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NAMINE KARE VOKIETIJOJ. 
Perversmas Vokietijoje" 

Maištas Berline išgąsdino 
talkininkus, 

« • *' T % UL 

PERVERSMAS 
VOKIETIJOJE. 

Staigus Perversmas Vokiečiu 

Valdžioje, be Kraujo Pralie- 

jimo, kuris Atrodo įvykusiu 
su Pačios Valdžios Žinia ir 

Pagal Išankšto Nustatytą 
Planą. 

Berlin.as, kovo T3 d. — Vokic- 
citi socialistų respublikos prezi- 
dento Friedricho Kberto valdžią 
šiandien nuvertė kariuomenė. 

l'aflflcutiniai įpranešimai |rodo, 
kad sukilimas sparčiai plinta po 
visas provincijas. 

Apie geti. von llindenlntrgą 
kalbama kaipo apie laikiną "im- 

perijos p'rezidentą" iki naujų rin- 

kimų laiko. 
Valdžios nuvertimas įvyko be 

jokio kraujo praliejimo ir ši va- 

karą Berlinas yra ramus; naujos 
valdžios kareiviai drauge su se- 

nosios policija daboja gatves. 

Kapp Naujas Kancleris." 

tf «*• 

[manoma, kontroliavo, toli gra- 

|žu nebuvo ištikima organizacija 
ir kad Merlino garnizonas taipgi 
buvo užkrėstas senosios mokyk- 
los oficierių propaganda ir pasi- 
rengusis sukilti laikui atėjus. 

Slaptumas, su kokiu buvo pie- 
nuojama ir vedama revoliucija, 

j nustebino kiekvieną. Buvusis 
užsienio ministeris (iotlieb von 

Jago\v :r gen. baronas Faulken- 
hausen, kuris btuvo vyriausiu Bel- 
gijos governoru, yra tarp kontr- 

revoliucijos vadovu. \ ietiame 

pranešime sakoma, kad von Ja- 
^ovv yra paskirtas užsienio minis- 
teriu. 

Inėjimas i \Vilhelmstrasse nuo 

Unter der Linden užtvertas aksti 
nuotomis vielomis ir apsaugo- 
tas lengvomis kanuolėmis bei 
kulkasvaklžiais. 

Kareiviai su savo žežimais ir 

virtuvėmis ties Anglijos amua- 

sada arti kampo. Jų vėliava, 

Vokietijos bususis jūreivių vėlu- 
kas yra atremtas i ambasados 
langą. 

Svetimšaliai nebuvo kliudomi 

j ir talkininkų misijų nariams ne- 

.buvo sunku pravažiuoti pro ba- 
Į rikadas. 

I'aprasti 1 Jerlino žmonės žiu- 
ri į kontrrevoliuciją lengvai, bet 

pasiteiravus surandama, kad jie 
susirūpinę ateitimi. 

Vienas partijos Vaterlanilo 

kūrėjų ir vyriausiias Žemdirbys- 
tės draugijos vedėjas l)r. \\ olff- 

gang Kapp paėmė kanclerio <ius- 
lavo i'.aiu-ro priedermes ir lai- 
kinai veda šalies retkak'.s. 

Manifeste jis užreiškė, kad 

naujoji valdžia nėra reakcinė, ar 

monarchinė ir kad senoji valdžia 

tapo nuversta dėlto, kad buvo rei 

kplaujama nauju rinkimu. 

k'nrppo burini Ši rvtą paėmus 
valdžios vadžias prezidentas 
l'jbert ir didžiuma jo kabineto 
nariu išbėgo Dresdenan. Dabar 

Vokietijoje yra d\. valdžios. 
Ebert Šaukia Visuotiną Streiką. 

Prieš išvažiuv:mą iš Berlino 

prezidentas Ebert ir jo ministe- 
riai išleido atsišaukimą i žmo- 

nes, kuriame šaukiama visuoti- 
nas streikas kaipo paskutinė įmo- 
nė neleisti Viliui II vėl paimti 
galybę. 

Sulaikymui šitų straikų kįlimo 
ir tvarkos užlaikymui sostinėn 
atsiųsta daugyfoės kareivių ir jū- 
reivių brigados su artilerija ir 

jie laiko apėmę padėt). 
Kbcrto valdžia žinojo išanksto 

apie rengimą konterrevoliucijos, 
bet apsisergėjimas pasirodė ne- 

užtenkamu. • 

Perku-nas iš Giedro Dangaus. 

Trečią valandą šios dienos ry- 
to, išskiriat apsaugos policiją ir 
Noskės sargybinius kareivius, 
I»erline niekas negalėjo tikėti, 
kad miestui sukilus F;berto val- 
džia bus nuversta. Prezidentas 

pats su keliais savo pasekėjais 
apleido miestą už dviejų valandų 
laiko. 

Adui. on Trotha, pasiųstas 
Doeberitzan sulaikyti kareivius, 
nieko nepadarė. 

Noskės Kareiviai Neištikimi. 

Kabinetas antgalo pamatė, kad 
kariumenė, kurią gynimo minis- 
teris Gustav N'oske, kaip buve 

į Apskelbia Streiką. 

Eberto paskelbimas streiko, 
taikomas surišimui revoliucionie- 

jriains ranku, skamba šitaip: 
*' Draugui darbininkai: kilo 

karininkų maištas. ftrhardto ju- 
1 rciviii divizija atėjo Berlinan 

■prisiversti pripažint: imperinę 
valdžią. Samdomieji kareiviai pa- 
bugę paskelbto atleidimo, nori 

pastatyti reakcininkus \ ministe- 
rines vietas. 

Nepasiduosią Karininkams. 
"Mes atsisakomo nusilenkti ka- 

minkų varžymams. Mes nekėlė- 

tr.e revoliucijos, kad nereiktų vėl 

pripažinti kruvinos parsidavėlių 
valdžios. Mes nedarome jokios 
sutarties su Pabaltijo* kiimina- 
iistais. Darbininkai, draugai, 
mums butų gėda žiūrėti jums j 
akis, jei mes imtume pasielgę 
kitaip. 

"Mes sakome, Ne! ir, Xe! Jus 
turite pritarti tam ką mes pa- 
darėme. Mes laikėmėsi jūsų pa- 
žiūrų. Dabar pavartokite kiek- 

vieną budą šitos sugrįžusios kru- 
vinos reakcijos sulajkymui. 

"Nusmaugkite Diktatūrą." 

"StreikuoKite! Meskite darbą! 
Nusmaugkite šitą karininkų dik- 
tatūrą ! Kovokite visais budais 

išlaikymui respublikos. Užmirš- 
kite apie skirtumus. Yra tik vie- 
nas būdas užbėgimui Viliaus II 

jsugrjžimui už akių. Siuparaližuo- 
įklte visą ekonominj gyvenimą. 
Tegul nei vienas proletaras ne- 

jgelbsti karininkų diktatūrai. 
1 "Tegul kiekvienas išeina visuo-i 

linan streikan. Tegul proletarai 
veikia visi kaip vienas." 

I'o manifestui pasirašo prez. 
F.bert, prem. l'auer. gyn. min. 
\oske, dari), min. llerr Sclilike, 
m. sto min. Dr. Schmidt, mini- 
steris be portfelio Dr. Kd. Da- 
vid ir užsienio reikalu min. Dr. 
derinau Mueller; soc.-dem. val- 
džios nariai ir vok. soc.-dem. par 
tijos pildomasis kom. Otto \\ eis. 

Nuotikiai Dramatingi ir Greiti. 

N'uotikiai mivedusieji ']»rio 1111-( 
vertimo išberto valdžios buvo 

dramatingi ir greiti. 
Vakar vakare suižinota, kad 

prez. Eberto ir gynimo ministe- 
rio valdžia sužinojo apie didelį 
suokalbi nuvertimui respubliko- 
nu valdžios. Ji išleido prisaką 
suareštuoti kaltininkus. Svarbiau 
>iu kaltininku yra žynius atgalei- 
us \Volffgaug Kapp, kuris atsižy_ 
mėjo visos. \ aterlando partijos 
agitacijose ir didžiausi- respubli- 
k< i> vamzios pnesas ,ųen. von j 
Luettuit/. kairis vedė pirmą pa- 
sivadinusių atsargininkų bun. 

Kada suižinota, jog revoliucinės 

pajiegos iš didžiosios stovyklos 
Doebritze atmaršuoja, valdžia 

pasiuntė oficierius priklausan- 
čius valdžios kariuomenei kaipo 
prezidento pasiuntiniu* paliepti 
jiems grįžti atgal. 

Maištininkai, priklausantieji 
laukiausiai jūreivių brigadoms 
ir t įla dali^ I'a'baltijos kareiviu, 
kavrie niekuomet nesitenkino ir 
buvo be disciplinos, susitikę su 

valdžios atstovais, pasiūlė tūla? 
aštrias išlygas. 

Kabineto susirinkimas nusitę- 
sė iki vėlos nakties. Negalint su- 

rasti .pagelbos 5 valandą ryto 
>rez. E'bert su savo šeimyna ir 
lidžiuma seno kabineto narių 
išvažiavo Dresdenan. 

MAIŠTUOLIAI PAĖMĖ 

MUENCHENĄ. I 

Paryžius, kovo 13 d. Tarp nau- 

jos valdžios vadovų Berline yra 
paskelbta, kad revoliuciniai ka- 
reiviai kontroliuoja Muencheną. 

Dr. Schitfer buvusis teisingu- 
mo ministtris, .M. Krzberger, bu- 
vusis finansų ministeris, Herr 
Ilaemisch, Prūsijos pamaldų mi- 
nisteris ir I'r. Kari llcin, buvu- 
sis Prūsijos teisingumo ministe- 
ris tapo suareštuoti. 

Telegrama iš Saarbruecken 
laikraščiui Temps "ako, kad lau- 

kiam? naminės karės del šitos 

kontrrevoliucijos. 
Badenas už Seną Valdžią. 

Karlsruhe, Baden. kovo d.— 
Badeno valdžia išleido atsišauki- 
mą. kur ji sako. kad ji nepripa- 
žįsta Berlino reakcinės valdžios 
ir neturi su ja ryšių. 
Maištuoliai Užėmė Hamburgą. 

Hamburg, kovo 14 d. — Nau- 
a valdžia visiškai kontroliuoja 

Hamburgą ir jo apielinkes. 

TALKININKAI GAL PA- 
KARTOS PAREIKALA- 
LAVTMĄ KAIZERIO. 

Londonas, kovo /4 c4. — Na- 
tional Xe\vs šiandien sako, kad 
dėlei revoliucijos Yokietojoje 
talkininkai siųs Olandijai naują 
aštrią notą. reikalaudami, kad bu 

vųsis kaizeris tuojaus butų iš- 
šluotas. 

NAMINĖ KARĖ VO- 
KIETIJOJE. 

Londonas, kovo i.; d. — Riau- 
šės be maža ko panašios i nami- 
nę kai c; iškilo šiandien kaikunuo- 
sc didžiuose v<-kiečiu centruose, 
minėtinai Krankforte ant Maino 
ir Duesseldorfe. 1 

Didelės darbininku minios at- 

virai pasipriešino kareiviams pri- 
sidėjusiems prie revoliuciniu ka- 
rininku valdžios vakar nu vertu- 

sios FJberto valdžią. 
Apie pirmus nuostolius gyvas- 

timis pranešama iš didelio Pa- 
reinio miesto Dufcsseldorfo, kur. 
kaip ir Frankforte kova ėjo visą 
dieną. Abiejuose miestuose dar- 
bininkai apskelbė visuotiną strei- 
ką. paklausydami F.berto val- 
džios atsišaukimo. 

Pietų Vokietija Pasipiktinusi. 

Didesnė pietų Vokietijos dalis 
savarankiais Kappo valdžios bu- 

dais'^padarymui Prūsijos vėl cen- 

tru kovos u'ž kai/.eri/mo atsteigi- 
mą, sako organizuojasi mirtinon 
kovon su junkeriu revoliucija. 

Ceimvra tokia aštri kaip ir kai- 
zerybės jsisteigimo dienose Ber- 
imv. iX(ij'jSC WIIW'~1U llll 1 ĮM1I1UJC 

kontrolėje susisiekimus su lau- 
kutiniu pasauliu, bet šiandien iki 
šiol viešpatauja giliausia tyla. 

Eberto valdžios nuvertimas I 
buvo toks greitas ir umus, kad 
per ištisas dvidešimts keturias 
valandas Vokietijos liaudis kaip 
apkvaitus nežinojo kokios pusės 
laikytis. Bet šiandien rytmetyj 
ilgai vali domi žmonių .jausmai 
pradėjo išsiveržti su didesne jie- 
ga ir ingvti konkrečią formą. 

įimtai tukstahčių darbininku 
visoj šalyj nusprendė paklausyti 
Eberto atsišaukimo, šaukiančio 
protesto streiką prieš militariz- 
mo grįžimą, antra v< tus didelė 
kareiviu didžiuma, iigai širdę po 
Eberto valdžia, užreiškė savo iš- 

tikimybę naujai valdžiai. 

Kaip Dalykai Virs bus Matoma 
Šiandien. 

Kaip dalykai virs. bus mato- 

ma rytoj, kada bus pašaukti ka- 
reivir.i užlaikymui prisako prieš 
st reiklus. 

'Kur yra (iustov Xoske. neži- 
nia. Vieni sako, kad jis -pasida- 
vęs Kappo valdžiai, o kiti tvirti- 
na, kad jis Saksonijoj organizuo- 
ja naują kariumenę su garsaus 
saksonų kariuomenės vado. gen. 
Maerkero pagelba. 

Hamburge ir Kielyje visi vo- 

kiečiu laivyno ir prekybos laivai 
vakar vakare pasidavė Kappo 
valdžiai. Bet dokų darbininkai 
a'biejuose uostuose uv.reiškč savo 

ištikimybę nuverstai valdžiai. 
Jūreiviai pašaukta užlaikyti 

tvarką ir sako įvyko daiugvbė su- 

sirėmimų. (ialiaus demonstruo- 

janti darbininkai tapo išblaškyti. 
Visuotinas streikas apskelbta 

Vokietijos svarbiausiame laivy- 
no noste Kielyje. 

Foch Artinasi prie Mayence. 

Tuo tarpu maršalas Foch arti- 
nasi prie Mayence, franeuzų oku- 

puojamosios juostos centro. At- 

vykęs jis tuojaus matysis su An- 

glijos, Belgijos įr Amerikos oku- 

pacijos vadais. Talkininkų augš- 
riausioji taryba jau paliepusi pa- 
didinti franeuzų, anglų ir ameri- 

kiečių okupavimo kareivijų skai- 
tlių. 

Šiandien iki po pietų tik ne- 

aiškios ir trumpos telegrantinės 
žinios atėjo iš Berlino. .Nors sos- 

tinėje sakoma esanti tvarka, bet 

nepatvirtintos žinios praneša, 
kad daugumas darbininku pa- 
klausi* F.berto atsišaukimo. I »et 

ir čia tikrasis ištyrimas bu* rytoj. 

Saksonai su Maištininkais. 

Pusantros dienos švenčiu tar- 

pas, kurio reikėjo apkvaitintai, 
hežosnu-i tautai suprasti Kappo 
smūgio reikšmę, buvo puikiai su- 

naudotas utilitarizmo organu.io- 

tojų. 
Nežiūrint pranešimu apie pie- 

tų Vokietijos pasipiktinimą ir 

pasipriešinimą, naujoji valdžia 
matomai Įsitaisė tvirtas kuopas 
svarbiuose pietų miestuose, mi- 
nėtinai Bavarijos .-ostinėj Muen- 
chene. kuris bedamas tradiciniu 
prusybės priešininku centru sa- 

vaimi yra pavojinga vieta Berli- 
no junkeriams. 

Dresden, saksonu sostinė taip- 
gi prisidėjęs prie revoliucijos. 

RUSAI PIKTINASI LEN- 
KU IŠLYGOMIS. c 

Maskva, kovo 10 d., per l'crli- 
ną, kovo u d. — Rusų padėtyj 
yra du tikri dalykai. Vienas, so- 

vietinė valdžia ir visa Rusija no- 

ri susitaikyti, kad gavus progą 
atstegti sali; kitas, kad lenku 
reikalavimai, visur sukeldami pa- 
sipiktinimą, gali nuvesti prie 
naujos karės. 

Kada sužinota apie pusiau ofi- 
ciali lenku atsakymą Į sovietinės 
valdžios pasiulinimą taikos, tai 
visur buvo klausiama: "Ar Len- 
kija tik juokus daro, ar ištikro 
ji to reikalauja?" 

Lenkai reikalauja 1772 m. sie- 
nos. protektorato ant visu buvu- 

sios rusu imperijos saliu ir ap-! 
linkinio permainymo valdžios 

Rusijoje. 
Rusijos inteligentai norėtu tna-l 

tyti, kad seni vaidai tarp brolin- 

gu taiii'tų syki pasibaigtu ir at- 

sinaujintu sutikimas tarp ju. I'>ct 
jei lenkai privers rusus kovoti, 
tai jie turės stoti prieš juo?. 

NAUJAS KANCLERIS — 

PANGERMANAS, GI- 
MĘS AMERIKOJ. 

Berlinas, kovo 13 d. — Xau 

jasis kancleris \Yolffgang. yra 
sunumi Friedricho Kapp, 1S48 m. 

revoliucijos veterano. gerai ži- 
nomo Suv. Valstijose, kuriose jis 
vėliaus apsigyveno. \Yolffgang 
Kaipp gimė S. \*. ir išgyveno iki 
12 metu. Ilerr Kapp yra vienu 

pernai metu veikliausių panger- 
manų, kuris su adm. Tirpitzu 
įsteigė \*aterlanclo partiją. 

PROJEKTAS DRAU- 
DŽIANTIS STREIKUS 

FRANCIJOJ. 

Paryžius, kovo 13 d. — Pagal 
valdžios projektą darbo ginčams 
taikyti trečijų teismas yra pada- 
romas .priverstinu visuose vie- 

šuose patarnavimuose, būtent, ant 

gelžkelių, gatvekariu, ir visose 
kitose keliu agentūrose, gazo ir 

elektros dirbyklose. kuralo, švie- 
sos, vandens ir pajiegos dirbyk- 
lose. ligoninėse ir miestuose su 

^daugiaiu kaip 25.000 gyventoju 
sveikatos ir švarumo skyriuose. 

Lietuviai prašo taikos pas Rusus. 
Suėmė Rusą lakunus ties Kaunu. 
LIETUVIAI PRAŠO I 

TAIKOS. 

Kopenhaga, kovo 12 d. ( Pa- 
vėluota). — llerlinske Tidende 
sako sužinojusi, kad lietuvių de- 
legatai atvykę Maskvon neva 

tartis reikale apsimainyino be- 
laisviais. liet ištikruju tai apkal- 
bėjimui taikos išlygų. 

SUĖMĖ RUSU LAKUNUS 
TIES KAUNU. 

Kopenhaga, kovo 12 d. — Te- 
legrama iš Kauno praneša, kad 
vakar ties Kaunu rusų eroplanas 
šuviu iš kanuolės buvo priverstas 
įnusileijrti. Juomi lėkė trys vyrai 
ir viena moteris. Jie turėjo dau- 
gybę laiškų vokiečių valdžiai. 

RADO KALTAIS I. W. W. 

Montesano, \Vas!i.. kovo 13 d. 
— Septyni iš dešimties Pas. 
Pram. Darb. kaltinamųjų užmu- 
šime \Yarreno O'Grimmo, vieno 
keturių kareivių nušautų mušiu 
pertraukos sukaktuvių a-pvaikš- 
čiojimo dienoj Centralijoje, 
\Yash. šį vakarą tapo atrasti kal- 
tai< antro laipsnio užmušystėje. 
Trys atrasti nekaltais. 

Nusprendimas nebuvo skaitytas 
teisme atvirai; jį perdavė vienas 
valstijos advokatų. 

KARĖS STOVIS 
TESCHENE. 

Vienna, kovo 13 d. — Talki- 
ninkų atstovai plebiscito apskri- 
tyj Teschene ketverge apskelbč 
karės stovį delei lenkų susirėmi- 
mų su čekais. Seredos vakare 
lenkų kareivių užėmę Karvina 
ir iki pusiaunakčio kėlę suirutę 
miestuose. 

Pas pasažierius buvo dokumetai 
su Lenino parašu ingaliojantieji 
juos daryti svarbias prekybines 
sutartis su Vokietija.- 

MAIŠTAS BERLINE IŠ- 
GĄSDINO TALKI- 

NINKUS. 

Paryžius, kovo 13 d. — Susi- 
Icnijtisios valstybės «u<irin?%il- 

sios Paryžiun siųsti misiją Rusi- 

jon ir surasti bifdus Kuropai nu- 

raminti. išsigando išgirdę apie 
karininku sukilimą Berline. Iš- 
girdus apie sukilimą užmiršta vi- 
si kiti klausimai. 

Visame Paryžiuje kilo šauks-, 
mas, kad iš visu talkininku vie- 
na l'rancija pramatė šitą pavojų 
ir prasergėjo pasaulį. Maršalas 
Foch yra valandos didvyriu. Val- 
džia 'pasišaukė ji pasitarti su iuo. 
Visuose Francijos kraštuose rei- 

kalauja. kad talkininkai tuojaus 
imtųsi aštriai su Vokietija. 

Yra manoma, kad sukilimas 
Perline tierbiškia. kad visa \ o- 

kietija paseks naujus vadus. Spė- 
jama, kad Bavarija ir Pareinis 

vargiai pasiduos Prūsijos kari- 

ninkų diktatmrai. 

Dau;.* susirūpinimo padarė čia 
karingasis telegramų tunas, ku- 
rios atėjo iš Yaršavos ir Pragos 
Tescheno, **»dėtięs klausumr. Ce- 
koslovaku šalies seimo pirminin- 
kas 1 Vagoje. Franz Tomašek va- 
kar pasakęs seimui, kad Lenkija 
natomai nori išrišti Tescheno 
klausimą -n karės pagalba. 

PINIGŲ KURSAS. 

l'.'sienio pinigai apštitnis 
po $25,000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
eliams Loan & Trust kom- 

)auija kovo 13 d. 

Anglijos svaras .... $3.<>8 
Franci ios 100 tranku 13.47 
Italijos 100 lirų .... 18.20 
Belgijos 100 trankų .. 13.10 
(>landijos 100 florinų 36.50 
Danijos 100 kronų .. 17.10 
NorTgijos too kronų 17.65 
Švedijos 100 kronų .. 20.20 

Vokietijos 100 markių 1.35 
Austrijos 100 kronų .. o.tro 

Suomijos 100 markių 5.30 
Lietuvos 100 auksinų 1.35 
Lenkijos 100 markių .. 0.75 
Kanados Siooo—S. V. $875. 

JUNKERIAI BANDIS 

GRĄŽINTI KAIZERIO 
SUNŲ ANT SOSTO. 

Kopenhaga, kovo 14 f'. ■— Nepa- 
tvirtinti čia pranešimai sako. kad J 
netrukus busiąs išleistas paskel-1 
bimas. apšaukiantis vokiečiu nai.v- 

jos monarchijos imperatoriumi 
antrąjį buvusio kaizerio sumų 
princą Kitilj Kriedrichą. 

RUMUNAI REIKALAUJA 
AUKSO. 

Bucharestas, kovo i,} d. — 

Rumunų delegatai nuvyko Var- 
Šavon tartis siu bolševikų atsto- 

vais kas del padėties Besarabijo- 
je ir taipgi susitaikyti reikale 

sugrąžinimo dalies nacionalio ru- 

munu turto, kuris buvo Mask- 

voje nuo to laiko kaip vokiečiai 
isi'briove ton šalin. 

SICILIJOJ STREIKININ- 
KAI VEDA KOVĄ. 

Rymas, kovo 13 d. — Canta- 
11 i joj, Sicilijoj streikininkai ir 

karališkieji sargai susirėmime 
apsišaudė. Vienas streikninkas 
yra užmuštas ir vienuolika įmo- 

nių sužeistų. Tarp sužeistų yra 
aštuoni karališkieji sargai. 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

16 d.. 1360 m. Krv/iuočiai per- 
galėjo žemaičius ties Kau- 
nu. 

18 d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

10 d., 1367 m. lietuviai sugriovė 
Kryžiuočių pili>: Kaustaiten 
ir Splitten. 

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

2r d., looft m. Vilniaus dvasiško- 
joj seminarijoj pradėta mo- 

kinti lietuvių kalbos. 
22 d., 1565 m. -Lietuviai atėmė 

iš rusų pili Krasnaja. 

ORAS 
CHICAGOJE lA API ELINK6JE 

šiandien gražus, apie pavaka- 
rę apsiniaukęs. 

Saulėtekis, 6:03 vai. ryto: 
Saulėleidis, 5:55 vai. vak., 
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2001S L1UOSANORIAMS LIETUVOS 
atstatymo darbininkams. 

Milžiniškomis pastangomis visos Lietu- 
vių Tautos tapo atstatyta Lietuvos Valsty- 
be, kuri šiandien, kaipo Nepriklausoma 
Respublika, pilnai savistoviai jau ant/us 
metus gyvuoja ir tvarkeli. Ačiu jaunutės 
Lietuvių kariuomenės narsumui ir pasišven 
teimui, liko išblaškyti mirtini pavojai iš vo- 
kiečių, rusų ir lenkų pusės, šių dienų ne- 

dorybė — piniginis Lietuvos Valstybės kri- 
ais jau tapo pusėtinai apmalšintas, kai 
ikaitlingos Amerikos lietuvių kolonijos atė- 
ję fealkon, pirkdamos J ietuvos Laisvės Pa- 
sk#lo§ Bonus. 

Lietuvos Valstybės kūrimo pradžia ne- 

išpasakytai 3unki. — Lietuva buvo, tary- 
tum, krūva griuvėsių su išdegintais sodžiais, 
išgriautais miestais, kame vieni kaminai 
šmėgsojo, kaip ant kapinių kryžiai. Ir po 
visą tą išvargintą ir išnaudotą kraštą be- 
gėdiškai avaistėsi ginkluotos, nieko nevar- 
žomos naujos rusų-bolševikų, rusų-kolčaki- 
ninkų, vokiečių ir lenkų. 

Tečiaus lietuviai, aukaudami savo gy- 
vastį ir turtą, prie tų sunkiausių ekonomi- 
nių ir politinių sąlygų, — sugebėjo sutverti 
kariuomenę, apginti ir išvalai savo kraš- 
tą, įsteigti valstybinį aparatą ir sutvarkyti 
krašto ukį, tuom parodydami visam pa- 
sauliui, kad Lietuvių Tauta yra jau pil- 
nai pribrendusi savistoviam valstybiniam 
■yvenimui ir verta laisvės ir neprigulmy- fts. Užtat Lietuvos Respubliką pripažino 
jau beveik visos Europos valstijos, netru- 
kus pripažins ir Amerikos Suv. Vai. ga- 
lingoji demokratija, kuri stojo karan clel 
nuvertimo autokratijos sostų ir mažųjų 
tautų paliuosavimo. 

Lietuvai lemta tapti tikrai demokra- 
tinga žemdirbių Respublika, nes Lietuvos 
darbo žmonės-ukininkai ir darbininkai iš- 
talėjo Lietuvą prikelti iš kapo, kuriame ji buvo gyva palaidota; nėra mažiausios šian 
dien abejonės, kad jie išgalės Ją atstovėti 
ir atvesti į laisvės ir ekonominės gerovės 
šviesią ateitį. Šalin abejonės! Štai jau po i 
▼isą Lietuvą renkairi visuotinu balsavimu j atstovai Lietuvos laisvės prižiūrėti. Pasi- 
tikėkim jiems ir eikim jiems talkon. Ei- 
kime šiandien visi j didelį darbą Lietuvos | atstatymo! Paliuosuokime Lietuvos sody- 
bas, kurios dar tebėra po svetimžemių jun- 
gų ir prikelkime savo Gimtinę iš ekonomi- 
nio skurdo! Tegul Lietuvos širdis, irusų 

Lietuvos Prezidentas ir Vyriausias Kar. Vadas. 
LIETUVOS VALSTYBĖS 

PREZIDENTAS IR VYRIAU- 
SIAS KARIUOMENĖS VA- 
DAS UKMERGĖJE SAUSIO 

MĖN 8 D. 

Sausio mėu. 8 d. Lietuvos 
Valstybes Prezidentas ir Vyriau- 
siasis Karo Vadas aplankė Uk- 
merge. 

Iš Kauno važioujant i Ukmer- 
gę sustoju; pakelėje, Vyr. Vadas 
kalbina sutikęs karci\ ius, einan- 
čius tam tikruose punktuose sar- 

gybą. Labai malonaus įspūdžio 
jie darė, sumaniai atsakinėdami 
j klausimus. 

Nors plento kelias buvo gerai 
nuvarinėtu.-*, b-t nakčia pakilęs 
vėjas vietomis tiek privertė snie- 

jog sunku buvo važiuoti. 
Kartą įsiraususi pusnį automo- 

bilį "padėjo traukt Į Ukmergės 

uLirgr važiavusieji vyrai. Kol 
šo 1 -riai taisė automobilių, l'rc- 
/.i ...ūš, pavaišinus vyrus pape- 
.-osais, su jais įsikalbėjo. Prava- 
važiuojančiu vyru kaskart rinko- 
si daugiau ir kalvino Vyriausybės 
Vii'šinii:l;ą įvairiais klausimais. 
O klausimu kiekvienas turėjo be- 
galę — pradedant nuo mišku ir 
kelių, baigiant traukiančiais nuo 

demarkacines linijos lenkais. Žiū- 
rint i juos drąsia; galima saky- 

įti. kad tai jau nebe vergai, nebe 
prislėgtieji, tik laisvi ir lygtis 
Lietuvos piliečiai, savo šalies šei 
mininkai. ir jau nebe nedrąsus 
svajotojai, tik gryni realistai ir 

j'.urėjai: tą paskiau Prezidentas, 
kalbėdamas j Ukmergės apskri-. 
čir) Įstaigų atstovus, pabriežė. j' Privažiavus Ukmergę, Augs- j 
tuosius svečius patiko laikinai ] 

senas ViJnius, plaka, kaip senovėje, tegul 
neša kulturos spindulius j visus kampelius, 
ii- šviesa ir tiesa mųs žingsnius telydi! 

Jus, broliai 'amerikiečiai, savo žinio- 
mis, patyrimu ir sutaupytu skatiku galite 
ir privalote iš Lietuvos — Ameriką pada- 
ryti, tik dar skaistesnę, demokratingesnę, 

i laimingesnę. 
Ei, lietuviai darbininkai-liuosanoriai! 

Eikite i paliuosuotą Lietuvą Tėvynes dir- 
vonų piešti. Eikite ne plieno kardą neši- 
ni, bet ugnį Tėvynės meilės ir pasišventi- 
mo f Eikite mokslu, praktika ir drąsa vcę? 
siginklavę! — Jei butų pavojus ir butų rei- 
kalas ginklo griebtis, — padarykite tinka- 
mą išvadą. Savo laisvei ginei Lietuva turi 
šiandien ginklų užtektinai. Apie tai jums 
neprisieina rūpintis. 

Lietuvoje užtiestas platus, naujas dar- 
bas visose srityse. Kur nepažvelgsi—visur 
dirvonai. Tokį palikimą turime po rusų, 
vokiečių ir lenkų viešpatavimo. Darbas 
laukia, darbas pradėtas. Tik jaučiama 
visur stoka darbininkų. I 

šiuo momentu Lietuvai reikalingiausi 
yra įvairus techinkai-specialistai: ^elžke- 
iių, automobilių, aeroplanų, ūkio masinu 
mechanikai; elektro-technikai, gidro-tech- 
nikai; tiltų, laivų, namų statytojai; tele- 
grafo, telefono instruktoriai; chemistai, gy- 
dytojai, buhalteriai etc.; praktikos žinovai 
įvairių išdirbysčių — metalistai, odininkai, 
popieros, stiklo, cemento, mineralų trąšų 
dirbėjai ir t.t. Lygiai pageidaujami inteli- 
gentinių profesijų žmonės, pažįstantis kal- 
bas, baigę augštesnes mokyklas. Sugrįž- 
dami į Lietuvą aplankyti savo gymines, 
apžiūrėti sunaikintas savo ukes, buvusieji 
garbingos Ame ikos kariuomenės lietuviai- 
kariškiai galėtų įvesti naujos sistemos, nau- 

jos dvasios ir amerikoniškos drąsos į Lie- 
tuvos jauną kariuomenę bei Lietuvos mili- 
ciją. Lietuva nėra ir niekados nebus mi- 
litarė šalis, bet krašto gynimo ir vidurinės 
tvarkos reikalas nedali Lietuvai nerūpėti, 
ypač kad tebejaučiamos visur buvusių oku- 
pantų liekanos. 

Tokių darbininkų Lietuvos Respublika 
laukia su ištiestomis rankomis. Techni- 
k am s-sp e c i a 1 i s t am s Lietuvos Valstybė sten- 
giasi net kelionę palengvinti, nors dalį iš- 
laidų imdama ant savęs, — kiekviename 
atsitikime susitarus. Bet Lietuvos Respub- lika neturi daug pinigų, ypač dabar. Todėl 
Ji ragina važiuoti ir savo kaštais, užtai pa- 
sižadėdama atsilyginti įvairiais budais pa- 
čiame krašte — suteiks uždarbio, duos že- 
mės, kas jos neturėjo etc. Nenuskriaus mo- 
tina savo vaikų, kurie eina jai pagelbonj sunkiose naujos kūrybos dienose. I 

Išskleiskite sparnus! Ir tolima kelionė į niekais' pasirodys. Juk kelionės galas— 
Kaunas — Vilnius. Pats kelias — skais- 
ti okeano srovė. Už Palangos jurų laukia 
Jus Motina-Lietuva ir Jos dukterįs—sesy- 
tės-melinakės. 

Lietuvos lietuviai, vyrai ir moteris, ne 
tam liejo kraują ir prakaitą, kad1 atėjūnai 
svetimžemiai Lietuvoje biznius perėtų, bet 
tam, kad pačiam Lietuvos šeimininkui — 

pilksermėgiui ukininkui bei darbininkui—! 
butų lengvesnė duonelė ir linksmesnė Lie-1 
tuvcs padangė. 

Eikite gi talkon, liuosanoriai-darbinin- 
Į kova su skurdu ir okupantų liekano- 

mis Lietuvos dirvonus mes paversim! 
jį kultv.ros žydinčias dirvas!. 

Povilas Žadeikis, 
L. A. majoras, i 

einąs Ukmergės komendanto pa- 
reigas karininkas Dal.sys ir gar- 
bės sargyba. 

Prezidentas priėmė raportą ir! 
pasisveikino s u garbes sargyba. 
Pasikvietė į automobili komen- 
dantą augštieji svečiai nuvažia- 
vo Į komendantūrą. Miestas ir 
\isi namai — buvo išpuošti tau- 
tinėmis vėliavomis, šaligatviais 
stovėjo daug žmonių ir sveikino 
iuigštuosius svečius. Automobilį 
lydėjo s~nagųs raiteliai, priešais 
važiavo komendantūros \ iršila. Ko- 
mendantas parodė Komendantu- 
if >s tvarką: vai-tinę, kareivių 
;ukk. Augštieji svečiai atsidėję 
šklausė pranešimų iš vos sngrj- 
iusių nuo demarkacinės linijos Į 
'.valgų. Lenkai nakčia pasitrau-1 
<ė iŠ Alnntų ir M alėtų iki Sir- i 
/i n tų: žvalgai nupasakojo, kaip ; 

itsitraukrlami lenkai ]»lėšę žmo- < 

ies. atėmę iŠ jų grudits, rublis ir i 

gyvulius. 1 mūsų pusę atbėgęs,ji 
:as tik galėję- su savo gyvu-'l 

| Pastabos-1 
| išvados. | 

Vadinamieji lietuvių gimi 
Eiaičiai — latviai, sulig gau- 
namų iš Lietuvos žinių kas- 

jdien darosi didesniais lie- 
tuvių priešais. Pas juos "at- 
rsirado" nepaprastas užgro- 
bimo "apetitas.!' Jie, galop, 
susitarė veikti išvhn su im- 
perialistais lenkais. Juk ar 

gali kas persistatyti, kad 
latviai turėtų drąsos už- 
reikšti savo "pretensijas" 
ant Klaipėdos? — Pasirodo, 
kad jie — per lenkus ir fran 
cuzus — svajoja užsimoti ir 
ant sito Lietuvos uosto. 

štai ką praneša "Santa- 
ra" N 4: 

"Latviai, sudarę karinę są 
i jungą su lenkais, darosi 
'mums, lietuviams, vis šiur- 
kštesni. Nesenai buvusiose 
Mintaujoje derybose del nu 

įtatymo sienų Latviai pa- 
reikalavo, kad veik visu tik 
rai lietuvišku buvusios Kau- 
no gub. pasieniu, per 10 
varstų, butų padaryta balsa- 
vimas — prie ko gyvento- 
jai nori prigulėti: prie Lie- 
tuvos ar Latvių. Toliau' 

I latviai pareiškė, kad net 
į Klaipėda esąs jų miestas. 
I Apie atidavimą grynai lie- 
į tuviškos Palangos, kurią 
įmes išliuosavome nuo vokie 
čių ir bermontininkų jie nė 
klausyti nenorėjo. Taipo 

| pat ir apie lietuviška Padau 
guvi, kurį musų kariuome- 
nė savo krauju atvadavo 
nuo bolševikų. 

Paskutinėmis dienomis 
gauta žinių, kad lativiai, ma 

tyt, Lenkų pakurstomi, ima 
persekioti jau lietuvius. Pa- 
vyzdin, yra žinia, kad lat- 
'vių kareiviai atėjo į ūkinin- 
ką Kerą netoli Palangos ir 
norėjo išgėdinti jo dukterį. 
Tai nesidavus, jie ją nušo- 
vė" 

Lygir keisia, kad apie 
Amerikos lietuvių darbus 
prisieina mums sužinoti iš 
Maž. Lietuvos vientaučių. 
Štai ką mes skaitome "Pr. 
L. Balse:" "Lietuvos—Ame- 
rikos Pramonės Bendrovė ] 
pirko už 25,000 dolarių Lie 
tuvos Laisvės Paskolos Ženk 
lų. Tai but vokiškais pini- i 

gais už daugiau, nekaip 10,- 
050.000 marki į Ikišiol dar i 

niekas už tokią didelę sumą 
Lietuvos Paskolos ženklų 1 

vien sykiu nepirko". 
^ 

Taigi ypatinga naujiena, j 
kad "Lietuvos-Amerikos Pr. j, B-ve" pirko Lietuvos Pasko-| los "ženklų" už 25,000 dol. )■ 

l'uis ir turtu; kiti, kurie negalė- 
jo perbėgti, slapstosi su savo 

gyvuliais ir turtu po miškus ir 
grovius. i'rieš atsitraukdami, 
lenkai visu frontiu. pradėję leisti 
raudonas raketas ir paleidę prieš 
mušu užtvaras šautuvu ugnį. Liet 
išaušus nė vieno lenko legiouin- 
ko nepalikę senosiose vietose, ir : 

mušu žvalgai radę tik verkiančius | 
apgrobtus žmones. 

; 

Tuo tarpu, kolei Prezidentas 
kalbėjo .->u žvalgais ir kitais ka- 

^ rciviais, Vyriausias Vadas apėjo 
kareivius, žiurėjo kareivių pata-j1 
u ir tarėsi su komendantui. 

Iš komendantūros t..ugštieji sve 1 
ri.'ii nuėjo j Magistratą, aplankė <, 

;<.i-nią, Aipskrit;es Viršininko ras- n 

inę. Apygardos \*aldyl>n. Visur.;\ 
uigštieji svečiai, susipažinę su i 
larbadirbiais, klausinėjo ir žiu a 

ėjo darbo. Apskrities viršiniu- 1, 
:o pavaduotojas, karininkas Pui- k 
:aunikas, davė paaiškinimų apie n 

iš Lietuvos 1 
c « ^K* •« <V«\. <\j'w <v'-'- <*j'k>OkjL 

L. VALSTIEČIŲ SĄJUNGOS 
KUOPŲ ATSTOVŲ SUVA- 

ŽIAVIMAS. 

Vasario 15 ir 16 d. šaukiamas 
L. Valstiečių Sąjungos kuopų al 

stovų suvažiavimas šitokia dieno 
tvarkė: 

1. Suvažiavimo atidarymas ir 

kuopų atstovų įgaliojimų patik- 
rinimas. 

2. Suvažiavimo prezidijumo rin 
kimai. 

3. Centro Komiteto darbų apy- 
skaita. 

4. Kuopų atstovų pranešimai iš 

vietų. 
5. Steigiamojo Seimo rinkimų 

platformos nustatymas šiais klan- 
iniais: 

a) žemės reforma, 
b) darbininkų reikalai, 
c) valstybės ir savivaldybių 

8. kiek išsirašo kuopa laikraš- 
čių ir kurių. 

9. kiek kuopa yra surengusi 
viešu susirinkimų (paskaitų, kon- 
certų, vakarų ir kt.) 

10. kokie kuopos santikiai su 

kitomis vietos organizacijomis 
partijų kuopoms, kooperacijos ar 

kt. draugijomis ir 1.1. 
11. ka kuopa rengiasi dirbti atei- 

nančiais metais. 

Visas kuopas, kurios atsiųs sa 

vo atstovus, prašome išanksto 

p. (šti laišku, keli atstovai at- 

vyk.- kad butų galima parūpinti 
nakvynė. 

Posėdžiai prasidės vasario 15 
d.- 10 vai. ryto. Apie posėdžių 
vietą sužinoti "Liet. Ūkininko" 
Redakcijoj, Laisvės Alėja Nr. 
34 telefono nr. 223. 

L. Valstiečių Sąjungos Centro 
Komitetas. 

("Liet. U.") mokesčiai, 
d) šalies gynimas, 
e) vidaus tvarka, 
f) užsienyj politik'a, 
6. St. Seimo rinkimų propa- 

ganda. 
7. Santikiai su kitomis partijo- 

mis ir organizacijomis. 
S. St. Seimo atstovu kandida- 

tų nustatymas. 
<). Vietos (valsčių ir apskričių) 

si v i valdybių politika. 
10. Koperacijos ir kooperatyvai 

(kredito, draudimo ir 1.1.). 
11. Mokslas ir mokyklos. 
12. Žmonių sveikatos reikalai. 
13. Naturalės prievolės (stui- 

kos, rekvizicijos). 
14. Organo laikraščio ir spaus- 

tuvės reikalai. 
15. Centro Komiteto ir Revi- 

zijos komisijos rinkimai. 
16 Kuopų atstovų ir suvažia- 

vimo narių sumanymai. 
Atstovus Į suvažiavimą siun- 

čia kuopos. Kiekviena kuopa, 
jei joje narių ne daugiau 50, siun- 
čia 1 atstovą. Jei kuopoj dau- 
giau 5<~> !V""ių„ tai nuo kiekvieno 
100 siunčiama dar po vieną atsto- 

lą. 
Atvykstamieji su važia viman 

.aiopų atstovai turi turėti kuo- 
k>s narių susirinkimo protokolo 
štrauką su kuopos vale vbos pir- 
.tiniko ir sekretoriaus (ar- 
ba jų pavaduotojų) parašais, 
uir butų pažymėta, kurios dienos 
susirinkimo nutarimu minėtas 
imogus yra Įgaliotas dalyvauti 
atvažiavime. 

Atv ažiuojantieji sttvaživiman 
cuopų atstovai turi žinoti: 

1. kada kuopa yra susikitrus, i 

2. kiek kuopoje pilnai užsi- 1 

nok ė j usių narių. 
3. kiek narių kandidatų arba j 

įeužsimokėjusių (suspenduotų). 
4. kiek kuopos kasoje yra pi- j 

ligų, j 
5. kiek kuopa įmokėjo Į centro j 

:asą, 
kiek padaryta kuopos susi- 1 

inkimų, -;t 
/. ar turi kuopa knygynėlį ir's 

iek knygų. j 

M. SLEŽEVIČIAUS 

PASKAITA. 

Sausio 18 d. Socialistų Liaudi- 
ninku Demokratu Partijos Kau- 
no kuopa surengusi miesto te- 
atre paskaitą, tema: Steigiama- 
sis Seimas ir jojo uždaviniai. 
Prelegentas išdėstė tuos svar- 

biuosius darbus, kurios turės 
atlikti susirinkęs' Steigiamasis 
Seimas, būtent: Lietuvos vals- 
tybės valdymo formos nutsaty- 
mas, santikiai su kaimynėmis 
valstybėmis, žemės klausimas ir 
kt. Prelegentas pabriežė, jog 
jau dabar reikia rimtai rengtis 
prie rinkimų ir gerai pagalvoti, 
kurie kandidatai geriausiai tik- 
tų. Kalbėdamas apie nepartin- 
gų žmonių rinkimą i Steigiamą- 
jį Seimą, prelegentas pabriežė, 
jog tokiais atsitikimais reikia bu 
ti labai atsargiais, nes nepartin- 
gas žmogus r būti kartais ge- 
riausiais ir įsu ntingiausiais, ta- 

čiau rinkikams vra svarbu iš an- 

ksto žinoti, kurios ideologijos 
laikysis išrinktasis atstovas. P>e 
to. prelegentas pasakė, jog Stei- 
giamojo Seimo rinkimuose tu- 
ri dalyvauti visi pilnamečiai ir 
pilnateisiai Lietuvos gyventojai, 
neskiriant nė kariškių. 

LIETUVOS KAIMO (SO- 

DŽIAUS) IŠEIVIAMS. 

Lietuvos Valstybės kūrimas pri- 
klauso nuo jo kaimo. Kaimo gero- 
vė ir jo pažanga — tai pamatas, 
uit kurio iškils t'as tvirtasis ru- 

nas. 

Dėlto svarbu, kad musų kaimas 
jreičiau atbustų iš savo miego, kad 
o paslėptosios jiegos atgytų nau- 
ani k.urybos darbui, kuris reikalin- 
gas šimtų ir tūkstančių darbuoto- 
ų. 

Pakelti iš griuvėsių musų krašto 
iki kulturingų šalių pavyzdžiu, su- 

varkyli jo vidaus jiegą — vietos 
avivaldybę ir visuomenės darbą — 

tai artimieji kaimo kulturos dar- 

kovą su spekuliacija, parodė sair 

dėl j atimtų iš spekuliantų 'pro- 
dūktų, atimtų ginklų. Teiravos 
įpic apskričio šaulių burinis, Pa- 
reikalavo prasikaltėlių istatisfi- 
kos, klausinėjo apie paskutinius 
ipskrities atsitikimus. 

Ilgiau, kaip kitur, augštieji svc 
iiai užtruko Apskričio \'aldyboj, 
air '"'vo vietų savivaldybių su- 
sirinkimas. Savivaldybių atsto- 
ai nupasakojo Prezidentui da- 
>artinius ir ateites sodžiaus rei- 
;alus, kalbėjo apie kelių taisy- ■ 

ną ir miškų sutvarkymą. Iš pa- 
ikalbėjimų paaiškėjo, kad ne vi- 1 

o.s Lietuvos vietos vienodai 1111- 1 

:entėjo nuo okupantų. Ukmer- 
ės sritis užvis labiau netekusi 1 

rklių, nes visus arklius vokiečiai 1 
cžę j Kauną ir ten pardavinėję, 

dabar Ukmergės sritis labai i 
rklių stokuojanti. Kitos vietos 1 

įbai nukentėjusios nuo bolševi- \ 

ų. arčiau demarkacinės linijos— 
uo lenkų. Kalbėdamas su savi-; t 

v aklybės atstovu iš Taujėnų, 
Prezidentas klausinėjo ji apie sa- 

vo gimtojo valsčiaus padėtį ir at- 

sisveikindamas visiems karštai 
spaudė rankas, iždinėj augštieji 
svečiai žiurėjo knygų, teiravosi 
pajamų ir išlaidu. Vyriausias 
Vadas žiurėjo iždinės sargybos. 
Toliau augštieji svečiai susėdo j» 
Automobilių ir nuvažiavo apžiū- 
rėt intendantūros sandėlių, taip 
jat ir į Suėmimo Komitetą. 

fš suėmimo komiteto pirma 
įplaukė ligouiilę, kur giuli sužeis- 
ti ir sergančių kareivių. Ptezi- 
lentas aplankė apskrities ligoni- 
įę ir išvažiuodamas paliko jai 
ooo auksinų. Iš ten nuvažia- 
o Į miesto žydų ligoninę. Ir čia 
igoniams paliko iooo auksinų. 

Važiuojant ir einant iš įstaigos 
Įstaigą augštus svečius sveiki- j 10 miesto piliečiai ir gausiai su- 

ažiavę į turgų sodiečiai. 
Susipažinę su visomis įstaigo- 

ms (mokyklose dar nebuvo p-a- 

bo uždaviniai. 

Jų yra pasistatę kaimo pažangos 
darbuotojai. Jiems vykdyti gimė 
provincijoje (Šiauliuose,) "Siety- 
nas", dvisavaitinis koperacijos, sa- 

vivaldybės, ūkio, kulturos ir profe- 
sinio gyvenimo žurnalas (laikraš- 
tis). Susipietusios aplink ji mušu 

provincijos žymiosios jiegos, tvir- 
tai yra pasiryžusios atgaivinti mūsų 
apgriuvusį ir purviną kaimą taip, 
kad jame butų šviesu, gražu, švarti, 
sotu ir kultūringa. ° 

Tam tikslui pasiekti reikalinga, 
Į kad plačiosios minios greičiau per- 
siimtų tomis kulturos idėjomis ir 

mintimis ir prisidėtų savo jiegomis 
bendram kūrybos darbui. Taigi 
svarbu, kad fas kaitno kūrybos lai- 
kraštis plačiau pasklystų po musų 
užrukusias ir tamsias grįči'as. 

Musų kaimo išeiviai svetur, su- 

pratę didelę kulturos reikšmę, tu- 

rėtų ateiti pagalbon, užsakydami 
"Sietynas" savo giminėms ir pažįs- 
tamiems. Vienu savo dolariu jus 
netik padarytumėte saviškams sma- 

gumo, bet dar nejučiomis praskleis- 
tumėt kulturos spindulėms duris Į 
savo tėviškės kaimelį. 

Ypačiai reikalingi butų tokio su- 

šelpimo laikraščiu žemaičiai, kurie 
kulturos žvilgsniu nesulyginamai to 

liau atsilikę už augštaičius. 
Siunčiant "Sietynui" pinigus rei- 

kalinga sykiu nurodyti ir adresas, 
kam siusti "Sietynas"'. 

Už i dolarį "Sietyną" gauti galė- 
tu metams i ėmėjas; pusei metu du 
,ėmėjai; ketvirčiui — keturi ėmėjai. 
I Be to '"Sietynas" apsiima už i 

įdolarį suteikti Lietuvos išeiviams j" 
vairių žinių apie jų gimines ir p'a- 
Įžįstamus iš Šiaulių apskrities. 11c- 

įsuradus gi jų — paskelbti pajieško- 
jimą ?avo laikraštyj; pajieškojimų 
skelbimai priimami ir iš Kitų ap- 
skričių. 

Adresas: Šiauliai Dvaro g vė \\>. 
24 "Sietynui". 

Kiti laikraščiai prašomi atsispauz 
dinti šį atsišaukimą. 

"Sietyno" redaktorius 
P. Buguiliškis. 

L. G. D. 

šiuomi pranešu nariams ir rėmė- 
jams L. G. D., kad nūdien jau pra- 
dėtas l ajus— ("Drirt*) $100.000 
L. G. D. 

Tam tikslui yra atspausdinta An- 
gių kalgoje atsišaukimo laiškos ir 
indrosmentai nuo labai įžymių as- 

menų. 
Viskas, ką nuo narių ir rėmėjų 

L. G. D. reikalai!jasi šiame vajui, 
tai paiimti Į rankas angliškąjį laiš- 
ką su indorsimentu nunešti ir 
paduoti svetimtaučiui, ir paprašyti^ 
ji. kad būtinai perskaitytų. 

Todėl Šiuomi meldžiame visu> lic 
tuvius ir lietuvės talkon.— 

L'aiskus ir instrukcijas galima 
ifauti pas vietos skyrių Sekretorius, 
*rba stačiai atsikreipiant pas Cetr 
:ro Sekretorių. 

Dr. A. L. Graicunas. 
3310 So. TIalsted St. 

1" 

sidčjvs mokslas), aukštieji b\c- 

čiai nuvažiavo j pil. Radzi\ ila- 
čiaius namus, kur maloniai pa- 
kvietė juos šeimininkas ir kur su- 

sirinko visų apskrities įstaigų 
atstovai. 

Kieme ir gatvėje prisirinko 
daug' žmonių ir atėjo varginges- 
niųjų miesto moterėliu būrys. 
Prezidentas su Vyriausiuoju Vadu 
išėjo i jas ir išklausė jų prašy- 
mu. Vienos skundėsi savo \ar 

gais, kitos, kad duona brangi, 
dar kitos, kareivių motinos ir 
žmonos — kad likusios be mai- 
tintojų. Iiuvo ir tokių, kurios 
skundėsi negadinančios laiku val- 
džios duodamos pašalpos. Vy- 
kiausias Karo Vadas paliepė sa- 
o adjutantui visą tai s u rašyt i' 

iadėjo visa ištirti ir teisingus re i 
:alavitnus patenkinti. Valstybės 
'rezidentas čia pat davė neturtė- 
iam pašalpos. 

(Bus daugiau.). 



HS 6YVENIII0 UETUVIUAHErTi(QJE- I 
A-MSTERDAM, N. V. 

Retai tenka matyti žinučių is 

mūsų kolonijos veikimo, rodos, 
kad čionai niekas nesklarbuotų. Gi 
Amsterdamo lietuviai kaip tik yra 
gražiai pasidarbavę Lietuvos labui. 

Proporcionališkai imant, tai, jei ki- 
tos lietuvių kolonijos butų taip pa- 
sidarbavusios, tai ne vieną milijo- 
ną butu sudėję ant Lietuvos auku- 
ro šiame jos kritiškame momente. 

Nematau reikalo minėti skaitlines 

prie Lietuvos šelpimo, nes apie tris 
sakaites atgal šis dalykas buvo pa- 
minėtas. 

VVkinimui to darbo daugiausiai 
prisidėjo jaunimas ir kiti Tėvynę 
mylintjs žmonės, (ii tų pasekmių 
šaltinis yra ta?, kad čionai žymiai 
prasiplatinę geri Lietuvos Laisvę 
remiantjs laikraščiai: ^Lietuva", 
"Darb", žymus skaičius "Sanda- 
ros". "Vien Liet.". "Dirva" ir 

'"Draugas", (ii bolševikiškų, mažai 
žmonės skaito, todcl ir sudemora- 

lizuotų beveik rū-ra. 

Jš politiškos pusės, Amsterdamic- 
čiai labiau remia vidurinę srovę ir 

jai simpatizuoja. 
Lietuvos Pilietis. 

KENOSHA, WIS. 

V .os lietuviai susiorganizavo 
sutverdami Kooperaciją, kurioje 
kiekvienas narys turi balsą, teisę 
pirkti nuo vieno šėro iki šimto; 
gi vienas Šeras parduodamas po 
$10. Kiekvienam pavieniui galima 
įsigyti tų seru ne daugiau tūkstan- 
čio ($1,000) dolarių vertės. 

Suorganizuotos kooperacijos var- 

das: Lietuvių Kooperatyve Draugi- 
ja. 

Charteris yra gaut'as iš Wiscon- 
sino valstijos, sulig kurio draugi- 
jai leidžiama programa jos veiki- 
mo. 

Darbas ir tikslas minėto susivie- 

nijimo bus pirklybos da.bas laidant 
viešus ar privatiškus susirinkimus, 
debatuojant arba viešai kalbant. 

Lavinimosi gimnastikos arba ki- 

tokių nynkštymosi, išdirbinio ir 

praktikos muzikos srity j, mokslo, 
literatūros, dailės arba tam panašių 
tikslų, ir vyki/Tune teatrų, kinta- 

mųjų paveikslų kaipo pirklybos už- 

manymų. 
Valdymo ir operavimo krautu- 

vių, perkant ir parduodant drapa- 
nų, geležų ir kitokių prekių ir pir- 
kimo rcal estate naudojimui virš- 
minėtiems dalykams. 

Mass-mitingas yra praniatomas 
tuoj aus ir dabartinis komitetas ren- 

giasi prie pagarsinimo kaip galint 
greičiau. Tame susirinkime mano- 

ma išrinkti reguliarė \'aldyba, kuri 
bus po užstatu (boudsu). 

Apielinkių miestai taip'put yra 
kviečiami ir bus noriai priimti. 

Svarbausia, fa i vieta, salė bus ap-' 
kalbama, tuomet lietuviai žinos kur j 
lankytis. 

Antra, dabartinė salė yra užimta; 
lietuviai turi tik dvi sales pasirin- 
kimui: Liberty ir Schlitz taip, kad 
lietuviai tuoj paliks be salės. Todėl 
vietos lietuviai, supratę reikalą, pa- j 
tjs, bc skirtumo part'įų, tikėjimo, 
ar kitas js skelbia s'avo tikslą: Pa*' 
Įsistatyti salę flel sivęs, del Lietu- 
viu. Kam miela veikti šioje šalyje, 
tam bus geriau darbą varyti*Lietu- 
voje, kj<;mct jis pasieks aną pusę. 

Su pagarba, 
Sain lilijošiits. 

RACINE, \VIS. 

Litluvos Misijos atsilankymas ir 

pasekmė s. 

Vos tiktai Lietuvos Misija atvy- 
ko iš Lietuvos, ji pradėjo lankytis 
po kolonijas apgyventas lietuviais. 

Mes. Racinieči'ai. tėmydami lai- 
kraščius džiaugėmės su kitais iš ge- 

rų pasekmių ir vis žsid uodavonie 
vieras antram klausimus: O kaip 
mes priimsime Lietuvos Misija: 
Stoties posėdžiuose daugiausiai lai- 
ko praleisdavome darymui pienu, 
kad priėmus Misiją tinkamai. 

Atvykus Misijai j Chicago, 111., 
pasiuntėme pasiuntinį į Chicagą 
kad dažiuojus kada Misija mano 

atvyKti prie mušu. Pasiuntinys tuo- 

met negavo galutino atsakymo, ga- 
vo patarimą tėmyti spaudoje, ką ir 
pildėme. Vas. 28 1'. pagarsina, kad 
vasario 29 d. bus R'acinc 8 vai. va- 

kare. 
Subruzdome bėgioti visą dieną ir 

naktį šen ir ten. kad kaip nors išgar- 
simus ir davus žinoti vietos lietu- 
viams. 

Pasidėkojant darbš^ai Stoties 
valdybai, pasisekė tinkrmai išgarsiu 
ti ir sutraukti visus lietuvius į su- 

sirinkimą. 
Nedėlios diena, gražus vakaras, 

7:00 vai. Į pažymėtą vietą t'niou 
didžioj svetainėj prisipild" pilna 
lietuviais, ne tik vietiniais bet ir 
iš apielinkių kolonijų, llardford ir 
Mihvaukee, YVis. Žingeidu buvo 
kiekvienam išgirsti Misijos prakal- 
bą. 

9:00 va1, su pasiuntiniais iš Ke- 
nosha, Wi. atvyko Misijos narys 

Majoras Povilas Čadeikis. Jį pasi- 
i tiko keletas Stoties narių ir nusi- 

Jvedė į svetainę, kur laukė 500 lietu- 
Ivių. Lietuvos atstovui iiižengus į 
•svetaine f.. M. Benas pasveikinimui f 1 

! 
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PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LEMTU, RBMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maieva maievojimul stubų iš vidaus, po $1.50 už galiom 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. IIALSTED STftCET CHICAGO, 1LL. 

LIBERTY BONDS 
Me« perkame Pergales Bond9ua pilna parašytąja £\ (g* ĮJ| 
vartė. Ir Laisvė* JBonds*w pilna pinigine verte. ^ ^ 

iSS. a'^n aZTl1 J- g. sackheim & co 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomia 9—9 tarp Pauiua ir Wood 

tmn:nn}»i»ti{i»{mftnttmuummmmmumw:a»mr,ttgmntnffimtresui 

j PI R K PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

I 1 ET T Ei 1# A "a*sva Nepriklausoma 
L I L I U V s\ Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus- 

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

237 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

grojo maria, o publika, išreiškimui 
Liet. Atstovui garbės, sustojo. Sto~ 
ties pirmininkas atidarė susirinkimą 
perstatydamas (ierb. IJ. Žadeikį kai 
bėti; pirm prakalbos giedota Lietu- 
vos himnas vadovaujant Benui, pri- 
tarė ir visa -publika. IVadžioj pra- 
kalbos Majorui I'. Žadeikiui lietu- 
vaitė suteikia gyvu gėlių bukietą. 
Lietuvos Atstovas, visu laukiamas 
aiškiu balsu prabilo i susirinkusią 
publika, publikoj užviešpatavo ly 
la.... Kad Lietuva senai norėjo 
pasiųsti Atstovus pas Amerikos lie- 
tuvius pareikšti savo reikalus, pra- 
šant paramos, bet visokios kliūtys 
tą užvilko. Toliaus išdėstė Lietu- 
vos padė'mą nuo pat karės pra- 
džios, Apsiskelbima Neprigulmin- 
ga ir iki šių laikų. 

Jo prakalbos klausydamas, rodo- 

si, ir tuos reginius matai apie ku- 
riuos kalbama. Aplodismentų nesu- 

skaitomai, suuš svetainė ir vėl ap- 

tyla. Kaip tik kalbėtojas pajudina 
svarbesnius Lietuvos nuotikius ir 
vel aplodismentai kartojasi. Atsto- 
vas priminė apie vokiečių žiurumus 
ir lietuvių kariavimą su jais ir kaip 
bolševikai buvo išprašyti iš Lietu 
vos. 

Viduryj kalbos buvo pradėtas 
pardavinėjimai? Bonu, o žmonės įsi- 
klauso Atstovo kal'ix s atsaku reikia 

klausyti prakalbos, paskui nusipirk- 
siu. 

Bet kuomet kalbėtojas priminė, 
kad mes nors ir per visą naktį kal- 

bėtume, maža nauda Lietuvai butu. 
Niekas iš didžiųjų valstijų nep'agel- 
bėjo ingyti Lietuvai Neprigulniy 
bės, vien tik palis lietiniai. Kad 

palaikyti Nepriklausomybę, reikia 

patiems lietuviam., remti Lietuvą 
perkant Bonus. 

Majoras 1'. Žadeikis k'aip pasa- 
kė — brolau ir sesuo sek ženkleli 
prie rubo L. L. Paskolos bus len- 

kui kulka i kakta, tai tikra darbuo- 
te — pardavėjams atsidarė; kas 

turėjo pirmiau pirkęs, po antrą šim- 

j tinę klojo, kad tik su kuika lenkui 
į kaktą pataikius. 

Gerb. P. Žadeikis ilgoka kalba 
j baigė nurodymas, kaip Lietuvoje 
į y ra sveika gyventi, kaip lietuviai 

gina iškovotą Laisvę laikydamies' 
v ir»iiv*1 i'~. i,. in'i f m rr1 -i 111 n c \ lin- 

į tuviams sekti tą pavyzdi. Kvieti 

[grįžti j Tėvynę kuogreičiausiai ir 

prisidėti prie kūrimo Laisvos De- 
mokratiškos Lietuvos. 

Į Toki rimta kalba Majoro Povilo 
Žadeikio p"atiko \ isai publikai. Ra- 
cino lietuviai šitam tautos darbinin- 
kui Lietuvos karžygiui taria nuošir- 
džiai ačiū už atlankymą mus, Raci- 
no lietuvius; velijame ir ant tdiaus 
su pasišventimu dirbti labui Lietu- 
vos. Maj. 1'. Žadeikio žodžiai kad 
nepaliktų bc vertes, už tai mes turi- 
me kuodaugiausiai pirkti L. L. l'a- 
skolos l>onų ir remti visus kitus Lic 
tuvos reikalus. 

Antru kalbėtojum buvo I)r. K. 
Draugelis. Kalbėjo trumpai, nes vė- 

lus laikas neleido toliaus prakalbu 
tęsti. l)r. Draugelis pakartojo svar- 

besnius pirmutinio kalbėtojaus isi- 
reiškimus kviesdamas kuodaugiau* 
šiai pirkti Bonu. 

Pasekmės šio istoriško Racino lic 
tuviu masinio susirinkimo buvo ge- 
ics. Fionų parduota laike prakalbų 
už $f>,ooo; publikos buvo į 400 
šimtus ir visi mandagiai užsilaikė. 

Auku Lietuvos šauliams surinkta 

$40.00 Prakalbus užsibaigė ii'.-Pf 

I'. M. Svečius palydėjo Stoties ua-j 
riai ir jie laimingai išvažiavo link ! 

t liivagos. 
Alum* dabar pardavinėjimui Bo- 

nu, Ačiū Dievui, sekasi gerai: bėgy 
je trejų savaičių pardavėme lionij 
už $10,000 tai tikl'ai pradžia. Mes, 
Racinieeiai lietuviai, turime tižsi 

briežy pirkti Uoliu nemažiau $100, 
ooo — dešimta dalis jau nupirkta, 
gi likusius manome lengvai parduo- 
ti ir kurgi neparduosi, kati čionai 
visi lietuviai perka, atsisakančių nė- 

ra. Tiktai įsilėmikime ką Majoras 
i'. Žadeikis pasakė: Amerikos lie- 
tuviai turi išpirkti Hunų už 5 mili- 

jonus dol., t.ii Vilnius bus mus, ne- 

pirkite llonų \ ilnius jų. l ai reis 
kia Vilnius paklius endekams — len 

kams, kurie mūsų senelius kankint, 
sn baudžiavomis... Ne! Mes Mo- 
čiutei — Lietuvai trigubai daugiau 
duosime paskt'os. Vilui"? Uu^ 
Mus! 

tierbiami vietos lietuviai, kurie 
dar gal del kokių kliūčių neturėjo- 
te pragos nusipirkti J Joną, t'ai da 
bar tą gali padaryti. Tuomet, 11c- 

vadys mus nei lenk.i, rusu. nei kry- 
žuočiu, bet visi žinos, kad mes esa 1 

mc Lietuviais mylintis lai-vę žmo- 

nės, o už tai privalome pirkti Lie- 
tuvos Laisvės Paskolos l'-onus. 

M a r lynas K uspu ra it i s. 

Stoties Sekretorius, 
1204 r.luff, A ve. 

KE\YANEF, ILL. 

Draugystės Sv. Antano susirin- 
kime buvo pakeltas klausimas kas 
link auku Liet. R. K. Susirinktu- s 

šieji įtariai pritarė tam ir tano pa- 
daryta kolekta. Draugija iš savo 

KOKGJIEČIAI PARDAVINĖJA 
KIAUŠINIUS MASTAIS. 

Korėjiečiai apskritai yra imlu- 
mus žmones. Susitikę nepažįstamą 
žinomų, jei jie nori būti mandagų?, 
tai pirmiausiai paklausia jo, kaip j i 
senas. Paskui klausia jo, ar jis yra 
vedes. 

1 i Jei korėjiečiui ką skauda, tai gy- 
dytojas prie skaudamo- vietos de- 
da geležį, jei jis mano, jog liga nė- 
ra toki'a baisi, kad reikėtų gydyti i 
maltais rainio dantimis, nekuriems 
korėjiečiams patinka mutangės, ar 1 
ha raganos šokis, kuri yra >kaito-į 
ma mažiausia moterimi. Seulo mo į 
terys vietoje skrybėlių nešioja svari 
kus su rankovėmis. Šita nesione at-j 
s i radusi iš to, kad kadaise nepriete- 
liui užpuolus miestą, kuomet vyrai 
buvo išėjo medžioti, moterys pasi- 
griebė savo vyrų paliktus švarkus 

užsimetė juos ant galvų ir pečių ir 

išbėgo ant miestą apsupančios sie- 
nos. Neprietelius pamatęs žalia šva. j 
švarkius paveikslus, suputė Irirni- i 
tą ir pasitraukė. Nuo to laiko mote- J 
rys nešioja Švarkus vieto: ■ skrybe-1 
'ių ir didžiujasi savo keistais inutu i 
rais. 

Iv rčj iečiai pardavinėja kiauši-j 
nius mastais, 1'aklausus m'asto kiau 
šiniu, korėjietis paduoda pynę su j 
ją jspriaustąis kiaušiniais. 

SMIRNA UŽAUGINA FIGŲ 

23,000 TONU KAS M LITAS. 

! Trisdešimts meiu l,,iu atgal Ar 
leno vilnietę (Mažojoj Azijoj) ant 

10,000 akrų žemės per metus už- 

augdavo 0.000 tonų fię^n : dabar ant 

23.000 akru užauga apie 2.>.ooo to- 

nu. Vienok šitas padidėjimas užau- 
ginamosios apšties nesusilygina su 

pareikalaviniujr figų kainas toly- 
džio k į 1 a. Dideli vaisingi plotai yra 
normalėse sąlygose išskiriant tu >s, 

kurie susiduria su Otto* 
\\*ano gelžkelių sistema. 'Sodai 
daugiausiai Meandero klonyj, pri- 
klauso turkams. ( leriau ios r gos 
užauga Tnovassi ir Ortą v apskri- 
ėiuose. Vaisiai parduodama Siv.inv) 

je. kur figos yra supakuojama pa- 
gal reikalavimą tos šalie-, kurion 

jos yra išvežama. Amaras, netrę'i- 
mas ir susisiekimo stoka nukirto 

šių metu derlių beveik iki 10,000 
tonu. Išvežta i Suv. Valstijas apie 
4,000 tonų; i Angliją apie 5.500 

iždo aukoju $10. Lietuvių U kės u 

Kliubas iš <i\o iždo taip pat $10. 
l'avicniai asmenys aukavusieji 

yra šie: 
Turkonis I $j.oo 
\ ičius I* 1.05 

Po $1.00: 
Valančiunas i!. Simaitis P. Linz- 

bur^as S. Yeiveris M. Kvietynskas 
K. I'ilyponis Jul. Rudelis S. Sily- 
ponis A. Skirius \V. Bitinas T. Boč- 
kis A. Sakalautskas K. Klioris J. 
Petronis P. Melenas J. Gendvilas 
M. žaltys J y. Liubinas M. Peleekis 
Jg. Greičius A. Petraitis K. Savic- 
kis \ ik. Simaitis F. Liubinas J. 
\ alantiejns J. PilyponLv 1\. Pinaitis 
J. Rimkus I'.. Stanislovaitis A. Yyš- 
n-jtitskas M. MuŠeikis K. Bielskis 
Fr. V. Dambrautskas Ig. Zijus P. 

Pilyponis T. Pilyponis M. Urvikis 
T. Lekavičius A. Tamuška J. Le- 
bedi- A. Pilyponis M. S. Kairis A. 

Blaskevyčius A. Šiurkus A. Aino- 
kas A. Girdžius A. Yaladka Z. Ya- 
ladka S. Luobikis A. Babrautskas 
\. Balčiūnas M. Pakru'ynskis T. 
Sturonis J. Kybortas S. Pilyponis 
S. Paulautskis J. Norkevyčius Kaz. 

Po 50 c.: 

Skrabulis K. T. Galeekis K. Reu 
ba A. Kazlautskas \ 1. Dausas A. 

Žilys S. Kovalis D. Jončas J. Nau- 
sicdįis J. Povylavyeius A. Co. Stra* 
vvnskas A. 

1 )rauųe po mažiau aukavusiais 

1 avieniais pasidaro $1:09.00. 
Pinigai pasiųsta pa r Lietuvos Mi 

siją Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
Katine. 

\ isiems aukavusiems tariu šir- 
dinsj.t ačiū. 

1 J. Skrabitlis, Sekrct. 
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tonu ir j talkininku šalis apie 1,000 
tonu. 

TAUPYMAS 

Keletą dienu atgal, George 1 >. 

.MeuiUum, iždininkas MoCalium 
I io.-iery Kampanijos, Northanip- 
tont Mass., per dirbtuvės Kingą iš- 
metė $19/, auksiniais ir sidabriniais 
pinigais, p. McCalluni ne kvailas 
ir nedarė nu lavimą kokio ten nau* 

jo niilionieriaus atvažiavusio Į New 
Yorką iš Texas, kuris tokiu budu 
prie savęs šaukia buri Brdadvvay 
aktorių. 

Jis vientik nudavė savo darbinin- 
kus Jie, visai nereikalingai, mėti- 

nėjo ^197. kožną savaitę per dirb- 
tuvės langą, ir p. McCallum ėnlė 
pavyzdingiausią būdą, kuri jis ga- 
lėjo išgalvoti, atkreipti darbininku 
doiuę j tai. Po truksimi, pakeltu be- 

si varžymui sniege del tų išmestų pi- 
nigų p. McCallum aiškino sušauk- 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
aprašo i sus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kius mušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad a p* 
5^5nti mušu broliu turtą, gy- 
vybę nuo lenku plėšiku piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
benių plėšriųjų. ! 

( 

tiems darbininkams tikslą tua ne-1 
paprastos ceremonijos. Jis sake, 
jog j vieną savaitę buvo pamesta 
11,760 adatų, kiekviena po 1 v:, 

vertės, i as reiškia, jog kompanija 
pralaimėjo per savaitę $197 vertės. | 
Adatn pragaišinimą niekas negailėjo 
sugražinti. 

.Šilko išmėtymas po kojų. savaitę 
atgal, turėjo tiek vertės, kiek tas 
vienas auksinas (penkiasdešimties 
doleriu), kurį jis išmetė ant vėjo. 
lltivo įspūdingas pUmokinimas, ne- 

paisant to, jog dar keli darbininkai 
buvo perdaug užimti bejieškant 
daugiau pinigų sniege, ir nekalu- 
sė ką j). McCallum pasakojo. 

"Keturi iš kožno penkių \\rxu ir1 

moterių, kurie matė tą atsitikimą, 
mėtinio pinigų" s'ako p. McCallum, 
''tą patį d.iro savo gyvenime ir na- 

muose. Nepažįstant i'" nepaisant 
taupymo ir taupymo buduis, jie ko// 
ną dieną meta pinigus per langą. 
Žmonėms vertėtų mokįtis taupyti 
pinigus. Reikėtų pirkti Karės Tau- 

pymo Ženklelius (\\ar S'avings 
įStamps), Laisvės bonus (Liberty' 
Į Bonds) ir t. t." 

ms aproKavimas nepritaikytas J 
f:ktai McCallum Kompanijos darbi-į 
ninkams. Galime sakyti, jog keturi! 
iš visų penkių šios š\ilies piliečiu 

itaip-pat daro. 
Suma tokio nereikalingo eikvoji- 

Imo, jeigu hutų įdėta ištikimais ir 

naudingais valdžios saugumais reik 
štų skirtumą tarp turto ir biedny- 
stės. 

i i I 
__ 

KOMETA "NUKRITO". 
Gruodžio 17 d., atsikėliau an- 

ksčiau kai paprastai, skubiai ap- 
sirengiau ir jau pasiryžau eiti,— 
tik staiga girdžiu kas/, i n kas 
smarkiai pasibalodojo į mano 

kamibarfo duris. •— Meldžiu! — 

tariau aš skambiu balsu. 
Duris pradarė mano šeiminin- 

kė. kuri laikė rankoje rytini 
laikrašti, ir kiek baimingu bal- 
tu tarė: 

—Ir tamsta taip ramus? — 

Žiūrėk! — rodydama Į straips- 
nelį laikraštyje — 12 valandą 
dienos pabaiga svieto, 

r Iš pradžios nusišypsojau, bet 
apėmė ir mane kokios tai nera- 

mumas. — baimė. Xors netikiu, 
bet mir'i, rodos, dar nesinorėtų. 
Vienok gamtos stebuklo žinoti 
negalima; visko galima tikėtis. 
Peržvelgiau ant greitųjų minėtą 
straipsneli, atsidusau ir nutariau 
niekur neiti. Ar taip, ar taip, 
vis tiek pabaiga svieto. Pasiė- 
miau romaną ir bandžiau praša- 
linti baisiausias mintis 'apie pa- 
baigą svieto, bet kasžin-kas, taip 
nesiseka skaityti, pasidarė taip 
liūdna, nuobtiodu; pradėjau žio- 
vauti. K, manau sau, eisiu ant 

gatvės. — Gatvėje girdisi pil- 
nas gyvumas: žmonės vaikščioja, 
ivežimai, automobiliai, tramva- 

jai už.a-duzgia. Reikia u žsi m alu- 

ti žiemine kepure, nes oras šal- 
tukas ir gali dar šalčiau buti. 
Juk ir panašiai pranašauja, kad 
pabaiga svieto gali buti trejopa: 
gali saulės karštis sudeginti visq 
žemę, arba vanduo užlieti, arba 
gali sušalti į kelias sekundas vi- 
sas pasaulis, B-r-r r r. — Tik pa1 
mislyk ! \ iskae gyva gražu, džiau- 
giasi žmogus gyvenimu o čia 
tik staiga imi ir pavirsti j gaba- 
la ledo. B-r-r-rr— Net baisu. 
V 

Nulipau palengva laiptais že- 
myn, žiuriu žmonės vieni smar- 

kiai vaikščiaja šian ir ten, kit 
dairosi augštyn galvas pakėlę liį 
ko jieškodami. Gana toloka 
matyti sustojęs žmonių būrelis 
Vaikai bėgioja šiati ir ten, o ta 
'būreliai vis didinasi ir didinasi 

Na, eisiu ir aš pažiūrėti kas tei 
tokio nepaprasto. Pekeiyj suti 
kau bėganti atgal vaiką ir už 
klausiau: — Kas ten atsitiko 
vaike? — Yaikas nesustodamas 
— ka-s — Kas? Kometa? Ar si 

flga vodega? — Automobiliu 
per\ ažiavo. 

—Net m a n plaukai ant galvo 
atsistojo. Patraukiau kepur 
antv pakaušio ir leidausi bėgt 
Pribėgu prie ganu didelio buri 
susispietusių žmonių — vieria 
Į) r o kitą grudžiasi vis artyn, ka 
pamatyti kas ten tokio nopapra5 
to atsitiko. 

Vienas postoris vyrukas, s 

riesta nuo šalčio paraudusi nosi- 
mi, klausia^ — Ar gyvas? 

—Dar truputį kvėpuoja, — pa 
sigirdo balsas iš būrio. 

Staiga pribėgo jaunas liesa 
vyrukas šaukdamas. — 

Daktarą! Šaukit daktarą! 
Iš kur buvusi nebuvusi pr 

bėgo prie manęs moterėlė su d 
dele skara apsisiautusi, didelia 
akis išvertusi, klausia:— 

— Ką ten tekio užniušo? Si 
cau, — nežinau —kometa nukr 
to, pabaiga svieto bus. — \ aj< 
vaje. Dievulėli tu mano! Iš vis 
ousių žmonės tik spiečiasi, gn 
džiasi Į vidurį buriu,šaukdami : 

juokdami visokiais balsais. 
Bfesigruzdamas j vi luri, ka 

pamačius kometą, tik pajutai 
kad Į pašonę su buože smai 

kiai drožė, garsiai šaukdamas pc 
licistas: 

—Pasitraukit! skirstykitės 
paskui policistą eina priešakyj 
save bestumdamas vežimėlį s 

baltu švarku gatvešlavis, Įvcrt 
katę j vežimėlį ir rainiai sau tu 

sivežė. O žmonės: vieni spjaud) 
lami. kiti keikdami, treti garsi; 
juckdamiQ'si pradėjo skirst)'t i 
kiek\ 'enas savais keliais. Aš k 
motos nematęs nesmagiai jau: 
damas grįžau namo, tik dar kai 
tą perskaičiau straipsnelį api 
pabaigą svieto, nusijuokdmas r 

miai grįžau prie savo kasdien 
uio darbo. Simon Gėlė. 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS PATS TE- 
SKAITO musų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikrašti 
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"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenes Tėvynės mei 
lę ir jus pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 

valstybę, kurion galėtu sugrj.r 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi 
p<> pasauli išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

j "KARIŠKIU ŽODIS" 
Į 
j skol! ia nukautųjų (u/.mu>tų-l 
j jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
j kasiųjų ar be žinios prapao- 
! liusiųjų bei kovose atsižyme- 
i jųsiųjų ir apdovanotų kariš- 
i kių vaidus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri ;.iu -ti. kaip Lietu/os 
kariuomenė savo krauju mušti žmonėms laiminga kelia, kloja, teskaito ir teplatin 

I 
\! 

□ v g ■ ona n k 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą Į sąvaitę. Kaina metams 2 dolariu, kuriuos 
galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIU ZODžrO" REDAKCIJA 
KAUNAS 
LITHUANIA. 
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bridgep6rto L. L. P. 
STOTIS. 

T.. L. P. Bonus galima užsi- 
rašyti siose vietose: 

Liberty Land ("o., 3301 So 
Jlalsted St. 

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

Univcrsal State P»ank, 3252 
So. Ifalsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšin 
krautuvėj, 3423 So- llalsted St. 

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

Peržinskio vyrišku drapaną 
krautuvėj. 

"Lietuvos" Dienraščio Admi- 
ministracija, 3253 So. Morgan 

Kurie nėra dar pilnai užsimokė- 
ję L- L. Paskolos l>onų, r.ii malo- 
nėkite užsimokėti l'niversal State 
Bank. Ten >riimami likusieji užsi- 

mokėjimai. 

TOWN OF LAKE BENDRA 

LIETUVIŲ L P. STOTIS. 

i Svarstyta surasti budus pasek- 
miugesniam veikimui prie rithn- 
< limo kovoje už t C-vvno, p'arupinant 
savo tautiečiams visą kas yra su- 

kišta su karcivijos reikalais ir 

keliavimu I .ietuvon. 

Aišku, kad šiuos darbus at- 

likdami sulauks visuomenės pa- 
ramos. Net ir privalumas vra. 

kad mes kareiviu Organizaciją 
remtume išgalės. 

kareiviams paėmus savo ran- 

jkcKna žmonių reikalus daugiau 
i ar mažiau sumažės išnaudoji- 
Inias iš agentu pusės, kurie už 

j paprastas informacijas keliaujan- 
tiems 1 -ietuvon atima po $25. Tai 

darbas be sąžinės. 
Iš Švedijos ir Francijos gau- 

nami laiškai, kad nevizuotais 

jj»asportais Lietuvon neleidžiami. 
Tai atsitiko pasidėkojant neku- 
riem mttsti laikraščiams, kurie 
diskreditavo Lietuvos \ 'aidžią. 

M. K. Šilis. 

L. L. P. KONTESTAS, 
BRIDGEPORTE. 

Lenktynės pardavinėjime L. L. 
P. Uonu gan pasekmingos. P»ė- 

gyje keturių dienu, mušu "tūzai" 

gan gerai pažengė pirmyn. P-le 
Stela Jovaišaitė iš trečios vietos 

pašoko pirmon. Aišku, kad par- 
da\ inėtojai drąsiai žengia prie 
laimėjimo. į 

L. L. P. Bonus galima užsi- 
rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir Unijos ofiso par J. P. Par- 
kauskas ir T. Kuzinas, 4539 S. 
Marshfield A ve. 

I»d. J. Viskontas, 4612 S. 
.Wood St. 

A. J. Kareiva, 1.^05 W. 46 St. 

J. j. Elias, 4(00 S. \Y00d St. 

J. Balnis, 4536 S. Paulina St. 
J. Letukas, 4524 S. Wood St. 

J. P. ČiHauskas, 4400 S. Her- 
mi tage A ve 

P Pievarunas, 4620 S. Marsh- 
field Ave. 

Pilnai neužsimokėję už L. Bo- 
nus galite užbaigi mokėti augš- 
čiaus paminėtose vietose. 

BRIDGEPORT. 
L. L. K. A. Chicagos Kuopu 

Susirinkimas. 

Kovo 11 d. '■ Lietuvos Bendro- 
vės svetainėje atsibuvo Chicagos 
ir apielinkos kareiviu kuopu su- 

sirinkimas. 
Išduota raportas K .atsibuvu- 

sio vas. 14 d. kareivių baliaus 7 
•Regimento salėje, f kareiviu iž- 

dą gryno pelno įplaukė S721.27. 

Kontesto bėgis: 
Stela Jovaišaitė $4,3501 
St. \ alančius 3,600 
J. A. Martinkus 3.200 
J. \\ ičius 2,150 
T. Jonulis 2,(XX) 

: \z. Pupauskas 1,71x5 

{ J. Dagilis 1,650 
M. Zofpienė 1,650 
['», M. Butkus 1.60(7 
A. J. Kvederas 1.250 
Oona Kirienė 1.200 

F. Bastis t.000 

Kd. Šatkauskienė 1,000 

ATSIBUVUSIŲ RISTYNIŲ 
PASEKMĖS. 

I'uvo surengtos ristynės ko- 
vo 12 d., Šv. Jurgio parapijos sve- 

j tain-oj. Mistiku išviso buvo tris 

'poros. Pirmos dvi poros ritosi 
labai linksmai ir publika buvo 

užganėdinta. Sud/.ia arba retery 
pirmųjų dviejų porų buvo mums 

'-inomas ristikas Jaras. 
Paskutinės j>oros ritosi J. 

/ 

BOT 

Leibovitz 
aš Lusiu 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 TiO No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 

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

"LIl-TCVOS" RKDAKCTJOJ GAUN'AMOS KNYGOS: 

4. Teisingos Paslaptįs. Parašyta Dr. F. Matulaičio. Moteriš- 
ki dalykai ir sekretai, kuriuos kiekviena mergina ir moteris turi 

žinoti. Kaina — 25c. 

5. Independente for the Litli'uanian nation by T. Norus and J. 
Žilius. Issued by Lithuanian Nationol Council in U. S. of America. 
YVashington, D. C. Price 25c 

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

patiems per save mokinties. Popieros kietais viršeliais 45c 

7. Vėliavos Akyvaizdoje. Prancūziškai parašė Julės Verne, 
lietuviu kalbon vertė J. A. Chmieliauskas. Šioje knygelėje yra apsa- 
kyti senų laikų dideli stebuklai ir karės nuveiktos marininkų JjO 
vandeniu jūrių gilumoje. Šitie setbuklai yra tuomi labai žingeidus, 
kad tada įie buo pasakojimi tiktai kaipo pasaka, o šiądien jie pilnai 
išsipildė. Šiądieninėje karėej Vokiečiai ir Alientai, tartum ant šios 
apvsakos pasirėmė, tokiu? submarinus, su kuriais nuveik.® tokius 
stebuklus po vandeniu jūrių gilumoje, apie kokius anų dienų au 
torius, Julės Verne, rašė tiktai kaipo pasaką, kaipo sapną. Skaity 
tojas perskaitys šią knygelę dideliai nusistebės, kokiu budu anų die 
nu rašėjui galėjo ateiti mislin toki dalykai, kurie .po daugeli® mety 
išsipildys. Šita yra viena iš vėliausiai išėjusių knygelių lietuviškoje 
kalboje. Puslapių 21 r, kaina $i.oc 

Vancevičius su J. Geštautų. Sli- 
džia tarp jų buvo Amerikonas, 
kurio pravardes nepastebėjau, 
bet turiu pasakyti, kad teisingai 
a'liko savo darbą, šita paskutinė 
pora nepabaigė ristis, nes |. I'.an- 
cevičius matydamas, kad nebe- 
galės nesilaikyti, pradėjo' savo 

draugą žvėriukai mušti. Suūžia 

jam pastebėjo kelius kartus, kad 
jis grumtus, o nesimuštų, Į ką 
Vancevičius atsakė ''ves, ves" 

\ 

reiškia, daugiau taip nebedarys, 
bet nesustojo. J. (ieštautas at- 

laikė poziciją labai tinkamai. 
Kuomet J. Vancevičius pradėjo 
mušti jam į veidą, tada (Ieštautas 

žiurėjo ką jis pasakys J. Vance- 
vičiui. i ieštauto veidą sukruvi- 
nu-. publika pradėjo nerimauti, 
kilo trukšmas. Tada sttdžia pa- 
kėlė Yeštauto ranką ir pasakė,' 
kad (ieštautas išlošė ši vakarą, 
o Vancevičius pralošė dėlto, 
kad jis įbuvo suderėję grumtis, o 

nerazbojoti. Publika išsiskirstė 
trukšmą keldama rr sakė, kad 
mes Vancevičiaus ristynių dau- 
giau nebenorime matyti, nes žmo 

gui žmogų mušant mes g ilime pa- 
matyti ir ant gatvės, kuir už pa- 
matymą nereikia mokėti dolarj 
ir pusę. 

F. Giedbut. 

REMKIME ŽAULIUS. 

Jų vardas mums aiškiai 'paro- 
do j 11 siekius. Jų tikslas, matyti ' 

Laisvą Lietuvą, mekeno neiš- ' 

naudojamą, l'/tat nuo savo pra- 
1 

džios gyvavimo, jie aukojo savo 
1 

apgynimui nuo užpludusių prie 1 

šų jau ir taip didei nuskaustų 1 

savo brolių lietuvių, l'udami ti- 
krais lietuviais dvasioje, jie pa- 
rode tą pat ir darbu. l»et ar il- 1 

gai gali jie tesėti, jei jų tinkamai 1 

neaprupinsime? Tad neslopinki- ' 

me jų brangių siekių. Remkime 
kas kuomi galime, ar darbu, ar 

-iiika ar kuo nors kitų. Atsimin- 
kime jų padėjimą, juk tai tie pa- : 

tys Lietuvos nuskambti musų i 
broliai. Ar mes juos nesušelpsi- , 

me? Pabudinkime Tėvynę my- ; 
linčias širdis ir teikime kuodau- ] 
giausiai auku Lietuvos Sau- 

w 

liams. , 

i: 

BRIGHTON, PARK. 

Svarbus susirinkimas L. L. ; 

Bonų Komiteto atsi'bus panedė- 
Ivj, kovo 15 d.. 8 vai. vak., Liber- 1 

ty svot., 3925 So. Kedzie Ave. | 
\' i si bonų pardavėjai privalo < 

atsilankyti ir atsinešti knygutes, : 

nes bus peržiūrėjimas, kad butu , 

viskas tvarkoj. Bus išduoti /a- 

portai ir aptarta tolimesnis ko- 
miteto veikimas. < 

N'orintėji 11/.si ra syti ar užsimo- 

kėti už bonus galės tai padaryti 
šį vakarą. 

J. K. Gučeris, Rašt. 

A. A. JUOZAS ŠVARLIS. 

Šiandien, kovo 1; d. atsibuvo 
A. A. Juozo S vari i o laidotuvės 
Tautikose kapinėse. 

Velionis prigulėjo prie S. L. 
A. r. M. M., A. L. T. S, ir kitų tau 

tos labui dirbančių draugijų, kur 
nemažai pasidarbavo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moteris Marijona ir 3 vaikučiai. 

•Lai būva jam lengva ši sve- 

tima žemelė. 

Gvardija Didžio Lietuvos Kuni- 

gaikščio Vytauto. Pirma Divizija 
Raiteliu, Town of Lake, Chica- 

go, 111. 

Juozapas Letukas, Pirmsėdis, 
4224, So. \Ypod St. 

Jonas Viskontas, vice-pirminin 
kas. 4f>i2 So. Wood St. 

Juozapas Legnugaris, Prot. 
Rašt., 4634 1S0. \Y00d St. 

\ Vladislovas Szarko, Finansų 
rašt., 4512 So. Talmar. ave. 

Jonas Balnis, Kasierius, 4536 
So. Paulina St. 

Kasos globėjain) Vincentas 
Petkevičius, 2556 Vr. 60-tli St. 
2). Antanas Pocius, 4441 So. 
\Vashtenaw Ave. 3.) Aleksand- 
ra Mockus, 4523 So. Paulina St. 

Maršalka, Liudvikas B'anevi 
čius, 5542 So. Paulina St. 

KEIKIA 
MALLEABLE MOLDERIU. 

Mums reikia fandrėj benč moldevių. Machine ir skvizer 
molderių. Pastovus darbas. Liuoba dirbtuvė. .}okių darbi- 
ninkų nesusipratimu čia nėra. Musų patyrusio ji molderiai 
uždirba nuo $8 iki $14 i diena sulyg gabumo. (Darbas 
nuo šmotukų. 

TEKINTOJAI. 

MERGINU KORMEKERIU. 
arba merginų ruo 16-kos metų, kurios norėtų išmokti dirbti prie korų. Musų merginos kormerkos uždirba nuo $4 iki $6 į dieną (nuo šmotukų). Pradedančioms mokin- tis mokame po $2.50 į dieną. 

Jeigu jus mokate nors vieną iš augščiau 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 stengiami 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 apsigyventi. 
Rašykite arba ateikite ypatiškai i Emplayement Dept. OLIVER CHILLED PLOW WXS.,'SOUTH BEND, IND. 

Farmos-Ukes 
Auga kila maistas miestuose, 

iragyvenimas, tegul auga ir mus 
urtas gerbiamieji. Kuriems jau 
įusibodo dirbtuvių durnose ruk- 
i atvažiuokite pas mus i jietuviš- 
cą kolioniją iv nusipirkit ukę, o 

egul jusu pinigai auga ir jumis 
ryvenima uždirba, (iana jau Imti 
>o bosu. Jau mes Michigano lie- 
uviai ūkininkai esame susivie- 
lije i draugystę ir taip tikrai 
ietuviskai gyvenome. Jau lietu- 
/iaia ūkininkai yra pasižimėję 
;avo ūkininkavime. 

Mes savo tarpe turime ir gana 
u-tingų ūkininkų, turime viso- 
cių mašinerijų, itulžiiuj, melny- 
"ių. automobiliu ir mes nepriva- 
ome ] > r i c svetimtaučiu kreipsis, 
cad ko, kam, pritrūksta. Taigi 
jerl iamieji, kurie manote pirkt 
nikes, nepirkite tokioje vietoje, 
eur 'paskui busime pajuoktais ir 
le užganėdintais. Bet pirkite mu- 

;ų tarpe, kur mes reikale tau vi- 
sada Msime 'pagelboje. o labiau- 
iiai Draugystė Sv. Antano, Cus- 
er; prie kurios \i>i doresni ir 
įastovesni ūkininkai priklauso ir 
•ienas kitam pagelbsti, Pagelbė- 
;im ir tau. Pirk ukę per šitos 
lraugijos patarimą, o busi užga- 
rdintas ir po laikui nesakysi, 
<ad agentas tave apgavo ant 

>500 ar ant daugiau, kur tankiai 
itsitinka. 

'Mūsų draugyste turi nusky- 
*us porą narių, kurie tamstai 'pa- 
tarnaus dykai taigi šitą pavasari 
mes turime pora tuzinų, tik vien 
ęerų farmų, nes mes blogų ne- 

mani. gerų farmų apie Custerį 
ir Scottville. čia savo tarpe. At- 
važiuok ir nusipirk, o busi mus 

•msiedas. Norint daugiau infor- 
macijų reipties šiuo adresų: 
.. D r. Šv. Antano Administracija 

Kaz. Daunoras. 
P>ox 7. Custer. Micbigan. 

Pajieška,u brolių, Pranciškaus 
r Vinco ir Jurgio Yarn' :čių ir 
sesers Marijonos, po vyi. 'jc- 
kevičienės ir Agotos, po vyru ne- 

žinau. Apie 20 metų atgal visi 
gyveno Brooklyn, X. Y. Jie pa- 
lys ar kas žinote malonėkite pra- 
nešti. Noriu susižiroti ne del pa- 

žibos,'bet tik del pranešimo svar 

baus dalyko. Mano adresas: Mo- 
tiejus V/arnaitis, Suvalkų rėdy- 
bos, Sakių apskričio, Bublialij 
valsčiaus, Meištų kaimo. Europe- 
Litliuania. 

PADARYKITE 
ŠIUOS 

1920 
METUS 

LAIMINGAIS 
UŽSISAKYKITE 

LIETUVA 

Litliuanian—Americ.in Information 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Pa spor- tai, Legali;ki Dokumentai, Foreign Exchange, Real Eaatate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halsted St., Ch'iigo, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

ANT PARI)Avf\IG~ 
5218 Morgan St., dviejų flia- 

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

kyklos, — dabar randavojatnas už 
$40.00. G. CLEMENTS, 560? S. 
Peoria St.. Chicago, 111. 

! Reikalingas Kompanas arba 15 e n 

dras. kuris apmokėtų išlsaščius už 
užpatentavimą mano labai gero iš- 
radimo. Kompaną priimsiu ant la- 
bai gerų išlygų. Reikalaujant pla- 
tesnių žinių kreipkitės pas: 

M r. Stanley Damalis 
3163 \V. Coulter St., Ciiicago, 111. 

DABAR GAVĖNIOS LAIKAS. UŽSI- 
SAKYKIT TYHO MEDAUS $1 80 VIIv 
DRUKAS — r. SVARAI. PRISTATY- 
SIU i N NAMUS. ADRESUOKITE W. 
STRYGAS. 302:: \V. 40th ST. CHICA- 
GO. ILL. ANT 2-ru Ll'BU. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 100 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dien^ 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

INCOH1E TAXAI turi buti 
užmokėti iki 15 kovo. 
Pasivėlinusiems — bausmė. 
Męs išpildome blankas dy- 
kai. 

BALTIC 
CONSULTATIOJN 

BUREAU. 
35 S. Dearborn St 

Room 206 
Telefonas Majestic 8347. 

| Ptaone Ca:al 6222 l 
! DR. C. K. CHERRYS ! 

Lietu.is Dentistas 
JValandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak.} • 2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS.« 
j CHICAGO, ILL. 

Tetepkone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
jydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų linas 
8259 S. HALSTED ST., CHICAGO i 

Tel. Melrose Pa: k 2397. 
DR. A. I. EPŠTEIN. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
101 Broadway, kampas Main St. 

Molrose Park. 111. 
Kalba Lietuviškai ir RusiSkal. 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

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

P^^yrolumbia grama 
fonu ir nauju lie 
tuviškų rekordų. 

4537 S. ASHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

INFLUENZA" 
UŽDEGIMAS PLAUČIU. 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 

i g kuogeriausia ir kuopasek- 
mingiausia gydymui pagelba 

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

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

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos, slogij, galvos 
skausmo, tuoj reik įdėti biškį 
ANOLOS j nosj, patrinti kaktų, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se, šonuose, reikia tepti skau- 
dančių dulj kuno su ANOLA 
1-1C adėti vata, pakartojant kas 
12 valandų, 

s* ii 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central S^Si 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktui perkant 
arba parduodant Namų, Lotų ar- 
ba Karmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu paturimus i" skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių. ant 
lengvų sųlygų. o 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandcs. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-XD STREET. 
Cor. Leavitt. ® Tol. Canal 2552 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandoj: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedčldieniais pagal sutarimu 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toj tfatvži 

i Linimentas į M 
p arba tam tikras tepalas privalo vi- ■ 

suomet rasties namuose, idant at- 
S sitikimuose. kur reikalaujama te- jgi 

palas pavir5utiniain vartojimui, 
gj galėtumėt tuojaus apturėti grei»a ro 

ir pasekminga palengvinimą nuo g Bj ivalriu nesmagumu. Pasielgsite H 
išmintingai nusipirkdami I m. 

n <Pl • «i 

: oeveras; 
l Gothard Oil g 
P (Severo.' GothardiSko Aliejaus). H 
g kurs vartojamas, kaipo linimentas §■ arba paprastas tepalas nuo rheu> P 
g matizmo. neuralgijos, persitempi- g mo, tinimo, padidintu gyliu, rau- S 

menu ir sanariu sustingimo ir nuo g ^ visokiu diegliu ir skaudėjimu, 
į Kainos: 50 ct. ir 2 ct. taksu, aiba įs 

60 ct. ir 3 ct. taksu. Pariduoda vi- P 
g sur nptiekose. gj 

j Dr. M. Herzman 
'1 

IŠ RUSIJOS 
i Gerai lietuviar.is žinomas per 16 metų kaipo 
J patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
J Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, ino- 
! terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
j X-Ray ir kitokius elektros frietaisus. 
( Ofisas ir laboratorija: 

1 
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 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 lr 4 Iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. # 

"Tel. Yards 3654. AKUŠERKĄS, 

Vusi 
ho!>pitalėii«, Pa?ckmin* 
pai patarnauja prie^ Duoda rod?f 

ligose mote- 
rims ir merginoms. 

113 S. Halsted St. 
(ant antnj lubų) 
CiriCAGO. ILL 

0 Iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak.į 

A. P ET R AT I S S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
* Mortgage Bank 

'REAL ESTATE-INSURANCE 

European American Bu re ju 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorta* 

r! NOTARIJU8AS c 

9241 So. HiLte6'Street, Chicajo, Illinois 
T^tEPHONE Bouuevaud 611 

A. M. Macarus 
(Adomas M. Makaras) 

Buvusis Suv. Valst. Valdžios RaAtin. 
Pašportus greičiausiai išrūpina. 
Parduoda Laivakortes ant visu linijų. 

Pinigus siunčia. 

Notarijušas, baigęs Pramonės 

Teisių Kursus (Business La\v). 
Parduoda Bendrovės? šėras ir Bonus. 
Insurance Loans — Real Estate. 
Įgaliotinis Lietuvos Atstatymo 

Bendrovės. 
Valandos 9 iki 9 vakare Drover 4525 

3256 SO. WALLACE ST. 
kamp. 33. Tik 4 blokai nuo Hlasted 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

— ■■ 

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

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAG< 

Kampas 18-tos gatvfs. 
3-čio« luhos. virš Platt'o aj.tiekos. Tėrajr 

kite j mano paraka! 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v .1| 
Nrdilini: nuo 9 vai. ryto iki 12 tai. dift * 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Fltters yra prt 

pažintas Washingtone, D. C. už tiki; 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirūgt- 
ojo neturint apetito, galvos skausmr, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Salutea 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant. tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00. 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 lr 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitieris įs šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk monoy 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime. dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskK 
tikrą lr aiškų savo antrašą lr ra&rkit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

616 W. 31et 81.. Chlcago. III, 
- 7 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujieną Name » 

Vai: 9 Iki 13 ryto lr 2 iki 9 vakare] 1739 S. HALSTED ST CHICAGO* 

» 

| Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

jOf: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Į Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

j"v. w. Rutkauskas"! 
» ADVOKATAS 

i 
29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. » 

Telcphone Central 0390. ® 

Vakarais. 812 \V. 33-RD STREET, j Telephone Yards 4681 { 

j j Dr. S. Biežis | 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
j ( Ofisas: 2201 W. 22nd Street I 

Kanapas S. Leavitt St. 
j Telefonas Canal G222 1 

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

Telefonas McKinley 4988 

j Va'rmdos iki 10 ryto. 
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