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Bolševikai pradėjo pul- 
ti ant Lenkų. 

Talkininkų cenzūra neleidžia 
Turkams pasakyti teisybes. 

BOLŠEVIKAI PRADĖJO 

PULTI ANT LENKŲ. 

Londonas, kovo 7 d. — Tele- 
grama Central \e\vs agentūrai 
iš Rerlino praneša, kad dideles bol 

ševikų pajiegos pradėję pulti ant 

lenkų abyšaliai Pripetės apygar- 
dos. Telegramoje priduriama, jog 

įjenkai praneša, kad lenkai atmu- 

šė priešą 'padarydami jam dide- 
lius nuostolius. 

Kalba apie Vokiečiu Įsiveržimą 
Lietuvon. 

Varšava, kovo 7 <1. —r Rusų 
kalba einantis čia laikraštis Slo- 
vo paskelbė kalbas apie vokiečių 
ir bolševikų intrigas įsiveržimui 
Lietuvon labiausiai vokiečių uatt-i 

don; sakoma, kad 36,000 vokie- 

čių yra sutrauka Rytų Prūsijoj ! 

ir jie laukia Įsiveržti Lietuvon 
Kitos žinios tyirtina, kad lie- 

tuvių valdžia turinti slaptą susi- 

nėsimą su Vokietija i r* kad olan- 
dai pirki>a Kaune ir kituose Lie- 
tuvos miestuose, kurie dabar už- 

darę savo biznius ir apleidžia Ša- 

lį, maną, kad bolševikų kareivi- 

jos po vokiečių generolo vado- 
vyste žadą įsiveržti į Lietuvą iš 
rytų. 

Lenkai Studijuoja Atsaky- 

mą Bolševikams. 

Formalia suvažiavimas susta- 

tymui Lenkijos ir pasienio vals- 

tybių atsakirno bolševikas j j 
jų pasiulinimą taikos jvvks pa- 

nedėlyj. 

Suomių, latvių ir rumunų de- 

legatai jau čia, laukiama ukrainų. 
spėjama, kad Lietuva ir, gal, net 

Kstonija dalyvausiančios suvažia- 
vime. 

Diplomatai sako, kad pradėji- 
mas tarybų tarp Lenkijos ir so- 

vietinės valdžios užkliuvo už len- 

kų reikalavimo atsteigimo ir nuo- 

stolių nuo laiko krašto padalini- 
mo t772 m. 

Jei, grdi, lenkai reikalaus šito, 
ir bolševikai nesutiks duoti, taai 
dabartinis stovis ir pasilksiąs. 

TALKININKU CENZŪRA 
NELEIDŽIA TURKAMS 
PASAKYTI TEISYBĖS. 

Konstantinopolis, kovo 6 d. — 

Turku atstovu bute vakar vienu 
balsu tapo priimta rezoliucija 
prašanti Suv. Valstijų pasiųsti 
komisiją Marašo žudynėms ir ap- 
skritai Anatolijos sąlygoms iš- 
kirti. Rezeliucij'a tapo priimti po 
A rifo Bey o kailiai; Ari f Bey yra 

! išrinktas buto pirmininku po 

įRechato Kismeto Bey mirčiai, 

'Debatuose buvo kaltinama tal- 
kininku šalių cenzūra, kuri ne- 

leido turkų kaN)a einantiems laik- 
raščiams papasakoti atsitikime 
M a ra še turkų žvilgsniu, nors ji 
leido grekų ir armėnų laikraš- 
čiams savo pažiūras išdėti ir pla- 
tinti pranešimus apie nebūtas 
skerdines. Turkams nebuvo leis- 
ta atremti tie melai. Tą cenzūrą 
palaiko anglai, franeuzai ir italai, 
o amerikiečiai nedalyvauja tame. į 

MEKSIKA NEĮSILEIS ! 
BOLŠEVIKU AGITA- 

TORIŲ. 
Mexico Miestas, kovo 4 d. — 

Meksikos konsuliams visuose > 

kraštuose tapo išsiuntinėta cirku-< 
lioris i</':sienio raštinės, kur prisa- 
koma nevizuoti pasportų tiems 
prašančių leidimo važiuoti Mek- 
sikon, kurie yra žinomi kaipo I 

anarchistai, bolševikai, ar radi- 
kalai agitatoriai. 

L— 

BALDWINO DIRBTUVĖ 
MASINA SAVO DARBI- 

NINKUS RAŠYTIS 
MILICIJON. 

Philadelphia, P., kovo 6 d. — 

Šiandien 'buvo-ffaskelbta, kad Bol 
duino garvežių fabrikas, norėda- 
mas padidinti šalies sargų skait- 
lių Pennsylvanijoje, duos geras 1 

išlygas savo darbininkams Įsto- 
jamiems milicijon. Korporacijos 
priimta rezoliucija žada dviem 
nuošimčiams savo darbininkų 
jstojančių j sargų eiles paliuosa- 
vitną nuo darbo dviejų sayaičių 
laikui kas metas, mokant jiems 
m t% laiką ipo tris ketvirdalius jų 
uždirbamos algos. 

I 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutas, 
> (Ncpermainomas). 

šiuomi Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Bonų apreiškia tolimesni 
marštrutą surengtą sekančiose 
kolonijose: 

Indiana Harbor, panedėlyj, ko- 

, vo 8 d., 6 vai. vak. ir flarv, Ind. 

9 vai. vak. 

East St. Louis, utarninke, ko- 
-o 9 d., 7:30 vai. vak. 

So. Omaha, Neb., sercdoje, 
<fovo 10 d., 7:30 vai. vak. 

Sprtngfield, 111. ketverge, kovo 
t i d., 6 vai. vak. 

Grand Rapids, ?iich., pėtny- 
čioje, kovo 12 d.. 7:30 vai. vak 

Aukščiau nurodytos kolonijos 
turės progą turėti pas save pa- 

žymėtose dienose Lietuvos Miri- 
j%- 

I#ekv ienos kolonijos komitetas 
•malbnės pasirūpinti turėti užtek- 
tinai knygučių ir Bonų užraši- 
nėtojų.> 

Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 

į,prakalbos ĮVYKTŲ. 
Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 

i vai pasitiktų Misiją, nulydint j Į 
| susirinkimo vietą. 

Vardu Chicagos Distrikto Lie- 
įtuvos Paskolos Komitetas — 

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

Tclephone: 
Drover 701. 

įDrover 3514, 
Yards 6126. 

TALKININKAI PRISIVERS 
TURKUS PRIIMTI SUN- 

KIAS IŠLYGAS. 

Londonas, kovo 6 d. — Talki- 
ninkai šiandien .pasiuntė notn 

turkų valdžiai. Notos išlygos esn 

aštrius ir. reikalui kilus, imsią 
panaudotos ašfios >pr:emonės. 

Sako. kad žudynės kilikijoje 
bus priežastimi dar di lesnio su- 

varžymo Turkijos. Žadėtoji va- 

karinė siena nuo Knuso prie Idė- 
jinės juros iki Yidiios par Juo- 
dąsias juras gal bus atmesta ir 
siena .>us nukelta toliaus j rytus. 
Šita pastaroji susiaurina turkų 
valdybas Europoje iki siauro pus 
salio ribų ties šiauriniu Marmo- 
ro juros kraštu. 

Antra kilikinės žudynės pasek- 
mė yra ta. kad užsienio ministe- 
ių tarybos naiai vienu ba1 u nu- 

tarė atimti visai kariuomenę Tur- 
kijai ir palikti jai tik žandarme- 
riją tvarkai užlaikyti. 

RENGIA VISUOTINĄ 
STREIKĄ PROTESTAN 

PRIEŠ AUGŠTUS 
NUOMUS. 

New York, kovo h d. — Ka- 
dangi gov. Sniith dideliame su- 

sirinkime išreiškė savo nuomonę, 
jog vienintelis būdas sumažini- 
mui augštų nuomų tai pristatant 
daugiaus namų, nes įstatymų ke- 
liu esą negalima prisiversti ufunų 
savininkus imti mažesnius nuo- 

mus, Ne\v Vorko Centralė Fede- 
ruotoji unija nusprendė pati na- 

mų savininkus priversti nuomus 

sumažinti, įsakydama 350,000 sa- 
vo narių neklausyti namų savi- 
ninkų reikalavimų, nepaisyti iš- 

mėtymų ir, jei miestas, ar valsty- 
bė nepasirūpins surasti bmių pel- 
nagaudžiams suvaldyti, sulaužy- 
ti visas amatines sutartis ir ap- 
skelbti visuotiną streiką. 

ANGLAI PAKORĖ SINN 
FEINERĮ UŽ RANKŲ.. 
Londonas, kovo 6 d. — Daily 

Herald aprašo tjiaurų Anglijos 
policijos ir milicijos pasielgimą 
su Dublino aldermamt O'Brienu. 
Kada jį suareštavo, tai įstatė j 
policijos vežimą, pririšo jo ran- 

kas viršum galvos ir taip ištempė 
kad jis, /turėdamas vieną koją 
trumpesnę, visai nesiekęs vežimo 
a'pačios ir beviek kybote bybojo 
ipakaibintas, iki ji nuvežė ant lai- 
vo, Šitą žiaurumą taipgi matę .ir 
viršininkai. O'Brien yra amati- 
nių unijų kongreso sekretorius. 

SOVIETAI TUOJAUS UŽ- 
VALDIS VISĄ SIBIRĄ. 

$ ■ 

y 

Washington, kovo 6 d. — Ru- 
sų sovietinė respublika retrukus 
užvaldis visą Sibirą, — &<iko te- 

legrama nuo Amerikos konsulio 
Vladivostoke valstybės skyriui. 

* Telegramoje sakoma, kad pa- 
jiegos kontroliuojančios Vladivos- 
toką, vedamos bolševikų, ipatfarė 
sutartį pavesti miestą 'bolševi- 
kams ir kad Kolčako valdžios 
galva, gen. Semenovas pabėgo 
Mamžiurijon. 

Jam pabėgus, Sibire neliko ki- 
tos valdžios, kaip tik bolševikų. 

BELA KUN BUS TUO- 
JAUS LIUOSAS. 

Paryžius, kovo 4 d. —^ Biuvu- 
sis Vengrijos komunistų diktato- 
rius Bela Kun, kaip praneša 
Havas žinių agentūra, bus liuo- 
bs Vienoje. Vengrų komunis- 
tai internuoti Karlsteine bus per- 

celti i sanatoriją Viennoje. 

Baisus terorizmas 
Vengrijoj. 

\ 

Paryžius, kovo 7 d. — Baisus 
dalykai yra pasakojama apie bal- 

tąjį terorą Vengrijoje; sulig lai- 
kraščiu Journal Des Delnus ir 
Populaire korespondentų pasako- 
jimai reakcionierių keršto aukos 
yra tol mušamos iki joms visas 

įkrauįas nubėga, o moterims ei- 

j garėtais svilinama krutys, duria- 
ima adatomis po nagais ir tt. 

Komunistų kareivių vadą llu- 

jdapeŠte ilaubruchą suareštavę ir 

Į pristatę karės teismui plakė rykš- 
tėmis oekvosdanii. 

Moksleivis tolei buvo kvotikų 
mušamas, kol jo galva aptekėjo 
krauju už tai. kad jis buvo žmo- 

nių komisariato nariu. 

J. Karany tapo inkištas j kalė- 

jimą už užmušimą tulo Louis 
Fcines. kuris valkiejosi Budapeš- 
to gatvėmis. 

SOVIETAI IŠLEIDO 5 
PREKYBOS ATSTOVUS 

PARYŽIUN IR 
LONDONAN. 

Revelis, kovo ; d.*— Centralė 
.. 

• 
.. admini stracijos komisija, atšihcp- 

Įdama i Makievo ir Šmeliovo pra- 
nešimus, paskyrė komisiją iš pen- 

! kili su ingaliojimu veikti, n n vyk- 
ti Paryžiun ir Londonas ir pri- 
imti kontraktus atsteiginuū pre- 
kybos tarp kurijos ir vakarinio 
pasaulio. 

! Šita komisija ir sovietinės yal- 
! džios prekvbinis atstovas Reve- 
lyj (iukovski vieni yra inyalioti 
veikti. 

Komisijon ineina bu. usis gelž- 
1 kelių komisininkas Krasin; bu- 
vusis Maskvos sovieto g.ilva 
ILitvinov Negin. bolševikai; Bo- 
sovski yra bepartinis ir llinėuk. 
buvusis menševikas prezidentas 
Maskvos sovieto. 

ITALIJOJ LAUKU DAR- 
BININKU STREIKAS 

PLATINASI 

Rymas, kovo 5 ii. — Cia ap- 

!turėti pranešimai rodo, kad lau- 
ikų darbininkų streikai Piedmon-1 
į to apygardoje ir Lonl>ardijo|je 
j platinasi. įSuirutė esanti arti Fer- 
Įraros ;r Veronos. 

JAPONIJA DAR DAUG I 
KAREIVIU TURI RYTU 

SIBIRE. 

Washington, kovo 6 d. — Pa- 
skelbimas, kad Japonija nori iš- 
traukti savo kareivius iš Sibiro 
atrodo pergreitas akyvaizdoje 
pranešimų iŠ Tok,ios, kurie paro- 
do, kad visas dalykas yra disku- 

suojamas seiiv0.. Tuo tarpu val- 
džia turi didele apštį kareivių ry- 
tų Sibire ir pasilaiko strateginius 
kelius. 

I * ŽINELĖS. 
1 

Berlinas. — Hindenburgas yra 
kandidatu į vokiečių respublikos 
prezidentus; jc šalininkai yra įsi- 
♦;kinę, kad jis bus išrinktas. 

Berlinas. — Vokietija žada už- 
drausti Šveicarijos merginoms 
jieškoti per laikraščius sau vyrų 

Vokietijoje, nes Vokietijos*vyrų 
yra trukumas. 

Paryžius. — Paryžiuje laukia- 
ma perkūnijos nuo YVilsono, ka- 

Ma jis oficialiai išgirs, jog Gre- 
kijai tapo pavesta Trakija, o Ru- 
munijai Besarabija prieš'jo dide- 
li protestą pe tiai. 

IPAČTOS DARBININKAI 
i PRIEŠINSIS NU M U ŠI- 

MUI ALGŲ. 

Chicago, 111., kovo 6 d. — Aš- 
tuoniosdešinits tūkstančių pačto 
t]artininkų visose Suv. Valstijo- 
je, kuriu 3.500 yra Cliiongoje. 
gauna algos mažiaus negu po $2, 
ooo j metus. Šitiems darbininkams 
nuo ateinančios liepos 1 d. s\i- 

liLi" kongreso priimtu įstatymu 
sbu numušta $240 į metus, jei tas 

įstatymas neims atmestas. 

Chieagos pačtos darbininkai 
šiandien rengiasi laikyti protestu 
susirinkimą prieš šitą numažini-; 
iv.ą algų. kurį šaukia šalies Kede- 
raliu darbininku, galva Charles 

j Nagi. Tarp darbininku laukian- 

Jčiu šito -mugio yra elevatoiyniai. 
kurie d iuar galina po $</K) j nu- 

tus. o po numušiinui liep. 1 d. 
gaus tik S720, ir plovėjos, kurios 
dabar gauna po S30 į menesį. 

JAPONIJA PASILAIKY- 
SIANTI VLADIVOS- 

TOKĄ. 

Washington, kovo 1. — Nors 
žudėdama ištraukti didžiumą sa- 

vo kareiviu iš Sibiro, Japonija 
vis*»i neatsižadės kontroliavimo 
Vladivostoko su apielinke ir Cbi- 
nu rytinio gel/kclio su strategine 
jungtini l žbaikalio apygardoje, 
kaip praneša čia ofieialės žinios. 

Šiandien sužinota, kad įvairios 
kitos valdžios žada atšaukti iš 
Sibiro savo konsulius. jei social- 
revoliucionieriai. kurie dabar 

j kontroliuoja šalį, susidės su Mas- 

jkvos valdžia. S.uv. V alstijų vv- 

riatisis konsulis prisakė visiems 
Amerikos vieekonsutiams suva- 

žiuoti Vi?divostokan. bet valsty- 
bės skyriuje sakoma, kad jie ne- 

bus atšaukti, jei socialrevoliueio- 
nieriai nesusidės su sovietu val- 
džia. 

ATMETA ITALIJOS REI- 

KALAVIMUS, ATLYGI- 

NIMO UŽ LUDLOWO 

MIRTIS. 

Denver, kovo 6 d unv, Oli- 
ver II. Shoup savo pranešime 
šiandien inteiktame l'olorados 

įstatymdavystės tyrinėjimo komi- 
tetui pataria visai atmesti 11 ai i- j 
jos valdžios reikalavimą $51. į 
'00 už praradimą gyvasčių l.ud- 
lovt. streike šitoj valstijoj, 1014 
m. Pranešimo kopija bus tuojaus 
pasiųsta valstybės skyriui. Tame 
streike kareiviai užmušė kelis 
italus. 

ŠVEDIJOS- DARBININKU 
KLAUSIMAS IŠRIŠTAS; 

8 VALANDŲ DIENA. 

Stockholm, kovo 6 d. — Dar- 
bininkų streikas, paliečiantis 
120,000 geležies tdarbininkų, me- 

džio dirbtuvių darbininkų, me- 

chanikų, medžio dirbėjų ir švi- 
nių tapo sutaikytas su tiypinin- 
kvstės pagelba ir darbas prasidės 
tuojaus kaip tik bus galima. 
Darbdaviai gavo' užtikrinimą, 
kad Ihis užtenkamai įlarbo pada- 
ryta iper aštuonių valandų dieną. 
I žmokesties pakėlimas nedidelis. 

SUOMIJA NUBALSAVO 
DIDELĘ SUMA RUBE- 
ŽIAUS SAUGOJIMUI. 

Helsingfors, kovo (\ d. — Riks- 
dagas paskyrė dvidešimts penkis 
(milijonus suomių markių Suomi- 
i jos rytų rubežiui saugoti. 

Italija vers dykaduonius 
dirbti. 

Portugalijos kabinetas rezignavo. 
ITALIJA VERS DYKA- 

DUONIUS DIRBTI. 

Rymas, kovo 5 d. — 1 Pavė- 
iiuota). — Atstovu bute tapo 
Įneštas projektas priverkiantis dy- 
kaduonius dirbti ir dedantis sun- 

kius mokesčius ant visokių sve- 

tiinnatidžių. 
Pirmoji projekto išlyga esatį- 

! ii aštriausiu už visus įstatymus, 
kokie kada luivo I* u ropoję Įve- 
dami. Sulijo šita išlyga kiekvienas. 
kuris nedirba žemės, ar pramonė- 

jje bei .profesijoje, ar šaip kokio 

į darbo su galva, kuris butų nau- 

! dingas visuomenei, o gyvena iš 

jinpl'aukų. bus priverktas mokėti 
be visų kitų mokesčių pusę savo 

|metinių inplaukų valstybės išdan. 

Darbas, ar Deportavimas. 
Xedirbantiems ir neturintiems 

tam tikr > .amato ar profesijos ims 
prisakyta gauti koks na'u'tinkas 
darbas, tie gi. kurie atsisakė 
dirbti, bus deportuojami projekto 
jsteigton žemdirbystėj kolo.nijon. 

Šimtai tūkstančių tikrų derlin- 
gos žemės l'enadire ir l'yrenai- 
jkoj esą laukia tik žagrės irfišrMU- 
tingų ūkininkų darbo, o Italija 
busianti išliuosuota nuo priklau- 
symo maistais ir javais nuo kitų 
šalių. 

Taryba iš dešimties išrinks ko- 

mitetą iš dešimties ant k ek\ie- 
no 100.000 gyventojų, ar to da- 
lies ir ingalios jį, nedirbančius 
ap lėti mokesčiais, ar deportuoti. 
Pastarieji turės teisę apeliuoti į 
miesto teismą, kuris išduos ga- 

lutinį nusprendimą. 
Tie, kurie laikinai neturės dar- 

bo. gaus paramą iš valdžios. Pro-1 
jektas yra pripažintas premierų' 
X i 11 i ir dabar yra pas alstovv 
buto komitetą, iš kur jis tuoj.au>- 
bus paduotas butui. 

PORTUGALIJOS KABI- 
NETAS REZIGNAVO. 

Londonas, kovo d d. (."cnt 
ral Xe\vš korespondentas iš Mad- 
rido paduoda žinią iš Yaleneijos. 
kad portugalu kabinetas rezigna- 
vo, kuomet atstovu hutas ištiki- 
mumo balsavime sumušė valdžią. 

IJalsavimas jvyko po valdžios 
už'reiškimni. kad visi streikuo- 
jantieji viešosios tarnybos darbi- 
ninkai nesugrįžusieji prie darbo 
bėgiu valandų laiko i>us at- 

leisti. 
liuvusis viešųjų darbu ministe- 

ris Antonio Silvia sutverė nau- 

ją kabinetą. 
Valdžios iiiž reiškinį a s iššaukė 

audrą protestų iš darbininkų at- 

stovų pusės. Jvyko karšti deba- 
tai. pasibaigus kuriems valdžia 
tapo sumušta. Senor Silvia bus 

premjeru ir podraug užsienio rei- 
kalų ministeriu. 

Stipri respublikonų sargų p;f- 
jiega apsupo darbo federacijos 
namą ir daugeli suareštavo. 

Pranešimai portugalų misijai 
čia paduoda apie iššaukimą vi- 
suotino paeto. telegrafo ir kitų 
viešų darbų darbininku streiko 
Portugalijoje, apie k;iri neoficia- 
liai buvo skelbiama per pasku- 
tines dvi dienas. (Oficialiame pra- 
nešime sakoma, kad "tarybos ve- 

dama tarp piiuo& tvarkos. Apie 
valdžios rezignavimą nepaduoda. 

PORTUGALIJA UŽDARĖ 
LOŠNAMIUS. 

I .• ' 
Lisbona, kovo <> d. •— Portu- 

!talija uždarė lošnamius viso» šn- 
|iyj- 
i 
j \Karės motu pirkliai, pramoni- 
ninkai ir didžiųjų žėn.i'^ savinin- 
kai padare didelius pinigus, i >ratt- 

g c <u kart* atėjo ištvirkimą- 1 »c-- 

gėdiškus «vilių ^vilynias ir bega- 

jlinis \ i>u šalies u!■•tu įsikarš- 
čiavimas lošti. Kairurie, atsimin- 
dami pasakas apie Montc Karlo, 
tvirtino, kad pripažinimu lošėjys- 
tCs bus patraukta svetimšaliai -u 

pinigutis. 
l'rie Antoiiio Paes i>uvo duota 

laisvė lošnamianis. Pasekmės to 

bu\\t apgailėtinos. Karės pelnai 
ir užsienio kapitalai buvo he at- 

sižiūrėjimu kidžiami ištaisymui 
: ilės naktinių kliubnamių. puikių 
kasinų įi lošnamiu m- tik l.isbu- 
noje ir jos usftuiesčiuose, bet ir 
pajuriniuuse re>ortuose. Lošimo 
manija" plito, skleisdama paskui 
save papirkėjystę, atsitikimų jie>- 
kotojus -u jieškotojomis ir tra-^ 
gėdij.as. 

Indėjimas pinigų Į ištvirkimo 
namus buvo taip pelningas, kad 
valdžios bijojo įsipykinti indieju- 
siems pinigus i ištvirkimo namus 

.-•avo įsikišimu Į jų reikalu.-, nors 

įstatymai draudė juos. Antgalo 
vienok, viešos nuomonės >piria- 
na valdžia nusprendė žiūrėti ista- 

« 1 

vmo ir paliepė visus lošnamitts 
uždaryti. 

* i 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis 
po S25 ooo ar daugiau tarp 
banku. kaip paduoda Mer- 
eliams l.oan aml Trust kom- 
panijos kovo S d. 

čekiais 
Anglijos svaras .. $3.01: j 
1-raneijos 100 tranku $13.77 
Italijos kk) lirų 17.80 
l'.elgijos ux"» franku .. 13.25 
Suonvijo.< i:>o markiu .. 4.25 
()landijo 100 florinu .V*-75 
š\ctliio< 100 kronu Mj.75 
Vokietijos 100 markiu 1.07 
Austrijos 100 koropu 0.45 
Lietuvos im auksinu 1.07 
Lenkijos 100 markiu .. 0.75 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

Kovu S d.. i8f>i m. gimė vienas 
pirmųjų aušrininku ir visuo- 
menės veikėjy. l)r. Jonas 
Šliupas,. 

<) l. 1 >78 ui. Did. Liet. Kun. 
Zigfnuntas pergalėjo kry- 

žiuočius. 
!.i d.. ui. 1;r\ /iu« > i:ii ii 'jiuo- 

lė Kauno pili. 
14 d.. 1380 m. lietuviai sutarė 

priimti krikštą. 

ORAS 
CHICAGOJE IP. APIELINKĖJE 

šiandien ir utarninkę apskri- 
tai gražus: temperatūra kj'.a. 

Saulėtekis. 6:1.4 vai. ryto; 
Saulėleidis. 5:48 -ai. vak. 
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STEIGIAMOJO SEIMO REIKALU. 
I. 

Vyriausioji Rinkimų Komisija nutarė: 
1) Kad rinkikų sąrašai Seniūnijomis 

privalo buti sustatyti iki š. m. vasario mėn. 
20 dienos. 

2) Ligi to laiko turi buti nustatytos 
rinkikų apylinkės ir iki š. m. kovo mėn. 4 
dienos rinkikų sąrašai privalo buti susta- 
tyti Rinkimu Apylinkėmis. 

II. 
Vyriausioji Rinkimų Komisija savo po- 

sėdžiuose š. m. sausio mėn. 17 ir 24 dieną 
nutarė: 

1) Apygardų Komisijų Pirmininkais 
paskirti šiuos asmenis: 

I. (Apygardos centras Mariampolė) 
Suvalkų Apygardos Teismo Pirmininką 
Stankūną. 

II. (Apygardos centras Kaunas) Kau- 
no Apygardos Teismo narį V. Karoblį. 

III. (Apyg. centras Raseiniai) Rasei- 
nių apskr. Taikos Teisėją A. Macį. 

IV. ,(Apyg. centras Telšiai) Laikinai 
einantį Telšių apskr. Taikos Teisėjo pa- reigas Nikolskį. 

V. (Apyg. centras Panevėžys) Panevė- 
žio apskr. Taikos Teisėją Dauguvietį.' VI. (Apyg. centras Utena) Utenos 
apskr. Taikos Teisėją Bermaną. 

I. Rinkimų Apygardai 21 atstovą., II- " " 20 atstovu. 
UI » * » 17 » 
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VI » »• 16 
Atstovų skaičius kitoms Apygardoms! 

bus nustatytas paskiau. 
Vyliausios Rinkimų Komisijos I 

Pirmininkas Leonas 
Sekretorius Pr. Ysakas. 1 

Kokių nesąmonių ir nenuoseklumų iš- 
stumia visasvietinės karės "likvidatoriai" 
ir visuotinos, amžinos taikos Vykdintoja-i' 
— sunku, ntt įsivaizdinti. Štai sovietinės 
Rusijos valdžia pasiūlo Lenkijai taiką. Len 
kai tame pamato bolševikų silpnumą. Jų 
seimas, ministeriai ir politikieriai svarsto- 
galvoja-karščiuojasi ir pagaliaus "išneša" 
sekančio turinio rezoliuciją: "kadangi bol- 
ševikai prašo jų taikos; kadangi bolševi- 
kai yra silpni ir negali pradėti užpuolimo 
prieš lenkus; kadangi lenkai buvo pasiryžę 
užimti Petrogradą ir Maskvą; kadangi 
Žečpospolitos bohaterska kariuomenė ap- 
saugojo vakarinę Europą nuo raudonojo 
pavojaus; ir kadangi'lenkai nužengė apie 
200 mylių Rusijos gilumon ir yra galingais 
ir nepergalimais. — tai sovietinė Rusija 
privalo užmokėti Lenkijai 31.500,000,000. 
markių (apie $8,000,000,000) auksų karės 
nuostolių." Tai bent rezoliucija! Tikra ap- 
svaigusių "proše-panų" rezoliucija...' Ma- 
tyt, p.p. Pilsudskį, Skulski, Bmo<vvski ir Ko. 
nesnaudžia.... 

"Kodėl Kolčakui nepavyko'' — pa- 
pasakoja su intikinimu atvirumu specialis 
Londono Times korespondentas pavėluo- 
toj telegramoj saus. 20 d., pagaivintoj saus. 
27 d. iš Charbino. Nuo tQ laiko, kaip be- 
sitraukianti kariuomenė paliko Uralu,kal- inus, pasakoja šitas rašytojas, nei vieno rim- 
to pasipriešinimo bolševikams nebuvo, iš- 
skiriant vieną atsitikimą. '-Visi praneši- 
mai apie didelius mūšius galima atmesti 
kaipo įsivaizdinimai iš karinio štabo pu- 
sės. Omske 40,000 karevių pasidavė be 
jokio šūvio." Beveik visa didžioji karinė 
Kolčako kariuomenės organizacija buvusi 

i "supuvusi" mažne nuo pradžios; o karei- 
viai "daugiausiai su prievarta mobilizuoti" 
kas sykis vis daugiau virto nepasitenkinu- 

; siais "ir tiesiog pasidavė priešui ištisais bū- 
riais prie kiekvienos progos". O kas del 
admirolo paties, tai "Jo nervai niekuomet 
nesakė padėjimui." "Vien aktualis talki- 
ninkų kareivių įsikišimas galėjo palaikyti 
sibirinę kariuomenę krūvoj, o tam nepa- vykus viskas suiro", užbaigia koresponden- tas. 

| Pastabos-S 
| išvados. 1 

i 
tenVijos pinigai yi'a nu- 

puolę ant iemiausio laips- 
nio.- Amerikoje Lenkijos pi 
nigų kursas — 70 c. už 100 
markių. Londone kalbama, 
kad popieriniai lenkų pini- 
gai parsiduoda svarais. Len- 
kijos išlaidos dabar esan- 

čios bent 6 kartus didesnes, 
negu inplaukos. Daugiausiai 
Lenkija išleidžianti kariuo- 
mei*ei, t. y. imperialistiniams 
siekiams. 

štai kaip "I. Dr." persta-j 
to piniginę Lenkijos padėtį: 

1919 metų pradžioj Len- 
kija turėjo popieriniu ''pini- 
gų" kiek virš 880,000,000 
markių. (Markė bei auksi- 
nas skaitoma tas pats, nors 

ištikrųjų markė verta arti 
dviejų lenkų auksinų). O 
jau šiais metais popierinių 
"pinigų" Lenkijoj yra virš 

4,500,000,000 markių greta 
prasiskolinimo valstijos savo 

žmonėms ant 5,£75,000,000 
markių. Vadinai, Lenkija 
turi skolos arti 10,000,000,- 
000 "markių" bei lenkiškų 
auksinų. Jei auksinas butų 
vertas auksinio franko, tai 
Lenkijos skola butų lygi 10,- 
000,000,000 frankų, bent 4,- 
000,000,000 rublių rusų skait 
line. Tik per 1919 metus 
lenkai pridėjo prie savo sko- 
lo sari 9,000,000,000 mar- 

kių-auksinų. Greta to dar 

Lenkijoj yra apie 2,000,- 
000,000 "auksinų" vertės vo 

kiečių austrijokų ir rusų pi- 
nigais (popergaliniais) tai 
lenkų valstijos skola jau vir- 
šija 11.000,000,000 aiiiksinų. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
PASKOLOS BĖGIS. 

Ikišiol susiorganizavusios pa- 
skolos stotįs aipiina visas nors 

kiek 'lidesnes kolonijas. Apskri- 
tai imant, kas savaitę atsibuna 

apie 20—30 prakalbų įvairiose 
vietose. Apskritai dabar darbas 
eina* 'gana pasekmingai. 

Pu sekančios savaitės p. K. 
Česnulis lankysis Pittslburgo apie 
linkėję, ir tenykščių veikėjų pra 
šonie surengti jam prakalbas, nes 

Pittsburgo apielinkė lyg kiek ir 

silpniau darbuojasi. 1 

Bonų klausimas. 

Ilonai jau spausdinasi ir neuž- 

ilgo bus gatavi. Tokį darbą 
spaustuve netaįp grei gali atlik- 
ti. Todėl turėkite kantrybes pa- 
laukti. Iš Misijos pasės nebuvo 
užvilkinta vietaa minuta viskas 
užsivilko del techniškumų. Juk 
reikia žinoti, ir tai, kad spausdi- 
nimas svetimos šalies popierų 
surištas su daugybe kliūčių. 

I 

Tvarka. 

Daugelis stočių ir subskripci- 
jos rinkėjų neprisilaiko tvarkos 
ir ant subskribeijos duplikatų 
visko prirašo, tik 110 to, kas rei- 
kia. Dar kartą prašome, kad ant 

subskripcijos duplikatų butų aiš- 
kiai atsakyta į tenai nurodytus 
klausimus: Kas užsirašo (ir jo 
antrašas) ir ant kokios sumos. 

Paskui reikia aiškiai pažymėti ko 

kiiį sumą moka ir ar pinigais ar J 
.tonusais. Juk ant suibskripcijos 
lakštu tas viskas aiškiai pažymė- 
ta. Ir ant galo būtinai reikia pa- 
žymėti kelintą kartą moka tas 

pats asmuo. Dabar juk nekurios 
stotįs ant ipaprastų lakštų prisiun 
čia antras ir trečias mokestis, 
kuomet reikia .prisiųati tokj pat 
duplikatą tik su pažymėjimu, kad 
antra ar trečia mokestis. 

Paskui vėl yra nesmagumų su 

iškeitimu čekių ir "money orde- 

rių". Vieni padeda žodį: Lietu- 
vos Misija, kiti, Lietuvos Finan- 
sinė Misija, treti vėl ką kitą. Pra- 
šome visados ant čekiu ir "mo- 

ney orderių" dėti vardą "Lithua- 
nian Mission". 

Vėl kad nereiktų kelis kartus 

skaityti laiškus [vairiems misijos I 
darbininkams, prašome dar aipart 
Misijos vardo ir antrašo pažy- 

Įmėti ant konverto kampučio ko- 
kiam skyriui. Ypač reikia atskirti 

•pinigų siuntimo skyrių ir Lietu- 
vos sargų skyrių. Jei kas kreipia- 
si įvairiuose reikaluose, tai pri- 
valo kiekvieną reikalą rašyti afit 
atskiros popieros, nors juos ga- 
lima atsiųsti viename konverte. 
Ir tik šitą išpildžius, gali greitai 
sulaukti atsakymą. Dabar misijo- 
je dirba i 12 darbininkų, tai tik 
laiko gaišinimas -butų jei visi vie- 

ną laišką paeiliui skaitytų. 
Lietuvos Misijos 

Inform. Biuras. 

Žinios Iš Lietuvos 

SKAUDVILĖS ŽYGIUI 
PAMINĖTI. 

Po tiek daug metų ir vargo, 
vėl atgijo lietuvio karžygiška 
dvasia. Ir vėl- ant apleistų dir- 
vonų ir iškirstų miškų narsiai 

suprunkštė juodbėris ir garsiai 
praskambėjo kariška daina- Tai 
vienam tai kitam Lietuvbs kam- 
pelyj girdi, kaįp prastas iš so- 

džiaus bernelis virto dvasios mil 
žinu ir su ginklu rankose stojo 
j žut-butiny kov^ su jaunutės 
Lietuvos priešais —. laisvės min 

džiotojais. Ir ilgai miegojusioj 
Žemaitijoj jau pradeda kaip kur 

prisikelti iš senų užmirštų mil- 
žinkapių didvyrių dvasia. Dau- 

gelyj vietų patys -žmonės sukilc 
prieš savo jkirėjus priešus ir pra- 

Lietuvos Laisves Sargų 
Sąjungos Reikale. 

(Pabaiga). 

L. L. S. S. 
KONSTIT. PRIEDAS NO. I. 

^5. Dvizijono valdyba ragina 
atskiru burių iniciatyvą, koordi- 
nuoja burių veikimą pašalpos kė- 
linio srityje, vienodina kjmiškd 
!*\ inimosi metodui, vykdina vi- 
sos L. L. Sargų aipielinkės bend- 
rus sumanymus t pa v. sargų pa- 
rodą, e te.) 

6. Dicizijono Valdyba pildo 
.L. Sargų centro įsakymus. 

7. l)iv. valdybos pirmininkas 
naudojasi atstovo teisėmis L. L. 
Sargų visuotiniame suvažiavime 
(seime). 

VI. L. L. S. Centro Pareigos. 
1. L. L. Sargų Sąjungos Cent 

ras yra vyriausias organizacijos 
pildomasai organas. 

2. Centro sąstatas toksai: 1 

pirmininkas. 2 vice-pirmininkas, 
i raštininkas ir 1 iždininkas. 

Pastaba: Pirmas vice-pirmi- 
ninkas rūpinasi -pašalpos reika- 
lais. Antras vice-pirmininkas— 
sporto srityje. 

"„3. Centro nariai yra renkami 
L. L. Sargų Seimo vieniem* me- 

tams ir atsako tiktai prieš Sei- 

I ,. 
-4. Centras pildo Seimo nuta- 

'rrmus, riša svarbiuosius L. L. 
Sargu gyvenime kilusius klausi- 
mus ir daboja L. L. Sargų Kons- 
titucijos pildimą. 

5. Centras likosi artimiausio 
kontakto su 1.. L. Saulių Są- 
junga, Kareivių Prietelių Drau- 
gija. Lietuvos Sporto Sąjunga, 
ir fui kitomis joms panašiomis 
Lietuvos ir Amerikos Lietuvių 
organizacijomis. A 0.1.,i 

(>. Centras turi teise, duot/ 

privalomus Įsakymus Sargu di- 
vizijoms, būriams it" būreliams, 

jis neša visą atsakomybę už Or- 

ganizacijos reikalų vedimą prieš 
T> f.. Sargų Seimą ir moralę 
atsakomybę prieš Lietuvą. 

7. Centras peržiūri pašalini- 
mo iš L. L. S. ()rgatiizacijos by- 
las. \'ei vienas narys, negali but 
pasalintais iš L. L. S. organiza- 
cijos be* Centro pritarimo. 

VII. L. L. Sargų Seimas. 
r. L. L. S. Seimas yra vy- 

riausias organizacijos valdoniasai 
Organas, kuris atsibūva vieųą sy- 
kj i m-t ui s. 

2. Seimo sąstatas susideda iš 
divizijonų ir burių atstovų: 

, Pastaba: — 1. Divizijoiių pir- 
mininkai savaimi skaitosi Seimo 
nariais ir be specialių rinkimų. 
1 2. Būriai renka Seimo atsto- 

vus slaptu balsavimu: vieną — 

nuo 50-100 narių: du — nuo 101 
iki 200: tris — nuo 201-300 na- 

rių, etc. Seimo nariai atsiveža rin 
kimo protokolus. 

3. Būrys, jei nori, gali pa- 
lesti divizijonui savo atstova- 
vimo tei.į. Būreliai gi, nega- 
lėdami atskiro savo atstovo Sei- 
man pasiųsti, gali tą padaryti 
susitelkę į divizijoną. 

3? Seimą atidaro Centro pirmi- 
ninkas. arba jo pavaduotojas ir 
pataria išrinkt įSeimo prezidipumą 

Pastaba: J. Prczidijumas susi- 
deda iš 7 asmenų. 

2. Pirmininkas ir kiti prezidi- 
jumo nariai renkami slaptu arba 
atviru balsavimu, absoliute bal- 
; ų dauguma. 

4. Seimo užduotįs: (a) Iš- 

klausyti Centro pranešimą. 
(b) Pertikrinti finrnsines ope- 

racijas ir Sargų organizacijos ka 

sos siuvi. 

(c) -Peržiūrėti centro ipadary 
tas sutartis ir kitokius žingsnius 
juos patvirtinti, arba atmesti. 

(d) Nustatyti biudžetų sekan- 
tiems metams. 

(e) Svarstyti įnestus Seiman 
Centro ir pačių Scjjmo narių 
sumanymus ir klausinius. 
(i) Išrinkti naujų organizacijos 

Centrą ir nustatyti jo nariams 
atlyginimą. 

5. Pasiųstas Seiman atstovas, 
skaitosi per visus metus Seimo 
nariu, bet, išimant Seimo posė- 
džius, jokiomis kitomis ypatin- 
gomis teisėmis nesinaudoja. 

(). Seimas gali keisti L. L. 
Sargu konstitucijos punktus. 

L. L. S. S. Laik. Centras. 

PRIEDAS No II. 
LIETUVOS LAISVĖS SARGŲ 

SĄJUNGA. 
L. L. Sargo garbes žodis. 
Aš 

^Vardas ir pravardė) 
tvirta Valia ir gryna gąžine pasi- 
žadu, tobulindamas kuno ir pro- 
to pajiegaS, remti Lietuvos nepri- 
klausomybę žodžiu, turtu ir dar- 
bu. kame tik nėbučiau, nesigai- 
lėdamas dargi savo gyvybės del 
Tėvynės labo paaukoti. 

,L£idatrias p.rię šio iik.«>io, priža- 
du teisihgumo ir atvirumu lai- 
kytis; daboti laisvės, doros ir 
žmon iškilimo principus, ir ginti 
skriaudžiamo artimo .teises. Pri- 
žadu rūpintis ir daboti L. L. Sar- 
gu organizacijos reikalus ir pil- 
dyti visus organizacijos įstaty- 
mus. Prie to. pareiškiu, kad jo- 
kiu slapti; tikslu, kenksmingų L. 
L. S. organizacijai, aš neturiu 
ir neturėsiu, kolei tik garbingą 
Laisvės Sąrgo vardą nes.osiu. 

^Patvirtinimui visa augliau pa 
sakymo, duodu garbės žodį ir pasi 
rašau: 

(aiškus parašas), 
d. ...' 1920 m. 

PRIEDAS No III. 

i LIETUVOS LAISVĖS S AG\J 

Biv.ro Yald. Pirm Parašas 

(Priešak. Pusč). 

MANO UžDUOTįS 

1. Visomis pastangomis remti Tėvynės nepriklausomybę: žodžiu, tur- 

tu ir darbu. 
'J. Niekinti pavoj\» Ir aukoti save, jei to Tėvynės lubas rei.?Hlautų. 
3. Ginti laisvės, u<>. 's ir žmoniškumo principus. 
4. Au'ilėti Tėvynė? artimo meilę; ginti skriaudžiamųjų teiseB. 
5. Prisilaikyti visados teisingumo, draugiškumo ir atvirumo. 
G. Daboti kiekvieno asmens garbę; gerbti svetimą nuomonę, bet ir 

save. neužmiršti, j 
7. Lavinti kuno ir proto pajiegas. 
8. Daboti savo organizacijos garbę, pildyti jos {statymus ir su visais 

L. L. Sargais laikyti broliškus saiuikius. 
N 

(Užimk. Pusė). 
Al ?<• i. 

S. *i tr 
PRIEDAS IV. 

LIETUVOS LAISV SARGŲ 
SĄJUNGA. 
Sargu Jitiris Xo 

(Miestas) Valstija) 

(Bario Antrašas) 

Aplikacijos Lapas No 

' (Kiekvienas L. L. S. narys pri- 
valo teisingai ir aiškiai šitą lapą 
išpildyti ir sa\o ranka pasira- 
šyti). 

1. \ ardas ir pavardė. 
2. Dabartinis adresas. 

3. Diena, mėnuo ir metai gi- 

miniu. 

4. Kur gimęs: Lietuvoje ar 

Amerikoje? 

5. Gimimo vietos adresas. 
6. Kokios tikVbos? 
7. Kurios valstybės pavaldi- 

nys: Lietuvos ar Suv. \ alst? 
K. Ivuia priėmęs S. V. pilie- 

ty bę? 
Kuriais metais Amerikon 

atvykęs? 
10. Del kokių priežasčių aplei- 

dai Lietuvą? 
n. Vredęs ar nevedęs? 
12. Kur ir kokią šeimyną už- 

laikai savo lėšomis? 

13. Ar šelpi kokiij savo gimi- 
nę Lietu vojc? 

14. Koks adresas artimiausiu 
giminių ir. pažįstamų Lietuvoje? 

15. Kur ir kokį darbą dabar 
dirbi ? 

16. Kokius darbus turėjai pir- 
miau ? 

17. Kokius mokslus esi išėjęs 
ir kame? 

18. Kokį specialį darbą paiijs- 
ti ir turi praktikos? 

19. Ar turi Lietuvoje nuosa- 

vosvžemės ir kiek? 
20. Koklį kitą nuosavybę turi 

Amerikoje ar Lietuvoje? 
21. Ar manai grįžti Lietuvon 

ir tę likti? 
22. Kada galėtum ir norėtum 

išvažiuoti Lietuvon? 
23. Kokio darbo norėtum Lie- 

tuvoje ? 

24. Ar esi tarr: vęs įSuv. Vai. 
armijoje ir kiek laiko? 

25. Kokioje kariuomenės šo- 
koje esi tarnavęs? 

2o. Sulvg esamų dokumentų, 
kokios rangos esi užsitarnavus? 

27. Kada osi įstojus į L. L. S. 
organizacija? 

28. Kuomi nori 'buti: L. L. S. 
rikiuotininkų ar ne rikiuotinin- 
ku? j 

29. Prie kokiu kitu org;mi/.jf- 
cijų priguli? 

30. Ką norėtum dar pridėti? 

(L.L. Sargo parašas) 
Liudininkų parašas ir adjrcsas: 

0 
(vardas, pavardė) 

(adresas) 

2) 
(vardas, pavardė) 

(adresas) 

dėjo juos ginti lauk iš savo kraš- 
to. O kareiviai daros kas kartą 
vis narsesniais ir veržte veržiasi 
į kovų su Lietuvos priešais. 

Štai lapkričio įC d. Skaudvi- 
lėje lietuviai užpuolė vokiecius- 

žandarus-bermontninkus, nugink 
lavo juos ir išvaikė. Nuo pirmu 
Lietuvos valstybės tvėrimosi die- 
nų i'ki šio laiko Skaudvilėj vis 

netruko vokiečių. Ispradžiu jie 
sakėsi, kad netrukus išeis. Bet 
paskui pradėjo rengti sau bubu* 
ir skleisti (žinias, kad jie ir vi- 
sai pasiliks Lietuvoje. Buvo tai 
vokiečių žandarų, amtforšterių 
bei kitokių va'ldiniijkų "būrys, ku- 
rie papratę gerai Lietuvoje gyven- 
ti, laukė dar ibęne sugrįš "lai- 
mingi jiems okupacijos laikai" ir 
jie vėl galės šemininkauti 'po 
senovei. Jie visokiu budu truk- 
dė darbuotis Lietuvos Valdžios 

gyvuojančiomis įstaigomis. Il- 
gai maldavus buvo galima'gauti 
pasikalbėti telefonu. Turgaus 
dienomis ta nieko neveikianti vo 

kiečių žandarų gauja, pasklvsda- 
vo į žmones kas lašinių, kas kiau- 
šinių rekvizuotų ar /pirktų savo 

kaina. .Mat, Lietuvoje yra visa- 
ko. Kiti net savo šeimynas ga- 
beno iš Vokietijos j Skaudvilę. 
Naktims baugu buvo važiuoti ar 

eiti, nes ginkluoti vokiečiai už- 
puldavo kelyje ir atimdavo ark- 
linis ir pinigus. Prisirašę prie 
Bermonto, jie dar drąsiau ir at- 

viriau pradėjo veikti prieš Lie- 
tuvos YUdžią ir gyvuojančias 
jos įstaigas- Žmonės pradė'o 
sakyti, kad jau Lietuvai atėjęs 
galas ir kad jie veik viską pa- 
imsią j savo rankas. Išleido įsa- 
kyiną, būtinai priiminėti jų išleis- 
tus pinigus. Vienu žodžiu, 
Skaudvilėje darė£ nebepakenčia- 
ma, nebeperm-šama. Lapkričio 16 
d. naktj lietuviai užpuolė tą žan- 
darų bermontininkų gaują ir pra- 
dėjo vaišinti žuviniais saldainiais. 
Vokiečiai buvo dideliai pergan- 
dinti netikėtu užpuolimu. Centra- 
linės teleioriŲ stoties vokiečiai 
be didelio pasipriešinimo greit 
pasidavė. Tik ilgai priešinosi ki- 
toje vietoje buvę ju žandarai, bet 
matydami, kad su lietuviais ma- 

ža tėra juoku, pradėjo šaukti: 
pani pani, nestrzelce, nestrzelce... 
Visi vokiečiai, esantieji Skaudvi- 
lyj tapo nuginkluoti ir išvaikyti, 
o grobis teko lietuviams. Laike 
užpuolimo vienas vokietys nu- 

kautas, vienas sunkiai sužeistas; 
mūsų pusėje nuostolių nėra. 

įSkaudvilės užpuolime atsižy- 
mėjo tikra tėvynės meile,/ tvirta 
va'lia bei pasiryžimu kovoti dė- 
lei Lietuvos Nepriklausomybės ir 
jos Laisvės puskarininkas Augus 
tinas Stepaitis. Jis savo energi- 
ja bei pasiryšimu pridavė kerei- 
viams daug narsumo ir ištver- 
mės. Vargo Aidas. 

KROKELAilKIS. 

Gruodžio 28 d. Alytaus apskri- 
tyje buvo ipaskel'bti rinkimai į 
valsčių tarybas. \ Kirok^laukio 
Tarybą tėjo šie žmonės: Si manas 

Račkauskas, Julius Klimas, Jo- 
nas Klimas, Jonas Palietis, Ignas 
Pauža, Ignas Kučinskas, Motie- 
jus iStrolis, Ignas Norus, Juozas 
Mardosa, Antanas Granskas, Jo- 
nas Samulinas ir Stasys /•nkc- 
vičia. Agitacijos nebūva Buvo 
tik skaitytas krikšč. deru. atsi- 
šaukimas. bet jam užuojautos 
nebuvo matyti Rinkikas. 

RUSIJOS LIGŲ PAVOJUS. 

*1 Lietuvą iš Rusijos nuolatos 
gpjž'ta tremtiniu. Rusijoj, gauto-^ 
mis, žiniomis labai siaučia Jigos, 
ypač šiltinės. Dėlto mušu ka- 
ro ir vietos savivaldybių įstai- 
gos turėtų griežtesnių priemo- 
nių imti, kad apsaugojus žmones 
nuo ligų epidemijos. 

Požėlos ir Kairio misija pas 
lenkų socialistus Vilniuj ir \lar- ^ 

savoj pasibaigusi niekais. Ypač 
Vargavus socialistai pasirodę ne- 

sukalbami. Vilniečiai, lenkų oku- 

pacijos pyragų atsivalgę, jau 
kiek kitaip j dalykus žiuri. 

("Darbas".) 
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UŽSIMOJIMAS NUVERSTI... 
f* MOKSLĄ. 

0 

"*1 
New Yorko raštininkas Char- 

les Fort užsimojo nuversti mo- 

kslo sistemas, kurios brendo per 
ištisus šimtmečius su pagalba 
baisybės darinių.1 

Knygoje vardu "The Book of 
the Damned", kuri nesenai pa- 
siekė Chicagą, p. Fort surinko 
savotiškoj tvarkoj pranešimus 
apie šimtus apsireiškimų, pažy- 
mėtų mokslo laikraščiuose mo- 

kslo vyrų ir jų ignoruotų, tve- 

riant savo teorijas apie pasau- 
lio inkurimą. Apsireiškimai, su- 

dėjus juos j krūvą yra kaip na- 

šišo (svaiginantis augmuo) ėmė- 
ju kultiniai sapnai, kurie vienok, 
yra įpriskaitomi atsakomingiems 
pereitojo šimtmečio laikraščiams 
ir, kaip p. Fort sako, priparodo, 
kad dabartinės teorijos apie at- 

siradimą žmogaus ir pasaulių, 
tarpvaiodinių erdvių ir atmosfe- 
rinių sujudimų yra ne kuo dau- 
giau kaip mažų vaikų žaidimai. 

Aiškiais sakant, p. Foit sten- 

giasi priparodyti, icad žemę to- 

^ lydžio aplanko kitų planetų gy- 
ventojai; kad ant kitų planetų 
vienval yra daromos pastangos 
susisiekti su žmonių veisle; kad 

dangus vietoje Imti tuščia vie- 

ta, yra juromis, per kurias keis- 
ti augštutiniai sutvarai keliauja 
ir kad atmatos nuo šitų sutva- 

rų, pranešimai, graznos, anglis ir 
žiežalkos pylėsi ant žemės per 
nesuskaitomus šimtmečius. 

Knyga, kurioje p. Fort išde- 
da savo idėjas, aišk'ai parodo, 

kaip jis sako, nevykusio, trtun- 

paregias "materialistų ir išėmi- 
ninkti priekabes, kurie nuo pat 
vadinamos mokslinio tyrinėjimo 
pradžios atkakliai atsisakė at- 

kreipti * dom$ į apsireiškimus 
neišaiškinamus jų Motinos Žą-j 
sieo sistemomis". P-no Forto 

apkaltinimai ir "priparodymai" 
veda prie revoliucinių astrono- 

mo Einšteino išvedimų — kad 

erdvė yra ribota — ir, sekant 

kai-kurių anglu fizikų tvirtini- 

mus, kad visokia medžiaga yra 
sudėta iš tolygios elementinės 
medžiagos, sukėlė mokslininkų 
rateliuose pasipriešinimą ir žin- 

geidavimą. 
lrorto teorijos visai skiriasi 

nuo pomirtinio gyvenimo teori- 

jos tyrinėjimų žmonių indomau- 

jančių 'psichinėmis jieškonėmis. 
Jos yra paremtos astronominiais 

apsireiškimais patėmitais ir pa- 
stebėtais maždaug moksliniai, 

ypatingai per paskutines penkias 
dešimtis metų ir "mėnulio ak- 
menimis", "perkūno kulkomis", 
"kirviais", hieroglitinėmis ripko- 
mis, ugnies kamuoliais, kirbone- 

tais, orakmeniais ir kitokiomis 
medžiagomis, kurios sipėjama yra 
nukritę iš dangaus. Daugybė pri 
parodymų siūlomų p. Forto parė- 
mimui jo tv^rtmirno, kad moks- 
las yra "išgirta šarlatapybe" yra 

gana nuostabi patim savo di- 
dumu. Savo juokdaringumu ir 

piktumu savo užsipuolimo ant 

priimtų idėjų, Forto knyga ver- 

čia atsižvelgti i "naujus*' moks- 

lininkus. v 

IS GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE-! 
BALTI MORE, M D. 

U Lietuvos Moterų Judėjimo. 
Moterys, kurios stubose at- 

siuvinčja rubus, reikalauja pa- 
kėlimo niokesties ir jau apie 
šimtas ju sustreikavo prieš Fir- 
mas ir kontraktorius. Jos reika- 
lauja už prasčiausią žiponėlio at- 

siuvinėjimą (lotavą) 36 c.; už 

kostumerišką pilnu pamušalu 45 
c.; be painušaliniai lotavos 55 c.;: 
kostumeriškos 60 c. ir viršaus. 

Darbdaviai su tuo nesutinka. 
Kova jau prasidėjo ir jos tikisi, 
kad laimės. Darbdaviai darbą 
oiuntineja svetimtautėms mote- 
rims. Moterys susiorganizavu- 
sios į uniją moka mėnesiniu 25 c. 

{stojimas j .uniją S5. Iš A. C. VV. 
of America unijos 2 vyrai joms 
padeda tvarkyties, bet kuomet 
jos prašo užtarimo, tai unija at- 

sisako, tai kaip ir paslaptomis 
veikimas. liet kaip matyt, tai 
unija turės joms padėtį, nes ki- 
taip jos pralaimėt* tą kovą, ka- 
dangi pataikyta j sumažėjimą 
darbo.' A. Kurdaitis. 

FORESTVI»LLE, CONN. 

Surinktos aukos, per Vincą Ka 
hnauską ir Jo^ą Geučauską. Au- 
kavo sekančios y!p?tos: 

A. Griška—$3,00, J. Salius — 

$2.00. Po Si.00: V. Kalinauskas, 
J. Genčauskas, M Ravcskas, J. 
Valentinas, L. Cesonis, T. Či- 
zauskas, /. Ru4tnftmos, J. Kali- 
nauskas, F. Valinčius, A. Ru- 

peika, J. Jakupčionis, J. Gančaus, 
kas. J. Zizck 25 c. A.uki,i inplauke 
;>375-25- Smulkly $46.51. Vi.«oį 
$421.76. .Apmokėjus drabusžfių 
persiuntimą Lietuvon ir kitu* 
iškašcius, $115.15 liko $306.61, 
Taigi prisiųsta Lietuvos Raudona 
jam Kryžiui, Lietuvon $306.61 Iš 
šio atžvilgio pasirodo iabai pra- 

bus atjautimas musii kolonijos 
Nukautoj ų. 

Čia neprošalį 'bus paminėti, kad 
nevfbritanicčiai darbuojasi išsi- 

juokę Lietuvos Raudone Kry- 
žiaus lab»*:. Jie ir ant toliaus 

pasiryžt; neužmrišt savo brolių 
ir seserų Lietuvoje. T% liudija 
praeitis. Xes po-r tr.usu vientau- 

čius gausiai aukos plaukė su- 

segimui varguolių Lietuvoje. 
Visiems aukavusiems tariame Šir 
din-gai ačiu vardu Lietuvos Rau- 

donojo Kryžiaus. 
J. K. Aržuolai'is. 

ELIZABETH, N. J. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Lai&včs Išgavimo Ko- 
miteto, metinis susirinkimą^ įvyks- 
ta, Nedėlioję, Kovo 2: dienai, 1920, 
7:30 vai. vakare, Sveti nė j e p. A. 
Likvino, 60 So. Park St., Elizabeth, 
N. J. 

Todėl draugijų deleg^ai malo- 
nėkite šin susirinkiman pribūti. Gi 

(draugijos, kurios dar neišrinkolc 

inaujii delegatu, 1920 metams, i Lie- 
tuvos I.aisvės Išgavimo Komitetą, 
malonėkite naujus išrinkti, arba se* 

Inus užgirti; prie to turi buti išrink- 
tiems arba uigirtienis delegatams 
įteikti ir mandatai — t? i yra būti- 
nai reikalinga 

Drau0ijos delegatu* renka nuo 

kiekvienų pęnkiųdešimtų (50) na- 

rių vieną delegatą. Gi draugijos, 
kurios neturi 50 narių, g'ali rinkti 
vieną delegatą nuo draugijos var- 

do. 

.Draugijos, reikalaukite nuo savo 

delegatu mėnesiniu pranešimu iš 
veikimo L. L. Išgavimo Komiteto, 

ttuomi paskatinsite savo delegatus 
lankyties i L. L. I. Komiteto susi- 

rinkimus, o iš to bus naucta mūsų 
Tėvynei Lietuvai. 

Su tikra pagarba, 
A. P. Za ils kas. 

Lietuvos Laisvės Išgavimo Komi- 
teto Sekretorius. 
J28 First St., Elizabetlit N. J. 

ROCHESTER, X. Y. 

Rochcsteriečiai pirmą kartą sa- 

\o gyvenime turėjo progą išgirs- 
ti ir matyti Lietuvos kariuome- 
nes karininką, vasario j\ die- 
ną didžiulėje "Concor^lia'' sve- 

taine]. Kalbėjo Lietuvos Kari- 
nės Misijos narys Lcit. Purvis. 
I /engus Leit. j svętainy, Šv. Ci- 
cilijos /choras vedamas J. Šukelioj 
sudainavo Lietuvos himną, kas 

į labai sujudino gerb. pęąblika. 
j Gerb. kun. J. Kasakaitis pa- 

aiškinu vakaru tikslą ir paprašė 
Lcit. Purvio užimti vietą, Cler'b- 

kal'bėtojas ragino visus dirbti 

bendrai, remti L. L. Sargų Są- 
jungas. Per pertrauką choras 
sudainavo keletą dainelių, o ko- 

lektoriai (po svetainę rinko au- 

kas; taipgi 'buvo paraitota aps- 
čiai L. L. Bonų. 

Taipgi gerb. kalbėtojas ragino 
visus jaunuolius rašytis prie A. 
L. Brigados ir vykti Lietuvon 

ginti Tėvynę nuo priešų. 
Rochesteriečiai, kaip* visada, 

taip ir dabar (parodė savo dos- 

numą, remdami L. L. Sargus 
aukojo sekančiai: 

Petras Kaja^kas $10; Antanas 

Štasaitis $5; po $3.: kun. J. ICa- 
sakaitis, Stasys Mataitis; po $2.: 
Juozas Gailis, Andrius Dominas, 

-.f. 

[Vincas Motiejūnas, izidoras Vi- 

limas, Juozas Mocejunas, Mari- 

|jona Levickienė, Vytautas Da- 

nielius, A. Žiemis, i'. Skirmon- 

tas, A. GpuJskis, K. Dapšys, Jį 
Vilkelis; po $i.: M. Bartuske- 

vičius, A. Bernatavičiutė, B. Ve- 
žei is, St. Janavičius, A. Senke- 
vičius J. Dauda, V. Zigarevi- 
čius, (i Ptftrikienė, A. Luke, P. 

Pikunas, A. Vinikas, Z. Griške- 

vičius, J. Antanavičius, A. Gri- 

bauskas, j. Lankas, P. Krajaras, 
A. Mastauskas, K. Degučiute, P. 

Montrimavičius, J. Kulpavičius, 
Pr. Gribauskas, A. Labanauskas, 
K. Baltrusevtčiius, A. Bilekavi- 

čius, A. Usevičius, M. Juodvir- 
šLne, K. Gečias, A. Gudinąs, A. 

Bumbulis, S. Keliauskas, Pa- 

luikis, J. Lukšis, V. Lukšienė, j 
O. KoJeraitienė, A. Ričkiutė, J. 
Tamaškevičius, I. Vilimas, iŠ. Ka-į 
Žakevičius, A. Stirna, J. Rickis, 
M. Neveda'nskienė. R. Vensevi- 
čieue, S. Trilikauskas, K. Zlat- 
kus, J. Dirsė, Jon. Kajauckas, 
S. Šlevas, B. Stučka L. Kamins- 
kas J. Vaivada, J. Nevedonskis, 
iM. Sadževičius, M. Baltrušaitis, 
K. Valeska. T. Rudinas, P. Mi-j 
-levičius, P. Banelis, V. Bęrtnin- 
kas, J. Braknis, M. Patešinskas, 
S. Levukas, V. Gegv.ua, J. Ke- 

liauskas, K. Šjlnis, J. Ragaišis, 
K. Ragauskas, J. Nevidonskis, J. 
Mastauskas, J. Lakickienė, J. Dir 

sė, P. Pirsė, I. Macevičius, j. 
Lutkus, S. Petkevičienė, V. Pa- 
lu ikaitė, J. Vaitkevičius, A. 

Kriaučiūnas, J. Matulionis, A. 

Mautkas, J. Ribinskas, S. \'e- 
ivinskas, M. Kul'bis, A. Strolis, 
J. Davidonis, M. Taukus, A. Kun 

dročiukė, J. Musteikis, B. Ulozas, 
M. Mikalat;skiutė, Pr. Packjevi- 
čius, J. Mocejunas, P. Aleksa, J. 
Šūkis, J. .Bitinas, K. Dubisa, A. 
Liutkevičia, J. Pa'bijanskas, J. 
Paluikis, A. Paliulionis, J. Paliu- 
lionienė, J. Tamašauskas, K. Že- 
maitienė, J. Vizbaras, J. Motu- 
zas, M. Rusiavičii, S. Stipaitis, 
A. Balaišis, P. Šūkis, V. Zelskis, 
S. Kovas, I. Matulis, A. Mašauc- 

kas, M. Vildžiūnas, J. Staskai- 
lis, K. (Hušokas, A. Ztlaniavičia, 
J. Miškunas, B. Korzna, V. Bur- 
naikis, J. Leikis, S. Zakarauski 5, 
D. Šilinis, K. Vadeikis, J. Juod- 
viršienė. S. 'Butrimas, J. Stašaitis, 
K. Stašaitė, J. Gudas, P. Šlapelis, 
M. Ventis, J. Šukelis, V. Uzdila, 
P. Pa'luikis, J. Saunoras, A. Vė- 
žcli, P" Černius, M. Nevidonskas, 
I. Kairys, J. Sinkevičius, K. Šid- 
lauskas, Sim. Mocejunas, V. Stir- 
na. M. Jovaiša, A. Kralikauskas, 
P. Praniunskas, J. Navickas, V. 
■Pi kūnas, O. Zdanevičienė, A. 
Stiukas, Kaz. Sirius, J. Grižas, 
J. Bartonas, P. .Šir\inskas, P. 
Praninskas, A. Gervickas, Sim.i 

V&l'ukevįčia, St. Klimaitis, K. 
Andruška, j. Gikis, 'Pelek Gikis, 
J. Kovaliunas, A. Zdanauskas, A. 

Gudelėviče, V. iStanis, S. Sta- 
ponaitfs, Y. Butrinaitis, A. Vai- 
tonis. 

Viso aukų lapo sulinkta 227 
dol. 35 centai. Visos aukos ski- 
riamos L. L. Sargu Organizaci- 
jai. 

J.. L. Sargų Rochesterio Kuo- 

pos Raštininkas. 

ROCKDALE, ILL. 

Kovo 4 d. atsibuvo Lietuvos 

Misijos prakalbos. Kalbėjo Ma- 

joras P. Žadeikis ir p. P. Baltu- 
ti Žmonių 'buvo atsilankė apie 

140. L. L. P. Bonų išpirko už 

$1.500. 
Rockdaliečiai, neatsilikime ir 

toliau 11110 to kilto, naudingo 
Lietuvai darbo. 

P1TTSBURGH, PA. 

A. A. Petras Zoris persiskyrė su 

šiuoni pasauliu, vasario 15 d. įyjc 
111. Velionis paėjo iš Kauru, red., 
Šiaulių apskr., Triškių parap., Ba- 

daukių sodos. Paliko' dideliam nu- 

liučime seserį ir švogerį J. Pupliau- 
skius. Laidotuvės atsibuvo vasario 

17 d. 
J. Pu pliauškiai. 

RED. ATSAKYMAI- 

I i neiti Jusaičiui- Tifinstų atsišau- 
kimas nėra teisotas; jj sudaro tik 
vienas asmuo- Be to, jei kokias ne- 

ramybes sukelia bolševikai ta^>e 

lietuvių kareivių, tai mums neišpuo- 
la Valdžios kaltinti, jeigu nuprau- 
sę burną ir vel ją smala išteptume 
tai kas tuomet išeitų? Tas pat ir 

su Lietuvos Valdžia. Ji jau apsr 
prausė nuo bolševikų kartą lietu- 
vio krauju. Ar Tamsios vel norė- 
tumėte panašaus Lietuvos pasiau- 
kavimo. Taisykime, o ne griauki- 
me. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
UKMERGĖS APSKRITIS. 

Dabar Lietuvos carbo žmonėms 
labai svarbus momentas Artinasi 
Steigiamasis Seimas. Darbo žmo- 
nės <daugNtikisi i'- vadina ta laik;į 
— agitacijos laiku. Kiekvienas veik 
sako, 'kad nuo Steigiamojo Seimu 

^pareis mušu valdžia ir Lietuvos Ne- 
priklausomybės likimas. Dvaru dar- 
bininkai ir valstiečiai labai susirū- 
pinę savo profesinėmis sąjungo- 
mis. 

Bet laisvai varyti agituoti tegali 
liktai kunigai ir j u palaikytojai. 
Paskutiniu metu baisiai suvaržyti 
kairieji elementai! Darbininkai val- 
sticč. laukiu geresniu dienu. Darbi- 
ninkai imtsų padangėje susirupinę 
savo reikalais. Tas labai nepatinka 
klerikalams ir Lietuvos dvarpo- 
niams. Kas tiktai pamėgina kalbėti 

apie darbininku reikalus, apie blo- 

gus dvarponi u.darbus, tą tuojau ap 
šaukia bolševiku. Net areštu baugi- 
na. Paskutiniu'metu kunigai naudo- 
ja bažnyčią, sakyklas agitacijos tik- 
slams ; visokiais budais šmeižia tuos 
žmones, kurie kovoja su klerikaliz- 
mu ir dvarininkų politikais. Jei jau- 
či"a, kad kunigams didelis priešas 
(o neduok Dieve jei buvai prie bol- 
ševikų tarnavęs), tiesog grą^ua 
areštu. 

Jie mato. kad ju galybė trumpa, 
dėlto imasi paskutinių, biauriausių 
įrankių. Pamąstykite, k;i jus daro- 
te?.... Atminkite, kad mes ūkinin- 

kai, darbo žmonės ir darbininkai, 
baisiai esame jusų darbais pasipik- 
tinę. Ką pasėjote, tą ir pjausite. 

Ukmergės Ukiniu kas. 

Susisiekimas geležinkeliais kiek 

pagerėjo. Iš Prancūzijos gauta 29 
garvežiai, be to 110 garvežių, 20o 

klasinių vagonų. 20 vagonų bagažui 
ir 1500 prekinių vagonų turi grą- 
žinti vokiečiai kuriuos jie išgabeno 
su bermontininkais, bet šių garve* 
žinių ir -vagonų trečdalis, santarvei 

reikalaujant, turės buti atiduota lat 
viairs. Iš vokiečių ligi šiol gauta tik 
16 garvežimų ir 178 vagonai. 

Dabar pasažieriniai- vagonai jau 
šildomi. Traukiniai iš K'auno į -Ma- 

žeikius eina tiesiog be persėdimo. 

Lenkų okupuotų Lietuvos kraštų 
delegacija buvo atvykusi į Kauną 
prašyti valdžios pagalbos ir išva- 
davimo iŠ Lenkų okupacijos jungo. 

(ien. ŽužaUskas, "Tautos prane- 
šimu. turėjo ilgų pasikalbėjimų su 

Valstybės Prezidentu "ir spėjama, 
kad vė! apsiims buti Vyriausioji! 
kariuomenės vadu". 

Komisija tartis su latrinis j Min- 

taują jau išvažiavo, jus pirmininku 
yra inž. Naruševičius, o nariais Dr. 
J. Šliupą* ir p. Balutis. Komisija 
turi nurodymų tartis su latviais del 

nustatymo laikinosios sienos, kuri j 
turčių prasidėti nuo upės Švento* 

sius įtakos, paskui kuo Nemunėlio 
>u Soja eiti senąją K'auno gub. riba 
ligi Baltežerio, toliau pro Kazimie- 
riškius ligi Dauguvos. Jei latviai am 

jo sutiktų, tai per tris mėnesius al« I 

puses gali daryti savo pastabas ir 
reikalauti pataisymų. Pastabas tyri- 
nėtų maišyta komisija, o ginčijamus 
klausimus galėtų spręsti žmonių plc 
biscitas arba neutralė komisija. 

Iš I ilniaus mums praneša, kad 

Lenkai, Dvinską paėmus, tiesiog 
apsvaigo ir pasidarė nesukalbame* 

sni negu kada nors anksčiau. Auk- 

štulaitis su kun. Vyskontu išsijuosę 
j ieško redaktoriaus "Suvienytai Lie 

tuvai", bet lietuvių inteligentų tar- 

pe s',ui lygių lenkbernių neranda, 

"(ilo.s Lit\vy" praneša, kad Aukštu- 
laitis važiuojąs j Ameriką. Lenkai 

esą pasidirbdinę net Vilniaus lietu* 

vių komiteto antspaudus, 'kuriais 

žymi dokumentus, duodamus savo 

agentams, kuriuos siunčia į Kauna. 

Savo keliu Vilniuje lenkai labai 

daug ir rimtai kalba apie, gresiamą 
lietuvių atėjimą j Vilnių. 

N. ŽAGARĖJE. 
gruodžio buvo surengia vaka- 

rėlis. Vaidinta '"Betliejus", kurs 
žmonoms labai p'atiko, tiktai pir- 
meiviukai ir ciciliukai šaipėsi. Pel- 
nas skyriamas vaikų prieglaudai. 
Vakarėlį surengė prieglaudos vedė- 
ja. l'er Naujus Metus valščtaus na- 

muose mok. Paručio vedamas mo- 

kyklos vaikams buvo surengta eg- 
laitė. Griežė Daukščių orkestras. 
Nuo pradžios buvo neblogai, bet pa 
skili prisigrūdo kareivių su mergo- 
mis, vaikus nustumė į šalį ir ėmė 
šokti, glamonėtis, pušinCti. Vaikų 
vakarėlio nereikėtų jungti su vaka- 
ruškom^. 

Spekuliacija čion varoma po se- 

novei, grudai, valgomieji daiktai 
tirpte tirpsta vežami vežim'ais Kur- 
šam Pralobę šmugulninkai ir jųjų 
persekiotojai savo širdelei atgaivin- 
ti naudojasi kiekviena proga ir mau 

kia degtinę, kad net pakaušiai ga- 
ruoja. Žydeliai prasimanė naujų 
priemonių kvailiems pas sau vylie- 
tų : atėjus žmogeliui ko nors pasi- 
pirkti žydelka ištraukia iš kišenės 
apskretusio 'cukraus kruopelytę ir 
užlašinus anodijos duoda sakyda- 
ma: šia tau Baltrel ar Baltruvenėl 

magaryčių, tik ateik ir kitą kart! 
Xa ir prisižada smalyžis nebeit dau- 
giaus j sa^'o Vartotojų Draugijos 
krautuvę, "..et visuomet "palaikyti" 
savo prietelę ir biciuolj Mauškę ar 

Ickę.... 
Žagarės blaivininkai visgi yra su* 

si rupinę perdaug palaidu degtinės 
varymu ir pardavinėjimu ir neįma- 
no kaip girtybės plėtojimąsi butų 
galima sustabdyti Lietuvoje, tuolab 
jaus, kad ir Kurše degtinės speku- 
liacija draudžiama. 

S i n galis. 

— Muzižas Julius Starką organi* 
zuoja nuolatinį chorą ir norinčius 
jame dalyvauti kviečia lankytis an- 

tradieniais, ketvirtadieniais ir šešta- 
dieniais y/2 vai. vak. Muzikos mo- 

kyklos salėje (D. Vii. g. Xo. 2, buv_ 
vyrų gimnazija). Pirmoji repeticija 
žadėjo buti 13 sausio. Kauno visuo- 
menė ištroškus laukia gero choro. 

— Lenku kariškiai atstovai buvo 
atvykę Kaunan pasitartų apie apsi- 
mainymą karo nefaisviais, bet nesu- 

sitarė, nes norėjo mainyti galvą ant 
galvos, mūsieji gi reikalavo visus 
už visus. 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 

LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
NEPERSKAITYS VISĄ. 

KNYGUTE APRAŠO APIE KARĘ, 
SPROGSTANČIĄ MED2IAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 

KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL- 

KAINA TIKTAI $1.00 
I 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

I Bf T II l# A Laim Nepriklausoma 
L 1 L I U V M Demokratiška Respublika j 

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

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

! 257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY j 
i ! 



Vietines Žinios 
t BRTOGEPORTO L. L. P. 

STOTIS. 

7 T-. L. P. Bonus galima užsi- 
ęišyti šiose vietose: 

£ Liberty I.and Ct\, 3301 So. 
Halsted St. m- 

Kiras ofise, 3331 So. Ifals- 

tgd St. 

^l'niversal State Bank, 3252 
llalsted St. 

;F. M. Šatkauskas, Dolekšin 

krautuvėj, 3423 5w> I laistei St. 
Z). V Martinkus 3324 So. Hal- 

sted St. 
Peržinskio vyrišku draparn: 

krautuvėj. 
"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

ministraeija, 3253 So. Morgan 
nėra dar pilnai užsimokė- 

ję I.- I,. Paskoloj Uoiių, t*ai malo- 

nėkite užsimokėti 1'nivcrsal State 
Bank. Ten priimami likusieji užsi- 

mokėjimai. 

MELROSE PARK, ILL. 

Ketvergo vakare, Ig. Vaičiu- 
lį© svet. vietinis .i e tu vos Lais- 
vas Paskolos Komitetas turėjo 
susirinkimą, kuriame pa'aiskėjo,1 
ka»l yra jau parduota už $9,-' 
250 P,onų. Taigi nedaug truks-, 
ta iki 10 tūkstančių dolarių. Dar- 
iją, komitetas žada varyti toliau į 
ir tikisi, kari surinks ne 10 tuks- j 
tancių, bet 15 tūkstančių ir ti-' 
kusi pralenkti kitas a-pielinkėje I 
(,'hicagos kolonijas skaitliumi j 
•žmonių. Nes daugumas pasiža- 
dėjo -pirkti. Bet atsirado tokių 
iŠ lietuviu, nebūti lietuviais, ma- 

ža dalelė, 'bet mes tikimės, kad 
jie sugrįš vėl prie lietuviu ir nu- 

pitks bent po vieną boną. Dau-1 
gijusiai bonų nupirko iš biznierių 
.Ari. Leskauskas, kuris turi mė- 

sinyčią, už $<>00.00 ir žada dar. 
suprkiti už 500 šimtus dol., tai J 
gi bent tėvynainis, Šio miestelio 

.Majoras Ch. W:»lt nupirko už 
iSioo.oo ir dar žada nupirkti už 

[S"oo šimtus; tai ui ir turėtų kiti 

! biznieriai pasekti jų pavyzdi. Ap- 
tarta apie komitetų veikimą ir 

i Įgalioti toliau tie -patįs vaiksrio- 
iti po grindas ir pardavinėti bo- 
jnus ir neapleisti nei vienos lie- 

į tuvių orinčios, visas apeiti (Iž- 
I i n. * bon Įsas priimtas) ir 

j jeigu kuris lietuvių neužsitiki, 
Į meldžiame nueti ir persitikrinti 
Į ir nereikalingai neapkalbėti iž- 

dininką, raštininką ir pardavėjus, 
žinoma, daugumas žmonių ne- 

užsitiki. bijo daug pirkti pas vie- 
tos komitetą, taigi turiu už gar- 
iu; pranešti, kad jeigu musų ne- 

užsitiki, tegul išrašo ėekį ir siun- 
ii;i i Misijos oi'isą ir bus gerai; 
jums atsiųs kvitą gavimo pinigų, 
o antra, iždininkas negali ilgai 
pinigų laikyti, jis turi vieną sykį 
j savaitę priverstinai siųsti arba 
ka 1 nėra ką, tai turi duoti ra- 

portą. Pardavėjai yra atsakan- 

tis, nes pardavėjas išduoda pir- 
kėjai kvitą su dieną nupirkimo, 
jis turi grąžinti ją iždininkui su 

pinigais antrą dieną; jeigu ne- 

galima tą pačią dieną atlikti ir jei 
gu jis užlaikytų ilgiau — keletą 
rlienų pinigus prie savę*, tada 

valdyba at:ma nuo jo knygutę ir 

jis negali daugiau pardavoti. Vis- 
kas yra sukontroliuota ir negali- 
ma nieko bijoti. Išrinkta revi- 

zijos komisija iš trijjų ypatų, per 
tikrinti knygas ir siuntimą pinigų 
vieną kartą Į savaitę. 

Fr. M. Valuckas. 

ROSELAND, ILL. 

Surinko $1050,00. 

Lietuvos Misijos įprakal'bose va 

sario 2\ diena š. m. Suvėlinome 
w 

1 

pranešti dėlto, kad norėjome, tei- 

singai darbą atlikti, o ne tuščią 

Puikiausi ir pamokinanti Paveikslai, surinkti 
iš viso svieto dalių. Paveikslai, kurie talpina Moks- 

lą, Istorijcį ir Filozofiją. Tikrai tą, ką Jus norite ži- 

noti. Nuo svieto pradžios iki svieto pabaigai. 

APIF JĖZAUS GYVENIMĄ IR KANČIAS. 
t s 

Bus rodomi Utarninke. Sertdoje, Ketverge, ir 

Pėtnyčioj, vakarais 

Kovo-March 9 iki 12,1920 
Kožną vakarą kitoki paveikslai. 

"Big Ashland" Teatre 
Kampas Ashland ir 49-tos Gaivių. 

NEPRALEISK CHICAGO, 1LL. PROGOS!!! 

Pradžia lygiai 7:30 valandą vakare. 

INŽANGA LIUOSA. NEBUS KOLEKTOS. 
Mažų vaikų neįleidžiama, kaip tik su tėvais. 

RENGIA BIBLIJOS STUDENTAI 

burbulą Tr (lavom musų 
1 |)ricv4am gaut! tuščią džiaugsmą. 
Matote "Naujiem!'' reporteris vi- 

Isą burną išpūtė,'"kad Roselando 

[lietuviai susipratę-pajjal jų nuo- 

Imonę ir Bonų m aižai pirkę, pa- 
įaiškindamas, kad publikos 'buvę 
aipie septyni šimtai. Tai Kose- 
lando Lietuvos Laisvės Pasko- 
los Stoties Komisija "Naujienų" 
reporteri vadina melagiu, Pub- 
lika, kuri mokėjo įžangą buvo 

716 ypatų. Šešios d/auyfystės ką 
maršavo, tai nemokėjo jžangos. 
Viso buvo apie 17-18 šimtu. Ži- 
noma. mušu įpriešai dėjo visas 

pastangas, kad pakenkti mums 

ir musu Tėvynei. I * c t viskas 
1..įėjo niekais. 

Nedėlioj, 22 vasario jie darė 
susirinkimą Stančiko svetainėje, 
prisidengdami Lietuvos Misijos 
patikti. () Į savo prisirinkus,ą 
lpubliką, tai rėkė stalą įlaužyda- 
mas kalbėtojas, kad neitu ir ne- 

pirktų. Lietuvos Laisvės Pa- 
skolos 1 >OUŲ. 

Pasirašo Roselando L. L. Pa- 
skolos Stoties Valdyba: 

J. Kuzinas, 
J. Ramanauskas, 
J. J. Žlibinąs, 
J. J. Janušauskas. 

AUKOS .J KTU VOS LAISVES 
VAR PUI- 

PA I NESDALE, MJCH. 

Per pasidarbavimą p. A. Purlio, j 
šioje kolonijoje liko surinkta L. L.. 

Varpui auk ii $25.00. 
Garinis tėvynainiai — mylintis 

savo Tėvyne- — Lietuvą aukavo se 

kaičiai: 
Pp S5.00: 

J. (irusdas, M. Mockevičius, V. 

I'ileckas, St. Ališauskas ir \. Ta- 
randa. 

Lietuvos Laisvės Varpo Kuuiite- 
Įtui prisiuntė A. l'urlis. 

Dapildančias aukas L. L. Varpo 
Komitetui pridarė sekančios ypa- 

1 tos: 

I A. F. Linkus, iš Cbieago. 111. $4.00 
St. Šidlauskas 3.00 
A. J'ankauskaš, 3.00 
X. Vaitkus 3.00. 

/.. L. I 'arpo Komitetas. 

LIETUVOS UKĖSŲ > "G 
BANKIETAS. 

Kovo 6 d., M. Meldažio svetai- 

nėje atsibuvo Amerikos Liet. Ukė 
s 11 Klubo Uankir-tas, paminėji- 
mui keturių metų 'sukaktuvių. 
Vakaro Vedėjas buvo Duoba, gi 
pokilio pirmininkas J. I. Bagdžiu- 
nas.. Vakaro programą 'pradėta A- 
merikos himnu ''Star Spangled 
Hanner". Nuėmus paveikslus su-i 

valgyta skani vakarienė ir vėl tę-; 
sta programa tolesniai. J. Stogis 1 

sudainavo dvi daineles solo. 
Nors jo balsas yra garsiai skam- 
bantis, tečiaus šiuo m kartu ne- i 

'buvo galima aiškiai girdėti, net 

ir žodžių smprasti. (Mat vos spė- 
jus pavakarieniauti, imta indai i 
nuo stalų ir barškėjimas visą tai J 

(sugadino.). 
Vėliaus, dainuojant kvartetui, 

.po J. Stogio vadovyste, dainelės 
labai gražiai skambėjo ir galima 
buvo įsigėrėti. 

V akaro vedėjas Duoba išreiš- 
kia, varde minėto klubo, nuošir- 

džią padėką žymiau pasidarbavu- 
siems del labo ukėsų klubo pirm. 
P. Kabelui, rašt. J. Krūmai ir 
toliau^ užleidžia vietą pokilio ve- 

dėjui J. I. Bagdžiunui. Seka visa 
eilė kalbėtojų. Kalba J. T. P>ag- 
d>. i linas, ari v. Cb. V. Berret, adv. 
J. Kučiiiski, Commissioners oi 
tlie \Vest Side Parks: Mr. Po- 
\vers ir \V. (iaucher, teisėjas 
Berret ir kiti. Adv. C'h. V. Berret 

■po savo kalbos, įteikė auksinę 
fontaninę plunksną pirm. Kabe- 
li:! mio klubo ,narių, o teisėjas 
P>erret po kalbos jteikė J. I. Bag- 
džiunui auksinj laikrodėlį, Iri-j ciugėlį ir pciiluką n.uo West Side( 
biznierių. 

Abelnai imant, kalbos visų kal- 

intojų buvo gan turiningos, dau- 
giausiai surištos su .paminėji- 
mais įpraities ir ateities veikimo 

programa. Ypatingai teisėjas 
Berret pažymėjo dvasios tvirtu- 
mą lietuvių tarpe ir jų pilną iš- 
tikimybę šiai šaliai laike praėju- 
sios karės, nežiūrint ar jis buvo 
nuo Vilniaus, Kauno Gardino ar 

P^u valkų. 

Rankioto rengėjai, vos pavr.ica- 
rieniavus, apdalino cigarų, nei 

[(luinuose tapo paslėpti n.uo pub- 
likos kalbėtojai. Nežinia, gal tai 
buvo jpadarvta su kokiais nors 

išrokavimais, kad publiką labiau 
nustebinus. 

(Ii sveikatos žvilgsniu, jei bu- 
tu radęsis koks daktaras, tai be-' 

abejo butu giiežtai užprotestavus., 
Poliaus vėl vakaras pradėta 

9:25 vai., gi turėjo prasidėti 8:30 
\ alandą vakare. 

Savaitė pirm šio bankieto, te- 

ko atsilankyti į tą pat svetainę 
kame buvo rengiamas S. L. A. 

joS Moterų kuopos vakaras. Kaip 
buvo garsinta, tai taip ir prasidė- 
jo vakaro programa. <ii pas mu- 

šu vyrus viskas eina valandą pas- 
kiau. 

Kasžin ar jie ir už šaukšto 

imasi paskiau r A. R. 

BRIDGEPORT. 
Debatai Geležėlės su Grigaičių 

Kovo 5 d. š. m. "Mildos sve- 

tainėje turėjo įvykti debatai Ge- 
ležėlėc su Grigaičių, "Naujienų" 
redaktorium, liet viskas dingo 
Geležėlei pasirodžius ant pagrin- 
dų su čemadanu faktų, mat de- 

batų tema buvo apie darbininkų 
kliasa ir jų reikalus. Tadgi pasi- 
rodė. kad dviem darbininkų ap- 
ginėjam yra pavojinga kalbėti 
vienas prieš kita, ries darbininkai 

gali suprasti, kame šuva yra pa- 
kastas. 

Geležėlė pranešė susirinku- 
siems. kad Grigaitis bijosi, kaip 
šikšnosparnis šviesos, ir gerai pa- 
tarkavo jam kai 1 j primes- 
damas, '"Naujienų" ir Grigaičio! 
parsidavimą. Kiek\ teisybės, tai 
sunku yra pasakyti, nes ir m^s 

butumem tokios nuomonės, jeigu 
kas. magiška ranka valdo "Nau- 

jienas". o ypač prieš Lictu\«os 

laivvę ir josvaldžią. 
Bridgeportietis. 

CHICAGOS LjETUVIŲ TA-" 
RYBOS SUSIRINKIMAS. 

Kovo 5 d. š. m. \Vodmano sve- 

tainėje jvyko C. L. T. susirinki- 
mas, kuriame buvo pakeltas klau- 
simas Įgalioti tris atstovus j Lie- 
tuvos (Steigiamąjį Seimą, kuris 

reprezentuotų Cliicagos lietuvius. 

Tarybos nariai nepaisydami 
Lietuvos Valstybės taisyklių, nu- 

tarė suteikti mandatą trims at- 

stovams, C. L. T. vardu. Tai jau 
antras panašus žingsnis Ameri- 
kos lietuvių tanpe. Rytiečiai pa- 
siuntę du kapitonų, Bielski ir 

Lazdyną, kurie nėra tinkami sa- 

vo vietoje. 
Chicagiečiai rinkdami atstovus 

į Lietuvos Steigiamąjį Seimą, ne- 

taisykliškai pasielgia nepasitarę 
su aplinkinėmis lietuvių koloni- 

jomis, kad sudaryti 150.000 pilie- 
čiu balsų. Iš to matyti kaip mūsų 
žmonės supranta Valstybės rin- 
kimus. Tarybos Narys. 

REIKIA LEBERIU 

prie lauko darbo apie fabriką. 
Pastovus darbas. Mokestis apie 
§30. Į savaitę. Atsišaukite gatavas 
dirbti. 

THE BARRETT CC). 
2900 S. Sacramento Ave. Chicago. 

f RETKIA LVT.ERTU. 
Pastovus darbas, (iera mokestis. 
Atsišaukite: 

WESTKRN FI-.LT \VORKS 

4115 ()gdcn A ve. 

40 AKERIU BARGENAS. 
KAINA $150. UŽ AKERI. 

40 akeriu geros žemės prie 
pat svarbaus kelio, tik Į piet-va- 
karus nuo Cliicagos, arti Palos 
l'arko. Šita žemė yra gera del 
auginimo yaukačių ir visokių dar 
žovių ir yra verta $300. už ake- 
rj. Šitas yra tikras bargenas. l'ar 
duodame ant labai lengvų i.Šmo-j 
kesčių. Michael lukitisf 1404 \\. 
iStli St.. Cbicago, 111. Telephone! 
Canal 6296. 

SPECIALIŠKAS BARGENAS. 

5 akeriai geros juodžemės, 45 
minutos ima n u valiuoti Chicago 
Burlington (ielžkeliu. Šitas yra 
puikus sklypelis žemės, del augt- 
nimo vistu, ančių, /.asų ir dar- 
žovių. Kaina tiktai $1.500. Ant 

išmokėjimo. $200. pinigais, balan 
sas $15.00 j mėnesi. Šitas yra tik 
ras bargenas. Jis užsimoka jumis 
pasiskubinti ir nupirkti šitą žemę. 
Kasyk, Telefonuok arba atsišauk 
pas Frank J. Dean, 1404 \Y. i8tb 
St. Cbicago, J11. Tel. Catial 6296. 

POPIEROS LAIŠKAMS. 
25 gatunkų popierių del laiškų ra- 

šymo tinkančių rašyti j Lietuvą, su 

visokiais gražiais pasveikinimais ir 
pritaikomomis eilėmis dabar po ka- 
rės, su visokiais pasveikinimais ir 
su dailioms kvietkoms. Parsiduoda 
labai pigiai. 4 tuzinai popierų su 

konvertais už $1.00, agentams duo- 
dame gerą uždarbį. Adresuokite: 

Agent For Religious (ioods, 
P. O. ]>ox 73, Chicago, 111. 

1 iJieškau Vladislovo Goro-j ideckio (Horodeckio) prieš J 
♦ ketverius metus gyveno Mi} 
[nneapilis. Minn., o dabar j 
j nežinau kur. Turiu svarbių \ 
{žinių iš Lietuvos. Jis paei-l 
j na iš Grigaičių, Šidlavos • 

jpar*. Raseinių apskr. Kas j | apie j j žinote arba jis pats j malonės atsišaukti adresu: j RAPOLAS GEČ1US, 3253} 
S. Morgan St. Chicago, 111, { 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bltters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikr: 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbiraą neskanaus atsirugl- 
mo neturint apetito, galvos skausmai 
strėnų Ir inkstų ir taip toliaus. Salute' 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigl, kurie jaučiate? 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

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

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o: 
Jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalauųat tai prislų 
simc dėl tamistų.' 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskil 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir raš. kit 
taip: 

SALUTE MAIMUFACTI'RE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31st St., Chlcago, III.! 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DUBU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POP1ERIO 

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

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

L.IP3KIx^rV BONDS 
Mes perkame Pergalės Boudsus pilna parašytąja ^ A ^ ftj verte, ir Laisvė® Bondgim pilna pinigine verte. 

ias?kLX nuo 
1 J-G- s ackheim & co 

Utarninkaia, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVEN.ŲE, ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir VVood 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos, 

Užg&nedinimas gv&rantuot&s 
Vyrų Ir Talkinu siuati ir overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
VyTų lr Jaunų vaikinų tiutai ir overkotai nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelines $3.00 ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 lr augščiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug Mek apdėvėtų siutij ir overkotų nuo $8.50 ir augščiau Full dress, tuxedo, frakai lr t.p. nuo $10.00 ir augščiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis iki 6 vai. yo pietų. Subatomis iki 10 valandai vaka^Issteigta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HAL3TED STREET 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 Met«j kai;«i patyręs gydytojas. chirurgas ir akušeris, 
fiydo aštriai ir chroniškas ligas vyru, mo- 
terų ir vaikg, pagal naujausias metodas 
X-Kay ir kitokius elektros į rietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli i-'isk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 
Gyv.: SI 12 SO. IIALSTED CTtfEET 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS rR CHIR.URGAS 
Roselando: 1^)900 Michigan Ave 

Telefonas Pullman 312 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kitvergo vak, nuo 5:30 iki 7 

Telefonas Yarcls 723 

Tel. Melrose Pa:k 2397. 
DR. A. I. EPŠTEIN. 

GYDYTOJAS TU CHIRURGAS 
101. Broafhvay, kampas Main St., 

Molrose Park, 111. 
Kalbu Lietuviškai ir Rusiškai. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

| Plione Canal 257 
DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

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

Phone Yards £j44 Į 
DR. S. NAIKELIS i 

l 11ETUVIS 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Jof: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted S* 
Į Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

ASHLAND JEVVELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai ir jubi- 
lieriški daigtai. 
,Columbia grama 
fonu ir nauju lie 
tuvišku rekordu. 

4oJ< S. ASHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Doulevard 491. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard ICO 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:30 
iki 8:30 vnk. Nedėl. 9 iki 12 dieuą 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

V. W RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

-D S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET,} 
Telephone Yards 4681 I 

I'honcs: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPA1T1S, R.Ph.! 
DRUG STORE—APTIEKA 
Pildome visokius receptus 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGOj 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS {ŽIŪROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas* antakių, mušimas skau- 
smu i kaktą, mirgėjimas akiu, ap 
svaigimas ir nuvarginus akiu po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusli akys reikalauja 
akiniu. 

JOHN SMETANA 
1S01 s.'ASHLAND AVE., CKICAGd 

Kampas 18-tos gatvCs. 
3-čios luhos, virš Platt'o aplietos. Tėmy 

kite į mano paraiq! 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v .«[ 

[Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. diet x 

PADARYKITE 
ŠIUOS 

1920 
METUS 

LAIMINGAIS 
UŽRAŠYKITE 
"LIETUVA" 

John Kiichin?kas 
LAVVYER 

LIETUVIS advokatas. 
29 SO. LA SALE STREET 

GHICAGO. ILL. 
Telephone centrai 36S4 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: !> iki 1 po pietą 
VEDU VISOKJIAS BYLAS 
VIS"OS& TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Xanią, Lotą, ar- 
ba Karmą ir padirbu visokius 
Lcgallškus Dokumentus. Sutel- 
kiu patarimus Ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečiu, ant 
lengvą sąlygų. « 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ran- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Loavitt. ® Tel. Canal 2352 

INFLHENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 

kuogeriausia ir kuopasek- 
mingiausia 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 influenzos. slogu, galvos 
skausmo, tuoj reik Įdėti biškj 
ANOLOS } nosj, patrinti kaktą, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se, šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dalf kūno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
pRTGAGE Bank 

RĖAD ESTATE — INSURANCE 

European Ameriqan Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohorta* 

NNOTARIJLŠAS 
3249 So HaLted Street, Chicago Illinois 

^Telephone Boulevard 611 

fel. Vards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
legiją; ilsai praktika- 
vusi Fennsilvanijos 
hospitalėtt, Pasekmin 
esi patarnauja piie 
gimdymo. Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vale.. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 .W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt <5t. 
Telefonas Canal 6222 

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

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

Phonc Ca?al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO, ILL. 

Telephone I.rover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo.9 ryto iki 9 vakare 
Nedildieniais p?gal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4^-tos gatvei 

Telepkone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vn'kg ir vynjj 

Specialiai gydo limpančias, M*nas ir 
paslaptingas vyrų lijsas 

8259 S. HALSTED ST.. CIIICAGO 

INCOME TAX 
blankos išpildomos! 

Panedėlio, UtarnioUc ir Ketvergo 
vakarais. 

Jono Bągdžiuno Bankoje, 
2334 S. OAKLEY aVk. 
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