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Olandija vel atsisako 
išduoti Kaizerį. 

BOLŠEVIKĄ1 SIŪLO JA- 
PONAMS SPECIALES 

PRIVILEGIJAS. 

HonCiuiu, kovo ; d. — Sulicc rT4 t v. / kalvieji .ima apturėta čia šiandien 
iš Tokios, japonų valdižša nu- 

sprendė atsižadėti savo žygio Si- 
biran sutinkamai su Amerikos 

pakraipa. Pirmas kareiviu būrys 
apleis Vladivostoku kovo 20 d., 
drauge su paskutiniais čekoslo- 
vaku kareiviais. 

Sovietinė valdžia, siūlydama 
taika, prašo pripažinimo Lemo 
(lt- facto valdžios ir prižada at- 

naujinti pilnus diplomatinius san- 

tikius, sovietinei valdžiai sutin- 
kant užbaigti terorizmą tuojaus 
talkininkams priėmus pasiulinimą 
ir pripažinti Japonijai specialesi 
teises Sibire. 

DENI KINO KARIU OME- i 

NĖ IŠNAIKINTA. 

Londonas, kovo 5d. — Pagal 
žinovu aiškinimą kares raštinės 

pranešimų apie pereitos savaitės j 
veikimus, i*en. Denikino pajiegosį 
pietų Rusijoje tapo visai isnai- j 
kiūtos. 

Bolševikams paėmus Ticho- 

retskojos-Petrovsko .golcokelio da- 

lis, <^en. Denikino vieninteliai 
eretiniai susisiekimo budai, ku- 

riais galima pasiusti kareivius j j 
susilpnėjusius jo linijos punktus,į 
tapo su'parali/uoti ir susisiekti* 
'su Kaspijos laivynu yra pavojuje. 

Bolševiku raitija ir šarvuoti 
traukiniai dabar traukia gelžke- 
lio centran ties I'katerinodaru ir 

padėtį dar lafriaus pablogina. To- 
dėl visiškas susmukimas Deniki- 
no priešininmosi yra laukiamas 

trumpu laiku. Tas, sulig karės 
raštinės pranešimu, atgaivina 
baimę pavojaus Anglijos reika- 
lams vidurinėj Azijoj. 

I Bijosi Bolševikų Įsiveržimo 
Persijon. 

j Dadctine maimės priežastimi 
lyra t;is; kad l)fjlše\ikni gali isi- 
jbriauti Persijon. Siia baime kila 
iš pranešimų apie naują bolševi- 
ku administraciją, įsteigtą Mcr- 
ve, Užkaukazyj, po gen. Kuro- 
'patkino vada. Aitą administraci- 
ja yra skaitoma neraminančiame 
artume prie darančiu kliūtis ele- 
metu Afganistane. 

Kitu buvusiu caritr'u va lu, ku- i 

I rie, sakoma, stovi raudonosios 
Ikariuomenės pryša'kyj, yra gen. 
I'.rusilovas, buvusis vyriausis ru- 

su kariui nenės vadas. Jisai Sko- 
beleve veda kareiviją prieš Ferg- 
lianos sukilėlius. 

J\rymo sektore bolševiku pasi- 
stengimai išvaryti liuosnonus iš- 
naujo užėmusius l'erekopą ir 
Cbougarą neturėjo pasisekimo. 

Padėtis Sibire nėra aiški, bet 
pasirodo, kad gen. Voiciechotvs- 
ki su Kolčako karfuomenės Mku- 
čiais neinėjo IrkutskaU, o apėjo 
aplinkų' pietiniu šonu. 

Denikino Kareiviai Pasiekė 
Lenku Linijas. 

Didelis birys rusų li.uosnorių 
kariuomenės /ėdamas gen. Bre- 
dovo pasiekė lenkų linijas arti 
Kamieniec Podolsko, šitie ka- 
reivi?! yra likučiais gen. Denik;no 
korpuso vakarinėj Dniepro da- 
lvj, kurie bolševikams lūJmus 

Odesą, neturėjo savo bazo. 
l'iiryj yra apie fi.ooo vyrų, dau- 

giausiai raitelių; su jais yra daug 
moterų su vaikais. Mažne trys 
ketvirdaliai būrio serga šiltine- 
m»į. 

OLANDIJA VĖL ATSISA- 
KO IŠDUOTI KATZERL 

Haga, kovo 5 d. — ( Mandijos 
valdžia šiandien antr.a kartu at- 
sisakė išduoti buvusj kaizeri tal- 
kininkams teisti, 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutas. 
£. "r 

(Nepermainomas), '' 

šiuotni Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietiutvos Laisvės Pasko- 
los Bonų apreiški i tolimesnį 
marštrūtą sr.rengtą sekančiose 

kolonijose: 

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

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

Indiana Harbor, panedėlyj, ko- 
vo 8 d., 6 vai. vak. ir Gary, Tnd. 
0 vai. vak. 

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

So. Omaha, Neb., seredoje, 
xovo 10 d., 7:30 vai. vak. 

Springfield. 111. ketverge, kovo 
11 d.. 6 vai. vak. 

Grand Rapids, Mich., pėtnv- 
cifije, kovo 12 d., 7:30 va!, vak. 

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

Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti ture : užtek-i 
tinai knygučių ir Bonu u/raši-l 
n ė toji! 

Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 

.prakalbos ĮVYKTŲ. 
Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 

vai pasitiktų Misiją, nulydint į 
susirinkimo vietą. 

Vardu Chicagos Distrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
3246 S. Halsted St.. Chicag;o, 111. 

Velephone: 
Drover 701. 
Drover ,7514. 
Yards 6126. 

Ketvirtasai Lietuvos Ministerių Kabinetas. 

Ketvirtasai Ministerių Kabinetas salėje.-kur iiaror.ii nuolatiniai Ministerių Kabinetą posė- 
džiai. Pirmoj eilėj. iš kairės: /.uibrickas, V alstybės Kontrolierius; J. PmUuvs, Darbo ir Soeialės 
Apsaugos Ministeris: 1\ Leonas. Vidaus Reikalu .Ministeris; M. Sleževičius. Ministeris Pirmi- 
ninkas ir l'žsienio reikalu Alinisleris \ "aldytoj&s: M. Merkis. Krašte Ap>aug(.s .Ministeris; Step. 
Kairys. Maitinimo Ministeris: Jonas Vileišis, Finansų Ministeris. 

Antroj eilėj stovi: St. Stulginskas, /'.eniėv l'kio ir Valstybes Turtų iMlinisteris: šernas. 
Ministeris be Portfelio; Čarneckis, Susisiekimo Ministeris; ir Petkevičius. Ministeris Kabine- 
to Reikalų Vedėjas. 

Notoje adresuotoj Lloyd (ie- 
orge'ui, Anglijos premierui val- 
džia vienok pasižada susiaurinti 
Viliaus laisve ir žiūrėti, kad jis 
nedarytu kiuties pasaulio taikai. 

PIRMOSIOS RUSŲ REVO- 
LIUCIJOS ORGANIZA- 
TORIUS NUŠAUTAS. 

Londonas, kovo 4 d. —' Sulig 
Maskvos bevieline telegrama, ku- 
ri sako žinią paėmusi iš Kievo, 
stambus pirmosios rusu revoliu- 

cijos veikėjas ChrustaW N'osar 

tapo nubaustas mirtimi pagal pri- 
saką sovietinės valdžios už jo 
•parašytą brošiūrą "Kaip Trockis 

pardavė Rusiją." 
t'hrustalev N'osar buvo skaito- 

mas galva pirmosios rusų revo- 

liuc'.j' s 195 m. Tuomet jis buvo 
areštuotas Petrograde, nuteistas 
ištrėmimui ir išsiųstas Sibiran 

1906 m. Balandžio mėnesyje 
i<)0/ m. jis pabėgęs. Paskui vėl 

apie ji buvo girdėt rugsėjy j, 1907 
m., kuomet jis paskelbė pilną sa- 

vivaldybę Mažosios Rusijos Pe- 
rejesląvo apskričiui. 

APSIGINKLAVĘ AIRIAI 
ATĖMĖ LORDO FREN- 

CHO LAIŠKUS. 

Dublin, kovo 4 d. — Vakar, 
ginkluoti vyrai fuž,molč ant pač- 
tinio vežimo vežusio Aairijos go- 
vernoro vikonto Frencho ir val- 
džios viršininku laiškus ir paėmė 
juos. 

Kareiviai su policija padarė 
kratą Larkino vaižbos darbininkų 
sėdyboje Liberty Hali; sankrovi- 
ninkų pagelbininkų organizaci- 
jos 'sėdyboje Kanba hall ir dau- 
gelyje kitu vietų, vis be pasek- 
mės. 

IVr paskutines dvidešimts ke- 
turias valandas trys žmonės ta- 

po u':.nmšti Įvairiuose šalies kraš- 
tuose. Išvogimas vikonto Fren-1 
cho laiškų dideli sujudimą pada- 
rė kariuomenės ir policijos sėdy- 
bose. 

PRAŠO LYGIOS PROGOS 
S. V. RUSŲ VAIZBOJ. 

Washington, kovo 4 d. — Pbi- 

lailelphi jos delegacija atstovau- 

janti Amerikos įprekybinę drau- 

gijų šiandien V iltnamvj inteikė 
sekretoriui Tumultv prašymą, 
kad Amerikos verteiviai hutu pa- 
statyti ant lygios su europinėmis 
prekybos firmomis prekyboje su 

Rusija. 

JAPONIJA RENGIA BU- 
FERINĘ VALSTYBĘ 

Washingrton, kovo 5 d. Gi- 
liai susirūpinusi spartum bolše- 
vizmo plitimu vakarų linkui, Ja-| 
ponija, sakoma, nori sutverti bu- 
ferinę valstybę tarp savęs ir so- 

vietų kontroliuojamos Rusijos. 
C'ia manoma, kad jvykinimas to- 

kios valsty'bės bus viena pirmu- 
tinių išlygų busimiems santi- 
kiams tarp Japonijoj ir Rusijos.' 
vienok iki kokiam laipsniui tas j 
privertė Japoniją ūkti savoj 
<ariuomenę iš Sibiro vietom virši- i 

įlinkai negali pasakyti. 
Kaip apturėtos čia oticialės te- j 

legramos sako, nesenai bolšcvi- j 
kai-svarstė apie įsteigimą savi-Į 
valdžios si'birinės valstybės apie 
Irkutską. Tokia valstybė, nors ir 
tokio paties budo, kaip dabarti- 
nė Rusijos valdžia visgi turėtu 

gana savistovumo, kuris paten- 
kintų kiekvieną japonų norą bu- 
ferinės valstybės tanp Japonijos 
ir 1>olševikų kontroliuojamos Ru- 
sijos. 

RYMAS JAU PASKYRĖ 
250,000 KARĖS 

PENSIJJJ. 
Rymas, kovo 4 d. — Pensijų 

ministerija paskyrė diu šimtu 
penkiasdešmts tūkstančių pensi- 
jų karėje sužeistiems kareiviams. 
At'pskaitoma. l<ad 1.000.000 žmo- 

nių turi teisę reikalauti pensijų; 
tarp jų yra 400.000 sergančių tu- 

'bcrkulozu ir drugiu. 

TALKININKAI LAUKIA 
S. V. NUSPRENDIMO 
KAS DEL RUSIJOS 

TYRINĖJIMO. 

Londonas, kovo 5 d. — Komi- 
tetas Rusijos sąlygoms tyrinėti 
turės atstovus l'rancijos, Angli- 
jos, Japonijos ir Ispanijos. Dar 
negauta jokis atsakymas nuo 

Sii'V. Valstijų. 
Suv. Valstijų Prisidėjimas 

Abejotinas. 
Washington, kovo 5 d. — 

Aukščiausioji taryba Londone 
neformališkai patarė Suv. Val- 
stijoms turėti atstovą komisijoje 
vykstančioje Rusijon. Viršinin- 
kai laukia iš tarybos formalio pa- 
kvietimo, jau vien pateisinimui 
pasielgimo su rusu klausimu, Kad 
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sužinojus, ar Suv. Valstijos at- 

sisako dalyvauti, ar ne. 

EUROPA GALI GAUTI 5 
MILIJONUS BAČKŲ 

MILTŲ ANT 
BARGO. 

Washington, kovo 5 d. — Fc- 
dcralės javu korporacijos perdė- 
tinis Julius liarnes šiandien pasa- 
kė atstovų buto komitetui, ka^d 
penki milijonai bačkų lederalės 
javų korporacijos miltų iš minkš- 
tųjų kviečių bus parduota luiro- 
pai kreditau, jei kongresas neiu- 
galios $50,000.000 paskolos finan- 
sinimui pardavinių. Jis pasakė, 
ka«.'. jis yra ingaliotas parduoti 
ant k'.edito, bet tikisi, kad pa- 
skolos bus ingaliotos. 

MAŽA KOLONIJA — TIK 
KELIOS ŠEIMYNOS IŠ1 

PIRKO L. BONŲ UŽ $2000 

St. Charles. 111., kovo 5 d. 
Šį vakarą kalbėjo čia Lietu- 
vos Misijos narys Majoras 
P. Žadeikis, Lietuvos pasko- 
los reikalais. Žmonės labai 
tam pritarė. Už kiek viso 
išpirkta L. Bonų, nesužino- 
ta. bet jsrvnais pinigais su- 

mokėta $2000. 

Grabskio išlygos Rusijai. 
GRABSKIO IŠLYGOS 

RUSIJAI. 

Revelis, kovo 4 d.. per Pary- 
žių kovu 5 d. — Sovietinės ku- 

rijos užsienio reikalu komi.-ara* 
Ciėerin šiahdien paskelbė lenkų 
taikos reikalavimus. Lenkų no- 

ta. po kuria pasirašo (Irabski. 
stato bolšc\ ikams tokius reikal- 
viinus. 

1. Siena buvusi pirm pirmojo 
padalinimo, kuri eina iš Rygos 
per Pskovą. Smolenską, Cernigo 
vą ir k ievą iki Lkaterinoslavo, 

apimanti Kuršą. Tlali-gudiją, I.at- 

vijus dali, didžiosios Rusijos da- 

lį ir visą l krain'i iki Dniepr* 
dešiniojo kranto. 

2. Atskyrimo visų nerusų ele- 

mentų nuo Rusijos. 
%v Patvirtinimas taikos tarp 

Lenkijos ir Rusijos buržazinių. 
u ne sovietinių parlamentų. 

iCičeciuiis saku. kad įei šitie rci- 
sa į — 

k c ^ -y tikri, tai tas gera- 
ii rs' C 

dejas Tr''rnfffki — groibišius). ku- 
ris po jais pasirašė, teisingai \ i i 

j pavadinta*. '.>et jie greičiausia- 
'nėra teisingi, yra tik manievrai. 

j pateisinimui lenkų oteusyv n prie? 
į Rusiją šį pavasarį. Jis saku. kai", 
j Fra ne i ja kiek galėdama remi: 

(lenkų imperialistus, kurie šauk- 
ęsis Į t'rancuzus prasidaro i gelbė- 
ti Lenkiją nuo pavojaus. 

ITALIJA TURI DU KE- 
LIŲ, SAKO TURATI. 

Kraujo Pralėjimas arba Refor- 
mos — sako socialistu vadas 

Turati. 

Rymas, kovo 5 d. Italijos 
socialistu partijos, konservataus 
nebolševikinio -parno vado Fil- 

lip.pi Turati nuomone italij; 
turi pasirinkti vieną iš d\ iejų 
plačiai skiriančiųsi keliu iki šali- 

singrįš i produktyvumo laiką. 
Viena šitų keliu yra Įvedimas 
plačių reformų, davimas darbi- 
ninkams dalies ūkiu žemės ir pr;i 
monės ir privertimas turtingųjų 
apmokėti karės skolas. Jie gi to 

nebus, tai. Turati nuomone, bus 
suirutė nuvedanti prie sukilimi 
ir paskui baisios reakcijos iš val- 
džios pusės asmenyje kokio ka- 

riuomenės generolo. Tam atsiti- 
kus. jo nuomone, laikinai gali Im- 

ti atsteigta popiežiaus galygė. 
I'urati išreiškė šitas pažiaras lai- 
kraščio atstovo prašomas išaiš- 
kinti' streikų, riaušių ir sukilimų 
epidemiją. 

"Viena dabartinio neramumo 

priežasčių.'' sakė jis, "yra fjamy- 
'bos atsilikimas, 'bet svarbiausia 

priežastimi yra sukilimo upas. 
kuriuo pripildė karštesniuosius 
darbininkus karė ir legenda apie 
Rusijos revoliuciją. lokiais buvo 
sukilimai Sestri IViiente arti (ie- 

noos, kur darbininkai 1 audė pa- 
imti dirbtines, ir sukilimai med- 
vilnės dirbtuvėse arti Turino, ku- 
riuos dabar veda darbininkai. 

"šitie nuotikiai gali nuvesti 

prie pripažinimo principo beirti-J 
ros kontrolės darbininkų ir darb- 

davių. Kaimiečiai ir darbininkai 

neišvengiamai reikalauja vis dau 

giaus ir (langiaus. Tas išaiškina 
streikus ir užėmimą didelių ūkių 
Sicilijoje ir Venecijoje. 

'T.ėda \anie. kad šituos įudė- 
I 

junus panaudoja politikos tiks- 
lams neatsakoniingicji svajotojai, 
kurie mano, kad darbininkai da- 
bar įpri'bredę ir gali pilnai kontro-1 
liuoti valdžią jr pramonę, o ne.! 
mato, kad kapitalizmo nuverti- 
mas butų pragaištingas. Italijos' 

• tarpininkai turi mažą prityrimą 
'politikoje ir ekonomijoje ir ne- 

įstengtu pakeisti vieno.* sistemos 
kita." 

j Paklaustas, ar nevisur darbi- 
i ninku padėtis žymiai pagerėjo, 
'jis atsakė: 

| "Apskritai, taip, 1 »et ne vi>ur. 
N'ors Romagnoje lauku darbinin- 
kai .ųerai pasituri, bet Lombar- 
dijoj. iš kur aš paeinu, vietoj iš- 
pildžius reikalavimus, kurie yra 
skaitomi perdideliais. ūkininkai 
išsižada auginti javus ir imasi 
angimi galvijas, ar daro taip. 
Vad mažiau reikėtų žemės dirb- 
ti." 

Korespondentui patčmiius. kad 
jis savo programe socialistu vei- 
kimui pataria daug reformų, bet 

abejoja, ar jos galima bu- įvesti, 
jis atsiliepė: 

"Supraskite mane. Šalis sten- 

giasi Įvesti naują t \ arką: ji gali 
pasiskirti prievartą, kuri beveik 
tikrai gali iššaukti reak.iją su 

kraujo praliejimu ir sumišimą, ar 

ba ji .n i!i pasiskirti išmintingas 
Įmones. Įvedant lygybės sąlygas, 
priverčiant turčius ir pelnagau- 
dfiius užmokėti už karę ir užimti 

platu įstatymų leidimo programą. 
\š .pritariu antram bet tam rei- 

kalinga stikpi ranka. 

"Dabar Italijoje me> neturime 
-• 'jirios valdžios. Premjera? Xit- 

jii pasiekė galės norėdamas nu- 

raminti sali, het jis kol kas ne- 

js teigė sutaikyti Fiuminio gin- 
čo, kuris neapsakomai mums pa- 
kenkė. Jis {rai, nori uždėti mo- 

kesčius ant tuivių, bet ii^ neiš- 
drįso to padaryti Atstovu Imas 

neįstengia nuveikti nieko pa- 
tvariau.-. 

" 

Trys milijonai vyru tapo pa- 
leisti. juos išmokino žiaurumo ir 

pateikavitno. Jie nenori dirbti ir 

negali šaltai protauti, šalis, ypa- 
tingai pietinė dalis, atsilikusi. Ji 
galėtu išduoti dvigubai tiek. kiek 

ji išduoda. Išmintingi pienai ga- 
lėtu beveik padvigubinti iš lovį 
per penkis ar dešimti metu. Da- 

bartinis išdovis neužtenkamas, 

ypatingai nei vienam nesirūpi- 
nant tausa. Todėl valdžia patie- 
kia laikiną išeivystę plačiu plo- 
tu siųsdama darbininkus i l ran- 

ci'ją, Belgija ir pietų Ameriką." 

PINIGŲ KURSAS. 
l'žsienio pinigui apštiinis 

po $25.000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
eliams l.oan and Trust kom- 

panija kovo 5 d. 
Londone, kabeliu, sva- 

ras $3 .(>8 
tekiais ,vfl7 

Vokietijoj markė .... 1.1c. 

'Austrijoj, krona .... 0..+5C. 
Suomijoj. markė .... 4.5c. 
Lenkijoj, m arki* .... 0.75c. 
Lietuvoj, auk nas .... 1.1c. 

lietuviams minėtinos 
DIENOS. 

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

ORAS 
CHICAGOJE IP. APIELINKĖJE 

Šiandien ir gal nedėlioje gra- 
žu ir šalta; vidutiniai šiaurryti- 
niai vėjai. 

Saulėtekis. 6:17 vai. ryto: 
Saulėleidis, 5:46 vai. rak. 
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SUBSCRIPTION PRICE: 

In Chicago, by mali — | 
One year $6.00 
Six montha $3.60 
Three months $1-86 

in Chicago, Dy carrier — 

One copy $ .02 
Per week .12 
Per month -60 

in the United States, outalde of Chicago, by mali — 

One year $5.00 
Six montha $3.00 
Three montha ?1.65 

To Canada, Lithuania and all other foreign countrlea — 

One year $7.00 
Six months |4.00 

EUROPA VEIKIA ENERGINGAI. 

Išskiriant Vokietiją, Europos sausuma 
nusprendė apsieiti be Amerikos pagalbos 
ir imtis darbo pačiai. Nord gelžkelis Fran- 
cuzijoj praneša, kad mažiaus kaip dvide- 
šimts mylių jo linijų dar vis nesutaisyta, 
o 250 iš 265 mylių kanalų, kurie buvo su- 
naikinti. yra ištaisyti vėl. Belgu prane- 
šimo skaitlinės parodo net didesni išveži- 
mą puodų, medžio daiktų ir batų su eevery- 
kais, kaip prieš karę. Belgijos medvilnės 
dirbtuvės ištaisytos ir išvežimai spalio mė- 
nesyj pasiekė pusę to prieškarinės skait- 

linės. Net Lenkijos Doneeo klonio anglių 
kasyklos padidino savo gamybos apštį 
nuo 0.6 tono ant žmogaus per dieną 1916 
m. iki 0.8 tono ant žmogaus per dieną, kad- 
ir nedidelė pažanga, bet vis dalykai eina 
pirmyn. Italija išveža beveik puse to, ką 
ji išveždavo 1913 m.; jos ekonominės pa- 
dėties sunkumas yra tame. kad jos Įveži- 
mai yra šešis kartus didtsni. Vokietija, 
nežiūrint propagandos pranešimų, kuriems 
Amerikos laikraščiai suteikia daug vietos, 
dar vis yra ekonominiame apsnūdime. Per 
pirmus devynis mėnesius 1919 m. Prūsų 
anglies kasyklos, nežiūrint padidėjimo dar- 
bininkų skaičiaus 10 nneš., pagamino ang- 
lies vienu trečdaliu mažiaus negu metais 
pirm to. Ligniko kasyklos dar rT* prasčiau 
atsižymėjo Atklausimas, išsiuntinėtas vo- 

kiečių vaizbos butams davė atsakymus, pa- 
rodančius vidutini sumažinimą išdavio ma- 
žiausiai 50 nuoš. Maistinių sąlygų pagerė-; 
jimas ir palinkimas grįžti prie stukinio dar-! 
bo sistemos mokesties, sako. pavarė kiek: 
dalykus pirmyn paskutinėmis savaitėmis,! 
bet yra matoma, kad Vokietijos pramonė; 
velkasi užpakaly,'. j 

LIETUVOS APŠV1ETOS REIKALU0SE.| 
J 

Lietuva, stodama į nepriklausomų ir, 
laisvų valstybių e?lę, turi rūpintis įvairiau- 
siais reikalais, Statyti savo valstybės rumą. 

Tarp visu kitų reikalų Lietuvai reikia ru-i 

pintis ir apšvietos bei mokyklų klausimu,' 
nes apšvieta yra kiekvienos valstybės pa- 
matiniu reikalu, ir Lietuva rūpinasi fuo- 
mi, kiek ji tik turi pajiegų. 

Su pradinėmis ir vidui inėmis mokyk- 
lomis šiandien Lietuvoje didelis vargas, 
nėra lesu jas užlaikyti. Todėl jas dalimi 
užlaiko valstybė, dalinai draugijos ir šiaip 
aukautojai. Bet dar vis-gi pradinės ir vi- 
durinės mokyklos šiaip-taip aprūpinamos, 
bet augštesnei mokyklai lėšų nėra. 

Kad augštesnė mokykla būtinai reika- 
linga Lietuvai, negali buti dviejų nuomo- 

nių, — be universiteto juk Lietuva ateity- 
je gali netekti inteligentijos, apšviestunų ii* 
profesionalų. Vienok ant greitųjų univer- 
sitetą negalima inkurti, nes tam reikalinga 
daug materialių ir moksliškų pajiegu. Kad 
tą prošvaistą padengti, kad išeiti iš to ne- 

lemto padėjimo, Lietuvoje jau susiorgani- 
zavo augštieji kursai, kurie padengia arba 
atstoja universitetą. Tie kursai paskirsty- 
ti i šiuos skyrius: 

1) Humanitarinis skyrius, kuris pasi- 
skirsto į 5 įvairias sekcijas. 

2) Teisių skyrius, kuris skirstosi į 19 
sekcijų. 

?i) Matematikos ir Fiziko® skyriuj, 
skirstosi į 15 sekcijų. 

4) Gamtos mokslų skyrius, skirstosi į 
16 sekcijų. 

5) Medicinos skyrius, skirstosi j dau- 
gelį šakų. 

6) Technikos skyrius, kuris irgi pa- 

j skirstytas į daugelį sekcijų. 
Iš to prograrno matyti, kad tie kursai 

—tai universitetas,- bet universitetu nepava- Idinta delto> kad dar trūksta moklsinių pa- 
įiegų, dar jas reikia organizuoti. 

Tokių kursų užlaikymas reikalauja 
daug lėšų. kurių Lietuvos valstybė nedaug 
teturi. Todėl Lietuvos piliečiai palaikymui 
tokių neišvengiamai reikalingų kursų, įstei- 
gė tam tikrą draugiją, kurią užvardino 
"Augštųjų Mokslų Draugija". Apie šią 
draugiją mes nekalbėsime plačiai, — tas 
bus aišku iš tos draugijos įstatų, kurie aiš- 
kiausiai kalba patįs už save. 

Amerikos lietuviai, remdami Augštųjų 
Mokslų Draugiją, daug prigelbėtų Lietuvai. 
Jie galėtų siųsti aukas arba tapti jos neriais 
sulyg įstaigų. Lietuvos Misija noriai per- siųs visas aukas ir nariu mokestis tai drau- 
gijai. Mokslas visiems lygiai reikalingas, visiems jis naudingas, todėl ivisi ir privalė- 
tų remti tą draugiją be jokio išėmimo. 

Lietuvos Misijos Biuras. 

Japonai buvo skaitomi tvirčiausia jie-į pa Azijoje prieš besiplečiantį bolševizmą. I 
Tečiaus kovo 1 d. iš Londono pranešta,; kad pačioje Japonijoje apsireiškęs "nepa-į prastas" subruzdimas. Piiegtam, "spė-. jama", kad Japonijos kareiviai Siberijoje| nrisijungią prie bolševikų.. Galon pranešta,! kad visi janonai skubiai apleidžia Siberiją. j Išeina, kad greit nebus kam sulaikyti rau-į donosios bangos užpludimo.... 
darbininkus: 

Pastabos- 
v išvados. 
« 

Tautininkų apsileidimas. 
Laikraščiai šiandien yra la- 
bai didele pajiega. Per juos 
galima valdyti žmonių mi- 
nias. Per juos galima kreip 
ti žmonių minias ar tai ge- 
rom ar blogon pusėn. Tą 
supranta gerai, pavyzdin, lie 

, tuviai socialistai ir iš jų at- 

jsiradę "komunistai". Jų 
i laikraščiai dygsta "it grybai 
po lietui", ir jie deda visas 

j pastangas, idant praplati- 
nus tuos laikraščius tarp 
•lietuvių. 

Pavyzdin: Chicagoje, 
Pitfsburge, Easi St. Louis, 
111. ir kitose žymesnėse lie- 
tuvių kolonijose galima pirk 
ti kiek tik nori "Naujienų" 
"Keleivių", "Laisvių" ir ki- 
tų socialistiškai-bolševikiškų 
leidinių. Lietuvių ir svetim- 
taučių vaikai siulyte siūlo 
kiekvienam tuos laikraščius. 
Bet jeigu nori gauti lietuvių 
tautos laikraščius: "Lietu- 
vą", "Vienybę Lietuvinir- 
kų", "Tėvynę" arba "San- 
darą", tai nors galą gauk 
bejieškodamas — nerasi. O 
musų tautininkų vadovai 
dar stebisi, kad "bolševiz- 
mas" arba kiti "izmai" taip 
greitai platinasi tarp lietu- 
viu ! 

Tas musų tautininkų ap- 
sileidimas ^uri buti tuojaus 
atitaisytas. Lietuviu tauti- V W 

laikraščiai, kurie rupi- 
[nissi (Lietuvos gerove, turi 
buti fokiu-pat' budu, kaip ir 
|močiai-stiniai, platinami vi- 
sur, kur tik gyvena lietuviai. 
Jugu musų tautininkai ne- 

nori atkreipti domės į tą da- 
lybą, nenori suorganizuoti 

vo laikraščiu platintojus 
kiekvienoje lietuvių apielin- 
kėje, tas rodo, kiek jiems 
rupi lietuvių tautos likimas. 

Todėl, kad,,lietuvių tautos 
obalsis nepasiekias dauge- 
lio Amerikos lietuvių ausis, 
tai yra musų veikėjų kaltė. 
Jiems nesirūpinant praplatin 
ti gei esnius laikraščius lie- 
tusių tarpe, lietuviai yra 
priversti maitinties bile ko- 
kiais šlamštais ir per tai da- 
rosi tarp musų nuolatinė su- 

Laiškas Iš Lietuvos. 

(Kanauninkas J. Macijauskas 
rašo J)r. C. L. V eželiui Chica- 
go, III.). 

Švėkšna, vasrio -'4, iįjjo. 
Gerbiamasis Tamista! 

Sveikinu Tamista su laipsniu 
"Daktaro". Butų labai mums 

naudinga, kad apsigyventum 
Švėkšnoje, Tamista turėtum gerą 
pelną, nes apielinkėi nėfci den- 
ti.-to. Tamistos matušėlė, sesuo 

Barbora ir brolis Pranas gyve- 
na Jucaiėiuose, Juozas gyvena 
Zonaiėinose, turi daug vaiku, vi- 
si yra sveiki ir gyvena nepras- 
tai. 

t 

Mes neperdaug nukentėjom nuo 

karo, nors vokiečiai visą turtą 
ūkininkų buvo atėmę (ai klius, 

[karves etc.), vienok žmonės įsi- 
įgijo gyvulius ir gyvena nepras- 
tai. Turi pinigu daug, tiktai su- 

lyginus su jūsų pinigais, musų 

(pinigai — vokiečių išleisti yra 
mažos vertės, p'as mus už vieną 
amerikonišką <lolari moka 40 prūsi- 
nių markių. 

M usy Švėkšnos Lalxlaringa 
Draiugija laibai gerai veikia; tu- 

rime du dideliu namu del pavar- 
gėliu. kuriuose užlaikome suvirs 

150 biednų ir dar praėjusiais nie- 

kais nupirkome du namu, kuriuo 
įse uždėjome (viename) ligoni- 
nę delei 30 ligonių, o kitame tuoj 
gyveus gydytojas; tiktai dabar 
turime labai dideli nuostolį, 11111- 

sų gydytojas Dr. Kūgis mirė, o 

kitą gydytoją Dr. Oželi sumo- 

bilizavo (.paėmė kariuomenėn), 
palikome be gydytojo ir gauti 
negalime, nes dabar turime daug 
savo kariuomenės ir gydytojai 
reikalingi prie kiekvieno pulko. 
Mirė taip-pat nesenai ir Rieta- 
ve Dr. Cirtautas. dabar mušti 

visos apielinkės pasiliko be gy- 
dytojo, o ligos šiemet prasidė- 
jo til'as, susirgo musu ligoninių 
prižiūrėtojas ir daug kitų žmo- 
nių serga. Susimildami, atsiųsk! 
te mums j Švėkšną gerą gydy- 
toją. mes 'duodame gydytojui 
veltui namus, gaus kurui malkų, 
karvėms ganykla ir turės didžiau 
sią praktiką, galės tureti per 
mėnesi apie 10.000 markių. Pra- 
gyvenimas pas mus nėra per- 
lautg brangus ir visą ką galima 
gauti. Turime švekšnoje gim- 

irute. Geistina butų, kad 
musų veikėjai nebū- 
tų apsileidę tame dalyke. 

Laikraščių skaitytojas. 

naziją, daug draugijų, lig gelz- 
(kelio jo kilometrų. Tegul tuo- 

1 jaus važiuoja gydytojas. Tamis- 

įta taip-pat keliauk pas mus tie- 

jsiai j Klaipėdą (Memelį); da- 
įbar jalu rubežiai atidaryti. Pasi- 

| rūpinkite Jus, Amerikos lietu- 
viai, kad nupirkti 'bent pora ge- 
rų laivų (šipų) ir padaryti Ame- 
rikos-Lietuvos liniją, kad gaii- 
ma butų tiesiai iš Xe\v Yorko 
keliauti j Klaipėdą. Tad'a ir jus 
pelnysite Mr mūsų kraštas kils, 
Įkacl ne per svetimus savo kraš- 
tui veikti galėsime, kas naudin- 
ga ir statyti jums kas jums rei- 
kalinga. 

i 
Ar negalėtum Tamista apgar- 

sinti 'laikraščiuose, kad Švėkšno- 
je yra reikalingas gydytojas. 
Vieta yra labai gera, visam apio- 
linki nėra gydytojaus: Vevirie- 
nai, Andrejava, Rietavas, Viei- 
vičiai, Kulriai. Judsėnai, Kvė- 

daina, Teneniai, Pajurakas-Gor- 
į dama neturi gydytojų. Meldžiu 

pasveikinti nuo mūsų visų pa- 
žįstamus. Kotriiiai siunčiu labų 
dienų. Atmenu gerai ją. kaip 
kalėdodavau ir bažnyčioje tan- 
kiai matydavau — tegul myli 
Dievą. Su pagarba, 

Kun. J. Macijauskas. ( 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
RAUDĖNAI. 

Savivaldybių rinkiniai Raudenuo-1 
sc praėjo maždaug taip: Raudėnų j 
valsčių paskirstė j 4 apskritulius: 
1) Raudėnų 2) riešų 3) Pamockės 
ir 4) Pakepštinės. Ne visai taip 
rinkta, kaip kad buvo rašyta (krikš. j 
-demokratų partijos laikraščiuose) 
ir kaip privalėjo rinkti t. y. nuo 3oo 
žmonių betarpiai rinkti įgaliotinius 
i tarybą ir rinko ne kamuoliukai*, 
bei 'kaip kam patiko. 2-rą Kalėdų 
dieną kiekviena soda irno 20 žmo- 
nių po vieną rinkiką Į apskretėli. 
Tie rinkikai suėjo 3-čią dieną Ka- 
lėdų Į apskritėlius ir čia rinko įga- 
liotinius. Raudėnų apskritėlv rasė 
kiekvienas savo pavardę ant korte- 
lės ir metė i dėžę to kandidato, kurs 
jam labiaus tiko; čia išrinkti 4 Įga- 
liotiniai : milic. Pronckaitis ukin. 
f20 d. š.) Kairys ukin. (40 d.). 
Vincas Tabanas ukin., Stasiulis 
Alek. medinčius ir ukin. Piešų ap- 
skr. buvo renkami kamuoliukais, 
čia išėjo tnvp-pat nesusipratimų: pa 
sodino iš vienos pusės stalo ukin. 
St. iš kitos Moe. irsako: vyrai kas 
nori kandidatu Jurgi išrinkti j [galio 
tinius meskit kamuoliukų, kas neno- 

ri meskit Moc.; bet jiems bešnekant 
apsisuko nevienam galva ir pradė- 
jo mesti atbulai ir paskui sakyti, 
ne, aš apsirikau, mečiau St. o ne 

Moc. ir tt. išrinkti Kasperavičius 
ukin., buvęs virš. Juodis ukin. ir iš 
Piešų dv. darbininkas. Kadangi iš- ^ 

'""I ėjo apsirikimu norėta išnaujo bal- 
suoti, bet nutarė galu gale palikti 
ir užtvirtinti išrinktuosius. 

Kaip Raudėnuosetaip ir kitur ne 

visi dalyvavo rinkimuose: pav. Rau 
<lėnuose i-mft kartą susirinko ke- 
letas ir išrinko iš savo tarpo rinki* 
kus, kiti atidavė savo balsus dė- 
dėms, žinokitės, gird, už ką paduo- 
sit balsą už tą. 

(jaila kad nesiteikta žmonėms vic 
šai apskelbti apie rinkimu dieną. 
Duokim, aš pats tik iš pašaliu ne- 

tikėtai sužinojau, kuomet bus rinki- 
mai. Turėtu buti pranešta visiems 
viešai. Ir kam paskubėjo rinkti įga- 
liotinius, reikėjo viešai palipyti kan- 
didatus ar jie visiems tikę ar ne. 

N. N. 

SUDEIKIAI. 

Čionai 28 gruodžio buvo rinki- 
mai i valščiaus savyvaldą. Rinkimai 
perėjo ramiai, laimėjo katalikai. 
Nors parapijėlė čia nedidelė, bet* 

j besirūpinant vietos klebonui kun. 
I Dygaičiui prieš karą neblogai vei- 
Įkė "Blaivytes" skyrius. Pernai bu 
! vo įsikūręs "Pavasarininkų" skyv 
rius, kuri už.pludę bolševikai buvo 
apardė, bet yra viltis kad atsigaus. 
Neblogai gyvuoja ir krikšč.-demo- 
kratų kuopa, kuri 14 gruodžio savo 

susirinkime išrinko komisiją aprū- 
pinti kareiviams šiltais rūbais, tai* 
pogi buvo nustatyti kandidatai j 
valšči'aus tarybą, kurie beveik visi 
ir pateko. Klebonas ragina žmones 
kiekvienam sodžiuje laikyti po da- 
raktorių vaikams rašto mokinti, bet 
žmones išsikalbinėja sakydami — 

nesą kuo užlaikyti. Valdiška moky- 
kla tėra viena, kurioje darbuojasi 
neblogai tos pačios parapijos Gelc- 
ževičius. Gaila, tik, kad parapijie- 
čiai nesunaudoja klebono suruoštą 
.nedegą liaudies namams, kad butų 
kur susirinkimai daryt, užeit žmo* 
ciėms iš bažnyčios ir t. t. 

("Vien".) 

KELMĖ. 
Mes. kelmiečiai, pirmiau gau- 

davome Kauno laikraščių i 10— 
U dieną, dabar jau pradėjome 
gauti i 6-tą dieną, tai jau gerai. 
Dabar turime naują pašto Įgalio- 
tini. Musų Komitetai ima iŠ 
žmonių po 1 kap. Į dieną už kiek 
vieną rubli, nes taip nutaręs l<a- 
s inų apskrities seimelis. Musų 
apskrities seimelis taip-pat už- 
draudė išvežti grudus ir valgo- 
mus daiktus. Rink. 

Lietuvos Laisves Sargų 
Sąjungos Reikale. 

Chicago, kovo 2, 1920 m. 

Gerbiamoji "Lietuvos" dienraš- 
čio Redakcija Chicagoje: 

Lietuvos Laisvės Sargų Sąjun- 
gai Amerikoje, beabejo, tenka da- 
bar, teks ir ateityje atlikti žy- 
mią roiy Lietuviu tautos kovoje 
už Nepriklausomybę. Laisvės 
Sargų Sąjunga tampa neišsemia- 
mu šaltiniu j vairios medžiaginės 
pagalbos Tėvynei ir galinga at: 

sarga gimtojo krašto apginė j 11. 

Lietuva nekantriai lankia L. Sar- 
gų Sąjungos pasirodymo Tėvy- 
nės dirvonuose. Kidamas šiame 
reikale talkon. meldžiu Amerikos 
lietu viii laikraščių Redakcijų 
pranešti lietuvių visuomenei ir už 

interesuotiems L. Sargų kandi- 
datams šiuos 4 Laisvės Sargų 
konstitucijos priedus, kuriuose 
randasi pamatiniai naujos orga- 
nizacijos dėsniai. Pačios Konsti- 
tucijos tekstas, Am. Su v. Valst. 
valdžiai patvirtinus, bus praneš- 
tas visuomenės ir laisvės 6argų 
žiniai vėliaus. 

P. Žadeikis, 
L. A. majoras, 

f., f.. S. S. centras: 

257 W. 71 St., Xcw York., X. Y.1 

. L. L. S. S. 

KONSTITUCIJOS PRIEDAS 
No I. 

LIEUVOS LAISVES SARGŲ 
| SĄJUNGOS VIDUJINIS SU- 
TVARKYMAS IR PAREIGOS. 

I. Įstojimo jl vanta. 

i. j Lietuvo: Laisvės Sar- 
gų Organizaciją priimtini pastai 
tam tikro pasižadėjimo visi lietu- 
viai, Lietuvos Nepriklausomybės 
salininkai, be skirtumo amžiaus,| 
vyrai ir moteris, dori piliečiai,— 
neprasikaltu prieš Lietuvos bei 
Amerikos Suv. \; 11 s t i j 11 baudžia- 
muosius įstatus. 

2. Naujas narys priimamas Į 
L. L. Sargų ^organizaciją, bent 
\ienam tos organizacijos nariui j 
rekomenduojant. 

Kandidatas gauna iš \ ietl-' 
lio L. 1.. Sargų -burio valdybos 
irba organizacinės grupes, "gar-j )ės žodžio" ir "aplikacijos lapo" j 
blanketus, kuriuos jis išpildo ir 
pasirašęs grąžina atgal su pa- 
rašais dviejų liudininkų, kurių 
bent vienas turi but L. L. Sar- 
gas. 

4. L. L. S. būrio valdyba (ar-; 
b a organizacinė grupė), remda-j 

:masi ant paduotų dokumentų 
nutaria: ar 'perstatyti L. L. Sar 

Igų susirinkimui naują kandula 
Į tą, ar nuo perstatymo susilaiky 
! t i, kas ir pranešama pastarajam. 

Kiekvienas, norintis L. L 
S. Org.mi/.acijon Įstoti, nuo die- 
nos "garbės žodžio" Įteikimo iki 
dienai Sargų 'būrio susirinkime 
"pasveikinimo", skaitosi L. L 

Sargų kandidatu ir pildo paveda- 
mu- jam darbus lygiai su visais 
sargais. 

(>. Kandidatas tampa pilnatei- 
siu L. L. (Sargu, kuomet L. L. 
(Sargų vietinio susirinkimo jis 
iškilmingai lieka "pasveikintas": 
naujas Sargas tuomet -užsimo- 
ka nustatytą Įstojimo mokesnį, 
gauna paliudymą (Žiur. priedas 
X III) ir turi teisę L. L. Sar- 
gų organizacijos ženklą nešioti. 

7. Pasveikinimo -ipejga tokia: 
L. L. S. būrio valdybos pirminin- 
kas (vadas) perstato susirinki- 
mui naujai {stojančius narius; 
susirinkimas tuomet, atsistoja ir 
rankas au-gštyn keldamas, svei- 
kina naujus Sargus, sušukdamas 
tris syk "valio". 

^ 

II. L. L. Sargo Pareigos. 
1. Kiekvienas L. L. Sargas, 

sulyg savo "garbės žodžio" (žiur. 
priedas No U), nepailstamai dar- 
buojasi vykdindamas vyriausiąją 
urgani/cacijos užduoti. 

2. L. L. Sargas, kaipo organi- 

,'zacijos narys gina ir daboja sa 

vu organizacijos garbę ir labą, j; 
■ remdamas ir plėsdamas. 

3. L. L. Sargas sąžiningai pi 1 
du organizacijas įstatus, klaust 
valdybos ir vado įsakymų, griež- 
tai laiko nustatyta drausme (dis- 1 X ciplmą). 

4. L. L. Sargai, būdami surišti 
vienu bendru, diet- « <:kslu, yra 
•lygus tarp savęs,1 kaip broliai ir 
seserįs, ir privalo vienas kitam 
gelbėti k:.ii) bendrai..e, taip ir 
asmeniniame reikale. 

5. Sit-.lyg kasdieninių pareigų 
ėjimo I.. L. Sargai yra dvejopi: 

1 (a) Sargai rikiuotininka' — 

'ypatingai užsiima sporto daly- 
kais, kaip tai: gimnastika, rikiuo 
tė's mokslu ir 1.1. 

(b) Xerikiuotės sargai — ypa- 
tingai rūpinasi pašalpos ir ukjo 

1 dalykais, ruošia paskaitas, teat- 
'rus ir t.i. 

Į 6. L. L. Sargai rikiuutininkai 
ir nerikiuotės sargais gali buti 
kaip vyrai, tai j" ir nvotcrjs. 

| 7- 1-. L. Sargai reguliariai už- 
simoka nustatytą nario mokesti 
ir rūpinasi organizacijos lėšų pa- 
dauginimu. 

8. Jei f.. T.. Sargas, reikalui 
esant, liuosa valia aktyviai pano- 
rėtų Tėvynės garbę ir Xeprilclau~ 
somyibę ginti, tai jis paduoda sa- 

vo V'ally^ai speciali pareiškimą 
bei ^'pasižadėjimą. 

III. L .L. Sargų būrio įsikūrime 
tvarka. 

1. U u rys yra pamatinė L. L 
Sargų organizacijos vienatė ii 

naudojasi -pilna autonomija L. L 
S. Konstitucijos rybose. 

2. I lnrio vardą ir teises įsi- 
gyjama tuomet, kuomet susior- 
ganizuojama nemažiau, kaip 5c 
narių. 

Pastaba: L. L. Sargų susispie- 
timas Į mažiaus. kaip 50 narių, 
vadinasi "būreliu" ir negali ats- 

kiro savo atstovo į L. L. Sargų 
bendrąjį susivažiavimą (Seimą), 
su sprendžiamuoju balsu pasiųs- 
■li. bet tik su patariamuoju. Vi- 
suose kituose atvejuose "•būrelis" 
yra lygus "<buriui". 

3. Kiekvienoj lietuvių gyve- 
nimo kolonijoj susidaro bent iš 
trijų asmenų organizacinė gru- 
pė. kuri prisiųstam a ceutran sa- 

vo "garbės žodžio" (pasižadėji- 
mą gauna "pasveikinimą" ir rei- 
kalingus nuri nlymus. 

4. Organizacinė grupė tveria 
L. L. Sargų buri. eidama larki- 
iK>.-i' >s būrio valdybos pareigas. 

5. Burini isikurus. laikinoji 
valdyba (organizacinė grupė) 
■perrenkama slaptu balsavimu, 
bent trečdaliam visų būrio narių 
daly vaujant. 

Pastaba: Jei būrys kame nors, 
del mažo lietuvių skaičiaus isi- 
kurti faktiniai negali, tai jis 
lieka bureliu ir per renk a sau vai- 

> j d vbci įsakymu iš Centro. 
(). Susitvarkys sulyg šių ins- 

trukcijų reikalavimu, L. L. Sar- 
gu būrys, pristačius Valdybos 
rinkimo protokolą, gauna eilini 
numerį iš centro. 

IV. L. L. Sargų būrio Valdybos 
pareigos. 

I. Duriu valdyba veda visus 
būrio reikalus, paskirstydama 
darbą lygiai visiems būrio sor- 

gams. 
Pastaba: būrelio valdyba el- 

giasi taip pat. 
Būrio valdyba renkama V'J- 

eei metu ir susideda iš pirminin- 
ko, raštininko ir iždininko. 

Valdyba yra pildomasai or- 

ganas L. L. Sargu būrio susirin- 
kimo, kuris aptaria svarbesnius 
klausimus ir paveda valdybai 
vykdinti. 

4. būrio valdyba susineša su 

centru :r su apielinkės divizijonu 
ir pildo jų įsakymus. 

5. Būrio valdyba rūpinasi su- 

rasti gerai suprantanti sporto 
dalykus instruktorių, kuris yra iš 
tarpo būrio sargų aprenkamas 3 
mėnesiams, arba iŠ šalies pasam- 
domas. 

(\ Instruktorius tariasi su vai! 
dyba, bet grynai spurto srityje j 
naudojasi įpilna savistovybe. 

7. Jei Uurio valdybos pirmi- 
ninkas drauge yra išrinktas ir j 
už instruktorių, tai jis vadinasi! 

išas, rūpinasi jų 'padidinimu ir 
duoda pilną atskaitą, būrio susi- 
rinkimui reikalaujant. 

Pastaba: Esant reikalui, būrio 
susirinkimas aprenka iš savo tar- 

po tam kartui revizijos komisiją 
iš 3 nariu. 

V. L. L. Sargų Divizijono 

i. Vienos apaelinkes neicii- 
mais esantis L. L. Sargu bū- 
riai ir būreliai per savo atstovus 

jungiasi Į <li\ izijouą, kurio bu- 
veinė steigiama patogiausioje 
apielinkės vietoje. 

Pastaba: Divizijoną sudaro ne 

ma/.iau 3 būriai arba būreliai. 
2. liuriu ir būrelių atstovai 

skaitosi: valdybos pirmininkas, 
arba tam tyčia sargų būrio iš- 
rinktas narys. 

3. Burių atstovai iš savo tar- 

po išrenka divizijono pirmininką 
ir pasidalina tarpu savęs parei- 
gas. tokiu budu sudarydami di- 
vizijono valdybą. 

Pastaba: Būriai ir būreliai "di- 

vizijonan siunčia tik po vieną at- 

stovą, bet reikalui esant, gįil; 
deleguoti du. 

riai gauna iš savo burių manda- 
tus šešiems hiėnesiams. 

Valdyba. 

4. Ii. vizijono valdybos ra- 

(Bus daugiau). 



;š gyvenimo lietuviu juhkoje< 
AURORA, ILL. 

'Pastaromis dienomis, mus u kolo* 
tiijoj susitverė T.- L- Paskolos P»o- 
mi stotis. Valdyboti įeina: A* Jur- 
gelionis — pirm-. !. Petroška — 

rast., St. llaUrušaitis — ižd. Pasko* 
los rinkėjai: J. Zakonis, St- Cibul- 
skis ir 1- (ioštautas* 

fki šiol mažai tedarbavomės Pa" 
skolos reikalais, het užtai dabar 

nuo to kilt-^ darbo neatsitikime nei 
vienas. Lietuva žengia erškėčiuotu 
taku — kovodama su savo priešais, 
taigi musų priedermė laužyti tuos 

erškėčius — ragus priešų ir padė- 
ti savo tėvynei atsistoti ant tvirtu 

pamatų. Jei Lietuvoj žibės Laisvė, 
bus mum visiem džiaugsmas, laimė, 
gerbūvis- Šventa Lietuvos žemė lie- 
tuviui brangi. Tad visi d'arban, kad 
tas brangus lietuvio vardas amži- 
nai skambėtu !.... 

Stoties Sek r c t. 

PITTSPJ'RC.fT, T'A 

SandarieČiai per savo metini 

susirinkimą, apart Sandaros rei- 
kalu dar tarė, ar nebūtų neudin- 

a turėt "Lietuvos" šėrininkų 
airinkimą. Taigi šiivomi u/.- 

v'iu visus "Lietuvos" šėrinin- 
.iisf (kurie turi serus dienraš- 

čio "Lietuvos' ateiti j Lietuvių 
[Mokslo Draugijos Knygyną, 142- 
Orr St., kovo 7-tą nuo 7:3o vai. 
vakare, pirmą nertėklienj, del pa- 

sikalbėjimo, taipgi gali dalyvauti 
ir visi "Lietuvos" skaitytojai ir 
sandariečiai. I»us aptarta kas 
mums pittsburgiečiams butų nau 

d ingiam ir kas butų reikalinga 
"Lietuvoj" pagcryti, ar pataisy- 
ti, ar dadėt, kad del musų butų 
naudinga. 

Taigi visi. malonėkite susirink 
ti. Jei kuomi nors pasidarbuo- 
sime, bus didesnė nauda mums 

ir "Lietuvos" bendrovei. Visus 

širdingai nekviečia, 
Juozas Virbickas. 

fiOCHESTER, *. Y. 

Vasario 21 d. atsibuvo prakalbos 
surengtas per vietinę L. f.. Sargų 
kp. paaiškinimui 1.. L. San?ų tikslo, 

paraginimui vietos lietuvius prie uo 

lesnio Lietuvos L. P. Bonų pirki- 
mui, paminėjimui dviejų metų su- 

kaktuvių Lietuvos N'eprigulmvbės. 
Svetaine buvo išpuošta Lietuvos 

vėliavomis. i>v. Cicilijos Choras su- 

dainavo Lief,?vos himną. Vaizdas 
— puošumas vėliovomis svetainės 
ir Tėvynės Daina darė malonų jspu- 

"rii j atsilankusius, 

Ijįniiausia kalbėjo .vietinis klfb. 
vasakaitis aiškindamas Lic- 

i^/T>s Xeprigulmy.bės Švente ir jos 
Hksmę lietuvių tautai, ir perstatė 

p. St. Purvį iŠ N'evv York'o. 
f Ponas Purvis kalbėjo dvejuose 
atvejuose. Pirmoje kalboje išreiškė 

džiaugsmą iš priežasties apvaikš- 

!:iojinv> 
šios taip didžios ir uran- 

uos lietuviams Lietuvos Neprigul- 
nybės Šventės. 

Antru atveju — aiškino kiek ta 

f\eprigulmybė kainavo Lietuvai ir 
žadino visus budėti, kad brolių 

I krauju perkama Laisvė k'as kart !a* 
jbiau augtų. bujotu. Kvietė bendro* 
'mis jie'jfort'is nešt Lietuvos karino- 
menei ir Valstybei materiale ir mo- 

ralę paspirti, kad galutinai paliuosa- 
vus Lietuvą nuo priešų. 

Jo kalba buvo nuoseklj, turiniu-i 

ga, tad ir publika atydžiai jas klair 
>ė<i. Žmonių buvo (prisirinkę Į 400 

asmenų. Vukų f., kauliams surink- 
ta $>28.35. 

Nuo seniau buvo ižde $100. 
Į L. L. Sargų Centrą pasiuntėme 

j £328.35 
llonų pardavinėjimas irgi pusėti- 

iitai vyksta. 
(iarbė vietos lietuviams už gra- 

ižius tautos darbus ir aukas! 
Ant. Žiemys. 

Sfl KNEDOAII, PA. 

Vasario 16 d. vietinės Lietuvos 

j Liuosybės Sargu Skyrius, gerb. 
j Leitenantui J. K. Miliui, buvo su- 

! rengę prakalbas reikale L. L. Sar- 
irtt organizavimo. Kalbėtojas savr 

u/du- -ti atliko kopuikiausiai, nekliu- 

dydama- partijų nei pažiūrų, kas tu 

;{• tų būti visiems mūsų kalbėtojams 
pavyzdžiu. I eit. Miliui kalbėjo vien 
tik apie vienybės reikalingumą, 
spietimas} .visų Į vieną didelį buri, 
tai yra Lietuvos Liuosybės Sargų 
Sąjunga, kaip kad yra Lietuvoje 
Saulių Sąjunga, nežiūrint kokios 

butų partijos, kokių pažiūrų, bet 

kad butų vien tik Lietuvy s ir kaipo 
Lietuvys stotų už Lietuvą ir kovo- 

tų visokiais bintais, kaip tai, žodžiu, 
darbu bei dolariais ir padėtų Lietu- 

voje pasekmingai veikiančiai bei 

kovojančiai Saulių Sąjungai. Xes 
tik vienybėje galybė, tik visi surė- 

mę petys petin, kaip Lietuvos taip 
ir Amerikiečiai lietu v i'ai sykiu, iš- 
kovosime Lietuvai Neprigulmybę ir 
sau Lietuvio vardą. Taipgi, ragino 
gerb. Leit. Milius, rašyties visiems, 
prie L. L. S. Sąjungos, kad nei vie- 
nas iš musų nepasiliktų be ženklo 
— kovotojo už Lietuvą. — 

Prisirašyti galima pas T. P. Kri- 
zanauską, A. K. Klimą arba užei- 
nant j Shenandoah'rio Lietuvių Te- 
atrališkos kuopos kambariuose, 27 
\\ est Coal Str.. kas vakaras. 

Pasekmės prakalbų gana geros, 
nes prisirašė apie 23 nauji nariai ir 
aukų surinkta apie $252.55. 

Aukavusių del Lietuvos Liuosy- 
bės Sargų vardai: 
A. K. Klimas $25.00, 

Po $10.00: 

Kazys Antanavičių ir Jokūbas 
Harauskas; 

Po $5.oo: 
A. I', Hridickas, J. Kuliešius, A. 

[Subačius, J. Pecelingis, K. Naravas, 
i M. FJliujus, J. Uurdulis, J. Karaliu- 
Įnas. A. Sarkelis, S. J. Mockaitis; 
J. Abračiusk'as $4.00; 

Po $2.00: 
P. Y. P>irštonas, J. Anceraviča, 

A. Rutkauskas, A. Kvedara, P. 

Kvajinaus'kas. J. Karsoka, A. Da- 
gilius, J. Leščika, M. Smeltauskas, 
J. Jčadzevičia, J. (Irigas, J. Taraš- 

G. SUDERMANO ir vertėjo K. PUIDOS vardai liudija veikalo svarbą. 

PIRMŲ KARTU CHICAGOS SCENOJE 

L. M. P. S. 9-ta Kuopa 
stato scenoje keturių aktų dramą 

"JONINES" 
Ned., Kovo-March 7, 1920 

C. S. P. S. SVETAINEJE 
1126 W. 18 th Street. 

Pradžia 6: oO valandą vakare. Inžanga $1.00, 75c, ir 50c. 
GERBIAMA LIETUVtU VISUOMENE! 

Minėtas vetkalas yra statomas PIRMU KARTU Chicagos lietu- 
vi it scenoje iš atsitikimo Prūsų Lietuvoje, kur ypatingai jaunuolių 

pr Joninių Naktis skaitoma kaipo Meilės Naktis; kūrenami laužai 
fcasoma, kad nuo tos dienos tam tikru apsireikkimu priklauso bu- 

nnti laimė. L. F. P. S. 9-ta kuopa sukvie'r geriausias sceniškas spė- 
kas, idant iškėlus žiūrėtojų akjse tą kovą. kurią pprgyvena laisvesnieji 
jaunuoliai, išsižadėdami savo viso gyvenimo laimės, atsiduoda likimui 
drl tam tikrų prietariškų įstatymų ir artymo laimės 
Tikimės, kad gerbiamoji visuomenė parems mus savo atsilankymu. 

Po Teatro šokiai iki vėlumos. 
širdingai užkviečia visus, 

RENGIMO KOMITETAS. 

kevičia, I'. Simoniutis, A. Žilin.-'kas, 
A. Karsoka, P. Jušinskas; 
A. Tamulionis 5 

Po $1.00: 
T. Križanauskas, A. Goberis, S. 

Dundzila, J. Karbočius, A. Grigas, 
J. Križanauskas, M. Savukynas, J. 
Dzeventlvaus'kas, J. Adomavičia, J. 
Kubilius, A. Kreivt*nas, A. \ asi- 

liauskas, J. Sorokas. P. Salinka. J. 
Januškevičia. J. P»ylys, J. Juodzevi- 
cia. J. Stančikas, P. Raulinavičia, 
A. Palučionis. P. Ilučionis, S. Šo- 
ri >ka, J. Lenkaitis, J. Zigmuntas, 
T. P>enošis, A. Navickas, K. Nau- 
džiūnas, |. Dryža, K. Daunora, J. 
Pečiukonis, J. Rutkauskas, P. Sa- 
navaitis, A. Žemaitis, J. Čiuplys, K. 
Jauavičia, K. Levickas, Y. Paulavi- 
čia, I- Mardosa. K. Turauskas, A. 

Juškauskienč. V. Skrabulieuė, M. 
Bendinskas. T. Matulcvioia, J.. Plyt- 
nykas, J. Mieldažis, P. Šilelis, P. 
Žioba, Y. Barauskas, J. Markevi- 
čia. J. Maranauskas, S. 1! a ra n aus* 

kas, J. Lazauskas, L. Rutkauskas, 
C. Sekavičia, \ Kalesinskas, Y. 
Bernatonis, A. Sunskas, A. Kazelka, 
T. Simonas, A. Bendora, J. Bu- 
kauskas, A. Matulevičia, J. Juod- 
snukis, P. Julinskas, J. Senkus. K. 
Zaleckas, \v. Bukauskas, J. Alešči- 
kas. J. Jankaitis, M. Saikelis, S. 
Kasiulaitis, D. Jarašius, 1\ Suba- 
čius. J. Salukas, Y. Kapsas, A. Stra 
vinskas, A. Drobromirskas (?), I. 
Mikolaitis, L. Pakainas. J. Krau> 
slys, J. Straviii.>kas, M. Rudzikas, 
A. Levanavieia, K. Cindaitis, P. Pc 
travičia, P. Oržinskas, A. Lazickas, 
P. Linkus, J, Mikelionis, A. Aliči- 
kas, A. Brusotk'as, J. Urbanavičia, 
\'. Pukonis, M. Sukeviria, Ona 
Križanauskienė, E. Yilkaitienė, J. 
Mačiubkas, A, Burba, V. Siundą., 
P. Pikulis, J. Stankus, S. Sajeta, 
P. Xalivaika, J. Subačius. A. Kava- 
liauskas, , A. Jesinskas, A. Bubnys, 
A. Bliujus. A. (Iražalis, A. Katke- 
vičia, L. Pavalkis, J. Stankus, Y. Y. 
Yaišnora. 

Stambiu aukų surinkta $24j.25. 
Smulkių aukų surinkta $12.30. 

v Yiso sykiu $25^.55. 
Išlaidos, svetainė ir apgarsini- 

mai $7.00; Aukų viso pasiųsta Į 
Lietuvių Militarės Misijos raštinę, 
Majoro P. Žadeikio vardu $252.5j. 

1'. Ir. I aišiiora. 

\VArKi<:r;A\, tll. 
Vasario 29, buvo parengtos Lie- 

tuvos Misij'ai prakalbos. Mes nega* 
Įėjom taip pasitikti su didžiauslo- 
mis iškilmėmis, kaip kad didelės ko- 
lonijoj padaro, nes daugelis nežino- 
jo iki tai dienai.^bet visgi žmonių 
atsilankė pusėtinai. Visi troško iš- 
girsti ką nors apie Lietuvą. 

Pirmas kalbėjo K. Draugelis, ji* 
sai išdėstidamas aiškino Lietuvos 
padėjimą, bet žmones nerimaudami 
laukė ko kito. Kada atsistojo Ma- 
joras P. Žadeikis prieš publiką, vi- 

si nutilo ir laukė ko tai nepaprasto. 
Gerbiamas Pasiuntinys savo kalbo- 
je paklausė: — Ar išpirksite tiek 
L. L. P. Honii, kiek Lietuvos Val- 
džia reikalauja? 'lai mes atimsime 
Vilnių nuo lenkų! Sušuko visi. *'Iš- 

pirksime!! Išpirksime !!" Todėl mes 

ir turime išpirkti,' kad mūsų ištar- 
tas žodis nenueitų veltui. Mums ne- 

■svarini kai]) mes ju<»s išleidome. 1 >el 

kiek mes užrašėme Laisvės pasko. 
1<js. Surinktų pasižadėjusių lnivo 
$10,200; bet tai ne viskas. Jei mes 

pradėjome tą darbą, tai varysime ir 
toliau, ir tikimės surinkti d'ar kita j 
tiek. Tik prie darbo, \Yaukeganie- 
čiai, visi iš vieno, tada tas darbas 
bus lengvas ir naudingas! 

J. F. K. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

l'tarninke, kovo 9 <1. Lietuvos 

Misija atvažiuos j mūsų koloni- 

ją. Vietos lietuviai ir lietuvaitės, 
m.usų priederme yra kuoskaitlin- 

giausiai atsilankyti j Pasiuntinių 
-prakalbas, kurios prasidės tą ]»at 
vakarą (utarninke) lygiai 7:30 
vai. vakare, Migli Schoo] Audi- 
torium ant 10-los ir Oliio gat- 
vių. Svetainė, viena iš gražiausių 
jir randasi labai patogioje vieto- 

Įjc, vidurmiestvj. 
Čion tai turėsime proga išgirs- 

ti Tėvynės P»al»ą. Visi kareiviai 

tarnavusieji Dėdės Samo pasi- 
tiks gerbiamus svečius; Parapi- 
jos choras dainuos Lietuvos him- 

ną ir muzika gros maršus. Visos 
r.. iSt. Louis Draugystės laukia 

iškilmingai tu brangiu Svečiu, 
kurie kovoja u/- Lietuvos Laisvę. 

Broliai ir Sesutės! Pasišvęski- 
me ir mes juos sulaukti ir iš- 

girsti gyvu įžodžiu apie Lietuvos 

padėjimą ir jos žengimą erškė- 
čiuotu taku. Pasirodykime kaip 
mes brarginame Laisvę I uvą 
Atstovų akyse, o pasirody1 .ie 

ne vien kalba arba kaip nors pa- 
viršutiniai, bet darbu — pirkime 
L. L. P. Pionų. Tuomi tik pasi- 
rodysime, jog musų širdys lieps- 
noja tėvynės meile, joge i mes 

darbe, dvasioje esame tikrai ver- 

tais garbingo lietuvio vardo. Tik 
dirbdami kaip kas galime paleng- 
vinsime mušu Mroliams kovoti ir 

tą kovą mes laimėsime, o Lietu- 
va amžinai žengs laisvės ta ir 

kaipo Motina bus visiems dėkin- 

ga. visus priglaus prie savo kru- 
tinės L 

Pasarga važiuojantiems iš ki- 
nuo to kilto darbo —-pirkimo L. 
L. I', r.oiui neatsiliksite ir tą 
Paskola darybų parcmsite. 

Pasarga važiuojantiems iš ki- 

liu miestų ir apielinkių. Galve ka- 
ri ai ateina be jokios perm'ainos; 
lik reikia išlipti ant Collinsville 
A ve. ir Ohio A ve. ir paeiti 4 
blokus j rytus Ohio A ve. !»atve 

iki lo-tos gatvės. 
Prakalbų Reng. Komitetas. 

.Kaz. 1 iuitkus. 915 Exchange 
Ave., 1\. St. Louis, 111, 

DAYTON, OHIO. 
''The Dayton Ohio Journal" apra 

šo štai kokį nuotikį: 
— Šiomis dienomis tapo sužvėjo> 

ta visa eilė peržengusių Prohibi'oi- 

jos teises, rasta degtinės. Tarpe 
suareštuotoji! yra šie: Kun. Rufiti 
Baranski, lenkų kunigas, paduotas 
federaliai viršenybei; Joh.i llair 
ves-kv, Raud Nestitz, Vinco Doso- 
vieh, \Vendel Karkas, Joe \Yelch. 
John Stavinski ir (l.?orge Supenskv. 
Šie visi paleisti žčdn'as po $1,000 
paranka. 

Chicagos žinios. 
ŽODIS 18-TOS KOLONIJAI. 

Kur yra mūsų biznieriai, kad 

jųjų visai 111 aižai tesigirdi, tar- 

tum, kad jųjų visai Ghicagoj ne- 

siranda. Vienas kitas pasirodė, 
ką jie gali parodyti, įtempdami 
visas savo jiegas, nupirkdami 
tūkstantinius Bonus L. L. P. 
Bet kita taip sau ratni'ai sėdi 

rankas suvdėję, rodos, kad jie 
visai nieko negirdi ir nežino kas 
link Lietuvos Laisvės Paskolos. 
Beveik vieni neturtinĮgi darbinin- 
kai perka L. L. P. Bonus. Bet 
vis vien aš 'pasitikiu, kad Chi- 

cagos biznieriai sukrus, jei tik- 
tai mes jųjų dailiai paprašysime. 
Paimkim sau šitaip: moterjs ei- 
na i bučernę ir tegul nesisar- 

įnatija jo paklausti savo bučie- 
rėlio. ar jis turi tą raudoną sa- 

gute prisisegęs ant savo kruti- 
nės nuo L. L. P. B6nč>. Mergi- 
uos ir vaikinai eidami i krautuve £ 

ką nors pirkti irgi nepamirškit 
paklausti savo krautuvuinko apie 
ą sagutę. Nelaimėje einant prie 

aidvakato ar pydytojo irr^i turėti 

tą sagutę omenyje. Jei 'š virš- 
ui inėtų neturėtų nusipirkęs L. L. 
P. l'ono, tai nurodykit vietą kur 
galima nusipirkti. Tokiu bud u 

tie mūsų draugai biznieriai ir vi- 
si kiti neturės progos užmiršti 

apie L. L. P. Bonus. 

Taip mes. Chicagos he'cuviai 
darbuodamiesi išpirksime ne mž 
$1,000.000.000. 'bet u v. du milijo- 
nu arba daugiau. 

Ta visai lengvai galima jvvk- 
dinti, nes Chicagoje apskaitliuo- 
jama apie 100.000 lietuvių. Pa- 
imkime t'k ketvirdalj, 25.000. ir 

jie lai nuperka po $100.00 L. L. 

I P. Bonų, tuojau pasidarytų 
į500,000, be biznierių. O jau biz- 
!nieriai visgi pajiegs išpirkti L. 

|L.P. Bonų už $1,600,000. Taigi 
sukruskime visi kas kaip galim 

ir išmanotn, o ypač 18-tos kolo- 

nijos biznieriai nep'asilikit užpa* 
kalyje Uitu kolonijų. 

Aš tikiuosi, kad biznieriai ir gi 
daugumas važiuos Lietuvon ir 
norės sau ulž-sidėti šiokj ar lokį 
oiznį ir jį varyti pasekmingai. 
Kasgi ateis pas ji pirmiau jc-i ne 

Lietuvo.> valstietis. O jis gali la- 
bai greitai paklausti, ar tamista 

šelpiai mumis, kada mes kraują 
liejom ir badą kentėm Lietuvoje? 
Ir jei busi nepirkęs l'ouu, reikės 

atsakyti: \e. Jis tuomet greitai 
atsakys: nepirksiu nieko nuo ta- 

mistos; ]>arduok tam kam tarna- 
vai — dolariui tarnavai, dolariui 
p;> .,uok. Kad išvengus visu tu 

nemaloniumų, dirbkim rankoves 

atsiraitoję, petys i petį. turtingas, 
neturtingas, dievotas ne dievotas, 
nežiūrint partijų ipa žvalgu nei 
luomu. <leriems darbininkams šei- 
mininkė visados prijaučia. Kada 
pagrįžime i savo tėvynę Lietuvą, 
ji i.iumis visus pasitiks atviro- 
mis rankomis. 

Tad pirk Įlomi 

Vargo bitis iš 18 kolonijos. 
Bridgeport. 

Jaunų Lietuviu Amerikoje Tau 

[tiško klubo mėnesinis susirinki- 

jmas atsibus nedėlioj. kovo 7 d.. 
Ii vai. po pietų, "'Mildos' svet. 

'3142 So. 11alstecl St. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti. Yra mi- 

ręs draugas M. Marma ir drau- 

gė /.ilvitienė, taigi, reikės u/.si 

mokėti ir ponfirtinės. 
S. Kunevičius, rast. 

* Cicero, 111. 
SLA. 194 kuopos mėnesinis su 

sirinkimas atsibus nedėlioj, ko- 
vo 7 d., 1 '.30 vai. i)o pietų. V isi 
nariai ir narės norintis tapti na- 

riais malonėkite laiku pribūti su- 

sirinkimai!. Kuoptos Pirmininkas. 

Draugija Lietuvių Tvirtybė ren 

gia vakaią, kuris atsibus balan- 
džio 18 d., sukaktuvių paminėji- 
mui 10 metų draugijos gyvavi- 
mo. Meldžiu visų vietinių drau- 
gijų komitetų nerengti minėtoj 
dienoj vakarų. 

Darugijos Sekretorius. 

Atydai S. A. L. Kareivių. 
Labai svari us ir nepaprastas 

visuotinas susirinkimas įvyks ne- 

dėlioję, kovo 1 d., 2 vai. po pie- 
tų "Lietuvos" Bendrovės sve* 

tainėje, 3240 So. Morgan St. ] šį 
susirinkimą, privalo pribūti visi 
S. L. A. K. nariai, nes bus daug 
svarbių reikalų pakelta, apie tą. 
kuo mes labiausiai interesuoja- 
mės. 

Pasarga: Tik vien iŠ. A. L. K. 

bus ici'.l.'.iami Į svetainę. Taigi į 
llrolau, lietuvy, jei jauties esą> | 
lietuviu ir, jei nori prisidėt prie 
darbo už Tėvynę, tai stok prie 
Susi v. Am. Liet. Kareiviu ir buk 
tikras Lietuvos sunus. 

S. A. L. K. Valdyba. 

Bridgeport. 
Dr-stės Saldžiausios Širdies Vieš 

•paties Jiezaus mėnesinis susirin- 
kimas jvyks nedėlioj, kovo 7. 
i-nifi vai. po piet, l'etro \Vod- 
įnano svet., 3251 Lime St. 

Kviečia visus* narius atsilanky- 
ti, Valdyba. 

Svarbus susirinkimas l)r-jos 
Simano Daukanto atsibus nedė- 
lioj, kovo 7 d., i vai. po pietų. 
\ i si nar'".i malonėsite laiku pri- 
būti. Yra apkalbėjimui daugį 
svarbių dalyku; taipgi malonėsi- 
te užsimokėti pomirtines už mi- 
rusius narius. L'ž neatsilankymą.; 
bausmė pagal draugijos Įstatus. 

Thomas Janulis, pirm.. 
Petias Koiiutis. rasi. 

Bridgeport. 

Susivienijimas Draugysčių Ad- 

ministracijų ir Delegatų llridge- 
pprto kolonijoj laikys' savo mė- 

nesini susirinkimą S d. kovo, 7 
30 vai. vak. l'etro Yy'odmano sve- 

tainėj, 3251 Lime gatvė. Mel- 
džiam visų administracijų ir de- 

legatų atsilankyti, nes bus daug 
svarbių reikalų; bus apsvarsto- 
ma kasi ink statymo svetainės 

draugijoms. 
šusiveinijimo Valdyba. 

Dr-tės Apveizdos Dievo N I. 
mėnesinis susirinkimas atsibus ne 

dėlioję, kovo 7 d.. 1 vai. po pie- 
tų. Apvei/.d. Dievo parap. svet. 

\ i si nariai turite pribūti, nes yra 
labai dauj* svarbių draugystės roi 
kalų. Valdyba. 

Vest Side. 

Draugystės Lietuvių Jaunikai- 
čių Dainos Mylėtojų susirinki- 

mas Įvyks nedėlioj, kovo 7 d.. 
1 vai. po pietų, M. Melda/.io sve- 

tainėj. 2242 V\ 23 PI. 
A Možlaiškis, rašt. 

West Side. 

Paminėjimui keturių metų su- 

kaktuvių. Lietuvių Piliečių Dar- 

bininkų i'ašelpinis Klubas, turin- 
tis ^00 narių, rengia bankietą, ku 
ris atsibus subatoj. kovo 6 d., 
8:30 vai. vak\. M. Melda/.io sve- 

tainėje, 2244 \\ 23 piaee Poki- 
lis bus pamargintas muzikališ- 
ku programų ir prakali.omis. Kai 

bėtojų skaitliuje bus ir žymių 
amerikonų^ Pokilj atidarys p. 
\ incentas Diuoba. \ akaro ve- 

dėjas bus p. jonas llagdžiunas. 
Narys. 

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

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

3003—3009 SO. HALSTEU STREET CHICAGO, 1LL. 

L1BEKTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja tk ■■ 

verte, ir Laisvės Bondsus pilnu piuigine verte. 
Atneškite irba atsiųskite j * c Kr*vui*i%M o r*r\ 

Atdara kasdien nuo' 9-6 SACKHMM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
ir Subatoinis 9—9 . tarp Pauina ir Wood 

VAODli", '■■ik, kaip man nititi gal- 
vą ! lilandiian rttokiut mazgojimus, 
trinkimus, ;:i n i lavintus — ir viską* tas 
tn'rko ntpoęzlbė'o nuo fu bjauriu pl vis- 
k'OHu... ."ari gidą nei darot! I" C 

M A lt ii. "Xa, litt l:inn tai, tf.«/ fce- 
reikalingai! Ži'tri-k, kokti' manu plau- 
kai gružus, i vi! n us ir !;;sti. t) tai 
tudil, kad ai vartoju Rl FFLES 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Xe!! Ar kve- 
piantį-; vanduo? Xe!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausis 
p'aukij ir odos sustiprintojis. 

kurt-- prife im gamtai suteikt žmogui priklausanti grozj. u kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniu ; c. lauku s? Kas gal but 
smagesnio už čystį neniežinčią galvos odą? 

KUPPL15S 
panaikina pleiskanas! Stt jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFKLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kati pleiskanos neatsinaujintų. ' 

*. Nusipirkte šiąnakt RUFFLF.S bonkntę aptiekoje. Kaštuos tik 
05c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutėj. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto niarktmis, ar monev order šiokiu adresu: 

p. /\D. RICHTER 6 CO., >>26-330 Bioadway, New York'0**'*^ 

A. Olstevvskio Kreditorių Atydon: 
Atėirumui iš trustee kūlio aptiekos namo ir A. 01sze\vskio offiso namo. A. C)lsze\vskio kreditoriai 

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

offisą visiems A. C)lsze\vskio Kreditoriams, kurie prie atėmimo nuo Trustee paminėtu namu nori prisi- 
dėti. Pasiskubinkit susirašyti visi! 

Išlygos atėmimo iš Trustee ir pervedimo kreditoriams t namu. ir tam tikslui sutvėrimo bendrovių 
to* pačios, kokios buvo prie sutvėrimo MIRdOS ir MILDOS bendrovių. Išlygos atėmimo tu n'.imu iš 
Trustee yra visiems apskelbtos Cbicago Title and Trust Co., Trustee. 

Ateidami užsirašyti atsineškite ir Trust Ccrtifikatus. 
Užsirašvmui valandos nuo 10 iki 12 iš rvto ir nuo 5 iki 7:30 vai. vakare. 

J. J. Hertmanovvicz, Notaras 
3133 EMERALD AVEN'UE., CTTICAC.O, 1 LL. 

P. S. Tšdirbu visokius dokumentus reikaluose Lietuvoje. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST71st STREET NEW YCRK CITY 

LETUVA 



| Pramone ir Prekyba. 
FRAMONfl IR PREKYBA 

LINŲ. 

Kiek tenka .patirti, mušu Valdžia 
yra padariusi su Anglų banku — 

National Metai antį sutarties Che- 
mical Bank Lemited London — su- 

tartį, kurprasmė ria mūsų Vyriau- 
sybė turės linus supirkinėt vietoj 
ir pristatyt tojo anglų ban- 
ko žiniai, o jisai apsii- 

ma linus parduot Angluose kuo- 
brangiausia esamąją kaina. šiais 
visuotinojo pramonės krizio laikais, 
kada žaliosios medžiagos visur ypa- 
tingai stinga, kai jos gaminimas yra 
beveik sustojęs, kai jos reikalavi- 
mai vi:;ur atgyjančios pramones kas 
kartas didėja ir didėja, šiais laikais 
linų prekyba turi ypatingos pras- 
mės : Lietuva, visą laiką buvusi vie- 

na svarbiausiųjų linų gamintojų ša- 
lis, ir dabar gali laikyti linus vienu 
stambiausiųjų savo išvežimu 

Ir del ypatingo visose šalyse linų 
reikalavimo, triūsų linai galėtų Imti j 
visas finansų sistemos pagrindas. 
Linų prekyba mumyse turi buti kuo 
rūpestingiausia normuojama. Aišku 
jog reikia žiūrėt, kad linų prekyba 
su užsieniu turėtų Valstybinio po* 
budžio ir teiktų valstybei kuo dau- 
giausia naudos. Aišku tatai, kad se- 

noji linų prekyba, kada linus supir- 
kinėdavo iš žmonių pavieni pirkliai i 
ir gabendavo juos savo nuožiūra Į 
užsienį, supirkinėdami is žmonių 
kuo žemiausia kaina, užsieniui par- 
duodami kuo brangiausia, vi ą pelną 
dėdavo j savo kišenę, — aišku, kad 
šitoji prekybos lytis d'abar mums ne- 

begali buti leistina. 

Taigi mūsų Valdžios padarytąją 
su anglais linų sulartj reikia laikyti 
pastanga mūsų linų prekybai nor- 

muot ir patiekt i> prekybos Valsty- 
bei visą galimąją naudą. Sutarties 
vyriausiasai akstinas — kad anglų 
bankas linus parduotų kuo bran- 
giausiu mokamąją kaina. Tatai ga- 
lima Įgyventi. esant dviem sąlygom-!* 
kada patsai anglų bankas bu«f surū- 

pintas kuo brangiausiai parduot, o 

antrVi, kada musų Vyriausybė galės 
tas linų operacijas kontroliuot. J r 
viena ir antroji sąlyga kaip tikiai 
sutarty yra numatytos, būtent, oan- 

kas už pardavimą inVa komiso tam 

tikrą nuošimtį. Vadinas, juo bran- 
giau jisai linu tą patį pudą parduos, 
juo didesnis jam komiso pelnas 
teks. Bankui ne vistiek parduot, ar 

už šimtą ar tūkstantį. Bankas, par- 
duodamas tą patį kiekį už tūkstanti, 
patsai pelnys dešimtį karty dau- 
giau, negu parduodamas užu šimtą. 
Tuo budu patsai bankas įtraukia į 
operaciją ir surūpintas kuo brair 

Igiaušiai parduot. Antra vertus, su- 

tarty del linu yra uužiurėta ir duota 
inusŲ Vyriausybei teisė kontroliuo- 
ti banko linu operaciją Esamaisiais 
dokumentais, seksis spręsti, kokių 
buta pasiūlymų, kaip tie pasiūlymai 
panaudoti, kokiu vaisių gauta ir tt. 

Tačiau, jei anglį' baivk'as parda- 
vinės Angluose linus kuo brangiau- 
sia kaina, tat visai dar nereiškia, 
kad ^ąją kaina sektus mokėti čia vie 
toje. čia reikia turėti galvoj visos 
tos išlaidos, kuriu esti linų supirki- 
nėjimo organizuotai ir transportui. 
Dabar organizuotė ir transportas at 

se:r;a, palyginti, gana brangiai. Ypa- 
tingai brangus yra linų apdraudi- 
mas. Linai toksai veikiai degąs daik 
tas, jog neapdraudu* jo niek'.i bndu 
negalima kiloti. Vežti gelžkeliu, 
kra'iti pajūry, kraut j laivus — ar 

maža kas gali ištikti. Būtinas reika- 
las yra linai apdrausti, 'lačiau, pa- 
vyzdžiui, linų apdraudimas. Liepo- 
juj kaštuoja baisiai daug: drau- 
džiant vienam mėnesiui reikia mo- 

kėti i Z?c/o nominės draudžiamo- 
siom kainos. Paskui ir Valstybė turi 
kurį nuošimti užu visos operacijos 
vedimą pasilikti. Tatai Valdžia, 
prieš supirkinėjimo kainas skelbda- 
ma, turi maždaug numanyti, kuria 
kaina seksis linai parduot Angluose 
ir kuri procentą sudarys organizuo- 
tos išlaidos. 

Visa tatai suskaičius ir pasvar- 
sčius ir linus rūšimis paskirčius, 
seksis paskelbti ir supirkinėjamo- 
sios kainos, ką, k'aip girdėjome, 
Vyriausybė netrukus padarysianti. 
Superkamųjų kainas nustatant, ži- 
noma, daug nusvers tai, kiek pano- 
rės pati Valstybė pasilikti nuošim 
čių. Tiktai nūnai viena aišku, kad 
Vyriausybė visą vykindama aiškic. 
sistema, tiksliai nustatytu planu, ne-' 

I 
ai vaduodama, dantiniu kainų kėli- 
nio ir numusimo metodu, linų preky 
bos reikalu pakels ir sureguliuos, tu 

rčdama galios ir Valstybei naudos 
suteikt ir geriau patenkin4 gamin- 
tojų reikalus, negu pirkliai ir tarpi- 
ninkai. Nes šių niekuo nenormuo- 

jamas pelnas dabar turės aiškią lytį 
ir pateks ne j pavienę kišenę, bet 
i Valstybės pinigyną. Tuo budų, 
pad. rytoji del linų sutartis turi gi- 
lios teigiamosios prasmes. 

("Liet.") 

NEMUNAS — SUSINĖSIMO 

VAGA. 

llgu.s amžius buvo Nemuno už- 

duotis tarnauti lietuviams, kaipo vy- 
riausi s susinėsimo fakas. Aš manau 

tuose amžiuose, pakui niekas nepa- 
žino geležinkelių. Jo vandeniu 1111- 

,-iduodavo taip sakant visi pirkly- 
bo.s žygiai. Iš savęs išsimano, jog 
tokiu budu Nemuno krantai pir- 
miausiai apgyventi lape. Arba ga1 
geriaus pasakius, atsirado didesne 

vietos, kuriuose susitelkia žmonės, 
kuriems prirupėjo pirklyba. Tos 

pas Nemuną iš pradžios menkos 

vietos, laiko bėgyje išaugo mies- 
tais. Kaipo vienas iš žilos seno- 

vės mums pažystamas buvo Kau- 
nas. Lietuvių bočiai suprato išnatrj doti gamtinį tos vietos padėjimą. 
Būtent ten, kur Nerys (Vilija,) Įte- 
ka i Nemuną, to vietoje jie susi- 
telkė Aiškus dalykas, kad Nerys 
tc'iippat susinešimo takas, kuriame 
žmonės gyvendami j? pavandeny j 
leidosi su srove Nemunon ir ten 

atrado vietą, kur galėjo savo pre- 
kes išmainyti, Vėlesniuose amžiuose 
atsirado \!s daugiaus tokių vietų, 
kur pirklyba užsiimantis žmonis', 
a.isi^yvenO "Nemuno pakrantyje. 
Taip atsirado daugybė miesčiukų ir 

kaimų, kurie iš didžiausios dalie5 

uždėkavojo Nemunui s'avo gyveni- 
mą. Nemunon leidosi pirkliai pasro 
viui marespi, pakeliui atrado taip- 
; at didesnių vietų, arba miestų 
kaip antai Ragainę, o vėlesniuose 
omžiuose Tilžę. Visur pirkliai savo 

prekėmis žiurėjo padaryti apy varia, 
vadinas kitai išmainyti arba par- 
duoti. Nemuno kraštai buvo apgy 
venfi jau iš žilos senovės nttuv'jis. 
Nuo jo versmės lig į tekėjimo į kur- 

ši f kąses mares skambėjo lietuviški 
balsai. Nemunas tai tikras tėvas 

visų upių ir upelių Lietuvoje. Ypa- 
čiai viduriniame amžiuje jisai bu- 

Pirkite Ukes 
Didžiausioji. LIETUVIU UKININKU KOLONIJOJE uždėta per ANTANA IvIEDl ir apgyvendinta \ 

480 Lietuvių Ūkininkų. Toj kolonijoj pereitą vasarą 60 lietuviai ukiniskai pirko sau ukesj; musų kol^ni- j 
joj lietuviai uuperka daugiau ūkių, negu imant visoj Amerikoj. Turime 5 UltiSkas Draugijas Laisvas ir j Katalikiškas. 2 parak vijas ir kunigą, kas anglams fa rmieriams labai netinka, parduoda arba paveda mums j 
parduoti aav > ukes ir pat isj kraustosi iš mūsų k^lonijo.?. Mes turime paėmę 85 geriausias ukes, maža ir j didelias su budinkai* sodnais gyvuliais ir mašinomis Kaina žemės gana žema ir galima pikti ant lengvu j Išmokėjimu. Gražiausi ir parankiausi vieta. Pas mus lakai Ilgus, gražus ir- gerais žviravotais keliais, j daug žuvingų ežerų ir upelių prie pat miestų, žemė* ..įolis su smelžemiu maigyta labai derlinga dera 
visoki javai: KVIEČIAI. RUGIAI,MIEŽIAI,AVIŽOS, ŽIRNIAI, BINZAI, (pupos) KORNAT, BULVES, DO- ] BILAI. ŠIENAS, VEŠUS SODNAI IR PUIKIOS GANYKLOS. Stelkas oras. geras vanduo prie pat miesto į Sl'OTTVILLE, MICH kuriamo ūkininkų turgai, produktų sukenavimo fabrikai, sūrių ir sviesto išdirby- 
stėi, bankos, bažnyčios, te.itrai ir visokios krautuvės. Už i mylių antras musų kolonijos miestas Luding- j tonas ant kranto Michigan ežero i kurj kasdiena atplaukia daugybe laivu iš Chicagos, Milvvaukoe ir kitų 
miestų, šitame mie.-tte yra daug fabrikų ir dar 3 didelius budavoja. čia yra visokių darbų ir uždarbių. Ne- 
pirkite niekur kitur ūkių. kaip t.ik pait mus toj naujoj Lietuvių Ūkininkų Dralgijoj. Rašykte tuoj, o gau- 
site musų naują katalogą geriausių ūkių. 

UKES SODNU AUGINIMUI. 
HART MICHIGAN yra tik 22 mylios nuo musų kolonijcs, mos ten turime 45 ukes peėmę ant pardavimo, 
lik žeme te.i yra daug prastesne, 1 ar kai kalnuoti, žeme smeltinga prie žvyro, labai retai ten pasitaika 
žemo tinkanti auglninmui lietuviškų javų, tik tiems, kurie norėtų sodininkyste užsiimti, ten žeme gera. 
Puikiai veša pyčes, avieeios, višnios, Gerai auga rugiai, grikal. bulves ir kornai. 

TURIME IR KITOSE 4 VIETOSE ŪKIŲ. 
PEACOCK IR IRONS MICHIGAN, žeme ten kelminuota ir krunuota, dar mažia apgyventa, tik vien gy- 
voliu auginimų. Taipgi tuiime ūkių parduoti Fountal ir Custer Michigan. .'.fose vietose mes turime daug 
ūkių pigiai ir ant lengvų išmokėjimų. Kuomet atvažiuosite mes visas augšciau minėtas vietas aprodsime 
su automobiliu ir galėsite pasirinkti sau tinkamiausią ukj. 

PARDUODAM7 VALGOMUS PRODUKTUS. 
Užslorderiuokite valgomus produktus, mes jums pristatysime šviežiu kiauįinių, gero sviesto, lietuviškų 
sūrių, tikro medaus, bulvių vsokių grudų ir šieno, 

PERSITRAUK.ITE ČIEPŲ IR PAVĖSIO MEDELIŲ. Mi o turime parduoti 200,000 gatavų jčiepytų vaismedtižių ir visokių uogų diegų, puikių pavėsio modelių, 
žydinčių krūmų ir rožių, rašykite gausite kainas. 

ATVAŽIUOKITE PAS MUS VAKACIJAS PRALEISTI. 
Mei; turime geriausių vietų pas Lietuvius Ūkininkus, kur jus vasaros laiko galėsite linksmai praleisti 
savo vakacijoms gyvenimo vieta pajieškosime. 

UŽSISAKYKITE ŪKIŠKĄ LAIKRAŠTJ. 
UKININKU ŽINIOS, kurias pradėsime leisti pradžioj Balandžio mėnesio. Ejs kas dvi kartą, bopartiviškas 
iliustrotufl žurnalas, didžio 11x14 coliu, nuo 16 iki 1 24 puslapių. Padavinės svarbiausias žinias, talpjs visokias rastuš su geriausiais patarimais ir pamokinimais apie vjsokjas ukininkystes šakas, talpjs disku- 
sijas 2 gaįpadinių, kur ras nioterjs geriausių pasimokinimų, kaip pavyzdingai vesti ukj kaip tais apredaila 
», valRių gaminimas, vjsokių konservų, sudarymas ir tt. Tilps geriausi ratai, naudingi žmogaus gyvenlm 
ui, taipgi ir jaunomenė čja nebus užmiršta, tilpsr'aug meiliškų pasiskaitymų, turgus žinios. Kiekvieu 
as lietuvis ir lietuvė prjvalo užsirašyti s) puiku lai-kraštj. Kaina metams $1.50 pusei metų $1.00. Užrub 
ežiuose $2.50 metams. M: *inėkite gauti mums kuo-daugiausiai skaitytojų Pajieškome agentų, kurio ga lėtumete "UKININKU ŽINIAS " užrašinėti i, apskelbimus rinkti, duosime gerą nuošimtj. Kviečiamo visu 
s mirsto korespondencijų rašyuėtojus j talką «u sa vo ra;tais. už ką iškalno tariame ačiū. Su visokiai rei 
kalzis ir uklų pirkjmajs kreipkitės Į musų LIET t ,-VlU UKININKU DRAUGIJOS "Administratorių, A 
n taną Kitdj, kuris suteiks p~ .ybos reikaluose atsa-kimus ir atvažiavusiems ukos aprūdys adresas. 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
į SCOTTVILLE, MICH. ROBINSON BU1LDING. 

ivo labui dideliu pirklybos taku. 
I Daug ko nustoko Nemuną:;, kaip-. 
|l ietuva savo priešų viltingu budu 

'apgalėta ir pasiliaus išdraskyta į 
atskiras dalis. Kaipo pasekmi-s šių 
ncge'stinų atsitikimu buvo sum-J/.ė- 

jijnas viso.s pirklybos ant Nei m 

no. Didž. Lietuvai pakliuvus po 
Maskolių dispotiška va'Jžia. gi- 
liausiai visai u lakota iš senovės la- 
bai priprasta pirklybos versmė ir 
su ja rauka rar.kon einant visas si- 

i ic»s turtingumas. Tiktai teliko lig 
paskutinių metų taip sakant v imt 
šaka'pirklybos, būtent medžiais. Me 
džių pirklybą dar vis žydėjo. 

liet dabar taip sakant susi vieny 
jus vel Lietuviai, ir be abejonės 
pražydės iš naujo šalies pirklyb'a. 
Nemunas vėl kaipo senovėje taps 
didele pirklybos vaga, kurioje ypa- 
čiai lietuviai savo prekes prigabens 
didžiąusiamjam pasauliui. Linkėti- 
na jog susinešimas ant jo butu v f 

s. -kinis naujoviniais išradimais įtai- 
somas ir jojo vaga kuogeriausiai 
sutvarkyta, Ant to privalytų atkrep- 

savo domę Didž. Lietuvos val- 
džia ir ypačiai visomis pnemomčmis 
pasistengti išvaguoti ir sutvarkyti 
Nemuno srovę. 

"B." 

KAS-Cll su žemi:? 

Nežinia, kokia teise žydai jau su- 

pirkinėja dvarus. Pavyzdžiu — 

Žaliosios valsčiuje (Vilkaviško 
aps). du dvaru jau žydu kompani- 
jų (Sembergo ir kitų) rankose. 
Pas Čekiškj (Kauno apskr.) Jan- 
kausku didžiulis dvaras žydams te* 
ko. Tas pats girdėt apie l'kmergę, 
iiarlevos ir Raudondvario valsčiuo- 
se. Nežinia, kokių taisyklių laikoma 
si. žydams dvarus pirkti leidžiant! 
uusų Įstatymais tai buvo griežčiau- 
siai uždrausta, ir žydai, j«'i pirkda- 
vo, tai tik svetimu vardu : net nuo- 

jiron tepaimdavo, darydami kontrak 
t.'Į pa])irkt<> valstiečio vardu. Mes 
dar visame kol kas tebeprisilaikome 
rusų įstatų, kodėl-gi taip svarbia- 
me pukte žemės klausimas, nu© jii1 
atsitraukiama ?! 

Kad musų atstovai pagrjžo is 
Pirmosios Vilu. Konferencijos su 

rėzoliuvijos lapeliais, kame tarp kit 
ko pasakyta, j utį' Nepriklausomoje 
Lietuvoje bus visiems gyventojams 
lygios teisės, valstiečiai su pasipik* 
tinin u .Šaukė: "kaip tai?! Ir žyd'ai 
galės žemę pirkties ?! Tai jau ka- 
put! \ isi dvarai jiems teks! ".. Tuo 
met valstiečius raminta, kad žemė 

bus parduodama didesniais ar ma- 

žesniais plotais tik tiems, kurie ią j 
dirba. \ alstiečiai ne be reikalo bi-' 

jo, kad žydai negautu lygių teisu 

žemę pirkti. Juk ir prieš karą žy- 
dų kišenėje buvo didžiulė pinigų 
dalis; jie varė didžius gešeftus karo 
metu; nuo žmonių akių nepaslėpsi 
ir to, kokias spekuliacijas varo žy- 
dai po šiai dienai: apart to dar atei- 

[na žydams milijoninės pašalpos net 

iš užmario. Tat ar-gi neteisingai 
Į valstiečiai krūpčioja, kad piliečiai1 
— žydeltai neišsiveržlų iš lietu; io 
vienintelio jo turto — žemės! 

Kiek kartų surasinėta žemės 110 

rintieji, bet gi žemės dalinimai ga- 
li bu t i jvyfcdintas tikt protingai, at- 

sižvelgiant Į šalies reikalus. Prity- 
rimas liudyja. kad persmulkųs ūkiai 
— tai skurdo lizchii. Mažažemiai, 
turintieji po 2—3 dešimtines, tik, 
tuomet sočiai gyvena, jeigu gauna 
uždirbti iš šalies, o kame nekaip va* 

apie Braslavą, — ten jie ir puspliki 
ir pusalkani. Kame žmonės ir ne 

taip jau mažažemiai, bet jaučias 
daugiaus apdirbsią, ir ten — inaz 

kiek — pasigirsta nepasitenkinimas. 
Pavyzdžiu apie Paluobius, po taip 

gadinamus girininkus (Šakių apsk). 
Įnekurie laukė bolševikų, manydami 
žemės daugiaus gausią,, nors ir šian- 
dieną. turi ])•;> 10—15 ir daugfaus 
margų. Tat mažažemių ne tik ne- 

galima dauginti, bet reikia rūpintis 
jiems daugiaus žemės duoti. 

Jš antros pusės dideli dvarai liek 

įmonių neišmaitina. kiek jie išmai- 

tintų, jeigu butu padalinti viduti- 
nius ukius. Pavyzdžiu dvaras, turis 

3QP dešimtinių dirbamo- žemės, 
išmaitina dvarininko šeimyną su ją 
aptarnaujančiais 4- 5 tarnais ir 
daugiausiai —7 knmicčiu šeimy- 
nas. Jeigu palikti dvarui 100 dešinr 
tinių, tai jis pramaitintu 2—3 ku- 
rni ečių šeimynas ariu i 10 samdi- 
ninku nevedusių, ir savininkas ga- 
lėtų gyventi švies'J ir ukj vešli pro 
gre. hę, išimdamas is jos nemažai 

grudų ir kitu ūkio vaisių, kurie 
Įpatektu i rinką; ant likusių 200 de- 
šimtinių apsigyventų 5—10 ukinin- 

įkų. kurie nuo 10 iki 20 samdininkų 
j išlaikytų ir taip-gi rinkai nemažai 
• produktų duotų. Zanavikijoje (Su- 
valkų rėd.) nėra nei vieno dvaro; 
tuo tarpu ta apygarda bene dau- 
ginus produkuoja už kitas. 

Atsižvelgiant i tai, smulkiu ūkių 
(dešimtininkų) kūrimas vestų juos 
prie skurdo ir kad daug yra beže- 
mių lietuvių ištroškusių žemės, uh 

lyti žemę žydams ir spekuliantams 
butų visai nesąmoninga. 

Iš kitos vėl pusės, nieko neda- 
rant. o tik rašant, plianuojant, vel- 
tui komisijas laikai.t. įgaliotinius 
»itmtinėjant, bet::• kliai blaskom'a pi- 
nigai kad ir 1 enoromis remiama 
taip koliojame)] spekuliacija žeme. 

(Jana jau butų klausinėjus, kas 
žemės nori. reikėtų jaj'a aprūpimi 
tuos, kurie prie žemės veržias ir 
tikrai ją gali apdirbti. () kas tuo 

žvilgsniu yra padaryta? Jug y r* 

žmonių, kurie skursta ant vieno.. 
[— dviejų dešimtinių, turi vieną-ki- 
įtą-arklį, karve, padargus, yr'a pus- 
ninku, dvaro- kumečių prisiauginu- 
sių gyvulių, jie galėtų apdirbti var- 

g;fy negalais 12—20 dešimtinių; 
jie žemės nori Įgyti, jos iieško, krei 
pias su prašymais. .. liet jų pra- 
šymai k'ižkur spintose guli, nes par 
iijos vis dar tebesįginčyja: "ar že- 
mės duoti už atlyginimą ar veltui"? 
Tuotarpu žemės kaina pakilo nuo 

<)00 ir 13(10 rublių už dešimtinę 
(apie Čekiškj Kauno apskr.) 

1 aigi reikėtų žemės lengviausio- 
mis sąlygomis leisti įsigyti visupir- 
111a mažažemiams, (dešimtinin- 
kam:;, kampininkams, įsigyvenu- 
siems šiek tiek gyvulių, ūkio pa- 
dargų. Trioboms pasistatyti reikia 
prieinamomis sąlygomis duoti miš- 
ko nusipirkti, arba dalinamų dvarų 
triobos paskirstyti. Dafinti reikėtų 
visupirma valdiškus (skarbavus) 
dvarus, užimtus 11110 bermontininkų, 
lenkų legijoninkų. Tuos dvarus val- 
do lig Šiol. neretai su nuostoliais, 
\ aidžios pastatyti urėdai. Paskiaus 
žmonės patys pragyventų ir parda- 
vimui pagamintų grudų ir maisto. 
Tiems, kurie neturi nei gyvulių, 
nei padargų, nei skatiko prie sa- 

vęs, žemės duoti nedaug bus nau- 

dos. jie turi pirma stoti tarnauti 
prie kitų, auginti gyvulius, gamin- 
ti padargus, o po metų kitų galės 
ir Į žemę įsikibti. 

Abelnai reikėtų Lietuvoje p*i-.it- 
laikyti obalsio: žemė — žemdir- 
biams ir neleisti žemę pirkinėti žy- 
dams*) ir kitokiems spekuliantams, 
kurie žemės nedirba, iš jos negyve- 
na, bet varo su jaja visokias ver- 

telkvstcs, keldUmi nepaprastai, jos 
kainą ir neprileisdami prie žemės 
jos purentojų ir darbininkų. 

M-lis. 

"V." 
i 

REIK J A 1.EMERIU 
prie lanko darbo apie fabriką. 
Pastovus darbas. Mokestis apie 
$30. į savaitę. Atsišaukite gatavas 
dirbti. 

THE i.ARRETT CO. 
2900 S. Sacramento Ave. t'hicago. 

Reikalingas patyręs Lietuvis Bu 
ceris. Kreipkitės Telephone Mel- 
rose Park 1740. \Yorkers Constr 
mers Association, A. VALIONIS. 

PADARYKITE 

ŠIUOS 

METUS 

LAIMINGAIS 
UŽRAŠYKITE 

"LIETUVĄ" 

KXTR.\! KXTRA! 
Parsiduoda f 1 i< 1 c!ipuikus ir mokv- 
tas'šro. Parsidu >da visai už nia- 

ž;iį užmokesti. A įsišaukite greitai, 
nes gaiiėsitės. Adresas: 

(i. GALT. A S, 
304^ S. l.'nion A ve., Chicagp. 

Užsirašykite. 
"Sargybos Bokštą" 

KODĖL YRA SUMIŠIMAS TARP ŽMONIŲ ? 

"Sargybos Bokštas", 
yra vienatinis žurnalas Lie- 
tuviškoje kalboje, kuris aiš- 
kina mūsų laikų atsitik.mus. 
šis žurnalas jau yra leid- 
žiamas arti 40 metų unglų 
kalboje, kaipo dvisavaitinis, 
16 puslapių, Laikraščio sų- 
siuvos formoje. Drąsiai ir 
atvirai išguldo religinius 
pamokslus ir pranašystes, 
kurias randame šv. Rašte. 
Ar žinai, kad šių dienų at- 
sitikimai buvo pranašauti 
Seno lnstatymo pranašystėse 
šimtais metų prieš Kristaus 
gimimų? Kaip lygiai ir Nau- 
jame, kuris buvo parašytas 
po Kristaus? 

NEPRALEISK PROGOS! 
Tuos dalykus gali aiškiai da 
sižinoti per š| žurnalą, kuris 
tave aplankys du syk i mė- 
nesį. Jo užsirašymas {iktai 
$1.00 metams. Su užsitiky- 
mu prisiųsk dolerį money order arba kitaip. Adresuok: 

"SARGYBOS BOKŠTAS" 
732 W. 19-th STREET, CHICAGO, ILL. U-S.A. 
Ant pareikalavimo vien;} numerį siunčiame dovanai del pamatymo. 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško toniko. medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kau jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

Severa's Esorka 
(pirmiaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yri 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gyuantiems žmoniems. 
Jos medikališka piiprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių. 

* 

nev^lrinimo t-kilvio. 

neturėjimo apetyto ir paprastai arba silpnėjinjo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkelę šitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų £ ir 6 centai. 
Parsiduoda visose apįiekose 

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAPIDS, I0WA v 

Šiuomi pranešame, kad lietuvių korporacija, 
Baltic Consultation Bureau, nuo Panėdelio, Kovo- 
March 1 dienos, š. m. Perkėlė savo ofisus j 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 pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos 
kursą, greitai ir saugiai; 

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

Veda turto ir žemės reiaklus; 
Konsultacija dykai. 
Ofisas atdari nuo 9 vai. ryti iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet. 

Baltic Consultation 

ureau 
33 S. Dearborn Street 

RO( >M joG, C11ICAGO, 1LL. 

(Išsikepkite adresą, gal bus reikalingas). 



TVIRTAS NUSISTATYMAS. 

V'Iniški:: "Nasz Kraj" galo pra- j 
^ 

ėjusiu metų davė visą eile straip-į 
snių lietuvių lenkų s'antvkiants nu* i 

sviesti. Naudojamasi praėjusių me- 

tų pat) r;mais ir daromos išvados.; 
Išvados gerai mums žinomos; jos 
tiek mums svarbios, kiek parodo, Į 
kad visi metai nevaisingos, įtemp- 
tos kovos su lietuviais, paremtos j 
melais ir apgaudinėjimu pasaulio 
ir savęs, nieko jų neišmokino, nieko 

1 

nauja nedavė. 
I 

Teisybė, vienas yra nauja. Lcn-J 
kai pfadoda sekti musų visuomenė'" i 

gyvenimą net tik iš savo "korespon-' 
dentų" pranešimų, bet randa, ma-' 
tvli, jau reikalo j ieškoti šiek tiek j 
tikresnių šaltinių. "Nasz Kraj" pa'i 

vyzdžiui, paduoda visą eilę ištraukų J 
iš mūsų spaudos. Nors tos ištrau- 
kos ir ne visai tik Vii daromos, vis 
dėlto gali duoti kiek tikresnį musų 
visuomenės gyvenimo- ir politinės 
minties darbo vaizdą. Greta su .'-'.tuo 

pradeda reikštis ir šioks toks pripa- 
žinimas musų "pagoniškos" kultu- 

ros, tnir*i poezijos ir jos kūrėjų. 
"Čiemia \Vi!enska", varančioji sis- 

tematingą akęiją prieš ncpriklauf > 

mos Lietuvos kūrimo darbą, pareiš- 
kė šiokį prisipažinimąReikia 
prisipažinti, jog nežiūrint j tai, kad 

lenkų spauda tiek daug rašo apie 
lietuvius, kad mes turime tiek pai- 
nių ir dažnų santikių su lietuviais, 
mes lenkai maža, labai maža pažįs- 
ta; ne lietuvius. Ne daug teklyseiau 
pasakęs, kad c_»uguma musų visai 

nepažįsta lietuvių ir visai klaidin- 

gai juos sau vaizduojasi...." To- 
liau tas pats autorius, žinomas 

''Strttžy kresovvej" <brbuotojas p. 
T. Szopa taip rašo:" Lietuvis 
nė kiek ne mažiau kultūringas už 

lenką; jj užgauna ir nusikaudžia 

žiūrėjimas j jj iš augšto už jo slap- 
tinga n burti lipą. Tiktai visiku lie- 
tuvio 'dusios nepažinimu galima iš- j 
aiškinti tą išsiplatinusį išgalvojimą,! 
ka<l lietuviai esą žmonės, neturį tė-Į 
v ynos meilės, pasišventimo jai, kad j 
jie pripažįsta Irk stiprią valdžią ir Į 
materialinę naudą" Ir lietuvių! 
kalba net neatrodo p. T. Szopai ne-! 
kulturingumo apsireiškimu: "Gra- j 
žiausios lietuvių poezijos srityje. ! 
lupomis lietuvių poetų, tų kilniau- i 
siu Lietuvos sunų bylo paprasta ir Į 
jausminga lietuvių liaudies dūšia, Į 
!>ylo su nepaprasta didybe ir jaus- : 

mo stinrumu." 

Taip, rr.jsų "broliai" šiok tiek: 
pažengė pirmyi.. Lietuvių kultura. 
puezija j'au, matyt, nebeatrodo 

jiems daugiau "litvoman'ų' ir "chlo 
po.nan'ų' prasimanimu. Tas laiko- 

tarpis niekinimo be atodairos visa, 
kas yr'a lietuviška, tur but, ja». pra- 
eina. 

"Echo Litwy" klausia, ..odei lietu 
vių poezija, kaip tvirtina p. T. Sz., 
yra tokia graži. Todėl kad tai yra 
sava poezija liaudies — tautos nuo 

amžių amžių save išlaikiusios 

Kontrastui "parodyti "Echo Litwy" 
prašo pasižiūrėti kitur — į Vilnių ir 

Vilniaus sritį. "Ką du.mioja Vii- 

maus liaudisJ. Daineles, -kurių iš- 
moko iš rusų ar lenkų kareivio arba • 

iš kokio dainyno Sodžiuj« dainuoja*1 
nii vertimai arba padirbimai lietu- j 
vių dainų (prašome tai sau pasižy- ( 
mėti) arba baisus dalykai — visai j 
nedainuoja. Liaudis kuri nedainuo- j 
ja tai, apie ką mes kalbėjome — j 
menkas kandidatas į tauta ar į jos J 
sudėtinę dalį!!.. Bet ne/turint į 
''Lclio Litwy" tikinimus — tenai 

nedaug kas tai supranta. 
P. \Vasilev.rki, iatt labai gerai ži- 

nomas lietuviams iš ravo rašviiu 

apie Lietuvą ir iš savo paskutinio 
atsilankymo į Kauną, sako, kad tarp 
lietuvių ir lenkų ne tik susiprati- 
mas negalimas, bet ir supratimas 
vienas kito labai sunkus. Kodėl? 
Yodel kad tie žodžiai, kuriuos var- 

toja vieni ir antrt. vienu supranta- 
mi vicn'a;p, o antrų antraip, ^oktais 
žodžiai? yra trys žodžiai: etnografi- 
nis, lietuvis ir Lietuva. Posak',.- v'et- 

nogvafi.iis" vienoj oiasmėj yra var 

tojaoias pas lenkus ir visai kitoj —: 

pas lietuvių .politikus.. Jie laiko 
etnografine Lietuva ne tik tas ^rH 
tis, kuriose gyventojai Kalba lietu- 
viškai bet ir visas tas žemes, ku- 

riosc j n nuomone gyventojai yra ki- 
limo lietuviai". 1'. Wasilcwski, tur 

but, klysta išrodinftdamas, kad tik 
su lietuviais lenkai negcili dcl to žo- 

džio susiprasti. 
l'askutiniujr laiku istorija pafo- 

do, kad vartodami žodį etnografi* 
nis jie latrai blogai susipranta ir su 

ukrainiečiais, ir su Čekais, ir su vo- 

kiečiais. Toks jau užtemimas užėjo 
toms tautoms, kad jos visos iš karto 

pasidarė labai nemokslingomis, ir 

kartoja tą žodj visai ne toj prasmė- 
je, kaip jis vartojamas lenku- Pa- 

mate čia gludi vienas dalykas: arba 

etnografinės žymės galima padaryti 
per mokyklą, bažnyčią ir kitokiais 

"augštos politikos" įrankiais, arba 

jos yra prigimties dalykas. Jeigu tai 
kas .šiandien laikom'a lietuviu etno- 

grafinėmis žymėmis, po dešimties 

metų gali pasidaryti tikriausiomis 
lenkiškomis lenkiškumo žymėmis- 
tai žinoma, p. \Vasilewski teisingas- 
Het jis pats, tur but, labai abejoja 
del tokių metamorfozų. Daug keblu 

nuj pasak p- Wasile\vski, sudaro ir 
žodžiai — lietuvis, Lietuva- Mat. 
Lenkuose buvo pratę vadinti lietu- 
viais kilusius iš Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės, o dabartiniai ''Lie- 
tuvių politikai", "palinkę vadinti lie- 
tuviais visus gyventojus tos žemės 
kurią jie laiko ieinanei'a j" jų pripa* 
žjstama Lietuvos Valstybę"- P. YVa- 
silews/ki gali. žinoma, py kinti toks 

lenkų terminologijos nesilaikymas- 
Het gal neprošali butų pasiaiškinti, 
Kuriais motyvais lenk'ai vadindavo 

lietuviais visus Lietuvos Kunigaik- 
štystės gyventojus. Tur but, todėl, 
kad viai jie buvo laikomi tos kuni- 

gaikštystės piliečiais- Lietuvos pilie- 
tis ir lietuvis yra skirtingos sąvo- 
kos ir ne tiktai liaudis, bet ir "Liet. 
politikai tų sąvoku nepainioja. Vie 

na, I*is duria p. \Yasile\vsk''o akį, 
tai, tur but, kad dalis kalbančiųjų 
lenkiškai Lietuvos piliečių vadina 

save ne lenkais, 0 lietuviais Ži- 
noma, apsireiškimas nemalonus> ir 

viena, ką p- \\asilewski gali prikiš- 
ti lietuviams, tai kad jų daroma ir 
bus padaryta visa, kad tie kalbą len- 
kiškai lietuviai nesigėdytų pripažinti 
save lietuviais. Netinka p- \Yasi- 
levvjki'ui, kad lietuviai Lietuvą va- 

dina ne tai, kas jų, lenkų, jprasta 
vadinti* Visa tai, pasak p. \Vasilew- 
>ki o, ?abai kliudo lenkams suprasti 
lietuvius, liet čia. žinoma, ne tiek 
tie trys žodžiai kliūva- Pirmiausia 
tai, kad pasak "Nasz Kraj lenkiš- 
kas ęlementas gali 'clestėti i>uv". Di- 

džiosios Lietuvos kunigaikštystės te" 

ritorijoje tik palikus ją nedalijamu 
vienetu ir sukliudžius lietuviams su- 

daryti savo tautinę valstybę. Net 
!>i Kskyr:n as Lenkijai \ ilniaus nega- 
li juos patenkinti. "Įsivaizduokim 
sau ', sako "Nasz Kraj". kad j vyktų 
planas priskyrimo prie Lenkijos Gar 
(lino ir Vilniaus žemių- 

Rezultatę Didžiosios Lietuvos K t* 

nigaikštvstės rytų krašto lenkai, at- 
skirti nuo spinduliuojančio lenk s oc 

\ ilniaus, butų pasmerkti palengva 
nykti likimas ir net tų, kurie subur- 
ta mase gyvena Kauno ir Ukmer- 
gės apskrityse, taip pat butų nepa- 
vydėtinas. nekalbant jau apie antrą 
rlali lenkų gyventojų, kurie gyvena | 
išsklaidę toliau j rytus ir šiaurę. Re- 
alizuojant lietuvių sumanymus len- 
kybei grėstų tas pat. Todėl lenkų 
tautinis interesas C lygai taip pat, 
kaip gudų ir lietuvių) (sic!) (rcika 
Jauja krašto nedalymo**)''. 

Taip nusistato p- Pilsudskio-poli- 
tikos reiškėjas "Nasz *Kraj". ginda- 
mas lenkų tautinj interesą, ji.s nori 

Įtikinti ir kitas rautas, kari tai, kas 
\ ra gera Lenkijai, turi būti gera u 

joms. Matyt, vokiečių .politikos mok 
slas, kad kitos tautos yra tik mėšlas 
stipresniam kaimynui klestėti, pada- i 
rė j lenkus, didelio įspūdžio-" 

J uo tarpu, neg'alėdami įkąsti lie-į 
tuviams už demarkacijos linijos,.p.i-' 
si tenkina tik sistematingu lietuvių 
gnaibiojimu V ilniuje. "N.K." duo'ua 
toki patarimą Lietuvos lenkams-j 
"Lenkams lenkų visuomenė, likusio 
j; Kauno valdžioje turi stipriau su- 

-įbui ti» atmesti nesutinkamus su jos 
skaičiumi ir reikšme kompromisus, 
apsiginkluoti kantrybe ir nepamiršti. 

kad ji yra dalis didelės ir nepriklau- 
somo? tautos, kuri, nors ir puolama 
iš visų pusių priešingų pajėgų, nors 

ir kankinama viduje įvairių tiesvei 

kų reiškinių, k'as diena stiprėja ir 

auga pajėgos ir r A s laiko ir budo ap- 
ginti savo niekinamus piliečius ir 

sugrąžinti jiems .priklausomas tei- 
ses "• 

Taigi dar kartą įsitikiname, kad 

lenkai, šaukdami I '"cs piliečius 
buti nelojaliais, visa. jisako nuo 

savo svajonės užplūsti visiį Lietu- 
vą. Del Vilniaus sugrąžinimo geruo 
j u tuo tarpu, žinoma- nėra ir kailio.. 

[ėję aliantų tarpati, jio pateisinti, 
kad Ententos tarpe neatsiras val- 

stybės kuri pasipriešintų jų norams- 

''Lenkų Valstybe kas mČMiesį darosi 

vis rimtesniu faktorium larptauti- 
| ne j e politikoje, ir su lenkų tautos 

valia Lntente'os pasaulis juo to- 

liau, juo labiau vis skaitosi. Negali 
Imli abejojimu, kad atėmimas Len- 

kijai jos kareivių krauju nukariau- 
tu žemių, kurios nori ko anksčiausių 
ryšiu su Lenkija, nebus dalykas nei 

lengvas, nei naudingas- Lenkijos 
sąjungininkams vakaruose"* 

I Kaip matome, lenkai tvirtai nusi- 

[stato. Ar visi jų spėliojimai turi 

I tvirto pagrindo — parodys ateitis, 
gal but, ne labai tolima. Tuo tarpu 
palinkėkime sau daugiau ištvermės, 
pastovumo ir dauginu tvarkos vidų* 

je.... 
r. 

("Sant.") 

ItemofcraftyiiM AMttab 

Indomu pastebėti, kad naujo- 
vinis manymas apie politiką su- 

kasi atgal prie to keblumo, kurį 
buvo sukėlęs Rousseau. Uousse- 
au manė, kad demokratybė dide- 

lėje valstybėje yra negalimu daik 
tu- šitą pažiūrą anglai kritikai, 
tvirtinusieji, kad didelė valsty- 
bė per atstovaujamas įstaigas su 

plačiomis balsavimo teisėmis bus 
g;'ima vesti pagal demokratinius 

principus, statė perdaug pasimis- 
tine. Daugumo buvo net priim- 
ta manyti, kad didelė valstybė 
yra tokia visuomenės forma, ku- 
riai demokratinės idėjos leng- 
viausia galima pritaikyti. 

Dabar visu yra pripažinta, kad 
šita pažiūra reikalauja Uitų svar- 

bių apribojimų. Parlamentarinės 
Įstaigos neteko sau prielankumo 
Kartais yra net pastebiama, kad 
jos, kaipo demokratybės Įmonės 
yra taip aiškiai netobulomis, kad 
atrodo keistą, jog buvo žmonių 
visose šalyse, kurie buvo pasi- 
rengę paaukoti savo gyvastis už 
jas. Bet yra vienas mielašii din- 
gas dėsnis, kur gamta paaksuo- 
ja kiekvieną daiktą, del kurio 
žmogus kovoja, palikdama jam 
surasti tikrą jo vertę tuomet, 

kaip jis ji gauna. Tainc pasakė, 
kad kiekvienam žmogui dvide- 
šimties metų pasaulis yra skan- 
dalu. Ir jis y n; tarytum tokiu 
aiškiu skandalui, ištvirkimo ir ne- 

išmanybės elementai tai'p aiš'kųs, 
kad ir negalima manyti kitaip, 
kaip šimtas metų atgal manė 
Bentham ir kiti dvidešimties me- 

tų žmonės, jog protą ir pieną 
įvedus pasaulio sutvarkymai!, jis 
butų tobulu. Šiandien mes žino- 

me, kad tose šalyse, kur buvo pa- 
vartotas tas, tarytum tikrai tik- 
ras vaistas, kur (balsavimo tei- 
sės yra visuotinos, nei vienas 
nesitebi pamatęs, kad valdžia 
klauso galingų reikalų spaudi- 
mo galybės ir kad balsas yra la- 
bai prastu ginklu paprastam pi- 
liečiui, jei ji reikalai priešingi 
reikalams turtinc.u žmonių, kiu- 
rie Įstengia pavartoti savo intek- 
mę veiklesniais budais. Intiki- 
nomiausis amatinių unijtj tiesio- 
ginio veikimo pateisinimas nu- 

rodys Į tokį jau nekonstitucinį 
spaudimą, kuris kasdien panaudo 
jama u'žkulsu. 

Colbet beturčio balsą palygino 
prie bitės ingylimo ir to yra to- 
kia prasmė, kad (balotas niekuo- 
met negali virsti be vertės. Bet 
tie, kurie stojo už 'balsavimo tei- 
sės išplėtimą, pamatė, kad par- 
lamentinės įstaigos galima, krai- 
pyti ir kad pati politinės demo- 
kratinės forma neapsaugoja vi- 
suomenės nuo kiesos ar frakci- 
jos išnaudojimo jos. 

Prieš karę tas buvo pripras- 
tu dalyku. Profesorius Hob-' 
house savo veikale "Democracy 
and Reaetion" nupiešė blaivų 
paveikslą, visuomenės, ku- 
rioje politinė dcmokratyibė toje. 
prasmėje, kurios laikėsi jos pir- 
mesnie;:. draugai, tapo apversta 
augštvn kojomis žmonių su iš- 
tel'lium ir mokėjimu klaidinti ir 
išnaudoti rinkiku protą ir jaus- 
mus. Lai sau balsuoja kas no- 

ri. jei aš kontroliuoju svarbią- 
sias jstaigas, o visų labiausiai 
spaudą. Pajautimas demokraty- 

bės didelio uždavinio prieš karę 
sparčiai išaugo, o karė, žinoma, 
parodė jo reikalingumą kiekvie- 
nam. Valstybe dabar priėmė to- 

kią išvaizdą, kokią nnujoviniai 
reformininkai skaitė negalima. 
Valdžia nuo karės išmoko tokias 

pamokas, "kurios (pamokino ją 
sustiprinti savo poziciją prieš sa 

vo kritikus. Dabar beveik pro- 
pagandos tarny jų ir \Vhitehol 

gyvena iš karės minčių ir karės 
mintimis. 

Tai yra viena išvaizda to klau- 
simo, kurj pakėlė Rousseaai. liet 
indomiausi ginčai, vedami pas- 
kutinias metais, nuvedė prie ki- 
tos jos išvaizdos. Mes priprato- 
me manyti ap;e pilietį perdaug 
išimtinai kas del jo santikiij su 

valstybe ir užmiršome apie jo 
santikius su kitomis grupėmis. 
Sindikalistai gerai padarė veste 
mus vesdami prie naujos eilės 
svarstymu ir tasai ginčas, kuris 
šiandie aplink pramonės kontro- 
lės klausimą, sukėlė naujus da- 

lykus, kurie yra tiek-pat politi- 
niais, kaip ir "pramoniniais. Ar 
(piliečio padėtis valstybėje gali 
būti patenkinama, jei jo padėtis 
toje grupėje, su kuria jis yra 
arčiau susirišęs nėra patenkina- 
ma ir jei santikiai nėra paremti 
patenkinimais principais? Šitą 

[aplamą klausimą pastatė bendro- 
vininkų grupės galvotojai ir ji 

,gal geriausiai yra išreikšta (i. D. 

j II. Cole'o knygoje "Svlf Gov'ern- 
ment in Industry". Šitos mo- 

kyklos argumentas paliečia mū- 

sų pamatinj klausimą ties svar- 

biausia vieta. Jis sako, kad po- 
litinė demokratybė nėra galima 
be kokios nors pramonės demo- 
kratybės formos, ne vien dėlto, 
kad politinė demokratybė ;yra 
negalima, jei viena klesa turi di- 
desnę pramonės galylbės atsvarą, 
bet ir dėlto, kad "demokratybė 
yra tai lipas, kuris tik tuomet 

gali veikti ir buti pasekmingu, 
kuomet jis prisakirtėja gyveni- 
mui ir darbui tų grurpių, kurios 
sudaro valstybe*. Yalstylbė, tai 
viena visuomenės išvaizda; tai 
lyra visuomenė suorganizuota 
tam tikrais tikslais. l.»et visuo- 
menė turi kitas išvaizdas; ji yra 
suorganizuota kitiems tikslams 
ir piliečiai nebus laisvais ir at- 

sakomingais valstybės nariais, 
jei jie taipgi nebus laisvais ir 

atsakominigais savo dar1)ais kai- 
po vienos, ar kitos grupės na- 

riai. Taipgi klausimas demo- 
kratyibei yra šitas: kaip ingyti 
demokratinį gyvenimą šitoms 

grupėms valstybėje ir kaip pa- 
daryti sąryši tarp valstybės ir 
tu grupių demokratiniu sąryšiu. 

šita idėja per imgsnj yra nu- 

vesta toliam naujoj laidoj p. l)e- 
lisle Rurns'"? puikaus veikalo 
"PoHitičal ilc'jals". Į P. Delisle 
Burns savo knygoje pridėjo du 

nauju skyrių apie demokratiją ir 

Tautų Lygą. Jo sutrauka klausi 
'no yra tokia: 

"Naujovinių laikų didžiųjų 
valstybių vienokeriopumas pasta- 
tis pavojun demokratinius kryps- 
nius. jei valstybės grupėmis skir 
tingomis ypatybėmis nebus (klo- 
ta daugiau galės ant jų pačių 
gyvasčių. Ir, antra vertus, yra 
manoma, kad kiekviena valstybės 

■grupė turėtu turėti galę nuspręs- 
ti apie saro veikimo budą tai]), 
kad turėjus iš to, taip vadina- 
mos, jos geriausios ypatybės, 
liet grupėm netik privalo buti Į 
nepriklausomos; jų santikiai vie- 
nos su kita turėtu politiniai. 
Tai yra, jie turi buti paremti 
teisingumu, o ne palyginama 
spėka ir turtu; nes susilietimo ne 

galima išvengti naujoviniame 
pasaulyj, o jei susilietimas gim- 
do sipėkos susirėmimus, tąsyk 
demokratybė nėra galima. Ma- 
žesnėsėms grupėms apsisprendi- 
mas negali buti galimas, jei spė- 
ka valdo visu grupių sautikius 

—jei valstybės pačios rengiasi 
prie karės, o valstybėje viena tau- 

ta spaudžia žemyn kitą. Ir jokis 
pavienis tokioj grupėj negali 
kai]) reikia išsivystyti, jei jo pa- 
ties organizacija yra paremta 
suoproč'u, kad spėka valdo vie- 
nos grupės san tikiiu« su kita. 
Pasidariusi organizacija yra ka- 
rinė, o jos jokiu budu negalima 
suderinti su demokratiniu idealu, 
kadangi karinė organizacija bū- 
tinai deda atsakomybę už dižiu- 
mos darbus ant pečių kitiems. 

'l'as puikiai (pasakyta. Kol 
Anglija laikis Airiją, tai nei An- 
glija, nei Airija negali buti de- 
mokratinėmis. Tolygiu budu vi- 
suomenės būdas turi atsiliepti, 
sakysime j jos arbatinių unijų 
budą: jei jos yra verčiamos bu- 
ti kariaujančiais kūnais, tai jų 
organizacija turi nukentėti. Bet, 
(žinoma, vaizdžiausis pritaiky- 

mas idėjos nuveda mus prie Tau- 
tų Lygos. Tautų Lyga reikalin- 
ga, demokratiniu žvilgsniu, ne 

tik nedaleidimui prie karės, o 

ir pagelbėjimui kiekvienai tautai l 

patapti demokratija, išvaduojant 
ją nuo reikalingumo organizuoti 
savo gyvenimą klaidingais pama- 
tais. Kol tautų susilietimas yra 
•veikiamas kariniais atsižvelgi- 
mais, tol tautos pačios negali 
išvystyti tikro demokratinio bu- 
do, visuomenės, kur piliečių mi- 
nia /pati atsakė. Kiekviena kari- 
nė si..tema turi priešingą prin- 
cipą atsakomybės kelių. 

("Manchester Guardian") 

Linimentas 
urba tnin tikras tepalas privalo vi- 
suomet rasties namuo.se, idant at- 
sitikimuose, kur reikalaujama te- 
pnlas paviršutiniam vartojimui, 
gulėtumet tuojaus apturėti greitu 
ir pasekminzu palengvinimą nuo 
Įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
iSmintingai nusipirkdami 

Severa'sj 
Gothard Oil 

(Soveroa GothardiSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linlinonta3 
urba paprastas tepalas nuo rheiv 
•natizrao, neuralgijos, persitempi- 
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau- 
menu ir sauariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30 ct. ir 2 ct. taksu, arba 
60 et. ir 3 ct. taksu. Pariauoda vi- 
sur nptickose. 

W. F. SEVERĄ CO- 
CEPA^RAPIDS/ 10 WA 

lAkių Ek- 
I spėrias 

Skersas akis ištiesiame už vieno at- 

silankymo, Chloroformos nevarto- 

jam. Rekordas parodo virš 800 išgy- 
dyti;. Ateik ir gauk ypati.Šksį, a(_ydą 
baigusių mokslus ir registruoti; gy- 
dytoju ir chirurgų, kurio specialiai 
mokinosi galvos ligas. Ypač gydy- 
me akių, ansų, nosių ir gerkles ligų. 
lioda duodame už dyką.. 

Silpnos akjs 
Skaudžios akjs 
Raudonos akjs 
Skersos akjs 
Skaudžias nosis 
Bėgančias nosis 
Kreivas nosis 
Užkimštas nosis 

Kurtas ausis 
Varvančias ausis 
Ūžiančias ausis 
Užkimštas ausis 
Sk udžias gorkl 
Silpnas gerkles 
Knf.'rrhu gerki. 
Pndid.nam gerki. 

FRANKLIN O. CARTER, lv\ D. 

20 metų ant' Stato gatvės. 

120 S. Sta/e St., Chicagc, III. 

Vai.: 9—7. Nedėlioni: 10—12. 

TIESIAI 

HAMBURGĄ 
CUNARD LINE 

DVIEJŲ ŠRIUBU LAIVAS 

Saxonia Bal.-April 3-čią 
CABIN MOKESTIS $150. TREČIA KL. $100. 

Karės mokesniu $5.00 

Dėl platesnių informacijų klauskite 

THE CUNARD STEAM SHIP CO. LIMITED 
arba vietinių agentų 

14 Helii Sukaktuvės Seniausio 
Lietuviško Banko Bhicapje. 

Pradžioje šių metu sukako T4 metų nuo uždėjimo 
seniausio šiandieną gyvuojančio lietuviško banko Chi- 

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

Ši finansinė įstaiga yra tai gerai žinomas Jono 
Bagdžiuno Bankas, uždėtas 1906 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 dclei stokos pinigų. 
Jono Bagdžiuno Bankas mokėjo pinigais, nes permaty- 
ta prisiartinanti finansinė audra ir pagaminta užtekti- 
nai pinigų. 

Kada 1916 metuose, užėjo Cliicagoje bankinė au- 

dra ir vienas bankas po kitam virto kaip grybai prieš 
dalgį Jonas Bagdžiunas pareikalavo valstijos prokuro- 
ro Maclay Hoyne idant jo bankas butų peržiūrėtas 
ir tikras stovis viešai praneštos. Sutinkant su tuom 

reikalavimu, prokuroras paskyrė patyrusį bankinį tyri- 
nėtoją, kuris po savaitės laiko atsargaus kvotimo ir 

perkratinėjimo banko turto ir sekuracijų išdavė pilną 
raportą, kuriame pripažino, kad Jono Bagdžiuno- liau- 
kas yra geram ir stipriam padėjime. Negana to, Tonas 
Bagdžiunas sušaukė burį depozitorių iš kurių tarj>o 
likosi išrinktas komitetas perkratinėjimui banko tikro 
stovio. Minėtas komitetas, susidedantis iš 13 narių, 
savo raperie pilnai pripažino Jono Bagdžiuno Banką 
kaipo ištikimą ir stiprią finansine įstaigą ir tarp kitko 
pasakė: "Pagal bankinio tyrinėtojo raportą ir mūsų 
locną patyrimą, žmonėms nelik ką nereikia abejoti 
apie J0110 Bagdžiuno Banką, bet kiekvienas gali bc 
baimės pasidėti ten, savo pinigus, nes ir mes ten turi- 
me prisidėję". 

Buvo atsiradę ir užvyti i učių asmenų kurie mėgi- 
no kenkti sparčiam ir pasekmingam augimui Jono 
Bagdžiuno Banko paleisdami įvairius melagingus pas* 
kalus, bet fas nepadarė jokios įtakos, o jeigu kas ir 
abejojo, tai tas savo pinigus gavo ant pareikalavimo, 
nes Jono Bagdžiuno Bankoje Sudėti pinigai visados 
yra investuoti tokiose sekuracijose, kurias galima 

trumpame laike apversti į gryną pinigą. 
Jono Bagdžiuno liaukas patarnauja netik banki- 

niame skyriuje, bet ir įvairiuose kituose reikaluose, o 

ypatingai persiuntime pinigų Lietuvon, parupinitne 
laivakorčių atvažiuojant ir išvažiuojant Lietuvon, iš- 
gavime pasportų, padaryme įgaliojimų, išdirbinio 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 yra patarnavęs lietuviams 
taipgi ir įgyjime nuosavybių duodamas lengvas* ir pri- 
einamas išlygas, o ypatingai \Yest Si lc apygardoje, kur likosi pastatyta su virš 50 moderniškų mūrinių na* 
mų ir visi šiandieną yra nuosavybe pilnai užsiganėdi- 
nusių lietuvių. 

Jonas Bagdžiunajs netik ką pasekmingai valdė sa- 
vo banką, bet dai padėjo suorganizuoti ir kitus bankus, 
o tarp jų ir l nivers<d State Banką, kuriame šiandieną 
jis yra vienu iš didžiausių šėrininkų ir direktoriumi. 

^aike Lioertv llonų vajaus Suvenvtų \ aUuių l'cneral Reservc Bankas paskyrė Jono Bagdžiuno Bau* 
ką oliciale įstaiga ttžsirašinėjimų bonų ir priėmimui 
už juos mokesčių. 

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

Jono Bagdžiuno Bankas 
(uždėtas i<)o6 metuose) 

2334 SO. OAKLEY AVE., CH1CAG0,1LL. 



Vietinės Zmios 

ŠIRDINGAS AČIU. 
Šiuomi tariame širdingai ačiū 

už pagel1)ėijmą surengti iškilmin- 

gą priėmimą Lietuvos Finansinės 

Misijos, ned. 22 d. vasario š. m. 

Mvkinlcy parko svetainėje. 
Ačiu Lietuvos ex-karciviams 

Suv. \'alst. irž skaitlinga susirin- 

kimą ir taip tvarkintgą ir gražų 
pasitikimą mūsų brangios Tė- 

vynės Atstovų Majoro I'. Zadei- 
kio. Taipgi ačiu kareiviams Ev. 
šv. Kazimiero Karalaičio ir vie- 
tinės parapijom chorui, ypatingai 
vargonininkui p. S. /.yliui, už. 

gražų sudainavimą Amerikos ir 

Lietuvos liimnų, ir kitas gražias 
daineles, kurios sužadino klau- 

sytojų širdį ir jausmus. 
Taipgi pranešame lietuvių vi- 

suomenei. kad To\vn of Lake 

Lietuvių Benas dalyvavo šioje 
iškilmėje visai veltui, be atlygini- 
mo. Ačiu ir garbė jiems d/, tai. 

Lietuvai, ypatingai draugijos sa- 

vuose reikaluose turėtų visados 

paremti savuosiius, lietuvius mu- 

zikantus, kurie yra geri tėvy- 
nainiai. 

Ačiu vakaro vedėjui l)r. St. 

l»iežiftii. kuris gražiai ir sumaniai 
vedė visą vakarą ir kalbėtojams: 
Majorui Povilui Žadeikiui už jo 
pranešimus apie musų tėvynę, p. 
J. L nagdlžiunui, kun. A. P.riš- 
kai ir svetimtaučiams p. L. J. 
King ir Aldermanui 5-tos var- 

dos p. F. Mftdcahey, kurie ne tik 

kag gražias ir turiningas kalbas 

pasakė, bet p. I;. Mulcahey dar 
ir nupirko \' I*. P>oną už $50. 
Tai gražus pavyzdys lietuviam*. 

Jeigu amerikonai, kuriems Lie- 
tuva yra svetima, perka Honus 
ir skolina rnusų tėvynei pinigus, 
tai argi gali 'bent vienas lietuvis 

atsisakyti. 
Taipgi priguli širdingas r.čius 

deklamatorėms tpanelėms Aukšt- 
kalniutei ir Piežiutei, kurios tam 

vakarini pritaikintomis deklama- 

cijomis taip sujurjino klausyto: 
jus, kad nc vienam ašaros suvil- 

gė skruostus. 

Ypatingą domą publikos at- 

kreipė mažytė 7 metų mergai- 
tė Anelia Kazlauskiutė, jaunutė, 
o sugabi šokti net tokius šokius 
kuriu didlžiiųjų teatrų šokikės ge- 
riau neatlieka, ačiu, aėiu jai. 
Linkime jai gerialusios kloties 

taip puikiame talente; labai ma- 

žai mes turime tokių lietuvaičiu. 
Ačiu p. J. Viskantui už pasko- 

linimą Lietuvos ir Amerikos vė- 

liavų. kurios puikiai puošė sve- 

tainę, ir parko priveizdėtojui p. 

Jolinsonui. Jis prielankiai mums 

lietuviams patarnavo, suteikda- 
mas mums tokią gražią ir rui- 

mingą parko svetainę. 
Padėkos žodis ir p. R.' Jovai- 

šai už atvežimą ir parvežimą 
Lietuvos .stovo Majoro Povilo 
žr.dei'kio ir atitaisymą gerb. Sve- 
čiams puikios vakarienės. 

O ulž'vis širdingiausia ačiu, tai 

Brig'hton parko lietuviams, kurie 

pasirodė esą tikrai lietuviais. Nė- 
ra oas mus turtingų biznierių; 
nėra profesionalų — visi yra 

paprasti vargo bitės, bet yra 
lietuviai nė iš vardo, bet iš dar- 
bo. Mažas būrelis \ienti vaka- 

ru nnipirko f., p. Bonų už $21,- 
<>50.00, tuomi sumušė rekord.Į 
net didelių ir turtingų kolonijii 
ir, kad butų buvę dar laiko, bu 

tume išpirkę su viršum 25,00c 
dol., bet kad svetainė turėjo bu 

ti uždaryta II vai., tada neuž- 

baigę darbo kaip prigulėjo, tu 

rėjome užbaigti susirinkimą. ! i 

kimės, kad P.righton parke, sla 

kerių nebus nei v feno, ir šio: 

kolonijos lietuviai, skaitant pro 

pareionaliai užims pirmą vietą. 
Su pagarba, 

Misijos priėmimo rengėjų Komi 

tetas; 

J. Mickeliunas, J J. Palekas 
F. Pieža. 

NORTH SIDE. 
Vakario 25 d. steigiamos koope 

racijoj, atsibuvo susirinkimas. Pii 
mininkas paaiškino šios kooperaci 
jos tikslą — trumpai ir aiškiai pei 
statė dalykus 

i šaip, nuims lietuviams butu kiek- 

j viriam mfalonų pagrįsti i savo gim- 
įtinę sali. pas savo draugus, ir pa* 
ižįsiamus. bet ką mes veiksime tusti 

pargrįžę? kari ir parsiveštumėm ke- 

11 i n. dolarius, bet jie mažai ka reiks, 

fr vel vargk. I!ct, kad mes visi pri- 
>idėtumėm prie šios kooperacijos, 
tai galime tikėtis sul'aukti geresnės 

j ateities. Šios, steigiamos k<v>pcra- 
cijos tikslas yra susiorganizavus 

Įkuoskaitlingiausiai, ir kaip tik bus 

Įgalima greičiau parsikelti j Lietu- 

vą; ten uždėti verpimo audimo ir 
siuvimo dirbtuves, žinome kad .ten 

vra ant vietos žalios medžiagos. 
Kaip tik Ipbar proga pasinaudoti, 
o jei mes pralaisim šią progą, tuo 

11". A svetimtaučiai užims ir musų 
žmonės išnaudos, i'.uvo užsirašy- 
mas šėru : žmonių ne perdaugiausiai 

!buvo, bet šėru užsirašė virš 
I 
Apta. ta bendrovės reikalai ir išrink- 
ta devyni direktoriai, kurie visą 
dalyką tvarkys. 

Vėlini, visiems stoti Į šią ben- 

drovę, kuri gali daug naudo, at- 

nešti del .Lietuvos Ir visuomenės. 
Sirvrjas. 

Brighton Park. 
Susirinkimas draugystės Sal- 

džiausios širdies V. Jėzau s Xum. 
L atsiims nedėlioj, 7 d. kovo 2 

vai. po pietų, bažnytinėj sveti- 

nėj Nekn.1. Pras. šv. P. M. pa- 
rapijos. Kviečiami nariai kuo- 

skatlingiauisiai susirinkti, nes 

yra daug svarbiu reikalų ant ap- 

svarstymo, o ypatingai kaslink 
Lietuvos L. Bonų pirkimo. 

Juozas Mačiub's. nut. rasi. 

I TNDIANA harbor ir 

GARY, IND. 
! ši ii miestu i lietuviu koloni- 
1 \ 
jas panedėlyj, kovo 8 d. atsi- 

lankys Lietuvos Pasiuntiniai," 
.Majoras r. Žadeikis. Ypatingai 
Indiana Harbor lietuviai entuzias 
tiškai rengiasi prie pardavimo 
L. L. Bonų. (ii gariečiai, kaip 
girdėti ir žada neatsilikti. Anot 

jų — kad pas mus Mis'i." atsi- 

lankys ir paskiau, vienok musų 
darbui nepakenks; r; a r su dides- 
niu, uolesniu pasišventimu padir- 
bėsime. 

Juk kitaip ir 'būti negali. Šių 
a'be jų kolonijų lietuviai taipgi 
jaučiasi lietuviais ir jiems rupi 

! tėvynes lietuviais, likimas. Kas 

j juo irdyse gfal užgesinti užsiliepsno 
j'.isią, dedančią tėvynės meilę?! Taip 
broliai ir sesutės, tuoj sulauksi- 
me tos valandos, pasimatyti su 

Lietuvos Atstovu, savo broliu, ku 
ris praneš mums apie musų tė- 

vynės gyvavimą i" jos reikala- 
vimus nuo savo sūnų bei dukte- 

rų. Tad neužmirškime atsilan- 

kyti laiku prie to kilto darbo. 
Kas myli savo Motiną Lietuvą, 
kas džiaugiasi jos laisve, kam 

brangus lietuvio vardas, kam už- 
vis •brangiausias musų brolių 
kraujas, kuriuomi jie šlakstė ir 
šlaksto Matulės krutiny-jžemelę, 
lai nesigaili skolinti savo do- 
larių Lietuvai. Lietuvi, Lietu- 
vaite, atgimk savo dvasioje, virsk 
tėynės karžygiu — pirk Lietuvos 
f .ai s vės Paskolos I»onų kuodau- 
giausiai! 

Misija pribus Į Tndiana fTarbor 

\? =30 al. vak., o j Gary, Tnd., o 
vai. vakare. 

REIKIA LEP.ERIU. 
Pastovus darbas. Gera mokestis. 
Atsišaukite: 

WESTERN FELT \YORKS 
4TT5 Ogden Ave. 

PUIKI FARMA. 
Ant pardavimo arba mainymo 

ant namų, labai gražioje vietoje, 
arti didelio bulvaro, tik ro mylių 
nuo Cliicagos miesto, 40 akerių ge- 
ro* juodžemės, visa gerai išdirbta, 
stuobrių nėra. Malonėkite kreip 

j ties ypatiškai arba telefonuoti pas, 
Paul P. Baubly, 

Į 720 W. i8tb St., Chicago, TU 
Tel. ''anai 4730. 

Į Lithuanian—Amcrican Informatior 
Bureau- 

Vladas J. Norhus, vedėjai, Paspor 
t ii. Leg;ili;ki Dokumentai, Foreigi 

!5xchanRef Real Eastate, Parduodair 
laivokarces. 
•".114 So. TTalsted St., Chicago. 111 

Tel. Boulevard 4899. 

r__ —-J iJieškau Vladislovo Goro-j 
tdeckio (Horodeckio) prieš j 
• ketverius metus gyveno Mi { 
jnneapilis, Minn., o dabar! 
| nežinau kur. Turiu svarbių j 
♦žinių iš Lietuvos. Jis paei-į 
j na iš Grigaičių, Šidlavosl 

i jpar-. Raseinių apskr. Kas! 
i {apie j j žinote arba jis pats j 

i malonės atsišaukti adresu: | {RAPOLAS GEČIUS, 3253į 
į j S. Morgan St. Chicago, 111. { 

A- — — — —— — — — 1 

FARM A Hi BIZNIS. 
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj 

lietuvių kolonijoj, turėdamas J far- 
i mus ir bizni abiejų farimi negaliu 
apsidirbti, užtai vif-ną farmą parduo- 
du jai pigiai; 14S akerių farma, bu- 

i tl i likai geri, didelis :odos. <10 akeriu 
dirbamos žemes, laukai apsėii rugiais 
ir kviečiais: žeme gera, vi kas auga. 
8X akeriai gero miško ir gera ganykla, 
per ganykla upė bėga, labai žuvinga, 
Vienas blokas iki geležinkelio stoties 
vieta prie ta stoti daug vasarnamiu 
iš įti pudaronie labai gerą biznį, par- 
dundami viską namie. Platesniu žinių 

I kreipkitės laišku {dėdami markę už 2 
centu. An'anns Leškam-kas,' 

Peaeoek, Mieli. I -'ko Connty 

POPIEROS LAIŠKAMS. 
25 patunku popierių del laiškų v r j 
šyuio tinkančiu rašyti i Lietuvą, su į 
visokiais gražiais pasveikini iiais ir ; 

pritaikomomis eilėmis dabar po ka- j 
r ė s, su visokiais pasveikinimais ir 
su dailioms kvietkoms. Parsiduoda 
labai pigiai, 4 tuzinai popierų su 

konvertais už $i.on, agentams duo- 
dame gerą uždarbi. Adresuokite: 

Agent For Religious lioods, 
F'. O. l'.ox 73, C'bicago, 111. 

Pajieškau savo švagerio Antano 
Petraičio, Kauno guli., Raseinių 
apskr., Viduklės valsčiaus, Afektui 
kaimo. Pirmiau gyveno Rumfor, 
Maine. Meldžiu paties atsišaukti ar 

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

: St.| Detroil-, Micb. 

ANT PARDAVIMO. 
Prie 3646 Normai Vvenue, parsi- 

duoda Ci kaml/ariais, mūrinis namas, 
yra gesas ir toilėtns. Kaina $2,000. 
$400.00 Įmokėti. 

Pasiteirauk pas: 

J. A. Pitirke, Real Pastate, 
736 W. 35tb S C'bicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
Prie 3644 Normai Avenue, par- 

siduoda 6 kambariais medinis na- 

mas, yra gesas ir toiletas. Kama 
$1,600. $350.00 įmokėti. 

Pasiteirauk pas: 
J. A. Murkė, Real Pastate, 

736 W. 35U1 S t., Chicago, 111. 

FARMOS 
Lietuvių Bendrovė Aplin- 

kinybe, kur randasi jau gau- 
gelis per metus gyvenančių 
Lietuvių, farmerių, ir dar 
tukstantimis pasitikėjimui 
dasidėda, ir perka žemts, 
kad kainos prieinamos, nes 

čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tinė Lietuvių Kolonija Ame- 
rikoj ir tinkama Lietuvių 
biznieriams norintiems biz- 
nį pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusdami sa- 

vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siųsime Littuvių kalboj kny- 
gute su pilnu išaiškininmu 
sistematiskų planų dirbimą 
farmu. 
SANBORN & KOMPANY, 

Owners, 
|Dept. L. Eagle River, Wis. 
or 908 Peoples Gas Bldg., 

Csicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda 1 akeris žemės — namas 
4 kambariu barne, dvi karvt. dvi 
telyčias, 1 arklys, — vežimas su viso- 
kiais įtaisymais ir t. t. randasi — 

Lyons, III.. 4 T-1 h & Center St., už 
$3,200 Parsiduoda iš priežasties ne- 

sveikatos, 

Justin Mackevich, 
2342 So. Leavitt St.. Chicago, 111. 
Tel. Canal 1678. 

REIKIA. LEBERIU 

vyru, darbas viduje, stogu depar- 
tamente, dienomis ir naktimis. Taip 
gi t rokerių. Darbas pastovus. Ge- 
ra mokestis. Atsišaukite, gatavas 
dirbti. 

T T TE F.ARRETT CO. 
2900 S. Sacramento Ave. Chicago. 

, SKUBINKIT PIRKTI. 

Namai labai brangsta ir dar eis 

brangyn per ilgy laiką, nes viskas 
brangsta, materljolas kjla, algos kjla, 
o Cliicagos miebo gyventojui šimtais 
tūkstančių dauginasi, jau dai.ar krli 

šimtai tūkstančių namu trūksta ir kaf 
kart dar daugiau truks, užtai kad bu- 
davoti per daug brangiai atsieina. 

Ant pekančių namu galės uždirbti 
kerą pelną, bet t u r' pasiskubinai pirk 
ii o paskui bus didesnė preke. 

PARSIDUODA vjono pag. namelif 
su beisnicntu ant Bridgeporto. Parsi- 
duoda už •• $1500. 

PARSIDUODA 2jų pag. mūrinis na- 

mas po 5 kam. su gesu, maudyklėmis. 
I už •• $4500. 

PARSIDUODA 3jų pag. mūrinis na- 

mas po 4 kambarius už $4700. 
PARSIDUODA 4rivi pag. medinis na- 

mas po 4 kamb. su gesu ir maudyklė- 
mis. Raudos nesu $720 j metus, taipgi 
ant gero cementinio fundamento tik- 
tai už — $5500 

PARSIDUODA 3jų pnpc. mūrinis na- 
mas ])o 5 kambarius tik nkių metų se- 

numo už $6500. 
PARSIDUODA 2Jų pag. naujas mū- 

rinis po 0 kaml). su pirmos Itlosos Įtai- 
symais šiltu vandeniu apšildomas, boi- 
leris yra atskirai kiekvienai familijai. 
kožnns sau apsišildo. didelis beisemen- 
tas ir visas išcimcntuotas, namo vidu- 
rys yra drūtmedžiu ištaisytas, penai 
ir iee boxes prigul' prie namo, lotas di- 
delis 30x125 ir gn'vūs i'tnisytos ir iš- 
mokėtos. Randasi arti parkų. Raudos 
ne-a $732.00. tiž $7500. 

Visi viršminėti namai bus parduoti 
ant lengvų išmokėjimų ir vis randasi 
gerose vietose an« Bridgeporto ir P.ri- 
gbton Parke. 

LIBERTY LAND &' 
INVESTMTNT CC. 
330t So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
vių ^bendrovės. apie lietuviu koloniją 
\Visconsine, kur jau daug lietuviu gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 

ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtu. Dauguma įmuHii pirkėju buvo 
išvažinėją i>o daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vietos niekur negalėjo ras- 

ti. Vieta labai puiki. Fanuos randasi 
aplinkai miestelio, kuriame visi biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 
"ojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
iem^ labai pigi sulyginant PU ^itŲ 
kompanijų prekėms< tai musų bondro-; 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visą apielinkę. 
visur geri keliai, kad ir blogiaiftiame 
oro, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankamai del farmerių 
yra ant vielos, visur lietuviukai kalba- 
ma. šokama ir dainui.jama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

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

Liberty Lancl & 
Invcstmeat Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, Iii. 

PUIKI FARMA. 

PARSIDUODA 120 akerių gera far-1 
ma \Vis. tik 2. mailės nuo r.iiesto. 70 
akerių išdirbtos, 40 akerių ganyklos ii 
10 akerių miško. 25 akeriai rugiais už- 
sėta, 12 akreių dobilais. o kita žemė ki- 
tokiais javais. Visos triooos >eveik 
naujos, stuba G kamb. ir beisementu 
ant cementinio fundamento, visai nau- 

ja, 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 jtaisymais. Bus parduota 
arba mainyta ant Clticagos prapertįs. 
Norintieji geros farmos nepraleiskite 
šios progos. 

LIBERTY LAND 
& INVESTMEMT CO. 

3301 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 

EXTRA BARGANAI ANT BRIDC.E 
PORT. 

Parsiduoda medinis namas 2 flatai j 
po 6 kambarius toiletai vidui prekė 
$2,000, įmokėk $5.000 ar dar.giau lil'u- j 

[ sia ant lengvaus išmokėjimą. 
Parsiduoda muro namas 4 šeimy- 

nos. toiletai vidui geriausioje tvarkoje 
prekė tik $4,200. 

Parsiduoda muro namas su greta 
tuščiu lotu 4 šeimynos po 4 kambarius 
prekė, tik $6.000. 

Parsiduoda muro namas G pagyveni- 
mai prekė, tik $4.300. 

Parsiduoda muro narvas 7 ra&yveni- 
mai prekė, tik $6,500. 

Parsiduoda muro namas o pagyveni- 
mai ir 3 į-torai. rendos moka in meuis 

$1,5000 prekė, tik $10,0W> tiimokėkė 
$3.000 ar daugiau likusius ant lengvu 
išmokėjimu. 

Parsiduoda mno namas 2 pagyveni- 
mai po 5 kambarius prekė, tik $2,500 
inmokėk $1,000 ar daugiau likusius ant 
išmokėjimo. 

Taipgi mes turime daugybe viso- 
kiu namu, Del platesniu žinių kreip- 
kitės in: 

Mildos Repl Eastate Co. 
751 W. 31 St. prie kampa Halsted St. 

MILDA R E AL EASTATE &■ INSU- 
RANCE CO. 

Pirma negupirksi namą ar farmą. 
ateik pas musų, atrasi Rarganu ir di- 
džiausi pasirinkima ir draugiška pa- 
tarnavimu. Mes parduodame namus 
farmas ir mainome namus ant farmti 
geriausiose vietose netoli Chicagos 
pastarojėme paskolas perkantiems pra 
portes irmus ir antrus mortgečius taip 
gi visokiai patarimai dykai. Ofisas at- 
daras kas vakaras iki 9 vai. 
K. J. Filipovich ir Wm. Kazlauskas 

manedžieriai. 
751 W. 31 st. prie kampa Halsted St. 
Phone Yards 6296. 

K:id Salute Stociach Bltters yra pri- 
pažintos \Vashiugtoue, D. C. už tikrr 
ir goriausiu gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs viduriu nesveikatą 
dcauda po krutina vu'.urių li/kietėjlrui/ 
skilvio uei'l"liim^ neskanaus atsirugi 
.no neturint apetito, galvos skausmę 
įtrėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salute' 
Stoinacli Dittera viski, prašalina ir p;i 
tieka laimingu, aigi, kurio jaučiate? 
nykstant, tai persitikrinkite,..jo busit* 
užganėdinti. Kaina bonkos $1 50, 
Oonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14 n0. 

Salute Biueris !s šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bęi gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
ožsakymų kiek reikalaunat tai prlslų 
Sime dėl taraistų. 

Pasarga: Reikalaudami pri.siųsk!t 
tiKrą ir a..škų savo antrašu ir raš. kil 
taip: 

'SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., _> 

o16 W. 31st St., Chicago, II!. 

Amerikos Lietuvių 
MOKYKLA 
Mokinama: atigli'o^ ir lieti>v:įk"* kai- 
ui), aritmetikos, knypvedystės, stenogra- 
fijos, t,-pc\vritiiiK, |>iiklyhos teisilj. Suv. 
Valst. istorijos, alitlnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, piiirtustžs, 
dailiaraįystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po piet';. Vak. nuo il.i 10 vai. 

C106 SO. HALSTED STIIEET 
CHICAGO 

DR. VOITUSH, O. D. 
Iiietuvis 

Akiu 
Specir/Istas 
Palengvjs akiu {tempimą, kas yra prla | 
žastlmi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užaugasus karsfiių akiŲ kiti vos akis 
katarakta, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Specialu 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki S vale. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppelielmuro storo 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drrver f»66« 

Income Tax 
Taksos nuo užt/arbio. 

Jas reikia tuo jaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia is 
pildyti tam tikras blankas. 

Apsisau gok, kad nepakliū- 
tum po bausme. 

Apsaugok savo ki.senių ir 
žiūrėk, kad neužmokėtum 
toksų perdauk kiek tau 

nereikia. 
KREIPKIS TUOJAUS PAS 

ŽINOVUS 
Lithuanian American 
Information Bureau 

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

Biznieriai ir visi, kam tili 
reifcia mokėti taksas, tuo- 

jaus kreipkitės j p. Vladą 
Norkų, federalių taksų ži- 

novą, kurs yra vedėjų 
Lithuanian American 

Information Bureau 
3114 S. Halsted Street 

Chicago. 111. 

7.°> NAMAI turi Imti parduoti trumpa 
rae laike, 30 namai mūriniui, 21 meili 

nis. 11-ka anmu Hi/.nio kampu, 5 Htm 

si'lovs ir daugybė lotų. 

Kainos šių namu nuo $3200 iki 
$21000.00. 

Namai randasi nuo 4:"-tos South ik 
79tos nuo ilals^ed st. į westus ik 
Kedzie ave. 

Didelis pasirinkimas gražioj apygar 
doj, su mažu {mokėjimu, augštos ran 

dos taip kad mėnesinės raudos pei 
trumpą laiką namą nuperka. 

Mus u ofise taipgi parūpiname pas 
portus važiuoti j LIETUVA. Siunčiau 
pinigus ir tavoms j LIETUVA ir vi 

sur. Ins;uriname( Apdraudžiame) viso 
se formose Darome visokius legališ 
kus DOKUMENTUS IN LIETUVA ii 
Amerikoje. 

Norintieji pirkai namą ir visais ki 
tais reikalais kreipkitės pas: 
J. J. ZOLP. A. M. BARČUS 

COFMERCIL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. 

Chicago, 111. 

Tel. Yards 145. 

Dr. M. Herzmas 
15 RUSIJOS 

Gerai lietuviams zinoii.as per lb meti) kaip' 
patyięs gydytojas. chininas ir akušeri.- 
'iyilo ašutas ir chroniškas liį;as vynj, ini 
terų ir vaiki;. pa,ui nauja.i-mh metodą- 
X-Kay ir kitokius flfttro* I 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 vV. 18-1 H STlllSKT 

netoli Fi-k Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakari 

Telefonas Cnnal 3110 

G y v.: 3112 SO. TTALSTED CTREE1 
Valandos:: 8—9 ryto tiktai 

DR. i. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS 'R CHIR.URGAS 
Roselando: 10900 Michijįun Ave 

Telefonas Fullnian 342 ir 31J.0 
Chic. oTisas: 4G15 S. \Vood St. 
Tik Kctvfrgo vak, ntio 5:j0 iki 7 

Telefonas Yards 723 

Tol. Melroso Pa:k 2397. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Hroachvay, kampas Main Sf., 
Melrose Park, 111. 

Kalba lietuviškai ir Rusiškai. 

DR. JOHN N. THORPE'l 
GYDYTOJAS III CHIKBRGAS \ 

1G7 W. 51 -ma ir kamp.Marshtieldj 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 I 

Telefonas Prospect 1157 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Namo 
Vai: 9 iki 12 rvto ir 2 ibi 9 vakare 
1739 S. HALSTSD ST CHICAGP 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIBUHGAS 
Of: ir gyv: vieta 32C2 S. Halsted Si 
Vai: y—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

ASHLAND JEWELRY 
ANO 

MIJSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliui ir jubi- 
lieriški daigtai. 

uColumbia grama 
^fouu ir nauju lie 1 

tuvišku rekordų. ; 
lo.i/ S. ASHLAND A VE. CHICAGO. 

Tel. Boulovard 401. 
i 

DR. M. T. STRIKOLiS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 150 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:30 
iki S:30 vale. Nedėl. 9 iki 12 dieii4 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

r~v. w. rutkauška?" 
ADVOKATAS 

(29 S. TvA SALLE ST., ROOM 324. 
< Tplenlione Central t;3!>0. 

• Vakarais. S12 W. 33-RD STREET, 
Telophone Yarils 4C81 

SPlioni-s: Vardu 155—551 
iResidencr P'.iortr Drover 7781 

JF.A. JOZAPAITIS, R.Phj 
| DRUG STORE- APTIEKA 

Pildomo visokius receptus 
=3601 S. IIALSTED ST. CHICAGO 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS IŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skati- 

-■.mų Į kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvarginus akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOIIN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVR^ CHICACfl 

Kampas lS-tos patvės. 
.Včios lubos. virš rintt'o a (.tirtos. Tėtny 

kite į mano |>arašq! 
Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. * !< 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dirt >1 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENTRJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

INFLUENZAį 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 5 

KOSULYS, SLOGOS IR \ 
GALVOS SKAUSMAS. ; 
kuogeriausia ir kuopasek- £ 
minęiausia gydymui pagelba 

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

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos, slogu. galvos 
skausmo, tuoj reik {dėti biakj 
ANOLOS i nosj, patrinti kaktį. 
ir pereis. N'uo uždegimo plaučiu, 
kosulio degimo krūtinei, pečiuo- 
se, šonupse. reikiu topu' skau- 
dančiu dalj kuno su ANOLA 
110 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

>i II M* ——i 

lobu Kuchinjkas 
LAWYER 

LiIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALK STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central '1C84 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro. 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoja Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Karmą ir padirbu visokius 
Leguliškus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgeviu, ant 
lengvą sąlygų. 
\Vest Side Ofisą? atdaras vaka- 

rais n; -> 7 iki S valandos. 
V.ršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
( r. Leavitt. • Tel. Canal 2552 

A. PETRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

\ RE A L ESTATE —INSURANCE5 

European: American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOT A RIJL'ŠAS 
3^49 So. Habted Streol, Chieajo. Illinois 

*tSLEPHONE BOULEVARD 611 

lel. Yards 3654. AKUŠERKAi, 
Mrs. A, 

Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
leyij4; ilgai praktika- 
vusi l'eunsih'anijos 
hospitalėta, l'asrkmin 
gil patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antru lubų) 
CIIICAGO. ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir t iki vėlai vaK.$ 

Dr. S. Biežis j 
LIETUVIS » 

^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas McKinley 4988 ! 
Valandos iki 10 ryto. ! 

l'lione Ca>a1 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak 
2201 W. ,*;2ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILK 

Telerlione Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZEL1S 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedfldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AYENUE 
arti 47-tos įjutvėi 

Telcphonc Yards 1532 j 
DR. J. KŪLIS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

lydo visokias lig.ii moter.;, v aik g ir vyrų j Specialiai gydo linips.icia*, «.uas ir 
paslaptinsas vyri; liyas 

8259 S. HALSTED ST.. CHICAGOi 

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 
Pancdėllo, Utarninko ir Ketvergi) 

vakarais. 
Jono Bagdžiuno Bankoje, 

2:534 S. O AKLE Y A VE. 
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