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Naujas vulkanas atsivėrė ! 
arti Tifliso. 

Lenkai paėmė gelžkelio 
susijungimus, 

NAUJAS VULKANAS AT- 

SIVERĖ ARTI TIFLISO. 

Tiflisas, Kaukaras, vas. d., 
per Konstantinopoli kovo H d.— 
Xuo žemės drebėjimo, kuris 
šiam i iv-ii sunaikino Maehit, <ira- 

kali ir kitus kai lius už 60 mylių 
nuo Tifliso i vakarus, Kaukaze, 
keli šimtai žmonių liko užmuš- 
tais ir keli tūkstančiai be pasto- 
gės, 

Tifliso miestas taipgi drebėjo 
ir (kunigėlis namu tapo labai su- 

gadinti. 
Pabėgėliai Subėgo Tiflisan. 
Tūkstančiai pabėgėliu subėgo 

Tiflisan. Steigiamasai Gruzijos 
respublikos seimas tnojaus pa- 

skyrė 20,noo.ooo rublių pirmos 
pašalpos nukentėjusiems. 

(iel/kelis tanp Tifliso ir ?»atu- 
nio labai sugadintas žemės dre- 

bėjimo,1 o stotis (iori netoli nuo 

Tifliso j šiaurę tapo sunaikinta. 

Miestelis Gori visai sunaikin- 
tas ir šimtas kunų jau atkasta iš 

griuvėsių. 
Vulkanas po Vienuolynu. 

Dvidešimts žmonių tapo už- 
mušti l'pliszine. Durna: verčiasi 
i.A kalno viršūnės, kur stovėjo 
vienuolynas (ioris Djavir ir du 
dideli sieros šaltiniai atsivėrė. 

LENKAI PAĖMĖ GELŽ- 

KELIO SUSIJUNGIMUS. 

Varšava, kovo 9 d. — T.er.kų 
kareivi jos vedamos pulk. Sikor- 
skio užpuolė bolševiku kareivijas 
arti »Moziro ir 'Kolenkoviėių nuo 

Minsko i pietryčius, nedėlios ry- 

ĮHmetyj ir paėmė šituos du svar- 

bius gel/.kelio susijungimus drau- 

ge su daugybė karės daiktų. 
Tūkstantis kareivių ir daug 

oricierių pateko lenkų nelaisvėn. 
Oticialis pranešimas išleist-s 

iš vyriausios žinybos raštinės, 
sako kad »itas puolimas ouvo 

padarytai tuoju tikslu, kad iš- 

blaškius holše\ikų kareivius, 
kurie rinkosi užpakalyj priešo'H- 
uvj';. Naujai atvykusi penkios- 
dršimts septintos bolševikų divi- 

zijos žinybų su vargu ištruko nuo 

paėmimo, o keturiosdešimts se<p- 

tintos divizijos žinyba ir keli j 
šimtai kareiviu paimta be lais- 
viais. Lenkai taipgi -paėmė šar- 
vuotą traukini daug gelžkelio mc 

džiagos ir kelias šarvuotas vatlis 
ant Pripetės upės arti Moziro. 

"Si ta pergalė yra vertu atsa- 

kymu bolševikams n\y. ju siulini- 
ną taikos ir pu Klimus visu fron- 

tu," sako oficialis pranešimas. 
Amerikos šiltinės komisijos na 

ri.'t. daro prisirengimus prie epi-j 
demijos, kurios krtzio laukiamai 
balandžio mėnesyj. Sausyje už- 

registruota penki tūkstančiai 

penki šimtai susirgimų, o vasa- 

|rio. dar ne!pagarsin*os skaitlinės 
gal busią dar didesnės. Valdžios 
sako, kad šitame mėnesyj susir- 
gimu skaitlius padidės del van- 

dens pakilimo. 
Yra baimijamasi, kad su 1.olše- 

vikais padarius savtartj ir sugrį- 
žus lenkams .,-abėgėliams, padi- 
dės skaitlius susirgimų šiltinė- 
mis. 

BUVUSIS NEW YORKO 
[LAIKRAŠČIO REDAKTO- 
RIUS REDAGUOJA KA- 

LĖJIMO LAIKRAŠTI. 

į Ossining, X. Y., kovo 8 d. — 

ši vakarą pasirodė naujas kn'.čji- 
fmo laikraštis Sin<^ Sing i'uHetin. 

Redaguoja jį Charles E. Chapin, 
buvusis vakarinė's miešti?) laidos 
'laikraščio \Yorld redaktorius, ku- 
ris yra nuteistas dvidešimčiai 

metų kalėjimo už užmušima pa- 
čios. Naujas redaktorius pasira- 
šo "C. E. S. Sing Sing 69,690. 

SOCIALISTAS KAIPO 
1 ŠVEDŲ PREMJERAS. 
1 

■ 

I Stockholm, kovo 8 d. — Yra 

[spėjama, kad naujo švedu kabi- 
neto pirmininku bus socialistas. 
Karalius prašė premjero Edino 
sutverti naują ka'binetą, kada jo 
kabinetas rezignavo, bet jis atsa- 

kė karaliui, kad jis negalėsiąs su- 

tverti naujos valdiios. Dabar 

manoma, kad: karalius prašis so- 

cialistų vado Hjalmaro Brantin- 

go, kad jis'butų niinisterių pirmi- 
ninku. 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutus. 
(Nepermainomas). % ■ 

Siuomi Chicagos Distrikto Ko- 
mitetas Lietuvos Laisvės. Pasko- 
los Bonu apreiškia tolimesni 
marštratą surengtą sekančiose 
kolonijose: 

So. Omaha, Neb., seredoje, 
Kovo 10 d., 7:30 vai. vak. 

Springfield, 111. ketverge, kovo 

11 d., 6 vai. vak. 

Grand Rapids, Mich., pėtny- 
,4'ioje, kovo 12 d., 7:3c val» vak. 

Augačiau nurodytos kolonijos 
turės progą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 
vj. 

Kiekvienos kolonijos komitetą? 

malonės pasirūpinti turėti užtek- 
tinai knygučių ir Bonu užraši- 
nėtojų 

Visas pastangas dėti, kad nu-į 
rodytose dienose ir vietose tikrai 

prakalbos ĮVYKTU. 
Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 

vai pasitiktų Misiją, nulydint f 
susirinkimo vietą. 

Vardu C'hicagos Distrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komitetas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, i 
3246 S. Halsted St.. C'liicago, 111. 

I 
Tclephone: 

Prover 70T. 
Drover 3514. 

tY.irds 126. 

f LIETUVOS KARIUOMENE. f 
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LIETUVOS ARTILERIJA TRAUKIA PANEVĖŽIO PUSĖN. 

JAPONAI NETRUKUS SU- 
EIS I PREKYBINIUS SĄ- 

RYŠIUS SU BOLŠE- 
VIKAIS. 

Honolulu, kovo 9 d. — Ja-po- 
įijos užsienio raštinė užmena 

įpie greitą suėjimą Į prekybi- 
nius Sįi'včius su sovietine Rusi- 
jos valdžia 'pirma formalio pri- 
pažinimo sovieto kaipo de faoto 
/aidžios. Šit:) žinią praneša ka- 
>eliiir iš Tokio japonu laikraščiui 

N'ippu Jiji. 

M AR YLANDO SAUSIEJI 
NORI PADARYTI 3y, 
NUOŠ. ALU TEISĖTU. 

Annapolis, kovo 9 d. — Sena- 
toriai Metzerott iš Caiverto, 
Prince George apskričio ir *Par- 
ron iš l'alverto intęike senatui 
bendrą rezoliuciją, prašančią kon- 
greso pataisyti Volsteailo aktą 
taip, kad galima butų dirbti ir 
pardavinėti gėrimus turinčius 
y/2 nuoš. alkoholio. # 

Senatorius Metzerott ilgą laiką 
buvo blaivybės šalininkas ir bal- 
savo už. patvirtinimą aštuoniolik- 
to pataisymo posėdyje *1918 m., 

jis sako, kad jis neatmainęs sa- 

vo nuomonės apie šalies blavy- 
bo, bet man?s, kad gėrimai tu- 

rintieji y/2 įUiOŠ. alkoholio nėra 
svaiginami, ar kenksmingi ir 
kan Volsteado aktas esąs per- 
aštrus. 

MOTERIS KANDIDA- 
TUOS KONGRESAN. 

Kalamazoo. Midi., kovo 9 d.— 
Mrs. Helen C. Statler, \lichiga-i 
no governoro YVood'bridge anūkė 
šiandien užreiškė, kad ji bus kan- 
didate ant respublikonu tikieto 
kongresan trečiame Michigano 
distrikte. 

RUSU MISIJA BERLINE 
ESANTI TURKU SUO- 
KALBININKU LIZDU. C. 

Berlinas, kovo 9 d. — Melimed 

Bey tvirtina, kad rusų bolševiz-; 
mas ir sukilimai Turkijoje ir ki- 
tose rytu šalyse turi susirišimą; 
šitas susirišimas esą apsireiškiąs 
per sovietinės valdžios ingalioti- 
ni Vokietiją YVig Koppą. 

Nesenai totorių irAbdul 
Aziz Rechad, ilgus metus gyve- 
nęs Konstautinopolyj, tapo pa- 
siųstas.. iš Berlino Į Kurdistaną 
k lipo sovietinės valdžios atsto- 
vas ir dabar ji? esąs su Enveru. 
Veikas yra 70 metų amžiaus ir 
ym didele politine galybe -tarp 
totorių, ir kitų rusų mahometonų. 

Britmes Kolumbijos dar 
bininkai pnpažino vie- 

ną didžiąją uniją. 
Victoria, B. C., kovo 9 d. — 

Delegatai dalyvaujantieji šičia 
Britines Kolumbijos Darbo Fe- 

deracijos suorganizavime šian- 
dien nubalsavo 40 prieš 5 suvie- 
nyti federaciją prie jos prisi- 
dėjusias organizacijas j vieną di- 
džiąją uniją. Buvo priimtos rezo- 

liucijos pripažįstančios rusu so- Į 
vietinės valdžios formą. 

STREIKININKAI ATSISA- 
KO KLAUSYTI UNIJOS 

VIRŠINfNKO. 

Columbus, ().. kovo <1. —i 
Penki šimtai streikuojančių karų 
darbininkų \ orio} ko vakarinio 

gehžkelio šiandien vėlai nuvbalsa- 
vo streikuoti toliaus. Streikns 
tęsiasi nuo panedėlio. Telegra- 
mą nuo nacionalio unijos virši- 
ninko 11. X. Jcwell liepiančią' 
grįžti prie darbo atidėjo j šalį. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ Į 
SKRAIDUOLI. 

I 
i 

Londonas, kovo 9 d. — Bol- 
ševikai Odesoje paėmė rusų 
skraiduolį Admiral Nachimov. 
vieną, zvnlginj laivą, vieną gar- 

laivį, t tris žvejoj amus laivus, du j 
kirtikus ir du su'bmarinus, —, 

kaip pranešama iš Maskvos be-j vieliniu telegrafu. 

NAUJAS NAGRINĖJIMAS 
P-NIOS STOKES BYLOS, i 

St. Louis. Mo., kovo 9d. — 

Sv. iValstijų apeliuojamasis ap- 
skričio teismas šiandien atmetė 

nusprendimą, kuriuo p-nia Rose 
Pastor Stokes, turtinga (Ne\v 
Yorko socialiste buvo nuteista 
Kaupas Cityje birželyje 1918 m. 

dešimčiai metų kalėjimo už per- 
žengimą šnipvstės akto. Byla 
palikta pernagrinėti išnaujo. 

SOCIALISTAS ŠVEDU 
kabineto PIRMI- 

NINKU. 

Stockholm, kovo 9 d. — Kara- 
lius Gustav paskyrė buvusį fi- 
nansų ministerj ir socialistų va- 

dą Hjalmar? Brantingą ministe- 

rių./pirmininku i vietą rezignavu- 
sio pereitą savaitę-premjero Ed- 
eno, pavesdamas jam 1 sutverti 
naują kabinetą. '1 

SIMS KRITIKUOJA S. V. 
LAIVYNO VYRIAUSYBĘ. 

V/ashin'jton, kovo d. — 

Kontradmirolas Sims šiandien pa- 
sakojo senato komitetui tyrinė- 
jančiam laivyno pasielgimą karės 
metu už laivyno skyriaus negrei- 
tą veikimą po to, kaip šalis Įsto- 
jo karėti. Jis sako, kad tas palen- 
gva* veikimas užtraukė kary ma- 

žiausiai keturis mėnesius. Kadan- 

gi karėje kasdien žu\\ po 3.000 
gyvasčių ir kasdien buvo išleista 

po $100,000.000 karės' '.tdiniiii, 
tai per keturis užtruktus mėne- 
sius iš Suv. \"alstijų priežasties 
žuvę bereikalo 3(0,000 gyvasčių 
ir išleista bereikalo $120,000,000, 
000. 

KOOPERATYVŲ PLENAI. 

Maskva, kovo 7 d. (Pavėluo- 
ta). — Visos koo-peratyvės drau- 

gijos per kurias Rusija ves rei- 
kalus su laukutiniu pasauliu, bus 

atstovaujamos komisijoj, kurią 
darbininku kooperatyvas organi- 
zacijoj pirmininkas Yladimir 
Kičui paskyrė važiuoti Londo- 
nan. 

i 
Kičui yra nepaprastas žmo- 

gus. Jis pirmiaus buvo menševi- 
ku ir iki nesenai priešinosi ko- 
munizmui. Jis lošė svarbią roly 
revoliucijoje 1905 111. ir išbuvo 

dvyliką metu ištrėmime (Sibire. 
Šiandien jis aiškino: 

".Nėra jokia paslaptis taikiniu-1 
kailis, kad mūsų ekonominė pa-1 
dėtis bloga, bet ji nėra be vilties. į 
Nežiūrint keturių metų karės sul 
Vokietija ir dviejų metu naminės Į 
karės, mes visgi šiaip ne taip) 
maitinome žmones ir kooperaty- j 
vės draugijos buvo maistų šalti- 
niu civiliams gyventojams. Da-1 
bar jos yra veikiamos kaipo val- 

stybės organai per ccutraly koo- 

peratyvui draugijų uniją. 
"įMes neprašome malonės iš va-i 

karų Europos, tik norime pre- 
kiauti maino pamatais, kuris ga- 
lima įsteigti palyginimai trumpu 
laiku. Sugrįžus j normalias pa- 
nuipinimo ir pareikalavimo sąly- 
gas mainas virs žymiai padidė- 
jusia apyvarta." 

8 NEGYVI, 2 MIRŠTA 
NUO GAISRO. 

Gallipolis, Ohio. kovo 9 d. — 

Šiandien rytmetyj užsidegus vie- 
nam nameliui ir šokiu paviljonui 
Ohio ligoninėj nuomariu sergan- 
tiems, aštuoni žmonės užtroško, 
o du žada" mirti. Negyvi ir mir- 
štantieji yra ligoninės ligoniai. 

j Angliakasiai laikysis 
savo reikalavimu. 

Hamburgas vėl siunčia lai- 
vus į visus kraštus. 

ANGLIAKASIAI LAIKY- 
SIS SAVO REIKA- 

LAVIMŲ. 

Indianapolis, kovo 9 d. — 

šiandien išleistame iš Suv. Am. 
Kasyklų Darbininkų raštinis 

pranešime užreiškiama. kad min- 

kštųjų anglių komisijos suradi- 
mai bus atmesti, jei nebus gero- 
kai pakelta algos ir pagerintos 
darbo sąlygos. Pranešime sako- 

ma, kad angliakasiai su nekant- 
rumu laukia nutarimo, tikėda- 
miesi, kad visuomenė supranta 
jų padėti. Jeigi sutaikymas to 

ginčo nebus padarytas tais pama- 
tais, tai angliakasiaia nesijausią, 
kad su jais buvo pasielgta teisin- 
gai. 

'Minkštųjų anglių komisiją pa- 
skyrė prez. \\ ilsonas nustatymui 
tinkamo algų ploto angliakasiams 
ir pranešimui pienų gyvenimo są- 
lygų pagerinimui angliakasių 
streikui pasibaigus. 

HAMBURGAS VĖL SIUN- 
ČIA LAIVUS I VISUS 

KRAŠTUS. 

Washington, kovo <) 1. — ( M'i- 
eialiai yra pranešama šiandien už 
sienio ir naminės vaizbos biurui 
apie atnaujinimą veiklumo Ham- 
burgo1 iioste. 

Tapo išnaujo įsteigta trisde- 
šimts septynios linijos ir pirmie- 
ji laivai išsiųsta. Iš jų keturios 
yra j Sivv. Valstijų Atlantiko ir 
viena Į Paeifiko pakrasčius, Ang- 
1 i j 011. septynios: Francijon. vie- 

na; Olandijon, keturios: Helgi- 
jon, dvi: Ktibon ir i \ akarų In- 
dijas. trys; Meksikon ir viduri- 
nėn Amerikon, dvi; pietų Ame- 
rikon, aštuonios; Afrikon, viena: 
ir Azijon, keturios. 

Nuolatinis laivų plaukymas 
tarp Japonijos ir Vokietijos pra- 
sidėjo pribuvimu ITamburgan lai- 
vo Tatsuma Marti. 

VILKAI GATVĖMIS 
LAKSTO. 

Montreal, kovu t; d. — Kaime 
Cuntone arti \\ innipego vilkai 

vaikščioja gatvėmis viduryj dit-- 
nos, sako Christopher l'ossett. 
I'ossett yra stotinis agentas tame 
kaime ir jis kasdien rytmečiai- 
nušaumąs po du, po tris vilk"s. 

UKRAINA SU RUSIJA 
S1UL0 TAIKĄ 

LENKAMS. 

Zurich, kovo 9 d. — Maskvos 
bevielinė telegrama sako, kad ru- 

sų sovietinė ir ukrainųvaldžios 
pranešė talkininkams, jog jos yra 
pasirengę tartis su lenkais tuo- 

jaus. 

PENKI METAI KALĖJI- 
MO Už PAVOGIMĄ 12 
KVORTŲ DEGTINĖS. 

Minneapolis, Minn.. kovo P d. 
— Charles TTess ir fosepli Rus- 
sell prisipažino pavogę 12 kvortų 

degtinės iš Clias. L. Chase rtisies. 

Teisėjas Barduell nuteisė už tai 
TTess trims metams kalėjimo, o 

Russelli nuo vienų iki penkių. 

BERLINO GYVENTOJŲ 
3,801,235. 

V 

VVashington, kovo 9 d. — Pa- 
gal P»erlino laikraščiu praneši- 
mus, pagarsinusius gėyventojų 
s'uskaitymo pasekmes spal. 8 d., 
1919 m. Berlino miestas su šalu- 
tiniais da')ar priskaitytais apskri- 
čiai^ tari gyventojų 3.801,235. 

Indomiausiu suskaitymo daly- 
ku yra tas. kad paties miesto 
skaičius gyventojų žymiai suma- 

žėjo; cenzas parodo, kad dabar 
tinis gyventojų skaitlius mažes- 
nis už m. skaičių £ 11 uos. 

lierlino priemiesčiuose vyrų skai- 
čius padidėjo tik <>33, o moterų 
15.057. 

Didžiojo Berlino vyrų skaičius 
sumažėjo ant 54,000, o moterų 
padidėjo ant 124,800. 

NEERASKOJ PROPO- 
NUOJAMA VALSTIJOS 

PRAMONINIS TRI- 
BUNALAS. 

-t SuV.coln, Xeb., S d. — 

Proponuojamas naujas straipsnis 
valstijos konstituciniam suvažia- 
vimui suteikia įgalią legisleturai 
sutverti pramoninę komisiją iš- 
rišimui nesusipratimų tarp darb- 
daviu ir darbininkų. kuomet jie 
kliudo visuomenės gerovę, ir 
leisti Įstatymą prieš stabdymą 
gamybos ir paskaidos būtinų gy- 
venimo reikmenų. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis 
po $25 000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mc-r- 
cliants l.oan and Trust kom- 
panija kovo 9 d. 

čekiais 
Anglijos svaras .... S3.64 
l'rancijos iui traukų 1.J7- 
1 talijos ko lirų 
llelgijos 100 frankų .. 1325 
Olandijos 100 frankų ,>0.30 
Danijos ux> kronų .. 10.00 

Švedijos icx> kronų 20.00 

Vokietijos 100 markių 1.35 
Suomijos, k K) markių 4.50 
Lenkijos 100 markių .. 0.75 
Lietuvos ioo auksinų 1.35 
Kanados $1000 S. V. $870 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

13 d.. 13^10 m. kryžiuočiai užpuo- 
lė Kauno pili. 

14 d.. I38("> m. lietuviai sutarė 

priimti krikštą. 
\C) d., 13'to m. Kryžiuočiai per- 

galėjo žemaičius ties Kau- 
nu. 

18 d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

ORAS 
CHICAGOJE lf>. APIELINKĖJE 

Šiandien gražus; ketverge ne- 

nusistovėjęs: vidutinė tempera- 
tūra. 

Saulėtekis, 6:10 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:45 vai. vak. 



LIETUVA 
PuMished dally ezcept Sundaya and 

Holidaya by U.e 
l>rrHUAN.TAN PUBLISHING COMIANY, INl. 

•853 S. Morgan 3ireet, Chicago, illlnoia. 

Telepbone Bculevard 4250. 
J. GEDMINE3. COITOR. 

fntered ta Secund-Olaaa Matter July 13, 1S93. at tbt Pcst j 
Otfic* at Chlcago, 111. under ąct o( Murch 8, 1897. j 

3UB8CRIPTION PRICE: 

Vb Chlcage, by mail — 

Onė yeav $8 00 
Six nioflth* $3.50 
Thre« montha 11.85 

*a fklcag*. by carrler — 

One copy $ .02 
far we«k .12 
P«r įnonth .60 j 

ta ih* Vaited St&.ea, outalde of Chicago. by mali — 

©na year $5.00 j 
81i montha I3.0C | 
Thr#« montha $1.66 į 

T« 0aaa4a, Lithuaaia and all other foieign countrles — 

Om yaar $7.00; 
81x montha $4.0C j 

TAISYKLĖS NORINTIEMS VAŽIUOTI 
LIETUVAI PAGEIBON 

Lietuva šaukiasi Amerikoje gyvenan- 
čių savo, vaikų pagalbos. Jos baisą, ga- 
lop, išgivclo Amerikos lietuviai ir jau bū- 
riais ruošiasi Tėvynėn. Gerų norų tevy-j 
nainiai stato savo obalsiu: apginti savo 

Tėivynę nuo priešų, atstatyti ją Ir sudrutin-; 
ti. 

Žemiau paduodame liuosnorių-dar- 
feininkų Lietuvos atstatymui važiavimo tai-; 
»ykl-s bei išlygas.— 

1. Pamatinis uždavinys yra surasti iri 
įvežti iki pabaigos kovo š. m. 1,000 da**bi-1 ninkų-Jiuosnorių, vadovaujanties "Priemi- i 

mo Sąlygomis", L. V. patvirtintomis. 
2. Ypatinga domė kreipiama i įvairių 

rųsių technikus-specialistus: gelžkelių, au-| 
tomobilių, aeroplanų, ginklų čaižymo me- 

chanikus, aviatorius, automobilistus tele- 
frafistus, Mdio-telegrafistus, telefonistus, į 
elektro-mechanikus, hydro-technikus, for- 
tifikacijų bei tiltų atstatymo saperus, che- 
mistus, gydytojus etc. Lygiai pageidauja- 
mi visi baigę augštesnes mokyklas. Vi- 
siems jiems L. Valdžia tinka, jei bas sutar- 
ta, keliones išlaidas į Lietuvą apmokėti. 

3. Kadangi skaitlius imamų liuosno- 
rių darbininkų aprubežiuotas ir kadanj' no 

rinčių važiuoti randasi n&n^žavtai pirmon 
«i!ėn yra kviečiami tie, kurie atatinka są- 
lygoms 8 punkte "Priėmimo Sąlygų" nuro- 
dytomis. 

4. Išvažiavimas linosnoHų-darbininku 
yra pageidaujamas partijomis po 100, ar 

po 200, ar po 300. Bet jeigu pr- ktikoje bu 
tų tai sunku įvykinti, ta: gali Kiekvienas 
atskirai sau važiuoti, atlikęs visus forma- 
lumus Centre. 

5. Tvarka išgavimo dokumentų ir Įsė- 
dimo laivan tokia: kandidatas gauna iš 
Centro ir išpildo naujus Laisvės Sargų 
aplikacijos lapus ir pasirašo "Įžada" ir abu- 
du dokumentu prisiunčia Centran dtl per- 
žiūrėjimo. Po to kanuidatas gauna iš Cent 
ro pasiūlymą, nustatyta tvarka išsiimti sau 
pasportą kelionei ir nurodymą kokiu laivu 
ir kokiu laiku važiuoti. Kandidatas pats 

išsiima pasportą, užvizuoja Lietuvos atsto- 
vybėje, Washingtone, ir Franci jos Konsu- 
late (kai per Prancūziją ir Vokietiją va- 

žiuojama) ir praneša Centran, kad jau jis 
yra kelionei visai gatavas. Po to jam Cen- 
tras vėl praneša, kokią dieną atvykti ir kur 
atvykti dėl įsėdimo laivan. 

6. Kandidatas, važiuojantis savo lė- 
šomis prisiunčia Centran draug su "įžadu" 
$50.00 laivakortės pirkimui. Prieš sėdant 
į laivą, jis pr'valo su Centru piniginius rei- 
kalus užbaigti. Jei valdžia turėtų nuosto-- 
lių del tu, kurie važiuos Valdžios lėšomis, 

• f tai tuos nuostolius kandidatas privalo at- 
lyginti. 

j 

"Humanite" (oficiali i s socialistų or- 

ganas) saus. 25 d. paskelbė sekamą mani- 
festą Čicerino atkreiptą į talkininkų šalių 
darbininkus: 

"Septintas visų rusų sovietų kongre- 
sas vėl pasiūlė taiką talkininkų valdžioms, 
kurios galiaus atmetė šitą pasiūlymą, ne- 

padavę jo sovo žmonėms. Dabar, kada 
konter-revoliucija yra sumušta ir kada na- 

minė karė artinasi prie galo, tamsios Eu- 
ropos jiegos Clemenceau'ai ir Northclif- 
fe'ai su atsidėjimu rengia naujus puolimus 
ant sovietinės Rusijos. Mes žinome iš iš- 
tikimų šaltinių, kad francuzų valdžia ir 
lenkų komitetas Paryžiuje deda didžiau- 
sias pastangas tam, kad pavarius Lenkiją 
prieš sovietinę Rusiją ir pasiuntus 'ją pa- 
gelbon Denikinui... Tuo tarpu Rusija nie- 
ku negrumoja Lenkijai ir kiekvienoj va- 

landoj yra pasirengusi sustabdyti veiki- 
mus... ir padaryti taiką... Rusijos darbi-1 
ninku klesos nedaro pavojaus jokiai šaliai,; 
nes jie pripažįsta teisę apsispręsti kiekvie- 
nai šaliai. Vienintele kliūtimi taikai 
yra revoliucinė ir imperialistinė talkininkų 
valdžių politika. Talkininkų šalių darbi- 
ninkai, jusų pareiga yra padaryti galą šitai 
politikai..." 

Vyriausias prokuroras Palmer, pailsęs, 
kaip Don Kišotas, bekovodamas su pelną- 
gaudžių malūnais, ėmėsi senos pramogos. 

Pakantri visuomenė, kuri šypsojosi iš 
vyriausio prokuroro pastangų sumažinti 
pragyvenimo brangumą leidimu pranešimų 
laikraščiams, dabar galės juoktis iš jo pa- 
stangų atitaisyti medžių pirklybos blogu- 
mus, pasiremiant Shermano įstatymu. Bet 
prezidentinis kandidatas visgi turi suras- 
ti koki nors budą parodyti žmonėms, kad 
jam labai rupi jų reikalai, ir, turbut, nie- 
kas nežino geriaus už p. PalmerĮ, kokia yra 
lengivatikė visuomene. 

Prasidėjo Fiume's apgulimas, — pra- 
nešama iš Romos nuo vas. 28 d. Panaudo- 
jama Tautų Lygos Įrankiai: blokada ir su- 

laikymas (Valgio įvežimo. Gen. Caviglia1 
užreiškė, kad jis nesistengs "šturmu" už-1 
imti Fiume's, bet apsirubežiuos "geleži- 
ne" blokada prieš sp'kas... Gabriele D,- 
Annunzic. — Girdi, nebus įleista nei "ato- 
mo", bet tapo išleista 200 vaikų į Milaną. 
—Tai didžiausia politinė komedija, kurią galėjo "sukom panuoti" tiktai Tautų Lygos, 
šulai —žmogus, nustojęs "punktų" 

1 Pastabos-1 
i Išvados. 1 
S S 
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DAILIN. JONAS ŠILEIKA 
VĖL SUMUŠĖ REKORDĄ. 

Buvome rašę, kad dailin. 
Jonas Šileika Chicagos Dai- 
lininkų parodoje gavo dova- 
ną 200 dolarių už savo por- 
tretą ''žemaitė" — Lietuvos 
Rašytoja. Pereito nedeldie- 
nio Chicagos "Tribūne" Dai 
lės skyriuje patalpino dailin. 
Jono Šileikos veikdo repro- 
dukciją su sekančiu parašu: 
"žemaitė" — Lietuvos Ra- 
šytoja — stiprus portretas. 
Jono Šileikos pieštas, už ku- 
rį Chicagos Dailininkų paro 
doie Art Institute jis išlošė 
"Eisendrath" dovaną 200 do 
torių. Pati reprodukcija la- 
bai gerai išėiusi, nes foto- 
grafija geriivu nė negali at- 
likti. Paroda Art Institute 
jau pasibaigė, ir Žemaitės 
portretas dabar randasi dai- 
lin. Jono Šileikos nuosavy- 
be \je. 

Apart "Žemaitės" portre- 
to dailin. J. Šileika turi la- 
bai gražių gamtos reginių. 
— Kiekviena kulturiška tau 
ta remia savo dailę ir jos 
tvėrė jus-dailininkys Kur.nė 
ra dailės, ten kultura yra 
ant žemiaufjip laipsnio, o 
tauta be kulturos šią gady- 
nę negali gyvuoti. Taigi 
ir lietuviai, kaino kulturiš- 
ka tauta, kuri siekia prie 
savistovumo, piivalo remti 
savo dailę. 

Dailininkas Jonas Šileika 
nors per sitnkią kovą, bet 
jįau išsimušė^ sau kelią tarp 
svetimtaučių ir gal jam iš 
materiališko atžvilgio butų 
ir naudingiau prisiglausti 
prie svetimtaučiu, kurie ji 
suprato, atjautė ir apdova- 
nojo. Bet jis, jausdamasi 
tikru Lietuvos sunum, ant 
kiek man yra žinoma, labai 
yra. prisirišęs prie savo Tė- 
vynės-Lietuvos. 

Taigi, nors jau buvo apie 
tai sykį minėta "Liet." dien., 
mes irgi norim patarti ger- 
biamai visuomenei, ypač 
chicagii:čiams, kad musų pa 
siturintieji namų savininkai 
arba draugijų sąryšiai, pav. 
Chicagos lietuvių Taryba, 
klubai, turintieji nuosavas j 
svetaines, išpirktų nuo musų i 

dailiu. Jono Šileikos "Že- 
maitės" portretą ir kitus jo 
piešinius, su kuriais galima 
puikiai savo svetaines arba 
namus išsipuošti, o vėliau 
pavesti taip musų tautai 
brangius veikalus tautos mu 

zėjui. Tokiu budu atsiek- 
tume savo pareigą, kaipo 
kulturiškos tautos nariai, ir 
pasirodytume prieš svetim- 
taučius, kad mes ištiesų esa- 
me kulturingi ir užsitarnau- 
jame buti savistoviais. 

Dabar kaslink antro su- 

mušimo rekordo. — Šiomis 
dienomis dailin. Jonas Ši- 
leika užbaigė garsios Ame- 
rikietės finansistės ir filan- 
tropės ponios S. portretą, 
už ką, apart stambaus fi- 
nansiško atlyginimo, dailin. 
Jonas Šileika aplaikė kitą 
pnikią dovaną pavidale kny 
gos — "Paryžiaus 'Salon'- 
as' 1905 metų". Knyga ne- 

paprastai puikiai išleista ant 
holandiškos popieros, su dau 
gybe spalvuotų dailės re- 

produkcijų. Išviso to leidi- 
nio I yra tik 150 kopijų, ir 
p. Šileikos knyga -uri 106- 
tą numerį. Tekstas tos kny- 
gos atspausdintas anglį] kal- 
boje ir dviem spalvomis. 
Dailin. Jonas Šileika žada 
vėliau tą nepaprastai bran- 
gią knygą pavesti Lietuvių 
Dailės Draugijai, idant visi 
Lietuvos dailininkai galėtų 
jaja pasinaudoti. 

I 
LIETUVIAI PASAMDĖ 

LAIVĄ. 

"Tėvynėje" pranešama, 
kad lietuviams pasisekė pa- 
samdyti laivą, kuriuomi bus 
galima važiuoti tiesiai iš 
New Yorko į Liepojų. Ta- 
sai laivas pirmą savo kelio- 
nę pradės apie 20 d. kovo. 
Jauni, sveiki lietuviai amat- 
ninkai arba profesionalai, 
kurie nori greitai grįžti sa- 

vo tėvynėn, turėtų dabar su 
sižinoti su Lietuvos Laisvės 
Sargų Centru," kad tokiu bu- 
du važiojant Lietuvon ga- 
lėtų mažiau išlaidų ir kito- 
kių nesmagumų turėti. No- 
rin'v,ji įstoti Lietuvos Lais- 
vės Sargų Sąjungon lai susi- 
žino su Centru, 257 W, 71 
St., New York City. Labai 
yra p ageidaujama, kad jau 
ni lietuviai, kurie yra tar- 
navę kariuomenėje atsišauk 
tų kuogreieiausiai į L. L. 
Sargų Centrą. 

Į Laiškas iš Lietuvos. 
(Laiškas rašytas iš Lietuvos p.' 

J. A. Mickcliunui — Chieago, 111. 

Šiauliai, 20 1 1920 m. ] 
Mielas brolau juozal ir seserie 

Julija! 
Jau keletą laiškų esame gavę 

kaip nuo Juozo, taip ir nuo Ju- 
lijos, bet ikišiol dar vis nepri- 
sirengiau parašyti judviem laiš- 
ko,- nes kad ir butu buvo kas ra- 

šyti, bet 'buvo susidėjusios ne- 

patogios aplinkybės, ir todėl ne- 

sinorėjo nei rašyti, kol nepaaiškės 
padėtis. Taigi ir laukiau geres- 
niu laiku. Todėl atsiprašau a/. 

tą savo nerangumą. Nemanyki- 
te, kad buciaiu visai užmiršus apie 
judu ir nei kiek uebučiau jdoma- 
vysis judviejų gyvenimu sveti- 

moje šalyjp.^irp kitataučių, — 

visai ne! dingai rusėjo ir 
judu, bet dar labiau rūpėjo sa- 

vos giminės ir tėvynės likimas. 
Juk tėvynės likimas, man ding, 

ne tik man ir mums, joje gyve- 
nantiems, rupi, bettaipgi ir jums, 
musų broliams ir seserims vien- 
taučiams. užjuryj bevargstantiems, 
kad užsidirbus duonos kąsneli 
ir susitaupius keletą skatikų li- 
gai, nelaimingiems atsitikimams 
ir senatvei.,. 

Taigi, nors jus ir gyvenate už- 
jūryje, bet visų }usų mintys 
skrenda šion pusėn didžiuilo van- 

denyno, kur vargsta jusij bro- 
liai, tėvai ir giminės. Visų jū- 
sų troškimas, man rodos, vie- 
nodas — sulaukti tos dienos, kuo 
met jus neikeno nekliudomi, ga- 
lėsite vėl grįžti gimtinėn savo 

šaielėn ir ei'a pritaikinti gyveiiiman 
savo visas svetur Įgytas žinias. 

Taigi mums, kaipo tos šalies 

piliečiams pridera iškovoti tinka- 
mas gy••eilinio sąlygas, kad ne- 

tik" milinis butų gera čia gyventi, 
bet kad galėtumėte ir jųs iš sve- 

tur pargrįžę, tinkamai savo gyve- 
nimą sutvarkyti ir kad nebartu- 
mėte musų už tai, kad mes ga- 
lėdami ir nepasirūpinome tnikamos 
na vėžėsna pakreipti šalies likimo. 

Nepykite, kad mes kartais ir 
nepranešam jums laiku apie vi- 
sus gyvenimo įvyksnius ir permai 
nas, nes mes irgi šiokį-tokį dar- 
bą dirbame ir stengiamės iškovoti 
reikalingos mums laisvės ir tin- 
kamai šalies gyvenimą sutvarky- 
ti. O tų permainų visgi daug 
pas mus įvyko, kol nesulaukė- 
me pagalios, savo kariuomenės 
sergėjimu niuo svetimų grobimų 
užpuolimo, ramaus vidujinio gy- 
venimo, Taigi šiandien visi gali- 
me -pasidžiaugti, kad pagalios įiiu 

sų kraštas tapo išvaduotas nar- 

sios musų kariuomenės iš-po sve- 

timų jungo. 
O ir daug gi buvo tų visų niu- 

su globėjirdielių, siurbėlių, kurie 
smaugė ir G<lė musų kraštą per 

m 

ištisus penkerius metus laike di- 
džiojo karo ir dar po jo. Bet 
lietuvio kantrybė visa pergalėjo, 
ir visi tie nelabiej? apleido mušu 

kraštą, kartu su vėjais išgužėjo 
iš musų padangės. 

šiandien tik, sakau, skaisčiau 
sužibo mums saulės spindulys, 
kurio ikšiol mes kaip ir nema- 

tėm, Jyg kad nemums jis butu 
švietęs... Taigi, "gynė" mus Xi- 
kalojus, musų miestus išdeginda- 
mas, žmones išsivarydamas; pas- 
kui užsėdo mums ant sprando 
šimtakojis kaizerio, paties praga- 
ro, turbut išperėtas, ir tol ėdė 
ir rijo musir musų lašinius, kol 
pats nesušvinko, taip, kad net 

patys vokiečiai, bijodami, kad 

"neužkoleriuotų" miesto, pasisten- 
gė jį kuogreičiausiai ne tik iš 
Berlino, bet ir iš ''parteri?ndo"' 
'"išpravodyti"', kof nesustiprės 
silpnieji jo viduriai. 

Paskui atsiuntė mums Trockis 
savo raudonąjį kūdikį ir sakė 
mums, kad tai esąs labai protin- 
gas žmogus, tik reikią jisai gerai 
atšerti duona. Xa, ir šėrėm gi 
mes j j. Bet tas kūdikis, per-^ 
daug priėdęs vieną gražią dieną 
kažkur pranyko — tur but, jį 
Trockis "gydyti"' atsiėmė. Ir 
vėl štai vokiečiai pas mus atsi- 
rado, bet jau kaipo musų "prie- 
teliai". 

I Xa. ir gerų gi "pritelį" turėjo- 
me, nuo kurio tiktai kulkosvai- 
džiu ir anuotu ugnimi tepa j ilgėtu 
atsikratyti. Xa, ir tasai "prie- 
telis" bene didžiafttsias bus buvęs 
mušti neprietelis. Užt&t tas mu- 

šu neprietelis bene daugiausiai ir 
bus nuo musų gavęs kailiu, taip 
kad kinkas raitydamas, sufeibel- 
dęs paskutinį sykį Šiauliuose, kur 
buvo didžiausi šovinių sandėliai, 
kaip viesulas, cypdamas ir kauk- 
damas kure iš tnusų šalies lauk 
ir ten dar, sako, tebevaitoja. — 

Tai, matot, ko mums neteko per- 
gyventi. 

Čia tik dalelė,žinoma, tenu- 
rodyta tų visų smūgių, kurių 
mums atnešė tie musų "švietėjai'' 
ir "globėjai". Visus tuos smū- 

gius nebent tik Dievas tegali su- 

skaityti ir žinoti. Taigi tie pas- 
kutinieji "prieteliai" ir musų Šiau- 
lių gimnazija buvo užėmę, išvai- 
kę mokinius ir mokytojus (ką 

.sakau "išvaikę"' — tiesiog dur- 
1 tuvais subadę ir nagaikomis iš- 
'įplakę''). Ir tik dabar tegalėjo- 
me po Kalėdų 7 sausio vėl susi- 
rin'. '.i savo gimnazijoje ir pra- 
dėti mokslą. Taigi ir dabar aV~ 
kaip ir pirma, vėl mokytojauju^ 
joje. Brolis Jonas. 

3 f Mūsų Kariuomenės žygiai. | 
Sausio 25 d., 1919 m.' mūsų 

kariuomenes dar neskaitlingi bū- 
riai <š vienų liuosanoritj susirė- 
mė su rusais Į Vakarus nuo Vil- 
niaus. \*asario S d drauge su 

vokiečiais sumuša rusu. ties Šė- 
tą (Čia žuvo pirmas kareivis Po- 
vilas Saks y s). Vasario gi 9 d. 
lietuviai jatt vieni mušasi ties 
Jč/.no miesteliu. Jie tik iš vaka- 
ro gavę šautuvus ir dar nemokė- 
dami prideramai su jais apsieiti, 
sumušė rusus, atėmė Jėzną, ir 
nustumė juos tolyn, (paimdami 
karo grobio šautuvi; ir kulko- 
s\ aki/.iu. 

Vokiečiai vis vedė dvejoymo 
politiką. Jie tai laiko frontą, tai 
veda su rusais snair.ias derybas. 
Delei šių aplinkybių mes sulau- 

kėme skaudaus smugio prie Aly- 
taus, kame vasario 14 d- iš vo- 

kiečių priežasties buvo išskaidy- 
tas i-mas .pulkas muštuose gi ne- 

tekome I. pulko vado — kari- 
ninko Juozapavičiaus (tai pirmas 
žuvęs karininkas). Tuo pačiu 
laiku savanoriai puolė Kėdainių 
miestą ir paima jį. 

Pečiaus kariuomenės jiegų dar j 
labai maža ir ji'negali visus su-] 
spėti. 

Stambi ofensyva prasideda ge-' 
gūžio mėnesyje, kuomet Vyriau-' 
siojo Karo Vado vadovavimą j 
savo rankas paima generolas £u-į 
kauskaS. i 

I 

Kariuomenės duota užduotis pa j 
daryti veiklesni žvalgayimosi Ukj 
mergės ir Panevėžio kryptimi, 
kad tv.omi išaiškinti priešo pa-į 
dėij ir jie.v.s. Tasai žvalgavi-1 
mas. netikėtai efimens iniciaty- 
vus ir jattnoš must-j kariuomenės 
narsumo dėka, išsiplečia Į stam- 

bią karo operaciją. Pergrupa- 
vimas ir veikimas prasideda ge- 
glūės 17 d. Visos kariuomenės 
rinktinės gerai atliko savo darbą. 

1 

Ukmergės krypties kariuomenės, 
šiaurės ir pietų rinktinės smarkiu 
antpuoliu užėjo priešą iš sparnu. 
Vidurys laikėsi ramiai ir rusa} 
pervėlai sužinojo, kad jo spar- 
nai apsiausti. Dalykų stovj pa- 
tyrus, jis pradėjo trauktis, bet 
Jia ji lydėjo gausus mušu arti- 
lerijos svaidiniai. Rusai kryp- 

tolėjo ir pasileido netvarkoje beg 
ti. Tose pirmose kovose j musų 
rankas pateko 300 nelaisvių, kul- 

kosvaidžiu ir kita karo medžiaga. 
Tuo pačiu laiku pradėta antpuo- 
liai Panevėžio kryptiniu. Jau 
dienos pabaigoje, būtent gegužės 
19 d., Panevėžis musų rankose. 
Rusai atsitraukė 12 kilometrų 
į rytus nuo Panevėžio. 

Šioje vietoje mums patenka jų 
tr* jkinyš. Rusai stengėsi išvež- 
ti iš Panevėžio savo turtą, kaip 
pas juos jau įprasta, pasiėmė jie 
su savimi ir Įkaitų. 1 »ct trau- 
kiui bombomis atakavo musų 
lakūnai ir ji sudau/". j kai tai 
pabėgo, mes gi užgro'bėm'e daug 
bolševiku turto. Tuo laiku ru- 

sai. privežė iš artimu rezervų 
nemažas jicgaS, v.par latvių da- 
lių, pradėjo smarkiai pulti ir 
mes turėjome pasitraukti. Ir 
šiose kovose musų rankose buvo 
namažo karo grobio. Kėliomis 
dienomis praėjus, Panevėžys grą 
žinta atgal. 'J as pirmas veikles- 
nis ir .sustiprintas musų žvalga- 
vimas visai 'nusisekė, nes reika- 
lingi tuomet Panevėžio ir l'k-į 
mergių punktai užimti. Šis žv-į 
gis nurodė musų iiegą, galią, 1 

nurodė, kad mušius lemia ne vien 

jiega ir karo technika, bet ir ka- 

įriuomenės upas, kurio išreiškė 

j j 11 galim skaityti jaunu- 
ti karuža Sidaravičių, padėjusį 

i gjyvybę, narsiausiai pliekdamas 
apsupusius jį p,iešus. Tuomet, 
didesniu įsitikėjimu Į save, im- 
tasi vykinti antros bendros ope- 
racijos užduoties, būtent: išvyti 

Iokupantus iš Lietuvos rybų. Vi- 
[sos mūsų dalys žygiuoja pirmyn, 
laikydamos dvi krypti: Panevė- 
žio—Daugpilio ir Ukmergės — 

Ežerėlių. Tos kryptys ir liekasi 
visam tolymeSniam žygiavimui. 

Birželio 5 ('. Panevėžio gru- 
pė jau yra Dieliunų-Naujo so- 

džiaus linijoje, 6 žvalgai jau pa- 
siekė šių vietų: Aknista-Oniškis, 
Saveiniškiai-Dubiai ir Į laukė (Je- 
lovka) — Kiek svarbesnės ir 
kraujingesnės kovos buvo prie 
Kuršo LwbaiCiaus. 

Patsai kairysis kariuomenės 
sparnas, kuriame veikė partiza- 
nai, nuvalo šiaurės Lietuvį, paima 
I>iržus, L'aprlę i" birželio 1 d. par- 
tizanai užėmė Nemunėlio kranto 
pozicijas. 

rkmergės grupė birželio 2 d. I 
užėmė Uteną ir dviem dienom 1 

praslinkus jau stovi Vajasiškių-į Daugailių- Antalieptės linijose. 

| Dargi stebėtina — rusai turi pui- 
kiai iš prigimties stiprias pozici- 
jas, k. a. — Kupriškio, Utenoj 
bet nepajiegia jose laikyties. 

Kairysis sparnas savo žygiavi- 
me sutiko mažu klinčių ir nužy- 
giavo toliau, negu dešinysis spar- 
nas, nes 'prieš dešinį m u su spar- 
ną rusai pasistengė tikslingiau 
sunaudoti prigimties stiprumas. 
Tokiu budu šioje srityje kovos 
Įgavo labiau pozicinio pobūdžio. 
Be to, rusai pamatę, kad su sa- 

vais kareiviais jie daug ko nebe- 
gali ntiv eikti, patraukė į mušu 

frontą latvių ir kiniečių dalių, 
0 taip-nat ir grynai komunisti- 
nių. 

Rusai, laimėje kovas su Kolėa- 
ku. galėjo permesti j musų frontą 
naujų dalių. Tosios dalys irgi 
buvo patvarnesnės, nes laimėję 
kovas su Kolčaku turėjo daugiau 
upo, 'buvo drąsesnės. Lail ui slen- 

kant, prieš mus stojo vis narses- 
nis priešas. Jis dažnai vykdino 
žymių demonstracijų pavyzdžiui: 
!)irželio 15-21 d. kuomet demon- 
stracija išsiplėtė visu frontu. 

Al:i' jose pnsėsė* jautėsi smar- 

sus ruošimąsi. Musų kariuome- 
iė geidė žut-but galutinai išgin- 
1 rusus iš Lietuvos. Rusai nc-; 

menkiau norėjo grąžinti nustoti, 
pozicijų. Visų taiką iš abiejų 
pusių veikė sustiprintoji žvalgy- 
ba. Liepos mčn. pradžioje niusų 
kairysis sparnas pradeda naują 
puolimą, kad prieiti Dvinską. To- 
ji operacija mums žinoma, kaipo 
I .iprfn's <1 žlnufSe 

uaieną, Lašeną, Unkštą, liet įvy 
į ko nepasisekimas. 

| Pačiame kairiajame sparne su 

panevėžiečiais laikė ryšį rasų 
Palachovičiaus būrys, o dar to- 

liau Aukskuržier.ės latvių pulkas 
—operacijos vykdinime lialacho- 
vičius turėjo pridengti mūsų kai- 
rvjį sparną. P»et matyti, visur 

rusų vienodų esama, ir raudonų 
ir juodų, ir žalių; Polaehov:čiaus 
burvs, vieton sąžiningai žiūrėti 
savo priešų, užsiimdavo grobi- 
mu. Ir šiame atsitikime paken- 
kė tasai kairysis sparnas su Pa- 
laehoviėiais. jie nesiteikė netgi 
laiku pradėti operacijos. Raudon- 
armiečiai persikėlė per Dauguvą 
ir sudavė j tą rusų gaują. Mūsų 
rinktinėms pasisekė atlikti savo 

užduotį — pasiekti Unkštą, bet 
neišlaikius Palachovičiaus prie- 
dangai kairiajam sparnui gnjsė 
apsupimas. Reikėjo traukties at- 

% 
—• 

jai. Atsitraukimas įvyko viso- 

jje tvarkoje, dargi, atsitraukiant 
Į ir galint rusams, mes paėmėme 
|nemaža belaisvių ir karo grobio, 
j Bet tai mūsų pirmas skambesnis 
jnepasiekimas, kuriame mes ne- 

jtekome į -oo kareivių sužeistų, 
nušautų, patekusių į nelaisve ir 
dingusių be žinios. Toje operaci- 
joje mes laimėjome 8 kulkosvai- 

džius, 8 lauko virtuves, 32 veži- 
jmu, 76 arklius, 300 šautuvų, virs 
:?oo.ooo šovinių, 2 artilerijos šo- 
viniu. dviračių su arkliais ir vi- 
su ipakinkimu, daug susitiekimo 
prietaisų ir 1.1. 

Liepos 14-15 d. dešinysis spar- 
nas užėmė Salaku miesteli ir uu- 

stumė priešą Drabiškių-Pilviniš- 
kių-N'irušunie-Iiiemu-kaiinu lini- 
jose. Rusai kovose netekę virš 
100 vientik nukautais. V isą lie- 
pos mėnesį bolševikai kiek įma- 
nydami stiprina savo padėtį, par- 
sitraukdami naujų jiegų, sumu- 

šę Kolčaką, permetę nuo to fron- 
to naują diviziją. 

1 Daugpilį be to atvyko v'<\ 
dinamasai Trockio pulkas. Arčiau 
pozicijų susispietė daugiau re- 

zervų, o Kžerėnų srityje pasirodė 
2 broniruotu automobiliu. 

(Cus daugiau). 



| Sveikame Kune -Sveikas Protas. | 
ĮDRĖSKIMAS. 

Kasdieninis atsitikimas, idant be- 
siskaitliniai maži įpjovimai ir įdrė- 
skimai, (kuriuos visi žmonės kada 
nors savo gyvenime gaunat, beveik 
visados išgvsta be jokiu nesmagu- 
mų, nepaisant ar mes juos gydome 
ar ne. 

i 

Bet,' gerai žinoma, jog ir kartais 
tie maži įpiovim'ai (dažnai ir di- 

desni) ne taip greit išgysta. 
Žaizda aprausta, pradeda skau* 

dėti, tuoj tinsta ir galu gale renkasi 

pules. 
Kuomet pulės baigi'a formuoti, 

skaudėjimas nustoja ir įdrėskimas' 
ar jpiovimas gysta. Bet kartais rau- 

donumas greitai platinasi, sutinimas 
vis aršynv skaudėjimas blogyn, tuoj 
visą ranką arba koję pradeda skau- 
dėti. 

lJabar, tik stiprus cnirurgisKas 
gydymas išgydys. Jeigu dabar žaiz- 
da neprižiūrėta, tai padėjimas pa- 
vojingas ir tankiai y pa ta miršta. 

Daugelis žmonių paprastai manė, 

jog tas pavojingas padėjimas žaiz- 

dų buvo ''pagavimas šalčio" žaizdo- 

je. Bet dabar gerai žinoma, jog 
tie visi uždegimai, ete. tai praplati- 
nimas bakterijų. 

Kaip tik prijaučiame įdrėskimą 
arba jpiovimą, tuoj uždėkite (arba 
ištepliokite) žaizdą su joda (io- 
dine), užrišant su steriizuota gaza 
arba naujai skalbta musliną. 

BA R SKAS Ž U D Y M A S 
DŪDĖS SAMU VAIKELIU."" 

Sužinoti gimtinių kūdikių skaičių 
per metus Suvienytose Valstijose 
yra nemažas Dėdei Šamui darbas. 
Tikrai sakant, daug jų palieka ne- 

suskaitytų dėlto kad daktaras arba 
bobutė, kurie padeda jam ant svie- 
to ateiti nepraneša apie jo gimimą 

s 

ten kur reikėtų pranešti. Taigi Dė- 

dė Šamas ir insteigė taip vadina- 

mas "Suvienytu Valstijų gimimo 
registracijos vietas". Tai inima tas 

valstijas, kuriose yrU reikalaujama 
užregistruoti kiekviena gimusį kitai 

kį. Toji vieta pirmiausiai insteigta 
1915 m. spėriai užaugo, ir U)\/ m. 

iš kurių mes turime vėliausiai sta- 

tistikos žinias, apim'a šešias Naujo- 
sios Anglijos valstijas, Indiana, 
Kausas, Kentucky, Maryland, Mi- 

cliigan, Minnesota, New York, 
North Carolina, Oliio, l'ennsylva- 
nia, Utah, Virgini'a, YV'ashington, 
\Visconsin if Columbus 1 >istrikt;i. 
Tos valstijos turėjo apie 53.000,000 
gyventojų arba 53% visų Ameri- 
kos gyventojų tais metais. 

Tose valstijose 1917111. gimė gy- 
vais 1,355,792 kūdikių arba 24.6 
ant kiekvieno tūkstančio gyvento- 
jų. Nedaug žmonių težino, kad vie- 
nas iš vienuolika tų gimusių kūdi- 

kių mirė neišgyvenęs nei vienų me- 

t ii, ir kad kūdikių vyriškos lyties 
25% mirė daugiau neg kūdikių 1110 

teri.škos gimties. Kai-kurioše apie- 
linkėse padėjimas buvo dar bloges- 
nis ir vienas iš penkių kūdikių mi- 
rė nesulaukęs metų. Kuomet yra mt» 

toma, kad prisilaikant tinkamų ny- 
gienos sąlygų galima apsaugoti jų 
gyvybę, dabartinis toks didelis mir- 
čių skaičius tarp kūdikių gali buti 
laikomas kaipo l/arba r iškas ir nerei- 
kalingas žudymas brangios gyvy- 
bės. 

Vėlcsnė.-j skaitmens apie tokią 
baisią kūdikių žtidyne tapo surink- 
tos Nevv Yorko pieno komiteto. Jo- 
se paduodama dalykų stovis 19 j (S 
metais, Suvienytų Valstijų 167 mie- 
stuose. Trįs miestai pranešama, tir 

Irėjo mirčių skaičių mažesnį kaip 50 
ant 1000 gyventojų. Maži a 11 si s mir- 

čių skaičius tik 35 ant 1000 buvo 
1 Brooklyne, Mass. šešiuose mięstuo 

T. r feERTY ŠOKOS 
Mos perkame Pergalės Bondsu* pilna parašyt? ia 4% M. Q ftJB 
verte. Ir Laisvės Bonclaus pilr.* pinigine verte. %3* 1^ 
Atnr«kite arba atsiųskite t » e A fVLlFliVJl JP r1/"* 
Atdara kasdien nuo 0-6 J« Ofc L-U 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

"LIETUVOS" REDAKCIJOJ GAUNA- 
MOS SEKANČIOS KNYGOS. 

x. Akyvi apsireiikimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
laibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai 
kofi ir t.t. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c 

2. Valkata. Keturiu veiksniu drama vaizdelis, Parašė K. 
\ osylius, liosai vertė J. J. ZoBp. ši drama yra labai paikus vaiz- 
delis, kuris perštato turtingu žmonių nemielaširdingumą ir žiau- 
rumu o darbininku nuliudimus, kentėjimus ir vargus. Kairia 35c. 

3. Expropriacija. Drama dviejuose veiksmuose penkiuose 
paveiksluose. Parašė A. P. Brazaitis. Ši drama yra gana puiki, 
kurią g<Jima lengvai skaityti ir jos mintį aiškiai suprasti. Labai 

naudinga drama, ypač tiems, kurie nėra pratę lošti. Ją galima 
greit išmokti ir mažai mokintis lošėjams, ir savo užduotį gerai 
atlikti. Kaina — 10c. 

4. Teisingos Paslaptjs. Parašyta Dr. F." Matulaičio. Moteriš- 

ki dalykai ir sekretii, kuriuos kiekviena mergina ir moteris turi 
žinoti. Kaina — •• 25c- 

5. Independence for tlie Litliuanian nation by T. Norus and J. 
Žilius. Issued by Litbuanian Nationol Council in U. S. of America. 
VVashington, D. C. Price •• 25c 

6. Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mokytojas J. Damijo- I 

naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h 

patiems per save n.okinties. Papicros kietais viršeliais 45c 

7. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Vėrini, 
lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. šioje knygelėjė yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, 
kad tada jie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
i ssr piki ė. Šiądū:ninėje karėej Vcldfčiai ir Alientai, tartum ant šios 

apysakos pasirėmė, tokius submaiinus, su kuriais nuveik.* tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 

torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną* Skaity 
tojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio mėty 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oe 

8. The Fraternal Age. The Problema of Pcace and the Rights 
oi Little Nations. šita knygelė yra labai verta išplatinti tarpe 
Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir musų tautos pageidavimais 
Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 

kaiirinams amerikonams. Kaina 15c 
9. Dešimt metų Tautiniai-K'ultiirinio darbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje 
rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek ym 
lirtiuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainiu milių žemės, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuviu santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistČ3, literatūra, 

r darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- 
kanto. Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymių 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c 
Ta pati audimo apdaruose 50c 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisi'Jtimu. Pinigus siųsda- 
mi adresuokite: 

L I E T U V A 
3253 So. Morgan Street. CHICAGO, 1LL. 

se i n i rč 150 iš 1000 ar net ir dau- 

giau. Pusė miestų tame skaičiuje 
turėjo mirčių daugiau kaip 100 ant 

1000. 

Jokios nėra paslapties kaip ap- 
saugoti taip didelį kūdikių mirtin- 

gumą, ir jei visi mes rūpinsimės 
gerove tų nelaimingų kūdikėlių taip 
kad pagerinti jų gyvenimo sanly- 
gas ir tuomi sumažinti jų mirtingu- 
mą tame pavojingame jų amžiaus 

periode, pirmaisiais metais, suma- 

žės nuo vieno iš dvidešimt penkių 
ar net ir iš daugiau kaip yra dabar 
karkuriose šitos šalies apielinkėse. 

SALDUMYNAS VIETOJE CU- 
KRAUS. 

Sėlyklų cukraus sirupas yra nau- 

jas saldumynas, kuris pasirodo tin- 
kamiausiame momente, l<ad paleng- 
vinti cukraus trukumas panešti, 
taip sako Suvienytų Valstijų Žem- 
dirbystės Departmento, Chemijos 

.Biuro ekspertai, kurie daru tirinė- 

jinvis, kad "surasti cukrui užvadą. 
Į Netik, kad sėlyklij cukrinis sirupas 
I yra saldus, bet jis yra ir skanus, pa- 
rnasus savo skoniu j medų, ir tas 

prisideda prie jo vertės vartojant 
vietoje cukraus. 

Xors sėlykln cukrus jau labai se- 

nai žinomas chemistams, tečiaus, jo 
išdiibystė ant koįvercijinės skalės 
tik dabar teprasideda. Du dalyku 
paragino jo išdirbystę. Cukraus Iru 

kūmas pratiesė kelią ji pardavinėti, 
ir dabartinės prohibicijos įstatymas 
duoda progos panaudoti medžiigą 
ir mašineriją. kuri yra reikalinga 
jo išdirbiinui. Sėlykln cukrinis si- 

rupas yra padaromas iš tu pačių 
grudų, kaip ir alus, ir gali buti pa- 
daromas iš kukurūzų ar bulvių ar 

kitokių augalų turinčių krakmolo. 
Miežiai, kurie pirma buvo vartoja- 
mi alų daryti, dabar bus iš jų gali- 
ma daryti sėlvklų cukraus sirupą. 

Augštųjų Mokslų Draugi- 
jos [stata?. 

i. 

Draugijos tikslas ir teisės. 
1. Augštųjų Mokslų Draugijos 

tikslas yra skleisti ir remti Lietuvo- 
je augštieji mokslai. 

2. Šiam tikslui pasiekti Draugi- 
ja: 

a) steigia ir remia visokias aug- 
štųjų mokslu įstaigas; 

b) organizuoja nuolatines ir pe- 
riodines paskaitas, iš augštųjų mok- 

slų srities; 
c) leidžia mokslo Knygas ir lai- 

kraščius ; 
cl) šelpia augštuosius mokslus ei- 

nančią jaunuomenę; 
3. Draugija tą savo darbą dirbą 

vi oje Lietuvoje. 
4. Augštųjų Mokslų Draugija tu- 

ri teise įsigyti kilnojamojo ir nekil- 
nojamojo turto. 

II. 

Draugijos nariai. 

5. Draugijos nariai esti: a) tr 

krieji nariai, b) garbės nariai, c) 
amžinieji nariai, (i) nariui labdariai 
ir nariai šelpėjai. 

6. Tikruoju Draugijos nariu ga- 
li buti kiekvienas pilnateisis pilietis, 
baigęs augštuosius mokslus ii" pie- 
šęs Draugijos kason ne mažiau kaip 
ioo auksinų metinio mokesnio. 

7. Garbės nariai gali buti renkami 
tik asmenys, ypatingai nusipeitię 
Draugijai savo darbais. 

8. Amžinųjų narių vardą gaun'a 
asmenys, paaukoję Draugijai ne m a 

žiau kaip 25.0O0 auks. 
9. Narių labdarių var<fas sutei- 

kiamas asmenims, paaukojusiems 
Draugijai ne mažiau kaip 5,000 auk 
si n u. 

10. Nartais šelpėjus gali būti visi 
pilnamečiai ir pilnateisiai piliečia', 
įmokėję Draugijos kason ne ma- 

žiau kaip 20 auksinų metinio mokei, 
nio. 

n. Amžinusiais nariais, nariais 
labdarinis :r šelpčjais gali buti ir 

juridiniai asmęu^ 
12. Tikruosius ir amžinuosius na 

rius. lygiai ir narius labdVirius ir 
šelpėjus laikinai priima Draugijos 
Taryba dviem nariam rekomenduo- 
jant; galutinai juos priima artimiau- 
sias visuotinis susirinkimas. 

13. Nariai šelpėjai turi susirinki- 
muose patariamąjį balsą; visi kiti 
nariai turi po lygu sprendžiamąjį 
balsą. 

14. Garbės narius renka visuoti- 
niai susirinkimai Draugijos Tary- 
bai pasiūlius. 

15. Draugijos nariai gali išeiti iŠ 
Draugijos kiekvienu laiku, pareiškę 
apie tai raštu. 

16. Nariai, ištisus metus įrej s i mo- 

kėję nario mokesnio laikomi išsto- 
jusiais iš Draugijos. 

17. Nariai, kenkia Draugijos dar j 
imi, arba nustoję pilietinės garbes j 
ar teisių, visuotinio susirinkimo nu- 

tarimu gali buti išbraukiami iš Drait 
ęijos narių skaičiaus. 

III. 

D raugijos Valdyba. 
18. Vyriausias Draugijos iutvar- 

kymas yiJa visuotiniu susirinkimų 
dalykas, einamųjų reikalų tenkini- 
mas — Di augi jos Tarybos, priežiū- 
ra ir kontrolė — Revizijos Komisi- 
jos dalykas. 

I 
i<j. \ isuotiiiiai susirinkimai sau- 

'ami bene vieną kartą metuose 

Draugijos Tarybos, nuožiūra, Re- 

vizijos Komisijai pareikalavus ar- 

ba raštu reikalaujant ne mažiau 
kaip 1-10 visų narių skaičiaus. 

jo, Ne vėlfau kaip savaitę prieš 
viftuotiiij susirinkimą skelbiama apie 
ji visuotinių susirinkimų nurodytuo- 
se laikraščiuose arba siunčiami vi- 
siems nariams pakvietimai, nuro- 

dant svarbiausius dedamus dieno- 
i'"irken klausimus. 

21. Visuotinis susirinkimas laiko- 
ma s teisėtu, kai atvyksta jau ne ma- 

žiau kaip 1-5 visų narių turinčių 
sprendžiamąjį balsą (13 paragra- 
fas). Reikiamam narių skaičiui ne- 

atvykus, skiriamas kitai kuriai die- 
nai, ne anksčiau kaip po savaites 
ir ne vėliau kaip po dviejų savai- 
čių, antrUs visuotinis susirinkimas 
tąja pačia dienotv'arkc ir laikomas 
jis teisėtu, dalyvaujant bet kuriam 

narių skaičiui. 
22. Visuotinis susirinkimas išsi- 

renka ne iš Tarytos narių tarpo 
pirmininkę,' sekret, t ir jų padė- 
jėjus. 

23. Visuotiniai susirinkimai: a) 

priima ir išbraukia nai 'as, b) renka 
garbės narius, c) renka Draugijos 
Tarybą ir Revizijos Komisiją, d) 
svarsto ir tvirtiną Draugijos Tary- 
bos ir Revizijos Komisijos apy- 
skaitas, f) sprendžia klausimą apie 
Draugijos įstatų keitimą ir Drau- 
gijos uždarymą ir g) svarsto ir 
sprendžia visuž klausinius, kurie pa- 
įiea'a J draugijos darbą. 

24. Klausimai visuotiniuose susi- 
riiikimuL.se sprendžiami paprastu 
halsų dauguma ir tik garbės narius 

renkant, narius išbraukiant. Drau- 
gijos įstatus keliant arba ją užda- 
rant. reikia ne mažiau balsu dau- 

I gumos. 

25. Draugijos Taryba susideda i> 
9 narių, renkamu vieniems metams, 
ir trijų kandidatų. 

Pastebėjimas: Prireikus visuoti- 
niai susirinkimai gali padidinti Ta- 
rybos ir Revizijos Komisijos na- 

rių skaičij. 
26. Draugijos Taryba iš savo tar- 

po renkasi pirmininką, sekretorių, 
iždininką ir prireiktųjų padėjėjus. 

27. Draugijos Taryba: a) laikinai 
priima narius, b) vykdo visuotinių 
susirinkimų nutarimus, c) svarsto 

sąmalas ir teikia visuotiniams su- 

sirinkimams apyskaitas, d) Įgyja 
Draugijai, kilnojamo ir nekilnojamo' 
turto, c) prižiūri Draugijos turtą 
ir tinkamai jį suvartoja ir f j ten- 
kina visus einamuosius Draugijos 
reikale 

J 

Draugijos Tarybos susirinki- 
mai šaukiami bent kartą mėnesy pir- 
mininko nuožiūra, reikalaujant bent 
trims Tarybos nariams arba Revi-! 
zijos Komisijai pareikalavus. 

2'). Draugijos Tarybos posėdžiai 
laikomi teisėmis, kada juose daly 
vau ja ne mažiau kaip 6 Tarybos na- i 

riai. 

30. Tarybos posėdžiuose klausi- 

niai sprendžiami paprasta balsu 

dauguma. 
31. Draugijos Taryba yra Kaune, 

bet visuotiniam susirinkimui nuta- 

rus, gali buti perkelta kiton vieton. 
32. Revizijos Komisija susiderta 

ne magiau kaip iš trijų narių, Re- 
vizijos Komisijos nariai iš savo 

tarpo išsirenka pirmininku ir sekre* 
torių. 

33. Revizijos Komisija daro re- 

viziją ne rečiau kaip kartą kas trys 
mėnesėli 11* del revizijos radinių 
kas kartą surašo protokolą. 

IV. 
4 

Draugijos Ičsos. 

34. Draugijos lėšos susideda iš: 

a) narių mokesnių, b) narių labda- 
rių ir amžinųjų narių aukų, c) at- 

skirų asmenų, Valdžios ir visuome- 
nės jstaigų aukų ir pašalpų, d) įplau 
kų už paskaitas, spaudinius, koncer- 
tus ir t. t. 

35. Draugijos lėšos suvartoja- 
mos taip, kaip leidžia visuotinio su- 

sirinkimo patvirtintosios sąmatos. 
Pastebėjimas: Kapitalai, aukoti 

Draugijai tam tikrais, aiškiai pažy- 
mėtais tikslais, suvartoj'ami tik pa- 

gal aukotojų norą ir sąlygas. 
36. Visuotiniams susirinkimams 

nutarus gali buti sudaromi jvairųs 
kapitalai: a) nelieči'amasai kapit^* 
ias, b) mokyklų kapitalas, c) sti-, 
peridiju kapitalas ir kiti. 

v. 

Draugi jos likvidavimas. 

37. Draugiją uždarant šaukiamas] 
nurodyta paragrafuose 20 ir ji 
tvarka visuotinis likviduojamasai 

(susirinkimas. 
38. Draugijai užsidarant visas jos 

turtas visuotinio likviduojamojo su- 

sirinkimo nutarimu suvartojamas to 

kiems p '\slams, kokiems buvo 

įkurta Augstųjų Mokslų Draugija. 

Ghicagos žinios 
HRIDGEPORTAS. 

Pasakojimai L. L. Bonu Pardavi- 

nėtojų. 
(lai niekur nėra reikalinga tiek 

pasišventimo ir kantrybės, kaip dir- 
bant isuomenišką, tautos labui nau 

dingą darbą. Tam žmogus turi bū- 
ti atsidavęs su kimu ir dvasia, kad 
nuveikus ką gero dek-i savo vien* 
taučių. Kelias, kuriuomi prisieina 
tautos darbininkui klampoti, yra di- 
deliai sunkus, dygliuotas, reikalau- 
jąs ištvermės. Xes pakelėje randa- 
si daugybes susispietusių priešų, 110 

rinčių pakenkti visam tautos dar- 
bui. 

Paskutiniais laikais, L. L. P. L>0" 
nų pardavinėtojai dažnai susiduria 
^u visokiais keblumais. 1 »et taipgi 
jie praneša ir daugybę linksmų, prie 

laukiu nuotikių, kurie įvyksta at- j 
silankius pas gerus, užjaučiančius 
tėvynei sunus, dukteris, kuriuos ir 
už rašom Į garbės knygą kaipo išti- 
kimus ir dorus tėvynainius. Bet n 

Lietuvos išgamų, lenkų uodegėlių 
ar bolševikų agentėlių, kenkenčių j 
tam prakilniam darbui. Nėra tiek 
nuostabu iš tų, kurie groja Pade- 
re\vskio maršą, kur kvėpia lenkiški 
cigarai, bet tik iš" tų, kurie tapo ti- 

^ krais bolševikų agentais, nors jų 
gyslose teka lietuviškas kraujas, 
nors juos lietuvės motinos krūtinė 
ponėjo. Ir nustojęs tvirtos valios 
puola desperacijon ir ant nelaimės 
tampa kimo ir dvasios vergu ir ne- 

suprasdamas, yt beprotis ,eina prieš 
savo tėvynės laisvę, kurią jo kiti 
broliai savo krauju perka, ir tuomi 
nori užsitraukti neatleistiną dėme 
prieš savo motiną, brolius ir prieš 
visą tautą. Sugadinta jo valia jaučia 
nesmagumą, išmetinėjimą už jo pra 
sižengimus, todėl kad save kokiu 
nors budu nuraminti, kad turėti au 

trą panašų jam draugą su kuriuomi 
jis galėtų daugiau blogo atlikti, dau 
giau užkenkti, stengiasi visokiais 
budais kitus traukti paskui s'avęs 
ir kiek galint kandžioti pakeleivius, 
dirbančius tautos darbą. Gaila ir di- 
dei gaila tokių musų brolių, bet gal 
susipras pakol d'ar nėra velu. 

Kasdien užrašinėtojai praneša 
stoties viršininkams tų tranų pik- 
tžodžiavimus, kuriuos su atsargu- 
mu užrašome Į knyga, ir, anksčiau 
ar vėliau, priduosime ten kur bus 
reikalinga. 

Stoties Komitetas. 

Bridgeport. 

Visų Šventų Palaipinės .Drau- 
gystės šv. Jurgio parap., susirin- 
kimas atsibuvo 7 d. kovo š. m. 

Susirinkime taipo ipakeltas klau- 
simas kaslink* Lietuvos L. P. Bo- 
nu. Lietuvos kareivis A. Jasins- 
kas paaiškino Lietuvos 'buvį ir at 
si ša/u kė vardan Lietuvos i drau- 
gyste. labindamas ją pirkti L. 
T. Bonu. Nariai vienbalsiai su- 

tiko ir suli.ų" išgalės draugija nu- 

pirko Boną už $50.00. 
Taipgi pirmininkas A. Mazi- 

liauskas priminė kaslink Lietu- 
vos Šauliu, patardamas parink- 
ti aukų. Tuomi įvyko aukų rin- 
kimas ; surinkta $6.00. Butų pa- 
geidaujama, kad visos draugijos 

1 sektų šitą .pavyzdį. Taipgi virs- 
minėtos draugystės finansų raš- 
tininkas A. Jasinskas, kuris yra 
pasiaukavęs kovoti už tėvynes 
laisvę atsisveikino su javo drau- 
gyste velydamas gerų pasisekimų 
jos darbuose delei tėvynės ir drau 
gystės labo. 1 

l> •. ..i i- u *! \\ J y H i 
Lai gyvuoja Laisva Lietuva, 

lai gyvtloja jauna Lietuvos ka- 
riuomenė. Narys. 

Nuo Redakcijos: Pinigai $6.- 
oo priimti ir (pasiusti Lietuvos 
Šaulių Organizacijos skyriun. 
New Yorkan, Juno Žiliaus var- 

Income Tax 
Taksos nuo uži/arbio. 

Jas reikia tuo jaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia iš 
pildyti 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 uidarMo 
(income tax), kaip tik lai 
ku dabar ateina pageihon 
visiems lietuviams tų tak- 

, sų reikale. 
Biznieriai ir visi, kam tik 

reikia mokėti taksas, tuo- 

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

Lithuanian American 
Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Ghicago, UI. 

PIRMAS ŽENi.LAS 
MAŽĖJIMAS 1ŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 
smu j kaktą, mirgėjimas akiu, ip 
svaigimas ir nuvargimas akiu po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akiniu. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAG« 

Kampas 18-tos gatvis. 
3-čios lubos, virš Platt'o atliekos. Tėray 

kite j mano parašą! 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 ra!. ▼ J( 
Nedžlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dicr * 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
'ANT DTJRU. LENTIT, REMU IR STOGAMS POP1ERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubu iš vidaus, po $1.00 už galioną 
CARR BROS. WRECK1NG CO. 

8063—3005 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

GtTlzzttal. 
Silpnybės,, paeinančios nno persidirbimo^ pn ilsimo, sąnariu ir raumenu 

sustingimo, 3kausmu strčnčso, yra greitai praflafinhinos, vartojant 

PAIM-SXFEJŪLERI 
"Driirigą Itellcilo" 

Šeimynos, kurios kartu dažinojo Jo veikiančiu .iiog!.1, daugiaus be jo neapsieina. Yra tik vienas l\iin-Kxpclleris ir del jusu apsaugojimo, jij yru paženklinto* musu vaizbažonkliu 

1ST O •' 

Jeigu ant. pokelio nčra valiba/.eįiklio ikaro, t.v. J.ri ?tCrn tikras ir jn3 toki<> 
neimkite. Visose aptiekoso po :{."»<•. ir 70<.' Taipgi gulima gauti pas 'Sdirbčjus : 

F. AD. RICtiTER & CO., 3:0-3J0 Broadur.y, Ncw York 

PIRK PIRK PIRKj 
LIETUVOS LAISVES BONĄ j 

Jeigu tiktai norite, kad butų 

I I T T II \f A Laisva Nepriklausoma 
L 1 L I U V A Demokratiška Respublika 

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 ?TREET NEW YORK CITY | 
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BRIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. Ucnus galima užsi- 
rašyti siose vietose: 

Liberty Land Co.t 3301 So, 
Halsted St. 

M. Kiras ofise, 3331 So. ITals- 
tod St. 

Universal State P.ank, 325 2 

So. Halsted St. 
F. M. Šatkauskas, Dolekšin 

krautuvėj, 3423 So- Halsted St. 
J. A. Martinkus 3324 So. Hal- 

sted St. 
Peržinskio vyriškų drapaną 

krautuvėj. 
"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

\ 

ministracija, 3253 So. Morgan 
Kurie nera dar pilnai n/simokč- 

ję L- I.. Paskolos llonu, tui malo- 
nėkite užsimokėti Universal State 
Bank. Ten oriimami likusieji užsi- 
mokėjimai. 

TOWN OF LAKE BENDRA 
LIETUVIŲ L P. STOTIS 

•L. I,. P. Bonus galima užsi- 
rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir Unijos ofise par J. I'. Par- 
kauskas ir T. Kuzinąs, 45.30 S. 
Marsh field A ve. 

IM. J. Yiskontas, 4612 S. 
"VVood St. 

A. J. Kareiva, 1805 \V. 46 St. 
J. J-. Elias, 4600 S. VVood St. 
J. Balnis, 4536 S. Paulina St. 
J. Litukas, 4524 S. VVood St. 
J. 1'. C iliainku^, 4400 S. ►fer- 

mi tage A ve 

P Pievarunas, 4620 S./ Marsh- 
fjeld Ave. 

Pilnai neužsimokėję už I.. Po- 
nu: galite u/baigti mokėti augš- 
ėiaus paminėtose vietose. 

M i? n OCKH3 QQQQ- 

i IIRIDGEPORTO. 

/.. Laistės Paskolos Stoties Bonu 

L. L. Paskolos komitetas bėgy- 
į jc keturių savaičių gana puikiai 
pasidarbavo. Bonu iki ši'ani laikui 
yra pasiųsta virš 20.000 dol. cen- 

tram ir kita tiek užrašyta, kurie nė- 
r;" priduoti stoties iždininkui. Taigi 

I I šios kolonijos komitetas tikisi dar 
geresniu pasekmių, kita tiek d'air 
gi a u bonų išparduoti. N'ors musų 
pardavinėtojai yra užtektinai pri- 
vargę ir visokių nemalonumų paty- 
rę nu > lenkiškų pastumdėlių, bet 

•yra pasirjžę iš paskutinųjų veikti, 
akd kntodaugiausiai prigtlbėti tėv.y- 

; nei Lietuvai. 
i Todėl T.. L. Paskolos komitetas 
nutarė savo pardavėjams kuo nors 

atsilyginti už jų vargus ir triūsą. 
Pasirūpino duoti po dovaną tiems, 
kurie daugiausiai atsižymės parda- 
vinėjime. Y ra keturios dovanos. < «e~ 

riausia dovana bus duodama labiau 
siai pasidarbavusiam, daugiausiai 
pardavusiam boną, o kitiems vel 
Ims du ta sulig j u pasidarbavimo. 
I '/tat nei vienas iš pardavėjų nenu- 

leisdami rankų tverkitSs su didžiau- 
sia energija prie to darbo, o lai- 
miki-; L.is jusų. Bridgeporto koloni- 
jos pardavinėtojų vardai ir pavar 

i dės: 

J. Martinkus, St. Valančius, S. 
Zolpis. Stela Jovaisaitė, J. \\ ivas, 
D. Digris, I/. Pupauskas, M. ZjA- 
pienė, F. Bakutis, U. M. Butkus, 
T. Janulis, St, Mason, J. Dagilis, 
Ona Kiras, J. Sideravičius, F. J. 
Bastis, St. Kunavicia, Al. Kveda- 
ras, Kd.. Šatkauskienė, A. J. Mali- 
nauskas. M. K. Silis, A. Vilkis, F. 
\f. Šatkauskas, J. Ceikauskas, J. 
daubas. J. Laukaitis, Veronika Ja- 
bl-onskfenė, [■/.. (iabšis. M. Taniu* 
liūnas. 

V r K1SMJ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas garantuotas 
Vyrų Ir vaikinų 3iuatl Ir overkotai, padaryti aut orderio, bet neatimti laiku, vėliausių fcta'.lų ir konaervatyviskų modelių $20.00 Iki 445.00. Vyrų lr Jaunų vaikinų j»i;jtai Ir overkotai nuo $15.00 Iki $28.50. Vyriškos kelinėa $3.00 ir aug&Slau, Vaikų siutai nuo $5.00 ir aiigščian Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštoa kainos dar neatėjo. Męs turime daug Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augfiClnu FuJl dress, toiedo, frakai ir t.p. nuo S10.0O ir augšClau. Krautuvė atdara kaa vakarį iiti 9. Nedėliomis ifcl 6 vai. po pietų. Subatomla iki 10 valandai vakaro.fnstelgta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

// 

v> mm& 
BUREAULji 

Šiuomį pranešame, kad lietuvių korporacija, 
Baltic Consultation Bureau, nuo Panedėlio, Kovo- 
March 1 dienos, š. m. Perkėle savo ofisus į pastovią 
vietą: 35 So. Dearborn Street, (kampas Dearborn ir 
Monroe) kambarys 206 (bankinis floras) kur kaip 
ir pirmiau atlieka sekančius reikalus: 

Siunčia Lietuvon prekes ir -žmonių sutaisytus 
siuntinius su drabužiais. 

Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos 
kursą, greitai ir saugiai; 

Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parū- 
pina laivakortes, j asportus ir tt. 

Veda turto ir žemea reiaklus; 
Konsultacija dykai. 
Ofisas atdari nuo 9 vai. ryti iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet. 

Baltic Consultation 

Bureau 
35 S. Dearborn Street 

ROOM 206, CHICAGO, ILL. 

(Išsikepkite adresą, gal bus reikalingas). 

Sekančiame numani bus garsi- 
nama dalyvautoji! konteste lenkty- 
nes ir tik tie ims dalivumą konteste, 
kurie yra užrašę Honu virs fukstan 
cio dolariu. Tadgi pasirūpinkite vi- 

% 
... si pardavinėtojai patekti ant lenk- 

tyniavimą, kontesto, lentukės. 
Stoties Komitetus. 

| M AK K \VIIJTR SO. KNYGY- 
NAS. 

I Atvvkus i Mark \Yliite Sfluare 

[knygyną, aš patyriau, kad lietuviai 

j nesupranta svarbumo ir naudingu- 
mo lankytis knygyną n gauti knygų 
ir jas pasiskaityti. Minėtas knygy- 
nas randasi mušu kolonijoj; paran- 
kesnė vieta butu sunku surasti, liet 
nežiūrint ant to, lietuviai neturi 

palankumo prie to knygyno, kuriuo 
mi jie gali naudotis taip pat, gaip ir 
kitos tautos. Nemažai iš to galė- 
tu pasinaudoti — susipažinti su gar 
siais rašytojais, ingyti platesnę pa* 
s'iuležvalgą, teikti savo protui dva- 
sios maistą, ji tobulinti. Tik reikia 

gauti knygyno kortą, pradėti imti 

knygas ir jas noriai skaityti. 
Skaitymas geru knygų, žmogui 

daug ko suteikia — gyve- 
nimas tuomet buva daug linksme- 
snis, jis eina tais takais, kuriais 
kilta i'af/tojo — autoriaus ^dvasia 
vien tik galėjo pergyventi. 

.Naujai atvykę lietuviai j Knygy- 
ną, atsikreipkite prie manęs, o aš iš 
>avo pusės pasistengsiu paaiškinti 
knygyno teises ir nurodyti knygas. 

! Kiekvienas lietuvis privalo naudo- 

kis ta proga, nes tik per skaitymą 
pakilsime dvasiškai ir protiškai. 
Tik skaitydami knygas, mes eisime 
progreso—pirmyneigos keliu, kuris 
žmogaus gyvenime, lošia svarbiau- 
sią rolę. 

Pavyzdin yi"a Lincoln'as, Shakes- 
pearas, Petras Didysis ir eilės kitu, 
kurie nebuvo mokyti, bet vien per 
skaitymą pasiekė aug.štas vietas. 
Mes lyginai galime tapti prakilniais 
ir mokytais žmonėmis, nežiūrint ko- 
kio amžiaus esame, koki darbą dir- 
bame, arba-kokį laipsnį mokslo tu- 

rime pasiekę. Kad atsiekti to visko, 
pradėkime kovą prieš tamsumą ir 

įsenus burtus, kurie yra vaisiais tin- 
ginumo, o taip darydami; pakelsi- 
me dvasią savo tautos. 

M. PttruliutėJ 

BRIGHTON PARK. 

Daugumas stebisi kaip toji 
maža ir nauja Brighton Parko 
kolonija galėjo sumušti didelę 
ir seną To\vn of Lake ir kitas 
senesnes ir didesnes kolonijas, 
štai kame yra visa paslaptis. Pas 
m it s Ilrighton Parke nėra jokių 
vaidų tarp veikėjų; čia neišgirsi 
veikėjus besipravardžiuojant par- 
Įtijųir tikybų vardais; čia yra 
tiktai viena P.onų pardavinėjimo 
stotis; čia girdėtis vientik du var- 

du tarp lietuvių, t. y. tėvynai- 
niai, kurie perka ir parduoda L. 
L. Bonus ir veikėjai prie kito- 
kiu tautos la'bui įstaigų ir išga- 
mos. kurie netik nc iperka L. L. 
Romi, bet dar nori tam šventam 
darbui kenkti. Pastarųjų čia ne- 

daug. nes kas norėtų nešioti iš- 
gamos vardą. Šiandien jau pa- 
davę vienas kitam ranką dirba iš- 
vien. Tad ir nestebėtina, jei s»n- 

mušė kitas didesnes kolonijas 
•pirkdami L. L. Bonų už $22,- 
000.00. Dar tas nėra užbaiga, 
dar galime sakyti Rrighton Par- 
kas lik pradėjo išsijudinti, dar 
tik vienas prakalbas teturėjome. 
(Tūkstančiai suplaukia kasdieną ir 
vra siunčiami centran. Iždinin- 
kas iv kasos globėjai nespėja pri- 
[imti pinigii, reikalauja pagelbos. 
Valio Brightonpankiečiai! Gal 
sumušime ir didžiausią ir seniau- 
sią Chicagos lietuviu koloniją, t. 

• y. "I'riclgeportą". D tai 'butų 
Į mums garbė ir tėvynei nauda. 
Dabar yra rašoma Amerikos lie- 
tinių "istorija", tai yra kiek- 

Iviena kolonija bus aprašoma ką 
nuveikė per karę del labo Lie- 
tuvos. Aš jau esu užkviestas pa 
duoti surašą visų Brigbton Parko 
pirkėjų T,. L. Ronų ir už kiek 

įkas pirko. 
Kaip tik pasibaigs pardavinė- 

jimai Bonų, tai tuoj bus surašy- 
ta visų vardai ir kiek kas pirko, 
o kurie ;bus įpirke už du šimtus 

|arba daugiau, tai tų bus ir pa- 
veikslai intraukti istorijon; dram- 

ge su paveikslais pardavinėtoju 
bus pažymėla už k i t'- k jie parda- 
'vė. liūs ir kiti tautos tai 'j vei- 

jkojai sužymėti, kurie mušu ko- 
lonijoje pasidarbavo del tautos 
labo veikdami prie Tautos arba 
N'eprigulmy'bs Fondų, Raudonojo 
Kryžiaus rėmėju ar kitų gerų or- 

ganizacijų. 
Subruskime. kad nepasiliktume 

užpakalyje, bet kaip visados, 
taip ir dabar ipasirodykime ]>ir- 
moje vietoje, kad ir Amerikos 
Lietuvių Istorijoje, nors ne pir- 
moje vietoje, bet ir ne pasku- 
tinėje. Katrie pirkote už S200.- 
:x) lJonij ir norėtumėte savo var- 

dą ir priveiksią patalpinti Ame- 
rikos Lietuvių Istorijoje, tai p t* i 
duokite L. L. Bonų A miteto 
Raštininkui savo paveik?-'.., var- 

dą, antrašą ir paliudijimą nuo 

iždininko, arba Monų pardavėjo, 
kad jus tikrai pirkote už S200.- 
00 arba .daugiau. Taipgi ir kiti 
tautos veikėjai galite tą pati pa- 
daryti. o mes pasistengsime juos 
patalpinti Amerikos Lietuvių Is- 

torijoje, l>rigliton l'arko skyrių* 
je. 

L. L. Bonų Komiteto i'- L. T<. 
Kryžiaus rast. 

J. K. Enčeris, 
4403 So. Morgan St. 

CICERO, ILL. 

Daug kas kalba, jog tas mu- 

sų kampukas, Cicero, verdantis, 
išduodantis ivairių atsitikimų. 
Kas ir yra šventa tiesa. Jiegu 
hutu laiko, tai galėtum rašyti 
kasdien: gi tas neiaikas paslepia 
daug. dfuug žinių, žinelių. , 

Štai vėliausis nuotikis: 
Dideliame nuliūdime liko Yin- 

cukas su dukrele, nes jų mamy- 
tė sutarus su ibnrdingjerium 
Juozuku, susiėmus reikalingus 
daiktus, nepasakius nei good 
bye, dingo ne/in'ia kur — pabė- 

Duktė verkia mamos, o vyras 
gailisi pačios ir mansto ar čia 

jieškoti ar ne. Bet gal sugris, 
tai]) kai]) ir kitos kart padaro. Oi 
tos moterytės. moterytės. Bet 
ka 1 č i amsi bu rdi ngieri a i. 

Korespondentas. 
* * 

Kasžin kaip čia einasi sti par- 
davimu Lietuvos Bonų; nieko 
nematyti nei komisijos nei sto- 

čių čia nėra, o 'gal sekretorius 
negramotnas, — ale kastau, čia 
vis gramotni. Teisingas. 

L. Gelb. Dr-jos susirinkimas. 
Gerbiamieji ir gerbiamosios, 

\\ariai, Narės ir rėmėjai, Lietu- 
vai Gelbėti Draugijos 2-ro sky- 
riaus : 

Susirinkimas Įvyks ketvirtadie- 
ni. n dieną kovo. 7:30 vai. va- 

kare. M. Meldažio svet.. 2242-4-Į 
\Y. 23-rd PI. Malonėkite visi atsi- 

lankyti ant susirinkimo paskirtu 
laiku; nes mes turim daug svar- 

bių reikalų del pnsvarstymo link 
skyriaus naudos. Malonėkite at- 

siveši naujų narių del prisirašy- 
mo prie šio vietinio skyriaus Lie 
tu vai Gelbėti Draugijos. 

Valdyba. 

PATAISYMAS KLAIDOS. 
Kovo 8 d., Xo 57. žinutėje iš 

Roseland jsibriovė klaida. Pa- 

sakyta, kad Roselando lietuvių 
kolonija surinko $1050.00. gi iš- 

tikrųjų turėjo huti to tūkstančių 
5 šimtai dolarių ($10.500.00). 

PRANEŠIMAS. 
Apturėjome liudijimus muo Nc- 

prig. Fondo., Kurie aukavote 
$5. ar daugaiu per "Laisvės Sa- 

vaitę". meldžiu kreiptis prie sa- 

vo kolonijos veikėjui, kuriems 
bus priduoti liudijimai per Clii- 
cagos Lietuvių Tarybą. 

J. P. Evaldas. 

Amalgamated Meat Cutters & 
Butchers Wc>rkmen of North 
America Local 257 laikys savai- 
tinį susirinkimą serdoj, kovo ro 

d., 7:30 v. vakare, AVodmen 
svet, 3? ir Lime St. Visi nariai, 
narės ir visi kas dirbate skerdyk- 
lose esate kviečiami atsilankyti. 
Mėnesinies duokles galite užmo- 
kėti kas vakarą nuo 5:00 iki ~:co 

3249 S. Halsted St. A. Petraitis 
ir Ko. reatl estate. Valdyba. 

f@f* # #. ^ 4 

DABA K GAVĖNIOS IJUKAS. UžSr- 
SAKYKIT TYRO M E DAT S $1 KO V1E- 
DHUKAS — 5 SVARAI. PRISTATY- 
SIU 1N NAMl.'S. ADRESUOKITE W. 
STRYGAS. 3(122 \V. 4Uth ST. CIIK'A- 
GO. 1LL. ANT 2'n.i l.UBU. 

Reikalinga mergina ofiso darbui. 
Trumpos valandos ir proga lavin- 
tis. Kreipkitės prie: 

J'.ALTIC COXSULTATIOX 
ttUREAU 

35 S. Dearborn St.. Room 206. 
Telefonas Majestic K347. 

REIKIA LEIJERIU 

vyru, darbas viduje, stogų depar- 
tamente, dienomis ir naktimis. Taip 
gi trokeriu. Darbas pastovas, de- 
ra mokestis. Atsišaukite, gaavas 
dirbti. 

THE TJARRETT CO. 
2900 S. Sacramento Ave. Chicago. 

INCOR-E TAXAI turi buti 
užmokėti iki 15 kovo. 
Pasivėlinusiems — bausmė. 
Męs išpildome blankas dy- 
kai. 

BALTIC 
CONSULTATION 

BUREAU. 
35 S. Dearborn St., 

Room 206 
Telefonas Majestic 8347. 

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

tų mūrinis namas ir du tušti lotai 
greta. — 5 ir f> kambariai, keturi 
blokai nuo lenkų bažnyčios ir mo- 

kyklos. — dabar randavo j amas už 
$40.00. (i. CI^F.MENTS, 5<V>5 S. 
Peoria St.. Cbicago, Iii. 

SPECIALIŠKAS BARGENAS. 
5 akeriai geros juodžemės, 45 

minutos ima nuvažiaioti Cbicago 
P»urlington Gelžkeliu. Šitas yra 
puikus sklypelis žemės, del augi- 
nimo vištų, ančių, žasų ir dar- 
žovių. Kaina tiktai $[.500. Ant 
išmokėjimo. $200. pinigais, balau 
sas $15.00 j mėnesį, šitas yra tik 
ras barge as. Jis užsimoka jumis 
pasiskubinti ir nupirkti šitą žemę. 
Rašyk, Telefonuok arba atsišauk 
pas Frank J. Dean, 1404 XV. iStb 
St. Cbicago, 111. Tel. Canal 6296. 

40 AKERIU BARGENAS. 
KAINA $150. UŽ AKERI. 

40 akerių geros žemės prie 
pat svarbaus kelio, tik Į piet-va- 
karus nuo Cbicagos, arti Palos 
Parko. Šita žeme yra gera del 
auginimo 'paukščių ir visokių dar 
žovių ir yra verta $31x1. už ake- 
rj. Šitas yra tikras bargenas. Par 
duodame ant labai lengvų išmo- 

kesčių. 
M. J. Edutis. 

1404 \Y. i8th St. Cbicago. 111. 
Tel Canal 6296. 

FARMOS 
Lietuvių Bendrovė Aplin- 

kinybe, kur randasi jau gau- 
gelis per metus gyvenančių 
Lietuvių, farmerių. ir dar 
tūkstantini is pasitikėjimui 
dasidėda, ir perka žemts, 
kad kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tinė Lietuvių Kolonija Ame- 
rikoj ir tinkama Lietuvių 
biznieriams norintiems biz- 
nį pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusdami sa- 

vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siųsime Littuvių kalboj kny- 
gute su pilnu išaiškininmu 
sistematiskų planų dirbimą 
farmų. 
SANBORN & KOMPANY, 

O w ners, 
Dept. L. Eagle River, Wis. 
or 908 Peoples Gas Bldg., 

Csicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda 1 akerls žemės — namas 
4 kambariu barne, dvi karve, dvi 
telyčias, 1 arklys, — vežimas su viso- 
kiais jtaisymais ir t. t. randasi — 

Lyons, 111.. 45th & Center St„ už 
$3,200. Parsiduoda i.š priežasties ne- 

sveikatos, 

Justin Mackevich, 
2342 So. Leavitt St.. Cbicago, 111. 
Tel. Canal 1678. 

UeikT'inga dviejų vyrų prie laniru 

plovimo — patyri"1'-* nereikalingas, 
CIIICACO Tl I l/K & TRl'STC() 

(>*.) \\. \\'.'i<liington Street. 

Klauskite Janiu-riaus. 

j Dr. M. Herzman | 
IŠ RUSIJOS 

(Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo! I patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris, j [Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, inu-1 ! terų ir vaikų, patai naujausias metodas \ 
I X-l<ay ir kitokius elektros jrietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
j Valandos: nuo 10—12 pietų ir G—8 vakarei 

Telefonas Canal 3110 

ĮGyv.: 3112 SO. HALSTED C1REET 
Valandos: 8—9 jyto tiktai j 

DR. VOITUSH, O. D 
Lietuvis 

Akiu 
Specialistas 
Palengvjs akių {tempimų. kas yra pria 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių if 
užaugusus karščių akių krtlvos akis 
katarokto, nemiegė trumparegystė, to 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintia mažiausias klaidos. Specialu 
atyda atkreiDamo j mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro Storo 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 9660 

DR. JOHN N. THORPI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1687 W. 51-ma ir kamp.Marshflel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Te';\?fonas Prospoct 1157 

Phone Canal 257 
DR, C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakar 
1739 S. HALSTED ST CH1CAG" 

Phono Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

UK. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16l 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3' 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieni 
Kamai: 2914 W. 43 St. McKisley 26; 

V. 'V. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALT,E ST., ROOM 324 
Tolephone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET 
Telephone Yards 4681 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
U£SISENEJITSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Lithuaiiian--Anicrican Information 
Rurcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor 
tai, Le&ališki Dokumentai, Foreigt 

Exchange, Rcal Eastate. Parduodant 
lalvokartes. 
3114 So. Hnlsted St.. Chlcago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 
I 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai ir jiibi- 
lieriški daigtai. 

.Columbia gramą 
fonų ir naujų lie 
tuviškų rekordų. 

4537 S. ASHLAND A VE. CHICAGO. I 
Tel. Boulevard 491. j 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuv'ikos ka!- 
bij, aritmetikos, knygvedystžs, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 
Valst. istorijos, abeltios istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilioiustis, 
dailiarajystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po pictg. Vak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

John Kuchiaskas 
LAWYER 

LIETUVIS advokatas 
20 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Tfflej)hono- Central P»CS4 

Valandos: 9 ryto iki 3 vakaro, 
Subatomis: 0 iki 1 po r»!etų 
vedu visokias bylas 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arbn parduodant Nam:j, Lota ar- 
ba Earmg, ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. e 
\\'est Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor: Lea* Ift. • Tel. Canal 2552 

INFLBENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAJJSMAS. 
kuogeriausia ir \ruopasek- 
min^iausia gyclvmui pagelba 

ANOLA 
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. slogų, galvos 
skausmo, tuoj reik jdėti biškj 
ANOLOS j nosj, patrinti kaktą., 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinei, pečiuo- 
se. šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dalj kuno su ANOLA 
1-1G adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų. 

A. PETRATIS 5. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE--INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigua Parduodi LaivoKortaa 

NOTARIJL'ŠAS r 

3249 So. Halited Street, Chicigo. Illinois 
Telephone Boulevard 611 

101. Y artis 3054. AKUSERK^ 

Wl Mrs. A. u.wnvt —^Kffi 

Michniewich 
Raigusi Akušerijos ko 
legij); ilgui praktika- 
vusi Peunsilvauijos 
hospitalė*#, Pasekmin 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda ruda 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antru lubų) 
CHIC Aliu, ILL,. 

s'uo 6 Jki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampus S. Leavitt St. 
Telefonas Caaal 6222 

Vai: 1 il»i 5 ir 7 iki 9 val.'valt. 
}y veninio vieta: 3114 W. 42nd St 

Telefonas McKin.ey 498tf 
balandos iki 10 ryto. 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

ralandos: 9:30 Iki 12; 1 Iki 8 vak. 
201 \V. 22ra IR S. LEAVITT STB. 

CHICAGO. ILL. 

elephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA8 

\ al a n d o.i: nuo 9 ryto ik! 9 vikare 
Nedėldienic'.j pagal sutarimą 

4712 SO. AsHLAND AVENUE 
•rti *7-to» gatvii 

.cicpmone Karas 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
iyd<> visokias ligas moterų, \aikg ir vyrtj 

Specialiai gydo limpančia*, .-mu ir 
paslaptingas vyi ų ligas 

1259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

rei. ivienose Fa: k L'SHT. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broadway, kampas Maiu St„ 
Melrose Park, 111. 

Kalba LletiiYiškai Ir RuslSkal. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

