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Vokietija reikalaus bili- 
jono paskolos. 

Valdžia paeme dirbtuvę prieš 
savininko norą. 

VOKIETIJA REIKALAUS 
BILIJONO PASKOLOS. 

Paryžius, kovo 8 d. — Tele- 

grama iš Berlino laikraščiui Le 

Journal sako, kad vokiečiu val- 
džia i'.itclks talkininkams naują 

i memorandumą gegužio mėnesyj, 
nurodymą, kad Vokietijai reika- 

linga paskola 45.000,000.000 mar- 

kiu. Memorandume -bus taipgi 
reikalaujama pertaisymo patvar- 
kymu liečiančių talkininkų oku- 
paciją. 

VALDŽIA PAŽMĖ DIRB- 
TUVĘ PRIEŠ SAVININ- 

KO NORĄ. 
Rymas, kovo 8 d. — Darbinin- 

ką judėjimas Italijoj pradeda iš- 

sprūsti iš organizatorių kontro- 
lės ir ingyja aiškią formą anar- 

chistinių streikų kaipo paprastų 
darbininkų protestų. 

Organizatoriui paprašius mi- 
lane streikuojančių darbininkų 
grjžti prie darbo, jie atsisakė 

klausyti ir Albertos Malatestos 
vedami susirėmė kovoj su poli- 
cija gatvėse, kur abi pusės var- 

tojo ginklus. 
Keisčiausiu ir gal epaką pada- 

rančiu atsitikimu yra turėjusis 
vietos Mazz/.oni medvilnės dirb- 
tuvėse F'ontecatiavese ir Torre 
Pellice arti Turino. Mazzoni yra 
senosios mokyklos dirbtuvės sa- 

vininkas. Jis atsisakė taikytis su 

darbininkais, ar net dėtis prie 
darbdaviu federacijos, kuri yra 
■padariusi tam tikras sutartis su 

darbininkų organizacijomis. 
Kiek laiko Mazzonio darbinin- 

^ kai pareikalavo naujų sąlygų ir 
^ aukštesnių algų. Jų reikalavimai 

buvo atmesti ir darbininkai išėjo 
j streiką. Mazžoni uždarė dirbtu- 
ves ir atsisakė taikytis su darbi- 

ninkų organizacijomis. Darbinin- 
kai pareikalavo, kad jis priimtų 
sutartie -padarytas kitų dirbtuvių 
savininkų. Darbininkai padavė 
dalyką sutąikyti trečiųjų teismo 

tarybai i urine. Ma/.zoni nestojo 
:pas trečiųjų teismo komisiją, ku- 
ri, išskiriant kelis mažesnius 

dalykus nusprendė darbininkų 
naudon. 

/ * J "ir 

Prie iaibartinio Įstatymo šitas 

nusprendimas yra tik patartinis, 
bet prefektas prisakė Mazzoni'ui 

nusprendimą priimti. Tas neat- 

kreipė domos Į tai ir darbininkai 

(•paėmė dirbtuvę patys. Panaudo- 
j darni Mazzinio didelius sandėlius 

j nedarytos medžiagos ji< varė 

[darbą k((operatyviais pamatais. 
! Policija, matydama šitą, visai ne- 

sikišo į jų darbą. 
Mazzini vis atkakliai tvirtino, 

kad jis vra savo namuose šeimi- 
ninku ir peikė prefekto pasielgi- 
mą. Dabar valdžia paėmė dirb- 
tuves. 

DINAMITAS SUDREBI- 
NO MIESTĄ. 

Chicago, 111., kovo S d. — 

Šiandien 5:2o vai. ryto Chicagos 
kalkių ėmykloj, prie \Y u) ųat. 

pn. 1900 sprogo 500 svarų dina- 
mito. Trenksmas buvo toks dide- 

|lis. kad per dvi myli aplinkui 
išbyrėjo langai, dršintys žmonių 
ta*po sužeisti ir šimtai išmesti iš 
lc>vi\ Polieistas John Hambula, 
stovėjusis už poros blokų nuo 

sprogimo vietos, pats nesijuto, 
j kaip išvirto ir atsipeikėjęs/kaip 
apavoKęs nežinojo, kas su juo at- 

j 
si tiko. Sprogimas atsitiko žeme-' 
je 380 pėdų gilumo.. Sprogimo 

I laiku duo»bėj buvo trys darbinin- 
kai ; juos atrado sužeistais, be 

'gyvus. Du jų tapo nugabenti li- 

jgoninėn. 

ANGLIJA NEKETINA PA- 
VLSTI VAKARINIU 

INDIJU S. V. 

Londonas, kovo 8 d. — T're- 
mjeras Lloyd (ieorge, atsakyda- 
mas j paklausimą atstovu bute 

šiandien pasakė apie užminimą 
pavesti vakarų Indijas Suv. Yal- 
stij< 's kaipo dalį Anglijos sko- 
los Suv. Valstijoms, pasakė, kad 

Anglijos valdžia neturi nei ma- 

žiausio noro išmainyti, ar par- 
duoti Anglijos vakarinių Indi jų 
dalj. 

Jis pasakė, karl yakirinių In- 

'dtjų gvventoj'ai yra prisirišę prie 
kaiaJlijos ir labai "didžiojąsi tuo- 
mi, kad yra imperijos nariais. 

Lietuvos Misijos Tolimesnis Maršrutas. 
(Nepermainomas). 

Siuomi Chicagos lJėfitnkto Ko-| 
mitetas Lietuvos Laisvės Pasko-] 
los Bonų apreiškia tolimesnį j 
marstrutą surengtą sekančiose 

kolonijose i 

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

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

Springfield, 111. ketverge, kovo 

11 d., 6 vai. vak. 

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

•Augščiau nurodytos kolonijos 
turės progą turėti pas save pa- 
žymėtose dienose Lietuvos Misi- 
ja* 

Kiekvienos kolonijos komitetas 
malonės pasirūpinti turėti užtek- 
tinai knygtu-čių ir Bonu užraši- 
nėtoj 11. 

Visas pastangas dėti, kad nu- 

rodytose dienose ir vietose tikrai 
Į,prakalbos ĮVYKTŲ. 

Pasirūpinti, kad kolonijų atsto- 
vai pasitiktų Misiją, nulydint i 
susirinkimo vietą. 

Vardu Chicajjos Dislrikto Lie- 
tuvos Paskolos Komi...tas — 

S. Valančius ir P. Baltutis, 
3246 S. FTalsterl St„ Chicago, 111. 

Telephone: 
Drover 701. 
Drover 3514. 
Vards 6126. 
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"MIRTIES LAIVAS" PRI- 
BUVO UOSTAN. 

Konstantinopolis, kovo 8 d. — 

800 pabėgėliu, kurie apleido Xo- 

jvorosisk.i laivu \*ovajo, užėjus 
į bolševikų pajiegoms. daugeliui 
išmirus nuo ligų. šalčio ir !>ad(», 
pribuvo via šitan uostau sunykę 
ir išbadėję. 

\ 

laštuoniolikos valandų po 
apleidinv.ii uosto, laivą ištiko vė- 
tra. kuri per dvi dieni neleido 
laivu: pasivaryti priekin. Maistas 
ir anglys pasibaigė. Per keturias 
dienas laivas N ava jo plitduravo 
Juodose jurose vėtrai besiaučiant. 
Po to ant laivo apsireiškė šiltinė 
ir daugybė numirusių pabėgėlių 
tapo palridoti jūrėse. Antgalo ki- 

tas laivas su pabėgėliais užėjo 
ant Navajo ir atvilko jį uostau, 

šimtai atvykusių pasažerių turė- 

jo atšalusia rankas ir k(»jas. 

TRUSTAS ŽMONĖMS 
VOGTI. 

Washington, kovo S d. — 

Meksikos užsienio raštinė, kaip 
šiandien yra pranešama iš Mexi- 
co Miesto, paskelbė, kad tapo su- 

sektu kooperatyve draugija žmo- 
nėms vogti, turinti savo tikslu 

vogti ir laikyti išpirkimui svetim- 
šalius, ypatingai amerikiečius. 

Paskelbime sakoma, kad šita 
nepaprasta draugija susideda iš 

pasienio meksikiečiu ir amerikie- 
čiu ; šitas užreiškimas yra remia- 
mas pranešimais nuo įvairių kon- j 
sulinių viršininku. Užsienio raš- 
tine taipgi sako, kad šita draugi- 
ja taipgi užsiima nedoru darbu— 
kėlimu vaidų tarp dviejų šalių, 
Meksikos ir Amerikos. 

NAUJAS CARAS 
UŽKASPIJOJ. 

Londonas, kovo 8 d. — l'.evie- 
linė žinia iš Maskvos praneša, 
kad L"žkaspijoj apsiskelbė nau- 

jas caras. 

bolševikai, pagal Rev.elio pra- 
nešimus, netrukus ketina ineiti 

Besarabijon. 150.000 bolševikų 
kareivių perėjo T)niestrą įvairiuo- 
se vietose. Daugelis rumunų ka- 
reivių susirėmusių su bolševikais, 
tapo išblaškyti. 

Rusų sovietinės pajiegos pa- 
darė puolimą ant lenkų ir suo- 

mių varakiniame ir šiauriniame 
fronte. Pranešimai sako, kad 

abiejuose atvejuose jie buvo at- 
mušti ir suomiai uadarę puolimą 
prieš puolimą įpralaužę bolševi- 

kų linijas. 

D AUGI AUS MOTERŲ 
SUSERGA PROTO 

LIGOMIS. 

Londonas, kovo 8 d. — Dr. 
Edvvard Osvvald, Glasgovvo ka- 
ralienės prieglaudos iperdėtinis 
sako,' kad beprotystė tarp mo- 

terų platinasi, nes jos didesnę 
dali pasaulio darbų atlieka. Tas 
sunkumas, jis sako, daugiausiai 
atiliepia Į profesines moteris; 
darbininkų klesos moterys ne- 

sugriuva taip greitai. Prieglau- 
doje- žymiai padidėjo skaitlius 

mokytojų ir moksleivių sergan- 
čių proto liga. 

I VISAS BbOKAS IŠDEGĖ; 
j NUOSTOLIŲ $500,000. 
I —- 

Catlettsburg, Ky.-,-kovo R d.— 

j Catlettsburgo viduryj šiandien 

I rytmctvj išdegė visas -blokas.; 
nuostolių apskaitoma ant- $500. 
000. 

St V. atnaujinsią pre- 
kybą su Rusija. 

Washington, kovo 8 d. — Sa- 
koma, Amerikos valdžia yra pra- 
nešusi apie savo nusprendimą 
lci>ti atnaujinti prek\l.inius san- 

tikins su sovietine Ktisija tuo- 

jatis, kaip tik talkininku saliu 
valdžios pareikš aiškiai savo po- 
litiką. 

Pirmas talkininku žingsnis liii 
kui prekybiniu santikiu su Ku- 

sija nuo 'laiko nusprendimo >aus. 

17 d. leidžiančio vesti prekybą 
su rusu kooperatyvėmis draugi- 
jomis, ta i pereitos savaitės pa- 
skelbinas apie paskyrimą k«»mi- 

sijos ipasiuntinv.ii sąlygoms ištir- 
ti ir tautu lygai pranešti. 

Ar Suv. Valstijos sius savo at- 

stovą pagal talkininku pakvieti- 
mą. ar ne, dar nežinia, bet yra 
manoma, kad šita valdžia veiks 
tuojaus kaip komisija iš uusijo- 
sugrjš ir išduos savo pranešimą, 
gal pavasario pradžioj. 

Šitos valdžios veikim..s ten- 
kinsis vien oficialiu pripažinimu! 
pavieniu prekybos su Amerikos 
firmomis, be jokio pripažinimo- 
sovietinė-; valdžios, arba pripaži-! 
tiimo tiesiogines prekybos su so- 

vietine administracija. 
Kaikurių yra laukiama, kad 

valdžia labai abejoja pasisekimu 
sumanymu išnaudojimui Rusijos 
savytai ir kad leidimas prekiau- 
įti su pavieniais Rusijoje bus duo- 
tas (langiaus kaipo išmėginimas, 
o ne (iel įsitikinimo, kad toksai 
leidimas bus geras. 

100 AIRIU UŽPUOLĖ i 
KAZARMES. 

Limerick. Airija, kovo 8 d. -— 

šin tas airiu apsiginklavusiu šau- 
dyklėmis ir smarkiais sprogalais 
užpuolė policijos kazarmes 
Doone arti nuo čia ir šaudėsi 
apie valandą laiko. Policija at- 

silaikė šavdymu iš šaudyklių ir 

mėtydama rankinįmis granato- 
mis; užpuolusieji antrai pasit- 
raukė. Policijos niekas 'nebuvo 
sužeistas. 

Dublin, kovo 8 d. — Valdžia 
užvedė atklausinėjinią pagal kri- 

minalį aktą 887 kas del tam tik- 
ru airių ba ikų santikių su Sinn 
Feinais. Atklausinėjimo tikslu 

yra sužinoti kur ir kiek Sinn 

Feinų pinigų yra padėta. 

PENSIJOS LĖŠUOSIĄ S. 
V. 20 BILIJONŲ. 

Washington, kovo 6 d — Šiau- 
rinės Caralinos atstovas, Gaude 
iKitchin, demokratinis narys buto 
komitete, tvarkančiame karei- 
viams borų aktą, šiandien pasakė- 
kad šaliai iparseis išmokėti savo 

kareiviams dalyvavusiems pasku- 
tinėje karėje $20.000,000,000. 

PINIGU KAINOS NUPUO- 
LIMAS BRANGIAI AT- 

SEINA ANGLIJAI. 
» 

Londonas, vasario 19 d. — 

! Dailv. Mail apskaito, kad Angli- 
jos 'pinigams mpuolus Anglija 
vien savo santikiuose su Ameri- 
ka žudo kas metas po $843.750. 
000. 

ŠVEDU KABINETAS 
REZIGNAVO. 

Stockholm, kovo 6 d: — Čv°dų 
kabinetas rezigna o. Karai i iu* 

prašė premjero Edeno sudaryti 
naują ministeriją. 

PRASERGSTI S. V. SAU- 
I GOTIS EUROPINIU 

LIGŲ. 
New York, kovo 7 d. — Suv. 

Valstijų viešosios sveikatos tary- 
bos chirurgas generolas II. S. 

| Ciiinming šiandien atvykęs čia 
laivu I > *111 i c prasergsti Suv. Yal- 

istijų sveikatos viršininku- už- 
sienin išplaukimo uostuose, kad' 
jic atkivi/tn savo domą i ateivius 
ir neįsileistų užsikrėtusių šiltinė- 
mis ir buboniniu maru. 

(ien. Cumming sako. kad sani 
tarinės ir sveikatinės sąlygos Eu- 
ropoje yra visur blogos ir kad 
užsienių sveikatos viršininkai !ig- 
šiol neįsteigė apveikti ligų gre- 
siančių visuomenės sveikatai. 

\ iennoje nauja miegamosios 
ligos forma virto epidemine; šita 
iiga kol kas esanti nežinoma gy- 
dytojams. 

FILIPINŲ SEIMAS ATME- 
TĖ PRIVERSTINĖS BLAI- 

įVYBĖS IR MOTERŲ BAL- 
! SAVIMO TEISIU PRO- 
| JEKTUS.^ 

Manila, kovo 6 d. — Priversti- 
nės blaivybės ir moterų balsavi- 
mo teisės projektai šiandien tapo 
atmesti abiejuose Filipinų salos 
teritorinio seimo butuose. 

ITALIJOJ TRAUKINIU 
SKAITLIUS SUMA- 

ŽINTA. 

Rymas, kovo (> d. — Šimtas 
rscptyniosdešimts traukiniu šio- 
kiomis dienomis ir ~<*) traukiniai 
nedėldieniais tapo panaikinti val- 
džios d ei anglių stokos. Yažiavi-! 
mo kiiinos nedėldieniais padvigu- 
bintos ir žęmakainiai tikietai ne-| 
pardavinėjami visai. 

BOLŠEVIKAI BOMBAR- ! 
DUOJA SUOMIU 

FORTUS. 

Londonas, kovo C* d. — Central i 
\cws korespondentas iš i leisi n g- 
forso praneša apie bolševikų nau- 

ją puolimą ant Suomijos. Po 
smarkaus apšaudymo iš kanuolių 
seredoj jie puolė ant suomių po- 
zicijų ties Sutjervi. 

NEPAVYKO PAVOGTI 
BELA KUNĄ. 

Paryž.us, kovo 7 d. — Vien-; 
uos laikraščiai praneša, kad buvo 
kėsintasi pavogti Bela K imą. De- 
šimts vyrų, papirkt- sargą, inėjo 
sanatorijon, kur Bela Kuu yra 
internuotas, tuoju tikslu, kad jj 
išnešus. Bet tas jiems nepavyko, 
nes sargas susigraudino tą pada- 
ręs ir davė gandą. Vagiliai pabė- 
go nesugauti. 

KELIAVIMAS ORU TARP 
PARYŽIAUS IR LON- i 

DONO. 

Paryžius, kovo 8 d. — Orei- 
vybos sekretorius Flandin vakar 
atidarė orinę tarnybą tarp Pary- 
žiaus ir Londono. Pirmas orlai- 
vis CiolirUli nugabeno 14 pasa- 
žieriu. Kelionė buvo be jokių 

' nuotikių. 

CHINU PRASIKALTĖ- 
LIUS DABAR SAUDO, 

JAU NEKERTA 
GALVOS. 

I tekinas, kovo 8 d. — Senovi- 
ne paprotys kapoti prasikaltė- 
lėms galvas tapo panaikintas ir 
šiandien .prasikaltėliai yra sušau- 
lomi. Po dešimti ar daugiau plė- 
šiku yra nušaunama ant karto. 

Wilsonas nenusileidžia taikos 
klausime. 

Angių prekybines tarybos su Rusais 
neramina Vokiečius. 

WILSONAS NENUSILEI- 
DŽIA TAIKOS KLAU- 

SIME. 

Washington. kovo <S d. — .Su 
'užsidegimu prašydamas senatu 

ir šalies atsižvelgti i tai "kas 
yra galima nuveikti žmonijos la- 
bui." <> ne "ypatingiems šalies 
reikalams." prezidentas \Yįlson 
šiandien padėjo visas savo pa- 
stangas tam. kad sumušus 1 o- 

dge'o išlygas tautu lygos sutar- 
čiai. 

f 
Laiške rašytame senatoriui 

1 litchcockui prezidentas nupei- 
kia išlygas kaipo panaikinančias 
sirnrti ir sako. kad panaikinimas 
dešimto straipsnio moralės prie- 
dermės kištis Į užsienio vaidus 
butu nelaikymu žodžio ir kad jei 
Suv. V alstijos negali Įstoti ly- 
goti su pilna atsakomybe, tai jos 
kuomandagiausiai turi apleisti 
didžiąją ^alvbių sąjungą. 

Reikalaudamas atimti rankas 
nuo straipsnio dešimto, kuri jis 
parašė ir kuri jis paskelbė pa- 
matu lygai. prezidentas atsake 
ne tik išlygininkams, bet ir tal- 
kininkams. pritarusiems Ameri- 
kos išlygininkams. prikišdamas 
Kraneijai ir Italijai iniiitari/mą 
ir pasakydamas — turbut turė- 

damas omenyje Anglijos lordą 
(irey — kad jis nepaliktu pa- 
saulio išganymo diplomatu gio 
bai. 

Senate \i-: priėmė prezidente 
laišką kaipo paskambinimą u 

"sutarties dūšią.M Respublikonai 
išlygininkai ir« jų šalininkai de- 
mokratai vėl išsireiškė u/ dalies 
reikalų apsaugojimą. 
Bolševikai sumušė rumunus; len- 

kai ii suomiai laimėjo. 

ANGLU PREKYBINĖS 
TARYBOS SU RUSAIS 

NERAMINA VOKIE- 
ČIUS. 

Berlinas, kovo 7 d. Vokie- 

tijos (pramoniniuose rateliuose ap- 
sireiškia susirūpinimas ir nera- 

mumas; apskritai yra Įsitikini- 
mas. kad Anglija nori padaryti 
taiką su sovietine Rusija pato- 
giu laiku ir kad atrod mas nuo 

šalumas kaikuriuose rateliuos* 
Londone yra tik dalimi pieno 
paskelbimui tikrojo tikslo, bū- 
tent. užgrebimo prekyboj, su K u- 

SIJil. 

Kas sykis vis didesnis spau- 
dimas daroma j valdžią, kad ji 
sukrustu atsteigti prekybinius 
santikins ir pripažinti sovietinę 
valdžią. kadangi jos pripažini- 
mas, kaip yra manoma, yra tik 
laiko klausimu. 

J žymesnieji finansininkai ir 

pramonės vedėjai bijosi tik. kad 

Anglija oficialiai neva šalinsis 
nuo sovietinė.-* valdžios ir nepri- 
pažins jos tik iki Anglijos pre- 
kyba gaus atsistoti rusu rinkoje 
taip, kad ji beveik kontroliuos 

rusų vaizbą. 
Finansiniuose ir pramoniniuo- 

se rateliuose vedama smarki agi- 
tacija prisivertimui valdžios da- 
ryti ką nors ir neleisti visiškai 

uždaryti vokiečiu pramonės ir 

prekybos nuo rusu rinko ;s tam 

patariama dėtis sn Amerika ir 
kovoti už prekybą su rusais. 

Kadangi Anglija stdi Revelyj. 
Kyg,.j, K '.ai)u'(!< »j. ')anxinge ir 
Kulne, kada Anglija yra isitaii-iu 
si savo politinę tvirtumą lhi lepeš 
te. o l'raneija turi išsidirbusi in- 
tekmę \ aršavoje. tai vokiečių 
pramoninis pasaulis mato save 

priklausančiu IUU, Anglijos ma- 

lonės ir vienintelę viltį gavimui 
dalie- rusu preky'>« is vokiečiai 
matu tik likus kaipir agentais 
Ameriki'-. 

WILSONO ATSAKYMAS 
TALKININKAMS ADRIA- 

TINIAME KLAUSIME. 

Washington, ko... S d. — Pre- 
zidentas \\ ilsonas savo notoje 
1-rancijos ir Anglijus premje- 
rams. nors išreiškė pasitenkini- 
mu talkininku vadų "neatmaina- 
iiiu noru" pasiekti "teisingo iš- 
rišimu,"' bet priima su išlygomis 
pasiulinimą ltai»jai ir Jugoslavi- 
jai pačioms leisti išrišti Adriati- 
Ui klaOsinia. 

Pasakę-, kad tas yra daugiau 
j negu apsimainyniu pažvalgų, ir 
kad tai yra u /.reiškimas principu, 
prezidentas atsisako sutikti at- 

mesti Anglijos- Kraneijos-Ameri- 
kos nemorandumą ^ruod. o d. 
Podraug jis n/reiškia savo neat- 

mainomą pasipriešinimą išpildy- 
mui Londono sutarties išlygų iš- 
skiriant tiek. kiek S :v. \ 'alsti- 

įos matis, kad tos išlygos ims 
ėielai suderiname k su palaikymu 
taikos ir tvarkos pietrytinėje 
Europoje. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis 
po S25 000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
eliams l.oan and Trust kom- 
panijos kovo «) d. 

Čekiais 

Anglijos švara-> .. $3/121 j 
l'raneijos 100 trankų ij.70 
Italijos, 100 lirų .... 17.05 
Belgijos. 1 00 traukų .. i.V^o 
< Mandijos* 100 florinų .V>75 
Danijos, u>o kronų .. 15S0 
Švedijos. "100 kronų 1070 
Vokietijos. 100 markių i.20 

Suomijoj h k) markių 4.50 
Lenki; "ks 100 markių .. 075 
Lietuvos, 100 markių 1.20 

Kanados $1000 —- S. Y. Stffio 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

0 <1. 1278 m. I)ul. T.iet. Kuti. 
Zigmuntas pergalėjo kry- 

žiuotus. 

13 d.. 1360 m. kryžiuočiai u/puo- 
lė Kauno pili. 

14 d.. 138^ m. lietuviai sutarė 
priimti krikštą. 

if> d.. i3'«) tu Krv/iuočiai pcr- 

ęalėjo žentaičiu> ties Kau- 
nu. 

ORAS 
CHICAGOJE IB APIELINKĖJE 

šiandien ir gal seredoj gražus: 
kilanti temperatūra. 

Saulėtekis, '6:12 vai. ryto: 
Saulėleidis, 5:40 vai. v ak. 



LIETUVA 
Publlshed dally eicept Sundays and 

Holidaye b y the 
UTHUANIAN PUBLISHINO COMPANY. INC. 

I2S3 S. Morgan Street, Chicago. llHnolą. 

Telepbone Boulevard 42b0. 
J. GEDMINAS. EOITOR. 

lCnu>red ast Seoond-Claas Matter July 13, 1893, at tbt Poat 
Office at Chicago, Til, under act of March 3, 1897. 

SUBSCRIPTiON PRlOE: 
In Cblcago, by mail — 

One year 16.00 
S»x montha $3.50 
Thr«e montha |1.85 

(a Chicago. by camer — 

Ono wpy $ .02 
Per weelc .12 
Per month .60 

In the United States, outside of Chicago, by mali — 

Ona year $5.00 
Sli montha 13.00 
Three montha $1.66 

T« Canada, Lithuania and all other foreign countrlca — 

One year $7.00 
SIx montha $4.00 

DAUG REIŠKIANTIS MAZGAS. 

Narsi Lietuvos kariuomene pasižadėjo 
sekančią Lietuvos Nepriklausomybės šven- 
tę, vasario 16 d. 1921 m., apvaikščioti se- 

novinėje Lietuvos sostinėje Vilniuje. — 

Kaip Lietuvos kariuomenė, taip ir visa Lie- 
tuviu Tauta yra tvirtai pasiryžusi, kad tol 
kovos su priešais, kol Vilnius neatsidurs 
lietuvių rankose. 

Gaunamose iš Europos žiniose nuolat 
pastebiama apie savotišką lenkų viešpata- 
vimą Vilniuje ir, abelnai, Lietuvos žemėse. 
Šiose dienose lenkiškuose laikraščiuose til- 
.po pranešimas iš Varšavos, buk tenai visi 
esą užtikrinti, kad Vilnius pasiliksiąs len- 
kų rankose. Talkininkai irgi nebusią tam 
priešingi, nes, girdi, yra aiškus išrokavi- 
mas remti galingus lenkus, negu "užsiimti" 
su silpnais lietuviais. 

Kaip ten nebūtų, bet lietuviai neatsiža- 
dės Vilniaus ir nenustos už jį kovoti. Jei i 
talkininkai sumindžioję visas tautines tei- 

*ses ir pavestų lenkams Vilnių, bet lietuviai 
•su tuom nesutiks. Tuomet lietuviai turėtų jieškoti kitų kelių,—jiems prisieitų susidė- 
ti su kitomis tautomis, kurios irgi jaučiasi 
nuskriaustomis. Lietuviai niekados negali 
sutikti ant plebiscito Vilniuje, kadangi len- 

,kai dės visas pastangas ir panaudos viso- 
kius budus, idant tokis plebiscitas pasibaig- 
tų jų laimėjimu.— 

indomias mintis apie dabartinę Vil- 
niaus padėtį — sąryšyje su plebiscito pink-, 
lėmis — surandame Vilniuje leidžiamame 
lenkų kalboj lietuvių laikraštyj "Echo Lit- 

•wy".— 
Nuo senovės Lietuvoj Įvairių tautų gy- 

vena. Neatsižvelgdami j žiląją praeitį, 
musų dienų žmonės pirmiausiai privalo žiū- 
rėt į tikrą dabarties dalykų padėtį. Kas bu- 
tų, jeigu visą gyvenimą aklai tikrinybėj 
kumščiais grumotum? Nemalonių faktų 
nė kiek nepakeistum ir mumis gautų juoktis 
dąl karo su malūnais. 

Geresnės ateities viltis palaiko atski- 
ruose asmenyse ir tautos gyvenimo nora. 
O gyvenimas tai yra kova. laimėjimų ir 

pralaimėjimų grandinys. Kovoti reikia nei 
tik su negyvąją gamta ir gaivalais — gyve- 
nime žmones ir i visuomenės sutinka su prie- 
šingomis grupėmis, reikalai jų pinasi, pai- 
niojasi. sudarydami dažnai skaudų savitu 
gyvenimu virpanti mazgą. 

Toks mazgas yra Vilnius: Tegu nieks 
nemėgina jį perpjauti, tenedrįsta prisiar- 
tint prie jo su nešvariais įnagiais ir ranko- 
mis, neapykanta dvelkenciais žingsniais. 
Perpjautas suaugs iš naujo, suaugs kreivai 
ir dar skaudžiau, blogai operuotas, su min- 
timi apie augštesnius planus ir kombinaci- 
jas — juo b.oiau susipainios ir susikruvins, 
juo šalčiau į jį ž""*es operuotojai. Tie, ku- 
rie Vilniaur nepažįsta, nemyli, kuriems Vil- 
nius reikalingas kai kuriems augštiesiems 
tikslams — tolimesnių ekspansijų bazei, 
kurie nori tą miestą del kai kuiių ambi- 
cijų, ar kitos valstybės reikalų patenkini- 
mo, neatsižvelgiant į tikrą miesto naudą ir 
i jo ateiti — tie visi mažiausiai turi teisės 
kalbėt api#e Vilniaus laimę. Nes Vilnius 
pirmučiausia turi daug reikšmės pats 
sau. 

Tai yra tik prietakas, kad geriausiai šį 
klausimą galėtų išspręsti svetimi žmonės, 
nesurupinti. Netiesa. Šitokie ekspertai 
niekuomet neišsivaduos iš asmeninių tau- 
tinių, visuomeninių simpatijų ir antipatijų, 
visuomet links į vieną ar į kitą pusę. Gana 

jjąu painiojus. 
| Ueriau šitą. klausimą išspręstų savo 

žmones, širdimi, galva ir kišene dalyko ne- 

sprendimu surupinti, žmones nejpiktinti, 
napgaudinėjami. 

Mazgą šitą atpainios ne sudrutėjusios 
kareivių rankos, bet tūkstančių mokytojų 
ir jų meilėj ir ramybėj išauklėta tauta ir 
karčių nuodų neprikrėstos jaunuomenės 
silpni pii'štai. Bet kad tai sektųsi! Kad 
atsirastų Vilniuje grynų širdžių ir nesu- 

drumstų galvų! Tylių darbininkų būriai 
atrištų neatrišamą, intuicija rastų išeiti ten, 
kur rodosi išeities nėra. Ba jeigu tas ne- 

galima, reiktų kitų kelių jieškoti. Ypač 
kad laikas skuba. Galinga jiega artina 
mums plebiscitų karJius. Ir noroms-neno- 
roms turime prie jų rengtis. Jeigu kt.žkas 
galėjo prie jų rengtis nuo gegužės mėn., 
mes turime nors prie galo bent elementa- 
rinės darbuotės laisvės gauti. 

Nes atvirkščiai, iš tolo, iš Paryžiaus 
bus matyt didelė ir nenaturinga jiegų dis- 
propracija. 

Taigi artymoj ateityj bus mums ne- 

paprasta malonė suteikta ir leista plebisci- 
to "mintis" išreikšti. Prie to ėjimo turime 
prisirengti. Bet per vėlu jau bus: Į sodžius 
agitatorių siųst kažin ar atsirastų toks drą- 
suolis. kurs rizikuotų gaut lietuvių šnipo 
vardą ir su tuo surištus įvykius. Geriau- 
sias musų agitatoris, ne idėjinis, nemoko- 
mas ir nesirūpintas — laikas — atnešė 
daug mums reikalingų ir naudingu reiški- 
nių, bet ir jie kaltais gali apvilti. Pasi- 
lieka žodis. Bet ir čia reikia su sunkio- 
mts aplinkybėmis skaitytis ir priimti kovą. 
Kas nors kitas turės savo rankose visą vals- 

| Pastabos-f 
1 išvados. į 8 $ 

0<HKH3 

Laikraščiuose telpančios 
polemikos tankiai daeina iki 
"kurijozo"; tankiai sunku 
yra suprasti, ar tai papras- 
tos kolionės, ar neapikantos 
tulžies išliejimas ant kitos 
ypatos, ar dievai žino ko- 
kis "konglonuratas". 

Amerikos lietuvių laikraš- 
čiai ypač atsižymi tokiomis 
nesąmoningomis polemiko- 
mis. Tiesa, nestokuoja -*n- 

kos rūšies polemikų ir Lie- 
tuvos laikraščiuose, tečiaus 
tenai prisilaikoma šiokios- 
tokios laikraštinės etikos. 

"Kar. Ž." red. savo pasta- 
boje "Del polemikos budo" 
išreiškia šitokias mintis: 

"Nerasi tokio klausime, 
kuriame nebūtų dviejų ar 

daugiau nuomonių. Imant 
kad ir pati karo mokslą, mes 

nepasakysime, kad čia gali 
buti kaž kas užkietėjusio, 
pastovaus. Gyvenimas mums 

rodo, kad ir karo mokslas 
turi daugybę žvilgsnių, ir 
ne taip jau lengva rasti, ku- 
ris jų butų tikresnis, kuris 
butų mums atsakantesnis. 

Ir žinoma, kai kuriuos klau- 
simuos gali kilti įvairių min- 
čių, įvairių aiškinimų. Tas 
yra pageidaujama, nes to 
reikalauja ir kiekvienos idė- 
jos progresas. 

Kulturiniuose žmonėse pri 
prasta, kad kalbant ir apie 
kitą, sau svetimą nuomonę, 
visuomet sakoma apie patį 
turinį ir stengiamasi vesti 
rimtą, pamatuotą polemiką. 
Tokios polemikos mes gei- 
džiame ir visuomet jai duo- 
sime vietos savo laikrašty- 
je, nes ji padeda dalyką aiš- 
kinti. Bet del musų pačių 

I 
į Žinios Iš Lietuvos 

KAM REIKIA SPĖKAS 
SKALDYTI. 

Dienraščio "Lietuva"' X 38-am 
patėmijau žinutę, kurioj pasaky- 
ta, kad vasario 11 d. Įvyko kriau- 
čių ir kitų lietuvių susirinkimas, 
tikslu, aptarti svarbiausius klau- 
simus tveriamos (bendrovės. 

Baltimorėj, mat, tokia bendro- 
vė vra sutverta rugsėjo mėnesį, 
1919 111. Apie kr ią ir laikraš- 
čiuose buvo praiusta. Baltimo- 
riečiai turi padarę sutarti su L. 
A. Bendrove, kuri yra apsiėmusi 
sukelti kapitalą šį pavasarį. Pa- 
matinis kapitalas bus 150,000 do- 
larių, šėras $25.00. Yra jau ge- 
rokai ir šėrų parduota. Balti- 
moriečiai steigs dirbtuvę Kaune, 
Lietuvoj. O kad tas visas dar- 
1 a « 
uu» via yavoias i^. r\. JJCiiuru- 

vci, kuri garsina ir savo laikraš- 
tyj. tai chieagiečiai ta galėjo ži- 
noti ir vietoj tverti kitą bendro- 
ve* reikėjo pasitarti su baltimo- 
riečiais ir ūirbti bendrai, o bend- 
rai dirbant, butų daug geresnės 
pasekmės, greičiau but sukeltas 
kapitalas, greiėiaa butų galima ir 
darbas pradėti Lietuvoje. Nors 
mes ir nežinome kaip chieagiečiai 
žiūrės Į mus, bet mes baltimo- 
riečiai visgi norėtume tame klau- 
sime susižinoti su ehieagiečiais. 
Nežinodami jų adresų, paduoda- 
me savo. Galima krei/ptis se- 

kančiu adresu: 
M r. A. Kurselaitis, 834 Iiallins 

,St., Baltimore, Md. 

kaltės viename "K. Ž." nu- 

mery polemikos gale buvo 
išspausdinta negeistinas iš- 
sireiškimas, kur vieton kal- 
bėti apie patį klausimą, opo- 
nentas neleistinoj polemikai 
formoj, išsitarė apie asmenį. 

Minėdami šį atsitikimą, 
mes manome, kad autorius 
nepaskaitys tai blogu musų 
noru". 

U kad musų darbas yra pra- 
dėtas daug pirmiau, tai mes lau- 
ksime nuo chicagiečių atsiliepi- 
mo. 

, 

Su pagarba, P. Jaras. 

UKMERGĖ. 

Antrą Kalėdų dieną "Aido" 
salėje komendantūros kariškiais 
■buvo surengtas šokių ir žaislų 
vakaras. Viskas buvo neblogai, 
tiktai labai nemalonu, kad ka- 
riškiai nesurengė vakaro su vai- 
dinimais. Nemalonu., ir tas, kad 
skelbimuose rašė:... ir i'aislų, 
kurių kaip tik maža 'buvo. Dar- 
gi, pradėjus žaislą "Lai gyvuoja 
Lietuva", pasklydo didlžiausių 
plojimų, kad pertrauktų, bet ra- 

itelį sudariusioji jaunuomenė žai- 

[dė toliau, nepaisydama trukdy- 
,mų. Vakarėlis visgi paliko ne- 

Įmaža įspūdžio. 
ivjanoma, Kau daugiau kariškiai 

nepadarys tokiu klaidų, kaip jau 
minėjau. Myk—as. 

NUO VIEVIO. 
Iš užfrončio per Naujus Me- 

tus ibuvo atvažiavę j mano šei- 
mininką jo gentys — svečiai ir 
•laibai gėrėjos lietuviais. Sako pas 
mus, kur lenkų okupacija, visi 
lietuvių laukia, kad ir sulenkėję, 
ypač darbininkai. Pradėjo atsi- 
rasti Kaišedoryse ir kitur dau- 
giau siusipratusių lietuvių. 

Pranas. 

LENKŲ VALDŽIOS VARŽY- 
MAI OKUPUOTOSIOS LIE- 

TUVOS GYVENOJŲ. 
Lenkams ufcėmus pernai rugp. 

24 d. Seinus, gyventojų dalis 
padavė Pilsudskiui adresą, ku- 
riame išreiškė savo pageidavimą 
prigulėti prie Lenkijos. Ir gy- 
ventojai žydai buvo priversti i- 
vairiais Okupacinės Valdžios 
grasinimais pasirašyti minėtą ad- 
resą. Seinų Delegacija, suside- 
dant iš buvusios miesto galvos 

tybinį priemonių aparatą — o mes tik vie- 
ną įrankį turėsime — žodi, kuris reikia iš- 
kart pasmailinti. Yra žodžių, turinčių 
veiksmų vertę, bet ir yra sienos, kur kiek- 
vienas žodis turi baigtis ir veiKsmas pra- 
sideda. Bet žodis gali veikt tik protingus 
padarus ir privalo hui ne tik paprastas, 
irumpas ir aiškus, ir teikt i tam tikrą darbą, 
les jeigu kas skaitys su senais prietarais, 
;iė vienu žodžiu nepatikės, ir tik bus ne- 

reikalingas darbas rašyti. Jeigu lietuvių 

žodis, balsas, ar aidas plebiscito akcijoj 
suvaidins savo žadinamąją iš tautos letar- 
go rolę ir griebsis darbo su padidinta ener- 

gija, tad jau šiandien jos privalo kurt ap- 
link save sau prielankią atmosferą, sudaly- 
ti jei ne simpatinga mums, tai bent ne an- 

tipatingą atmosferą. 
Ir tat yra artimiausias šios dienos už- 

davinys. Rytojus — avn°š kitų nuotaikų, 
kitų sumanymų ir tolimesnių tikslų, — ki- 
tokios bus tada ir dainos. 

— žydo — ir 3 nezydų atvyko i 
Kauną ir ipareiškė Ministeriui 
Pirmininkui, Žydu Reikalų Mi- 
nisteriui ir anglų ir francuzų 
Misijoms, Seinų gyventojų var- 

du protestu prieš tokį sau valinga 
pasielgimą, kaipo plebiscito fal- 

sifikavimą. Žydų Reikalų Mi- 
nisteris apie tai iš savo pusės irgi 
suteikė Entantos Misijoms me- 

morandumą. 

laiškas Iš Lietuvos. 
(Pranciškus Lignugaris rašo s'avo 

broliui Juozapui j Chicago. Rašy- 
tas gruodžio 28, 1019. Be kitko štai 
kas pažymimą:) 

Mielas broli, liūdnas valandas 
l>ergyvename. Daug visokių sk'au- 

džių nuotikių panėšėme nuo karo. 
Man pačiam teko kariauti keturius 
ir pusę metus. Dvejus metus iš- 
buvau ant Rusijos fronto, o du ir 

pusę metus, belaisviu Vokietijoje. 
Teko visako pamatyti, bet dėkui 
Dievui likau gyvas ir nesužeistas. 
Būvant kariuomenėje, jojant j Ma- 

riampolę, Suvalk. rėd., mano ar- 

klys tapo nušautas, bet aš likausi 
sveikas. Brolis Juozas visą liiiką bu 
vo karėje, bet ir jis išliko sveikas. 
Praną Smaguruką, sesers sūnų, du 
kartu buvo sužeidę, bet išgijo. Daug 
musų pažįstamu žuvo karės' laukuo- 
se. 

Lietuva didei nukentėjus. Daug 
miestų, miestelių ir sodžių trobų 
sunaikinta, gyvuliui atimti. Išeida- 
mas j karę palikau 7 arklius ir 10 

karvių, o sugrįžęs radau du arkliu 
ir dvi karvi. Tai vis vokiečių "nuo- 
pelnai". Jie visokiais budais skri'au- 
de žmonės, badu juos marino. Dė- 
kui Dievui, dabar jau jų nėra Lietu- 
voje. Jau mūsų pačių valdžia valdo 
Lietuvą. Daug jaunuolių tarnauja 
Lietuvos kariuomenėje, kuri pasek- 
mingai daro savo žygius. Dabar, 
kuomet musų valdžia, kuomet Lie- 
tuva Laisva, daug geriau gyventi, 
negu po rusais r.r vokiečiais. 

O brangenybė neišpasakyta! Žino 
nės darbininkai kad ir uždirba ge- 
vpkai, bet vos šiaip (taip teprasi- 
maitina. Taip tai k'aro audra atsi- 
liepė ant Lietuvos ir jos gyventojų. 

PAJ IEŠKOJI MAS. 
A. Juzumas pajieško Romano 

Petrausko, 1913 metais jis gyve- 
no 1334 S. Hancock St., I iiiladel- 
phia. Pa. Lietuvoje gyveno jo žmo- 
na. duktė Južumų, su dvejetą vai- 
kučių. Pernai motina mirė, vaikai 
liko našlaičiai. Meldžia jo paties at- 
sišaukti arba jei kas žinotų meldžia 
pranešti. 

A. Jazumas, 
Varntai, Lietuva. 

f Iš Žemaitijos. j <KH«HCHCHWHCH>«4>iKKH><KHS<KKHKH5<HWHKBK< 
(-\uo "L. atgalioto kores-to). 

TELŠIAI. 

Mykolo Sleževičiaus atsilan- 
kymas ir prakalba. 

Paskatiniame laike radosi di- 
dis bruzdėjimas del Steigiamojo 
Seimo rinkimų. Pirmiausiai pa- 

^ 
s i rodė kun. Krupavičius ir išdės- 
tė krikščionių-demokratų partijos 
programa ir tvarką rinkimu i 

• Steigiamąjį Seimą. Taip-pat svar 
1 atyta ir pavieniai klausimai, kaip 

antai: "Moterų klausimas'', Ylo-1 
ksleivių reikalai". 

Oabar-Į>i, vasario i dieną, at- 

silankė čionai buvusis ministerhj 
pirmininkas -p. M. Sleževičius ir 
taip-pat dėstė tvarką Steigiamo- 
jo Seimo ir io užduotis jis buvo 
kaipo soeial-dcmokratų partijos 
atstovas ir išdėstė jos programą. 

Pirmiausiai išdėstė Steigiamo- 
jo Seimo tižduotj, būtent: 

Steigiamasis Seimas susirinkęs 
pirmiausiai svarstys visų Lietu- 
vos gyventoji! vardu, ar mes 

norime nepriklausomos Lietuvos, 
ar nc. Paskui tą visą savo nu- 

tirinią paskelbs viešai visiems ir! 
|ti bus svarbiausias Lietuvos, 

i**- 

į gyvenimo momentas. 

| Tolesniai, kadangi Lietuva yra 
mažytė valstybe, 'būdama tarp 
dviejų priešų-vokiečių ir rusų ir 

1 negalėdama prieš visus atsispirti, 
'turės stoti Į sąjungą su kokio- 
mis nors vals'tyfbėmis, ką ir nu- 

tars Steigiamasis Seimas. Sulig 
p. M. Sleževičiaus nuožiūros — 

Lietuva įeis j Baltijos valstybių 
sąjungą, bet kadangi Baltijos 
valstybės tariasi ij; su lenkai?, 
tad šiokiu ar tokiu foųdu prisi- 
eis Lietuvai but vienoj sąjungoj 
su lenkais. Tolesni ai buvo kal- 
bėta, su kuria valstybe Lietuva 
galės geresniai draugauti — ar 

su rusais, ar s::- vokiečiais, ar 
su anglais, nes be to Lietuva ne 

galėsianti kaipo maža valstybė 
tarp dviejų priešų — vokiečių ir 
rusų — gyvent. Išvesta, kad pa- 
togiausia but susidėt su anglais, 
;le? i.šten daugiausiai galima lauk 
ti gero. Apart to kalbėta, kad 
Amerikos Jungtines Valstvbės 
atsisakiusios nuo Europos pali- 
tikos, todėl nei Lietuva, nei ki- 
tos valstybės iaū bendrų ryšių 
nebegalinčios turėt. Apart to 
pabriežta. kad j toki prisišlieji- •] 
itlą prie kitų valstybių nereikia 1 

žiūrėt kaipo i nepriklausomybės]: 

slopinimą, bet reik atminti, kad 
Lietuva bus nepriklausoma vals- 
tybė. 

Steigiamasis Seimas turės nu- 

statyti taip-pat vidaus tvarką, 
kas yra svarbiausia Lietuvos gy- 
venime. Svarbiausia — tai for- 
ma valdinio i ir žemės klausimas, 

i^ulig" p. Sleževičiaus išvadų — 

Lietuva turės buti respublika, o 

žemės klausimas eis sulig social- 
demokratų rogramo. !'et tas 

prigulės irgi nuo Steigiamojo 
Seimo. 

1 

Daug dar ko kalbėta, paskes- 
niai įnešta klausimu, kuriems bu- 
vo ir atsakymai. Pažymėtina vie 
nas išsitarimas, buk krikščionys 
demokratai nuolat mainosi, o so- 

ęial-dcmokratai įiesimaino. l)ct| 
tam davė' užklausimą, kad sočiai-j 
demokratai kada-nors susijungs! 
kairieji ir dešmieji drauge ir su- 

darys »al kairiųjų programą. Čia 
atsakymas buvo, kad tas gali į- 
vykti tuomet, kai Lietuvai ne- 

bebus tokio pavojaus, kaip ęlabar. 
Tada tai nusileis dešinieji ir kai- 
rioji ir vėl vyks savo vėžėmis, 
liet tam vėl išvadą pareiškė, kad 
social-demokratai dešinieji, tai 
:ik sušvelninti social-dertiokratai 
Kairieji ir kad sociai-demokratai 
'žmeta krikščionims demokra* 
am s, kad jie mainosi, o tuo tar- 
)ti patys taip-<pat mainosi. Tam 
ėl paaiškinimas, kati dešinieji 

iocial-demokj'atai visados, laiky-, 

sis prie savo progiumo, o kairie- 
'ji soc-dem., pamate savo klaidu 
prie jų sugrįš. Tuor" tarpu vos 

pora minučių atgal sakė, kad šie 
ir anie nusileis. Susirinkimas bai- 

gėsi labai puikiai ir visi ibuvo 
patenkinti. Dėkojo rankų plojimu. 

Pažymėtina daj* Telšiuose, kad 
čia nuolat esti vakarų — viešų ir 

privatiškų. Antai 24 d. sausio 
buvo "aušrininkų" (mokinių) 
vakaras, kuriame norėjo pašokti 
mązurką, bet karininkai lietuviai 
pasipriešino. Tada iškilo skan- 

Idalas ir turėjo pribūti Telšių ko- 

[mendantas su kareiviais. Dabar 
Telšių komendantas Zaleskis ne- 

beduoda nei vienam vakarui lei- 
dimo. nors niekados nėra dar at- 

sitikę tokių- "skandalų". 
Mokiniai "ateitininkai" yra la- 

bai puikiai susiorganizavę ir už- 
iina visur tarp mokinių pirmą 
vietų. Jie daro vakarus, susirin- 
kimus ir turi savo Foncl^ šel- 
pimui neturtingų moksleivių. 

P. S. 

ŠVĖKŠNA. 
(Tauragės apskr.) 

Švėkšna — parapija nemaža. 
Gyventoji} joje priskaitoma bent j 
7-8 tūkstančiai. Dabartiniame lai- 
ke gyvuoja trys klasos keturkla- 
sės .gimnazijos, knri tapo Įsteigta 
upie lapkričio 1919 metų. Apart! 
:o yra keletas mokyklų. — 

Pra~J 
bedamoji liaud. mokykla Švėks- 

|iioje, \ ilkų-kampe, Tvaskufciuo 

jsc, Skomantuose, Tempiškiuose 
j Stemplėse. Nauja muro bainy j y 

čia tpastaiyta 1905 metais, kare 
I laike, visai nesugadinta; ^rie jos 
t cbe klebonauja buvusis klebonas 
o dabar jau garbės kanauninkas 
kun. Julius Maciejailskas. Jo pa- 
gclbininkai — kivn. Antanas Šar- 
ka (dabartinis gimnazijos direk- 
torius( ir kun. Ignacas Ragaus- 
kis. Dar tebegyvena senutėlis 
kunigas Antanas Yalenta, turį? 
suvirs 90 metu. 

švėkšniškiai labai pažangi žino 
nės prie mokslo. Vos prasišali- 

Įnus vokiečiams, čia jau pradė- 
ta manyti atidaryti augštesnią 
mok; k!? P. et ilgai abejojo, ar 

rasis atatinkamu spėkų ir moki- 
nių. Galų gale, vasarį 1919 me- 

fų, rupesniu klebono J. Macie- 
jauskio sušauktame visuotiname 
susirinkime nutarta atidaryti 4 
kl. gimnazija. Tam tikslui pa- 
vesta mūriniai namai, buvusieji 
valsčiaus mok\klą, kurią kaip 
reikiant pataisius lapkričio ar 

spalio mėnesį tapo atidaryta tri- 
klasės (j ketvirtą truko kandi- 
datų). (iimnaziios direktorius lai 
kinai yra kun. Antanas šarka, mo- 

kytojai ^i: -p. Martinkus. J. Rup- 
šys ir kiti. Mokinių išviso esą 
įpie (jo—100. beveik visi iš 
Švėkšnos parapijos. 

Liaudies mokyklos, rupesniu' 
1-ro Kazimiero Oželio, buvo la-[ 

-. bai gerai sutvarkyta, bet dabar 
J jau, nesant jo, pradėjo krypti. I Priežasčia krypimo, regis, yra 
» neaprupinimas j n iš valstiečių, 

o pa'vienflai įmonės nestengia 
•palaikyti. 

(gyvuoja blaivininku draugija, 
kuri turi arbatnamj ir savą. kny- 
gyną ir sk'aityklą, kur galima vi- 
sada gauti jvairaus turinio kny- 
gų 

Labdaringoji draugija šelpia 
neturtėlius ir nors ir sunkus bu- 
vo karo laikai, vienok ji gyvavo 
visą laiką gana puikiai. Turi 
nauju du butu — ubagyne, kurį 
gauna prieglaudą da.igelis nelai- 
mingu žmonių. j 

■Vartotojų draugija ,'buvus 
prieš karą labai galinga, siaučiant 
karu vėsulai tapo visai sunaikin- 
ta, išpiešta, taiip kad nieko neli- 
ko. Vargiai ji beatsistos Į pir- 
mykštį stovĮ; nors dabar ir Įs- 
teigta, bet la'bai silpna ir nepa- 
tenkina žmonių reikalų, nes truks 
ta prekių. 

Ūkio ratelio draugija visai su- 

stojo veikti; nors prieš karą ji 
ir turėjo šj-tą, bet karui užėjus 
daug kas žuvo nuo vokiečių. 

Gyvino ja dar, rodos, Juozapic- 
čių, pavasarininkų ir tretininkų 
draugijos. 

švėkšniškiai mėgsta skaityti 
laikraščius. Pareina gana dide- 
lis skaičius laikraščių Įvairių ru- 
siu. 

Švėkšna ir jcte visa parapija 
nuo karo beveik galima, sakyt, 
mažai tenukentėjo. Visas nuosto- 
lis yra iš priežasties vokiečių 
okupacijos laikų. Sulig suskaity 
tais nuostoliais karo nuostolių 
komisijos 1919 metą siekia iš 
vokiečių okupacijos laikų ligi de- 
šimties milijonų markių. P>ct dan 
gelis nuostolių dar neu&Tdčyta. 

li'/einant vokiečiams, čia buvo 
nedidelių susnčJMimų ties iragrau 
mene 1 kaimas), £>?lpėr.d kaimu, 
Skomankų kaimu, bet užmuštų 
skaičius nesiekia tper 10—15 žmo 
lių. 

L kės dalykuose, nors žymiai 
pasilpnėjo, bet greitu laiku gali 
atsistoti į pirmykštį s';ovį, nes 

jrvvuJiai pffcit "bus priauginti, o 

laukai vėl pataisyti. 
Vokiečiai sustiprinimui buvo 

padarę didelius apkasus Stemp- 
lių, Pakalniškiu, Padabrinų, l'a- 
graumenės kaimu link, bet jie 
paliko veltui, nes mūšio jokio 
nebebuvo. 

Pažymėtina, kad Švėkšnos pa- 

rapijoje yra labai daug: vagi'.;, 
kuriu policija nesistengia išnair 
kinti. 

Valsčių valdo valsčiaus rink- 
tas komitetus. Dar pažymėtina, 
kad visoje Švėkšnos aipieliukėje 
nėra daktaro ir susirgus nėra 

prie ko kreiptis. P. S. 



Į Šeimyniški Reikalai. f 
GI'RI IR NEGERI VAIKAI. 

Atsakomybe už vaiku pasielgi" 
mus visuomet didesniame, ar ma- 

žesniame laipsnyje puola ant jų tė- 
vu. Vaiku pasielgimuose mažne vi- 
suomet atsispindi pasielgimai, bu- 
dai ir net papročiai paeiti tėvų. Sti- 

priausius jspudžius vaikai ingvia 
savo jaunystėje, būdami siaurame 

šeimynos rate nuo savo tėvų. Tėvo 
ir motinos žodžiai ir pasielgimai 
taip įstringa vaiko jaunos sielos 
onienin, kad jis per visą savo gy- 
venimą arba gyvai atmena juos, ar 

ba jie susilieja pas ji j vieną sudė- 

tinj gyvenimo paveikslą ir virsta 

jam nesužinum gyvenimo kelrodžiu. 
Kas nežino, kad vtiikui didžiausiu 
autoritetu yra jo tėvas ir jo moti- 
na. Jis mi.no ir tvirtai tiki, kad 
taip ar kitaip yra ;r turi buti, nes 

jo tėtė ar mama taip s'ako ar daro. 

Šitie įsitikimai vaikui buva pa- 

vyzdžiu to, kaip jam pačiam vieno- 
kiame ar kitokiame atsitikime rei- 
kta daryti: ir jis tą pavyzdį visuo- 
met seka. b'asakvmas koks tėvas, 
toks ir vaikas, arba, kokia motina, 
tokia ir duktė, nėra tuščias; jis 
yra parenu'as gyveninio tikrenybė- 
mis. Vaikas, pažinęs gyvenimą nuo 

savo tėvų, supranta jį ir žiuri Į jį 
taip, kaip ir jo tėvai. Taigi, jei vai- 

kas daro ką blogai; jei jo pažiūros 
j gyvenimą nesusitaiko su gyveni- 
mo tikrenybėmis, tai kalti tam tie J 
gyvenimo pavyzdžiai, kuriuo*? jis 
čmč nuo savo tėvų, ir tie tėvai, ku- 
rie garsiai išmėtirtėja negerumus 
savo vaikams, tik patys save apkai 
tina pasaulio akyse. Gi jei vaikas 
butų gavęs gerus pavyzdžius nuo 

savo tėvų; jei jo tėvai nebūtų pa- 
l'kę jo nežinėliu svarbiuose gyveni-! 
mo dalykuose ir, mokindami jį, ne- 

būtų inrfeve jam klaidingų pažiūrų 
j gyvenimą, tai jis tikrai nesielgtų 
kvailai, neišmintingai, ar bJoęai, 
nes jis žinotų, kad tok.< pasielgi- 
mas padaris nesmagumą, susirūpi- 
nimą, negerumą ir kančias jam pa- 

čiam. 

Taigi, čia matome, kokia didelė 

atsakomybė puola ant tėvu už jų 
Vaikus. Tėvrs, ar motina, kurie no- j 
ri, kad jų vaikai butų geri, turi pa- į 

tys buti gerais ir turi patys gerai 
elgtis.'Net jų nežinojimas, kas yra 
gera, o kas bloga, nevisuomet pa* 

liuosuoja juos nuo šitos atsakomy- 
bės. Jei jie nežino ko ir, žinodami, 
kad jie nežino, nesistengia žinoti, 
tai jie taip kalti, kaip ir tie, kurie 
žinodami nedaro to, kas reikia, ar 

daro blogai. 
Tėv*ai, augindami vaikus, privalo 

ne tik jų kuną tinkamu maistu ir 
tinkamai maitinti, bet ir proUį pe- 
nėti tinkamu sielos ir proto penu. 
Jei šito sielos ir proto peno trūksta 

jiems patiems, tai jie turi dėti Vi- 

sas pastangas tam, kad j j ingi jus ir 
perdavus ifavo vaikams, ne vien del 
savo vaikų labo, bet ir del savo pa- 

čių. 
Bet čia kartais, ar, teisingiau* 

pasakius, labai dažnai buva atsitiki" 

rnų, kur tėvai ir geriausius noru^> 

turėdami negali nei patys šviestis, 
nei savo vaikams tinkamo išauklė- 

jimo duoti. Jei jie dirba sunki'ai ir 

ilgas valandas ir uždirba tiek, kad 
neužtenka jų pragyvenimo reika- 
lams, tai, suprantama, kad jie, bū- 
dami begalo pavargę, neturi nei ma 

žiausio noro nei patys lavintis, nei 

savo vaikus mokinti. O dar buva 
labai daug atsitikimų, kur ne tik 
tėvas retai matosi su savo vaik'ais, 
bet ir pati motina, norėdama šeimy- 
nos inplaukas padidinti, išėjus dirlr 
tuvėn dirbti, su savo vaikais pasi- 
m'ato tik vakare. 

Tokiame atsitikime, suprantama, 
negalima kaltinti tėvų už blogą iš- 
auklėjimą savo vaikų. Šičia visa kai 
tė puola ant visuomenės. Tėvai gi, 
jei jie kalti, tai jie bent tame, kad 
jie nesistengia pagerinti tos visuo- 
menės,' kad jie ramiai priima tas 

nelygybės sąlygas, kurios paverčia 
juos ir jų Vaikus paskutiniais ver- 

gais ir pastumdėliais, netinkamais 
nei sau, nei visuomenei. J. 

"LIETUVOS" REDAKCIJOJ GAUNA- 
MOS SEKANČIOS KNYGOS. 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
žaibai, grausinai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ant ko jie lai 
kori ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 3cc 

2. Valkata. Keturių veiksmų drama vaizdelis. Parašė K. 
\ osylius, liosai vertė J. J. Zolp. ši drama yra labai paikus vaiz- 
delis, ku-ris perstato turtingų žmonių nemielaširdingumą ir žiau- 
rumą, o darbininkų nuliudimus, kentėjimus ir vargus. Kaina 35c. 

3. Expropriacija, Drama dviejuose veiksmuose penkiuose 
paveiksluose. Parašė A. P. Brazaitis. Ši drama yra gana puiki, 
kurią galima 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 Paslaptįs. Parašyta Dr. F. Matulaičio. Moteriš- 

ki dalykai ir sekretai, kuriuos kiekviena mergina ir moteris turi 
žinoti. -Kaina 25c. 

5. Independence ior the Lithuanian nation by T. Norus and J. 
Žilius. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America. 
VVashingto*., D. C. Price 25c 

6. Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mokytojas J. Damijo- 
naitis. Vienatinis lietuvių kalbos vadovėlis tinkantis mokyklose h • 

patiems per save mokinties. Papieros kietais viršeliais 45c 
7. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, 

lietuvių kalbon vertė J. A. Chmieliauska3. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų po 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, 
kad tada jie btto pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien |ie pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apysakos pasirėmė, tokius submarinus, su kuriais nuveiki tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 

torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity 
fojas perskaitęs šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nų rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie po daugelio metų 
išsipildys. Sita yi'a viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslapių 211, kaina $i.oc 

8. The Fraternal Age. The Prdblems of Peacc and thc Rigtyts 
of Little Nations. Šita maža knygelė yra labai verta išplatinti tarpe 
Amerikonų, kad susipažintų su mumi ir mūsų tautos pageidavimais 
Užsisteliuok brolau bent penkias šias knygelias ir išdalink savo 
kaiminams amerikonams. Kaina 15c 

9. Dešimt metų Tautirtiai-Kulturinio darbo Lietuvoje, nuo 

1905—1915 metų. Yra didelės vertės informacijos knygelė, kurioje 
rasi viską kas per 10 metų buvo Lietuvoje nuveikta, taipgi kiek yna 
lietuvių kiekvienoje Lietuvos gubernijoje, kiek lietuviai užima ket- 
virtainių milių žemes, kiek yra vokiečių, rusų, žydų, lenkų ir kok: 
su jais lietuvių santikiai, Lietuvos pramonė, išdirbistės, literatūra, 
darbai žymių lietuvos raštininkų, kaip tai: Daukšos, Poškos, Dau- 
kanto, Dr. Basanavičiaus, Viduno, literatų dailininkų ir kitų žymiu; 
vyrų, taipgi jų fotografijos. Parašė M. Šalčius. Puslapių 99, kaina 25c 
Ta pati audimo apdaruo«S 50c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiutimft. Pinigus siųsda- 
mi adresuokite: 

L I E t U V A 
3253 So. Morgan Street. CHICAGO, ILL. 

[iSBYVENĮMOLiETU VIŲflMER!;(0 JE- 
GARDNER, MASS. 

Vasario 23 d. atsibuvo prakal- 
bos dvi metinių sukaktuvių paminė- 
jimui 'Lietuvos Neprigultfiy- 
bės. Kalbėjo kan. Jakaitis iš 
\Vorcesterio ir Gardner mieste gal- 
va, pirmininkas Nelsonas iieaucici. 
Susirinkimas pradėta Lietuvos, o u/, 

baigia Amerikos himnais, kuriuos 

išpildė Gardr.er Lietuvių Chor'as ]K> 

Vadovyste Laurino Deltuvo. Tapo 
išnešta rezoliucija, reikalavimas pri- 
pažinimo Lietuvos Neprigulmybes 
nuo Suv. \ alstJ ir, kad lietuviai jo- 
kiu budu negali buti valdomi rusų, 
vokiečių arba lenkų. Rezoliucijos 
pasiųsta Prezidentui \Vilsonui, Vai* 

stijos Senatoriui ir Suv. \ alst. Se- 
nato Komitetui. 

Prakalbas surengė vietinės šešios 

draugijos, arba Lietuvos Laisvės 
Paskolos stoties komitetas. L. L. P. 
Bonų išparduota už 1,000 dol. iš 
kurių $850 tapo išsiųsta Lietuvos 
Misijai, Xcw Yorke. 

Po rezoliucija pasirašo: 
Antanąs Nalivonka, Pirm. 
Mikas Stekenąs, Rast. 

XEW BRITAIN COXN. 

Aukos Lietuvos Raudonajam Kry- 
žiui. 

i 
Apšvietos Žirgvaikio Draugija 

$50.00 
L. L. A. 34 kuopa -5-00 
Šv. Juozapo Draugija .... 21.00 

Lietuvos Sunų Dukterit Dr-ja 12.00 

Šv. Andriejaus Draugija .... 12.00 

Šv. Jurgio Draugija 10.00 

Vincas Tumfelis 10.00 

Po $5.oo: 
R. Navickas, J. Srimaila, M. Rik- 

toišaitis, P. Montvila, K. Supis, A. 

Žilinskas, J. Trupinskas, J. Somas- 
kas, 

Po $3.00: 
A. Mikelionis, A. Sparaitis, K. 

Mickus, A. Mickus, V. Žimitravi- 
čius ; 

Po $2.00: 
M. Nevulis, J. Dameckis, J. Bc- 

niušis, L. kašeta, V. Maliusis, A. 

Staniulis, j. Jankauskas, A. Blažau- 

jskas, .M. lšganaitis, J. Sukorskas, 

j K. Giedraitis, J. Degutis, A. V'alin- 

Ikius; 

Po $1.00: 
A. Buožis, J. Bražinskas, A. Ja' 

kulevičitis, j. Žemaitis, J. Janušo- 
nis, A. Žukauskas, J Bačiunas, V. 

Gervis, P. Kadžens* J. Suba- 

čius, Al. Kadžeuskas, V'. Skarup- 
skis, J. Skarupskis, >1 Kre\veitias, 
P. Balinskas, A. Gražulevičius, V*. 

\*alinčii.s, J. BakŠa, O. Levickiutė, 
M. Arbošauskas, J. Čekanauskas, 
J. Grigas, P. Vaitkevičius, J. Ba^ 

liūnas, P. Juknevičius, J. Mn.us, 
V. J ašinskas, P. Zelionis, J. Kaz* 
lauskaš. J. Duniblauskas, K. Janu- 
šauskas, P. Duniblauskas, J. Rumoš 
ka, A. Rasis, J. Malinauskas, P. 
Karneskis, V. Kiškiunas, P. Xorke 

vičius, T. NorkuiVas, A. Vitukinas, 
\ Getscvičia, A. Kazlauskienė, J. 

Černauskas, J. Stankevičius, J. Gra- 

bliauskas, A. KtK*kaitis, J.Selveštra 
vičius, A. Račiūnas. V. Stočkus, 
J. Stočkus J. Tutlis, P. Žalednonis, 
J. Gražulevičius, P. Valiukevičius, 
V. Mas'aitis, J. Kukuravieius, \'. 

Ponkinas, J. Zigmantavičius, S. 

Spudulis, D. Mukanas, J. Sabalaus- 
kas, J. Ambrozas, F. Butkus, A. 

Normantą, M. Yakockas, J. Karč- 

iauskas, L Matula. K. Bazuris, A. 

Vaznelis, J. Žilinskas, Naruša, 
T. Malinauskas, J. Šimuliunas, J. 
Rasilavičius, J. Yalinčius, K. Tar- 
žeskis, P. Rauskis, A. Miežlaiškis, 
K. Gudrauskas, J. Maluinas, B. 

Jovanauskas, K. Kveselis, J. Milu- 
kas, A. Ramanauskas, J. Liutkaus- 
kas, Y. Radzevičius, S. Dambrau- 
skas, M. Stankevičius. F. Luška, j. 
Dansevičius, A. Meškis, P>. Yaznis, 
A. Norkūnas, S. Taniukas, B. Eden 
tas, A. Judickas, A. Radiš'auskas, 
A. Bakanas, A. Liziunas, P. Pala- 
kaus, S. Karalius, J. Yaitikanis, R. 

Savickis, A. Milius, M. Plukas, J. 
St'ankelis, K. Veselka, Y. Rimkevi- 
čius, A. Jankauskas, F. Leimackas, 
P. Jakas, K. Gribauskas, M. Gri- 
maila, A. Miežlaiskis, P. Barkaus- 
kas, F. Juknaitis, A. Stišk&vičius, 
Y. Celešius, j.. Mendrickas, Lare- 
vilz, O. Jaškienė. 

g Darbininkų Baras. | 
Prisižiūrėjus vandens pajieg'ai 

caipo pakeičiamai pajiegos versmei 

oasisodo, kad nei jei kiekvienas lie- 
:aus lašas butų sunaudotas vandeni- 
lei pajieg'ai tai ir tai butu tik vie- 
las trečdalis tos pajiegos, kuri da- 
Dar vra gaunama iš anglies. Galimo 
ji vandens pajiega paeinanti nuo 

išlvjamos vandens apšties siekia 
beveik 1,000,000,000 kiloniatinių 
lietų. Bet didelės to dalies negali- 
na bus suvartoti pajiegos tikslams, 
nes žemdirbystė reikalauja daug 
vandens. Palikus žemdirbystės rei- 
kalams, paskaičius nuostolius nuo 

susigėrimo, išgaravimo ir tt. liks 
vandens pajiegos paginimui dau- 
giausia apie 200.000,000 kiloniLti- 
nių metų. Skaitantį kad vienas to- 
nas anglies yra lygus vienam kilo* 
matiniAm metui, ir atmenant, kad 
dabar yra suvartojama po. 800,000, 
300 tonų anglies kas metas ir kad 
tas suvartojimas vis auga, bus aiš- 
ku, kad nėra tiek vandeninės pa- 
jiegos, idant ją galima butų pakei- 
sti anglis ir kad manymas apie šitą 
pakeitimą yra tuščia svajone. 

Bėgiu 10() nietn nuo 1807 iki 
1913 m. Amerikos kasyklos davė 
5,844,159,937 tonų anglies. Per atei 
nančius penkelis metus kasyklos da- 
vė 2.960,938,597 tonus anglies, maž 
ne trečią dalį to, kas buvo iškasta 
Į)t*r visą laiką nuo 1807 iki 1913 m. 

ir beveik ketvirtą d'alj visos anglies 
iškastos Suv. Valstijose nuo to lai- 
ko. kaip pradėta skaičius vesti. 

Iš dvidešimts vienos čeverykų 
dirbtuvės Suomijoje dešimts yra ap 
rūpintos amerikinėmis mašinomis. 

Išlavinti darbininkai Vokietijoje 
pirmiau dirbusieji prie ginklų ir 

šovinių, dabar yra lavinami dirbti 

augštesnė's rūšies pramonines maši- 
nas, tokius, kaip automobiliniai 
daiktai, motorai, pistoniniai kruiir 

pliai, separatoriau garvežiai, vargo- 
nai ii- tt. 

\ 

Robert I'. Brindei, New Vorko 

dailydžių ir stalių unijoę brolijos 
ilokalo reikalų vedėj'as gauna algos 
$18.000 metams. Tai yra $8,000 dau 

giaus negu gauna Am. Darbo Fe- 

deracijos prezidentas Samuel G0111- 

pers. 

! Anglijos šalies Doku darbiuin- 
1 

0 

kų Uniją d'abar nuo kiekvieno nau' 

jo nario reikalauja įstojamosios 1110 

kesties S-5- Tas yra daroma tuoju* 
tikslu, kad sustabdžius darbininkus 
nuo užplūdimo unijos, kurių yra 
daugiau negu darbų. 

Cenzo biuro pranešimai parodo 
kad 1917 m. Suv. Valstijose buvo 
suvirs 11.000,000 telefonų ir 53. 
284.629 telefoninių sistemų, sam- 

dančių 262,629 žmones, kurių 171. 
119, arba 65 11110*. buvo moterys. 

Laikraščių leidėjai Halifaxe. X. 
S. sutiko išpildyti tarptemtinės Ši- 

prgrafų unijos reikalavimus ir to- 
liau* mokės darbininkams po -30 
savaitei, dirbantiems dienomis ir po 
$35 dirbantiems n'aktimis. 

VVinnipego (Kanadoj) gatv'«4ca- 
r i ii darbininkai atsimetė nuc tarp- 
tautinės unijos ir sutvėrė naują ne- 

priklausomą uniją. 

Chppsžinios 
DAVIS SQUARE PARK. 

Augių kalbos kl'asos del pradeda- 
111 u j ii ir augščiau pasimokinusių mo 

kinių atsibuna kas seredos vakarą, 
Davis Square Parko svetainėje. Mo 
kinarna skaitymo, rašymo, silaba-: 
vimo, (spelling) ir pamatiniai dės- 
niai Anglų gramatikom. 

Kiekvienu pėtnyeios vakarą vel- 
tui yra rodomi krutamieji paveik- 
slai pastangomis Y. M. C. A. ir 

kiekvieną nedėlios vakarą, South 
Park Komisijonierių (Commissio- 
ners). Nedėlios vakarą atsibūva 
krutamieji paveikslai du sykiu; 

pirmas, 7:30 vai. vaky vien tik vai" 

karns, o antras, 8:30 vai. vak. su- 

augusiems. Vėliausios komedijos ir 
dramos veikalai yra rodoma drauge 
su nedėline žinių ryla (reel). 

Nedėlioj po pietų, kovo (Mareli) 
21 d., Drugynia Singing Society 
duos publišką koncertą Davis 
Scju'are Parko svet. Inžanga veltui 
ir kiekvienas yra meldžiamas atsi- 
lankyti. Koncertas prasidės 3:3o 
vai. po pietų. Su pagarba, 

Btuj. F. Morrison, Direktorius. J 

Bancevičius 
ir Geštautas 

risis >ėtnyčios vakare, kovo 12 d., Šv. Jurgio parapijos bažnytinėje 
svetainėje, 32ra ir Auburn A ve. Su visokiais klausimais kreipkitės pas 
p. Prapotnick, 'kuris veda ir prižiūri ristynes. Man labai malonu praneš 
ti visuomenei, jog m'an nusisekė prikalbėti abu Juozu, Geštautą ir Ban- 
eevičių eiti liistis. Chicagos sjortai su nekantrumu laukė per ilgą laiką 
ir jiems bus labai malonu pamatyti tuodu ristiku imantis. Man t'aipgi 
pasisekė suskirti kituodu sunkius ristikus Stanį Radžiu ir An. Yačų. 
Ponas Kadžius, kuris labai pasižymėjo būdamas kariuomenėj, susitiks 
su L'rist Edvvards, dideliu švedu snYaugiku. Paskutiniose ristynėse 
Antanas Yačus, kuris paėmė mažne kiekvieną sunkaus svarumo čainpi- 
oną šioje šalyje, nors jam niekuomet nepasisekė įgyti vardą sunkaus 
svarumo ristiko, visgi jis imsis su gerai žinomu 1/5 svarų ristiku Er- 
nest Kartje. Yaėas sveria 40 svaru daugiau, negu jo priešas, bet Kart 
je yra pasaulio lyderiu savo svarumo. Visos trys ristynės yt*a taip ge- 
rai ir sumaniai parinktos, jog geriausi ristynių ekspe/tai negali pasa^ 
kyti, kurie iš jų laimės, kol ristynės nepasjbaigs. 
OTTO PRAPOTNICK, 3840--44 So. Kedzie Avenue. 

Vėliavos 
Akyvai zdo j 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 

LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENAS JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADES JOS IKI 

NEPERSKAITYS VISĄ. 
KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARĘ, 

SPROGSTANČIA MEDŽIAGA, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 

KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, n\ 
3253 S. MORGAN ST , 

CHICAGO, ILL- 
/ 

KAINA TIKTAI $1.00 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų į ^ 

Laisva Nepriklausoma 
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 Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: j 

257 WEST 7ist STREET NEW YORK CITY J 

L TUVA 
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BRIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. IJonus galima užsi- 
rašyti šiose vieto*': 

Liberty Land Co., 330 i So.; 
Halsted St. 

M. Kiras ofise, 3331 So. Hals-I 
tcd St. 

I 'niversal State P.ank, 3252' 
So. Halsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšini 
krautuvėj. 3423 S<> Ilalsted St. 

J. A. Martinkus 3324 So. Ilal- 
sted St. 

Peržinskio vyriškų drapam: 
krautuvėj. 

"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

ministracija, 3253 So. Morgan 
Kurie nėra dar pilnai užsimokė- 

ję L- L. Paskolos Ilonų, f.ii malo- 
nėkite užsimokėti (. 'niversal Statt 
Bank. Ten nriimami. likusieji užsi- 
mokėjimai. 

TOWN CF LAKE BENDRA 

_ LIETUVIŲ L P. STOTIS. 

L. L. T. Iionus galima užsi- 

rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir L'nijos ofise par J. P. Par- 
kau-kas ir T. Kuzinas, 4539 S. 
Marslitield Ave. 

Iki. J. Viskontas, 4612 S. 
Wood St. 

j\. J. Kareiva, 1805 \\. 46 St. 

J. J. Klias, 4600 S. VVood St. 

J. I'.ainis, 453^1 S. Paulina St. 

J. Letukas, 4524 S. \V00d St. 

J. f'. C'iliauskas, 4400 S. Her- 
mi tage Ave 

P Pievarunas, 4620 S. Marsh- 
fifcld Ave. 

l'ilnai neu/.simokėjo už Bo-« 
nus ga-iite užbaigti mok j t i augš-l 
ciaus paminėtose vietose. 

NUO 18-TOS IR UNION 

GATVIŲ KOLONIJOS. 
v 

Kasdieną tenka matyti laikraš 
čiuose žinutes ir 'pranešimus iš 
Lietuviu kolonijų apie veikimą 
ir pasekmes pardavinėjimo L. L. 
Paskolos Bonų. Tos tai žirni- 
us dabar ir imnia / svarbiausią 
vietą laikraščiuose ir visi jas 
atydžiai skaito ir tėmija kaip 
( bieagos lietuvių kolonijos lenk 

tyniuoja pirkime L. L. Pasko- 
los Rolių. 

šioj kolonijoj yra suorgani- 
zuotus dvi L. I.. Paskolos sto- 

ti -> su visa eile užrašinėtojų. Su- 

prantama, kad šios stotjs kaip ir 

pardavinėtojai L. T.. I'. I'onų 
ienktyniuoja tarpe savęs., lenkty- 
niuoja ir tai visai tyliai. Ir jei- 
gu ligi šiolei mažai tebuvo patė- 
myta laikrašėiouse apie L. 1.. Pa- 

skolą iš šios kolonijos, tegul nie- 
kas nemano, kad čia ir paskola 
pamažėl'' teslenka. Taip many- 
damos musų kaimynės kolonijos 
4n 1 i apsirikti, jeigu norės išlaiky- 
ti savo garbę ligi pabaigos. Čia 
darbas eina '■•i>u smarkumu ir 

puikioj tvarkoj. Gali Imti ir 
laikraščiuose mažai kas tebuvo 
i'ien dėlto, kad čia yra daugiaus 
dirbama, negu kalbama. Tiesa, 
<itos kolonijos labai trukšmingai 
į>radėjo (larl)ą L. f,. Paskolos. 
I»et yra sakoma, kad viskas yra 
;crai. kas yra užbaigta gerai. Bu- 
vo girdėtis kaip galingas ttridge- 
portas šauWč, tovvnoflakiečiai: 
"Pasitraukite, Bridgeportas ei- 
na". liet skaitlinga Toun of 

Lake, nenorėdama užsileisti sali- 
kė atgal Kridgeiportui: "'Daryki- 
te kelią, Tovvn of Lake pareina", 
i ia vėl po keletą dienų išeina men 

PIRMA NEGU PIRKS!, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DTJRU. LENTIT, REMU IR STOGAMS POPIERTO 

Specialiai: Maleva nialevojimul stubu IŠ vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTE1) STREET CHICAGO, 1LL. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja A ^ ftj 
verte, ir Laisvės Bondsns pilna pinigine verte. 
Atneškite Erba atsiųskite } i z"* c a lt n cjm ■ p tr\ 
Atdara kasdien nuo 9—6 J» & LAJ 
Utarninkais, Ketvergais 1335 M!T,WAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

TIESIAI 

HAMBURGĄ 
CUNARD LINE 

D VI FU U ŠRIURU LAIVAS 

Saxonia Bal.-April 3-čią 
CARIN MOKESTIS $150. TREČIA T<L. $100. 

Karės mokesniu $5.00 

Dėl platesnių informacijų klauskite 

THE CUNARD STEAM SHIP CO. LIMITED 
% 

arba vietinių agentų \ 

PENKI APGARSINIMAI VIENAME 
PARDUODAME geriausias I'kes su geriausia iime. Mažas ir dide- 

lias su budinkais su sodnais ir su gyvuliais, mašinomis ^arpe lietu/ių 
Ūkininką DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU KOLONIJOJ AMERIKOJE, apie- 
linkėje miesto Seottville, Michigan. 

PARDUODAME 
Parduodame valgomus produktus geriausius, Šviežius Kiaušinius, Sviestą, Lietuviukus Sitrius. Tikrą Medų, Daržoves, Grudus šieną ir 

Gyvulius 

PARDUODAME 
Parduodame vaisingus medelius gatavus ir (čiepytus, ir diegus vi- 

sokiu uogų. Gražius pavasario medelius ir visokių gražiausiu žydinčių 
krūmų ir rožių. 

VAKACIJAS 
Priimame iš miestu Lietuvius Vyrus ir Mozeris ant Vakacijų kurie 

norite savo vakacijas. dyklaikius, linksmai praleisti tarpe Lietuvių 
Ukinirfku palei ežerus ir gražius upelius, — kreipMites j musi o mes 
jums vietą pragyvenimui pajieškosime. 

UŽSIRAŠYKITE 
Užsirašykite mūsų leidžiamą Lietuvių Kalboje Ūkišką Bepar^yvISką Iliustruotą žurnalą, kuris išes kas dvi savaiti kartą. Kuriame .sasife 

geriausių pamokinimų ir patarimų, kiekvienam lietuviui ūkininkui ir 
mieste gyvenantiems lietuviams vyrams ir moterims ir Jaunuomenei 
visokių pasiskaitymų, paoimokinimų visokiuose gyvenimo reikaluose 
iško turesite neapsakomą naudą ir daug linksmumų ir žinojimų apie 
daug dalykų, ko lig šiol nežinojote. Kaina metams $1.50. Pusei metų 

1'žruhežiuose $2.50 metams. Kiekvienas užsisakykite ir užrašy- kite savo giminėms j Lietuvą už ką jie jums bus labai dėkir.gi. 
SKAITYKITE ateinančios subatos '-LIETUVĄ" rasite didelį pa- aiškinant} apskelbimą- Su visokiais reikalais kreipkitės musų Lietuvių Ūkininkų Draugijos Administratorių — Antaną Kiedj Adresuokite: 

LIETUVIU UKININKU DRAUGIJA 
BOBINSON BUILDING SCOTTVILLE. MICHIGAN. 

kiltis Mrigliton Pa r k ir krutino 
išstatęs dižiuojasi ir šaukia vi- 
siems. kad rekordas pirkime L, 
L. !'. l'.oiju.yra prie ju. Mes ne- 

šauksime. nei vienam traukties 
iš kelio. Mes vien-tik eisime, 
dirbsime ir nesustosime ir tai ty- 
lomis. Jei kas būdamas neatsar- 

gus nepajus ir nesuspės iš kelio 
pasitraukti, tai mes eisime per 
viršų, bet nesustosime. () kaip 
tuomet kas jausis, mes nepaisy- 
sime. bile tik mes pereisime ir at 
sieksime savo tikslą. Tai tokis 
mušu planas. Mos prisilaikysi- 
me patarimo: "kad tyliau važiuo- 
si .tai toliau nuvažiuosi", (ial jau 
kitiems ratas nusmuko, o me« 

vis važiuojame ir važiuojame. 
Dar to niekuomet neatsitiko, kad 
ši kolonija butų (pasilikusi už- 

pakalyj kitu darbuose del Tė- 

vynės labo. Taip negali atsitikti 
nei dabar. 

Nors Ši kolonija nėra taip 
skaitlinga gyventojais, o ypatin- 
gai profesionalais, bankieriais ir 

vertelgomis kitos rūšies, <!)ct čia 

jau ligi šiolei randasi kelios ypa- 
tos, kuri >s pirko L, L. 1\ Bonu 

patiesdam )s po visą tūkstanti ir 

[langiau. Kol kas tūkstantinių 
iš kitų kolonijų negirdėt. Taigi 
:ia pat kitos kolonijos gali imti 

pavyzdi iš mūsų gerų Lietuvos 

patrijotų. Tiesa, ir čia dar ran- 

dasi lietuvių biznierių, kurie vis 
dar laiko pinigus apsigniaužę 
ir žiuri lig ko laukdami — gal 
šiltesnės pavasario saulutės, ku- 
ri sušildyti jų atšalusias širdis 
del Tėvynės-Lietuvojs. Mums ro- 

dosi jau butų laikas ir musų 
biznieriams sukrusti ir stoti Į ei- 

lę su darbo ž'monėmisj pagalbą 
musų Tėvynei. Juk mes visi esa- 

me lvgus vaikai Lietuvos. Taigi 
.. 

ir tėvynės-Lietuvos gelbėjimas 
turėtų buti musų visų bendras 
darbas. Mes visi norime maty- 
ti savo tėvynė laisva ir neprigul- 
mingą ir lygią kitoms pasaulio 
šalims. Musų visų noras ir tiks- 
las yra bendras, tegul buna ir 

musų visų darbas bendras. Ne- 
dekime savųjų pareigų ant kitų 
pečių, lšpildvkimc visj §ąvasia.« 
priedermes del tėvynės pirkda- 
mi L. L. Paskolos 1'onus, o tuo- 

kart ir darb?s bus visiems leng-l 
vesnis ir greičiau atsieksime sa- 

vo tikslo. tegul išvysta visi 
mus 'priešai, kati prie mušu yra 

vienybė kovoj už mušu tėvynės 
laisvę. Ir tegul mato visas pa- 
saulis, kail mes mylime laisve 
ir mokame už ją kovoti su pasi- 
šventimu, iki mus tėvynės-Lie- 
tuvos Laisvė ir Nepriklausomy- 
bė bus užtikrinta. Dirbkime vi- 
si, ,pirkime L. L. Paskolos Bo- 
ins. Pasiptioškime savo kruti- 
nės su tuo garbingu ženklu L. 
L. Paskolos ir jauskimės kaipo 
tikri ir ištikimi iJetuvos pilie- 
čiai. 

(leH)iami Lietuvos pileičiai ir 

pilietės 18-tos ir Union gat"ių 
kolonijos! Lai nelieka nei vieno 

tarpe mušu šioje kolonijoje lie- 

pi rkusij L. L. P. Bono. Jei kur 
dar neatsilankė užrašinėtojas ir 

neturėjote progos ligi šiolei nu- 

sipirkti boną, galite tai padaryti 
sekančiose vietose: 

Jonas Kastėnas. 663 \\'cst 18- 
tli iSt. 

A. Dargis, 726 West. i8th St. 
Yakas ir (iacl\vill, 1818 So. 

Malsted. 
Antanas Martinku 1922-6 S. 

Malsted St. P. Jakubonis. 

Roseland, 111. 
Kovo f) d., 7 vai. vak., Strumi- 

lių brolių svet. 107-tos ir India- 
na a ve. atsibus prakalbos ir bus 
rodoma krutamieji paveikslai. 

Kalbės Dr. \. T,. Graieunas, Dr. 
I. J. Ross ir Dr. L. D. \Iedanell 
(pastarieji akiniu anglai). Bus 
aiškinama apij Lietuvai liclbėti 
Draugiją. \ i s i malonėkite at- 

silankyti. J. Vaitulis, l'irm. 

Bridgeportiečių domai. 
Susivienijimo Amerikos Lietu- 

viu Kareiviu ^ kuopos susirin- 
kimą:'. atsibus kovo <j d.. Šv. Jur- 
gio para'p. svet. Ksate kviečiami 

atsilankyti kuoskaitlingiausiai, 
nes gavom svarbiu žinių, kurias 
turi visa kuopa apsvarstyti. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 

Naktyj, iš 7 j S d. kovo, plė- 
šikai išplėšė p. A. Kartano Ap- 
tieką kuri randasi ant Halsted 
ir .32 gr.tvių. Plėšikai išlaužę du 
ris išnešė degtinę ir daug kitu 
mažmožiu. 

Tinn šešių savaičių buvo api- 
plėšta ta pati apiieka ir buvo 
išneta daug norkotiškų vaistu, 
taigi ir ši syki jie tikėjosi pa- 
našiu pasekmių, bet ant greito- 
sios nesuradę, turėjo pasitenkin- 
ti degtine. N. 

SVARBU? SUSIRINKIMAS. 

l'tarninke, kovo 9 d., 8 vai. 

vak., Šv. Jurgio Parap. Svet. at- 

sibus nepaprastas susirinkimas 

valdyliit visu Chicagos Lietuvos 
Paskolos Stočių. 

Pirmininkai, Iždininkai ir Raš- 
tininkai f.. L. Paskolos Stočių ir 
Centro nariai malonėkite atsilan- 

kyti susirinkimai! paskirtu laiku, 
nes turime apkalbėjimui daug 
svarbiu reikalu. 

Bendras Chicagos Dist" 
rikto L. L. P. Komitetas. 

S. Valančius ir P. Baltutis, Sekr. 

ATSTIMKITE LAISKUS. 
Cliicagos Centraliniam pašte (įė- 

jimui duris nuo Adams gatvės.) 
yra šiems asmenims laiškai: 
8 Ariurison Povilas 

19 li'artKus Antanas 

56 I)autienė Elzbieta 

85 Genutis Antanas 
90 (irisius S. 

101 (iudaviče Juozapas 
112 Jakavičius Julijonas 
118 Japasis Jonas 
119 Juras Marijona 
126 J'anušas Petras 
127 Jonašaitis Jurgis 
129 Jukšta Petras 
131 Jursia Kazimieras 

132 Jurkšys Ignacas 

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

tų mūrinis namas ir du tušti lotai 
greta, — 5 ir 6 kambariai, keti. i 
blokai nuo lenkų bažnyčios ir mo- 

kyklos, — dabar randavojamas už 

$40.00. G. CLEMENTS, 5605 S. 
I'eoria St., Chicago. Tll. 

iv n : J1A 1 K/\ ! l 

Parsiduoda didelis, puikus ir moky- 
tas SUO. Parsiduoda visai už ma- 

žą užmokestį. Atsišaukite greitai, 
nes gailesitės. Adresas: 

G. GAUBAS, 
3044 S. Union A ve., Chicago. 

INCOME TĄXM 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. 

EXTRA! EXTRA! 

Didelės Prakalbos ir Krūtimi Paveikslai Roseiand 
i V'vks 

UTARNINKE, KOYO-MARCH 9 d., 1920 m. 

STRUMILŲ BROLIŲ SVET., 
107-tą gatve ir Indiana Ave. 

prasidSs 7 vai. \'ak. 
Lietuviškai kalbės Dr. A. L. Graičnnas ir kiti. Angliškai kalbės Dr. 

J. J Ross ir Dr. D. D. L. McConn«l. Prie to dar bus rodomi labai žin- 
geidus Krutami Paveikslai. 

Visus širdingai uikviečiame Waip vyrus, taip ir moteris, atsilankyti 
o busite užganėdinti. Inžanga visiems dykai kolektų nebus. 

l'žkviečia visus. 
Juozas Vaitnlis Pirm. Liet. ICrikš Liter. Dr-gija 

Pajiešknu Stanislovo Szert\vičio 
ir Kmilijos Szertft itaitės, Žagaičiu 
kaimo, Naumiesčio valsčiaus, Tau- 
ragės apskričio. Meldžiu atsišaukti. 
povjlas szi«:k'r\vrris, 540K 
S. 31 st Str., So. Omaha, Nehr. 

~~FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gail- 

into platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
vių bendrovės, apie lietuvių koloniją 
Wisconsine, kur jau daug lietuvių gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 
ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma mus 11 pirkėjų buvo 
išvažinėją po daugel valstijų, liet. tin- 
kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 
.ti. Vieta labai puiki. Parmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame visi biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 
"ojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
žemį} labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai mušu bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visą, apielinkę, 
visur geri keliai, kad ir blogiaufciame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankamai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norike platesnių paaiškinimų, tai 
prisiųskite savo adresą, o mes prisiu- 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

POPIEROS LAIŠKAMS. 
25 gatunkų popierų del laišku ra" 

švr'o tinkančių rašyti i Lietuvą, su 

visokiais gražiais pasveikinimais ir 
pritaikomomis eilėmis dabar po ka- 
rės, su visokiais pasveikinimais ir 
su dailioms kvictkoms. Parsiduoda 
labai pigini, 4 tuzinai popieru su 

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

Agent For Religious Goods, 
P. O. Cox 73, Chicago, 111. 

*o AKERIU BARGENAS. 
KAINA $150. UŽ AKERI. 

40 akerių geros žemės prie 
|>at svarbaus kelio, tik Į piet-va- 
karus nuo Chicagos, arti Palos 
l'arkv. Šita žemė yra gera del 
1 liginimo paukščių ir visokių dar 

<ovių ir yra verta $300. už ake- 

Į. šitas yra tikras bargenas. Par 
luodame ant labai lengvų išmo- 

kė sčių. 
M. J. Edutis. 

1404 \Y. i8th St. Chicago. 111. 
Tol Canal fi2<)f). 

— I 

SPECIALIŠKAS BARGENAS. 

5 akeriai geros juodžemės, 45 
minutos ima nuvažiuoti Chicago 
IUirlington Gclžkcliu. Šitas yra 
>uikus sklypelis žemės, del augi- 
nimo vištų, ančių, žasų ir dar- 

žovių. Kaina tiktai $1.500. Ant 

išmokėjimo. $200. pinigais, balan 
>as $15.00 Į mėnesį. Šitas yra tik 
ras bargenas. Jis užsimoka jumis 
pasiskubinti ir nupirkti šitą žemę. 
Rašyk, Telefonuok arba atsišauk 

pas Krank J. Dean, 1404 \Y. i8th 
St. Chicago, 111. Tel. Canal 6296. 

Reikalinga mergina ofiso darbui. 

Trumpos valandos ir proga lavin- 
tis. Kreipkitės prie: 

BAT/TIC COXSL'LTATION 
BUREAU 

35 S. Dearborn St., Room 206. 
Telefonas Majcstic 8347. 

REIKIA LE BERTI" 
vvrn, darbas viduje, stogu depar- 
tamente, dienomis ir naktimis. Taip 
gi trokeriu. Darbas pastovus. Ge- 
ra mokestis. Atsišaukite, gatavas 
dirbti. 

TTTE BARRETT CO. 
2900 S. Sacramento Ave. Chicago. 

REIKTA T .E B ERTU 

prie lauko darbo apie fabriką. 
Pastovus darbas. Mokestis apie 
$30. j savaitę. Atsišaukite gatavas 
dirbti. 

TTTE BARRETT CO. 
2900 S. Sacramento Ave. Chicago. 

0 Phone Boulevard 2160. 

į Dr.A. J. Karalius f 
UŽSISENEJUSIOS g 

| LIGOS 
§ Valandos: 9 ik' 12 lr 4 Iki 9 $ 
2 vakarais. g 

1 3303 So. Morgan St. | 
Chicago, 111. 

1 8 

Dr.,H Merzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 rnfctt) kaip< 
patyręs gyJytojas. cliiriirvas ir akušeii" 
Gydo aštrias ir chroniškas li^as vyrų, mo 
tenj ir vaikij, pagal naujausias metodą^ 
X-Kay ir kitokius elektros jrietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fi'-k Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakan 

Telefonas Canal 3110 
Gyv.: 3112 SO. KALSTEI) CTREE1 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS 'R CHIR.URGAS 
Roselando: 10900 Michigan Ave 

Telefonas Pullman 3-12 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergio vak, nuo 5:30 iki 7 

Telefonas Yards 723 

ei. meirose 1-aiK 23^7. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Brojuhvay, kampas Main St., 
Mplrose Park, 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Fiione Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

Phona Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai iv jubi- 
lieriški daigtai. 

jColui'ibia grama 
fonų ir naujų lie 
tuviškų rekordų. 

1J0< O. ./von LiAfM D A Vili. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

UK. M. 1. S I K1K.UL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Bouievurd 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
Iki 8:30 vak. NodSl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St-. McKisley 263 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

20 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Tolephone Central 6390. 

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

Fhonos: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

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

3601 S. HALSTED ST. CHICAGO 

Lithuanian—American Information 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, Vedėjas. Paspor- 
tai, Legaliiki Dokumentai, Porelgn 

Exchange, Real Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

Severos Gyduoles užlaiko f r 

šeimynos sveikata. 

Linimentas 
arba tam tikras tepalas privalo vi- 
suomet rast les namuose, idant at- 
sitikimuose, kur reikalaujama te- 
palas paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greita 
ir pasekminza palengvinimą nuo 
Įvairiu nesmagumu. Pastigsite 
išmintingai nusipirkdami 

į 

Severas 
| Gothard Oil : 

(Severos Gothardlžko Aliejaus), ! 
kurs vartojamas, kaipo linimentas j arba paprastas tepalas nuo rheu- ! 
matizmo. neuralgijos, persitempi- i 
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau- 
menu ir sanariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 1 

Kainos: 30 ct. Ir 2 ct. taksu, arba j 60 ct. ir 3 ct. taksu. Pariductfa vi- j 
sur aptiekose. j 

W. h. SEVFRA CO. > 

CEDAR RAPIDS, IOwX 

John Kachin?kas 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS. 
20 riO. LA SALE ŠT^ET 

CHtCAGO. ILL. 
Telephoae Central "CŠ4 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 

VEDU VISOKIAS BYLAS 
vrsrosE teismuose. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą., Loti} ar- 
ki Farmtj. ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. «> 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Virtum Metropolitan Slnte Ran- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt • Tel. Canal 25t>2 

UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 

kuogeriausia ir kuopasek- 
mingiausia gydymui pagelba 

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

S. K. SASS 
1725 W. 18tl. STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogų, galios 
skausmo, tuoj reik jdėti biikj 
ANOLOS } nosj, patrinti kaktą., 
ir pereis. Nuo uždegimo pla ių. 
kosulio degimo krūtinėj, pačiuo- 
se, šonuose, reikia tepti skau- 
dančia dalj kuno su ANOLA 
1-16 adčti vata, pakartojant kas 
12 valandŲ, 

A. PETRATIS 
* 

S FABIJONASl 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL..S&TATE --INSURANCE 

Europes'k American Bureau 
Siunčia Pinigus % Parduoda Laivonortaa 

NOTARIJU8AS 

3249 So Hilitrd Street, Chicago. Illinois 
JTelephone^Boulevard 611 

iel. y artis 

Nuo G iki 9 ryto 

4. AKUSERKA 

Mrt. A. 
Michniewich 
Baiguši Akušerijos ko 
legijt; ilgai praktika 
vusi Pennsilranijo? 
hospitalėra, Pasekinin 
pat patarnauja pri( 

Duoda rod» 
ligose mote 

rims ir merginoms. 
S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CIIICAGO. 1LL. 

ir 7 iki vėlai vak. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

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

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

rnone ^aai octt 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHiCAGO, ILL. * 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedildieniaii pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvii 

leieptone Yaras 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS iR CHIR.URGA8 
jydo visokias ligas moterų. vi'Vg vyru 

Specialiai gydo limpanti**. -mas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

8259 S. HALSTED S I'.. CHICAGO 

INCOME TAX 
BLANKOS IŠPILDOMOS 
Panedėlio, Utaruiako Ir Ketvergę 

vakarais. 
Jono Bagdžiuno Banko j e, 

2334 S O.VKLEY A VE. 
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