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Komunistai paė- 
mė Berlčną. 

Nauja suirute Bolivijoj. 
V 

Francija mato įaudą iš Vo- 
kiečių sumišimo, 

DARBiNINKAI PAĖMĖ 
BERLINĄ. 

Tarybų Valdžia didžiuose mies- 
tuose: 300 Krito Kovoj. 

s Kappo Valdžia Pasidavė Radi- 

"^kalamas, kurie Reikalauja Susi- 

vienijimo' su Rusija. 

Berlinas, kovo 17 d. -- Vo-1 

kietijos radikalai šiandien patmė 
valdžią j savo rankas. 

Kappo I.uet:;vitzo valdžia šian- 

dien vakare pasitraukė• po visos 
dienos mušiu, kur žuvo apie 300 
gyvasčių ir šimtai tapo sužeistų 
visoj šalyj. 

Kappo valdžią nuvertė ne 

Kberto valdžios pasiprierirlinmas 
bet sovietiniai vadai. 

Šiandien pavaka. r-j Berlino 
dailininkai apskelbusiej' respub- 
liką išleido ultimatumą, kuriame 

jie užreiškė, kad jie užpnls 
Kappo kareivius 7 vai. vak. jei 
karininkai iki tam laikui nepasi'- 
trauks iš raštinės. 

Kapp ir Lucttuitz, gavę už- 

tikrinimą saugumo savo asme- 

nims. rezignavo. vakaru tary- 
bų vadai padrąsinti laimėjimu ir 

pasisekimais mažne visuose di- 
džiuose pramonės centruose pra- 

dėjo didelę agitaciją Įsteigimui 
sovietinės respublikos ir susivie- 

nijimui su sovietine Rusija. 
Laukia Didelės Kovos Essene. 

Tuo tarpu darbininkų vadai 
laukia pirmo tikro išmėginimo 
savo kariniu spėkų ateinanėioj 
didelėj kovoj Kss.ne, kur val- 
džia prisakė savo kareiviams pa- 

jRlaryti užpuolimą. 
Atėjo ,/Av.ivį apie įsistebimą 

sovietų didžiuose miestuose ir 

pramonės .ipskričiuose, k. v. 

VVestphal'joj, Kssene ir Chem- 
jiit/e, kur darbininku valdžia vi- 

✓ 

są galią turi. 

Smarkus mūšiai buvo Kerime, 
Dresdene, Hamburge, Briuis- 
uiike, Trevene, Kielyj, Br«;s- 

lam'oj, Frieclenau'oj, Charlotten- 

bur^e, Tegulė, Dortttitmdc, Gaer- 
lit7£ ir Sp.mdau'oj. 

Darbininkai Nuginkluoja 
Kareivius. 

> 

Berlinas, kovo 16 d. vakare 

(rašo Kari 11. von VViegand)! 
Padėtis kas valanda eina kėblyn. 
KomHnistij užpuolimai prasidėjo. 
Komunistų kareiviai nuginklavo 
piliečių sargybą trijose Berlino 

priemiesčiuose ir rytiniame Ber- 
lino krašte vadinamame augštu- 
tinės Spree a«pielinė yra komu- 

nistų rankose; jie taipgi užėmė 

.kelias gelžkelių stotis. 
.Manoma, kad komunistai pra- 

dėjo puolimą pirmiau negu >>!ivn 

reifgę, pabijoję, kad Kappo ir 
F.berto valdžios nesusitaikytų. 

\raldžios ofi 'alė raštinė ap- 
statyta kulkasva-dižias. 

(r 
Tarpininkai Eina j Stuttgartą. 

l'taminke p6 pietų 3 valandą). 
— Specialis traukinys, apleidu- 
si* Perimą vakar vakare, Gaben- 
damas tarpininkus sutaikymui 

Kappoir Ivherto valdžių prib"vo 
■ Sluttgarte. i 

Tarpininkais yra Saksonijos 
kariumenės vadas gcn. Macrker; 
Prūsijos finansų ministeris ICber- 

tinėj valdžioj. Dr. \Voltfgan ' T ^ i 

ne: užsierii) raštinės Herr von 

llerger ir gynimo ministerijos 
Įeit. pulk. Husse. 

Gynimo ministerijos slaptosios 
policijos skyrius pranešė, kad ko- 

munistai nuginklavo Hamburge 
vald/ire kareivius ir dabar valdo 

tą miestą. 
Yra pripažinta, kad bolševisti- 

nės revoliucijos pavojus spuviai 
auga ir jo galima išvengti tik 

*sni>{ji?psns siuof 

DIUIKNj .11 UIJĮ-US 
Mberto-lJauero valdžia reika- 

lauja. kad I )r. \Yo1ffganK Kapp, 
kuris de fareto ligšiol yra kancle- 
riu. tuojaus pasitrauktu iš tarny- 
bos ir ištrauktų visus kareivius 
iš llerlino. FJbert ir Rauer yra 
StuttKartc. 

Musiai Prasidėjo Auštant. 

l'tarninke po pietų. — šaudy- 
mas prasidėjo vėl šj rytą įvai- 
riose miesto dalyse, l'ranešta, 
kad komunistų vadas dr. Levy, 
k .ris įbuvo artimu draugu ve- 

lionio Karlo Liebknechto, tapo 
nivž'iiil' tas. 

Kappo valdžia užreiškč, kad 

po 4 vai. Vakare tie, kurie laikis 
kalbas gatvėse, bus tuojaus su- 

šaudyti. 
Komunistai daro didelius pri- 

sirengimus. 
Jei dabartinė valdžia neatsilai- 

kytų pirma gavimo užtenkamos 
apsaugos, tai yra pamatas neri- 
mauti dcl busimųjų nuvotikių. 

Susirėmimai tarp kareivių ir 

civilių prasidėjo vakar vakare. 
Pavienio- šaudymai įvairiose 
miestu dalyse traukėsi visa nak- 

; ii. Pirmas didesnis susirėmimas 
įvyko miesto viduryj Potsdamer 
plečiu j e, kur susibėga septynios 
[gatvęs. Susirinko didelės minios 
pasiklausyti kalbėtoju raginan- 
čiu priešintis Kappo valdžiai ir 

kaip j<"'s nesiskirstė oticieriams 

| paliepus, kareiviai pradėjo šau- 
dyti. Po to ištiko panika, i-eit. 
Lensch sušaukęs užsienio kores- 

pondentus kanclerio ruman, pra- 
| 
įnešė, kad 'buvo užmušta dvylika 
į žmonių. 

j Tuojaus po to sumišimai iški- 

lki visame mieste, kur buvo dau- 

jgybė auk u nuo streikininkų susi- 
rėmimu su kareiviais 

NAUJA SUIRUTĖ 

BOLIVIJOJ. 

Lima, Pcruvija, kovo 16 d. — 

Peruvijos valdžios viršininkai 
nuo panedėlio po pietų negavo 
tiesiu pranešimų iš Bolivijos 
apie suirutę La Paze. kur nede- 

gios vakare tapo užpulta Peruvi- 

jos delegacija. Pranešimai iš Bo- 

livijos šiandien apturėti iš sto- 

įties fi"aqui prie gelžkelio einan- 
įčio nuo pasienio iki La Paz, sa- 

jko. kad P.olivijos valdžia užgrė- 
bė visus vagonus ir Garvežius ir 

KARINE IŠKILME KAUNE. 
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pavarę peruvieėius darbininkus 
stati) j jų vietas bolivieeius. 

licn. Ism. Montcs, bu\4usis Bo- 

livijos prezidentas paėmė Visą 
Į kontrolę ant La l'a/. ir iššaukė 
visą Bolivijos atsargą. 

FRANCIJA MATO NAU- 
DĄ Iš a VOKIEČIU 

SUMIŠIMO. 

Paryžius, kovo 17 d. — Fran- 
euzų oficialiai rateliai nevisai ro- 

užganėdinti vokiečiu .sumišimu, 

Jie sako, kad užpuolingasis nau- 

jas pasirodymas prūsinių junke- 
riu, matomai* remiamų didelės 
daugybės šalies gyventojų turėtų 
parodyti visiems talkininkams rei 

kalaujantielns perta..;ymo sutar- 

ties, kad vokiečių militarianias nė 
ra išnykęs. Dabar, esą, bus aišku 
kiek vienam kodėl Pranei ja nori 

1 palaiky tiir sustipirnti sargybą 
l'areinyje. 

——— 

RUSIJA PRAŠO LENKI- 
JOS IŠTRAUKTI SAVO 

KAREIVIUS. 

Varšava, kovo 16 d. (Pavėluo- 
ta). — Trečioje taikos nptojc ru- 

>•11 .ovietinė valdžia prašo lenkų 
vyriausybės paliauti kariniai vei- 
kus Ukrainoje; bolševikai žada 
koncentruoti savo pajiegas prieš 
Lenkiją, jei lenkų vyriausybė 
neatitrauks savo kareivių iš jų 
pozicijos pietrytinėje Rusijoje. 

I'o nota pasirašo Cičerinas ir 

prašo greito atsakymo. 
Čia yra manoma, kad nota pri- 

vertė rašyti baime Maskvoje, 
kad nekiltų kortjevoliucija Uk- 

rainoje ir pietų Rusijoje. 

STREIKININKAI NUŠOVĖ 

DU STREIKLAUŽIU. 

,Nfw York, kovo 17 d. — Strei 

klojantieji uosto darbininkai 
šiandien užipuoiė dvidešimts pen- 
kis negrus streiklaužius ir nušo- 
vę du, kitus išvaikė. Du policis- 
tai matę užpuolimą, bet nei vieno 
neareštavo. 

200 AREŠTU SUSTABDĖ 
STREIKĄ BUENOS 

AIRESE. 

Buenos Aires, kovo 17 d. — 

Valdžia užbėgdama ui akių vi- 
suotinam streikui, pastaė ka- 
reivius miesto kazarmėse ir pa- 
dariusi užpuolimus ant anarchis- 
tų užeigų suareštavo 200 žmo- 
nių. Policija uždarė 20 tariamų 
anarchistinių sėdybų; vienoj "ie- 

toj sutiko pasipriešinimą, kur 

plyšusi bomba sužeidė policistą. 

TALKININKŲ LAIVAI , 

PRIRENGTI ŠAUTI i 
TURKŲ SOSTINĘ 

Konstantinopolis, kovo 17 d.— j 
Talkininku laivai užėmė šitą 1 

fiestą ir didėsės kanuolės anglu j drėdnoto l'enb u ir kitu ijiilži- • 

niškų talkininku karlaivin pfi-l 
tvirtintu prie prieplaukų, ar in- 
karuotą Auksiniame Rege atsukti 
Į abu Bosforo krantu. \' i s i laivai 
prirengti veikimui. 

Patsai pribuvimas talkininkų 
pajiegų nedaug tepadarė triukš- 
mo ir nematyt jokios panikos, 
išskiriant Stambule. Sankrovos 
;trli karės raštinės buvo uždary- 
tos. išgirdus apie talkininkų at- 

ėjimą, bet kareiviai inkvėpė ne- 

sitikėjimą ir sankrovos vėl tuo- 

jaus atidaryta. 
Šitame judėjime dalyvauja vi- 

sos talkininkų galybės: judėjimą 
veda anglų vadas. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VALDŽIA ESTONIJOJE. 

Revelis, kovo 17 d. — lCstoni- 
joje da'bar yra dvi valdžios. Vie- 
na yri žmonių įsteigta, o kita 
Am. Raudonojo Kryžiaus komi- 

sija. vedama Įeit. ]>ii!k. lul. Rya- 
110, iš Scrantono. Pa. šita komi- 
sija yra ingaliota naudotis viso- 
kiomis politinėmis ir- ekonominė- 
mis įmonėmis kovai su siautičian 
čia ten šiltinės epidemija. 

Kstonijos valdžia, matytama, 
kad pati negalės apveikti epide- 
mijos įngaliojo kaudojono Kry- 
žiaus. viršininkus įvesti šalyje 
kuoaštriausios kvarantinos tai- 

sykles. Niekas negali keliauti iš 
vienos vietos, kiton be Raud. 
Kryžiaus leidimo. 

KAPP REZIGNAVO. 

Berlinas, kovo 17 d. — Oficia- 
liai yra paskelbta, kad kancleris 

Kapp 1 vai. po piet nusprendi? 
re/.ignuoti. 

TRYS SOCIALISTU PAR- 
TIJOS FRANCIJOJ. 

Paryžius, kovo 17 d. — Atski- 

lusieji socialistai; kurie buvo iš- 
mesti iš susivienijusios sočiaiis- ] 
tu partijos paskutiniame kongre- 
se Strasburge panedėlyje laiky- 
tame čia susirinkime sutvėrė nau 

ją partiją. 
Nauja organizacija prii.na 

sus, išskiriant tik tuos socialis- 
tas, kurie nori susidėti su rusu. 

bolševikais. Toki" budit Frauci- 
joje dabar yra trys socialistu par, 
tijos: didžium iečiai, mažumie- 

1 

ciai ir atskalūnai. 

VOKIEČIU ŽEMĖS 
TENKA ANGLIJAI 

Londonas, kovo i(> d. -- Any- 
Sfijos premjeras Daivid l.loyd 

y ieorge vakar pasakė atstovų bu- 
te, kad sekantieji mandatai pa- 
vesta : 

Viekiecių rytinė Afrika Angli- 
jai ir Belgijai; vokiečių pietinė 
Afrika, piotu Afrikos Susivieni- 

jimui; viekieėių valdybos l'acrti- 
ko vandenyne pietinėj pusiaujo 
pusėj, ^skiriant Samoa salą. Aus- 

tralijos valdžiai: Samoa, Naujai 
Zelandijai, <> \ukieėių saius šiau- 

rinėj pusiaujo pusėj, Japonijai. 

BIULETINAI APIE VO- 
KIEČIŲ KRIŽĮ. 

Hamburgas, kovo 17 d. — 

Vakar vakare s; sirėmus sparta- i N 

kams su kareiviais Barnibecko 
kvaitalc dešimts krito. 

Muenchenas. kovo i 71!— lia- 
varijoje sutverta nauja ministeri- 

ja, vedama dro von Kaluv kuris 
be pretjijervstės turi dar užsienio 
reikalu portfelį. Ministerija yra 

koalicija demokratinės ir Milti- 

niu partijų. Prieš ministerijos mi- 

sitvėrimą dr. von Kalir buvo pa- 
skirtas ministerių pirmininku. 

Bazelis, Šveicarija, kovo 17 d. 
— Telegrama iš C'lieinnitzo, ku- 
ris yra pramonini11 (Saksonijos 
centru, turinčiu gyventojų dau- 
giau kaip 200.000, sako, kad ten 

ipskelbta darbininkai tarybų re- 

spublika. N eikiantysis komitetas 
susideda iš dešimties komunistų, 
šešių nepriklausomų socialistų, 
keturių didžiuniieėių socialistų 
ir vieno demokrato. 

DAUG ŽUVO SUSIRĖMI- 
MUOSE VOKIETIJOJ. 

Paryžius, kovo 17 d. — Sulig 
apturėtais čia pranešimais pen- 
kiosdešimts devyni žmonės buvo 
užmušti ir apie 100 sužeistų su- 

irntėse Trevese, amerikiečių oku- 

puojamoje juostoje pietvakarinė- 
je Kolblenzo pusėje. (N) perskai- 
tymui kovos auku 1 )resdene, pasi 
rodo. kad daugiau kaip 100 už- 
mušt u ir 300 sužeistu. 

Berliniškė telegrama laikraš- 
čiui Journal sako. kad Bonnoje 
minia užpuolė franeuzų sėdybą; 
ir išplėšė sankrovas bei privati-j nius namus. Suirutė prasidėjo 
Užpuolimu ant frarreuzų karinio j automobilio troko, važiuotojas ir, 
keli franeuzai oficieriai su var- 

gu ištruko su gyvastimis. Frau-! 
suzų oficieriai buvo priversti sau-' 
ti Į minia, kad ji išsiskirstytu. 

Iš Kulkasvaidžiy Šaudo Berline. 

Londonas, kovo 17 <1. Te- 
legrama iš lierlino Kxchange Te- 

JeSraph kompanijai sako. kad 
vakar yriai vakare būvu girdėta 
lierline šaudant iš kulkasvaidžių. 

Dienos laiku l'ruiiri^trasse 
Eatve praėjo būrys kareiviu; pir- 
ma jų ėjo bena< grodamas "Heil 
Dir im Siegerkranz." Darbinin- 
kai tuojaus "/puolė kareivius ir 
Įvyko kova, kur daug vyru tapo 
užmušta, o kiti sužeisti. 

Spanclau'oj. pranešama, 69 
žmonės tapo užmušti, beveik vi- 
si darbininkai, ir kova dar tęsiasi 
toliau. 

Telegramoje atkartojama prane 
šimas. kad feldmaršalas votį 11 it', 
denburg pasiuntęs telegramą Dr. 
Kappui. prašydamas jo. kad ii? 
inojaus rezignuotų, jei senoji val- 
džia sutinka laikyti naujus rinki- 
mus. 

Keli Šimtai Užmuštų Kiel'yje. 
Keturi šimtai žmonių sako esą 

užmuštų ir daugybė sužeistų vo- 

kiečių skraiduoliui Kckernfoerde 
bebombarduojant Kielj, sako 
Central Ne\vs telegrama iš Ko- 
penhagos. paduodama F.kstrabla- 
leto Kielinio korespondento žo- 
Ižius. 

PRANAŠAUJA ĮSISTEIGI- 
MĄ TARYBŲ VALDŽIOS. 

Stuttgrat, kovo 16 <1. (Pava- 
nota) — Eberto-Noskės valdžia 
»ri'l)uvo čia vakar po pief*.;. kad 
atkrnai isitaisius" šitame mieste 
;avo sėdybą. (Jynimo ministeris 
\oske Dciil) \ews koresponden- 
ui ( ieo. \\ hitt pasakė, kad val- 

1 >:ia nesibijanti kovoti. 

"Jei Dr. Kapp ir jjen Luet- 
vitz mano., kad mes bijome jų," I 
♦asakė jis. "tai jie labai klysta. 
Ues pasirengę kovoti >u jais ant 
;ut-l>ut. Jei bėjjiu ateinančių ke- 
ių dienų nebus nuverstu dikta- 
ura. įsisteigusi Berline. tai bus 
cova — smarki, kruvina kova. 
Didžiumos partijos nesikęs kari- 
le diktatūra, remiama tik sauja- 
ės žmonių, ir nors tuo tarpu 
lešinysis partijų baras tyli. bet 
galima drąsiai sakyti, kad jie 
:aipsi ateis pagelbon konstituci- 
įiai valdžiai." 

\ 

Gavo Šaltą Priėmimą. 
Kberto valdžia išbėgusi iš Ber- 

ilio pirmiausia n11 vyko Dresde- 
lan, 'bet pamatė, kad tas miestas 
/ra perdaug arti jus staigaus nu- 

vertimo scenos ir "todėl avyko i 

/ertinio scenos ir todėl atvivko j 
>itą miestą, \Vuertembergo sus- 

ai priėmė pabėgusius oficialus. 
\ur tik senasis kabinetas pasisu- 
ka. visur susitinka su šaltumo ir 
įet paniekos jausimi dėlei savo 

ja'bėgiriio be jokio pasipriešini- 
iio. ".Mes vis dar draugai, bet 

daugiaus nebusime jais." gali 
^kaityti tarp eilučių.# 

Prezidentas lvbertas ir jo nii- 

listeriai mato šitą, nors jie bail- 
io drąsiai pasistatyti ir inkvėp- 
ti užsitikėjimą didžiumos parti- 
jų, ypatingai socialdemokratų, 
kaukdami visuotiną streiką jie 
lori suSrąžinti socialistu kabine- 

tą atgal \Vilhelmstrassėn. 
Uet pranešimai apturėti čia iš 

visokiu versmių rodo. kad strei- 
kas gali išeiti antruoju lazdos 
jalu ir įskaudinti tuos, kurie ja 
usimojo. Vietoje pagelbėti val- 
ižiai streikininkai patys jicško 
progos nusikratyti \oskes gink- 
notos karines poncijos ir įsteig- 
i savo policiją. 

Radikaliai elementai pamažu. 
>et vienval ima viršų streikų ve- 

lime ir šauksmas: "N'uginkluo- 

fcimc- visus kareivius," pirmiau- 
siai pakeltas Frankfurte ant 

Maino perejtą subatą. randa at- 

balsį Dresdene, Smttgarte, Ruli- 
ro pramonės juostoje ir viename 
tirščiausiame apgyventų apskri- 
čiu ir. taip kaip ir l)rexlene. Sa- 
li nuvesti prie kruvinos kovos 
carp Xoske> kareiviu ir streiki- 
ninkų. 

Žiūrint pietų \ okietijos 'žvilg- 
sniu 'padėtis labai pavojinga 
Išberto ir Kappo valdžioms; į 
savaitės pi'baigą gal jų nei viena 
neliks prie vokiečių respublikos 
styro. Jų vietoje gali lengva bol- 

ševistinė valdžia nusverti Vokie- 
tijos žmon-ių likimą. ( ia eina pa- 
skalas. kad ministeris Noske ne- 

4riš tarybini vi* viena ka- ne at- 

sitiktų ir kad pre/ideiita> Kbert 
gal paduos rezignaciją >avaitės 

pabaigoj. 
Seimas, kuris rytoj šitame 

mieste atidaris savo posėdį, bus 
tik Kroblais to. kuris buvo Her- 

line, tik keli ištikimieji čia sii- 

j sirinko. 
I "Mes niekuomet tu>itar.-'une 

;su Dr. Kappu." yra dirbtinis at- 

sakymas. kuri duoda Ebert. Nos- 
ke ir Hauer ir kuris yra atkarto- 
jamas kiekvienoj kiekvieno laik- 
raščio laidoj dabar pietų Vokie- 

tijoje. Tuo tarpu gi augščiau mi- 
nėtas Daih Xe\vs koresponden- 
tas yra sužinojęs iš autoritetingų 
šaltinių, kad tarybos yra veda- 
m<»s. ik*- abi pusės jaučia, kad 

jų padėtys baisiai silpnos ir to- 

dėl įi»> bando susitaikyti. 
i « i 

PINIGU KURSAS. 

l'žsieniiv pinigai apštimi- po 
^25.000 ar daugiau tarp banku 

kaip paduoda Mercbants Loan & 
Trust kompanija. 

kov. 17 kov. 1 

Anglijos svaras S.V7.} S.V7.* 
; *l;rancijos frankas 1350 1^42 
* Italijos lira 1838 1894 
* UelKijos frankas 1305 ij«ki 
Olandijos florinas 36R+ 36 V J 
Danijos krona 17.50 I7-5° 
Norvegijos krona 18.15 18.25 
Švedijos krona 20.50 20.50 
Vokietijos markė 1.42 1.45 
Austrijos krona 0.00 o.m 

Suomijos markė 1.75 1.75 
Lietuvos auksinas 1.42 1.45 
Lenkijos markė 0.75 0..75 
Kanados $1000—S. V. $875 SK75 

* Francijos. Italijos ir Belgijos 
kaino* paduota atbulai — kiek 
fina franku, ar lirų Į dolarj. Vi- 
mi- kitus kainos, išskiriant Ang- 
lijos svarą, paduotos centų \er- 

tėtnis. 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

18 d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

■0 d., i,V>7 m. lietuviai sugriovė 
Kryžiuočiu pilis: Kaustuiten 
ir Splitten. 

jo d.. 1514 m. Rusai paveržė iš 
( 

lietuviu Smolenską. n 

2T d., 1906 n. Vilniaus dvasiško- 
joj seminarijoj pradėta mo- 

k.nti lietuviu kalbos. 
22 d., 1565 m. Lietuviai atėmė 

iš rusu pili Krasnaja. 
2/ d.. 1363 m. Did. Liet. Kun. 

Keistutis pateko kryžiuočiu 
nelaisvėn. 

ORAS 
CHICAGOJE IR. APlELINKtJE 

Šiandien dieną ar vakare gal 
lietu-; ar sniegas; temperatūra 
nedaug atsimaino. 

Saulėtekis, 6:00 vai. ryto; 
t Saulėleidis 5:58 vai. vak. 
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA 

Ikišiol Amerikos lietuviai rinko, tarp 
•avęs aukas del Lietuvos varguose pasken- 
dusių žmonių; taipgi dėjo aukas, idant 
prisidėjus prie iškovojimo Lietuvai laisvės. 
Aukos buvo renkamos tai srovių, tai poli- 
tiškų partijų ir, žinoma, kildavo visokių 
nesusipratimų bei užmėtinėjiinų įvairiems 
partijų žmonėms bei pačioms partijoms. 
Nors tie užmėtiriėjimai ir partiviški nesu- 

sipratimai tarpe Amerikos lietuvių daug 
pakenkė pasekmingam rinkimui tų aukų, 
vienok Amerikos lietuviai gerokai prisi- 
dėjo savo darbu ir aukomis prie pastūmė- 
jiflno Lietuvos laisvės reikalo pirmyn. 

Bet dabar, kuomet Lietuva atsiuntė sa 

vo valstybės atstovus Amerikon ir kuomet 
tie atstovai perėmė visą Amerikos lietuvių 
politišką darbą į savo rankas, tai Ameri- 
kos lietiniai nebeturi mažiausios priežas- 
ties tarpe savęs pešties. » 

Dabar, kuomet paskelbta Lietuvos 
Laisvės Paskola po pilna priežiūra ir at- 
sakomybe Lietuvos valstybės, Amerikos 
lietuviams lieka tik tą valstybinį darbą 
remti iš visų pajiegų. idant parodžius Lie- 
tuvos žmonėms savo tvirtą pasiryžimą tą 
paskolą pasekmingai įvykdinti. 

Lietuva reikalauja n$g Amerikps lie- 
tuvių paskolos sumoje $'5,000,000.00. Ar 
Amerikos lietuviai skaitliuje 700,000, iš- 
galės tą paskolą sukelti? Amerikos lietu- 
viai salėtų lengyai sukelti ir Šimtą mili- 
jonu jei jie visi tą darbą stropiai remtų. 
Bet pas mus yra elementų, kurie netik kad 
neremia tos paskolos, bet dar ir kitus at- 
kalbinėja ir tokioj tautinėj dvasioj supelė- 
jusių ir (nereikalingų žmonių yra net di- 
dokas skaitlius, bet užtai yra labai didelė 
dauguma kulturingų ir augštai tautinio 
susipratimo pasiekusių lietuvių, kurie pa- 
skolins savo gimtiniam kraštui daugiau, ne- 
gu penkis milijonus dolarių. 

Žinoma, idant atsiekus pasekmingai 
paskolos viršūnę, reikės sriebtis, kaip kur 
ir kada, net už visokios rųšies įrankių, 
idant neliktų praeitais tie visi broliai, ku- 
rie frik gali pirkti Lietuvos Laisvės Boną. 

Sulyg mano patyrimo — prie visokio 
kuIturin^o darbo — pirmiausiai ateina pa- galbon intelektualinė klasė musų žmonių, 

paskui paprastieji darbo žmonės, o pas- 
kiausiai musų vertelgos. 

Jeigu tas yra teisingai, tai visų L. L. 
Paskolos stočių pareiga yra atkreipti aty- 
da į tas tris skirtingas klases žmonių ir tol 
nebaigti savo darbo, pakol visi nebus pir- 
kę L. L. Boną. 

Pirmiausiai intelektualiai žmonės, ku- 
rie susideda iŠ visokių profesijų, kaipo tai: 
daktarai, advokatai, aptiekoriai, laikraščių 
redaktoriai — turi pirmi pirkti, kiek galį, 
Bonų ir visame gelbėti vietų paskolos sto- 
tims pardavinėjime Bonų. Visi augščiau 
minėtų profesijų lietuviai daro sau gyveni- 
mą, tik iš lietuvių, ir todėl jų pareiga yra 
tų lietuvių reikalams prijausti ir visame 
g-elbėti; kuris iš tokių inteligentų atsisaky- 
tų, tai turi apie toki visi jo profesijos rė- 
mėjai plačiai žinoti. 

Darbo žmonės, kurie dirba svetimtau- 
čių dirbtuvėse, turi buti irgi kiekvienas pa 
klabintas. Nors jie nedaro sau gyvenimo 

j iš lietuvių, vienok visi, juk, lygiai esame 

j skolingi tai šaliai, kuri mus visus sveikais 
jir gražiais žmonėmis išaugino. Todėl ir tie 
I darbininkai proporcįonaliai visi turi pri- 
sidėti prie paskolos. Bet su jais bus ma- 

žiausiai bėdos, nes didžiuma niusu darbi- 
v 

ninku dirba tarpe svetimtaučių ir ten prisi- 
žiūri svetimtaučių darbams; jie didžiumo- 
je skaito laikraščius, lanko visokius susi- 
rinkimus. prakalbas ir priklauso prie viso- 
! kių draugysčių bei organizacijų. Taigi 
; musų d?bo žmonės, kaip1 visuomet, pirmiau- 
; siai ir dosniausiai paremia visus tautos 

j darbus, — taip jie padarys ir su L. L. Pa- 
; skola. 

Sunkiausias darbas stočių darbinin- 
kams bus su musų biznieriais. Mat, di- 

Įdžiuina musų bizrierių — tai tamsiausis 
j elementas — paprasti Raudagrašiai. jie 
laikraščių neskaito, o ką jau bekalbėti apie 
abelną jų kultmingumą, — jie ant susirin- 
kimų nesilanko ir laiko sau už pažeminimą 

įeiti tanais -'ant kokiu ten" lietuvišku va- 

Ikarų arba ant prakalbų, kuriose lietuvių 
reikalai yra apkalbami. 

Bet musų visi, be išėmimo, biznieriai 
gyvena tiktai iš lietuvių. Šiame darbe vi- 
sų musų tegul bus už didžiausią prieder- 
mę nepalikti nei vieno biznierio, kuris ne- 

pirktų Bonų; — tie.musų biznieriai turi 
dasižinoti ir pajausti, kad jie turi pirkti 
tuos Bonus proporcionaliai pcgal savo tur- 
tą. Jeigu paprastas darbininkas arba tur- 
įurtin^as profesionalą? perka už $100.00 
Šonų, tai musų biznierius, kuris sukrovęs 
yra nemažai turto tik iš lietuvių, turi pii «.ti 
L. L. Paskolos Boną mažiausiai už $500.00. 
Jaunas ar nepasiturintis biznierius mažiau- 
siai tai jau vis už $100.00 gali ištesėti. 

Pirmiausiai męs turime, musų visems 
biznieriams kokiu nor-s budu pranešti ir 
paaiškint: L. L. Paskolos reikalą, o paskui 
kiekvieną aplankyti ir paimti jų subskrip- 

Kuomet eina per biznierius subskrip- 
cijų rinkėjai, tegul veda dieninį surašą biz- 
nierių, kurie atsineša apie Lietuvos reikalus 
maloniai ir perka Bonus pagal savo išga- 
lę, ir tų, kurie neremia ii neperka Bonų. 
Paskui apie tuos visus biznierius te.uul bus 
visur kalbama pagal jų pačių pasielgimą; 
tegul bus apie juos plačiau musų žmonėms, 
tų biznierių rėmėjams, aiškinama parapi- 
jų susirinkimuose, draugijų susirinkimuo- 
se, visokiuose vakaruose, — tegul kalbė- 
tojai sąvo prakalbose kalbės, tegul laikraš- 

ijiįih um !■■■■ 

1 Pastabos- 
I išvados. 

Lenkai bijosi lietuvių UŽ- 
1 puolimo ant Vilniaus, — 

į taip skelbiama Lietuvos laik 
raščiuose nuo vpsario 12-15 
d.d. Apie tai ir apie lenkų 
elgimosi Vilniaus srityje 
"Sant." paduoda sekančią 
žinią: l 

"Čia plačiai pasklijo gan- 
dų, kad Lietuvių kariuome- 
nė pulsianti Vilnių. Nusi- 
gandę lenkai sutraukė daug. 
kariuomenės prie demarka- 

cijos linijos. Lenkų kareiviai 
dabar ten nežmoniškai plė- 
šia žmones, ypač lietuviškai 

įkalbančius. Brangumas vi- 

soje Vilnijoje neapbc/ mas. 

Duonos svaras 6—7 rubliai, 
ir už tokią kainą nelengva 
gauti. Visi susipratę, kasa į 
gauti. Visi susirupinę, kas 
bus pavasarį, kai žiemas ku- 
jlimo duona pasibaigs. Len-i 
i kų pinigų niekas nenori im- 

jti. Lenkų legioninkai tebe- 

] puldinėja iš pasalų musų 
sargybas. 

Visoj pafrontėj pastebė- 
tas nepaprastai gyvas lenkų 
šnipų ir žvalgų judėjimas". 

Į T IMIHMIIK ■ IIIIįI ■! ■——III. «— 

Laiškas iš Lietuvos. 

(Stas. Kriaučiunas iš Mariam- 

polės rašo savo sesutei Onai Gi- 
raitukei — Jonikienei — E. St. 

Louis, JII.). 

Mylima sesute!... 

Širdingai ačiū už laišką, kurį 
gavau šiaušiu 5 dieną. Man la- 
bai malonu gauti žinių nuo savo 

"amerikonų". Taipgi gavu ir 

'aikraštį, avž kurj tariu padėkos 
žodi. Laikraščių (žurnalų) mel- 
il/.iu siųsti daugiau — aš jum 
siunčiu savųjų. Mes jau iškraus 
tėme iš Lietuvos bolševikus, vo- 

kiečius ir rusų baltagvardieeius- 
kolčakininkus. Beliko lenkai, 
kuriuos irgi gal prisieis durtu- 
vais kraustyti. Puošiamės prie 
rinkimų Seiman. Tiek bloga, 
kad ipas mus dabar patsai de- 
ginus ministerių kabinetas. Dar 
bėdžiau, kad jis taipgi ir kleri- 

kalinis, bet tikimės tai neilgam. 
Rinkimai Seiman bus kovo mė- 

nesyj. ]>olševikuojanti elementai 
bando judėti, bet kadangi darbi- 
ninkai kaimuose ir dvaruose so- 

tus, tai pavojus menkas. Šjmet 
manoma labiau tvarkyti vidurini 

gyvenimą. Armija jau tvarkos 

ir gana skaitlinga. Tik neper- 
senai išleista virš 200 naujų ka- 
rininkų. ku'ių daugumą sudaro 
studentai. 

Na, dabar apie save. Mokinuo- 

si YTT klasei (paskutinėj) M a- 

Iriampolės Realėj gimnazijoj, įs- 
jtcigtoj p. A. Bulota. Jis taipo- 
Igi čia ir mokytojauja. Puikiai 
išgulditiėja teisę (jurisprudenci- 
ja) ir istoriją. Nuo kareiviavimo 
scptintaklasei paliuosuoti tik iki 
i gegužės, o tuomet marš! Aš 
prieš tai nieko neturiu, nors ir 

socialistas.- Jeigu kur užmuš 
tai gerai — nieko nereiks, bet 
jeigu gyvas liksiu, tai tik susi- 

trukdys metai kiti mokslo, nes 

karininku profesionalu aš buti 
nenoriu. 

Aš rengiuosi studijuoti gamtą 
(agronomiją). Kame jau reikia 

Augštieji Kursai (vakariniai, nes 

visi studentai-ės, — valdininkai 
arba karininkai, bet man norėtų- 
si Vokietijon — jau ir kalbą be- 
veik moku. Gyvenu pakol-kas 
gana linksmai.į Šokam užiam 
(taiipgi ir dirbani-mokinamės), 
rengiam visokius vakarus, leid- 
žiam savo laikraštį "Aušrinę", 
kurios vieną X prisiunčiu. Del 
manės tai ji truputį perkairi 

Brolis Juozas — tai 1918 111. 

birželiu mėnesyj buvo Omske. 
Tuomet jis ten tarnavo karinėj 
milicijoj. Bet kur jis dabar tai 
nieko negal.ma žinoti, nes vieni 
Rusijoj (išskyrus Pabaltijos kraš 
tus) didžiausia betvarkė. 

Linkiu sesutei viso labol 

Stasys Kriaučiūnas 
Mariampolė II I 20. 

čiai apie juos rašys. 
Atėjo dabar laikas pasirodymui, kas 

yra tikras draugas savo šalies bei* savo 
i žmonių, — savo kostumerių, o kas yra to 
įviso tikras priešas, ir todėl tegul pačios mi- 
! nios žmonių, pagal tų biznierių darbus, juos 
teisingai teisia. 

lkišiol mes turėjome sau už "motto': 
"savas pas savą'', nuo šio laiko dar turime 
pridėti prie to "motto" — Dabar musų "mc 
tto" tegul bus toks: "Lietuvis pas lietuvį., 
bet tiktai pas tą, kuris Lietuvių reikalus 
remia, bet kuris lietuvių reikalus neremia., 
tai nebus nusidėjimo eiti pas svetimtautį". 

Aukų rinkimuose patėmyta, kad sve- 
timtautis, kuris daro iš lietuvių biznį, nie- 
kuomet neatsisakys aukauti lietuvių-reika- 
lams, kuomet jo prašoma, bet iš lietuvii 
biznierių atsirado nemažai tokių, kurie, da- 
rydami sau gražų vien. iš lietuvių biznį, at 
sisako lietuvių reikalus remti. Tai, juk 
rodosi mes nepadarysime didelio nusidė- 
jimo, jeigu mės nusikreipsime nuo visų ti 
biznierių, kurie ant musų reikalų spjauja. 

Mes Vemiame tik tokius profesionalu: 
ir tokius biznierius, kurie visa širdimi rem: 
L .L. Paskolą, bet, galbūt, eisime pro šal 
tų, kurie nepirks L.'L. Paskolos Bonų. 

Nuo dabar mes turime nesidrovėti pa klausti ir pareikalauti Paskolos ženklų ti 
biznierių, kuriuos mes maitiname, nes me 
turime pilną teisę tą padaryti. Mes eisi 
me sau reikmenų pirkti pas tuos biznie 
irius, kurie turės pirkę L. L. Paskolos Bo- 

1US. 

žinoma, kad mes turime ir puikiausių 
;ėvynainių tarpe musų biznierių, ir mes jų 
nežinome ir visuomet juos remsime ir apie 
juos gerai atsiiiepsime savo draugams ir 
pažįstamiems, nes mes žinome, kad jie yra 
musų paramos pilnai užsitarnavę j o tie biz- 
įieriai, kurie nebus su mumis, skaitysime, 
tad jie yra musų priešai ir todėl pamesime 
seną priežodį, kur sakoma: "kas tau ak- 
meniu. tu jam duok duona", o sakysime: 
lkas mums akmeniu, lai mes ta:n visa ply- 
,a". 1 

Šių žodžių rašytojas mano pilnai pri- 
silaikyti ir praktikuoti išreikštas mintis; 
cartu kviečia visus, kurie dirba L. L. Pa- 
ikolai, ir tuos, kurie prijaučia tai Pasko- 
ai, prisilaikyti augščiau išreikštų nurody- 
tu 

Kiekvienas ūkininkas atskiria pelus ir 
asokius šiukšles nuo grudų, tad ir lietu- 
ių visuomenei dabar yra patogus laikas 
itsisakyti nuo visokių šiukšlių ir piktžolių. 

Lietuvos Laisvės Paskola bus išpirkta 
—tai abejonės nedali buti, bet mes visi tu- 
ime prieš save nelengvą darbą, nes penki 
trilijonai dolarių, tai ne penki šimtai do- 
arių, — bet užtai pas musų dvasią yra 
>akilusi aukštai, nes musų tėvų žemė jau 
aisva ir musų pareiga tą laisve budėti, kad 
oks nevidonas vėl neuždėtų nelaisvės jun- 

pą. — ta paskola, kurią mes uaodame Lie- 
uvai, juk tam reikalui ir bus naudojama. 

FADfiKA UŽ DOVANI TĖVY- 
NEI. 

LIETUVOS PASIUNTINYBE, 

Fraucuzijoje, 55, avenue Mareeau. 
No. 106. 

Paryžiuje, 1919 m. Sausio įnėn. 
20 d. 

P. Jonui J. Bdgdiiunui. 
Lietuvos Laisvės Varpo" Ko- 

miteto Pirmininkui. 3252 So. I lal" 
sted St., Chicago, 111. 

Gerbiamasis: 
Gavės Tamstos laišku iš p. m. 

Gruodžio 24 d., paaiškinimą, šiuo- 
ini turiu garbės pranešti, kad Lie- 
tuvos Delegacij'a Paryžiuje yra ga- 
vusi Lietuvos Laisvės Varpo Komi- 
teto pasiųstus 26,000 frankų ir pa- 
naudos juos Lietuvos laisvei Lšgaut. 

Lietuvos vardu siunčia Tamstai 
ir visi* ms aukotojams širdingą ačiu 
už taip gausią dovaną savo Tėvy- 
nei. Broliai — Lietuviai! Jusų 
karšta Tėvynės meilė, plačiai liep- 
snojanti Jusų širdyse ir apsireiš- 
kianti darbuose, žadina kovotojus 
už Lietuvos laisvę toliau varyti sa* 

vo darbą, aštrina Lietuvos apgy- 
nėjų Kardus ir leidžia jiems sekmin 
ęiaus atremti gausingų ir gobsiu 
priešų pasikėsinimus — ir tokiu bu- 
du palengvina Tėvynei stiprėti viso 
pasaulio akyse ir vilti, jai žengti 
šviesiąją, garbingąją Laisvės ateitį. 
Valio Tėvynės Mylėtojai! 

Meldžiu priimti augsios pagarbos 
pareiškimą. 

Delegacijos Iždininkas. 
P. Bidskus. 

ATVIRAS LAIŠKAS Į L. GJ-). 
VIRŠININKUS IR NARIUS. 

Gerbiamos ir Gerbiamieji. L. G. 
D. Nariai, yra būtinas reikalas dau- 

gelio Daktarų ir Slaugiu (X ursi u) 
j Lietuvą. Cia pavyzdin duodu Kre- 

tingą, Kauno gub.; turi apie 80 ar 

90 tūkstančiui gyventojų, kurie pri- 
guli tam Valsčiui. Kretingoje yra 
Ligoninė (llospitaie) ir nei vieno 
daktaro dabarlies neturi. Kur ran- 

dasi apie 15—16 parapijų tani v'als- 

čiuj. o kožnoj parapijoj turėtu buti 
Daktaras. Todėl labai trūksta Lie- 
tuvai Daktaru ir Staugiu. Už tai vie 
nas daktaras ir viena slaugė laiva- 

žiuoja kuogreičiausiai | Kretingą, 
Kauno Gub., arti Klaipėdos. Geriau 
siai važiuoti per Angliją ir iš Angli- 
jos j Klaipėdą. 

Aš važinėju su prakalbomis po 
Lietuvą ir matau tą didžiausią tru- 

kumą — Dr. ir slaugiu. Kur tik 
kalbu, visur sutveriu Raudonojo 
Kryžiaus Skyrius ir žmonės labai 
prisideda su gausiomis aukomis l>e 
to ir šiaip po provincijas žmonės 
labai geri ir stoja už Lietuvos rei- 
kalus. 

Slaugės ir Daktarai eia pribuvę,, 
turėsite rerą gyvenimą. Daktarų ir 

Slaugiu Dilpomus Lietuvos Val- 
džia pripažįsta. \ ažiuokite greitai. 

TA. M. Martus. 
\ asarįo 16. 1920 — Kretinga. 

1918 
Lietuvos Nepriklau- 

somybes Šventes 
Apvaikščiojimas. 

XV-OJI VALSTY3ES 
TARYBOS SESIJA. 

I ■> 

4>as Valstybės Tarybos Posė- 
dis 1920 m. vasario mėn. 16 d., j 
pa\csta Lietuvos .VepriklausOtny- j 
bes paskelbimo dviejų metų su- 

katuvėms paminėti. 
Posėdžio pradia 5 vai. vak. 

posėdį atidaro Valstybės Pre- 
zidentas Dalyvauja visi Valsty- 
bės Tarybos Nariai, Ministerių 
Kabinetas ir Vice-ministėriai. 

Rc tu. estradoje sėdi Mažo- j 
sios Lietuvos kultūros ir politi- 
kos darbuotojų, atvykusių į Kau- 
Ikj !♦': posėdžio atidarymo va- 

landą. 

Valstybės Prezidento 
A. Smetonos kalba. 

r, 
# I Gerbiamoji \. Taryba ir Ponai j 
MViisteriai! I 

Šiandien suėjo dveji metai,nuo 
tos dienos, kada \ 'Taryba pa- 

I 

skelbė Lietuviu Tautos vardu j 
Lietu vą nepriklausoma valstybe. į Tai betgi nebuvo V. Tarybos 
neteisėtas žingsni-1 kaip žmogui, 
taip ir tautai laisvė yra prigim- 
tas daiktas, ir*aiškus yra jos troš 
k imas buti nepriklausomai; gi 
Riškus yra kalinio norUs it.iiva- 
duot iš kalėjimo. Bet skell)iama 
Lietuva nepriklausoma, reikalau- 
dama jai teisės laisvės, v". Ta- 
ryba pašaukė ir atatinkamą Vi- 
sos tautos, visu krašto, visit jo 
piliorių pareigu grįsti pagrindas 
tai nepriklausomybei, gint ir sau 

įjoti ją. 
Ta progą nūdien džiaugiasi vi- 

sa Lietuva, bet tas didelis džiau- 
gsmas yra s'umiš.s su dar dides- 
niu rupesniu. Prakilnas tautos 
tikslas reikalauja iš jos ir p ra-j kilniu auku — turtu, darbu ir 
net piliečio gyvybe. Gj suda- 
ryti nepriklausoma valstybė ne- 

reiškiu įeiti i priruoštą, kitu pa- 

statytą ir Įgyventą rumą, — ne, 
tai reiškia visa savomis rinko- 
mis padaryti: padėti tvirtus pa- 
matus j krūvą, sukurstyt jiems 
darbas ir tas darbas vesti tvarkiu 
gai. Ir čia reikia nemaža kant-; 
rumo, valios ir, rasit, visų dau- 
giausia.— gimtojo krašto meilės, 
šiandien švęsdami tą iškilmingą 
šventę, sudėję, kas buvo prieš dve- 
jus metus ir "kas dabar yra, gė- 
rėdamies galime pastebėti, jog 
tu piliečio dorybės privalumu ne- 

stinga mūsų visuomenei. Savo 
noru darėsi m tisų kariuomenė 
ginti Lietuvai Tėvynei, aukoda- 
ma jos laimei savo gyvybę, iš pa- 
reigų sąmonės rėmė visuomenė 
Lietuvos valdžią, eidama darbo 
ir turto privelės. Atėjus sun- 

kiom- lėšų nebuvimo dienoms, 
vyriau, vlvs' tarnautojai ir ka- 
riuomenė visą laiką vargą kęs- 
dama kantriai laukė atlyginimo. 
Didieji Anglai "įvertinę mūsų pa- 
tvarumą. kaip ją buvo jau pir- 
ma pripažinusios kai kurios neu- 

tralinė? valstybės kaip antai Švedai. 

Tapdami nepriklausomi, J 
ine visą laiką budėti, nestovėda- 
mi vietoje. Mes tebestatome 

valstybę ir ilgai dar įmur.s reiks 
ji Statyti. Ruošdamies' j Stei- 
giantįjį Seimą, privalome rūpin- 
tis demokratiniais keliais daly- 
vaujant visoms šalies .pajiegoms, 
ištraukt eikštėn visa, kas yra ge- 
riausi*: ir stipriausiai musų vi- 

suomenėje.- Į valstybės kuria-! 
mąjj darbą šaukiami visi Lietu- 
vos piliečiai, šiokios ar tokios' gi- 
minės jie butų. Iš tos kuriamo-i 
jo darbo teisės vedama juk ir j didžių didžiausia pareiga: remti ne- 

priklausoma Lietuva ir ja i tar-' 
nauti. Ir kitos giminės, kaip au- 

lai lenkai, žydai ir gudai, senai | 
surišusios savo laimę su Lietu- 
vių tautos būtimi, privahj gy- 
venti savotiška savo tautos sie- 
la. kurios Lietuva ne tik nevar- 
žo. bet įgalina savitai ją plėtoti 
musų laisvoje valstybėje. Ta tei- 
sė tekia jiems, kaip sakiau, iri 

didelę pareigą patiekti lygiai su I 
lietuviais kuriamosios pajiego- j 
musų šaliai visais atžvilgiais. Xė' 
ra demokratybės be lygybės, bet 

j nėra lygybės be pareigų. Jei tais 
lėsniaįs vaduosimės, tad musų 
^teigiamasis Seimas išreikš tik- 
rai viso krašto valią: jo -valia bus 

stipru^ pagrindis vy.rfaausybei ir' 
parodys jai, (ilyas delnų ploji- 
mas), kuriuo krypsniu sukt mu- 

šu valdžios vaisas neramios ju- 
ros verpetuose rytų šaly. 

Kad nepriklausomybės sąmonė 
sutvirtėtų, taptų pastovi, reikia 
aliai viena sodžiaus pirkelė nubu- 
dimi. (.ji ne vieno ar kito luo-| 
nio turtas gal'bėt ar saugot auko- 
jo musų kariuomenė savo gyvy-Į 
1}V> ėjo plačioji visuomenė sun-Į 
kias darbo ir mautos pareigas,—1 
ne tam susidarė ir Lietuvos val- 
džia. Kam daugiau pavojau bu- 
vo nustoti gyvybės, tam teks ir 
daugiau pareigos -pakelti. Ir at- 
virk-čiai: kas daugiau pareigų 
ėjo atsista'ant valstybei, tam ten- 

ka ir daugiau teisės atpildo gau- 
ti. Tuo, drąsiai spėju, dėsniu 
vaduokis Steigiamasis Seimas, 
lemdamas pagrindinius musų da- 
lies reikalus. 

Teisybė vienintelis valstybės 
pagrindas, — ją juntame kiek- , 

vienas viduje, savo sielos gel- 
nėje. Ir kol tas teisybės jaus- 
nas tvirtas, kol vadinasi, pilie- 1 

;io sąžinė nepriklausoma, tol ir į 
valstybė stipri. Juk valstybė su- 1 

— 

sideda iš piliečių. Ir vargas jai 
'butų, jeigu demokratybės .ap- 
siaustu (pasikastų po jos pama- 
tu demagogija, visuomet visa ža- 
danti ir niekuomet nieko gera 
neduodanti. Kiekvieno todėl mu 

sų prievolė yra su ja kovoti ge- 
ru pavyzdžiu. Kaip tos graikų 
poemos didvyris Odisėjas, bijo- 
damas, kad jo nesuviliotų savo 

gražiomis dainomis juros sirenos 
ir nepražudytų juros sukury, pri- 
rišdino save prie laivo stiebo, 
taip tegu kiekvienas pilietis pri- 
siriša save kieta valia prie tvir- 
tos savo sąžinės. Kad jo nesu- 

klaidvtų demogagai apgavikais 
nejvykinamais pažadais. 

Man rodos-, jog šiandien šven- 
čiant nepriklausomybės šventę, 
minint tą garbingą dieną musų, 
saliai, kiekvienas 'pilietis atsimi-; 
nė Vilnių, atsiminė kuone pus v 
Lietuvon žemės, kurioj dar sve- 
:imi viešpatauja, kuri nesidžiau- 
gė drauge su mumis, bet atvirkš-j •iai, liūdėjo susimąsčiusi, kas j 
)us. liet, sakyčiau, nenuliuski-J 
e. Ateis valanda, — musų trum' 
)a praeitis liepia tikėti — kada j 
i<a Lietuva susijungs j draugėj 

Tikrą motiną pažinai iš meilės. 
Žinome iš Senojo įstatymo Sa- 
liamono teismo istoriją. Netikro- 
ji motina reikalavo padalyti vai- 
kelį pusiau, tikroji \meldė jam 
gyvybę palikti. Vaikelis buvo 
sugrąžintas tikrajai motinai. Mū- 
sų tikroji motina Lietuva. 

Dar valandėlė, ir ta Pruj£ Lie- 
tuva, kurią taikos konfcrcneij.'. 
atskyrė nuo Vokiečių, 'prisiglau* 
prie Didžiosios Lietuvos. 

žodžiu sakant: 
Kas bus kas nebus, bet Lie- 

tuva nepražus, kada visas kraš- 
tas kelias iš apmirusiu, kada jo 
nepriklausomybė kyla iš vidaus. 
Visa priderą nuo to. kaip mes 

Į susitvarkysime viduje: gerai 
tvarkantis ateis ir mušu trokšta- 
masis .itu valstybių de jure. ar- 
ba teisėj dėsniu, pripažinimas 
Lietuvai nepriklausomybės. Tuo- 
met dar drąsiau kiti metai, su- 

tvirtinus Steigiamajam Seimui 
valstybės pamatus, ir susilaukę-,, 
metinės Laisvos nepriklausomy* 
bės šventės, kits kitą linksmai 
kalbinsime: 

Sveikas sulaukęs—Valio Lietuva! 

(Bus daugiau.). 
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IDailė ir Dailininkai. 
I 

TOLIMOJO SAULĖTEKIO TE- 
ATRAS. 

Apie šį teatrą — japonu teatrą, 
mes, lietuviai, tur buti, nieko neži- 

nome. O tai ypatingas, savitas ir 
dailus teatras, iš kurio daug ko 

galėtume pasimokyt. Jis branginti* 
nas del lo, kad ne tik nenustojo 
savo prigimties, bet, ją supratęs, 
pastūmėjo teatro kūrybą tuo keliu, 
kad'a teatras palieka teatras. 

Japonu teatras įstaiga įsikūrė apie 
i76om. Bet teatro formų lyčių ran- 

dasi ir anksčiau. Tik jos nebuvo 

sukauptos, neturėjo !eatro įstaigos 
pobūdžių. Kaip mes iki ''Aušros" 
ir "Varpo" laikų nežinojome teatro 

fakto ir tik nujautėme tautoje esant 

teatrinių lyčių, taip Jaj>onai iki kai 

bamųjų metų nėra turėję teatro 

įstaigos. Tiesa, kad Japonų teatro 

lytys daugiau turėjo sukaupimo ir 
teatro pobūdžių, negu mūsiškės, ta- 

čiau vis tai tie buvo teatras tikrą- 
ja to žodžio" prasme. 

Pati pirmoji japonų teatringumo 
lytis — vadirfatnoji .drama "No". 
Savo f esmės ir strukturos ir daug 
bendra turi ir labai artima seno- 

bės šokiui. Bttddos sekėjai savo 

sxijnoksltii platinti agituodami jį aps- 
""čiai ir sparčiai kultyvuoja ir plati- 

na visuomenėj. Šioje teatringumo 
formoje randame, taip pat kaip ir 

pirmųjų amžių graikų tragedijose, 
šokį, pantomimą, dainą, korifėjus, 
korą ir kaukę. Tuo budu, kaip ma- 

tom, ji daug bendra turi su seno- 

vės tragedija, tačiau dvasios, bet 
ne lyties žvilgiu, kadangi siužetai 
''\V" paimti iš pačios tautos. Jie 
daugiausia vaiduoja istorijos atsiti- 
kinus epokos pilietinės kovos lai- 
kais Kamakura (1185—1333). Ši 

lytis turi religinės apeigos pobuclj. 
o pati "No" kaukė — dievybės sim- 
bolis. Del to joje tegalėjo dalyvau- 
ti vien "ši<> pasaulio laimingieji". 
Xet šiandien japonų aristokratija 
nepripažysta kitokio teatro, ir per 
didžias iškilmės ''No yra vaidina- 
ma japonų aristokratų teatruose. 
P.et "No" tegalėjo tenkinti "aug- 
štesniųjn dešimties tuksl'ančių" ais' 
tetikos reikalavimus. Plačiajai ma- 

p" 
buvo reikalingas kitas, betarpiš- 

icesnis psikologijos prieinamesms te 

atias. Sis reikalingumas pagimdė 
antrąją teatro rušj — '"lėlių tea- 

trą", iš kurio paskiau išsirito nau- 

jas japonu teatras, kuriam lėlės 

tampa pakeistos gyvais žmonėmis. 
Stai šio teatro įsikūrimo pavir-' 

šiauš istorijos metmenys. 
Į 

Senobės šventovės tarnautoja 
Izume Okuui, papuošti šventovės 

aukurui. i564 m. keliavo iš vieno 

miesto į kitą, rinkdama aukų, ir 

atsimokėdama už jas šoko. seno- 

bės šcfcĮ, pantomimą Amarioivito. 

Tas šokis taip patiko įvijote Slogu- 
mui, jog šis liepęs atstatyti apgriu* 
vusj aukurą; Okųni pasilieka sos- 

tinėje, kur ji visus žavi savo ga- 
bumu. Šioguno vasalas parašo jai 
keletą veikalu ir, pagaliau, ją veda. 

Tą sužinojęs, Šiogunas pavaro ji 
nuo savęs. Vasalas galutinai susi- 

jungia su savo žmona ir pradeda 
drauge vaidinti. Darbas sekasi ge- 
rai. Daugelis paseka. jų pavyzdį ir 

palieka vaidintojai. Pastebėtina, 
kad daugiausia tai buvo paprasti 
žmonės. 

1624 m. Okuni su vyru įsteigia 
Tokijo pirmą teatrą. Het kadangi 
tirštai apgyventame Tokijo ne taip 
lengva buvo surasti vietos pastatyti 
tam tikslui namams, jiems tenka 
apsigyventi "linksmame kvartale 
kur gyvenusios geišos, ir musė tanr 
pa nuolatinė naujo teatro publika. 
Doros atžvilgiu jos daro didelės Įta- 
kos artistėms, kuriu buvo jau dabar 
šimtas penkias dešimt. Ilganiui, į 
dalyką Įsikiša policija ir 1643 m. ši 

teatrą Įsako uždaryti. Xuo to lai- 
ko Įstatu keliu vyrams draudžiama 
išvien su moterimis dirbti scenoje. 
Del to iki siu laiku moterų role.b 
vaidindavo vyrai. 

fiet kartą prasimušęs grožio spin- 
duiys negalėjo buti visiškai nuslo- 
pintas. Xcilgai trukus, panašus tea- 
tras taip ima veistis, jog dabar nėr* 

Japonuose miestelio, kur nebūtų te-; 
atro. 

Pažiūrėkime teatro įrengimo. 
J'aponų teatro bustas ketvirtai- 

nis, padalintas Į dvi nelygi dali: 
mažesnioji dalis skiriama scenai, di- 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevieno kišenini. Gvarantuojame, kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite ubo 10 iki 50 procento. Nekurie daigiai 
parsiduoda pigiau, negu mums "kainuoja. Vyrų ir jaunu vaikinu šlytai 
ir o*erkotai. padaryti ant prderlo, su diržais, pamušai tik iki liemes, 
formaliskai pritaikyti ir konservatyviškų modelių, bet jų savininkai 
neatsiėmė Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $60. Matyk musų 
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desnioji — žiūrėtojams. Ši visu an- 

troji dalis padalinta i ložės, iš ku- 
riu, ant tani tikru pagalvėliu sėdė- 

dami, žiūrėtojai žiuri vaidinant. 

Kairėj ir dešinėj vaidytuvės pusėj 
esti koras, kuri-> pareiga — ilius- 
truoti žymesnieji dramos momen- 

tai. 

Dvietn laiptais iškelta scena turi 

sukama r*atą padalintą į tris ly- 
gias dalis. Nebarikaduojama japo* 
nu scena Įgalina naudotis visais tri- 

mis rato segmentais. Kada reikalin- 

ga perkelti veikslas jkitą vietą, ra- 

tas iš lengvo sukamas, ir aktoris, 
živjrėtojn akyvaizdoje, pereina Į ki- 
tas dekoracijas. 

Tuo hudit j'aponų teatras turi ga* 

limumo, kurio neturi Ei ropos tea- 

tras, sutramdys šiaurius laiko ir 

vietos rėmus, reikšti žiūrėtojui išti- 

są vaizdu ir atsitikimu Kaleidosko- 

pą. 
]>e to, šiam uždaviniui ir scenai 

Įtaisyt pagelbsti vadinamasis "lia- 
namiši" — gėlių kelias, kuris tęsia* 
si nuo scenos per žiurėtojus iki 

antrojo salės galo. Jis duoda pro- 

gom simbolingai praplėŠM scenos 

veikslo erdvę ir laiką ir ypatingai 
ryškius veikalo momentus išmest i 

betarpišką 'žiūrėtojui artumą. Del 

to, žiūrėtojas savaime, gamtiniu ke- 
liu palieka Įtrauktas j veikslą, lik- 
damas pasingas veikslo asmuo. 

Japonu akteris gerai numano, — 

(lc 1 to. k\id butu pilnas scenos veik- 
slas, o per veikslą kūryba, galima 
ir reikia apkrėsti visą salę veikslo 
atmosfera, galima ir reikia duoti 

veikslas kaip ir ant žiūrėtojų ma- 

sės, bet nereikia traukt ncigudęs 
žiūrėtojas j veikslo sekrementą. 

Ir paskutinis, ką turi ypatinga 
japonu teatras, — tai tarnai, išro- 

pos teatras slepia tarnus už kulisu, 
versdamas abejojanti žiūrėtoją Įti- 
kėti, kad scena gyvenimas, apgy- 
vendintas jgrimuotais šešėliais. Siuu 

žvilgiu japonu teatras laisvas, n 

neig/a .gėdingą apgavimą. Įvilkti Į 
juodus rubus i.- juodomis kepurai- 
tėmis tyliai slankioja scenoje pst 
kologijos nei tralus veikslo asmens. 

Tai pataisys netikusiai persikreipu- 
sį veikėjo drabužį, tai sutvarkys 
išmėtytus baldus, tai atneš veikslui 

reik'alingus daiktus ir paslėps atli- 
ko usiitš. Jie turi didelės svarbos sce- 

nos apstatyme. Tai]) antai, scenoje 
reiškiamas liūdesys — del to visut 
pilki liūdesio tonai. liet štai, veik- 
slui besivystant, blikstelėjo džiaug* 
smo spinduliai Tučtuojau Į sveną 
išėj\' tarnai pakeičia pilkus tonus 
raudonai — geltonais, atneša gėlių, 
ir bematant sceno* paviršius paki- 
tėjo. Psikologinis džiaugsmas reiš- 
kiamas r lažų dži'augsmu. Yisis veik- 
slas, nuo pradžios iki galo, japonų 
teatre rnonodramati/uotas. 

F>e to, tie patys tarnai drama- 

tingiausiosę veikslo vietose, kad ne- 

pražūtų nė vienas vaidilos mimi- 
kos bruožas, nušviečia žibintuvais 
jam veidą. 

i'asak Kelerman'o, maciuso toki 

japonų vaidinamą. buviufas sceno- 

je psikologijai nereikalingų veik- 
slui asmenų, nė kiek nekenkia pa- 
čiam vaidinimui. Net prie to nepri- 
pratusi ciropiečio akis gana veikiai 

j apsipranta. Veikslas plėtojasi tokiu 

pat savo gamtiniu keliu, kaip ir be 

veikėjų. 
Karakteringa tai, Kad japonų te- 

artas tokis paprastas rūmelis ir is 

oro, ir iš vidaus, jog niekuo nesi- 

skiria nuo paprastu namų. Nėra tos 

barbariškos didybes, to pigaus auk- 
so ir puosalu, kaip Ei ropos teatre. 

Bet u/.fat, pasak vieno japonų in- 

presario, japonų teatras turįs ''iškil- 
nią ir galingą paslaptį". 

Dabar įsižiurėkim j vaidilį kuris 
vaidina tokiame teatre. 

Japonai jiraded; teatro mokslą 
nuo penkerių metų ir ilgu kantriu 
trus.il', tam tikrais bandiniais, ku- 
riu objektas yra pačio moksleivio 
kūnas, japonų aktoris įgauna tos 

teknikos, kuria paskiau verčia ste- 

bėtis. Eiropoj toks darbo rimtumas 

gal butij supfantamas baleto artis- 

tams, menkiau suprantamas operos 
ir visikai nesuprantamas dramos 
artistui. Paprastai mūsų šiam reika- 

laujama organinių galimumų — kad 
g*rai atrodytų, turėtų gi'ažų ir sti- 

prų balsą taisyklingai kalbėtų ir 

gana. Teatro mokykla menką deta- 
lė. be kurios galima ir pasitenkint. 

Aš n,esivaizduoju pi;1 nors 

ir gana jautrus butų muzikos vei- 

kalams. kuris turėtų medinius pirš- 
tus ir skambinimo metu u,.gautų 

įgret:mus mygtukus, "suteptų" pa- 
sažus. Arba tapytojas. Kaip jis ga- 

ilėtų kurti, nežinodamas piešinio, 
j neišmokęs anatomijos, neigi jes vi* 

.sos reikalingos darbuotei teknikos? 
Kiekvienas meno kūrėjas privalo 

ibuti "'meistras" savai darbuotei. Ir 

tik dramos artistui leistina bu t dile- 
tautui! Užtenka turėjus minėtieji 
privalumai, temperamento ugnis, 
fair/'as mostas, ir ilustracijos tea- 

tras Kitokio vaidilos nereikalingas. 
\ isai ką kitą matom japonuose. 

Japonu artistas turi .ut ne tik ak- 

toris bet ir šokėjas, deklamatorių, 
net ir akrobat'as. Jo kūnas, bai- 

sas, kalba ne tik Dievo duota dova* 
na, bet objek'tingas būdas, teikiąs 
medžiagos kūrybai. Tai vis tiek. 

kaip vaizdeliui molis ir poetui plunk 
sna. Pirmiausia reikia Įgyti kuno 

ritmingumas, kad galėtum jaust, ir 

pasiduot scenos ritmui. Del t-", pir- 
mas mokslo laikotarpis moko budi- 

mąjį artistą, muzikai griežiant, reik- 
šti renkančią gėles mergaitę, pa:*- 
slėpusią nuo lietau,s lakstutę ir t. t. 

Moksleivis privalo vaizduoti, bet ne 

gvveųti kuri dalyką, jo veidas — 

sielas veidrodis; privalo j/alikti vi- 
siškai ramus,j neturi s j judėt nė vie- 
na veido bruožpna. Mimika griežtai 
draudžiama. Ir tik kada įgytas tasai 

ritmiygumas, labai atsargiai eina-: 
ma prie mimikos. Šokis virsta pan- 
tomima, riiu'.o judesiai pradeda sa- 

kyt ir pradžios primitingus gyveni 
n;us ir t. t. šeštaisiais mokslo ma- 
tais imasi rolių. Tam tikslui turi 
60 klausiniu dramų, kurios savo siu- 

% i. v 

žetais apima vis.Į žmogaus gyveni- 
linų diapažoną. Moksleivis privalo 
[mokėti ne vien vi<us 60 veikalų, bet 
kiekvieną tų veikalų rolę. Ir tik ta- 

da einama prie orutinės vidaus tu* 

rįnio išraiškos — prie kuno mimi- 
kos, kuria pasibaigia artiste mok- 
slas. 

Del to, Japonų aktoric mostas 

toks dailus, lygus; kiekvienas jude- 
sys, be galo ritmingas kiekviena 
emocija tokia ryški. 

Del ėiugštos aktorio kultūros ja- 
ponų teatras įstengė susintetinti tea 

tre 'menus. 
f") gąniškai išaugus iš šventojo 

šokio ir išvengus klaidingų kelių, 
japonų drama jungia savy visas 
meno lytis — dramą, operą, bale- 
U- ir pantomimą. Ši'ame teatre gam- 
tiniu keliu deklamacija pereina Į 
pantomimą, pantomima —r Į šokį, 
-okis — i dainą. Jr visa riša rėn- 

tuotė ritmas. 

japonų aktoris skiria ypatingos 
domės ir reikšmės įuzitfai ir rit- 
mui. Jis per muzikos ir mosto ryšį 
randa nepaprastą buelą fiksuot ak- 
torio kūrybai. Jeigu kiekvieną mir 

ziką galima pasakyt ritmingą jude- 
sį. tad aišku, kad kiekvienas ritmin- 

gas mosl'as gali buti pasakytas mu- 

zika. <) kadangi jap nų aktori" kū- 
ryba ištisai ritniingr, del to ji gal'' 
mą įrašyti ųielodiioj. 

Japonų teatras, tokio laipsnio pa- 

siekęs, gali rašyt kiekvieno save 

įžymesnio vaidintojo kūrybą. Ir vi- 
sai papra&tti reiškiniu laikoma, kati 
sukurt ir Įgyvendint rolę tegali itin 
gabus žmogus, o menkfau gabus tu- 

ri savintis, kas jiems reikalinga, iš 
tų užrašų, f r scenos kūryba, ta aki- 
mirksnio kūryba, gali buti fiksuoja 

tna amžių knygoje ir perduodama, 
ainiams. Suprantama, bus paduoda- 
mi ne paviršiaus vaidinimo keliai, 
bet vaidinimo siela. Bet tas tik ir 

brangintina, nes reginio veikslo sie- 
la gludi jo ritme, o ritmas yra sce- 

nos kūrybos širdis. Nuklausyti tą 
širdies plakimą pasakyti scenos pul 
są — tegali muzika. Pajausti tą pul- 
są. per ji rekonstruoti scenos veik- 
slu palaką legali augštos meno žvil- 
giu kulturos .. Pagauti nepa- 
gaunamą ir nepasakomą pasakyti 
— tai tas kultūringojo teatringumo 
laipsnis, kurį mes \'argu veikiai be- 
pasieksim. 
("Veja") Ane. Sutkus. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
GIMNAZIJOS IR PROGIMNA- j 

ZIJOS. 

Lietuvoje yra dabar šios lietu- 
viu gimnazijos ir progimnazijos: 

I. S kl.: i. Kauno "Saulės", 2. 

Mariampolės vyrų, 3. Mariampo- 
lės fnoterų^ 4. Panevėžio vyru ir 
moterų, 5. Saulių ir 0. Vilniaus 
vyrų ir moterų gimnazijos. 

II. 7 kl.: 7. Marijampolės rea- 

linė, 
III. 0 kl.: 8 Telšių, 
IV. 5 kl.: (j Biržų, 10. Pane- 

vėžio, 11 Raseinių, 12. Rokiškio 
ir 13 Ukmergės, 

Y. 4 kl.: 14. Jurbarko, "Sa/U1- 
lėfc", 15. Kupiškio, 16 Kybartų 
"Žiburio", 17. Linkuvos, 18. Nau- 
miesčio "/ilVurio", 19. Plungės 
realinė, jo. Radviliškio gelžke- 

|lio, 21. Rietavos, 22. Skuodo, 23. 
Vilkaviškio, 25. Žagarės "Sau- 
lės", 25. Viekšnių, 
2<) Šeduvos ''Saulės". 

VII. 2. k 1.: 30. Kražių. 
Tuo biulu Lietuvoje yra 30 
Yl. 3 kl.: 26. Plienu "Žiburio" 

vidutinių mokyklų, neskaitant 
mokytojų ir kunigų seminarijų, 
su išguldomaja lietuvių kalba. 

lieto, yra dar šios gimnazijos 
ir progimnazijos^ kuriose dėsto- 
moji kalba ne lietuvių: 

I. 3. Žydų: 1. Katino realinė 
vyrų, 2. Kauno realinė moterų, 3. 
Marijampolės 4. Yirbaliaus. 

II. 2 lenkų: 5. Kauno (7 kl.), 
(>. Panevėžio- (5 kl.), 

III. 1 rusų: 7. Kauno komerci- 

jos-mok (8 kl.). 

l'AJ IEŠKOJIMAI. 

I'roleslovas Namajuško j ieško sa 

\o broliu Antano nuo i<)o8 m. gy- 
venusio Chieagoje. Meldžia jo pa- 
ties ar ji žinančių pranešti šiuo adre 
su: 

Rusija. Zabaikalskaja oblasl, 
1 Manėžurski sodo Klkovi Antoma- 
110 Semionovą po Ik, Kapitonu Na- 
majuško. 

TIESIAI 

HAMBURGĄ 
CUNARD LINE 

DVIEJŲ ŠRIUBU LAIVAS 

Saxonia Bal.-April 3-čią 
CAB1N MOKESTIS $150. TRAČIA KL. $100. 

Karės mokesniu $5.00 

Dėl platesnių informacijų klauskite 

THE CUNARD STEAM SH1P CO. LIMITED 
arba vietinių agentų 

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

lius su budinkais su sodnais ir su gyvuliais, mašinomis tarpe lietuvių 
ūkininkų DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU KOLONIJOJ AMERIKOJE, apie- 
linkėje miesto Scottville, Michigan. 

PARDUODAME 
Parduodame valgomus produktus geriausius, šviežius Kiaušinius^ Sviestu, Lietuviukus Surius, Tikrą Medu Daržoves, Grudus šieną ir 

Gyvulius. ^ 

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

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

VAKAC1JAS 
Priimame iš miestų Lietuvius Vyrus ir Moteris ant Vakacijų, kurie 

norite savo vakacljas. dyklaikius, linksmai praleisti tarpe Lietuvių 
Ūkininkų palei ežerus ir gražius upelius, — kreipkitės | musi o mes 
jums vietų pragyvenimui .pajieškosime. 

UŽSIRAŠYKITE 
Užsirašykite musų leidžiamų Lietuvių Kalboje Ūkiškų Beparįyviškų 

Iliustruotų žurnalą, kuris išes kas dvi savaiti kartų. Kuriame sasite 
goriausių pamokinimų ir patarimų, kiekvienam lietuviui ukininkui ir 
mieste gyvenantiems lietuviams vyrams ir moterimA ir jaunuomenei 
visokių pasiskaitymų, pasimokinimų visokiuose gyvenimo reikaluose 
iško turėsite neapsakomų naudų, ir daug linksmumų ir žinojimų apie 
daug dalykų, ko lig šiol nežinojote. Kaina metams $1.50. Pusnei metų 
$1.00. Užrubežiuose $2.50 metams. Kiekvienas užsisakykite ir užrašy- 
kite savo giminėms i Lietuvą už ką jie jums bus labai dėkingi. 

SKAITYKITE ateinančios subatos ''LIETUVĄ" rasite d idelj. pa- 
aiškinant] apskelbimą. Su visokiais reikalais kreipkitės musų Lietuvių 
Ūkininkų Draugijos Administratorių — Antanų Kiedj, Adresuokite: 

LIETUVIU UKININKU DRAUGIJA 
ROBINSON BUILDING SCOTTVILLE, MtCHIOiSN- 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos paras,tai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško toni^o< medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tok,e atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

Severą's Esorka 
(pirmiaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medikališka prlprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apetyto ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkelę šitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6* centai. 
Parsiduoda visose apįiekose 

W. F. SEVERĄ C0„ CEDAR RAPIDS, I0WA 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO musii karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikrašti 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

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

kius mūšius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap- 
ginti misų brolių turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- ! 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės nu.i 
]ę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 

valstybę, kurion galėtu sugrįž- 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi 
po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

i "KARIŠKIU ŽODIS" 
♦ 

{ skelbia nukautųjų (užmuštų- 
} jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
{ 1*usiųjų ar be žinios prapuo- 
J liusiųjų bei kovose atsižyme- 
{ jųsiųjų ir apdovanotų kariš- 

J kių vardus. , 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvvnės išsiilgęs, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos n 

"... kariuomene savo kraujų mūsų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kart^ į sąvaifcę. Kaina metams 2 dolariu, kuriuos 

galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIŲ ŽODŽIO'1 REDAKCIJA 
KAUNAS 
LITHUANIA. 



Vietines Žinios 
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ir 
BRIDGEPORTO L. L. P. 

STOTIS. 

L. L. P. Bonus galima užsi- 
rašyti siose etose: 

Liberty Lanrl Co., 3301 So. 
Halsted St. 

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

Univers.il State Bank, 3252 
So. Halsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšin 

krautuvėj, 3423 So- Halsted St. 

J. A. M.irtinkus 3324 So. Hal- 
sted St. 

Peržinskio vyrišky drapanų 
krautuve j. 

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

Kurie nėra dar pilnai užsimokė- 

ję L- I.. Paskolos Bonų, f.ii malo- 
nėkite užsimokėti Universal Stale 
Bank. Ten priimami likusieji užsi- 

mokėjimai. 

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

rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir Unijos ofise par J. P. Par- 
kauskas ir T. Kuzinas, 4539 S. 
Marsh field A ve. 

Ižd. J. Viskontas, 4612 S. 
\V00d S'.. 

A. J. Kareiva, 1805 W. 46 St. 

J. J. F.lias, 4600 S. \V00d St. 
J. f'.alnis, 4536 S. Paulina St. 
J. Letukas, 4524 S. Wood St. 
J. P. C'iliauskas, 4400 S. Iler- 

mitage A ve 

P Pievarunas, 4^20 S. Marsh- 
field Ave. 

Pilnai neužsimokėję už f.. Bo- 
nus galite užbaigti mokėti augš- 
riaus paminėtose vietose. 

CICERO, ILL. 

Visi gerai pamenam, kaip pe- 
reitais metai L. (i. I). 0 sky- 
riaus reikalai ėjo tvarkingai ir su- 

sirinkimuose kildavo gražiu min- 
čių labui L. K. D. Bet kur tas 
viekas <lingo da'bar, palieku j tai 
atsakyti patiems 6 skyriaus na- 

riams, \et prie to prieita, kad 
nei susirinkimai neįvyksta, gi 
kuopos valdyba tik ir kalba kas 
čia bus daryta — likviduoti visą 
darbą ir žiūrėti rankas su Įėjus, 
rodos, kad Lietuvos R, Krv/.ius 
įtinsti darbais pilnai aprūpintas ir 
jau daugiau nereikalautų. (ii 

kaip tik priešingai L. R. K. pa- 
rama būtinai reikalinga. Juk ir 

L. (i. I). (sentro sekretorius j:<ti 
senai klabina sukelti $too,ooo.oo. 
Kaip mes, skyriaus nariai j tai 
atsitiesime? Ar vis dar ko lauksi 
me? Jau laikas prie darbo. Tad 
kelkiui iš saldaus miego ir ei- 
kime prie savo tikslo. " 

Vienas iš Valdybos. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

Pildančiojo Komiteto (21) na- 

rio Cbieagos Lietuvių Tarybos 
susirinkimas jvyks petnvčioje, ko- 
vo 19 d., 8 vai. vakavo, P. YYod- 
mano svct. — Lime ir 33 «at. 

Visi' nariai malonėkite būtinai 

atsilankyti. Turime prirengti tam 

tikrą, rezoliuciją rcika'e Lietuvos 

Steigiamojo Seimo ir taipgi ap- 
kalbėti datig svarbiu reikalu są- 

rysyjc.su Lietuvos Laisves Pa- 
skola. 

Valdyba. 

18-to.s G AT V H S KOLONIJOS 
ATYDAI. 

L. L. Paskolos Vietinio Komite- 
to susirinkimas jvyks ketverge, ko- 

vo 18 d. 8-ta vai. vakare. D. Seuiai- 
čio svetainėj, prie r8-tos ir Unior 

gatvių. \ i s i užrašinėtojai L. u Pa- 
skolos bonu. šios kolonijos, turite 
būtinai atsilankyti. F>us aptariama 
svarbus dalykai L. L. Paskolos rei- 
kale. 

Teipgi ypatos norinčios ui si rašyt 
L. L. Paskolos bonus galėsite ta 

padaryti šiame susirinkime. 
L. L. Paskolos, 

l ietinis Komitetas 

MĘLROSE PARK, ILL. 

].. L. Paskolos ratas mušu ko- 

lonijoj. sukasi kas kart smar- 

kiau. netik pavieniai asmenys pa 
deda sukt ši ratą, bei \ ra daug 
ir šeimynų tame darbe. Draugys- 
tės irgi neatsilieka nuo šio dar- 
bo. 

Dr-tė Šv. Jono Krikštytojo, 
nor yra bažnytinė draugija, bet 
tautos darbe ji visuomet turi pir 
mutiniu tikslu ateiti pagalbon su 

aukomis Lietuvos reikalams; ir 
Ai syki štai pirmutinė nupirko 
L. L. P. ttoną už $100.00 Ant- 
ras Lietuviu Politikinis Repub- 
1 i komi Pašaipi uis Kliubas, nors 

pastarasis yra .daug mažesnis 
skaitlium nariu, bet tvirtas tau- 

tystės dvasioj, nuipirko už $50. 
L. Iloną. Trečia, tai bene bus 

stipriausia ir didžiausia •Melrosej 
Parke Dr-tė -Sv. Onos Moterų 
ir Panų; žinoma, nors ir turi sa- 

vu tarpe nariu su lenkiškais gai1 
valais, 'bet tas josios nekliudo! 
ir negali sustabdyti josios lie- 
tuvišku bangu. Tad valio jums 
lietuvės ir lietuvaitės, nes jus 
su savo tautiškais darbais tik 
galite auklėti nepargaliamą stip- 
rią Lietuvių Tautą, remdamos 
visus Lietuvai naudingus darbus! 
f -ai luina jūsų nupirktas L. L. 
Ponas už SH)0.00 pergale Lietu- 
vos priešu. Na, kas sekantis iš 

'draugysčių už Neprigulmingą 
Lietuvą? Neabejojam, kad na- 

riai dr-stės, kurie nešioja vardą 
Lietuvos karžygio Dr-stė D, L. 

Kunigaikščio Algirdo, Dr-stė Su 
nu ir Dukterų Lietuvos,*- Lietu- 

1 viii i "kėsu Kliubas ir kitos, pa-j 
siliktų nejstoję i eilias pirmų iri-1 
j u draugysčių, u/. Neprigulmin- 

Įgą Lietuvą. Bonus gal nupirk- 
'ii pas komiteto įtarius, hei prie 
stotie., raštininko; galima pirkti 
aut išmokėjimo arba visus ant 

syk sumokėti. Kurie paėmę ant 

išmokėjimo. 1.. Bonu, bei žada 
imti, tad reikia išmokėti juos ligi 
i dienos Liepos, šių metų. nes 

nuošimtis už L. Bonus,, skaity- 
sim nuo pirmos dienos Liepos, 
k>20 m.; ^i nesumokėjus lig i- 

| mos d. Liepos už Boną, gal but 
galimu dalyku, kad nuošimtis bus 
neišmokamas už pirmą pusę mc- 

tų. 
Tad tikintieji bonus ant iŠ- 

mokėjimo pasistengkit sumokė- 
ti iki pirmos dienos Liepos, lO-O. 

F. K. Strzyneckis, stot. rašt. 

TOWN OF LAKE. 

Kovo 15 d. buvo laikytas susi- 
rinkimas Hendros Lietuvių L. P. 
Stoties valdybos. Visu pirma bu 
vo išduotas raportas nuo priėmi- 
mo Misijos vasario 16 d., I'eoples 
teatre ir vasario 27 d. iSchool 
llall svet. Ra<portą išdavė stoties 

pirmininkas A. J. Kareiva. Ra- 
portas priimtas, ir nutarta pa- 
skelbti laikraščiuose. Totam bu- 
vo nusiskusta ant Ccntralio L. 
P. Komiteto urž apsileidimą ir 

neveiklumą. Buvo nubalsuota, 
kad reikia sušaukti visų stočių 
valdybų susirinkimą ir aptarti 
kaslink sudarymo antro maršru- 
to. ir užkvietimo Misijos nario 
Uun. Jono Žibaus. Bet pasiro- 
džius nepraktiškai Šokti už akių 
Cliicagos Lietuvių Tarybai ir Ka 
talikų Vienybei, ta.s nutarimas 
likos suspenduotas lig sekančio 
stoties susirinkimo; nutarta 

kreiptis i Chieagos Tarybas pirm. 
aiba rast. su prašymu, kad kuo- 
greičiausiai sušauktų susirinki- 
mą ir paragintų dabartinį cent- 

rą pasidarbuoti daugiau ir tin- 
kam iaus. Tiipgi turiu pridurti, 
kad buvo išreikšta minčių da- 
bartini centrą reikia perorgani- 
zuoti, ir tinkamiaus sutvarkyti, 
Jeigu bus perorganizuojamas, ta- 

da privalo^ but sušauktas visų 
stoęių valdybų susirinkimas ir per« 
organizavimo darbas atliktas ta- 
me susirinkime. Taipgi nutar< 

ta, kad ateinančioj savaitėj bus 
sudaryta To\vn of Lake lietuvii; 
biznierių istorija. Idant darbas 

butu pasekmingas likos nutarti 

sušaukti visu rinkėju susirinki 
mą utarninke, kovo 23 <1., j». J. J 
F.lias* svet., 46oo So. \Y00d gat 
ir sudaryti tam Tikrą komisiją 

Tovvn of Lake biznieriai! Tai 
sykiu"išduoti kvotimus prie: 
visuomenę, o tada matysime ai 

turim pirkti ir remti savuosius 
Taipgi garbus biznieriai, kad sa'- 

vieji atei> |»as savuosius, neiš- 

varykite juju, bet maloniai pa- 
sveikinę atsakykite ant visu klau- 
simu ir. katrie dar neturite L. P. 
l'.onu pirkę, galėsite nusipirkti ir 

užrašyti >avo vardą, pavardę j 
Amerikos Lietuviu Istoriją gar- 
binau. Aš tikiuosi, kad To\vn 

.of Lake kolonijos biznieriai pa- 
! -ii l^s panašiai, kaip pasielgė mu 

su pirmi geraširdžiai rėmėjai 
Peopies Stock Yards liauka, p. 
Betant. p. Kazla\vski, p. Olševvs- 
ki. p. Trocky (žydelis). 

J. P. Parkauskas. 
I ^ 

IŠ "BIRUTĖS" DARBUOTĖS. 

Ateinančiam sekmaidenyj "l!i- 
rutės" vakaras žada buti ytin 
gražus. 

Ilirutieciai -paruoš tam pačiam 
vak'are net dn veikalu: simkaus 
"f'igonus" ir Petrausko "Kamin- 
krėtį bei Maluninka", tragediją 

ii' komediją. 
Svarbiausios rolės šiaip pa- 

skirstyta: (Čigonuose) K r a— M. 
Rakauskaitė; Motina — S Sta- 
niuliaitė; Roto — Stonis; (larija 
— K. Sarpalius. (Kaminkrėtys) 
Sabuko — Pranas Jakutis; Pik- 
liaus — Stonis; Kaminoriaus — 

Juška: Teklytės — Rudauskai- 
tė. Orkestrą stula rys Chicagos 
Simfonijos nariai. 

Vakaro pradžia — ~}Ą vak. 
\*ieta — C. S. P. iŠ. svetainėj. 
Po Mii vakaro visus darbštu- 

mu 
" Birutė" rengia savo vedėjui, 

S. Šimkui išleistai viu koncertą, 
kuris Įvyks 2 d. gegužės) Arvoft 
(irottO Temple. Į ši koncertą 
jau pakviesta visi Įžymesni- Chi- 

ergos lietuviu dailininkai. Pati 
''P.irutė" savo repertuare turi 35 
dainas, tat bent gražiausiai iš tu 

užtrauks. Stasiui Rimkui pasku- 
tinį kartą "Birutę" diriguojant. 

LAIDOTUVĖS JUOZO 
SVARLIO. 

, Kovo i 5d .tapo /palaidota tė- 

vynainis, Juozas Svarlis, 39 m. 

Velionis paėjo iš Kauno rėd.. 
Panevėžio apskr., Maženių sodos. 

Amerikon atvyko dar visai jau 
nas 'būdamas. Čion gyvendamas, 
vargdamas diena iš dienos, su- 

taupė šiek tiek centų ir užsidėjo 
bir'.nj, kuf" iki paskutinių dienų 
išgyveno, varydamas apyvartą 
vyriškų drapanų krautuvėje. Taip 
dirbdamas, buvo priverstas ilgas 

į vaiantias prie ciuikuį įsstovetr, 
kas didžiai nusilpnino jo sveika 
tą ir užėjus ligai, plaučiu užde- 
gimui. neišlaikė ir persiskirt- su 

šiuo pasauliu. 
Juozas Svarlis gvvendamas mo 

i. .. 

kejo gražiai sugyventi su savo 

kaimynais ir buvo visu mylimas 
ir godojamas. Prigulėjo prie 
S. L. A., j.-tle A. L. T. S. P>uvo 
tai žmogus visuomet laisvu de- 
mokratišku pažiūrų ir lygiai my- 
lėjo tuos, kurie gerbė demokra- 
t i ją, 

Kovo 15 d. susirinko būrelis 
jo draugų paskutinį kartą jam 
patarnauti. 10 vai. iš ryto paėmę 
jo kuną iš namų, ^417 Lo\\e A ve. 

nulydėjo j Tautiškas kapines. Yi 
so buvo arti 30 automobilių. 
Paskutini kartą- jam patarnau- 
dami :arė: — Lai 'būna jam leng- 
va ši žemelė. 

Paliko nuliūdime moterj ir tris 
vaikučius. M. K. 

LIETUVIAMS SIUVĖJAMS 
ŽINOTINA, 

Am. Clo. War. of Am. Chica- 
go Jouit P>oret yra nutarę: kad 
kiekvienas narys gali persikelti Į 

Į tą lokalą, kuris jam patinka. Tai 
lietuviai, kurie priklausote prie 
susirinkimus laiko kiekvieną m ė- 
kelti j lietuvišką 260; lietuviai 
•iusirin'dfrius laiko kiekvi'in mė- 
nesi kas pirmą ir trečią pėtnyčią 
Unijos svetainėje, 1564 N. Ro- 
bey St. 

Kurie negaunate Unijos orga- 
ną "Darbą", tai priduokite save 

i antra širs sekretoriui o '"Darbį" 
gausite veltui. 

Lietuvių skyrius 2()\) yra nu- 

taręs : surengti paskaitą apie 
l'uijizmsj. Prelegentu I nijizmo 
yra žinomas J. Laukis. 

į Kurie ž.ingcidaujate tuo klau- 
>imu ateikite 19 d. kovo vakare. 
8-tą \al. l ik siuvi jai bus Įlei- 
džiami; įžanga bus u/dyką. Mes, 
siuvėjai dabar galim pasigirti, 
kad mus oganzacija yra gana 

.tvirta, taipgi mus priedermė, pa- 
I laikyti organizacijos tvirtumą, 
klauso mums! Lietuviu skyr. 
duoti ant kitu valios! Ateitis pri 
klaust) nuims! I .i«.»• >: \- i 11 skyr. 
j(k) pirmininkas, 

Town of Lake. 

Gvardijos D. L. K. Vytauto, 
visi kareiviai turintis uniformą ir 
ne vkareiviai. kurie norite Įsitai- 
syti uniformą iš Gvardijos na- 

riu. meldy.ru atsilankyti ant ex- 

tra susirinkimo ketverge, kovo 

|i8 dieną, 8 vai. vakare, š. Kry- 
žiaus parapijos svetainėj. l»us 
svarbus apsvarstymas apie Gvar 

dijos kareivius. \ i s i norintieji 
tapti kareiviais nepamirškite pri- 
būti susinnkiman laiku. 

J. Legnugaris, raši. 

ATSITMKITE LAIŠKUS. 
Clūcagos Centrsiliniam pašte (iė- 

i 

j003 Adomaitis Juozas 
[<X>4 Altoravicia Jurgis 

V. Prusis. 

YIR ŠA PADĖKA. 

I(iXACA S LIRKAVIČIUS M f ! 
R K S KOVO 12 IR PALAIDO- 
TAS KOVO i<) Į ŠV. K \/JMII£- 
RO KAPIN'KS. TAKIAM SlR- 
DI XGĄ AC1U Kl"X. ALK AVI Į 
CTl'l UŽ JO GRAŽU PATAR- 

NAVIMU. (rR Vl'.ORIUI JI DKI- 
KIUI. Gi M IX HM S IR Y1SIKMS 

PAŽĮSTAMIEMS DALYYAVU- 
SI KM S I .A IIX >T.U VF:S K. MKS i 

LIRKAME NULIŪDIME ŽMO- j 
NA. MARIJONA IR KROLIS I 
LEONAS LIEKAN I01AI. 

PRIGIMTIES PASEKMES. 

Jeigu tu esi geros .sveikatos ir nė 

joki negali nevargina tavęs dieno- 
mis arba naktimis, tuomet tu cm ge- 
rame stovėję, pilnas energijos iv 
isina pasekmingai..Tos yra prigim- 
ties pasekmes. Todelgi čia vra svar 

Ims reikalas visus negalėjimus pr- 
idaryti, taip trumpais, kai]) galima 
1 ir beatydėliojimu išsirinkti gerus 
vaistus. Trinerio vaistai yra tie. ku- 
riu tu reikalauji. Ponas Peter 
Sclnvartz iš \Vestchestcr, X. Y. 
dvi savaitės atgal rašė mums: "Aš 

vartojau nekurius Trinerio vaistus 
ir patyriau, kad jie yra tikrai geri". 
Vartok Trinerio Amerikonišką Elik 

sirą Ka'*ttj Vyną, del nedirbimo vi- 

durių, užkėtėjimo, nevirininan, gal- 
vos skaudėjimo ir nerviškumo, var- 

tok Trinerio Angelica Kartų Toni- 
ką, kuris sugaržins tau gyvybės 
paijega: vartok Trinerio Kosti io 
Scdative nuo šalčio, prašaliu reu* 

matiskus ir .leurtilgiškus skausmus 
su Trinerio Linimentu, ir tu pripa- 
žinsi. kad tie vaistai yra tikrai ge- 
ri, kaip p. Sch\vartz. Jūsų aptieko- 
rius arba medakališkas vertelga 

turi jų visų. — Joseph Triner 
Companv, 1333—43 So. Ashland 
Ave. Chicago, UI. 

A f A 
NIKODEMĄ S K A SAUS K T S 

persiskyrė su šiuo pasauliu kovo icJ 
d. 1020. Paėjo iš Tauragės jaran. j 
Mciziu sodos. (įimęs 1H78 m. gruo- 
džio :i i n. Amerikoje išgyveno 20 

melu ?,jij 17 ir l'nion av. Paliko di 
dėl'.n. i.i.i.ii.-ii'iie nriierį Oną ; po- 
dukrą M a r joną. hiv.iliją ir du /.cn 

tu. ! aidotuvčd 'n? subatoj, ko* 
v o ?<) i> namu 46Č1 S. Paulina st. 

•m. !\:\žiaus b,T>n. i." ten ; Šv. Ka- 
'/.imierc ;''tpipes. ,;in:nės ir pažįsta 
•ni dalyvaukite laive iuvėse. 

Roilcia 1 riju iirbn kelufiu Jnnllorii] 
l'afyrimas nereikalingas. Atsišauk pas 
Chieugo Titic niid Trusf C'o.. ti'.t \V 
Washington Su, Chicago, III. 

įteikia molderiij, suolu ir patlugiu 
am (J ra y Iron. Gera mokestis ii jau 
lcios darbo sąlygos. 

MASO N — J JA VIS & ''O. 
7710 S. Chicago Ave., Chicago, UI. 

Parsiduoda naujus plyt ii dviejų f 1 L:i 
tu namas, .") ir is kambariai. Moderniš- 
ka i j taisyki. Kaina $7.000 Klauskite: 

TAFT & NA W ROT 
5100 S. Kcdzie Ave.. Tel. l'rospcct 4r>H 

Reikalingas jaunas vaikinas dirb- 
ti (h\ilK«*.ių žrautuvėje. < Icra alga 
gerai ypatai. Darbas pastovus. Atsi- 
šauk pas, 

A. Katlas, 
2448 S. Oaklcy Ave. ( liieago, 

4 akeriai, gera ir proiluktvviška dar 
žo žemė paderima su nauju 4 kam- 
bariais namu ant k'>nkretvvisko pa- 
mato ir skiepu, barne karvei, viš- 
toms namas ir gera šuline ant kie" 
mo. Padėjime \ illage of Justice ne 

toli Leafy tirove ant gatvės vadina- 
mos (i'arden Lane. Arti Chicago 
Joliet karų linijos tarpe Argo ir \\ i 
llovv Springs. Kaina $4,000 $<Soo. 
Įmokėti balansas ant labai lengviu 
išmokesčių. Turiu kita, viena akeri 
lotus, toje pačioje apiclinkėje, k'ai 
uas nu.) Sfioo to Ant labai len 
gviu išniokešelu. L. I\ f lammel. 
i-k> S. Dearborn St. Chicago, J U. 
Tel Ratulolph 5757. 

FARMOS. 

Lietuvių Bendrovė Ąplin- 
kinybe, kur randasi jau dau 
gelis per metus gyvenančių 
Lietuvių, farmerių, ir dar 
tūkstantini is pasitikėjimui 
pasidėta, ir perka žemes, 
kad kainos prieinamos, nes 

čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tinė I ittuvių Kolonija Ame- 
rikoj ir tinkama Lietuvių 
biznieriams norintiems biz- 
ni pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusdami sa- 

vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siųsime Lietuvių kalboj kny 
gute su pilnu išaiškininmu 
sistematikų planų dirbimą 
farmų. *• 

SANBORN & COMPANY. 
Owners, 

Dept. L. Eagle River, Wis. 
or 908 Teoples Gas Bldg., 

Chicago, 111. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARM A gnu- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, apie lietuviu koloniją 
VVisconsine, kur jau daug lietuviu gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nt»s 
ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai anga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma musų pirkėju buvo 
išvažinėje po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Fanuos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame vi: i biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bada- 
ujama keletas dirotuvių. Dar dabar 
žem£ labai pigi sulyginant su kitu 
kompanijų prekėms tai musų bendro 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina vi?į apielinkę, 
vi. nr geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima įvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesniu paaiškinimų, tai 
prisiuskite savo adrosįi, o mes prisiii 
slme jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach BItters yra prfc 

pažintas Washingtone, D. C. už tlkrj 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbliną neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų lr inkstų ir taip toliaus. Salute3 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, algl, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkoa $1.50, 2 
bonkos $2.00, 4 bonkoa, $5.25, C bon- 
kos $7.50 lr 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris įs šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedą, lr nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

jeigu"negali gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę plnlguB lr 
užsakymą kiek relkalaunat tai prlslų* 
simc dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami priaiųskit 
tikrą lr aiškų savo antrašą lr rašykit 

į taip: 
SALUTE MANUFACTURE 

F. A. BALTRANA8 CO., _ 

618 W. 31 «t St., Chlcago, II 

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

muose. 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 
vai. vakaro, aš bunu of i- 

I se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas į Marshfield Avenue. 
Nedeliomis aš bunu tik- 
tai po 1620 W. 12th St. 
adrisu. nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. 

John Kuchinsk&s 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
20 SO. LA SALE STREET \ 

CHICAGO. ILL. 
Telephono Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 valcare, 
Subatomis: [> ik' 1 po pietį; 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISTOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba paiuitodant .s'anią, Lotą ar- 
ija Farmą ir p&dirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu l'ini- 
gus ant Pirmu Mortgečiy. ant 
lengvu sąlygŲ. • 

"\Vest Side Ofisas atdaras vaka- 
rais nuo 7 iki 8 valandos. 

Viršum Metropolitan State Bun- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. * Tel. Canal 2552 

jTelepbone Lroter 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA3 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniaii pagal nutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tot gatvu 

Pbone Ca>al 6222 

DR. C. K. CHERRYS ! 
Lietuvis Dentistas ! 

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

CHICAGO. 1LL. f 

DR. M. T. STRIKOLIS I 
LIETUVIS Ii 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 1G01 
Ofiso vai. 10 ryto lkl 2 p. p. ir 6:3ol 
iki *• 30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieni)! 
Namai: 2014 W. 43 St. McKisley 263R 

|DR. JOHN N. THORPEj 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 11G37 W. 51-ma ir kamp Marshfield} J Vai.: iki 9{ ir 3 iki 4 ir 1 iki 8 ♦ 
I Telefonas Prospect 1157 { 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
101 Broadvvay, kampas Main St., 

Molrose Park, 111. 
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Lithuanian—American In formation 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paupor- 
tai, Legaliai Dokumentai, Foreign 

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

Tel. Boulevard 4899. 

Linimentas 
arba tam tikras tepalas privalo vi- j suomet rasties namuose, idant at- 
sitikimuose. kur reikalaujama te- j palus pavlriutlnian. vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greita j ir pasekminza palengvinimą nuo 
ivairiu nesmagumu. Pasielgsite j išmintingai nusipirkdami 

Severa's! 
Gothard Oil 

(Severo:* GothardiSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas j arba paprastas tepalas nuo rher- I 
matizmo, neuralgijos, persitempi- 
mo, tinimo, padidiutu gyliu, rau- ! 
menu ir sanariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. ! 
Kainos: 30 ct. ir 2 ct. taksu, arba 
60 ct. ir 3 ot. taksu. Pariduoda vi- ! 
sur aptiekoie. j 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

įjuca 

gl'd. Yards 3654. AKUŠERKAį 
Mrs. A. 

Michniewich 
Baigusi Aku5erijos ko-J 
legijį; ilgai praktikai 
vusi Pennsilvanijosi 
hospitalė««, Pasekmių* 

patarnauja prie* 
gimdymo, Duoda rodi* 
visokiose ligose mote-, 
rims ir merginoms. 
3113 6. Halsted St.Į 

(ant antrų lubų) 

&Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vatP 

S r'hone Boulevard 2160. S 

f Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS ? 

| LIGOS 
S Valandos: 9 Ik! 12 Ir 4 iki 9 ? 
§ vakarais. 

1 3303 So. Morgan St. jį 
Chicago, UI. 

r ! 

Dr. N. Herzman, 
IŠ RUSIJOS 

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

terų ir vaikų, oagal naujausias metodu 
X-Ray ir kitokius elektros irietaisut. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fi«k Street 
Valandos: ntio 10—12 pietų ir 6—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 
Gyv.: 3112 SO. HALSTED ETREET 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

A. PETRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
• Mortgage Bank 
MEAL ESTATE--1NSURANCE 

European American Bu re au 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohorta* 

notaVjijušas 
3249 So HaLtct Street. Chicafo, Illinois 

TELEfHONC BOULEVAHD 611 

Au 

relcptione Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų j 

Specialiai gydo limpančias, senui ir 
paslaptingas vyrų ligas 

8259 S. HALSTED ST., CHICAGOj 

Phorte Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTEb ST CHICAUO 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

f V. W. RUTKAUSKAS "! 
ADVOKATAS 

Į 29 S. LA S ALLE ST., ROOM 324. Į Telepl.one Central 6390. 
I Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, j Telephone Yanls 4681 i 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

6YDYT0JA8 IR CHIRURGAS -j 
Ofisas: 2201 W. 22od Street ! 

Kampas S- Leavitt St. 
Telefonas Canal 6322 

Vai: I IU 5 Ir 7 iki 9 va', vai. j 
Gyvenimo vieta: 31X4 W. 42ud Sti 

Telefonas McJKinley 49S8 
Valandos iki 10 ryto. 

•—4 
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