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Armėnija nepriklausoma be 
mandato. 

ITALIJOS MIESTAI MĖ- 
GINS SOVIETINĖS 

KONSTITUCIJOS. 

Milanas, bal. 22 d. — Susirin- 
kusi čia socialistų šalies taryba 
nusprendė- išmėginti sovietinę 
konstitucija visuose dideliuose 

4talijos miestuose, kur datbinin- 
*"■ kai yra gerai susiorganizavę. L'ž 

įnešimą balsavo 94,000 prieš 21, 
000. Sumanymą Įsteigti sovietus 
visoje Italijoje atmetė 88,000 bal- 
sais prieš 5,000. 

ARMĖNIJA NEPRIKLAU- 

SOMA BE MANDATO. 

San Remo, Italija, bal. 22 d. 

(Pavėluota). — Vadai talkinin- 
ku aukščiausios tarybos konfe- 

rencijoje matėsi su rusu sovieti- 
nės valdžios atstovu. 

Kaip matyt, Armėnija gaus j 
nepriklausomybę be mandato,! " 1 

nors dar kart;' bus kreiptasi j 
prez. \Yilsona, kad jis priimtų 
mandatą dėlto, kad ačiū jam su- 

sitvėrė tautų taryba. 
Turkai 'be abejo pasiliks Kon- 

stantihopolyj, o francuzai Svri-Į 
joje ir Kilikijoj. 

Crekų okupavimas Smirnos 
bus sumažintas, būtent jis bus 

apribotas šiaurrytine miesto da- 

limi, o grekų kareiviai iš Mean-j 
dero klonio bus atšaukti. Forma-Į 
lis soverėnitetas ant Smirnos bus 

paliktas Turkijai, bet grekų oku- 
pavimas nuo to nesumažės, ka- 

dangi grekai turi ten 100,000 
karei\ ių. 

Adriatinio k'ausimo dabar ne- 

galima bus išrišti ir gal nei ne- 

bus pradėta apie jj kalbėti. 

KAREIVIAI BUTTĖJE. 

Bi.tte, Mont., bal. 23 d. — 

Pribuvus kareiviams iš Fort Ge- 
orge \Vright ir Camp Levvis 

Buttėjc yra ramu. Streikininkai 

reikalauja didesnės mokestes, 
0 valandų dienos ir paiiuosavimo 
politiniu kaliniu. 

Keliu dideliu kasysiu savinin- 
kai paskelbė, kad jie atidaro ka- 

s; klas. 

Lapelis kalnakasiu organiza- 
cijos įpraneša, k'*d streikas eina 
toliau. 

".Ceik Į kasyklas per savo drau 

gų kraują," prasergima jame. 
Pagal įsakymą iš Washingto-' 

110 pačtos perpetinis Phil C. 
Goodvvin nereiškė, kad jis ne- 

priimsiąs laikraščio "Butte Dai- 
lv Bulletin" persiuntimui Kana- 
don. 

ADMIROLAS BRITTAIN 

NUSIŽUDĖ. 

Washington, bal. 23 d. — 

Adm. H. B. VVilsono stabo per- 
dėtinis, kontradmirolas Carlo B. 
Brittain, komanduojantis Atlan- 
tiko laivynu vakar nv.sisovė, bū- 
damas su laivynu K u Sos vande- 

nyse. 
Adm. Vy'ilson pranešdamas lai- 

vyno skyriui apie adm. P.rittaino 

mirtj nepadavė jo nusižudymo 
priežasties. 

SARGAS NUŠOVĖ 
SARGĄ. 

Futte, Mont., bal. 22 d. — 

Sargas lluih B. Haran, prieša- 
įkvje I > a i 1 v Bullctino," šiandien 
tapo nušautas kito sargo Pabsto, 
kuris būdamas areštuotas sakosi 
nušovęs ji netyčia. 

Šiandien tpaskelbta, kad Ana- 
condos Vario kasyklų kompani- 
jos kasyklos liuttes aipskrityj 
pradės dirbti rytoj, išstovėję nuo 

panedėlio. dafbininkams sustrei- 
kavus. 

Streikininkai šiandien susirin- 
ko I. \Y. \Y. svetainėje, bet dau- 
gia s demonstracijų nedarė ir 
nebandė j ikietuoti kasyklų. 

GABENA SINN FEINE- 
RIUS IŠ AIRIJOS. 

Belfast, bal. 23 d. — Išveži- 
mas penkiolikos Sinti Feinij ka- 
liniu iš Belfasto ir daugybės iš 

Qiiieenstowno trim i naikintojais 
sukėlė manymą, kad valdžios 
rengiasi iškelti visus sinn feinus 
kalinius iš Airijos. 

Klausia apie Nagrinėjimą 
Užmušimo. 

Londonas, bal. 23 d. — Atsto- 
vu bute buvo pakeltas klausimas, 
ar žmonės kaltinamieji užmušys- { 
te Corko posėdininkų teismo nai1- 

sprendime, beištiriant Corko ma- 

joro MacCurtaino kuną, bus 
traukiami teisnlhn. Į tą Denis 
Henry atsakė, kad jis laukiąs 
pranešimo apie paliudijimus in- 
teikus lyrinėtojui, pirma negu 
jis tars k? 

Corko teismo posėdminktj nu- 

sprendime bal. r7 d. kaltė už 
užmušimą majoro MacCurtaino! 
metama ant premjero Lloyd Ge-| 
orge'o, Airijos vicekaralius lor-' 
do Frencho, buvusio vyrianisioj 
Airijos sekretoriaus Iano Mac- 
Pbersono; veikiančiojo inspekto- 
riaus gen. Smitho ir kitų virši- 
ninku. 

S. V. SIUNČIA LAIVUS 
MEKSIKON. 

Washington, bal. 23 d. Šian- 
dien pasiusta trvs kareiviai Į 
Meksikos vandenis. 

Kilus pavoiingai padėčiai del 

plataus sukii.mo prieš Carranzos 
valdžią, Amerikos laivai pasiųs- 
ta j Meksikos uostus apgynimui 
amerikiečių ir kitų svetimšalių 
gyvasčių ir nuosavybių. 

Laivyno skyrius vai. skyriaus 
įprisaku pasiuntė iš San Diego nai 
kintmją MoCaauley ir skraiduoli 
Salem Į meksikinius Pacifiko uos 

tus Topolobampo ir Mazatlan. 

ISPANIJOS GELŽKELIU 
STREIKAS KENKIA POR- 

TUGALŲ VAIZilAT. 

Salamanca, Ispanija, bal. 22 d. 

Į— Gclžkelių tarnautojai tarp ši- 
tos vietos ir Portugalijos sienos 

! streikuoja toliau, nežiūrint go- 
Į vernoro pastangų sutaikyti strei- 
|ką. Ispanų ir portugahj vaizba 
' turi didelių nepatogumų ir pa- 
ifižieriai gali keliauti tik su dide- 
|le sunkenybe. 

KETURI ROMANOVAI 
PALAIDOTI PEKINE. 

Dideliu Slaptumu Pervežta Kū- 
nai iš Charbino Į Chinu Sostinę. 

Pekin, bal. 17 d. — Septyni 
■kūnai, kuriu keturi esą rusu ca- 

ro šeimynos nariu vakar atėjo iš 

[Charbino l'ekinan ir tapo palai- 
doti rusu kapinėse už mie'to sie- 

nų. Visa ta ceremonija atlikta 
su kuodižiaiusia slaptybe. Kūnai 

j(-ą did/iojo kunigaikščio Sergi- 
jaus Michailovičio, kunigaikščio 
Ivano, kun. Igoro kun. Ivano 

jbrolio ir didžiosios kun. Elžbie- 
tos, carienes sesers ir trijų tar- 

nu, kurie itauge su karo šeimy- 
nos nariais buvę užmušti ir įmes- 
li anglių kasyklon arti Permės. 

šituos kimus suradusi pernai 
vasarą adm. Kolčako paskirtoji 
komisija. 

FORMALIO RUSU PRI- 
PAŽINIMO NEPRAŠIS 
PAS TALKININKUS. 

Wasliington, bal. 23 d. — Ita- 

lijon ambasada šiandien išleista- 
me pranešime sako, ka;! klausi- 
mas apie tormalj pripažinimą ru- 

sų sovietinės valdžios nebus pa- 
duotas konferencijai Sau Rento- 

je. 
"Signoro Ni'i noru yra, — sa- 

koma pranešime — kuogre iriau- 
siai atsteijs;ti komercinius santi- 
kius su Rusija, o kas atsieina 
politinio pripažinimo, tai jo noru 

yra veikti, jei galima, pilniausioj 
sutartyj siu talkininkų valdžio- 
mis. Signor Kitti nori sekti tai- 
kos poHtika, panaudojant Vokie- 
tijos ir Rusijon turtus, be kuriu 

Europa negali turėti tikros tai- 
kos ir visas pasaulis negali pa- 
silikti ekonominėje lygsvaroje. 

NAUJA GELŽKELININKU! 
UNIJA. 

Tikisi Sulaukti 75,000 Narių. 
S. V. ir Kanadoje. 

Washington, bal. 23 d. — čio- 
nykščiai atstovai Chicagos, New 
Yorko, ClevelanUo, St. Louiso 
ir kitų miestų streikuojančių bė- 
giasukių pradėjo tverti naują 
tautinę gelžkelininkų organiza- 
ciją. R. J. ]\ritchell i.š Chicagos 
pranešdamas apie šitą judėjimą 
pasakė, kad Ibus stengiamasi su- 

traukti darbininkai visų gelžke- 
linių amatų Suv. Valstijose ir 
Kanadoje. 
Mitchell užreiškė, kad galuti- 

nės organizacijos negalima bus 
sutverti, kol minėtas pienas ne- 

bus perduotas toms organizaci- 
joms, kurias jie atstovauja da- 
bar \Yasliingtone. Jis mano, kad 
nuo pat pradžių rasis apie 75, 
000 narių ir tąsyk bus daroma 
kontraktai su gelžkeliais. 

GELŽKELIU VEDĖJAI 
ATMETA STREIKININ- 

KŲ PRAŠYMĄ. 

New York, foal. 23 d. — Gelž- 
kelių vedėjai šiandien grieštai 
atmetė N e\v Yorko apskričio 
streikininkų prašymą priimti 
juos atgal tarybon pilnomis vy- 
resnyfbės teisėmis ir streiką su- 

taikyti delei visuomenės labo. 

SUSTATĖ APKALTINI- 
MĄ PRIEŠ DIDŽIUO- 
SIUS PAKUOTOJUS. 

New York, bal. 23 d. — Fede- 
ralis didysis posddin'nkų teis- 
mas Brooklyne šiandien sustatė 

apkaltinimą ])rieš Chicagos Ar- 
mouro ir komp.. S\viftn ir komp. 
ir \Yilsono ir komp. firmas bei 
j 11 čionykščius atstovus; jie yra 
kaltinami pelninkavimu su mėsa. 

Važiuojantiems Lietuvon. 

Laugelis lietuvių keliauja Lie- 
tuvon ir delei nežinojimo kelio- 
nes taisyklių daug.vargu paneša. 
Trumpai paaiškinsime. 

Išvažiuodami laivakortes pir- 
kite tiktai paa iš senai žinomus 
agentus. Nekurie nauji agentai, 
patys nežinodami reikalo, savo 

pasr.iierius New Yorke paveda 
tiesiog prigavikams ir nuo to 

žmonės nukenčia. Jau buvo at- 

sitikimas, kad vienas agentas iš 
Vakaru prisiuntė keliolika ke- 
liauninku New Yorkan su laiva- 
kortėmis ant Paryžiaus, bet New 
Yorke juos norėjo užsodinti ant 

laivu einačiu Triestan ir vertė 
keliauti per Vienną ir Varšavą. 
Tik apsiskundus misijai jie liko- 
si nenuskiiausti. New Yorkan 
atkeliavę turi buti labai atsargus. 

Geriausia ir parankiausia da- 
bar važiuoti bile linija per Pa- 

vyžiu. Daiktus paduodant ant 

laivo nereikia apdrausti. Daiktus 
stačiai adresuoti Paryžiun. 

Pirm išvažiavimo dar reikia' 
būtinai turtti Lietuvos atstovy- Į 
bės pasporto vizavimą, be kurio i 
neičileidžia Vokietijon ir Fran- 
euzijon. Taipgi reikia turėti pas- 
porto vizą pas Francuzijos kon- 
sulį. Apart to dar reikia turėti j 
liudijimą, kad užmokėtos taksos, j 
kitaip neįsileis į laivą 

Paryžiuje reikia pasportą vi-! 
zuoti pas Vokietijos konsulį, kad 
turėti tiesą įvažiuoti Vokietijon. 
Taipgi reikta vizuoti pas Angli- 
jos konsulį, kad praleistu per i 
A nglijiios užimtą oną. Užsivi-I 
žavus pasportus bilietus pirkti, 
iki Berlino ir daiktus paduoti, Į bet daiktus paduodant būtinai 

j 
reikia apsaugoti, nes labai daug, 
pundu ir kuparij žuva. Taipgi 
Paryžiuje reikia pasiteirauti, ar 

reikalinga militarė alijantif viza 
važiuojant per okupuotą zoną. 
Jei tokia reikalinga, tai užsivi- 
zuoti. 

Atvykus Berlinan, patartina 
vizuoti pasportą pas lenku kon- 
sulį, kad perleistų per išrėžtą Lcn 
kijai juostą. Turime žinių, kad į 
nekuriuos keliauninkus lenkai ne- J 
praleido ir jie turėjo grįžti Ber- j linan, o is čia vykti į Stetiną,! 
paskui jūrėmis iki Karaliaučiaus. 

Berline reikia apsižiūrėti, kad 
su savim turėti nedaugiau iooo' 
vokišku marki//, nes Eitkunuose, 
vokiečiai krato ir neduoda dau- j 
giau išvežti. Verčiau Berline iš-! 
simainyti j auksinus (oberostus). į 

Išpildant šiuos oficiališkumus, 
ir apsaugojus (inšiurinus) daik- 
tus nuo Paryžiaus iki Berlino 

paprastai niekas nekliudo ir ke- 
lionė gerai sekasi. 

LIET. MISIJOS BIURAS. 

TEISĖJAS DUODA VĖJO 
S. V. Už MEDŽIOKLES 

ANT RAUDONŲJŲ. 
Boston, Ibal. 23 d. — Federa- 

lis teisėjas Anderson, vesdamas 

nagrinėjimą bylos apie 20 Nau- 

josios Anglijos komunistu suim- 
tu 'deportavimui smarkiai nupei- 
kė šiandien valdėią už jos agen- 
tu sauvališkumą jų puolimuose 
ant "raudonųjn" sausio niėnesvj. 
Jis pasakė, kad jie elgiasi pagal 
principą "pirma pakark, o paskui 
teisk;" jie. laikydami žmones be 
vcirantų kelias savaites, reikalau- 

ja pasimokyti arnerikietinimo 
daugiau negu tie, kuriuos jie su- 

areštavo. 

8,000 STREIKININKU 
VĖL ATMETĖ 

TAIKĄ. 

Chicago, bal. 24 d. — Chica- 
gos "maištuoliai" begiasukiai 
vakar vienu balsu nubalsavo vėl 
negrįžti prie darbo. 

Vštuoni tūkstančiai vyrų su- 

sirinko Lirinėn Mali svetainėje 
šaukiami savo prezidento John 

l 
jfirunau. \orėta, kad valdžios ir 

'gc 1/.keli 11 viršininkai ateitų Į su- 

trinkimą ir tuomi priduotų kai p- 
1 ir pripažinimą streikininkams, 
bet jie neatėjo. 

Prez. (liunau negalėjo drąsin- 
ti streikininkų, nes už tai jis bu- 
tų buvęs tuojau.- suareštuotas ir 
negalėjo raginti jų, kad jie griž- 
ui prie darbo, nes tuomi butų 
nustojęs savo vietos. Taigi jis 
nelaikė nei vienos, nei kitos pu- 
sės. Darbininkai nubalsavo toliai 

negrįžti, kol jie negaus to, ko jie 
išėjo. 

70,000 VIENNOS DARBI- 
NINKŲ STREIKUOJA.. 

Vicnna, ha!. d. — Pramo- 
niniai adrbininkai sknilliujc 70, 
000 išėjo i streiką, nedavę jų pra- 
šyto pakėlimo mokesties. Grizo 
ir elektros fabriku darbininkai 
ir tie, kurie turi sąryši su paga- 
minimu ir paskaidynvu duonos, 
pieno ir kitu reikmenų pasiliks 
dirbti iki panedėlio, o tąsyk jie 
žada prisidėti prie streikininkų, 
jei darbininkų reikalavimai ne- 

bus pripažinti. 

LLOYD GEORE STENG- 
SIS PATRAUKTI AI- 
RIUS SAVO PUSĖN. 

Londonas, bal. 23 d. — Sulig' 
žiniomis iš autoritetingų šalti-' 
nių Lloyd George sugrįžęs iš 

j 
San Remos mėgins pradėti ki- 
tokią politiką Airijoje, kurios 
svarbiausiu tikslu bus sutvert; 
taikią ir draugišką atmosferą. 

Pradėjęs rezignavimu lordo 
Frencho jis -žada iššluoti visus 
Dublino rūmo viršininkus. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po j 

$25,000 ar daugiau tarp bankų! 
kaip paduoda Merchants Loan &1 
Trust kompanija. 

bal. 23 bal. 22 
^ 

Anglijos svaras S 3.88% $ 3.90 
Francijos (už $1) fr. 16.87 16.42 j Italijos (už Si) lirų 22.70 22451 
Belgijos (11/ $1) fr. 15.85 15.35 
Olandijos 100 florinu $36^ 37 
Danijos 100 kronų 17.30 17.35 į 
Švedijos 100 kronų 21.65 21.90 
Norvegijos too kronų 19.50 19.90 j 
Vokietijos 100 markių 1.68 1.68 

Austrijos 100 kronų .55 .55 j 
Suomijos 100 markių 5.35 5.351 
Lenkijos 100 markių .70 .75 i 
Lietuvos 100 auksinų 1.68 i.68į 
Kanados $1,000 — $900 $9105 

LIETUVIAMS MINĖTI- i 
NOS DIENOS. 

F»al. 24 d., 1398 m. Vytautas pa-. 
žadėjo kryžiuočiams Žemai- j 
tiją. 

Bal. 24 d., 1806 m. gimė Lietu-1 
vos rašytojas Fridrikas Kur-! 
šaitis. I 

Bal. 28 d.. 1512 m. lietuviai per-' 
galėjo totorius ties Vilniumi.! 

Bal. 30 d., 1004 m. atgavimas lie-J 
tuviu spaudos Lietuvoje. j 

ORAS 
CH ICAGOJ E I R. APIELINKtJE 

Šiandien gal bus gražus. į 
Saulėtekis, 4:57 vai. ryto; 
Saulėleidis, ^1:40 vai. vak. į 

Chicagos žinios, 
ARTYN PRIE ST. ŠIMKAUS 
IŠLEISTUVIŲ KONCERTO. 

Artinasi Išleistuvių Koncertas, 
o su tuomi ir p. Šimkaus atsi- 
sveikinimo valanda, valanda di- 
dci džiuginanti kiekvieno šir- 
di ne dėlto, kad reikia atsisvei- 
kinti su mūsų mylimu komp. 
Rimkum, bet de'» to, kad kon- 
certe turėsime progą išgirsti, 
gauti nuo mušu žvaigždžių-daini- 
ninkų tyro dailės peno-dainų sa- 

vo sieloms, idant jose (dainose) 
gyventi Lietuvos dvasia. 

Tikietai perkami visu grei- 
tumu. Žymi dalis išpirkta, l'ra- 
matomas tikietų trukumas. Tai- 

gi norintįs pritilpti koncertan, 
pasirūpinkite tikietais iš kal- 
no. 

Tikietai galima gauti šiose vie 
tose: 

1.) "Lietuva" 3253 So. Mor- 
gan St. 

2.) "Naujienos" 1730 So. Hal- 
stccl St. 

3.) "Draugas", 1800 .V. 46-th 
st! 

4.) Pas "Birutės" narius. 

GRĮŽIMAS TIKIMASI UŽTI- 
KRINTAS. 

Tūkstančiai sukilusių bėgiasukių 
vakar rinkosi j Car Men's salę imti 
balsavimo priemonės baigti strei- 
ką. 

Sukilėliu vadai jiems kalbėjo, jo- 
gei jie pelnė ta, ko tik jie norėjo ir 
kad intekmė jų darbo pripažinta 
visoj šalyj. P.et baigti streiką yra 
greičiausiai ta priežastis, k'ad ne- 

pralaimėjus ir to, ką iki Šiol jie tu- 

rėjo. 
Padėjimas su streiku surištose 

vietose pradeda eiti į normales vė- 
žes. 

Gi areštavimas streiko vadų tę 
siamas ir toliau. 

i 

Town of Lake. 

Gvardija D. L. K. Vytauto, 
laikys savo bertainini susirinki* 

nią nedėlioj. balandžio 25 d.. 2 

vai. po pietų, Šv. Kryžiaus pa- 

ra]). svetainėj. 

J. LegnUgaris, Rašt. 

BRIDGEPORT. 

Jukelio Prakalbos. 

llal. 22 d.. "Mildos" svetainė- 
nėj. drę. Jukelis laikė savo neva 

"spyčių'\ 
Jo kalba beveik žėdnam clii- 

cagiečiui jau yra žinoma. Tai 
vienas, taip sakant, iš "rieatsi- 
duodančių" tyrų kalbėtojas Ame- 
rikos lietuvių tarpo. 

Stebėtina, kad pats kalbėtojas 
neturi nei mažiausio supratimo 
apie ekonomišką politiką, bet ją 
kartas nuo karto mėgina gvilden- 
ti ir pagaliaus, negalėdamas sa- 

vo kalbos galų rumegsti, griebia- 
si kitų ypatų šmeižimo apsilenk- 
damas siu teisybe. 

Kas nepažysta blevyzguoto- 
jaus Mockaus, kurio "nedvokiau 
rios" kalbos nei vienas sveikai 
protaujantis žmogus neklausys. 
Aišku, kuomi tokis klausytojas 
butų. — juk visems žinoma, kad 
teismas jau kelis kartus pripaži- 
no ii pamišėliu. 

Jukelis — tai antrasis Ntoc- 
kus. tik pastarasis tyrinėja ne 

) l.ihlija, bet rusų bolševizmą. Gi 
neturėdamas pamatinio supra- 
timo, žmonėms -pasakoj?, apie 
visokius "ėepsujus" ir norėdamas 

jpripasakot daugiau, šaukia dar- 

bininkus važiuoti j Lietuvą ūki- 
ninkų pjauti, buk anie nori nu- 

versti Rusijos sovietus. Ivur tik 
jo ir .protas? 

Žinoma, protingesnieji suprato 
jo kalbą ir apleido svetainę, o 

tie kurie vargiai begali atsiminti 
savo vardą, klausės ir pk>jo del- 
nais. M. K. Š- 

CICERO, ILL. 

Gerbiami C. L. P. Klubo na- 

riai, malonėkite visi susirinkti 
nedėlioj, bal. 25 d.. 7 vai. vak. 
j O. Tamuliunienės svetainę, o 

iš ten eisime Vuknio svetainėn, 
j kur atsibus Draug. Lietuvos Ka- 

reivių balius. 
Paskutiniam susurinkime taip 

[esame nutarę, tad ir išpildyki- 
jme. Klubo Korespondentas. 
I 
I 

Į šerno Draugų Būrelio susirin- 

įkimas įvyks siubatoj, bal. 24 d., 
9 vai. vak., "Lietuvos" Bendro- 
vės svetainėje, 3249 So. Mor- 
gan St. 

Visi rėmėjai malonėkite susi- 
rinkti, nes yra svarbių reikalų. 

Valdyba. 

Pranešimas. 
Ateities 2iedo Vaikų Choro 

ateinančioje nedėlioj, bal. 25 d., 
repeticija nejvyks, nes choro ve- 

dėja p-lė Bigeliutė minėtoje die- 

noje drauge su "Birutės" clioru 

važiuoja i Kenoshą, Wis. dai- 
nuoti. 

Taigi delei tos priežasties vai- 
kų choro repeticija įvyks suba- 
toj, bal. 24 d., 1 vai. po pietų, 
"Mildos" svetainėje, 3142 So 
Halsted St. 

Lietuvių Dailės Ratelio narių 
domai. 

Visi L. D. Ratelio nariai ma- 

lonėkit? susirinkti subatoj, bal. 
24 d. 6:00 vai vak. j bažnytine 
svet. Visi grupėj turėtumėm va- 

žiuoti I.iet. Harmonijos Dainoriu 
Draugijos koncertan. Melrose 
Park. Jie mus remia, tai dabar 
yra proga paremti juos. Narys. 

Draugijos Lietuviu Tvirtybė 
mjėnesinis susirinkimas atsibus 
uedėlioj, bal, 25 d., 1:15 vai. po 
pietų, S. /'vibo svet., i .^47 So. 
5oth A v c. 

Bus išduota nuo baliaus at- 
skaita ir apkalbama kiti reika- 
lai. Tad nariai, bukite visi. 

Draug Sekretorius. 

Didelis 2-ro Apskr. S. L. A. 

Susirinkimas su pramoga atsibus 
balandžio 25 d., Roseland, 111. 
Svetainės num. 11100 So. Michi- 
gan Ave. 3-čios lubos. Posėdis 
prasidės lygiai 2 vai. po piet, to- 
dėl S.L.A. kuopų atstovai bei 
kuopų valdybos nariai meldžia- 
mi nesivėluoti. Šin susirinkiman 
yra kviečiami ir S.L.A. nariai su 

patariamu balsu, nes šis susirinki 
mas yra priešseimiuis ir daug 
SLA. reikalų yra apsvarstymui. 

Dr. A. L. Graičunas, pirm., 
Kazys Kalnietis 2 Apskr. SLA. 

raštininkas. 

Brighton Park. 
Z:ono Dukterų Draugijos 

(Prūsų Lietuvių Moterų) svar- 

bi sueiga atsibus subatoj, bal. 
2.4 d., 2 vai. po pietų. 
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KLAiPEDOS KRAŠTO PADĖTIS. 

Kiek galima matyti iš pranešimų, nuo- 

lat telpančių Lietuvos laikraščiuose, — 

Klaipėdos kračto padėtis visai mažai tepa- 
kitėjo, sulyginant su padėtimi iki Santar- 
vės okupacijos. Buvo manoma, kad pasi- 
liuosavęs nuo Vokietijos tas kraštas ingys, 
taip sakant, lietuvišką išvaizdą, kad lie- 
tuviai pradės lošti dominuojančią rolę. 
Tečiaus įvyko nevisai taip. 

Buvo laukta, kad pasiliuosavę iš-po 
vokijčin valdžios lietuviai savame krašte 
atgaus prarastas teises, o vokiečiai bus sa- 
vo rųšies ateiviais. Tečiaus vokiečiai Klai- 
pėdos krašte vis dar tebešeimininkauja 
taip-pat, Kaip ir Tilžės srityje. To šeimi- 
ninkavimo mažu pavyzdžiu gali buti už- 
darymas "Prūsų Lietuvių Balso". Mat. 
okupacinės francuzų valdžios viršininkas 
tam kraštui, gen. Odry, atvykęs į Klai- 
pėdą palikęs visus vokiečių valdininkus jų- 
jų vietose. Negana dar to — sudaręs krašto 
valdymui tam tikrą direktoriją iš septy- 
nių žmonių, kurie visi esą vokiečiai. 

Suprantama, kad prie Lokių aplinky- 
bių, tikrais tvarkytojais ir valdytojais pa- 
siliko vokiečiai. Lietuviai pareikalavo, kad 
į direktoriją butų paskuti lietuviai, o ne 
vokiečiai. Tečiaus lietuviai, kaip pastebia- 
ma Kauno "Lietuvoje", clelei nuraminimo 
vokiečių ir delei palengvinimo okupacinei 
frąncuzų valdžiai palaikyti tvarką sutiko, 
kad į direktoriatą ineitų tik trys lietuvių 
atstovai, — pažymint net ka.-.didatus —dr. 
Steputaiti, J. Vanagaitį ir dr. Gaigalaitį. 
Dr. Steputaieio kandidatūra pacikusi ir vo- 
kiečiams, kurie, tečiaus, griežtai stoję prieš 
dr. Gaigalaitį, kuris, girdi, norįs prijungti 
Klaipėdos kraštą prie Lietuvos. Taipri vo- 
kiečiai pasipriešinę ir Vanagaičio kandida-! 
turai, kuris visados daugiau palaike lenkų 
reikalus. 

Vokiečiai pareiškę, kad jeigu dr Ga^ i 
galaitis ir Vanagaitis ineis Į direktoriatą,! 
tai visi vokiečiu valdininkai atsistatydinsią.: 
Delei tos tai priežasties tas sumanymas ir j 
nelikes inkunytas. 

Taigi galima pasakyti, kad vokiečiai 
ikišiol veikia niekieno nevaržomi, o lie- 
tuviu teisės lieka nepripažintos. Santarvė gi 
i lietuvių prašymą vis neduoda pageidau- 
jamo atsakymo. Tas viekas aiškiai parodo, 
jog Santarvė visai nesistengia, kad teisin- 
gai isrišus šio krašto klausimą. Nėra abejo- 
nės, kad Santarvės politika kenkia KJai-| 
pėdos krašto gyventojams, kenkia Lietuvai,' 
pagaliaus kenkia ir pačiai Santarvei; kartu1 
su tuom trukdoma įsigyventi tikrai taikai ir j tvarkai. .. j 

KEISTAS KR3ZIS DANUOJ. 
I 

Gyvename aiškiai revoliuciniuose lai- 
kuose, bet jie vargiai yra tokie, kur kara- 
lius galėtų kelti revoliuciją prieš savo kon- 
stitucini Kabinetą. Bet tuo kaip cik ir ga- j Įima pavadinti drąsų Danijos karaliaus j 
žingsni. Schleswigo antrą jai juostai nu-j 
balsavus prieš Daniją didele dalis žmonių 
buvo tos nuomones, kad reikia pareikalau- 
ti, idant tas kraštas butų sutarptautintas1 
tuoju tikslu, kad už kiek metų vėl galima 
butų laikyti plebiscitas. Bet pirmininkų 
ministeris Zahle užreiškė, kad jis sutinka 
su balsavimo pasekmėmis; po šito karalius 
pareikalavo iš jo, kad jis ir jo kabinetas 
rezignuotų. Zahle atsisakė rezignuoti, bet 
karalius galų gale jį atstatė. Nenuostabu 
buvo girdėti, kad konservatyvai džiaugėsi 
iš to. o radikalai pyko. Socialistai tuojaus 
paaavė karaliui ultimatumą. Jie pagrū- 
mojo visuotinu streiku, jei kabinetas nebus 
priimtas atgal, tuo tarpu gi jie parodė pa- 
linkimą prie danų respublikos. 

oo 

Kokiais vardais nevadinta Robert M. 
La Follelte? — vokiečių šalininkas, bailys, 
maištininkas, išdavikas, žemas Amerikos 
žmoni u dvasios iškraipytoįas. Jis buvo 
visa tuo, kuo amerikietis neprivalėtų būti, 
1:0.3 jis nebalsavo už tai, kad pagal p. Wil- 
L.ono paliepimą žalis butų įstumta karen. 
Ir buvo pranašaujama jam nc tik galas jo 
karjerai, bet ir užbaigimas jos su panieka 
ir gėda. Visa tai buvo 1917 m. Dabai 
po trijų metų laiko V/isconsino valstijos 
žmones parode, ką jie mano apie šitą žmo- 
gų, kuris laikėsi savo įsitikinimų šalies his- 
torijos metu, atiduodami jam beveik kiek- 
viena delegatą respublikonų konvencijon 
i'. Vv'iscmsino. Delegatai už senatorių vi 
įsai nu klampino jo seną priešininką, gov. 
jfhilipp ir kad senatorius valdo YVisconsiną 
taip, kaip jis dar nevaldė ligšiol. tai dabar 
lyra aišku. Nėra abejonės, kad jei neatsiras 
į r: uju kandfdatų, tai La Follette'o stipru- 
mas bus atiduotas Chicagoje senatoriui 
Johnsonui. Wisconsino 1. andidatų rinki- 
jmo pasekmė yi'a juo labiaus indomesnė La 

F ollette'o kandidatų programų. Jis prie- 
šinasi Tautų Lygai ir vadina sutarti šalies 
garbės pardavimu, pritaria taikos lygai su- 
sidedančiai iš visų šalių ir reikalauja tuo- 
ji utinio atsteigimo žodžio laisvės, spaudos 
laisves, ramių susirinkimų ir visokių pi- 
lietinių teisių, nekalbant jau apie priešini- 
mąsi priverstinei karinei tarnystei,, ir ra- 
maus laiko maistiniam^ aktams. Jis taipgi 
nupeikia Esch-Cumminso gelžkelini ista- 
•yn-a ir raudonųjų trėmimą, išskiriant už 
prasikaltimus priparodyfrus teisme. 

00 

Trukumas nedarytos medžiagos Erno-j 
poje supaialyžiavo gamybą ir padarė eko- 

aLsteigini* negalimu. Praeityje Ru-| 
sija buvo svarbiausiu šitų medžiagų šalti- 
niu. Kas gi bus, jei jos umu laiku nebus 
paliuosuotos? Italijos premjeras Nitti pa- 
sakė, kad tolesnis palaikymas blokados prieš 
Rusiją pagimdis revoliuciją Italijoje, \r jis i 
turėjo tiesą: neturėjimas nedarytos me-j džiagos privers uždaryti dirbtuves, pada-j 
<• ;ant nedarbą, o nedarbas platina revo-j 
liucini nesitenkinimą. Teisybę sakant, blo1 
1> ^ v imas Rusijos, blokavo Europą d augi aus 
negu Rusiją. j 
3Iimi I HIlMU I n I I ■■ Į M r. Wl 

Lenkų-lietuvių klausimas 
—tai svarbiausias dei lietu-! 
vių klausimas, nuo kurio iš- 
rišimo priklausys Lietuvos 
ir Lietuvių Tautos ateitis. 
Juk lenkai laiko užgrobė d i 
clel; trečdali Lietuvos ir skel 
b .'a, kad jie ramiu budu tų! 
Lietuvai priklausančių teri- 
toriją neatiduos. Jie panau- 
doja visokius nešvarius bu- 
dus, kad tiktai suklaidinti 
platųjį pasaulį, išradinėda- 
mi, kad j, užimtosios žemės 
— tai "ištisai" lenkiškos že- 
mės. kur gyvena "tyri" "pro 

I Lic-panai", Užimtuose gi 
i kraštuose panaudoja prie- 
| vartą, žiaurumą ir purviną 
agitaciją, idant panaudot 
vietos gyventojus savo sie- 
ki 11 pravedimui. 

Kauno "Vienybėje" (nuo j 'kovo 3 d.) skaitome, kad 
lenkų m misteris Patekas bu- 
vęs Londone prašyti '"lais- 
vės" lenkų-lietuviu klausi- 

įme, nes tai esąs naminis len- 
kų klausimas. Patekui duo- 
ta suprasti, kad lenkų ka- 
riuomene nedrįstų kojos kel 
U Lietuvon ir kad lenkai su 
lietuviais geruoju susitartų 
del sienų, nes kitaip klausi- 
mą išriša ambasadorių kon- 
ferencija Paryžiuje. 

i Kalboje su asmenišku 
I lovd George'o sekreto- 
rium atsilankęs Londone p. 
Galvanauskas patyręs, kad 
lietuviams gerai butų kuo- 
greičiausiai padaryti sutarti 
sudabartinę Rusijos valdžia. 
ra pati pataręs ir lordas 
Cecil. Pietų laike, kur da- 
y:avę dautf parlamento at- 

stovų ypatingai darbo par- 
t:.\os atstovų, daug buvę kai 
beta apie lenkų pasikėsini- 
mus ant Lietuvos. Visi par 
Limento veikėjai išsireiškė, 
kad jų valdžia niekuomet 
neprileisainti, kad lenkai 
spėka užgriebti/ Lietuvą, ir 
kad anglai rasią priemonių 
prispirti lenkus atsitraukti 
iki 1-mcs demarkacinės li- 
nijos. .. 

Patirta, kad lenkai esą! 
y::,siruošę nusileisti rubeži,!' 
klausime, užtat norėtų su, 
Lietuva padaryti tam tikrą! 
sutarti panašią kaip Vokie- 
tija norėjo su Lietuva pada- 
ryti, supančiojr ^t Lietuvos 
valstybę. NeprLmant tokių 
lenkų pasiūlymų, pan Pil- 
sudskį esąs pasiryžęs kardu 
išrišti lietuves klausimą, ir 
abelnai rytų klausimą, —! 
jeigu Santarvė ji Įstumusi į. 
tokią klampynę, iš kurios! 
atsisakanti dabar jam pa-j dėti išbristi... 

i. Eonai jau atspausdinti. 
Lietuvos laisvės bonai jalu 

yra atspausdinti. Bonai atspaus 
dinli yra trijų rųšų; ant 5o do- 

lariii, 100 dolarių ir 500 dola- 
rių, išviso ant sumos pen- 
ki milijonai dolarių. Bonai tur 

po keturiolika kuponu, sulyg ku 
riu bus išmokamas nuošimtis. 
V/, paskutinius penkioliktus me- 

tus nuošimtis bus apmokamas 
<!ra'u:ge su apmokėjimu pačios 
sumos. Procentus už bonus skai 
tomas nuo liepos į dienos šių 
1920 metu, o patsai apmokėji- 
mas ipaskolos turės įvykti lie- 
pos 1 dieną 1935 111. 

Tuo tarpu yra daroma šių 
bonų numeracija ir nuo gegužio 

dienos bus pradėta išdavinėti 
visiems, kurie norės paimti pa- 
skolos 'boną ir visiems, kurie jau 
yra pilnai užsimokėję už. bonus. 

II. Sukruskite s visų stočių 
komitetai. 

Iki šiol visas prirengiamas hu- 
nų pardavimui darbas yra atlik- 
tas. Suorganizuota apie 180 
stočių, apvažiuotos visos svar- 

biausios didesnės lietuvių kolo- 
nijos Misijos narių. Dabar at- 

eina darbas pirkti ir išdalinti bo 
nai visiems, kurie nori prie pa- 
skolos prisidėti. 

Lietuvos Misijos nariai norėtų 
patįs atsilankyti j didesnias ko- 

lonijas ir išdalinti ant vietos 
bonus visiems, kurie yra pilnai 
u/, j iv s užsimokėję arba dar pa- 
norės pirkti. Kur negalės patįs 
atsilankyt', bus siunčiami Lie- 
tuvos Misijos įgaliotini arba kai- 
kur tas darbas bus pavedamas 
patiems stočių komitetams. Vi- 
sam šiam darbui pasilieka lai- 
ko vos tik du mėnesiu, nes iki 

liepos i dienos š. m. visos pa- 
skolos darbas norima 'pilnai už-' 

lrigti. Kas yra užsimokėjęs už: 
bon.'į tik dalį pinigu, kviečiamas 
yra iki liepos i dienos užsimo- 
kėti pilnai, idant iki šio laiko 
butų pilnai žinoma, kiek išviso 
kokia stotis yra paskolos išpir- 
kusi. 

Šiuomi užkviečiame visas \ ie- 
tos organizacijas padidinti savo 

agitacijos darbą, idant kiekvienas 
galėtų išpirkti bonų ant pirmiaus 
jau paskirtos sumos ir kad pa- 
skola visų penkių milijonų ga- 
lėtų pilnai nusisekti. Taigi su- 
kruskite visi prie Jarbo. 

III. Atsikreipiame prie visu 
atsilikėli// nuo paskolos. 

Amerikoje yra dau^ lietuvių, 
kurie iki šiol nenorėjo dėtis prie 
paskolos, tardami, juy jie neno- 

rią su ta paskola paremti dabar 
esamos laikinos Lietuvos Vyriau- 
sybės. 

šiandien butų jau laikas ir 
tiems visiems atsilikėliams akty- 
viai dėtis prie paskolos. Kinki- 
niai Į Steigiamąjį Seimą jau pra- 
dūjo, greitu laiku susirinks pat- 
sai Seimas, kursai nustatys ir 

nuolatiną jau \"aidžią Lietuvoje. 
Surinkti Amerikoje paskolos 'bu- 
klu pinigai turės ne kam kitam, 
j bet tai nuolatiniai Lietuvos Val- 
džia. Todėl nebegali buti jau jo- 
jkio išsikalbėjimo, kad tos pasko- 
įlos negalima remti. Tik Lietu- 
vos priešai tegali niekinti ir at- 
kalbinėti nuo tos paskolos. Kas 
prie ios nesideda tas nėra Lietu- 
vos draugu, bet priešu. Atsimin- 
kite apie tat, kau nepasilikti už- 
pakalyje viso Lietuvos respubli- 
kos tvėrimo darbo, ir kad tas 
vardas "Lietuvos Priešu'' ne- 

būtu prie visti jusų, kurie at- 

silikote, segamas. Todėl tver- 
kite savo stotis, kad ir partiji- 
nkis, paskolos už/pirkimui. 

Lietuvos Misijos Biuras. 

Žs rases Ii Lietuvos 
ŽEIMELIO GYVENTOJŲ 

PAREIŠKIMAS. 

Kaunas, III. ii. (Elta). 2ei- 
n.clio valsčiaus kovo 0 d. mitin- 
gas svarstė Lietuvių Delegacijos 
Kaune pareikštas pretenzijas Į 
'!eimelio apylinkės ir vienu bal- 
-ii reiškė savo nusistebėjimo del 
tu nepamatuotu 'pretenzijų ir pra j 
nešė Ministeriui Pirmininkui sa-į 
vo griežtą pasiryžimą priklausyt 
Lietuvos valstybei. 

LELIŪNAI. 

Mes, Leliūnų valsčiaus Tary- 
ba. savo posėdy vasario 28 d., 
sužinoję iš kaikurių šaltinių apie 
pasikėsinimus prieš Lietuvos Lai 
kinąją valdžią, kuri yra tiek daug 
pasidarbavusi musų nafuijai at- 
gimstančiai Tėvynei, jos laisvės 

it Nepriklausomybės išgavimui 
ir kurią tik vienintele pripažįsta- 
me iki Steigiamojo Seimo, nuta- 
rčme kiek galėdami ją renit' 

Tam pasikėsinimui mes esul. 

priešinai ir protestuojame prieš 
tuos, kurie peržengę demokrati- 
nes teises stengiasi suardyti ke 
1 i u i laukiama „Steigiamąjį Seimą. 
Kaipo tvirčiausią pagrindą mu- 

sų laisvai ir Nepriklausomai Tė- 
vynei Lietuvai. 

Tarvbos Įgalioti pasirašo: 
I. Kardonas, Valsčiaus viršait.. 
K. Alsanka. Valsčiaus l/d., 
Pajčda, Vilsciaus Rašt. 

I 
AMERIKOS LIETUVIAI. 

Del Lietuvos atstatymo. 

AnVrikieėiu lietuvių delegatui 
p. Lazdynui buvo įteiktas \ i- 
daus Reikalit Ministerijos, Mies- 

u Ūkio Skyriaus pateiktas Lie- 
tuvos miestu ir miesteliu atsta- 

tymo planas, kad patraukt tam 
darbui amerikiečiius lietuvius sta- 

tytojus, mekanikus, teknikus ir 
t.t. 

\'. R. M. gavo iŠ Brooklyuo 
vasario 28 d. du< ta kablegramą: 
"Lazdyno gavom pranešimą. Mes 
sutinkam imtis Lietuvos atsta-v* 
tymo". Sagevičius. Lietuvių Me- 
kanikų Draugija. 

Projektas toks, kad visas at- 

statymo darbas butų pavestas pri 
vačiai iniciatyvai ir Visa staty- 
mui reikalinga medžiaga butų 
gaminama Lietuvoj. Iš projekto 
seka, kad Lietuvoj bus pasta- 
tyta reikalingas plytų, cemento, 
kalkių, dirbtuvių, stiklo gamyk- 
lų skaičius; lentpjūvių, dailydžht 
ir Įvairių kitų medžio dirbtuvių, 
įvairių geležinės medžiagos dirb- 
tuvių, dlurpių ir elektros gamyk- 
lų. 

Reikalinga, kad dabar visoj 
Lietuvoj organizuotus piliečiai 
tam tikrais kapitalais ir dėtus j 

! bendro atstatymo darbą. 
[ ("Liet.") 

! Laiškas iš Lįetuios. 
| (Stanislovas Maeikunas rašo sa- 

vo broliui — Chicagoje, 111.). 

20—i—j7 d. Kaišiadorys. 
\, 

1 Gerbiamas Brolau! 
Dabar pasakysiu apie mušu ka- 

riuomenės veiklumą. Jau bolše';- 
kų visai nėra Lietuvoje. Vokiečiai 
bermontininkai irgi jau išvyti ir 
daug karo grobių paimta: arc<»- 

pi'anai. 40 arniotu, šautuvu, šovi- 
niu tai net kelius sandėlius. Da- 
bar beliko tik vieni lenkai, ale tai 
su jais tik baikos. Su jais apsidirb- 
ti ir iš Vilniaus išvyti inis gal ko- 
kias tris dienas. 

Matai, ruskis ar lenkas, jei dar 
pavojaus nemato tai smarkus, bet 
išvydę apie save mirti, tai dumia 
skvernus susiėmę. Juk iš pradžios 
mūsų visai mažai tebuvo. Taip kad 
prieš musų priešus, ant tūkstančio 
kareiviu, buvo musiškių tik gal po 
šimtą. Bet kaip užklupome, t'ai net 
be kepurių nešdinosi iš Lietuvos. 
O jie, mat, vargšai dar manė mus 

pirštine išmušti, bet skaudžiai 
apsivylė. 

Jei no franeuzu midija, tai ir su 
lenkais kaip nfatai apsidirbtume. 
Ji mums trukdo pradėti tikrą kovą. 
Jei tik žvalgyba kiek apsišaudo 
daugiau, tai franeuzu ir anglų mi- 
sija tuoj atlekiafaikyti. liet taip il- 
gai nebus. Ir kad čiupsime, tai 
viens, du, trys ir "eysta" Lietuva. 

Sudiev, lik sveikas. 
Tavo jatmiausis brolis. 

Stanislovas Mačikumis. 

Prieš karo Belgija buvo , t re- 
čiu šalis pasaulyje pagal cinko 
tarpinimą: per metus ji išduoda- 
vo apie 200,000 tonų nedaryto 
cinko, kurio 75 nuošimčius iš- 
veždavo svetur. 

Velnias ar Perkūnas? 
v 

(Pab;iiga) 
net ar toli tasai mcšias pa- 

siekia?... Nesiekia, negrįžta jisai 
ten, iškur varyklon bulves su- 

vežtos l)una. Išalintam i.- džiova 
gręsia velniškoji degtinės .pra- 
monių šeimynai, gyvuliams ir 
Jaukams tuvo, antrasai broli-pi- 
lieti. Moli 11 Motiejau, įatiuu varg 
dienėlj, pripažintasai Lietuvos iš- 
laikytos jau ir maitintojau it to- 

delei teisėčiau-ia.->iat ir vyru.u- 
siasiai semyninke! 

čiupterėkime CTabarte? dali tre- 

čiąją užduoties: pelną ir naudą į i.4 spiritinės pramonės deliai pat 
visoms Lietuvos visupmenės bei 
valstybės. 

Dabartiniais laikais ir sąlygo- 
mis įtaisymas kiekvienos dides- 
nės spiritui varyklos išneš mili-! 
jonus: ar ilgam jos tesės?., ar j ilgam gali but reikalingos? Dau-į gelis šalies technikos spiritiniu,! 
kuriu paremti neapsimokės; che-j 
m i jos tikslams neperdaug jo tc-j 

I p-i kės, gi koksai gali but užtik- 

jrinimas, kad iš niustt visuomet 
[priiininCs spiritu to: šalys, j ku- 
lnas manom isvcžli? kati neuž- 
į draus jos įvežimo musu 'piri- 
'lo savos n a salisna pirmaisiais 
melais? Kad pirkinės tokiomis 
s':lygomis, kokiomis mums sta- 

tyt apsimokės? Kad nckabosi-j me mes niiuilatai mi visa girtąja; 
d ekonomija «mt svetimos ma-j 

K'iu-s išnaudojami, besigailėda- j 
mi |-arv s t i ;raii;.-,. Įžangą, nie j 
k..m dauginus netinkamą?... \ą>. 
tikrinimo jokio, tai^l ir remtie- 
ji perdaug ant .Šitos velnio pra- 
monė* ik : pamato dcl Lietuvos, 
nes tai kas t ikrai pasakyta, gali 
ištikti mušu girtąją ekonomiją 
jau tada, kada kuomet dar nebus 
apmokėtos bargan padarytosios 
milijonine:- Įžangos dagtinei va- 

ryti. — Sutartis, sakis kas, pa-į darytume su tu šalin valdžio- j 
mis: O kur dabarč'ais laikais u/.-, 

tikrinimas patvarumo pačiu tu 

'valdžių ir jųjų prižadų?... 
į 
j Liekasi tada nors aptarti iš- 
jrišti klausimas, kiek tai savajai 
jšailiai spirito gali -prireikti? Sa- 
I koma, chemijos, technikos rei- 
jkalams, taigi ir šviesai, kurui, 
'šilumai. Meldžiami! Spiritas 
gaminti žadama iš maisto produk 
tu, galima sa yti iš duonos: kas 
g: Lietuvoje nc+žino, kad suval- 
kiečiai tųjų apiclinkių, kur mal- 
k'jins pritrukę medžių, miško, ne-( 
kūrena džiovinta duona, tiktai 
ką-kitą prasimanė?... O-gi iš tar-> 

po technikų kas nežino, kad pa-į 
gaminimui platokai apygardai 
elektrinės šviesos aržtenka pajie- 
eos vos vidutinio Lietuvos van- 
deninio malūnėlio, kokiu taip 
dau^ 'Lietuvoje? (iudresnieji cj,i 
šitoje srityje apskaito, kad visni 
tekamųjų Lietuvos vandenų spė-į 
ka pilnai tvarkingai sunaudojus, 
užtektu visa' šaliai netiktai švie-į sos sveikesnėm :/ parankesnės, ne 
4u šviesa žibalo (gazo-kerosi-; 
io) d c 1 kurio trukumo mūsų ša-, 
yje taip daug' netikusiai ainiai-1 

: »#i ■: .j "rĄ^ 
(ii:-.oja, Ibet atliktu jos užtenka- 
mai dar ir pajiegai judinamajai 
gr.minti, taip reikalingai mūsų 
ge'./.keliu aptarnavimui ir tajai 

į neki lnojamai technikai, kurios 
I sritin degtindariai su spiritu taip 
[rūpestingai peršasi, matomai, su- 

irupinę nu visos šalies gerove, 
bet idant savo kapitalus j au as- 

meniškai pelningiau darban įkin- 
kius ir visuomenė gerovės ploš- 
ėiumi ilgesniam laikui nuo ne-Į 
pageidaujamųjų v1:i ų pridengiąs, 1 
j s f r s latai batų ir su kenksmui 
del visuomenės. 1 

Betekdamas visas išlukštyt;}- 
Mas čia aplinkybes galutinai in- 
.-.icilcin-i. jo£ del Lietuvos, ypač 
dabartiniais laikais, pilnai užteks 

minti spirito iš savo šalies pro 
drkUi tik tiek: I) kiek tam rei- 
kalui ^;tl rastiesi tikrai atlieka- 

mosios medžiagos; II) kiek 
savai šaliai reikia neapseinamai. 
k! k jo reiktų L'al'entiesi iš už- 
rubežio nesant užlaikomai va- 

ryklų savoje šalyje: chemijai 
'n-i pharmacijai, technikai giliai 
parankinei. III) Spiritas išgabe- j 

šilimui gali tikrai apsimokėti, kur 
Amerikos apituščuose pampo- 
suiose, kur grūdas dera du šini- 
t'' išvieno, aiHba rudiniu niekada 
nemėgiamųjų juodžemių rėčiaus 
apgyventose šalyse, u niekada 
ne Li'^uvoje. Lietuvoje gali 
apsimokėti tiktai iš kurių jau 
nuo senesnio laiko girdėtis va- 
romas spiritas Švedijoje. Tok- 
sai ir tiktų technikai be didesniu 
rupesnio, ibc vargo su jo dena- 
taracija. Šitokios varyklos ga- 
lėtų dirbti periodiškai artumoje I 
kiekvieno miesto. I 

Galima dar metyliais iš druož 
liti medžio. 

I'.roliivi tautiečiai! Ginkime, 
varykime iš gimtosios šalies vel- 
ni'> pramonę šu nesiskaitomomis 
eilC-ini.s prakeik:aj'a degtinę! Gin- 
kime, vankime, k(jl laikas tesall 

I kol velnias, 'prakeiktasis degti-1 
ii C: s pramanytojas ir globėjas ne- 

ipsuko galvų su jaja, kam ne- 

vikiant visiškai! Grįžkime vC-1 
)iie nuo seniams Lietuviams ir 1 
Lietuvai pažinstamos globos į; 
'erkuno su elektra ir žaibais, nes j 
ie ir dabar visokių neinuly tų ji 

'pramonių laikais gan greit gal pa 
vaduoti prieiti apsuptajai miela- 
jai šalužei musų patrankas ir 
d;;ugelj kitokiu ginklų! Rimčiau 
si a s reikalas ir laikas apie tai 

galvoti, kas tikta! sugeba, idant 
elektros pramonė musų šalyje 
•pat pradžioje atnaujintosios mu- 

šu savivaldybes apgalėtu pramonę 
degtiinės, idant Perkūnas vėlek 

apgalėtų velnią, o jus, prakilnus 
vadovai Tėvynės, monopolizuoki- 
te valstybės pajamų ir iždo pel- 
no naudai velyj pramonę Perkū- 
no, o ne velnio, nes šita pirmo- 
ji netikėtai patogesnė, bet ir pa- 
tvaresnė <lel musų šalies. Šita 
niekada neduos nuostolių, nes ši- 
ta daugiau turi prigimtinio mušu 

salyje pagrindo, ics šitoks tvar- 
kymus visuomet gali Imti pilnai 
mūsų savose rankose, kaip ir 
tie gimtiniai vandenėliai musų 
upių-gražuolių. 

Elektros pramonei išsiplėtojus 
ir miškų tiek negadintų, 
kurie taip reikalingi musų šaliai 

/.kelio l>ei kitokiai technikai. 
Ir Praamžius iš augštybių lai- 
mintų blaivią ir šviesiu šaluž'. 

mieląją; daugiau galybės it" vėl 
apgintų mus galuose nuo galin- 
giausiųjų 'priešininkų. 

; Priešingai krypus ką gi mato- 
me?! Alkoholis išardė šeimyną 
Nojaus patriarko; alkoholis išar- 
dė di/iąją Rusiją; galingiausio- 
ji Rymo viešpatystė iširo, kaip 
tiktai imta daugiau garbinti Ma- 
ckus. negu Marsas; Tautiečiai! 
ir musų parubežio sargybų jau 
daugelis nuo Kovo prie Ragu- 
čio nusigrįžo.... Pertrumpa bro- 
liai mieli, pertrumpa pagrožio 
pasigėrėjimo už tiek vargo visos 
šalies, visos tautos!... 

Pridurkas. 
15c įvez imamųjų paaiškinimu 

degtinės pramonę vardinu velnio 
pramone, pramonę ui elektro.- 
pramone Perkūno, nes tikėjimas 
nedaug beesant Lietuvoje tokiu 
(obskurantŲ-ncišinanėliu) kurie 
ikišiol nebūt girdėję, kVid degtinės 
pramonė ne kas kitas, tik vel- 
nias, griaustini gi ir žaibius — 

nuo senų-senovės valdo Perkū- 
nas, beje, kad griaustinis ir žai- 
bai ne kaskit, kaip ta pati elek- 
tra. Jurgis Milančius. 
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Susivienijimas Amerikos Lietuvių 
Kareivių 7-ta Kuopa. 

SUBATOJ, BALAND 24 d., 1920 

M. MELDAŽIO SVET. 
2242 \V. 23-rd Place 

Pradžia GSJO valandą. vakare. Iužauga 50c. ir augščiau. 

Gerbiami lictdviai ir 1U' .ivaitėsJ Qiuomi esate širdingai kvie- 
čiami atsilankyti j Si lietuvių karnivių vakarą, kur lurėsite progą gra- 
žial pasilinksminti ir smagiai laiką į;ralei°ti. S. L. K. A. 7-ta KUOPA. 

Visi Lietuvos piliečiui, ypatingai tie kurie rengiatės arba manote 
važiuoti į Lietuvą, ateikite ir išgirskite, kokios ekonominės galimybės 
šiandien Lietuvoj laukia Amerikos ibtuvius darbininkus, kurie grįš 
atgal j Lietuvi}. 

šiandien Lietuvoj atėjo nauja gadynė, šiandien lietuvos gyvento- 
ju būvis yra gyvas ir pilnas žingeidumo. Qiandien Lietuvos piliečiai 
turi tehės jungties i ekonominės organizacijas: steigti dirbtuvės, to- 
bulinti Lietuvos techniką ir plėtoti josios pramoniją. Tas reiškia, kad 
šiandien Lietuvoj atsidarė "NAUJA AMERIKA". 

Lietuvoj randasi daug įvairios niedegos kuri iki šiol buvo i: veda- 
ma j užsieni. Dabai jsioigus Lietuvoj darbininkams savo dirbtuvės, 
patjs suvartos rą žal'ą medžiagą ir pelnas paliks patiems darbininkam;; 
kuris iki šiol eidavo užsienio vertelgoms. 

Apie visa tai aiškiu.' visiemr plačiai žinomas veikėjas PRANAS 
Iil TKCS ir studentas J. J. BAGDONAS. 

Kviečia visus atsilankyti, 

Liet. Amerikoje Rufcu Išdirbimo Bendrovė. 

NedeHoje 

L1UOSYBES SVETAINEJL, 
1822 VVARANSIA AVE. 

Prasidės 2:30 vaiandą. po pietų. 

Zmoguc kasosi galvą, 
'd palengvint niežėjimą, 

uasjma-i pasidaro papro- 
čiu. ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučiom?. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. ® 

Vyrai ir moterį kenčia 
niežėjimą mio pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Kebus 

iia ;i niežėjimo, k.i.stmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou oleiskanų. 

K U F* 1^ Tv E S 
panaikins visi;.s niežėjimus ir išvalys iš <ralvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją įvuo pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLF.S yra maistinga maudynė galvos odai ir plauk,'! m s. 
.'i nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. 
ij Jus aptiekiu i n kas parduos jums už 65c bonkufe. Mes taipgi 
galime atsiust juins tiesiog, jei gausiine nuo j tisų 75 centus p-.čto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f 

F. AD. RICHTER £> CO., 325-320 Brc&away, Ne-.v York 

Pagal laikraščių skelbiamą kursą, siunčiame p'sr Lie 
tu vos Paštn irper Lietuvos Pramones ir Prekybos Banką, 
Kaune, ir jos skyrius Vilniuje, Parcevežyje, Šiauliuose ir 

Kybartuose. Męs atstovaujame kelias didžiules Nevv Ycr- 
ko Bankas. Persiuntimą Gvarantuojame. 

"CASH" PINIGAI 
parduodami Markėmis, Frankais, Rubliais ir kit// tautų. 

DRAFTA! IR ČEKIAI 
išduodami keliaujantiems, su kuriais pinigai gaunami 
LIETUVOJE. 

DRABUŽIUS IR A VĖLINĘ 
visokio sunkumo ir didumo baksuose siunčiame LIETU- 
VON greitai ir saugiai. 

FA5P0RTAI DYKAI 
keliaujantiems Lietuvon per musų otisą pasportus parū- 
piname dykai. 

LAIVAKORTES 
parduodame važiuojantiems Lietuvp-n ir atvažiuojantiems 
Amerikon. 

DOKUMENTUS 
J galiojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kon- 
traktu:, ir kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popie- 
riuj Darome ir Užtikriname. 

LIETUVOS ŽEME 
ponu ir rusu dvarai yra dalinama ir parduodama lietu- 
viams. Klauskite kaip čia gyvenant, galima Įgyti žemę 
Lietuvoje. Nepraleisk progos. 

SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS 
lūcikite ar rašykite Į vienatinę Chinagoje ir Vakarinėse 
Vai tiįvie Lietuviu Korporaciją, suorganizuotą pagal 
Illinois Valstijos tiesas. 

35 S. DEAR30RN ST., CHICAGO, ILL. 
Telefonas Majestic 834;. Antras floras, durys 200. 

Ofisai atdari: nuo g ryto iki 6 vakare. Utarnin- 
kais ir Subatomis iki 8. Nedeliomis nuo 10 iki 4. 

Pramonė ir Prekyba. 
MUSIJ MJSKA1. 

Xors ir atrodo, kad Lietuvoje dar 

miškų gerokai, vienok, jeigu leist 

daug kirst ir gabent be tam tikros 
tvarkos j užsienius, lai per kelis me 

tns miusų miškai butu išnaikinti ir 

nebeliktų nieko nuisn ainiams, lo- 
dei Miškų Departamentas privalo 
vesti tikslų miško tiki ir nustatyti 
kiekvienai medžių rūšiai kirtimo lai 
ką sulig jų augimo ypatybių. 

Prisilaikydamas šios taisyklės, 
Mišku Departamentas t.odel tegali 
leisti kirsti iš kiekvienoos girinin- 
kijos, ar kvartalo, ne daugiau šių 
normų: 
A. Ąžuolynų vis. am/., i :i6o viso 

ploto arba tūrio. 
ii. Pušynų vis kio amž. 1:120 viso 
ploto arba tūrio. 
C. l'-glynų visokio amž. 1:100 viso 
•nloto arba tūrio. 

1). Apušynų, beržynų, juodalks- 
nynų vis. amž. i :6o v. į>. 

]\. l>altalksnynų visokio amžiaus 
i :_'5 viso ploto. 

Rinktiniais kirtimais tegali buti 
iškertama tiek brandžių jų medžių, 
kad butų gauta po tiek pat d res- 

vos (medžio medžiagos "drevesi- 
nos"). 

Prisilaikant Miškų Departamen- 
tui. tokių pat normų, kokių Ik- 
šiol prisilaikyta ir kokios buvo aug'š 
čiau nurodyta. Lietuvos gyvento- 
jams gali buti užtikrinta pateukiui- 
n ;is medžiais iš krašto miškų dar 
ilgiems metams. 

Miško ūkio tvarkymas yra sun- 

kus. Ypač šiuo laiku, kai reikalau- 
jama daug- miško atsistatymui nu- 

kentėjusiųjų del karo gyventoju, o 

didžioji geriausiųjų Lietuvos miškų 
dalis yra svetimųjų — okupantų — 

rankose. Todėl svarbu butų taip su- 

tvarkyti miškų ūkis, prisitaikant 
prie ypatingų >\o laiko aplinkybių, 
kad j užsienius nebūtų išvežta me- 

džio daugiau, ne:*u reikia kraštui. 
iŠ augščiau minėtų 360,000 ha 

valstybės miškų, prisilaikant aukš- 
čiau parodytų sornių, Miškų De- 
partamento žiniomis per metus ga- 
lima iškirsti iš didelių masyvų tik 
tiek miško1 

Pušų miško 

EgliiJ .. 

Ąžuolų 
Beržų „ 

Alksnių „ 

Drebulių „ 

ha standartų 
1330 So.SSo 

1715 100.000 

C)o 4.000 
800 30.000 
490 j 5.000 
600 3o.ooo 

V iso .. 4905 jOo.uoc 

Reiškia, k\id ncpakcnkt ncrma- 
liniani medžiu priaugimui, valdžia 
per vienerius metus iš esančių jos 
žinyboje miškų tegali iškirsti tik 
apie 5000 ha arba 260.000 stan- 
dartų medžio. 

, Tokių pat taisyklų reikėtų prisi- 
laikyti ir privatiniam miškų ūkiui. 
Naudojant nukirstą mišką, pirmų 
pirmiausiai turėtų būti patenkinti 
krašto reikalavimai, būtent: sude- 
gintų valstybės ir privatinių trobe- 
sių atstatymui, senųjų trobesių pa- 
taisymui, naujų mokyklų pastaty- 
mui, geležinkelių reikalams ir t. t. 
Ir tik kas atliks nuo metinio pri- 
augimo galima išvežti j užsieni, pa- 
vyzdin .Anglams arba Skandina- 
vams mainais už jų prekes. 

Kad išvengt klaidų, miško reika- 
lavimas šaly turi buti smulkiai iš- 
tirtas. Paskui Centras, sumetęs vi- 
sa Į krūvą, ir padaręs, sulig surink- 
tomis žinpmis, apskaitymą, privalė- 
tų spręsti, kiek turi liktis kertamo 
miško šaly ir kiek galima išleisti 
j užsieni. I'e abejonė... čia nereikia 
pamiršti ir to, kiek gali duoti mt 

džių ir privatiniai miškai ir kiek 
jie gali patenkinti vietos reikalus. 
T:\ipo pat ir mažesnieji valstybės 
njiškų masyvai, iš kurių patenkini- 
mas vielos reikalavimų gali buti eko 
n-rsiungesnis ir pigesnis, kaip iš di- 

džiųjų masvvų, nes mažieji masy- 
vai yra išmėtyti po visą kraštą, ir 
kirsti medžiai iš jų išgabenimui į 

'užsienius yra ne toki naudingi kaip 
|iš didžiųjų masyvų. 

Taigi, palikus visus mažuosius 
(Valstybės miškus vien tik vietų rei- 
kalams, o iš didžiųjų masyvų imant 

iii-: liek, Įdek trūksta šalies paten- 
kinimui, galima butų visa kita kas 

atliktu, išvežti j užsienį ir sukurti 

tikrą ir naudingą Lietuvos miškų 
ukį. Kitaip elgiantis, išeitų tik Lie- 
tuvos nenaudai. 

Žinovų apskaitymu, tenkiriant tik 
siaus miško ūkio nustatymus ir gy- 

ventojų reikalavimus, 60' <' i- 260, 
000 standartų augščiau nurodyti- 
metinio miško priaugino turėtų 

eiti krašto reikalams ir tik 40'' li- 

kusiųjų — išgabenimui j užsienius. 
Tiek pat, tai yra 40': metinio pri- 
augimo arba 100.000 standartų, 
tvirtina tie paty* žinovai, galima 
butų išvežti i užsienius, o kita 60% 

galėtų likti vietos icikalans. 

Jeigu tai]) dalykai eitų, jeigu vi- 
si tie apskaitymai yra tikri, atlikti 
hc klaidu, tai mu>ų Valstybe, išga- 
bendama .miško Į užsienius, mai- 
nais gali gauti ten v'so, ko pati ne- 

gali namie j usigaminti, ir ko j;>s 
ukiui yra reikalinga. 

Jeigu valstybė sugebėtu taip su- 

tvarkyti išgabenimą ir visą surištą 
ui juo miškų ukę. kad galėtų čia, 
namie, apdirbinėti dar nukirstą mė- 

lį, kaip užsieniuose reikalaujama 
ir k'ad, augščiau minėtas miško skai 
rins iš tikro butų realizuotas, tai 

valstybė, išveždama medžių i už- 
sienius galėtų tikėtis tiek kredito 
užsieniuose, kiek yra verti išveža- 
mieji medžiai, tai yra galėtų už- 

traukti p'askolos taip reikaling -s at- 

statyniui, karo meti; nualint.), Lie- 
uvos ūkio. 

Ligi šio laiko kiekvienais meta.- 

r.iskų priaugimas būdavo iškerta- 

mas, nepanaudoj'ant dideliu kapi- 
alų. .Miškai būdavo parduodami 

mažais plotais smulkiems "giriu 
kupčiams'', kurie sulig savo išgalė- 
jimu kirto ir vežė svetur. Tokia 
budu prish'ai.-ė '('augybė mažučiu 

lentpjūvių su menkais įrankiais me- 

lžtu apdirbimui, ir medžiai buvo 
išvežami be jokio apdirbimo. Maža 
to, kad tuomi buvo atimta .didelė 
lalis uždarbio mušu darbininkams, 
)ct dar taip išvežtieji medžiai buda- 
.0 mažiau vertinami užsieniu rinko- 
se. 

Mažieji vietų pirkliukai pardavi- 
nėdavo medžius st'ambmenų pirk- 
liams užsieniuose, ir tieji pristaty- 
davo juos Į suvartojimo vietas, jei 
lik kariais neperleisdami dar j.er 
keleto pirklių rankas. Tokiu budu, 
kol medžiai nuo kelmo patekd'.ivo Į 
suvartojimo vietas, pirmiau perei- 
davo per kelių pirklių rankas, kurie 
imdavo nuošimčius už savo Patar- 

navimą nuo medžių oavininkų ir 

vartotojų, m kėjusių labai dažnai 
už tą patarpininkavimą tiek. kiek 
ie medžiai buvo verti arba net dau- 

giau. 
Tokis musų valstybei miškų šeimi- 

ninkavimas toliau negali buli kenčia 
ir^as. Lietuvos valdžiai perėjus į 
žmonių rankas, mišku likis turi 
būti geriau sutvarkytas — tai]), kad 
iis atatiktų krašto rei1 alams, ir kad 
visa miškų svarba krašto atstaty- 
mui galėtų tikrai apsireikšti ir iš- 

pildyti. 
Pritaikinimas miškų naudojimo 

ir apdirbimo reikalams didelių kapi 
talų nėra ne tik priešingas krašto 
reikalams, bet visais atžvilgiais yra 
pageidaujama-. 

Einančios dabar derybos su An- 
ię!ij bankais del musų mišku vr~ la- 
bai naudingas daiktas, tik su viena 
išlyga, kad mr.su valdžia sugcbėni 
permatyti visa tose derybose ir su- 

tarty, kas gali buti mums nenaudin- 
ga, ir pasirūpintų to i>ven;:;i. 

Tokios sutarties padarymas su 

\ngi.-:s yra labai Mirbus clai':i 
ir reikalauja rinito Įsigilinimo i <la- 
lykus. Reikia manyti, kad dabarti- 
nė valdžia, prie visų ios nepasise- 
kimų pirmiau darant visokias sulai 
tis su užsieniais, šj kartą pajėgs 
apreikšti gana rimtumo ir sveiko 
proto, nes čia eina aj ji c dalyką, ku- 
riuo yra įdominta visa :ili• ir nuo 
kurio p'areina musų valstybės ge- 
rovė. T. X. 

( Santai a ). 

Xe\v Yorko darbininkai bir- 
želyje vidutiniai gavo nedėlinės 
mokesties 51. 

Kad Salute Stoniach JUtters yra pri- 
pažintas Washingtone, D. C. už tiki3 
Ir goriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
Latras tik jaučius vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimų neskanaus ntsirugt 
tuo neturint apetito, galvoti ekausmę, 
strėnų ir inkstų ir tai? voliaus. Salutcs 
Stoniach Bltters vlsiej prašalina ir pa 
/leka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos >>:?.00, 4 bonkos, $5.25, G bon 1 

kos ?7.50 ir 12 bonltų $14.00. 
Sal 'te Bliteris is šaknų žievių žo-j lių sėklų ir žiedų, ir nDia pripažintas 

svaigalu, bet gyduole. 
Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

Jelgu.negali gauti, ta prisiusi? money 
orderiu pinigu3, o męs gavę pinigus ir 
užsakymų kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl lamintų. 

Pasarga: iteikalaudaml! prisiųskU 
tikrų Ir aiškų savo antrašą lr ra&rfei( 
taip: 

SALUTE f/.AN'JFACTURE 
P. A. 3ALTRAN.\8 CO., — 

616 W. 31st S'.. Chlcago, III, 

YPATINGA SUEIGA. 

N E DĖLIOJĘ, BALANDŽIO 25 
JJIONO DUKTERŲ DRAUGIJA 

turės savo ypatinga sueigą po nu m 

4041 ARCHER AVE. 

Pradžia 2 valanda i>o pieta 
Kviečia priklausančius ir nepriklau- 

sančius lietuvius atsilankyti. 
Su pagarbu, 

• ZlONO DUKTERU DR-JA 

Rengiamas 

FEDERACIJOS LIET. 
KL1UBŲ 

Balandžio-Aprii 

Kam p. Ashland ir Yan Burun 

Pradžia 

7:30 vai. vakare. 

Gros 

Geriausia 28 Muzikantu 
Crcheslk'a. 

Kviečiame visus jaunus ir se- 

nus atsilankyti j šį puiki šoki. 

Sukatoje, 

ASHLAND 
BOULEVARD 
AUDITORIUM 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK Ml'SŲ -lAINAS 
ANT DU R U. LENTŲ, RE M U IR STOGAM d POPIERIO Specialiai: Maleva inalevojimui stubij iš vidaus. $1.50 už galioną 

CARR BROS. WRECKING CO. 
S003—3009 SO. HALSTED STREET CHICACO, 1LL. 

A£ ADOMAS A. KARALIAUL«mAS 
SEKANČIAI RAŠAU s 

A5 labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvcUi 
buvo. Dispepsija, revirimmas pilvelio, nu&labnūjiioaa. 
Kraujo, li.ksių, Nervų ir abelnas srėkų nustajima* 
viso kuno, lr buvau nustoju Til'.its, kail begyven- 
siu. Visur jieįkojau stiu pagelbos. -sigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau wto 

sveikatai pageibos. 
liet kada pareikalavau Saiutaras vaistų, lUtterio, 

Kraujo valytojo, Nervatc.14, įniktų ir Reumatizmo 
gyduoles, ta<" pu suvartojimui rainC'os gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujai 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diegliai nebeldė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnykg pa užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po b.itcli"Sa- 

luiaras, imieria, ir po i aiin. «o»o paveiksle pama Ciau tekį skirti.m* k.'.;p tr.rp dienos ir nakties. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1C00 syki'j dėkoju 
Salutaus mylistų gcradėjlstei ir linkiu ti-siems savo draugams ir parietamiems 
tu tokiais atitikimais patariu nuoširdžiai kreiptu prie Salutaras: 
SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted St., Phone Cana 6417 Chlcago, ll^ncia 

Per Angliją į Liepojų. 
Pirma negu pirksi laivakortę pasiteirauk pas mus* 

Visokius patarimus keliaujantiems Lietuvon \ 
Suteikiame VISIEMS DYKAI. 

Litliuanian ftinerican Information Mm 
W. j. NORKUS, Mgr. 

3114 S. HALSTED ST. PHONE BOULEVARD 4S99 

Dar ga! ne visiems gerai žinoma. 
Jog Amerikoj randasi dideliausi Lietuviu Ūkininku Kolonijų 

visoj Amerikoj. Tai yra SCOTT\ ILLE M1CH. ir su viso 
aplbikiu miesteliais. 
SCOTTVILLE Yra geriausi ir derlingiausi žemė 
SCOTTVILLE Yra didžiausios del Ūkininku mašinerijų 

krautuvės 
SCOTTVILLE Yra Geri'ausi t argai parda imu ūkiškų produktų 
SCOTTVILLE Yra Keliavimo produktų fabrikas yra Sviesto 

išdirbyste ir t. t. 
SCOTTVILLE Lietuviai turi geriausios brangiausios faunas 

ir su geriausiais Įtaisimo sistema, kaipo su 
šv'esa ir vandeniu suvestu ir t. t. 

SCOTTVILLE Lietuviai farmeriai pralenkia visas kitas koioni- 
jas. Žemes našumu ir kurie gauna geriausi 

pelną už savo vasaros darba, 
SCOTTVILLE Dabar atvikau iš Chicagos Automobiliu su 

tikslu k*ad Apvaginėjus ir apmačius visas čion 
apgvven'.as Lietuvias kolonijas, kad galėčiau kuodaugiausiat 
apipasakoti sugrįžus už keliu dienu Cliicagon.. Kas norite su 
Automobiliu.n iš Čbioagos va/v.oti i SCOTTVILLE MICII., 
del apmatimo lietuviškų kolonijų ir pasirinkimo savo geros ukios. 
Ateikite pas mane* aš nuvešiu arba suteiksiu paai^kiiiitna kaip i 
ten geriaus nuvažiuoti mano Adresas: 

W. Sirygas, 3022 W. 40 St, Chicago, III. 

Kapitalas h Banko turtas 
Perviršis $750-000.00. virš $6.000.000,00. 

PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

Siųskite per Didyjį Valstijinj Banką ant Bridgeporto. 

Central Rflartufacturfng Diątrlet 

Pinigus siunčiant Į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- 
čias vietas, tai yru per VALSTIJIN1U S BANKUS! Nes Valstiįiniai Bankai tu- 
ri savo skyrius Europoje ir todėl užtikrina jusų pinigus nuo pražuvimo. 

CENTRAL Bankas turi specialį skyrių dei pinigų siuntimo i Lietuvą, ši- 
tą skyrių veda JONAS čAIKAUSKAb Lietuvis, KUKIS turi per daug metų 
patyrimą siuntime pinigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. 
Jis stengsis patarnauti Lietuviams kuo geriausiai. Patarimai suteikiami veltui. 

PINIGŲ SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARI TRIS VA- 
KARUS Į SAVAITĘ: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUEATOMIS. 
NUO S—TOS IKI 8—TOS VALANDOS. 
UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIO S RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VAL. 

CENTRAL MANGFACTURIRG DISTRICI BARK 
A STATE BANK. 

1112 WEST 35TH STREET. Netoli Morgan Street. CHICAGO, iLLS 



DIDELIS BALIUS IR IŠLEISTUVĖS 
SUBATOJE, BALANDŽIO-APRIL 24, 1920 M. 

LIBERTY SVETAINĖJE, 30 GAT. IR UNION AVE. 

Kurį rengia 3 Kuopa 
Susivienijimas Amerikos Lietuviu Kareiviai 

Prad/ia 7 vai. vakare. J<anga 40 centų Ypatai. 
dergiamieji Lietuviai ir ! Ktuvait-s. nepamirškite ir ne- 

praleiskite šio-; pro >s. ne gal paskulinj syki teks pasima- 
tyti, p;: okti ir pasikalbi"ti su savo broliais tovynainia.s. 

K.ir.ia Komitetas. 

Dykai Rašomoji 
Kam fins rn^-v i su plunksna, kadangi 

DYK \i gali turėti gera druk'uojamę r.iaši- 
nėlę (Typov.ritert. kuri parupo graviiai ir 
aiškiai, nesu nu plunksna. Ant tos ma- 
šinėlės t.iiii kiekvienas teisingai ir grei- 
tį: i rašyti laiškus ii- dokumentus. Labai 
p: ranki tiem.-, kurie negali gerai rašyti 
r n plunksna. Padnrya gražiai, tvirtai ir 
niekulo- r.fužsikerta; rašo aiškiai, turi vi- 
si literas, numerius ir raštiškus ženklus. 

i o misininke turėtų turėti kiekvienas. 
ji parsiduoda po *4.00 ir brang.aut nu s ją duodame kiekvienam DYKAI 
ka« pirk.s musij laikro<lėJ{. 

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $5-75. 
jeigu norite turėti grasų ir tvivlą Laikrodėlį, prie 
darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojau* jj. Tai laikrodėlis yra taip vadinamas se- 
nosios šalies sistemos "Ro:<kopo Patentas, kuris 
yra vidutinio didumo, labai tvirto mechanizmo ir 
laiką laiko iki minutos turi gražiu-' tvirtus viršus;, 
su gražiu ciferblatu ir sali iaik.vti daug metij. Nie- 
kur negauslt geresnio laikrodėlio i>:ie darbo. Laik- 
rodėlis yra, vertas $9.00, mes tik per trumpą laiką 
del supažindinimo publikos parduodame po $t>.7r>, 
Ir priedo kiekvienam duosime DYKAI rašomą ma- 
šinėlę. .Jeigu norite turėti tą vertingą laikrodėli ir 
mašinėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidab- 
rinį arba stampomis rankpinigių o likusius $tf.r>o užmokėsit paimdami laikrodėli ir mašiniukę. Ka- 
sykite tuojau* Ir adresuokite: 

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irvmg A ve-, Dept. 116. Chicago, lil- 

rengiamas Lietuvos Dukteru Dr-jos 
NEDELIOJE. BALANDŽIO APRIL 25 dieną, 1920, 

MILDOS SV^TAINEJE, 3140 S. Halsted St. 

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c. Ypatai. 
Vžprašome \ i-;:i^ -skaitlingai atsilankyti ant mušu baliaus. 
Mes labai užsitikime tamstoms visiems, kad nepamiršite ir 
nesijjailčv it var^o, ir atsilanky -it ant baliais. Komitetas. 

f REIKALINGAS PARTNERIS, 
kepyklos biznyje. Turi Imli kepėjas 

•arba išve/.iotojas įdr'ver). Aš tuviu 

į šapą. 2 automobiliu, 2 arkliu, 2 ve- 

žimu. eletkra maišomą mašiną, mil- 

tu. minkštu gėrimų šaltinį, saldaisių 
duonos skrvnc ir daug kitokiu daly- 
kėliu. Aš visiems savo kostumcria- 
:i gyvenantiems mieste pristatau 
'uoną Į riamu.i. Vienam žmogui per 

d.iug darbo, l'odcl čionai s yra tavo 

l.i'mė Įdėti pinigus, lnncšk $1800.00 
tuomet abiejų bus lygios dalys. At- 
važiuok, pamatyk šitą vietą. Spritig 
\ alley Kakery, 114 !r.. Dakota St., 
Spring \ allev, 111. los. M. Azukas. 

I 

I'ajieškau kombario su valgiu 
ar be valgio, butų geistina, kad 
butų švarus ir šviesus kambarys 
ir kad telefonas butų, dviem ar 

vienam vaikinui ant VVe-lsaidės ar 

ba Brighton parko apielinkėje, 
turintis tokį kambarį atsišaukite 
greitai praneškite laišku. 

A. J. K. 22^2 \V. 23-rd J'l Chi- 
cago, 111. 

j BARGENAS. 
Parsiduoda aut jinobilius Mitohel1 

; 1!»1S modelio, naujai -umaliavolns 
1 rmuji lajėici, indžinns goranif pad^ji. 

m!1. Parsiduoda labai |>igiai. 
J. Vilimas, 

4501 S. Paulina Street. 
antros lubos iš fronto, 

j 
ii A LIG KINAS. 

Parsiduoda automobilius JH'fory 
' 1;»17 modelio nauja, maPavotas, nauji 
ti'jorei. parsiduoda labai piftiui. 

.J. Vilimus, 
4501 S. Paulina Street. 

antros lubos iš frontą. 

DR- VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akiu 

Specialistas 
| Palengvja akiu {terapini?, kas yra pri« 
ižastiinl skaudėjimo galvos, svaigulio. 
Į n p teini ni o, nervotumo skaudančių ir 

užaiigusus karščių akių krtivos akis 
katu rakto, neraiegė trumparegystė, to 
lii'Ggyatč atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muoso daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Specialu 
atyda atkrsipamo j mokyklos vaikus. 
Teieingiai priienkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
itf: 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppchelmuro Storo 
K.unpas Ashland A ve. Tol. Drover 96G« 

AR ŽINAI KOKIA ATEITIS TAVĘS LAUKIA? 

Nemanyk, kad tą gali dasižinoti eidamas pas spiritistus, 
žyniui ir burtininkus. Skaityk rcguliariškai, ir su atyda Žur- 
nalą "SARGYBOS BOKŠTAS." ir gausi tikr:« žinojimą apie 
savo paties, kaįp ir ąpie savo artymo ateiti, ir likimą numi- 
rusiu ju draugų, f r tą linksmybę, kuria turi visi iš mušu skai- 
tytoju. Čionai rasi pridėtą vieną iš daugelių laiškų, kuris tau 

|pasakys ką sako apie tai pats skaitytojas. 
Norėdamas užsirašyti ant metų, prisiųsk $1.00 su aiškiai 

parašytu adresu, Į Sargybos l'.okšto" Redakcija. 
"SARGYBOS BOKŠTAS,' 

732 W. ięth Street, Chicago, 111. 
"SARGYBOS BOKŠTAS" BRANGIAUSIS 

DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS. 
Brangus Broliai: 

Linko j am jums geros sveikatos ir Dievo padėjimo jūsų 
gyvenime. Dabar mes nuo justi apturėjom Žurnalą '"Sargybos 
Bokštą." už kuri širdingai padCkavojain. Mes 'palikom labai 
linksmus, kad mes sulaukėm toki brangu Žurnalą, musų šir- 
dis yra pripildyta siui didžiausia linksmybe, dabar, kad° mes 
tokius brangius daiktus randame. Ištikro Dide malone Dievo 
dabar at jo del mušu, nes ir mums, darbo žmonėms, pasiro- dė galybė šv. Rašto. Pasirodė del musų kas jame 'b..vo pa- 
rašyta. 

Pasiliekam jumis sveikindami, su karščiausia meile, 
Jusų br. Jokūbas Gavėnas Jersey City. 

Kad lietuvis aptiekorius, 

Aygusf Jonaitis, 
šiomis dienomis pirko aptieką nuo Mr. T\ Liniušo 

atit 

1646 Jo. Miciiigr.n įve„ Roseland, III. 

Turime už garbę patėmiti, kad aptiekorius 
August Jonaitis dirbęs ilgus metus Lietuvoje 
\ptiekoje ir turėjęs Aptieką ant 188 street. Chi- 

cagoj'.*, yra žinon/as, kaipo sutaisantis gerai me- 

dicinos ir duodam s gerus patarnavimus moterims 
ir vyrams. 
TA f UŽ KURIUOS GAUS PINIGAMS AR 
PA\ f )Rl PRRZP.\TĄ. Meldžiu atsilankyti. 

Paflleškau Franko Steni pelio svar 
bame reikale, jis pats ar kas apie ji žinantis malonės pranešti jo gyveni 
mo vietą. Girdėjau kad pirma gyveno 
Brlghton Parke ir dirbo Crane dirb 
tuvėso. 

K. J. Fillipovich. 
Mildos Real Eatato Office. 

T"1 West 31st st„ kampas Halsted St 

Radnu šlinbini žiedij, ant Bridge- 
port. Kas pametė atsišaukite šokančiu 
adresu: 

.Tonas Visorkis. 
R11S S. Gilbert Ct.t Chic-go. 111. 

ATTTOMOBTLIUS ANT PARDAVIMO 
Labui gražus mažas karas "Baby— 

Buiek", gerame mechaniškame padė- 
jime, išsižiuri ir veikia kaip naujas, 
"all extras". Atsišauk nec'ėlioje nuc 
1L ®' i 6 vai. vakare. 
4436 S. Artesian Ave., Chicago, 111. 
1-mos lubos. 

Reikia įvirtu vyru. Pašto*...» dar- 
ban. Mol'esUs nuo $30.00 iki $33.00 i 
savaitę. Atsišauk. 

Central C'old Storage Company, 
Kiužio & Poarborn gatvių, Chicago< 

Įvyks 

Nedelioj, Balandžio 25, 1920 
KIMBALL HALL 

304 So. Wabash Ave. 
8:15 vai. vakare. 

Koncerte apart viršminėtos artistės rengėjos da- Tikietai parsiduoda Naujienų ofise, pas p. N. Iv vau j a da)* ponia NORA GUGIENĖ, dainininkė, p. Gugienę, So. Halsted St., Draugo ofise, Darbo Žmo- P. STOGIS, j). K. SARPALIUS, mažiukų kvartetas, nių Knygyne, So. Halsted St., Dr. Graieuno ofise, ir kiti. Universal State Banke. 
Visi kas tik nori išgirsti musų artistus, tepasiskubina gauti tikietus, kadangi vietos visos re- zervuotos. 

" 

KOMITETAS. 

Pajieškau Ignaco ir Jono Pžovalu, 
Kauno redvbos. IJU mergės pavieto, 
Vaitkiškės valsčiaus, Al •■•nu kaimo. 
(Jirdf-.iuu kad gyvena Mieliigan valsti- 
joj. Maloui's jis pats ar kas jį žino 
pranešti šiuo adresu, nes turiu labai 
svarbu nukaki prie jo. .Mano adresas: 

Sten. Poveolis. 
511 So. Conter St., Beaver Dam, \Vis. 

PRAPUOLĖ MERGAITĖ 
| Alesa Petrauskaitė nedėlioję, balan 
džio 11 d. d. 1!>20 m.. 4:l'.0 po pietų is- 
ėjo i teatrą ir nesugrįžo. Kiek teko 
sužinoti, buk viena iš kaimynu moteris 
atkalbinėjusi ją iš namą su pagelba 
kokio tenais Brighlon Parko biznie- ; 
riaus ir atidavusi tarnauti j svetiniti- 
kiu žmonių namą. Mergaitė yra 15 me-! 
tu amžiaus, melinomis akimis, tamsiai 
geltonais plaukais. Kas patėmysite i 
naujai atsiradusia mergaitę? Mc'.d'/.in ! 
pranešti žemiau paduotu adresu avba I 
artimesniai policijos stotoi. 

STANISLOVAS K. VAITEKAIT1S. 
2.'<21 W. 4.r)tb St. Chicago. 111 ( 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu bevsik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas 

Severa's 
iiood Porifisr 

(Soveros Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos* sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jj. 
Jį nardavinėja visos aptiekos. Kaina 
S1.25 ir 5c mokesčių. 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS įŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 
smu j kaktą, mirgėjimas akių. ap 
svaigimas ir nuvarginus akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

J05IN SMETANA 
1S01 S. ASHLAND AVB.. CI1ICAGG 

Kanapas 18-los gatvė?. 
3-čios lubos, viri PlnU'o a(tirko9. TJmy 

kitc j mano paradą! 
| Valandos: nuo 9los vai. rvto iki S vai. v lt 
| Nedflioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dicr 4 

S NAUJAS BUSINESS IR 
TEISINGAS 

PATARNAVIMAS. 
Su šiuomi pranešu 
savo visiems pažjs 
tamirms; kad aš 
užsidėjau afišą: 
Namu pardavinėji- 
mui ir farmii. Taij: 
gi skolinu pinigus 
ant Namu ir Par 
mu, už mažą nuo 

šimtį, ir apsaugo 
ju namus. Rakan 
dus, ir aulomobi 

mis nuo ugnies, geriausiose kompani- 
jose. Aš turiu ant pardavimo duuii 
namu — nauji u ir senų — brangiu ii 
pigių — murinių ir mediniu. Taipgi 
turiu ir gražiu farmų ant pardavime 
ir ant r&Mos, su gyvuliais ir su vi. 
-ais jtais^mais kas tik yra reikalinga 
prie gyvenimą. Eik tuojaus ir gyvenk 
nes viskas yra gatava. Tos farma» yra 
valstijose. Wisconsin ir Miehigan. To- 
dėl nepraleiskite los geros progos: 
nes dabar yra laikas važiuot ant far 

; imi ir pradėt gyventi ir kad vėliaus nc 

sigailėtumet: ale ateikite į mano ofi 
ra lr palčsit gauti danginus informa 
oijn apio namus ir farmas. 

GEORGE PETKUS 
lteal Estate T>ohjis & Insurance 

Foreigs Exeliange & Steamship Tickts 
n<02 Ro. Halstod St. Chicaso, Tll. 
Tol Yards 5379. 

DR. I. E. MAKAR 
LIETI'VIS 

GYDYTOJAS W CHIFVJRGAS 
Kosulando: 10900 Michigan Ave 

Telefonas Pullman }42 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. VVood St. 
Tik Ketvt.-rgo vak, nuo 5:.?0 iki 7 

Telefonas Yartls 723 

Malcvoju ir popienuoju naujus 
ir senus namus po visas dalys Chi- 

|e::gos. Darba atlieku greitai ir ca- 1 

; v. lituoju. Nemokėk tiek kiek dar- 
his nevertas. I'irma negu duosr i 

l:am kitam gauk mano kainas. A-į 
emu nuo SS.oo ir augsčiau už i:po- 
j ieravima rūmo su savo popierą- 

J. S. Ram'ančionis, 
3641 So. l'nion A ve. 

Tel. 1 )rover ">^05. Chicago, 111. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLB ST., 1100M 324. 
Telephone Central C390. 

Vakarais. 812 W. 33-KD STREET, 
Telephone Yards 4681 

paspartų blankas 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. 

LAIVAKORTĖS 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, 111. 

Mn iluchiaskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALK STREET 

CIIICAGO. ILL. 
Tolcphone Central H0S4 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Suba tomis: !> iki 1 po piety 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE T EI 3M Ų O S E. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduoda:*t Namą, i^otą ar- 
ba Farmg, ir padirbu visokius 
bešališkus Dokumentus. Sutel- 
kiu patarimus i skolini; IMr.l- 
gus ant Pirmu Mortgočiy, ant 
1- saly;;;}. 
",rfiat Sido Ofisas atdaras vaka- 

rais u u-) T iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Stat > Man- 
kos. 2201 \\\ 22-ND STllEET, 
Cor. Leavitt. ® Tol. fanai 2552 

ką tik sugrįžau iš 
Kalifornijos. 

Jau priima ligonius. 
Dabartinis jo adresas 
tokis. 

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashaland Av. 

Chicago, 111. 

LIETUVIU UKININKU 
KOLONIJA. 

Važiuok į Vilas County 
Wisconsin, kur skaisti žemė 
ir pirk ukę ant lengvų išmo* 
kesčių: tobulas klimatas, ge 
ri keliai, arti miesto, daug 
turgaviečių; ežerų, apių, šal 
tinių, gera žemė del bulvių, j 
ant vieno akerio žemės už- i 

auga 250 bušelių bulvių, ki- j 
ti javai taipgi gerai auga. j 
Gali pradėti ukininkauti su 

maža suma pinigų. Didžiau- 
sia lietuvių ūkininkų kooJni- 
ja Amerikoje- Del pilnos in- 
formacijos ir ukininkystės 
"■'nygutės, kurią dykai kiek- 
vienam reikalajuančiam pa- 
siunčiame, adresuok: 
SANBORN & COMPAMY, 

52 Sanborn Building, 
Eagle River, Wis. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Streel 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 5 ir 7 iki 9 va1., vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42*d SL 

Phcnc CVal 6222 

; D R. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

ASHLAND JEV/ELRY 
ANO 

M U31C STCHc 
Reimontai laik- 
rodėliai ir j'.jhi. 
Herlrfki dalgtai. 

.folumbJa gramą 
foni; ir nuuju ile 
tu vijiku rekordu. 

Joo7 S. ASHLAND A VE.. CIIICAGO. 
Tol. Boulovard 4J)1. 

LittiiMiwaii--A:jicru.;ui luturination 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- tai, Legali^ki Dokumentai, Poreign Exchango, Reul Eastate. Parduodam 
laivoknrtes. 
3114 So. Halsted St., Chlcago, 11L 

Tel. Boulevard 4899. 

rel. Yards 3654. AKUŠERKAj 
Mrs. A. 

Michniewich 
Haigusf Akušerijos ko- 
legiją; i Inai praktika- 
vusi Pennsilvanijjs 
hospitalės«t Pasckmin 
g«i patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodą 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antry luby) 
CH1CAGO, ILL. 

Nuo 6 Iki 9 ryto Ir 7 iki velal vaK.; 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTA8 

Naujienų Nam« 
Vai: 9 lkl 12 ryto lr 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 61-ma lr kamp.Marshfleld 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams iinomas per 16 raetvj kiip' 
oatyręs gydytojas, chirurgas ir akušeri*. 
Gydo aštrias ir chronišicas iięas vyrų, mo 

tenj ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Rav ir kitokius elektros prietaisu* 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 
ISth St. nelnli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 
8 vakarais. Dienomis: Canal 

f 3110 ar,xa 357 
loleplional: J Naktiitnis Drexel 

į 950 Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsteil St. 

VALANDOS: S—9 ryto, tiktai. 

PETRATIS 8.FABUONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

«EAI» ESTATE-INSURANCE 

iEurotean AmericanBiireau, 
Siunčia Pinigu*. Parduoda LaivokorU* 

'v' ^ notArijljšas : 

3249 So." Nablec. Slreel, Chicigo, Illinois 
TElEPHONE JBOULE^ABD 611 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LiETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16( 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3< 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dlon. 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26? 

Phone vards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Of: ir cFv: vl®ta 3262 S. Ilalsted St 
Vai: 3—II ryte; 2—4 Ir 7:20—9:30 

Telephone Drovor 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DEN'TIST.4.8 

Valandos: nuo f) ryto iki 0 vakare. 
Serodomis nuo 4 iki 9 po plotų. ! 
4712 SO. ASHLiAND \VENUfl i 

arti 47-tut gitvt* 

Otcpbnnr Yarda 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo risokias ligas moterų, vaikų ir vjrnj 

Specialiai gydo limpančias, ienai ir 
paslaptingas vyrų liga* 

$269 S. HALSTED ST., CHICAGO 
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