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DANTIS IR JŲ IXTEKM£AXT| 
SVEIKATOS. 

Daugelis žmonių mar.o, jog dairi 
lis yra reikalingi tik tani, kati ma#is-j 
tas iš burnos gailėtų lengviau pa- 
niekti vidurius, ir užtat neatkreipia 
ganėtinos dotuos j tai, kaip yra svar 

bu gerai užlaikyti dantis. 

l'astaraisi'ais laikais vis labiau ir 
labiatr pradeda aiškėti, kad sugedę 
dantįs netik kenkia tinkaman mais 

to sukratutiniui, bet t'aipogi jie ne 

mažai kenkia ir visam organizmui. 
Pasirodo, kad dantis lošia labai 

svarbią rok; mušu kune. Dažnai jie 
bun'a priežastimi daugelio ligų. ku-. 
rios iš pirmo žvilgsnio rodosi, kad 

neprivalėtu turėti daug bendro su 

dantimis. 

Daugelis iš mūsų kartais teisė- 
tai pasipiktina, kuomet eidamas ko* 

kia-nors gatve pamato suverstą 
j vai ri u atmatų — mėšlų krūvą. Ži- 
nodami, kad los dvokiančios at- 

matos gali užkrėsti žmones ligomis, 
mes pasistengiame nuvalyti kenks- 

mingus mėšlynus. Daugelis žino,, 
kad tos krūvos atmatų yra kenks- 

mingos, bjauriasi jomis, ir stengia- 
si, kad jų nebūtų nei ant gatvių, nei 

prie namų. nei ant tuščių "lotų". 
Uet daugelis iš tų pačių žmonių, ku- 
rie priešinasi nešvarumui ant gat- 
vių, nieko nedaro, kad prašalinti 
Įvairias kenksmingas atmatas iš sa- 

vo burnos. V algant tarp dU/tų ir j 
dantų įvairius plyšius ir skylutes 
įsiskverbia šmoteliai mėsos, daržo- 
vių. duonos ir kitokių maisto pro- 
duktų. Tos maisto liekanos kartais 
būna nutsų bumuose po keliolika 

dienų bei po keliolika savaičių. Ten 

jos pradeda puti, ir tokiu budu ga* 
dina žmogaus dantis ir visą jo svei- 
katą. 

Lengva suprasti kokia kenksmin- 
ga intekmė daroma visam žmogaus 
organizmui, kuomet tos sugedusios 
liekanos pakliun'a bevalgant iš bur- 
nos j vidurius. 

Ir netik gendantieji dantįs yra 
oavojiugi žmogau.--sveikatai. Dak- 
tarai priparodė, kad visi sugedę mai 
sto dalykai iššaukia organizme už- 
nuodijimą bei šiaip kokį nenorniališ 
kuiną. 

Dantis yra aptraukti balta, kie- 
ta medžiaga, vadinama emaliu. Ji 
li!: tuomet negenda, kuomet dantį.- 
vra sveikai užlaikomi. Kuomet gi 
burnoje lieka daug maisto liekanų, 
lai jos bepunant padaro įvairių 
rūgščių, kuriose tasai emal is kaip 
ir 'ištirpsta" ir minkštėja. Kitais 
žodžiais tariant,"kietoji paviršutinė 
dantų plėvė pradeda gesti. To neuž- 
tenka: jeigu laiku neatkreipiama 
duomos, tai sugedimas apima ir ki 
tas daučio dalis ir galų gale visas 
dantis ištrupa, sugenda. Delei to 
nukenčia visa burna ir visas orga- 
nizmas abelnai. Paprastai visi ne- 

švarumai burnoje paliečia visas jos 
dalis. Maistas, praeinantis pro bur- 
ną, paima >u savimi' dalį tų atma- 
tų, susidariusių aut dantų ir sugadi- 
na jomis vidurius. Liežuvis ir kiti 

buinos organai irgi nemažai nuken- 
čia, susidurdami su pin ančiais dan- 
timis. 

Kartais sugedęs dantis yra prie- 
žastimi labai tankios ligos, vadina- 
mos ton s ils 1 ui nieko daugiau, 
tik uždegimas gilių, turinčiu įflig- 
<lalo pavidalą, kurios randasi labai 

artimoje kaimynistėje su dantimis. ! 
< > pats "tunsils" kartais buna prie- 
žastim i didžiai pavojingu ligu. 

Dantų ligos taipgi dažnai daro 

Kenksmingą intekmy ant širdies, ke- 

penų ir kitu kuno dalių. Tas sąry- 
šis .';erai paaiškėjo, atradus taip 
vadinamus Rentgeno spindulius, su 

kurių pagelba galima matyti viduri-j 
mus žmogaus organus. Ačiu tiems 
Rentgeno spinduliams, pastaraisiais 
laikais sužinofa, kad sugedę dantjs 
kai kuriuose atsitikimuose iššaukia 
reumatizmą ir kitas panašias ligas 

Sužinota, kad tarpe bakterijų 
ant gendančių dantų kartais vra 

* 

I 
tos, kurias atrandama prie plau- 

čių uždegimo. Jeigu šitos bakterijos 
pakliūna i plaučius, tai žmogus,I 
turintis šalt j ar šiaip jau prastą 
-veikatą, gali lengvai susirgti. 

Paprastai chntjs yra rokuojami 
svarbiu organu sveikatai ir nemažu 
papuošalu, kuomet jic sveiki ir 
tvirti. Uct jie bjaurus ir kenksmin- 
gi. kuomet tampa nešvarus ir su- 

genda. 
t zp,it būtinai stengkitės užlaikvti 

.lt's svariai ir normališkame sto- 
Keikia valyti dantįs kasdieną 

O'lc ir vakare su šepetėliu 
ir danty milteliais bei tam tikra 
košele. Ir kirais budais reikia steli- 
nes užlaikyti dantis švarume. IV 
vyzdžiui, jeigu maisto dalelės ,,a- 

"u '■ 'arpdančius, tai reikia pasi- 
bengi, kokiu nors šakalėliu bei 
Plunksnele iškrapštyti jas. Taipogi 
V 1 "" atsar«:i" ir "' maistu. 
Nevalgykite perdaug saldttnivnu 

?KUrk;! ir tam pana-šiu <fa|y- 
kenkiančių dantims. 

Svarbiausias dantų tikslas 
r™"tyti. .Nenaudokite dantų rie- 

Z'>! k"l kic«i daiktij kandi- 

Kuomet dantyje atsiranda skylu- 
.V ,la""sta=> (dantų gydytojas i 

ml h 
° ai,ksi,,«"is. sidabrinė- 

Xl u'"kinmis plombomis. Nors 
Irnpulj skaus,„„ pakęsti, be'. 

f at dantis gabi gale fampa ,Ve|- 

•_ dančiui', 
-mones skubinasi pas dantų dakta- 
ro. kad dantį ištraukti. Dažniausia' 
a; Ji a labai neprotingas ir kenks- 

™"Rf pa-ielginias. Ištenka už-i 
plombuoti, idant išgelbėti dantį ir i 
nutildyti so|jėjimą. 

'ugi, iš visko vir.špasakvlo .-iš- 
ka<l tlan'is '"šia labai svarbia 

"olf inusij sveikatoje. Domiai ru-' 
Pjnkm.es jais. \ alykiinc kasdiena, 
•ziaikykinie kuosvariausiai. Kuomet 

':radc<la kuogreiėiatv 
pa! kre'l,k"es Prie gero dentisto. 

a tlna kiekvienam svkį kita i 
™t'.s „„eiti pas demista pasite'-' 
nanti apie dantij stovį. 

St'ui'entas. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui atubu iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CC. 

3003—2009 SO. HALSTEL) STREET CHICAGO. 1LL. 
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LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

LIETUVA Laisva N e p.r I k j a usoma 

Demokratiška Respublika 
Bonai ant 200 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), i < skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį Į metus* I 

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

[ 257 WEST 7ist STREET NE\V YORK CITY j 

Lenkų Netaisveje, 
I Papasakojo pau pys iš lcnkii 

nelaisvės Alytaus vai. pil. J. Mi- 

trulevičius). 
Pereitais metais grįžtant man 

iš Rusijos i Lietuvą gegužės 10 

d. sugavo mane anapus Vilniaus 
lenkai ir, neva Įtardami mane 

bolševiką esant, suėmė. Pirmiau- 
sia atvarė j \ ilnių, kur buvo ir 
daugiau civiliu bei karinių ne- 

laisviu. Buvo ten, jaunu, dide- 
liu ir mažu. 

Varydami mane j Viiuiu taip 
iškrėtė, kad palikj tik beveik 
vienuose marškiniuose, o drabu- 
žiui, 'pinigus atėmė. Vilniaus 
kalėjime teko sėdėti dvi savaiti. 

Kalėjime teko ir bado pamatyti, 
nes duodavo kasdien po pusę 
svaro duonos ir viralo, kurio žmo 

gus negali valgyti. Jš Vilniaus 
išvežė niaue Į Poznanių, Į Ščal- 
kovo belaisviu stovyklą, kvrios 
komendantas buvo ne žmogus, 
bet žvėris poručikas Malinaus- 
kas (kilęs iš Minsko gub.). Ka- 

dangi ne mane vieną tenai nu- 

varė, bet keletą,, tai pirmiausia 
nuvedė j pirtį maudytis, kur dar 

kartą mane apvogė. Soalkovo 
stovykloj teko pamatyti visokiu 

baisenybių. Vailgyti duodavo po 

pusę svaro (Ivonos ir pusę litro 

burokų \ iralo vieną kartą per 
Ui dieni. Nuo tokio laikymo 
daugelis ėmė sirgti ir mirti ba- 
du. Kasdien išveždavo i ligo- 
ninę apie 70 susirgusių belaisvių. 
Negalėdami tokio sunkaus gyve- 
nimo iškęsti, daugelis belaisvių 

bėgdavo iš stovyklos, kur akys 
mato. B u t u/tat likusieji turė- 

Idavo a t.-- įkyli už pabodusius, ku- 
riems dažnai neduodavo ir to 

paties menko valgio. () tu ba- 
rakų belaisviams, iš kuriu kas 

j nors pabėgdavo, įkrėsdavo kiek- 
vienų kaitą ipo J5 susuktomis te- 
lefono vielomis. Buvo atsitiki- 
mu kad visai žmogų užplak d a 

vo Jii'i mirties. Taip-pat daiuge- 
li tiesiog pats komendantai m*- 

šovė. lai]) tęsėsi gana ilgą 
laiką. Pagaliau vienam belais- 
viui pasisekė išsprukti Į Varšavą 

j ir tenai pranešti darbininku sipau 
dai apie Sč alko v o baisenybes. Ir 

jYaršavos darbininku rupesniu 
;buvi sudaryta tam tikra konii- 

|sija Ščalkovo žiaurumams ištir- 
ti. 

Ta komisija atrado, kad ščal- 

jkovo stovykloj esama iš.ikrųjų 
j tokių baisenybių. Visi komen- 
jdanto nukautieji belaisviai buvo 

| jo vedamose knygose nurodyti 
I kaipo pabėgėliai iš stovyklos ir 
įtiek, l'ž tai komendantas .Ma- 
linauskas buvo areštuotas. 

l'o to pradėjo leisti 'namo is 

..stovyklos civilinius belaisvius. 
iMan. suvalkiečiui, sunku buvo 
išsprukti namo, tik visokiais pri- I 
gavimo keliais ir melavimais pa- 
sisekė pagaliau gauti leidimas 

f važiuoti namon. likusiems gi 
lietuviams tenka ir toliau kęsti 

į toj pragariškoj stovykloj didžiau- 

įsias vargas. 
("Liet. U.") 

Kuomet artinasi Lietuvos Steigia 
mojo Seimo rinkimai, lai mes Ame- : 

rikos Lietuviai darbininkai, privalo ; 

me kelti savo balsą, kad parodžius, 
koki' >s tvarkos mes jai geidžiame ; 

ir. kad bent šituo būdų prisidėjus i 

prie sustatym > tinkamų darbo žino-! 
nėms pamatų Lietuvos valstybėje. į< 

Todėl ir S. L. A. *6-ta k iv jr.i lai'' 
: .i 

kylame savo menesimame susu'in- 

^ i m c Kovo 7 diena i<;_'o m., Auš- j 
ros svetainėje, 3001 So. Halstcd St. 

Chicago, Illinois, nutarė parašyti 
rezoliuciją ir išrinko komisiją, ku- 
riai ir pavedė šj darbą atliktie. ap* 
lamais brūkšniais išdėstant, ko j N- 

ios nuomonė, turėtų reikalauti Amt 
rikos lietuviai darbininkai iš busi-1 
mųjų Lietuvos konstitucijos dary- 
tojų, ir tų reikal'avimų surašą ji nu- 

tarė paskelbti spaudoje ir pasiųsu 
S. I A. Centrui ir Organui, kad 
juodu jų dvasioje nustatytų ir savo 1 

politiką Lietuvos klausimui. 1 

Mes geidžiame, kad Lietuva butų 
ikrai demokr'alinga, žmonių valdo" i 

:na, šalis ir kad pamatiniuose jo-m 
iios Įstatymuose butų įkūnyti seka- j 
ni dalykai:— 

1. Liaudies ir Piliečių TcUts. 

r. Visuotinas, lygus, slaptas ir 

teisioginis balsavim'as, renkant ša- 
lies Seimą ir miestų bei valsčių sa- 

vivaldybes. 
2. Lygybė prieš Įstatymus visų 

piliečių bc lyties, tautos ir likeji* 
r,o skirtumų. 

3. Pilna sąžinėm, žodžio, spaui'>s. 
susirinkimų ir organizacijų laisvė. 

4. \t<kyrim. s bažnyčias nuo Val- 

stybės ir mokyklos nito bažnyčios. 
5. Asmens ir gyvenamojo butu 

įeliečiamybė. 
<>.. Mirties bausmes panaikini- 

nas. 

7. \ eiViinas ir nemokamas pra- 
linis mokslas. 

S. Žmonių apsiginklavimas \ieto- 
e nuolatinės Kariiumenės. 

Zcničs Jicfonnn ir Darbininkų 

Jlpsaugujimas. 
: Dvarų ir buvusiųjų varo vai" 

lžios žemių pavedimas ma/.ažc- 

ni'ams ir bežemiams valstiečiams. 
2. Sodžiaus darbininkų atstovų 

Ialyvavimas žemės ūkio priežiūros 
staigose. 

3. Įstatyminė <S valandų darbo 
licna ir Įstatyminis algų niinimu- 

uas, pakankamas žmoniškam dar- 
bininko ir jo Šeimynos gyvenimui. 

4. Valstybinė darbininkų apdrau- 
la nuo ligos ir senatvės. 

5. I);. biuinkų atstovų dalyvavi* 
uas pramonės priežiūros įstaigose. 

S. L. A. 36-tos kuopos Komisija, 
i'asii'ašo: 

J. !'. Markas, 
i. Misnezics, 
/. Jakais. 

Naujoji Zelandija vidutiniai 
>er metus iškasa anglies 2,000,- 
)00 tonų. 
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BR1DGEPORT. CONN. 

.Linksina J a c Išvirini s Naujiena! 
ii d. kovo, Nedėlioję, aplankys "nu 

u ko'oniją Lietuvos Misij'a. Trau- 
cii'is pribus stotyje kaip 12 _'4 vai. 
:uriamc atvyks ;jerb. Svečiai. Ant 
toties pasiliks LleUiviai kareiviai 

arpavusieji Suv. Valstijų kariui.e- 

lėje. ir viso Bridgeport.: Lietuviai 
5aro(!a maišuos nuo R. R. Stoties 
tlain str., i Ariu -ry A. A. S.tk\ 
483 Main str. (priedais State Ar- 

iv.;ry). Parodą ves ..jeri). S \:r 
rusas \ clcčkis. Svetainėje progra- 
ias prasidės t vai. ]>r> pietų. i'ro- 
raine dalivaus Nc\v llaven lietu- 
iu Benas Spindulio Choras. Kal- 
ės Lietuvos "Misija ir daug kitų 
albėtojiy Kaip lietuviu, taip ir žy- 
liu kalbėtojų Amerikonu. Laike 

progr'amo, bus pardavinėjimas, Lie- 
1 
ti\ Paskolos Bonų. Programų 

vcdt iu l)ii p. A. Veleokis. Brangus 
Broliai ir Seseris: — Naudokimės 
pirmą progą, kuri mums pasitaiko. 
Susirinkime kuodaugiausiai aut sto 
lies pasilikti Mušu tautos ir Šalies 
pasiuntiniu, ir eikime po savo tris- 
palvę Vėliava giedodami tautos gie- 

n !>■_ nes tai pirmą kartą pa rody sT- 
ne pasauliui, kad Lietuvių tautą 

'sutraukė vergijos pančius. Lai su* 

lreba mūsų priešai. Mes Ameri- 
kiečiai kas kiek galim, skolinkime 
tėvynei pinigus, pasirodykime, kad 
ir liridgeportiečiai, ispildome savo 

iv.duolj. Pasekime pavyzdį draugi- 
jų; kaip tai Draugija Šv. Jurgio, 
šv. Kazimiero, ir draugija po Glo- 
ba P. S v. Kurios turėdamas daug 
savų reikalų, bet papirko Paskolos 
Bonų kiek išgalėjo. Tik labai gai- 
la, kad Draugijos kaip Lietuvių 
Apšvietos, ir 1). L. K. Vytauto nu- 

tarė nepirkti, nors iš vardų labai pa- 
sirodo tautiškos, liet kagi padary- 
si. 

Preso-: Komisijos Narys. 
J. J. S. 

SI IENANDOAH, PA. 

Vietinė Lietuvos Laisvės Pasko-j 
los Ponų stoties valdyba, /-tą dieną j 
k< v."h š. m.f buvo surengusi advo- 
katui Mastauskui prakalbas, su tik- 
iu. kad pirmiau negu lankysis ėio- 
i a i. gerb. Lietuvos Misija, Shenan- 
loab'rio Lietuviai iau galėtų pasi- 
likti ne su tuščiomis rankomis, bet \ 
su tūkstantinėmis skaitlinėmis jau 
išpirktų. L. L. 1\ Bom*. Kaip .suma- 

nė. taip ir padarė ir pasikvietė kal- 
bėtoja pradėti darbą ir pardavė už 
Šj.ooo suvir:um L. L. P. Uonų. 
<įerb. kalbėtojas savo užduoti atli- 
ko kuopuikiausiai, nes atjojan- 
tiems. kad gali prapulti jų paskolin- 
ti pinigai, parodė, kad taip neg'a*. 
itsitikti, nes nevien tik Lietuvos 
valdžia turės atsakyti, bet Lietuva 
visu savo turtu, kaip tai: žemėmis, 
vandenimis, giriomis ir t. t. Tai-gi 
labar visi kas tik galime, pirkime 

k u daugiausiai L. L. Paskolos Ik> 
nų, ypatingai draugystėms yra gera 
•proga, patarnauti Lietuvai tėvynei 
ir sau i- to naudą turėti. 

Prie progos noriu pasakyti, kadir 
L. L. Paskolos Bonų stočių yra pa-' 
rinkta net i J-ka, su cenlraline sto-i 
tini J. S. Mockaiėio raštine, 100 E. i 
Centre Str. Stotys kur galima užsi-' 

rašyti L. L. Paskolos Donu i-nia 
A. P. Tabaras, 2-ra 'I*. P. Kryža- 
nauskas, 3-čia J. Barauskas, kam* 
pas Centre ir Bover gatvių, 4-ta 
S. A. Ramonaitis, P. Tamulynas. 
(j) 6-ta A. Matlaiibkas, kampas 
Coal ir \Vest gatvių, ;-ta J. Ancera 
vičia, 8-ta S. Suroka, kampas Cen- 
Ire ir Ferguson gatvių, 9-ta A. Ado- 
maitis, io-ta A. N'arjauskas, 11 ta 
P. Mcgenis, u-ta J. Abračinskas. 

V. V. Vaišnorai. 

Amerikos Lietuvi?^ .J 

mokyklaI 
Mokinama: migli '<os ir !iotuv?įl;os ki!- .3 
bų, aritmetikos, knygvcdyftčs, stenogra- •$ 
fijos, ty|iewriting, i»irklvbo'j tciig, Suv. JĮ 
Valst. istorijom, abelnos istorijos, eco?- ♦'< 
rafijus, politinėj ekonomijos, pitietustči, 
dailiaraįystės. .Į 

Mokinimo valandos: ntio 9 ryto iki 4 *j' 
vai. po pietų. Vak. nuo 0 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STiiEET S 
CHICAGO j 

LIBERTY BONDŠ 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja ^ EL| verte, ir Laisve# Bondsus pilua pinigine verte. **** ■ 3 

*SŠ?i£l. nuo",-6' J-G- S ackheim & co 
Utarninkats, Ketvergais 1335 MIIAVAUKEE AVENŲE, lr Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

ttfflmfittnnrtnKtttmttttnTsmttmnntr: 

V YRiIkųTdRABUŽI Ų1K AR3ENAs" " """ 

Teisingos Kainos, 
Užganedinimas gvarantuotas 

Vyrų Ir vaikinų BiuatI ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių btailų ir konservatyviškų modelių $20.U0 iki 445.00. Vyrų ir jaunų vaikinų uutai ir overkota! nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 Ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 Ir augšfiiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščlau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo ?10.0o ir augšCiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis ik! 6 vai. po pietij. Subatomis iki 10 valandai vakaro.InEteik'ta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių siatemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško t.ouikot medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtu jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kimo su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

Severą s 

Esorka 
(pirmiaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris*'>, kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medtkališka nriprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apetjįo ir paprastai arba silpnėjimu, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkclę šitų vaistų šiendion ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ii G centai. 
Parsiduoda visose ap^iekose 
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W. F. SEVERĄ C0„ CEDAR RAP1D3, I0WA 

ODRJEZT^ DPAGKESZjSSA 
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo. pailsimo, sąnariu ir ratuuenu sustingimo, skausmu strėnose, vra greitai praSalin iiuos, vartojant 

PAIN»EXPEL L B MI 
" l>r;tuiri? Reikalo"' 

Šeimynos, kurios krrtą dažinojo jo veikiam"b ji i'au; inun be jo neapsieina. Yra tik vienas Paiu-Esj/Clieris ir del jasu :r^s«;:;rojiu:o, jis yr.v v..ženklintos iun3ii vaisbaženkliu 

ANOHOR ąk.arei3) 'į,\ r.nt pokelio nčra vaizbn/.enklio ika^o^ tr.l ji-, u r.i t i "< r. ■ j'is tokio neimkite. Visoso aptiokoyo po :5,k. ir 70c. T.iipgi gaii; ia, gai i pa ^divbčjns : 

F. AD. RICHTEft & CO., 326-330 Bro&dway, Nw\v VorI: 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO mūsų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikrašti 
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''KARIŠKIŲ ŽODIS" 
aprašo visus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kias mušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap* 
gini i mūsų brolių turlą, gy- 
vybę nuo lenku plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
L nių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
| i)"kiai atspindi karštą Lietu- 
j vos kariuomenės Tėvynės nici 
| lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 

j tuvą iki paskutinio kraujo 
lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtu sugrįž- 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi 
po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sutius. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skri!;ia nukautųjų' (užmuštų- 
jų). sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiujų ar l>c žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižvine- 
jtj'iųjų ir ;iį.■■.!(.!vanotų kariš- 
kiu vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgo?. kuris onri žinoti. i.aip Lietuvos 
kariuomenė .savo krauju mūsų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplal'ma. 
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KATUŠKiŲ ŽODIS" eina vieną kartą j sąvaitę. Kaina metams .i dolariu, kuriuos 
galite pasiųsti registruotame laiške. 
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Adresas: 
KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 

; KAUNAS 
\ LITHUANIA. 
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