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Lenkai nori užtikrinimu. 
Epidemija Judeničo Kariuome- 
nėj Gresia Pavojum PabaltijaL 

» 

Gelžkelininkų Streiko Paskelbimas 
Inteiktas Wilsonui. 

LENKAI NORI UŽTIK- 
RINIMŲ. 

f Varšava, vasario 7 d. ( Pave- 
lyta*. Lenku užsienio minis- 
toris Stanislovas T'atek, kalbė- 

damas šiandien apie galima Len- 
^ j<ijos taiką su bolševikais, pas- 

kė. kad Lenkija reikalaus užtik- 

rinimų plačiam politiniam ir eko- 
nominiam vystymuisi lenku res- 

publikos i r nepriklausomybes 
mažesnėm* pasienio valstybėms 
tarp Kusi jos ir Lenkijos. 

Paskutinėje Ukrainos, Latvi- 

jos. Estonijos ir Suomijos atsto- 
vu konferencijoje Yarsavoje bu- 
vo nutarta prašyti lenku valdžios 

padaryti šitų valstybių pripaži- 
nimą viena sąlyga, jei bus gali- 
ma tartis kas dcl taikos. 

(ialimumas pradėjimo taikos 

tarybų yra svarbiausiu kalbos 

dalyku seime ir laikrasčiiuose. 
I'letiai taikai jau taip toli pasie- 
kė. kad net buvo svarstoma vie- 
tai susirinkimui; lenkai proponUO 
ja Rygą. o soi'ietai Vilnių. 

Nuosaikieji Bijosi suviliojimo. 
Didžiausi* pasipriešinimas pra- 

dėjimui tarybų paeina nuo nuo- 

saikiosios seimo partijos, kuri sa- 

ko, kad 'bolševikai gali pasinau- 
doti tkrybų taiku ir sutraukti 

1 daugybę kariuomenes pavasari- 
I niam p>uoliinui. Jie taipgi sako. 

j kad bolševikai neduoda jokio už- 
tikriinmo, jog jie išpildys taikos 
išlygas, kurias jie pasiūlė pasku- 
tiniame rašte. 

Vienok socialistai ir kairioji 
partija tolydžio stengiasi patrauk 

^ ti valdžią prie savo žvilgsnio, 
kad būtinai reikia pradėti tary- 
bas. Apskrita išvaizda yra tokia, 
kad lenku atsakymas neatmes 

visiškai bolševikų pasiulinimo. 

EPIDEMIJA JUDENIČO 
KARIUOMENĖJ GRĘ- 

SIA PAVOJUMI 

Revelis vasario 10 d. — Pa- 

Jeistoji šiaurvakarinė Judeničo 
kariuomenė dar vis Estonijoj. 
Kareiviai stovi Narvos apskrity j, 
o oticieriai daugiausiai Revelyj. 

Šitie nelaimingi žmones serga 
visokiomis ligomis, ypatingai šla- 

kuotąja šiltine ir yra pavojum 
visiems kitiems. Užsikrėtimo pa- 
vojus yra toks didelis, kad estų 
oolicija išleido prisaką draudžian 

tj Jtrdeničo kareiviams eiti pas 
barzdaskutį be paliudijimo svei- 
katos. 

Suomija skaito Šitą šalt užsi- 
krėtimo centru ir reikalauja dak- 
taro paliudilijo pirma vizavimo 

\ pasportu Helsing^orsas. 
Rusai baltagvardiečiai prašosi 

išvažiuoti, bet aficieriai tvirtina, 
kad tas yra negalimu daiktu šiuo 
laiku. 

>GELŽKELNINKŲ STREI- 
KO PASKELBIMAS IN- 

TEIKTA WILSONUI. 

Washington, vasario 10 d. — 

CeKkelninku reikalavimai šiau- 

idien inteikta prezidentui \Yilso- 

f imi. x 

Haltuamin pranešta, kad direk- 
itorius llines ir atstovai 2,000, 
looo darbininku nedali susitarti, 
taigi aukštesniu algų reikalavi- 
mo likimas priklausis nuo prezi- 
dento *n".ispren<limo. 

SIBIRINIAI BOLŠEVIKAI 
PAĖMĖ SALĄ. 

Honolulu, vasario 10 d. — Si- 
hiriniai bolševikai paėmė Sacha- 
lino salos sostinę Alėksandrov.- 
ką ir jaučiama baimė, kad pir- 
meivių spėkos gali įsiveržti pa- 
cion Japonija. Šitą praneša To- 
kios korespondentas japonų laik- 
raščiui Ni'ppu Jtji, kuris eina iš 

į I lonolulu. 

Kablegrame pranešama, kad 
japonų valdžia tariasi su Ale- 

jksandrovsko vyriausybe kas del 
japonų pvakavimo to miesto. 

Telegramos iš Tokios, datuo- 
tos saus. ,}i d. praneša, kad ant 

Sachalino salos sukilo bolševikai 
ir užpuolė svarbias japonų kal- 
ninkystės ir žibalo įstaigas. Tele- 
grama praneša, kad pasiųsta pa-j 
geioa. 

Sachalinas \ra ilga siaura sala 
ties rytiniu Sibiro pakraščiu, nuo 

Vladivostoko j šiaiurius. 

Miestas Aleksandrovas stovi- 
nę ant salos, o ant sausumos 

priešais Sachaliną. 
Pranešimai apie rusų bolševikų 

įsiveržimą Sachalinan pasiekė 
šitą. šalį 'panedėlyj, bet smulk- 
mėms sukilimo nepaduota. Mics 
tas Aleksamlrovskas, kuris sa- 

jkoma patekęs į bolševikų ran- 

ikas, yra rytiniu galu pavandeni- 
nio kabeilo sujungiančio salą su 

Sibiro sausuma. Jis yra sostine 
rusų salos dalies. 

Sala turi apie *>oo mylių ilgio 
ir nuo 65 iki 105 mylių pločio. Ji 
yra atidalina nuo Azijos sausu-į 

į mos Totorių sąsiaura, o nuo Ja-j į ponijos provincijos Jezo Peru- 
7o sąsiaura. Po Chinų valdžia ji 
buvo itci devyniolikto šimtmečio. Į 
paskui ii perėjo Į rusų rankas. ; 

Pirmas pastovus rusų apsisė-! 
dimas buvo 1857 m., bet pietinė 

J salos dalis pasiliko po japonais! 
iki 1875 m., po to ji perėjo į ru- 

sų rankas. Po rusų karei su ja- J 
ponais 1904—1905 m. pa^al 
Portsmouth sutartį sala tapo 
padalinta pusiau tarp Rusijos ir 
Japonijos. 

Paėmimas Aleksandrovko ir 
sukilėliu burių įsiveržimas šiau- 
rjnėn Korėjon, matoma su bol- 
ševikų pagelba, yri nemažu pavo 
jittm Japonijai iš bolševikų pusės. 

AIRIAI PAĖMĖ POLICI- 
JOS STOTĮ 

Cork, Airija, vasario to d. — 

200 ginkluotų vyrų vakar vakare 
paėmė policijos stotį Castle Mar- 
tyr po šaudymui, kuris tesėsi tū- 

lą Ui&į. LaiU^tiai )ie palaikė ka- 
iliniais penkis policistus, gynusius 
įstoti paskui, paėmę ginklus ir 
IŠovinius, nuėjo sau. 

•mnmmij 

RAPOLAS SKIPITIS. 
Lietuvos Valstybės Gynėjas (Prokuroras). 

Gimė sausio d.. 1887 m. Mauku sod., netoli Šeduvos. < limna/iji >s mokslias ėjo Palangoje 
ir šauliuose, kuriuos oaigė 1909 m. Po to stojp Maskvos universitetan medicinos skvriun, bef 

1 <)io m. persikėlė i juridinj fakultetą, kuri bairfė 1914 m. Karės laiku dirbo kaipo infcaliotitlls 
Cemraliame Lietuvių Draugijų Komitete mfkentėjusiems nuo karės šelpti Lietuvoje,""paskui 
Maskvoj ir Petrogiade. 1919 m. geg. mėnesyj grįžo Lietuvon ir mokytojavo šauliu gimnazi- 
ioj, m. paoaiguj pakviestas Kaunan ir dabar eina Vyriausio Prokuroro ipareigas. 

1916—1917 m. buvo Demokratinės Tautos Laisvės Partijos Centro Komiteto nariu. "Santa- 
roj" buvo redakcinės komisijos ur.riu. 1917 m. 'buvo išrinktas j Vyriausią Lietuvos Tarybą 
R usuose. 

Paryžius gal atmq- ; 

KĖS SKOLAS SUV. 
VALST. IR ANGLI- 

JAI KOLONI- 
JOMIS. 

Paryžius, vasario 10 d. — Po 
Millerando užreišVimtii atstovu 

butui, kad valdžia rengiasi pada- 
ryti tam tikras koncesijas užsie- 

nio valstybėms, oficialiuose ra- 

teliuose kilo kalbos, kad Galici- 

ja skaito galimumu atidavimą 
Suv. Valstijoms Prancūzų (iuia- 
nos, Martiniques, (iaudeloupes, 
Saint Pierre ir Saint Pierre Mi- 

queloo, o Anglijai Madagaskarą 
ir Somali žemę, kuri kontroliuo- 
ja Su e 7. o kanalą nuo pietinio 
Raudonųjų juru krašto. 

Francuzų didieji biznieriai ma- 

no. kad laikas kas nors daryti, 
kada už dolerį reikia mokėti 15 
trankų — 300 nuoš. daugiau — o 

už svarą 50 frankų, dvigubai 
daugiau normalės kainos. 

TRŪKSTA STENOGRA- 
1 

FIU IR MAŠINA RA- 
ŠYTOJU. 

Chicago, 111.. vakario io d. Yie 
tos civilės tarybos sekretorius A. 
L. Demerest apturėjo telegramą 
iš YVashii gtona nuo komisijos 
pirmininko Martino A. Morriso- 
110, kurioje jis iprašo <;auti tiek 

raštines darbininkų, kiek tik ga- 
lima. ę 

Pastarasis perejo tuoju tikslu 
visus samdymo .biurus, Y. 'M. C. 
A. ir moterų klubus ir visur ga- 
\o tą pati atsakymą — kad. jie 
penkis ar dešimtį Kartų tuvi tiek 
vietų, kiek jie gąli pampinti ši- 
tos rūšies darbininkų. 

TŪKSTANČIAI ITALU 
ATEINA ISUV. VALS- 

1 TIJAS. 

Rymas, vasario i d. (Pašluo- 
ta'. — Šiemet italų išvažiuos Į 
Šuv. Valstijas daugiau negu pa- 
žymėtinais 1913 metais, kuomet 
j:i išvažiavimo 370,000, — mano 

Amerikos oiicialai Italijoje. Jau 
daibar jie yra čia apgulę konsu- 
liatus taip. kad tie neapsidirba. 
Trisdešimts laivu (plaukiojančių 
tarj) Italijos ir ^tiv. Valstijų iš- 
gabena tūkstančius žmonių. 

Vr-t apskaitoma, kad 100,000 

atsargos kareivių,kurie buvo su- 

grįžę iš Amerikos, yra gyvi ir 
6c 000 jų šiemet važiuos į Su v. 

Valstijas. Visi, kurie nori grjžti, 
turi sugrįžti dviejų metų bėgiu. 

\ iena svarniar.stų priežasčių 
delko Amerikoj kosuliai yra 

ta;|p apkrauti uarbiu vra tas, kad 

jie atydžiai turi peržiūrėti atsi- 
šaukusių 'pašportus. Tik vaikus 
ir pačias nemokančius rašyti ir 

skaityti leidžia važiuoti pas vy- 
rus Amerikoje. Tie, kurie buvo 
nuteisti teisme, kadir už mažiausi 
prasikaltimą, yra sulaikomi. 

KARLAIVIAI SULAIKO 
RUSUS. 

Londonas, vasario 10 d. — 

Šiandien apturėtas bevielinis pra 
nešimas iš Maskvos skamba: 

"Odesoje musų kareiviai laiki- 
nai tapo sulaikyti laivų ir arti- 
lerijos šūvių, kivrie ypatingai bu- 
vo baisus gatvėse. Buvo varto- 

jami šarvuoti vagonai ir laukti 

artil^'ja šaudė iš arti. Priešas 

galiams tapo išguitas iš miesto 
nedėlioję. 

"Liukui Mozyrn užėmėme 

AiKniievą. 

FIUME PRIEŠINASI JUGO 
SLAVŲ VALDŽIAI. 

Londonas, vasario 10 d. — 

'Central Xe\vs agentui ros aptu- 
rėtos žinios iš Fiunies sako, kad 
rengiamasi pasipriešinti sutaiky- 
mui adriatinio glnėo nusileidi- 
niais, ar priėmimu Londono su- 

Įtarties, aėiu kuriai Fiume perei- 
!na j rankas jugoslavų. Sakoma. 
Į kad svetimšaliai bus išguiti iš 

j miesto, jei bus reikalas. 

ŠIAUŠIŲ REGYKLA VIR- 
TO GINKLUOTA STO- 

VYKLA KENTU- 
CKY'JE. 

| Lexington, vasario 10 d. — ši:m- 
jdien išaušus Lenxington buvo 
tikra ginkluota stovykla. lU.'ys 
ginkluotu kareivių G j u sargybą 

'gatvėse ir saugojo visus inėjinnis 
miestan, kad neatsitiktų vėl kru- 
vinas susirėmimas, kuris vakar 
lėšavo penkias gyvastis ir apie 
dvidešimt j sužeistais. 

j \\ įlliam Lockett. negras už- 

jmušusis 10 metų mergaite (le- 
neva Hardman, yra laikomas 
(plieniniame narve Fayette'o ap- 
skričio teismalnityj, kol jj išveš 
ar į valstijos pataisos namą 
Frankforte, ar Į kalėjimą' F.ddy- 
v i 11 e j. jo neims iš ten, kol nenu- 

siramins /.n.oi. .a. 

Komanduojantis afieieris pasa- 
kė, kad jis turis padėti savo kon- 

Į trolėje. 

Chicagoje ir 

Apielinkeje. — 

Šiandien ir ketverge gražu; ne- 

didelė permaina temperatūros. 
Saulėtekis, 6:52 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:18 vai. vak. 

KAIZERIO SUNUS SIŪLO-1 
SI TALKININKAMS I VIE-1 

TĄ KALTINAMŲJŲ. 

Washington, vasario 10 d. — 

Iluvusis vokiečiu sosto inpėdinis 
Friederich \Yilhelm kabeliavo 

I 
prez. \\'ilsonui, Pasisiūlydamas | 
pasiduoti talkininkams, jei talki- 
ninkai to reikalaus. Telegramą 
prezidentas apturėjęs šiandien. 

Amsterdamas, vasario 10 d.— 
t'.uvusis vokiečių sosto inpėdinis 
pasisiūlė atsiduoti talkininkams j 
i \ ietą šimtu vokiečiu, kurių iš-j 
davimo talkininkai reikalauja. į 
Jo pasisiulinimas išreikšta j<» te-j 
legramoje. kuri buvo atspausta į 
laikraštyje 1 landelselad. kuris ei- 
na iš šito miesto. 

I 
Telegrama adresuota Į An.uli-I 

jos 1 >elf>ijt»s ir Italijos karalius. 
.. ,v 

l'fancijos ir Sttv. V alstijų pre-l 
zidentus ir Japonijos imperato-j 
rių. Joje jis sako: v i 

"Aš. buvusis sosto inpėdinis 
noriu atsiduoti i vieta mano tau- 

i 
tiecių. Jei talkininkų ir sąjungi- 
ninkų valdžios nori aukos, tai te- 

i 
|?ul jos ima mane vietoje ()00 vo- 

kiečių. kurie nepadarė jokio kito 
pikto, kai)) tik tarnavo savo ša- 
liai karėje." 

Negalimas Daiktas, Sako 
Vokietija. 

Berlinas, vasario 10 d. — Sa- 
lios susirinkimo užsienio reikalu 
komitetas vakar nutarė ]>ritarti 
valdžios atsineŠimui, ka<l Vo- 
kietijos žmonių tautinis ir patrio- 

p.vnpiktimitntT -tiMh lofl 
reikalavimu išdavimo vokiečiu 
kaltinamų karės nusidėjimais yra 
toks didelis, jog išpildymas iš- 
davimo Įmonių yra fiziniu nega- 
limumu ir jis sukeltų naminę re- 

voliuciją. 
Nepriklausomųjų socialistų na- 

riai atsisakė .pasirašyti po šituo 
užreiškimu, kuris priimta po su- 

sirinkimui. paėmusiam tris valan- 
das laiko. i 

KARDINOLAI SU $1,175 
ALGOS I METUS, PRA- 1 

ŠO DAUGIAU. 
i 

Rymas, vasario 10 d. — tiior-1 
nale d'Italia sako. kad kardino-j 
lai gyvenantieji Ryme* prašo pas' 
popiežių, kad jis pakeltų jiem- 
algas. i 

Kardinolai ligšiol gauna tik, Į 
taip vadinamą, "karditiolinj vai-1 
,uį." išnesantį 21.500 lirų i metusi 
ir jogo |irų privatinėms išlai- 
doms. Pagal dabartinę valiutos j 
kainą, visa ^alga išneša $1.175 j 
metus. 

BRUKSELĖ UŽGINA, KAD 
VOKIETIJA PANAIKINO 

FINANSINĘ SUTARTI 

Bruksele, vasario 10 <!. ^ Šian-1 
dicn čja autoritetingai buvo už- 

ginta. kad Vokietija pranešusi 
llelgijai, jog Yokieėiit-llelgu fi- 
nansinė sutartis turi huti panai- 
kinta det Helgijos dalyvavimo 
pareikalavime išduioti vokiečius. 

SUIRUTĖ ODESOJE. | 
Konstantinopolis, vas. 10 d. 

Pagal apturėtus čia pranešimus 
Odesoje viešpatauja suirutė. Su- 

įbatoje ėjo mūšiai gatvėse tarp 
ginkluotu frakcijų. Kabelinis su- 

sisiekimas tarp Konstantinopolio J ir Odesos pertrauktas. Trys tuks 
tančiai pabėgusių iš Odesos čia į 
atvyko vakar. N Į 

Lietuvos Boną PIRK — Ir savo 

draugui PASIGIRK. 
\ 

RUSIJOJ TRUKUMAS VI- 
SOMIS PUSĖMIS. 

Londonas, vasario 10 d. — Bu- 
vttsis socialistu atstovas /.cnuui- 
niamc parlamento bute, (Je >rge 
I.ans.buiy. kurio pasiskelbinns va 

žinoti sov'ttinėn K įsiion 'sšaukS 
dideli nusistebėjimą via oiicia- , 

liuose rateliuose, nedėlioję, pri- 
buvo Maskvon. 

>avo telegramoje Darbo parti- 
jos organui llerald ji- paduoda 
savo pirmutinius Įspūdžius išneš- 
tus sovietinėj sostinėj. Jis sako. 
kad reginiai lauko pusėje gelžke- 
lio stočių esą tokie jau, kaip ir 
ties kiekviena keliogala Anglijoj 
—- daugybė vyrų ir vaikų laukia 
pervežti bagažus ir keleivius ro- 

gėmis ar drožkomis. 

(latvėse matos visokios klesos 

žmonių, sako jis, ir, nors blogai 
apsitaisę, atrodo nepaprastai ge- 
rai. atmetant visas sunkenybes 
kenčiamas ir::*• alkio, šalči > ir li- 

gos. 
"Neužginčijamu dalyku yra 

tas. kad blokada ir naminė karė 
paleido visą masiną visokių ligų 
ir skurdo, — sako J .ansbury. 

Bainyčios Visos Atdaros. 

"Uji^nyčios visos atdaros." -li- 

ko toliau Lansbury, "ir žmonės 
ineina ir išeina iš puikaus švcnt- 
namio Kremliuje taip. kaip ir 
seiliaus. l'ažnyčios atsteigta vi- 
suomenės lėšomis, tikroji tikyba 
nėra trukdoma ir moteryste taip 

ta k;: i p ir buvo. 
"Cia n'ra nieku blogesnio kaip 

kitose soštNiėse. o labai daug ka* 

yra geresnio. Man saugiau ir ;rš 
jaučiuos laisvesnis Maskvos gat- 
vėse kaip Londono. Žiaurumais 
verstis negalima nei čia. nei ret- 
rograde. 

"Visa šalis reikalauja taikos, 
ir Anglijos bei Amerikos orga- 

nizuotieji darbininkai turi išgau- 
ti Rusijos darbininkams progą 
perorganizuoti savo visuomenę. 

"Yra didelis įsitikinimas idea- 
lizmu ir didelė vilti,- jame. bet 
kiekvienas nori žinoti, ar talki- 
ninkai dabar leis Rusijai *a\o iš- 
ganymą išdirbti. Aš niekuomet 
nebuvau .-utikęs žmonių su tokiu 
grieštu nusprendimu laimėti >a- 
vo kova už ekonominę laisvę. 
Kiekvienas su kuriuo a-^ ka! >0iau 
mielai pritartu nuoširdžiam bend 
ram veikimui, bet kol ka> ^.ra 
kliūčių taikai, 

A'isa Rusija reikalauja i< sa- 

vo kaimynų draugingumo. Len- 
kai. ukrainai ir visos'tautos gali 
turėti taiką, jei j*os apsieis su 

Rusija ka:;io su laisva šalimi." 

Rusai Pasiskirs Pirklystei 
Daiktus. 

J.ansbury sako matęsi su Ciče- 
rinu, kuri* pasakė, kad rusų koo- 
•pcj'atyvės draugijos su nekantru- 
mu laukia pirklystės, ir patvirti- 
no pranešimus, kad Mak-im l.i- 
tvinov yra paskirtas jų agentu. 
V ienok užsienio ministeris pasa- 
kė," kad Rusijai'turi Imti leista 
nuspręsti, ką draugijos turi pirk- 
ti. ar oarduoti. Jos y \ ekonomi- 
nės organizacijos dalimi ii net 

paskaidos agentais valdžiai. 
"Rusu žmonės po Troekiu 

mielai leido save suorganizuoti, 
išlavinti ir suvaldyti. kad atrė- 
mus svetimšalius ir naminius 
priešus." telegrama priveda už- 

sienio ministeri sakant. "Dabar 
jie leis save suorganizuoti, išla- 
vinti ir suvaldyti gamybos tiks- 
lams. Dabar visi kviečiama atei- 
ti ir dirbti didžiojoj pramoninėj 
karei vijojo, kuri yra tveriama i- 
visų pajiegtų rusų.'' 
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''NORĖČIAU, KAD AMERIKIEČIŲ TAR- 
PE VIENYBE ŽYDĖTU"—RAŠO 

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. 
Visi gerai žino obalsį: "Vienybėje— 

galybe", tečiaus nevisi stengiasi inkunyti 
ir palaikyti tą vienybę. Niekuomet del lie- 
tuviu nebuvo taip reikalinga vienybė, kaip j šiame kritiškame momente.—Lietuvių tau-, 
tos siekis—iškovoti Lietuvos Nepriklauso- \ 
rnybę. Tečiaus, Lietuva iš visų pusių yra j 
apsupta priešų,—vieni jų turi užgrobę dide 
lę musų Tėvynės dalį su sostine Vilniumi. 
Taigi Lietuvos ir Lietuvių Tautos išganimas 
remiasi išimtinai ant vienybės, darbštumo 
ir pasiaukavimo.— 

Labai indomias mintis ir pastabas iš- 
VI. 1 -r 

reiškia uuvęs įjieiuvos premjeras J.viyxoiasĮ 
Sleževičius savo laiške, rašytame p. J. J. 
Hertmanavičiui. Chicagoje. — Kadangi g. 
M. Sleževičius geriausiai pažįsta dabartinę 
Lietuvos padėtį ir musų tautos reikės, tai 
jo mintįr. turi del musų labai didelę reikš- 
mę. Žemiau telpa svarbiausios ištraukos iš 
jo laiško. 

Kaunas 19-21-X!I-19. 
Mano Brangieji! 

Ką-tik gavau Jusų laišką. Labai nu- 

džiugome, kad esate gyvi ir sveiki. Ir mu- 
du su žmona nekartą minėjome Jus, bet 
tais penkiais metais susisiekimas buvo ne- 

galimas. Tiesa, rašėme Jums porą laiškų 
iš Rusijos, bet ar juos Jųs apturėjote — 

nežinome. 
Taip, nelengiv a nauja rūstybė statyti. 

Ypač tai sunku mums lietuviams, kurie vis- 
ką turime išnaujo tverti. Mes esame dabar 
tokiame padėjime, kaip kad butų ūkinin- 
kas, atsidūręs tyruose, pats vienas be drau- 
gų, be lėšų, be įrankių, be prityrimo, bet 
kurs pasiryžęs yra žut-but, o savo ukį už- 
vesti ir įsigyventi. 

Mes, rods. jau šį-tą padarėme. Jau 
pradėjome plėšti dirvonus, jau dedame pa- 
matus busimiem^ musų valstybės gyveni- 
mo rūmams. Bet vis tai tik pradžia, tik 
pirmi musų žingsniai; mažų vaikų žings- 
niai, neužtektinai pastovus, neganėtinai 
stiprus. Bet ir tai jau gerži, kad savo kojo- 
mis pradedame eiti. Yra vilties —išaugsi- 
me- sustiprėsime. Sunkiausiai tai, kad musų 
tauta nėra užtenkamai kulturinga. Švie- 
suomenės mes turime visai nedaug, ir ta pa- 
ti toli-gražu nėra pilnai pribrendusi to- 
kiam momentui, kurį dabar Lietuvai gyven 
ti tenka. N 

Gaila tik, kad tarp musų — tos mažu- 
tėlės saujelės—nėra reikalingos vienybės. 
Vietoj, kad visiems bendrai dirbti; kad vi- 

Wi ii mmmmmmmmmmmmmmam ._■) 

sos šalies pajiegos butų sutrauktos prie 
bendro tėvynės tvėrybos darbo—pas mus 
atsirado žmonių, kurie visų pajiegų koali- 
ciją pripažino nereikalinga. į 

Mums labai smagu girdėti, kad jųs 
Amerikoj nesnaudžiate ir visomis išgalėmis 
krutate ir dirbate del Lietuvos ateities. Be- 
galo svarbu, kad Amerika irgi pripažintų 
musų nepriklausomybę netik "de facto'\ 
kaip tai padarė anglai, bet ir -'de jure". 
Toks Amerikos žygis begalo palengvintų 
Lietuvos valstybei sustiprėti. 

Žinoma, labai svarbu, kad tos keturios | 
tautos — Lietuviai, Estai, Latviai ir Ukrai- j 
niečiai bendrai tariasi. Tos tarybos gali 
privesti prie labai naudingi) pasekmių atei- 
tyje. Jei tos tautos, o su jomis dar ir suo- 
miai (finai), susidėtų, tuomet ištikrųjų stip 
ri susidaiytų federacija, kuri galėtų atsi- 
remti ir prieš itisus, prieš vokiečius, ir prieš į 
lenkus. 

Apie "Liublino Unijos" atnaujinimą 
jau, rodos, ir patįs lenkai nesvajoja. Tie 
dabar norėtų federacijos arba, net, ir tam 
tikromis sutartimis (karo) pasitenkintų. 

Labai smagu, kad amerikiečiai lietu- 
viai rūpinasi susiorganizuoti, idant čia i 

mums pagelbos suteikus — ir finansų sri- 
ty j, ir prekybos bei pramonės srity j, ir, pa- 
galiaus, kariuomenės pavidale. — Mums 
labai reikalingi visokios rūšies specialistai, 
ypač visokie technikai, bugalteriai, karinin- 
kai (aficieriai). Mums begalo reikalingi' 
žmonės su iniciatyva prekybos ir pramonės 
srityj. 

Amerikos lietuviai turėtų atnešti mums 
amerikoniško darbštumo, apsukrumo ener- 
giškumo, sistematingumo ir mokėjimo grei- 
tai ir tinkamai organizuotis. 

Baigdamas apie viešus dalykus rašyti 
norėčiau, kad amerikiečių tarpe vienybė 
žydėtų, kad tam laikui, kol Lietuva pilnai 
nebus visų valstybių nepriklausoma pripa- 
žinta. mes visi—be partijų skirtumo ir ten 
Amerikoj ir čia Lietuvoj — susiburtume i 
vieną galingą kuną, Lietuvių Tauta vadina- 
mą, ir bendromis pajiegomis atstatytume 
laisvą nepriklausomą Lietuvą. Aš netik 
jaučiu, bet ir visiškai matau ir suprantu, 
kad musų išganymas—tik vienybė. Susi- 
skaldę, pasidalinę, mes neatsiturėsime prieš tiek daug priešų ir žūsime. Ir tuomet nu- 
mirę jau, kada vėl beprisikelsime? Liet. 
Sočiai. Liaudininkų-Delmokratų Partija Šiandien varo ne tiek p arty vi ir socialį dar- 
bą, kiek grynai valst^pinį. Reikia sudary- 
ti nepriklausomą Lietuvą, o ten jau bus 
laikas partijos darbams 

Mykolas Sleževičius*" 
[ paskutinius garbaus tėvynainio žo- 

džius privalėtų atkreipti ypatingą domą, kiekvienas Amerikos lietuvis, ypač iš kraš- 
tutiniųjų srovių. — Pirmiausiai mums rei- 
kia paliuosoti Lietuvą, padarant ją nepri- klausoma valstija, o vėliaus bus galima vy- kinti permainas viduje—sąryšyje su partiji niais skirtumais. Ką gi reikštų tos ar ki- 
tos partijos persvara šiame momente, jeigu Lietuva neingytų visiškos laisvės ir nepri- klausomybės? !... 

Francuzijos prezidentu sekantiems 7 
metams išrinktas atstovų rumo galva Paul 
Deschanel — 734 balsais iš 839 (renka na- 
cionalis seimas). Dabartinis prez. Poinea- 
re gavo vos kelis balsus. Gal franeuzai vi- 
sai buvo pamiršę apie prez. Poincare, nes 

jo balso ir vardo beveik visai nesigirdėjo 
nei karės laikuose, nei Versalyje, nei Pa- 
ryžiuje. 

Pastahos- 
Išvados. 
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Chinai apgyvendina Mon- 
goliją. — Chinai stengiasi 
padalyti Mongoliją atvaclu 
savo gyventojų antviršiui. 
Jau dabar jie apsėdo dide- 
lius pietų Mongolijos plotus 
ir savo darbštumu pavertė 
tyrumos dalis j derlingus 
laukus. Žemė ilgainiui pri- 
klausys tiems, kurie geriaus 
ją prižiūrės. Kiekvienas, kas 
tik palygina šitas dvi lau- 

tas, turi pripažinti, kad chi- 
nai kur kas viršija mongo- 
lus. Jie yra praktinei, su- 

manus, darbštus žemdirbiai 
ir amatninkai. Mongolai gi 
yra naivus, negudrus. Jie ne' 
žino savo stiprybės taip, 
kaip ir indijonai. Chinai tu- 
ri užpakalyje savęs keturių 
tūkstančių metų civilizacijos 
kulturą, o mongolai turi tik1 
karinių imtynių padavimą, 
sako Luther Anderson. Chi- 
nų yra 850,000,000, o mon- 

golų vos 5,000,000. Mongo- 
lai yra neišjudinami ir ne- 

pažangus, kuomet chinai 
stengiasi pasisavinti tuos va 

karinio pasaulio mokslus ir 
išradimus, kurie atrodo ge- 
riausiai pritaikomais prie jų 
reikalu. Dvidešimts keturi 
šimtmečiai tam atgal chinai j 
išvedė didelę sieną, kad ne- 

įsileidus mongolų. Dabar jie 
pramušė tą didžiąją sieną 
naujoviniu gelžkeliu ir iš- 
siuntė automobilius, lakstan 
čius po Mongolijos dyku- 
mas. Vieftok šita mongolų 
tauta kadaise buvo įsteigusi 
didžiausią imperiją, kokią 
pasaulis kada matė. Net 
šiandien jų šalis yra viena 
didžiausių pasaulyje; jos plo 
tas išneša apie 1,367,000 ket. 
mylių. Ji yra apie pusę to 
didumo, ką Suv. Valstijos 
ir trys ketvirtadaliai Kana- 
dos didumo. Patsai pami- 
nėjimas jos rubežių pasako 
tolumo didumą. Šiaurėje ir 
vakaruose ji susiduria su Si- 

biru, rytuose su Manžurija 
ir pietuose Chihli, Kansu ir 
Chinų Turkestanu. 

Mongolija yra dii/^ė au-i 

gštuma su kalnų skete omia 
pakraščiais ir išda lies i li- 
ejusiomis vidun. Didesnė 
šito baisaus ploto dalis yra 
derlinga. prėrinė žemė, iš- 
skiriant Gobi; žemė yra 
derlinga ir lietaus pakanka 
auginimui gyvulių ir javų. 
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Piirgai Lietuvon Jin Siunčiami. 
Lietuvos Misijos Pranešimas. 

Lietuvos Misija gauna nuo 

bankų, draugijų, agentų ir 
šiaip pavienių žmonių Liškų, 
kuriuose prašoma nurody- 
mų, kokiu budu gyvenantie- 
ji Amerikoje Lietuviai gs .ė- 
tų geriausia pasiųsti pinigų 
.savo giminėms arba šiaip 
nukentėjusiems nuo karės. 
iDa^guma stačiai reikalauja, 
kad Lietuvos Misija kaipo 
valstybės įstaiga pati imtųsi 
šio darbo, idant siunčiamieji 
žmonių pinigai tinkamai bu- 
tų, kam reikia išmokami ir 
tat tokiu kursu, koksai ant 
pinigų Lietuvoje dabar yra. 

Šiuomi skelbiame visiems, 
kas tik nori siųsti minėtiems i 
veikalams pinigus, jog Lie- 
tuvos Misija apsiėmus yra 
persiųsti šiuos pinigus Lietu- 
vos tokiomis sąlygomis: 

1. Kiekvienas siunčiąs Lie- 
tuvon pinigus, privalo aiš- 
kiai paduoti kaip savo adre- 
są Amerikoje, taip ir pilną 
adresą, nurodant artymiausj 
miestą, miestelį to žmogaus 
ar 'įstaigas, ar diaugijas ar 

gimines, kuriems šie pinigai 
yra siunčiami. 

2. Sumokėjęs Lietuvos Mi- 
sijai, gauna nuo Lietuvos 
Misijos laikinąjį pakvitavi- 
mą, kiek pinigų dolariais yra 
nuo siuntėjo gauta ir patvir- 
tinimą, jog Lietuvos Misija 
yra apsiėmus, nurodytu ad- 
tsu Lietuvoje tokiam tat 

asmeniui parsiųsti ir išmokė- 
ti tiek ir tiek auksinu. ' 

3. Kiekvienas siunčiąs pi- 
nigus savo giminių sušelpi- 
mui Lietuvoje pirmiau pri-i 
valo Lietuvos Misijoje pasi- 
teirauti auksino kursą. Auk- 
sino kursą negalima paskelb- 
ti, nes jis prisitaikant prie 
dolario vertės Lietuvoje kas- 
dien mainosi., pavyzdžiui da- 
bar jis svyruoja taip 65—85 
auksinų už vieną dolarį. 

4. Lietuvos Misija iš par- 
siuntimo nei delei savęs, nei 

: delei Valstybes nedaro ir ne- 

dalys jokio pelno, bet paden- 
gimui išlaidų persiuntimui 
pinigų, susirašinėjimui su 
žmonėmis ir dalinai dirban- 
čių prie to žmonių užlaiky- 
mui už pinigų parsiuntimą 
ima tokį mokesnį: siunčian- 
tieji iki 10 dolarių užmoka i 
už parsiuntimą 50 centų, 
siunčiantieji viršaus 10 ik?i 
25 dolarių užmoka vieną do- 
larį, nuo 25 iki 50 d. moka 
du dolarių, nuo 50 iki 100 
dolarių užmoka 3 dolarius, j 
o kas siunčia viršiau sumos, 
tai primoka virš to po dolarį 
nuo šimto, nežiūrint, ar jis 
pilnas ar ne. Šie parsiunti- 
mui pinigai atskaitomi iš iš- 
mokėtos Misijai sumos. 

Visi pinigai reikia siųsti 
Misijos adresu: 
LITHUANIAN MISSION. 

257 W. 71st Str., 
New York City, N. Y. 

Pinigai Misijon prisiunčia- j mi pašto ar express "money j 
orderiais". T 

Lietuvos Misija. 
y 

Kunigo Dekanp Justino Staugaičio-Valstybės ; 
Tarybos Vice-Pirmininko Biografija. 

Gimė lapkričio 14, 1866 me-t 

tais Tupikti kaime Žvirgždai- 
čiu (seniau Naumiesčb, parM 
Šakiu) (seniau Naumiesčio) 
apskrities. Mokinosi pirmiau- 
sia namie, paskui Mariampo- 
lės gimnazijoj, pagaliau Seinų 
seminarijoje. Birželio 24 d-, 
1890 metais buvo įšventintas 
kunigu. Trumpai pavikaravęs] 
trijose Sdrni diooezijos parapi; 
jose (Alytaus. Snadavos, Lom 
žos gub. ir Balbieriškio) gegu- 
že., mėnesyj 1895 metais per- 
sikėlė YarŠavos diocezijon. 
Trumpai pabuvęs vakarų Lo- 
dziuje nukeltas Yaršavon. Čia 
išbuvo nemaž dešimtį metų; 
apie 4 mttus buvo šv. Alek- 
sandro par., vikaru likusi gi 
laiką realinės gimnazijos pre- 
fektu (kapelionu); rugsėjo 
mėn. 1905 jin., sugrįžo Seinų 

diocezjjon. Metus išgyveno 
Mari,:nmpolėjc, kur įsteigė "Ži- 
burio" draugiją ir aktyvintai 
dalyvavo tuomet Lietuvoje bc- 
prasidedančiame visuonienia- 
mc darbe- v 

Spalio mėn. 4 dieną 1900 m., 
apėmė naują Lekėčių (Šakių 
apskr). par. Čia išklebonavęs 
pustrečių metų buvo pakvies- 
tas Į Seinus, k&mc pusketvirtų 
metų redagavo katalikų mėne- 
sinį žurnalą. ''Vadovą." Su- 
silpnėjus akinis, pasitraukė iŠ j 
redakcijos ir rugpjučio 1 d.. 
1912 m., apėmė Pakuonio par. 
Čia iškltehonavęs ketverius me- 

tus, spalio 4 dieną 1916 m., 
persikėlė Augštojon Panemu- 
nėn ties Kaunu, kur ligšiol te- 
beklebonaujai. Pereitais metais 
liko paskirtas Mariampolės de- 
kanu. 

Kuomet 1917 m-, kūrėsi Lie- 
tuvos Taryba, buvo jon išrink- 
tas ir kun. J. Staugaitis. Sau- 
sio mėnesyje 1918 m., kun. 
Staugait:s buvo išrinktas Ta- 

rybos Vicie-pirmininku, kuriuo^ 
ir šiandien tebėra. 

Rašinėti laikraščiuosna kun. 

Staugaitis pradėjo jau klieri- 
ku būdamas. Sugrįžęs savo 

gimtojon diocezijon, nuo 1905 
m., daug darbavosi laikraštijoj, 
pasirašydama* slapyvardžiais: 
Meakus, Paneniupis, X. Atski- 

rai išleis ''Bažnyčios Istori- 
ją/' "Argi čia kalta Kataliku 
Bažnyčia" "Viešosios lietuvio 
kataliko priedermės". "Katali- 
kų tikėjimo priešai," "Jaunimo 
idealas arba pamokslai moki-\ 
niams," "Darbininku klausi- : 
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mas". 

LAIŠKAS "L" RED. 

Gerb. "Lietuvos" Red.: 

J'ardau teisybės malonėkite 
suteikti vietos gerbiamame jū- 
sų laikraštyje atitaisymui ne- 

teisingos žinios, kuri tilpo "Lie 
tu vos" No. 19. šių metų. 

Tūlas "Nustebęs." aprašy- 
damas Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės trukšmingą susiva^r 
žiavimą Ne\v Yorke, visą kai- 
te metą ant vienos pusės, kas 
yra vienpusiška, nes "nieko nė- 
ra be piiežasties," tas buvo ir 
susivažiavime, bet aŠ kalbėsiu 
tik apie tai, kas paliečia mane. 

''Nustebęs" rašo:.... "La- 
bai nedailiai pasirodė visi mi- 
nėti ir, priegtani, p. Adžgaus- 
kas, kurie buvo priešingi net 
ir tokiam puikiam sumanymui, 
kaip paskyrimas iš gryno pel- 
no 5 nuošimčio beturčiams 
moksleiviams." 

Tokis "Nustebusio" užreiš- 
kimas yra gryna neteisybė. AŠ 
buvau priešingas ne sudary- 
mui to fondo, bet budui jo kon- 
troles- Mat, fondą kontroliuo- 
jant keliems asmenims, jis ga- 
li bu t naudojamas tik sušelpi- 
mui tų asmenų giminių ir drau 
gų, kas iššauktų L. A. B-je tik 
nesusipratirtius. 

Kad buvau nepriešingas skv 
rimui pinigų apšvietai liudiją 
sekantis fa'klas: f>. Karužos 
buvo įnešimas skirti mokslei- \ 
vių •sušelpiiiiui gi.aš -padą- \ 

riau pataisymą skirti 10v, bet 
su išlyga, kad jie butų perduo- 
ti kmtrolėn Lietuvos Apšvie- 
tos Ministerijai, kuri netik be- 
šališkiau, bet ir sumaniau galif^ sunaudoti skiriamą moksleivių 
sušelpimui fondą. 

Taigi aišku, kad aš buvau 
priešingas ne sudarymui tokio 
fondo, bet budui jo kontrolės. 

Su tikra pagarba, 
R. Adčgis (Adčgauskcis). 
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Mažųjų Tautu Klausime. 
Buvusios Rusijos Imperijos Pasienio Tautų Šelpimo Reikalais. 

(Buvusio New Yorko valstijos 
atstovo p. Waltcr io M. Chand- 
ler 10 Kalba, pasakyta saus. 19 d., 
*920 m. Su v. Valstijų Atstovų 
Buto įmonių ir Budų Komitetui), j I t—* ! 

_ 

(Tąsnj. 

Tarpe lietuvių, azerbaidaiiieėiu ir 
gruzinu jis neto!: «rt^i!ikęs nuo pir- 
mutiniu >kaitlu<us. 

Antra vertus, skaitlius nemo- 

kančių a! .'ityti ir rašyti Kuri- 
joje, ativalguii skaitant, panie- 
kia 70 mioš., o daugelis rašyto-j 
jų dedu jį dar uitgščiau. ^itasį 
skirtumai tarp apšvietos stovio 
Rusijoje ir antra vertus. l>toui-, 
>je. Latvijoje, Lietuvoje, Azi-r 
ftaidžauc ir Gruzijoje ^ ra Šakui-I 

1 t\\* ir ryškus, lokiu bildu au-| 

tVoji p. VVilsor.o aj>šisprendimo j 
teorijos sąlyga pilnai atatiuka. 

Kas dcl ketvirto ir paskutinio 
apsisprendimo mokyklos elemen- 
to, priespaudos elemento, tai tas 

yra apskritos istorijos dalyku ir 
čia tic ra reikalo ji apšnekėti. Per 
tūkstantį metų Rusija spaudė, 
kartais /.iauriar.siu budu, visus 
/įmones gy vena nči u s jpsios ribo- 
je, neišskiriant j .ei savu j n. Ji 
k uono^mi ausiai į ersel>iojo ir 
spaudė kiękvieiuį tauta savo- ri- 
bose. kurioje apsireiškė stiprus 
tautinis gyvumas, ar kuri rei- 
kalavo apsisprendimo ir nepri- 
klausomybės teisiu. 

i'< kiu budu, n»uto:,\\ kad te- 

riturija kiekvienos l'abaltijos ir 
Kaukazo republtkii v ra gana di- 

r r 
dėlė,-kad gyventojų skaitlius u/L- 
teiikamas. kad Uliniai ženklai, 
sulyg p. \Vilsono apsisprendimo 
pareiškimu yra, kad Estonijos, 
Latvijos, Lietuvon, Azerbaidža- 

no ir Gruzijos žmonių apšvieti- 
mo stovis augštesuis už apšvieti- 
mo stovį Rusijoje ir kad kiekvie- 
na j n per ištisus šimtmečius ken 

tčjo žiaurią Rusijos priespaudą, 
šitie elementai ir atsižvelgimai 
>p:lnai kalba uz mažąsias respub- 
likas kada 'jos reikalauja apsi- 
sprendimo ir nepriklausomybės 

teisiu. 
Tai yra padėtiniai tvirtinimai 

mažųjų republikų nepriklauso- j 
mybės labui. Keikia pastebėti 
nekurie užgintiniai tvirtinimai, ar! 
pasipriešinimai. 

Pirmiausia yra sakoma, kad ši-1 
tu narsiu republikų žmonės nesu- I 

brandę patys valdytis, nes jie 
niekuomet neturėjo prityrimo: 
nes tai butų tas pats ką ir siun- 
timas pasaulin mažų vaikų bc j 
išniekinimo ir priežiūros. Šitoks 
tvirtitytuas yra daugiau uega' 
kvailas, nes jis vi^ai neatsižvel- 
gia Į istoriją ir būtinas tautų ir 

žmonių gyvenimo sąlygas. Nei 
viena didelė .Nito pasaulio tauta 

nepradėjo, savo tautinį bu\ imą 
pilnu pritykinu. Žmonijos isto- 

rija neparodo nei vienos tautos 

išėjusios kursą, ar pakartojusios 
ji po jos atsiradimui. Jos alei- 
viena bnvo priverstos eiti karčiu 
kančių, išsivystymo, išsižadėji- 
mo savęs ir indvvidinio prit} ri- 
mo taku. Kiekvienas didelio 
žmogus,' pasižymėjęs pasaulyje 
kokiame nors pašaukime ar pro- 
cesijoje, turėjo tureli 'savo pra- 
džią ir savo indi vidinį prityrimą. 

Amerikos revoliucijos laikai 
Amerikos priešai Anglijoje tvir- 
ti >io, kad kolonistai nėra pribren- 
dusiais valdytis. Chathamo gro- 
vas \\'illiam Pitt puikiai gynė 
juos parlamente dclei šito prie- 
kaišto. Puikia iškalba jis pasa- 
kė, kad jis yra išstudijavęs ge- 
riausius politinius veikalus? seno- 
vės ir naujovės laikų ir kad jis 
nėra dar skaitęs geresnio diplomą 
lybės tvarinio už tą. kuri iš Ame 
likos anapus juros (prisiuntė An- 
glijai nepritarę kolonijų diplo- 
uatai—Jefferson, M<jdiso»« it" 11a- 

■11 i 1 ton. Ir šiandien mc= turime, 
;aip amerikiečiai tiki-, didžiausią 
r galingiausią iš visu pasaulio į 

respublikų ir kuomet mes, ame- 

rikiečiai, laikomo kalbas kon- 
grese, tai mes savo argumentus 
remiame žodžiais ir darbais tų 
ne/prityrusių kolonijų jaunosios 
respiitolikos tvėrėjų. 

i5et ištikrįjų negalima sakui, 
kad šitos mažosios valstybes ne- 

turėjo didelio prityrimo ir ne- 

parodė puikiausių diplomatybčs 
ypatybių sunkiausiose apystovo- 
se. Apie du metai praėjo nuo 

to laiko, kaip jos kiekviena at- 

skirai apskelbė savo nepriklau- 
somybe. Per tą laiką jos nuor- 

ganizavo pastovias valdžias su Į 
ministerių kabinetais ir šalių sei 
mais. Jos suorganizavo ir aprū- 
pino puikias jaujuas kariuome- 
nes. suspėjusiais paikiai atsizynvj 
ti mušlaųkyje. Jų ministerių 
svarstymai ir oficialis pasielgi- 
mus visame pasiž} mi sug bumu 
ir, a t žvalgi m u. J u šalin seimai \ ,4 

iažniausiai veikė išmintingai ir 

igšiol dar, neužgyrė nei vienoj įeišmintingo, ar kraštutiniai ra-,1 
iikrlio įstatymo. Jl liet butų negražu sprandus c 

apie šituos Hstonijos, Latvijos, 
Lietuvos, Azerbaidžano ir Gru- 
zijos diplomatus, ar ši tu šalių 
•pirrnesniąsias valdžias pagal už- 
rašus vienu metu pasekusiu di- 
džiąją ir paralyžiuojančią karę 
ir jokio nopriklaJusomybės pripa- 
žinimo nuo pasaulio šalin. Tai 
hutų tiek: pat, kaip ir surišus 
žmogui rankas ir kojas niekinti 
ji už tai, k-d jis nevaikščioja. 

Čia neprošalį 'bus pastebėti 
keistas ir besuomouinis tvirtini- 
mas, kad nerusy respublikos ne-1 

gali pačios valdytis, o Rusija 
guli jas valdyti. Šito tvartini- 
1110 klaidiifguma.-> ir nesuomonin- 
gumas tuoj aus matoma bc dide- 
lio galvojimo. Rusija aršesnė 
jž sulūžusią nendrę. Tai >ra 
>ai>us kratinys suirutės ir maišai 
.ics. riaušių ir užmušystės, anar- 

rliijus ir -bolševizmo, prietaru, 
amsybC-s ir nežinystės. Xdai- 
ninga 5 senasai rusu valstybės 
aivas yra kru\a laužų, varomų, 
viekvienos audros ir be pasigai- 
c'-jimo blaškomų kiekvienos buu- 
;os. Antra vertus, mažosios res 

publikos turi pastovias vp'džias, 
| suorganizuotas konstitucinės tei- 
i sės ir Jai avės pamatais ir palai- 
komas gcįrai išlavintu kareiviu, 
kurie atmiušę 'bolševizmą nuo 

savo teritorijų ir kurie šiandien, 
stovi kaip volas \pricš didi jį anar- 

chijos ir nežinybės antplūdį.' Ar 
'•galima su rimtumu sakyti, kad 
šitos mažos, gerai sutvarkytos 

į valstybėlės negali pačios valdy- 
tis, bet kad jas gali valdyti ši- 
tas didelis kratinys anarchijos, 
riaušiit, užmušyščių, tamsumo ir 
nežinybės — išreiškiamas vie- 
nu žodžiu ''bolševizmas". 

Žinoma, reikia pripažinti, kad 
didžiosios Rusijos šalininkai tvir- 
tina, jog iš dabartinės Rusijos 
griuvėsiu galima sutverti pasto- 
vi valdžia ir kad Estonija, Lat- 
vija, Lietuva, Azerbaidžanas it" 
Gru-ija galima palikti kaipo po>- 
litinės vienetos ar šalic> nariai ši- 
tos didesne sės Rusijos. Bet to- 
ksū sumanymas nėra nei geras, 
nei galimas, nei teisingas. 

i 

( Cul daugiau.) 



\ Sveikame Kune--Sveikas Protas. 
) 
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KOSULYS, PERŠALIMAS, 
% SLOGOS. > I. 

Reikia ištikro stebėtis tąja ne- 

žinyste, kuri apsireiškia pas žino 
nes kas del peršalimo ir kosulio 
budo ir priežasčių. Pirmiausiai 
reikia pasakyti, kad negalima, 
kaip yra sakoma, '"pagauti" šal- 
tį. Svarbiausiomis šitų kliūčių 
priežastimis yra ne šaltas, o už- 
terštas oras. Nesunku numanyti 
kad del tvankaus ar užteršto 
oro galvos, ar gerklės pievinėms 
sienelėms susiiritavus, ar užsi- 
degus pirma negu i>u.-> galinu iš- 
sigydyti susirinkusios gleivės tu- 
ri buti prašalintos. Kaxla žiiio- 
gus tikrai (pagauna "šaltį" tro- 

boj, tai apturima palengvinimas 
išėjus sveikesniu oran iškosėji- 
mu ar iščiaudėjirou jo nesmagu- 
mo vaišių. Tai yra vieninteliai 
tikrosios kliūties apsireiškimai., 
kuriuos žmogus atjaučia; bet ka 
dangi jis sprendžia ajpie juos pa- 
gal tai, ką jis jaučia ir mato, tai 
jis savo kliūtį priskaito šaltes- 
niam, tyresniam orui, kuris su- 

teikia jam pagalbą, gamtos pa- 
rūpintą jc labui. Kosulys ar per 
šalimas yra ne pvešu sergan- 
čiam, o geriausiu diaugu, koki 
jiš gali turėti tokiu laiku, jei 
mes neturėtume tokios pagefbi- 
nės jmonės, kaip kosulys, ar per- 
simas, tai marumas nuo tokių 
nedalių butų baisus ir pagalvoti. 

Bronchitas, dusulys ir slogos 
po teisybei yra tik įsisenėjusiais 
stoviais paeinančiai# nuo tankių 
staigių uiejimų ir nuo kuno ne- 
galėjimo visiškai f/asiliuosuoti 
nuo maždaug supuvusių galvos 
ar gerklės plėvių sienelių sun- 
kalu. Šitas negalėumas paeina 
vien nuo apskrito gyvastybės 

L 
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Irscome Tax 
Taksos nuo užt/arbio. 

Jas reikia tuojaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia iš 
pildyti tam tikras blankas. 

Apsisaugok, kad nepakliū- 
tum po bausme. 

Apsaugok oavo ki.senių ir 
žiūrėk, kad neužmoketum 
taksų perdauk kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau 

Vedėjas p. VLADAS NOR- 
KUS yra gul-but vienuti- 
nis lieUvis Chicagoje, icu 

s ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukius kas- 
link taksų nuo uždarbio 
(income tax), kaip tik lai 
ku dabar ateina pagelbon 
visiems lietuviams tų tak- 
sų reikale. 

Biznieriai ir visi, kam tik 
rei; .'a mokėti taksas, tuo- 
jau® Kreipkitės j p. Vladą 
Norkų, federalįų *®J<*ų ži- 
novą, kurs yra vedėjų 

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, 111. 

(Sumenkėjimo. Turi buti aišku, 
kad tikras vaistas yra gyvasty- 
bės padidinime, kuri padeda ku- 
niti prašalinti nu<xius apėmusius 
gležnas plėves. Dirbtiniai stip- 
ryiai, šlakstymas ir rūkymas ne- 

įgali to 'padaryti. Suprantama, 
.gydymas, kuris laikinai išvalo, 
j ar nudžiovinu negales isdovina, 
[tuo tarpu suteikia palengvinimą, 
j bet jie ir vėl susirenka, nes gy- 
dymas neprašalina kliūties prie- 
žasties—gyvastybės stokos. 

Reikia pasakyti, kad šaltas I 
'oras ir šaltas vanduo yfz tarp 
geT».ausių vaistų nuo peršalimo 
ir kosulio, nors žmonės yra įsi- 
tikinę, kad jie atgabena perša- 
limu ir kosulį. Taigi vienu ge- 
riausių vaistų ir apsisaugojiari 
nuo persalimo ir kosulio yra ty- 
ras oras miegamą j am e kambary- 
je visuomet, laikant langą atda- 
rą net j>rie zerino oro. Beveik 
tokiu pat geru gydymu nuo šitų 
negalių yra šalta maiudynė. 

Valgis taipgi daug daro per- 
sišaldymui ir iŠsigydymui nuo 

1 
jo. PatartiiTa šalti ar kosulį nu- 

marinti badu, valgant nepodaug 
maistų ir tai tokių, kuriuose yra 
neperdaug proterno (augmeninių 
riebumynų). Bet stipri gyvasty- 

,bė yra tikriausiu apsisaugojimu 
nuo pneumonijos (plaučių užde- 
gmio> ir džiovos. Cia yra links- 
ma žinoti, kad per paskutinius 
kelis metus geresnieji gydytojai 
visiškai permainė savo ©udą pne 
umonijos x ir džiovos gydymo; 
pasekmingesuieji jų mato, ka^ 
šaltas šviežias oras yra pats ge- 
riausias vaistas. Sergantieji pne- 
umonija, vietoj laikius juos per- 
šiltai, riet langiį plyšius ir raktų 
skylutes užkamšius, k„d neineitų 
gyvastį gelbintis ozonas, yra gy- 
domi kaip tik priešingai — svie- 

| žiu šaltu oru, šaltais pridėkais 
ir tam panašiai. 

Žmogaus kūnas, kaip ir kiek- 
viena kita smulkaus ir jau- 
traus sudėjimo mašina, reika- 
lauja nuolatinio atsidėjimo i: 
prižiurę jum palaikymui jo ge- 
rame stovyje. Dabar yra tin- 

; karnas laikas duoti savo maši- 
na peržiūrėti žinovui. Pasitei- 
rauk pas savo gydytoją. 

1900 m. numirė nuo šiltines 

šitoj Šalyj 33.8 ant 100,000 gy- 
ventojų. 1917 m. šita skaitlinė 

i sumažėjo iki 13 4. ApsiiHioka 
apsisaugoti. 

NLetyo ^cžiuriiihs trokinis 
vazine toja s, kuri, .suvažinėja 
vaiką, galima apskusti už žmog 
žudystę. Ateis laikas, 'kuomet 

nepaisantis tėvas galima bus 
patraukti tiesou už nepaisini- 
mą atgabenusį mirtį jo vaikui 
su rlifterija (kriokte), kuri ga- 
labina tik dėlto, k: j žmonės 

via tamsus, ar nepaisant js,, ai 

abejopi. 

Menkas gerklės skaudėjimas 
gali išsivystyti į sunkią difte- 

rija. Pašauk gydytoją ir suži- 
nok. (ieriaus buti tikru, kaip 
gaištis. 

L 

Iniluenza. 
Grįžtančioji liga, taip vadinama iafhienza, yri labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ūmklai tos ligos yra karštis akiu, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvo" ir rumetių, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gy<iuolės, 
Skalaukite gerklę ir nosj su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto varrdeniojeigu kartais jaustumei šaltį 
arba karštj, imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai ncp*.giliuosiuos: 
Redyk'S ir dengkis šiltai: |ci nejausi nei kiek geriau į vieną 
diena, pašauk daktarą ir krk'ykis prieš tą įsakyme: Šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, tod-čl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais 
linėse, sekančiomis kainomis: ^ 

Severa's Antisepsol ^5 centai ir j centai taksu: 
Severa s C.'old and Grippe Tablcts 30 centu ir j taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir įo centai ir 2 r.ent taksu: 

Teigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai įš 
W. F. SEVERĄ CO , CEDAR RAPIDS, IOWA. 

Laiškai iš Lietuvos. 
(Laiškas, rašytas Jei ten. Vin- 

co Aksomavičio iš Veiverių sa-j 
vo dėdei Kaz. Aksomavičiui —! 
Cleveland, O.). 

Veiveriai, 24—XII-I9 ni. 

Gerbiamas^ Dėde! 

Parvykęs iš kariuomenės ata- 

stogėn ant šventu Kalėdų, radau 
nuo Tamstos ką-tik gautą laiš- i 

ką, už kurį \ :si širdingai dėko- Į 
jome. t 

* 

Aš Vincas, siuiius Miko, jau 
suėjo metai, kaip tarnauju lietuvių 
kariuomenėj. Vasarą pora mė-j ncsių išbuvau nmšiuose su "bol- 
ševikais" po Daugpiliu (Dvins- 
ku\ Iš fronto pastojau Karo 
Mokyklon Kaune, kurioj išbuvau 
beveik ligi (pačių' Kalėdų šių 
1919 įn. Karo Mokyklą baigiau 
ir esu leitenantu-karininku (afi- 
cieri'i). Nuo pat jaunų dienų jau 
čiau patraukimą kariuomenėn: 
dabartės jau savo tikslo dasie- 
kiau; 

Mokslas man visą laiką gana 
puikiai sekėsi; pastojau penkioli- 
kos metų į Veiverių mokytojų sc 

minariją, gal feuičia ir baigęs ją, 
bet prasidėjo karas, ir aš turė- 

jau mesti mokslą, baigęs tik.dvi 
kursu seminarijos. Rusijon ne-l 

bebėgau, bet likausi Lietuvoj- ir 

mokytojavau du metus Vilniaus 

rėdyiboj, o 1 melus savo krašte 

Leskavoj, netoli nuo Mozuriškių, 
Šilavoto, Plutiškių, Skriaudžių ir 

Veiverių. 
Tveriantis mūsų kariuomenei, 

stojau liuosnoriu jon ir darbavau- 
si labui tėvynės. Kaipo specia- 
listas esij kulkasvaidininkas-ka- 
rininkas. Dievai žino, kaip be- 

gyvesiu toliaus: dar rupkos 
["šlėktos-lenkai" musų kraštą plė- 
šia, rei}<3 ir su jais lietuviškai pa- 
sikalbėti; jei jie gražumu neišsi- 

ikraiustys iš Vilniaus ir kitų vie- 

tų Lietuvos, tai atmins, k«'į reiš- 
kia Lietuvos kareiviai, — prisi- 
eis ir juos, taip kaip vokiečius ir 

'bolševikus, daužyti ir pjauti. Na, 
jau jeigu to sulauksim, tai len- 
kai čiaudės, nes Lietuvoj visi 

griežčiausiai nusistatę jprieš' 
"šlėktas'Menkus. Atmink, dėde: 
"Kas bus, kas nubus, bet Lietu-, 
va nepražus!" — Tik dar daugi 
reiks pasidarbuoti, kad viskį čia 
atsakančiai sutvarkyti ir blogus 
gaivalus panaikinti. 

Jau kariuomenės turime pakan 
karnai ir sutvarkyta ji atsakan- 
čiai. Tik ipažvelgkit: Lietuviai 
sumušė bolševikus ir kątik Dvins 

■ta} nepaėmė; lietuviai vokiečiu? be 
jokios pagalbos iš svetur .išvijo 
iš Lietuvos, o galėsite spręsti 
apie narsiąją musų kariuomenę. 

! Taip, dėde, viskis laikui bė- 

gant keičiasi: keičiami kaip vals- 
tybių, taip ir žmonių gyvenimas: 
vienos valstybės nyksta, jų vie- 

toj atsiranda naujos; vieni žmo- 
nės miršta ir užleidžia vieta 
kiliems. 

I Daibąrtks, dėde, sugrįžus kažin 

j ar ^pažintumėt tas vietas, kur 
1 kuomet—tai arėt ar akčjot ar ką 
j kitą veikėt. Visa mušu api el i ri- 
kė, pradedant nuo Žemaičio. Pet- 
kčliškiii, Paažeriu ir 1.1., ligi pa- 
čiam Kaunui taip laibai išdegin- 
ta ir sunakinta, kad nei aprašyti 
negalima, — nei vieno trobesio 
nebeliKO atminčiai — visą išde- 
gino. Mušti tik Veiveriuose be- 
liko s<*',ios .'obos. Dabar jau šio- 
tyas-tokias trobas išsistamėm ko- 
lonijoj. 

1 Musiį namus ištiko dvejos ne- 

laimės: pereitais, 1918 m. išnvrė 
beveik pusė šeimynos: pirmučiau- 
siai numirė močiutė, paskui 4 
sesutės: Liudvise, Katriukė,"1£1- 
žiutč ir Mai.utė, o paskiauseiai — 

mažiausias broliukas An- 
tanukas. Pirmiaus tėtei jau 
buvo didelė tpagalba: ne- 

reikėjo uė samdininku samdyti— 
visi >avi apdirbdavo visus dar- 
bus; dabarties-gi nekoks pade ji- 
įmas ir nekas da iper smagumas. 

[Lapkričio 15 d. 1919 m. mirė. 

įmano teta (o tėtės sesuo) Marė 
: Ruscckicnė. 
I Jiusų pati su vaikais sveika ir 

I gyvuoja pas savo tėvus. Ji vi- 
1 sokiais budais verčiasi (perka, 
į parduodi ir 1.1, ir taip ui.i-iir- 

ba duoną, pas mus tankiai atsi- 
lanko. 

Per karę Anastasija su mama 

išvažiavo pas Kazakevičius, tai 
\nastasė buvo palikus mamą 
K'asakevičiaus, o pati 2 metu iš- 
>uvo l'etraįpilyj. Dabar ji gyve- 
ia mūsų namuos Veiveriuos. 

1916 m. mirė senis Virbickas 
[uozas su duktere Ona. 

Karo metu daug kas gimė, o 

lar daugiau mirė, daug kas ap- 
iivedė ir 1.1. Apie viską nebega- 
ima btu ir į daugybę lakštų su- 

■ašyti. Taigi tuom kart bus ga- 
1a. Nepykit, kad taip negražiai 
)arašiau, kitą kart gražiaus ir 
laugiau parašysiu. Rašykite tč- 
ės antrašu. 

Sveikinu J.umis, dčdc, lictuviš- 
cai j usą ir linkiu viso kuoge- 
iausio. Sveikinu va.js podrau- 
jiai—visi giminės, 'pažįstami, 
aibiausiai jusų žmoną su vaiku- 
čiais ir linkiu viso geriausio ir 
greito pasimatymo ir 1.1. Jeigu 
lede, greit parvažiuotumėt, tai 
meldžiu parvežti man gerą "brau- 

iiiką ir mauzerį" — kiele reikes 
atsiteisint, nes čia pas mus tuom- 

Kart negaliu kur gauti. Dar kartą 
sudiev! 

Sti pagarba, 
Vincas Aksomaitis. 

Mano pnerasas:— 
Kuomet buvau Lietuvoje, buvo 

sunku surast tuom-kart žmogus, 
kuris butu turėjęs kokį suprati- 
mą aspic, Lietuvą ir lietuvių t.au- 

t<i, nors visur žmoųės lietuviškai 

kalbėjo... Aš pats irgi nežino- 

jau, kam aš priklausau ir kokios 
tautos esu. ir štai, iškeliaujant 
iš Lietuvos, palikau vaikučius 

prie pečiaus 'besibovijaučius ši- 

puliukais. Praslinkus keliolikai 

metų, štai gaunu laišk;i ir tokio 

vaikučio, kuris pilnas Tėvynės 
meilės ir kuris su nustebinančiu 
narsumu stoja gint nuo priešų 
Tėvynę. — Leitenantas Aksomai- 
tis — dar jaunas karininkas, ku- 
ris savo laiške gerai save parsi- 
stato. K. Aksomaitis. 

Iš Lietuvos. 
PRŪSŲ LIETUVA. 

LicUnrišktV muzikos ir sccnos 
vakaras Tilžėj 

Jaunimo "Nemuno" draugi- 
jos įkurtuvėms Tilžei Lietuvių 
Kliubas lapkričio 16 d., suren- 

gė muzikos ir sodnos vakarą. 
.Nežiūrint, kad buvęs saitas 
or^js, publikos prisirinkę gau- 
singai ir vakaras gražiai pa- 
vykęs. Nors gelžkeliais P r ti- 
suos dabar labai sunku susi- 
siekt, lietuvių jaunimas atvažia 
vę ir iš 'toliau, pav. iš Kllaipe- 
dos. 

Pradžioj kliubo pirmininkas 
Stikliorius paaiškino, kad atsi- 
žvelgiant į sunkius laikus del 
dar ne visiškai pasibaigusia, di- 
džiojo pasaulio 'karo. vakare 

programas esjįs rimtas ir liūd- 
nas. Jis atn.ine karo žuvusius 
drąnigus darbuotojus, kuriems 

pagerbti s\e'xiai atsistojo. 
Trumpai išdėstė vaidinimo ra 

šinio (K. Rudos "KirgosM ) tu- 

rini ir reikšmę. \ 

Programas susidėjo dar ,iš 
6dainelių, kurias Semlieso ve- 

damais choras jausmingai pa- 
dainavo. Viena mergelė daina- 
vo solo ir turėjo bu t moterišku 
balsu duetas kanklėms prita- 
riant, tačiau kanklininkei dar 
prieš, vasara susirgus, dueto ne 

buvo. Vaidino du dalyku: K. 
Puidos "Mirga" ir Viduno *'Lie 
tuvos pasakėlę". Abu buvę la- 
bai gerai suvaidinti, nors pir- 
masis buvęs vaidintojams gan 
sunkus. Labiausiai abiems vai- 
diniams pasižymėjusios sesers 

Petrikytės. Patsai ''Nemuno" 
draugijos įšventinimas buvęs 
atliktas gan iškilmingai. Jo? 
nariu pulkelis sustojęs .vidun 

I 
v c 

į scenos, juos apsiautė ''Tilžės 
'lietuviu kliu te' "Nemuno" 

Į krikšto tėvo nariai. Gerbiama- 
sis Yidunas ilgesne kalba aiš- 
kinęs draiugijų uždavinius ap- 
skritai, o jaunimu draugijų ir 

ju /tarpe "Nemuno" ypačiai, | nurodęs, kad jų tikslas esąs 
"sukelti pajėgas visam tam, j 
kais dlera pakdt ir pagražinti 
žmogaus, tautos ir visos žmoni 
jos gyvenimui. Kliubo pirmi- 
ninkas pasakė kliubo linkėji- 
mus, "SantaflOis" pirmininkas 
B raks priėmė "Nemuną" \ 

"Santaros" globą, o "Nemu- 
no" pirmininkas Baltris pasa- 
kė karštą "krikšto kūdikio" pa- ; 

dėką ir pažadą niekuomet nepa 
miršti tautos idealo ir be pa- 
liovos jam dirbt, iškilmės pasi- 
baigė; visi susirinkusieji padai 
navę "Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka", daina, orkes- 
tro pritariama, iškilmingai 
skambėjc. Tarp vaidinimo ir 
dainavimų dragūnų. orkes- 
tras griežė be kitų Talat-Kelp- 
šos lietuvišku motyvu uver-1 C W 

tiurą ir kitų lietuviškų kompo-1 
zieijų. 

Programą pabaigus jaunes-j 
nieji linksminas, o senesnieji, 
šnekučiavos apie kasdienius ir 
skvarbesnius reikalus. 

Pajieškojimai iš į 
Lietuvos. 

I Magde Iena Ručinskienė iies 
ko įsavo sunaus Ju»ozo. Prašo 
atsiliepti šiuo adresu: Kaunas, 
Laisvės Alėje No. 72, Magda- 

Į Iena Ručinskienė- 

Petras Petrauskas j ieško sa- 

vo broliu: Jono, Jurgio, gyve- 
nusiu Chieagoj ir Stanislovo 
gyvenusio Rockford. 111. Pra- 
šo atsiliepti šiuo adresu: Kau- 
no rėd., Pasvalio apskr., Pur- 
ių pašta, Uzubalių kaimo. 
Petras Petrauskas. 

Mikas ir Magdalena Žieme- 
liai jieško savo sūnų; Juozo ir 
Jony Žiemelių. Meldžia atsi- 
liepti šiuo adresu: Kalvarija, 

| Suvalkų rėd., Petrogrado g-ve 
No. 25, Mikas Žiemelis. 

Kastantas Skaburskis j ieško 
savo brplio Antano ir Jono 
Šaltenio, gyvenusiu prieš karą 
Bridgęfvatcr, Mass. Yra sugrį 
žęs iš karės ir meldžia atsišauk 
ti šiuo adresu: v Kauno rėd., 
Panev. apskr., Geležiu vaisi. 
Ničiunų kaimo, Kastantas Ska 
bu r skis- 

V;centas Jarumbavičia, 
jieškau savo brolio Kazi- 
miėro Jarumbavičiaus, mel- 
džiu nuolankiai atsišaukti 
adresu: 

Veikiamoji Armija, I. 
Artilerijos Pulko, II Batali- 
jos, II Būrio, Vicentui Ja- 
rumbavieiui. 

Lietuvos Boną Pirk 
Ir Saro Draugui 

Pasigiri'. 

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

ANOJ. A 
kuri;} gali gaut kožnoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 

čiu, pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CH1CAGO, ILL 
Pasargas Prie mažiausio pasi- 
rodymo influenzos, slogų, gal- 
vos skausmo, tuoj reik įdėti bis 
kį ANOLOS j uosj, patrinti 
kaktą, ir j>ercis. Nuo uždegimo 
plaučiu, kosulio diegimo krūti- 
nėj, pečiuose, šonuose, reiikia 
tepti skaudančią dalį kimo su 

ANOLA 1-16 apdėti vata, pa- 
kartojant kas 12 valandų. 

Lietuviški 

Pinigai 
bus išmokėti Lietuvoj p i ei 
Šv. Velykas, jeigu Tamsta da- 
bar pasiusi pinigus savo gimi- 
nėms per lietuvių korporaciją. 

Baltic 
Consultation 

Bureau 
105 W. MONROE ST. 

CH1CAGO, IL. 
Suite 1508 
T«l«£oi ai MajMtlc 8347. 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedfiliomis nuo 10 iki 2 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVĄ" 
L^I i=3EDF^TTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Boxidsu» pilna parašytąja £ Ą CĮJ verte, ir Laiavėi Bondsua pilnu finigine verte. W #*Wll 
JŠ£X*& ' J. G. sackheim & co 
UtarninUais, Ketvergals 1335 MILWAUKEE AVENŲE, ir Subatomis 9—9 tam Pauina ir Wood 

vinasivŲ l/KAUUZIŲ KA flGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinima* gvaranfcuotaj 
Vyrų Ir vaikinų sluatl ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stalių ir konservatyvlškų modelių $20.00 iki 445.00. Vyrų ir jaunų vaikinų biutal ir overkotai nuo $16.00 ik! $28.50. Vyriškos kelinės $3.0?) ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 Ir augšfilan Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatgjo. Męs turime daug Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.60 ir augš&iau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kaa vakarą iki 9. NedSllomis iki 6 v&L po pietį}. Subatomis iki 10 valandai vakarai n steigta 1902 

S. GORDON 
1415 80. HALSTEO 6TREET 

rt* ADOMAS A. KARALIAUTAS 
^EKANCI/J RAŠAU; 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabn<j<s pilveli* buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnijima* 
Kraujo, lt.kstų, Nervu ir abelaas sjčktj n u stojimas 
viso kuijo, 1<- buvau nustojęs vil'.iss, kad bcgyren- 
siu. Vjsut jiejkojau sau pagelbos. < esigtilijau viloje 
Amerikoj ir ui ruoeziij. bet niekur aegkvau savo 
sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatcną, Inintų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minC'os gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Krauju 
išsivalė. Nervai irai stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, dlirgllai nebeldė po krutinę. 
Viduriu rėžimas išnyko po užmuSic-oi visu litru. U- 
giu 3 acinesių išgerdavau kas savai ti po butelį Sa- lutaras, Bitterta, ir po 3 mėn. srv«> paveiksle pama čiau tokj skirtum* kaip toji) į dienos it uiktics. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutai ■»« mylisti) geradijistel ir linkiu ri-siems savo draugams ir paiįst&mieflpa 

su tokiais atsitikimais patartu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted 8tn Phone Cana 6417 Chicago, Ullnoli 

Gerklės skaudi'ji mas, kruti, 
učje. iafluvnzpe, pasirodymo ženklui. 

Ištrink gerklę ir krutinę su 

PAfN EXPELLEIU) 
ir pridengk krutino vilnonę materija. 
NcivpsiK'isk taip, ka«i tavo pagautas Šal- 
tis išsivystytu i pleurrę, pneumoniją, 
luttueuzą ir i kitokius pavojingas ligas. 

Xustp<rk Biaadienn sau parankiausi 
njo npt i»'k< je l'aiu-E&pellcrio. tfoc. ir 

( Ooc. butelis. 
Tikrieji turi mušu vaizba/.enkli 

I nj) SKARĄ 
Nepriimk kitokiu pa?uainyuiu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. RICHIER 6 CO. 

326-330 Broad #ay New York 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metu ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metuv 

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

257 WEST 7Ist STREET NENV YORK CIT Y j 
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TiRrDGEPORTIEČ'/MVTS 
SVARBU. 

Artinasi 16 d. vasar.o, — ta 

mūsų Šventės diena. Apsiru- 
]tinkime .\isu kuoin, kad prie t<. 

paminėjimo ko netruktų. 
j "Mildos" teatrą iškilmėms 

»o v'.so apvaikščiojimo jau visu 
greitumu perkami tikietai. l'.rid- 
jjfc\pc»rtiočfai ir kiti lietuviai su- 

kruskite, kad nepasiliktumėt už 
durų. 

Tikictus ęalimr gaftti šiose vie 
tose: 

i ). "Lietuvos" Red., 3253 So. 
Morgan St. 

2), 1". M. Šatkauskas, 3.723 So. 
llalsted St. 

3). Martjnkus. .^32 į S. llalsted 
Street. 

4). F, Jozapaitis ( Apl.), 3601 S. 
llalsted St. 

5). A. Kart anas (Apt.), 3201 S. 
I Talsted St 

LIETUVOS L. P. BONU 
REIKALE. 
Bridgeport. 

L. L. P. Bonai ^parsiduoda: 
1. "Lietuvos" Admin. — 

.0253 So. Morgan St. 
2. Universa' State Bank 

—3252 So. Halsted St. 
3. T. M. Šatkauskas — 

3423 So. Halsted St. 

"IŠ MEILĖS" SCENOJE. 

Pereitu metu gale Chicagon at- 

vyko iš Lietuvos p-le l nė Bą- 
liickuitė lankiusi Pctrapilės Pol- 
lakio kursus ir Petrapilis konser- 

vatoriją. 
P-le L'ne P«abick« ite yra 4ar 

jayna pilna cner^ijos-savistovu- 
mo ypata. Paskutiniais metais 

atvažiuojant is Kam no ji turėjusi 
ten savo trupiu 

Recenzijos, knp lietuvių, taip ir 

vokiečių kalbose rašė labai daitg 
ai>ie jos gaJhumus scenoje. At- 
važiavus čion Amerikon, ji ir 
nemanė paliauti veikus scenoje: 
tuoj (pradėjo teirautis npie sceną 
čionai ir galų gale susvpa/inus su 

tChicagos geresnėmis spėkomis su 

tarė jie duoti pirmą spektakli, 
subatoje, vasario 14 d.. 1920 m. 

erdvoje -CentraM Music Hali 64 
E. \'an Buren iSt. f ten pat, kur 
buvo M. PetrrusUo koncertas). 

Scenoje stato veikalą "ls Mei- 
lės'' 5 akta drama parasvta Su- 
gobočnio. Veikalas ̂ gana dailus, 
gilus; reikalaunąs labai ^ig dar 
bo ir jiega, kad ji pastačius. Tas 
veikalas jau Chicagoje buvo apie 
3 kairus ir visuomet buvo kupina 
žmoni ii. Šiame vakare, taipgi ti- 

kimos pilnutės svetainėj, nes l/i 

lietus /nionCs labai perka. 
I'.ilietus galima griūti sekančio 

se vietose:- 
"Lietuva" — 3253 S<>. Morgai 

St. 

"Naujienos" — 1739 Sn. Ilal- 
sted St. 

, '"Draugas"--46-th ir \Y00d St 
! Kartano aptiekoje 3201 So 

j HalsteJ St. 
1 Jonaičio apietikoj 534 \V. 1Ž3 
St. \ 

P. c j e, p-lč l'nė Babicka itė Lo- 
! >ia šiame veikale svarbiausią ro- 

jlo —Danutės. 

Į Kas nori zinrfti gyvenini,")' — 

meilės, lai vyksta i ši vakarą. 
J. Kuzmickas. 

BRIDGEPORT. 

\ asario 3 dieną, Su-mo Amc- 

jrikos Lietuviu Kareiviu, atsibu- 
Įvo iškilminags centralis susirin- 
ikima.', 'Lietuvos" Bendrovės 
i svetainėje, j kuri susirinko is vi- 

-u Clricagos kolonijų ir apielin- 
,kilt. vi<i jaunuoliai arba Tėvy- 
nės ginėjai. Tapo iškelta ir gvil- 
denta dau? svarbiu klausimu, ku- 
rie riŠo=i su dideliai1 darbu už 
Lietuvos tiuosybę. Čionai ne iš 
vieno kareivio luou galima buvo 
girdėti patriotiškus žodžius: 

i "Lietuva mušu; mes Jos karei- 
i.ii ir mes mirsime už Jos gar-, 

b f ir liuosvbę"! Ištikro šitokie 
žodžiai kadir (tižiausiam nuo Tė- 
vynės atšalėliui sujudina širdi ir 
uždega tautine dvasią. Taipgi 
buvo atsilankęs vienas garbingas 
svečias 1 

y t ik sugryžęs iš Su v. 

Valst. kariškos tarrrvstos Leite- 
nantas Baronas. Visi kareiviai 

,atsistoję iškilmingai pasveikino 
sveti. T.eit. Baronas pasakė trum- 

pą prakalbėję ir ragino karei- 
vius, įplatinti i^ią organizaciją, 
traukt j ją kiekvieną jauną lietu- 
vi- 

Lcit. Baronas, kaip pr1ėj\r 
yra tarnavęs labai il^n laiką S. 
Yalst. kariuomenėje; bet vistiek 
yra pilnas lietuvystei ir tikras 
Lietuvos tėvynainis. Toliaus 
pratarė kcU-ta žodžiu "Lietuvos" 
dienraščio korespandentas p.' Ši- 
Hs; jisai ragino visus kareiviu? 
imties smarkaus darbo kaslink 
pardavinėjimo Lietuvos Laisves 
Bonų. 

Toliaus buvo skaitoma du svar 

biu Jaįšku. i-mas nuo gerb. Ma- 
joro Žadeikio. jis savo laiške r.ž- 
en rė Su-mo A. Lietuviu Karei- I. .... ". 

i vitt organizacija ir ragino pla- 
tinti kuogreičiausiai, kur tik ran- 

dasi kr>ks lietuviu būrelis, ten or 

jganizuofi Lietuvos kareivius. 
'Antras laiškas bi.»o skaitytas nuo 

? PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS f ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO S & Specialiai: Maleva malevojimul stubų 15 vidaus, po $1.50 už galionu S 
CARR BROS. WRECKING CO. | S 3003—300? SO. HALSTED STREET CHICAOO, 1LL. ž 

j Lietuvos L. Sargų Pirmininko p. 

jl'urvio. Jis taipgi linkėjo orga- 
nizacijai geriausių pasekmių ir lt. 

iSu-nias \mcrikos Lietuviu Ka 
irciviu yra ką-tik užgimusi drau- 

gijėlė. bet labai gražiai tvarkosi. 
Viršaičiai yra rimčiausi vyrai, 

ypatingai, pirmininkas gerb. !)r. 
.Vaikelis ir raštininkas p. Zam- 
kus. Si<> tėvynainiai moka pa- 
sekmingai vesti kareivių organi- 
zaciją. šioje organizacijoje yra 

'tikri Lietuvos sunųs, kurie tar- 

Inavo Amerikos kariuomenėje, 
•pasaulinės karės metu Dauge- 
lis iš jų kovojo Prancūzijoj: lie- 
jo kraują, c1 ėjo galvas; parleido 

j visokių sunkenybių, kentėjo alki 
ir šaltį, bet nieko to nepaisyda- 
mi. vos spėję pargrįžti, nekurie 

'buvę ir sunkiai sužeisti, kitiems 
(dar žaizdos neužgijusioj, vienok 

stoja Į burius ir vėl rengiasi į 
antra kovą, nors gerai žino, kas 
yra karė ir ką reiškia buti 
kareiviu. Bet nieko neatboja, nes 

j jų širdys pilnos tėvynės meilės 

į ir ž šventą liuosybę tėvų žeme- 
lę. už Tėvynę saldu yra mirti. 
Nuožmus priešai yra apsupę iš 
visų pusių ir drasko mus iė- 

vynę, plėšo nuo Jos kuno gra- 

Įžiausius rublis. 
Kodėl mes negalim griebt i aŠt- 

jrų kardą j kareiviškas rankas, j stoti ir jos rube/iaus narsiai ap-į 
(ginti nuo nedoru priešu?! Tart, 
mielas, broli, lietuvi, jeigu1 no-j 
C-si jaunesnis kaip 18 metu ir ne j j senesnis kaiip .1.; metu. ir ieiguĮ 
Imvli savo gimtini krasta, 1 

jbuti jos ginėiu, nieko nelaukrta-f 
imas stok i eiles, petys Į petj su 

Į savo broliais, kurie jau randasi 

jei'Kse šios organizacijos. Am. 
T-ietuviai iCareiviai. bukime ga- 
tavi. nes nežinome kuomet mus 

Lietuva pareikalaus! I 

Veverselis. 

CICERO. ILL". 

Į ST.A. t04 kuopos susirinkimas 
'atsibuvo vasario Trt. Išduota ra- 1 

įnortas iš atsibuvusio baliaus, 
j P.xita ir ;pelno šiek-tie1:. Noihi- 
nuota ST.A. centro valdyba. Jų 
tarpe yra gerai žinomi chica- 
ariečiams veikėijai: adv. K. Gugi s, 
Kl. Jurgelionis. Kalbėta ir apie 

į T.. T.. Paskola, bot šis dalykas 
[atidėta sekančiam susirinkimui 
plačiau apkalbėti. Išrinkta šiems 

Imetams valdyba: 
Pirm.—K. \ Deveikis, pageli). 

—Pr. Stanislovaitls, nut. rast.— 

f'r. Karoblis, fin. rast.—Lang- 
įvenis, ižd. —M. Bartkienė, ižd. 

V 

glob. — M. t'rba ir A. Sleftita- 
ris, maršalka—I. Klimas, organ. 
—P. Katėnas. 

Kuopos susirinkimai atsibūva 
kas mėnesį, pi-.hią nedėldienį, 
i :30 vai. po pietų, O. Tamoliu- 
nienės svet., 1447 S. 49 Ave. ir 

r5 gat- 
Priminisiu, kad L. L. Paskola 

visgi yra prasidėjusi ir darbas ge 
rai vyksta. Jau yra užrašyta už 

$1,400 L. L. Paskolos Bonų. Tik 
dar .su didesniu uolumtt griebki- 
mės darbo, o pasisekimas neat- 

siliks nuo mūsų. K. P. D. 

Aktores 

Unes Babickaites 
Iš LIETUVOS ■ 

'PRUMS 

Subatoje, 
Vasario 

Pradžia lygiai 8 vai. vak 

1 5 Aktų Tcgobočino Dramą l|1||l|»ll!lllllllllllllllllll«lll|lllll!Illllllllllllll!llll!ll!llllllllllllllllllll!llt, 

Gsntral Music Hali 
64 E. Van Buren Se. 

Lošime dalyvauja parinktos Chi- 
1 
cagos spėkos. 

Kviečia Scenos Mylėtojai. 

Bilietai gaunama: 

"Lietuvos"' red., 3253 S. Morgan St. 

"Naujienų" red. 1739 S. Halsted St.v 
Kartano apt., 3201 S. Halsted St. 
Jonaičio apt., 534 W. 18th Street. 

KRIKAI.F. LIETUVOS P \SKO- 
LOS. 

I IIroliai ir seseris! Tėvvnė ^ Lie- 
I 

it 
tuva šaukiausi mušu pagelbės Lie- 
tuvos valstybės Prezidentas \. Sme- 
tona savo atsišaukime i Amerikos 
Lietuvius sako: 

"Čia yra vtin reikalinga jusų, 
Amerikos Lietuviai, greitoji pagel- 
ba. Tai patįs, matote, gerai numa- 

note. Ir laukia jush Lietuva; lab'ai 
laukia! Bet ir jus, kiek nuinauom 

iš jusu žodžiu ir raštu, esate jos la- 
bai (pasiilgę. Ir negalite užmiršti 

gimtojo krašto, 'kuriame gavote gy- 
vybę, kuris išauklėjo jusu gražia, 
jautria, dora šiela, kuriame pali- 
ko tiek gražių atsiminimu, giminių 
bei artimų pažįstamų. 

Atminkime! Šioje gadynėje yra 
sprendžiamas Lietuvos likimas: pa- 
tapti jai laisva riemok ratingą valsty- 
be. ar vėl ink risti Į verguvę, iškilti 
Lietuvio vardini ar jam dingti už- 
miršimo juroje.'' 

Išgirskime, broliai, balsą Tėvynės. 
Stokime jai pagalbon: su kalavijų 
ir pinigine parama. — Xe aukauki- 
me, bet skolinkime Lietuvai tiek; j 
kiek išgalime. Pirkdami Lietuvos j 
Laisvės Bonus, mes stipriname Lic- j 
tuvos X ep r itk 1 a u son vyl >ę. ir visi tie 
pinigai sugrįš nuims su nuošimčiais. J 
Stokime Į Lietuvos,aftjynėjų eilės.' 

Vasario 15 d., atvažiuoja Chica- 
tjon Lietuvos Misija, pirmieji Lie- 
tuvos Valstybes pionieriai. Rent- 
inės visi pasitikti juos, kaip pridera 
susipratusiems Lietuvos piliečiams. 
M u su pinigine parama — išpirki- 
mas Lietuvos Laisvės l»onij. paro- 
dys mušu susipratimą ir meilę Tė- 
vynės. Lai nebūna musų tarpe nei 
vieno lietuvio, kuris nebutu pirkęs 
Lietuvos Bonų.nors už 100 dolariu. 

Stasys l'alancius. 

Pranešimas. 
j 

Kriaučių organizuojamos ko- 
operacijos susirinkimas Įvyks se- 

redoj, vasario 11 d., <S v. v. Liuo- 
sybės sv. — 182 j \Vabansia 
A ve. (kampas (lirard St.). Visi 
prisirašiusieji norintieji prisira- 
šyti kviečiami atsilankyti, nes 

turim aptarti bendrovės pamati- 
nius punktus. Komitetas. 

Nepraleiskite progos. 

Biblijos Tyrinėtojų prakalbos 
atsibus -ši vakarą( seredoj, vas. 
11 d.). I\ar\vowskio svet., Oak- 
ley ave. ir 22-ro I'l. Šito pra- 
kalbos bus vienos iš prakilniau- 
siu ; jose bus' darodyta Svieto 
Pabaiga, išaiškinta jos priežastis 
išnykimo ir t.t. Maloniai kvie- 
čiami skaitlingai atsilankyti, nes 

įžanga bus visiems liuosa. 
Kviečia Apg. Kom. J. R. M. 

t 

NEPASILIKITE NEPRISKAI- 
TYTAIS. 

Šiais metais visose Suv. Yalst. 
yra daromas surašas (census) 
visii šios šalies gyventojų, kaip 
piliečių taip ir nepilečių, kad 
sužinojus dešimties metų gyven- 
tojų asidaugini.ną (nes kas de-j 
šir.itj metų yra surašomi). Tas 
darbas yra baigiamas ir todėl jei 
kas nėra užrašytas—priskai'yias, 
jei surašinėtojai agentai jias ku- 
riluos neatsilankė, lai toujaus 
kreipiasi į: 

Census B'urcau Counly T'.uil- 
ding, Chicago. 

K A AI HARIS A \T KANDO S. 

Geras, švarus, šviesus ktimbaris J ant randos. Pirmesnė vieta bus ex- 

kareiviui. Atsišaukite J. O. Br edis, 
323© Bmerald Ave., Chicago, 111. 

Parsiduod'a 4 ruimų forničiai, visai 1 
mažai vartoti, išrodo ikaip nauji, 
parduosiu pigiai, atsišaukite 36091 
l/nio-n Ave., ant 2rų lubų iš fronto. | Atsišaukite vakarais 11110 5:30. Joj 
nas Meškauskas. 

ANT PARU.\VIMO. 

Lietuviu apgyventoju kolonijoje, 
parsiduoda šešiais kambariais medi- 
1113 namas su 50 pėdu lotu, 8420 Ker- 
foot Av.e. Gatvės ištaisytos. Kaina 

I $3.200.00, dali įmokėti, likusia dali ra- 
tomis. 

GEORGE BRINKMAN, 
8000 So. Halsted St., 

\XT PARDAVIMO SPF.CI A.1.IŠ 
K AS IIAK( iF.N \S. 

120 ; likerių, netoli Minei*. \\ is.. geri 
bud i nikai; <>5 akeriai ariamos žemės, 
likusi dalis ganykla ir miškai ; gera 
ir produktyviška žemė. 8 karvės, po- 

ji'a arkliu, visos linininkystės mašinc- 

irijos, Įrankiai ir javai. Kaina tiktai 
$U>oo; $2000 pinigais. Turiu fo- 

tografijas namų ir visos ukinin- 
kistės 

Arthur C. Luedcr, 
-10 Dcarhorn St.. Chicago, 111. 

MATN'YTI — SPECTAUSKAS 
Pi A RCiAN'S. 

120 akerių netoli Nekoosa, 
\\ is.: geri namai. 65 akeriai ara- 

mos žemės, likusi dalis ganykla 
ir miškai, gera ir produktyviską 
žeme; 7 karvės, pora arkliu, vi- 
sos ukininkystės mašinerijos, 
Įrankiai ri javai. Kaina tiktai 

S7000. Turiu fotografijas namų 
ir ūkės. 

Arthur C. Lueder, 
40 N. Dcarhorn St., Chicago, TU. 

ANT PARDAVIMO — 911" 
MACKIXA\V AVENUE. 

South Chicago; dviejų pagyve- 
nimu medinis namas, akmens 
fundamentas, cimentinis skiepas, 
5 ir C) kambariais fletas: pečiais 
šildomas. Rendos neša $40 Į mė- 

nesį. Kaina $3000. Įnikite So. 
Chicago &92nd St. karus. 

Arthur C. Lueder, 
40 X. Dearbctrn St.. Chicago, Ti!. 

AXT PARDAVIMO — SPE- 
CIALIŠKAS P»ARGAXAS. 

Pasiteiriaukite prie 6105 S. 
Parkside Ave.. arti 63 r d St. Va- 
žiuodami paimkit'' 63rd St. karą 
ir važiuokite iki Clearing, išlipki- 
te ant 56-th Ave. ir eikite vieną 
Maką i vakarus ir vieną blaką i 
šiaurius. Kaina $4500; mokestis 

% dalimis ir lengvas; medinis na- 

mas. 5 kambariai su sauliniu karti 
bariu ant piriiio floro: 4 namba- 
riai ant antro floro. Moflerniš- 
kas; pečiais šildomas. Lotas 
60x125. Xamas j.vegali buti pa- 
statytas pigiau $5000. 

Arthur C. Lueder, 
40 X. Dearborn St.. Chicago, 111. | 

Reikalingas patyręs Lietuvis P>u- 
ečris. Kreipkitės Telephone Mel- 
rose P'ark. 1740. \Yorkers C'onsu- 
mers Association, A. Palionis. 

PERKAM IR PAR- 
DUODAM. 

Ar turi Narna, Farmą, Lotą ar 

kokia Biznj ant pardavimo ar 

ant išmainymo ant ko kito? 
Teipgi jei nori pirkti Namą, 
Lotą, Farmą ar kokią Bizni, 
męs turime daugybe gerų Bar- 
gcnų visuose kraštuose Ameri- 
kos, Chiragoj ir kituose mies- 
tuose. Mes greičiausiai nuper- 
kam ir greičiausiai parduodam 
Ateik ar Rašyk, 

Liberty Realty Company 
3416 S. \Vallace Street 

Cbicago, 111. 

Pa j ieškau Teofilio Liaaauskio, paei- 
na i.š Antopolio kaimo, Kviečiamos 
parap. Tauragės apskr. Kauno red. 
Keli metai tam atgal gyvtno To\vn of 
Lake, Chicago, 111., bet dabar nežinau 
kur jis randasi. Gavau laiški}, iš Lie- 
tuvos — svarbu laiški.i ir turiu svar- 
bu reikalij. prie jo. Malonės jis pats, 
ar kas apie jj žinodamas pranešti 
sekančiu adresu: Moteijus J. Vitkus, 
552 W. ISth St. Chicago, 111. 

Reikia* mokinių pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe i6-'kos ir 21-oiuį metų am- 

žiaus. Geras mokestis ir greitas pa- 
kėlimas. Gera proga išmokti gerai 
a]>mokamą amatą. Atsišaukite, 

Tas. A. ttrady Foundry Co. 
-+5tli St. & S. \Vcstern Ave. 

REIKIA LEBERIŲ 
į fauneįry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

LIETUVIŠKA PARkDŲ 
KRAUTUVE 

JIHN K. RODIVICZ 
Buvusi iki šiol 

4513 So. Wood St. Chicaęo, UI. 
Persikelia j Kitą. Vietį, 

1711 W. 47 St., Chicago. Tll 
Kviečia visus atsilankyti. 

H. Leibovitz 
Persikele iš 

1652 W. VAN BUREN 
STREET 

• i 
1620 W. 12-TH STR. 
kamp. Marshfield Ave. 

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

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvos Dentisias 

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

C1TICAGO. ILL. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

16o7 W. 51-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospoct 1157 

Phone Canal 257 
DR, C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Va': f) iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakart 
1729 S. HALSTED ST CHICAGf 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Centr.il 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvų sąhgų. •- «_• 

Vest Side Ofisas atdaras vaka- 
rais nuo 7 iki 8 valandos. 

Viršum Metropolitan State Ran- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. ® Tel. Canal 2552 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angli-Vos ir lictuviĮkos kal- 

bu, aritmetikos, knygvedystis, stenogra- 
fijos, t>j>e\vriting, jiirklybos teisii;, Suv. 
V.' st. istorijos, abclnos istorijos,' seop- 
rafijos, pelitinis ekonomijos, pi'.i?tust£>, 
dailiarajystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki -t 
vai. po pietj. Vak. nito 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STREET 
CIIICAGO 

DR, VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
I'alengVfS akių įtempimą. kas yra prie j 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, | 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užaugusus karščių akių krtivos akis. 
katarakto, nemiegi; trumparegystė, to- 
liregystS atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa-j 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale' 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štorol 
Kampas Ashland Ave. Tol. Drover 9G60 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Gydo visokias ligns, muterų, vaikų ir vyrų j 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

I 3259 S. I1ALSTED ST., CTIICAGOl 

l'radek Kaujus Metus su tobulu akių regė- 
jimu, taip, kad nieko nepraleistumei per visus 
metus, kas tau gali buti naudinga. Tolircgystė 
pr'aįalinama. Pasitarkite su manim prieį ei- 
nant kur kitur. Kgzaminacija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai praįalins akių įr 
galvos skaudėjimus, trumparegystė arba toli- 
regystė praialinamn, pasitarkite su manimi. 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 
Kampas 8-tos gatvės. 

J-čius lubos, virš Platt'o a j. tiekos. Tėmy 
kite j marrn parašą! 

balandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vjk. 
S'edėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

Dr. G. H.Glaser 
TELEFONAS YAIiDS C87 

3149 S. MORGAN ST. keitė 33-ros 
Specialistas Moteriškų. Vyrišku 

ir Chronišku -Ligų. 
Valandos: 9—10 12—2 po pietų 

67-8 vak. NedSl. 9—2. 
Praktikuoja jau 23 metai. 

DK. iVI. i. STK1KUUS 
LIETUVIS ^ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Dfisas: 1757 W. 47 st Boulevard li$0 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir G::^ 
ik! 8:30 vak. Nodėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 \V. 43 St. McKisley 2C:i 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 met.j kaipo 
patyręs gyuytojas. chirurgas ir akušeris, 
[iydo aitrias ir chroniškas ligas vyri), mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas. 
X-Kay ir kitokius elektros prietaisus. 

Ofha$ ir laboratoriia: 
1025 W. 18-TII STREET 

netoli Fi*k Street 
Valandos: nvvi 10—12 pietų if 6—S vakare 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 .-yto tiktai 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IH CHIR.URGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9 11 ryte; 1—4 ir 7:30—5:30 
ro\vii uf Lake 471fl S. Ashland Ave. 

Vai.: 4:30—7-00 P. M. 
Phone Drover 7042 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt ^t. 
Telefonas Tanai 6222 

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

Telefonas McKtnley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

Ttlephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sutarimą 

4712 SO." ASHLAND AVENUE 
titi 47-tos gatvės 

lelephone Vards 3654, AKUsKRKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
'Baigusi Akušerijos ko- 
legijj; ilgai praktika* 
vusi IViinsilvacijos 
hospitalč^i, Pasekmin 
(ra! patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rim? ir merginoms. 
«13 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO. 1L1.. 

--— i>u«» o IKI lyio ir 
Nuo 6 iki 9 ryto r 7 iki vclai vakaro 

ftiones: Vards 155—551 
Rcsiilence Phone Drovcr "781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Phj 
DRUG STORfe APTIEKA 
Pildome visok'ns receptus 

IG01 S. HALSTED ST. CHIGAGOl 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISĖDĖJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: S iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 
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