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Talkininkai nenori taiky- 
tis su bolševikais. 

Carininkai oficieriai veda bol- 
ševiku kareivijas 

TALKININKAI NENORI 
TAIKYTIS SU BOL- 

ŠEVIKAIS. 

Londonas, vasario 24 d. — 

Šiandien buvo pranešta po talki- 

ninku augšciausios tarybos susi-1 
rinkimui, kad talkininkai neturės j 
reikalų su sovietine Rusija "iki{ 

^jie nejsitikins, kad bolševikų da- 

romos baisenybės pasibaigė." 
Aukščiausios tarybos nutari- 

mas atmeta diplomatinius santi- 
kius tarp talkininkų šalių val- 

džių ir ma&kvinės administraci- 

jos, kurie galima butų turėti ar- 

timoje ateityje. 
Taryba išreiškusi pasitenkini- 

mą tiuomi, kad tarptautinis dar-: 

bininkų biuras nusprendė pasiųs- 
ti delegaciją Rusijon sąlygoms 
ištirti, bet pasakęs, kad toji deie-j 
gacija turėtų bull ,po tautų ly- 
gos tarybos priežiūra, kuri su-, 
teiktų jai didesnj autoritetingu-1 
mą. 

Suteiks Kiekvieną Galimą 
Paramą. 

Taryba taipgi nutarusi, kad taB* 
kininkai negali imti atsakomybės! 
tur. patarimą pasienio valstybėms! 
tęsti karę toliau su bolševikais, 
jei tokis žingsnis butų kenksmin- 

gas pačių pasienio valstybių rei- 
kalams. Bet jei (bolševikai užpul- 
tų tasias valstybes ant jų žemių, 
tai talkininkai prižada joms kiek 

vieną galimą paramą. 
Agitavimas už išvarymą turkų 

iš Konstantinopolio, kuris per 
kelias paskutines dienas buvo 
smarkiai varomas vienos dalies 

laikraščių ir kuris rado paramą 
iš tikybinių ir filantropinių drau- 

gijų pusės, sutiko smarkų pasi- 
priešinimą šiandien kitos Londo- 

no laikraščių grupės, kurie sak.% 
kad tas klausimas yra toks svar- 

bus, kad jo negalima rišti senti- 
} mentaliniais atsižvelgimais ir jis 

turi buti ipaliktas prideramam 
augščiausios talkininkų tarybos 
apsvarstymui. 

CARININKAI AFICIER1AI 
VEDA BOLŠEVIKU 

KAREIVIJAS. 

Amsterdam, vasario 24 d. — 

Handelsblado korespondentas G. 

Nvpels, kuris nesenai sugrįžo 
plačiai apvažinėjęs sovietinę Ru- 
siją, sako 80 nuoš. rusų raudono- 

sios armijos visai nėra rarod'onais, 
o yra neutraliais. 

vis sako, kad apie 60 nuoš. afi- 

cieriii, kurie didžiumoje yra su- 

traukti iš tarpo išlavintu senosios 

aukštutinės klesos karininkų su- 

li^ palinkimo yra carininkais. Tas 

palieka tik apie 20 nuoš. kareivių 
ir 40 nuoš. aficierių tikrai atsida- 

vusių sovietinei vaklžiai, visi kiti 

yra neutraliai, ar carininkai. 

Bolševikai Apsiėjo Mandagiai. 

Nypels 'buvo vienu nedaugelio 
neutralių temytojų, kuriems ne- 

► senai buvo leista aplankyti Mas- 
kvą ir kitus sovietų miestus. Jis 
pasieke Rusiją per Lenkiją gruo- 
dyje; jis sak«, kad bolševikai el- 

gėsi su j u© mandagiau negu len- 
kai. nors jam buvo pasakyta 

kad jis užsitraukęs bolševikų ne- 

malonę', atidengdamas Amsterda- 
me suoka fh į aprūpinti pinigais 
■bolševikų propagandą, pardavus 
buvusio rusų caro gražnas Am- 
sterdamo deimantų biržoje. 

Apskritai jis patėmija dvi bol- 

ševikų rusi. V'feni esą užsispyrė- 
liai su buriu atsitikimų j ieškotojų 
ir niekšų sekančių paskui juos. 
Šitie žmonės, pasak jo, esą labai 

tušti, bet kas moka su jais ap- 
sieiti, tai gali juos kaip vašką 
minkyti savo rankose. Antrieji; 
yra tikri teorininkai, Markso j 
principų šalininkai; jie yra rimti, 
turi gerus* norus ir visuomet el- 

giasi teisingai. 

'"Jie arba įsileidžia j savo šalį 
ir priima labai gerai, arba neįsi- 
leidžia visai," pasakė jis. 

Pareikšdamas savo užreiškimą, 
kad didžiuma raudonosios armi- 

jos afieciėrių yra carininkais, ko- 
respondentas papasakojo, kaip jie 
įvairiais budais yra priverčiami 
tarnauti bolševikų kariuomenėje. I 

"Rusija visa r .nabilvzuota."! 
sakė jis; "visi sveiki šalies vyrai J 
utt maži Jirsiu karei-vvstės metu! 

v v , 

iki ir antienai uc aiMZ v cigmiu 

j metus, turi tarnattti kariuomenėj i 
Tiems pasirhvkįmo nėra. jie turi 
kovoti po vyriausia komisaru ad- 

ministracija, kuri yra bolševiz- 
mo nugarkauliu. Tas veikia la- 
•bai gerai. Jei kareivis pabėga, 
išduoda, ar kaip kitaip neatlieka 
savo uždavinio, tai jj nušauja; 
arba, jei jis pabėga, tai jo šeimy- 
na atsako už j j. 

SMUTS PRASERGSTI 
APIE SUKILIMO PA- 

VOJU PIETŲ 
AFRIKOJ. 

Prctoria, Pietų Afrika, vasario 

23 d. — Leit. gen. Cli. Snuits, 
tautu lygos komisijos narys 11110 

Anglijos, kalbėdamas čia šian- 
dien, nurodė | kliūtis Witwaters- 
rando aukso kasyklose kaipo j 
pavojaus vietą. Tose kasyklose 
streikuoja t?rp 30,000 ir 40,000 
jur-dveirlžiu, kurie su pagalbu su- 

organizuoto pikietavimo padarą 
tokius dalykus, kokiu iš jų, esą, 
smuiku butų laukti. Kalbėtojas pa- 
sakė, kad jis matęs ženklus, ku- 
rie lemia baisią permainą pietų 
Afrikoje, 

BOMBARDUOJA MIESTĄ 
NUO MĖLYNŲJŲ JURU. 

c (• 

Londonas, vasario 24 d. — 

'Sovietiniame pranešime apturė- 
tame šiandien iš 'Maskvos, sako- 

ma, kad bolševikų kareiviai esan- 

tieji Archangelsko ir Murmansko 
sekcijose, paėmė ledalaužį ir ki- 
tur, karlaivius. Pranešime sako- 
ma: 

"Kaip antru kartini pranešama 
iš Archangelsko musų kareiviai 
paėmė mušlaivj Česmos upės lai- 
vyno ir du dideliu bei penkis 
lengvus ledalaužius. 

"iPriešas bombarduoja niestą 
Jeničesk iš Mėlynųjų juru. 

"Smarki kova eina apie Rosto- 
vą ir N'achitčevaną (ant Dono). 

! "Raudonieji kareiviai paėmė 
.GulivO tvirtumą." » 

NORI ATNAUJINTI SO- 
CIALISTŲ VIENYBĘ. 

Bernas, Šveicarija, vasario 24 
d. — Anglijos nepriklausomosios 
darbo partijos socialistai atsišau- 
kė i Šveicarijos socialistus klau- 
sime reikalingumo susivienyti 
darbininkų organizacijoms. Jie 
išreiškia nuvomonv. kad Šveicarija 
yra geriausia vieta vėl suvienyti 
europines socialistų partijas per- 
kratymui klausinio paliesiančio 
susipratimą su Maskva, paliekant 
kiekvienai galiai kuodidžiausu 
taktikos valią. 

Sąryšyje su tuo Francija atsi- 
sakė .priimti pasportą Šveicarijos 
socialistų partijos sekretoriaus 
Pauliaus (ira'ber, kuris norėjo da- 
lyvauti francu/.ų socialistų kon- 
grese Strasiburge. 

ROSTOVAS ANT DONO 
VĖL BOLŠEVIKU 

RANKOSE. 

Londonas, vasario 24 d. — 

Oficialis bevielinis pranešimas 
šiandien aipfcivrėtas iš Maskvos 
sako, kad Rostovas ant Dono 
vėl pateko j bolševikų rankas. 

t 

KARIUOMENĖS ATMES- 
TAS ŽUVIS PARDAVĖ 

VISUOMENEI. 

Washington, vasario 23 <1. — 

Atstovų buto komitetui tyrinė- 
jančiam kariuomenės pirkinius, 
jos tyrinėtojas D. K. P»ennettt 

papasakojo šiandien, kid pakuo- 
tojai pardavė Amerikon v i su ome 

nei tas supakuotas vašilas, kurias 
karės skyrius atsisakė priimti ir 
padarė pelno $13.000,000; žem- 

dirbystės cheminio biuro sky- 
rius pripažinęs jas geromis. 

.Mennett pasakė, kad vašilos 
buVo sudėtos 1918 m. ir atiodė 
papurusiomis, ar kitaip netinka- 
momis. 

VENGRIJA ATSISA- 
KO PASIRAŠYTI. 

Budapeštas, vasario 22 

d., per Paryžių vasario 24 
d. — "Mes niekuomet nepa- 
sirašysime po taika tokio- 
mis išlygomis, kokios <b- 
1>ar yra," pasakė ministeris 
rc'/idcinas Huszar Daily 
X e\\ s k o resp< m dentui. 

"Aš greičiau duočiau sau 

dešini- 'anka nuplauti. kaip 
rašvjįausi. Tai hutu savižu- 

dybė Vengrijos." 
Jis parodė Į didėli žemla- 

piį, parodanti tuos nuosto- 

lius, kuriuos Vengrija turė- 

tu panešti pramoniniais ir 
ekonominiais turtais. Ant 

etnografinio žemlapio jis 
parodė nuostolius gyvento- 
jais ačiū atskyrimui vengru 
nuo Vengrijos. 

"Tai yra tokis dalykas. 
kuris negali Duti, pasakė 
jis. 

Paaiškindamas pelitinę 
padėtį prezidentas ministe- 
ris pasakė: 

"Susirinkimas, atstovau- 
antis pilną Yenrgijos žmo- 

nių valią, dabar yra susirin- 
kęs. Krikščioniu socialistų, 
unionistų ir smulkiųjų že- 
mės savininkų .partijos turi 
•beveik .po ly<gtj -narių skait- 
lių. Socialistai galėjo turė- 
ti penkias ar šešias vietas, 
jei jie butų j •av;, bet jie 
susilaikė. 

"Pirmutine šalies susirin- 
kimo priederme jus suvsta- 

yti ir priimti laikiną kon- 
sti uciią. 

"Jei Vengrija pasiskirs 
sau karalių, tai jis bus. kaip 
ir Angiljos demokratijoj, 
karalius su drūčiai surišto- 
mis rankomis." 

RUMUNIJOS KABINETAS 
SUNKIAME PADĖJIME. 

Paryžius, vasario 24 d. — Ži- 
nia Matino apturėta iš Buchares- 
to sako, kad Rumunijos kabine- 

tą laukia kri/is. 

LOTYNIŠKOSIOS ŠALYS 
PRASERGĖS VIENA KI- 

TĄ APIE AGITA- 
TORIUS. 

Buenos Aires, vasario 24 d.— 

Pietų Amerikos policijos kongre- 
se šičia tapo nutarta šiandien su- 

teikti žinias apie anarchistinius 

pavienių ar grupių veikimus, kuo- 

met asmenys žinomi kaipp agi- 
tatoriai iš vienos šalies išvažiuo- 

ja kiton. 

DRAUD2IA JANKIAMS 
GABENTI PAČIAS 

PAREININ. 

Coblenz, \"okiotija. vasario 6 
d. (1 a\ mota). — Ant tolinus 

tapo uždrausta Amerikon aticie- 
riams gabenti savo pačias iš 
Amerikos Reino apygardon iki 

nepagerės gyvenimo sąlygos Cob- 
lenze. Colbenz yra vienu labiau- 
siai prisigrūdusių Europos mies- 
tu ; jame randas talkininkų šalių 
Reino apygardos atigštosios ko- 

misijos sėdyba ir tvirtumos plo- 
te stovi 15.000 Suv. Valstijų ka- 
reivių. 

V fa apskaitoma, kad Coblenze 

yra maždaug 200 Amerikos afi- 
cieriu; daugumas aficierių atsi- *,v r-» 

gabeno savo pačias, vaikus ir tar- 

nus. Daugelyje atsitikimų ameri- 

kiečių ir vokiečių šeimynos gy- 
vena tame pačiame name ar ap- 
artamente ir naudojasi ta pačia 
virtuve. 

Coblenze* sunku butų atrasti 
vokiečių šeimyną, pas kurią neim- 
tų vieno ar dviejų Reino komisi- 
jos narių. 

ŠIO METO REIKALAI. 
Londonas. — Daily Telegrapl1 ' 

savo laidoj nu vas. 4 d. yra in- 
dėjęs trumpy "sutrauką Sir \\ il- 
liam (loocle'o apskaitos, 1920 m. 

Šitoje apskaitoje paduota kiek ir 
ko reikalauja tam tikros šalys, 
kur pašelpinė kompanija veikė. 
Toji sutrauka yra toka: 

Lenkija. — Turi gauti pusę 
milijono tonų grudij, trūkstamų 
maistui ir sėklai. Suv. Valstijos 
apsiėmė pristatyti 100,000 tonų 
grudų. bet didesnei šito siuntinio i 

/ .1 daliai trūksta laivų. Labai rei- 
kalaujama nedaryta medžiaga, 
medvilnė, vilnos, geležis ir gele- 
žinė ruda, dubinamoji medžiaga, 
trąšos, džiuta (meksikinės kana- 

( 
pės), chemikalai, gumas, augme-. 
niniai aliejai, plienas. Vaistai rei- 
kalingi kovai su šiltinėmis, ku- Į 
rios pradės siausti bėgiu ateinan-. 
čių kelių mėnesių. Taipgi labai 
reikia vežimų, garvežių ir kilno- 
nės daiktų. 

Čeko-Slovakija. — Iki ateinan- 
čios piutės reikia ingabenti gru-, 

dų apie 350.0000 tonų ir apie 
400,000 tonų bulvių. Bulvės gali- 
ma gauti Lenkijoje. Reikalinga 
yra didelė daugybė nedarytos me- 

džiagos: vilnų, medvilnės, džiu- 
tos, šikšnos, vario, skardies, ni- 

kelio, aliejinių sėklų žibalo, che- 

jinikalų, nitratų ir kitų trąšų. 
Čeko-Slovakijai trūksta garvežių, 
vežimų ir medžiagos vagonams 
taisyti. 

1 Karalija serbų, kroatu ir slo- 
vėnų. -r- Maisto reikalus gali ap- 
rūpinti.naminė gamyba ir dar ga- 
li buti išvežimui daugiau kaip 

j,ooo.ooo tonų kukuruzų, kviečių 
ir kiauilių. La'bai reikia medvilnės, 
vilnų ir audimų, taipgi druskos, 

trąšų ir žibalo. Kutinai reikalin- 

gi garvežiai, vežimai ir medžia- 

ga taisymui. 

Rumunija. — Naminis užderė- 

jimas suteiks tiek. kiek reikia Ru- 

munijos reikalams. Reikalauja- 
ma vatiniai ir vilnoniai išdirbi- 
niai ir audimai, geležis ir plienas 
ir mašinos žemei dirbti ir Kito- 

kios. 

Austrija. — Per devynis mė- 

nesius pasibaigsiančius rugsėjy- 
je. 1920 m. mažų mažiausiai rei- 
kės įvežti maistų 632,000 tonų. 
Mažiausiai anglies per dvyliką 
mėnesių reikės 8.700,000 tonų ir 
'950.000 tonų įvairios nedarytos 
medžiagos, k. v. vilnų, medvilnės, 
plieno, chemikalų, metalų (la- 
biausiai vario ir aluminno), žiba- 
lo, trąšų, gumo ir džiutos sale 
didelės daugybės šikšnos. 

Vtiigrija — Pagal oficiali ap- 
sl'aitliavitiią Vengrija reikalaus 
maisto jvižimo 1919—1920 m. 

380.000 tonų kviečių ir rugių 
žmonėms valgyti; t.433.000 tonų 
miežių, kukuružų ir avižų gy- 
vuliams šerti ir pramonės tiks- 
lams; 53,000 tonų mėsos ir 63, 
000 tonų cukraus. Šitie apskaity- 
mai nėra\ tikri. Vienok Budapeš- 
te 'bus tikras badas apie kovo mė- 

nesį, ar ankščiau, jei vengrai ne- 

galės gauti maistu iš Jugoslavi- 
jos, už kuriuos ji jau pilnai už- 
mokėjo. Reik?Iingas jvežimas 
anglies, medvilnės, vilnų, plieno, 
garvežių, vežimų ir žemdirbystės 
mašinų. 

Estonija. — šita šalis, kaip ap- 
skaitoma, reikalaus šiemet 7,200 
tonų ryžių, 7.200 cukraus, 72,000 
tonų druskos ir 36.000 tonų sil- 

kių : taipgi £(>0.000 vertės audi- 

mų. £25,000 vertės batų ir £44. 
000 trąšų. 

Latvija. — Gavusi apštį gru- 
dų iš Lietuvos, neturės didelio 
trukumo inaistuose. Reikalauja-! 
111a anglis, žibalas ir dirbtinės 
trąšos bei metaliniai daiktai. 

Lietuva. — Yra nedidelė apštisĮ 
javų išvežimui. Šiek-tiek reikia 

audimų, trąšų ir žemdirbystės 
mašinų. 

Armėnija. — Pelei didelio prie- 
.pludiio žmonių, subėgusių iš 

Turkijos rusų Armenijon ir del 
stokos padargų žemei dirbti ir 

gyvulių 1920 111. reikėsią po C\ 
000 tonų miltų kas mėne.us. Suv. 

Valstijos suteikė kredito 35.000 
tonų kviečių ir iki šiol yra su- 

rengę siųsti Amerikos laivais 20, 

000 tonų. Re maistų reikalingi 
drafonižiai ir batai. 

Gruzija ir Azerbaidžan. — Gru 

zija 1920 m. reikalaus apie 15.00 

tonų miltų. Azerbaidžian, šalis 

turtinga žibalu, per ateinančią 
pusę metų reikalaus vienos kro- 
vos miltų maitinimui daugybės 
pa'bėgėlių — totorių, kurdų ir 

armėnų ir tų rusų, graikų, .syrų, 
ir žydų, kurie negali gauti darbo 
ar negali sugrjžti j savo sali. 
Svarbu yra parūpinti maistą Gru- 

jai. kad gavus gelžkeliu pervežti > 

daiktus siunčiamus Armenijon I 
ir Azerbaidžanui, kad gavus ži- 
balo iš Raku Armėnijos gelžke- 
•liams vesti. 

Svarsto Lenkijos išly- 
gas rusa sovietams. 

Varšava. vasario 24 d. — Vai- 
zdžios nota talkininkams, kurioje 
J išdėta Lenkijos taikos išlygos 
j rusu sovietinei valdžiai, yra 
į svarstoma seimo užsienio reikalu 
komiteto. Lenkai tarp kitko rei- 

'kalauja. kad Rusija atsižadėtu 

j teritorijos gulinčios j vakarus nuo 

Lenkijos sienos išvestos 1772 m. 

ir kad pripažintų nepriklalisomy- 
1)(/ Pabalti jos valstybėms, 

i 

ERZBERGERIS REZIGNA- 
VO IŠ KABINETO. 

Berlinas, vasario 24 d. — Fi- 
nansų ministeris Mathias F.rz- 

ibergeris šiandien pats rezignavo 
iš kabineto. Jis rezignavo del 
sensacingo liudijimo jo byloj su 

'buvusiu iždo ministeriu dr. Kari 
Halffericli už apšmeižimą. Paliu- 
dijimas buvęs toks, kad Krzber- 
geriui nieko nelikę daugiau, kaip 
pasitraukti iš vietos. 

Savo rezignavimą inteikė pre- 
zidentui Fbertui. 

i DIDELI NUOSTOLIAI 
PINIGAIS. 

| 

Liepojus, vasario _'4 d. (Ha-j 
vas)..— Apturėti* čia rusu sovie- 
tiniai laikraščiai apskaito Rusi-' 
jos nuostolius del karės ant y2 
bilijonų rublių. Jie sako. kad Ru-i 

Į sija kol-kas negali nieko išvežti.1 
: bet. antra vertus, reikalauja Į ve- j 
žamujų daiktų už bilijoną rubliu, 

į l 

i AREŠTAS LAUKIA S. V.' 
BLAIVYBĖS VADO 

IRON RIVERYJ. 
| > I 
I 
I Iron River, vasario 24 d. —^ 
Maj. A. V. Dalrymple. i'ederalės1 
!blaivvbinės kratos biuro vadas' 
centralėse valstijose bus suareš- 
tuotas čia kaip tik išlips is trau- 

kinio šianakt vidurnakyj: jo lau- 
kia IrOn River policijos viršinin- 
kas Šilas Sensiba. 

Prisaką areštuoti maj. Dal-1 
rvmple užplatinimą melo šian- 
dien išdavė valstijos prokuroras 
Martin McDanough delei asme- 

niškų dalykų tarp jo tederalio 
viršininko. 

"VOKIETIJA TAIKYSIS 1 

SU RUSIJA." 

Kopenhaga, vasario, 23 d 
l'usiau oficiali* telegrama iš 1 »ei-, 
lino užgina nesenai buvusius į 
gandus apie rusu pasiulinimą tai- 
kos Vokietijai ir taipgi užgina j 
.pranešimų, buk \ okietija daly- 
vamsianti taikos tarybose tarp <li-, 
džiuju Europos galybių ir rusų 
sovietinės valdžios ateinanti mė- 

nesį. Telegramoje priduriama: į 
"Vokietija padarė taiką su Ru-j 
sija po i'rcst-Litovsko, sutarčiai." j 

BEPARTINIAI RINKIMAI; 
PAVYKO. 

Chica^o, 111., vaasrio 25 d. —Į 
Vakar pirmuose bepart^niuose 
Chieagos rinkimuose tapo išrink- 
ta dvidešimts šeši aldermanai. 

Devyniose vardose turės būti 1 

priediniai rinkimai bal. 6 d. 
Visi pietinio parko bondsai 

paežerio ištaisymo pienams nuo < 

vidurmiesčio iki Jackson parko 
tapo patvirtinti didžiuma "nema- 

žesne kaip 30,000 balsu. 

WILSON UŽPILDO 
LANŠINGO VIETĄ. 

V/ashington. vasario 24 d. — 

Šį vakarą tapo sužinota,- kad 

prez. \Yilsonas nutarė užpillyti 
su prievarta rezignavusio Lan- 
sinjio vietą. Kiek yra sužinota: 
tik du kandidatai yra paskirti tai 
vietai — einąs valstybės sekre- 
toriaus pareigas Frank L. I'olk 
ir karės sekretorius \e\vt«»n H. 
Ilaker. Ar prezidentas yra pasky- 
ręs dar trečią kandidatą, liŠiol 
nesužinota. 

Kandidatų vardai bus pasiusti 
senatui už kelių dienų: 

KANADA UŽDEDA MUI- 
TĄ ANT ANGLU IR 

FRANCUZU 
KNYGŲ.' 

Ottawa. vasario 24 d. — At- 
klausus muitinės skyriuje šian- 
dien sužinota, kad knygos •vokie- 
čių ar kokia kita kalba yra įlei- 
džiamos Kanadon be muito, ant 

anglą ir trancuzų kalbomis kny- 
gų yra uždėtas muitas. Knygų 
pardavinėtojai Su v. Valstijose tu- 

ri tikrą šienapiutv siųsdami vo- 

kiečių ir austrų knygas Kanadon. 

TARSIS TIESIAI ADRIA- 
TINIAME KLAUSIME. 

Paryžius, vasario _'4 d. — Se- 
kamu 'iin.usukv adriatinianie klau- 
sime busiąs 'širdingas pa^istvii- 
?imas is italu ir jugoslavu pusės 
nusitaikyti tiesiu pasitarimu. Da- 
bartinė italu valdžia yra pasiren- 
gusi daryti kiekvieną galimą nu- 

sileidimą. Premieras N'itti pasa- 
kė: "Aš esu pasirengęs padaryti 
įraukus iš jugoslavu priešais ju 
>aėiu norą." 

Nors Jugoslavija užaugina ga- 
ia maistu savo pačios reikalams, 
jet jos viduriniu inplaukų visai 
įeužtenka josiu- finansiniams 
■eikalams ir ji priversta yra 
creiptis prie l'rancijos, Anglijos 
r Italijos dosnumo, £itos val- 
l/ius saliko duoti jai bendros 
>asko!os ^0,000.000 tranku (nor- 
ualiai $10,000.000) kas mėnuo 
įž busimosius atlyginimus pri- 
puolamus iŠ blivusiu neprietelin- 
gųjų valstybių. 

ARABU VADAS PRA- 
SERCŠTI PARYŽIŲ 

APIE KARĘ. 

DamascUs. vasario -O '1 per 
.oudoiią. vasario J4 u. — Prin- 
as Peisai inteikė Paryžiaus-Lon- 
loin» konfcriMicijai raštą, kuriamo 
is sako. kad jei Syrijos uepri- 
:lausomybė ne!)us pripažintą, tai 
>us klintie. Su Mesopotamijos 
Teldjazo ir kitu rytiniu šalin 
larama Syrija kov<įsiauti už savo 

icpriklausomyhę iki paskutinio 
rabo, jei hutu reikalas. 

Sukelti l\isk>>los r-is Milijonus 
I i s i Pirkite Lic tmos HOyCS. 

-k Chicagoje ir 
vldS" Apielinkeje.— 

Šiandien ir ketverge daugiau- 
iai apsiuiauvkę, gal sniegas su 

ėjit. 
Saulėtekis, 6:30 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:36 vai. vak. 
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STEIGIAMASIS SEIMAS IR RINKIMU 
i SUTVARKYMAS. 

Visa lietuvių tauta su nekantrumu lau- 
kia Steigiamojo Seimo sušaukimo. Laukia 
jo ir Amerikoje gyvenantįs lietuviai. Kaip 
Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje buvo daro- 
mi Lietuvos valdžiai užmėtinėjimai delei 
atidėliojimo Steigiamojo Seimo sušaukimo. 
Tečiaus, žiūrint į dalykų stovį giliau, nesun 
ku pamatyti, kad šaukti Steig. Seimą visai 
nebuvo galima. — Juk iki paskutinio lai- 
ko po visą Lietuvą siautė vokiečių ir rusų 
gaujos. — nekalbant jau apie lenkus, ku- 
rie užgrobi* žymią Lietuvos dalį su jos sos- 
tine Vilnium. 

Sąryšyje su Steig. Seimo sušaukimo ati 
dėlio/mu "raudonieji'' Amerikos lietuvių 
elementai nemažai kėlė trukšmo prakalbo- 
se ir spaudoje ir visuomet trukdė aukų plau 
kimui Lietuvos liuo3ybės reikalams. Taipgi 
jis trukdo ir Lietuvos L. Paskolos užtrau- 
kimą, tarpe Amerikos lietuvių. 

juaoar mes žinome, — suiyg praneši- 
mo Lietuvos laikraščiuose, — kad rinkimai 
į Steigiamąjį Seimą atsibus balandžio 14 
ir 15 dd., — taigi iki rinkinių neliko ir 
ęlviejų mėnesių. 
; Amerikos lietuviams, be abejonės, in- 
damu bus žinoti apie sutvarkymą rinkimij 
į Steig. Seimą, — taigi žemiau paduodame 
pranešimą, paimtą iš Lietuvos Valstiečių 
Sąjungos laikraščio—"Liet. Ūkininkas".— i 

—Visa Lietuva dalijama į 10 rinkimų 
apygardų. 

I—apygardą sudaro Mariampolės, Sei- 
nų. Suvalkų ir Alytaus apskritys. Centras 
Mariampolė. 

II—Šakių, Vilkaviškio, Kauno miesto, 
,-Kauno apskr. ir Trakų-Kaisedorių apskr. 
"Centras Kaunas. 

III—Raseinių, Tauragės ir Kėdainių 
apskr; Centras Raseiniai. 

IV—Telšių, Kretingos ir Mažeikių 
apskr. Centras Telšiai. 

V—Šiaulių,'Biržų ir Panevėžio apskr. 
Centras Panevėžys. 

VI—Rokiškio, Ežerėnų, Utenos ir Uk- 
mergės apskr. Centras Utena. 

VII—Vilniaus 'miesto ir Vilniaus apskr. 
ir Švenčionių apskr. Centras Vilnius. 

VIII—Ašmenos, Lydos ir Volkovisko 
apskr. Centras Lyda. 

IX—Bieloviežio, Bielsko ir Baltstogės! 
apskr. Centras Baltstogė. 

A—bokolKos, Gardino miesto ir apskri 
ties ir Augustavo apskr. Centras Gardinas. 

Tokios bus rinkimų apygardos. Kiek- 
viena apygarda dalijasi į apielinkes. Rin- 
kimų apielinkė turi, jei galima, atitikti 
valsčiui ir turėti nemažiau S ir ne daugiau 
7 tūkstančių gyventojų. Kiekvienoje apie- 
linkėje bus vieta balsams paduoti, bet kan- 
didatai reikės statyti visai apygardai. To- 
dėl čia padienių asmenų siūlomieji kandi- 
datai nieko nereikš. Kandidatus galės siū- 
lyti tokios organizacijos (partijos, sąjun- 
gos), kurios žinomos visoje apygardoje ar- 
ba visoje Lietuvoje. Reto, norintieji siūly- 
ti kandidatus, turės siūlyti ne vieną, ne cįu. 
bet nemažiau kaip pusę to skaičiaus, kurį 
turi teisės išrinkti visa apygarda. Paaiš- 
kinsime pavyzdžiu. Sakysime, 'kurioje nors 

apygardoje yra 120 tūkstančių gyventojų, 
{statymas sako, kad 15 tūkstančių gyvento- 
jų renka 1 atstovą, todėl visa apygarda 
rinks 8 atstovus. Kiekviena Sąjunga arba 
grupė, norinčioji siūlyti saivio kandidatus, 
sustato kandidatų sąrašą ne mažiau kaip iš 
keturių ir nedaugiau kaip iš aštuonių as- 

menų. Tą sąrašą turi savo ranka pasira- 
šyti nemažiau kaip 50 rinkikų ir įteikti ne 
vėliau kaip 30 dienų prieš rinkimus apygar- 
dos komisijai. Tas sąrašas balsuojamas 
visose apygardos apielinkėse. Jei paimsi- 
me, sakysim, pirmą apygardą, paduotieji 
kandidatų sąrašai (Valst. Sąjungos, -Soc. 
Liaud. Demokr. ir kt.) bus balsuojami tie 
patys tiek Mariampolėje, tiek Prienuose, 
tiek Alytaus apskrities valsčiuose bei mies-1 
jteliuose, tiek Seinų; vienu žodžiu—visos 
l tos apygardos apielinkėse. 

Rinkimams tvarkyti sudaromos trys 
komisijos: Vyriausioji rinkimų komisija, 
apygardų ir apielinkių komisijos. Vyriau- 
sioji rinkimų komisija jau paskirta. Jos 
pirmininkas P. Leonas, nariai—kun. Šau- 
lys, adv. Mačys. Bržozovskis ir Garfunkelis. j 
Jos pareiga nustatyti rinkimų diena (vė- 
liau tatai turi užtvirtinti v. Prezidentas) 
ir" prižiūrėti visoje Lietuvoje rinkimų tvar- 
kos. Apygardų komisijos dalija apygar- 
dą į apielinkes ir tvarko visos apygardos 
rinkimus. Apielinkių komisijos atlieka pa- 
čių rinkimų darbą: priima ir suskaito bal- 
sus. Apygardų rinkimų komisijos pirmi- 
ninku skiriamas taikos teisėjas, arba ku- 
ris apygardos teismo narys; o narius ren- 
ka apskričių Tarybos po du iš kiekvienos 
apskrities. Į apielinkes rinkimų komisiją 
įeina ne mažiau kaip 6 valsčiaus tarybos 
rinkti asmens, o vėliau, kai sąrašai bus pa- 
duoti, į apielinkes rinkimų komisiją įeina 
nuo padavusių kandidatų sąrašus partijų arba kuopų po vieną žmogų. 

Oficialis Italijos socialistų partijos or- 

ganas "Avanti" suglaudžia programą, kurio 
pasižadėjo tvirtai laikytis 165 socialistų 
atstovai Itąlijos parlamente, šitaip: 

"Kas del užsienio politikos—įsteigti po 
litinę ir ekonominę vienybę su rusų sovie- 
tine respublika. Finansinė politika gula ant, 
didžturčių, reikalaudama, kad jie atmo- 
kėtų visas karės skolas ir užlaikytų apskri- 
tą pastovią finansinę padėtį; įvykinimas 
visuomeninių reformų, suteikiančių darbi- 
ninkams netik žemės ir dirbtuvių valdymą, 
bet ir pramonių vedimą su teisingu, apka- 
poįimu asmeninės technikos; taipgi augš- 
čiau nurodytą darbininkų politika prives 
kapitalizmą išnykti visai. 

Pastabos 
Išvados. 

"Varpas" vel gaudžia. 

(Laisvės Alėja 34) "Varpo" 
N 1 (už sausį mėn. 1920 m.) 
"Varpas" pradėį eiti 1889 
m. — Tai politiko- mokslo 
iv kulturos mėnesinis laik- 
raštis. Pusi 32. Kaina me- 
tams—24 auks; Amerikoje 
—2 doJ. 

Štai ką skaitome Įžangi- 
niame "Varpo" straipsnyje 
"Varpas po 30 metų": 

Visa 30 metų praėjo, kai 
"Varpas" pirmą kartą su- 
gaudė: "Kelkite-k •'■rite-kel- 
kite...," "Delko (jis) nebai- 
gia savo dainą graudžią?" 
Del to, kad "tinginius pri- 
kelt turi tikrą norą!" Šitie 
Vinco Kudirkos žodžiai, iš- 
spausdinti pirmame "Var- 
po" numeryje, yra ganėtinu 
atsakymu į klausimą, delko 
šiandien vėl atnaujinamas 
"Varpas". 

"Varpo" programos dėl- 
to ir neaiškinsime. Ji žino- 
ma, nes "Varpą' leidžia tie 
patys varpininkai, kurie bu j 
vo leidę jį Prusuose ligi 
1906 metų, buvo atnaujinę 

Ką-tik gavoane iš Kauno 

iyi3 m. ir vieną numerį iš-j 
leidę 1917 matais Rusijoj.' 
Taigi politinė ir visuomeni- 
nė "Varpo" programa busi 
senoji varpininkų programa 
—žinoma, pritaikyta šių die 
nų reikalavimams. Šiandie 
"Varpas" jau išeina nepri- 
klausomoje Lietuvos respub 
likoje, t. y. tada, kada vie- 
nas svarbiausiųjų varpinin- 
kų programos reikalavimų 
yrą išpildytas. "Varpo" šei- 
myna taip pat padidėjusi: ei 
na du kartu per savaitę 
"Darbas" Ir savaitinis vals- 
tiečių laikraštis "Lietuvos 
Ūkininkas". "Varpo" už- 
davinys todėl taip pat šiek 
tiek pasikeitė. Pirmiau ji- 
sai turėjo buti daugiau po- 
litikos agitacijos laikraštis, 
dabar galės daugiau domės 
kreipti į politikos bei visuo- 
menės mokslų ir kulturos 
klausimus, — kad musų de- 
mokratinė visuomenė turė- 
tų progos geriau ir giliau vi- 
sus gyvenimo klausimus pa- 
žinti ir jgyti akstinų, kurie 
ir tinginius, V. Kudirkos žo- 
džiais tariant, priverstų sa- 

vo jiegas darbo žmonių ir 
nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos naudai pašvęs- 
ti. 

2inoma, kad sunkus tai už 
davinys ir nelengvas bus dar 

Anglija Paskolina Lietuvai Tris 
Milijonus Svarų Sterlingų. 

Lietuva išleis s«<vo pinigus. 

London'as, Vasario 16, 1920.— 
Specialis ka'blegramas del The 
Sun ir Ne\v York Herald, prane- 
ša del mus lietuviu smagių ži- 
nia, 'kad Lietuvos Mlnisteris Er- 
nestas Galvanauskas, kuris dabar 
yra Londone užbaigė finansinės 
•bei komercijos sutartis su Angli- 
ja ir prašalino kylius statomus 

prieš pripažinimą Lietuvos Res- 
l*uiblikos. Dabar tikrai padeda 
Anglija atsistoti ant kojų naujai 
gimusei respublikai llaltiko kraš- 
te. Jie nelaukė kitų aliantų kol 
jie pripažins Lietuvą, pati pir- 
moji padavė ranką Lietuvai, kad 
turėjus bendrus komercijos ry- 
šius su Lietuva ir paskolina 3,- 
000,000 svarų sterlingų, kad Lie- 
tuva išleistų savo pinigus ant 
aukso vauuto ir bus pinigai auk- 
sinai netrukus ipaleisti į cirkulia- 
ciją. Auksinas lyginsis Anglijos 
Shilingui arba Amerikos 25 cen- 
tams. 

Išeis iš cirkuliacijos vokiškos 
markei, kurios pu Lietuvą dabar 
cirkuliuoja sumoje 800,00c,000. 
markių. 

J s Amerikos, sako Ministeris. 
Galvanauskas reikalinga del Lie 
tuvos įvairių mašinerijų isdirbys- 
tei agrikultūros, elektrikinių apa- 
ratų, 'geležinkeliams medžiagos 
riebalų, drabužių, avalų ir viso- 
kių manufaktūros reikmenų, bet 
S. V. a'.stalini a kumerciją nuo sa- 

vęs. o Anglija negalinti išdirbti 
to visko šiuom h ik u pati po ka- 
res stoka fiziškų spėkų. 

Kaune dabar Anglijos delegaci 
ja iš ekspertų, planuoja atidary- 
ti valstybės bankį, kuri trum- 

t 

pu laiku bus jkurta po visuo- 
tino suvažiavimo, kuris turės į- 
vykti balandžio mėnesyje. 

bas. Suprantame ir tai, kad 
dabartinio didumo, t. y. ma- 
žumo "Varpas" negalės pil- 
nai patenkinti visų tų reika- 
lavimų, kuriuos musų švie- 
suomenė turi teisės politikos 
mokslo ir kulturos laikraš- 
čiui statyti. Bet turime vil- 
ties, kad senųjų ir jaunųjų 
"Varpo" draugų ir priete- 
lių padedami Įstengsime nau 
jai atgimusį "Varpą" arti- 
miausioje ateityje pastatyti 
tinkamoje jam vietoje, kad 
jis savo turiniu, technika ir 
didumu galėtų patenkinti 
musų demokratinės šviesuo- 
menės reikalavimus. Tam 
tikslui ir kviečiame visus 
ivaugus ir prietelius prisi- 
dėti savo raštais ir, kas gali, 
skatiku prie "Varpo" palai- 
kymo, jo padidinimo ir paį- 
vairinimo. 

Kuomet S. Y. ignoruoja Lie- 
tuvos pripažinimą, tuom laiku 
Anglija skaitosi de facto su da- 
bartine Liebu-vos valdžia ir pasi- 
tiki, kad ji ir pasiliks galėję ir 
po visuotinojo Seimo. 

Ministeris Galvanauskas nori 
pasiusti p. Kavauską Lietuvos fi 
nansu ekspertą į Suvienytas Yals 
tijas, kad čia padaryti prirengia- 
mą del atidarymo Lietuvos Ban- 
ko skyriaus, kuris galėtų daug 
biznio padaryti ir podraug buti 
kaipo agentūra tarpe Amerikos 
ir Lietuvos vaizbos vedime. Yie- 
nok tuom kart p. Kavauskas 
negalįs gauti iš čia savo pas- 
porto vizos. Todėl manoma, kad 
čia ir yra tokis komfliktas rti- 
ka'luose pripažinimo Lietuvos 

/per Ameriką. Vienok Anglija 
sveikina oficialiai Lietuvą ir pasi- 
rašo ant sutarties 15 metų ko- 
mercijos reikabuosc, kuomet Ame 
rika klampojasi su pasportais, 
neleidžia musų vadovams atva- 

'žiuoti. kad galėjus užmegsti to- 
kius pat rišius S. Y. komercijos 
kaip su Anglija jau padariusi 
yra. ("Sand.") 

ŽINIOS B LIETUVOS. 
KARKLĖNAI. 

Šauliu kova su vokiečiais plėši- 
kais. 

Yieuas šaulys štai ką 'praneša: 
"Lapkr. 23 dieną sužinojom, kad 

Pagių sodžiuj esą apsistoję keturi 
bermontininkai plėšikai, apiplėšę 
Kražių parapijoj Šiukštų ir Precie- 
šauskįų dvarus. Vieno vietinio par- 
tizano iniciatyva susitarėm juos pa- 
sivyti. Susiradom vietoje dar pen- 
kis partizanus- Iš viso 7 žmonės iš- 
važiavom Pagių linkui. Pagiuose 
plėšikų neberamiom. Mačiusieji pa- 
sakė, kad jie iškeli'avę į Karklėnus. 
Leidomės jų vytis. Prie pačių Kar- 
klėnų sutikom grįžtančius žmonės, 
[kurie buvo pavaryti plėšikų vežti- 
j Paklausę jų, kur padėjo vokiečius, 
įgavom atsakymą, kad jie užėjo pas 
Karklėnų kalvi arbatos gerti. Pas- 
kubėję apsiautėm krivio butą. Vo- 
kiečiai pradėjo šaudyt. Besišaudant 
krito vienas vokietys. Likusieji 3, 
dar kurį laiką smarkiai padš'auelę, 
pasislėpė tame pačiame name- Mes 
jiems pranešėm ,per kalvienę savo 

pasiūlymą pasiduot geruoju ir ati- 
duot ginklus. Iš karto jie niusų ne- 

klausė, bet kada pakartojom reika- 
lavimą ir -pagrąsinom padegti na- 

mą. jei jie nepasiduotų geruoju, jie 
sutiko ir pasidavė — išėjo iš namų, 
numetė ginklus ir iškėlė rankas aug 
štyn. 

Iškratę juos, sudėjom rastus jų 
daiktus ir ginklus į vieną vietą, at- 
silyginom su kalviu už išdaužytus 1 

langus ir pamdkėję žmogui, kad pa- 
laidojo nukautąjį plėšiką, išvažia* < 

vom Kražių linkui Suimtuosius plč* 1 

šikus su dviem partizanais pasiun- 
tėm Tauragės linkui perduot mūsų 
kariuomenei. Apžiūrėję atimtuosius 
daiktus, radom per 2,000 rb. osto 

pinigų, apie 1,600 rb- rusų pinig. 
ir visą maišiuką įvairių įvairiausių 
sidabro ir aukso brangumynų. Ru- 
jų pinigus ir brangumynus palikome ^ 

pas vi^os inteligentus, kurie pra- 
neš suplėštųjų daiktų savininkams, 
kad jie galėtų &tvo daiktus atsiimt. 
Jei atsirastų ir tokių daiktų, kurių 
savininkai nesusirastų, tai, praslin- 
kus kuriam laikui, padaryti tų daik- 
tų' licitaciją ir pinigus perduoti ar- 

ba Šaulių Sąjungai, arba k* ii ku- 
riai visuomenės ar švietimo įstai- 
gai. 

| LAIŠKAS j L- K. MOTERŲ" 
j DRAUGIJOS RAMYGALOS 

SKYRIŲ. 

( Jei šiandien mes turim susiorga- 
nizavę gerą narsią kariuomenę kuri 
jau yra įrašiusi savo v'ardą į pasau- 
lio istorijos lapus savo laimėjimais 
kovos laužuose, tai nemažas nuo- 

pelnas ir musų žmonių. 
Žmonės išleidę geriausius savo vy 

rus gint Tėvynės, dar nepasitenkr 
no tuo nesudėjo rankų, laukdama 
giedros prie jurų. Oi ne ! 

Be paliovos ji šelpė savo gynėjus 
ir moraliniu ir materialiniu atžvil- 
giu- Moraliniu — išreikšdama ka- t 

reiviams žodžiu užuojautos, dėkin- « 

"gumo, pagarbos, gėlėmis išbarsty- 
dama taką praeinantiems būriams... 
Materialiniu — siųsdami į frontą, 
kur daug ko trūksta, visokių gražių 
dovanų. 

Stai ir mušu 4 pulkas (buvęs Pa- 
nevėžio Batalionas) negali <itsidžiau 
gti visuomenės duosnumu- Turime 
prieš save vėl aukų — Ramygalos 
Moterų K. Draugijos (5o rankšluo- 
sčių. i32 marškiniai, 45 kelnės, 110 

sūrių ir daug tabako). 
Kamigaliečiai daug mums padėjo 

anais sunkiais laikais, kada kovė- 
mės su gausingais "raudonųjų" bū- 
riais ties Ramygala. Kai kurios mo- 

teris, rodos L. K- M. Draugijos na- 

riai, atnešdavo mums neapsakomai 
•varto ų žinių apie priešų, nežiūrint 

1 tai, ka mirtis žiurėjo jiems į akis 
kiekvieną žingsnį. Mes turim pavyz 
džius nuostabaus atsidėjimo kaikiv 
rių ramygališkių merginų Tėvynės 
labui. 

Ir šiandien jus nepamiršit mūsų. 
Surinkę aukas, vežat mums į frontą 
ir pačios dalinat- Dėkui už tai jums! 
Jusų atmintis tluoda mums patva- 
ros kqvoti, verčia tapti karžygiais 
net silpniausius. Nesunku tuomet ir 
mirti kovos lauke, "kada jauti, jog 
sesučių rankos papuos kapą gėlėmis 
r aplaistys gailiomis ašarėlėmis. 

4 pėst. pulko kareivių ir karmin- 
ai vardu. 

karo vald- K. Kubilių*. 

Mokslininkai sako, kad žydin- 
ieji augmenys per savo gvveni- 
11a ištram-kia iš žemės vandens 
lvidešimts kartų tiek sunkumo, 
:;į jie patys sveria. 

\ LIETUVOS MISIJOS 1 
{ MEMORANDUMAS. 1 

I f, 'j Laikinoji Lietuvoj V alstybes \ "ai; 
džia pradžioj šių metų yra pasiūti- i 
tusi f Suvienytas Valstijas specialę 
Lietuvos Misiją, kuri pribuvo W'a- 
sh'.ngtonan Sausio 5 dieną. Misija 
susideda iš trijų ypatų: Jono Vilei- 
šio. buvusio Finansų Ministerio, | 
Majoro Povilo Žadeikių, buvusio 

.karo Ministerio ir Jono Žibaus, bu* 

.vusio nario Lietuvių Delegacijos 
.prie Taikos Konferencijos Paryžių-1 jc. Misijos pirmininku yra Janas; 
^Vileišis, kuriam Lietuvos Valdžiai 
yr& suteikus ypatingus įgaliojimus 
delei gencralio atstovavimo Lietu* 
vo> valstybės reikalų Suvienytose 
Valstijose. N'ors iki šiol Suvienytos 
Valstijo > nėra dar pripažinusios 
Lietuvos Valstybės ir j<x» Valdžios 
kaipo nepriklausomos valstybės, lė- 

čiau Lietuvių tauta pat* >į pasaulių 
-k^rą nuo Suvienytų \ aUtijų. yra 

apturėjus didžią pagelbą pai 
Hpoverto Komisiją, nuo Amerikos 
Raudoįv.vo Kryžiaus ir /be to ga- 
vusi nupirkti kreditan įvairių pre- 

kių, o ypač amunicijos delei apvilki- 
mo Lietuvos jaunosios armijos. To 
del pirm i aus u .Lietuvos Misijos sie- 
kiniu yra išreikšti nuo Lietuvių tau- 
tos j adėką už tą. kas Amerikos val- 
džios ir tautos jau buvo Lietuviu 
tautai suteikta. 

Toliau dar prieš karą Lietuva 
pirkdavo daug Įvairių prekių iš Su- 
vienytų Valstijų ir dabar, susidarius 
pastovioms ąplenkybėms pramonės 
ir prekyb •> plėtojimuisi, Lietuvai 
yra reikalinga daug prekių kurių jj 
negali gauti nė Vbkiętijpj nė kitose 
valstijose, o prisieina jų j ieškoti 
Amerįkoje. Todėl užmezgimas nuo- 

latinių prekybos ir finansinių ryšių 
^u Amerikos prekybos rinka yra 

antruoju svarbiu Misijos siekimu. 
Pagaliaus susitvėrusi Lietuvos res* 

publika, pajiegusi sutverti savo pa- 
stovia Konstitucija, savo valdžią ir Į M 

I savo kariuomenę, kuriai pasisekė 
i netik atsispirti prieš bolševiku įsi- 
veržimą Lietuvon ir juos i s savo 

'teritorijos išvyti už Dauguvos upės, 
ibct ir pačius vokiečius, kurie per 
■keltinus metus buvo okupavę Lie- 
tuvą, iš sjivo krašto išmušti, liko 
jau de facto pripa/;nta kaipo nepri- 
klausoma valstybė Anglijos, Pran- 
cūzijos ir kitų valstybių. Misija yra 
tos nuomones, jog ir Suvienytos 
Valstijos, kame gyvena apie 7oo,- 
ooo Lietuvos išeiviu laukiančių Lie- 
tuvos nepriklausomybei pripažini- 
mo, greitu taiku išsitars už Lietu- 
vos valstybės nepriklausomybę i«* 
nustatys tvirtus pamatus nuohti^o 
draugiško susisiekimo jaunos Lie- 
tuvos respublikos su Amerikos <le- 
mokratinga Respublika. Susilaukti 
tokio pripažinimo yra svarbiausiuo- 
ju Misijos siekimu. Užmezgimui 
prekybos ir finansinių ryšių su Su- 
vienytomis Amerikos Vaistytomis 
ir pripažinimui Lietuvos respubli- 

kos kaipo nepriklausomos \ alsty- 
bes, Lietuvos Misija tur garbės at- 

kreipti atyd:,i j sekančius momen- 

tus : 
i. Geografinis Lietuvos Padėjimas. 

Lietuva yra viena iš didžiausiųjų 
Pabaltijos \'ialstybių. Lietuvos \ al* 
stybės teritorija, kuri yra etnogra- 
fiška lietuvių tautos apgyventa, api- 
ma iki i'25,ooo kilometru, kuomet 
Latvija arba Lettonia apie tik 65,- 
000 kilometrų, o Estonija apie 55 
kilometrų. Jeigu žiūrėti jog Pabal- 
tijos Valstybės gali pasilikti svar- 

biausiais susisiekimo įrankiais tarp 
Amerikos Suvienvtų Valstijų ir pla- 
čios, Rusijos valstybės, tai Lietu- 
vai, kai]>o transito šaliai, šį funkci- 
ja labiausiai ti^ka: Ji stovi arti 
dviejų ncužšalomų Pabaltijo* uostų 
Liepojaus ir .Memelio ir geležinke- 
1 iais nuo šių uostų susisiekia su vi- 
durinia Rusija via Yilnįus-Minsk 
ir su pietų Rusija via Vilnius Hara* 
novieziai. Didžioji dalis viso Rusi- 
jos. importo ir exporto ėjo arba per 
Liepojų arba per Virbalį į Vokta; 
j;», koksai kelias dabar galėtų eiti | 
per Lietuvą. Jeigu Lenkija, kaipo j 

atramos siena tarp Vokietijos ir 
Rusijos gali li'kti tinkamiausia tran 

sito šalimi delci .prekių, gabenamų 
iš Vak'arų Europos Rusijon, tai Pa- 
baltijos Valstybės, susiekiančios 
Baltijos jura, gali patapti svarbiau- 
siomis transito šalimis tarp Rur 
jos ir visii kitų šalių, kurių tik pre- 
kės ,.,'ali buti atgabenamos Į Balti- 
jos jurą. Pabaltijos valstybės, o 

tarp jų pirmoj vietoj Lietuva, pasi- 
daro Rusijos prieangiu; kas Įeis 
Lietuvon su savo įtaka, tas pasieks 
ir .pačią Rusiją su s'avo prekėmis. 

Toksai geografinis Lietuvos pa- 
dėjimas verčia Lietuvą j ieškoti pre- 
kybos ir finansinių sąryšių su vals- 
tybėmis, -kurios juromis gali atga- 
benti savo prekės j Baltijos jurą. 
tuo tarpu kaip Lcnkij'ai pravartu 
labiausiai atsiveizdėti j kontinenta- 
lias Europos valstijas. Jš to supran- 
tama. delei ko l,vancuzija Pabiausia 
interesuojasi Lenkija, o Anglija rū- 

pinasi Pabaltijos valstybėmis ir Lic 
tuva. Reikia tikėtis, jog ir Suvieny- 
tos \ alstijos neužmirš padidinti su- 

vo įtakas Pabaltijos \ alstybėse ir 
tuomi pačioj Lietuvoje. 

II. Ekonominis Lietuvos Padėjimas. 
Lietuva yra ulkiiiinkų šalis. Ji 

apima lygu ir derlingu žemes plotą, 
•kuriame dirbamos žemės ir pievų 
yra iki 5 mil. hektarų, o miškų apie 
2,y\ mil. hektarų. Nemažiau pusės 1 
šių nv'.škų priklauso Lietuvos valstv 

I bei, kuri kasmet iš jų gali be na;- 

j kinimo parduoti miško iš naturalio 
pricsaugio aut 20*25 milionų rublių. 
Visa dirbamoji žemė padalinama 
tarp 300,000 ūkių, iš kurių iki 33% 
išpuola ant ūkių, turinčių mažiau 
10 hektarų. Tai mažažemių sluok- 
snis, kursai negali pilnai iš žcm.cš 
išsimaitinti ir siidaro sodžiaus pro- 
letariatą. Kasmet iš jo tarpe ir vi- 
sai bežemių valstiečių, kurių yra! 
iki 20% visų gyventojų iškeliauda- Į 
vo svetur didis darbininkų skaičius, j pavyzdžiui prieš karą nuo 15-20 l 

tūkstančių darbininkų. Vidutinis 
ūkis susideda iš ūkių nuo 10-30 hek- 
tarų, kurie sudaro apie (x>c/c visų < 

ūkių ir apima apie 40% visos že- 1 

mės. (Didesnis likis, virš 1,000 hek- 
tarų, apima vos o. 1% visų savisto- | 
vių ūkių, nors viso žemės valdo j < 

apie 20%). Tas ūkininkų'sluuk-nk ! 

nc tik išsigali išmaitinti, bet dali 
savo produktu parduoda j šalį. 
Svarbiausiais krašto produktais yra. 
ūkio produktai. Lietuva eksportuo- 
davo prieš karą įvairiu javų nema- 

žiau kair ant 10 milijonu rubliu, 
įvairių gyvulių ant 8 mil. ir par 
duodavo miško ant 25 mil., išviso 
a;it 4^ milijonų rublių, tuo tarpu 
visas Lietuvos importas siekdavo 
nedaugiau 20-25 milijonų. Tokiu 
hudu metinis užsieuų balansas 
siekdavo nuo 18 iki 23 milijonų 
rublių. Žemės išnašumas ir ūkinin- 
kų pelnas lengvai gali buti padidin- 
tas, jeigu Lietuvos ūkis galėtų gau- 
ti tinkamų agrikultūros mašinų ir 
artifieialių trąšų. Prieš karą agri- 
kultūros mašinos jau buvo plačiai 
Įgabenamos iš Amerikos, o dabar, 
)ab ra ilgu s gyvajam inventoriui, ku- 
rių skaičius laike karo suma/ėjo, tų 
iiašinų reikalingumas didžiai padi- 
lėjo ir lengvai galėtų pakelti ant-. § 
nilijonų dolarių agrikultūros ma- ^ 
mm importą. Lietuvos pramonė 
mes karą buvo vos lik pradedanti 1 

•ygti- 
(Bus daugiau). 



I Sveikame Kune-Sveikas Protas. I 
o s 

MIEGAS, PASILSYS, 
NEMIEGAS. 

» 

Nuolatiniai pasilsio ir miego 
tarpai yra butini gyvasčiai, ka- 
dangi jie suteikia apskritai iriais- 
tybai progą atnaujinti tą energi- 
ją, kuri per dieną pražuvo. Pa- 
silsėti galima ne tik miegant, ar 

visiškai nuo darbo susilaikius. 
Pasvlsj suteikia ir darbo permai- 
na. Jei kas dirba galva ir jo 
nervu celės (narveliai) pavargs- 
ta, tai bus jam gera fiziniai pa- 
siinankščius vakare, ar dienos lai- 
ku. Jei kas dirba fizinį darbą, 
tai jo raumenys pasilsėk, atsida- 
vus minties atostogai, kaip sa- 

kysime, skaitymui, studijavimui i, 
ar nuėjus i prakalbas, ar teat- 
rą. žinoma, tas nėra nei dau- 

giau, nei mažiau, kaip pasilsėji- 
mas kuno ir smegenų privet- 
čiant juos atlikti kokj kitą, o 

ne jų paprastą ttarbą; tatai išei- 
na, kad pasilsėti galima vien per 
nuimant užsiėmimą. 

Protinis ir fizinis pasilsys kad- 
ir keliu minučių dienos laiku 
daug pagelbsti ir padeda pradė- 
ti darb.i atnaujintu vieku. Jei 
kas išdirba pilnį aštuonių ar de- 
šimties valandų dienji prie toki./ 

^darbo, kuris reikalauja intemptos 
protinės, ar fizinės pastangos, 
tai kas vakaras reikia turėti pil- 
nas kjuno ir proto pasilsys. Sku- 
įbumas ir bruzdumas kas valan- 
da diemj ir naktį yra savižtKlin- 
gi; tuojaus galima pastcfbčti, 
kaip po sunkaus dienos darbe 
vakare yra malonu? protinis ar 

fizinis pusvalandžio, ar valandos 
pasilsys. Toli aus, toksai pasil- 
sys pagelbsti gardiiai ir giliai 
miegoti. 

f income'tax I 
BLANKOS IŠPILDOMOS! 

Panedlllo, Utarninko ir Ketvergo | 
vakarais. 

Jono Bagdžiuno Bankoje, j 
2334 S. OAKLBV A VE. 

Miegas yra taip-pat būtinas 

žmogaus gyvenimui, kaip ir gy- 
vulio, ar augmens gyvenimui. 
Kiekvienas augąs daiktas turi mie- 

goti žmogus tniri miegoti — 

visas pasaulis turi miegoti — 

laikas j laiką. Žmogaus proto ir 
kuno jiegos turi savo kraštą ir 
kuomet cas kraštas yra pasie- 
kiamas ar jj apima nuovargis, 
prr.šalinimui gi nuovargio yra 
tik viena įmonė: miegas. 

Miegamasis kambarys nopriva 
Io būti vartojamas gyvenamuo- 
ju kambariu, ar mokslo kamba- 
riu. Jis turi buti vien miega- 
muoju kambarini'. Jis reikia gra- 
žiai ir švariai užlaikyti ir per 
visą dieną laikyti jį atviru orui 
ir saulės šviesai. Nakčia mie- 
gamajame kanVbaryje neprivalo 
buti paliktas žiburys degant. 
Ypatingai reikia nepalikti degan- 
čio žibalinio ar gazinio žiburio, 
kadangi vienas žiburys suvartoja 
rugstagamio daugiau kaip keli 
žmonės. Viename miegam'ame 
k.M.ibaryje privalo gulti tik vie- 
nas žmogus. Niekuomet nereikia 

miegoti vienoj lovoj dviem. Rei- 
kia gulti" kas vakaras tą .pačią 
valandą, o kelti. tą pačią valan- 

dą ryte. Reikia pratintis bu t i 
akuratum. Tik-ką pavalgius ne- 

galima gerai miegoti, todėl ei- 
nant gulti nereikia valgyti. Mie- 

got reikia iki išsimiegi. Kiek 

valandų relcia miegoti nakčia — 

dau'giaus, ar mažiaus kaip aš-į 
tuonias, tai tas įpriklauso nuo. 

papratimo. Jei esi pavargęs ir 

miegi iki pabundi ((be žadinimo, 
tai pafbundi tąsyk, kuomet atsi- 
pildo nervų celės ir atsigaivina 
gyvastinės kuno jiegos. Jei pa- 
sirūpini ,miegoti tani tikromis va- 

landomis, tai galima pripratinti 
save. išsimiegoti tuoju laiku, ku- 

jrį paskiri sau, nors miegotum 
kasnakt nedaugiau kaip po sep- 

į tymas valandas. 
i 'Padėjimas, kuriame miegi taip 
gi yra svarbus. Kaikas gulėda- 

V y KI5K.Ų DRABUŽIŲ BA RGENAS 
Teisingo* Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyri) Ir vaikinų siuatl ir overkot&i, padaryti an' orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir koneervatyviškų modelių $20.00 Iki *45.00. 
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{kiiilūs iikuudi'jinMH, diegliai kruti- 
nėjo, influenzos, pasirodymo ženklai. 

litrink gerklę ir krutino au 

rftlHEXPELLERHi 
iV pridonpk krutinę vilnonę Materija. 
Nfiap»'lei<*k tjvij». knd tavo pagauras Rai- 
ti* įvystytu i pleurisę, pneumoniją, 

ir kiu-.kiar. pavojingai lįiras. 
Nusipirk ii#ndiwųi eau parankiausi 

oje aptiekoje tttiu'liipeilcrio Sus. ir 
H»ic. butelia. > 

T ii. rieji turi rausu vaizbaženkli 

4, I KARĄ 4* 
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. 
r. AD. RICHTER 6 CO. 

326-330 Broe.dw&y New York 

mas ant dešinio šono pasilsi ge- 
riaus, negu 'gulėdamas kaip ki- 

taip. Kiti guli ant kairojo šono, 
ar augštienoki, ar kniūpsti. Aš 
visuomet geriau pasilsiu' ant de- 
šinio šono ar kniūpsčias. Gulėti 
ant kairiojo šono, be abejo ne- 

gerai, nes tas kenkia. Širdis, ju- 

dama kairiajame šone, yra pri- 
slegiama viduriu ir kraujo te- 

kėjimo palaikymui. Ji turi dėti 
riklesnes pastangas nfjju gulint 
ant dešinio šono. 'Niekuomet 
negulėk susidėjęs rankas augš- 
čiąu galvos. Nuo šito .papročio 
sunkiui atprasti, o jis yra kenks- 
mingas. 

'Nemiegas paprastai bu va pa- 
sekme to, kaip buvo diena pra- 
leista, žinoma, jei nemiegas nėra 1 

įsisenėjas. Išsėdėjus prie rašo- 

mojo stalo .per dieną prie tokio 

darbo, kuris reikalauja intempi- 1 

mo smegenų, užeina nemiegas. 
.Nemiegas .gi yra nemažas daik- \ 
tas. Jei negali miegoti del per- 
didelio nuovargi nuo perdaug 
sunkaus darbo dienos laiku, tai 
vakare gerai pasivaikščiok, ar | 
kitaip išsimankštyk, paskui gul- 
damas nusimaudyt šaltame van- 

denyje ir tas dažniausiai padės 
ui "igti. Verteivos, kurie pasi-, 
hna atostogų, patiria, kad jie iš-j, 
simankštę ir gerai prfsikvepa-1 
v y šviežio oro, miega geriami ne-, 

•gn tuomet, kada jie yra atsi- 
davę savo paprastam užsiėmimui. 

Tie, kurie vartoja vaistus už- 

migdymui savęs, baisiai nuside- 
da savo sveikatai. Paprastai, 
kuomet kūnas yra fiziniai pa- 
vargęs, vieno nuovargio užtenka 

užmigimui. Dažniausia nemi^go 
priežastimi buva susirūpinimas, 
įmones kartais rūpinasi dėlto, kad 

jie negali miegoti. Jie mėgina 
išmokti aužmigti, bet juo labiaus 
jie tą daro, juo didesnį sunku- 
mą, jis atranda užmigimui. Šitaip 
atsitikus jokis gydymas nepa- 
gelbės, išskiriant tiek, kad rei- 
kia atitaisyti protinis atsineši- 
mas, paliauti rūpintis ir pradeg- 
ti nepaisyti tuo, ar miegosi, ar 

ne. 

I Įsisenėję nemiegas yra viena! 
Iaršiausių nervus naikinančiu ne-; I 

v 

galiu, užgulančių žmogų, kurio 
Į pasigėrėjimas gyvenimu ir pel- 
ningumas sau duonos priklauso 
nuo atnaujintos pajiegos ir atsi- 
gaivinimo stiprumo kas rytas. 
£ita padėtis atima up% ir varo 

nusiminiman i'r juo labiau esi 
įsitikinęs, kati negali miegoti, 
juo didesnius kentėjimus kenti. 

"Nemiegas paprastai paeina nuo 

staigaus alkoholizmo, smegenų 
sukepimo, protinio ar fizinio nuo 

vargio, arba nuo /persivalgymo. 
Išgydymas yra tik vienas. Pra- 
šalink priežastį ir gyvenk higie- 
niniu gyvenimu. 

Nereikia klotis daugiau kaip 
yra reikalinga palaikymui kuno 
šiltu. Guldamas užsiklok tiek, 
kad nebūtų šalta, o .priedinius j užklodus padėk taip, kad leng- 
vai galėtum pasiekti, jeigu rei- 
kėtų. Lengviaus yra pabusti nak 
čia nuo šalčio del neganėtino už 
sitflojimo, kaip nuo spaudimo, 
perdaug užsiklojus. Tokiu budu 
miešimas šaltai netik mažiau 
kenKia, kaip miegojimas perdaug 
šiltai, bet dar peršaltus lengviaus 
pasitaisyti, kaip peršilus. 

Y. 

PIRK l IRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

I |į C T II1/ JĮ Laisva Nepriklausoma 
L11 I U V A Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 1S metų ir duo» kiekvienam po 5 nuošimtį į metus- 

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

257 WEST 71 st STREET NEW YORK CITY 

Į !S GYVENIMO LIETUVIU AMEBIItOJE'l 
H 

amsterdam, n. y. 

"Sandariečiu1' veikimas. 

Čion miestukas nedidelis, ap- 
gyventas įvairių tautu; išviso 

gyventojų turi 34,000, tarpe ku- 
ilį randasi ir musij brolių -lietu- 
uviii apie 1.500 ar 1,700. Nors mu- 

>ų (brolių lietuvių nedaug randa- 
mi, bet tarpe jų yra didelis gy- 
vumas ir pasišventimas del Lie~ 
:uvos, musų Močiutės. Nors ir 
ie ipasįdalinę į įvairiausias drau- 

gijas, kuopas bei ratelius, kaip- 
ai rakant, vieni veikia del bol- 

ševikų, kurie tikisi pas juos iš-, 
ganymą rasti; o tretieji "s:.n- 
lurieriai"' dirba del savo Tėvy- 
lės Lietuvos, kuriems užvis la- 
>jausia yra mylima. "Sandarie- 
:iai" išrinko komisiją iš gabių 
lė'. y n ainiu, kuriems rupi dau- 
giausiai Lietuvos likimas, kad 

;urengtų prakalbas ir šie "san- 
larieeiai'' A. J. j.ukšis, Jonas 
jaska ir A. Mockus atliko savo 

pareigas. Partraukė gerb. ''San- 
taros"' redaktorių Kastantą Nor- 
<ų ant 15 d. vasario. Gert). Nor- 
elis nupasakojo Lietuvos piliečių 
.i'pą ir pasišventimą ^inti tėvy- 
nę ; taipgi dabartinę svarbą 1110- 

rnento ir ką mes turime dary- 
li, kad įgytume Laisvą Lietuvą. 
Kada geri), kalbėtojas pasakė, 
<ad mes turim remti Lietuvos 
saldžią, pirkdami Laisvės Pa- 
skolos B omas afb" dėti aukas 
Liet. Neprigis. Fondui, ir kada 
<olektoriai perėjo per publiką, 
:ai atnešė prie stalo $155.50. 
N'ors diena buvo labai negraži 
r žmonės negalė'jo išbrist iš snie- 
go, bet atsilankė apie 200 ypa- 
ų, kurie sudėjo tokią gražią au- 

tą iškovojimui Lietuvai laisvės. 

Antru atveju kalbėjo apie A. 
L. T Sandaros reikalus ir nu- 

'odė A LTS. principus ir kvietė 
itsilattkiusius prigulėt prie A.L., 
r. Sandaros. Prisirašė 40 nau- 

ų nariu ir sumokėjo $71.50 me- 

tinės mokesties. Garbė, kad šio-s 

kolonijos lietuviai (užjaučia Tė- 
vynės sunkią kovą kritiškame 
momente. Taipgi ir apšvietos 
reikale remia spaudą ir organi- 
zacijas. 

Tą patį vakarą TMD. 144 kp. 
turėjo teatrą. Statė scenoje "Gic 
d ra Audroje" pasisekė labai ge- 
rai ; ypač iš merginų įpusės at- 

liko roles tikrai artistiškai. Loši- 
me dalyvavo šioš ypatos: J. Gas 
ka, Jono Bartašos rolėje, p-le 
M. Žukauskaitė, Agnės rolėje, J. 

Linaviče, Kupečio rolėje, pdė 
A. (Kindertutė "J. Bartašiaus 
duktė Barbora", pilė P. Liepin- 
kė, 'Kupečių duktė Katrė, J. Ka- 
zoką i tis, Jonas Bartaušas sunus, 

(jonas J. 'Baila, Raulo rolėje, 
p-lė A. Gudžinskaitė, Bartašaus 
sesuo ir A. J. Lukšis, Dr. Grigai- 
čio rolėje. 

Buvo Monologas, kurį atliko 

p-lė M. Žuka'uckaitė. "Kaip aš 

pajaunėjau". Diologą atliko J. 
Sincevičius ir T. &voba "Jonas 
S m iki s keliauna namo". Labai 

publiką prijuokino R. Jazapaitis 
deklemavo eiles. Bet užvis ge- 
riausia. tai jauna augštesnės mo- 

kyklos mokinė, p-lė Morta Krei- 
viutė deklemavo dvi eiles pačioj 
pradžioj ir pertraukoj. Jai pub- 
lika daugiausia aplodismentų ati 

davę. Nors jauna, bet gabi ir 
tikra tėvynės ir dailės *»:ylėtoja. 
Man, rodos, bus TMD. 144 kp. 
pelno apie 30 *lol. už jų triūsą. 

Stai po "sandariečių" prakal- 
bų. ir T. M. D. 144 kp. vaidini- 
mo, ant rytojaus, vasario 16 d., 
gerb. Norkus taį>o užkviestas 
kalbėti i po bažnytinę svetainę, 
apVaikščiojime Lietuvos Nepri- 
klausomybės Šventės. Gerb kalbė 
to jas užkvietimą priėmė. Po kal- 
'bos tapo surinkta aukų Lietuvos 
Sauliams $104.80 ir apie 700 dol. 
parduota Liet. Laisvės Bonų. 
Taipgi tapo išnešta rezoliucija 
reikalaujanti S. V. pripažinti 
Lotinos Nepriklausomybę. Be- 
to, už kalbėtojo triūsą ir kelio- 
nę suaukojo 36 dol. su centais. 

I Lietuvos krasos ženklą parduota 
viršaus ioo dol. 

Amsterdamo lietuviai gali pa- 
sidžiaugti ir nesarmata pasirody- 
ti spaudoje su prakilniais dar- 
bais. Tik pažiūrėkime bendrovių 
knygas; siekia virš 40,000 dol. 
Lietuvos iL. Bonų 17,000 dol; au- 

kų nebegaliu susekti kiek yra. 
Žemės Banke. Bet ir namie ge- 
ra tva-ka. Puikia; sią savo baž- 

nyčią turime; žodžiu sakant, vis- 
kas kaip >pas gerą gaspadorių. 
Už tą viską daugiausia priguli 
'garbės kun. J. Židanavioui, kad 
jis mokina apš vietos ir vienybės, 
o visiems lietuviams už gerus 
atjautimus. Pipiras. 

BALTI MORE, MD. 

Gerbiamieji! Taip susipynė 
pasaulio neramybių retežiai, kad 
Lietuvos padangė buvo aptrauk- 
ta juodais debesiais, išraižyta 
ugnies diliais, kad neliktų nei- 
žymės Lietuvos vardo. O krau- 
juose paskendęs pasauli! Lie- 
tuva pati savaimi pradėjo sklai- 
dą tie tuos juodiivosius debesis, i 

nelaukdama maloniu skriaudikų, 
Pra>klaidė didelę prošvaistę Lais 
v\ės. Malonus Baltimorieciai! 
Lietuva meldžia nuo musų pa- 
skolos, už kurių duoda mums ge- 
rų nuošimtį. Taigi visi pirkime 
Lietuvos Laisvės Bonus. Kurie 
jau pirkote, dabaikite mokėt,- nes 

jusų kiekvienas išmokėtas Bonas, 
kelias mylias prablaivo Lietuvos 

padanges. Jau sužibus aiški Lais- 
vė šviesioji Lietuvos ateitis, ku- 
rių neįstengs pasaulis užtrauk- 
tie buvusiu juodu debesiu. Tik 
dar mes pakrutinkime jautrias 
širdis, o pasaulis nusistebęs pra- 
dės skaitytis su Lietuva, kaip su 

prakilnia galinga valstija. Šis, 
laikas yra galingas milžinas, ku-į 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 
LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
NEPERSKAITYS VISĄ. 

KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARĘ, 
SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 
KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 

KAINA TIKTAI $1.00 

ris tik vieną žingsnį! pirmyn ir 
visi priešai ouleidę nosis, apleis 
Lietuvos rubežius. O tuom zings 
niu yra mūsų greita paskola. 

Už tai turime greit išmokėt 
savo Bonus. 

Kastinės valandos: seredomis 
nuu 6 iki 9 vai. vakarais. Ket- 
vergais nuo 6 iki io vai. vaka- 
rais. Sukatomis: nuo 4 iki 6 
vai. po pietų. 

J. Karalius, Stoties iždin. 
112 N. Green St. 

HERiKKMER, N. Y. 

Vasario 11 d. atsibuvo 45 sky- 
riaus (kokios organ? Red?) su- 

šauktas visuomeninis susirinki- 
mas. Išrinkus sekantiems me- 

tams valdybą, svarstyta L. L. P. 
Bonų reikalai. Išrinkta stoties 
komitetas į kurį ineina šie as- 

menys: V. Židavainis, Pirm., J. 
Vasiliauskas, rašt., J. Damidavi- 
čius ižd. 

Mūsų kolonijoj nedidelis bū- 
relis lietuvių randasi, bet ir iš 
:ų gan didelis skaičius glatulžia- 
si prie "proša-panų" lenkų tei- 
sindamiesi, buk jiems lenkiška 
kalba parankiau, lengviau varto- 
ti, bei jiems "Dziennik Zviausko- 
vy" ar ''Narod Polski" geresnis, 
negu k«ks lietuviškas laikraštis. 
Atbusk, lietuvi, lietuvaite! Pa- 
taisyk savo klaidą ir grįžk prie 
tautos darbo, o Motina-Lietuva 
visus maloniai priglaus prie sa- 

vo krutinės... 
C'ia yra vienintelė Šv. Jurgio 

lietuviška draugija, kiuri, beabe- 
jo pasirodys gausi pirkime ir pa- 
sidarbavime L. iL. Paskolos Bo- 
nų. 

J. Vasiliauskas, Stoties rašt. 

Eskoje ir Chicaloone, Alasko- i 

je, da'bar iškasama anglies be-1 
veik po 900 tonų kas savaitė. | 
Laivynas dar nepradėjo kasti | 
anglies Natanuska lauke, kuriam! 
kongresas paskyrė $1,000,000. ' 

j V. W. RUTKAUSKAS* 
ADVOKATAS 

29 S. IjA SALLE ST.( ROOM 324. 
• Telephone Central 6390. 

IV&karais. 812 W. 33-RD STREFJT,' 
Telephone Yards 4681 

Lietuviški 

Pinigai 
bus išmokėti Lietuvoj p ieš 
Šv. Velykas, jeigu Taausta da- 
bar pasiusi pinigus savo gimi- 
nėliu per lietuvių korporaciją. 

Baltic 
Consultation 

Bureau 
105 W. MONROE ST. 

CH1CAGO, IL. 
Suit e 1508 
Telefonas Majestic 8347. 

Valandos nuo 9 iki 6 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 

LITHUANIAN-AMERI- f 
CAN INFORMATION 

BUREAU. 
VLADAS J. NORKUS, vedėjas 

Pašportai. Income Tax Blanjtos, Le|į 
gališki Dokumentai Foreign Ex«" 

change, Real Eastate. Knygy 
Revizika. Parduodam laivakortes. M1 

3114 S0. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899. f 
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BRIGU TON PARKE L.*L. PA- 
SKOLA. 

A' 1 ~ 

*. Vasario 22 d. McKinley Park 
šalf-je, P»rigbton parkiečiai priėmf 
Lietuvos Pasiuntinius. L. L. Pasko- 
los pirkime šios kolonijos lietuviai 
pasižymėjo, jfjrodė.kad jų širdyse 
prigijus meilė Tėvynės neišgaravo. 

Jau 6:30 vai. vak. žmonės pra- 
dėjo rinktis svet. ir i pusę valandos 
susirinko apie 700 ypatų, kurie su 

nekantrumu laukė pasirodymo Lie- 
tuvos Pasiuntinių. \ i>i norėjo iš- 
girsti gyvą iŠ Tėvynės žodį. Ir tie- 

apsivilė. \ i<as jų praeities al)eiones 
prašalino sveikinimas iš Laisvos 
Lietuvos. 

Vakaro vedėjas, Dr. S. rJiežis 

•paaiškinęs vakaro tikslą, perstatė 
visa eilę kalbėtojų, P.uvo ir :'u sve- 

timtaučiai kalbėtojai. Moltet, v.eti- 
nis Aldermanas, kuris pirko už 
S100 pirko L. L. P. Boną, o kitas 
iš sveikatos departamento. 

Po jų kalbėjo J. I. Ilagdžiunas, 
vietinis klebonas kus. TJričkp ir Ma- 
joras Povilas .^adeikis. I L. Bonų 
išparduota už $20.750 ir Šauliams 
surinkta $112. Lietuvių kolonija 
r>righton Parke neperdidelė, bet 
Bonu pirkime sumušė rekordą Ji" 
dėsnių kolonijų. 

Valio Brighton parkiečiai! Jus 
visuomet palaima lydės. 

M. K. S. 

NUO 18-TOS IR UNION GAT- 
VIŲ KOLONIJOS. 

V 

Draugystė Sus. Brolių Lietuvių, 
laikytame susirinkime Vasario 14 
d. š. m. betardama savuosius reka- 
lus priėjo ir prie I.. L. Pęskolos. 
Po trumpo apkalbėjimo visi nariai, 
kaip vienas, rėmė paskolą ir vien- 
balsiai nufcirė pirkti L. L. Paskolos 
Bonų už ***oo permainant Dėdės 
Samo bonus ant Lietuvos Bonų. 
I'rie to visi nariai prideda savo ge- 
riausius linkėjimus, kad tie honai 
atliktų savo uždivotj kovoje už mū- 

sų Tėvynės Lietuvos laisvę ir Ne- 

prigulmybę, k'aip atsiekė savo tikslą 
Dėdts Samo — Kovoj prieš Vokie- 
tijos militarizmą. Visi tvirtai tikime 

kad jie prigelbės musų jaunai Lie- 
tuvos kariuomenei, tiems Lietuvos 

dyd vyriame, užnešti Lietuvos \ ė- 

liavą ant fiedimino Kalno, kur ji 
užplevfsus dar kartą ant visados 
mušu Tėvynei. 

Si .IrViugija visuomet Intvo pir- 
moje cflėie šioj kolonijoje darbuose 
ir aukaviir.e del Tėvynes — 1 sietu- 
vos; ir dabar stovi pirmoj vietoj, 
šioj kolonijoje, pirkime L. T.. Pa- 
skolos jjouų. l»et mes pasitikime, 
kad kitos draugystės pasistengs 
prnrtenkti. nes jų esama skaitlin- 
gesi:!ų ir turtingesnių. Lauksime ir 

pamatysime. 
P. Jokubonis. 

TOWN OF LAKE. 

Subruzdo, sukruto' visos kolo- 
nijos; lenktyniuoja viena kitą. 
Musų kolonija buvo pirmoji pri- 
ėmime gerbiamos Misijos. \ors 
mums nepasisekė siumušti rekor- 
do. bet mes vistiek rar'aj ne- 

nuleid/.iame. Musų kolonija di- 
delė, o neturime užtektinai erd- I 

vios svetainės, kad galėtu su- į 
trlpti visi. Xors vasario 16 <1. \ 
buvo paimtas vienas iš didžiau- 
si ti, Pcoples teatras, kur telpa 
sitvirš du tūkstančiai žmonių, bet 
pasirodė, kad reikėjo dukar4: di- 
desnės, nes apie tpuse tiek su- 

grįžo namo netilpę. Jie neišgir- 
do taip ilgai lauktų svečių—ger- 

l'biamos Misijos. Iš tos priežas-j 
Įties Tovvn of Lake stoties komi-j 
j tetas užkvietė antru kartu ger-j Ibiąmą Misiją, kuri pasižadėjo at ? i 

{lankyti mmsų koloniją pėtnyvioj.J 
.asario 27 d., 7:30 vai. vakare. 
Tam tikslui yra paimta ruiminga 
1 School Hali) svet. ant .,6 ir So. 
Honore St. 

Gerbiamieji! Katrie neturėjote 
progos dalyvauti ant pirmos iškil 
mes, esate kviečiami atsilankyti 
ant antros. K'atrie neturėjote 
progos nusipirkti L. L. r. Bonų 
pirmą kartą, tai pėtnyčioj tą gale 

įsite padaryti. 
Gerbiami to'vnoflakieoiai! Su- 

bruskime! Neapsileiskime ki-. 
toms kolonijoms, ypatingai Bridj 

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 akių, nosies varvėii- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvo* ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimą arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės, 
Skalaukite gerklę ir r»osj su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris alis šilto vandenio,Jeigu k?rtais iaustUmei šaltį 
arba karšt], imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai nepr«. iliuosiuos* 
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 pneš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti no ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse, sekančiomis kainomis: 

Sevcra's Antisepsol 35 centai ir 2 ceut?» taksu: 
Severa's Cold and Grippe Tablets 30 cent t ir 2 taksu: 
Sevcra's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai .r 2 ccnt taksu: 

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

EXTRA! EXTRA! tXTRA! 
VAKARĖLIS PARENGTAS MUZIKALIŠKO 

PRIVAČIU 
MOKINIU KLIl'BO CHICAGOJE, "Mar'i \\hite Sqture" Park Sve- 

Uainėje, 2f>th ir So. Halsted Str. Serodoie, vasario 25-tą. dieną, 1!)20 m. 
Inžanga visiems dykai, kolektu irgi jok»y nebus. 

'•"įsus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti j šj vakarei j, nes bus labai 
dailus programas, kutiuomi kiekvienas busite užganėdintas. Labai nau- 
dingas bus abidviem pusėm, atsilankusiems ir veikėjams. Malonėkite 
nepamiršti šio 3varbaus vakarėlio. 

Vakaro sengėjas ir Klinbo vedėjas G. B. LIEBONAS. 

bonds 
Mes perkamo Pergales Bondsus pilna parašytąja 

" 

gg% ■■ 

verte, ir Lalavėa Bondsua pilna pinigine verte. 
Atneškite *rba atsiųskite j f r « Arvucii* o 

Atdara kasdien nuo 9—6 *'• ^ •- AL.ivHC'lM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AYENUE 
lr Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUS U KAINAS 
ANT DURIJ. LENTC, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimai "t'ibų iš vidaus, po $1.50 už galioną CARR BROS. WRECKING CO. 
3003—3009 SO. HALSTjB!) STREET CHICAGO, 1LL. 

Įgeportui. Bridgeportiečiai suren 

|gė du kartu Misijos priėmimą 
i ir nori pasigirti, pasididžiuoti 
pardavę už 50.000 dolariu P»onų. 
Tai dar pcrmažai del advokatu, 
daktaru ir kitų inteligentu ko- 

lonijos. Jie galėjo išpirkti už 
100,000 dolariu. 

Mes savo apygardoje neturi- 
me augščiau minėtų profesonalų; 
pas mumis gyvena paprasti dar- 
bo žmonės, liet aš norėčiau 

hridge.pOrtieėius persergėti, kad 
To\vn <>f Lake darbininkai pa- 

rodys savo galybę, kurios niekas 

neįstengs atlaikyti ir tą galy- 
be; mes parodysime vasario 2/ d. 

Vėjui suputus. susiubuos 
To\vn /.'f Lake vilnis: suplauks 
šimtus tūkstančių dolariu, paro- 
dys visiems, kad toje kolonijoje 
gyvena tikri Lietuvos sunųs- 
dukterys tikri laisvės ginėjai. I 
Pasitraukit, To\vn of Lake ei-i 
na pirmyn. 

Jonas P. l'arkauskas, rast. 

ROSELAND, ILL. 

Roselandiečiai sumušė visų 
Cbicagos ir apielinkės kolonijų 
rekordą, rinkime L. L. P. P>onų. 
Tik gaila, kad tas jų darbas ir 
n ž ij garbė matoma iš ki- 
to galo. Nuostabu, kad Roselan- 
do lietuvių kolonija įstengė vos 

iki 3.000 dolariu. Cia kas nors 

turbut slepiasi. Apie 800 žmonių, 
o tik tiek., tai jiems nei po 
ipenkinę neišpuola dėt. Roselan- 
diečiai! (atsiprašome už pasta- 
bą). Jųs klaidą padarėte savo 

skailinėje. Gal reikėjo dar vie- 

ną nolę, o. darašyti? O tuomet 

butų kur kas 'gražiau ištarti: 30 

tūkstančių. Užtat pasitengkite 
tuomi gražiuoju tonu varyti tau- 

tos darbą. Juk jųs visuomet | 
panašiai algėtės. Tėvynė lau- 

kia; o ar jai nepaduosime žengti 
laisvėn? Duktė, sunau! Atmink 

savo priedermes. Mylėk savo 

Motiną-Lietuvą; visa išgale teik 

jai pagalbą. Tas paliečia ne- 

vien roselandiečius, liet ir kitus 
Amerikos lietuvius, neišskiriant 
ir save dtdžiuojančių Chicagos 
lietuvių. Visi mes nesame paro- 
dę užtektinai užmojautos savo 

Tėvynei. O juk jau laikas. Tai- 
gi neatidėliokime to kilto darbo. 

\'arykime ji pirmyn! O auštant 
pavasariui, laimės šypsą lydės 
Lietuvą... 

Kalbėtojais buvo J. I. Bagdžiu- 
nas, Tg. Stankūnas, Majoras Po- 
vilas Žadeikis ir keletas svetim- 
taučių. A. "R. 

Town of Lake. 
f 

Vasario 18 <1. Dr-stė ^Teiles 

Lietuvių No. i-mo laikė mėne- 

sini susirinkimą j kurį atsilankė 
būrelis nariu, kuriems rūpėjo Lie 
titvos likimas ir natarc nupirko 
Lietuvos Laisvės Paskolos Boną 
už $100.00. 

Viršininėta draugystė jau daug 
yra aukavusi labui Lietuvos. Ji 
ir šiuom kartu noriai stojo, kad 
kiek galint geW>ėti musę tėvy- 
nę Lietuvą. 

Broliai lietuviai! Musų visu 
svarbiausia užduotimi yra kovoti, 
kad tie visi juodvarniai ir lenkų | 
baltoji višta neteriotų musų Mo-1 
tinos kitną. Visi privalome pirk- ^ 
ti L. L. Paskolos Bonus. 
DR-STĖS MEILĖS LIETUVIŲ 

Xo. i-ino susirinkimai atsibu- 
na kas mėnesj trečią seredą, A. 
Česnos svetainėje, 4501 S. Pauli- 
na St. 

Šių metų išrinkta Valdyba: 
J. Daujotis, Pirm., 
A. Balandis, Vice-pirm., 
J. Knizeris, Firian. Sekr., 
F. Diktus, Ižd. 
S. Skališius, Sekr.. 

4504 S. \Y00d St. 
S. Skališius, rašt. 

S. L. A..2o8_tos Moterų Kuopos 
Vakaras. 

Vasario 29 d., minėtos mote- 

rų kuopos atsibus nepaprastas 
vakaras, M. Meldažio svet., 2242 
\Y. 23-rd PI. Bus perstatytas 
pirmu kartu Chicagoje veikalas 

"Susiprato". Sis veikalas yra iš- 
leistas S. L. A. ir agituojantis 

už Susivienijimu. Motoru kuo- 
pa deda visas pastanga ^ ir bc 
anojo programą atliks kuogra- 
žiaMsiai. ( 'hieagiečiams bus pro-, 
ga paJsid/iaugt jų darbo vaisiais. 
Taigi nei viekas -neatsitikime. Kas 
nežino mūsų moterų darbštumo?! 
Jos dirba kiek galėdamos, o mū- 

sų visų priedermė kiek galint 
jas remti. Tad visi i jų rengia- 
mą vakarą pasigėrėti j 11 dar- 
bu. 

Pranešimas. 

Liet. Am. D. T. B-vės susi- 
rinkimą:" j vy ks seredoj, vasario 

~5 fU 7:3° v. vakare, Liuosybės 
svet.—1S22 YYabansia avc., kam- 
pas Girard St. Kviečiame visus 
prisirašiusius ir norinčius prisi- 
rašyti prie minėtos bendrovės at- 

vykti laiku, nes turime rinkti 
bendrovės direktorius. Valdyba. 

Pajieškojimas. 

Yasario-Fel). 14 d. Susivieniji- 
mo Amerikos Lietuvių Kareivių 
surengtam baliuje, vienos mer- 

gaitės per nelaimę pražuvo sve- 

tainėj pilkas be rankovių švede- 
ris. Jei kas iš ten dalyvavusių 
surado, labai meldžiam sugrą/in- 
tie šiuo adresu: 

J. Vilimas, 303^ So. Rock\vell 
St., Tel. McKinle^r 5277. 

PADARYKITE 
ŠIUOS 

1920 
METUS 

LAIMINGAIS 
UŽRAŠYKITE 
"LIETUVĄ" 

PRANEŠIMAS. 

Šiuonii pranešu visiems, jog aš ne* 

atsakau už jokias skolas arba kitn< 

obligacijas padarytas per mano mo» j 
teri Marijoną Ignatavičienę, nuo J 
vasario 20 d.. 1920 m. Simonas Ig-1 
natavičia, 6600 Maryland A ve. Chi-J 
:ago, UI. 'I* 

Pajieškau Alekso Tribcnevičo, j 
paeina iš Orelių kaimo, Pušaloto 
parap.. Maldučionių valsčiaus, Pa- 
nevėžio apskr. Turiu Kibai svarbų 
reikalą iš .Lietuvos,.-malonės jis pats 
atsišaukti arba kas žino pranešti, už 

ką iškalno tari", ačiu. 
K. Kučinskas, 

Ideal Resfaurant Onvell, X. Y. | 

LIETUVIŲ DOMAI: 

Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 

Tikriausias l'elias buti ne 

prigulmingam ir buti pats 
ant savęs yra reikalinga tu- 
rėti uke. Mes padarome tą 
galima del kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100.00 arba 
daugiau Jis gali pirkti mū- 

sų 40 akerių ukę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tos Pasekmingi lietuviai uki 
n inkai jau nuo kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 

kaimynai. 
Del pilnos informacijos 

kaslink šitos didžios ir retai 
pasirodančios progos, rašy- 
kite mums, o iras prisiusime 
jums knygytę, ku.. parodys 
jums ūkės vietą, gelžKelius, 
miestus ir vaisių užderėjimą. 
.. Reikalinga agentų. 
Sanborn & Company, Sa- 
vininkai, Dept. L Eagle, Ri- 
ver Wisconsin, arba 908 
Peoples Gas Bldg., Chica- 
g°, Hl. 

Reikalingi eiliuotojai geri darbinin- 
kui. GLOBK TIN SI (OP, 824 \V. 
SI r. Ohicago, 111. 

Reikalingas Partneris prisidėti prio 
pelnlangiausiai augančio biznio. Geis- 
tina kad turėtu biskį pinigu. Patyrimas 
nereikalingas — o uždarbis labai ge- 
ras. Gera poga bile žmogui. Piatrs- 
ii i ii žinių rašykite ''Lietuva" No. 13 
3253 S. Morgan St. Cliicago, Iii. 

Pajleškaji švogerio Krank Lapinsko 
turiu svarbu reikalą kas link mirusios 
Marijonos Jurgęlaitienės po tėvais 
Slapkauskaitė. Malonėkite atsišaukti 
sekančiu adresu: JOHN JURGELAI- 
TIS, 221 S. Church St. Belleville, 111. 

Reikalingas patyręs kartitoja 
dirbti geležgalių yarde. Mokestis 
$6. Į dieną- Taipgi nepatyrusio lebe- 
rio, kuriam mokama $5. Į dieną. 

J. Atidalinau, 
1312 W- 5Qth St. Cbicago, 111. 

Reikia mokiniu pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 21-mų metų am- 

žiaus. Geras mokestis ir greitas pa- 
kėlimas. Gera proga išmokti gerai 
apmokamą amatą. Atsišaukite, 

Jas. A. Braiy Foundry Co. 
45th St. Kr S. Westem-^ve. 

Parsiduoda Grosernė ir Bufernė lie- 
tuviu apgyventoje vietoje, geras biz- 
nis ir gorai išdirbtas. Atsišaukite šiuo 
adresu: "348 S. Morgan St. Chicago. 

Parsiduoda labai pigiai Groser- 
nė. -Maišytų tautų apgyventoje 
vit' je. Geras biznis. Pardavimo 
priežastis, esu pavienis; seserei 

pasibraukus, esu priverstas par- 
Juoti. Atsišaukite: J. J. Mosgers, 
2958 Lowe Avenue. 

NEPRAŽTOPSOK! 
Naujas numeris MEIL® TR 

ŠEIMYNOS (Paieškojimų žurnio- 
lo) jau išėjo. Jis yra taip begalo 
Įdomus, k'ad, kaip svictos vietų sto- 
vi, tokio dar nebuvo. Kaina 10 c. 

Siųskite dešimtuką laiške, o žvi- 
nolą tuoj gausite. Adesas: "MEI- 
LE IR ŠEIMYNA", 9043 So- Ra- 
cine Ave. Chicago, III. 

ANT PARDAVIMO. 
Lietuvių apgyventoji! kolonijoje, 

parsiduoda šešiais kambariais medi- 
nis namas su 50 pėdŲ lotu, 8420 Ker- 
foot Ave. Gnt'es ištaisytos. Kaina 

$3.200.00, dali jmokėti, likusia dali ra- 
tomis. 

GEORGE BRINKMAN, 
8000 So. Halated St., 

ST E RETINA PROGA. 
BARGENAS. 

aleiskit šios progos, pirkite 
įuo mūsų vienų rš tų properčių. 
Kuriąs mes parduodame ant len- 
gvų išmokėjimų. 'Mes turime ke- 
letą labai puikių lotų palei Des 
Palines upę labai žemomis kai- 
nomis. Kam grūsties i tirštai ap- 
gyventą vietą, kur namai prirū- 
ko, kuomet gali įsitaisyti puikų, 
šviesų namą priemiestyje už tuos 
pat pinigus, kuriuos moki ramio- 
mis. 

RAŠYK, TELEFONUOK AR- 
BA ATEIK. 

FRANK J. DEAN, 
1404 W. i8th St. Canal 6296. 

income Tax 
Taksos nuo užJarbio. 

Jas reikia tuo jaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia is 
pildj K[ tam tikras blankas. 

Apsisaugok, kad nepakliū- 
tum po bausme. 

Apsaugok savo ki.šenių ir 
žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdauk kiek tau 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau 

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

Biznieriai ir visi, kam tik 
reikia mokėti taksas, tuo- 

jaus kreipkitės j p. Vladą1 
Norkų, federalių taksų ži- 
novą, kurs yra vedėjų 

Lithuanian Ariierican 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, 111. 

PARSIDUODA GARAGR 
ant To\vn of Lake. Gerai išdirbta ir 
žinoma lietuviams kaipo Nc\v City 
Garage. Sav. !• \Yaltcraitis. 1543 
\V. 461h St; 

Phone Botilevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENR.TTISIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 Iki 12 ir 4 iki S 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS IŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 
smų i kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvarginus akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie' 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 

j akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGO 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-iios lubos, virš Platt'o af.tiekos. Tėmy 

kitę j mano parašu! 
Valandos: nuo 9tos vai. rvto iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 13 vai. dienos. I 

| ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Reimontai laik- 
rodėliai ir jubi- 
lierlški daigtai. 
Coluirbia grama 
'ony ir uauju lie 
tuviškŲ rekordų. 

40.5Y S. ASHL.AND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

•••*•» v »"rrv rn^nn v ♦ v »".t 

| Amerikos Lietuvių 
! MOKYKLA 

Mokinama: ang!i;lcos ir lietuvj'ikos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystis. stenogra- 

fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 
VaUt. istorijos, abelnos istorijos, geog- 

rafijos, politinės ekonomijos, pilktustčs, 
daiLiaraįystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki •• *j 
vai. po pict:4- Vak. nuo 6 iki 10 vai. 

i Į 3106 SO. HALgTED STREET 

J CHICAGO į 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis 

Aklu 
Specialistas 
Palengvjs akių Jtempimį. kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 

užaugusus karščių akių krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 

liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
tki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štoro 
Kampas Ashlaiyi Ave. Tel. Drover 9660 

A. PETRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

J»EAL ESTATE-jNSURANCE 

NOT ARIJUŠAS 
3249 So. Hatatcd Strecl, Chicago, Illinois 

Tęlephone Boulevard 611 

Ptfone Yards 2541 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 
rown of Lake 4712 S. Ashland Ave. 

•Vai.: 4:30—7:00 P. M. 
Plione Drover 7042 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name • 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHiRURGAS 

Ofisas: 2201 W. Zina Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 i!a 5 Ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd Si 

Telefonas McKinley 498S 
Valandos iki 10 ryto. 

J)r. H. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaip 
patyręs gydytoj: i. chirurgas ir akušerii 
Gyd.j 'pštrias ir chroniškas ligas vyrų. nu 
terų ir vaikų, pagal naujausias inetoda? 
X-Ray ir kitokius elektros j rietaisus. 

Ofisas ir laboratoriia: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fi<-k Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir C—8 vakar 

Telefonas Canal 3110 

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

Phoncs: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

3601 S. HAL9TED ST. CHICAGC 

Phone Ca-al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyn 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

S259 S. HALSTED ST„ CIIICAGC 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16( 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir G:3( 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dien? 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 261 

jchn Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. IjA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central ;»684 

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

Egzaminuoja Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lot$ ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutel- 
kiu patarimus Ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 

lengvv sąlygŲ. 
West Slde Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Bau- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Lcavitt. * Tel. Canal 2552 

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 

kuogeriausia ir kuopasek- 
minęiausia gydymui pagelba 

kurią gali gaut kožnoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 
čiu. pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo infiuenzos, slogų, galvos 
skausmo, tuoj reik icleti blškj 
ANOLOS | nosj, patrinti kakta, 
ir pereis. Nuo uždegimo plauCių, 
kosulio degimo krūtinėj, 1 ečiuo- 
se, šonuose, reikia tepti skau- 
dančia dal{ kuno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

rei. Meiroso I'a Ii '2397. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broadway, kanmas Main St., 
Melrose Park, 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

relephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedčldieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvfs 
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