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Lenkai sutinka taikytis su 

T alkininkai kalbina vokiečius 
eiti prieš bolševikus. 

■—■ 

Japonai boikotouja Amerikos laivus 
Jokohamoje. 

LENKAI SUTINKA TAI- 
KYTIS SU SOVIETAIS 

-v 

Var.šava, vasar'r. 7 d. — Sulig 
lenku užsienio reikalų ministe- 
rio Stanislovo Patek telegrama 
pasiusta' bolševikų užsienio mi- 
nisteriui ričerimū lenkų valdžia 
žada apsvarstyti pusų valdžic 

pas i ul i n imą. 
Peteko nota skamba šitaip: 
"Lenku valdžia -praneša, kadi 

ji apturėjo bevieliniu telegrafu 
rusų sovietines respuiblikos pas- 
kelbimu. saus. 29 d., 1920 m. Ta- 
sai paskelbimas biuss apsvarsty- 
tas ir atsakymas bus duotas ru- 

sų sovietinei valdžiai." 

Kaiip ministeris Petek praneša J 
šta'bo viršininkui gen. / Pilsuds- 
kiui po savo sugrjžimui iš Lon- 
dono ir Paryžiaus, tai talkininkų 
Salys nestatys pasipriešinimo,-jei ■ 

Lenkija vėliausią bolševikų 110-! 
tą skaitys pamatu taikai su so- 

vietine valdžia. 
Patek sako, k".d talkinv.k?' 

mielai *»tscei!»s Lenkijai visus rei-1 
kalingus nurodymus, pradėjius 
jai tart'S ir praneša, kad talki-j 
iitnkų valdžioj, .prielankiai atsi- j 

i neša j politiką su rusais, kurią 
nesenai paskelbė premieras Lloyd 

/ George. Sakoma, .kad Franci jos 
premieras Millerand pilnai sut'.i- 

ka su Lloyd George. 
V aršavos iaikrah'iai ragina 

kuogreičiausiai pradėti taikos ta- 

rybas. 

TALKININKAI KALBINA 
VOKIEČIUS EITI PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS 

Berlinas, vasario 8 d. — Poli- 
tikos ir diplomatu rateliuose ap- 
sireiškia didelis susirūpinimas 
militariniu rusu bolševikų pavo- 

jumi. 
Žinios iš ištikimų šaltinių 

skelbia, kad Anglija, laukdama 
milžiniško, taip vadinamo trigu- 
bo j o susivienijimo — gelžkeluin- 
kų. transporto darbininkų ir an- 

gliakasių — streiko apie pava- j 
sarj, nenori siųsti savo kareivių j 
prieš bolševikus ir yra atšaukusi j 
savo duotus prisakus siųsti ka- 
reivius j okupuojamas vokiečių 
teritorijas, kur plebiscitai eina. 

Yra gera priežastis manyti, 
kad yra mėginamrf sužinoti, ar 

Vokietija nepanorės pasiųsti savo 

kariuomenės įprie sovietų karei- 

vijas. 
Sakoma, kad Vokietija atsa- 

kiusi, x jog ji galėtų tą padaryti 
prie tam tikrų išlygų. Šitos, išly- 
gos apsiima peržiūrėjimą ir net 

visišką panaikinimą didelės da;* 
lies versailines 'sutarties, visų 
labiausiai gi tą jos dalį kur rei- 

kalaujama i5davimo vokiečių tal- 

^kininkams teisti. 
Viepok Anglijoj ir ypatingi 

Francijoj yra tokb nepasitikėji- 
mas Vokietija ir fcairuė jor, kąd 
maža proga gali būti vokiečių 
veikimui prieš bolševikus. 

JAPONAI BOIKOTUOJA 
AMERIKOS TAVORUS 

JOKOHAMOJE. 

Jolcoharr.a. vasario 8 d. — Ke- 
lias savaites didelė kliūtis vystė- 
si jokohamoiį prieplaukoje 
tarp japonų laivų kompanijų ir 

Suv. Valstijų važminių laivų, 
kurie vis dažniau ir dažniau pra- 
'ėjo lankytis uostau. 

Pereitą savaitę tapo apskelb- 
tas muitinis boikotas admirolo 
linijos laivams. Yažmalaiviai 
skiri;- .11 i šitiems laivams buvo 
tolydžio nuveikami iki pusei pri- 
krovus ir išblaškomi po prieplau- 
ką dėlto, kad biznis buvo duo- 
dama susitvėrusiai amerikiečių 
važi..08 kompanijai. 

Vakar mušeikos užpuolė japo- 
ną amerikiečių kompanijos for- 

maną jo nomuose ir užmušė jį. 
Vyriausia konaulis Scidmore pa- 
reikalavo iš japonų valdžios ap- 
saugo0. o ambasadorius Męrris 
ržada perduoii dalyką užsienio j 
raštinei Tokioj ir Wasftingto- Į 
tonui. 

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 
TALKININKU PA- 

I SIUNTINIUS SIBIRE. j 
Kopenhaga, vasario 7 d. — Čia 1 

esantis bolševiku atstovas Litvi- 
nov sako, kad jis apturėjęs tele- 

'gramą nuo sovietinio karės "n! 
nisterio Trockio, kurioj sakoma, 
kad bolševikai Sibire suėmė angr 
lų, Francu?, ų ir italų misijas, lini- 
niai esą gražiai už'aikomi. 

Apie kokias misijas toje tele- 

įgramoje sakoma, nežinia. Lon-j 
dono telegramoje datuotoje saus. J 

d. minima apie pribuvimą 
Charbir.an Manžurijoje anglų, 
franerrų ir japonu misijų. Čitos 

(Sibire) telegrama iš sausio i<) d. 

praneša apie bolševikų paėmimą 
•Amerikos inžinierių ir Raudono- 

jo Kryžiaus veikėjų būrio, o Lon 

dono laikraščio J>aily Mail tele-I 

grama datuota saus. 30 d. Cluir- 
bine pranešė aipie pamėmimą 
aštuonių amerikiečių ir dviejų 
iraneuzų aficierių vakarinėj Ir- 
kutsko pusėj. 

AMERIKIEČIAI PASIPRIE 
Šif.D JAPONAMS 

Londonas, vasario 7 d. — Te- 

legramoje iš Vladivostoko laik- 
raščiui Daily Mail pranešama, 
kad Ame.'kos jūreiviai Vladivos 
toke pasipriešino japonų karei- 

! viafns,, damk/iusiems nedaleisti 
revoliu jos kareiviams suimti ru 

sų generalgubernatorių, gen. Ro- 

zanovą, miestą paėmus revoliu- 
cionieriams. 

Telegrama datuota pereito ne-j 
jdėldienio data sako, kad gen. 1 

Romanovas galų gj*ic pabėgo ir1 

prisiglaudė japonų skraiduolyje 
stovinčiame uoste. 

Organizuojasi 
viduiii klesa. 

! i 
New York, vasario 7 d. —( 

uVugšėiansio teismo teisėjas K ei-' j 
l>y pasirašė -po paliudijimu inkor, 
poruojančiu Xe\v Yorko valstijos į 
vidutinės kiešos uniją : tai yra ! 
pirmutini" šitos rušies unija ši- 

toj valstijoj ir gal visose Suv. 
Valstijose. 

Direktoriais pasirašė du advo- 
katai. du šilkų pikliai ir vienas 
mašinistas. \ ienas š i 111 direkto- 
rių, adv. \Yolr apie šitą tveria-j 
mą ,uniją taip .pasakė: 

•Kiekvienas, kuris skaito save j 
priklausančiu ,prie vidurinės ki<-- [ 
sos, gali patapti šito.s unijos na-j 
riti. *t j^jSj 

Šita žmonių klesa yra galin- 
giausia visose T-alstijosc. Josios 
didžiulė pajiegą neišvystyta, ar 

mieganti ir Jai trūksta sutarti- 
tės organizuotos spėkos, Ji dabar 
prispausta ir ji išnyks, jei negaus 
kokio nors pastiprinimo organi- 
zacijos formoje. 

DARO SAU TURTUS ŽU- 
DYDAMI ŽMONES. SAKO 

PAISH. 

Pniladelphia, I'n vasario 7 <1. 
Angį i, s finansininkas Sir (ieor- 
ge Paish, kal'hc.Uimas čia šį va- 

karą, pasakė. kad Europos tau- 

tos reikaulruija apie $20,000,000 
000. Finansų prote.sonus Pcnnsyl 
vafli jos universiteto D r. iŠ. E. 
Mead paklausė jo, ar Europos 
tautoms ne laikas pačioms pa- 
sigelbėti, o ne jieškoti pageltoos 
Suv. V alstijose. S:.r C,eorge i tą 
jam atsako: 

"Pasižiūrėkime, kokis eikvoji- 
mas. Jus. žmonės, niekuomet 
tiek ne< maitodavote, Mek dabar 
su vartojate. Jus kalbate apie pra 
įgyvenimo brangumą. Ar tai mes 

tam kalti? Jus darote sau turtus 
iš pasaulio vargų. Jus darote sau 

turtus gala'bindami pasaulio žmo- 
nes. Pragyvenimo brangumo ne- 

turėtu buti. Nėra tam priežasties. 

S. V. PACTA ATMETA 
KAIRIŲJŲ LAIKRAŠČIUS 

JI 
Chicago, Iii., vakario 8 d. — 

Federaliai oficialai vakar nžrciš- 

kė, kad aštuoni kairiųjų laikraš- 
čiai yra nepriimami persiuntimui i 
krasa ir keli kiti visai sustabdyti 
•būgiu paskutinių dviejų mėnesių. 
Tarp ju yra Chicayos Socialist už 
saus. d.: Comnuinist už lapkr. i 

22 d. jr gritod. 20. 17 1919 m.: I 
Sočiai Demakratin, už birž, 27 
d.. nji9 m.; Spravedlnos't už 
geg. 9 d., 1919 m. ir Žarija už 
saus. 5 d., 1920 m. Iš revoliuci- 
nių dainų pačta nepriima persiun 
ui iii "The Adverserv T'role- 

-v- 1 

taire. rusų revoliucionierių šer- 

meninis maršas ir "\Ve have fed 
you all a Thousand Vears." 

LENKUOS ŽYDAI SUJU- 1 

DĘ DEL NEDĖLDIENIO 
ĮSTATYMO. 

Varšava. vasario 3 d., per Pary- 
žių vasario 7 d. — Lenkijos žy- 
dai labai sujudę del naujo Įsta- 
tymo priverčiančio nedėldienj 
švęsti, kuris ineis galėn ateinan- 1 
čia savaitę. Vietoj žydų vadai 1 

mano. kayl tai 'bu? mirtinas cko- 1 
nominis smūgis žydams ir kad 1 

žydų pramonės susinaikins. Kiti 1 
mažiaus nusimena kas del žydų 1 

ekonominės pusės, bet tiki. kad 1 

žydų tikybinis gyvenimas T.cn- k 

kijoje žus. i 

JONAS ValICKIS. 
Telšių gimnazijos Direktorius (Žemai- 

tijoje). 
(Žiur. jo laišką ant 2-ro pusi). 

Pirklyiimss sutar- 
tys baigiama 
daryti. 
Paryžius, vasario 7 (i. — L011- 

deniniai rusu kooperatyvės uni- 
jos atstovai išvažiavo Maskvon 
ištirti galimybes (pradėjimui 
pirklvibinių Rusijos 'santikių su 

talkininkais, kurie nesenai tapo 
'įsiūlyti talkininku. Kooperatyvas 

unijos apturėję talkininkų val- 
džių pripažinimą, pasiųs savo at- 
stovus Parvžitan. 

CHINA1 NESISKUBINA 
ATSAKYTI JAPONAMS 

ŠANTUNGO KLAUSIME. 

Pekinas, vasario i d. (Pavė- 
luota). — Chinai nesiskubina at-i 

sakyti japonų pasiulinimą pra-1 
:lėti tartis kas del grąžinimo Šan 
tiuvgo pussaiio Chinams, teisiu-1 
:lamiesi tuomi, kad jiems reikia j 
pasitarti su provincinėmis vai- ( 
Ižiomjs, pirklinink^is ir kitais, Į 
airie -isai priešinai šitoms tarv- į 
joms. 

Priešininkai. tarp kurių yra 
laug moksleivių, sako, kad Chi- 
įų apskelbimas karės Vokietijai 
>anaikino vokiečių savinimąsi 
santiingo ir su 'jneonais nėra ko 
.artis, nes žemė yra paimta iš 
rokiečiu. 

3,000 NUOŠIMČIU PELNO. 

Londonas, v.sario 7 d. — Pir- 
olv'binis komitetas paskel'bė pra- 
įešimą paremiantį vilnaverpių] 
caltįnimą perdidelin pelno ėmi-' 
nu. Pranešime yra priparodoma. I 
;ad verpėjų pelnas yra didesnis < 

let negu buvo sakoma, nes sic- ; 
:ia nuo 1.000 ik: 3,#qo nuošim- 
:ių (Jaugiau n«Įju valdžia buvo 1 

negaliojusi juos imti. 

ESTAI RAMIAI DŽIAU- 
GIASI TAIKA. 

Revelis, vasario 5 d., per Pa- 
ryžių vas, 7 d. — Estai šiandien 
pirmu kartu po 1914 m. rainiai 
džiaugiasi taika. 

\ei šaudomų ugnių, nei para- 
dų. nei demonstracijų gatvėse 
nėra. Sankrovos ir kantoros Dor- 
pate H" visoj šalyj užimtos savais 
reikalais. Tiktai didesnėse gatve- 
se estai parodo, kad jiems geres- 
ni laikai atėjo. 

Vienok kariuomenė Ims demo- 

bilizuojama pamažu, nes estai 
vis dar jaučiasi, jog" jų saugumas 
nėra dar visiškai užtikrintas. At- 
silyginimas estų su rusais gal tę- 
sis tris savaites. 

Priešingai laukimams galuti- 
noj sutarties formoj neri. straips- 
nio prieš •bolševinę propapandą 
iš Rusijos. 

Kstonijai labai norėtųsi prisi- 
dėti prie tautų lygos, bet koi- 
kas jos nekviečia. Ji aiškina ta 

susisiekimo blogumą, ar neapsi- 
žiūrėjimu. 

UŽ 45 MILIJONUS DAIK- 
TU PAVOGTA PERNAI 
3EVEŽANT GLEŽKELIU 

New York, vasario 7 d. — 

Kaiip parodo įSuv. Valst. ge.lžke- 
Iiii statistika, tai 1919 metais iš- 
vogta prekių apie už $45,000,000 
jas 'bevežant Suv. Valstijų gelž- 
Iceliais. 

BOLŠEVIKAI ĮSIVERŽĖ 
SACHALINAN? 

Tokio, vasario 8 d. — Yra 

pranešama, kad bolševikinis su- 

kilimas ant Sachalino salos at- 

kirto ^00 japonų kalnakasių ir 

jijomasi, kad jų nuspjautų. (Pa- 
jai P6rtšii\e>utho sutartį, pa*iary- 

po rusų Karei su japonais vie- 
la Sachalino dalis bi.w« paverta 
japonams, kita, rusams). 

Kitas Metu sukaktuves žada apvaikš- 
čioti Viln'uje, 

(Lietuvos aTsta. pranešimą) 
GENEROLAS ŽUKAUS- 
KAS PASKIRTAS VY- 
RIAUSIU VADU IR 

KRAŠTO APSAUGOS MI- 

NISTERIU. VALSTYBĖS 
TARYBON PRIIMTI AT- 

STOVAI IŠ MAŽOSIOS 
LIEUVOS, 
LIETUVOS KARININKAI 
PASIŽADA KITŲ METŲ 
SUKAKTUVES NUO LAI- 

KO SUSIORGANIZAVIMO 
APVAIKŠČIOTI VILNIU- 

! JE." 
j Lietuvos Atstovybė gavusi yra 
neoficialiai iš Kauno niuo Jul. 
Bielskio, pro Berliną iš 31 d. 

'.sausio šitokią kablegramą: 
"I.(Mikli ICiinii<ii:i ntvvL- 'ln f- 

i ir •Mei^isįeJęinijĮ, G ; 

j Krašto Apsaugo.s Ministerio. At- 
stoai iš Mažosios Prūsų Lietu- 
vos yra priimti Valstybės Tary- 
don. Sausio šeštą dieną Kaunas 
yra apvaikščiojęs pirmas metines 
sukaktuves nuo Lietuvos ka- 
riuomenės suorganizavimo. To- 
se iškilmėse dalyvavo Anglijos ir 
Amerikos misijų atstovai, vyriau 
šias vadas ir štabas, taipgi kari- 
ninkai nuo fronto. Kiekvienai 
karininkas tvirtai pasižadėjo švęs 
ti kitų metų sukaktuves \ ilniuje. 
Didžiausia užuojauta (ovacijos) 
ir pritarimas buvo reiškiami) 

į Žukauskas-įvi : 
i imti vietą yyi 

'US-C 

J «iojo \ ado ir 

Amerikos lietuviar:«s. Lenkai spė 
Į ja. kad gali buti užpuolimu ir til- 

dei koncentruoja savo kariuome- 

Įny. Mušu kareiviai degte dega. 
kad pradėjus daro.-.. IMianas de- >- 

lei markių pardavinėjimo yra v y 
riatisybės patvirlmtasr." 

Iš prie/asties metinių sukak- 

tuvių nuo laiko Lietuvos kariuo- 
menes organizavimo pradžioms, 
Lietuvos Misija yra pasiuntusi 
Kaunan Ministeriui Pirmininkui 
tokią telegramą: 

į "Iš priežasties metinių sukak- 
tuvių Lietuvos armijos susiorga- 
nizavimo. Lietuvon Misija siun- 
čia savo Kariuomenei nuo Ame- 
rikos lietuvių linkėjimų greičiau- 
sia išvaduoti iš lenkų okupacijos 
užimtą Lietuvos teritoriją su 

sj)stine Vilniumi, kaip ji yra iš- 

£ ,.»savusi jau savo tėvynę nuo 

, Vikų ir plėšikų vokiečių. \ i- 
Metinių l^rTfki 

[Misijai huti. čion gyvenantieji 
Lietuvos piliečiai be skirtumo 
partijų ir tautos, stato du pama- 
tiniu reikalavimu -— būtent, su- 

šaukti ''teigiamasis Seimą- ir 
paliuosuoti Vilnius. Ypatingai 
paliuosavimo lenku okupuotos da 
lies reikal.ifija Lietuvos piliečiai, 
kurie paeina iš vietų, kurios len- 
kų yra okupuotos. Visi noriai de- 
dasi įprie Lietuvos laisvės pasko- 
»*■*, — šimtai sinūosi ■stoti lai 
svanoriais i Lietuvos kariuome- 
nę. kad savo šali paliuosavus nuo 

paskutinio priešo. 
V'leišis-Žadeikis-Žilius. 

CHINAI ŽADA SMARKIAI 
Į BOIKOTUOTI JAPONU ! 

PREKES 

Šanghai, vasario 7 d. — Tuo-1 

jaus i[kj Chinų naujų metu vas.- 

} 20 d. Chinuose rengiamasi iš- 

fiplėsti dabar vedamą boikotą ja- 
fponų prekėms. 

f 
... i 

Paskutinis japonu valdžios pa- 
siu'Iinimas pradėti tarybas Šan- 

jtuivgo klausime parodo japonų 
'susirūpinimą kasdieniniais nuos-j 
! toliais, kurie siekią daugiau kaip j 
'po $3.000.000 Į dieną. Pasiulini-j 
'mas tartis taipgi parodo, kad chi I 
^įai turi progą laimėti savo rei-į 
|kalavimus: moksleiviai ir patrio- 
tinės organizacijos dabar gundo 

jžmones laikytis savo užsispyri-' 
1110 ir nuvalyti Chiniją 11.10 ja- 
poniniu prekių. ! 

Ligsiol buvo bijotasi. kad chi- 

nų pirkliams verčianties daugiau i 

siai japonu prekėmis, visuotinas v 
• 

(•boikotas gali sukriti paniką, bet 
d ai) a r didžiuma japonų prekių 1 

jau išparduota ir jų vietą užėmė Į 
franeuzų, Amerikos ir anglu pre- 
kės. 

Paskutinės sktailinės parodo, 
kad amerikiečiams priklausantie- j' 
ji laivai aplankiant!eji paskutinė- i 
mis savaitėmis šanigbajaus uos- 

tau. padaro 43 nuoš. ir anglų lai- J: 
vus padarančius 32 nuoš. nustu- ' 

mia į antra vieta. i 

PROTESTAS PRIEŠ ŽO-'j1 
DŽIO LAISVĖS VARŽYMĄ j 

Chicago. 111., vasario 9 d. —j 
Vakar didžiulėj kolizejaus sve-Į 
tainėj buvo protesto susirinki-i 
mas prieš žodšio laisvės var^i-1 
mą Amerikoje, Susirinkime da-'i 
lydavo apie dešimts tūkstančių' 
žmonių. Kalbėtojais buvo žymus 

Xe\v Yorko kalbėtojas, Įžymaus 
lankininko žentas, rabinas J. 
Mainės, po jo Marylando sena- 

torius J. I. France, Scott Nca- 
ritig. Sidney llillmau. Dunoan 
McDonald ir k Penkios dešimts 
slaptosios policijos agentu dabo- 

jo Įstatymus. Aukų surinkta ke- 
li tūkstančiai dolerių. 

DIDELIS GAISRAS 
SKERDYKLOSE. 

Chicago, 1H.. vasario d. — 

Vakar naktį kilo gaisras trijų 
.iiigštų apartatneotiniame name 

pn. 4431 S. Halsted St. Pradž- 
ius degti laiptams poni Liedor- 
nan išlipo per langą, pasikaiti- 
no rankomis už lango ir puolė 
>er dvyliką pėdų ant balkono 

žemiau,tuomi išsigelbėdama. Oau 
;umą žmonių gaisrininku m-šte 
išnešė. 

Tame name gyveno u scimy 
įų. 

NORVEGIJOS SUTARTIS 
5U ŠPITZBERGENU BUS 
PATVIRTINA ŠIANDIEN. 

Paryžius vasario 7 d. Su- 
artis patvarkanti \'orvcgiio> 
iantikius 1 Špitzbergcnu bus 
>asirašyta šiandien franeuzų už- 
de nio raštinės laikrodiniame r.ui 
ie. 

Aukščiausioji taryba lapkr. ji 

1. priėmė tekstą sutarties. <ntci- 
ciančios Norvegijai viršininkys- 
V ant Špit/.bergeno salyno. 

Oro e Chica§°ie ir 
VlflS" Apielinkeje. — 

Apsiniaukęs, šiandien ir utar- 
linkc; šiandien gal lis. 

Saulėtekis, 6:53 vai. ryto: 
SauTČMflis, 5:16 vai. vaka. 
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I PRASIDĖJO LIETUVOS L. PASKOLOS 
LENKTYNĖS. 

I Amerikos lietuviai gerai atsimina, kaip lenktyniavo atskiri šio krašto miestai ir distriktai laike Suv. Valst. penkių pa- skolų vajų. Tokis lenktyniavimas turėjo pageidaujamas pasekmes. Miestai ir dis- triktai stengėsi netik pasiekti "kvotą", bet ir kiek galint daugiau ją perviršyti. At- 
sižymiejusiems tose lenkynėse dirstriktams bv.vo suteiktos tam tikros dovanos. 

Jau nuo tulo laiko tarpe Amerikos lietuvių tapo pradėtas Lietuvos Laisvės 
Paskolos vajus. — Subruzdo-susiubavo 
visi šiame krašte gyvenantįs lietuviai. Vi- 
sose žymesnėse lietuvių kolonijose susitvė- 
rė Bonų pardavinėjimo komitetai arba tam 

^tikros pardavinėjimo stotis. Kiekvienoje iš tokių kolonijų tapo paskirta visa eilė 
Bonų pardavinėtoiu. ^ Kartu su paskelbimu Lietuvos Laisvės 
Paskolos vajaus prasidėjo lenktynės tarpe atskirų kolonijų. — Lietuvos Misijos biu-i 
ras praneša, kad Waterburio lietuviai su- 
mušę Bonų pirkime rekordą. Vasario 1 d.; waterburie*iai surengę Lietuvos Misi jai i 
kokį priėmimą, koJčį#vargiai kas yra matęs. Kadangi Waterburyje nėra tirkai didelės 
sales, tai prakalbos atsibuvusios trijose sa- 
lėse vienu laiku.T I tas saląs susirinkę vi- 
si vietos ir apielinkes lietuviai. Lietuvos 
Misijos nariai atsilankę visur pasidalinda- 
mi. 

It- nebereikalo. — Viena diena grynais 
pinigais surinkta L. Paskolos 42,000 doia-; rių. Tuomi waterburiečiai sumušę rekor- 
dą. Negana to, — jie tvirtai pasižadėję' paskolinti savo Tėvynei nemažiau 100,- 
000 dolarių. Keletas draugijų paskolina; 
po 2,500 dolarių, kitos — mažiau. į 

Valio waterburiečiai! 
Jųs suprantate momento svarbą, jus 

esate ištikimais Tėvynės vaikais, — jųsį padarėte visiems pavyzdį... Garbė jums!1 
Antrą vietą Bonų išpirkime užimąs | 

Newark, N. J., o trečią — Boston, Mass. i 
Dabar visų akįs esą nukreiptos į Clevelan-, 
dą, Detroitą, Chicagą. 

Žinoma, lenktynės kasdien darysis visi 
smarkesnėmis ir intensiviskesnėmis. j 
Kaip ten nebūtų, tečiaus didžiausios lie- 
tuvių kolonijos privalėtų atsižymėti ir pa- 
rodyti savo galybę. 

Kartu su atskirų kolonijų lenktynė- 

mis turi lenktyniuoti Bonų pardavinėtojai, 
—kaip atskirose kolonijose, taip ir atski-j 
ruose distrik^uose ir, abelnai, visose Suvie-| 
nytose Valstijose. Kiekvienam laimėju- 
siam lenktynes atskiroje kolonijoje turės 
buti nuteiktas skirtingas garbės ženklas. 
Sumušusis rekordą pardavinėjime Bonų 
visame distrikte turėtų buti apdovanotas 
ypatingu ženklu ir paliudijimu su Lietuves j 
Misijos narių parašais. Tas, kuris parduos. 
daugiausiai Bonų visoje Amerikoje, turėtų i 
gauti didžiausią padekos-pagarbos palių-1 
dijiipą su paties Lietuvos Prezidento, Pre-l 
mjero ir V. Tarybos Pirmininko parašais, i 

Kiekvienam, juk, iš Bonų pardavinėto- jų bus malonu ir brangu atsižymėti ir kar- 
tu daugiau patarnauti Tėvynei. 

Taigi, visos Ameiikos lietuvių kolo- , 

nijos ir atskiri L. L. P. Bonų pardavinėto- 
jai, visa energija ir pasišventimu stokite 
Į lektyniuotojų eiles! — Moterįs ir mergi- 
nės, dabar jums yra proga atsižymėti ir 
parodyti sa\o galybę ir prakilnumu!... 

turkai pasitiki savo jiegoms. 
Talkininkai buvo pasiryžę galutinai 

prašalinti turkus iš Europos, kartu atimant 
nuo jų Turkijos sostinę Konstantinopoli. 
Jau ''pasaulio tvarkytojai'' ir naują sostinę, 
(net dvi) buvo nuskyrę. Tečiaus turkai, kai 
po tauta, išreiškė griebtą Savo pasiryžimą,! 
kad jie visomis pajiegomis gins savo tei- 
ses ir nedaleis priešams užgrooti turkų ap- 
gyventų teritorijų ir uždėti ant jų "demo- 
kratinį jungą". 

Trejybės (Anglija, Francuzija, Itali- 
ja) "galiūnai" lygir užsimąstė, pastebėję 
tokį griežtą turkų pasistatymą. — Paplito 
kalbos-išvedžiojimai apie neutralizaciją! 
Konstantinopolio ir dar vieno-kito porto, 
apie "mandatus", apie "prižiūrėjimą" ir 
t.t. ir t.t. Galop, Turkijos "transformaci- 
jos" klausimas nuslugo. 

į ; Tečiaus turkų brūzdėjiftias ir orga- 
kizavimasi neikiek nenuslugo, bet priešin- 
gai sutvirtėjo. — Turkų tauta galutinai 
persitikrino, kad tie "liuosybėš" skelbė- 
jai yra pasiryžę suvaržyti juos kuotamp- 
riausiai, o pačią Turkiją—apkarpyti, su- 

skaldyti. Ant jų žemių,Myg plėšias vilkai, 
užpuoli anglai, francuzai, graikai ir, pa- 
galiaus, italai. — Tokiame atvejyje tur- 
kams liko tik vienas veikimo būdas: aš- 
triausia kova prieš visus jų krašto ir tau- 
tos priešus.— ^ 

Kiek laiko tam atgal buvo pranešta, 
kad jaunaturkiai kitų taikos išlygų nepri- 
ims, kaip tiktai sulyg prez. YVilsono 14 
punktų. Priešingame karte — jie paskel- 
bia talkininkams naują karę. Kartu su 
tuom buvo paskelbta, kad Erzerumo sri- 
tyje esanti sutvarkyta didele turkų kariuo- 
mene — apie 250-350,000 kareivių. 

Žinoma, turkai mato, kad didžiausias 
jų priešas — Anglija, kuriai vadovaujant 
dar 1916-17 m.m. buvo "suplanuota" pa- 
dalinti Maž. Aziją. Taigi turkai ir yra 
pasiryžę atsikreipti prie Angliją. Turkai 
gerai žiną, kad juos parems persai, afga- 
nai ir, pagaliaus, indai. 

Vasario 4 d. iš Londono pranešta, kad ! 

gauta iš Konstantinopolio žinia skelbia, jog 
jaunaturkių "i'audonoji" armija yra pasiry- 
žusi greitoje ateityje pasiekti Konstantino- 
polį ir prašalinti išten visus priešus. Tur-; 
kų "bolševikai" skelbia, kad jie pradėsią] pavasarį "šventą karę" prieš Angliją. —į Ir turkai pasiliki laimėti, nes jie kovosią i 

už jiems priklausančias teises ir liuosybę. I 

i Pastabos-1 į išvados, f 
Federalio Darbo Skyriaus 

Vaikų Biuro išleistasis pra- 
nešimas parodo, kad vaikų 
samdymas karės laiku bai- 
siai padidėjo. Birželio mė- 
nesyje 1918 m. Augščiau-j siam Teismui atmetus fecle- j 
ralį vakų darbo įstatymą, 
pasiremiant jo priešingumui 
konstitucijai, tuo jaus tapo 
v€l įvestos ilgesnės darbo 
valandos vaikams tose vals- 
tijose, kur jis buvo pripa- 
žintas; reikalavimas gi vai-! 
kų darbo, algoms delei ka-, 
rės sąlygų begalo pakilus, j net valstijų įstatymai buvo 
laužomi. Vienoje valstijo- 
je iš 53 dirbtuvių 47 nepai-] 
sė įstatymo ir samdė vai- 
kus, jaunesnius kaip 12 metų 
amžiaus; kitoj, kur mažiau- 
sia amžius samdymui vaikų 
buvo 14 metų, 1918 m. va- 

sarą blekininėse, dirbo 721 
vaikas jaunesnis, kaip 14 
nietų, tarp jų buvo 50, ku- 
rie neturėjo nei 10 metų. j 

Šitas bloguma ^"vo šiek; 
tiek atitaisytas po Augščiau 
sio Teismo nusprendimo,' 
kada Kaiės Komitetas dar- 
bui nustatyti privertė lai- 
kytis taisyklių, nustatytų 
federalio įstatymo vaikams j karės kontraktuose. iVenok{ [styrimas laivų statymo t'ab-' 
rikų Atlantiko pakraštyje, 
prie Meksikos užlajos ir Dii 
džiųjų Ežerų, padarytas žie- j 
rną ir pavasarį 1919 m., pa- 
dedant Gieito Reikalo Lai- 
vyno korporacijai, parodė 
kad daugybė svarbių įstai- 
gų peržengia aisti jos ir fe-j 
deraiės valdžios įstatymus.' 
Nemokytumas tarpe Ameri! 
koje gimusių vaikų taipgi 
baisiai didelis. Penkiose 
valstijose, kurias Vaikų Biu 
ras ištyrė, 29,696 vaikai 
tarp 14 ir 16 metų amžiaus, 
turėjo paliudijimus. Iš šito} 
skaitliaus daugiau kaip ket- 
virta dalis negalėjo suskai- 
tomai parašyti savo pavar- 
des; beveik 10 nuoš. nelan- 
kė daugiau kaip pirmą sky- 
rių ; daugiau kaip pusė buvo i 

ketvirtame ir žemesniame 
skyriuje, apleisdami moky- 
klą; tik apie b nuoš. buvo 
pasiekę aštuntą skyrių ir; 
tik 1 nuoš. ėjo iki augštes-' 
nes mokyklos. Iš 19,696, 
vaikų ilk 24 buvo gimę sve. 

tur. i 

Telšių Gimnazijos Direk- 
toriaus Laiškas. 

(Laiškas, rašytas Telšių 
gimnazijos Direktoriaus, Jo- 
no Valickio, savo pusbro- 
liui Al. Petreikiui, Roseland, 
1)1.). 

Telšiai. 19'' 12 19. 
Brangus brolau Aleksan- 

drai ! 

Dabar išeina iš Latvijos 
vokiečių plėšikų kariuomenė 
į Vokietiją, kuri plėšė 5 me- 
tus Latvių ir Lietuvių kraš- 
tą. Jie (dalis jos) ėjo ir 
tebeeina per Telšius jau nuo 
1 d. gnJo mėn; rytoj iš- 
eis paskutinieji būriai. Dau- 
gelis ūkininkų ir dvarų liko 
jų visiškai nuplėšti. Dau- 
giausiai jie atima arklius, 
kurių musų ir Latvių krašte 
mažai beliko nuo didžiojo 
karo pabaigos, ir grudus; 
šiap-gi paprastai šaudo kiau 
les, ima veltui pašarą ir di- 
deliai retai, kad užmokėtų 
nors biškį už padarytus nuo- 
stoliu.,. Koalicija (enteri- 
te) mažai arba visiškai ne- 

užtaria už Lietuvą ir Latvi- 
ją ir turbut šie kraštai, ku-j 
rie liko vokiečių visiškai nu-Į 
plėšti, negaus jokio atlydi-į nimo už padarytus jiems vo 

kiečių baisius nuostolius. 
Pas Valiunę Smiltiniuose 
yra pastatyti trįs lietuvių ka 
reiviai, nes ten liko padėta 
nekuri nauda Telšių lietuvių; 
komendantūros, Taigi, jei-j 
gu vokiečiai pamėgintų atė-i 
ję ten plėšti,Hai be kraujo! 
praliejimo nieko nepaimtų. 
Gečiuose mano brolis Adol-I 
fas turi vokiečių karišką sau! 
tavą, tai jeigu vokiečiai ką' 
nors pamėgintų plėšti, tai. 
taip-pat susigaudytų, nes vo- 

kiečių štabas leidžia sulyg 
sutarties su Telšių lietuvių, 
komendantūra plėšikus nai- 
kinti. Bet tai ant popieriaus. 

Patys vokiečių aficieriai 
dalyvauja plėšimuose ir nie- 
kas iš jų nebūna sušaudy- 
tas, nors kartais nekuriuos 
kareivius plėšikus jie sušau- 
do. Abelnai, visa vokiečių: 
kariuomenė, buvusi pasku- 
niji sykį Latvijoje ir Lietu- 
voje. tai plėšikų bandos. Jie 
norėjo prijungti Latviją ir 
Lietuvą prie Rusijos, o pa- 
tiems, t. y. Vokietijai, susi-; 
jungti su Rusija. Bet tai: 
nepavyko ir jie dabar kraus1 
tosi namo plėsdami ir vog-j 
darni pakeliais. 

Kol-kas tavo gyvenimo ir 
mano motinos gyvenimo ne- 

girdėti, kad butų apiplėšę, 
nes butų tada atbėgę į Tel- 
šius skųsties lietuvių ir vo- 

kiečių komendantams. Va- 
karą 12 d. gruodžio parei- 
na į Telšius 2 tukstančiu lie- 
tuvių kariuomenės. Mano-! 
ma, ją iškilmingai sutikti. 

Gaila, kad Amerikos lietu 
viai neorganizuoja kariuo- 
menės Lietuvą apginti nuo 

vokiečių, lenkų ir rusų-bol- 
ševikų. Mes gi žūstame ne- 

lygioje kavoje su daug stip- 
resniais priešais. Vilniaus, 
gub. su musų sostine Vil- 
niumi turi apžioję lenkai, 
taip-pat ir Gardino gub. ir 
nori paimti visą Lietuvą. O 
Amerikos lietuviai, būdami 
nenuvargę nuo karo, turėda 
mi pinigų ir sveikatos, galė- 
tų lengvai suorganizuoti ge- 
rai apginkluotos kariuome- 
nės 50 tūkstančių, o toks 
skaitlius butų dabartiniai 
Lietuvai begalo išganingas. , 

Jeigu Amerikos valdžia 
neleidžia steigti kariuome- 
nės, tai reikia padaryti mil- 
žinišką susivažiavimą Va- 
šingtone, bent 10 tūkstančių 
lietuvių, kad tokiu budu pri 
minus p. Vilsonui jo žodžius 
apie mažųjų ir nuskriaustų- 
tautų apsisprendimą. O da-| 
bar S. V. valdžia drauge 
entente šelpia lenkus, ku- 
rie visokiais budais nori lie- 
tuvių tautą pavergti. 

Jeigu Amerikos lietuviai 
neiškovos iš S. A. V. val- 
džios užtarimą už Lietuvą ir 
leidimo lėšomis Amerikos 
valdžios grąžinti i Lietuvą 
lietuvių kariuomenę, tai mus 

arba nusmaugs lenkai, arba 
mes negalėsime išgyventi 
kaipo liuosa tauta ant ploto 
vienos Kauno gub. ir pusės 
Suvalkų. Juk 'vienų minis- į 
terių ir pasiuntinių užrube- 
žin negalima padoriai užlai- i 

Įvyti, nekalbant apie kariuo-j 
menę, mokyklas ir valdinin- 
kus. Ant 4 Lietuvos guber- 
nijų—Kauno, Suvalkų, Vil- 
niaus ir Gardino vokiečiai1 
vieni padarė nuostolių dau-, 
giaus, kaip ant 9 milijardų 
rublių, pagal rusų valiutą 
prieš karą. 

Amerikos lietuviams rei- 
kėtų pasirūpinti surinkti, 
pirrp. negu grįžti į Lietuvą, 
didelius kapitalus Lietuvai 
ekonomiškai atstatyti. Visu- 
pirma reikia atgauti Lietu- 

vos teritorija lenku užimtą, 
nes be tos teritorijos Lietu- 
va yra begalo maža ir ne- 

gali būti nepriklausoma vals 
tybė, nors kad ir liktų po 
protektoratu Anglijos. Daug 
lietuvių liktų po Lenkijos 
jungu ir turėtų išnykti iš šio 
pasaulio. Be pagalbos Ame 
rikos lietuvių to atsiekti ne- 

galima bus. Taigi lietuviai • 

amerikiečiai privalo išanks- 
to žinoti savo patriotiškas 
priedermes. 

Musų visi dvarponiai tro- 
kšte trokšta lenkų valdžios 
Lietuvoje, nes jinai jiems 
suteiktų privilegijas Lietu- 
voje ir paliktų jiems dvarus, j 

arba juos išdalintų lenkų mu 

žil ams. 
I 

Musų krašte yra begalo 
mažai arklių ir pertai jie ne 

išpasakytai yra brangus. Bet 
ir už pinigus jų negalima 
gauti, nes cl-.ugumas jų li- 
ko vokiečių ir jų draugų-žy- 
dų į Vokietiją -išgabenta. 
Be arklių negalima vesti 
ūkis,' ir per tai daug laukų 
Lietuvoje liko neapsėta. 
Taip-pat ir musų kariuome- 
nei labai trūksta arklių, o 

jų gauti nėra iškur. Nemaža ^ 
arklių clabar vokiečiai, trauk 
damiesi iš Lietuvos, išsivedė 
Todėl, mano sumanymu, rei- 
kia Amerikos lietuviams su- 

pirkti Amerikoje mažiausiai 
50 tūkstančių arklių, tarpe 
kurių turėtų buti nemažai 
veislinių eržilų ir kumelių, 
nes geriausius arklius išplė- 
šė vokiečiai, lenkai Ir rusų 
bolševikai. Taip-pat reikė- 
tų supirkti kokius 15-20 tū- 
kstančių raguočių su nema- 

žu skaitliumi veislinių, nes 

ir raguočių (karvių) trūkti- 
nai yra Lietuvoje, bet ne- 

taip, -kaip arklių. Arkliai ir 
karvės turėtų buti atsakan- 
tis Lietuvos klimatui ir ūkio 
darbams. Žydus, už jų bai- 
sų išnaudojimą Lietuvos su 

pagalba vokiečiu kariuome- 
nės, reikėtų išvyti iš Lietu- 
vos, kad tų parazitų ir mū- 

sų tautos priešų nebūtų Lie- 
tuvoje. Jie yra prisisiurbę 
pinigų laike karo, reikėtų \ 
kaip-nors tuos pinigus jiems ^ 

pamažinti. 
Kadangi greitu laiku ne- 

galėsi į Lietuvą sugrįžti, nes 

"geradaris" lietuvių tautos 
politiškas spekuliante 3 p. 
Vilsonas neleidžia lietu t 

viams grįžti Į Lietuvą, o len- 
kams kaip, ir kiek nori, tai 
per tą laiką galėtume pasi- 
kalbėti su grįžtančiais lietu- 
viais apis supirkimą nors 

del savo ateinančių ūkių 
Lietuvoje nedideles partijas 

Mažųjų Tautų Klausime. 
buvusios Rusijos Imperijos Pa sienio Tautę Šelpimo Reikalais. 

i Buvusio Xc\v Vorko valstijos 
atstovo [>. \\ altcr'io M. Chajjd- 
lcr'iu kalba, pasakyta sausio 19 
d., 1920 m. Suv. Valstijų Atsto- 
vų lšuto Įmonių ir Budų Komite 
tui). 

Gerbiamas pirmininke ir ger- 
biamieji komiteto aaria'! Atei- 
nu pas jus nuo senai susitveru- 
siu norusų respublikų Lietuvos, 
Latvijos, Estonijoss Azerbaidža- 
no it (ifuzijos, reikale $150,000,- 
000 paskolos pajjelbai. kurios"pra 
šė sekretorius <ilars ir kuriai pri- 
tarė n. I loover. 

šiitam komitetui atklaijsinejant 
pereita ketvertą, gen. Rliss, kaip 
laikraščiai pratn-ša, yra pasakęs 
jo^; Lenkija šiandien yra "vie- 
nintelė siena nuo bolševikų". 
Viena8 laikraščių pranešė jį pa- 
sakius, kad Lenkija esanti "vie- 
nintelė tvora' ir ilclei pavartoji- 

mo bjto- liet ar ji pa;ak«^ icniu 

'tūlė siena,' ar "vieninteli tvora" 
i tai tas ncav&fhu; reikšme ta pati. 
i 'akla. a padaryta pasižymėjusio 
karininko abiejuose atsitikimuo- 
se yra pavartojime žodžio "vie- 
nintele; ir flelei pavartojimo aito 
žodžio aš norui pasiskusti ir pa- 
siguosti. 

Lietuvos, Latvijos, Kstonijos, 
Azerbaidžiano ir t»ruzijos res- 

publikos yra skirtingos- tautos ir 
atskiros nuo l'enkų ir Lenkijos 

į valsty.)-3s; ir kik\ iena j u buvo, 
galinga siena ir nepajudinama 
tvora nuo bolševizmo per dau- 
giau kai-p du ilgu metu. 

km9 ni. vasarą esu daug ke- 
lia* ęs po Pabaltijo* šalis van- 

dyj^vti.gelžkcli'.l ir automobiliu ir 
esu įkerai ištyręs ten esančias 

I ckatioininės, pramoninės, žem- 

kUrbystines, militarines ir poli- ^ 
t:iu>s sąlygas. Ta., ką aš į'ia-! 

•ei.iu ii įįirvu'au, pa.iarG į mane 

gilų Įspūdį. Aš išvažinėjau širs- 
tus myliu Lietuvos, Latvijos ir 

.bstunijoš ironijose. Mane nustii 

.jiuo jų apsigynimo sistema iš 
akstinuotos vielos, kuri man at- 

rodė daug 'geresne už tas, ką aš 
mačiau 1" ranetuijos mušlaukiuo- 
sc. J oa man atrodė neperlipamo- 
mis tvoromis, nepereinamomis 
sienomis 'sn daugybe tūkstančių 
narsiu lietuvių, latviu ir estų ka- 

reivių užpakalyje jų. 
Moilševikai patys -pasakys ge- 

nerolui Jiliss, kad narsus Pabal- 
tijos kareiviai su savo tvirtomis 
ir akstinuotos vieloa raizginiais 
per daugeli mėnesių buvo tokio- 
mis pat tvirtomis tvoromis ir 
sienomis nuo bolševizmo, kaip 
ir lenkai su Lenkija. 

Visai nesenai, Nc.v York 
1 imes laiknj." io korespondentas 

iš Ry'gos. p. \Valtcr Durany, pa- 
pasakojo apie latvių kariuome- 
ne kai:; v o apie didelę, tvorą nuobol 
ševizmo ir prašė talkininkų šulių 
ir,y.p:> tingai, Suv. Valstijų, pa- 
gelbCti latviams jų narsiame be- 

sipriešinime bolševikams. Estai 

r.r du metu palaikė tokias tvo- 

ras, tokia3 sienas prieš bolšcvi- 

j kas, kad LeniiiHa su Trockiu iš- 

įsižadėjo vilties užkariauti juos ir 
| pasiūlė jiems taiką. 

Kodėl gen. Bliss taip įssireiš- 
kė akvvaizdoje nepaa'bejojamos 
istorijos ir akyvaizdoje to,.k;i aš 

ipaf.j esu matęs, tai as nesupran- 
į tu. Aišku, kad jie neteisingai pa- 
sielgė su tomis mažomis šalimis, 
kurias aš atstovauju, ir aš šian- 
dien atėjau čia užprotestuoti 
prieš tai. Neteisybė yra tuomi 
didesnė, kad 'gen. Kliss yra įžy- 
mus asmuo ir laikraščiai jo žo- 

džius plačiai išgarsino. 
Mano atstovaujamos pabaltma- 

rinės kaukazinės respublikos ap- 
skelbė savo nopriklau8oinybę, per ; 

du metu narsiai kovojo įsteigi-J 
mui jos ir dabar prašo pas pa- 
sauiio tautas pripa^-inmo jos. J u 

kitva už laisvę yra gra .di ir tu- 

rėtu rasti užuojautą ir paramą 
pas visus žmones mylinčius lais- 

vę. Narsus vyrai ir bebar/.d/.iai 
vaikai — dažnai neturintieji nei 

15 metu amžiaus — neretai basi 

ir pusnuogiai, kaip aš mačiau, su 

šautuvais rankose sergėjo savo Į 
tėvynių rubežius, pasipriešinda- 
mi 'bolševikams ir atmušdami 

juos atgal ir besisteigdami pa- 
laikyti ranuimą., tvarką ir civili- 

zaciją pasaulyje. Šitie vyrai ir 
vaikai palieka kruvinus pėdsa- 
kus ant Lietuvos, Latvijos ir 

Estonijo3 sniegų, begindami sa- 

vo nepriklausomybę Ivgiai įaip, 
kaip Fondžės Klonio didvyriai 
Amerikoje ioo metu tani atgal 
ipaliko juos ibekovodami už savo' 

nepriklausomybę ir prašo pas 
'mus p'aglbos taip, kaip įves aruo 

mot prašėme jos pas Francuariją. 
,\r<;i mes nepagelbėsime jiems to- 

kiu jau budu, kaip Francuzija 
anuomet pagelbėjo, mums? Žmo- 

nijos bendra užuojauta ir lais- 
vės meilė, kuriomis plaka šir- 

dys laisvų žmonių visur, griežtai 
atsakys "Taip". 

P.p. Gla s ir Hoover prašė pa- 
skolos 50.000.000 maistinei pa- 

šelpai ir aš širdingai prisidedu 
prie jų šito prašymo. Jie prašė 
šitos paskolos žmoniškumo vardu 

ir vardu geros valdžios ant žc- 

mės. Jie nori išgelbėti nuo ba- 
do ir sušalimo mirties milijonus 
tokiu jau žmonių kaip ir mes pa- 
ts s ir podraug sunaikinti bolše- 
vizmą ir nedalcisti anarchijc' 
prakeiksmui plėtotis tarpe žmo- 
nių. Jų prašymas yra paremtas 
sveiku sprendimu ir gerais no- 

rais ir jis tuojairs turėtų atras- 
ti musų kongreso ir musų ša- 

lies pritarimą. 
Sunku yra išpasakoti badau- 

jančios. šalančios, kares Sunai- 
kintos Ivuropos baisenybes ir kan 
čias. Sunykę, sudžiūvę vyrai, 
moterys ir vaikai, tikri žmonių 
šešėliai apsikarstę skarmalais ir 

atkiši; sudžiuvusias rankas bepra-1 
šv lami susiinvlėiimo tai .r!ur- 

pūliais perimautieji, pasibaisėti- į 
nieji vaizdai, kuriuos keleivis su- 

tinka dau^el> j c H u ropos ir Azi- 

jds dalių. Rusijoje tarp Narvos 
ir Petrogrado aš mačiau tūkstan- 
čius pabėgusių nuo bolševikų 
Įnirtimo, bcsivclkančius vieškeliu 
br maisto ir prastai apsidengu- 
sius. Tai buvo vasaros laiku. 
Atėjusi žiema atgabeno baisų 
kcntcjimri ir telegrafinės žinios 

bėgiu (paskutinių kelių dienų pra- 
neša mums, kad tūkstančiai šitų 
nelaimingų sutvėrimų pražuvo 
nuo speigų užėjusių Estonijoje ir 
kad šimtai kitdykių attrasta suša- 
lusiais prie savo motinų krūti- 
nių. Šitos baisios kančios turė- 

tų rasti duosnumą ir užuojautą 
pas tokią, didelę turtingą, krikš- 
čionišką šalį kaip mūsiškė. 

iDidėji karė, kaip maras, kaip 
prakeiksmas užkrito anį žemės. 
Sostai tapo nuversti, šalys išnai- 
kinto55, imperatoriai ir carai nu- 

žudyti ar ištremti. Daugiaus 
kaip 7,000,000 jauniausių, geriau- 
sių ir narsiausiųjų vyrų tapo už- 

mušti, o dar (langiaus milijonų 
buvo sužeistų ir sulamdytų. Tur- 
tą' sukrauti šimtmetiniu ramiu 
darbštumu daugęlyje žemių ta- 

po išpustyti. Ekonominis ir pra- 
moninis paralyžius, dorinis nuo- 

polis, politinė suirutė ir protinis^ 
nusiminimas., tai baisios šitos 
kruvinos Hohen^ollerno ir I Taps- 
int go namų, iš krieso i nėjusių 
\aUovi; pastų us'ų nigaulų puo- 
tas pasekmė8. 

(lltts daugiau) 



arklių ir karvių, kuriuos ga- 
lima butų sutalpinti ant vie- 
no nors nedidelio transpor- 
tinio laivo. Gi parvažiavę iš 

w\ menkos lietuviai turės mo- 
2$čti brangius pinigus už mu 

*\sų kušlas ir tų pačių negaus, 
kiek norės. Tuom tarpu, 
kad geri arkliai iš Amerikos 
su pristatymu į Lietuvą daug 
p i gi aus atsieis. 

Važiuodamas į Lietuvą 
neužmiršk mažiau kaip tre- 
čiu dalį savo pinigų išmainy 
ii ant vokiškų markių, taip,; 
kad turėtumei parvažiavęs j 
bent 12 tūkstančių markių 
del prasigyvenimo. Gi di- 
džiąją dalį pinigų palik va 

liutoje Amerikos t. y. par- 
sivesk Amerikos pinigų, ge- 

, riaus, žinoma, auksinių. Gi 
jeigu visus pinigus savo iš-' 
mainysi į voki skus, tai tu- 
rėsi didelj nuostolį ateityje, 
nes vokiečių pinigai nuolat j 
puola žemyn savo vertėje ir 
turbut visiškai menkos ver- 

tės paliks. O Lietuvoje visur 
priims Amerikos dolarius ir 
jie begalo brangiai kainuo- 
jami yra. Visiškai nemainyk 
j rusiškus carskinius pini- j 
-«?us, nes jie pas mus nevai- 
.^stinėja ;r net beveik netu- 
ri kol-kas jokios vertės. Jei- 
gu atsigaus kada-nors Rusi- 
ja, tai ir caro pinigai pa- 
kils. Bet tas reikia ilgai 
laukti. 

Girdėjau, kad Amerikoje 
visoki žulikai, ypač žydeliai, 
bruka tamsiems lietuviams, 
grįžtantiems į Lietuvą, ru- 

sų caro pinigus mainyti ir 
cokiu budu begalo daug už- 
dirba. Jeigu Amerikos lie- 
tuviai to nežino, tai apie tą 
reikia paskelbti lietuvių ir 
anglų laikraščiuose. Kitaip 
kits lietuvis, dirbęs sunkiai 
Ameriokje keletą metų, par- į 
važiuos į Lietuvą be pini- 
gų, kur nėra be jų jokio gy- 
venimo. Kiti rusų pinigai, 
kaip kerenkos ir, bolševikų 
rubliai turi vertes, kiek taj 

popierius, iC kurio jie yra 
padirbti. Jais pas mus sie- 
nas klejuoja. 4čiui Tau už 
gerą širdį, t. y, už norą par- 
vežti man materijos ant 

i (pilno norėčiau) kostiumo. 
Prie kostiumo aš norėčiau 
dar priskaityti ir p&ltą pu- 
siau vasarišką, pusiau žie- 

minį. Minėtųjų daiktų Lie- 

tuvoje <?abar negalima gau-, 
ti, o jeigu kartais ir gauni,1 
tai blogus ir už baisius pini-' 
gus. Po kokių 2j-q metų pa- 
skiaus gal ir bu.f; galima gau 
ti, bet ir tai už didelius pi- 
nigus, nes rnusų žydeliai, 
Kuriu ranKO«e y;*a beveik vi- 
sa prekyba, mokės nulupti 
didelius pinigus. Gerai da- 
rai, kad jokių siuntinių ne- 

siuntei į Lietuvą v nes butų 
išvog§ juos vokiečiai. 

Jokio .vestuvių pasilinks- 
minimo nebus, nes Hnksmin 
ties šiokių laiku, kada mu- 

šu broliai lieja kraują už 
laisvę butų stačifi prasižen- 
gimas 

Algos aš gaunu' 500 osto 
rublių, arba> 1000 markių 
i mėnesį; tas išeina mažiaus 
50 dolarių į mėnesį. .Bet ki- 
ti mokytojai ir valdininkai 
gauna po 800-400 osto rub- 
lių į mėnesį. Tai yra el- 
getiška Lietuva po karo ir 
vokiečių bandų, išsilikusių 
po karo Lietuvoje, darbavi- 
mosi. Het, nežiūrint į bai- 

vokiečių, lenkų ir rusų 
.^bolševikų plėšimus, kurie 

dar vietomis tebesitęsia, Lie 
tuvoje visgi bado nėra, nes 

jos žemelė yra derlinga, o 

ūkininkai yra labai darbš- 
tus, sulyginant su ūkinin- 
kais kitij kraštų. 

Bet nereikia išsigąsti. Is- 
torija mums parodo, kpr1 

ikiti kiaštai, dabar priskai- 
jtonii prie labai turtingu, Tni- 

įvo pirm jaus baisiai nupleš- 
įti. Tiktai reikia mums iš- 
kovoti laisvę. Kaip busime 
laisvi, tai niekas musų kraš- 
to nebeplėš. Bet kol tą 
laisvę iškovosime tai daug 
nustosime turto ir daug krau 
io praliesime. Tečiaus vii 
vis yra, kad laisvę iškovosi- 
me, nes vokiečiai išeina. 
Turėsime ateityje dar karą 

'su lenkais. 
j M* no .sveikata šiame lai- 
;ke pablogėjo turbut iš per- 
|šalimo. Nebeturiu tos ener 

gijos dirbti, kaip pirma. Ner 
,vai del įvairių priežasčių 
biskį suiro. Bet manau, kad 

! per Kalėdas pasitaisysiu. 
Linkiu Tau geros sveikatos 
ir laimingai pargrįžti tėviš- 
kėn, To paties Tau geidžia 
mano motina, broliai ii* se- 

serįs. Pasilik sveikas, mie- 
las biolau. Tavo brolis, 

Jonas Valickis. 

h§ gyvenimo Lietuviu Amerikoje*! 
AMSTERDAM, N. V. 

Musų kolonijoj buvo susi-j 
tverės Amsterdamo Lietuvių 
Politiškas Komitetas, kuris vei 
kė tik politikos įėję draugijų 
atstovai, nuo kiekvienos po 2 
atstovus- Bet kada mus pasiekė 
balsas Lietuvos Misijos kaslink 
Liet. L. Bonų pardavinėjimo, 
tai Amsterdamo lietuviai pa- 
vedė viršminetam Komitetui ir 
f.. L. Bonų pardavinėjimą. 
Taip susitvarkę pradėjo prakil 
nų Tėvynei darbą. Misija pri- 
siuntė visais reikalingas infor- 

macijas; taipgi gauta 300 du- 

plikatų ir guzikielių, kurie da- 
bar perduoti iždin. 

Sausio 11 (1. A. Liet. Pol- 
Liet. Liuosybės Paskolos Ko- 
mitetas savo posėdyje įgaliojo 
L- f.. !V;nų pardavėjas — 

rinkėjus šiuos asmenis: 
S. Ambrasas, K. Yalikonis, 

J. Tamošauskas, P. Šlaveikis- 
Per savaitę užrašė už $3,000 
L. L. Bonu. 

Sausio 18 d. kolektorių — 

rinkėjų skaičius tapi padidui* 
tas iš šių asiuenu: P. |. Lalas C o J 

J. 'Caselis, J. I>učiuuas, J- 
Pakuckis, J. Gaška ir J. Mar- 
kevičia Iki šiol surinkta už 
$9,000 pinigais ir Sitv. Yalst. 
Bonais. 

1 ietuviai ir Lietuvaitės! At- 
silankius šioms yp&tofns į jū- 
sų namus, ueabejokit apie juos, 
ties už juos atsako stoties Ko- 
mitetas. 

J d kur neatsilankytų rinkė- 
jai. tai galima kas pėtnyeios 
vakarą nuo 8 vai., po bažnyti- 
nėj svet-, tą darbą— L. L. 
Ponų pirkimą at,;kti; arba; ir 
pas vietini kleboną kun. J. '/\- 
danavičia. 

Centran — Lietuvos Misijai 
t aix> jau pasiųsta $7,000; gi 
virš $2,0*K) cfo.r neišmokėta, 
bet pasitikime iki sekančios sa- 

vaitės dar tiek surinkti. Am- 
sterdamo lietuviai1 vra tikri 
Lietuvos sunai ir dukterys, jie 
ta jaučia Lietuvos ginantiems 
laisvę ir garbę. Tikimės, kad 
Amsterdamo lietuvi*, išpirks 
I.. L. Ik nu už $25.000. Taigi 
kitos kolonijos apsižiūrėki t, 
kad Amsterdamieeiai jusų 
"nesubytytų". Sic j kolonijoj 
tera apie 1,700 lietuvių, o keti- 
na lipti net iki $25,000 ir žino- 
ma. kad taip bus. 

Apie \r L. Romi pardavinėk 
i jima dar prakalbu neturėjome, 
tik patsai Komitetas aiškinu 

į žmonėms, o taipgi ir vietinis 
klebonas. Gi kaip atvažiuos 
Lietuvos Misija, tai gal mūsų 
skaitlinė pasidubaltuos. 

A. J. Lutcsis. 
L. L. Hask. Koįr. Rast. 

j ki-;xosiia, \VLS- 

L. L. Paskolos darbas eina 
pasekmingai. Stoties Komite- 
tas nenuilstančiai darbuojasi 
Tėvynes labui, deda visa., pa- 
>tan;.;.i.->, Kad surinkus pridera- 
ma t'a L los skaitlinę iš musii 

kol'ni ios; uitat vi&okiai= bu- 

dais, prie kiekvienos progos, 
išleidžią atsišaukimus i Keno- 
sliiaus lietuvius. Kas subaios 

vakarą Komitetas susirinkęs 
S v. Petro parap. svet sutvar- 

ko visos savaites Paskolos bė- 

gį. Sutvarkoma įeigios ir pa- 
siunčiama Centran; apsvarsto- 
ma- bėgantieji reikalai; nusta- 
toma tolymesnis veikimas. 

Į Komitetą įeina darbščiau- 
sios, rimčiausios jėgos, todėl 
ir darbas — Lietuvos L. Bo- 

nų pardavinėjimas eina pasek- 
mingai- 

Teko girdėti vienas liūdnas 

apsireiškimas; būtent, vienas 

žmogus norėdamas pirkti L. L. 
Bonu klausė vieno "mvlinčio" 

C- w 

Tėvynę link paskolos, ar kar- 
tais nebūtų nupirkus tų Bonų 
nuostoliu. Teis "geraširdis" lie- 

, c ^ 

tuvis suteikė tokias iniormaci- 

j jas, kad tas žmogus net atsi- 
I .-.ake paskolinti Lietuvai, —s 

pirkti L. L. Bonų. Tai be galo 
| skaudu! Kad užbėgus tokiems 
! apsireiškimams, perspėjame 
gerbiamą visuomenę neklausy- 
ti panašiu patarimų; neklaus- 
ti informacijų pas tuos, kurk 
apie tą dalyką nieko nežino, 
Mes gerai žinome, kad mušu 

tarpe daug tokių yra, tad do- 
mės į tokius neatkreipkime. 
Reikalaudami informacijų, vi- 
suomet kreipkitės į vietos Ko- 

mitetą. Jie tuvi pilnas informa- 
cijas nuo Litrstvos Misijos, tik 
jie jums suteiks teisingas ži- 
nias kas link Paskolos: 

Komitetą sudaro šie asme- 

įnys: J- Trakšelis, pinu.; S. Ga 
j deikis, rast; P. J tįsis ir S. Jo- 
! cius, iždininkai; kiti: S. Ralius, 
S. Pinigis, P. Beišis, K. Mikė- 
nas, S. .Šapelis, V. Ya: ailavi- 
cius ir Y. Kasiulis yra įgalioti 
vietos K niitėto rinkti L. K 
Paskolą ir už juos pilnai atsa- 

1 ko Komitetas. 

Sausio 31 d. Stoties Komite- 
| tas, laikytame posėdyje suta- 
(re eiti per namus rinkdami L. 
j L. Paskola. Tjad broliai ir sesu- 
tės! kreipkite daugiausia do- 
mės j tai. Neklausykite viso- 
kių suvadžiotoju, kurie kerk'ia 
tam šventam darbui. Jiems 

I nerupi Tėvynė! Jie nemato, ne- 

supranta, negirdi musų brolių 
Šauksmo, kurie gindami Tėvy- 
nės Laisvę, Jos garbę ir teises 
kaujasi su priešais alkani ir 
šalti kenčia.... Vyrai, mote- 
rys, jaunime, stokime petys j 
petį Tėvynei j ppgelbą. Nors 
dabar negalime atremti priešų 
savo krutinę, tai nors padėki- 
me savo doleriais. Skolinkime 
kiek kas išgalim- Juk links- 
miau yra skolinti savo Val- 
džiai, negu svetimiems. Čia nė 

j ra auka, o tik paskola, kurią 
Lietuvos Valdžia su dideliais 
nuošimčiais sugrąžins. Jau ti- 
kri Tėvinininkai-kės' sudėje 
$2,000. Stok ir tu, brolau, se- 
sute j tas eiles; nelauk ilgiai- 
nei valandos! 

S. Ci adei/sis. 
St' ties Kumit. Rišt. .. 

Į Nepriklausomybę Einant. 
Senovės laikų Lietuvos Val- 

stybės statytojai nuo Mincla.11- 
gio pradedant, kiek matyt iš 

;ų padarytų žygių, diplomati- 
jos ir karo srityse nusimanė, 
kad geografinė Lietuvos padė- 
tis stato Lietuvos Valstybės ku 
rimo darbą i labai nepatogias j 
ir sunkias salygas. Prieinamai 
tik siauručiu ruožu prie juros,| 
ir tai ne visuomet, jau nuo 

XIII Amžiaus Li'etuva susidui-j 
davo su rusais, vokiečių orde- 
nais, lenkais, kurie toli gražu 
nebuvo suinteresuoti Lietuvos 

[stiprėjimu ir kiek galėdami 
kenkė stiprios, pastovios Lietu 
vos Valstybės statymo darbui. 
Musų tautos genijų, pavyz- 
džiui, Vytauto, buvo nuolat 7 / 

jieškoma atramos viename ar 

antrame Lietuvos kaimynų 
prieš trečioj j. Vytautas, vesda- 
mas derybas su lenkais, steng- 
davos surasti didesnio ar ma- 

žesnio kompromiso keliu kon- 
taktą su kryžeiviais ar rusais, 
o kartais su jais abejais ir prie 
šingai kryžeivius sueidavo \ 
sutartį su lenkais ir rusais. 
Pačios uni jos su Lenkija Vy- 
tauto buvo pasirašomos, tur 

but, aiškiai nusimanant, kad 
tai yra laikinas apsireiškimas, 
per kurj valstybė galės įsigyti 
stipresnės atramos prieš kitus 
tuo tarpu pavojingesnius kai- 

|mynus, kad galutinai sustiprė- 
jus, galima butų galų gale su- 

| likviduoti nors ir popierinė tik 
tai priklausomybė nuo Lenki- 
jos. Tai parodė paskutinieji jo 
gyvenimo metai su derybomis 
del karūnos ir mėginimas, ne 

tįk de facto, bet ir de jure pa- 
statyti Lietuvą greta su Lenki- 
ja ir kitomis Europos valsty- 
bėmis kaip visai neprikausoina 
valstybinį vienetą. Vytauto di- 

plomatija jau nesitenkino ar- 

timiausiais kaimynais. Jo mez- 

gamos diplomatijos tinklas per 
simesd'avoi per Lenkus Čėki- 
jon, jis palaikė tamprius ry- 

j sius ir su Germanų imperijos 
Karaimm ir savo gyvenimo ga- 
le buvo bepasiekiąs tikslo: su- 

darymo nepriklausomos Lietu- 
vos, kuri turėtų stovėti vienoje 
eilėje su kitomis valstybėmis- 
Tas Vytauto laimėjimas, dide- 
lėj dalyj priklauso nuo to, kad 
jis, be Lietuvos stiprinimo gin- 
kluota pajėga ir kulturlnių ver 

tybių kurinio, mokėjo suinte- 
resuoti Lietuvos likuriiu ne tik 
kaimynės valstybės, kurtas sti 

prios ir nepriklausomos Lietu- 
vos ekzistavimas vargu jau 
gailėjo džiuginti, bet ir platesnį 
Europos pasaulį. 

XX amžiaus Lietuvos staty- 
tojai turi beveik tuos pačius už- 
davinius, kuriuos turėjo Yytau 
tas Didysis. L>ct Lietuvos pa- 
dėtis žymiai atsimainė ir ne 

jos naudai. Lietuva turi tris 
tuos pačius kaimynus: vokie- 
čius, rusus ir lenkus. Vokiečių 
galybė laikinai sutriuškinta, 
bet Lietuviai jie vis tebepavo- 
jingi. Tai parodo vis tebešišvai 
stantieji po Lietuvą vokiečių 
armijos likučiai. Lenkai laiko 
okupuvę beveik pusę Lietuvos 
kartu su jos sostine, o rusų 
imperializmo hydra kartkartė- 
mis kelia galvą, grasindami 
mus praryti. Su visais tais kai- 
mynais Lietuvai tenka kovoti. 

Musų diplomatijos uždavi- 
nys: 1 ) pastatyti Lietuva to- 
kion padėtin, kad jai netektų 
kovoti su visais kaimynais vie- 
nu metu. o 2) naudoti, kad ir 
nepalankius, kaimynus suma- 

žinti galybei vieno ar kito pa- 
vojingiausio šiuo momentu 

' priešininko. Bet to maža. Mes i 
negalime atsidėti artimaisiais 
palyginti stipresniais už mus 

kaimynais, kurie gali nuims 

buti tik laikinais įrankiais k:- 

voj už valstybės buvį, nes kiek- 
vienas iš j vi, jeigu mes neturė- 
sime paramos iš šalies, atsiti- 
kus pirmai progai- pasistengs 
mus paglemžti. Mes dar nespė- 
jome pamiršti vokiečių siūlytų 
mums unijų su Saksais ir j'ru- 
sais. Dar ne vieną kartą prisi- 
minsime ir Kolčako deklaraci- 
ją, kurioj jis maloniai dovano- 
ja Pabaltijos valstybėms šiokią 
ar tokią autonomiją; Lenkai 
ligi šiol dar mums graso Di- 
džiosios Lietuvos sudarymu, 
tai yra tnkios Lietuvos, kuri 
butų išimtinai jų politikos or- 

bitoj. Taigi atstatant iš naujo 
Lietuvos Valstybę, Lietuvos 
statytojai privalo nuolat turėti 
galvoje, kad Lietuvai reikalin- 
ga: rasti paramos kurioj nors 
iš Europos valstybių, kuri ga- 
lėtų buti pakankamai suintere- 
suota Nepriklausomos Lietuvos 
ekzistavimu. Lietuvos valdžia 
turi dėti visa savo energiją 
tani, kad įvykinus savo krašte 
šiokia ar tokią tvarką, išrodyt i 
Europai, kad 1 .ietuva gali Įneš- 
ti savo dalį bendron Europos 
kulturos iždinėii. Bet netoli- 

moj Lietuvos kaimynystėj at- 

siranda dabar dar naujas po- 
litikos faktorius: tai Pabalti 
jos Valstybių'grupe: Suomiai, 
Igauniai ir Latviai- 

Iš savo geografines padė- 
ties ir Liptuva priškaitoma ti: 
valstybių grupen. Musų politi- 
kų tarpe yra žmonių, kurie im- 

liai dirba propaguodami Paba 
tijos tautų federacijos idėją, 
Ton federacijon jų nusistaty- 
mu turėtų įeiti ir Lietuva. Bei 
musų diplomatai, rodos, yrį 
linkę laikytis gana atsargios 
taktikos rišti Lietuvos likim? 
su tais Pabaltijos kraštais. Sa> 
koma, kad, paėmus viršų ne1x» 
ševistinci Rusijai, Pabaltijcs 
kraštų likimas galėtų būti laba 
liūdnas. Tų kraštų uostr.i bu: 
Rusijai reikalingi ir vargu jai 
atsiras Europoje ar kitoje pa 
šaulio dalyje tokia galybė, kur 
butu pasiryžusi ginti Pabalti- 
jos kraštus nuo Didžiosios Ru 
sijos puolimu. Tuo tarpu Lieti 
va iš savo geografinės padėties 
Rusijai nėra tokia svarbi ii 
nuo jos Rusijai butų daug lenę 
viau atsisakyti, kaip nuo kiti 
Pabalti jos kraštu. 

Ar šitie samprotavimai tei 
singi; ar klaidingi, parodys ate 
tis. Tuo tarpu mes matome, kac 
ir kova prieš Tarybų Rusiją ii 
prieš vOkiečių-rusų pastanga; 
įsivyrauti Pabalti jos krašte stc 
to mums ir kitoms Pabaltijo* 
valstybėms bendrų uždavinių 
Ar tai, yra tik laikini reikali 
bendrumo reiškiniai, ar jie tu- 

(rės pastovesnio karakterio, tur 

tarpu sunku pasakyti. Taigi ti 
rėdami galvoje užgrobiamai 
Savo (Jidesniujų kaimynų ten 

dencijas, mes jieškome paspir- 
tes iš Šalies: tų valstybių tarpe 
kurios lemia dabar Europos li- 
kimą. Toji paspirtis, žinoma 

skales būti ^auta tik šiokiu ar 

tokių nusileidimų ir kompromi 
su keliu. Bet jeigu toji parama 
iš šalies nebus pakankamai sti- 
pri ar jeigu mes jos reikalui 

giausiu laiku negausime... Ta 

J da teks iieškoti kitų kelių- Vy- 
tautas ėjo labai vingiuotais ke 

įliais...» T. Šiaudelis, 

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

Specialiai: Maleva malevojimut stubų tš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTBD STREET CH1CĄGO, 1LL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
™ «r Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotaa 
Vyrų Ir vaikinų sluatl lr overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių lr konservatyvlškų modelių $20.00 iki <46.00. 
vyrų lr jaunų vaikinų biutal lr overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelineo $3.00 lr augSClau. Valkų siutai nuo $6.00 ir aug&Sl&n 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žlęmos augštos kainos dar neatijo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų lr ovorkotų nuo $8.50 lr augttlan 
FuJl dress, tuxedo, frakai lr t.p. nuo $10.00 lr augfičlau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėllomia iki 6 vai. po pietą. 
Subatomls Iki 10 falandfil vakaro.Instelgta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED 8TREBT 

TEMYKITE LIETUVIAI. 

Norintieji dalyvauti banketę Hamilton Kliu- 
be, nedėlios vakare, vasario 15 dieną, 1920 m., kar- 
tu su atkeliavusia iš Lietuvos Misija, teiksitės pa- 
sirūpinti iš kalno apie tikietus, kurių tiktai yra 300 
ir jus galite gauti sekančiose vietose: 

UNIVERSAL STATE BANK 
prie 33-čios ir Halsted St., 

"DRAUGO" SPAUSTUVĖJE, 
1800 W. 46th St., 

PAS kun. ig; ALBAVIČIU, 
717 W. 18th St. 

Tai malonėsite pasiskubinti, nes skaitlius no- 

rinčių dalyvauti vakarienėje turi but žinoma iki 
ketvergo, vasario 12 d. š. m. 

LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS į 
PAVEIKSLAI. 

S 
Ruošiautis iškilmingai priimti ir pagerbti Lietuvos Misija, kuri | 

be abejo aplankys kiekviena kolonija, jvgirios draugijas bei organi- § 
zacijos jau iškalno pienuoja, kaip tinkamiau papuošti vieta į svetaine). 5 

Lietuvos Misijas priėmimui. Aš turiu jau. gatavu Prez. Smetonos pa- g 
veikslu, kurie bus tinkamiausiu papuošaliu. Paveikslai nuo paties 1 
Prez. Smetonos fotografijos originalo, artistiškai ant drobes aliejais | 
piešti, tinkamiausioje pozoje. Kainos, 16 x 20 coliu su rėmais nuo $25. į 
lik. $50. ir aukščiau. Norint pigesnių, umai kreipkitės su užsakymais. 1 

FOTOGRAFAS J. B. KUDIRKA. 

1435 S. 49th Ct. Cicero, 111. Telephone Cicero 3051. i 
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Influenza. 
Grjžtančioji liga, taip vadinama influenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akiu, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas štrėnų, skaudėjimas, galvo® ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos AntisepsoUy, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto vandeniojeigu kartais jaustumei šaltį 
arba karštį, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir .Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai įiepr diliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymu: Šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Severą's Antiscpsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Severa's Cold and Grippc ^ablcts 30 centu ir 2 taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 ccnt taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
W. F. SEVERĄ CO., CEDAą RAPIDS, IOWA. 

PIRK PIRK PIRKj 
LIETUVOS LAISVES BONĄ 

Jeigu tiktai norite, kad butų 

LIETUVA Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST 71st STREET NE\V YORK CITY 
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Vietines Žinios 
VISŲ LIETUVIŲ ŠVENTĖ. 

•Tlridgoporto hotnvl.il galis pa- 
sirlidžioti ir pasigerėti surengimu 
Lietuvos Nepriklausomybės Šven- 
tėje, vas. i6 d., nepaprastai iškil- 
mingo vakaro didž. "Mildos" 
teatre, — kur atsilankys ir pa- 
sveikins susirinkusius Lietuvos 
(Misijos nariai ir bus sulošta ant- 
«u kartu nauja konip. St. £hn- 
k-»'is nuzikalė drama "Išeivis;"} 
apart to, prisitaikinant prie tos j 
šventės, kalbės, komp. St/ &im- Į 
kus ir T)r. A. Zimontas. 

Tą pavakarą rengiamas iš-! 
lcil.ningas pokilis To\vn of Lake 
— Peoplcs Teatre, kur Lietuvos' 
Misija praleis daugiausiai laiko, i 

j "Mildos" teatrą pribus ji tikį 
tėvyniškam pasveiknimui ir pra- 
tarimui keliu žodžių. 

Nėra abejonės, kad brigeportei- 
ciai ir kitų kolonijų lietuviai tie- 
siog šturmuos "Mildos" teatrą.— 
Norintieji patekti iškilmėu turi 

^ pasirkivo'nti įsigyti bilietus; —• 

įtfos galima gauti: 
/) "Lietuvos" Red.. 

3253 So. Morgan St. 

2). l'niversal State Tiank, 
3252 S o. Tlalstod St. 

3). Martinkus. 3324 So. Knis- 
toji St. 

4). F. Jozapaitis (Apt.) 3^>or So. 
I (alsted St. 

5). A. Kartanas (ApO. 320T So. 
•Halsted St. 

LIETUVOS MISIJA 
ATVAŽIUOJA CHICAGON. 

Pirmoji Lietuvos Valstybės 
kis ir 
Atltovai — J. Vileišis, J. Žilius 
ir Majoras Žad^'kis atvažiuos 
Chicagon nedėlioje, vasario 15 d. 
š. m.. S:25 iš ryto 

Chica^os Lietuvių Komitetas 
su buriu kareivių pasitiks Misiją 
aut Michigan Central gel/kelio 
stoties. 

Tą pačią diena, t. y. nedėliojo. 
15 vasario, 2 valandą po pietų, 
atsibus iškilmingas priėmimas 
Misijos 8 Regimeut Armory ant 

35 ^Atvės ir Grand IHvd.. daly- 
vaujant miesto Majorui. Guber- 

LIBERTY BONDS 
Mos perkame; Perlai?? Bomlsu# pilna parr.sytąja A IJ verte, ir Laisvė* Bemistus pilna pinigine verte. 
Atnešklto arba atsiųskite i i r* c A r* v u E'i a* o nr\ Atdara kasto nuo 9 -6 J' *-»• oACIvn&iM & tU 
Utarninkaiu. Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENTJE, tr Subatomis 9—9 tarp Paulna ir Wood 

inatoriui ir kitiems. 

I'rograme dalyvaus -Chicagos 
Nyčių Apskričio Choras po va- 

dovyste p. Pociaus. 

i įžanga į svetainę 50 centu. 
I rr* Kiekvieno lietuvio priederme 
atsilankyti i ši mass- nitingą. iš- 

kilmingam priėmimui Misijos. 
Kas norės antru syk išgirsti 

•Misijos narius. — nes vienu 
vakaru jie negalės nupiešti visu 
Lietuvos raikalų. turės progą 

juos sekančiuose Chicagos Ko- 

lonijose : 

Panedėlyje — 16 Vasario ant 

To\vn of Lake naujame Peoples 
-Teatre. Ashland ir 47 gat., ir 
ant Piridgeporto, "Mildos" di- 

džiamjame teatre, kur taipgi 
hus suloštas naujas koni. St. 
Šimkaus veikalas "Išeivis." 

T'tarninke —17 Vasario. AVest 
Side. McCormick ( lub TTouse. 

1 TClue Tsland Avc. ir 25 gat. 
Scredoje — 18 Vasario, t8 gat- 

vės ir Union Avc. Apvcizdos 
Dievo parap. vset. 

Kctcrge --- t 9 Vasario. Cicero, 
fiv. Antano parap. svet. 

Pėtnyčiojc — 20 Vasario, P.ridgc- 
pouc, §v. Jurgio parap. svet. 

Subatoje — 2r Vasario, Xorth 
Side, Šv. Mykolo Areli, parap. 
sveta^., Paulina St. ir Waban- 
sia A ve. 

Xedėliojc — 22 Vasario, TJrjgh- 
ton Park kolonijoje 

Panedėlyje — 23 Vasario, Rosc- 
lad. 

Utarninke — 24 Vasario, Mel- 
rose Park, TU. 

Lietuvos-Amerikos 
Pramones Bendrove 

DARO DIDŽIAUSI PROGRESĄ 

1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ duoda didžiausią pagalbą Lietuvai. Užsirašė už $25,000 Lietuvos Laisves Bonų ir pasiryžo išparduoti minėtų Bonų bent už kelis šimtus tūkstančių dolarių. Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lie- tuvos Amerikos Pramonės Bendrovę. 
3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 

geriausia ir teisingiausia patarnauja savo žmonėms persiuntime baigtų Lietuvon, už ką Lietuvos Prezidentas atkartotinai dėkuo- 
ja ir savo antrame laiške rašo: 

"Laivas Jusų rupesniu išsiųstas į Liepojų ateis 
tuo metu, kada nei rusu, nei vokiečių kariuomenės 
Lietuvoj nebebus ir tokiu budu paliks liuosas kelias 
j Liepojų. Tas drabužių prikrautas laivas bus nema- 
ža paspirtis Lietuvai ir didelis moralinis pastiprini- 
mas jos kovoje del nepriklausomybes. Mat musų vi- 
suomenė pajus, kad Amerikos Lietuviai gelbėja Lie- 
tuva, kuo ir kiek galėdami." 

(Pasirašo) A. SMETONA, 
Lietuvos Valstybes Prezidentas. 

3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ daro diliausia apyvartą ir Bendrovės turtas užaugo ant tiek, kad 
šėrai tuoj paliks dvigubos vertės. 

4)' LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
moka didžiausius dividendus, net 8% nuošimtį, ir jau pirmutinį dividendu išmokėjo 15 d sausio, 1920. Antras dividendas makė- 
sis 15 d. balandžio i? gaus visi pilnai užsimokėję šėrininkai. 

5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
jau atidarė pinigų siuntimą į Lietuvą. Kuomet iki šiol nekurie 
•vaidais garsinimais žmones viliojo, mes patarėme palaukti iki 
bus persiuntimas užtikrintas ir išmintingesni žmonės paklausė. Dabar mes pinigus persiunčiame tikrai, greitai ir saugiai. Siųs- kite dabar visi pinigus į Lietuvą per šią Bendrovę. 

6) LIETUVOą AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
•jau priruošė ir laukia patogaus laiko pradėti fabriką Lietuvoje, 
linų ir vilnų išdirbystės, o ypač tai konstrukcijos skyriaus užve- 
dimo : statymui fabrikų, namų, tramvajų, taipgi išdirbimo cemen- 
to, plytų, rakandų etc. 

Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kiekvie- 
nas gali buti sanciarbininku ir dalininku jo, kas tik prisidės prie 
šios Bendrovės. Kas nori stoti į aktyvį ir naudingą darbą Lietu- 
vr i ir sau, dar gali prisidėti kol yra proga, kuri neilgai tęsis, tik 
tol, kol išsibaigs išpardavimas šėrų ir kuriuos dabar dar galima 
gauti tiktai po $10.00. 

SiunČian pinigus i Lietuvą, perkant Lietuvos Laisvės Bo- 
nų ir užsirašant šėrų, visados adresuokite ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

Lithuanian American Trading Co. 
112 N. GREfcN ST., BALTIMORE, MD 

, TOWN OFLAIKIEČIŲ 
DOMAI. 

žinomi noriu iitkreipti to\vn-] 
ofleikii*'-ių domą, kati vasario i C, 
<1. bus nepaprasta diena liica- 
gos lietuviu gyvenime. Toje die' 
noje, i iii'usu koloniją, atsilankvs 
taip ilgai laukiami svečiai 
Lietuvos Finansinė Misija. Ka- 
dangi I own of Lake yra viena 
iš didžiausiu l bieagos lietuviu 
kolonijų, todėl llendra Lietuviu 
Stotis pasistengi, kad mušu taip 
'didžiai gerbiama Misija butu tin 
kamai priimta: tuo tikslu tapo 
(paimta gerai žinomas didžiulis 

Peoples Theatre, 47-ta ir S. 
Marshfield Ave. Žinoma, tokia 
vieta nemažai kainuoja, kad pa- 
dengus lėšas, tapo nutarta pa- 
daryti jžangą 50 centų ypatai. 
'gi visas pelnas bhis inteiktas p. 
Jonui Vileišiui perduoti Lietuvos 

Šaulių Sąjungai. 
Taipgi tlivriu pažymėti, kad 

•Bendra Lietuvių Stotis, patėmi- 
jusi "Drauge", kad Katalikų Vi c 

nybės Komitetas paėmęs School 
Hali ant tos pat dienos tiems 
oatiems tikslams, atsilankė pas 
l>. Panavą, kad pasitarus bend- 
ram Misijos priėmimui. Pasikal- 

bėjus, pasirodė reikalas tą daly- 
ką aptarti bendrai. Vasario 1 

■d. S v. Kryžiaus parap". svet. at- 

sibuvo tuo tikslu susirinkimas. 
Čia sutarta: 

1 Misiją priims bendrai Lie- 

tuvių Stotys. 
2. Tvarką ves p. J. J. Klijo- 

šius. % 

3. Tžanginę kalbą pasakys 
kieta. kun. Skripka. 

4. Likusį pelną skiria Lietuvos 1 

šnulių Sąjungai. 
Jonas P. Parkauskas, 

j Bendros Liet. Stoties Rast. 

Town of Lake Koncertas. 
Xed vasario r <1. š. m.. J. J. 

Eials svet., 4^»oo So. \\ ood gat- 
vės Susivienijimo Amerikos Lie- 

tuvių Kareivių i-ma kuopa su- 

rengė k. ucertą, kurį išpildė'ex- 
kareiviai ir pašalinės mergaitės. 

A. IV. P>orčus i-mos kp. pir- 
mininkas atidarė vakarą, paaiš- 
kindamas šios organizacijos ti- 

kslą. 
Koncertas susidėjo iš duetų, 

(trio, quartetų, solų mu^.ikališkų 
gafba lėlių ir t.t. 

Dalyvavusių, šioje koncerto 

programoje, vardų neminėsim, ka 

dangi visi atliko gana gerai. 
Taipgi A. Jakubaitis ir F. Žylius 
radosi ant programo lapo, bet 

jie nepribuvo ir nedavė žinios. 
Nemalonu, kad ypaįoS žadėjusios 
dalyvauti, nuvažiuoja kitur. Dar 

kalbėjo J. J. Zolpis apie Lietu- 

vos Laisvės Paskolos Bonus. 
P-s Zolpis. gražiai nupiešė pra? 

eities Lietuvos vargus, jos pra- 
eit} nuo susivienijimo su lenkais, 
iki patekimo po rusais. 

Paaiškino vertę Bonų ir ko- 

kia nauda jie atneš Lietuvai. 

Tarp'gi patarė visiems kluodau- 

giausiai jų Higiyti. 
A. M. Barčus, kuopos pirm.," 

užsibaigus vakaro programui, pa 

dėkojo publikai už atsilankymą. 
Žmonių buvo vidutiniškai, bet 

pelnu tur hut nedug liks, ka- 

dang? šioj svetainėj yra Įprotis 
įik keliems nusipirkti tikietus, o 

kitus su pass'ais vidun suveda. 

Pasipriešinti negalima. Kareivis. 

E X T R A. 

Komitetai susivienijimo visų 
(draugijų ant To\vn of Lake šau- 

kia susirinkimą tpanedėlyj, vasa- 

rio g d., 7:30 vai. vak., Elias 

flvet., kampas 46-tos ir S. Wood 

gat. Sis susirinkimas yra didelei 

sva'rlbus; jame bus svarMama 

Lietuvos reikalai, o taipgi, apie 
priėmimą Lietuvos Misijos vasa- 

rio 16 <1., Peopies Teatre prie 
47-tos ir Ashland Ąvc. 

I Komitetas. 

Pajieškau Teofilio Liasauskio, paei- 
na iš Antopolio kaimo,' Kviečiamos 

į parap. Tauragės apskr. Kauno red. 
Keli metai tam atgal gyvtno Town of 

La,.e, Chicago, Įll., bet dabar nežinau 
kur jis randasi. Gavau laišką, iš Lie- 

: tuvos — svarbu laišką ir turiu svar- 

: hy reikalą prie jo. Malonės jis pats, 
I ar kas apie jj žinodamas pranešti 

sekančiu adresu: Moteijus J. Vitkus 
j 6",2 W. ISth Sr. Chicago, 111. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
89th & Stewart A ve. 

{Phone Canal 257 ! 
DR, C. K. KLIAUGA | 

^ DENTISTAS 
Naujienų Name 

I Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 

£1739 S. HALSTED ST CHTCAGO 

GERIAUSIS BUDAS 
SIUNTIMUI PAŠALPOS I 

LIETUVĄ. 

ylavonian Trading Corporation, Lie- 

tuvi škai-Tarpfau tiška Plrklybos lr 
Pramonės Bendrovė, užvardinta "Sla- 
vonian Trading Corporation" dėlto, 
kad atsidarius rubežiams manome js- 
loigt.i didele apyvarta "irklyboje, Pra- 

monėje ir Industrijoje tarp Slavišku 
saliu. 

Muku Bendrovė užsiima Išvežimu ir 

Invežimu prekių (tavonj), Persomdy- 
mu laivų ir abelna Pirklyb v—Pramonė 
ir Industrija — Amerikoje ir kitose 

ša'yse. kaip tai: Lietuvoje, Latvijoje 
Ukrainoje, Lenkijoje, Rusijoje ir 1.1. 

Musų Bendrovė inkorporuota ant 

$200,000 00 sumos ir Bendrovės tvarką 
veda Inžinieriai, Pramonininkai, Pir- 
kliai ir. Vertelgos, speciališkai išsila- 
vino įvairiuose Amerikoniškuose Uni- 

verstetuose. 

Musų Bendrovė užsiima persiuntimu 
pašclpos siuntinių j Lietuvą ir turi 
Represcntatorius Europoje kurie prii- 
ma laivus ir išsiuntinėja siuntinius j 
visas dalis, j arčiausią gclžkelio stotj 
Lietuvoje, kur atsiėmėjas gyvenę. 

Mes apdraudžiamo (inšiuriname) 
siuntinius (nuo musų sklado, 470 
Greenwich Street, New York ini pas- 
kutiniai gelžkelio stočiai kur atsiėmė- 
jas gyvena. Apdraudžiame nuo ugnies, 
sugedimo tavoro, pavogimo, paskandi- 
nimo laivo ir karišku periškadu. 

Taigi jusų siuntiniai būtinai liksis 

persiųsti jusų broliams ir gentims, bet 

jeigu kas atsitiktų su siuntiniais, tai 

gausite pinigus atgal. 

Dabar rengiame trečią laivą į Lietu- 

vą, kuris išplauks trumpame iaike, 
taip greitai kaip laivas liksis pri| ildy- 
tas. Po išplaukimui šio laivo, rengsi- 
mo kitą laiva j Lietuva. 

Taigi neatidėliokite paSelpos siunti- 
mo savo broliams Lietuvoje, nes jie 
jusų pašclpos didžiu balsu šaukiasi ir 

su didžiausiu nekantrumu laukia; sių- 
skite jiems pagelba ir apginkite juos 
nuo bado ir šalčio. 

Dėl. platesniu informacijų rašykite i 
generali biuro: 

SLAYONIAN TRADING 
CORPORATION Inc. 

13-21 Pnrk Ro\v, Ncw York, 
N. Y. 

A A 
A. ŠLEKIUTĖ 

Anelė šlekiutė, 26 mttų amžiaus, 
mirę vasario 7 d., 1920 m. Paliko di- 
deliame nuliudime brolj Povylą, gy- 
venant šioje šalyje, o Lietuvoje se- 

nue tėvelius, brolj Pranciškų ir seserj 
Oną. Amtrikoje išgyveno 9 metus. 
Velionė paėjo iš Knuno gub. Pane- 
vėžio apskr. ir parap. Vilkupių kai- 
mo. Prigulėjo prie šv. Onos Dr-jos, 
Vyčiu 16 kp. ir A. L. R. K. Moks- 
leivių Susivienijimo 2 kuopos. Balpa- 
raiso mokykloje išbuvo apie 2 metu; 
^uty ir ilginus tesėjus mokyklos suo- 
<e. bet išteklius neleido daryti. Laiki- 
nai persiskyrė su mokykla stojo dar- 
ban ir užsidirbus, sutaupius dolarj- 

tą, man^ **r-Jžti mokyklon, bet čia 
buvo ^igos parblokšta: pasirgus dvi 
avaiti ptrsiskyrė su šiuo pasauliu. 

Velionės kūnas randasi šv. Bernardo 
Pa"pdėlio rytų. 8 vai. bus 

įtvežtas prie brolio namų 3419 Lowe 
Ave.; 9 vai. ryte bus prie šv. Jurgio 

oc. kame už velionės dūšia bus 
pamaldos. Po pamaldų bus nulydėta 

šv. Kazimiero kapines. 

Pajieškau savo pačios stsers Kotrinos 
Cužaitės, paeina- iš Kauno red. Ra- 
seinių apskr. Naumiesčio parap. Gūd- 
žių kaimo. Pajieško sesuo Marijona 
/užiutė, po vyru Gudaitienė. Meldėiu 
atsišaukti sekančiu adresu: Antanas 
Gu^iitis. 909 Linden St. \Y\ Frank- 
fori, 111. .Jfc 

A A 
ONA GAUDIEšIENĖ 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 8 d. 
vasario, 1020; ?» vai. ryto, 25 mtfu 
amžiaus. Paėjo iš Kauuo red. Telšių 
miesto. Amerikoje šgyveno 6 metus, 
laidotuvės atsibus 10 d. vasario, 8:30 
ryte iš namu 2340 W. 21 PI. i Tau- 
tiškas kapines. Giminės ir pažystami 
meldžiame dalyvauti laidotuvėse. 

Pasilieka nuliudime vyras Francis- 
kus ir sunus Vytautas. 

H. Leibovitz 
Persikelė iš 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

į 
1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Ave. 

Jis yra ofise nuo 10 ry- 
to iki 8 vai. vakaro. 

Phone Casal C222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 v ak. | 
2201 \V. 2 2 ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

i -—— —* 

;DR. JOHN N. THORPEj 
» t 

j GYDYTOJAS III CHIRURGAS ♦ 
1 1637 W. 51-ma ir kamp.Marshfieldj 
{ Vai.: iki «; ir 3 iki 4 ar 7 iki 8 » 

I Telefonas Prospect 1157 
t S 
t „————i 

Pradėk Naujus Metus su tobulu akių regė- 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per visus Į 
metus, kas tau gali Luti naudinga. Toliregystė į 
prašalinama. Pasitarkite r-anim prieį ei- 
nant kur kitur. Egzaminu..jYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai prajalins akių jr 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė prašalinama, f.aMtarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ARIILAND A VE., CHICA0O 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-ėios lubos, virš Platt'o af.tickos. Tėiny 
kite j mano parašą! 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Neilėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

John Kuchinska 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
20 SO. LA SALE STItEET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3694 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališluis Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgeėiii, ant 
lengvu sąlygų. 
West Side Ofisas atdaras vaka. 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Man- 
kos. 2201 \V. 22-NT STREET, 
Cor. Lenvitt. * Tel. Canal 2G52 

Pranešu Visiem! 
Kad Salute Stoniach Blttera yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrį 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
tūo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutes 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimiugu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busit6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25. 6 bon 
kos $<".50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris įs šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negali gauti, ta piisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ii 
užsakymą klek reikalaunat tai prislų 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskit 
[ tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašrkii 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., — 

616 W. 31 st St., Chicago, III 

fERKAlT IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Narna, Farmą, Lotą ar 

kokia Biznį ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 

Tcipgi jei nori pirkti Namą, 
Lola, Farma ar kokia Bizni, 

c' c 

męs turime daugybe gerų Bar- 

genų visuose kraštuose Ameri- 
kos, Chira<?cxj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3416 S. \Yal1aee Street. 

Cbieago, 111. 

Dr. G. M. Glaser i 
TELEFONAS YARDS 087 i 

3149 S. MORGAN ST. kertė 33-rosį Specialistas Moteriškų. Vyriškų J 
ir Chroniškų, Ligų. 

Valandos: 9*—10 12—2 po pietų į 
6—8 vak. Nedėl. 9—2. j Praktikuoja jau 28 metai. į 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETU VJ S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. $7 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir C:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

Dr. N. Herzman j 
IŠ RUSIJOS 

Citrai lietuviams žinomas ptr 16 meti) kaipo j 
patyręs gydytojas. chirurgas ir akušeris.'. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo-J 
t« rn ir vaikų, pagal naujausias metodas. | 
X-Ray ir kitokius elektros prietaisus, 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET Į 

J netoli FUk Ptrret 
! Valandos: nuo 10—12 piett) ir C—8 vakaro) 

Telefonas Canal 3110 ( 

| G y v.: 3112 SO. HALSTED tTREETj 
į Valandos: 8—0 ryto tiktai 

Plione Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vieta 3*252 S. Halsted St1 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30Į 

iTown of Lake 4712 S. Ashland Ave.i 
Vai.: 4:30—7:00 P. M. 

Phone Drover 7042 

t Dr. S. Biežis 
» 

j LIETUVIS 
( 

{ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

j Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 

I Telefonas Canal 62*32 

J Vai: 1 iLi 5 ir 7 iki 9 vai. v:«k. 
!Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St, 
s Telefonas MoKinley 4988 
{Valandos iki 10 ryto. 

Telephone Lrover 70-12 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Ncdčltlieniais pagal sutariv) 

<712 SO. ASHLAND AVENUE 
Siti 47-tos gatvžs 

iTelephone Yards 3654, AKU5ERKA 

Mrs. A. j 
Michniewich { 
Baigusi Akušerijos ko- J 
Ieeija; ilgai praktika-j vusi lVrm&Uv&aijos! 
hospita!ž*«, Pasekmin J 

atarpauja prie ( 
gimdymo. Duoda rod-j t 
visokiose ligose mote-i 
rims ir merginoms, f 
1113 S. Halsted St.į 

r (ant antnj lubu) ♦ 
CHICAGO, lLl. | Nuo 6 ifS 9 rvto ir» 

.Nuo 6 Iki 9 ryto r 7 iki včlai vakaro | 

£*lllllllllllllllllllllllllllllllllll!!lllllllllllllllilili!liii!iii;iiiiii!'iiii;iiiiiiimiiuiik,'< 
fĮPhones: Yards 1SS—55i 
fĮResidence Phnne Drover 7781 

iF.A. JOZAPAITJS, R.PhJ 
| DRUG STORE—APT1EKA | Pildome visokius receptus g 
I3G01 S. HALSTRD SI". CHIGAO01 

Te'.cphonc Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Gydo visokias ligas moterų, vaiki) ir vyrų j 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

į^259 S. HALSTED ST., CIIlCAGOį 

Reikia patyrusių Metamų ir uepats 
viiaiŲ del sortavimo pšpieros. Ora ui 
mokyti?. 

SANDROS* & CO., 

14">1 So. Peorln Strpot. Chiongo, II 
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