., Chicago. 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

Reikia operatorių prie vaiku dra- 
mžiu. Taipgi p-ie išsiuvinejimo-1 m 

cotnis, kurie galėtų d'arbą nešties j 
įamus- 

!vlade\vell Garment Co. 

I817 W. Rooscvclt Rd. Chicago. 
Inėjimas nuo 48-to Courto- 

PU7.KI FARM A. 

PARSIDUODA 120 akerių gera far- 
na Wis. tik 2 mailės nuo miesto. 70 
ikeriu išdirbtos, 40 akerių ganyklos ir. 
L0 akerių miško. 25 akeriai rugiais už- 
iėta, 12 akreių dobilais, o kita žemė ki- 
tokiais javais. Visos triobos bevelk 
naujos, stuba 6 kiamb. ir beisementu 
int cementinio fundamento, visai nau- 

|a, barnė tik vienas metas kaip buda- 
vota. 3 arkliai visi Jauni, 6 karvės. 14 
kiaulių, 20 vištų_ taipgi su visomis ko- 
kios tik reikalingos del farmos ir ki- 
tais visais {taisymais. Bus parduota 
irba mainyta ant Chicagos prapertįs. 
Norintieji geros farmos nepraleiskite 

nrrtens 

LIBERTY LAND 
& INVESTMENT CO. 

3301 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 

PAJIĘŠKOME SPAUSTUVES, 
Kuri apsiimtų spausdinti ir re- 

daguoti dvisavaitinį Lietuvišką 
LJkišką Laikraštį, BEPARTIVIŠ- 
ECĄ. Iliustruotą, žiurnalą "ŪKI- 
NINKŲ ŽINIOS," kuri neatbūti- 
nai norime pradėti Išleidinėti nuo 

15 d. balandžio. Leisime didžio 
[1x14 colių 16 ir 24 puslapių kny- 
ginės popieros. Malonėkite atsi- 
šaukti Redakcijos turinčios vie- 
tos tam musų Žurnalo apdirbi- 
mu. Mes norėtume kuogreičiau- 
?iai sutartj padaryti ir pradėti 
rengtis prie pirmojo išleidimo. 
Adresuokite. 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
Scottvillę, Mich. 

Rakandai ant pardavimo. 
Parsiduoda 6-šių kambariu ra- 

kandai, vartoti tik 8-nius mėne- 
sius, visai naujutėliai. Parduodu 
iš. priežasties moters mirties. Pa r 
duosiu pigiai. Reikale pirkimo at- 
sišaukite nuo 4 iki 8 vakar<5, antros 
lubos. Nedėliomis visą diena. 

L. S. 3215 So. YVallacc St. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksito FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, apie lietuvių kolonija 
Wisconsine, kur jau daug lietuviu gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 
ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma musų pirkėjų buvo 
išvažinėją po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 
ti Vieta labai puiki. Fanuos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame visi biznie- 
-•įai yra neiuviai ir aar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 
jojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
iem£ labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai musų bendro- 
vė parduoda por pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visų apielinkę, 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama tnip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norike platesnių paaiškinimų, tai 
prisiųskite savo adresą, o mes prisiu- 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co.f 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

SKUBINKIT PIRKTI. 
Namai labai brangsta ir dar eis' 

brangvn per ilgą laiką, nes viską? 
brangsta, materijolas kjla algos kjla. 
o Chicagos miesto gyventojai šimtais 
tūkstančių dauginasi, jau dabar keli 
šimtai tūkstančių namų trūksta ir kas 
kart dar daugiau truks, užtai kad bu- 
davoti per daug brangiai atsieina. 

Ant sekančių namų galės uždirbti 
kerą pelną, bet turi pasiskubinti pirk- 
ti o paskui bus didesnė prekė. 

rAKSiuuuuA vjeno pag. namelis 
su beismentu ant Bridgeporto. Parsi- 
duoda už •• $1500 

PARSIDUODA 2jŲ pag. mūrinis na- 
mas po 5 kam. su gesu, maudyklėmis. 
už •• $4500. 

PARSIDUODA 3ju pag. mūrinis na- 
mas pc 4 kambarius už $4700. 

PARSIDUODA 4riu pag. medinis na- 
mas po 4 kamb. su gesu ir maudyklė- 
mis. Randos neša $720 j metus, taipgi 
ant gero cementinio fundamento tik- 
tai už — $5500. 

PARSIDUODA 3jų paa:. mūrinis na- 
mas po 5 kambarius tik 5kiŲ metų se- 
numo už $6500. 

PARSIDUODA 2jų pag naujas mū- 
rinis po 6 kamb. su pirmo.-, klesos {tai- 
symais šiltu vandeniu apšildomas, boi- 
leris yra atskirai kiekvienai NmiUjai, 
kožnas sau apsišildo. didelis beisomen- 
tas ir visas išcimentuotas, namo \idu- 
rys yn dru^medžiu ištaisytas, pečiai 
ir lce boxes priguli prie namo, lotas di- 
delis 30x125 ir gatvės ištaisytos ir iš 
mokėtos. Randasi arti parku. Randos 
neša $732 00. už •• $7500. 

Visi viršminėti namai bus parduot5 
ant lengvu išmokėjimu ir vis randasi 
gerose vietose ant Bridgeporto ir Bri- 
ęhton Parke. 

LIBERTY LAND & 
INVESTMTNT CC. 
3301 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

LIETUVIU DOMAI: 

Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 

Tikriausias kelias buti ne 

prigulmingam ir buti n 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- 
kų 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 ūkės vietą, gelžkelius, 
miestus ir vaisių užderėiimą. 
.. Reikalinga agentų. 
Sanborn & Company, Sa- 
vininkai, Dept. L- Eagle, Ri- 
ver Wisconsin, arba 908 
Peoples Gas Bldg., Chica- 
ffo, 113. 

IINFLBENZA1 
į UŽDEGIMAS PLAUČIU, į į KOSULYS, SLOGOS IR į į GALVOS SKAUSMAS. \ 
5 kuogeriausia ir kuopasek- 5 
l mingiausia gydymui pagelba 2 

ANOLA 
i kurią gali gaut ko/.noj aptic- S 
* koj už 75c. kartu su mokės- < 

čiu, pas 5 

S. K. SASS 1 
1725 W. 18th STREET \ 

CHICAGO, ILL. | Pasargas Prie mažiausio pasiro- 5 
dymo influenzos. slogu, galvos 2 
skausmo, tuoj reik jdėti blškj S 
ANOLOS j nosj, patrinti kaktą, į ir ppreis. Nuo uždegimo plaučių, 5 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 2 
se. šonuose, reikia tepti skau- S 
dančią dalj kuno su ANOLA į 1-16 adžti vata, pakartojant kas 5 
12 valandų. E 

i. 

ĮPhone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ĮOf: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St < 

Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—S:301 

Phone Canal 257 
DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Vai: 9 Iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarei 
1739 S. HALSTED ST CHICAGOJ 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshlieldj 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Tel. Melrosp Pa:k 2397. 
DR. A EPŠTEIN. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
101 Broadway, kampas Main St., 

Melrose Park, 111. 
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Phone Ca>al 6222 

DR. G. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

j INCOME TAX I 
Iblankos išpildomosI 
J Pansdėlio, Utarniuko ir Ketvergo 
i vakarais. 
i Jono Bagdžiuno Bankoje,} 
| 2334 S. OAKLEY AVE. *' 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų J Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas 
8259 S. HALSTED ST., CHICAGO i 

Parsiduoda labai pigiai lietuviška 
duonkepykfa. Gerai išdirbtas biz- 
nis, vieta tarpe lietuvių ik kitų tau- 

tų. Kitas smulkmenas sužinosite ra 

Šydam i šiuo adresui F. Bennertt. 
2080 Russell St.. Detroit, Micb. 

Aš Motiejus Macijauskis, pajieš- 
kau savo tėvo, Ignaco Macijausko, 
paeina Kauno gub. Telšių pavieto. 
Plungės parapijos, Yištuvenu sodos 
Aštunti metai lvaip Amerikoje, atva 

šiavo j Philadelphią, o dabar neži- 
lau kur. Meldžiu jo paties ar ka^ 
<itas, tegul man praneš sekančiu 
adresu. 

Motiejus Macijauskis, 
1126 Mackulin St., 

St. Paul, Minn. 

DR. M. T. STRIKOLIS S 
LIETUVIS į 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard ĮCOB 
Ofiso vai. 10 ryto tki 2 p. p. Ir G:30Į 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną j] 
Narnai: 2914 W. 43 St. McKistey^££l 

&IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIUIM 
gPhonos: Yards 155—551 
šjšResidence Phone Drover 7781 S 

Įf.A. JOZAPA1TIS, R.PhĮ 
j DRUG STORE—APTIEKA | 

Pildome visokius receptus 1 
13601 S. HALSTED ST. CHICAGOl 

j V? W. RUTKAUSKAS 
* 

ADVOKATAS 

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

i • Vakarais. 812 W. 33RD STREET, 
Telephone Yards 46SI 

Phone Eoulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 Ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

g 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

« 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OfiBas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St 
Telefonas Canal 6222 

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

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

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

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

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

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3118 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

Telephone Lrover 7042 I 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tot gatvės 

a 

«h><h^<hHhKhMhKhW 
gTel. Yards 3654. AKUŠERKA1 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko-J 
legijt; ilgai praktika 
vusi PennsilvanijoĮi 
hospitalžta, Pasekmini 
P* patarnauja pritj gimdymo, Duoda rodą* 
visokiose ligose mote j 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St* 

(ant antrų lubų) i 

į CHICAGO, 1LL. j fono 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak.j 

A F-ETVATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bąnk 

RĖALESTATE INSURANCE 

European American Bureaii 
Siunčia Pinigus Parduodi Laivokortai 

NOTĄHIJUŠAS 
3249* So Halilcd Street. Chicago. Illinois 

Telephone Boulevard 611 

John Knchinskas 
LAWYER 

LiIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE bTREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Centrai 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BY'jAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą. ir padirbu visokias > 

LegaliSkus Dokumentus. Šutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- K 
gus ant Pirmų Mortgr-čių, ant I 
lengvų sąlygų. m I 
West Side Ofisas atdaras vaka- I 

rais nuo 7 iki 8 valandos. I 
Viršum Metropolitan Stato Ban- L 
leos. 2201 W. 22-ND STREET. H 
Cor. Leavltt. • Tel. Canal 2552 [t 
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