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Visas Italijos kabinetas 
rezignavo. 

Rusai pradėjo naujas taikos 
tarybas. 

VISAS ITALIJOS KABI- 
NETAS REZIGNAVO. 

Rymas, kovo 11 d. — Italu 
kabireto nariai šiandien inteike 

rezignaciją premjerui X i 11 i; tas 

padaryta tuojiii' tikslu, kad palen- 
gvinus premjerui sutverti naują 
kabinetą. 

RUSAI PRADĖJO NAU- 
JAS TAIKOS TARYBAS. 

Tarybos su Rumunais Praside- 

da Bukovinoj. 
t 1 *** 
I 

Bucharestas, kovo ii d. Taikos 

taryibo8 tarp Rumunijos ir rusų 
bolševikų valdžios prasidės šian- 
dien Dornoj-Vatroj, Bukovinoje. 
Rumunai reikalaus, kad so- 

vietinės kareivi jos tuojaus butų 
atitrauktos nuo pasienio ir kad 

butų įsteigta komerciniai sąry- 

žiai- 

ALGŲ KOMITETAS PA- 
KĖLĖ 25 NUOŠ. MINKŠ- 
TŲJŲ ANGLIŲ KASYK- 

LŲ ANGLIAKASIAMS. 

Washington, kovo ii d. — 

Prezidento VVilsono paflkirtos 
angliakasiu streikui sutaikyti ko- 

misijos didžiuma patarė pakelti 
algas angliakasiams 25 nuoš. 

Pakėlimas apima 14 nuoš. pa- 
kėlimo algų pripažinto pereitame 
lapkrity^ tokiu (budu dabar ang- 

liakasių alga pakelta 11 nuoš. 

Darbo valandas ir sąlygas ko- 

misija .pataria palikti tas pačias. 

UŽ EGIPTO NEPRI- 
KLAUSOMYBĘ. 

Londonas, kovo 10 d. — 'Pen- 

kiosdešinmts du Egipto legisle- 
turos seimo nariai nesenai turėjo 
susiėjimą Saki Zagloul Pašos na- 

me, kuris buvo galva Egipto mi- 

sijos taikos konferencijon, ir pri- 
ėmė rezoliuciją, kurioje paskel- 
biama Egipto ir Sudano nepri- 
klausomybė. ^Rezoliucijoje taipgi 
protestuojama prieš seimo sus- 

pendavimą ir nupeikiama Angli- 
jos protektoratas. 

fLANE'O KONFERENCIJA. 

Washington, kovo 11 d. — 

Dvidešimties valstijų governorai 
paskyrė delegatu3 šalies konfe- 

rencijon bendruomenės organiza- 
cijos klausime, kurią šaukiu bti- 
vusis vidaus sekretorius Krank- 
liu K. Lane; konferencija Įvyks 
kovo 20 d. 

Lane pakvietė daugiau kaip 
300 organizacijų; tarp pakviestų 
yra Am. Darb. Fed., Suv. Val- 

stijų Vaizbos liūtas ir Federalė 
Kristaus Bažnyčių Taryba Ame- 

rikoje; svarstoma bus darbinin- 

kų sąryšiai su bendruomene, ga- 

limybės demokratinėje organiza- 
cijoje per kaimynines vienetas 

kaipo įmones kovai su pragyve- 
nimo brangiu, suvienytas ameri- 
koninimo programas ir apielin- 
kių sakyklos apkalbėjinuii viešų 
klausimų bepartiniais pamatais. 

reikalauja iš berli- 

NO NUBAUDIMŲ. 

Paryžius, kovo 11 d. — Am- 

basaJ.orių konferencija šiandien 
nutarė «pasiųsti vokiečių valdžiai 

notą aštriais žodžiais, reikalau- 
dama greito išpildymo pažadėtu 
•halusmių už nedorą apsiėjimą su 

talkininkų komisijos oficieriais 

[ Palbaltijos valstybėse laike vokie- 

čių evakavimo tos apygardos; 
■bausmės ligšiol dar neišpildyta. 

Pagal Anglijos "delegacijos rei- 

kalavimą konferencija nutarė vėl 

pareikalauti, kad Belgrado val- 
džia palieptų evakuoti RadkerP- 

burgą, už 37 mylių nuo Graco 

j (pietryčius, kurj vis dar užima 

jugoslavai priešingi konferenci- 

jos nutarimui. 

Tautų ly^os taryba trečiu kar- 
tu susirinks šitame mieste suba- 

toj. Svarbiausiai' susirinkimo daly- 
ku bus svarstyma3 talkininkų 
laiško^ kuriame jie prašo, kad 

tautų| lyga nutartų ,paskyrimą 
komisijos apturėjimui bepartinių 
ir autoritetingų žinių apei dabar- 
tine padėtį Rusijoje. Šitą prašy- 
mą atsiuntė vas. 24 d. Anglijos 
premjeras kaipo augščiausios ta- 

rybos prezidanetas. 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutas. 
(Nepermainomas). 

šiuonn Cliicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Hony apreiškia tolimesni 
marštrutą surengtą sekančiose 

kolonijose: 
Grand Rapids, Mich., pėtny- 

čioje, kovo 12 d., 7:30 vai. vak. 

Akron, O., subatoj, kovo [3 d., 
7:30 vai. vakare. 

AugšČiau nurodytos kolonijos 
* turės progą turėti pas save pa- 

žymėtose dienose Lietuvos Misi- 

j'l- 
Kiekvienos kolonijos komitetai 

malonės pasirūpinti turėti užtek- 

tinai knygučių ir Bonų užraši- 
nėtojų. 

Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 
prakalbos ] VYKTŲ. 

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

Vardu Chicagos Dislrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
3246 S. Halsted St.. Chicago, 111. 

Telcp'hone: 
Drover 701. 
Drover 3514. 
Yards 6126. 
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Kaukazo didmiestis, kurio apielinkėje nuo iškikvsio vasario 24 d. žemės drebėjimo žuvo ke- 
letas šimtu žmonių ir daug tūkstančių tapo be pastogės. Žemės drebėjimas palietė visą l /.kau- 
za/j; keletas kaimų, apie Oo mylių atstu nuo Tif1iso, liko visai sunaikinta. Nemažai nukentėjo 
ir patsai Tiflisas kur liko sugadinta daugelis namų. Gruzinų respublikos seimas paskyrė 20, 
000,000 rublių sušelpimui nukentėjusių nuo žemės drebėjimo Tapo sugadintas gel/.kelis tar- 

pe Tifliso ir Batumo; gelžkelis 'Gori srityje visai sunaikintas, patsai miestas irgi sugriautas, 
kur žuvo daug žmonių. 

Ant paveiksio perstatyta žymiausia Tifliso gatvė. Tiflise priskaitoma virš 100,(xx) gyventojų, 
— tai moderniškas rusų tipo miestas. Aipie 60 mylių i šiaurvakarius nuo jo randasi garsusis 
Knzbek kalnas. 

MATO PAVOJŲ S. V. 
NUO BONUSINIU 

BONDSU. 

Washington, kovo 11 <1. — Iš- 
.lo Sekretorius llouston šiandien 
pasakė atstovų buto jmonių ir 
būdu komitetiui, svarstančiam 
projekte kareiviams pagel'bėti, 
kad išleidimas $2.500^000,000 
bondsų atmokėjimui atlyginimo 
karėje tarnavusiems kareiviams 
galėtų buti (pragaištingas. 

Sekretoi ius patarė pakėlimą 
mokesčių surinkimui pagelbos 
buvusiems kareiviams kaipo ma- 

giausiai pavojingą biulą. bet, gir- 
di, sumanytas paskyrimas butų 
per dideliu dalyku žmonėms da- 
bartiniu laiku. 

Dabartinė finasinė padėtis nė- 
ra (begalo smuki, sako jis. Ją ga- 
lėtų pagerinti žmonių taupumas, 
vengimas bereikalingų išlaidų, 
spulųs kongreso pa8kyrimai ir 
išmintingas suvartojimas pasky- 
rimų. 

Jo nuomone butų sunku par- 
duoti tfiandsus ir podraug statyti 
eitus popierius turguje dabarti- 
nėmis palukų kainomis. 

"Aš nežinau ar mes galėtume 
3ukelti bondsus augštesne palu- 
kių kaina. Sukėlus tokius bond- 
sus, dabartinių popierų vertės su- 

mažėtų," sakė jis. 

ANGLIJA KALTINA 
SUV. VALSTIJOS. 

Londonas, kovo n d. — Lor- 
das Curzon, užsienio sekretorius, 
aiškindama* taikos konferencijos 
tarybas lordu hute šiandien me- 

metė kalte ant S u v. Valstijų už 

kilusią kliūtį turkų klausimo ri- 
šime. 

KELI ŽUVO NUO 
VĖTROS. 

jcplin, Mo., kovo ii d. — Xe- 

Į vadoje. Mo., šešioje dešimtyje 
įmyliu nuo šito miesto i šiaurę 
'nuo vietros žuvo keli žmonės; vėt 
'ra taipgi daug nuostolių padarė. 

RAUDONI VĖLU KAI IR 
1 RANKINĖS GRANATOS 

STREIKE. 

Vienna, kovo 10 d. — Streikas 
kuris nesenai prasidėjo Mahri- 
solie Ostraiu anglį \\ kasyklose, 
Tesehino aipskrityj, Misikivirči- 

;jus čekovlovakams ir lenkams, 
'sparčiai ple'asi ir ingyja komu- 
nistų ar spartaku demonstracijos 
išvaizdą. Viršum olų plevėsuoja 
raudoni vėlukai, o susirėmimuo- 
se lenkų su čekoslovakais buvo 

vartojamos rankinės granatos. 
Streikuoja viso 26,0(x> darbinin- 

i Streikas prasidėjo ginčo del 
'plebiscito, komisijr. pakeitus 
vietos komitete darbininkus bur- 

l/.uazais. 

ku 

SOVIETU ULTIMATU- 
MAS SUOMIAMS GRE- 

SIA KARE RYTU 
EUROPAI. 

Revelis( kovo 9 d. per Lon- 
doną kovo 10 d. — Čiėerino ulti- 
matumas Suomijai kariauti, ar 

taikytis neprielankiai priimtas 
tų, kurie gero linki bolševikams. 
Yra sakoma, kad šitas iingsni8 
gali pakenkti konferencijoms, ku 
rios žadama laikyti Yaršavoje 
bėgiu 30 ateinami dienų, kur 
sovietai tikisi apšnekėti pasto- 
vią taiką ne tik su lenkais, bet ir 
Francija, Anglija ir Amerika. 

ŽINELĖS. 

Alcppo. — Turkai praplėšę 
stogus septynių bažnyčių, kur 
buvo pilna armėnų, pylė žibalą 
ant žmonių ir padegė, užmušda- 
mi 3,000. 

Berlinas. — Vokiečių gynimo 
ministeris Noske paliepė nugink- 
luoti visas pasienių tvirtoves ir 

uždaryti karininkų mokykla8. 

Paryžius. — Laikraštis Midi 
Wilsono kaltinimus franeuzų mi- 
litarizme vadina nemokama ižei- 

'dimu. 

MIESTAS PA£MĖ ANG- I 

LIŲ KASYKLĄ. ' 

Scranton, Pa., kovo u d. — 

Miesto vyriausybė šiandien pa- 
tine Peoples Loal kompanijos 
Oxrodo kasyklą, panaudodama j 
policijos galybę, kad nedavus f 

kompanijai dirbti joje. 

Penkiosdešimts .policistų pa- 
siųstu 'pas brėkerį ir kelyklą, ne- 

leidžia darbininkų eiti dirbti. 

Dvylika kitų policistų nakčia 
nusileido kasyklon per apleistą 
ineigą ir paėmė visą kasyklą savo 

kontrolėn. jiems prisėjo sudai;> 

xy t i spynos prie barikadų ir pa- 
dalinimų durų sienų. 

-Miesto valdžios 'buvo užsispy- 
rę ištirti, ar tiesa, kaip buvo 

skundžiama, kad kompanija be 

atsižiūrėjimo ir neteisėtai ima 

anglis. Kompanijos pasiipriešinin- 
mas valdžioms tęsėsi dvi dieni. 

LENKAI NUPIRKO IŠ S. 
V. KARĖS DAIKTUS. 

Varšava, kovo 10 d. — Šian- 
dien tapo čia sužinota, kad len- 
ku kariuomenė bus aprūpinta 
daiktais atpirktais 11110 Suv. Val- 

stijų. Formalis kontrakte® pada- 
rytas tarp Variavo9 ir \Yashing- 
tono valdžių, pagal kuri Ameri- 
kos likvidavimo komitetas par- 
duos Lenkijai antviršį tokių 
Amerikos kantini daiktų, kokie 

gali Imti reikalingi Lenkijai. Len- 

ku val<liia gauna krerlita šešiems 
metams ir mokės palukio 5 nuo- 

šimčius. 
I —— 

BEDUMIO PARAKO IŠ- 
RADĖJAS NUMIRĖ 

OMAHOJE. 

Omaha, kovo ir d. — Dr. Hu- 
go William Weightman, kuris, 
sako, išradęs bedimų paraką, 

! pasimirė čia vietos ligoninėj va- 

jkar nuo influenzos. Per dešimtį 
metų prieš 1917 m. Dr. \Yeight- 
man buvo anatomijos ir chirurgi- 
jos profesoriumi Creiglitono uni- 
versitete. 

Apkaltino 125 anglinia- 
me suokalbyj. 

t 

Francija reikalauja pasi- 
aiškinimo iš Wilsono. 

APKALTINO 125 ANGLI- 

NIAME SUOKALBYJ. 

IncL:.anapolis( Intl., kovo n d. 
— iSpecialis didysi3 posėdininkų 
teismas federaliame teisme, ku- 
ris tyrinėjo anglies pramonę nuo 

gruod. 17 d., ujuj m. šiandien po 
pietų išnešė apkaltinimą 125 ang- 
lies kasyklų savininkų ir anglia- 
kasių už Susikalbėjimą laužyti 
Levero maisto ir kuralo kontro- 
lės aktą ir federalius kriminalius 
įstatymu. Daugiau kaip pusė 
kaltinamųjų \ ra kasyklų savinin- 
kais. 

Su v. Valstijų apskričio teisė- 
jas A. B. Anderson vieniems pa- 
gyrė kaucijos po $10,000. ki- 
tiems po .$5.000. Kaltinamieji Ints 
šaukiami teisman geg. 4 d. Jų 
pravardės nebus garsinamos iki 

jie nebus areštuoti. 
Kaltinamiems (primetama de- 

šimts aiškiai matomų (prasižengi- 
mų. Daugelis prasižengimų ne- 

turį susirišimo su minkštųjų ang- 
lių streiku ir esą papildyti prieš 
pasirašymą po mušiu pertrauka. 

Tyrinėjimą vedė specialis S. 
V. vyriausio (prokuroro padėjėjas 
Dan \V. Simms iš Lafayette. 
Ind. paskirtas įvykinimui draus- 
mės prisako angliakasių streiko 
laiku, ir buvusi*. Suv. Valst. ap- 
skriėio .prokuroras L. K. Slack, 

paskirtas pagelbėti. 

FRANCIJA REIKALAUJA 
PASIAIŠKINIMO Iš 

WILSONO. 

Paryžius, kovo ii d. — Sako- 

na, kad Francijos ambasadoriui 

^V,ashingetone Įsakyta pasakyti 
valstybės skyriui, kad franeuzų 
saldžia nusistebėjo iš prezidento 
U ilsono išsitarimo apie dabarti- 
ię francuzu politiką savo laiške 

senatorių 11 itchcocką. 
Ambasadorius Jiusserand taip- 

gi, sako, žada ^pasakyti, kad jo 
raidžia nesutinkarti su tuo, kas 

pirmu žvilgsniu atrodo preziden- 
to noumone ir kad geresnis paaiš 
kinimaR prezidento nuomonių 
įeimiis Paryžiui nepageidaujamu. 

'Keldama šitą protestą francu- 
ai valdžia parodo Francijos jau- 
>111US. 

Francija isi/eid" prezidento ž<>- 

lžiais. Ji nemano, kad tas, ką ii 
skaito savo pastangomis apgyni- 
au i savo šalies gyvasties tiktų 
pavadinti militarizmu toje pras- 
mėje, kurioj p. \\ i.! soti a s mato- 

mai .pavartojo tą žodi. 

SULAIKĖ ANGLIJOS KA- 
SYKLŲ STREIKĄ. 

Londonas, kovo 11 d. — Spe- 
cialis amatinių unijų kongresas, 
laikantis čia posėdi šiandien di- 
dele didžiuma balsų nubalsavo 
atmesti streiką ir užgyrė jungti- 
nes pastangas konstituciniais bu- 
dais už kasyklų suvisuomenijimą. 

•Badsavimas prieš visuotiną 
streiką Įvyko po to, kaip anglia- 
kasių federacijos sekretorius 
riodges įnešė rezoliuciją prielan- 
kią prisivei timuvi suvisuomeninti 
kasyklas tiesioginiu veikimu. Ji8' 
IP padarė sulig vakar išleistu! 
angliakasių federacijos įsakymu.' 

Po to buvo priimta rezoliucija 
prielanki politiniam veikimui for- 

Į inoje smarkios politinės propa- 
gandos prieš visuotinus rinkinius. 

Prieš tiesioginį veikimą balsa- 
vo 3.^70,000 delegatai užsirašiu- 
sieji ingaliotiniais: už tiesioginį 
veikimą, 1.050.000. 

l'ž politinį veikimą. 3.732,000; 
prieš ji, 1.015.000. 

MIESTAS NEDARĘS SU- 
TARTIES SU GATVEKA- 

RIŲ KOMPANIJOMIS. 

Chicago, 111., kovo 11 d. — 

Specialis miesto advokatas Ches- 
ter E. Cleveland užgynė prane- 
šimus buk miesto administraci- 
ja ir Chicagos viršininkų linijų 
kompanijos padarė sutarti, pagal 
kurią miestas išsižada pripuola- 
mų miestui 55 nuoš. iš kompani- 
jos ircplaukų, kad tik kompanijos 
^kaitytų 5c. už važiavimą. Jis va- 

dina šituos pranešimus propa- 
ganda pačių kompanijų. 

TALKININKAI REIKA- 
LAUJA TEISĖS MATYTI 
VOKIEČIU PASILIKTAS 

TVIRTOVES. 

Paryžius, kovo 11 d. — Am- 
basadorių konferencija pasiuntė 
grieštfus Įsakymus kontrolės ko- 

misijoms Vokietijoje matyti tas 

tvirtove8, kurias vokiečiai pasi- 
lieka nenaikinę. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis 
po $25,000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
eliams Loan & T rust kom- 

panija kovo 11 d. 
Anglijos svaras .... $3.73 
Franci jo8 100 trankų 13.27 
Italijos 100 lirų 17.70 
Belgijos 100 frankų .. 12.45 
(Mandijos 100 florinu 36.00 
Danijos 100 kronų .. 17.25 
Norvegijos 100 kronų 18.10 

Švedijos :oo kronų .. 20.25 
Vokietijos 100 markių 1.60 
Suomijos 100 markių .. 4.30 
Lietuvos 100 auksinių 1.60 

Lenkijos 100 markių .. 0.75 
Austrijos 100 kronų .. 0.65 
^Kanados $1000—S. V. $875 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

r3 d., 1360 m. kryžiuočiai užpuo- 
lė Kauno pilj. 

14 d., 1386 m. lietuviai sutarė 

priimti krikštą. 
16 d., 1360 m Kryžiuočiai per- 

galėjo žemaičius ties Kau- 
nu. 

18 d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

19 d., 1367 m. lietuviai sugriovė 
Kryžiuočiu pilis: Kaustaiten 
ir Splitten. 

ORAS 
CHICAGOJE IR API ELINKcJE 

Šiandien lietus, gal maišytas 
.u sniegu ir šalčiau: subatoj 
gražu ir šilčiau po pietų. 

Saulėtekis, 6:08 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:52 vai. vak. 
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AMERIKOS LIETUVIAI! 
SUTEIKITE MUSU KARŽYGIAMS 

ŠVIESOS SPINDULIŲ! 
Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo 

kraują liedama, didžiausiomis pastangomis 
bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir 
vokiečių bei rusų bermontninkų plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amži- 
niems Lietuvos priešams, gobšiems lenkams, 
giliau Lietuvon veržtis, kad mus visai pa- 
vergtų ir musų žmones dar labiau plėštų ir 
vėl juos į vergijos pančius pančiuotų. 

Lieti1 vos kariuomenė apgynė ir gina 
musų brolius ir jų turtą. 

Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lie- 
tuvai garbingą vardą ir visam pasaulyj 
&arsą 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga 
šviesa, reikalinga, kad nei vienas Lietuvos 
kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir ra- 

šyti, kad negrįžtų namo neprasilavinęs. Ga- 
na tamsos musų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis rhr gyva, kieno širdyj 
dar tvaksi tėvynės meilė, padekite šviesti 
musų karei Aus : siųskite jiems knygų, siųs- 
kite aukų pinigais, už kuriuos bus perka- 
mos kareiviams knygos, nes dabar, kada 
nutilo Iietuvos frontuose kovos, pradėta 
toliau šviesti kareiviai: steigiami jiems kny 
gynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, di- 
dinama jų laikraštis "Kariškių Žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lie- 
tuvon šiuo adresu: Kaunas "Kariškių Žo- 
džio" Redakcija, arba atiduokits į mu3ų 
Delegacijos lankas Washingtone, aiškiai 
pažymėjuc, kad jie persiųstų "Kariškių žo- 
džio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mū- 

sų kariuomenei šviesos! 
"Kariškių Žodr;o" Redakcija, Kaunas, 

Lithuania. 

Avietinė rusija įsigijo vietą 
PASAULIO REIKALUOSE 

Prisižiūrėjus padėčiai taip, kaip ji šian 
dien yra, pasirodo: 

1 1. Kad bolševikai turi pilną karinę 
kontrolę ant visos senosios Rusijoc, išsky- 
rus naujas pasienio valstybes, susitvėrusias 
jos vakariniame pasienyje. 

2. Kad bolševikai turi gana didelę, to- 
lydžio augančią, gana gerai aprūpintą, ge- 
rai išlavintą ir gerai vedamą kariuomenę, 
kuria dabar galima pasinaudoti, vakaruo- 
se prieš Europą, ar vidurinėj Azijoj prieš Anglijos valdybas. 

3. Kad mažųjų valstybių juosta tarp 
Baltijos ir Juodųjų jūrių neturi gana pajie-l 
gos po viena, ar krūvoj priešintis grumo-i 
jamam smūgini. 

i 
4. Anglija, nežiūrint baisaus padidė- 

jimo karinių atsakomybių ant žemes ir 
nežiūrint spartaus kariuomenes mažėjimo, 
žada atsidėti ant rinkimo liuosnorių naujai 
kariuomenei sudaryti ir kad ji todėl negali 
ir negalės greitu laiku sutikti karinio krizio. 

5. Kad Francuzija yra gerai prisiren- 
gusi ir ketina pasilikti gerai prisirengusia. 

Todėl yra abejojama, ar yra ginkluo- 
ta pajiega užtenkama sumušimui bolševi- 
kų kariuomenės, kad toji pultų. 

Jei jos nėra, tai ar ji galima ją sudaryti 
prie dabartinio viešos nuomonės stovio įvai- 
riose šalyse? 

Kiekviena mažųjų valstybių, nusidrie- 
kusių nuo Baltųjų jūrių iki Juodųjų jūrių, 
turi maž daug stiprią socialistų par- 
tiją, kuri yra priešinga kovai su bolševi- 
kais. Beto, kai kurios jų su išgąsčiu žiu- 
rėjo į monarehininkų partijos pasiseki- 
mus per paskutinius rinkimus Vengrijoje, 
kadangi joms baisu, kad vainikuota galva 
Vengrijoje nebūtų pirmutiniu žingsniu vai- 
nikuotai galvai Austrijoj, o paskui Ber- 
line. Kaikurios šitų valstybių jau pradėjo 
daryti taiką su bolševikais. 

Francuzai gi yra visai priešingi bol- 
ševikams; jie taipgi bijosi, kad vokiečiai 
gali paimti prekybinę, finansinę ir politi- 
nę kontrolę ant Rusijos, kas Vokietiją su- 

stiprintų ir jiems sunku butų jai pri ~ntis. 
Del tų priežasčių jie prišingi susitai- 

kymui su bolševikais ir taipgi priešingi 
jieškojimui pagalbos pas vokiečius prieš 
bolševikus, kurią galima butų gauti pa- 
lengvinus versalinės ^aikos išlygas. Šitos 
išlygos buvo tyčia skiriamos tam, kad su- 

silpninus Vokietiją taip, jog ji negalėtų 
daugiau buti pavojinga Francuzijai. 

Anglijoj dabar matomai yra tris pa- 
žiūros. Piima jų sutinka su francuzų žvil- 
gsniu. Jos šalininkai skelbia, kad reikia 
susitikti su padėtimi tiesiai, su pakanka- 
mais kariniais prisirengimais atremimui 
bolševikų įsiveržimo užtenkamomis pajie- 
gomis. Bet darbo partija savo atkakliu 
pasipriešinimu karininkų pakraipai nelei- 
džia padaryti tų prisirengimų, kurių reika- 
lauja dabartines imperijos gynimas. 

N 

Antroji pažiūra, kaip ir pirmutinė, skai 
to bolševizmą pavojingu priešu, bet jos ša- 
lininkai nenori daryti karinių prisirengi- 
mų tiesiam atremimui priešo; vietoj to, jie 
siūlo susidėti su vokiečiais ir tuomi sustip- 
rinti savo poziciją prie*.' bolševizmą, šitos 
-;rovės vadu yra Churchill. 

Trečios pažiūros šalininkai reikalau- 
ja taikos su bolševikais, manydami tuomi 
prašalinti pavojų. Jie sako, kad prekybi- 
niai santikiai turės pravartumą tame, jog 
Anglija pirks pigiai nedarytą medžiagą ir 
nereikalaus brangiai mokėti už ją Ameri- 
'k2i, parduos Rusijai savo prekes ir tuomi 
neleis vokiečiams išnaudoti Rusijos. 

Šitos sravės vadu yra Lloyd George. 

Atsteige mir'tie3 bausmę. 
Vermonto valstija panaikino mirties 

bausmę 1911 m., o atsteige ją 1913 m. 
Tennessee valstija panaikino mirties 

bausmę 1915 m., o atsteige 1917 m. 

Yvashingtono valstija panaikino mir- 
ties bausmę 1915 m., o atsteige 1919 m. 

Arizonos valstija panaikino mirties 
bausme 1916 m., o atsteige ją 1918 m. 

Missouri valstija panaikino mirties 
bausmę 1917 m., o atsteige 1919 m. 
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"£veikas sulaukęs Lietu- 
vos nepriklausomybes7', — 

sveikina p. Jonas Kriaučiū- 
nas dailin. Joną Šileiką pir- 
mose eilutėse savo ilgo laiš- 
ko iš Liepojos nuo vas. 11 
d. š. m. Tai labai puikus 
pasveikinimas, apie kurį ke- 
letą metų tam atgal niekas 
nesvajojo. 

"Vokiečiai, — tęsiama to- 
liau laiške, — sukriušo mas 

kolius; butų sukriušę ir An- 

gliją, jei nebūtų priprašiusi 
Amerikos padėti 'ententei'. 
Šiandien gi Anglijos laivy- 
nas stovi Maskoiijos uostuo- 
se. .. Lietuva pasijuto palai- 
da, kaip anos silkes, kada j 
nutruko statinės lankai"... j 

Klibėdamas apie Klaipė- 
dą ir, abelnai, apie atkirstą 
nuo Vokietijos teritoriją, p. 
J. Kr. štai ką pastebi: "Ma- 
no nuomone, šitame sykyje 
reikėtų šitaip padaryti: stai- 

ga lietuviams užimti tą visą 
j nedideli Lietuvos kampelį 
ir butu... pabaigtas daly 
kas! Apsvarsčius dabartinį 
karo ir politikos padėjimą,: 
rodosi, niekas neišdrįstų Lie: 
tu vos kariuomenės išten clau j 
dau stumti lauk, o ir nebu-i O 7 I 
tu kam! Žiūrėsime, kaip 
tas dalykas užsibaigs. Bet j 
man rodosi, kad Lietuva vis 
bus laisva, nors mes ir kas- 
žin kiek klaidu darytume..." 

Apie save — sąryšyje su 

kare — p. J. Kr. išsireiškia 
sekančiai: "Rasit aš esu vie 
nas, kuriam visa laika vy- 7 

£ #/ 

ko neblogiausiai. — Tąsyk 
iš Danijos, kame laiką -pra- 
leidau labai linksmai, par- 
vykau į Tilžę, paskui Į Kau- 
ną (6-1-16) ir visą laiką dar 
bavausi prie "Dabarties", 
taisydamas to vokiečių laik- 
raščio kalbą. Gyvenau ku- 
rį laiką ir Baltstogėje, pas- 
kui vėl pagrįžau Kaunan". 

Indomias pastabas pada- 
ro p. J. Kr. ir linkui Lietu- 
vos Atstatymo B-vės.—kas 
ypač mums svarbu po p. K. 
Šliupo "atidengimų". Jis ra- 

šo: 

"Kauniškiai susitarę in- 
kurė tokią "Nemuno" bend- 
ravę — platesniam pirklia- 
vimui. Ir aš priguliu į tą 
b-vę. Kaunan buvo atvykęs 
Lietuvos Atstatymo Bendro- 
ve-; atstovas, su kuriuom 
"Nemunas" susitarė, kad su 

j L. A. B. darbuosis bendrai. 
Tai dabar ta b-vė atsiuntė 
mums iš Amerikos laivą ži- 
balo 5,000 statinių ir gazoli- j 
no 500 statinių. Aš gi esu 

'atsiųstas iš Kauno (Į Liepo-i 

ją) priimti toms prekėms. 
Jau jas priėmiau, gerą da- 
lį pardaviau, gi kitą sukro- 
viau, čion pasamdęs sandė- 
lį iš Latvijos voldžios Lie- 
pojos uoste, o paskui važiuo- 
siu Kaunan. Liepojoje stei- 
giasi kauniškio lietuvių Pre 
kybos, bei Pramonės Banko 
skyrius:; rodos, kursime ir 
mes Lietuvos Atstatymo 
B-vės skyrių". 

Bendrais bruožais supa- 
žindina jis ir su Liepojos lie 
tuvių gyvenimu.— 

"Liepojoje yra apsčiai lie- 
tuvių — apie 10-12 tūkstan- 
čių, neskaitant sulenkėjusių. 
Yra keletas liet. mokyklų, 
draugijų. Prieš Kalėdas bu- 
vo įsikurusi Lietuvių-Latvių 
Kulturos Draugija ir Varto- 
tojų Draugija, — bet lig- 
Mol jų veikimo negirdėti. 
Permaža Liepojuje lietuvių 
inteligentu. Prieš kara bu- O L. 

vo daugiau. Buvo komerci- 
jos mokykloje pora gerų vy 
rų — Baronas ir Čepinskis, 
bet dabar juodu išlėkė į di- 
desnius darbus, tai liepojiš- 
kiai lietuviai pasiliko be va- 

dų. 
"••••Yra Liepojoje Lietu- 
ves konsulatas. Čia konsu- 
lauja senas laivų kapitonas, 
L. Stulpinas, kuris čia se-j 
nai gyvena, todėl turi daug 
pažinčių, ypač Latvijos val- 
džioje, tat jam gerai klo- 
jasi vesti lietuvių reikalai. 
Gaila, kad pasiuntiniu Ry- 
gon nepasiuntė musų vy-j 
riausybe panašaus prakti-j 
kos vyro, o visai mažai lat- 
viams težinomą žmogų, par- 
vykusi iš Amerikos d-rą J. 
Šliupą, kuris neilgai pabu- 
vęs Rygoje pats pasitrau- 
kė, matydamas, kad darbas 
jam nevyksta... 

"Vakar p. Stulpinas išva- 
žiavo į Kauną su svarbiais 
reikalais. Norime įsitiekti 
prekybos laivyną. Rasit pa- 
vyks. Tik tuo tarpu nėra 
kur jo laikyti, nėsa neturime 
uosto. Bet rasit Apveizda 
suteiks mums kokį uostą. 
Pikčiausi musų priešai, len- 
kai, padedami franeuzų vi- 
sur lenda mums už akių, vis 
dar tebesitikėdami galėsią 
Lietuvą paversti Lenkijos 
provincija. Bet laikysimės": 

Augščiau privestose iš- 
traukose labai daug pasaky- 
ta. paaiškinta, nušviesta, 
painformuota. Reikia tik 
giliau Į viską pažvelgti ir 
pagalvoti... 

Yežvs, džiova ir lyties ligos 
nėra k k'o krrvto ar klimato 
Ilgomis; jos i:iP.ždaug apsireiš- 
kia visuose šalies kraštuose. 
Taigi reiki.'i. kad visa šalis pa- 

dėtu jas suvaldyti. 

I Žinios Sš Lietuvos 1 
MARIAMPOLĖ. 

Pabaigoje 1919 m. Mariampo- 
lėje įsikūrė mene mėgėjų organi- 
zacija, vardu "Liaudies Teatras". 
Jos tikslas yra turėti nuolatinis 
teatras ir padarvti jis prieinam'as 
mūsų liaudžiai ir ypač biednuo- 
nienei. 

Sodžiuose ir miestuose rengia- 
mųjų spektaklių (vakarų) nori- 
ma pasipinigauti ir dėlto, norint 
atsilankyti j vakarą, reikia tu- 
rėti pinigų. 

"Liaudies Teatras" mano vai- 
dinti šventadieniais, dieną nuo 1 

2 vai. imdamas už bilietus ma- 

žą kainą (nuo lauks. iki6auks.), 
kad sodžiaus žmonės neturėtų 
sau nepatogumų ir galėtų atei- 
ti teatran pasilsėti bei pasigro- 
žėti scenos kuriniais. 

Be to "L. T." teiks vaidinimų 
kareiviams ir šiapjau miesto pub 
likai. 

Sausio 11 d. buvo pirmas 
"Liaud. T."' vaidinimas. Vaidi- 
no "Apsiriko'' ir "Nesipriešink"' 
Sausio n d. buvo statyta "Blin- 
da". 

Vasario 1 d. Yiduno: "Xe sau 

žmonės* ir "Ragana". 
Del 'Liaud. Teatro" naujeny- 

bių reikia "pažymėti, kad vietoj 
dekoracijų vartojama širmos be-j spalvės uždangos. J. Jaras. 

DEL LENKŲ SUKILIMO. 
Sausio 19 d. š. m. buvusis 

Min. Pirmininkas M. Sleževičius 
tardytojo Sokolovo buvo pašauk 
tas kaipo liudytojas, bet klausi- 
niai buvo statomi tai'p, kad išė- 
jo, jog patsai M. Sleževičius yra 
kaltinamas santikiuose ir dery- 
bose su "P. Ow." M. Sleževi- 

čiuSj kaip patyrėm, jau yra pa- 
davus Valstybės gynėjui prane- 
šima, prašydamas nurodyti jam 
asmenį, kurie yra panašių užme- 
timu padarę jam, kad visus tuos 

asmenis patraukus teisman už 

netikrą donosą. 

Lietuvių-latvių komisijos sie- 
noms nustatyti posėdžiavo Min- 

taujoje i<S, 19 ir 20 sausio. Lat- 
viai daugiausiai spiriasi del Ma- 

žeikių srities ir llukštos apskri- 
ties. Tarybos tebeeina. 

DEL SANTIKIŲ SU 
LATVIAIS. 

Iš tikrų šaltinių tenka sužino- 
ti. kad latvių valdžia patekusi 
lraneuzų Įtakon. Francuzai, pa- 

laikydami latvius, kiršina juos 
prieš estus ir lietuvius ir taikina 
su lenkais. Lenkų ir latvių su- 

tartis, matyti, turi tikslo garan- 
tuoti lenkams ekonominį ir mili- 

tarinį priėjimą prie Ualtijos per 
Dvinską. 

("Darbas"). 

I STATISTIKA. 1 
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KOPERACIJOS BENDROVIŲ 
SKAIČIUS. 

Ligi 1919 m. rugsėjo 15 d. Ko- 

peracijos Departamente buvo Įre- 
gistravusiu bendrovių šitiek: 

Apskritis Bendrovių Valsčių 
skaičius skaičius 

1. Alytaus 7 26 
2. Kauno apskritis ir 

miestas 25 12 

3. Kėdainių 15 15 

4. Kretingos 12 14. 
5. M ariampolės 14 22 

6. Mažeikių 18 9 

7. Panevėžio .... 14 16J 
8. Pasvalio 15 121 

9. Raseinių 8 14 
10. Rokiškio 10 14' 
11. Seinų 2 13! 
12. Šakių 15 15' 
13. Šiaulių 20 įy 
14. Tauragės 13 14 
15. Telšių — 11 

16. Trakų 6 17 
17. Ukmergės 12 .16 
18. Utenos 4 13 
19. Vilkaviškio 14 16 
Išviso 19-0j apskričių 224 betul 

rovės. — 13e to, yra įsiregistra- 
vusios 6 Sąjungos: 

1. Kaune (Pakalnės). 
2. Kėdainiuose. 
3. Vilkaviškyje. 
4. Šiauliuose. 
5. Mažeikiuose (šiaurės Vaka- 

rų Žemaičiuose). 
6. Panevėžyje. 

PRADEDAMŲJŲ MOKYKLŲ 
SKAIČIUS 1918—1919 MOKS- 

LO METAIS. 

Išviso 1918—i)i<) mokslo me- 

tais 26 apskrityje buvo 1346 pra- 
džios mokyklos, jų tarpe: 

rusų 3 
" 

— 

lietuvių 1224 mok.—$7Jc/o 
žydų 49 

" 
— 7-7% 

lenkų 39 
" 

— 2,Sc/o 
vokiečių 37 — -./% 
latvių 12 

" 
— 0,9% 

Išviso 1364 mok. 100% 

Mokinių visose tose mokyklo- 
se buvo 38,500. 

Atskiromis apskritimis mokyk- 
los šitaip skirstėsi: 1. Akmenės 
aj}>. buvo 42 mok., 2. Alytaus — 

104, 3. Pasvalio — 119, 4. Tra- 
kų — 70, 5. Kauno mieste —27, 
6. Kaimo apskr. — 39, 7. Kėdai- 
nių—58, 8. Kretingos — 3o? 9. 
Kuršėnų — 23. 10. Maletų — 31, 
II. Mariampolės — 113, ii. Pa- 
nevėžio — 97, 13. Raseinių —51, 
14. Rokiškio — 47, 15 Sedos — 

20. 16. Seinų — 51, 17. Skaud- 
vilės — 30, 18. Sakių — 72, 19. 
Šiaulių — 84, 20. Širvintų — 45, 
-'i. Tauragės 21, 22. Telšių — 22, 

23. Ukmergės — 45. 24. Utenos 
— 37. 25. Vėžaičių — 25. 26. Vil- 
kaviškio — 54. 

("I.. U. K.'") 
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I Iš Žemaitijos* 
LEISVĖ, MOKSLAS IR DORA 

TEGRAŽIN' LIETUVA. 

I Sic žouziai skamba vitutoie kam- 
puose Lietuvos žemelės; turbut taip ' 
"pat netyli ir Amerikos lietuvių grį- 
čiosc. Istikrųjų, je'gu pažiūrėsime 
Į siu žodžių prasmę pamatysime, 
kad visa Lietuvį turi remtis vien 
Jais, o be jų Lietuvos nebūtų. Svar- 
ba jų. rodos, y.a didžiausia; kiek- 
vienas lietuvis, juos skaitydamas, 
prisipildys šventais jausmais Lietu- 
vos ateities. Kadangi jie taip svar- 

bus, norėčiau apie juos šiek iek 
pakalbėti. 
Pirmiausia Lietuva turi likti lais- 
va — nepriklausoma valstybė. Nie 
kfe lietuviui, jei jis gautų ir di- 
džiausius turtus, bet jei nuo jo bus 

atimfa jo kalba, kurią jis pradėjo 
I dar lopšy kalbėti, kurios švelnučių 
Į dainelių prisiklausė sėdėdamas, ant 

J močiutės ranku, motinai dainuojant, 
kurią jis vartojo dar vaiku bėginė- 
damas tarp savųjų ir kurią jis aug- 

| damas vartojo. Tiesa, gavęs di- 
džius turtus, nevienas pamanys 
busiąs laimingu, bet ne: neturė- 
damas savo kalbas — neturės ra- 

mumo ir širdyje, o neturėti ra- 

mumo — t-ii didžiausia nelaimė. 
Ta pasiektų ir mus. 

liet negalime sakyt, kad Lietuva 
Ii. .ų pavergta. Ji hus nepriklauso- 
ma, apie tą nėra abejonės. Det ar 

ilgam — tas prigulės nuo mūsų pa- i 

čių. Sak'au prigulės nuo rausų pa- 
čių, nes jei me> mokėsime gerai: 
valdyties, tada ir galėsime visada 

j b u t nepriklausomais — laisvais; gi 
i jei ne, tai mūsų valstybė' Lietuva 

j žus ir lietuviams prisieis vargti po 
| 
svetimu jungu taip, kaip vargo nui- 

lsi! pirmtakunai po rusu, vokiečių 
ir lenkų jungu. Sakau "po lenkų 

Įjungu" dėlto, kad baudžiavų laikais 
! daugiausia kentėjo mūsų bočiai. Xc 
1 kitoks likimas ir ainių laukia, jei 
įmes nepasirūpinsime užtektinai tuo* 

įmi dalyku. 
Kad pasiekti tri tikslą, reikalinga 

| mokslo. l)e mokslo, tamsų- žmogų 
kiekvienas gali apgauli, nuskriausti 
ir vien j j išnaudoti. Niekai yra ir 
didžiausios valstybės, kurios yra ne 

apšviestos prieš ta kurios turi 
mokslo — .šviesos užtektinai. 

Tad mums lietuviams reikalinga, 
kad kuodaugiausia butų musų tarpe 
vokytu ir prityrusių žmonių, liet 

tokių žmonių mes galime turėti tik 
tada, kada atsiras Lietuvoje daug 
tokių įstaigų. kurio- galėtų paruoš- 
ti tinkamų žmonių reikalingą skai* 

čių. 
jau tuonii dalyku rodosi pradė- 

ta bent kiek rupinties; Lietuvoje, 
o ypač Žemaitijoje, įsteigta daug 
liaudies mokyklų (bet dar jų yra 
labai mažai ir jos labai netvarkiir 

Įgai vertamos) ir gimnazijų. Dabar 
jau padėta pamatas universitetui. 
Puikiausias tad dalykas. Pavyzdžiui 

| nr. inazijų žemaičiuose priskaityri- 
Įme Į pustuzinį (Telšiuose, Kiet'avc, 
i Plungėje, Skuode. Raseiniuose, 

į Švėkšnoje, Šiauliuose, Mažeikiuose 

į ir kit.). J'ct tos gimnazijos (taip- 
pal ir liaudies niokvklos) didžiame 
neturte. Pavyzdžiui, juose nėra ata- 

tinkamų mokytojų, knygų, skaity- 
klų, mokslo įrankių (geografijom 
fizikos, chemijos ir t. 1.1, ir net na- 

mų. kuriuose galėtų but išauklėti 
sveiki darbininkai Lietuvos. 

Bet nors ir neatitinkamos yra 
mokyklos, bet visgi yra ir jos savo 

tik !ą išdalies išpildys. Ateityje be 
abejo, bus visa tai prašalinta: įsi- 

gys geresnių mokytojų iŠ Rusijos 
Ir Amerikos sugrįžusių lietuviu, 
atspaus knygų ir pasistatys namų 
patogių sveikatos užlaikymui. 

(Toliaus bus). 

TELŠIAI. 

Vakaras. 

Vasario "l dieną m. Mikuckio 
kinematografo salėje tapo sureng- 

1 ta." lietuvių gimnazijos mokinių triu 
su privališkas gimnazistų vakaras. 
Hct lai būvu ne ikaras, o pa p clu 

mergaičių (Ih.iuviu gimnazijos) 
gimnatiskos. 

Vakarą redagavo lietuvių (taip- 
P'it ir lenkų ) gimnazijos mokytoja 
]). Navickaitė, kuri yra gimnastikos 
(mergaitėms) mokytoja, j vakarą 
pakviesta, žedžiu, visi gimnazistai, 
o pakvietimo lapeliais daugelis kitų 
luomų asmenų. 

Vakare* tvarka buvo maž-daug 

šiokia: pirmiausia gimnazijos cho- 
ras pagiedojo Lietuvos himną, pa>- 
kui 16 mergaičių, vedamos gim- 
nastikos mokytojos, darė gimnasti- 
ką — iŠ pirmo be įrankiu, paskiau 
su lazdelėmis, o ant galo su vėlia* 
vėlėmis. Sakyta eilių vokišku, frati- 
euziškų ir lietuviškų. Dar p. d-ro 
Mikulskio duktė pašoko gana pui- 
kiai kažin koki šoki (vaisąr). Gim- 

nazijos choras padainavo porą dai- 
lių. 

Didžiausia klaida to vakaro — 

tai lenkų dvasia. Nors visa kas bu* 
v> lietuvi.'kai, bet nekurie dalykai 
rodė ji tikrai esant lenkų. Pirmiau- 
sia gimnastikos komanda buvo len- 
kiška. Antra — lenkų gimnazijos 
mokiniai ir beveik visi lenkomanai 

j sė Įėjo, lietuviai mokiniai dauges- 
niai stovėjo. Xet pasakis tarp lietu 

!viii gimnazistu buvo: "ici lenkas 
.V 

j esi — sėsk, jei lietuvis — stovėk", 

j Pastebėtina, kad daugelis gimna- 
zistų negalėjo dalyvauti gimnazijo.. 

mokinių vakare. Mat, rengėja vaka- 
ro p. Navicka yra taip-pat ir moky- 
toja francų kalbos. \ i :noį klasėje 
(1(1 kl.) lietuvių gimnazijos vie- 
nas mokinys nemokėjęs pamokos 
ar kokį ten nemandagumą padaręs: 
už tai visai klasei užgynė eiti Į va- 

karą. (Žiūrėk, kokių pabaudos prie- 
monių Žemaitijos mokykloje ima- 
si!!)." 

liet tas užgynimas bu v r ne dėl 
tos priežasties. Mat, ši mokytoja 
gimnazijoj kalbėjusi vien lenkiukai, 
o užtai nekurie mokinių patylomis 
pasakę ''barbarai kalbasi / Tą už- 

jįfirdus, ji inpyko ir nubaudė, kaip 
tik proga pasitaikė. 

Xors Telšių komendantas Zales- 
kis ir užgynė kelti vakarus dėi kilu- 
sio 24 sausio skandalo, bet to neiš- 
pildė, kaip lenkų "gražioji Iv ti>* 
pradėjo prašyti leidimo. Jei prašo 
lietuviai vakaro leidimo, neduoda, 
lenkams gi duoda. Stebėtina. P. 
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I Jauninto 'ftampelte- | 
Ij/flk». 

MUSŲ JAUNIMUI. 
Jštaut ėjimų yra viena ikaudžiau- 

siai atsiliepianti žaizda j jaunas m u 

sti jaunuoliu širdis, nes jie, jos pa- 
gauti, užvaldyti, dingsta musų tau- 

tai. Taip Imvo Prūsų Lietuvoje su 

musų jaunimu, gi tą pat galime sa: 

kyti ir apie lietuvių jaunimą Ame- 

rikoje. žemiau talpiname iš kuip"- 
doje leidžiamo laikraščio "I .irutė" 

rašinėlį, kuriame kalbama apie I'ru- į 
; ų lietuvių jaunimą ir jo ištautėji-1 
mą, už ką didžiausią kaltę užsitrau* | 
kia ant savęs motinos. — 

Jaunimas, — tai tautos ateitis, 
koks jis bus, tokia bus tauta. P-cl- 

to privalom pirmon vieton atkreipti 
savo domą į musų jaunimą, l'rie- 
derme kiekvieno lietu/io patrijoto į 
yra, auklenti tautiškus jausmus mū- 

sų priaugančiame jaunime. Beje 
geriausią pamatą tautiškumo įsten- 
gia įdiegti širdin motinos savo kūdi- 
kiams. Jos yrU pirmiausios, ir jei- 
gu jos sąžiniškai pildo savo pašau- 
kimą, yra geriausios auklentojos 
jaunosios kartos. 

Jos privalo įkvėpti savo kūdikių i 
širdin, ,tą brangų ir kaštaunų tau- Į 
tiškunio Jausmą. Tą atlicKant, kū- 
dikis pamylės jau iš savo mažiausių 
dienų idealą ir nieks pasaulėje 
nestengs ji nno tr aikieipti, juo 
menkiaus to išsižadėti. 

Todelei kiekvienos lietuvės šven- 
čiausia priederme yra, visu pasišven 
tiniu auginti £avo kūdikio širdin 
tautiškumo sėklą, idant toji atneštų 
pageidaujamo vaisiaus. Taip elgtis 
yra būtinai reikalinga. I5et su šird- 

gėla tinime pripažinti, kVul daugu- 
mas motinų nepildė šitos prakilnios 
užduotės. Jos tą pavedė atlikti jau- 
nuomenės auklenimo įstaigoms (nu. 
kykloms), o kaip tos atliko savo 

užduotį tai mums pakaktinai žino- 
ma. Jos būtent išplėšia iš jaunųjų 
mūsų jaunimo širdelių ir paskujį 
kibirkštėiį lietuviškumo ir j j > vietą 
Įdiegia svetimos tautos gerbimą. 

'Lietuvės motinos laba', nusikaltu- 
sios, kad musų jaunimas lig tolei 
buvo tautiškai negyvas. Didžiausia 
dalis iš jų nepadėjo nei menkiau- 
sios pastangos, idant augantis jau- 

nimas 1 i k 111 lietuviškas. Man taip* 
pat yra žinoma, kad jos šitokiu bū- 

du tlgdamos nesuprato savo ukros 

užduoties. Tūlos iš jų priešingai, 
.stengės pačios nusmeigti lietuvišku- 

mą širdyje savo kūdikių, tuonii, jog 
kalbėjo iš mažų dienų su savo kūdi- 

kiais svetimą kalbą. 
liet h bar sąlygotus persimainius 

ir inusų jaunimui išklittvus iš ger- 

manizacijos tinklo, jis urnai atgys. 
Jau dalelė iš jo pradėjo krutėti ir 

rodyti gyvybės ženklus. LJerods 
tuom tarpu dar tiktai pavienios as- 

mens, kurios visu pasišventimu sten 

<yias sužadinti, savo dar apmirime 
esančius draugus. 

Mes neabejojame, jog už trumpo 
laiko visas mūsų jaunimas tautiš- 
kai atgys ir prisidės prie to prakil- 
niaus darbo. Tiktai dabartiniame 1 ^ 

kc yra labai svarbu, jog kiekvienas 

pat n jotas, o tai ypačiai iš mūsų se- 

nųjų veikėjų, prie kiekvienos pro- 
gos, jaunimą paskatintų dirbti už 
savo tautos gerovę. 

Tas šiandien anaiptol nėra taip 
sunku, kaip pirm 25—30 metų. Šian 
elien jau tas išsipildė, ką musų se- 

niej'ai veikėjai matė tiktai svajonė 
je. jie tai tuokart nieko aiškio ne- 

matydami, tačiau nepametė vilties, 
bet dirbo ir tikėjo, jog išauš kartą 
diena, kur jų įdiegta sėkla dygs, 
augs ir pagaliaus vaisiaus atneš. 

O dabar štai yra ta valanda, lie- 
tuviai laisvi nuo prispaudimų sve- 

timųjų. Jie gal v ei augyti savo tau- 
tiškas ypatybes ir gyventi nieko nc-; 
kliudomi savo prigimtame krašte. 

Dabar musų jaunimo užduotis 

yra, stoti darban už savo tUutos ge- 
rovę 1 platinti savo draugų tarpe 
tautišką jdėją. Labai svarbu susi- 
telkti draugijon, kur tegalime pa 
sėkmingoms lavintis ir lenktynuoti 
prakilniuose darbuose. Tarpe kitko 

[yra svarbu, skaityti lietuviškus lai- 

kraščius, lietuviškas knygas, lanky- 
li lietuvių susirinkimus ir kiek tik 
tai fdint prisidėti prie tautiško dar- 
bo. Tokia fai užduotis laukia musų 
jaunimo. Lai jis ją kuoveikiausiai 

suprastų ir išniklytų kuogeriausiai! 

REIKIA 
MALLEABLE MOLDERIU. 

Mums reikia fandrej bene molderių. Machine ir skvizer 
molderių. Pastovus darbas. Liuosa dirbtuvė. Jokių darbi- 
ninkų nesusipratimų čia nėra. Musų patyrusieji molderiai 
uždirba nuo $8 iki $14 i dieną sulyg gabumo. (Darbas 
nuo šmotuku. 

TEKINTOJAI. 
Reikia tekinti jų ir fiterių į m asų kalve, taipgi plūgų te- 
kintojų ir plūgų pališerių į musų plujjų dirbtuvę. (Visi 
darbai nuo šmotukų). Gera mokestis. 

MERGINU KORMEKERIU. 
arba merginų nuo 16-kos metų, kurios norėtų išmokti 
dirbti prie korų. Musų merginos kormerkos uždirba nuo 
$4 iki $6 j dieną (nuo šmotukų). Pradedančioms mokin- 
tis mokame po $2.50 į dieną. 

Jeigu jųs mokate nors vieną iš augščiau minėtų darbų iv 
jums.netinka dabartinis darbas arba gal ir visai neturite 
darba, rašykite mums. Atminkite, kad mes mokame ge- riausias algas. Jokių nesusipratimų su darbininkais nėra. 
Darbas užtikrintas ištisus metus kiekvienam vyrui ir kiek 
vienai moteriai, kurie stengiasi ir nori dirbti. Dabartiniu laiku mes statome daug naujų namų, kuriuos išrandavo- 
sime arba parduosime už prieinamas kainas, idant sutei- kus progą kiekvienai naujai atvažiuojančiai šeimynai apsigyventi. 
Rašykite arba ateikite ypatiškai i Emplavement Dept. OLIVER CHILLED PLOW WKS., SOUTH BEND, IND. 

"LIETUVOS" REDAKCIJOJ GAUNA- 
MOS SEKANČIOS KNYGOS. 1. Akyvi apsirciikimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi žaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra clebesui, ar.t ko jie lai kopi ;r 1.1. Lnkėtina perskaityti sią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c 2. Valkata. Keturi u veiksmu drama vaizdelis. Parašė K. 

Vosylius, liosai vertė J. J. Zolp. Ši drama yra labai paikus vaiz- 
delis, kuris perstato turtingu žmonių nemielaširdirigumą ir žiau- 
rumą, o darbininku nuliudimus, kentėjimus ir vargus. Kaina 35c. 

3. Expropriacija. Drama dviejuose veiksmuose penkiuose 
paveikiuose. Parašė A. P. Brazaitis. Ši drama yri gana puiki, 
kurią galima lengvai skaityti ir jos minti aiškiai suprasti. Labai 
naudinga drama, ypač tiems, kurie nėra pratę lošti. Ją galima į 
greit išmokti ir mažai mokintis lošėjams, ir savo užduotį gerai J 
atlikti. Kaina I0C* i 

LIETUVA 
^ _ 

j 
3253 So. Morgan Street. CHICAGO, ILL. 

BALTI MORE, M D. 

Vasario 2<j d. A. C. \Y. ui A. 

unijos 218 lietuviu skyriaus bu- 
vo surengtos prakalbos. Kalbėjo 
j), jjimba "Darbu" redaktorius. 
P. I'iiinba nors ir Amalgamatų 
unijai tarnauja, bet gerokai kri- 
tikavo A. C. \V. of A. unijos 
principus ir taktiką, o skelbia ir 

iria industrialius -principus, kad 
jie budėtu, kad unija nepapultu 
Į dviejų ar trijų ypatų rankas. 

•Antru atveju kalbėjo apie po- 
litiką. Pak itikavęs kiek 6. V. 

valdžią, persikėlė Į Taikos Kon- 

ferenciją, o tenai suradęs Tautų 
Lygą, pasakė, kad tai kapitalistų 
sugalvotas naujas Įrankis prieš 
darbininkų kliasą. Potam persi- 
kėlė į Lietuvą; na, apie Lietuvą 
ir Lietuvos valdžią, tai kalbėjo 
kaip tikras ''karžygis". Niekino 

viską, kas tik buvo kapitalistiš- 
ką ir buržuaziška; išniekinęs 
Lietuvos valdžią, sakė, kad jau 
Lietuvos kareiv:ai sukilo prieš 
valdžią ir išlaikė Kauną per 24 
valandas savo rankose. Ir kaip 
kapitalistų laikraščiai praneša tik 

po 24 vai. ištikimoji karinome-, 
nė aptildė sukilėlius, (ii ištiki- 

moji kariuomenė, ant užklausimo, 
Bimba atsako kad tai pasamdy- 
tos gaujos valkatų ir vyčių. To- 

liau gyrėsi turis daug laiškų iš 

Lietuvos, kuriuose atsišaukiama Į 
Amerikos darbininkus, kad ne- 

duotų Lietuvos Misijai aukų, su- 

rikdamas ne savo balsu, kad anei Į 
".enas susipratęs tiarmninKas ne 

duotu aukų auei pirktų Bonų. 
Ant galo išgyrė Kusijos bolše- 

vikus ir net vargšas, netyčia pra- 
sitarė, kad ir bolševiku valdžia 
nėra tobula. Po kalbos sekė 

(paklausimai, j kuriuos Bimba ne- 

įstengė atsakyti. Pavyzdžiui, 
vienas paklausė jeigu kalbėtojas 
pripažįsta, kad bolševikų valdžia 

negaili buti tobula įsikūrusi an* 

tokių griuvėsių ir dar tiek daug 
turinti priešų iš visų pusių, tad 
kodėl gi smerkiąs Lietuvos val- 

džią, kuri tai'pgi yra įsikūrusi 
dar ant didesnių griuvėsių ir tu- 

Irinti dar daugiau priešu. Kalbė- 

tojas į vietą atsakyti į klausimą 
dar daugiau išniekino dabarti- 

nę Lietuvos valdžią, primesdamas, 
kogi mes lindę Lietuvon, kuomet 

ją daug geriau valdė bolševikai 

po vadovyste Kapsuko. Antras, 
del ko bolševikai, kaipo kokie 
carai su ginkluota kareiviu pa- 

galba išvaikė pirmąjį Riusijos Stei 

giamąjį Seimą ir dclko daugiau 
prie jo liaudies neprileidžia, kuo j 

met Lietuvos, kaipo demokratiš- 
ka valdžia, jau galutinai rengia-j 
si prie Steigiamojo Seimo, kuris 

įvyks balandžio i 'r 15 dd. Kal- 

bėtojas atsakydamas į tuos klau- 
simus taip susimaišė ir susiner- 

vavo, kad paliepęs visems pasi- 
karti, dingo nuo estrados. P. Bim 
ba kalbėdamas apie moterų dar- 
bininkių reikalus sakė, kad mo- 

teris užima dirbtuvėse vyrų vie- 
tas už pigesni atlyginimą dėlto, 
kad jos ii ję ant gatvės užsidir- 
ba kitiu kuo. Tuomi moteris ir 

merginos labai buvo in-žeistos ir 

jeigu Bimba "butų buvęs publi- 
koj, tai moterėlės tam ponuliui ir 

plaukus butų praretinę ant jo 'mok.- 

liškos* galvos. Aukų kokiems 
ten politiškiems kaliniams surink- 
ta $68.45 c-j užką pirmininkas 
dar ižbarė publiką, kad mažai 
davė. Gaili, kad unija kviečia 
tokius kalbėtojus demoralizuoti 
tuos pačios darbininkus. 

Lietuvis. 

MIL\YAUKEE, \VIS. 
Kovo 7 d. Lietuvos Raudono- 

jo Kryžiaus rėmėjų 72 skyrius 
užpirki mišias už žuvusius lie- 
tuvius karės laike. Po pietų at- 
sibuvo prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. pro f. Bučys "Draugo" re- 

daktorius. Jis labai nuosekliai 
pakalbėjo vietos lietuviams. Šv. 

Cicilijos choras sudainavo' Lie- 
tuvos himną ir buvo Įv airių ža- 

dananeių kiltus jausmus dekla- 
macijų. Po prakalbų buvo ren- 

kamos aukos del Raudono Kry- 
žiaus. Iš viso surinko $43.65 

Vakaras buvo užbaigtas sudaina- 
vimu A nierikos himno. 

R. Gencauskaitė. 

ST. CHARLES, ILI 

Kovo 5 d., š. m. per pasidarbavi- 
mą p. A. Montvilos V. Grabau- 
sko ir M. Tarabildos t'apo sureng- 
los prakalbos Lietuvos Misijos na- 

riui Majorui P. Žadeikiui. \ isas 
vakaro programas susidėjo vien iš 

prakalbų; nes apart buvusiu S. V. 

armijoje kareiviu, kurie ir pasiti- 
ko Misijos narj, kitokio vakarui 

pamarginimo nebuvo, delei neskait- 
lingumo lietuviais pačios kolonijo?# 
ir podraug skuboto pasirengimo. 

(ierb. Majoras P. Žadeikis aiš- 

kiojo lietuvių kalboje apipasakoję 
Šių dienų Lietuvos tėvynės padėti 
Lietuvių kovą už laisvę ir pastan- 
gas tapti nepriklausomais nuo kitų 
valstijų globos, užtinkrindamas, 
kad jau nėr'a tokių galimybių, ku- 
rios galėtų pavergti Laisvę mylin- 
čius lietuvius. Jau syki lietuvių tau 
la paragavus laisvės, niekuomet 
jos ne išsižadės ir tą, per kovą lai- 

mėtą laisvę, mokėsią apginti. 
Visos (.ierb. Majoro P. Žadel- 

kio kalbus negalima aprašyti, nes 

begalo daug [domaus papasakojo, 
daug neaiškumų tarpe vietos lietu- 

vių prašalino, daugeliui abejotojų 
akis atidarė ir ne vienam užkietė- 

jėliui širdį suminkštino. Vienu žo- 

džiu. St. Charliečius pasuko ant ti- 
kro kelio. Pabrėždamas būtent: 
"K'ad už valdžios gerumą ir bk^gu* 
mus pasipešime kiek vėliau; dabar- 
gi reikia užtiesti sienas, kad išlau- 
kinis priešas Į mūsų gyvenimą nely- 
stu, o kuomet jau sienos bus gata- 
vos, tada tai te taiso namams ra- 

kandus. Demokratingoje Lietuvos 
Respublikoj \ kiekvienas \ aisti jai 
naudingas patarimas netik yra ler 
stinas, bet ir pageidaujamas". 

Antras kalbėjo, visiems gerai ži- 
noinas tėvyn- i n i s Dr. Zimontas. Pa- 
starasis iri i nemažai papasakojo 
įpie musi; pareigas link Lietuvos 
Respublikos reikalu ir ragino kuo- 
'laugiausiai pirkti L. L. Paskolos 
Lionu. 

Po prakalbų perėjus mergaitėms 
■<u Lietuvos vėliava per svetaine, ta- 
po sumesta Lietuvos Šauliu orga- 
nizacijai aukų $29.58. 

Dar reikia priminti, kad prie St. 
CliarlieČių yra prisidėjus maža b a" 

tavijos kolonija, kuri iš vieno dir- 
ba su St. Ch'arliečiais. Šioms dviem 
kolonijoms paskirta "eiliota'' $10, 
000. 

Tadgi darban St. Charliečiai su 

Jbataviečiais, pasirodykime šimto nuo 

| šimčių piitrijotais! Tarabilifa. 

PAJ IEŠKOJI MAS. 

Bronislava Pocius (Putzus) jieš- 
<0 savo švogerių Simaiio ir Prano 
Pocių ir meldžia pagalbos; ji ran- 
lasi Vokietijoje (išbėgusi iš Lietu- 
vos laike bolševikų užpludimo.) 

Jos antrašas: 
Fran P.ron. I'otzius, (aus Lit«»ucn) 

Kr. Sclnverin, Posen, (/o (Hto 
Scliruder Fddzendorn, D les c n 

Germany. 

Stasys Paleekas j ieško savo 1'"v j 
Antano Palecko, ktii'is jau 20 metu 

kaip Amerikoje. PSrr.iiau gyveno 
Boston, Mass., o vėliau Stanghton- 
MeldžL jo paties arba kas žino, 
pianešti Šiuom adresu: 

I-mas Didžiojo Lietuvos Kuni- 
gaikščio Gedimino pėstii.inkų pul- 
kas. 

IT-ra Kulkosvydžių Kamanda- 
Stasiui Paleckui. 

Lithuania. 

PAJ IEŠKOJIMAS. 
A. Juzumas pajieško Romano 

Petrausko, 1913 metais jis gyve- 
no 1334 S. Hancock St., Philadel- 
phia, Pa. Lietuvoje gyveno jo žmo- 
na, duktė Južumų, su dvejetą vai- 
kučiu. Pernai motina mirė, vaikai 
liko našlaičiai. Meldžia jo paties at- 

sišaukti arba jei kas žinotu meldžia 
pranešti. 

A. Jazumas, 
Yarni'ai, Lietuva. 

AUTOMOBILIUS ANT 
PARDAVIMO. 

A* turiu puikų septyniais pa- 
sa/,icriais automobilių, kuris yra 
kaiip naujas su gerais ratlankiais 
(tires) ir visas mechanizmas ge- 
riausiame stovyje. Jis taipgi yra 
prirengtas su dviem apsaugos 
spinclėniis, vietos šviesa ir kitais 
visais reikalingais įrankiais; vie- 
nas e.Ntras ratlankis (tire), ge- 
ras viršus ir gražus minkštas vi- 
daus išmušimas. Man. reikalingi 
pinigai ir dėlto parduosiu šitą a u 

tomobilių pigiau, negu pusė ver- 

tės naujo. Ttsiaukite, 
610 E. 63rd St., Chicago, 111. 

A. M. Macams 
(Adomas M. Makaras) 

Ruvusis Suv. Valst. Valdžios Raštin. 
Pašportus greičiausiai išrūpina, j 
Parduoda Laivakortes ant visij linijų, j 

Pinigus siunčia. 
Notarijušas, baigęs Pramonės 
Teisių Kursus (Business La\v).', 
ParduOv!:. Bendrovės šėrus ir Bonus, j 
Insurance Loans -- Real Estate.' 
Įgaliotinis Lit uvos Atstatymo i 

Bendrovės. 
Valandos !) iki 9 vakare Drover *1525. 

3256 SO. V/ALLACE ST. I 
kamp. JI!. Tik 4 blok i nuo Hlasted 

rengia 
JAUNOSIOS BIRUTES VAIKU CHORAS 

Vadovaujant Sal. StaniuliutCs 
ir po globa S. L. A. 2<>8tos Moterų Kuopos 

NEDĖLIOJE, KOVO—MARCH 14 DIENĄ, 1920 M. 
MILDOS SVETAINĖJE, 

3142 So. Halsted Street, 
Apart choro, dainų — programas susidės iš solo, duttų, šakoju ir pianų solo, kuriuos atliks Chicagos geriausios vaikų spėkos. Kvie- čiame atsilankyti ant šio įdomaus Koncerto. 

Inžanga 50 centu. Vaikams 25 centai. 
Po programui — šokioi. Programas prasidės C vai. vak. Komitetas. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT D'jnu. LENTŲ, HEMU IR STOGAMS POl'IERIO 

Specialiai: Maleva malevojimul stubu 15 vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. VVRECKING CO. 

„003—3009 SO. HALSTELI STnEET CHICAGO, ILL. 

VYK1SKŲ DRABUŽIŲ BAKGENA5 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gva rantuotas 
Vyrų Ir vaikinų sluatl ir o v er ko tai, padaryti ant orderio, l;et neatimti 
la'.Ku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių >20.00 iki <45.00. 
Vyrų ir ja;mų vaikinų t,iutal ir overkotai nuo $15.00 iKl $28.60. 
Vyriškos kelines 53.00 ir augšeiau, Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščian 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. 
Męs turime daug Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augSSiau 
Fu;i dress, tuiedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedaliomis iki 6 vaL po pietų. 
Subatomis iki 10 valandai vakaro.lusteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

PASIDAUGINANTIS skaičius gaspadinių 
vartoja Oleomargarine ant stalo 

ir kepime — kadangi jos visuomet randa jį 
augštos vertės. Armour'o Apvalainis žen- 

klas ant pakelio reiškia, kad tas yra geriau- 
sias kas gali būti padarytas. Abudu, koky- 
be ir ekonomiškumas rekomenduoja jį. 

AR M O U R *a»COMPANY 
CHICAGO ženklas, kuris prašali- J 

na pirkėju spėliojimus { 

/0&frmours^ 

Vproducts# 

Jur.tjp vertelgos gali 
suteikti jums. Pirk 
šiandien. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES 
Jeigu tiktai norite, kad butu 

L I IT T11| I| JĮ Laisva Nepriklausoma 
11 i U i n, Demokratiška Respublika 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigas: 

257 WEST 7Ist STREET NE\V YORK CITY 



W«KrtrcCCc cc;;> •: .• 

O V X 
o ^« • <mi • » p: 

|į Vietsnes Zsosos .1 
»&% Čl $-£ titSLCl ', *Į y» J--,a r 

ERIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

■j 

I,. I-. P. Bonus galima užsi- 
rašyti šiose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So. 
Halsted St. 

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

Universal State Bank, 3252 
So. ITnlsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšin 
krautuvėj, 3423 S<> Hrlsted St. | 

J. A. Martinkus 3324 So. Hal-i 
sted St. 

Per/inskio vyrišku drapanai 
krautuvėj. 

"Lietuvos"' Dienraščio Admi- 
ministracija, 3253 So. Morgan! 

Kurie nėra dar pilnai nžsimokė-: 
ję I.- L. Paskolos Bonų, f-ii malo- 
nėkite užsimokėti Universal Sta!c į 
Bank. Ten priimami likusieji užsi- Į 
mokėjimai. 

TOWN OF LAKE BENDRA' 
LIETUVIŲ L P. STOTIS. į 

L. L. P. Bonus galima užsi-! 
rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir Unijos ofise par J. P. Par- 
kauskas ir T. Kuzinas, 4539 S. j Marshfield A ve. 

Ižd. J. Yiskontas. 4612 S.! 
.Wood St. 

A. J. Kareiva, 1805 W. 46 St. 
J. J. F.lias, 4600 S. VVood St. 
J. Balnis, 4536 S. Paulina St. 
J. Lctukas, 4524 S. \V00d St. 

J. P. Čiliauskas, 4400 S. 1 Ter- 
pi i tage Ave 

P Pievarunas, 4620 S. Marsh- 
field Ave. 

Pilnai neužsimokėję už L. Bo- į 
nus galite užbaigti mokėti augs-' 
čiaus paminėtose vietose. 

L. L. PASKOLA. 

Malonu yra dirbti; kuomet dirba 
visi išvien; kada pas visus yra tie 
pati- troškimai. to> pačios mintys, 
idėja u/ savo tautą ir jos gerovę. 
Darbas tuomet buva lengvas, nuo" 

širdžiai atliekamas ir tokiu budu per 
t.• dari:.;, geresnių vaisių susilaukia" 
na. daugiau naudos teikia tiem* 
darbininkams ir visai tautai. Tą 
pat galima pasakyti ir apie L. L. 
Paskui.į. \ ieni, kiek tik jų aplinky- 
bės leidžia, dirba ar tai pardavinė- 
dami Bonus ar kitokiu budu, kiti, 
ant kiek pajėgia, tą darbą trukdo: 
vieni nariai remia, perka Ilonus, ki- 
ti atkalbinėja nuo pirkimo, o pama- 
t j"gci jų draugas, supratęs svar- 

bą momento, uždegęs savo širdį 
meilė Tėvynės nupirko sulig savo 

i'gaK's Ilonų, spjaudo ant to darbo, 
tarytum, kokio raugo jiems ant lie- 
žuvių butų uždėta. — Tai aiškiausi, 
tikriausi šių dienų gyvenimo nuoti- 
kiai, kova, tarp mylinčių Lietuvos 
/•'(•priklausomybę, kuri brolių krau- 
ta yra perkama ir tis Nepriklauso- 
mybės priešų, kurie trokšta praeitų 
amžių vergijos ir. kad tas jų dar- 
bas butų pasekmingas, jie geria sa- 
vo brolių kraują, čiulpia jų gyvy- 
bę!.... 

Aišku, kad tokis jų siekis grius 
ir jie drauge su savo darbu žus. 
i'i'. nenustokime vilties. Dirbkime 
-vien. pirkime kiek galėdami L. T.. 
I'. Bonų, o musų darbą apvaini- 
kuos Lietuvos Laisves Vainikas. 

Stoties Komitetus. 

NORTII SIDK. 

L. G. D. 47 skyriaus susirinkimas 
atsibus nedėlioj, kovo 14 d. Nariai 
nares ir rėmėjai malonėkite susirin- 
kimai! atsilankyti, nes yra apsvar- 
stymui daug svarbių dalykų. 
JI'. 1\ Diiuždzitis, L. O. 1). nut. rast. 

i Silpnos 
AKIS 

Priežastis nervu ligos. ! 
žmones serga galvos skaudėj!-J 

mo ir nervu ligomis, jie ima vi-j sokius 'žinomus vaistus, gmina gi J 
tiktai laikiną pagelbą. Ifigydy-I 
mui priežasties yra darbas, J 
Kompetentiško okulisto j 
Pavojus slepiasi silpnose akyse.1 

Jos ardo nervų sistemą. — tuo tar-j 
P? 1u<: negalite niekuomet žinoti,] kad Jusų akj* yra silpnos. Lai -j 
ko praeitu. \ 

22 metų Chicagoje j Aš išgydžiau tūkstančius nusi-| 
minusiu ir bevilčių, ir aš galiu tą] prirodyti laiškais savo ofise. i 

KREIVOS AKYS IŠGY-! 
DOMA VIENU ATSI- I 

LANKYMU. 
Per 20 metu buvusi kreivomisi 

akimis Sophia Masatus. liotuvė mer] 
giną. gyvenanti prie 452'J 80. Pau 
liną st. buvo atitaisytos kreivos] akys. i 

Jeigu jusų akjs kreivos, nenusi 
minkite. Aš išgydysiu jus be vai- 
stu, peilio arba skausmo ir leng 
vais išmokėjimais. 

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo- 
niu. patvirtinančiu mano praktiš- 
ką gydymo metodą prašaiinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola- 
tinį gydymą, ir suteiksiu jusų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji- 
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus. 

AUSYS. 
Kurtumas ir užkritimas ausies 

nuo Įvairių priežaščių gydoma 
pasekmingai. 

KAM KENTET NUO NO 
SIES LIGU IR KATARO 

Daug akių. ausų ir gerklės li 
gu paeina nuo nosies ligos. Aki 
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos — nosyje. 

Mano patyrimas prigeibsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jusų kentėjimą, Aš 
paliuosuosiu jus nuo jproCio 
"pagauti šaltj." 

JEIGU AŠ PRAŠALIN- 
SIU JUSU TONSULUS, 
JUSU GERKLES LIGOS 
PASIBAIGS. 

Yra įsteigtas faktas tarp mok- 
slinčių, kad tonsilai yra priežas- 
tis gerklės ligų. 

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kviepavimo vietoje, įtrau- 
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim „erkles ligos. 'ronsi- 
lifis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra- 
šalinti visiems sergantiems, o ma- 
žiems vaikams reikalinga praša- 
linti tonsilai pirma negu jie su- 

serga. 

TONSILAI YRA PRIE- 
ŽASČIA VISU GERK- 
LES LIGU. 

Jie jusų tonsilai kuomet nors 

jusų buvo už3idegę jie turi but 
prašalinti be atidėliojimo. 

Kasdien jie {traukia perų ir ga- 
dina pamažu jusų gerklę iki ant 
galo neap3ireiškia nuolatinė ger- 
klės liga ir liūdnos pasekmės. 
Aš prašalinu tonsilus be 

skausmo. 
Be chloroformo—be krau 

jo—be ligonbučio. 
1 Savo 21 metų praktikos gydy- 
me gerklės ligų, aš jgijau speci- 

i aly mokslišką metodą nežinomą 
Į kitiems specialistams. Aš galiu 
Į prašalinti jusų tonsilus visai be 
I skausmo, ba chloroformo, be kra- 

ujo. be siuntimo jųs j llgonbutj. 
| Mano metodas yra visai ne ken- 
ksmingos. ir į minutę aš apsidir- 

| bu. jusu gerklės ligos užsibaigia, 
Kasdien matosi atsilanko dau- 

giau ir daugiau žmonių, kad pra- 
šalinus tonsilus — žmonės, kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės. 

Mano mokestis yra 
nebrangios. 

Aš visuomet nusitariau gydyti 
} kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma- 
j no atlyginimas už prašalinimą ju- 
{ sų tonsilų bus mažesnis negu ju- I sų daktaro sąskaita už jusų gy- 
{ dymą. Todėl tas neužstos jums 
♦ anl kelio. Jeigu jųs sergate ka- 

J kiu dabar arba kada pirmiau jųs 
l ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 

J mane tuojaus — kol pasekmės nė- 
l ra pavojingos—ir aš tarnausiu jum. 

DR, F, O, O ARTE! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

22 metai ant State gatvės. 
120 S A. STATE ST-, antras augštas, CHICAGO 
Vienos duris žcmiaus nuo Tas Faii 

Valandos: 9-6. Nedėliomis: 10-12. 

BRIGHTON PARKO L. L. BO- 
NŲ KOMITETO VEIKIMAS. 

Panedėlyje, kovo i d. parapi- 
jos svet. atsibuvo L. L P»onu 
pardavimo Komiteto susmuki- 
mas. Perskaičius ]»r»>t«>kol;j pra- 
eto susirinkimo, pasirodė, kad 
visi 1 irighton Parko veikėjai dir 
bo sėkmingai. IA rapoito rengė- 
jų patikimo Majoro J'ovilo £n- 
deikio, pasirodė, kad tam svar- 

biam momentui nebuvo galima 
apsieiti be lėšų. kurios yra šios: 
Plakatai $5, šarpos patikimo 
komitetams $8. Taipgi buvo ir 
vakarienė ištašyta pagerbimui 
Majoro l\»vilo 2adeikio pas p. 
1'.. A. Jovaišą, liet p. Jovaišas 
nereikalavo už tai atlyginimo 
kuris butų buvęs mažiausiai 
$50.00. (iarbės ir padėkos žo- 
dis jam. Kitus iškasčius patys 
komitetai apsėmė sumesti po 
pusdolarine ir apmokėti. Inga- 
liota sekantis Bonų pardavėjai: 

Jonas Aleksandravičia, 3427 
\Y\ 3/tli Place. 

Jurgis Povilaitis, 381S So. Sa- 
eramento A ve. 

Kazimieras Misevičius, 2843 
\V. 3Qth St. 

Mykolas Maciukonis, 2843 \Y. 
391 h St. 

Jurgis Baėiunas, 2900 \Y. 40th 
St. 

l'.enis Andriušiunas, 4008 So. 
Rock\vell St. 

I )r. S. Biežžis, 3114 \V. 4^ St. 
l)r. Čcrnauskas, 2850 \Y. 40 St. 

Juozas Misevičia, 4008 So. 
Rock\vel! St. 

Kaz. Kaminskas, 2900 W. 40 
St. 

Helena Stotkienė, 4434 So. 
Fairfield A ve. 

Iš raporto ižd., B. A. Jovai- 
šos, pasirodė, kad iki tai dienai 

jaubuvo (pasiusta centran apie 
16.000.00 dotarių. 

Fr. Stasiulis buvo perstatytas 
ir vienbalsiai išrinktas kasos glo- 
bėju, kad pagelbėti ižd. R. A. 
Jovaišai. 

Paskirstyta gatvės Bonų par- 

uavinėtojrms, kad pasekmingian 
darbas vyktų. 

P. Kvietkus ir J. Padkiuvėlis— 
Artisian Ave. ir Cambell Ave. 

J. A. Poška ir R. Andreliu- 
nas — Maple\vood Ave. ir Rock 
vvell St. 

Y Paukštis ir J. Petraitis — 

\\'a. i tena\v Ave. r Tolman St. 

J. Padžiunelis ir P. Kvietkus 
Fairfield Ave. ir California Ave. 

B. Nenortonis ir R. Nenorto- 
nis — Mozart St. ir Francisco 
Ave. 

J. J. Paleikis: YV. 4.6 th St., 
\V. 46tb Place, \V. 45th St. 

Ižd. Paskauskas — Riclimond 
iSt. ir Sacramento Ave. Į žiemius 
nuo Archer Ave. pa'likta vieti- 
niams pardavėjams pasidalinti 
gatves. 

Išrinkta Komitetas dcl suren- 

gimo prakalbų ir pardavinėjimo 
L. f.. Bonų sekančiose apielin- 
kėse prigulinčiose prie musų ko- 

lonijos : 
šunimi t, i 11. — J. Padziuvė- 

lis ir J. J. Paliekas, Clearin'g, 111. 
— P. česna ir Jur. Povilaitis, Gar- 

field, Park — P. Dūda ir P. 

Biežis, Morgan Park ap'clinkėje 
—1\ Stasiulis. Niltarta laikyti 
sekanti susirinkimą kovo 15 d. 

Liberty Mali, 3925 So. Kedzie 
Ave. \iutarta .paprašyti visų su- 

sirinkime nubuvusių Bonų par- 
davėjų, kad nesuvėluotų atnešti 

■pinigus už Bonus pas ižd. B. A. 

Jovaišą, 4449 So. California Ave., 
nes reikia kuo,greičiausiai pasius- 
ti centram 

J. K. Encheris, Rast., 4403 So. 
Mozart St. 

BRIDGEPORTO L. L, P. BONŲ 
STOTIS. 

Pardavinėtojai Dalyvaujantis K011- 
testc. 

S11 šia diena pardavinėtojų kon- 
test'as prasideda. Jame ima cialyvu- 
mą tik tie, kurie yra pardavę nema- 

žiau tūkstančio dolarių. Gi mums 

proga >n jais susipažinti, kas dar 
labiau paakstins juos i (Kirbą, kad 
kontestą laimėti. 

Sekantjs randasi mūšio lauke ir 

yra pardavę L. L. f. Bonų: 
Stasis \ alančius 

Jonas Martinkus -45^ 
Stela Jovaišaitė -,-joo 

Jonas \Yyčas 2,000 

Izidoras Pupauskas 1.7?o 
Marijona /olpicnė T,650 
l!en«acHktas M. I'utkus .... i/»oo 
Tanias Jonulis 1,0ou 
Jonas Dagilis 1.400 
Ona Kiras 1,200 
F. J. Kastis 1,000 

Sekanti karią bus didesnis lenk- 
tyniuotoj ų skaičius ir iždininkas tu- 
ri omenyje, k'ad nekurie iš jų pra- 
lenks pirmuosius ''tuzus". 

Stoties Komitetas. 

S VARU T S PRAMOSIMAS. 

Summit, .-lrgo, ir Apiclinkių Lietu- 
viams. 

N'edėlioj, 14 d. Kovo. p. Antano 
Zapelio Svetainėj, Sumniit, 111 l>us 
labai svarbios prakaltos. Kalbės 
Lietuvos Misijos nariai, reikale L. 
P. r.onų. Visi lietuviai yra kviečia 
nii susirinkti. 

Prasidės lygiai 7-tą vai. vakare. 
J/anga visiems veltui. Prakalbas su 

rengti pagelbėjo vietinė Pirm. Liet. 
Tautiška Draugija. 

Kviečia L. /'. Bonų Komitetas, 

SUSIRINKIMAS 
Dr-stės Meilės Lietuviu Ameri- 

koje susirinkimas atsibus subat'.>j, 
kovo 13 d., 7:30 vai. vak., (1. M. 
Chernausko svet. 1900 So. Union 
Ave. Visi nariai malonėkite ats.- 

lankyti. nes yrti daug svarbiu rei- 
kalu. 

1 'a/dybu. 
A. Morgevičia, pirm. 
I. YedeckiSj fin. rast. 

PRANEŠIMAS. 
C. L. P. Kliubas laikys mėnesini 

susi rinkimą kovo 12 d., pėtnyčioj, 
7:30 vai. vak., O. Tamolumenės 
>vet. 1447 So. 4<)th Ave. 

Malonėkite susirinkti laiku ir at- 

siveskite nauju. 
Korrspond. 

Tautiškas Kliubas "Lietuva", 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
pėtnyčioj, kovo 12 d., 8 vai. vak. 
paprastoj svetainėj. Visi nariai ir 
narės malonėkite atsilankyti, nes 

yra dauvg naujų dalykų del ap- 
svarstymo ir bus dalinamos do- 
vanos. Fin. Raštininkas. 

ATSIIMKITE LATŠKUS. 
Chicagos Centraliniam pašte (įė- 

jimui durįs nuo Adams gatvės.) 
yra šiems asmenims laiškui: 
8 Andrison Povilas 

19 Rartkus Antanas 
56 Dautienė Elzbieta 

85 Genutis Antanas 

99 Grisius S. 
101 Gudaviče Juozapas 
112 Jakavičius Julijonas 
118 Japasis Jonas 
119 Juras Marijona 
126 J'anušas Petras 

127 Jonašaitis Jurgis 
129 Jukšta Petras 
131 Jursia Kazimieras 
132 Jurkšys Ignacas 
[35 Kacionas Antanas 

Pajieškau savo puseserių, Zabie- 

lios, Marijonos ir Onos Jeckaičių. 
Paeina iš Rociunu kaimo, Šimoniu 

parapijrs. Ukmergės apskričio. Ke- 
letas metų atgal gyveno Philadel- 

phia. Pa, Malonėkit atsišaukti, jos 
pačios ar kas apie jas žinote, 

Geo. Wilaniškis, 
693 Harper Ave., Detroit Mieli. 

Reikalingas Kompanas arba lien- 

clrar, kuris apmokėtu -škaščius už 

užpatentavimą mano labai gero iš- 
radimo. Kompaną priimsiu ant la- 
bai gerų išlygų. Reikalaujant pla- 
tesnių žinių kreipkitės pas. 

M r. Stanley Damalis 
3163 W. Coulter St., Cliicago, 111. 

LIBERTY BON DS 
Mes perkam9 Pergalės Bondsus pilna parašytąja a ^ in 
verte, ir Laisvė# Boudsus pilna pinigine verte. 
Atneškite srtia atsiųskite j i c Ari^urm p pn 
Atdara kasdien nuo 9—6 
TJtarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

ANTANAS BARTUŠIS. 

sūnus Antano 'r Marijonos Bartušiij, 
persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 10 d., 
r,:40 iš ryto, NVomen's Haspilal, Am- 
žiau 15 metų ir 10 mėnesiu. Gimė CM- 
^ilgoje. LitidoluvSs atsibus Subatojp. 
kovo 1:5 d.. 8:00 iš ryto, iš namu 908 
\\\ 3oth PI. j šv. Jurgio Bažnyčią, o 
is tenai j šv. Kazimitro kapines. Kū- 
nas randasi po No. 908 \V. 85th l'iuoe, 
Chica^o. 111. 

NULIUDE TĖVAI. 

Reikalinga dviejų vyrų prie langų 
plovimo — patyris nereikalingas. 
CUICACO TU LK & TRl'ST CO 

')() \Y. \Yashington Street. 
Klauskime Janitoriaus. 

REIKIA VYRU TROKKRJU. 
i \varehouse. Pastovu? darl/as. 50 
centų Į valandą pradedant. 
STOR.UiK & TRANSFER CO. 

5865 \V. 651 h Street. 

DABAR GAVĖNIOS LAIKAS. UŽSI- 
S VKYKIT TYRO MEDAUS $1 80 VIE 
DRUKAS — 5 SVARAI. PRISTATY- 
SIU IN NAMTJS. ADRESUOKITE W. 
STRYGAS. 3022 W. 4(»th ST. CHICA- 
GO. ILL. ANT 2-rii LUHU. 

INCOME TAXAI turi buti 
užmokėti iki 15 kovo. 
Pasivėdinusiems — bausmė. 
Męs išpiidome blankas dy- 
kai. 

BALTIC 
CONSULTATION 

BUREAU. 
35 S. Dearborn St., 

Roorn 206 
Telefonas Majestic 8347. 

ANT PARDAVIMO. 
5218 S. Morgan St., dviejų flia- 

tu mūrinis namas ir du tušti lotai 
greta, — 5 ir 6 kambariai, keturi 
blokai nuo lenkų bažnyčios ir Mo- 

kyklos, — dabar randavojamas už 

$40.00. G. C'LKMENTS, 5605 S. 
Peoria St., Chieago, 111. 

FARMOS. 
Lietuvių Bendrovė Aplin- 

kinybe, kur randasi jau dau 
gelis per metus gyvenančių 
Lietuvių, farmerių. ir dar 
tukstantimis pasitikėjimui 
pasidėta, ir perka žemes, 
kad kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tinė Liefnvių Kolonija Ame- 
rikoj ir tinkama Lietuvių 
biznieriams norintiems biz- 
ni pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusdami sa- 

vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siųsime Lietuvių kalboj knv 
gute su pilnu išaiškininmu 
sistematiskų planų dirbimą 
farmu. 
SANBORN & COMPANY. 

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

Chicago, 111. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite PARMA Rau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, apie lietuvių kolonijg 
\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 
nebūty. Dauguma mušu pirkėju buvo 
išvažinėj.*} po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame visi biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liens biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus lnida- 
vojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
žemį labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms^ ti.i musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visų apielinkę, 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip k ti jausda- 

osi Lietuvoje. 
"as norite platesnių paaiškinimų, tai 

prisių kite savo adresą, o mes prisiu- 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Invesiment Co., , 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

r 

Dr. M. Merzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviai"; žinomas per 16 mctij kaipi 
patyręs fyilyto, chirurgas ir akuieris 
Gydo aštrias ir crrroniikas ligas vyrų, mo 
terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros jrietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir f>—8 vakari 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREE'J 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Phono Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujieną Namo 
Vai: 9 ik. 12 ryto ir 2 iki 9 vakart 
1739 S. 1IALSTED ST CHICAGC 

Pbone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted S' 
Vai: 9—11 ryie; 2—4 ir 7:30—3:3C 

L>K. 1V1. 1. S1KIK.ULI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 \V. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir G:3(J 
ki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieng 

Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

V. VV. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. TA SALLfcJ S' .. ROOM 324. 
Tolcphone Central 6390. 

Vakarais. 812 \V. 33-RD STREET, 
Telephone Yards 4C81 

Phone Botilevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISĖDĖJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 0 Iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

Lithuanian—American Information 
Ilurcau- 

Vladas .T. Norkus, vedfjas. Paspor- 
1 ai, begalinki Dokumentai, Foretgn 

Exclmnge, ileal Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Kalsto d St., Chicago, 111. 

Tel. lioulevard 4899. 

Mokėk sau gi u 

Vietoje mokėti kitiems 

BUK SAVININKU 

Mažos Parmos 
Nauja maža farmu 

subdivizija 
35 minutos iki Chicagos 

54 traukiniai kasdien. 
AKERIO $475- 

i AKERIS $550. 
Mokest. 15'{ pinig. $5 kas mėnuo 

Bažnyčiost mokyklos ir krau 
tuvčs arti. 

savistovėje apriboję. Sustok mo- 

kėjęs didelias randas ant visa- 
dos. Valgyk savo augintas švie- 
žias daržoves. Augink vištas — 

vartok ar parduok kiaušinius ir 
daryk didelius pinigus ir laikyk 
savo kasdieninj darbą. Duok sa- 
vo vaikams šviežiu oru pakvė- 
puoti ir tikrą žaislams vietą. 
Sumažink H. C. L. dabar 
Informacija dykai su kuponu 

o pačioj, pridėk ir siųsk šiądien. 

KUPONAS 

M. J. Edutis, 
106 N. La Salle St., 

Be pareigos malonėkite prisius | 
ti man pilnsf. informaciją apie ju- | 
su apielinkės fannas. 

Vardas I 

Adresas 

Jofcn Hachinskas 
LAWYER 

Jj[ETUVIS ADVOKATAS 
20 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILt 
Telephone Central 3GS4 

Valandos: 9 ryto iki G vakare, 
Subatomis: 9 iki 1. po r<ietu 
VEDU VISOKIAS I3YLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lot?, ar- 
ba Karmą Ir padirbu visokius 
LogaK-kus Dokumentus. Sutei- 
kiu pctarinius ir skolinu Pini- 
gus aut Pirmų Mortgečių, ant 
lengvųi sąlygų. © 
West Side oiisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ran- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. * Tel. Canai 25H2 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasek- 
min'jiausia gydymui pagelba 

kurią gali gaut ko'inoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 
čiu. pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogų. galvos 
skausmo, tuoj reik f dėti biškj 
ANOLOS j nosj, patrinti kaktą, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiu*, 
se, Jonuose, reikia tepti skau- 
dančią dalį kuno su ANOLA 
1-1G adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

<IL PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

REALESTATE-INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortad 

NOTA RUOŠAS 
3249 So. Hafcted Street. Chicags, Illinois 

TeuphOne Boulcvard 611 

lel. i aras 3054. AKU-KKK/ 

SHU_HH Mr»- A- 
M«chniewicK 
Baigusi A'-ušeri;js ko 
iegija; ilgai praktika 
vusi Pennsilvanijoi 
hospitalėie, Pasekmir 
pal patarnauja pri< 
gimdymo, Duoda rod" 
visolriose ligose mote 
rims ir merginom*. 
3113 S. Halsted St, 

li^Hi—15BHS (ant antrų lubų) 
CIIICAGO. 1LL 

NTuo 6 Iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak, 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas McKinley 4SS8 
Valandos iki 10 ryto. 

Pbone Ca'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak 
22C1 W. 22ra IR S. LEAVITT STS 

CHICAGO. ILL. 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

\Y atidos: nuo 9 ryto iki 9 Takare 
Nedčldieniais pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvėj 

iviw^«uuc laius ijj*; 

DR. J. KUL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIFVJRGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir yyr\ 

Specialiai gydo limpančia*, .ienas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

8269 S. HALSTED ST„ CHICAGC 

įei. Meiroso i'aiK 2337. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broadvvav, kampas Main St., 
Molrose Park, 111. 

Kalba Lietuviškai lr Rusiškai. 
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