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Prancūzai padvigubina 
sargybą Pareinyj. 

New Jersey gavo teisę ištirti 
blaivybes įstatymą. 

PRANCŪZAI PADVIGU- 
BINA SARGIBĄ. 

PAREINYJ. 

Paryžius, kovo 15 d. — Fran- 
ci ja rengiasi pasiųsti dar tris 

korpusus j VYiesIbadeną, Xdtv- 

stadtą ir Honną, tokiu lnidu pa- 
dvigubinant savo spėkas Parei- 

nyj. 
Maršalas Foch Šauks vyriausią 1 

karės tarybą kaip tik sugrįš iš j 
Maycnce'o, kur jis šiandien ta- 

riasi su talkininku vadais. 
Pranešimai atėjusieji i šitą 

miestą sako, kad viskas sureng- 
ta palaikymui tvarkos okupuoja- 
muose Vokietijos kraštuose ir 
kad talkininkų šalių komisija 
I'areinio provincijai po pasikal- 
bėjimui su talkininkų karės va- 

dai, -priėmė augštą vokiečių ko- 

inisininką. 

NEW JERSEY GAVO TEI- 
SĘ IŠTIRTI BLAIVYBĖS 

ĮSTATYMĄ. 

Washington, kovo 15 d. — 

Aukščiausias teismas šiandien 
leido Nevv Jersey'ci užvesti ori- 

ginali tardymą draustinės blaivy- 
bės pataisymo painatingumo. 

Kovo 8 d. Xe*v Jersey proku- 
roras McCran atsiliepdamas tvir- 
tino. kad pataisymas netinkamai 

parašytas, netinkamai patvirtin- 
tas atsižvelgiant j išlygas konsti- 

tucijose dvidešimts vienos val- 

stijos ir kad kongresas neturėjo 
galės teikti pataisymą, tvarkantį 
žmonių papročius ir dorumą. 

VENGRAI KARALININ- 

KA1 DŽIAUGIASI. 

Bucharestas, kovo 13 d. — 

Vengrų karalininkai džiaugiasi 
sukjlimu Vokietijoje ir sako, kad 

jis pateisinąs jų tvirtinimą, jog 
socialistų respublikos negali būti 
tose šalyse, kur žmonės per iš- 
tisus šimtmečius yra pripratę 
prie monarchijų. 

"žinios iŠ Vokietijos," sakė 
šiandien vienas vengrų karalinin- 

kų partijos narių, "parodo, kad 
talkininkai klysta tremdami in- 

giintus žmonių palinkimus. Mes 
lauksime judėjimo pasekmių. 
Anks.ians, ar vėliaus vokiečių 
žmonės, be abejonės, atsteigs di- 

nastiją." 

JAPONIJOS KAREIVIAI 
SIBIRE SUKILO. 

Londonas, kovo 15 d. — Kaip 
pranešama iš Maskvos bevieliniu 

telegrafu, keli japonų kareivių 
būriai Sibire sukilo. Japonai ofi- 
cieriai nuplėšė nno savo pečių 
juosteles ir užsidėjo j jų vietą 
raudonas. 

Revoliucinis judėjimas Korė- 

joje taipgi eina didyn, kaip pra- 
neša telegrama: japonų vairi žios 

daugeli suareštavo. 
Podraug sovietinė žinia prane- 

ša, kad japonų valdžia jieško bu- 

dų kovai su komunistiniu judė- 
jimu namie. 

RUMUNIJA NORI 

$20,000,000. 

Bei linas, kovo 14 d. — Tarv- 

|l)os tarp sovietinės Rusijos ir 

Rumunijos, kaip iŠ Ilucharesto 

•praneša, prasidės šios savaitės 

pradžioje. 
Rusų taikos delegatai, vado- 

vaujami Krasino ir Vinarskio, 
jau atvyko Į Dorną Vatrą, vietą 
paskirtą taryboms. 

(ipi.. Avaresciu vadovaus ru- 

munu delegacijai. Rumunų svar- 

biausiu reikalavimu yra tas, kad 
sovietinės kareivijos pasitrauktų 
nuo Rumunijos pasienio ir taip- 
gi kad butų padaryta prekybinė 
sutartis. 

Vienu svarbiausių dalykų ap- 
kalbėjime bus rumunų kasos li-( 

kimas, išnešančios 100,000,000 

frankų (normaliai s-frj.uoo.ooo) 
auksu ir milijonai vertybės po- 

j/!crialo. Vokiečiam.; besiartinanti 
prie Bucharesto kasa buvo nu-l 
gabenta į Maskvą ir nuo to lai- 
ko Rumunijos šalies išdo visai 
nėra. Ką sovietas sako tame da- 

lyke kol kas nežinia. 

KAREIVIAI KOVAI SU 

KAIZERINIAIS. 

Berlinas, kovo 15 d. — Staiga 
su'batos rytmetyj prašalinti i.š 
valdžios ebertinio judėjimo va- 

dai, renka čia savo jiegas kovai 
su nauja valdžia. 

Jiems ipagel'bsti darbininkų 
jiegos, kurios paskelbė visuotiną 
streiką visoj Vokietijoj kaipo 
protestą prieš permainymą šalies 

valdžios. 

Senoji valdžia, sakoma, ren- 

giasi atkakliai priešintis, Gynimo 
ministeris (lustov \oskc, kuris 

lig.šiol yra Dresdene, tveria ka- 
riuomenę. su kuria jis eis prieš 
suokalbininkus. 

Šiandien po pietų, kanclerio 

raštinėje, kur dr. Kapp priėmė 
Anglijos ir Amerikos laikraščių 
korr^pondetns, patėmytieji ten 

du nuverstos valdžios prūsiniai 
nariai, pagimdė klaidingą many- 
mą. kad yra daroma nusileidimai 
ir tveriama koalicinė valdžia su' 

nauja partija. 
Paskelbimas išleistas ši rytą 

naujos valdžios skamba: 

i "'Kad visiškai išnaikinus mo- 

narchinę idėją iš minčių Vokieti- 

jos žmonėms, buvusioji valdžia 
ir ypatingai socialistai nariai lie- 
jo savo nuodus ir panieką ant pa- 
bėgusio imperatoriaus Viliaus, 
kuris, kaip jie sakė, apleido sa- 

vo šalį, nors tas pabėgimas Įvy- 
ko prie tokių a py stovų, pagal ku- 
rias jis vertas mažesnio papeiki- 
mo. Ta pati valdžia dabar aplei- 
do savo priedermes ir išv ažiavo 
iš F.erlino nei nebandžiusi ginti 
save. nors turėjo kiekvieną pro- 
g3- 

"Pasakymas, kad kareiviai bu- 
vo neištikimi, yra panaudotas 

j tik tam. kad butų kuo pateisinti 
į savo pabėgimą. Valdžia, kuri ti- 
krai gali valdyti, turi turėti vie- 

ką patraukimui kariuomenės prie 

savęs. Šitas pabėgimas nužemins 
senąją valdžią vokiečiu akyse ir 
ji niekuomet negalės sugrįžti." 

Ivberto valdžia šaukia vokiečiu 
šalies susirinkimą Stuttgarte ry- 
toj. Senoji vokiečiu valdžia įsi- 
steigė savo sėdybą Stuttgarte, 
\\ urtem'bergo sostinėj. 

Prūsija Junkeriu Žiedas. 

Prūsija, matomai, yra žiedu, 
aplink kurį karininkų vadai tve- 

ria savo judėjimą. Pranešimai iš 
Įvairių miestų kitose Vokietijos 
dalyse rodo. kad (i. \oske turi 
gana klausių paiiegų ir kad vi- 
sur naujai valdžiai priešinamasi. 

\*et Hamburge senoji valdžia, 
sako, kontroliuojanti strategines- 
vietas, o Hamburgo senatas iš- 
leidęs paskelbimą nupeikianti 
naująją valdžią ir išreiškiantis 
norą palaikyti kontrolę toj val- 
stijoj. 

Žmonės, vedantieji Dr. \Volft- 
gango Kapo valdžios pakraipą, 
dar negavo politinės paramos, 
nors vakar vakare išleistame pra- 
nešime sakoma, kad valdžios in- 
tekmė pietų Vokietijoje padidė- 
jusi nuo subatos. 

Darb: linkai Rodo Pasiprie- 
šinimą. 

K ri t c- kovoje Frankfurte ir pri- 
imtos darbininku rezoliucijos 
Dusseldorfe, Kssene ir Kolne 
prieš sukilimą neparodo prielan- 
kumo valdžiai įsisteigusiai suba- 
tc'j- 

Vakar šitame mieste išleista 

prisakai streikuoti i»* laiukiama, 
kad opi valanda naujai valdžiai 
■užeis darbininkams sustreikavus. 
Kancleris Kapp paskelbė, kad jis 
prisirengė numalšinti darbinin- 
ku sukilimą, bet neatrodo gali- 
mu, kad jis galėtų sulaikyti iš- 
ėjimą streikan Berline ir visoj 
Vokietijoj. Kaikuriose V okietijos 
dalyse, sako, nepritariama strei- 

kui, bet yra nurodymų, kad so- 

cialistu partijos šiandien ar ry- 
toj pasirūpins sustabdyti visoki 
veikimą. 

UOSTO DARBININKAI 
STREIKUOJA. 

i 
New York, kovo 13 d. — Jū- 

reiviams. dokų darbininkams ir 

žymėtojams sustreikavus išrei- 1 

kalavimui didesnių algų ir sutvar 

kymo valandų šiandien čia pa- 
kraščio laivai stovi. Darbininkų 
organizacijos vakar vienu balsu 
nubalsavo streikuoti. Kompani- 
jos, kol-kaA dar nejieško streik- 
laužiit. Streikuoja tarp 7,000 ir 
8,000 darbininkų. 

Jūreiviai dabar gauna p0 65 
centus valandai 11/. pamatinę 8 

valandų dieną su $t valandai už 
viršlaiki. Jie reikalauja $1 j va- 

landą ir $2 valandai už viršlaiki. 

Čekiuotojai gauna $25 j savr.itę. 
10 nori gauti $35.50 ir sumažini- 
mo ant 4 valandų savaitėje. Do- 
kų darbininkai reikalauja pake- 
linio 25 nuoš.; dabar gauna $35 
i savaitę. 

j C H INU GELŽKELNINKU 
! STREIKAS GEN. HOR- 

VATHO PRAŠALI- 
NIMUI. 

Washington, kovo 15 d. — 

Visi gelžkelio darbininkai ir kitų 
rusių darbininkai Chinų Rytinio 
Gelžkelio juostoje Manžiurijbje, 
kaip vakar buvo pranešta valsty- 
bės skyriui, apšaukė visuotiną 
streiką. Streikas iškilo socialrevo- 
iiucionieriamš pareikalavus, kad 

gen. TTorvath pasitrauktų nuo 

valdžios gelžkelio. Gelžkelio ju- 
dėjimas sustabdytas. 

PAKINIS PAŠTU SIUNTIMAS LIETUVON. 

Antras Yyriausis Pašto Perdetinio Padėjėjas, 

\Yashington, kovo ii d., 1920 m. 

Pradedant tuojaus, .pakinio pašto pakeliai, paprastieji ir 

apdrausti (registruoti), iki 22 svarų sunkumo 'bus priimami 
pasiuntimui Lietuvon pers^Mitimo kaina 12 centų svarui, ar 

svaro daliai, priklausomai tuo uždraudimų, esančių paragrafe 
180. puslapyje 174 knygos "Annual Postai (iuide" (.Metinis 
pašto vadovėlis) 1919 m. 

Yra numanoma, kad Lietuva, apskritai, apima tą buvu- 
sios Rusijos kraštą, kuriame yra gni'bernijos Kauno, \ ilniaus, 
Suvalkų, (iardino (išskiriant du apskričių), taipgi du apskri- 
čiu' Miško rėdybos (dviem apskričiai*, išskiriamais iš < iardino 
rėdybos yra Lietuvių llrasta ir Kobrinas; dviem Įskaitomais 
Minsko rėdybos apskričiais yra Naugardukas ir N'esviežius) 
ir maža Kuršo dalis (Palanga su apielinke). Rytinė Lietuvos 
siena eis, prasidėdama n.10 Drujos ant Dauguvos upės kran- 
to, iš ten i Kazianus, iš ten j Naročo derą ir upę, iš ten 

pagal \ ilniaus rėdybos .sienos liniją iki Baranovičių, iš ten 
iki \ ygnavvskio ežero. Pakeliai taipgi bus priimami buvusiu 
vokiečių kraštan vadinaman "Memeliu" (apie Klaipėda), ap- 
siaučiaman iš pietų ir vakarų upe Nemunu ir Kuršo užlaja 
(Kurisehe Nehrung) iki miesto Nide ir su juo.' 

Lietuvos kraštas Į pietus ir rytus nuo linijos einančios 
5 kilometruose šiaurinėje ir vakarinėje puv";e nuo danlino- 
\ ilniaus- Datlgp'lio ge!:;kelio. laikinai yra okupuojamas len- 
ku kareiviu jiegu. 

Pakeliai turi buti siunčiami Xe\v Yorkan, i> kur bus pa- siunčiami vieton. 

Tie pakeliai pasiųstųjų Lietuvon, kuriu negalima prista- 
tyti. ar kuriuos atsisako priimti, bus grąžinami Xe\v Yorkan 
išėjus 30 dienu nuo laiko jo priėmimo paskutinėj 'pašto sto- 
ty i sugrąžinimui ton pašto stotin. kur jis buvo paduotas. 

Skysčiai ir alyvos, minklės. tepalai, ar kiti lengvai su- 
sky stėjun 1 ieji daiktai bus priimami, jei jie bus supakuoti pa- gal taisykles teikiamas persiuntimui tokiu daiktu namin-'je Suv. Valstijų kras*"' v 

E. R. Whitc, 
Veikiantysis Antras Yvr. Perdėtinio Padėjėjas. 

BADAS LAUKIA 
FIUMfiS. 

Fiume, kovo 13 d. — Badas 
irtinasi šitame mieste. Per tris 
Paskutines savaites neatve/.ta jo- 
čio maisto, o italų karlaiviai lv- 
li visus "prekybinius laivus iš 
\nconos ir Venecijos taip kad 
1' Annunzios pajiegos nedali jau 
ų paimti. 

Todėl tarp beturčių yra dide- 
is skurdas, o maistu kainos yra 
misios. Anglių mieste nėra, o 

irkliai išvaromi ganytis po arti- 
nus kalnus nes nėra kuo šerti, 
landas eina, kad d' Annunzios 
oreiviai žada pulti ant Kroatijos 
r iš jos atimti maistų. 

Kap. <1" Annunzio vis dar tvir- 
ai tiki, kad Fiume turi buti pri- 
minta nepriklausoma valstybe, 
)et šalies tarybos nariai sako 
>varstę pieną sudarymui respub- 
likos iš provincijų Kiumes, Ab- 

razijos, Susako, Yeglios Žaros 
r Sebenicos. 

BAVARIJA ĮSISTEIGĖ 
MONARCHIJA. 

Paryžius, kovo 15 d. — Papai 
apturėtas Berline telefonines ži- 
nias iš Bavarijos sostinės ir te- 

lefonu praneštas laikraščiui 
Tems, Mpenchene taipo paskelb- 
tas Bavarijos monarchijos atstei- 

?imas. 
(Pirmesnėsės telegramos rodė, 

kad Bavarija stos prieš Kappo 
valdžią, nors Muenchene buvo 
užreikšta, kad kabinetas re?:i.Cf- 
navo). 

WILSONA8 VALDO KA- 
REIVIUS PAREINYJ. 

WaLhington, kovo 15 d. — 

Nors Amerikos kareiviai Parei- 

nvj techniai vis dar pasilieka 
po maršalo Foclio vadovyste, bet 

jie nedalyvaus jokiame talkinin- 

kų dygyje prieš Vokietiją be 
specialių nurodymų nuo prezi- 
dento \Vilsono, kaip šiandien 
buvo sakoma karės skyriuje. 

() f i c i a 1 ii nuomone padėtis la- 
bai paini. Suv. Valstijos yra vie- 
nintelė šalis, turinti kareivius 
Pareinyj, kuri neprisidėjo prie 
versailįnės taikos sutarties ir 

todcl Amerikos kareiviai vis dar 

yra valdomi tų išlygų kurios bu- 
vo muškis pertraukus. l\ųal ši- 
tas išlvgaes jie vis dar techniniai 
privalo klausyti prisakų maršalo 
l;ocho kaipo aukščiausio talki- 
ninkų vado. 

Amerikos kareivių l'areinvj 
vra apie 13,000 po maj. gen. 
Henry T. Allen vadovyste. 

VOKIEČIAI SCHLESWI- 
GE LAIMĖJO PLE- 

BISCITĄ 

Kopenhaga, kovo 15 d. — Pa- 
gal paskučiausias minias antroji 
Schles\vigo juosta, apimanti svar- 

bu Flensburgo uostą, kur pagal 
versailinės sutarties išlygas per- 
eitą nedėldieni buvo daromas ple- 
biscitas šalies tautvoės nuspren- 
dimui. nubalsavo pasilikti prie 
Vokietijos. 

Neoficialūs skaitlinės parodo 
kad gyventojai didele didžiuma, 
pritarė vokiečiams. Be keturių 
apskričiu, iš kur dar nebuvo v\- 
Įnios 48.14R balsavo už vokiečių 
kontrolę, o 13,025 už danų. 

PRIĖMĖ PROJEKTĄ PAR- 
DUOTI KVIEČIUS 

EUROPAI. 

Washingtoa, kovo 15 d. — 

Maistinė pagalba Europai tapo 
užtikrinta atstovų butui priėmus 
projektą leidžianti Suv. Valstijų 

j Grudų Korpcacijai parduoti 
!j.000,000 bačkų minkštųjų kvie- 
čių miltų ilgo laiko kreditu Len-, 
kijai, Austrijai ir Armėnijai. 

Vokietijos karininkų 
maištas pasibaigė. 

Besarabija teks Rumunijai. 
VOKIETIJOS KARININ- 

KU MAIŠTAS PASI- 
BAIGĖ. 

Berlinas, kovo 15 d. — Kari- 
ninku sukilimas Vokietijoje ^u- 

smuko. Vyriausias jos organi- 
zuotajas ir .pats save apsiskelbu- 
si s imperijos kancleris Dr. \\ olff- 

gang Kapp pasitraukė i šalj ir 
leido Friedricliui Kbertui vėl už- 

imti prezidento vietą. 
Visoj šalyj esant riaušėms 

naujoji ir senoji valdžios tarėsi 

visą dieną galiaus padarė su- 

tartį, pagal karią Dr. Kapp 
išsižadėjo savo užimtos vietos ir 

Kbert paėmė vėl šalies reikalus 
vesti iki na:wj šalies seimo 

(reichstago) ir nauju šalies pre- 
zidentu rinkimu u/ dviejų mėne- 
siu. 

Pagal sutartį kancleris atsiža- 
da savo teisės tverti kabinetą, 
bet bus sudarytas naujas kabi- 
netas iš žinovu. Žinias apie su- 

tarti paskelbė sipecialėj laidoj 
Deutsche Allgemeine Zeitung, 
Berline, ii vai. ryto. 

Pagal sutarimą bus Įsteigta 
ekjnominė imperijos t; m ta su 

išnaudojimo tarybomis antrame 
bute vadiname darbo butu. 

Paskelbime sakoma, kad su- 

tartis padaryta "tarp Berlino ir 
Dresdeno" i Buvo skelbiama, 
kad Civnimo mimsteris N'oske 
yra Dresdene. o prezidentas 
Rbertas su kitais >avo kabineto 
nariais pagal vėliausius praneši- 
mus- buvęs Stuttgarte). 

Dr. Kapp tarybose atstovavo 

karininkų pusę, o (lustav Noskc 
Bberto. 

(irafas von Bernstorff, buvusis 
Vokietijos ambasadorius \Vasb- 

ingtone taipgi dalyvavęs tarybo- 
se su prezidentu llbertu it* prem- 
jeru Baueru. 

Kappo-l .uetv, it/.o valdžios su- 

griuvimas yra skaitomas perga- 
le streikuojančių darbininkų mi- 

nių ir pietinių valstijų priešin- 
gų prūsams. 

Monarchistai Laimėjo du Punktu Į 
Vienok maištuoliu valdžia ne- 

pasidavė visiškai; ji laimėjo du 
savo programo punktu. Ji gavo 

užtikrinimą, kad ji veiks išvieno 

.sudaryme naujos valdžios ir kad 
visuotini reichstago ir naujo pre- 
zidento rinkimai !>us laikomi bė- 

giu šešių dešimtu dienu, o ne at- 

einanti rudenį, kaip tas buvo nu- 

statyta Eibe~to valdžios. 
Nežinia, ar šalies susirinkimas 

sušauktas rytoj priims tokias iš- 

lygas, nes didelės demonstracijos 
visoj Vokietijoj buvo keliamos 
už Eberto-Bauero valdžią. 

Korespondentai per telefoną iš 
Dresdeno, Stuttgarto ir Muen- 
cheno sako. kad visa pietinė Vo- 

kietija žada stovėti už F.bcrto 

valdžią. 

DU JANKIAI ŽUVO GAIS 
RE VLALIVOSTOKE; 

Washington, kovo 15 d. — 

Maj. gen. r,ravės praneša kable- 
graniu karė^ skyri'ii. kad kovoj 

d. Vladivostoke du Amerikos i 
kareiviai sudegė, užsidegus ka- 
znrmėms tame mieste, o kiti du 
yra prapuolę. i 

BESARABIJA TEKS 
RUMUNIJAI. 

Bucharestas, Rumunija, kovo 
8 d. — Atstovų butas šiandien 
išklausė pranešimo iš Londono, 
kur talkininkų ambasadorių ta- 

ryba nusprendė, kad Besarabija 
turi priklausyti Rumunijai. Saki) 
maskviškė valdžia nesipriešina 
tam Rumunijos reikalavimui ir 
toclel tikimasi, kad tas prašalins 
k 1 i ti t i > Dniestro fronte. 

JUDENIČ JIEŠKO PRIE- 
GLOBOS SERBIJOJ. 

Stockholm, kovo 15 d. — Gen- 
Judenič ui stojo čia bevažiuoda- 
mas Londonan tartis kas del 
pergabenimo jo likusių kareivių 
iš Estonijos Se:bijoi\ Jis pasakė, 
kad bolševistinės idėjos negalima 
nuslopinti. Matomai jis po savo 

nepavykimui paimti Petrogradą 
įsitikino, kad sustabdyti bolš^»*iz- 
mą su ginklų pagelba negalima. 

"šita darbininkų kontrolės idė- 
ja visuomet bus su mumis," sa- 

kė jis. "Ji bus visuomet, bet 
jos forma mainysis, atsimainius 
Įj;,V»,r žmonėms. P,ols*-, i/nas 
pats nėra visai blogas. Jo aršiau- 
:j elementą padidino dabartinė 
sovietinė sistema Rusijoje, kuri 
šiandien eina geryn. Rytoj pa- 
saulis gali išvysti naują ir ge- 
esni elementą veikianti Rusijos 
šganymiti." 

PINIGŲ KURSAS. 

Uisienio pinigai apštimis 
po $25,000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
eliams Loan & Trust kom- 
panija kovo 15 d. 

Anglijos svaras .... 3.66! j 
Franeijos 100 franku 13.52 
Italijos 100 lirų 18.32 
Helgijos 100 frankų 13.20 
Olandijos 100 rinų >.~5 
Danijos 100 kronu .. 17.20 
Švedijos 100 kronų .. 20.25 
Vokietijos 100 markių 1.2b 
Austrijos 100 kronų .. 0.60 
Suomijos 100 markių ..5.30 
Lietuvos 100 auksinų 1.20 

Lenkijos 100 markių .. 0.75 
Kanados S1000—S. V. SK75. 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

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

d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

19 d., 1367 m. lietuviai sugriovė 
Kryžiuočiu pilis: Kaustaiten 
ir Splitten. 

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

21 d., 1006 m. Vilniaus dvasiško- 
joj seminarijoj pradėta mo- 

kinti lietuviu kalbos. 
22 d., 1565 m. Lietuviai atėmė 

iš rusų pili Krasnaja. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKCJE 

Šiandien apsiniaukęs ;r drėp- 
las; truputi šalčiau. 

Saulėtekis, 6:02 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:56 vai. v-.:. 
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Kntered as Second-Class Matter July 13, 1893, at tbt Poat 
Office at Cblcago, 111. under act oi March 3, 1897. 

SUBSCRIPTION PRICE: 

ln Chlcago. by mail — 

One year &#-00 
3ix montha $3.50 
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ln Cblcago, by carrier — 

One copy > .02 
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TALKININKAI UŽ GREITĄ ATSTEIGI- 
MĄ TAIKOS. 

Augščiausioji talkininkų taryba išleido 
memorandumą apie pasaulio ekonomines 
sąlygas. Jos išvedimai yra tokie: 

Viena: — Svarbiausiu dalyku yra tas, 
kad kuogreičiausiai ir visame pasaulyj kuo- 
fregiausiai butų atsteigtos taikos sąlygos 
jų pilnumoj ir visumoj. 

Atsiekimui šito tikslo yra pageidauja- 
ma, viena, kad taika ir normalės ekonomi- 
nės sąlygos butų kuogreičiausia įsteigta ry- 
tų Europoje; antra, kad kariuomenės visur 
butų sumažintos iki taikos laiko normos, 
kad apsiginklavimas butų aprubežiuotas 
kuožemiausiomis skaitlinėmis, pakanka- 
momis šalies apsaugai ir kad tautų lyga 
prie pirmos progos išleistų paraginirrą ši- 
tą tikslą atsiekti; tiečia, kad valstybės, 
kurios yra sutvertos, ar padidintos pasek- 
mėje karės, tuojaus atstektų pilną ir drau- 
gingą, bendrą veikimą ir Įvestų nevaržo- 
mą apsimainymą prekėmis, idant neapsi- 
einama europinio gyvenimo vienybė nebū- 
tų kliudoma priemoninių ekonominių sie- 
nų įvedimu. 

Pelnininkavimas nupeikiama. 
iuitra: — Ne tik kiekvienos šalies val- 

džia, bet ir visi tie. Kurie užsiima gamini- 
mu kiekvienoj šalyj privalo tuojaus at- 
kreipti domą į -visas priemones, kurios pa- 
dėtų pilnai atnaujinti ramaus laiko pra- 
monę, paskatinti kiekvienos šalies darbi- 
ninkus daugiaus nuveikti, pagerinti maši- 
nas ir kelių budus ir prašalinti visus nera- 
minančius veiksnius, tokius kaip pelninin- 
kavimas. 

Trečia — Kiekviena valdžia turi tuo- 
jaus atsižvelgti į budus paraginimui savo 

žmonių 'visokio gyvenime laipsnio susilai- 
kyti nuo perdidelio išlaidumo t perdidelių 
išlaidų. 

Ketvirta — Yra svarbu tuojaus pa- 
kelti nupuolusis kreditas ir pinigai — vie- 
na, sumažinant besančias vaidžios išlaidas 
pagal savo inplaukų didumą; antra, užde- 
dant tokias dadėtines mokestis, kokios yra 
reikalingos šitų pasekmių gavimui; trečia, 
sudedant trumpam laikui pinigus pasko- 
loms iš žmonių taupinių; ketvirta, tuojaus I 
aprubežiuojant ir pamažu sumažinant po-j pierinių pinigų cirkuliavimą. Į 

Prašo kredito šalims. 
Penktu. — Kadangi nedarytoji me-, 

i/.iaga yi'a reikalinga pramones atstaty- 
mui, tai reikia pasirūpinti, kad visos ša- 
ys, kurios prie dabartinas užsienio valiu- 
os stovio negali pirkti pasaulio rinkose ir 
;odel negali atsteigti savo ekonominio uy- 
renimo, galėtų gauti komercinius kredi- 
tus. 

šešta. — Galybės ir toliaus rūpinsis 
parupinimu ir paskaidymu reikalingos ne- 

darytos medžiagos bei maistų, kad grei-i 
ėiaus normales sąlygas atsteigus. 

Septinta. — Atstatymas inšnaikintų 
sričių yra didelės svarbos įsteigimui eko- 
nominės lygsvaros Europoje. 

Aštunta. — Galybės atstovaujančios 
konferencijoje paėmė svarstyti straipsni 
235 ir jam tolydus versailinės sutarties 
straipsnius ir vietas laiške augščiausios ta- 
rybos adrisuotame birželio 16 d. 1919 m. 
taikos delegatams, kur yra kalbama, apie 
tai, kad Vokietija turi pasiūlyti nustaty- 
mu visų „išmokėjimų, kuriuos ji turi pa- 
daryti kaipo atlyginimą ir kad duodami 
jai patogumai reikalingais maistais ir ne- 

daryta medžiaga butų gaunami pirma at- 
mokėjimų. 

CLEVFLANDO ŽYDAI IR LIETUVOS 
BONAI. 

Sekantis straipsnis pasirėdė Clevelan- 
do žvdu dienraštyje "Die Yiddesche 
Welt."—" 

Ponai šchaffer, gerai žinomas Žydas, 
Amerikos pilietis, gimęs Lietuvoje dar- 
buojasi labai pasekmingai pardavinėjimu 
Naujosios Respublikos Lietuvos Paskolos 
Bonų, ir tikimės, kad visi Clevelanclo Žy- 
dai, ypač tie Žydai, kurie iš Lietuvos at- 
keliavo, prigelbės jam toje darbingoje už- 
duotyje. 

Lietuva del Žydą visados radosi lai- 
mės šalis, Žydų išeivijai antroji tėviškė. 
Tenai kilo didžiausi žinovai ir mokslo vy- 
rai. Lietuva visados buvo žydijos prie- 
glauda. 

Kuomet kalbama apie didžiuosius Ju- 
laizmo mokslininkus, Lietuvos vardas vi- 
sados užima žymią vietą. Taipgi, jeigu 
talba yra apie garsiuosius dailininkus, ma- 
tematikus arba numylėtus dainius Žydų 
•'šeivijoje, be Lietuvos paminėjimo negali- 
ma apsieit. 

Žydams Europoje Lietuva—tai Pales- 
tina, o Vilniui — tai Jeruzalis! Apart ši- 
to, Lietuva Žydui yra meilesnė už kitas 
Europos šalis, nes žydai Lietuvoje nieka- 
dos nebuvo persekiojami, nesijautė sveti- 
mais ir gyveno taikoje kaip broliai. 

Nun-gi, kuomet laisvės valanda atėjo 
del Lietuvos, Žydai kartu džiaugiasi su 
lietuviais. Tarpe Lietuvos Ministerių trys 
randasi Žydai: Daktaras Solovei, J. Rac- 
heviiovie ir S. Rcenbaum. Daugelis žy- 
dų užima svarbias vietas Lietuvos Respub- 
likoje. Daug Žydų aficierių randasi Jos 
armijoje. 

Lietuva dabartės nori išparduoti už 
10,000,000 dolarių Bonų. Jus, katrie sa- 
lite šelpti Lietuvą šiouse garbinguose sie- 
kiuose, ar negelbėsite Lietuvai tarp kitų 
tautų? Clevelandu "cjuota" yra $100,000., 
įsitikinę esame kad Clevelando Žydai už-! 
ims žymią vietą pirkime Lietuvos Laisvės 
Bonų. Kun. A. Vilkutaitis. 
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Chicagos draugijos, kuo- i 
met daro savo balius, apvai- 
kščiojimus bei piknikus ar( 

"pagrabus" ar tai vestuves, 
—visuomet ima lietuviškus 
muzikantu?, ir tas yra labai 
pagirtina. Bet man teko da 
bar patirti, kad tarpe lietu- 
višku muzikantų yra kelr- 
tas lenkbernių, kurie pas lie 
tuvius uždarbiauja, bet dva- 
sioje lenkams tarnauja. 

Aiškių atsitikimų jau bu- 
tą ne vienas. Aną kartą, 
kuomet Lietuivos Misija bu- 
vo priimta 8-th Regiment 
svetainėje, tai griežė dide- 
lis lietuvių benas, ir kuo- 
met kalbėtojai pradėjo len- 

kų blogus darbus Chicagos 
lietuviams aiškinti, tai tų 
muzikantu tarpe atsirado 
net tokių, kurie nenorėjo 
nei klausyties ir išeidami 
trenkė duris, sakydami: "ką 
jis čia. tas savo nesąmones 
sKeioia". 

Tat aš patarčiau visiems 
pavieniams žmonėms, o ypa 
tingai draugijoms, prisilai- 
kyti sekančio budo. Kuomet 
imsime lietuviškus muzikan- 
tus reikalaukime, kad butų 
kontrakte patėmyta, kad tik 
tie lietuviai gali groti ba- 
liuj ar piknike, kurie turi 
pirkę L. L. Paskolos Bo- 
nus. Taipgi tikri lietuviški 
muzikantai privalo savo or- 

kestras ar benus išgrynyti 
; nuo lenkbernių, — tegul 
mums gros žydas, negu lie- 
tuvio kailyje koks nors lenk- 
jbernis. Paskolos Rėmėjas. 
į 

Kaiė labai daug atsiliepė 
ant Anglijos,—rašoma <%Lie- 
tuvai" iš Londono, — te- 
čiaus dalykai žymiai taiso- 
si. Londonas yra dikčiai 
apleistas, nuomos baisiai 
augštos stoka anglies ir cuk- 
1 aus — gauname vos 110 6 un- 

cijas Į savaitę ypatai. 
Daug kalbama rašoma 

apie gręsiantį Europai pini- 
ginį krizį, apie darbininkų 
bruzdėjimą visose valstijo- 
se, apie bolševikų pasekmes 
ir talkininkų '"prakišimą" 
Rusijos dalykuose. 

Kaslink Lietuvos — tai, 
rodos, dalykai eina geryn: 
Lietiiva, kaip iš viso matosi, 
susiartina su Anglija, — iš- 
vienos pusės tas gerai, bet 
iš kitos — permatomos ne- 
kokios pasekmės.— 

Lietuvos Laisvės Paskola. 
Delei gandų apie Sukilimą. 

i 

Paskutiniu laiku per Varšuvą 
lU-jo žinios apie sukilimą Kaune 

Jetuvių kariuomenės, apie bom 

Kinlaviiną Lietuvos Valstybės 
Tarybos. Ši žinia baisiai patiko 
ypač kai-kuriems Amerikos laik- 
raščiams, kurie stipriai talpino 
Las žinias kaip lygiai ir apie su- 

žeidimą vieno Amerikos aficie- 
rio. Patiko ji labai ir kai-kuriem, 
lietuviu laikraščiams, net spėja, 
jog Kaune jau įvyko "Sovietu 

Tarybos". 
Kok'os formos buvo šis suki- 

limas, męs patikrintų žinių dar 

neturime, bet iš gautųjų žinių 
spėjame, kad greičiau daug kas 

norėtų, kad taip butu, o ne kad 

taip ištikro buvo. Yra žinoma, 
jog kai-kurie Amerikos brigadoj 
tarnaujantieji karininkai negalėjo 
pagauti musų kariuomenės už- 

uojautos, kuomet ta Amerika bu 
vusio Valstybės sekretoriaus Lan 

singo lupomis dar nori kalbėti 

apie Rusijos nedalinimą ir nori 

palaikyti jau gnuvusį sumanymą 

apie Rusijos atstatymą su pagal- 
ba Yudeničo, Koleako ar Deni- 
kino. Paskelbtas viešai Valsty- 
bės Departamento atsinešimas 

prie Lietuvos ypač pakėlė karš- 
ti tarp kai-kurių lietuviu. Yra ži- 
noma, jog i Amerikiečius buvo 
mėtomi akmenis, jog vienam ka- 
rininkui buvo ant Laisvės Alė- 

jos iKaune »peršaiuta ranka. Ar 

lietame tik pradžia to viso suki- 

limo. apie kuri taip plačiai buvo 
kal'bėta? Žinoma, reikia pasigai- 
lėti. kad šiaip atsitiko su Ameri- 
kos karininkais, nes juk jie čion 
visai nekalti. 

Toliau platinamos yra žinios 

ir apie »enkų norą užimti Lietu- 

vą, bet čion gautomis žiniomis 
turime aiškiai pasakyti, jog vis 
tat paprastas melas, kurio nerei- 
kėtu spaudoj kartoti. Lenkams 

jau yra patarta apleisti svetimu 

tautų užimtas vietas, išsikrausty- 
ti ir jeigu jie geruoju neišsikraus 

tys, tai aliantai žada pavartoti ir 

pajiegą prieš juos. Ruds ir Ame- 

rikiečiai šiuo žvilgsniu yra pil- 
nai solidarus su aliantais, todėl 
nenustokime vilties, jog viskas 
bus gerai. Dabar gi dažnai pa- 
sirodome visai silpnučiais; paga- 

vę vieną ar kitą žinią jau aima- 

nuojame, jau patįs tarškeme apie 
musų suirutę, kuri yra tik ant 

naudos mušu politiniams prie- 
šams. Giliausiai šių priešų noru 

yra, kad Lietuvoje įvyktų suiru- 
tė, kad viniems ar kitiems 'butų 
progos įsikišti. Paminėtinos yra 
ir tos skelbiamos suirutės prie- 
žastis — girdėti delei nemokėji- 
mo algos kareiviams. Galima 
tvirtai pasakyti, jog tat melas, 
nes ir Amerikos lietuviai jau dė- 
jo ir dedasi prie paskolos ir pi- 
nigų užteks. Reikia tik dar la- 

biau, ir karščiau remti paskolą 
—tuvmet jau priešai neišdrys sa 

kyti, kad neva m y s algų nemo- 

kame. 

Rišulių Siuntimas Lietuvon. 

Kovo d. Lietuvos atstovas 

p. J. Vileišis padarė sutarti su 

Suv. Valstijų Valdžia delei siun- 
tinėjimo pakų (Parcel Post) Lie 
tuvon. Sulyg tos sutarties kiek- 
vienas pašto skyrius Suv. Valsti- 
jose įpriims pakus persiuntimui 
Lietuvon. Tie pakai negali buti 
sunkesni 22 svarų ir už persiun- 
timą re ".ės mokėti po 12 centų 
už svarą. Rišuliai bus Stvv. Vals 
tijų krasos pristatyti per Liepo- 
jų ir Klaipėdą Kaunan, o jau kiek 
lėšuos persiuntimas iš Kauno Į 
Lietuvos Įvairias vietas, tai pri- 
mokės priėmėjai) sulig /nusta- 
tymo Lietuvos Paštos ir Tele- 

grafų Valdybos, kurs turės buti 
Lietuvos Valdžios patvirtintas. 

Agitacija. 

Pastaruoju laiku agitacija ga- 
na smarkiai yra varoma. Majo- 
ras Žadeikis dar vis važinėja po 
vakarines valstijas ir beveik kas 
vakaras kalba. P-ai J. V. L Kit- 

kauskas ir Krušinskas irgi važi- 

nėja, kur tiktai kas pareikalau- 
ja. Važinėja p. J. Šaliunas, p. 
IŽiuris, K. Norkus. Apart to va- 

žinėja p. J. Purvis ir J. Milius. 
Po Naują Angliją važinėja p. 
Cesnulis, kuris vėliau vyks Penn- 

silvanijon. G. T. Mastauskas vi- 
sai nesenai apvažinėjo \\ ilke^ 
Barres ir Shenandoah apielinkes 
ir !buvo gana geros pasekmės, 

į ypač gana gerai pasirodė Malia- 
Inojaus ir Shenandoah lietuviai. 

į Be 10, ir vietos veikėjai ir or- 

ganizacijos, kiek matyti iš laik- 
raščiu, daro savo apskrityse su- 

sirinkinvus ir prie kiekvienos pro 
gos agituoja už paskolą. Pa- 
vyzdžiui pi 1. Bagojjius iš Bostono 

apk'inkč Anseniją ir keletą kitų 
kolonijų ir surinko ir bonų, ir 

aukų "šaulių" organizacijai. Va- 
rykime darbą visur. Teatsilieka 
nė viena draugija nepadirbėjus. 

* r v. 
— 
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Pasitarimas. 

Kovo 9 d. Lietuvos Misijos 
kambariuose Įvyko tarybų ir di- 

d'ž.iųjų organizacijų išrinktų at- 

stovų susirinkimas. Atstovams 
buvo išduotos iš paskolos bėgio 
ir apskritai nurodymai kas ir 

kaip daroma ar manoma daryti. 
At.-iovai išsireiškė už tai, kad bu 

tų skelbiama laikraščiuose kiek ku 
ris apskritis jau sudėjo pinigų ir 
kiek dar stokuoja iki nuskirtai. 
Ir tas bus daroma du kartu j 
mėnesį. 

Antru klausimu buvo aptari- 
mas. kaip ir kokiu budu dalinti 
bonus, kurie jau neužilgo bus 
gatavi. Sutarta kad vėl kalbė- 

tojai važinės ir ne tik dalins, bet 
dar ir pardavinės. Kur kalbėto- 
jai negalės nuvykti, ten stočių 
viršininką' tą atliks. 

•Nutarta dar kartą paaiškinti vi 
suomenei, kad bonai ir j u pro- 
centiniai kuponai Amerikoje bus 

apmokami dolariai, o Lietuvoje 
j auksinai sulyg tos dienos pinigų 
I kurso, kurioje bus bonai ar ku- 
ponai apmokami. 

Taipgi buvo pasitarta ir dau- 
gelyje kitu smulkių klausimų. 
Apskritai tarybų ir didžiųjų or- 

ganizacijų atstovai išreiškė, kad 
viskas vedamas gerai ir pasko- 
la eina gana pasekmingai. 

Lieuvos Misijos Informacijų 
Biuras. 

L.L. Sargų Reikale 
Nesenai buvo laikraščiuose 

pranešta, kad L. L. S. organi- 
zacija samdė laivą ir apie 20 d. 
kovo gal jau pirmas būrys iš- 
važiuos Lietuvon. Paskiau pasi- 
rodė, kad nevisi pasižadėjusieji 
važiuoti, buvo prisiruošę kelio- 
nėn ir todėl pirmiau nustatytą 
diena išplaukimui laivo buvo ati- 
dėta ant vėliaus. Dabar mano- 

m a išplaukti pirmose dienose b a 

landžio. Labai yra pageidauja- 
ma, kad L. L. Sargų nariai, ku- 
rie nori su šituomi pirmu buriu 

išvažiuoti, kuogreičiausiai susi- 
žinotu su Centru. Šitas yra ga- 
lutinas pranešimas ir tie, kurie 
progą praleis, tegul paskui nesi- 

gaili. 

Kolonijos, kuriose dar nesiran- 
da L. L. Sargų būrio, turėtų 
taipgi subrusti ir surengti pra- 
kalbas del platesnio paaiškininmo 
apie Lietuvos Laisvės Sargų Są- 
jungą. Dabar yra rengiamas 
prakalbų maršrutas po Naują 
Angliją ir tos kolonijos, kurios 
norės prakalbas surengti, tegul 
apie tai praneša L. L. iŠ. Cent- 
rui. J57 \\\ 71 st Street, Xe\v 
York City. Butų" gerai, kad kiek 
viena Amerikos lietuvių koloni- 
ja pasistengtų surengti nors vie- 
nas prakalbas del L. L. Sargų 
ir apie tai :šaukšto praneštų Cen 
rui, taip kad butų galima kiek- 

vienoje apielinkėje parengti pra- 
kalbų maršrutą. L. L. Sargų 
prakalbininkai yra Lietuvos kari- 
ninkai : '.Majoras P. Žadeikis, 
Leit. P. J. Purvis, Leit. J. K". My 
lius ir kt. Jie nešioja Lietuvos 
Respublikos karišką irti i formą ir 
todėl kikvienam bus žingeidu ne 

tik jų prakalbas išgirsti, bet 
taipgi ir lietuviškus kariškius pa- 
matyti. 

'Laikas yra labai trumpas, l'ž N 

mėnesio, kito gal jau visai tinka 
mai L. L. Sargai bus Lietuvoje, 
todėl kiekvienam bus žingeidit ne 

kas pagelbėti jiems pasekmingiatu 
tuos jų troškimus atsiekti. 

L. L. S. Laikinasai Centras. 

Lietuvos Prezidentas ir Vyriausias Kar, Vadas. 
LIETUVOS VALSTYBĖS 

PREZIDENTAS IR VYRIAU* 
SIAS KARIUOMENĖS VA- 
DAS UKMERGĖJE SAUSIO 

MĖN 8 D. 

(Pabaiga). 

Per pietus Kadvila\ ičiaus na- 

niousc vietos notaras, pilietis 
Svabinskas pakėlė taury Nepri- 
klausomos Lietuvos Prezidentui, 
paskiau V v riausiam Karo Vadui. 

Padėkojęs mi malonu sutikimą ir 

širdin^.į priėmimą. Prezidentas 
savo gan ilga kalba apibrėžė da- 
bartinę Lietuvos Valstybės pa-1 
dėtį. 

— Metai prieš tai — sakė ji.s 
tarp kitko — neturėjome nei ka- 
riuomenės, nti valstybės reika- 

lingu eiles darbininkų, o prieši- 
ninkų tuomet mums nestigo. Ta- 
čiau nežuvo nuisų prakilnus lais- 
vts siekimas. Gimsta naujoji 
Lietuva, ti'-sa, skausmų vargina- 
ma. bet ji kasdien stiprėjo, ne- 

žiūrint nei kliūčių, statomų jai. 

I kely, nei daugybės gandų, lei- 
džiamu per visa kraštą pakirsti 
niusii nepriklausomybės vilčiai. 

| Ukmergė — mano gimtasai kam 
pelis, kur ai, dar mažas Įgula- 
mas, atėjęs mokslo jieškojau. 
Tuomet čia niekas dar nekalbėjo 
ir nesvajojo apie Lietuvy. Todėl 
malonu šiandien p;> tiek metų 

pamatvti man artimą miestą 
atgimstanti, atgaivinantį tauty-; 
bės sąmonę. Ypae malonu Jusų 
i trpe išvysti vieną kitą lankiusį 
tą pat gimnaziją, kur aš esu mo- 

kęsis. sutikti universiteto drau- 
gų, vienu žygiu su manim ėju- 
sių mokslą. 

J r toliau sakė prezidentas: 
— Mumi valstybės ženklas, po 

kuriuo spieėiamės. yra karžygis 
žirge, vadinamoji Vytis. Tas k..r 
žygis mums sako: bukite stip- 
rus, prakilnus. Ypač tai privalu 
atsiminti kareiviui, kuris krutinę 
dengia tėvynę nuo priešų. Jis 
turi buti riteris, vydamas juos iš 
Lietuvos, teatsimena globt/ti kiek 
ieno piliečio gyvybę ir turtą. 

Ging Dieve, kad kas neturėtu 

pagrindo pasakyti tam: "Štai 
mu.su tėvynės gynėjas mane nu- 

skaudė!" Tai aš sakau dcl to, 
kad vienur kitur girdėti pasis- 
kundžiant mušu kariautojams. 
Liet aš tikiu, kad mušu kariuo- 
menė augštai kelia savo garbę 
ir niekuomet neduos progos mest 

j s: vo šviesu paveiksi;- tamsaus 
šešėlio. Jai to padės neleisti 
garbingos senovės lietuvio karei- 
vio vardas. Oi yra įrašyta mušu 

istorijoj, kaip Pilėnų kunigaikš- 
ti- Margelis gynė Lietuvą ant 
Nemuno kranto. Jis tad mokė- 
jo valdyti save ir kariuomenę, 
jam Gedimino pavestą. Bevelijo 
pats susideginti, kalaviją ranko- 
je laikydamas, negu kryžeiviams 
pasiduoti. Tą pat padarė ir jo 
kariuomenė. Tai. kokia buvo mu 
su senovės kareivio dvasios ga-Į 
lybė, tai kas reiškia norėti buti 
protėvių pasigyrimais, ne — jie 
nieko apie save patys nėra tuo- 
met narašę. [rašė tą Pilėnų at- 

itikimą patys didieji anos gady- 
:ės musų priešininkai — kryžei- , 

idai. 
t- 

Riteringumo, prakilnumo rei- 

kalaujam iš visti mūsų piliečių, 
ypatingai iš tu, kurie stovi vy- 
riausybės eilėse. Ir čia reikia 
parodyt narsumo, drąsumo nieko 
ne/.iurint dirbt apsiimto darbo, 
taip, kaip tėvynes gerovė reika- 
lauja, saugoti, kad tai tėvynei 
neišeitų nenaudos, •— reikia mo- 

kėti visur save vaidyti. To rei- 
kia mums visiems siekti, nepri- 
klausyti to; kas yra pikta. 

jei busim ir toliau toki nepri- 
klausomi, aš tvirtai tikiu, kad 
.nes atsieksim ir Vilnių, Gardiną 
r visa, kas musų Lietuvai šveu- 
;ai priklauso. 

Musų kariuomenė daug geriau 
įprupinta, palygina su tuo, kas 
uivo prieš kelius mėnesius; nuu- 

;ų vyriausybės apratas eina ge- 
•yn, finansų reikalai yra jau tik- 
•ain kely. ir, pagaliau, arima- 

ms j steigiamąjį .•seimą. Netru- 
cį; s bus paskelbta ir jo rinkimų 
liena, tad ruoškimės Į juos. Stei-^ ęiamasis susirinkimas tai ta ly- ^ is, kuria bus išlieta tautos va-, 
ia. o ant jos atsistos jau nebe 
aikinoji, bet nuolatinė valdžia. 

;Jai bus pavesta toliau lemti ne- 

priklaiįvsomos 11c tik dc facto, 
bet, rasi, jau ir de jure pripa- 
žintos Lietuvos laimė. 

Po Valstybės Prezidento kal- 
bėjo Vyriaiusis Karo \'adas. Jis 
apibriežė tuos laikus, kada ma- 

žiau. kaip prieš metus, keletas 
L, ie tu vos narsiųjų sūnų, turė- 
dami vien surudijusią šautuvų 
ir vieną nešaunamą kulkosvaidi, 
atstatė savo krutinės prieš tuks- 
iančius kartų gausingesuj prieši- 
ninką. Ir nesudrebėjo šitie nar- 

suoliai nė prieš priešininko galy- 
bę ir gausybę, nepalietęs jų pra- 
kilnios dvasios ir pirmasai del 
Tėvynės pralietas kraujas ir kiti 
iš visų pusių spaudimai ir varžy- 
mai. Ir gal nė viena pasauly 
armija nesikųrusi tokiomis sun- 

kiomis aplinkybėmis, kaip kad 
darėsi Lietuvos armija. Pirmie- 
ji karininkai ir kareiviai, taip-pat 
pirmieji valdininkai, be jokių 
instrukcijų, jokių prityrusių pa- 
tarėjų dirbę ir patys globoję, 
kaip mokėję. Ir nuo tų laikų, 
pasakė Yyr. Karo Vadas, jis 
-iuris į kiekvieną kariškį, ir i 

valdininką, kaip į artimiausj sa- 

vo draugą. 
Prieš išvažiuojant Prezidentui, 

atėjo iš vieno sodžiaus įgalio- 
tinis pasikalbėti del kitada dva- 
rininko atimtų žmonėms žemių. 
Prezidentas išklausė ir davė tam 

tikrų patarimų. 
'Maloniai atsisveikint su įs- 

taigų atstovais ir sveikindamies 
sn kieme ir gatvėje pulkavusiais 1 

piliečiais, augštieji svečiai išva- 
žiavo atgal i Kauną. Už mies- 
to Valstybės Prezidentas atsi- 
sveikino palydėjusi jį komen- 
dantą ir raitelius ir padėkojo už 

pavyzdingą tvarką. 
šeštąją valandą sveičiai atvyko 

į Jonavą ir aplankė vielos ko- 
mendantūrą ir visuomenės dar- 
bininkus — daktarą Karį ir vais- 
tininką Nasvytį. 

J Kauną lankytojai sugrįžo tik 
apie 8 vai. vakare. 

Liepojaus Lietuvių Nutarimas. 
1919 metų gruodžio 4 dieną 

įvykęs Liepojos Lietuvių susi- : 

•inkimas, kuriame dalyvavo apie 
jooo asmenų išklausęs p. A. 
Martaus pranešim:], apie Liet t:- ] 

viii santikius su kretinėmis tau- 

tomis, padarė vienu balsu šitokį 
nutarimą. 

Liepojos Miesto lietuviai, bū- 
dami Lietuvos Valstybės pilie- 
čiai, pritardami Lietuvos Vy- 
riausybės pasiryžimui gyventi su 

visomis valstybėmis santaikoj, 
bet pirma reikalauti, kad lenkai 
ir visi kiti okupantai išsikrausty- 
tų iš Lietuvos, 'protestuojame 
prieš atkaklu lenkų nesitrauki- 
nia iš Lietuvos sostinės Vilniaus 
ir prieš nelemtus kitų priešų dar- 
bus Lietuvoj; būdami latvių mies 
to gyventojai, mes matome bū- 
tiną reikalingumą lietuviams, gi- 
nant savo Tėvynę nuo priešų, eit 
išvien su latviais ir trokštame, 
kad bendrai grumti Latvijos ir 
Lietuvos priešams tarp tų dvie- 
jų šalių vyriausybių Įvyktų stip- 
ri karo sąjunga. 

Santarvės Valstybėms ypač -s, 
\uglams už suteiktą Latvijai ir 
Lietuvai pagalbą kovojant prieš 
abiejų tų šalių priešus, išreiškia- 
ne gilią padėką. 

Susirinkimo įgalioti pasirašyti: 
('Pas.) A. Mackevičius, A. 

3adia, P. Stonis, h- Pakąlnis. 



Šeimyniški Reikalai. 
KAIP PANiiTI MAŽUS V AI- 

KUS. 

Daugelis mums pripasakoja ko 

vaikams neduoti valgyti, nuo ko 

juos drausti, bet jie užmiršta pasa- 

kyti kuo juos reikia panėli. Kuo 
reikia vaikus paneli, kad jie išaug 
tu i s 'eikus vyrus ir moteris, yra 
lirinėjama Suvienytų Valstijų Žem- j 
dirbystės departniento šeimininką vi 
nio ekspertų. 

Svarbiausis iš visų maisto dalykų 
j ra pienas, jame randasi dalykų 
rei/alitigų išauginti raumenis, kau- 
lus ir dantis, ir tokių dalykų kurie] 
reikalingi kūdikio auginimui. kiek- 
vienas kūdikis neaugs taip gre' ii, 
kaip reikia be pieno. Jis gali buti rie 

!)iis, bei riebumas dar nereiškia tvir- 

tybės. Jeigu jis negauna pieno, jis 
beveik visuomet bus silpnas. 

Kiekvienas kūdikis turi gauti 
mažiausiai tris stiklus negraibyto 
pieno kas-diena, o jei galiama tai 
kiurius. Jeigu jis tiek pieno gau 
na, o ypatingai jei jam du .-damas 
vienas kiaušinio trinys kas-dien'a. 
jis gali apsieiti be mėsos. Kai'kurios 
visai be reikalo rūpinasi, kad netu- 

rianeios iš ko pirkti mėsos, žuvies, 
vištienoj:, ar kitokių mėsinių val- 

gių savo kūdikiams, nes jos gali 
gauti pieno ir jo vieno užtenka, o J 
jis yra daug pigesnis, neg ko'<s ki-! 
tas maistas. 

Kaip Duoli Kiaušinius. 

Užtikro atsiras tokių, kurie norės 

klausti kaip reikia duoti kūdikiams į 

kirušinio trinį. Ji geriausiai yra pri-j 
dėti prie pieno košės, kitas-gi bu- i 

das yra ji kietai išvirti, užsudyti, ir 

sutrinus užtepti ant duonos. Kiau- 

šinio baltiniu motina gali suvartoti 

kitiems dalykams, piragaičiams ir | 
p. Vaikams labiausiai reikalingas 
trinys. Yi>a geležis, kuri yra kiau- 

šinyje randasi trinyje. Lieto, triny- 
je yi'a dar ko kito, kas taip-pat kaip 
ir pienas padeda vaikams augti. 

Kiekviena motina nori, kad jn į 
vaikas turėtu ir tvirtas kojas. Pie- 
nas ir kiaušiniai suteikia maisto iš- 

auginti tvirtus kaulus. Vaikai, ku- 
rie tokio maisto negauna, beveik vi- 

suomet gauna taip vadinamąją "an- 

gliškąją ligą" (ritkets). Jų silpni 
kaulai negali išlaikyti j n kuno fr 

sulinksta. arba visaip išsikraipo. 
Pienas greitai užsiteršia, ir kuo- 

met tik jis tampa suterštas, labai 
sunku jį išvalyti. Jis yia visai kito- 
niškas maistas, neg oouoliai ir oran- 

džiai, nuo kuriu nešvarumus gali- 
ma nušluostyti. Jei pienas yra ne* 

uždengtas ir dulkės ar kitokie nešv'a 
rūmai i jį krinta, arba, jei jis yra 
pilamas j nešvarų indą, nešvaru:nai 
nueina į dugną ir jų negaliama at- 

skirti. Nešvarus pienas beveik vi- 
suomet susirgdina kūdiki, taigi rei- 
kia labiausiai rūpinti, kad pienas 

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

Speciali"': Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1L * 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Perjwlės Bondsua pilna parašytąja £A 1^3 
vert®, ir Laisvė# Bondsus pilna pinigine verte. $ •- & * 

Atneškite trba atsilakite J r o « » pvuFiuji v 
Atdara kaadien nuo 9—6 J* oACfvriMM te tU 
Utaininkaia, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENŲK, 
ir Snbatomla 9—9 tarp Pauina ir Wood 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kuino*, kurios tinki kikevieno kišenini. Gvajaatuojame, kad ant 

kiokviono pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigiai 
parsiduoda pigiau, negu muuis kainuoja. Vyrų ir jaunu vaikinu siutai 
Ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki licinčs. 
formali*kai pritaikyti ir konservatyviškų modelių, bet jų savininkai 

neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo $?.2.50 iki $60. Matyk musų 
speciaips vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00, 
ir $:10.00. Juodi iutai nuo $45.00. Iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00. 
iki $60.00, Vaikų siutai ir overkotai nuo $G.50 ir augščiau. Vyrų Uoli- 
nės* $4.00. ir augščiau. Blue serge kel'nės nuo $">.h0. iki $17.50. Ypač 
tiems, kurie prrka siutus ir siunčia j Lietuvi), nuieidžiame 5 procentu 
Krautuvė atdara kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis iki 10 
valandai vakaro. Nedoliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON, 1415 S. Haltted St , CHICAGO. ILL- 

TIESIAI 

HAMBURGĄ 
CUNARD LINE 

DVIEJŲ ŠUIUBU LAIVAS 

Saxonia Bal.-April 3-čią 
C ABI N MOKESTiS $150. TREČIA KL. $100. 

Karės mokesniu $G.OO 

Dėl platesniu informacijų klauskite 

THE CUNARD 5TEAM SH1P CO. LIMITED 
arba vietinių agentų 

[ P 1 R K PIRK' PIRK j 
| LIETUVOS LAISVES BG^Ą 

Jeigu tiktai norite, kad butų 

I I T T Į J 11 IĮ Laisva Nepriklaasoma 
L I L 1 U V A Demokratiška Respublika į 

i • 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje | 
Arba kreipkitės stačiai jį Lietuvos Misi j?, prisiųsdami pinigus: 

j 257 WEST 7Ist STREET N5W YORK CITY ; 

pienas bulų švariai užlaikomas. 
Tvartas, kuriame karvė yra laiko- 
ma. turi buti įvarti.- ; taip'pat ir in- 
dai ir milžėjų rankos turi buti šva- 
rus. X?niuose pienas turi buti at- 

sargiai uždengtas ir laikomas šalto- 
je vietoje. 
Svaraus Xit graibyto Pieno l'urtoji- 

" 
mus. 

Negraibytas p.enas yra vaikams 

daug geresnis, neg graiby tas, teėiau, 
"varus nugraibytas pienas yra ge* 
riau, neg suterštas negraibytasis. 
Jeigu motina negali g'auti švaraus 

ncgraibvtojo piei ii gali vartoti 
švaru nugraibytą .ui duoti tru 

pūtį sviesto į vietą smetonos, kuri 
nuo pieno buvo nugraibyta. 

Tie pieno dalykai, kurie kūdikiui 

padeda augti paeina iš žolės ir kitu 
žalumu, kuriuos karvė ėda. Tie pa- 
tjs dalykai kiaušinyje paeina iš žalio 

jo maisto, kuriuo kiekvienas gei'as 
vištų augintojas lesina savo vištas. 
Iš žalio maisto, tie dalykai insigau- 
na i pieną ir i kiaušinio trinius. Tie 
d'alvkai, kurie taip reikalingi vi- 

siems jauniems gyvūnams randasi 
ir salotuose, spinakuose, ir kitose 
daržovėse. Delio įvairios daržovės 
yra gera duoti vaikams ypatingai 
tuomet, kuomet trūksta pieno ir 

kiaušinių. 
Kai-kurie kūdikiai nemėgsta dar- 

žovių, ir mažai tėra nUudos, jei 
jiems juos duodamos nenoromis. 
Daug geriau yra jas indėli Į sriubą, 
ar košę nieko apie tai nesakant. 

Sakydami, kad vaikui nereikia 
mėsos vištienos, ar žuvies, jeigu jis 
gauni užtektinai pieno, mes nesa- 

ikomc, kad tie dalykai jam butų ne- 

naudingi. Svarbiausis dalyk«s yra, 
kad jie yra nereikalingi ir jei duo- 
dami sykiu su pienu jie yra berei- 
kalingas pridečkas. Kaslink >vc;- 
katos, galiama net labai jauniems 
kūdikiams duoti po truputi minkšte- 
snes mėsos, kai]) žuvies, vištienos ir 
t. t. Tečiau nereikia duoti kietos 
mėsos, kurios jis negalėtų sukramly 
ti- ir turėtų ryti dideliais šmotais. 
Ypatingai pavojinga ir nesveika 
iuoti keptos mėsos. Jei duod'ama, 

tai duoti' virt -s". 

1'ar tok Šviežius Arba Džiovintus 
I a i sius. 

Yra geras paprotis duoti vaikui 

>*< 

vieną vaisiu kasdieną. Jei negali, 
j ar neturi iš ko ])irkti :vieniu vaisiu, 
j duok džiovintu. Juos gerai išmir- 

!kyk ir virink tol, kol brs minkšti. 

Jei vaik'as yra lepus, duok jam tik 
vaisiu sukies, ar minkštimu. Labai 

jauniems kūdikiams, kurie vos tik 
pradeda valdyti ką nors kitą, neg 
pieną, reikia duoti tik vaisiu sultis. 

Truputi vėliau jiems galima duoti 
Vaisių minkštimų. Sveikas vaikas 

mokyklos amžiaus gali valgyti obuo 
lius, slyvas ir grušis su visomis žie- 
vėmis ir viskuo. 

Kiekvienas vaikas turi gauti už" 
lėktinai geros duonos. Jeigu ji duo- 

bdama be eukraus ir vaisių košės, 
nėra jokio pavojaus kad jis nuo jos 
persivalgytų. Išalkęs vaikas duoną 
.m sviestu ar be sviesto ir kitais neg 

paprastais valgimo laikais. Taupyk 
saldumynus p(> valgiui duoti. Kvie- 
ti cnė arba'juoda duona prideda i>si- 

saugoti utį- > vidurių užkietėjimo. Tą 
pati darbą atlieka daržovės ir vai- 
siai. Motinos, kurios neišsig'ali duo- 
ti daržovių, arba vaisių turi 
kartkartėmis duoti vaikams rupios 
duonos. Miltinės košės, kaip avižie- 
nių miltų, kukurizinių, arba spra- 
gintų kviečių yra ger'as maistas vai- 
kams ; jos turi tiek pat maiste daly- 
kų kaip ir iš krautuvės pirkti gata- 
vai prirengti maisto dalykai ir daug 
mažiau lėsuoja. Kieta duona, arba 
džiovinta duona (toast) yra vai- 
k am s geni duoti. Duona sudžiovinta 
ir trupučiuką ant ugnies pagruzdin- 
ta gali buti sulaužytu i mažučius 
šmotelius ir duota vaikams su pie- 
nu, kaip ir i vai .js pirktiniai grudai, 
kad yra duodami. 

Saldumynus div -k tik tuomet, kw> 
met vaik'as nėra labai alkanas, ir 
kuomet jis j u daug nevalgo. Pi- 
giausi* saldumynus yra duona ap- 
tepta svie tu ir apibarstyta baltuoju 
ar ruduoju cukrumi. Cukrus šmo- 
teliais <?aug pigiau atsieina, neg kit 
kokie saldumynai; 

Pusryčiams reikia visuomet duo- 
ti vaistu, ar tai šviežių ar džiovintu 
su miltine koše, pienu, duona ir svie 
.■411. Duonos ir pieno arba ryžių ir 
pieno užtenka vakarienei. Svarbiau- 
sia valgis turi bu-ti dienos vidury- 
je. Tuomet galiama duoti ir duono? 
su sviestu, ir kiaušinio, ir Įvairių 
košių su taukais, ir daržovių, ir kitų 
dalykų. 

^ ̂  ̂  MMM V ¥1 

Darbininkų Baras. 
H'HMM'tft-t'M'tAArt ArtjH s't-ftrV rtA vS.rtYtrt-rt ?*' >\->* a >m * * a a 

Suv. Valstijose čeverykų dirbė- 
jai gauna mokestios po $i j valan- 
dą. 

| Kanados vakaruose visur didės* 
niuose miestuos organizuojama 

i darbo bažnyčios. 

Jacksonvillej, Fla. ci^ariniukai 
pakelė kainas už darbą iki $i už. 
I ,000. 

j Statistika parodo, kad angliaka- 
siai turi mažiau kaip joo dirbamų 

[dienų per metus. 

]> to,ooo darbininkų dirbančių 
i suomių popicros pramonėj, 70 nuoš. 
į yra vyrai, o 30 nuoš. moterys. 

i Xcvados kasvklos, dirbtuvės ir 
! 

laužyklos panaudoja daugiau 
kaip 12.000 žmonių. 

1 1 

\nglija turi beveik (>00,000 inži- 
nicrystčs ir liejyklų darbininkų. I 

Anglijoje dab'ar yra .joo.ooo mo" 

teni amatinių unijų narėmis. 

Pietinėj Škotijoj daugiausia dar- 
bo duiul'a žmonėms vilninė puunonė 

I 

Pietų Vali jos angliakasiai iutoi- 
kė prašymą valdžiai, kad inplaukos 
iki $i,j5o butų p'aliuosuotos nuo 

mokesčių. 

Nekurie drabužių dirbėjai Xau 
jnje Anglijoje uždirba iki $97 Į 
savaitę. 

Amerikos Darbo Federacija su 

sideda iš n2 tarptautiniu unijų 
Suv. Valstijose ir Kanadoje. 

Daugiau kaip 34,000 vietinių 
Unijų Suv. Valstijose priklauso 
prie Amerikos Darbo Federaci- 
jos. 

Trisdešimts tūkstančių darbi- 
ninkų šiaurinėje Francijoje sten- 

giasi atsiekti stebėtina anglies 
gaminimo apygardą. 

Massaehuscttso minimalės al- 
gos komisija nusprendė, kad že- 
miausia alga. iš kurios moteris 
gali žmoni'kai pragyventi, yra 
$12.50 į sįivaitr. 

1 

į Anglijoje anglių kasyklų yra 
daugia kaip ^,000. 

Nevvarko (X. J j švinial rei- 
kalauja minimalės algos ?<> j die- 
ną. Tai $2 jaugiau kaip jie 
ęa'^na. 

Daugiau kaip 1,000,uuu darbi- 
1 ninku Pliiladelpliijoje laivų sta- 

tymu distrikte rengiasi i>aduoti 
reikalavimus Kongresui ir ad- 

ministracijai. 

Iš Gyvenimo 
; Lietuvių Amerikoje i 
i. _ i 

\VATERBURY, CONN. 

\Vatcrbury yra kelio- givuojan- 
či"S jaunimo draugijos, kurios ši 
bei tą veikia teatru lošime, bei dai- 
navime. ''Varpo" Dramatiškoji (Irau 

gija veikia šiek tiek silpniau negu 
pirmesniais metais. Pradžioj (sezo- 
no) rudenyje sulošė laike "Sanda- 
rom" Seimo gan dideli veikalą "Kai 

Ivio Duktė", dabar rengiasi statyti 
sccnon ''Kantri Alena" ir kitus ma- 

žesnius veikalus. Silpnumas yra gal 
Į tame, kad iš kaikurių narių (buvo) 
j yra noras savo auteritetas iškelti 

Įaugščiau visų, ir net buvo stvertą- 
jį priemonių, kad suorganizuoti 
iš kelių asmenų trupą, kur vei- 
kiant, butu galima asmeninė garbė 
iškelti. Trupos organizavimas, bu- 
vo paremtas vien ant asmens gar- 
bės, tai ir neauga, kaip kad orga* 
nizatoriai norėjo. ] stabu tas, kad 
:r "Varpo" Dramatiškos draugijos 
kai kurie nariai nuėjo organizuoti 
Teatrališką trupą. ''Varpo" drama- 
tiškoji draugija yra gan pasiturinti 
finansiškai ir kitais reikalingais tea 

trams lošti daiktais, tik reikėtų 
spiestis jaunimui "Varpo" dr-jon, 
o ne organizuoti koktos trupas, ku- 
rios vien sėja nesutikimą. ''Varpo" 
draugijos nariams reikėtų spiestis 
krūvon, lošimui teatrų, kur bus ga- 
lima patarnauti visuomenei, ir no- 

rintiems užtek* įjiubės ir vadovavi- 
mo. 

KAST ST. LOU1S, 1LL. 

Kovo 9 š. m. vietinės Liet. para- 
pijos kun. S. E. Kalesins'kio pasi- 
darbavimu, buv o surengta Liet. Mi- 
>ijai prakalbos. Kalbėjo Gerb. Ma- 
joras Povilas Žadeikis. K'alba tęsė" 
i 2 vai. ir 25 min., o ant stalo jam 

nė stiklo vandens nebuvo padėta. 
M a j. P. Žadeikis papasakojo apie 
Rusų, Vokiečių ir Lenkų žiauru- 
mus. kaip Rusarliolševikai, ,taip ir 
Vokiečiai biauriai apiplėšė Lietu- 
vą. o dab'ar tie pane Lenkai kiaulės 
akimis mano, kad \ ilnius esąs jų. 
Žemi ir kiaulės veidą užsidėję, ne- 

tik nemano iš Lietuvos žemės efr j 
sitraukti, bet nori dar giliaus Į Lie-; 
tuvą knisties. Ragino neišlikti nei! 
vienam Lietuviui nepaskolinus Lic- j 
tu vai nors po 50 dol. Anot gerb. j 
Maj. !'. Ž'.uleikio — kiek sykių po i 
50 dol. ])irksi lionų, tiek sykių pa- 
liokui i kaktą skaudžiai pataikinsi. 

Prakalbos buvo Migli School Au- 
ditorium, vienoj iš puikiausių mūsų 

mieste svetainių. Svetainė buvo iš- 
puošta Amerikos ir Lietuvos vėlia- 
vomis, ant estrados, scenos b' \'o su- 

kabinti dideli paveikslai, vienas 
Prez. \\ ilsono, o kitas Prez. Ant. 
Smetonos; per vidurį scenos aug.š- 
tai tarpe Amer. ir Liet. vėliavų, di- 
delis Lietuvos Žirgvaikis. 

Lietuvos Misiją pasitikti daly va* 

va: Šv. Jurgio, Šv. Juozapo ir .Mo- 
terų Ražancavos Draugijos, taipgi 
ir Lietuviai tarnavusieji S. Y. ka- 

riuomenėje, būrelis iš 27 vyrų. šiuo 

sykiu, turbut visi lietuviai ant pra- 
kalbu atvyko, nes buvo <htug publi- 
kos. Yiršminėti kareiviai pasitiko 
Lietuvos Misiją, atlydėjo per vidu 

rį svetainės iki estradai ir sykiu ke- 

letas kareiviu su Amerikos ir Lietu- 
vos didelėmis vėliavomis stovėjo 
ant estrados. Dalyvavo miesto ma- 

joras M. M. Stephens, padėjėjas 
valstijos (statė) Advokato J. M. 
Freels ir Komit Kun. S. K. Ka- 

lesinskis, J. Ba'.triunas, D. S. Pu* 

slier (Brazau.skis), K. Buitkus ir 

svetys Kun. Vitkus. 

iienas, vadovaujant \'. Savickui, 

grojo Amerikos himną, antru sy- 
kiu parapijos choras sudainavo 
Lietuvos himną. Gerb. Maj. P. Ža- 

deikiui prakalbą užbaigus jauna 
mergaitė p-lė M. Jurgilaičiutė įtei- 
kė Gerb. M'aj. P. Žadeikiui bukietą 
gyvų gėlių. Toliaus, vakaro- vedė- 

jas Kun. S. E. K. paaiškino, jog da- 
bar keli išeis užrašinėti Lietuvos 
Paskolos Bonus ir jis pats palikęs 
visus ant estrados atėjo link publi- 
kos užrašinėti L. L. Paskolą, o 

tuom sykiu visi nuo scenos į užsce- 

nį nuėjo, nes pats vakaro vedėjas, 
programo dar neužbaigęs, kitų dar- 

bų užsiėmė ir apart paties vakaro 

vedėjo, daugiau L. L. Paskolos už- 

rašinėti niekas neišėjo. Žmonės ma- 

nydami, kad jau programas užsibaik 

gė, visi sukilo ir išėjo laukan. Be- 

ąbejonės, kad Gerh, Alaj. P. Ža- 
deikiui toks pasitvarkymas nepati- 
ko. Dauguuias iš publikos manėj, 
kad kaip visi su entuziazmu, links- 
mumu, prielankumu, pasitikdami 

| Lietuvos Misiją s ve fa i nė j sustoję 
giedojo Himnus, tai taip atsibus ii; 
atsisveikinant su Lietuvos Misija, 
Per tai ir Bonų mažai užrašyta. 

Yo apie 10 asmenų užsirašė. 
Ten buvę*. 

\VATERBURY, CONN. 

Kovo /-tą dieną j vyko pi'akalbos, 
kurios buvo surengtos, Mechaniku 

Sanryšio \Vaterburio skyriaus. 
Kalb. buvo adv. K. Lukošius. Kal- 

bėtojas aiškino, apie lietuvių orga-. 

jnizaviniasi, kad Lietuvoje butų g'a* 
! Įima įsteigti visokiu rusiu išdirbvsi 

čių ir tuomi Lietuvos \ alstybę su-. 

į stiprinti ekonomiškai, kad svetimų 
šalių pramonininkai nepavergtų. 
Pasekmės prakalbų : prisirašė ke* 
lioliką naujų mechanikų šėrininku 
ir vietiniame skyriuje yra prigu- 
linčių kelios dešimtįs pajininkų — 

šėrininku, bet \Vaterbury, yra ne 

dešimtimis mechanikų, o šimtais, 
tik kitiems turbut ueapeina Me- 

chanikų Susivienijimas, o tuomi ir 
Lietuvos likimas. 

Tą pačią dieną j vyko prakalbos 
rengtos A. I.. T. Sandaros 11-tos 

kp. Kalbėjo "Sandaros" Redak. K. 
Norkus: prakalboje apipasakojo, 
dabartinius nuotikius Lietuvių, bei 
Lietuvos gyvenime, ir teipogi buvo 

prirašomi nauji n'ariai. Sandaron 

|prisirašė 17-ką natiių narių ir dau- 

gelis prenumeravo laikr. 'Sanda- 
rą" Lietuvon prisiųsdinti. 

Pasaulietis. 

PENKI APGARSINIMAI VIENAME 
PARDUODAME geriausias Ukes su geriausia žeme. Mažas ir dido- 

lias su budinkais. su sodnais ir su gyvuliais, mašinomis tarpe liet vių 
Ūkininkų DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU KOLONIJOJ AMERIKOJE, apie- 
linkėje miesto Scottvillc, Michigan. 

PARDUODAME 
Parduodamo valgomus produktus goriausius, šviežius Kiaušinius, 

Sviestą, Lietuviukus Surius. Tikrą Medų. Daržoves, Grūdos šieną ir 
Gyvulius 

PARDUODAME 
Parduodame vaisingus medelius gatavus ir ĮSiepytus, ir diegus vi- 

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

VAKACIJAS 
Priimame iš miestų Lietuvius Vyrus ir Moteris ant Vakacijų. kurie 

norite savo vakacijas. dyklaikius, linksmai praleisti tarpe Lietuvių 
Ūkininkų palei ežerus ir gražius upe lius, — kreipkitės i mus> o mes 
jums vietą, pragyvenimui pajieškosime. 

UŽSIRAŠYKITE 
Užsirašykite musų leidžiamą Lietuvių Kalboje Ūkišką Bepartyvišką 

Iliustruotą žurnalą, kuris išes kas dvi savaiti kartą. Kuriame susite 
geriausių pamokinimų ir patarimų, kiekvienam lietuviui ukininkui ir 
mieste gyvenantiems lietuviams vyrams ir moterims ir jaunuomenei 
visokių pasiskaitymų, pasimokinimų visokiuose gyvenimo reikaluose 
iško turėsite neapsakomą naudą Ir daug linksmumų ir žinojimų apie 
daug dalykų, ko lig šiol nežinojote. Kaina metams $1.50. Pusei melų 
$1.00. Užrubežiuose $2.50 metams. Kiekvienas užsisakykite ir užrašy- kite savo giminėms j Lietuvą už ką jie jums bus labai dėkingi. 

SKAITYKITE ateinančios subatos ''LIETUVA" rasite didclj pa- 
aiškinant} apskelbimą. Su visokiais reikalais kreipkitės musų Lietuvių 
Ūkininkų Draugijos Administratorių — Antaną Kiodj. Adresuokite: 

LIETUVIŲ UKININKU DRAUGIJA 
ItOUlN'SON BUILDING 

* 

SCOTTVIIAE, MICHIGAN. 

KAS TURI AUSIS, TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKJS PATS TE- 
SKAITO musų karžygiškos kariuomenės leidžiama laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIU ŽODIS" ! " 

| 

aprašo visus Lietuvos karino- } 
menės žygius, kovas, sniar- { 
kius mūšius, kad brangiai Tė- i 

vynei laisvę iškovoti, kad ap- ♦ 

ginti mušu broliu turimi, gy- J 
vybę nuo lenku plėšiku pikiu- j 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- | 
bonių plėšriųjų. { 

"KARIŠKIU ŽODIS" 
*• 

ryškiai atspindi karšta Lietu- 
vos kariuomenes Tėvynės mei 

lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuv.į iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtu sugrįž- 
ti ir sugrįžę laime ra^ti visi 

po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunuš. 

į "KARIŠKIU ŽODIS" 
• T 
J skelbia nukautu j it (ttžnutŠLų- 
} jų), sukeistųjų nelaisvėn patt 
| kusiujų ar be žinios prapuo- 
} liusiųjų hei kovose atsi/.yinė- 
i jųsiųjų ir apdovanotų kariš- 

J kiu vardus. 

i 
i 
♦ 

i 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos 'iėvvnSs išsiilgęs, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos 
kariuomgiė savo krauju mušu žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

H Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą į sąvaitę. Kaina metams dolariu, kuriuos 

galite pasiųsti registruotame laiške. 

"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 
Adresas: I KAUNAS 

LITHUANIA. 



Vietines Žinios 
BRIDGEPORTO L. L. P. 

STOTIS. 
L. L. P. Bonus galimu užsi 

rašyti siose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 Sc 
Halsted St. 

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

Universal State Bank, 325: 
£0. I falsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšii 
krautuvėj, 3423 So Halsted St. 

J. A. Martiniais 3324 So. Hal 
fitcd St. 

Peržinskio vyriškų drapanv 
krautuvėj. 

"Lietuvos" Dienraščio Admi- 
ministracija, 3253 So. Morgą r 

Kurie nėra dar pilnai nžsrmokė* 
ję L- L. Paskolos Bonu, ra i malo- 
nėkite užsimokėti Universal Statt 
Bank. Ten priimami likusieji užsi- 

mokėjimai. 

TOWN OF LAKE BENDRA 
LIETUVIŲ L, P. STOTIS. 
L. L. P. Bonus galima užsi- 

rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir Unijos ofise par J. P. Bar- 
kauskas ir T. K lizinas, 4539 S. 
Marshfield Ave. 

: Ižd. J. Viskontas, 4612 S, 
JVVood St. 

\r A. J. Kareiva, 1805 W. 46 St 
į. J. J. Elias, 4600 S. Yv ocl St. 

p J. Balnis, 4536 S. Paulina St. 

[į J. Letukas, 4524 S. Wocd St. 
* J. P. Ciliauskas, 4400 S. Her- 

mitage Ave 
į P Pievartinas, 4620 S. Marsh- 

field Ave. 

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

| VALIUOJA I LTETUV\ 

p Advokatas F. P. Bradchulis. 

^ Šiandien, kovo 16 <!., o vai. ryte, 
'Advokatas J\ P. Brad'chulis išva- 

1 'žiuoja New Yorkan, o i> ttn laivu 
I "Rochambeai:" Į Havre; iš ten j 

Paryžių ir prr Berliną Į Lietuvą. 
P. Bradchulis važiuoja j Licfvą 

' teismiškuose reikaluose ir žada 

grjžti apie Liepos mėnesyj. 
& P-nas Bradchulis yra narys S. L 
i A. Juo pasidarė jisai 1887 m., t. y 

[. antruose metuose po Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Įsikūrimo. Ji- 
sai žymiai pasidarbavo paskutinėse 
S. f.. A. reformose, ypač padidini- 
me apsaugos ir pataisyme S—nu 

konstitucijos ir dabar jis yra naru 

J statymų Komisijos; priguli prie 
£ 

wvv« 

(,V> kp. Priguli jis taip-pat ir prie 
i". M. D. (iyvena po nuni. 31 u S, 
llalsted St. lieto viso I*. P. 15. yra 
vienas t'ėrėjų "Aušros". Daug 
darbo p. liradchulis yra pridėjęs 
prie <• ganizavimo ir palaikymo Tau 
tiškų Kapinių. Abelnai, užtari'a ir 

Inaremia visus rimtesnius lietuvių 
sumanymu*. 

Advokafas F. P. liradchulis 
gimė )S<>7 111., (iardino gub. H> 

metų amžiaus, 1883 pribuvo i Chica- 
go ir yra vienas iš pirmųjų lietuvių, 
apsigyvenusių Illinois \'aisti joje. 

1 Kaip p. liradebulis pasakoja, tuom 

laiku Chicagojc ir apielinkėje tebu- 
vo tiktai 18 lietuvių. \u<> pat j«> | 

j pribuvimo jisai dirbo gerai žinomoj 
firmoj A1exander II. Kevell & Co.,' 
\Yaba-h ir Adams gat. Dirbdamas' 
trumpas valandas, lankė per 3 me- 

tus taip vadinamą Chicago English 
Iligh and \la*v.«?l Training Scbool. 
tuom laiku ant Monroc ir Union 
gat. I ūgęs šią tnokslainę, 1 «S«)^ m. 

jstojo i Metropolitan liusiness C'<>1- 

lege, kuria baigė i8</*> 111. Tuoni 
pačių laiku jis buvo mokytoju per 

meii Valsti jinės M-•kslainės 
( Froebel Public Scbool). i8</) nie 

tuose liradchulis įstojo j Lake Fo- 
rest Universitetą, jurisprudencijos 
kursan ir i8<yj ii baigęs ir išlaikęs 
valstijinius kvotimus patapo advo- 
katu. Tai buvo pirmuunis lietuvis 

Į adv< 'katas Amerikoje. 

f. \. jozAPArrrs pardavk 
SAVO \*AISTIxę. 

(ierb. V. A. Jozapaitis. karštas 
tėvynainis, daug pasidarbavęs prie 
Įsteigimo "Lietuvos" dienraščio, 
pridavė rnums sekantį pranešimą: 

"šitio ui pr nešu savo draugams 
lir pažįstamiems, o kartu visiems 
Chicagos ir apielinkės lietuviams, 
kad aš <ivo aptieką — 36oi S. llal- 
sted St. — pardaviau svetimtaučiui 
ir r.uo šios (kovo 16 d.) dienos vi- 

sai iš jos pasitraukiu. 
Esu pasiryžęs neužilgo apleisti šį 

kraštą ir vykti į Lietuvą. 
Kartu su šiuom tariu nuoširdų 

įeit: visiems vientaučiams už prie- 
lankumą ir rėmimą mano įstaigos. 

Dabartinis mano antrašas yra se- 

kantis: 807 \V. 36th St., Chicago, 
111. Su pagarlYa, 

F. A. Juosapaitit.' 

TO\VX OF LAKE. 
Šiais laikais kur tik patėmysi bū- 

relį žmonių šnekučiuojant, t'ai vis 
apie L. L. P. liotiųs. Teiraujas vie- 

Brangus Tonikas. 
Pareigos uždėtos pnt skilvio ir viduriu sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kuri.,s palieka kūno organus silpname 
padėjime. Kentėtojas jieško {onikot medicinos, kuri netik kad 

pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

evera's 
Esorka 

(pirmia'iS žinoma kaipo "Severus Skilvinis Bitteris"), kuri yra 

pasekmingas skilvio stiprintojas ir viduriu liuosavimo Jonikas, 
rekomenduojamai silpnioms, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos meilikališka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinu vaistu gydyme užkietėjimo vidurių, nevlrfnimo skiivio. 

neturėjimo apetyto ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink pleėkelę Sitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75. ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose apįiekosa 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA 

nas kito užkiek katra kolonija tur 

pardavusi. i) čia kaip tik t y čion 

kolonijos neskelbia teisybės, kicl: i 

tikrųjų turi pardavus P. l'onų Tik 
tai patylomi> kaip rėžiai po terb; 
šnabžda, traška, Pažvelgus i laikra 
čius randi, straipsnelius iš įvairu 
kolonijų su užreiškimu. kad nepa 
sieliu»s lenktinėse ir jau sumušę 

j rekordą pardavinėjime L. I*. įlomi 

į Ypatingai iŠ gatvės kolonija tai] 
'įsisiūbavo, kad žada nepaisyti nieko 

("lipti per. viršų" 
Jeigu aštuoniolikiečiai pasielgtų 

i taip "nemandagiai", tai žinoma 
! Pridgeportiečiai pirmiausiai nukcir 

jtėtu. Labai linksma yi'a tėmyti Cbi- 

I o ag iečių lenktynes L. L. P. I Urnų 
'pardavinėjime. Kiek tai entuziazmo, 
kiek tai darbo, pasišventimo dėl 

Tėvynės lalx>. Veikėjai persiėmė 
tėvynės meile, nepaiso nieko, dirba 
per dienas ir naktis neatsižvelgdami 
j kliūtis, kuriu yra daugybės, deri 
tėvyniniai, patrijotai matydami 
taip didc.i pasišventimą mušu kar- 

žygių — L. I'onų pardavėjų teikia 
jiems dovanas. Peoples Stock 
Yards State Bank aukauja $50.00 
auksu; p. liitaut, $45.00 laikrodėli 
p. ()lše\vski S10.00 porą čeverykų: 
žydelis Trocky, 4658 S. Ashland 
A ve. $6.00 vertės lenciugelj. Pri- 
tartina paminėtinus bizni^nus rem- 

ti. nes jie remia Lietuvių svarbius 
darbus, ypatingai turime buti labai 
dėkingi Peoples Stock Yards i Jan- 
kui už toki duosnumą, rėmimą mū- 

sų tautiškų reikalų. 
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- 

tės, remkite Lietuvos Respubliką 
pirkdami L. P. lionų, nes matote, 
kaip noriai remia svetimtaučiai.,Tai 
puikus pavyzdys. Subruzkime! Ka- 
trie dar neturite pirkę bonų. pasi- 
stengkite tuojaus Įgyti. Pasisteng- 
kia išvyti iš Lietuvon Lenkus — 

ponus. 
Jonas P. Parkauskas. 

KANTRI ALFA'.V SCFA'OJ. 

Kovo 14 d., Aryan (irotto Tem- 
ple teatre, L. I). S. Cbivagos Aps- 
kritis vaidino dramą 'Kantri Ale- 
na". Artistai lmvo L. Vyčiu 5 kuo- 
pos. \* e kuriose vietose buvo paste- 
hiama kiek trukumo pas vieną-ki- 

tą artistą bei artistę, bet abelnai 
imant, atvaidinta labai gerai. Tai 
vėl žymus plusas m u su dailės sri- 
ty j- 

Vakaras nebuvo per virš turtin- 
gas publika, nes viet' nis buvo ne- 

užimtu sėc'ysių. Jei L. D. S. butų 
daugiau energijos ir darbo padėjus 
išgarsinimui ir iškalno tikietn par- 
davimui. gausesniu pasekmių butų 
sulaukusi. M. K. Š. 

PRANEŠIMAS. 

Amalgamated Meat Cutters & 
Butcber \Vorkmen o f N'ortli Ame- 
rica, Local 257 turės nepaprastą su- 

sirinkimą ketverge, kovo 18 d., K:oc 
f vai. vak., p. Ežerskio svet., 4(0" 

S. Paulina gat. 
Visų narių atsilankymas būtina 

reikalingas, nes bus balsuojama u*/ 

arba prieš memorandumą, kasdinl- 
šaukimo specialės konvencijos. Da 
bar laikas veikti, kad vėliau nerei 

kėtų išmėtinėti, kad tas ir tas cen 

tro valdininkas netikęs, nepildo at 

sakančiai savo užduoties. Taigi gar 
bųs nariai (rės), tas priklauso nut 

jusų. Ateikite ir balsuokite. (ivvc 
nantjs ant I»ridgeporto, privalote in 
ti dalyvumą šiame svarbiVune susi 
rinkime. Mėnesines duokles galit* 
užmokėti kas diei.ą, nuo 2 vai. pie 
tų iki 8 vai. vak. Unijos ofise. 453' 
S. Marshfield Ave. 

J. P. Parkaiiskas, Rast 

RRIGHTON, TURK. 

Lietuvių Dailės ratelis Vaiky: 
ekstra susirinkimą seredoje, ~:oi 

vai. vak.. bažnytinėje svet., prie 4. 

i ir Fairfield Ave. Visi nariai ir r.a- 

i r i-s esate kviečiame atsilankyti, nr.s 

I»u> daug dalyku svarstoma apie 
Lietuvos reikalus. 

; /.'. I). Kauncchis. 

j I 'a j ieškau lloleslovo Blaževičiau* 
I l'aeina iš \ ilniaus rėdybos, I raku 
lapskr., Zaselu parap.. (indėnų kai- 
nv, netoli miestelio Naišedorių. j 3 
metai, kaip Amerkoje. I'irmą kartą 
iš Lietuvos atvažiavo i Bostoną. 
.Mass. Taipgi Blaževičiaus sesers 

sunaus Motiejau* Yononio. Tunu 
svarbų reikalą. Jie patys arba kas 
juos žino malonėkite .nnn pranešti, 
l'ž davimą žinios gerai atlyginsiu. 
Atsišaukite sekančiu adresu: Mat* 
litas Yononis, Laeka\vana Co., Sim- 

pson, T;!. 

i 

Farmos-Ukes 
Auga kila maistas miestuose, 

pragyvenimas, tegul auga ir mus 

turtas gerbiamieji. Kuriems jau 
nusibodo dirbtuvių durnose rūk- 
ti atvažiuokite pas mus Į lietuviš- 
ką kolioni'ą ir nusipirkit ukę, o 

teji'ul jūsų pinigai auga ir jums 
gyvenimą uždirba. Gana jau Imti 
po bosu. Jau mes Micbigano lie- 
tuviai ūkininkai esame susivie- 
niję i draugystę ir taip tikrai 
lietuviukai gyvenome. Jau lietu- 
viaia ūkininkai yra pasižimėję 
savo ūkininkavime. 

Mes savo tarpe t .rime ir gana 
turtingu ūkininkų, turime viso- 
kių mašinerijų, indžinų, mainy- 
čių, automobilių ir mes nepriva- 
lome prie svetimtaučių kreipsis, 
kad ko. kam, pritrūksta. Taigi 
gerbiamieji, kurie manote pirkt 
nukes, nepirkite tokioje vietoje, 
kur paskui busime pajuoktais i'" 
ne užganėdintais, liet pirkite mū- 

sų t a r] > e, kur mes reikale tau vi- 
sada busime pagelboje. o labiau- 
siai Draugystė Antano, Cus- 
ter; prie kurios visi doresni ir 
pastovesni ūkininkai priklauso ir 
vienas kitam pagelbsti. Pagelbė- 
sim ir tau. Pirk ukę per šitos 
draugijos patarimą, o busi užga- 
nėdintas ir po laikui nesakysi, 
kad agentas tave apgavo ant 

$500 ar ant daugiau, kur tankiri 
atsitinka. 

Musu •draugvste turi nusky- 1 

j rus porą narių, kurie tamstai pa- 
tarnaus dykai taigi šitą pavasari 
'mes turime pora tuzinų, tik vien 
gerų farmų, nes mes blogų lie- 

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

susiedas. Nori*:t daugiau infor- 
macijų kreiplies šiuo adresų: 
..l)r. 5v. Antano Admini.-tracija 

Kaz. Daunora:-, 
Box 7, Custer, Michigan. 

DABAR GAVĖNIOS LAIKAS. IttSI- 
SAKYKIT TYRO I..3DAUS $1 80 V1E- 
DRIIKAS 5 SVARAI. PRISTATY- 
SIU IN NAMUS. ADRESt OKIT" W. 
STRYGAS. .1022 W. 40th ST. CHICA- 
GO. ILL. ANT 2-rų LUBU. 

"j Pajieškau broliu, Pranciškaus 
'ir \'inco ir Jurgio Yarnaičiii ir 
sesers Marijonos, po vyru Moc- 
kevičienės ir Agotos, ])•» vyru ne- 

žinau. Apie 20 niftu at^al visi 
gyveno Urooklyn, X. Y. Jie pa- 
ays ar k;>s žinote malonėkite pra- 
nešti. Noriu susižinoti ne «U*1 pa- 
f>elbos. bet tik clel pranešimo svar 

ihans dalyko. Mano adri'sas: Mo- 
tiejus \\ arnaitis, Suvalkų rėdv- 

1k»<. š:ik i u apskričio, Hublialių 
valsčiaus, Meištų kaimo. Europe- 
1 .itlniania. 

p Sevefros GyduoJes užlaiko 
seimynfrs sveilntia. 

Limmentas 
arba tam tikrus topalas privalo vi- 
suomet rasties namuose, idant at- 
sitikimuose, kur reikalaujama te- 
palas paviršutiniam vartojimui, Galėtumėt tuojaus apturėti greitų ir pasekminga palengvinimą nuo 
Įvairiu nesmagumu. Pasielgsite 
išmintingai nusipirkdami 

Gothard Oil 
(Severo? Gothardifko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kajp« linimentas 
arba paprastas tepali,* nuo rlieu- 
mutizmo, ueuralgijos. persitempi- 
mo, tinimo, padidintu tyliu, ruu- 
inenu ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30 et. Ir 2 ct. taksu, arba 
00 ct. ir n ct. taksu, i'atiduoda vi- 
iur aptirkose. 

vv/y, severa/co. 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
101 Broadway, kampas Main St., 

Melrose Park, 111. 
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Mokėk sau 
lUMAUl'' —g 

Vietoje mokėti kitiems 
BUK SAVININKU 

Mažos Farmos 
Nauja maža iarmu 

subdivizija 
35 minutos iki Chicagos 

54 traukiniai kasdien. 
H AKERIO $475- 
i AKERI3 $550. 
Moke^t. 15'^ pinig. kas mėnuo 

Bažnyč;ost mokyklos ir krau 
tuvės arti. 

savisto.' jt apriboję. Sustok mo- 

kėjęs u'dellas randas ant visa- 
d -s. Vulgyk savo augintas švie- 
ži.. daržoves. Augink vietas — 

vartok ar parduok kiaušinius ir 
daryk didelius pinigus ir laikyk 
savo kasdieninį darbą. Duok sa- 
vo vaikams šviežiu oru pakvė- 
puoti ir tikrą žaislams vietą. 
Sumažink H. C. L. dabar 

Informacija dykai su kuponu 
apačioj, pridėk ir siųsk šiądien. 

ŽEME LIETUVOJ SS LIETUVOS PINIGAI 
kyla kasdien. Nelaukite ko1 pasieks seno kurso — $25.00 už 
šimtą — siųskite savo giminėms arba pirkite dabar, o pa- 
siųsite vėliau. 

Parduodame čekiais aroa gyvais pinigais PAGAL DIE- 
NOS KURSĄ. 

PASPORTUS IR LAIVAKORTES parūpiname va- 

žiuojantiems Lietuvon ir Amerikon. 
SIUNČIAME PREKES-TAVORIUS. 

Darome Dokumentus žemės ir kituose reikaluose. 
Suužklausimai laišku ar ypatiškai reikia kreiptis prie: 

Baltic Consultatioii Bureau 
35 S. Dearborn Street, Room 206, Chicago, 111. 
Antros Lubos, Ofiso valandos: 
Durys 206 Kasdien nuo g iki 6 
Tel. Majestic 8347 TJtarn. ir Subat. iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 4 

Scenoj tą patį vakarą 
KOVO — MARCH 21 D., 1920 M 

C. S. P. S. SVETA1NEJE 
1126 W. 18th Street 

"BIRUTĖS" DRAUGIJA 
Stato scenoje du veikalus būtent: S. Šimkaus dviejų veiksmu ijiu- 

zikaliska tragediją "'CIIONAI" Ir M, Petrausko žinomą. vieno veik»mo 
į muzikališka komedija 

"KAMINAKRETIS IR MALŪNININKAS" 
IU 

Čigonai 
Kaminakretis ir 
Malūnininkas 

Grieš muzikantą4 specialiai pasamdyti iš Chicagos Symfonijos taippat dalyvauja visi žinomi artistai dainininkai būtent: p. F. Jakutis lošia "SABITKA'', p. .T. Loeaitis lošia PRANULI. Čigonuose p-lS M. Rakauskaitė Jievos, Jauno figom p. P. Slogis, Garijaus p. Sarpalius. Tikimės, kaip visuomet taip ir dabar Chicagiečiat atsilankys skaitlingai šiame iškilmingame vakare. Kaip matote iš visoko, kad vietų gali pritrukti, taigi iškalno galima užsisakyti šiose vietose: 
Universal State Bank. 
Naujienė ofise. 
Lietuvos ofise. 
ir pas Birutės valdybą. 

KviePia visus "BIRUTE". Pradžia 7:00 valandą vakare. 

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 bun*i ofi- 
se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 

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

job.R KujhiRgkas 
LAWYER 

LiIBTIJYI3 ADVOKATAS 
21) SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3G84 

Vajandos: 9 vyto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 

Y K nu VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Lega'iškus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus U skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečią, ant 
lengvu sąlygij. te 
AYest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt. f> Tol. Caual 2552 

Telcphone Lrovtr 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal &utarim« 

4712 SO. ASHLAND AVENTTE 
arti 47-tos jatvž* 

f Phone Ca:al 6222 

j DR. C. K. CHERRYS 
♦ Lietuvis Dentistas 

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

, CHICAGO. ILL. 

DK. M. T. STRIKOL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. y. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 \V. 415 St. McKisley 263 

ŠALIN SU DEGTINE. 
^ > imij AineriKuj sausa, 

bet jums reikalingas pa 
sistipriniroas kartas nuo 

karto, taigi nesibijoki- 
te. Mes prirengiame sul 
tis, iš kuriu jus galite 
sutaisyti piv.ku ir svei- 
ką. gėrimą, ir mes gva- 
rantuojame. jog jis pa- 
tiks visiems. Jeigu jus 
norite atgaivinti širdj 
prieš valgymą, arba iš 
darbo parėjus, ant ves- 

tuvių. balių, šokių arba 
.iitu pramogų, jus ganu* visuomet tu- 

rėti po ranka kelis galionus gero gėri- 
mo. Pakas iš kurios jųs galite pasida- 
ryti 6 galionus gėrimo, kainuoja tiktai 
$2.00. Išsimoka pamėginti. Siųskite or- 

derius šiandien. 
YValter Novelty Co. Dep. 446 
1117 N. Paulina St. Chicago, 111. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 

viu bendrovės, apie lietuvių koloniją 
VV.sconsine, kur jau daug lietuvių gy- 
vena i.- dar tūkstančiai apsigyvens, nes 

ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma musų pirkėjų buvo 
išvažinėj;}. po daugel valstijų, br-.t tin- 
kamesnės vietos niekur negaiėjo ras- 

ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame v h. i biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznii s, nes trumpame laike bus buda- 
*'ojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 

žemį labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visų apielinkę, 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviškai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama, taip tenai 

gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimų, tai 
prisiųskite savo adresų, o mes prisiu- 
sime jums knyge'.ę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Lithuanian--American Information 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspoi- 
tai, Legališki Dokumentai, Foreign 

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

Tel. lioulevard 4899. 

ei. Vare!s 3654. AKUŠERKAV 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko 
Iegiją; ilgai praktika į 
vusi l'ennsilvanijo' 
hcspitalž««, Pasekmin 
g*i patarnauja prie* 
gimdymo, Duoda roda 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHTCAGO, ILL. 

\Tuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai vak.. 

Phone Boulevard 2160. 

Dr.A. J. Karalius s 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 Ir 4 iki 9 g 

I vakarais. 

3303 So. Morgan St. § 
Chicago, 111. į 

§ 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSUOS 

i Gerui lietuviams žinomai per 16 mctij kaipo] I patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris.! 
|Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyry, mt»-| | terų ir vaikų, pagal naujausias metodii j X-Ray ir kitokius elektros jrietaisu*. I 
i Ofisas Ir laboratorija: < 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street | (Valandos: nuo 10—12 pirtų ir 6—8 vakarei 

| Teiefonas CanM 3110 

J Gyv.: 3112 SO. HALSTED ETREETI 
« Valandos: 8—9 ryto tiktai 

A. PETRATI5 8c CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE--INSURANCE 

Europeah American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda La>vokort»a 

NOTARIJLėAS 
3249 So. Hahtec Street, Chicafo, Illinois 

.Telephone Boulevard 6H 

Tclepkone Yards 1^32 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas motery, vaiky ir tyryj 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

8259 S. HALSTED ST., CHICAJOj 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto Ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTEP ST CHICAOO 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: Ir gyv: vieta 3252 S. Halated Stj 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30j 

V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST„ ROOM 324. | 
Telephone Central 6390. ; 

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

i Dr. S. Biežis || 
LIETUVIS 

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| Ofisas: 2201 W. 22nd Stroet 
Kampas S. Leavltt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 iU 5 Ir 7 iki 9 va'., vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 4-ud St. 

Telefonas McKiuley 4b38 
Valandos Iki 10 ryto. 
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