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Prancūzai laikosi pasi- 
laikyti Parcinį. 

Ispanijos laikraščiai skleidžia melus 
apie Portugalija. 

PRANCŪZAI TAISOSI 
PASILAIKYTI PAREI- 

NI ANT VISADOS. 

Paryžius, kovo 12 d. — Fran- 
ci jos užsienio politika vis dau- 
giau ir daugiau krypsta linkui 

kairiojo, ar vakarinio Reino kran 
to. Valdžios pirmutiniu tiksiu 

yra prailginti karinį okupavimą, 
o antruoju tikslu ne stačiai anek- 
savimas Pareinio, o tik atskyri- 
mas pareinįečių nuo prūsų in- 
tėkmės. Šitos pažvalgos laikosi 

Francijos prezidentas Desclianel, 
premjeras Millerand ir buvusis 

Francijos prezidentas l'oincare. 

Premjeras Millerand jau dabar 
lu/.reiške Vokietijai, kad dabarti- 
nis neišpildymas taikos sutarčių 
automatiniai prailgins francuzų 
okupavimą. 

ISPANIJOS LAIKRAŠČIAI 
SKLEIDŽIA MELUS APIE 

PORTUGALIJĄ. 

Londonas, kovo 12 d. — Pra- 
nešimai apie tai, kad portugalu 
valdžia yra patekusi j bolševikų 
rankas čia yra skaitomi drąsum 
ispanu propagandos pasikėsinimu 
diskredituoti savo istorinę kon- 

kurentę. 1 

Ispanijos spauda tulą laika iš- 

sijuosusi tvirtino, kad Portugali- 
ja negalinti vesti savo reikalų. 
Portugalų parlamento vadai sa- 

ku ji stengiasi inkalbėti tautų ly- 
gai, kad ji suteiktų Ispanijai 
mandatą ant Portugalijos. 

Portugalams reslpu/blikonams 
.tas butų nepakenčiamu. Portu- 

galai monarchininkai, kurių dau- 

gumas gyveno Ispanijoj, remia 

sitą agitaciją pinigais ir patys 
veda ją. 

Ispanijos respublikonų laikraš- 
čiai "patvirtina šita aiškinimą, 
reikalaudami ištirti intrigas por- 
tugalu monarcliįninku ansisėdu- 

sių ispany Galicijoj. 

Portugalai yra turėję kliūčių. 
Streikai, pragyvenimo brangis ir 
valdžios nedateklius $115,000,000 
yra svarbiausiomis respublikos 
kliūtimis.^ Nauja koalicinė val- 
džia, gimusi vidui riaušių ir nu- 

mojimų j revoliuciją, yra reak- 
cinė. 

Y ra padaryta nusileidimai for- 

moje aštuonių valandų darbo 
•dienos ir supvisuomenijimo kaiku- 

rių įstagų. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
JEISKO PUSSALĮ, 

Londonas, kovo 12 d. — Bol- 

ševikų kariuomenė nuvarė priešų 
spėkas nito viso pussalio Jeisko 
Mėlynose jurose prie Kaukazo. 
Bolševikai užėmė miestą Jeiską. j 
Šftą paduoda apturėtas čia otiria- 
Mk pranešimas iš Maskvos. 

:-r.\pie kovą lenkų fronte, kur 
lenkai paskutiniu laika apturėję j 
didele pergalę ant bolševikų, 
pranešimas sako: 

"Mobilevo Podolsko sritvj mu- 

šu kariuomenės tolydžio žengia 
pirmyn. Jo? smarkiai kovoja ry- 

tų ir pietų pusėse nuo No va ja 

MOTERŲ BALSAVIMO 
TEISE LAIMĖTA 
W. VIRGINIJOJ. 

Charleston, \\. Ya. kovo 11 

fl. — \\ Yirginijos legisletura 
vakar patvirtino tederalj moterų 

lvgau8 balsavimo teisės pataisy- 
mą. Paskutinis senato tarimas 
kas del "patvirtinimo delegatų lu- 
to rezoliucijos įvyko nubalsavi- 
nui 15 balsų prieš 14. 

JAPONAI UŽDARO S. V. 
MOKYKLAS. 

Tokio, kovo 6 d. — Dvi Ame- 
rikos metodistų mokyklos Korė- 

joje tapo uždarytos vyriausio 
governoro prisaku. Prisakai už- 

darantis mokyklas sako, kad jos 
nedraudė moksleivių įtuo ap- 

vaikšėiojimo Korėjo8 nepriklau-1 
somybės, nors valdi i a aštriai už-1 
draudusi tą apvaiksčiojimąT 

SOVIETU ATSTOVAS SU 
TAIKOS MISIJA 

ANGLĮ JON. 
— 9 

Stockholm, kovo 12 d. — Per- 
imta čia bevielinė telegrama sa- 

ko, kad sovietinis komisaras Kra- 
sin. važiuydamas* Anglijon pre- 
kybiniais rusų kooperatyvų ir 

Anglijos sindikatų reikalais, pri- 
bus Kopenhagon, Danijoje, su- 

katoj. Prieš kary jis 'atstovavo 

vieną didžiausių vokiečių išdir- 
bę j u firmą, o dabar turi svarbią 
vietą Rusijos sovietinėj valdžioj. 
Jis "žada atvykti Stockholman ne- 

dėlioj prieš išvažiuosiant Angli- 
jon. Xors jo misija turi aiškų 
prekybos tikslą, bet jis, be abe- 

jonės, neša paskolinimus' santyky- 
je su sovietiniu užsienio minis- 
terio Čiėcrino pasiulinimu taikos, j 

APLAIDŽIĄ AMERIKĄ 
DEL PRIEVARTINĖS 

BLAIVYBĖS. 

Ne\v York, kovo 12 d. — At-j 
stovų buto ateivystės komiteto 

nario, kongresininko Isaac Sie-1 
gelio niuomone prievartinė blai-j 
vybė verčia daugybę ateivių ap- j 
leisti šitą sali. 

Elli.4 salos užrašai šiandien ro- j 
de, k?d nuo saus. 1 d. viso atei- į 
vių pribuvo 53,000, o išveivių j 
por tą laiką buvo 61.000. Išeivių! 
daugiausiai yra Lenkijon ir C e-' 
kpslovakijon, kur jie žada pasi- 
likti ant visados. 

\'uo laiko pasirašymo po mu- 

šiu pertrauka iki sausio pirmos 
išeivystė ir ateivystė ėjo beveiki 
lygiomis, maždaug po 275,000. 
Sausyje iš užsienio pribuvo čia 

23.000 žmonių, o išvažiavo 24,1 
000. Vasaryje atvyko čia 22,000, 
o išvažiavo 25,000 Ši mėnesi iš- 

eivy stės skaitlius eina didyn, iš- 

važiavusių yra 12,000, o atvažia- 
vusių 8,000. Yra apskaitoma, 

kad per visą mėnesi išvažiavusių 
bus 36,000, o atvažiavusių 24.000. 

650,000 AUDĖJU STREI- 
KUOJA FRANCIJOJ. 

Lille, Francija, kovo 1 r d. — 

Pagal apskaitymus Rou'baix ir 
Turcoing audyklų darbininku 

LIETUVOS VALSTYBES TARYBA. 

Viduryje sėui L. V. Tarybos Pirmininkas. Stasys šilingas; greta jo, pcnkas 
nuo kairės pusės, sėdi L. \. Tarybos "\ ice-Pinnininkas, kun. ^|. Staugaitis. 

reikalauja aštres- 
nio DABOJIMO 

KAIZERIO. 

Amsterdam, kovo l/d. — Vie- 
tos laikraščiai svarsto klausimą 
reikalingumo didesnio valdžios 
suvaržymo kaizeriui. Mandels- 
foald sako, kad Olandija privalo 
atlikti tam tikras tarptautines 
priedermes. Sulig Olandijos sve- 

timsaiji'Į aktu valdžia turi .skai- 
tyti kaizeri svetimšaliu, pavojin- 
gu visuomenės saugumui ir tiuri 
prisakyti jam Imti tam tikroj pa- 
skirtoj vietoj. 

Yra laukiama, kad valdžia tuo- 

jaus paskelbs savo nutarimą to, 
koks yra tikras buvusio kaizerio 
stovis ir pasi-Huosuos nuo dabar- 
tiniu neaiškumų. 

MEKSIKA. DRAUDŽIA S. 
V. OREIVIAMS SKRAI- 
DYTI PO ŽIBALYNUS. 

Washington, kovo 12 d. — 

Meksikos valdžia antru kartu at- 
silakė išpildyti valstybės sky- 
riaus prašymą, kad Amerikos ži- 
Inv'.o kompanijoms Tampico ap- 
skrityj butų leista naudotis orlai- 
viais tarp Tampicos ir jų dirbtu- 
vių pergabenimui pinigų algoms 
apmokėti. 

(Meksikos užsienio raštinė atsi- 
sakydama antru kartu paklausy- 
ti, pasakė, kad Meksikos valdžia 
pati rengiasi Įsteigti šitą tarny- 
bą raidžiai priklausomais ir val- 
džios operuojamais orlaiviais. 

HELFFERICH RASTAS 
KALTU UŽ APŠMEIŽI- 

MĄ ERZBERGERIO. 

Berlinas, kovo 12 d. Buvusis iš 
do ministeris Dr. Kari Helffericb 
šiandien atrastas kaltu už ap- 
šmeižimą buvusio vice-kanclcrio 
Matliias Erzbergerio. 

ŽINELĖS. 
-v— 

Londonas. — W ilson kliudo 
Francijai ir Anglijai paskelbti 
vėliausias Adriątines notas. 

Budapeštas. — Rumunai sukė- 
lė vengrus prieš save naujai pus- 
tydami šalį besitraukdami nuo 

upės Theiss. 
Washington. — Abi taikos 

Iginčo pusės pranašauja pergalę, 
\Y. J. Bryan žada pribūti pane- 
dėlyj vesti savo vajų už patvir- 
tinimą taikos su išlygomis. Pa- 
keitinys išlygai straiipnio dešim- 
to. kurj š.andien pasiūlė senato- 

rius Lodge, iššaukė audrą kriti- 
kos iš abiejų pusių ir rytoj gal 

18,279 MOKYKLOS UŽ- 
; DARYTOS; NEGALI 
i GAUTI MOKYTOJU. 
I 
I 

Washington, kovo u d. — 

Pagal Suv. Valstijų švietimo biu 
ro pranešimus saliai tlahai trufcs- 

! ta mokytojų del nemokėjimo 
'jiems prideramų algų. Vienok sa 

koma, kad padėtis einanti geryn, 
pagatliaus ją su ta, kuri buvo per 

I 
eitame spalyj, kuomet švietimo 

'draugija tyrinėjo padėti. 

| Pagal gautus atsakus nuo val- 
stijų mokyklų viršininkų, prane- 

j Šimai parodo, kad vas. 13 d. 
18,279 mokyklos buvo uždarytos 
del neturėjimo m< kytojų, o 41, 
000 mokyklų mokytojai—jos gavo 
neužtenkamą algą ir mokino tik 
laikinai. Didesnis trukumas mo- 

kytojų apsireiškia pietuose. 
Statistika parodo, kad 1918 m. 

algos mokamos mokytojams vi- 
dutiniai buvo $606 metams pra- 
dinėse mokyklose, i. Sio^i me- 

tams mokytojams augštesnėse. 
Pagal algų sąrašus surinktus iš 

įvairių valstijų, paduodančių al- 
gas apturėtas pavienių mokyto- 
jų trijuose apskričiuose kiekvie- 
nos valstijos, pasirodo, kad algos 
mokamos mokytojams kaimuose 

nupuolė daugel y j valstijų, kur- 
kas žemiau vidutinės algos; dau- 

gelyj vietų mokama alga išnešė 

Si50 ir $200 j metus. 

I 

WILSON TURĖS TAKYTI 
ANGLIAKASIU ALGU 

KOMISIJĄ. 

t Washington, kovo 12 d. 

Kasyklų savininkai ir angliaka- 
siai laukia, kad prezidentas su- 

taikytų kasyklų algų komisijos 
didžiumos ir mažumos nutari- 

mų skirtumus. Pirmininko ir vi- 
suomenės atstovo Henry M. Ro- 
binsono bei kasyklų savininkų 
atstovo Rembrandto IVale di- 
džiumos įpranešimas pataria pa- 
kelti algas 25.8 nuoš.. be permai- 
nos darbo sąlygose ir su palai- 
kymu atitraukimo sistemos buvo 

priimtas prezidento vakar. Jofino 
\Vliite, angliakasių atstovo, ma- 

žumos pranešimas žadėjo buti 
šiandien, Yra laukiama, kad jis 
patars pakėlmą daugiau kaip 
30 mioš. algos, scntynių valandų 
dieną ir pagerintas darbo sąly- 
gas. 

'Nežiūriai to, kac Robinson 
vakar išvažiavo iš YVas igtono 
Californijon, ttiomi, matomai, už- 
baigdamas Nsavo darbą komisijo- 
je, yra viltis. «*ad bus susitaiky- 

jta. Visa priklausis nuo \Vhite'o 

.VOKIETIJA PRASEGSTI 
TALKININKUS DEL 

BYLŲ. 
Į 
j Berlinas, kovo i-' d. — \"«>kie- 

įčių valdžia šiandien pasinn ; uo- 

lią talkiu inkij aukščiausiai tary- 

įbai Londone, atidariusiai' klauši- 

į iną teisinio vokiečiu nusidėjusių 
karėje. 

Notoje pasakyta, kad vokiečų 
valdžia negali priimti" talkininku 

išlygų permainymui bausmių, 
nes vokiečių teismai vadovauja- 
si vokiečiu jstatymais, o ne 

talkininku reikalavimai. 

Vokietija protestuoja prieš tal- 

jkininkų karei vijų areštavimą vo- 

kiečiu okupuojamose Vokietijos 
dalvse. 
.... 

Notoje reikalaujama, kad visi 
vokiečiai, kurie yra suareštuoti, 
butų perduoti vokiečių valdžiai 

Leiipzige, kur jie butų nuteisti 

vokiečių teismo. 

Taipgi reikalaujama, kad karės 

kaliniai, kuriuos\talkininkai lai- 
ko teismui, butų tuojaus perduo- 
ti Vokietijai. 

Antgalo primenama, kad nega- 
lima turėti normalių sąryšių, kad 
talkininkai neišpildo vokiečių val- 
džios reikalavimų. 

RADIKALAI LAIMĖJO 
ARGENTINOJE. 

Buenos Aires, Argentina, kovo 
12(1. — Kiek parodo nevisas su- 

skaitymas bč.lsų nedėlios rinki- 

niuose Argentinos kongresan, tai 

matyt, kad radikalai laimėjo. Ra- 
dikalu partija išrinko dvigubai 
tiek atstovu kiek socialistai, o 

j pažangioji demokratai kiek ma- 

igiaus 11/ socialistus, 
į 

IPOINKCARE UŽSIPUOLA 
ANT VOKIETIJOS. 

1 \ 

Paryžids, kovo 12 d. — Bu- 
vusis prezidentas Poincare savo 

pirmutiniame 'politiniame straip- 
snyje Revue <les Deux Mondes 

jrugoja ant Vokietijos už jos mė- 

ginimą gauti versailir.es sutarties 

pertaisymą. Jis prašo Francijos 
anglo-saklų draugu, kad jie pir- 
ma pasigailėjimo Vokietijos li- 
kimo pasižiūrėtų j išnaikintas 

Francijos vietas ir pasakytų, ar 

frlncuzai, nupirkę savo krauju 
ir nuosavybę -pergalę ir tautų 
laisvę neturi teisės reikalauti at- 

lyginimo. I šbaigdamas Poincare 

j pasako, jog jis norėtų, kad aug- 
iščiausioji taryba "užmigtų pa- 

Vatikano projektas Francozo boto. 
■ » ■ n « 

VATIKANO PROJEKTAS 

FRANCUZŲ BUTE. 

Argumentai už Atnaujinimą Są- 
ryšiu Pertrauktų 1906 m./ 

Atiduotas" Komititiri. 

Paryžius, kovo 12 d. — Atnau- 

jinimas diplomatinių santikių 
tarp Franeijos ir Vatikano buvo 
skaitomas reikalingu ir vakar ne- 

tikėtai buvo paduotas Įnešimas. 
Kaip yra žinoma, vi<i sąryšiai 
buvo sutraukyti kuomet Franci- 
joj bažnyčia luivo atskirta nuo 

valstybės 190O m., bet visur Ku- 

ropoj yra pripažinta, kad Vati- 
kanas yra centru ne tik Rymo 
katalikų tikybos, bet ir pirmaei- 
lės svarbos diplomatiniu centru. 
Vatikanas per savo agentus yra 

nuolatiniame susilietime su viso- 
mis pasaailo šalimis. 

Francu/u diplomatai pripažįs- 
ta, kad Fra nei j a karės metu nu- 

kentėjo nuo to. kad ji nebuvo at- 

stovą jama Vatikane. Pernai 
metais abi pusės pradėjo gretin- 
tis prie viena kitos. Iš Vatikano 
pusės, ypatingai nuo Austro- 
Vengrijos puolimo laiko, buvo 
matoma noras žiūrėti Į Franciją 
kaipo i savo apgynėją tarptauti- 
nėse tarybose, ypatingai prieš ga- 
limas neprietelingas Italijos val- 
džios Įmones. Paskutiniu !".ikn- 

popiežius turėjo progą viešai at- 

siliepti apie Franciją kaipo "my- 
limiausią bažnyčios dukterj." 

Išskyrus katalikų partiją l"ran-| 
ji jos žmonės kaip vienas stoja 
už atskyrimą bažnyčios nuo val- 
stybes ir mano, kad jis turi būti 
grieštai palaikomas, bet vienas 
cas negali stovėti Francijai ant 

kelio pasiųsti .savo ambasadorių 
Vatikanan. 

Priežastys paduodamos atnau- 

jinimui santikių yra maž-daug 
tokios: 

1. Tas suminkštintų užgautus 
.ra ne u z ų katalikų ]>artijos jaus- 
mus ir tuomi sustiprėtų visų pi- 
.iečių vienybė respublikoje. 

2. Atsakytų padėties reikalams 

naujai atimtoj Alzacijos ir Lota- 

ringijos provincijoje, kurios yra 
smagiai katalikiškos ir kur, po 
vokiečių valdžia, sutikimas baž- 

nyčios s'it' valstybe visuomet bu- 
vo palaikomas. 

3. Tas gali patraukti Vatikano 
paramą Francijos tikslui atskirti 
katalikiškąjį Parcinj nuo Prūsi- 
jos intekmės. 

4. Tas sustiprintu l'rancijos 
užsienio politiką Morokkoje, Sy- 
rijoje ir tolimuose rytuose, kur 
Frai-Jjos katalikų misijos visuo- 
met buvo Vatikano skaitomos 
oticialėmis Rymo Katalykybės 
apgynėjomis. 

Paskutiniuose kongresi i ii 11 o se 

rinkimuose francuzų kataliku par 
tija išrinko beveik 200 atstovu. 
Kiti atstovų buto nariai taipgi 
indomauja tarybomis su Vatika- 
nui. 

TALKININKAI SUMINKŠ- 
TINO IŠLYGAS NAUJAI 
VENGRŲ SUTARČIAI. 
Londonas, kovo 12 d. — Nau- 

ja vengrų taikos sutartis yra ati- 
duota parašyti į randas komisi- 
jai, kuri nuvyko Paryžiun. Lau- 
kiama, kad ji bus parašyta per 
savaitę laiko. Teritorinės išlygos, 
prieš kurias Ye.igrija labai pro- 
testavo. pasiliks be permainos, Į 
bet padaryta ekonominiai nusi-j 

RAUDONIEJI DARO 

ABALGĄ BULGARIJAI. 

Sofija, Bulgarija, kovo 10 d. 
per Paryžių, kovo 12 d. — Bul- 
garijos premjeras Stambuliski 
žihri j tos šalies padėti optimis- 
tiniai ; gyventojų 85 nuoš. esą 
savininkais nkių ir todėl bolše- 
vizmas neturės vietos tarp jų. 
Bet del gyventojų miestuose jis 
yra susirūpinęs. Ten mat yra nu- 

bėgusiu pabėgėlių iš Macedonijos 
!ir Trakijos, kurie jaučia didelį 
Itrukumą ir neramumas tarp jų 
yra žymus. Neramumą, esą, pla- 
tina Lenino agentai, kurie atvy- 
ko su pabėgėliais iš Odesos. Vie- 
nok jis tikisi neramumus numal- 
šinti. pavartodamas aštrias prie- 
mones. 

REVOLIUCIONIERIAI TE- 

BEKONTROLIUOJA 

IRKUTSKĄ. 

Vladivostokas, vasario 18 d. 

(Pavėluota). — Sulig apturėtu 
čia pranešimu revoliucinė vai-! 
džia Irkutske laikosi, nors iš CK 
tos pranešimai tvirtina, kad Kol- 
čako Pujiegų likučiai skaičiuje 
50.000 kareivių po vadovyste gen. 
Vaiciechovski pasiekė Mesovaja' 
rytuiej Baikalo ežero pusėj. 

Aplenkdamos Irkutską Voicie- 
chovskio pajiegos perėjo per už- 
šalusi Yaikalo ežero kraštu, kad 

susijungus su Semenovo pa j ieno- 
mis. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis 
po $25.000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
chants Loan & Trust kom- 

panijo kovo 12 d. 

Anglijos svaras .... $3.71 
Francijos 100 trankų 13.42 
Italijos 100 lirų 18.02 

Uelgijos 100 trankų .. 12.75 
Suomijos too markių .. 5.05 
Olandijos 100 florinų 3^.50 
Švedijos 100 kronų .. 20.00 

Danijos 100 kronų .. 17.00 
Vokietijos 100 markių 1.46 
Austrijos 100 kronų .. 0.53 
Lietuvos 100 auksinų .. t.40 
Lenkijos 100 markių .. 0.80 
Kanados $1000—S. V. $880. 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

13 d., iy*) m. kryžiuočiai užpuo- 
lė Kauno pili. 

14 d., 1386 m. lietuviai sutarė 
priimti krikštą. 

16 d., 1360 m. Kryžiuočiai per- 
galėjo žemaičius ties Kau- 
nu. 

18 d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

19 d., 1367 m. lietuviai sugriovė 
Kryžiuočių pili-^: Kaustaiten 
ir Splitten. 

20 d., 1514 m. Rusai paveržė iš 
lietuviu Smolenską. 

21 d., 1906 m. Vilniaus dvasiško- 

joj seminarijoj pradėta mo- 

kinti lietuvių kalbos. 

ORAS 
CHICAGOJE IR, AP1ELINKCJE 

Šiandien ir nedėlioj gražu; 
temperatūra pamažu kila. 

Saulėtekis, 6:05 vai. ryto; 
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LIETUVIAI BIZNIERIAI DABAR 
JUSU EILĖ. ... 

«• 

"Saviškiai pas saviškį", arba "lietu- 
viai pas lietuvi" — kalba lietuviams ir skel- 
bia pagarsinimuose įvairios rūšies musų 
biznieriai. Ir lietuviai visur ir visuomet 
ėjo pas saviškį biznierių, rėmė "brolį" lie- 
tuvį. Tai, gal, pilnai gamtiškas ir, paga- 
liaus, pilnai pagirtinas apsireiškimas. 

Padėkavojant tokiam dalykų stoviui, 
kiekvienoje didesnių lietuvių kolonijų su- 
fidarė po ilgą eilę turtingų biznierių, ku- 
rie turi įsirengę puikius biznius ir įsigiję 
po keletą namų. Patįs gyvena gažiai ir su 

visapusišku perteklium. Bankose turi jie 
sudėję po stambią krūvą dolarių. 

Ka3 gi juos padarė turtingais? Jškur 
jie ingi jo tuos turtus? — Saviškiai, broliai- 
lietuviai, padarė juos turtingais ir sunešė 
jiems tas pinigų krūvas. Lietuviai, išauk- 
lėti-isauginti Lietuvoje, kur jie paliko arti- 
miausias jiiems ypatas, sudėjo biznieriams 
turtus ir padarė juos medžiaginiai laimin- 
gais. 

/ Visi gi lietuviai-išeiviai, kaip biznie- 
riai, taip u* tie, kurie "pastatė" tuos biz- 
nierius "ant kojų'?, apleisdami Lietuvą ir 
savo giminaičius, draugus ir pažįstamus, 
pasižadėjo-prisiekė jiems neužmiršti jų, ne- 
užmiršti Tėvynės, neužmiršti Tautos-.... 

Palikusieji namieje vargo, dirbo, ken- 
tė visokios rųšies nedateklius ir vis laukė 
saviškių balso, saviškių paramos, saviškių 
sugrįžimo. Bet didelė dalis laukiančiųjų nieko nesulaukė nuo jiems brangių ypatų, 
pasinėrusių į to "palaimos" krašto verpe- tus. 

Galop atėjo tokis momentas, kuris, 
rodos, turėtų sujudinti-inkaitinti ir akme- 
nines širdis... Lietuvių Tauta, kartu liku- 
sieji išeivių giminaičiai, draugai ir pažįsta- mi šaukiasi į Amerikos lietuvius pagal- bos. Jie pernešė karės baisenybes, jie ken- 
tė vargus, bad^ ir šaltį; jie* aukavo savo 
gyvastis už Tautos ir Tėvynės liuosybę, 
gerovę, šviesią ateitį. 

Didžioji karės audra praėjo. Lietuvai 
liuosybė iškovota. Lietuva prisikėlė iš nu- 
mirusių. Lietuvių Tauta — po šimtmečių eilės — vėl pradėjo savistovį gyvenimą, 
savistovį veikimą. 

Tečiaus Lietuvą iš visų pusių yra ap- 
supę nuožmus priešai, kurie deda visas pa- 
stangas. idant ją pavergus politiniai ir eko- 
nominiai. Bet jie jokiu budu neįstengs Lietuvių Tautai užmesti varžančių ir kan- 

kinančiu pančių, jei visi lietuviai veiks 
vienybėje, jei jie atsilieps ant savo Moti-1 
nos-Tėvynės balso, saukiančio pagalbos. 

Štai Lietuva griaudžiu-galingu balsu 
prabilo į Amerikoje gyvenančius savo vai- 
kus: "Amerikos lietuviai, Jūsų rankose ma- 

no likimas, — gelbėkite mane"! Visi musų 
vientaučiai Tėvynėje laukia iš amerikiečių 
pagalbos ir pilnai pasitiki, kad jie neapsi- 
jvils. 

Lietuvos valdžia paskelbia Amerikos 
lietuviams penkių milijonų dolarių paskolą 
ir atsiunčia tam tikrus ingaliotimus—ypa- 
tose adv. Jono Vileišio, Majoro Povilo Ža- 
deikio ir kun. Jono Žiliaus. 

Prasideda Lietuvos L. Paskolos va- 

jus. Garbus Lietuvos pasiuntiniai atsilan- 
ko žymesnėse lietuvių kolonijose, perstato 
dabartinę Lietuvos padėtį ir kviečia lietu- 
vius suteikti savo Tėvynei paskolą, išaiš- 
kindami, kad suteikta paskola bus užtik- 
rinta visu Lietuvos turtu. 

Karštieji Lietuvos tėvynainiai noriai 
į perka Bonus. Tečiaūs daugiausiai perka 
jpaprasti darbininkai ir veiklesnieii inteli- 
gentai. Peržvelgiant Bonus pirkusiųjų ei- 
j les, matome, kad didžiumoje perkama už 
I $50 ir $100, rečiau — už — $200 ir $300, 
! ir visai mažai už $500 ir $1,000. Prieg- 
,tam, augštesnės sumos, ypač $500 ir $1,- 
000 ar daugiau, beveik išimtinai, priklauso 
draugijoms. 

Taigi kila klausimas — kur turtin- 
gesnieji Amerikos lietuviai, kur musų biz- 
jnieriai. kurie visados kalba apie "saviškius" 
į ir "bfolius-lietuviusV? 

Dabar biznieriai turi pasirodyti viso- 
je savo šviesoje — dabar jie privalo 
prie saviškiu; dab?,r jie turi stoti pagalbon 
plačiajai miniai, visai Lietuvių Tautai. Jie 
privalo, — nors maža savo turto dalele,— 
prisidėti prie Lietuvos paliuosavimo ir su- 
jdrutinimo. 

Lietuviai biznieriai, sudėję sau turtus 
i iš Lietuvių, negali apsirubežiuoti pirkimu | Bonų už $50, — ne, jie privalo skolinti 
ILietuvai, atsižvelgiant j savo turtą. Jeigu* j biznierius perka Boną už maži^usią^sumą Į kaip ir paprasčiausias darbininkas, tai jie 
|iaom pačiu parodo, kad jis tą daro, taip •sakant, del formos, del pasigyrimo, kad ir 
Į jis pirko Boną. 

Ši paskola kartą ant visados parodys 
Lietuvių Tautai tikrą lietuvių biznierių 
veidą — parodys jų prakilnumą ir patrio- 
tiškumą arba žemumą ir išsigimimą. ~ 

Kiekvienoje lietuvių kolonijoje, kur 
i yra Lietuvos L. Paskolos komitetas ar sto- 
kis, turi buti padarytas visų biznierių sura- 
Išas, idant galima butų pas kiekvieną atsi- 
lankyti delei užrašymo Bonų, o vėliau — 

delei sukontroliavimo, kuris iš biznierių 
pirko daugiausiai, kurs mažiausiai ir kuris 
visai nepirko.' 

Daugiausiai pirkusieji turi buti paskelb- 
ti laikraščiuose, idant visi lietuviai galėtų 
pamatyti jų. prakilnumą ir, taip sakant, lie- 
tuviškumą. Taigi turi buti paskelbti tie, kurie visai nepirko Lietuvos L. P. Bonų, kad viešai parodyti jų išsigimimą, atšali- 
mą, morali ir tautinį puolimą, — idant 
lietuviai galėtų tikroje šviesoje pažinti tuos 
"saviškius", išreikšti jiems panieką ir pa- smerkimą, atsisakant turėti su jais kokius 

i nebūt reikalus. 
| Juk jeigu musų biznieriai šiame svar- 

j biausiame del musų Tautos ir Tėvynės mo- 
mente neprisideda, savo dalimi, tai'jie 

į užsipelno išgamų ir niekšų vardo, ir lietu- 
iviai, kaipo su tokiais, tam atsakančiai turės 
ateityje elgties. 

Jų vardai turi buti žinomi netik čionai, 
"■"-į-fri"""-— ■ 1 ■ 

Pastabos- 
Bšvados. 

Lietuvos Mi&ijos maršru- 
tas Chieagos L. P. apskri- 
tyje jau pasibaigia. Gerb. 
majoras Povilas Žadeikis, 
Jau'is atlankė visi] eilę ko- 
lonijų Illinois, Wisconsin ir 
Michigan valstijose, pa- 
trauki rytų link. 

Pažvelgus į L. Misijos ■ 

maršrutą, reikia pasakyti,; 
kad jis buvo sutvarkytas la- 
bai netikusiai, — delei ko 
visa eile gan žymių liet. sė- 

dybų paliko neaplankyta. 
Netikęs maršruto sudarymas 
ypač aiškiai pasitvirtino są- 

ryšyje su neįstengim'u g. ma- 

joro P. žadeikio atsilankyti 
So. Omahoje. 

Štai ką mums atraše ma- 

ioras P. Žadeikis iš St. Loii-{ 
is: 

"Kokia nelaimė! Už marš j 
ruto sutvarkymą tikrai ga- 
lima pastatyti "1". Marsru- 

i tas buvo daromas, nepažiurė! 
jus i žemlapi ir į traukinių 
surašą. DalDar ir švilpauk... 

"Iš St. Loma nebuvo gali- 
mybės i Ornahą benuvykti.— 
Traukinis buvo 9 vai. vak., 

j bet pusė lig 9 v. pradėjau 
'prakalbą. Kitas traukinis 
bus 9 v. ryto, bet į Omaha 
.pribuvau 12 vai. nakties! 
j "Pasiunčiau omahiečiams 
j telegramą. Gaila man Omė* 
Įhos lietuviu, kurie, be abejo 
laukė ir, gal, daug var- 

go turėjo. Ką darysi — 

zis juk (iel Lietuvos..." 
Pasiųstas į So. Omaha (p. 

'<Y. Zigmundo vardu) ma- 

joro P Žadeikio telegramas 
jkamba sekančiai: 

"Broliai, seses. Oinahos 
lietuviai! Skaudu man, 
V.ad negalėsiu Jumis pama- 
lti ir pakviesti prie bendro1 
Tėvynės atstatymo darbo. 
Nebuvo tinkamo trūkio. 
Laisvės Paskola yra balsas 
visos Lietuvos. Lietuvos 
Respublika stojosi per krūvi 
aą darbą-prakaitą Jusų, bro 
lių Lietuvoje. Lietuvos jau- 
na kariuomenė išblaškė vi- 
sus pavojus Lietuvos lais- 
vei. Skolinkite, broliai, sa- 
vo Tėvynei! — Pasimatysi- 
me Vilniuje... Linkių pasi- 
sekimo darbe. Mano mintis 
su Jumis. 

Majoras Žadeikis". | 

Pinigų Siuntimas Lietuvon. 
Atsidarius keliams pinigų per-! 

siuntimui, Lietuvon žmonės pra- 
dėjo gausiai šelpti savuosius Lie- 

tuvoje. liet iš kitos pusės visoki 
agentai pradėjo nežmoniškai 
skriausti žmoiies) paimdami net 

keturis kartus daugiau, negu* 
reikia. Su pinigu srautiniu Lie- 
tiniai privalo Imti atsargus. Jie 
privplo (Si'.Įsti -per šakningu s 

agentus arba per pačią misiją, 
nes kitaip gali nustoti daugiau 
nei pusės siunčiamų pinigų. 

Apart to dar nežinia kokie tai 

agentai siuntė Lietuvon rusiškus 
rublius, kurie dabar tenai ne- 

vaikščioja ir tai negalimu kursu. 
Lietuvos Prekybos ir Pramo- 

nės bankas praneša mums, kad 
m ;inia per kokj agentą buvo 

siųsti pinigai ir tai nežinia, kas 

juos siuntė. Tie pinigai negaili 
pasiekti adresuotų. Žemiau tal- 
piname surašą, kam tie pinigai, 
ir kiek buvo išsiųsta. Kas juos 
siuntė, lai pareikalauja iš agentų, 
per kuriuos jie siuntė, kad su- 

grą .intų atgal pinigus. 
Marijona Tamkuvienė, Cau- 

gautiškių Kaimo. Yeliotios l'aš- 
ta. — ioo rus. rub., Kauno aps- 
kričio. Lietuva. 

Stanislovas, Kupčinskas, Džiu 

gailių Kaimas, Ramigala vai.— 
it pasta 100 rus rub. Kaunas 

Apskritys, Lietuva. 

J ieva /ikarienė, U/vaikis Kai- 
mas, Keidainių Vai. ir pašta,— 
100 rus. rub., Kaunu Apskritys, 
I JetUva. 

Marei jona Žeimienė, Diržiai 
kaimas G rudžiai vai. ir paš- 
las — 150 rus. rub., Šiauliu \\r 
kriėio, Kauno rėdvbos. Lietuva. 

Grasilda Leinauskienė, 1 'asiles 
kaimas, Siados vai.. — 100 rus. 

rub.. įlinkių pašta Telšių aps- 
Kaune Red. Lietuva. 

Ona Kūreišiene. Praariškė 

kaimas, Žasliai paštas. Traku — 

So tu:y. ru'b.', Apskritys, Vilniaus 

rėdyba, Lietuva. ^ 
Antanas Paulauskas, Rueio- 

nvs kaimas, Žasliai Paštas, —' 

So rus. rub. Trakiai aps. Vil- 
niaus rėdyba, Lietuva. 

I "1 Šule Puratiskienė, N'avare- 
nos miestelis, Telšių pašto, ir 

ipskritvs, Kauno rėdyba, Lietu- 
tuva. 200 rus. rub. 

•Paiutina Grigarauskienė, Ka- 
takuueizija dvaras, Raseinių. 
Paštas ir apskritis, kauno rėd. 
Lietuva. — 2ix> rus. rub. 

'Marijona Jatkaitienė, Girinin- 
kai kaimas, Triškiai vai., bau- 
'iai Aps., Kaunas rėdyba, Lie- 

tuvą — 150 rus. rub. 
Domininkas Rauktis. Siuudi- 

II i a i kaimas, Šveksan vai. ir paš- 
tas. Raseinas aps. Kauno rėd., 
Lietuva — 150 rus. rub. 

Motiejus Lukošius, Biržų mies į 

telis ir paštas, Panevėžio apskri- 
tys, Kauno rėdyba, Lietuva — 

50 rus. ru'b. 

Kazimieras, Sarpalius, Raukai 
kaimas, Švėkšna vai. ir paštas, 
Raseinai aps.? Kaunu rėd., Lie- 
tuva — 100 rus. ru'b. 

Kunigas Juozas Vitkus, Jie- 
na'polis b'ažnytkiemis, Varnių paš 
tas, Telšių apskr., Kaunu rėdyba, 
Lietuva — 50 rus. rub. 

Jonas Zinkevieia (Jonu Suirus) 
Vaičlaukis kaimas, Alvitas vai., 
Vilkaviškiu Paštas ir apskritys, 
Suvalkų rėdyba, Lietuva, 500 
rus ru'b. 

Juozapas Žilis, Traiškunų mie 
stelis ir paštas, \Ukmergės aps.. 
Kauiu rėd., Lietuva — 100 rus. 

ru'b. 
Zuzana Skersienė, įSkaudaliu 

kaimus, Salantų paštas, Kretin.ųa 
aps. Kauno rėdyba, Lietuva — 

*00 rus. rub. 

Agota Girdenienė, Navarenų 
miestelis, Telšių pašta ir apskri- 
tys, Kalimo rėdyba, Lietuva 
joo rus. rub. 

Mutiejus Kleiza, 'JJurgnnišk'ių 
kaimas, GarlevOs vai. ir paštas, 
Kauno apskr. Lietuvi1 — 150 
rus. rub. 
Petronė Liutkeviėienė, Mariam- 

polės miestai ir paštas, Kalvarijos' 
gatvė numeris 2, Suvalkų rėd. 
Lietuva — 100 rus. rub. 

Ona Damaiuskienė, Veiveriai 
lJažnytkiemis, Veiveriai paštas, 
Marianipulės aps., Suvalkų rėd., 
Licaiva — 200 rus. rivb. 

\"incas Žemaitis, Vilkaviškio 

miestas, Virbalio gatvė numeris 
57, Suvalkų rėti., Lietuva — 100 

rus. rub. 

Jonas Čiubrinskis, Iiutrymonys 
kaimas, Krakenava vai. ir paš- 
tas, Panevėžio apsk, Kauno 
rėd., Lietuva, — 150 rus. rub. 

Rachel l'erolsky, L"tena mies- 
telis, Utena paštas, Vilkmergės 
apskr., Kaunu rėd., Lietuva* — 

100 rus. rtvb. 
Ona kauktienė^ Pakalniškiai 

kaimas, Švėkšna vai. ir paštas — 

Raseinių apskr., K'auno rėdybos, 
Lietuva, — 50 rus rub. ^ 

Jonui Gintautui, Laumių kai- 

mas, Siados vai. ir paštas, Šiau- 
lių apskr., Kauno rėdybos, Lie- 
tuva — 200 rus. rub. 

Antanas šeškauskas, Rokiškio 

dvaras, Rokiškio paštas, Xovo- 
a'eksandrovskas *apsk. Kauno 
rėd., Lietuva — 50 mus. rub. 

Jonas Grigalaitis, (suims Juo- 
zo) Kibutiai kaimas. Kelmė vai. 

Tytavėn paštas, Raseinių apsk. 
Kauno rėd. Lietuva -- 100 rus. 

rub. 
Klebonui Boleslavui Rakaus- 

kui, Truskavos kaimas Ramigo- 
lo paštas. Panevėžio apsk. Kau- 
no rėd., Lietuva — 200 rus. rub. 

I Amerikoje, bet ir tenai, Lietuvoje, 
i Daugiausiai lietuvių biznierių randasi jChicagoje, paskui seka Brooklynas, Bosto- 
nas, Philadelphia. Baltimorė, Cleveland, Newark ir kiti miestai. i i 

Lietuviai biznieriai, dabar jusiį eile! — 

Eikite jųs pas savuosius—pas Lietuvių Tau- 

tę ir pasirodykite prakilniais lietuviais, su- 

prantančiais memento svarbą. — Duosnia 
ranka pirkite Lietuvos L. P. Bonus, idant! 
su perviršiu sudaryti reikalaujama sumą—j 
penkis miljonus dolarių..... 

Norta Stankienė, Giedruikįų 
kaimas, per Užventy, Lukes paš- 
tas, šaulių apsk. Kauno rėci., Lie- 
tuva — 500 rus. rub. 

Jonas Genevičius, Viršužigli* 
kaimas Panemunis Pa/.aisiis, Pa } 

nemunių vai., ir paštas, Kauno 
ap'ik. Lietuva — 500 rus. rub. 

Kasse Katz,. Alytaus ,mi«;stelis, 
Alytaus apskritys, Suvalkų rė- 
dyba, Lietuva — 100 rus. rub. 

Viso 5010 rusiškų rublių. 
Kas kada-nors sidntėt tais 

! antrašais dublius Lietuvon, vei- 

įkalaukite iš agentų pinigų :it- 

Įgal. Ir apskritai bukite atsargus 
su pinigų siuntimu. 

Lietuvos Misijos Informacijų 
Biuras. 

LIETUVOJE LAIKRAŠČIAI. 
"Lietuva", Lietuvos Valstybes 

organas — lienraštis. 
Kaina: u/sienyje metams 180 

auks., pusei metų 90 auks. Lietu- 
voje trims mėli. 30 auks., 1 mėn. 
10 auks. Adresas: 

Kaunas, Totorių gatvė 14. 

"Kariškių Žodis," leidžiamas 
Krašto A]>saugos Ministerijos^ 
skyriaus. Eina vieną kartą t 

savaitę. ) 
J Kaina: Lietuvoje kariškiams 3 
Imėnesiams b auks. Adresas: 
I Kaunas. Gedimino g-vė Nr. 19. 

"Santara ', Politikos Visuome- 
nės ir Literatūros laikraštis. Li- 
na kas dvi savaiti. 

Kaina: mėnesiui Lietuvoje —2 

auks.mėnesiui užsienin — 4 
auks. Adresas. 

Kaunas, Daukanto gat. Xr. 5. 
b. i. 

"Veja", Literatūros, meno ir 
kultūros dvisavaitinis laikraštis. 
Lietuvoje metams Oo auks., pil- 
dei metu 30 auks. 

"Lietuvos Ūkininkas," Lietu- 
vos Valstiečiu Sąjungos laikraš- 
tis. 

Kaina: metams Lietuvoje -'4 
auks., pusei metų 12 auks. l'ž- 
sienyj, metams 36 mark., pusei 
metų 18 mark. Adresas:' 

Kaunas Laisvės Alėja A o: 34. 

"Darbas ', Socialistų -liaudiniu-, 
kų demokratų laikraštis. Lina du 
kartu per savaitę. 

Kair.a: mėnesui Lietuovje 4 
auks.: trims mėnesiams 12 auks. 
Užsieniuose: 1 mėn. 8 mark. 3 
mėli. _'4 mark. Adresas: 

Kaunas, Laisvės Alėja Xr. 34. 
"Prusu Lietuviu Balsas", ra- 

čių Lietuviu leidžiamas dieni 'r 

*'• \ Kaina: mėnesiui 1 mark., 2 

mėn. 2 mark., 3 mėn. 3 mark. 
Adresas: 

Tilžėje, Aukštoji gatvė 59. 

Indijos darbininWai vidutiniai 
Sauna už savo darbą po <S centus i 
dieną. 

Apie 80 nuo. Procter ir (iamble 
kompanijos darbininkų Cincinnatiic 
yra darbininkais tos kompanijos. 

Iš Žemaitijos. 
(Užbaiga). 

Het yra dar viena didelė kliūtis, 
-^būtent, neturtas norinčių p'asiekti, 
apšvietos laipsnį. Vieni iš priežas- 
ties jo nedali nei pradėti mokslo, 
kiti gi pradeda ir varo jj su dide-1 
liausiu vargu. Pirmieji pasilieka į 
amžinai "tamsybėje ir neatneša jo-! 
kios naudos tevynei.net ir nesu-' 

pranta kas tai yra ta tėvynė, ko- 
kios jis \ra tautos, kaip pagerinti 
savo buvj. Gailėtiuas yra šis padė- 
jimas.— bet nors taip sunkiai varg- 
stančius, ir nors norėtųsi pagelbė- 
ti, bet to įstengti negali, nes čia ki- 
šenė tusti besanti. 

Antrieji gi, pradėję šiaip'taip pa~ 
geidi.uj'jmą mokslą ir pamatv jo 
naud;j, stengiasi jo gauti ir veržia- 

| si neturėdami nei j kokias kliūtis, 
nors buttj balčiausia žiema, — jis 

kiti tiktu prakaityčiau f'/aug, bet 
tas užims perdaug vietos ir laikoj; 
neturi jis ko pavalgyti, o vienok 
jis nevalgys ^eina mokykHi, kad 
vien pasiekti tą anksčiausią i lealą: 
kitas išturi kuomi apsiauti, o jis 
eina pu.sbasis arba užsimovęs neti- 
kusia? avalines. Jis nežiūri sveika- 
tos; nors jis ir ryt mirs, bile ji= 
šiandien mokosi. Oi kokios brau-, 
gios ypatos žūsta nuo džiovos, ir 

kitų ii.JTŲ, — kas- gali su kaityti! 
Oia, žiūrėk, vienas besimokydamas 
mirė, kitas v«s išėjęs iš mokyklos. 
Rados jau buvo pabaigęs visus var- 

gus. o čia pakirto liga ir su didžiau 
;iu širdies skausmu prisėj->; nepada- 
rius jokios naudos skirties iš šio 
pasaulio. 
Laimingas tas. kuris dąsikasęs ligi 

lCTkj* ia. .St 

tlarbį ir gali prasimaitinti geriau. 
Uct jau čia darbo randasi perdaug 
įr jis į naktį 1>cmiega vos 5—6 va- 

landas. Ir vel sveikatą. ardo. 
Nematant to, žnvogus negali ai- 

jausti, 1)et, pamačius širęlis plyšta "Ą 
skausmo. Aš pats .štai vos per tą 
purvyną perbridau, o mano drau- 
gai žūsta jame. Kažin* ar daug pa- 
sieks savo tikslo, ar neprisieis ap- 
sikloti salta žemele, kaip keletas 
mano draugu jau išvargo ir guli ka- 
pe, nepasiekę tikslo. 

IVaejusią vasarą man prisiėjo 
skirties su nekuriais draugais, ku- 
rie, nebeturėdami jiegu, priversi 
buvo- apleisti mokyklą (gimnaziją) 
jos nebaigę o dabar skurrta namie, 
beveik nesunaudodami savo mok- 
slo. Tiesa sakant, skirian'is. rado- 
si, tok- širdies skausmas, kad, ro- 

dos, gęresniai but nuyę. kad kas 
kardu butu pi austę- krutinę, negu 
matyti draugą p'bią pasišventimo 
niokshii, kurį likimas nuo jo atsky- 

n.' •' •Ki.tr>'. <•*- 

kC-ni, kaip maži vaikučiai, nutekę 
brangioj moli neles, nors verkti 
nuims nepriderėjo, nes jau buvome 
užaugę. 

Bet nagana to. — Šie atsiskyrė, 
o kitą metą \ėl skirsis, o jei ne, 
mirtis juos atskirs. NO ra kiiokio 
sieki c kaip mest mokslą arba ji 
gaut vargstant ir sveikata užnin- 
kanti mirčiai pasižadant atiduot jau 
nystūs žiedus. Z>et di'l tčvynčs nie- 
ko učiįa sunkaus. 

Tat mokykla yra pripildyta isda- 
lies fecjkiais narsiais sūriais, kurių 
ni( ks nepergali, — vien mirtis. 
Mums lietuviams, turint tokiu mo- 

kinių, — kurie nori likti tėvynės 
darbininkais, nors taką jiems kloja 
erškiečiai, — vien džiaugtis reikė* 
tų.- Mūsų bus ateitis, galime tikė- 
•akyti, jei nepakirs mirties dalgis 

nMi ne vieno. 
liet mums moksleiviams tietaip 

jau kas užj"aueia ir nevienas mano. 

kad moksleiviai. — tai ponaičiai, 
eVi YV'^rSru v lvt*ivi«-»iVr.'i'rt- ViiiiiYiiMtiiiiii 

nes jų tėvai turtingi, bet yra ir to- 

ikiu kurie neturi sveiko valgio, ne- 

j turi šilto drabužio avalynės. Rudos, 
! neturėdamas ir būdamas mokslei- 
viu, neisi ubagauti ir lodinti šunų, 
renkant po abraką duonos. Liet ir 
10 nežiūrima, 'l'icsa sakant, kad 
galėtų, tai nevienas ir eitų, bet ne- 

gali ir neturi pasitikėjimo, k\id ką 
laimės. 

Tą matydami, visi moksleiviai 
pradėjo spiestis Į draugijas, steig- 
ti fondus šelpimui neturtingų mok- 
sleivių. l*ie>a, keistokas dalykas 
prašyli aukų mokiniui del mokinių, 
bet to nebežiūrima, o žiurim'a i rei- 
kalą. Paskutiniu laiku Įsikūrė ir 
Telšiuose toks fondas vardu. "Ątei 
11 kuri" tikslas šelpt neturtingus 
moksleiviu, teikiant jiems paskolų, 
kurios bus grąžinantis fondan. pa- 
baigus mokslą ir grąžinti pinigai 
bus šelpimo šaltinis sakančiai kar- 
ini. Fonuą veda tani Tikras moki- 

[_nių komitetas. 

Siunčiant Amerikiečiams aukų Į 
Lietuvį — turbūt ir moksleiviams, 
einantiems vidurinį ir augštesnįjį 
mokslą, teks nors biškutis,- —to tu- 

įla tai butu daug išgelbėta darbščiu 
darbininku nuo gręsiančio pav.)- 
jaus — sveikatos mistojimo. 

Trečias svarbiausius ž.oclis— *'do 
ra" bus savaimi Įvykinta, lankant 
geras mokyklas, Kur gaus km go- 

riausią išauklenimą. Tada tai bus 
Lietuva tikrai nepriklausoma — 

laisva. Mušu yra eita lis ir mes, mo- 

kiniai ifiibiirtiniit mokyklų Lietuvo- 
je, busime pirm uliniais darbiu in- 
kais 'tepriklausomais respublikoje 
Lietuvoje. Iiaij/.u šį straipsnį, at- 
kartuodanias vėl tuos saldžius lie- 
tiniui žodžius: "Inmv mokslas ir 
dora leyražin' Lietuvę". 

I'. Sudžius. 
Telšiai 7—II— jo tu. 

A uo h'cdakeijos, "Lietuv s" uien 
raščio Redakcija, visapusišku su- 
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išreikštomis augščiau privestame 
straipsnyje ar su atsišaukimu j Ame 
likos lietuvius paduoti mok- 
sleiviams piniginę pagalba, pa- 
sižada remti Telšių mokslei- 
viu inkurtą fondą ''Ateitis" ir šiuo- 
mi ragi'ia visus geru noru ir mok- 

slą branginančius lietuvius, o ypač 
žemaičiu-, aukauti Į TcImų "Atei- 
ties" fondą. \ 

Aukas galima siųsii ar t;e>iog į 
Telšius arl)a Į "Lietuvps" Redakci- 
ją, kuri, -suplaukus kiek dide nei 

sumai, pav. 100 dol., i l < 

šius, "Ateities" fondati, kurN^ sudarytas tam tikras Amerik s lie- 
tuviu įkyrius.— Aukautojų vardu- 
skelbsime "Lietuvoje". 1 ai;;i lau- 
kiame aukų, garbus lietuviai 

žemaičiai, remi: i te aukomis mokslą 
einantį Lietuvos jaunimą, m-s tai 

r •: 



John Kuchinskas 
LAWYER 

Valandos: s) ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pieiu 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISIOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant. Namą, Lot;.}, ar- 
ba Farrr.ą ir padirbu visokiu Legali&kus .Dokuir.frtu Sutei- 
kiu įtarimus ir '.Kollnu Pini- 
gus ant Pirrr.': Mortge<:iij, ant 
U-ngvn 05 
Weat Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Vir.šum Metropolitan St?.te Ran- 
kom. 2201 W. 22-ND f.TKEET1, 
Cor. I^avltt. • Tol. Tanai 2552 

LT ET U VIS ADVOKATAS 
Įty SO. LA SALE STRKKT 
w CHICAGO. ILL. 

Telephone Central 3G84 

INFLBENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU 
KOSULYS, SLCGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 
kuogeriausia ir kuopasek- 
minęiausia gvdymui pagetba 

ANOL.A 
kurią gali gaut kožnoj aptie- 
ko] uz 75c. kartu su mokes- 
čiu, pas 

s; K. SASS 
5^5 W. 18th STRP-ET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prift mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogu, galvos 
skausmo, tuoj reik jdžti biškj 
ANOLOS { nosj, patrinti kakuj, 
lr perela. N110 uždegimo plauCiij, 
kosulio dSgtmo krūtinėj, pečluo- 
80, šonuose, reikia tepti skau- 
dančią dalj kuno su ANOLA 
l-lt> adSti vata, pakartojant kas 
12 valandų 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare 
Nedildicniaii pagal sutarim* 

4712 SO. ASHLAND A VENŲ E 
»rti 47-to* gatvia 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

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

Talefonaa Prospect 1157 

Mokėk sau 

Virtoje mokėti kitięms 
BUK SAVININKU 

Mažos Farmos 
Nauja maža farmų 

subdivizija 
35 minutos iki Chicagos 

54 traukiniai kasdien. 

Mokest. \W/o pinig. $5 V^.s mėnuo 

Bažnyčios mokyklos ir krau 
tuves arti. 

savistovėje apriboję. Sustok mo- 

kėjęs didelias randas ant visa- 
dos. Valgyk savo augintas švie- 
žias dar;' >ves. Augink vištas — 

vartok ar parduok kiaušinius ir 
daryk didelius pinigus ir laikyk 
savo kasdienini darba. Duok sa- 
vo vaikams šviežiu oru pakvė- 
puoti Ir tikrą, žaislams vietę> 
Sumažink H. C. L. dabar 

Informacija dykai su kuponu 
apačioj, pridėk ir siusk šiądien. 

/2 AKERIO 
i AKERIS 

$475- 
$550. 

KUPONAS 

M. J. Edutis, 
106 M. La Salle St., 

Bp pareigos malonėkite prisius 
ti man pilną informaciją apie ju- 
sti apielinkės farnias. 

Vardarf 

Adresas 

Zmogue kasosi galvą, 
'cad palengvint niežėjimą. 
Kasimasi pasidaro papro- 
čiu. ir tuomet žmogus ka- 
sosi nejučioms. Bet jis 
žino. kad jam nie'ti, ir 
vi.si kiti tą žino. * 

Vyr?ii ir moterjs kenčiu 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
ries tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. .\cnis 

daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, įvykstančių nou oMskanų. 
RUFFLRS 

panaikins vimis niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik et kirčiais suvilgymas galvos apsaugos ją inio^pleiska- 
nų atsinaujinimo. 

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. 
i Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. honktitę. Tvies taipgi 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jusų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: 

F, AD. RICHTER <■> CO., 326-330 Broadway, New /ork — 

TIESIAI 

HAMBURGĄ 
CUNARD LINE 

DVIEJŲ SRIU3U LAIVAS 

Saxonin Bai.-April 3-čią 
C'ABI N MOKESTIS $150. TREČIA KL. $100. 

^ 

Karės mokesniu $5.00 

Dėl platesnių informacijų klauskite 

THE CUNARD STEAM SHIP CO. LIMITED 
arba vietinių agentų 

Pramone ir Prekyba. 
S \VIVALDYL'»f: S IK KOI M v 

RACIJA. 

Gyvenimo brandumus — reiški- 

itiys labai painus ir prieš iifiant ko- 
1 

voti su juo, reiktų gerai išaiškinti 

ir nusistatyti,.kurioj plotmėj toji ko 

va privalytu buti kovojama, kad 

susilauktum pageidaujamų vaisių. 
(iyvenimo brandumo klausimu yra 
ousirupinusi vakl/ia paskum vicių 
savivaldybės ir pagaliau daugiau- 
sia ir giliausiai to susirupinęs tai 

pats vartotojas. Valdžios ir vietos 

^avivaklybt" ankose yra bent ke- 

letas galimumų kovoti tąją kovą — 

tvirtas nustatymas kainų, savo krauj 
tuvių atidarymas ir giliausiai prri 
verstinoji rekvizicija nustatytomis 
kiinomis ir rekvizuotųjų prekiii 
skirstymas labiausiai reikalingiems; 
o vartotojų nužiuromas tik vienin- 
telis kelias — susitelkus j vieną 
stiprią organizaciją, stengtis suras- 

ti prieinamiausiomis kainomis sau 

labiausiai reikalingų dienos gyveni- 
mui reikmenų. Aišku, kad savival- 

dybių ir vartotojų siekimai šiuo rei- 
kalu visai sutinka, bet tikslo atsie* 
kimo keliai skirtini. 

Į Tvirtas kainų nustatymas i. pri- 
verstinoji rekvizicija, kaip ir pats 

1 gyvenimas ~odo, jau atgyveno savo 

Tvirtas kainu nustatymas — 

rgera proga gausiai pasipelnyti su- 
kulentams o vartotojui tik tiek 
to naudos, kad jis visai patenku Į 
spekulento rankas, ties del kainų 
nustatymo prekės pasislepia pože- 
miuose, iš kur nelengva jos išpra- 
šyti. Negeriau ir rekvizicijoms. Jos 
šiandie sunkiau yra atlikii negu tas 

manoma kalnetuose. o jei jau ir 

pasisektu kiek tuo budu surinkti 
kuriu reikmenų tai tas padąrvtų ne- 

tolimoje ateity dar didesni brangu- 
mą nes tų reikmenų gaminimui bu- 

j tų užkirsti j nepataisomas smūgis. 
Xe daugiau tegalima laukt ir iš 
taip uoliai peršamo Ftnan. ir Ekon. 
Sąjungos (sk. "Liet." gruodžio mė- 
nesio jų posėdžių ištraukas) kai 
kurių prekių ir produktų monok- 
lio. Monopolis maisto produktams 
geras dalykas, bet tik nekapitalis- 
tiniais pagrindais Valdomoj valsty- 
bėj. [vedus monopolj, sakysime, 
duonai, jos gaminimas visai nupul- 
f į. nes gamintojui nebųtų išskai- 
tliavimo pigiai atiduoti savo darbo 
vaisiits. o visas reikmenis savo kas- 
dieniam gyvenimui ir j ranki u s p'rk- 
ti be galo aug.štonus kainomis. Gy- 
vą pavyzdį monoi)oliui įvertinti tu- 

rime valdžios paskelbtą linų ir sė- 
menų monopolizaciją. Nepraėjo dar 
nė šeši mėnesiai nuo linų ir sėmenų 
monopolio paskelbimo dienos, o jau i 
gamintojai rankas krato, kad vel- 
tui prakaitas lietas, ir, žinoma, li- 
nų produkcija kitiem metam per- 
pus sumažės. Daugelį bra '"ni'.vj 
pašalinti galėtų padėti sa\ 

biųt atidarytos krautuvės, bet šį 
darbą kur geriau sugebės atlikti pa* 
tys vartotojai, susibūrę į bendro- 
vės. Tik čia-jau iš anksto privalo 
nustatyti santykiai tarp savivaldy- 
bių ir varto.tojų organizacijų, ku- 
riais vedini galėtų siekti bendro tik- 
slo. I 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių). 
r 

skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stičiai į Lietuvos Misiją prisiųtdami pinigus: 

257 WEST 71 st STREET NEW YORK CITY 

L ETUVA 

Jaunutės vartotoju bendrovės, ne- 

turėdamos gfana lėšų negali' ar kaip 
reikiant sunaudoti visu priemonių 
kovai su brangumu ; paimkime kad 
ir miestu varguomenės duon? s a p* 

rupinimo klausimo duonas kainos 

Lietuvoj baisiai nevienodos, pavyz- 
džiui, Kaune svarui duonos 111. kū- 

ma vienas auks. šešesdešimt skati- 
ku, tuotarpu Vilkavišky jis kaštuo- 

ja septyniasdešimt skatikų, o Lin- 

kuvoj penkiasdešimt šešis skatikus. 
Toksai kainų skirtum'as galimas tik 
del tos netvarkos, kuri dabar vyrau 
ja musų gyvenime. Tokiam reiški- 
niui prašalinti vietos savivaldybes 
privalytų padėti k opera t y v am s pl'j- 
ciai varyti ducnos supirkimą ir pa- 
dėti savo lėšomis, btt ne trukdyti,! 
kaip tas buvo daroma ligi šiol. I'as-1 
kum savivaldybės privalytų remti 1 

gaminimo koperatyvus. ypačiai pie- j 
nines, darydamos iš anksto tame j 
tikras sutartis produktams statyti 1 

ir išduodama avansų koperatinėms 
pieninėms jtaisyt, nestik šiaip sek- 
tifs išlyginti svieste? kainu nelyg.i 
mas, kuris dabar viešpatauja, pav. 
Kaune svaras sviesto 18 auksinų, 
o Kalvarijoj jis noru parduoda- 
mas už i) auksinus. Jei Kalvarijos 
apielinkėj butų bent keletas kope- 
ratiniu pienių, lai K'auno vartotojui 
nereiktų mokėti sviestui dveja tiek. 
0 nesant koperatinių pieninių svie- 
sto kainų reguliavimas neįmanomas. '■ 

1 |ei jau tik bendromis pasianso-! 
mis galima kas nors atsiekti karių 
reguliavime, tai tuo dar daugiau 
reikalinga vienybė tarp savivaldybių I 
ir koperacijos organizacijų, k'ad pa- Į 
darytum atatinkamas įtakos musų Į 
valdžios politikai. Paimkime kad ir 

Į druskos avantiūrą, kurioje daug! 
1 

kuo Įkalta valdžios nusistatymo, pla- 
ningumo ir pastovumo stoka. Tuor 
met, kad musų vartotojai priversti 
buvo sėdėti be druskos, spekulian- 
tai. valdžios padedami, gabeno ją i 
Vilnių, sugrobdami Didžiausius pel- 
nus (žiur. 3 Talkos X. 79 pusl.).i 
Arba vėl paimkime vlildžios deda- 
mas pastangas dalies pramonei pa- 
laikyti. Šalies pramonė plėšti geVas 
dalykas, bet jei toji pramonė ple" 
čiama nenaudai vartotojui, tik at- 

skirojo kapitalninko kišenes atsi- 
žvelgiant, tai jau vargu ar šaliai tas 

naudinga. Paimkim, kad ir degtukų 
reikalą. Degtukų įvežimas iš užsie- 
nio apkrautas 20c/< nuiilo ir dvi- 
guba čyže, t. y. 4 skatikų vietoj ima 
mi skatikai Čyžės dėžele, kad tuo- 
budu apsaugotų vietos degtukų 
pramonė, ar trumpiau tarus, k'ad 
Įgalintų Etnos fabriką paimt tiž 
savo darbinius pusantro karto bran- 
giau. negu dirbinys vertas. Ir iš 
tikrųjų. Lapkričio mėnesį, kai Lit 
tuvoj dar buvo Amerikos degtukų 
ir išseniau įvežtų švedinių, tai Et- 
rios degtukai buvo perkami 5.000 j dėželių už 690 auksinų, šiandie, kai! 
nebeliko jau senojo pirkjnio ir vie- 
tos fabrikantas neturi konkurento, 
jis pakelia kainą ligi 000 auksinų. 
K'as čia atsitiko? Kodėl brangiau 
imama? juk nei darbininkai nei me- 
dis Lietuvos miške nepabrango, o 

degtukai taip pat nepagerėjo. I'a-: 
brangimo priežastis aiški. Fabri- 
kantas visapusiškai valdžios apsau- 
gotas nuo konkurencijos įgijo no- 
-o prisipildyti kišenes nuskauda- 
nas vartotoją. Paduodr.mffeji pa- 
vyzdžiai aiškiai vaizdoja, kad ko- 
v-ai su brangenybe reik'alinga stipri 
vienybė savivaldybių ir vartotojų 
organizacijų, kad jos paveiktų val- 
ižios bandymų mėginimų politiką 
orek^bai ir pramonei sutvarkyti. 
Sakau, bandymų* mėginimų politi- 
ką, nes kai]) jau tas paaiškėjo Lie- 
tuvos Koperacijos Bendrovių Są- 
jungų atstovų susivažiavime 1910 
m. spalių 1 d., kad bendros politi- 
kos prekybos ir nramonės sutvar- 
kymui nebuvo ir nėra. o yi'a kaž 
kokį esperimentai ir išleidžiamosios 
taisyklės šiuo klausimu ti. tol bu- 
vo taisyklės, kol jos leidžiamos, o 

kaip išleistos, į<-s jau neigiamos, 
pavyzdžiu, kad ir su laisvos preky- 
bos paskelbimu. Laisva prekyba pa- 
skelbta, bet atvežti, sakysim, iš Į 
Panevėžio j Kauną rugių duonai 
tai reikalinga gauti leidimai dau-' 
sriau riesru iš šešių vietų* "ntond.-in-1 

tu n »š. apskričio komiteto, micslo 
komiteto, komendante ir tt. l'raša- 
linti tą visą ir :-ut\arkyti sektus 

Įtik bendromis savivaldybių ir var- 

totojų organizacijų pajėgomis. Su 
savivaldybių ir koperacijos organi- 
zacijų balsų priversta butų skaity- 
tis valdžia ir jų balso atsiklausti 
savo darbuotėje. 

Taigi, sėkmingai kovai su gyve- 
nimo brcngmjiu rcikfa ne paskirai 
larbuotis. kaip kad buvo ligi šiol, 

bet susijungusiu i vieną stiprią sei- 
mą savivaldybių ir koueracijos or- 

ganizacijų bendromis pajėgomis im 
ti tvarkyti iškrikusi mūsų g\veni- 
mą. B. L. 
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Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 
Trimpa Istorija. 

I 
1918 m. Vasario 16 dieną Lietuva yra 

pasiskelbusi, kaipo laisva ir fieprigulminga 
valstybė. Pasiskelbus, Vaipo valstybė, Lie- 
tuva neturėjo tuomet nė savo valdžios, nė 
nuolatinio organo, kuris svarstytų ir leistų 
įstatymus. Buvo vien tik Lietuvos Taryba 
kaipo vienatinė ii vyriausioji Lietuvių Tau- 
tos atstovybė, kuri, vaduodamasi apsispren- 
dimo teise, yra kitoms valstybėms apreiš- 
kusi savo valią — buci laisva ir neprigul* 
minga valstybe. Šiaip pasiskelbus, Lietuvoj 
Taryba norėjo ir turėjo kalbėti ne vien-tik 
Iyietuvių tautos vardu, bet visų Lietuvos gy- 
ventojų vardu, kurie tik gyvena ant tarr 
tikros Lietuvos teritorijos. Turėdama tat| 
omenyje Lietuvos Taiyba pradėjo vadintis 
kaipo Lietuvos Valstybės Taryba. 

Visa pildomoji valdžia Lietuvoje pri- 
derėjo ne lietuviams, bet vokiečių okupaci- 
jos valdžiai, kari jau išdirbinėjo visokiu* 
sumanymus, kaip Lietuvą, kaipo atskirą 
valstybę, prijungus prie Vokietijos, būtent, 
ar tai prie Prūsijos, ar prie Saksų valsty-, 
bės. Buvo daromi jau planai, kad Lietuvos! 
karaliumi ar kunigaikščiu busiąs ar tai 
Prūsijos karalius Vilius, ar jo koksai sunus. 

Kad atsispyrus tokiam Vokiečių oku- 
pacijos valdžios primestam karai ii, Lietu- 
vos valstyoės laryba liepos mėn. 1918 m. 

buvo sumaniusi pakviesti karaliumi Her- 
cogą Urachą iš Wuetembergo ir buvo su- 

dariusi jau tam tikrą konstituciją, sulyg 
kurios šis Hercogas Urachas turėjo atke- 
liauti Lietuvon ir jai pasiekti. Urachui 
teko susipažinai su šia k* T*titucija, ir jL- 
buk sutikęs ant jos, bet Lietuvos visuome- 
nei nebeteko jos pamatyti, nes, iškilus re- 

voliucijai Vokietijoj, pradėjo ten giluti 
viena tvora paskui kitą, todėl ir apie Ura- 
chą prisiėjo užmiršti. Jau lapkričio mėne- 
syje Lietuvos Valstybės Taryba nutarė at- 
sisakyti kaip nuo Uracho kvietimo, pave- 
dus tą rupinį busimamjam Steigiamam Sei- 
mui, jeigu žinoma šis panorės, taip ir nuo 

pirmosios konstitucijos. Lapkričio antrą d. 
liko priimta kita konstitucija, kurioj visa 
pildomoji gale, kaip kur- dabai- pavesta Lie 
tu vos Valstybes Prez, buvo pavesta Lie- 
tuvos Valstybės 'Prezidiiimui, iš pirminin- 
ko ir dviejų vice-pirmininkų, tečiaus ši 
foiffia buvo neparanki. Prezidiumo nariai 
ne vienoj vietoj gyveno, o be to tasai patsai 
Prezidentas, turėjo vesti ir visus pačios Ta- 
rybos darbus, prie tokios Lietuvos Valsty- 
bės ^ąstatos prabuvo Ministerių JKabinetai 
Aug. Voldemaro, Myk. Sleževičiaus ir Pr. 
Dovydaičio,bet suirus paskutiniam kabine- 
tui' spėjamas naujo k?bineto darytojas, M 
Sleževičius, reikalavo ir pačios esamos kon- 
stitucijos pakeitimo. 

Balandžio mėnesio ketvirtą die- 
ną Lietuvos Valstybės Tarybos trečiuoju 
skaitymu priėmė kai-kuriuos naujus kon- 
stitucijos, dėsnius ir dabar ši konstitucija 
yra veiKiančia. Lapkričio men. 17 dien? 
tapo pakeisti jos du paragrafu 32 ir 33. Tai 
tiek apie istoriją. 

II Valstybes Valdžia. 

Sulyg dabartines konstitucijos vyriau- 
sioji Lietuvos Valstybės Valdžia priklauso 
Lietuvos Valstybės Tarybai, kuri savyje1, 
užlaiko vyriausiąją Lietuvos galę ir kaipo Į 
tokia steigia ir Valstybe. Valdžią. Žemiau; 
nurodomi konstitucijos pamatai, iki Stei- 

giamasis arba Kuriamasis Seimas bus nu-! 
sprendęs Lietuvos Valstybės valdymo for- 
mą ir konstituciją. 

Tokiu bud u sulyg konstitucijos Lietuvos 
Valstybės Taryba pasilieka, kaipo vyriau- 
sioji Valstybes Valdžia, ne tik Steigiama- 
jam Seimui susirinkus, bet ii ikitol, kol to 
Seimo neliks priimta kaip valdymo forma, 
taip ir pati Lietuvos Valstybės konstituci- 
ja. Kokia Lietuvos valdymo forma yra da- 
bar,, veikiančioji konstitucįj-'. nepasako, 
palikdama tą nutarti pačiam Seimui. 
III Vyriausieji Valstybes Valdžios Organai, 

Nors sulig konstitucijos Valstybės 
Valdžios organus sudaro tris atskirus or- 

ganai. kaip Valstybes Prezidentas, Vatety 
bes Taryba ir Ministeriu Kabinetas, tėčiai 
vyriausiuoju šies Valdžios reiškėju pasilie 
ka tfi pati 'Valstybės Taryba* ji renka Vai 
stybės Prezidentą ir negalint jam eiti sav( 

pareigy ar jam numirus, Valstybės Tarybo; 
Pirmininkas jį pavaduoja, (paragrafas 7) 
ji tur teisę išreikšti M inisteriy Kaoineiu 
nepasitikėjimą ir tuomet sis privalo atsi 
statydinti (paragrafas 22), ji svarsto i: 
spriandžia Įstatymus ir sutartis su kitom i,' 
valstybėmis, (paragrafas 15). Tiesa, Vai 
stybča Prezidentui duota yra te i zė šaukt 
ir j>aleisti Valstybės Tarybos sesijas (pa- 
ragrafas 9) ir kas svarbiausia, sesijų tarpe 
r.rb.H per jų persukas Valstybės Prezldca- 

kabineto priimtuosius. Tokie Miništerių 
kabineto priimtieji ir Valstybes Preziden- 
to pasirašytieji įstatymai neįnešami į Val- 
dybės Tarybą (paragrafas 1(5). Tokia tei- 
>e Valstybės Prezidentas yra plačiai pa- 
įaudojęs, esant ketvirtam M. Sleževičiaus 
kabinetui: daugiau pusės metu Lietuvos 
/alstybės Taryba nebuvo šaukiama. Te- 
iau Valstybės Tarybos sušaukimas yra bu- 
mas, kuomet reikia svarstyti sutartis t1 

kitomis valstybėmis. Be šiokių sutarčių 
/alstybė apseiti negalėjo ir negali, ir toclel 
ušaukimas Valstybės Tarybos turėjo įvyk- 
i juo labiau, kad ir paties Steigiamojo Sei- 
no įstatymams sulyg konstitucijos nusta- 
omas ir skelbiamas Valstybės Valdžios, t. 

ir Valstybės Tarybos Toksai Valstybės 
Tarybos susirinkimas ir įvyko spalių 15 d. 
'uo to hiko Valstybės Tarybos sesijos 
»ina su pertraukomis ir vieni įstatymai lei- 
Ižiami yra su parašu Ministerio Pirminin- 
o ir Valstybės Prezidento, o kiti, kurie lei- 
i.žiami laike sesijų eina su parašais ne tik 
/alstybės Prezidento h* Ministerio Pirmi- 
ninko, kaip tat reikalaująpia, paragrafo 11 
konstitucijos, bet be to yra aprūpinti pa- 
rašais Valstybės Tarybos Pirmininko ir 
Valstybės Tarybos sekretoriaus ir paga- 
liaus net trijų Valstybės Redakcijos Komi- 
sijos narių,, būtent, trijų Valstybės Tarybos 
narių: K. Šaulio, Alf. Petrulio ir L. Norei- 
kos. 

Tie pridedamieji Valstybės Tarybos 
Pirmininko ir narių parašai tik dar reiš- 
kiau pabrėžia, kame yra vyiausioji galia.. 
Čion nereikia jau minėti apie kitas Valsty- 
bės Tarybos narių teises, k?ip apie tat, jog 
Ministerių Kabinetas ir atskiri Ministeriai, 
Valstybes Tarybai ar jos komisijoms parei- 
kalavus, turi duoti žinių ir paaiškinimų, arba apie tat kaip suorganizuota Valstybės 
Kontrolė, kuri yra irg'i pilnoj prigulmybei 
auo Valstybė? Tarybos. Bpt kaip apie tat 
viską taip ir apie piliečių teises ir kitus 
lalykus patakiu susipažinti pilnai perskai- 
čius Lietuvos konstituciją. Gal Steigiama- 
jisSeLnas, kurio rinkimai nuskirti balan- 
Ižio 14 ir 15 d?en. š. m. atneš mums naują 
konstituciją, b^t jeigu ji nebus iki tam lai- 
mi pakeista, priseis gyventi jos dėsniais, ki Steigiamasis girnas bust nusprendęs 
aldymo formą ir pačią konstituciją. 
JE'IUVOS VALSTYBĖS LAIKINOSIOS 

KONSTITUCIJOS PAMATINIAI 
DĖSNIAI. 

Iki Steigiamas (Kuriamasis) Seimas 
jus nusprendęs Lietu 'os Valstybės valdy- 
no formą ir konstituciją, Lietuvos Val- 
dybės Taryba, reikšdama su ve toninę Lie- 
.uvos galią (suprema potestas), steigia 
/alstybės Valdžią šitais Laikinosios Kori- 
titucijos pamatais: 

I. Bendroji Dalis. 
v 1.. Vniausius Valstybės Valdžios oiv 

,anus sudaro a) Valstybės Prezidentas, 
j) Valstybės Taryba ir c) Ministerių Ka- 
binetas. 

2. Vyriausios Valstybės Valdžios būklė 
y v a Lietuvos Valstybės sostinė Vilnius. 

3. įstatymų iniciatyvos teisė priklauso 
Valstybės Tarybai ir Ministerių Kabinetui. 

4. Visi Valstybės kreditai asignuojami 
statymo keliu. 

5. Visi Laikinosios. Konstitucijos pa- 
latiniai/ dėsniai priimami dviem trečda- 
iais balsų jie gali buti papildomi arba 
akeičiami, tik ^ Valstybės Tarybos narių 
>alsų to pareikalavus ir papildymą arba 
akeitimą. dviem trečdaliais, balsų priėmus. 

II Valstybes Prezidentas ir Jo 
Kompetencija. 

6. Iki oteigiamasis Seimas bus susirin- 
ks ir nusprendęs Valstybes valdymo f ot- 
ri ą ir Konstituciją, Valstybės Prezidentas 
ra renkamas Valstybės Tarybos. 

7. Valstybės Prezidentui numirus ar 

egalint jam eiti kuriam laikui savo pa- 
reigų, pavaduoja jį Valstybės Tarybos 
Urmininkas. 

8. Valstybės Prezidentui priklauso 
yk(lomoji valdžia, kurią jis vykdo > per 
linisterių Kabinėta, atsakomą prieš Val- 
dybės Tarybą. 

9. Valstybės Prezidentas a) skelbia 
u savo parašu įstatymus ir sutartis su ki- 
)mis valstybėmis; b) kviečia Ministerių 
Urmininką, paveda jam sudaryti Ministe- 
ių Kabinetą ii- tvirtina jau sudarytą; c) 
tstovauja Valstybei; č) skiria pasiunti- •ius ir priima akredituojamus svetimųjų 
-alstybių pasiuntinius; d) skiria aukštos-, 
liuosius kariuomenės ir civilius Valstybės 
aldininkus; e) laike* savo žinioje kariuo- 

nene Lietuvos nepriklausomybei bei josios 
semiu neliečiamybei ginti ir skiria Vyriau- 
siąjį Kariuomenės Vada; g) šaukia ir pa- 

i 10. Valstybės Prezidentui priklauso 
amnestijos teisė. 

11. Visi Valstybės Prezidento skelbia- 
mieji aktai turi buti Ministerio Pirmininke 
arba atatinkamo Ministerio parašu žymimi. 

12. Valstybės Prezidento žinioje yra 
Lietuvos Valstybės antspauda. 

III. Valstybes Prezidento Teisės 
Leisti įstatymus. 

13. Valstybės Tarybos sesijų tarpe ar- 
ba per jų pertraukas Valstybės Preziden- 
tas turi teisės leisti įstaymus Ministerių Ka- 
bineto priimtuosius. 

14. Valstybės Prezidentas gali Minis- 
terių Kabinete priimtąjį įstatymo sumany 
mą grąžinti Ministerių Kabinetui su sav( 

pastabomis. Tuomet Ministerių Kabine- 
tas svarsto ji antrą kartą. Jei Prezidentas 
neranda galimu ir antru atveju Ministerii 
Kabineto svarstytą ir priimtą įstatymo su- 

manymą pasirašyti, tuomet šio įstatyme 
sumanymas yra įnešamas į Valstybės Tary- 
bą ir josios sesija turi buti tuojau sušaukta 

IV. Valstybes Taryba. 
15. Valstybės Taryba svarsto ir spren- 

džia įstatymus ir sutartis su kitomis vals- 
tybėmis. 

16. Ministerių Kabineto priimtieji ii 
Valstybės Prezidento pasirašytieji įstaty- 
mai neįnešami į Valstybės Tarybą. 

17. Valstybės Prezidentas gali Valsty- 
bės Tarybos priimtąjį -įstatymą grąžinti 
Valstybės Tarybai su savo pastabomis. Tuo 
m et Valstybės Taryba svarsto jį antrą kar- 
tą. Antru at^ėju Valstybės Tarybos ap- 
svarstytas ir priimtas įstatymas turi but 
Prezidento pasirašytas. 

18. Valstybės Tarybai priklauso inter- 
peliacijos ir paklausimų teisė. 

V. Ministerių Kabinetas. 
19. Ministerių Kabinetą sudaro Minis- 

teris Pirmininkas. 
20. Ministerių Kabineto sudėtį tvirti- 

na Valstybės Prezidentas. 
21.Ministerių Kabinetas išvieno (soli 

doringai) dirba ir išvieno atsako. 
22. Valstybės Tarybai išreiškus nepasi 

tikėjimą Ministerių Kabinetui, šis atsista- 
tydina. 

~3. Ministerių Kabinetui atstovauja Mi 
nisteris Pirmininkas arba ji pavaduojąs 
vienas kuris Ministeris. 

24. įėję į Ministerių Kabinetą Valsty- 
bės Tarybos Nariai nenustoja buvę Valsty- 
bės Tarybos Nariais. 

25. Ministerių Kabinetas ir atskiri Mi- 
nisteiiai. Valstybės Tarybai ir jos Komisi- 
jos pareikalavus, turi duoti žinių ir paaiški- 
nimų. į 

VI. Pamatirės Piliečių Teisės. 
26. Visi Valstybės piliečiai, vis tiek 

kurios lyties, tautybės, tikybos, yra lygus 
L 

prieš įstatymus. Luomų privilegijų nėra. 
27. Laiduojama (garantuojama) as- 

.nens, buto ir nuosavybės nepaliečiarr.ybė, 
tikybos, spaudos, žodžio, susirinkimų ir 
Iraugijų laisvė, jeigu tikslas ir vykdo- 
mieji įrankiai nėra priešingi Valstybės įsta- 
ymams. Ginkluotų asmenų susirinkimai 
iraudžiami. 

28. Srytise, kuriose Lietuvos Valstybės 
įėra išleistų naujų įstatymų, laikinai pa- 
ieka tie, kurie yra buvę prieš karą, kiek 
ie neprieštarauja Lietuvos Valstybės Lai- 
kinosios Konstitucijos Pamatiniams Dės- 
liems. 

29. Karo metu, taip-pat Valstybei grę- 
iančiam sukilimui, ar riaušėms neprileisti 
ra taikinami ypatingi įstatai, kuriais lai- 
inai suvaržomos piliečių laisvės garanti- 
os. 

VII. Steigiamasis Seimas. 
30. Valstybės Valdžia nustato ir skelbia 

statymą Steigiamajam Seimui rinkti. 
81. Steigiamasis Seimas yra renkamas 

visuotinojo, lygiojo, tiesiojo ir slaptojo bal- 
savimo pamatais. 

32. Steigiamasis Seimas renkasi Vals- 
tybės Prezidento nurodytoje vietoje ir jo 
paskirtą dieną. 

33. Steigiamasis Seimas pradeda darbą 
susirinkus pusei ir vienam išrinktųjų atsto- 
Vų. 

VIII. Valstybes Kantrolė. 
34. Valstybės Kontrolė daboja, kad bu- 

teisėtai ir teisingai dirbamas sprendžia- 
masis ir vykdomasis darbas pajamų, išlaidų 
r valstybės finansų ir kitokiu valstybės 
,urto saugojimo srityje. 

35. Valstybės Kontrolei atsiskaito visos 
Valstybės ir savivaldybės Įstaigos, tos lab- 
darybės įstaigos, kurios gauna pašalpos iš 
Valstybėj, ir tos bendrovės, kurios naudo- 
jasi Valstybės kreditu ir garantijomis. 

36. Valstybės Kontrolė turi buti visuo- 
met prieinama: visa atsakomybė, visos kny 
^os ir visi No. 35 paminėtų įstaigų veiks- 
nai. 

37. Valstybės Kontrole savo iniciatyva "kiria ir vykdo revizijas. 
38.- Valstybės Kontrolė sudaro atski-ą 

Valstybės valdymo dalį iv nepriklauso nuo 
^misterių Kabineto. 

39. Valstybės Kontrolierių parenka ir 
skiria Valstybės Prezidentas. 

40. Valstybės Kontrolierius Valstybės Tarybai ir jos Komisijoms pareikalavus ■.uri duoti žinių įr paaiškinimų. 
41.Valstybės Kontrolierius dalyvauja VIinisterių Kabinete patariamuoju balsu, j 42. Valstybės Kontrolierius atsako už' 

■avo darbus prieš Valstybės Tarybą ir at- 
sistatydina, Valstybės Tarybai išreiškus 
jam nepasitikėjimą. 

GORKIS IR SOVIETŲ DAR- 
BAI DAILĖS NAUDAI. 

Gorki yra tikras didžiausios in- 

teligentu klesos žmogus. Dn 

meta*' atgal jis buvo atkaklus 
bolševizmo priešas. Jis nega- 
lėjo žiūrėti Į žudynes, papildomas 
abiejų pusiu, l'o to jis \ irto 
tvirtu sovietinės valdžios rėmė- 

ju. 
Kada jis kalba apie Rusijos 

kančias jo balse ir jo Gijose aky- 
se apsireiškia liudnumas. Ik t 
pradėjus jam kalbėti apie Rusi- 
jos ateitį, jis visas užsidega. Jis 
tiki neįveikiama Rusijos liaudies 
dvasia ir jos pasirįžimu ginti 
'savo revoliuciją". Su aiškumu 
pasididžiavimu jis pasakojo apie 
larbns nuveiktus pavienių Jar- 

fbijiinkųį, kuriuos ingimtas su- 

[gebumus palittosavo nuo seno- 

iios vergijos. 
Vienoj dirbtuvėj, tuojaus už 

[Petrogrado ribų jie dirba cukrų 
iš tam tikru medžių piaulų vie- 
no darbininko išrastu procesu. 
Su tokiu- jau užsidegimu jis pa- 
sakojo apie kitą darbininką, kuris 
išrado fondą užlaikymui žūklau- 
jamų mklų, padaranti tinklus 
keturi: kartus išlaikesnius. 

•Neužilgo, jis sakė bus išleis- 
tas manifestas Rusijos moksli- 

ninkų, kuriame bus išdėta moks- 
liniai posickiai sovietų valdymo 
laiku. Per šituos du sovietinės 
valdžios metus, esą. daugiau pa- 
daryta išradimų ir pažangos Ru- 

sijoje negu per paskutines dvi 
dešimtis metų prie caro valdžios. 

■Gorkis pats su valdžios žinia 

įsteigė muziejų Anglijos ir Ame 
'likos išdirbinių, kur yra utsto- 

ris yra gaunamas iš šitų dviejų 
šalių, šitie daiktai 'busią laiko- j 
mi ateinančioms gentkartėmš pa- 
rodyti kas buvo pasiekta šius die 
uos pramonėj. 

Didžiausi džiaugsmą Gorkis 
randa savo triūse sovietinei val- 
džiai pasiėmę dideli darbą iš- 

la'kymo senosios Rusijos dailės 
ir sutvėrimo naujosios. Jam ve- 

dant įsteigtą muziejų gražioje 
troboje prie Ne\os, kur yra s>u 

krauta tūkstančiai dailės turtų 
atgriebtų revoliucijos metu. 

Daugelis senosios buržuazijos 
išbėgo j Skandjnaviją ir kitas 
šalis, palikdami savo namus uc- 

ulžimtus, bet pi'.nus gražių diik- 

tų. Sovietinė valdžia perkėlė 
vertingus dailės daiktus nnr/.e- 

j m. Manifestas buvo plačiai iš- 
siuntinėtas j žmcucs, prašant jų 
užlaikyti visus 'paveikslus, sto- 

vylas ir trobas, kurios tiems daik- 
tams priklausė. 

"Bet visą išgelbėti nebuvo ga- 
lima", sakų Gorkis. "liuvo ka- 

reivių ir kaimiečių, kurie nie- 
kuomet prae'tyj neturėjo progos 
matyti tuos grožės daiktus. Jie 
negalėjo suprasti vertės to dar- 
bo, kurio jie niekuomet nebuvo 
matę, ir tik ačiu dailininkų uo- 

lumui su valdžios prisidėjimu pa- 
vyko išlaikyti mažne visk?. 

"Žmonės nenorėjo naikinti tų 
daiktų. J'c tik numesdavo tuos 

daiktus, kurie jiems atrodė be 
vertės. Vienas neinkainuojamas 
paveikslas taipo atrastas ,šąš!avu- 
dėj. Bet jus tapo atrastas ir jis 

j dabar yra muziejuje, kur kiek- 
vienas y al i ij matyti". 

Muziejai visą laiką atdari žmo 

jiiėms ir jie \isuomet pilni žmo- 

na dailę ir jus reikšme. Nuo re- 

voliucijos laiko vi^oj šalyj Įsteig- 
ta su\ iršiun 2,500 skaityklų. 

Kadangi Rusijoje visi sveiki 
žmonės išskyrus vaikus, turi dirb 
t!, tai rorinčius mokintis techni- 
kos mokslo ir muzikos siunčia 
sovietas. Jis išrenka grupę mo- 

kiniu ir pasiunčia ją tam tikrą 
mokslą gauti trims, ar šešiems 
mėnesiams. Kada toji grupė su- 

grįžta. tą-syk siunčiama kita. 

Mokyklos yra nemokamos; mo- 

kiniai gauna maistą, drabužius 
Imtą ir knygas; ji- taipgi gauna 
tikietus i teatrą, koncertą, ar koki 
kitą pasilinksminimą. 

ATSISAKO PRIPAŽINTI 

PASKOLĄ. 

Teko patirti, kad Lietuvos da- 
bar tinė valdžia tam tikru raštu 
pranešė Vokiečiu v\ rialsybei, kad 

ji nepripažinta pradžioj praeitu 
metu padarytos 100 m. aulo. 

paskolos sutarties. Pranešimas 

paremtas tam tikru Versaillcs 
Laikos sutarties punktu, kuriuo 
vokiečiams uždedama pareiga at 

sisakvti nuo visu sutarčių, ku- 
rios padarytos su valstybėmis 
■!>uv. kinsijos ribose. 

Naikinama pasiuntinybe. Teko 

patirti, kad' užsienin ministerija 
panaikino Šveduose Lietuvos pa- 
siuntinybę. 

Elsinsku konferencijoj Lietu- 
vai at Lovauja Df. Zaunius, I )r. 

Vafciuška ir Lietuvos atstovi^ 

Suomijai ;>. Gilys. Konferenci- 

ja sudariusi komisiją Lietuvos 

A. PETRATIS S FABJJONA 

A. PETRATIS & jg 
Mortg age/<6an?: 

REAL ESTATET INSURANCf 

iEuropean American Bure* 
Siunčia Pinigus Parduoda Laitokorta* 

NOTANIJLŠAH 
3249 So. Hahtec Street, Chicigo. Illinoiii 

Tclephonę^Boulevard 611 

A. M. Macarus 
(Adomas M. Makaras) 

Buvusia Suv. Valst. Valdžios Raštin. 

Pašportus greičiausiai išrūpina. 
Parduoda Laivakortes ant visų linijų 

Pinigus siunčia. 
Notarijušas, baigęs Pramonė* 
Teisių Kursus (Business La\v) 
Parduoda Bendrovės šėras ir Bonus 
Insurance Loans — Real Estate 

Įgaliotinis Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės. 

Valandos 9 iki 9 vakare, Drov^r 4.v 

kanip. 33., Tik 4 blokai nuo I 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

3256 SO. WALLACE 

U aivos skaudėjimas, diegimą:- 
kaitymas antakių, mušimas skau 
smų j kaktą, mirgėjimai akių, a;t 
svaigimas ir nuvarginus akiu p» 
darbui, yra nekurie ženklai, kuri 
nurodo, kad jusų akys reikalauji 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE.. CHICAG 

Kampas 18-tos gatvfs. 
3-čios lubos, virš Platt'o a;.tickos. Tčmy 

kite i mano parašai 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v 

Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 Tai. diet 

Pranešu Visien 
Kad Salute Stoiaach BItters yra pi 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikj 
lr geriausiu gyduolę dėl kiekvieno 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikat 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjin 
skilvio nedirbimą neskanaus atsiruj 
nio neturint apetito, galvos skaugiu 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salut 
Slomach Bitters viską piašalina ir ; 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiat 
nykstant tai persitikrinkite, o busi 
užganėdinti. Kaina bonkc3 $1.50. 
bonkos $3.00, 4 bonkos. $5.25, 6 bc 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Biueris 18 šaknų ži^ J 
lių sėklų lr žiedų, ir nėra j svaigalu, bet gyduole. % t 

Galima gauti kiekv'.enoj aptiek) 
jeigu negali g^uti, ta prislųsk m< 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus 
užsakymą klek reikalaunat tai prls 
simo dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prisius' 
tikrą ir aiškų savo antrašą lr rai; i 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. OALTrtANAS CO„ 

616 W. 31st St., Chlcago, 

! Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
\ DENTISTAS 

Naujienų Name 
|Val: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vnkati 
'1739 S. HALSTED ST CHICAG 

Phono Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

M S. r,A SALUS ST., ROOM 32 
Tclcphonc Central 6330. 

Vakarais. 812 W. 33-HD STREE 
| Tolephono Y arda 4G81 

Dr. S. Bi 
J 

LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

Ofisus: 221)1 W. 22nd Streot 
Kumpas S. Lcavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

vai: 1 iki 5 ir 7 iki 9 vai. vah 
Gyvenimo vieta: 3114 \V. 42nd 

Telefonas McKinley 4988 
Val<imloo iki 10 ryto. 

O 



Laiškas iš Lietuvos. 

(Žemiau talpinamą laišką ra- 

šo Sikstas Riauka iš K retinkite 
savo 'l»roliui Domiu. ki&ukai — 

Chieago, IU. ) 

Kretinga, lapkričio 28 <1. 1919 m. 

Mielas brolau Domininkai! 
Tavo laišką apturėjau, už ką 

skmėiu •— širdingiausi ačių, gai- 
la tik nesužinojau, ar tu mano 

laiškelį apturėjai ar ne, kuriame 
aš buvau tau aprašęs politišką 
stovį, Lietuvoje ir daug visokiu 

naujientj. Ši laiškeli, mielas bro- 

lau, rašau tau nepaprastoje ir gal 
sunkiausioje/valandoje mušu tė- 

vvnės; kada gaujos ištvirkusiu 

Vokiečių kareiviu, kurios buvo 

(tau turtntt žinoma iš laikraš- 

čiu) antra kart okupavusios Lie- 

tuvą, neva tai, vardan užturė- 

jimo plūstam* ių Rusų |>lcšikvt- 
Bolševikų, dabar grįžta Vokieti- 

jon ( j laterlandą) plėsdamos ir 
kardu neikindamos, likučius mū- 

sų krašto, kuriuos nebuvo lietęs 
taip baisiai šitas baisusis karas. 
Vokiečiai antru kartu atėję vie- 
ton kariauti su bolševikais — pa- 
darė sutartį su jais; atidav 

jiems Vilnių ir kitas apygardas, 
palikdanv sau tuotarp Kauną. 
Bet judošiski jų planai greit pa- 
aiškėjo, kada jie padarė antrą 
sutartį su plėšikais bolševikais, 
sulig kurios jie turėjo atiduoti 
bolševikams Kauną, palikdami 
sau gelžkelio liniją Tauragy-Šau- 
lius-Mi»taiują-Ktg$, link kurios 
bolševikai negali prisiartinti ar- 

čiau 50-70 varstų. Tokiu buclu 

pardavodatni niusų tėvynes že- 

mes, trubijo (-per laikraščius or- 

ganus didžvokieeių) visam pa- 
sauliui, ypač prieš Santarvę, kad 

Vokietijai ir taip nuskriustai už- 

dėjo nors ir prakilnią misiją— 
ginti Kuropą 11110 užplūdimo bol- 
ševizmo, bet visgi — ji tampa 
del jos lal>ai sunkiu kryžių. Ge- 
resni suutjs Lietuvos pamaty, kad 
kas save nemokės apginti, to nie- 
kas neapgins, ko ir vertos tos 
visos Santarvės globos, kuri lei- 
do visą imusų kraštą taip si:uva- 

liškai "sunaikinti. O mes ką ga- 
lėjome daryti prie visogeriausio 
noro ir susiorgauizavimo be, gink 
lu; Santarvė, apart puikiu žode- 
lin, mums nieko, rodos, dar lig- 
š'u>l nedavė, nekalbant apie tai 

musų, .Nepriklausomybės ligšiol 
dar nepripažino nei viena iš San- 
tarvės valstybių, apart Anglų, 
kurie pripažint- "de facto" žadė- 

jo pripažinti '"de jure". Mūsų 
priešams lenkams apart pripaži- 
nimo, davė ginklų lygiai tankų, 
naujausių karo pabūklų ir apsčiai 
skolino pinigų per ką jie labai 
išdido ir su nepripažintomis vals- 

tybėmis suvis nekalbas ir nesi- 
skaito. Reikėjo mums pinigų ir 

ginklų — Santarvė ,nedavė lu- 

pusį' skatiko nei surudijusio šau- 

{uvo. Pasiskolinti musy valdžia 

gavo tik Vokietijoje ir taipgi ten 

pat nupirko kiek ginklu ir pa- 
darų tlcl kariuomenės. Xuo pa- 
baigos vasario mėnesio š m., val- 
džia savystoviai kiek galėdama 
gynė Lietuvos žemės ploto liku- 
čius. Pirmiau karp buvau minė- 

jas ginė Vokiečiai atiduodami pė- 
dą už pėdos bt<vngios tėvynės 
Uofšcvikams. Pirmus aktyvius 
žingsnius prieš bolševikus pada- 
lė menkas būrelis, vos kelios de- 

šimtys partizanų, kurie drąsiai 
stojo su šimtą tuksiančiu kartu 

skaitlingesniu ir gerai apginkluo- 
tu ir organizuotu priešu, pašvys- 
dami savo 'brangiu krantju pra- 
<1 iia pergalės nuo priešu baisių- 
jų, kurie kaip tamsus debesys ui 

klojo mušu brangią tėvynę. Vo- 
kiečiai žiūrėdami j tą menką sau- 

jele drąsuoliu juokės iš jų 'pasi- 
ryžimo ir pasišventimo. Jie va- 

dino tą brauduplį mušu kariųo- 
menės, nedaugiau kaipo liudyto- 
jus: "Lietuvos laidotuvių". I'.et 
lemta buvo kitaip Įvykti. Parti- 
zanu eilės kasdien didėjo. Ka- 
riuomenės organizavimosi ėjo 
stropiai ir smarkiai. Bolševikams 
kasdien didesnį darė pasiprieši- 
nimą u- taip au&jįįMA skaitlin- 
io ir ^Hnrf-d;»ma (UrT » 1UUSU 

kariuomenė sulaikė bolševiku ver 

/-i mos i giiumon krašto, Ncda- 
teklius ginklu pripirko 'luptai. 
Sulaikius bolševiku veržimosi ir 

gerokai jau užsigrudinusi kovo- 
se mušu narsioji kariuomenė ne 

pasikakino vien giniinosi, bet pra 
dėjo vyti bolševikus laukan iš 

Lietuvos, kol neliko Lietuvoje 
nei vieno bolševiko. Dabar bol- 
ševikai stovi už Dauguvos (Dvi- 
nos) upės ir musų kariuomenei 
nesunku lail;v ti ten frontą, nes 

bolševikams 'pereiti u'py la'bai sun 

kti. IŠ prad'iti organizavimosi 
vokiečiai nieko nedarė tik tėtni- 

jo. I>et pamatę, kad mes galim 
apgalėti bolševikus ir susiorgani- 
zuoti, pradėjo labai kenkti, u/- 

puldinėdami ir persekiodami mu- 

šu karžygius. lluvo valandų— 

manėme, kad vokiečiai pašalins 
mūsų jaunus apginėjus, patys už- 
ims jų vietą ir apent užleis ant 

musit rusi t-.' vlėšrkius. 1 >ct šiaip 
itaip su Dievo Apveizda musij 
karčygiai išvijo bolševikus lau- 
kan. Nuo tos valandos su mu- 

šu kariuomene ■pradėjo skaity- 
įties ir vokiečiai (ju kariuomenė 
Lietuvoje). Mušu kariuomenė 

išginusi laukan iš Lietuvos bol- 

ševikus radosi labai sunkiama 

•padėjime, ipavyzdin: 'priešakyje 
—bolševikai, užpakalyje — vo- 

kiečiai. šone iš trečios pusės, pra 
dėjo slinkti atsargiai ir gudriai. 
rkąip gyvatė, mūsų baisiausi prie- 
šai vadinasįs save neva tai mu- 

sų broliais, jų — tikslas apries 
ti visą musų kraštą, Lai p gele- 
žiniais, savo rinkinis ir nusmaug- 
ti. bet, deja per trumpa išai- 

go. visos Lietuvos apriest nesu- 

teko. Labai sieiojo norėjo kaip 
galėdama nors uodega paliest 
Kauną, dabartinį musų valsty- 
bės organizmo centrą, kas jai ne- 

pasiseki". Dabar laiko ji aipvic- 
tusi visą Vilniaus gyberniją su 

senąja musų sostine Vilniumi ir 

nemažą dali Suvalkų gubernijos. 
|Kas gali aprašyti kankyne' t n ne- 

laimingų musų brolių pakliuvu- 
sių j jos šėtoniškus spąstus, kur 

ji iščiulpia visus gyvasties sy- 
vus ir mirtinai užnuodija jų dva- 
sią. Nuo lenkų mums gresia vi- 
sudidžiausis pavojus. Jie neat- 

boja nei jokiu (lenu-rkacijinin 
linijų. Santarvė nustatydama de- 

inarkavijinę liniją, tars' kiek j tėk- 
mės darė i ją sulaikydama jos 
apetitą, kad pnskutinoji neapsi- 
rytų. ant ko lenkų komendantai 
atsako užklausus musų valdžios 

priežastj veržimosi jų musų kraš 
tan: "l'ošas. gali sau namie (Trati' 
cijoje kokias nori demarkaciji- 
nes linijas nustatyti, o čia mes 

galime kokias norim" ir pama- 
žėli, kaip gyvatė slenka vis gilyn 
ir gi'lyn į įniiMi kraštą. Vienas 
tik bėra musų išganymas, kad 

musų priešai neturi vienybės 
tarp savęs. Lietuva neatsižvef- 

giant į \isas tas baisenybes yra 
pasirį/.usi, >1 ut but, išsikovoti sau 

Nepriklausomybę, l'oišėvikus iš- 
ginus iš Lietuvos, 'prašom lau- 
kan vokiečius. Šitie taipgi su 

geru noru n e 110 r dangintis lau- 
kan. Atsiprašinėja visaip ''mc- 

!u>dami, taį negili taip greit lik- 

viduoti visu ištaigų, tai negali 
išgabenti kariuomenės ii* kitų 
kariškų reikmenų, tai jų kariuo- 
,menė neklauso eiti; į vietą dau- 
ginimosi, jų. skaitlius pradėjo di- 
dėti ir augti, ypač, kad lenkai 

pradėjo mus kajp jmanydami 
smaugti. Mūsų valdžia kreipėsi 
i Santarv* pagelbos; liaudis vi- 
sur f»rganizavos, darė susirinki- 
mus isnešdama tukstah ;ius. re- 

/.oliucijų protesto del buvojimo 
vokiečių ir lenkų Lietuvoje, šau- 

kės] visuumeirė Europos ir Ame- 
rikos užtarimo. Santarvė nežinią 
vis <!elko ktkoįo su galutinu jų 
išprašim# iš Lietvos laukan. Vo- 
kiečiai tuom tarpu savo kariu- 
menes dalis Lietuvoje paskelbė 
esančios ne vokiečių- kariuomene, 
bet kaipo rusų armijos formaci- 

jos (žinoma, kas gali kam už- 

ginti būti savanoriu kokios nors 

larrunos. nebent oakol kas vokie- 

ėiams sulig taikos sutarties ne- 

galima rudos.). 
\ okiečių kariuomenės dalis 

naujai persikrikštijusios pradėjo 
veikti po įvairių .•firmų vardais: 

"iKolčakiniukų, .Lierniontiiinkų, 
Virgolicų, J'levių, I>randių, ant 

galo nesutikdamos del pasidalini- 
mo Lietuva, pradėjo peštis tarp 
savęs, bet kraustytis nei manyti 
nemanė. Pradėjo vietomis kur 
mažai mūsų kariuomenės — gink 
I tu/t i kai]) vl-: Šiauliuose ir $11 di- 

dele spėka 'pradėjo c i l i ant Kau- 
no nuversti mūsų valdžią. Tada 
mūsų valdžia sutraukė visas ka- 
riškas spėkas užstojo kelią ir 

prasidėjo sunkios kovos tarp mū- 

sų kariuomenės ir vokiečių. Ko- 

vą pradėjo vokiečiai Šiauliuose 

vaikydami mokinius iš šaulių 
gimnazijos .spalio 9 dienoje. Ant 

galo nusmuko vokiečių maska. 

pradėjo aiškėti tikrasis veidas 
veidas Vokietijos, kad pradėjo 
viešai skelbti savo tikslą — at- 

naujinti senąją Rusiją ir Vokie- 

tiją, tad Santarvė ^.įstatė \ okie- 

tijai ultimatumą kraustyties, lau- 
kan iš Lietuvos ir Latvijos kuo- 

greičiausiai, pradėjo blokuoti Y o 

kietiją ir jii tas nieko licgelbės, 
tada imsi* visų kitų reikalingų 
priemonių atsiekti tikslui. Apsta- 
tė Vokietijos rube/ių mušria San 

tarvininkų komisija ir taip Vo- 
kiečiai nelabai skubinos laukan. 
Nenori mesti to sunkaus kry- 
žiaus. Lina tik musų ir lat- 

vių kariuomenės spiriami sunkio- 
se kovose, plėsdami ir kardu ir 

I i'gnimi naikindami kraštą. Žmo- 
nės pasakoja, kad tokių "baisėti y- 
biu nebuvę mate- nei per tikrą- 
jį karą Lietuvoje. Aš pats. ra- 

šytojas tų žodžių, esu liudytoju 
tų baisenybių ant vietos Kretin- 

goje, kur nuo _'4 d. lapkričio 
mėnesio susitvenkė iškrikusios 
gaujos ir potam prasmunka per 
rubežių \ okietijon, kaip prai»a- 
ro 'beiugnėn. Tas visas baras 
Mažeikiai, Tirkšliai, Prekulė, 
Skuodas, Lenkiami, Darbernai ir 

Kretinga; miesteliai ir namai per 
kur eina tos baisios honlos vie- 
nos iŠ viršniinetų grupių, paliks 
amžina atniintj žmonėse tų vietų: 
gaisrai, galabijimai nekaltų žmo- 

nių, baisus plėšimai, vagystes ir 

gvoltavojimai mergaičhj ir mo- 

terų kaipo žarklos kruvinos vo- 

kiškos kultūros nešėjų, tai dar- 
bais nori jie, kad ant amžių pa- 
liktų 'prakeiktą atminti apie save 

ir tr.iomi dar kartą — ir paskutini 
primintų lietuviams savo pra- 
keiktus protėvius: kardininkus ir 

kalavijininktiS, kurie 500 metų 
su viršum buvo susisukę lizdus 

Pabaltijos kraštuose: Rygoje ir 

į Kauiliauciuje. 
Eina iš Lietuvos su muzika, 

[Šaukdami, rėkdami, čia priešaky- 
je, žinoma, jiems niekas nieko 

Įnagali pasakyti, nes ėią m tisų ka- 
riuomenės nėra, ii iš užpakalio 

įjuos *eja, iš Bajorų ir Santarvi- 

ninkų kontrole išbėgo Į Klaipėdą, 
į kad Į jų butą įmetė rankinę gra- 
uatą. Daro jie sau }<as jiems 

j patinką. Visako' prisiplėšė pa-' 
! keliais, pereidami rul»cžiu <par- 
Iavoja žydams ir kitiems šmug- 
lininkams išplėštus mustj žmone- 
lių sunkaus darbo vaikius: nėra 

žodžių kaip parodinti darinis tu. 

šėtono vaiku, kurie kas jiems 
patinka 'krauna [ vežimus ir kaip 
į Pragaro skyh- murdi* į Vokie- 

tiją. iJct mūsų žmoneiiai su vil- 
cia Dievuje laukia geresnių laikų 
ir drąsiai žiuri i šviesesne ate- 

ti, tvirtai tikėdami, kad jygš- 
čiausis Dievas ir Jo šventa Ap- 
veizda mus neapleis, greit praeis 
tas tamsus ir troškus debesys, 
nebesunksis kraujas su ašaromis 
iš žmonių mušu nelaimingų tau- 

tps-Lietuvos. Gana šiam kartui 

daugiau, ne^epajiegiu rašyti vi- 
su tų baisenybių, kurias daro ir 

dar padarys; atsisako mintis 
tarnauti iš didelio liūdesio, tebu- 

ju-ie. Aukščiausio Dievo valia, lš- 

jganimas — imirsų narsioje kariuo- 

menėje, kurį dižiausiuose varguo 
s e ir kaivio.". gimė, kaip prana- 
šo, o musų dainius: "Vargai pa- 
gimdys galiūnus, ugnimi uždegs 
krutinę'. ir sutriuškins tironų 
galVbę. 

Labui malonu mums girdėti, 
kad Amerikos Lietuviai taipgi 
nesnaudžia, veikia kiek galėda- 
mi. Butų labai gerai, kad nors 

dalis "Daktaru Draugijos atvyk- 
tu Lietuvon. Daktarų pas nuis 

didelė stoka; jie gelbėtų orga- 
nizuoti "Litiuvos Kaudonąjį 
Kryžių'", kuris pas mus nelabai 

gerame padėjime. Tu rašai man, 

kad pas jumis "vidurinė srovi 

Ii r>ba išsijuosus. Kad Amerikos 
lietuviai renka aukas del Lietu- 

vos, turiu .pranešti tau, kad di- 

džią sumą pinigų Amerikos vi- 

durinių srovių delegatai Įteikė 
'mūsų valdžiai, nuo vardo visų 
Amerikos Lietuvių, be skirtumo, 
sumos nebeatmenu, žinau tik kad 

skaitė milijonais) tai; gi daugy- 
bv iš valgomų produktų, apie ką 
musų Vyriausybė viešai paskel- 
bė savo oficijoze "Lietuvoje". 
Žinomu, mielas brolau, kaip pas 
mus taip ir pas jus yra visokių 
sroviu ir ginču, tik vieną galiu 
tau neklausdamas pasakyti, kad 

•pas mus galima ipasakyti iš visos 

sielos, iš visų spėkų dirba tik 

vidurinės srovės, t) kitos sro- 

vės dirba tiek. ant kiek jiems 
tas naudinga šiuo ar kitu. mo- 

mentu. Tėvynės reikalai del jų 
ant antro plano. Kaslink lietu- 

vių kunigų, galiu .pasakyti — jų 
darbus keliuose žodžiuose: "Kad 
ne jie, lietuviai nepriklausomybės 
nebūtų Įgiję. o jeigu šiandien 
tuomi džiaugiamės, tai reikėtų 
buti melagiu, kc»<1 nepripažinti 
jiems lame darbe Hd-žiausių 
nuopelnų. Kunigai lenką. Lie- 

tuvoje ir esti kaip lenku kultūros 
pravedėjai, bet dienos baigiasi. 
d su tuomi ir jų lenkinimo dar- 
bas, ir tame dalyke nuopelnas 
valios darbo ir (pasišventimo lie- 
tiniu kunigų ,užkirto jiems ke- 
lia. Dcf pavyzdžio čon privesiu 
nekuriuos milžinus Lietuvos kul- 
tūros dvasios ir apšvietimo, kaip 
va: garsus mokslinčius esperaif- 

tos, apie kuri net tolimiausia 
šalis — Japonija — jį žino iš jo 
mokslo veikalų tapgi jis yra kri- 

tikas, tai yra kiun. Dambrauskas, 
taipgi gerb. mūsų poetą ir jkii- 
rčjas garsias Lietuvoje "Ateiti- 

ninkų" jaunimo krikščioniškos 

draugijos. Kitas vėl kun. Kru- 

pavičius mylimiausias musų Kri- 

kščionių Demokratų vadas nenu- 

ilstantis miltinas kovoje už Lie- 
tuvos nepriklausomybę,' galiu pa 
sakyti1 dar gyviau: garbė tau 

musų brangus taimtieti, kol tu esi 

"gyvas Lietuva nepražus. O to- 

kių skaitlius nemažas, kad net 

ir svetimtaučiai 'pripažįsta, kad 
Lietuva turėdama tokius dvasiš- 
kus vadovus negali pražūti." Mie- 
las brolau, aš jau be kritikos .ir 
gi' nepraleidžiu nieko, nedirbčiau 
su jais drauge, kad 'patirčiau, 
neteisybes ir suktybes. Ir iŠ so- 

cialistų yra Lietuvoje, kuriems 

garbė kaip idealistams ir kaipo 
kovotojams už idealą ir teisybę, 
o kiti — bankrutas proto, su iš- 
tvirkimu doriniu, garbina tik au- 

ksini dievaitį ir gražiai kalbėda- 
mi naudojas tamsia baudžia per 
kuria galėtų atsiekti šiltų viete- 

lių. 
Del namu: namie visi sveiki 

esam, 11110 Te regos negauname 
nei jokiii «iniu, tenpat gyvena 

į drauge ir Simonas Simutis, tavo 

antrašą ji turi; deiko ncf"šo, ne- 

giniau, o galint negali iŠ prie- 
žasties karo. Namuose tuom- 

tarpti nieko, nesam trūky, gyve- 
nam neblogai. Aš kiek galėda- 
mas darbuojuosi del tėvynės, va- 

žinėjau su mitingais. Stoviu kar-j 
tais Kagoviškiuose, daugiau b''-' 
veik Kretingoje su tais pačiais 
reikalais. Alfonsą?, geras karei- 
vis gerai šaudo, skaidė mano nuo 

tavęs laišką. Fotografiją atsius: 

geras ;š j<> šaulys; jo antrašas: 
Kretingos komendantūra Alfon- 

sui Riaukai (visas jo antrašas). 
Mano antrašas: LiMiuania, Kre- 
tingos vartotoju. d r-j a Sikstui 
Riaukai. Kitokio .Seimo nrma- 

1 

Į110111 turėti kaip visuotinu lygiu 
Islaptu, tiesiu ir bepartyviu bal- 

įsavimu rinkto. Ir sudiev. 

Tavo, tave mylintis brolis, 

Sikstas Riauka. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: anglikos ir lietuviįkos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystSs, stenogra- 
fijos, typcwriting pirklybos teisių, Stiv. 
Valst. istorijos, chclnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, piiietustžs, 
dailiarajystčs, 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po pietų, Y ak. nuo 6 iki 10 vai. 

"10G SO. IIALSTED STREET 
CHICAGO 

V¥¥¥¥V 

fel. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A, 
Michniewich 
Daigus! Akušerijos ko- 
legija; ilęai praktika- 
vusi Pctmsilvaoijof 
hospitalčic, Pasėkiu i n 

pa' patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodi 
visokiose ligose mote-, 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, 1LL. ; 

Nuo G iki 9 ryto ir 7 iki vejai vau. 

Phoce Boulevard 23 60. 

Dr. A J. Karalius 
UžSTSENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 0 iki 12 lr 4 iki 9 

vakarais. 

3203 So. Morgan St. 
Chicago, lli. 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 mėty kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 

terų ir vaikvi, pagal naujausias >nctodas 
X-Ray ir kitokius elektros [ rietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Canal,3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

1 >/veros Gyduoles užlaiko 
j} "T.i- K" S 

seimynos sveikata. 

; Linimentas 
į arba tam tikrus tepalas privalo vi- 
; suomet rast los namuoso, idant at- 
į sitlkimuose, kur reikalaujama te- 

palus paviršutiniam vartojimui, 
Į galėtumėt tuojaus apturėti greitu 

ir pasekminga palengvinimą 'nuo 
j ivairiu nesmagumu. Pasielgsite 

iSmintingai nusipirkdami 

i Severa's 
į Gothard Oil 
! (Sevoros Gothardiško Aliejaus), 
j kurs vartojamas, kaipo linimentas 

arba papnistas tepalas nuo rhou- 
j matizmo, neuralgijos, persitempi- 

mo. tinimo, padidintu gyliu, rau- 
menį! ir sauariu sustingimo ir nuo 
visokiu dlogllu ir skaudėjimu, 

j Kainos: 30 et. ir 2 et. taksu, arba 
60 et. ir 3 ct. taksu, l'ariduoda vi* 

į 8ur aptiekose. 

W. ,F. SEVERĄ CO. 
CEDAR HAPIDS, IOWA 

H, Leibovitz 
aš busiu ofise po No. 
1652 W. Van Buren St. 
nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. po piet —^savo na- 

muose. 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 
vai. vakaro, aš bunu ofi- 
se po No. 1320 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 

Nedeiiomis aš bunu tik- 
tai po 1620 W. 12th St. 
adrisu, nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. 

Pranešu 
Gerbiamiems saivo 

kostumieriams, jo- 
gei aplaikiau sam- 

pelius vasariniu ma- 

te riolų. Todėl malo- 

nėsite nesivėluoti 
su' užsakymais Siu- 

tų pakol nepabran- 
ginti, ir pradžioje 
sezono. Galima gau- 

ti kokiu norite. 

S. ALEKNO 
SIUVĖJAS VYRU IR MOTERŲ RUBU. 

911 W. 33rd STR., prieš Šv. Jurgio Bažnyčią. 
CHICAGO, ILL. 

VAIKU KONCERTAS 
rengia 

JAUNOSIOS BIRUTES VAIKU CHORAS 

Vadovaujant Sal. StaniuJiutės 
ir po globa S. L. A. 208tos Moterų Kuopos 

NEjJĖLIOJE, KOVO-MAHCH 14 DIENĄ, 1920 M. 
MILDOS SVETAINĖJE, 

3142 So. Halsted Street, 
Apart choro, dainij — programas susidės iš solo, duttu, šukėjų 

ir pianų solo, kuriuos atliks Chicagos geriausios vaikų spėkos. Kvie- 
čiame atsilankyti ant šio įdomaus Koncerto. 

Inžanga 50 centų. Vaikams 25 centai. 
Po prograniui — šokioi. Programas prasidės 6 vai. vuk. Komitetas. 

m. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 \ y to iki 2 p. p. ir C: 30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dion;} 
Namai: 2014 W. 43 St. McKisley 263 

DR. I. E. MAKAR 
METU S 

GYDYTOJAS W CHIR.URCAS 
lioselando: 10000 Micliigan Avo 

Telefonas Pullman o-)2 ir 3180 
Cliic. ofisas: 4515 S. \Yood St. 
Tik Kctverpo vak, nuo 5:30 iki 7 

Telefonas Yards 723 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO mūsų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

aprašo visus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kius niušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę Iškovoti, k-ul ap- 

ginti niusų broliu turtą, gy- 
vybę nuo lenku plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- ! 
vos kariuomenės Tęv\ uės mci' ! 

ly ir jos pasiryžimą ginti Lie- { 
tuvą iki paskutinio kraujo i 

lašo ir i";!;c:oti tokią Lietuves i 

valstybę, kurion galėtų sugrįš j 
ti ir su^rjžę laimę rasti vi m j 
po pasaulj išblaškyti vargstan- j 
tieji tikri Lietuvos suims. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautujų (u/.umštij- 
jų), su/.cistuiu nelaisvėn pate 
kusi u j ii ar be žiniom prapuo- 
liiKsiujn bei kovose. atsi/ymė- 
jųdiĮj'ii ir 'apdovanotu kariš- 
k i 11 vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės i^siil*• kuris onri žinoti, k'.up Lietuvos 
karine nieiič savo krauju mūsų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir tcplatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina Vieną kartą į sąvaitę. Kaina metams 2 dolarm, kuriuos 

galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 

"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 
KAUNAS 
UTHUANIA 
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Vietines Zisnaos 

BRIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. Bonus galima užsi- 

rašyti giose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So. 
Halsted St. 

M. Kiras ofise, 3331 So. Hals- 
ted St. 

Universali State Bank, 3252 
So. Halsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolckšin 

krautuvėj, 3423 S<> Halsted St. 

J. A. Martinkus 3324 So. I lai- 
stei! St. 

Peržinskio vyrišku drapaną 
krautuvėj. 

"Lietuvos" Dienraščio Acimi- 

ministracija, 3253 So. Morgan 
Kurie nėi«i dar pilnai užsimokė- 

ję L- L. Paskolos Bonų, toi malo- 

nėkite užsimokėti Universal State 
Bank. Ten priimami likusiej i užsi- 

mokėjimai. 

TOWN OF LAKE BENDRA 

LIETUVIŲ L P. STOTIS. 

L. L. P. Lionu s galima užsi- 

rašyti šiose vi<\ose pas rinkėjus 
ir Unijos ofise par J. P. Par- 
kauskas ir T. Ku/.inas, 4539 S. 
Afarshfield Ave. 

l/A. J. Viskontas, 4612 S. 
Wood St. 

A. J. Kareiva, 1805 \V. 46 St. 

J. J. FJias, 4600 S.- \\ 00d St. 

J. Balnis, 4536 S. Paulina St. 

J. Letukas, 4524 S. Wood St.' 
J. P. Čiliauskas, 4100 S. Kcr- 

mitage A ve 

'P Pievarunas, 4^20 S. Marsh- 
ficltl Ave. 

Pilnai neužsimokėjo už T>. P»o- 
niis galite užbaigti mokėti augš- 
čiau:^ paminėtose vietose. 

MELROSE PARK. ILL. 

"Mušu kolonijoje lietuviai ga- 
na pasekmingai darbuojasi savo 

tautos reikaluose, kaip tai Tau- 

tos Fondas ir rėmėjai T. F. 
Raudonasis Kryžius. Centras 

praėjusiais metais paskyrė sumą 

pinigų žėdnai kolonijai surinkti 
kaipo aukas clel $a\'> tėvynės. 
Melrosparkiečiams buvo tik bai- 
le os, jie stvėrės visi už darbo ir 
surinko aukų nt;t dvigubai, "nu- 

pyškino" i Centrą ir atliktas dar- 
bas, o kitos kolonijos — gal pa- 
liko tą darbą j šalį ir nuėjo prie 
Laisvės fionvi. O nutsų kolonija 
atlikusi tą svarbų darbą, svėrė- 

si prie f.. 1.. Paskolos ir net pa- 
sir< lė pirmutinė, žinoivia, kitos 

•kolonijos mano, kad melrospar- 
kieėiai tai kokia skaitlinga ko- 

lonija. o pažvelgus j skaitliu lie- 

tuviu. tai let nelet priskaitysi 
apie porą šimtų šeimynų, bet ir 

veikėjų visai mažai. Bonų kaip 
girdėtis, gana^gerai parduota, bet 
dar neviskas. Melrosparkieeiai 
žada savo skaitliumi žmonių ne- 

pasiduoti kitoms kolonijoms ir 

vejasi pirmuosius ratus Chica- 

gos ir a pi el i r.kės. 

Komitetas bonų pardavinėjimo 
eina 'per orinčias lietuvių ir užra- 
šo £ėdno lietuvio pavardę katras 

perka arba jei tolia 11 s pasižada 
pirkti ir katras visai s.tsisako 1>itti 

lietuviu. 

Duluma mušti* kolonijos nu- 

pirko bontis, bet dar yra tokių, 
kurie kai-ko laukia. Draugystės 
jau kitos nupirko, bet kitos dar 
ne, ir galėtų :iuj)irkti kuodau- 

giausiai, kad pavienius asmenis 

"sufbytinus." Antra, vėl iš nutsų 

biznierių tai kiti tik snaudžia, 
gal but kad ntusų biznierius A. 

J.eskaiuskas, nors neturtingesnis 
už kitus, bet pirmutinis, kuris 

nupirko u/. $550.00. o antras K. 

Statkus. Argi neatsiras smarkes- 

niu. kurie galėtų juos perviršyti? 
'l ikiu, kad atsiras ir nupirks dau- 

ginu už pirmuosius musų biznie- 

rius, o jų kulkos, gal sieks net 

u-ž Vilniaus. 
P. M. Vytis. 

# 

LIETUVOS 
ŠAULIŲ REIKALAI. 

[tikslai senai nuo jos įsikūrimo ( 

yra žinomi, nes jų darbai, kovoje 1 

.už Lietuvos Nepriklausomybę 
| auškiausiai apie tai nušviečia. 

j(»erai žinome, kad minėta Są- 
junga gimė tuo laiku, kada Lie-! 

'tuvos Laisvei buvo pavojus nuo 

Į skaitliuoti jos priešu, kurie kaip 
didžiojo karo, taip ir Lietuvos 

Valstybės* kūrimosi laikais, vi- 
sokiais budais skriaudė lietuvius, 
giysė T sietuvos Laisvei. Aiškiau 

apie tą Sąjungą mums l u teikė ži 

nių Lietuvos Misija ir kur tik 

ji lankėsi su prakalbomis po lie- 
tusiu kolonjas, kiekvienoj vietoj, 
daugiau ar mažiau, buvo aukauta 
ir Lietuvos šauliams. Bet ar 

daug tų aukų sua'.ikauta, tai jau 
kitas klausimas. 

Mylime didžiuotis atlikę nors 

koki naudingą artimui darbą, nors 

kartais mažas tebūva darbo vai- 

sius. Žmonijoje tas paprastas 
apsireiškimas. 

Kur kas geriau galėtume atlikti 

gan vertą garbės darbą, kurio 

vaisiais butų maitinama tautos 

likimas ir jos' geVovė. Nedaug 
tam reikalaujama ir kiekvienas 
gali ištesėti tokią auką. Nema- 

ta::> reikalo nustatyti aukos skait 

!inę, tą geriausiai padarys dosni 

tikro lietuvio širdis. Čia turime 

atsiminti, kad tai duodame del 

iaijfo tautos, del pasišventusiu gi- 
n'jų savo artimų nuo užpuolikų. 

Matydami Ši reikalingumą, dė- 

lei naudingos Saulių Sąjungos, 
kuriai būtinai reikalinga parama, 
lies jos Valdžia neužlaik'\ pasi- 
stengkime visinuo savęs jai pa- 

gelbėti. Hudą m i šiek tiek aptiu^- 

pinti, jįe. pasekmingiau galės dar 

bą varyti. A. R. 

NORTH SI D E. 

Lietuviškos Amerikoniškos Ru 

!»ti Isdirbystfc# Bendrovės šėrinin- 

kų susirinkimas atsibus subatoj, 
kovo 1,5 d.. 7 vai. vakare, Liuo- 

sybės svet. 1822 \\ abansia Ave. 

Visi šerininkai privalo būtinai 

atvykti susirinkiman. Svarbus 
reikalai. 

Stungis. Sekrt. 

L. L. PASKOLA. 

Džiaugiasi mylintis tėvynę lie- 

tuvis, kad Lietuva Laisva. Jam 
urdis aiškiai kalba apie laimingą 
joje gyvenimą ir jis savo sap- 

nuose, svajonėse kartas nuo kar 

to gyvai persistatė. Saldu pana- 
šiai sapnuoti, manyti, bet jeigu 
prie palaikymo, užtikrinimo tos 

laisvės bus neprisidėjęs, tos jo 
į saldžios mintys išnyks, o jo šir- 

idyje užviešpataus išmetinėjimo, 
neramumo dvasia. Jei ta mei- 
lė tėvynės neapreiškia darbu- 

ose, svajonės veltui. 

Liuosiau atsidusta žmogaus 
krūtinė suvlaukus -pavasario die- 

tai. Jei pavasaris talpintų vi- 

sa tai, kas būva žiemos metu, tai 

žmogaus jis 'butų nelau- 

kiamas. Jo laukia ne iš 

vardo "pavasario", bet kad iis 
'atneša daugybę naujų gyvenime 
j-pudžių, pabudina Iš miego gy- 
vybę, išpuošia žemės paviršių, 
pripildo maloniu kvapu orą. todėl 

jo (pavasario) žmogus su pasiil- 
gimu laukia. 

Tą .patį galima pasakyti ir apie 
mūsų Motiną-Lietuvą. Ji lankia 

mūsų grižtant, oet kaip, gal vien 
is vardo lietuviais? Nelyginant 
kaip tas pavasaris su žiemos lpa- 
tybėmis? Aišku, kad. jei ines 

grjšime ten be įsrpudžių — mo- 

kslo. amato ar profesijų, nepa- 
budę iš miego dvasioje, nejšpuo- 
sę žemės paviršiaus — neapvalę 
jot n>uo priešų, nepripildę malo- 
niu kvatpu oro — be broliškos 

vienybės, Lietuva musų nelau- 
kia: -Gi tuos visus dalykus at- 

siekti — tapti tuo linksmu pava- 
sariu, remkime 'L. Laisvės Pa- 

skolą, pirkime kitodaugiausiai Bo 

nų, o musų Tėvynė lauks mus 

grištant, kaip ir mes kad laukia- 

ATSTTMKITE LAIŠKUS. 
( hicagos Centraliniam pašte (įė- 

jimui durįs nuo Adams gatvės.) 
yra šiems asmeninis laišk*ai: 
i K) juras Marijona 
i 26 Janusas Petras 

127 Jonašaitis Jurgis 
12<) Jukšta Petras 
i.>r Jnrsia Kazimieras 
132 I uj*kšys Ignacas 
i^5 Kacionas Antanas 

153 Klimas Kažemėkas 

177 Lekienė Marcelė 
182 Levickas Antanas 
195 Majauskaitė Llarbora 
220 Mykšys Domininkas 
228 Norbutas Alex 

LIETUVOS ATSTOVO 
PRANEŠIMAS. 

C'hicagos ir apielinkiu lietuviu 
<iniai šiinomi pranešama, kad aš 
■su kvietęs ir įgaltyvęs d-rą S. 

ISiežį ir Juozai Zamkų rūpintis 
iuosanoriu Lietuvos atstatymo 
laidininku reikalais Cliicagoje ir 

tpielinkėje ir- padėti L. Laisvės 
Sargams minėtose vietose stisi- 
)rganiziu»ti. 

P. Žadeikis. 
L. A. majoras. 

L. L. PASKOLOS STOTIS 
t8-TOS IR UNION GATVIŲ 

KOLONIJOS. 
Jonas Kastenas, <>13 \V. 18 St. 
Alex. Darais, 726 \\ iŠ St. 
Vakas & (lachvcll (krautuve), 

18iX S. lialsted St. 
A. Martiiiku-s (krautuvė) 1922 

S. Halsted St. 
Yiršminėtose vietose galit pirk 

i L. L. Paskolos 1 Jonus. taipgi 
užsimokėti, kurie esate paėmę 
')onus ant išmokėjimo. 

L. L. Paskolos Bendras Ko- 
mitetas. 

Chicagos Lietuvių Taryba. 
Priėmiau auką Laisvės Var- 

pui $5., nuo p. S. Žukausko, mi- 
nėta suma 'bus perduota Laisvės 

Varpo l\omisijai. 
J. P. Evaldas, Sekr. S. L. Ta- 

rybos. 

NORTfl SIDE. 
L. G. D. 47 skyriaus susirinkimas 

itsibus nedėlioj, kovo 14 d. Nariai 
narės ir rėmėjai malonėkite susirin- 
<iman atsilankyti, nes yra apsvar- 
stymui daug svarbių dalyku. 
J /*'. Daučd&itis, L. G. I). nut. raši. 

Mainau lota ant automobiliaus. 
Lotas yra labai geroje vietoje, ant 

531'd ir lloman Avenue, kampinis 
lotas 33 plačio. Ka:. norite mainyti 
kreipkitės pas savininko, 

P. Petrulis, 
534 \V. 33rd St. C'bicago, PI. 

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVĄ 

IVr Venintelg Teisingiausę Lie- 
tuvos \'aidžios Insteigą Kursas 
iooo markių arba auksinų už $20. 
su persiuntimo. 

Taipgi siunčiame lavoms Į Lie- 

tuvą ir kitur parūpiname pašportus 
važiuojantiems į Lietuvą Darome 
visus legali skus dokumentus i Lie- 

tuvą ir Amerikoj. 
Vertės 50-tis Mūrinių Namų turi- 

me parduoti i trumpą laiką ant len- 
gvų išmokėjimų. 

Visais, reikalais kreipkitės pas: 

J. J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
RUREAU 

• 

4547 S. Hermitage Avenue, 
Chicago, 111. 

Telephone Yards 145. 

DABAR GAVĖNIOS LAIKAS. UŽSI- 
SAKYK IT TYRO MEDAUS $1 80 VIE 
DRUKAS — 5 SVARAI. PRISTATY- 
SIU 1N NAMT, 3. ADRESUOKITE W. 
STRYGA8. 3022 W. 40th ST. CHICA- 
GO. ILU ANT 2-rų LUBU. 

f Reikalingas Kotr.panas arba 13 e n 

dras, kuris apmokėtų i.:k*a.ščius už 

užpatentavimą mano labai gero iš- 
radimo. Kcmpaną priimsiu ant la- 
bai gerų išlygų. Reikalaujant pla- 
tesnių žinių kreipkitės pVis: 

r r* -1* 

EXTRA RARC1ANAI ANT BR1DGE 
PORT. 

Parsiduoda medinis naniiis 2 fh.tai 
po 6 kambarius toiletai vidui prekė 
$2.000 jmokėk $r»00 ar daugiau:; liku- 
siu ant lengvutis išmokėjimą. 

Parsiduoda muro namas ■! šeimy- 
nos. toiletai >'i<lui geriausioje tvarkoje 
;)rekė tik $4,200. 

Parsiduoda muro namas su gr< ta 
tuščiu lotu 4 šeimynos po i kai rius 
prekė, tik $6,000. 

Parsiduoda muro namas <! pagyveni- 
mai prekė, tik $4.300. 

Parsiduoda muro namas T pagyveni- 
mai prekt, tik $6,500. 

Parsiduoda muro pamos 5 pagyveni 
mai ir 3 š'orai. rendos moka in metus 
51.500 prekė tik $10.000 inmokėkite 
$3,000 ar daugiau likusius ant lengvu 
Išmokėjimu. 

Parsiduoda muro namas 2 pagyveni- 
mai po 5 kambarius prekė, tik $2,500 
inmokėk $1,000 ar dang'au likusius ant 

išmcrfcėjimo. 
Taipgi mes turime daugybe viso 

kiu namu, Del platesniu žinių kreip- 
kitės in: 

Mildos Real Eastate Co. 
751 W. 31 St. prie kampa ilalsted St 

Utliuanian—Americnn Information 
Eureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Pa spor- 
tai, LegalUki Dokumentai, Foroign 

15xcbange, Real Eastate, Parduodam 
laivokartes. 
°.l 14 So. Ilalsted St. Cbieago, 111. 

Tel. Doulevnrd 4899. 

REIKALINGAS LIETUVIS 
VYRAS ARBA VAIKINAS 
DIRBTI VAKARAIS. TURI 
MOKĖT KRAŽIAI IR GREI- 
TAI RAŠYT LIEUVIEKAI 

H. LEIBOVITZ 
1612 W. i2th ST. 

ATSIŠAUKITE TARPE 4 PO 
PIET IR 8 VAKARAIS. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
^ Visoj Amerikoj * sauna, 

bet. j n m s reikalingas pa 
aistiprinimas kartas nuo 

karto, taijęi nesibijoki- 
te. Mes prirengiame su! 
1 is. iš kuriu jus galite 
sutaisyti pulkų ir svei- 
ką gėrimu, ir mes gva- 
rantuojame, jog jis pa- 
tilcs visiems. Jeigu jus 
norite atgaivinti širdį 
prieš vplgyma, arba iš 
darbo parėjus, aut ves- 

tuvių, balių, šokių arba 
įKIuj pramogų, jųs gnnto visuomet tu- 
rėti jio ranka kelis galionus goro gori- 
mo. Pakas iš kurios jus galite pasida- 
ryti (I galionus gėrimo, kainuoja tiktai 

Išsimoka pamėginti. Siuskit" oi- 

deritis šiandien, 
V/alter IvJovelty Co. Dop. 446 
1117 N. Paulina St. Cli'cago, 111. 

NAUJA IŠTAIGA IR TEI- 
SINGI PATARNAVIMAI. 
Su Šiupm pranešu visiems C hi- 

cagos Lietuviams ir savo pužjst'a- 
miems. Jog a> atidariau ofisą Real 

Kstate, paskolas pinigu ir Insu- 
rance, pardavinėjimą Laivakorčių 
ir siuntimą pinigu Į visas dalis svie- 
to. 

JURGIS PETKUS 

3402 So. Halsted St. 

Chicago, III 

Telephone Yards 5379. 

Residence Tel. Drover 9811. 

A 

JUOZAS J. ŠVARLIS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 12, 
7tg. valandą iš ryto. M [re nuo plaučiu 
uždegimr, sulaukęs 30 metu amžiaus. 
Laidotuvės bus Kovo 1 r>tą. 10 valandą 
iš ryto, iš namu 3417 S. Lo\ve Ave. 
antros lubos. Laidos j Tautišnas ka- 

pines. Paliko dideliame nuliūdime mo- 

terj ir 3 vaikus. Giminės ir pažįstami 
ir dratigai širdingai kviečiam lankyti. 
ir dalyvauti laidotuvėse. Velionis paė- 
jo iš Kauno gub., Panevėžio pav.. Ma- 

žėnu sod. 

Pasilieka nuliudę vaikai ir mote- 
ris Marijona švarlienė. 

REIKIA 
MALLEABLE MOLDERIU. 

Mums reikia fandrėj bene molderių. Machine ir skvizer 
molderių. Pastovus darbas. Liuosa dirbtuvė. Jokių darbi- 
ninku nesusipratimų čia nėra. Mūsų paarusieji molderiai 
uždirba nuo $8 iki *14 i dieną sulyg gabumo. (Darbas 
nuo šmotukų. 

TEKINTOJAI. 
Reikia tekintijų ir fiterių Į musų kalvę, taipgi plūgų te- 
kintojų ir plūgų paiišerių i musų plūgų dirbtuvę. (Visi 
darbai nuo šmotukų). Gera mokestis. 

MERGINU KORMEKERIU. 
arba merginų nuo l*>-kos metų, kurios norėtų išmokti 
dirbti prie korų. Musų merginos kormerkos uždirba nuo 
$4 iki $G į dieną (nuo šmotukų). Pradedančioms mokin- 
tis mokame po $2.50 i dieną. 

•Jeigu jus mokate nors vieną iš augšeiau minėtų darbų ir jums netinka dabartinis darbas arba gal ir visai neturite 
darba, rašykite mums. Atminkite, kad mes mokame ge- riausias algas. Jokių nesusipratimų su darbininkais nėra. 
Darbas užtikrintas ištisus metus kiekvienam vyrui ir kiek 
vienai moteriai, kurie stengiasi ir nori dirbti. Dabartiniu 
laiku mes statome daug naujų namų, kuriuos išrandavo- 
sime arba parduosime už prieinamas kainas, idant šutei 
kus progą kiekvienai naujai atvažiuojančiai šeimynai aps.'gyventi. 
Rašykite'arba ateikite ypatiškai i Em^ayement De|)t. OLIVER CHILLED PjlOW WKS.,- SOUTF BEND, IND. 

S n c o m e 
Taksos nuo užt/arbio. 

Jas reikia tuojaus mokėti 
apie jas tuojaus reikia iš 

pildyti tam tikras blankas. 
Apsisaugok, kad nepakliū- 

tum po bausme. 
Apsaugok savo ki.šenių ir i 

žiūrėk, kad neužmokėtum 
taksų perdauk kiek tau į 
gal nereikia. 

KREIPKIS TUOJAUS PAS 
ŽINOVUS 

Lithuanian American 
Information Bureau 

Vedėjas p. VLADAS NOR-1 
KUS yra gul-but vienuti- 
nis lietuvis Chicagoje, ku 

ris žino nuodugniai visas 
teises ir kriukiukius kas- 
link taksų nuo uždarbio 
(income tax), kaip tik lai 
ku dabar ateina pagelbon 
visiem* lietuviams tų tak- 

sų reikale. 
3iznieriai ir visi, kam tik 

rei!;la mokėti taksas, tuo- 

jaus kreipkitės j p. Vladą 
Norkų, federalių taksų ži- 

novą, kurs yra vedėjų 
Lithuanian American 

Information Bureau 

3114 S. Halsted Street 
Chicago, 111. 

FARMOS. 

Lietuvių Bendrovė Aplin- 
kinyb.j, kur randasi jau dau 
gelis per metus gyvenančių 
Lietuvių, farmerių, Ir dar 
tukstantimis pasitikėjimui 
pasidėta, ir perka žemes, 
kad kainos prieinamos, nes 

čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tine Lietuvių Kolonija Ame- 

rikoj ir tinkama Lietuvių 
biznieriams norintiems biz- 
ni pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusclami sa- 

vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siųsime Lietuvių kalboj kny 
gute su pilnu išaiškininmu 
sistematiskų planų dirbimai 
f&rmų. 
SANBORN & COMPANY. 

Owners, 
Dept. L. Eagle River. Wis. 

! or 908 Pooples Gas Bldg.,; 
Chicago, 111. 

MILDA REAL EASTATE & INSU- 
KANTE 00. 

Pirma negupirksi naiva ar farmgi 
atoi'.r pns musp. atrasi Parganu ir di- 
džiausi pasirinkimą ir draugiška pa- 
tarnavimą. Mos parduodame namus 

farmas ir mainome namu:- ant farmy 
geriausiose violose netoli Chicagos 
pastarojėmo paskolas perkantiems pra 
portes pirruus ir antrus morgečius taip 
gi visokiai patarimai dykai. Ofisas at- 
darai kas vakaras iki 9 vai. 
K. J. Filipovich ir Wm. Kazlauskas 

manedžieriai 

REIKTA VYRU TROKERIU. 
Į \varchouse. Pastovus darb'as. 50 
centų i valanda pradedant. 
STORAI ii- & TRANSFER CO. 

5<%5 \V. Street. 

Reikalinga dviejų vyrų prie langų 
plovimo — patyri-"'^ nereikalingas. 
CllICAno TI 1LE & TRUST CO 

'ui \Y. \Vashington Street. 
Klauskite J anitoriaus. 

AUTOMOBILIUS ANT 
PARDAVIMO. 

Aš turiu puikų septyniais pa- 
sažieriais automobilių, kuris yra 

kaip naujas su gerais ratlankiais 

(tires) ir visas mechanizmas ge- 
riausiame stovyje. Jis taipgi yra 
prirengtas su dviem apsaugos 
spi'uelėmis, vietos šviesa ir kitais 
\isuis reikalingais Įrankiais; vie- 
nas extras ratlankis (tire), ge- 
ras viršus ir gražus, minkštas vi- 
dr.us išmušimas. Man reikalingi 
pinigai ir dėlto parduosiu šita au 

tomobilių pigiau, negu puse ver- 

tės naujo. Ttsiankite, 
Gro E. 6srd St., Chicago, 111. 

i 
ANT PARDAVIMO. 

521S S. Morgan St., dviej.i flia- 

!tų mūrinis namas ir du tušti lotai 

greta. — 5 ir 6 kambariai, keturi 
blokai 11110 lenku bažnvčios ir nio- 

< 

jkyklos, — dabar randa vojamas 11/. 

^{.0.00. G. CLEMENTS. 560? S. 
Peoria St., Chicago, 111. o 

ANT PARDAVIMO 

Parsiduoda 1'akeris žemės — namas 

4 kmihariu barne, dvi karvė, dvi 
telyčias, ! arklys, — vežimas su viso- 
kinis įtaisymais ir t. t. "andasi — 

!.y(Iii;;, 11!.. 451h & (Vntor St„ U/ 

$3,200. "Parsiduoda i.š priežasties ne- 

sveikatos, 

Justin Mackovioh, 
2"i2 So. Leavitt St,. Chicago, Iii. 
Tel. Canal 167S. 

KARMA IR BIZNIS. 1 

l'ar. iduoda labai pigiai didžiausioji 
liet .viii kolonijoj, .turėdamas 2 fn,r- 
mas ir bizni abiejų fariru negaliu 
apsidirbti, užtai vieną farmą parduo- 
du labui pigiai; 148 akeriu farma, bu- 
dinkai geri, didelis sodos. (50 akerii; 
dirbamos žemos, laukai npsėli rugiais 
ir kviečiais; žeme gera, viskas auga. 
88 akeliai gero miško ir gera ganykla, 
per ganykla upė bėga, labai žuvinga, 
viotn prie tą stotį daug vasarnamiu 
Vienas blokas iki geležinkelio stoties 
iš j;.i padarome laimi gerą btenj. par- 
duodami viską namie. Platesniu žinių 
kreipkitės lau ku {dėdami marke už 2 

centą. Antanas Leškai'.ckaa. 
Peacock, Mieli. Lako County, 

■: 
— 

INCOME TAXAI turi buti; 
užmokėti ilci 15 kovo. 
Pasivėlinusiems — bausme.1 
Męs išpildome blankas dy- 
kai. 

BALTIC 
CONSULTATION 

BUREAU. 
35 S. Dearborn St., 

T? /.AtV* 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, api*- lietuviv} koloniją 
\Visconsine, kur jau daug lietuviu gy- 

| vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 

| U'n žemė labai gera ant. kurios viskas 
į labai gerai auga nepaisant kokie metai 
; nebūtų. Dauguma musų pirkėju buvo 
! Išvažlnėją po daugel valstijų, bet tin- 
; kamesnės vielos niekur negalėjo ra^- 

I ti. Vieta labai puiki. Karmos randasi 

aplinkui rniestolio, kuriame vi: i biznie- 

Į 'iiii yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
li* ms biznieriams atidaryti kitokius 

biznius, nes trumpame laike bus buda- 

"ojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
ienif. labai |)igi sulyginant su kitu 
kompanijų prekėms tai musij bendro- 

į ve parduoda, per pus pigiau. Gražks 
i leikof, ežerai, dab'na visa apielinkę, 
i visur geri keliai, kad ir bloginusiame 
j f>ro, visur galima išvažiuoli. žodžiu 

sakant visi paranktimai del farmeriu 

yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 

| ma, šokama ir dainuojama taip tonai 
i gyvenantieji Jaučiasi, kaip kad jausda- 
| vosi Lietuvoje. 

K:>s nori t ^ platesniu paaiškinimu, tai 
prisiuskite savo adresu, o nif>s prisiu- 
simo jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

| Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Cbicago, 111. 

! 

DOMA! 

i Verpėjų. Audėjų. Rubsiuvių ir 

kitų darbininkų. 
M .s, Chieagos rusiuvių ir kiti 

darbininkai, kviečiam visus darbi- 
ninkus prie bendr darbo. Ypatin- 
gai, mes norim atkreipti d omą ry- 

tinių valstijų verpėjų, audėjų, ir 

! rubsiuvių. Viengenčiai, mes gerai 
! žinom, kad jus šiandien esat at- 

kreipę sftvo domą Į Lietuvą taip 
kaip ir mes. ir tik laukiam pro- 
,;'n> kada mes galėsime grįžti atgal 
i Liet' ą. Priežastis musų troškimų 
yra įvairios: vieni iš musų sunkiai 

dirbtuvės bedirbdami praradom 
sveikatą, kitėmgi šitos šalies kli- 

matas \ra nepakenčiamas, o dar 

kiti yra palikę Lietuvoje tėvus, bro- 

lius. seseres, vaikus, giminės ir no- 

ri su jais dar syki pasimatyti. Tai- 

gi, yra visa eilė priežasčių del ku- 

rių mes norim grįžt atgal i lietu* 

va. 

r.et kadangi didžiuma iš musų 

apleidėm Lietuvą ne iš malonumo, 
bet iš skurdo, tai prieš mus stojas 
klausimas ką mes parvažiavę veik- 

sime. 

Jog Lietuvoje fabrikų kaip ir no 

ra. O ant ūkės dirbti tai nevisi 

iš musų turim palinkimą. liet jeigu 
nekurie ir norėtumėm ant ūkės gy- 

venti mes es'ani sulaikomi nepal- a- 

eiaivu lietuvos ūkės gyvenimo aplin- 
kybių. Nes jeigu šalėje nėra įabri- 

jkų lai ūkininkas negali parduoti 
užaugintus produktus už tinkamą 

j kainą, ir taipgi, jis negali iš mies* 

j to gauti reikalingų dalykų del sa- 

vęs ir ūkės už prieinamą kainą nusi- 

pirkt. Šiandien, kaip tokios aplinky- 
bės Lietuvoje ir egzistoja. Ir j \s 

nepasigerįs jeigu mes patįs jųjų 

j nepagerįsimo 
Dabar, vos tik pradėjus Lietuvai 

tvrakvtės,' jau užsienio kapitalas 
veržias i Lietuvą ir nori išgauti 
Lietuvos žalę medžiagą. Ir jeigu 
iš Lietuvos žalia medžiaga b usišve- 

ž.ama i užsienį tai mum darbinin- 

kam nebus ką Lietuvoje veikti. 

r,et šiandie Lietuva vi'.i neprr 

guljuinga šalis ir gali savarankiai 

tvarkytės. Taigi, mes turim proga 

steigti Lietuvije fabriksu ir sunau- 

doti žalią medžiagą patįs. 

Clūcngis rubsiuviai ir kiti dar- 

biniukai apkalbėję tą reikalą pla- 
čiai, sutvėrė Lietuvišką — Ameri- 

konišką Rubų išdirbinio Bendrovę, 
kuri greitai ateityje bus per/elta i 

Lietuvą ir ten atidarys verpimo, au- 

dimo ir rubų siuvimo fabriką. Ši- 
toks fabrikas Lietuvoje suteiks dar- 

bininkams darbą, aprengs nudrisku- 
Lietuvos visuomenę, užkirs ke- 

lią užsienio išnaudojimui (nors da- 

linai). ir neš puiku pe'r.ą bendro- 

vei, t- del, kad žalia nv Ižiaga ir 

pirkėjai yra ant vietos. 

Tad. dar syki mes kvioėiV.m kiek- 

vieną Lietuvos pilieti ; r i c bendro' 
ir 'naudingo darbo. 

Del platesnių informacijų raŠy- 
žit žemiau pažymėtu antrašu: 

LITHL'AN'IAN AMERfCAN* 
CLOTHlNTi MFG. CORP. 

3249 *Ro. Ilahtcd St. 
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