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Šauliai numalšino Berlina 

Lenkijos imperialistiniai tikslai. 
ŠAULIAI NURAMDĖ 

BEKONĄ. 

Berlinas, kovo 20 d. —- P.crli- 
nas yra pastatytas po aštriomis 
karos tiesomis ir kareiviai nelei-; 
(l/ia atsikartoti mūšiams, buvu- 
siems paskutinėmis keliomis die-r 

nomis, bet smarkus mūšiai eina 
kituose Vokietijos kraštuose. Yra 

pranešama* kari komunistai laiko I 
■paėmę. Kssen%, I )ortmundą. 
Duesbergjj, Muehlcheirn, Dussei- 
dorr. (iotha ir ('.ottbass. 

^ Prezidentas Kbertas išleido aš- 
trius prisakus Berlinui, kurie yra 
tolygus karės stoviui. I 

Po saulės nusileidimui visiems 
uždrausta rodytis gatvėse, o jei 
kas turėtų ginklą, prisakyta su- 

šaudyti be jokio pasiteisinimo. 
Visas Sclnverinas yra apimtas 

visuotino streiko ir plėšimai vien 
vai atsikartoja. 

Vogtlando anglies apygardoje 
komunistai ima viršų. Angliaka- 
siai grūmoja sunaikinimu kasyk- 
lai, jei komunistai praloš. 

Visa Turingi ja, išskyrus \Vei- 
maro apskritį, esanti sovietų ran- 

kose. 
Dresdene viso kritusių ligšiol 

yra šešiasdešimts aštuoni. Pome- 

ranijoje eina visuotinas streikas. 
Didelis Šaudymasi Stuttgarte. 
Stuttgaflo priemiesčiuose mi- 

nios paroduoja gatvėmis ir šaudo 
iš revolverių be jokio paisinimo. 

t'o smarkios kovos Ki(el vči yra 
valdžios rankose. 

Kasselyj minios bandė spėka 
'paimti karinę sėdybą. Septynioli- 
ka buvo užmuštų* ir K4 sužeisti, 

(iotha yra radikalu rankose. 
Visuotinas streikas Hanoveryj 

beveik pasibaigė. Darbininkai 

grista prie darbo. 

Sukilusieji kareiviai, mojuoda- 
mi senos vald.-'ios vėlokais 
vakar apleido Breslavjj. Didelė 

yuinia ėmė sukauti ir Švilpti, po 
fkn j vyko besisaudynias. Šaudy- 

mai is buvo be jokios tvarkos, 
net kareiviai šaiiKlė Į vienas ki- 
tą. Daugelis žmonių tapo užmuš- 

ta, ar sužeista. 

Berlino Streikas Atšauktas. 

Visuotinas streikas Pierline pa- 
sibaidė, kada darbininkų reikala- 
vimai tapo pripažinti. L'nijos sta- 

tė- šituos reikalavimus: 
i Kappo kareiviai turi bu t i nu- 

ginkluoti ir nubausti. 
2. Nubausti valdžios viršininkus 

pripažinusius kappininkų vyriau- 
sybę. 

Išardyti" visas kontrrevoliu- 
cines organizacijas ir sutverti py- 
nimo spėką susidedančią išimti- 
nai iš unijiniu darbininkų. 

4. Tuojau s \sleisti įstatymus 
apie darbininku teises bendr;1 
su darbdaviais vesti j staiga s. 

Suvisuomeninti kasyklas, 
potašo pramonę ir elektrinę pra- 
monę. 

r». Tš,»iėsti visuomeninio įstaty- 
mu leidimo programą 

7. Gynimo ministeris Xoske 
turi pasitraukti. 

LENKIJOS IMPERIALIS- 
. TINIAI TIKSLAI 
/ 

Berlinas, kovo 2t f. — Kari Ra- 
delc, vienas Lenino leitenantų, 
kuris dabar veikia už sovietini 
karės ministerj Trockį, laikraščių 
reporterio paklaustas, kas kaltas 

yra tame,' kad rusų-lenku fronte 

'nauji mūšiai iškilo, atsako jam 
l>tvieliniu telegrafu šitaip: 

" .\ f o s organizuojame otensyvą 
prieš alki, šalti ir šiltines, visuo- 

jse gi kituose frontuose me:; tik 
ginamės. 

'"Sitai kaip tikrai dalykai stovi 

j su Lenkija: 
"(iruoclžio 23 d. sovietine val- 

džia pasiūlė taiką Lenkijai, pa- 

|skelbdama norą susitaikyti tai- 

Įkiais budais visuose klausimose 

į paliečiančiuose Lenkiją ir Rusiją. 
"Sausio 30 d. sovietinė vifld žia 

Žmonių Komisarų Tarybos pa- 
I skelbi m u atvirai pažymėjo savo 

pripažinimą Lenkijos nepriklau-i 
soinybės, atkartojo taikos pasiu- 
linimą ir pažymėjo apsigynimoj 
liniją, kurios ji neperžengs. 

*'\ asario 2 d. Centralis Pildo- 
masis Sovietu komitetas, augščiau 
sroji sovietinės respublikos Įstai- 
ga patvirtino šitą politini Žmo- 
nių Komisaru Tarybos žingsnį. 

" Per pustrečio mėnesio lenkų 
valdžia negalėjo atsakyti i mušu 

pasiulinimą taikos. Lenkų virši- 
ninkai ir lenkų laikraščiai artimi 
užsienio reikalų ninisterijai stato 

kaipo taikos išlygas reikalvimą 
tokių rubežių, kurie butų nuola- 
tiniu kariniu pavojumi Rusijai ir 

Ukrainai, 'pavergimu lietuvių, 
baltgudžių, ukrainų. rusų ir vi- 
suomeniniu saujalės lenkų išnau- 

dojimu dešimties milijonų kai- 

miečių. 
"Lenkų kariuomenei pradėjus 

•žygiuoti fronte, kur grėsė pavo- 
jus ukrainų sovietinei respubli- 
kai, K tsijos sovietinė valdžia per 
savo užsienių komisarus čičeriną 
ir Rakovskį vėl atsiliepė j len- 

kų valdžią ir į talkininkų bei są- 
jungininkų valdžias, prašydama, 
kad tumaus butų pradėtos tary- 
bos. 

Kovos piieš Aneksavimą. 

"Bet turi Imti aišku, kad Ru- 

sijos sovietinės valdžios atsisa- 
kymas nuo užgriebimo politikos 
'nereiškia tą, jji sutiks su len- 

kų kariuomenės veikimais einan- 
čiais prie užgriebimo. 

"Sovietinės kareivi jos pasirū- 
pina vigais tais budais,'kurie rei- 

kalingi apgynimui teritorijos ne- 

užginčijamai priklausančios so- 

vietinei Riusi jai ir l'krainai ir 

įgindamosi nuo lenkų užpuolimų 
jos turės vadovautis tik strategi- 
niais žvilgsniais savo kariniame 

|apsigynimo piene. 
"Lenkų valdžiai buvo pranešta 

apie tai. 
"Sovietinės Ukrainos ir Rusi- 

jos Valdžios, pri|>arodv darbais, 
•kad jos gali susiorganizuoti ap- 
gynimui savo šalių, o ne jie:!:o 
karinių įpravartumų, pasitiki Eu- 

ropoje ir Amerikoje parama tos 

visuomenės nuomonės dalies, tu- 
ri žino, kad gruvančios Europos 
atstatymo darbas neprasidės, kol 
..ebus taikos Rytuose." 

EBERT PRAŠO GINKLUO- 
TOS PAJIEGOS KOMU- 
NISTAMS malšinti. 

Paryžius, kovo 20 d — Amba- 
sadorių taryba šiandien svarstė 
formali Kbcrto valdžios prašy- 
mą suminkštinimo taikos išlygų. 

Anglijos ir 'Italijon atstovai 
sutiko paklausyti vokiečių pra- 
šymo palaukti su nuginklavimu 

vokiečiu kareiviu pajiegų, kol 
yra pavoju* spartaku puses, 
liet traneuzai atkakliai priešinosi 
tam. reikalaudami, kad taikos is- 
lygo: hutu išpildytos l>e jokios 
atmainos. Taip dalykams stovint 
niekas nenuveikta. 

Prasergsti apie Sovietini Pavoju. 
Kberto valdžia savo prašyme 

prasergsti talkininkus, sakydama, 
kad spartakų pavojus eina didyn 
rytu Vokietijoje ir kati 'bolševiz- 
mas gali išsiplėsti visoj šalyj, per 
skeldamas i l'ranciją ir likusią 
dali Kuropos, jei Išberto režimui 
nebus leista palaikyti pakanka- 
mai didelės jiegos padėčiai ap- 
vald\ ti. 

Vokiečiai taipgi "nori atkreip- 
ti (lomą augščiausios talkininku 
tarybos j tai. kad Kuhro klonis 
yra kraštutiniu rankose ir kad 
jie negalį išpildyti taikos reika- 
lavimų kas del pristatymo anglies 
kol spartakai nebus apveikt i. 

Francuzai užsispyrę tvirtino, 
kad Reberto valdžia perdedanti 
spartaku pavoju tuoju tikslu, kad 
gavus talkininkų užuojautą ir 
išvengus sutarHes išlygų pildy- 
mo, l'rancu/ai pripažįsta, kad ke- 
li \ »kiečių miestai yra spartakų 
koutrolėje. bet jie sako. kad 
Anglijos ir Italijos noras leisti 
\ < '-rietijai turėti didesnę kariuo- 
menę tik pavestų ją į ITindenįbur- 
go-Ludendorffo partijos rankas, 
kuri yra pavojingesnė už bolše- 
vižmą. 

Foch >Jori Pats Malšinti. 

Millerand ir Foch nori, kad 
jiems hutų leista nueiti su talki- 
ninku kariuomenėmis toliaus Yo- 
kietijon ir "išvalyti" Ruhro ap- 
skritį. jei kitaip negalima gauti 
vokiečių anglies. Šitam jų suma- 

nymui smarkiai priešinasi Ame- 
rikos. Anglijos ir Italijos val- 
džios. 

Taryba šiandien nusprendė nt-' 

kreipti lenkų \ aidžios domą Į 
vokiečių pasiskundimą, kad 'en- 
kai trukdo susinėsimą tarp Len- 
kijos ir Rytų Prūsijos. 

NAUJA KOVA BERLINE 
EINA NEŽIŪRINT GE- 
LEŽINĖS VALDŽIOS. 

Berlinas. kovo 21 d.~— Įvedus 
karės stovį Berlinas didžiumoje 
nusnnalšino, bet mažesni susi- 
rėmimai tarp Kberto kareivių iri 
pabaltinęs brigados padarė ne-' 
mažą kraujo praliejimą. 

[vedimas karės teismo su grei- 
tais nuteisimais, pasirengusiais | 
nusmaugti mažiausi sukilimą ir 
įvedus specialius karinius leidi- 
mus piliečiams, su kuriais vie- \ 
nais jie tegali pasirodyti gatvėje, 
gaujinis upas, bauginęs miestą 
per visą savaitę tuo tarpu apsis- 
tojo. 

' 

Bet visuotinas streiko atšau- 
kimas matomai nedaug tepa'cn- 
gvino padėtį visoj šalyj. 

Laukia Kibelio Šiandien. 

Šimtai tūkstančiu darbininku 
lapleis savo namus rytoj rvtme- 

tyj, naujai darbo savaitei prasi- 
dėjus, bet čia abejojama, ar jie eis1 
i darbą, ar išėję gatvėse sustos 

klausytis agitatorių ir kareivių 
u.'ouldynėti. 

i Prezidentas Ebertas dar vis 
Stuttgarte ir ačiū) jo nebuvimui 
Berline auga radikalų spėka, su 

kuria jie vakar laimėjo «avo svar- 

biausius reikalavimus. 

Apsvaigę nuo galybės pirmei- 
vių minios stengiasi ištrukti is 
savo nuosaikesniųjų vadovų ir 

spiriasi, kad but jsteigta so- 

vietinė respublika. 

TĖMYKIT EILES IŠ 
LIETUVOS! 

Už dienos kitos pradėsi- 
me talpinti "Lietuvoje" ką- 
tik gautą eilių pluoštą iš 

Panevėžio; —- eilių autorius 

mokytojas M. (irigonis. jau 
pragarsėjęs lietuviu litera- 
tas. Kilėse autorius aprašo 
karės baisenybes, dabartini 
perversmo laikotarpi ir abel- 
nus žmonių gyvenimo vaiz- 
dus. Taigi temokite "Lietu- 
vą," idant nepraleistuniet tų 
indomių eilių. — 

"Lietuvos" Red. 

Ypatingai l'areinio kasyklų 
apygardose, turtingame pramoni- 
niame Kuhro apskrityj ir visoj 
\\ estplialijoj ginkluotų darbinin- 
ku legiionai visai nenori matyti 
jokių tarybų torp Eberto val- 
džios ir pirmeiviųjų vadų P>er- 
line. 

Net ten. kur pirmeiviai pamdo 
p«l:nkimą klausyti l.erlino vadų. 
tai pastariesiems baisiai yra sun- 

ku apreikšti jiems savo norus, 

nes nėra jokio susisiekimo. 
l'erlinas labai maža žino, kas 

dedasi šiauriniame, vakariniame, 
ar pietiniame Vokietijos krašte: 
tosgi žinios, kurios šiaip taip. ap- 

1 

linkiniu budu ateina i lierliną. 
ne duoda amagumo. 

I 

Kova Nepasibaigė. 

Atrodo, kad naminė karė dar 
negreit -užsibaigs ir temijantieji 
mano. kad nusvertinė kova dar 
turės įvykti tarp radikalu ir ne- 

radikalų. 
Pivojingąusiu dalyku, yrai 

pasidalinimas, kareiviu tarpe Per- 
line ir jo apielinkėse. 

Pirmeiviai pereitą savaitę pa- 
rodė savo $ugebumą pasinaudoti 
kad ir mažiausiu suskilimu jų 
priešu eilėse. 

PER SUV. VALSTIJAS I 
10 VALANDŲ. 

Cleveland, kovo iy d. — Maj. 
R. \\ Schroecler. chicagiškis la- 
kūnas, kuris vas. 2(> d. pasiekė 
didžiausią augštybę, 36,130 pėdu, 
rengiasi lėkti ateinančią vasarą 
iš San Franciscos į Xe\v Y orką: 
jis mano, kad lėkdamas aukšty- 
bėje 30.000 pėdų jis galės nulėkti 
nuo 350 iki 400 mylių i valandą 
ir visą tą kelionę atlikti i dešimts 
valandų. Aukštybėje 30,000 pėdų 
puėi.i nuolatinis vėjas iš vakarų 
Į rytus greitumu nuo 200 iki 240 
mvlių j valandą. Taigi su vėjo 
pngelba jis mano galėsiąs nu- 

skristi 400 mylių j valandą. 

JAPONAI BANDO UŽ- 
BAIGTI ŠANTUNGO 

GINČĄ. 
Tokio, kovo 13 d. i Pavėluo- 

ta). — Čia yra manoma, kad val- 
džia ,'sakė Jukiči Obata, japonų 
ministeriui Pekine tuoj aus pra- 
dėti tarybas greitam užbaigimui 
Šantungo ginčo, kadangi pažiū- 
ros japonu ir chinų komisininkų. 
paskintų ištirti lą dalyką susitai- 
ko svarbiuose dalykuose ir Ja- 
ponija yra pasirengusi padaryti 
didelius nusileidimus tame daly- 
ke. 

I 3,000 KRITO SUKILIME 
VOKIETIJOJE. 

Berlinas, kovo 21 d. — Gyni- 7 

Imo ministeris uaduoda skaitlių 
jžmuštų visoje \"okietijoje nuo 

pereitos subatos siekianti 3.000 
Kmonių. 

(MATO VOKIEČIU IR AI- 
RIU RENGIAMA 

SUKILIMĄ- 
Londonas, kovo 19 <1. — Allen 

Cleniet Edvvards, liberalas, kaip 
London Times sako. yra išreiš- 
kęs savo norą paklausti premjero 
l.lovd (ieorge atstovu hute pa- 
nedėlyj. ar valdžia žino apie ren- 

giamą sukilimą antrą dioną Ve- 
lykų Airijoje ir tuo patini laiku 

j apie vietinius sukilimus Livcr- 
poolyj, Manehesteryj ir (ilas^o- 

|\ve. Jis girdėjęs, kad laivynas su- 

Įėmęs siuntini ginklu ir šovinių 
siunčiamu iš Vokietijos. 

1 

BUDAPEŠTE GOVĖDA I 
U2PU0LĖ ŽYDUS. 

Budapeštas, kovu kj d. — Su- 
sirinkime ✓'ydybės priešu organi- 
zacijos, vadinamos "Vengrų At- 
budimas" buvo prakalbos, kur 
buvo reikalaujama, kad krikščio- 

jnys pasidalintu žydų nuosavy- 
bėmis: vėliaus goveda puolėsi ant 

kavinių mieste ir užpuldinėjo 
žvdus. 

Suirutės laiku trylika žmonių 
t"po sunkiai sužei-'.ais. 

! 

GRAFIENĖ TOLSTOJIE- 
NĖ PRAŠO PAGELBOS. ; 

t 
Konstantinopolis, kovo U) d.— 

< irafienė marė Tolstoi. giminaitė 
garsaus raštininko ir filo/ofo. ne- 

senai atvykusi iš Odesos kaipo 
pabėgėlė, seredoj kreipėsi j Am. 
Uaud. Kryžių prašydama pašaiJ 
pos. Kadangi ji puikiai kalba an- 

glų kalba, tai ji tapo priirpta | 
Raudonojo Kryžiaus žinvbon, ■ 

kuri randas ant I'roti salos, l'rin-i 
kipos salyne: ii bus už perkalbė- j 
to ją. 

SENATORIUS NEVVBER- 
RY NUTEISTAS 2 ME- 

TAMS KALĖJIMO. 

Paduos Bylą į Augštesnį 
Teismą. 

Grand Rapids, Mieli., kovo _>0j 1 1 

[d. — įSuv. Valstijų senatorius į 
Truman H. Ne\vberry, kuris 
šiandien, drauge su i f» kitu res- 

publikonu, tano atrastas kaltu 
peržengime federalių rinkimu Į- 

i statymų ir nuteistas dviem mo- 

tam kalėjimo, žada laikytis savoj 
vietos kongrese. I 

Senatorius \ewberrv šiandien | 
po pietų uižreiškė, kad jis toliams | 

atstovams Suv. Valstijų senate 

'tuos žmones, kurie ji išrinko. 
Senatorius T. 11. Xe\vberry nu- 

teistas 2 metams kalėjimo ir $10, 
ooo bausmės užmokėti: kiti 16 
kaltinamųjų gavo nuo j metų 
kalėjimo ir Sio.ooo bausmės iki 
vienų metų ir trijų mėnesių ka- 
lėjimo. 

\ewberry paliepė savo advo- 
katui Marlių tuojatis paduoti by- 
lą augštesnin teisman. 

Kaltinamieji Pripažino, kad New- 
! berry'o Išrinkimas Lėšavo 
| $176.000. 

Į Pasai paliudymus sudėtus po j 
[prisieka, bėjjki teisėto laiko po 
rinkimų, senatoriaus Xe\vberrv 

1 išrinkimas lėšavo $176,000. Įsta- 
tymas gi leidžia išleisti rinkymų 
tikslams nedaugiau kai,p $3.750. 

! GABENA MEKSIKOS 
DARBININKUS I AME 

" RIKOS MIESTUS, 
San Antonio, Tex., kovo 21 d. j 

— Pagal paliudijimus suteiktus j Failo komitetui nuo vasario 1 d. ] 
daugiau kaip 5.000 Meksikos j 

|darbininku tapo pasiųsta j Phila-1 
delpliią, Kansas City ir Michi- 
Igano miestus. I 

žinios gąsdina Londoną. 
Vokiečių sukilimas sulaikė 

rusų pasienio taiką. 
ŽINIOS GĄSDINA 

LONDONĄ. 
Londonas, kovo jo d. įžy- 

mesni čia gyvenančių vnkie ių 
apturėjo išgąstingu žinių apie 
pavojingą padėtį Vokietijoje. 

Visa l'Sreinio \\ estphalija 
esanti komunistu rankose ir i<>- 
je esanti visiška 'betvarkė. 

Naminė karė artinasi, kadangi, 
kaip yra spėjama, spartakai paini 
tuosius \Vestplialijos miestus j 
panaudoja juos ba/.omis raudo- 
najai armijai organizuoti r m su 

armijos pavyzdžiu ir todėl prisi- 
bijoma. kad likusiai Vokietijos! 
rlaliai prisieis vesti kova su ja. 

Kol-kas nematyti, kad kare U 
uai butu neištikimi ir yra pasi- 
tikima. kad valdžia Įsteigs paimti 
reikalus i saVo raukas po kelių 
nusių. 

Neramumu daro neutralė juos- 
| ta. karianti pagal taiko- -sutarti 

|nei vokiečiu valdžia, nei talkinin- 
kai nedali >iųsti ten kareiviu ir 
tokiu Inulu komunistai turi pro- 
gą ten sutvirtėti. 

Anglijos valdžia yra Įsitikėjusi, 
kad Kberto valdžia galės paimti 
reikalus Į savo rankas. 

Kopenhagiške telegrama nlo. 
kati Dr. \Volftgang Kapp *e?ąs 
I lamburge. 

Iš Am>terdamo pranešama. J 
kad kibeliams nepasibaigiant tai- j 
kininkų kareiviai gali Įsiveržti'. 
\ '•okietijon. I 

VOKIEČIU SUKILIMAS 
SULAIKĖ RUSU PA- 
SIENIO VALSTYBIŲ 

TAIKĄ. 

Varšava, kovo 16 d. per Pary- 
žių, kovo _'o d. — Taika rytu pa- 
sienyje \ t l yra atidėta. Lenkijos. Į 
Latvijos, Suomijos ir Rumunijos j 
tarybas sulaikė trys dalykai. Yie- j 
na. latvių delegatai išvažiavo Ry-; 
gon gauti pilnesnę infutinaeiją Į ir suvažiavimas šitų šalių Įvyks; 
tik už mėnesio, ar dviejų; kito- 
mis dviem atidėjimo priežastimis 
yra vokiečių kontrrevoiiueija ir 

Rumunijos ministerijos puolimą-, j 
liet. kiek sužinota iš oficialių Į 
šaltinių, dalykai šią savaitę žy- 
miai pastūmėta priekin ir vienu- 
mo bei veikimo tikslas linkui so- 

vietų pasilieka neatsimainęs. 
Latvių ministerija Ihicagos 

Tribune'o korespondentui pasa- 
kiusi, kad jos šalis yra pasirengti j 
si daryti taiką su Rusija ir suva- 

žiavimai su Lenkija nėra per- 
traukti. Latvių delegatai nesupra- 
to pilnai suvažiavimų budo ir su- 

grįžo Rygon, bet netrukus at- 

vyks Yaršavon kita delegacija, 
ingaliota veikti tiek, kiek Lenki- 

Į norės. 

Paaiškina Suomijos Reikalus. 

Suomijos ingaliotinis. minMc- 

ris Erick Ehrslrom. sako. kad 
» 

tarybos eina savo keliu be jokio 
užkiiuvinio, bet reikią neužmirš- 
ti. jog sutarties padarymas nėra 
visa kuo. 

"Mes." sako jis. "turime ap- 
svarstyti visus busimuosius santi- 
kius. nes bolševikai virtiomet bus 

anapus sienos. Mes neapturėjome 
pasiulinimų nuo bolševiku ir mes 

neiprisidėsime prie Lenkijos at- 

sakymo jiems. Mes neklausome 
pas Rusiją išlygų, nes mums bus 

j gera u s patiems eilioti savo iš'.y- 
Įgas jiems, kada mes busime prie 
to prisirengę. !>eto. kalbėdami 
apie taiką, mes tmv-ime nustaty- 
ti >ieną. ekonominius klau-imus 
— visa — taigi syki užbaigkime 
ir i:nkimės taikos darbu." 

TURKAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ OKUPAVIMĄ. 
Konstantinopolis, kovo 18 d.— 

Turku atstovų butas šiandien už- 
darė savo posėdį projestan prieš 
talkininkų okupavimą >ito miesto 
ir deportavimą daugybės turkų 
tautininkų vadovų. 

KRUPPO FABRIKUOSE 
DIRBA 45,000 DAR- 

BININKU. 

Berlinas, kovo 19 d. — Yos- 
šisclie Zeitung atstovas, kuris 
nesenai aplanke didžiulę Kruppo 
įstaigą Kssene. savo pranešime 
sako. kad dabar ten dirba tik 
45,c»oo darbininku. 

Prieš karę teuždirbo 80,i*)0 
:larbininkiĮ, o karės metu. delei 
lidelio pareikalavimo karės daik- 

lirbo net itc.ooo darbininV'j. 
!\> mušiu pertraukai skaitlius 
larbitiinku buvo sumažėję-s iki 
Jj.ooo. Dabar pradėjus taikos lai- 
<0 darbus dirbti prie to prisidė- 
o d?r 13.000. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

ko v. 20 ko v. .19 
Anglijos svaras $3.78^ $3.^1 
Francija 1 už SO fr. 13.**) 13-57 
Italijos 1 už Si) lirų 18.75 18.50 
Belgija (už S1) !>'• 1320 [3-l,J 
Olandijos 100 tlorinų ^'>.50 .V-75 
Danijos 100 kronu 18.10 18.10 
Švedijos hh) kruiu 21.05 2115 
Norvegijos 100 kronu 18.70 1870 
Vokietijos markiu 1.35 140 
Austrijos kx) kronų 0.55 0.55 
Suomijos 100 markių 5.'»2 5-<>2 
Lietuvos 100'auksinų 1.35 140 
Lenkijos *Too markių 0.72 072 
Kanados Sicu)—S. V. S8S0 8S0. 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

iz d., 15*>5 tu. Lietuviai atėmė 
iš rusu pilį Krasnaja. 

27 d., 1363 m. Did. Liet. Kun. 
Keistutis pateko krĄ/.inočiu 
nelaisvėn. 

Haland/io 1 d., 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokier u laivus. 

Ral. d.. 1343 m. Tngauniai su- 

sivienijo su Lietuva. 
Bal. 3 d. 1547 m. numirė Did. 

Liet. Kun. /iiįmuntas T. 
Ral. 5 d. 1570 m. Vilniuje inkur- 

ta pirmutinė mokykla. 
r,ai. <> d.*, 1372 m. lietuviai sude- 

gino gudų pili Perejaslavl: 

ORAS 
CHICAGOJE IB APIELINKĖJE 

šiandien gražus su palengva 
kjlaiKi.v temperatūra. 

Saulėtekis. 5:52 vai. ryto: 
Saulėleidis, 6:04 vai. vak. 
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APIE SUVIENODIJ1MĄ LIETUVAI 

PAŠALPOS DARBO 

Amerikos lietuviai turi gražų įproti — 

rinkti aukas ir šelpti Lietuvą įvairiuose rei- 
kaluose. Kame nebūtų Lietuvos vargeliai 
apsireiškę, jie suranda tarb brolių ir sese- 

rų Lietuvos, čion gyvenančių daug jautrių 
širdžių, ir žiūrėk, tai tveriasi draugija, tai 
bendrovė, tai fondas, kad prigelbėjus Lie- 
tuvai. Tas upas sušelpti Lietuvą taip yra 
įsigalėjęs, kad net paprastos bendrovės, va- 

rančios prekybos ir pramonės biznį, kitaip 
savo reikalo neperstato, kaip tik tokiu, kur- 
sai gali Lietuvą atstatyti, ją ekonomiškai 
pakelti ir t.t. 

Tat yra labai gražu. Bet šiaip surin- 
kę pinkus, įvairus rinkėjai be abejonės tur 
ir tam tikru pareigų; jie privalo ne tik duo- 
ti smulkias apyskaitas, kam ir kur pinkai 
tapo atiduoti, bet ir veizdėti. kad sulink- 
tieji pinigai vardan visos Lietuvos labo 
netektų kokiai nors vienai visuomenės gru- 
pei, ar vienai partijai,\ kad ir pačioj Lietu- 
voje. Pavyzdžiui butų neleistina, kad su- 

koiektuoti pinigai ar tai kokio fondo ar 

Tarybos galutinai tektų tiktai kokio nors 

vieno krypsnio žmonėms, vienai partijai. 
Kaip surinktieji visos Li Luvos reikalams, 
jie ir tegali buti suvartojami tiktai visos 
Lietuvos reikalams arba' Lietuvos valstybės 
reikalams. Ir rodos, kad tokių pinigų siun- 
timas turėtų eiti ne stačiai vienam ar kitam 
Lietuvoje, kad ir augštam valdininkui, bet 
tur but siunčiami per tam tikrus Lietuvos 
Valstybės įgd.'otinius, kurie čion yra, bū- 
tent ar per Lietuvos Misiją, arba Lietuvos 
Atstovybę Washingtone. 

Šiuo sykiu męs norime pajudinti tik 
klausimą apie suvienodijimą pašalpos Lie- 
tuvos Raudonajam Kryžiui. Čion veikia 
kelios organizacijos ir kiekviena renka pi-1 
nisus, daro įvairius "drive", kad sulig savo 

nusimanymo sušelpus Lietuvą. Atsiranda 
vietos kuopų ar šiaip organizacijos, kurios 
pačios net siunčia savo nusimanymu pini- 
gus, o kai-kur net vis dar tebelaiko juos 
prie savęs, laukdamos progos parsiuntimui 

Lietuvos Raudonasis Kryžius yra visuo 
menės organizacija, kuri karo laiku yra ga~! 
vusi pašalpos iš valstybės lėšų ir yra po 1 
valstybės kontrole ir privalo išdavinėti i 
smulkmeniškai apyskaitas iš visų savo iš-j 
laidų, ši organizacija rūpinosi ne tik sužeis- i 

tųjų priežiūra, bet ir apskritai sveikatos ir' 

sanitarijos reikalais visoj Lietuvoj, ant kiek' 
tat ji tik pajiegia padaryti. Panašus vei- 
kimas buvo ir yra ir visų kitų valstybių 
Raudonojo Kryžiaus Draugijų. Geriausiai j 
tas darbas atlikti, kuomet ji:' yra suvieno-Į 
dintas, sukoncentruotas. Lietuvos Raudtm. 
Kryžiui tur patsai pasakyti, kokia forma 
pašalpos jam šiendien yra reikalingiausia. 
Šiuo žvilgsniu Lietuvos Misija yra gavusi 
nuo jo pranešimų, joK svarbiausia pašalpa 
šiuo laiku pinigais. Žinoma, neatmestinos, 
[yra ir visokios kitos pašalpos formos, bet 
j kas yra svarbu, tai reikštų jau pačiam L. 
| R. Kryžiui pavesti spręsti. Tam tikslui 
butų tinkamiausia forma jeigu visos įveikiau 
čios Amerikoje organizacijos susitelktų vie- 
nan centran ir par savo atstovą tinkamai 
pasiinformuotų, kokia forma pašalpos yra 
reikalinga ir kad patsai visų aukų rinki- 
mas butų atliekamas per tą centrą, kursai 
galėtų nustatyti ir vienodą aukų rinkimo 
tvarką vienodu jii parsiuntimą L. R. Kry- 
žiui ir užvestų tokią kontrolę, kad visiems 
butų aišku, jog visos surinktos aukos yra 
tinkamai sunaudojamos tiems reikalams, 
kurie L. R. Kryžiui yra būtinos atlikti šiuo 
laiku. Visi renkami daiktai ir lėšos turė- 
tų eit vienan centran ir tuomet butų išveng- 
tos varžytinės tarp atskirų draugijų ir or- 

ganizacijų. Sudarymui tokio Centro, kaipo 
laikinosios Lietuvių Raud. Kryžiaus atsto- 
vybės Amerikoj, rodos, užtektų tuo tarpu 
vieno ar dviejų narių, kurie drauge su Mi- 
luares Misijos pirmininku ir galėtų tinka- 
mai atstovauti Lietuvos Raud. Kryžiaus 
reika'us Amerikoje. 

šiaip nusimanydama, Lietuvos Misija 
kviečia visų draugijų ir organizacijų, ku- 
irios yra užsiėmusios linkimu pašalpos Lie- 
įtuvos Raud. Kryžiui: 

a) Suteikti Misijai žinių, kur ir kokios 
'organizacijos veikia, kiek jų yra surinkta 
aukų, kiek pasiųsta ir kiek yra kasoje.. 

b) Pasiųsti nuo šių draugijų, jeigu pa- 
norės, atstovą į bendrą visų *iu organizaci- 
jų suvažiavimą, kursai šaul< ,» yra ba- 
landžio 8 dieną prie Lietuvos Misijos. Ta- 
me suvažiavime turės buti išrinktas vienas 
ar du nuolatiniu nariu, kurie drauge su Mi- 
litarės Misijos jos atstovu, rūpinsis visais 
sušelpimų reikalais, kurie apima Raudonojo 
Kryžiaus sritį, kaipo Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus Atstovybė Amerikoje. 

c) Apsvarstyti savo organizacijose šį 
sumanymą ir jeigu jam pritartų pavesti šiai 
busimai L. R. Kryžiąus atstovybei Ameri- 
koje savo lėšas ir pasiduoti jos žinion ir 
kontrolėm Lietuvos Misija. 

uu 

Šalies Komitetas Tveriamiesiems Atei- 
vystės Įstatymams leisti indėti kopitalo ir 
:la.vbo klausimą į ateivystes įstatymų aclmi- 
ai traciją, patardamas paskirti ateivystės 
komisiją, susidedančią iš Darbo, Vaizbos. 
Vidaus ir žemdirbystės sekretorių, atstovų 
buto ir Senato ateivystes komitetų pirmi- 
ninkų, Am. Derb. Fed.. Vaizbos Ruto ir ne-i 
utralio nominuotinių, kuriuos paskirs prezi-1 dentas. Šitas įnešimas neturėtų rasti pa- 
ramos. 

Išeivystes komisininkas Caminetti duo- 
da indomų paaiškinimą, kodėl deportavi- 
mas "Raudonųjų'' taip staiga tapo sulaiky- 

mas. Pasikalbėjime su New Yorko Worldo 
atstovu (saus. 25 d., 1920 m.) jis sako: 

"Tai yra biznio dalykas. Aš ne- 
leisiu žmonių pinigų tokioms kelio- 
nėms. kaip Bufordinė, kol aš nesužino- 
siu, ar negalima gauti to pigiaus". 

Pastabos 
Išvados. 

Steigiamasai Lietuvos Sei! 
mas užkariavo visų lietuviui 
mintis — kaip Lietuvoje, 

į taip ir Amerikoje. Visi jo 
laukia, pilnai pasitikėdami, 
kad jis praties tvirtus-nesu- 
naikinamus Lietuvos Valsty- 
bės rumo pamatus. Štai kas 
pranešama iš Lietuvos' 
"Darbininke" sąryšyje su 

Steigiamuoju Seimu: 

"Visoje Lietuvoje smar- 

kiai įuošiamasi prie Steigia- 
mojo Semio rinkimų, kurie 
įvyks paskirtose dienose ba- 
landžio mėn. — Socialistai 
stato savu kandidatą į Vals- 
tybės Prezidentus, būtent p. 
Biržiška. Visgi reikia tikė- 
tis, kad bus išrinktas dabar- 
tinis Jo Ekselencija Anta- 
nas Smetona, kuris, ištiesų 
tora vienintelis užsitarnavęs 
ir daugiausia atsakomas as- 

muo minėtai vieta1" užimti". 
Tame pat pranešime nu- 

rodoma, kad Augštieji Kur- 
sai Kaune sparčiai kįla au- 

gstyn ir kad jie augščiau 
stovi jž lenku universitetą 

I Vilniuje. 
Kartu pranešama, buk at- 

sistatydinęs Vyriausias Ka- 
ro vadas gen.-'eit. Liatukas, 
— bet kadangi nesą atsa- 
kančio asmens užimti minė- 
tos vietos, tai Vyr. Vado pa- 
reigas dar einąs gen. Lia- 
tukas. Geh. Žukauskas iki- 
šiol atsisakęs užimti tą vie- 
tą, kol nebusią nubausti tie 
žmonės, kurie i į intarę pro- 
lenkiškume. Jis išvažiavęs 
i Ukrainą parsivežti savo 

žmonos." 

Lankys su koncertais lie- 
tuvių kolonijas p. A. Sodei- 
ka — taip mums praneša p. 
K. Strumskis. Jo praneši- 
mas skamba sekančiai: 

"Pradedant su pirma die- 
na balandžio mėn. jau vi- 
suomenei gerai žinomas dai 
miliukas p. A. Sodeika yra 
pasirengęs aplankyti su kon 
c ertai s visas lietuvių koloni- 
jas Amerikoje. 

Rengėjai koncertų arba 
šiaip vakarų norėdami tu-j 
rėti'pas save gera *uncerta 
lengvomis išlygomis gali gau- 
ti šį musų jauną artistą į sa- 

vo koloniją. Dainininkas p. j 
A. Sodeika, apvažiavęs su j 
koncertais, keliauja ateinan 
čia vasarą Lietuvon ir ga-i 
limas daiktas, kad Ameri-i 

Žinios fiš Lietuvos 
VILKAVIŠKIS. 

Vilkaviškyje yra gana daug 
įstaigų, būtent: apskrities Ko- 
mendantūra, apskrities viršinin- 

ko, apskrities milicijos vado, ap- 
skrities komiteto, miesto komi- 

teto, Vilkaviškio valsčiaus komi- 
tetu ir notaro raštinės, paštas, 
ižtlas, teismas, kalėjimas, ligoni- 
nė, prieglauda intendantūros ja- 
vų sandėlis. Visos šios įstaigos 
susispietusios Vilkaviškio mies- 
te, kur butai keleriopai pabran- 
go ir sunku jų pasamdyti,, ypač 
beturčiams. Todėl valdžiai dau- 
gybė pinigų tenka leisti butams 
samdyti. Spėjai', kad mėnesiui 

gali imti apie 4000—5000 auksi- 
nų. Tuo tarpu puikiai įrengtos 
Vilkaviškio kareivinės Cka z ar- 

inės), kuriose gailėtų sutilpti 
visos apskrities įstaigos ir jų ve 

dėjai, riogso tuščios. Vokie- 
čiams esant, kareivinės buvo at- 

remontuotos ir net elektra jose 
įvesta. 

Dabar gi nesmagu 'žiūrėti j 

jas: daugumoje trobesiu langai 
išdaužyti arba su visais rėmais 
išnešti, durys taip-pat nyksta: 
tai jas išlaužia, tai išneša kur. 
Tokiu 'budu sniegas ir lietus 
patenka i trobas, jas pudo ir 
drėgnumą vaiso. Gaila ir ne- 

smagu žiūrėti, kad mušu valdžia 
duoda žuti tokiems puikiems na 

mams, kurie dab-.r kaštuoja de- 
šimts milijonų rublių. Iš šalies 
žiūrint, negalima suprasti, ko- 
dėl tų kareivinių nenaudoja. 
Spėčiau, kad jos perprastos mū- 

sų įstaigoms, bet. iodo<. u?, nes 

juose gyveno rusų ir vokiečių 
generolai, pulkininkai ir kitoki 
karininkai ir jautėsi gerai. Tie- 
sa, ten ir negalima blogai jaus- 
tis, nes yra puikus oficierių fli- 

geliai ir didelis salionas viso- 
kiems susirinkimams. Mieste 
nėra tinkamesnių namų. Taigi, 
mūsiškiai spraudžiasi su viso- 
mis įstaigomis j miestą, nežiūrint 
i tai. kad kareivinės prieina pa-; 
ij miestą. Jei kareivinėse gy-J 
ventų, tai tada jv»s nenyktų, ir 
valdžiai nereikėtų bergždžiai leis 
ti pinigų visokių įstaigų būsti- 
nėms samdyti. Kartu su tuo ir 
buti mieste atpigtų. Iš šalies 
žiavrint, net juokai ima. Apskri- 
ties Komendantas' apsigyveno 
namuose, kurie randasi už kelių 
žingsnių nuo kareivinių. Rodosi, 

kon jau negrįš, tad Ameri- 
kiečiai neturėtų praleisti pro i 

gos neužgirdus šiojo naujo' 
musų artisto. 

Delei informacijų del i|-j 
lygu ir laiko, kreipkitės šiuo 
adresu: 

K. Strumskis, 126 Wil-( 
loughbv Str., Brooklyn. N. 
Y." 

* 
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komendantas butų galėjęs uliim- 
ti butų kareivinėse ir tuo padary 
ti pradžią. Kuopoj vadas taiip- 
pat pirmiau gyveno mieste prie 
pačių kareivinių. (Kur jis da- 
bar gyvena*, nežinau). 

Kodėl taip darosi, man neaiš- 
ku. Sakyčiau, gal jau yra užten- 
kamai pinigų, netnka jie tau- 

pyti ir del to neverta kreipti 
į tai, kaip miums nyksta kas mėn. 
keletas tūkstančių auksinų. Ta- 
čiau geroje valstybėje, kaip ir 
gerame ūkyje, viskas turėtų bū- 
ti suvartojama. Atvirkščiai esant, 
tiek valstybė, tiek ir uk.s len- 
da j skolas ir galų gale bankru- 

I tija. 
Prie visa to turiu pridurti, kad 

buvusio monopolio gerai įrengtos 
trobos taip-pat galėtų tikti kai- 
kurioms musų įstaigoms. 

Taigi, apskritis prie dabartiniu 

apystuvu kas mėnesis išmeta ke- 
lis tūkstančius auksinų namams 

nuon uoti, o per metus sudaro 
kokius 50000—60000 auk- inų. Mi 
nimicji pinigai galėtų buti suvar 

toti kitiems apskrities reikalams. 
Del apskrities ligoninės turiu 

pasakyti, kad kareivinėse prie 
pat ^niesto yra puikus namas, ku 

Yiame buvo rusu kareivių ligo- 1 
> 
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ninė, apsodinta puikias medeliais. 
Cia, regis, butų labai gerai i- 

rcngti apskrities ligoninę, o ne- 

laikyti ji miesto viduryje, Taba- 
riškio namuose, kur vasaros me- 

tu sunku kvėipuoti sveikam žmo- 

gui. nekalbant jau apie ligotus. 
Vargdienis. 

• ("Liet. U.") 

Į BROLIUS KAREIVIUS. 
Lavinkite dvasią!... Tie para- 

ginimo žodžiai tinka mums ka- 
reiviams visuomet esantiems krū- 

voje ir turintiems bendrus dva- 
sios lavinimo reikalus. O lavinti 
savo dvasią mes turime progos, j 
mes privalome, nes tiek brangaus 
laiko praleidžiama kortavimui ir 
Ikitoms taenaUdėms pramogoms, j 

O lavinimosi pasekmių mes| 
•pamatytume, jeigu vietoj ištisos 
nakties praleistos prie kortu, nors 

dali to laiko praleistume prie 
skaitymo kokio nors statuto (ku- 
rio taip nekenčia tinginiai karei- 
viai) arba knygutės ar laikraš- 
čio. kurie tankiausiai nusimėto 

neperskaityti. 
Pamąstyk nors truputėli ir su- 

priisi paraginimo žodžių širdin- 
gumą. suprasi, kad nors ir ma- 

žiausioji laiko valandėlė tinka- 
mai sunaudota, sudaro dideli lai- 

ką per kurį galima nuveikti žy- 
mų darbą. 

A r si mes, kareiviai turėdami 
laisvo laiko negalime suėję pasi- 
mokyti skaitymo, rašymo ir tė- 

vynės istorijos? O tie dalykai 
yra būtinai reikalingi kikvienam 

žmogui, netik kareiviui. Argi 

graiu tad, kad kareivis nemoka 
net pasirašyti, kad jo ranka dre- 
ba statant vietoj parašo kreivuo- 
tus kryželius? Argi neskriauda 
mums, kad ilgi rudens vakarai 
nueina niekais? O kad mes, 
kareiviai, imsime mokytis, imsi- 
me tobulinti save, tai sustiprėt 
dvasia visos kariuomenės ir ji 
bus tobula ir galinga ir nuSalės 
visus tėvynės priešus, kurie iš- 
naudodami mušu nesupratimą 
skleidžia mušti tarpe melus apie 
valdžią, apie šalies padėtį. 

Mes, kareiviai, esame ateities 
tvėrėjai, todėl turime buti stip- 
rus dvasia ir kunu!.— 

Vargo PoeM. 
3. XI. n). Karo laukai. 

("Kar. Ž.") 

MUSŲ ARMIJOS DARBUO- 
TĖS APŽVALGA. 

I 19,20 m. 1—7 d. 
Mažosios Lietuvos pasieny ra- 

mu. 

Lenku okupuotos Lietuvos pa- 
frontėje pastebėtinu r.uotikių ne- 

įvyko. Tik Salaku rajone, į pie- 
tus nuo miestelio, legioninkai mė- 

gino -paimti Narūnų ir Piliniškių 
kaimus, bet įmvsų sargybų ugni- 
mi sutikti, priversti buvo atsi- 
traukti. Pažymėtina, kad kaikur 

legioninkai atsitraukdami nuo už 
imtos linijos, sparčiai stiprinasi 
tolymesniame atstume. * 

Didesnio gyvumo buvo prie 
Dauguvos, bet ten jvykusieji nuo 

j tikiai nepalietė mūsų kariuome- 
nės. 

i Naktį, sausio iš 2 į 3 d. mu- 

šu žvalgai perėjo Dauguvą ir 

pasiekė Liksną. Išmušė iš jos ru- 

sus, kurie dar bėgo ir iš gretimo 
Ausguliano. Užduot j atlikę, žval- 

gai be nuostolių grįžo į musų po- 

zicijas. 
Sausio 3 d. iš ryto lenkai pra- 

dėjo pulti bolševikus ir po nedi- 
delių mūšių užėmė Daugpili. 
Tuomet iš dešiniojo anapus Dau- 

guvos kranto, pradėjo olensyvą 
latvių kariuomenė ir po pietų pa- 
siekė Liksnos dvaro. Yra žinių, 
kad lenkai neįsileidžia latvių ka- 
riuomenės Į Daugpili. 

Musų kariuomenė šioje olensy- 
voje nedalyvavo. Karin. S—tis. 

("Kar. 2") 

ŽALPIAI. 

(Raseinių ap.). 
Šioje apielinkėie šiemet atsideu 

gė dvi mokykli, uz varsto atstu 

viena nuo kitos. Vienoje iš jų 
mokytojauja K. K—rys, išsilavi- 

nęs, gan darbštui ir energingas 
vyrukas. Tuoj parvykęs pradėjo 
Įjudinti visus prie mokslo, o ypač 
jaunimą. Taisydamas jiems va-> 

karolius ir t.t., savo prakalbo- 
se nuolat šaukė kelti iš micį^į 
Tuojaus prie jo mokyklos buvo^ 
Įsteigti suaugusiems vakarinai 
kursai ir sutvarkytas gan geras 
knygynas. Viską girdėjęs. 

("Liet. Ų.") 

1918 
Lietuvos Nepriklau- 

somybes šventes 
Apvaiksčiejimas. 

u 
v 

(Tąsa). 

Ten ijnit traukia ir piliečiai, kad 
ankščiau pasidarytu geresnę vie- 

tą ir iš ten pamatytą visą i-.kil- 
my. Tačiau Didžiąja Vilniau.1* 

gatve leido tik kariuomenės da- 
lis ir organizacijas, pašaliniai as- 

menį del tvarkos turėjo eiti ap- 
linkui Laisvės Alėja padarė ke- 
letą užtvaru sužeistiems- karei 
vieni s dovanoms aukų rinkikai, 
ir retas kuris uepasimokėjęs pra- 
eidavo pro šalj. 

Praėjus kariuomenei. pralojo; 
eit i Viešoj 3 Aikštę ir orgatiizari- j 
jos su savo vėliavomis. Viešoji J 
'/'kštė, Rotušė ir ąplinkui namai j 
ir priebučiai ir buvo dailiai pa- 
puošti Ypač akj trauke Rotu- 
šės Kuinai. Priebuty buvo it«r-l 

sytas ir gražiai eglaitėms išpuoš- 
tas aukuras, kur laikė karinome-' 
nsi mišias. 

Y ienos organizacijų, su snvo 

vėliavomis suėjo i Katedrą, kitos 
stovėjo Aikštėj. Į Kate arą atvy- 

j ko Prezidentas, Tarybos Pirmi- 

Į įūnkas St Šilingas, Vyriausis 
i Kariuomenės vadas generolas Ici 
inantas Liatukas, Tarybos Na- 
riai. ministeriai, Anglu ir Fran- 
cuz'į misijų atstovai, taip-pat 
aukštieji valdininkai, kuriems bu-, 
vo už. 'krotu tara tikros vietoj, j 

Iškilmingas pamaldas laikė Žc 
maiciu Vyskupas Pranciškus Ka-į 
revičius daugeliui dvasininkų a*i-j 
stuojant. 

Per iškilmingas mišias prelat. 
Maciulevičius Mn-ronis sakė |»a- 
moklg, ir ,sugraudinęs klausytoju 
širdin t. i> vargais ir toms kan- 
čioms; kuriu Lietuvai teko pa- ! f 
tirti svetimiesiems valdant, nu-1 
sviete sios sveutės iškilmės svar- 

j bumą ir išreiškia d'žiaugsmo, kad 
Išitoji Lietuvos bažnyčių bažny- 
jčia, mačiusi save sienose visokių 
•svetimu valdovų, pradedant nuo 

letenanti ir kanclcru bairriant * 

rusu "žandarais, pagaliau matanti I 
ir tikruosius 'stums, savo šalies 

vaidytojas. Skatino pamoksli- 
įninkas klausytojus veikiau nusi- 
kratyti atlikusios verguvės įta- 
kos ir šviesiau žiūrėt i savo at-' 

I j .muistančią tėvynę, ne. vien pašte- ( 
biant jos juodąsias piues... 

l'o iškilmingų mišių Vysku- 

j pas Pranciškus tarė žodį: 
> "Viešpatie mano Dieve, Tu la- 
bai šlovingas!., Tu išleidi savo 

.dvasią ir yra sutvcranii, ir at- 
! nanjjini žemes veidą. Ponui 
i Dievui giedosiu, kol &y vas Įki- 
šiu". Ps. 104 (ėbr. šventr.). ; 

! Šita psalme prakilniai apsa-i 
|ko galingą Dievo gamtoje veiki- : 

.. ... 1 
nią. Bet ir žmonijos istorijoj ap-; 
sirtiškia Dievo veikimas... A t* : 

sitinka, jog k-ivriai nors valstybei į 
ar tautai be/.lungant. Dievas lei- 1 
džia į ją savo dvasios jiegu, ir 1 

ji sutverama, ji atsinaujina. < la- j 
na atsiminti senę,ves Izraeliečiai 1 

paleisti iš Aigypto versmes. "Čia 
yra Dievo pirštas" — tarė tada 
Aigiptiečiai Dievo slogomis ištik- 
ti, — ir Izraeliečiai jutos pri- 

I versti paliūosuoti. 
Mušu Lietuvos nepriklausomy- 

bė šimtmečiais buvo (pranykusi; 
ir nebuvo vilties 'os atgauti; bet 
štai Dievas leidžia savo dvasią, 
kariaujančių' aplinkybės taip su- 

sidaro, jog mūsų Taryba skelbia 
Lietuvos nepriklausomybę, ir štai 
jau tveriama, ir Lietuvos išvaiz- 
da atnaujinama. Tiesa, daug 
mums dar ko reikia prie v isiškos 
nepriklausomybes: bet ką turį- 

jome prieš 2 metu? ką turėjo Ta 
ryba, tada pareikšdama mušu ne 

priklausomybę? \ isiems mato- 

ma per šiuos z metus didelė mū- 

sų pažanga prie ncpiiklausomy* 
i > c s. Taigi Lietuva Tėvyne mu- 

>u iš tavo siu ,2 metų praeities,— 1 
ateiėiai. tavo sunns stipry!x; te-j 
semia. j 

Turime todėl u/, ką šiandie I 
Dievui dėkoti. Galime su au£Š-j iiau pasakyta psalme tarti: "\"!eš| 
patie mano Dieve, Tu labai šio-1 
vingas! Tu išleidai savo dvasią 

ir Lietuva sutverama, ir atsinau- 

jina jus išvaizda!'Ponui Dievui 
giedosime užtai, kol gyvi busi- 
me !" 

Dievo malonei Apveizdai pa- 
vesdami tolesnį ni'usų likimą, už 

trauksime Jam dėkojimo giesmę: 
t "Te Dcum laudamus*. 

Po iškilmingu pamaldų Vie- 

šojoj Aikštėj buvo paradas. Pa- 

radą vedė generolas Nastopka. 
Aikštėje iš -irikiavo kariuomenės 

dalys, o šalimis organizacijos. 
Dauguma organizacijų atėjo su I 

savo vėliavomis. Pirmutinė sto-l 
I v ėjo būdama karo organizacijai 
Lietuvos Šauliu Sąjunga. Toliau 

;abipus kelio: Augštųjų Mokslų 
kuršininkai •( l'niversitetas), Kau 
r.o A u g s t, ų i ii mokykhi 
mokiniai, Saules gimnazija. Žy- 
dų Realinė mokykla. Komerci- 

jos mokykla, Darbininkų Juoza- 
piečių Draugija savo orkestru 

prisidėjo. Žydų darbininkų są- 
junga. L. K. Moterų Draugija, 
šv. Zitos Draugija. Susisieki- 
mo ministerija, Vandens Sargy- 
ba, Sioninkai, Izraeliečiai, Kspe- 
rantistai ir kiti. Visose vėlia- 

vose ir plakatuose vienas obal- 
sis: "Tegyvuoja Laisva Nepri- 
klausoma Lietuva". Ypač visų 
akis traukė žalia šilkinė, perriš- 
ta nuostabaus rašto dailumo 

juosta, Lietuvos Šaulių įSąjun- 
; gos vėliava, kurioj vinoje pusėje 
raudoname dugne sidabru iš-, 
siijta Vytis, kitoje Lietuvos kar- 

žygio skydas — Sąjungos emb- 
lema. Vėliavos obalsis: "Už 

N epriklauso.nybę". Augštųjų 
Mokslų plakate — parašas: '"Te- 
gyvuoja Nepriklausoma Lietuva 
ir Jos Laisvas Universitetas". 
Pirmosios Šančių mokyklos vė- 

liavoje : 
"Čia bočiai dcl laisvės liek aut 

žiu kariavo, 
Čia įnusit tėvynė it' buvo ir 

bus!" 
Dailios buvo ir žydu vėliavos. 

Taip pat daug buvo iškelta tau- 
tiniu vėliavų ir bc jokių parašų. 

Iš Katedros Prezidentas lydi- 
mas Vyriausiojo kariuomenės va 

lo, taip-pat kai kurių ministe-J 
rių ir Tarybas narių nuėjo į \ ic- 

Aikštę ir paėmę.-; iškilmių 
koineuilanta raportų, sveikiuda- 

rrtasis su kariuomene, apėjo jos 
visas dalis ir paskui pasveikino 
jas visas bendrai: 

"Sveika, narsioji Lietuvos ka- 

riuomenė, susilaukusi Nepriklau- 
somos Lietuvos!" 

Kareiviai ilsai ir trukšmingai J 
šaukė Valio. Orkestras pagrie- 
žė Lietuvos himną. Paskui Vy- 

liausiasis Kariuomenės Vadas su 

suko: "Valio Nepriklausomos Lic 
tuvos Prezidentas". Ir vėl t.ūks- 
mingas valio padengė jo balsą. 

Po to apėjo visas išsirikiavusias 
organizacijas, sveikinosi su jomis 
ir tarė po keletą žodžiu. 

I Pirmutinė ėjo pro Prezidentę 
ceremoniniu maršu Karo Mo- 
kykla. paskum 8 pulkas, kulko- 
svaidininku komanda. 6 pulkas, 
Atsargos batalionas; Etcktrotek- 
ninkų batalionas, lakūnų dalis, 
Auto transporto komanda. In- 
tendantūros kuopa, Artilerija 
Raiteliai. 

Po iškilmių didžiausia minta .->u 

trimis orkestrais nuėjo j Prezi- 
dento rumus. Pasirodžius prie- 
buty Prezidentui, minia sušuko: 

(Buį daugiau.). 



^ ̂  y n.eii. 

NAMfKlAJ DARŽELIAI V. 

^ MAISTO KLAUSIMA^ 

Taupymo Vardeliai" Svarbus Kinu 

sinias 1920 melų; Pradekite Dtbar 

Daryti Savo UžbakJinius Darželius 
l 'uis ingus. 

Vienas kelias sumažinti gyveni- 
mo išlaidas yr'a atidarytas kužnam 

žmogui, kuris tik gali gaut neužim- 

tą žemes skhpą. Tas, keljas randa- 
si per apsodinimą ird įrbimą nami- 

nio darželio, arba geriau sakant 

"T;-jr»ymo Darželio". • 

Karės darželiai^ laike karės? lošė 

svarbia rolę didžiame mobilizavime 

turto. Dabav» Taupymo Daiželiai tu 

ri savo u/duoti, t. y. gelbėti norin- 

tiems maitinti savo šeimynas. Tau- 

pymo darželiai augins maistą ten 

kur žemė butu buvus nevirtota; 
darželiai sumažins šeimynų maisto 
išlakias; darželiai sugrąžins dau- 

giau vertės, negu laiko ir pastangų 
pašvęstu jų užlaikymui. 

Mjiiz.it Pirklybisko Au<jin[\no. 

v Raportai prisiųsti Suv. Valstijų J 
Departamentui, rodo, jog pirkly'.iš- 
ky darželiu daržininkai nedali gaut 
užtektinai darbininku vesti perpras- 
tus darbus. 

Pirklvbišlct daržininkai sako, jog 
jie mokėję geras algas už darbą 
stengdami palaikyti pro<lukciją, bet 
dabar jie pasiekė* hiipsni kur pelnus 
ne ganėtinas. Mažinu daržovtt ir 
didesnės kainos lai rraturalrškos pa- 
sekmės sumažinimo pirklybiškos 
daržininkystės. Todėl reikalinga 
daugiaus naminiu darželiu. 

Laike karės tūkstančiai žmonių 
suprato vertę naminių darželiu. Suv. 

Valstiją Agrikultūros Departamen- 
to speci'alistai tiki, >jog yra būtinai 

reikalinga, 'kad tie žmonės vėla au- 

gintu tuos darželius ir kad .prie jų 
prisidėtu dar tūkstančiai kitų. 

"Dabar laikas daryti visus taupy- 
mo (birželi't plianus dd 1920 m. 

specialistai sako,' rimia, surask že- 
n.ės; antra,^padaryk visus pliamts; 
trečia, gauk sėklas, ir ketvirta pra- 
dėk darbą kuogretčfausiar." 

Jeigu parašysite prašymą United 
States Department of Agriculturc^ 
Washtftgtwiv D. C. jie maloniai pri 
sius kmgclę, kurioje rasite kaip 
phanuoti darželi, kiek sėklų pirkti, 
kaip prirengti žeme arf^itiimui ir vi- 
sas kiras reikalingas informacijas 
delei ''taupvmo darželio (Thrift 

^ fiarden). 

ŪKININKU PAGELBA REIKA- 
LINGA DEL PILNO CENZO 

ŪKIŲ. 

VYashington, D. C. — Ed\vin T. 
'rieredith, Agrikultūros Sekreto- 

rius, .šaukia pagelbon visus Ame- 

rikos ūkininkus, prašydamas jtt 
kooperacijos rinkimui pilnos ir ti- 
kros ūkiu cenzos. 

Cenzos Biuras praneša Agrikul- 
tūros Departamentui, jog darbas 
ėmimo cenzos, neina taip gerai, kaip 
reikėtų. Gal todel? kad darbas šiais 
metais varomas žiemeje, o pereituo- 
se metuose visuomet buvo atliktas 

pavasarį ir vasaroje. 
"Jeigu tik viena ukė bus praleista 

skaitlinės bus neužbaigtos," sako 

Agrikultūros Departamentas. '"Vi- 
suomeniška priedermė, turėti skait- 

lynėse kožną ukę". 
Visi ūkininkai Į pagelbą- palengvi 

nimui cenzos suskaitytoj ams, gauti 
suskaitą jų ir jų susiedų ukiii! 

Jeigu kas žino, jog nors viena 

į ukė praleista, praneškite suskaity- 
toj ui. Raštelis adresuotas ''The L'ni j 
ted States Census Superviser" ir 

prisiųstas pačtu bus perduotas ap- 
skričio direktoriui, kuris viską tin- 
kamai prižiūrės. 

I Ūkininkams priminta, sulyg įsta- j tymų. jog visa informacija teikta 
suskaityto j ams bus laijcoma konfi-į 
dencialiai, nebus duodama taksu I 
aksonams. ir nebus naudota nie- 
kam kitam tik del cenzos raportų. 
Cenzos suskaitytoj ai draudžiami iš- 
duoti jokią informaciją, kurią gau- 
na atlikdami savi priedermes. 

Trukdymas ir keblumas skaitymo 
tikiu darbe atsiliepia ant Agrikultu 
ros Departamento. 

Cenzo-je bus pažymėta permainos 
pereitų dešimties metų, dabartinis j 
padėjimas visos kitos inform'aciios 
agrikultūros darbui. Cenzos skaiuy 
nės ypatingai svarbios del "Bureau 
of C'rop Estimates'', nes yra pa- 
grindžiai valdiškų raportų. 

PANEMUNIO V AL., 
ROKIŠKIO AP. 

Čia gruodžio 2r d. buvo rinki- 
mai i valsčiaus savivaldybę. Į 
rinkimus iš 500 atvyko 130 k mo- 
ti ių. Vietinis klebonas pu pa- 
mokslo aiškino ;upie rinkimus ir 
patart rinkti doras krikščionis 
ka .likus. Išrinkti buvo: A. Ru- 
senąs )turi 37 deš. žemės), J. 
Bulovas (40 deš., — Miksis (,nuo 
muoja 18 v.eš.\, ). Bajoras (12 
deš.). Apskritai kalbant, daugu- 
ma j 11 užjaučia krikščionims de- 
mokratams. Jei rinkimuose butų 

į daugiau dalyvavę mažažemiai ir 
bežemiai, tai to nebūtų buvę. 

Rinkikas. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DUBU. LENTŲ, REMU ilt STOGAMS POP1ERIO 

S perlai lai: M&Uva malevojimul atubų i$ Yidaua. po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTEL) STREET CHICAOO, ILL. 

LIBERTY BONUS 
Mes perk? me Pergalės Bondau* pilna parašytąja ^ Jfc Į-j verte, ir Laiavie Bondsua pilna pinigine verte. ^ #%wil 
ISEFSEL 22S51 J- g. s ackheim & co 
Utarninkais, Ketvergai? 1336 MILWAUKEE AVENŲE, lr Subatosils 9—9 tarp Pąuina ir Wood 

— 

PIRK PI R™ PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tikisi norite, kad butų 

~ 

i'-f Ę 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolefriiį ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių). 
tkoUnAmi ant 15 metų ir duo* kiekvienam po 5 nuošimtį į metus* 

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

237 VVEST 71 st STREET NEW YORK CITY 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje * 

H ERTI M ER, N. Y. 

Kovo 7 d Dr-stės Šv. Jurgio at- 

sibuvo susirinkimas kuriame likusi 
nutarta nupirkti už $200.00 L. L. 
P. Bonu ir kuoveikiausiai pasiusti 
Lietuvos Misijai- Xe\v Yorkan. 

Neužmiršta ir L. (J. L). Iš atsi- 
buvusio draugystės baliaus buvo li- 
kę pelno 4tj dolariai ir draugas L'. 

Rydzeskis aukojo savo savaitės pa- 
šalpą $6, tokiu bud u susidarė 55 
dol., kurie bus pasiusti L. (J. D. 
Centran. 

Prie to 45-tas skyrius nutarė 

rinkti aukas, taigi lietuviai, nepasi- 
gailėKite aukauti kiek galint, nes 

tcs aukos yra skiriamos Sargams. 
Lietuvoje sužeistiems. Stoties komi- 
tetas paskyrė dieną, būtent pėtny- 
čics vakarais priiminėti L. L. P, 
Bonit pinigus. Tad neškime kas šim- 
tine, kas du ar daugiau, kad tokiu 
budu sudarius nors už 10000.00 

dol. L. I/. Paskolos. 
Lietuviai, kurių gyslose teka lie- 

tuviškas kraujas, kurie turte savo 

širdyse kibirkštėlę Tėvynės meilės, j 
lai ta kibirkštis įsiliepsnuoja jumy- 
se ir išdegina visiems niusų prie- j 
šams, išgamoms akis nes jie keu-1 
kia Lietuvos Nepriklausomybei.) 
Valio. Broliai ir Sesutės už Lietu- 
vos Nepriklausomybę! Pirkime L. 
L. P. Bonų kuod'augiausiai, o tuomi 
drauge visi s.i ter; is esančiais bro- 
liais sukursime tautos židinj, kame 
grįžę ir apsigyvenę rasime sal- 
džias laisvės valandas. 

Juozapas I 'asilauskas. 
Stoties Raštin. 

DETROIT, MJCM. 

Vasario 29 d. Dr-stės Šv. Jur- 
gio atsibuvo susirinkimas bažnytinė 
jc svetainėje. Taipgi buvo atsilan- 

kęs ii gcrb. klebonas kun. F. Kemė- 
šis ir pasakė prakalbėlę, pabirda- 
mas draugystę už jos gražus dar- 

inis, ne- minėta draugystė paaukavo 
$•00.00 ftuvių katalikiškai. įnoV- 
sl'ainei ir $5o. Šv Jurgio parapij t: 

surengtam t bazare, kur taipgi ;r 
darbu ^>risidėj Ragino draugystę 
prisidėti jyrie Kataliku Federacijos. 
Nariai apkalbėję tą dalyką, ėmėsi 
balsavimo, bet pasirodė už prigulė- 
j;mą 22f o prieš 50 balsu. Todėl pa- 
siliko kaip buvo pirmiau, lieto dar 

gerb. kun. Kemėšis ragino neužmir- 
ši Lietuvos ir jai pagelbėti, perkant 
L. L. 1\ Bonus. Tėvynainis Antį- 
įas Melninkaitis paantrino tuos g. 
įlebono žodžius ir, khd draugija 
'k: šiol rėmė tautos reikalus siun- 

... i 
čiant delegatus i Seimus. New Yor 
kan ir Chic.igon, aukojo 300.00 do- 

lurių Lietuvos Delegacijai Paryžiu- 
je- vien tik išgavimui li uosy bes; gi 
dabar, kuomet Lietuva Laisva, mu- 

šu priederme yra jos tą laisvę palai- 
kyti. Nupirkimui L. L. P. Piontt 

draugystė paskyrė $500.00. Pinigai 
pasiųsta Lietuvos Misijai. Ne\v Yor 
kan par pirm. J. Kaseviče ir Ižd. 

J. Naujoką. Draugija finansiniai 

yra tvirta; turi dar savo kasoje, 
o taipgi yra paskolinusi savo na- 

riams j 3,200 dol'arių. 
Apkalbėta ir kiti draugijos rei- 

kalai, 'kur neatsilikta ir nuo rengi- 
mo ateinančią vasarą pikniko. Su- 

radimui patogios vietos išrinkta A. 
Melininkaitis ir J. š'alaševičia, £v. 

Jurgio draugystes valdyba: pirm. 
— Jonas Kasevičia, 25 I lindle Avc., 
pagelb. — J>on. Suginta 383 (iraiul 
A ve., prot. rast. — 1». Balutis, i\ 

Melvill A ve., fin. rast. — J. šala- 

ševičia^ 229 Cardoni Avc., i/.d. — 

Naujokas- 217 Cardoni Avc., i/d. 

glob. J. šalašcvieia, 225 Cardoni 
Avc. ir J. Statkcvičia, 195 Kuodeli 
Avc. 

J. Miglinas ir K. Sgitkauskas, 
1095 Jos Campan Avc. Korespon- 
dentai: J. Statkcvičia ir J. Lenkai- 
'is, 22(j) Cardoni Ave. j 

Korespondentus. 

ITITSBURGll, FA. 

Lietumi Gelbėti Draugijos 3Crto 
Skyriaus narių atydai. 

Gerbiamieji nariai ir nnrės L. G. 
I) 36-to Skyriaus, malonėkite atst- 

k.nkyti susirinkimai!, kuris jvyks 
Iketvirtą nedėldienj, kovO 28 il. Lie- 

tuvių Piliečių n'anie, 2741 Penu 
A ve. 

Susirinkimas prasidės 4 vai. po 
pietų. Taipgi- malonėsite atsilanky- 
ti visi kolektoriai. Jusli abilanky 
iras yra reikalingas, nes šiame su 

sirinkime reikės apsvarstyti daug 
svarbių reikalų. Malonėkite kartu 
atsivesti prisirašymui naujų narių. 

K1 {i c čia K v m i t c tas. 

/ CLEVELAND, OIIIO. 

Šitam mieste subruzdo žydai 
organizuoties ]»ric Lietuvos P»o- 
mi pirkime ir pradėjo su lietu- 
viais sykiu prakalbas laikyti. C'ia 

žydų gyvena apie 15.000 ir jie 
vadinami esą Lietuvos piliečiai. 
Žinoma, tas gerai Bernų nirkime 
pagelbės Lietmai. P. Žvinis. 

laiškas Iš Lietuvos, i 
Rakamų kaimas, l'asvilio aps. 

22 XII —1919. 
Germiamasis! 

Senai j m rengiaus tamistai ką 
nors parašyti, bet iš nekuriu prie- 
žasčių nebuvo galima. Viena tai 
labai ilgą ir sunkią kelionv turė- 

jime iš Ai :hangelsko Į Lietuvą, 
nes bevei 3 mėnesius buvome 

kelvje. 
Jš Archangelsko gavome išva- 

žiuoti garlaiviu io IX, patekome 
Rygon tiktai vos 8 X ir taip 
nelaimingai, ant pat to laiko, ka- 
da bermondiečiai-kolčakistai ap- 

gulė Rygą ir pradėjo bombai* juo 
ti, — gavome u e. t ijj mėnesio 

pagyvinti net pačiose pozicijose 
(centre miesto). 

Iš Archangelsko rugsėjo mėne- 

syje išvažiavo visi lietuviai. jsi- 
jkurė ten Sąjuvngiečių Evakuacijos 
| Biuras, kuris davė garlaivius iŠ- 
Ivažiavimui ir ragina tegul tik 

va'žiuoja, nes anglai Archangels- 
ke per žiemą nepaliksią. 

Už persidanginimą garlaiviu 
buvo paskelbtos kainos — I kl. 
bilietas 30 sv. sterl., 11 kl. — 

18 sv. ir III kl. — 12 sv. ligi 
Pabaltijos kraštui, kuriuos gali- 
ma b m v o sumokėti rusų pinigais 
80 ritb. sv. dauguma lietuviu b-Ur 
bo beabejoją kasliuk išvažiavi- 
mo, nes manė negalėsią užsimo- 
kėti už kelią, bet tame jų reika- 
le pagelbėjo Lieuvos Komitetas, 
išduodamas beveik visiems liūdi-1 

jinuts, kad 1 teįsigali užsimokėti.' 
ir. tokiu budi: visus išvežė veltui.f) 

Pagrįžau j Lietuvą ves pra- 
džioj gnuodžio mėnesio ii ."su 

1 » 

labįii užganėdintas ne kuom kil.h, 
kaip tiktai tuomi, kad po tiek 
ilgo ir baisaus kariško' laiko at- 
radau viską beveik po senobei— 
gyvi tėvai ir gentie su mažu iš- 
ėmimu; dargi sulyginamai su ki- 

tų kraštų gyvenimu, nežiūrint 
lį visas rekvizicijas, taipgi ''bo.l- 
Įševikų" užpuolimus,'daryti pasi- 
jturinčiai gyvena, Huvo, žinoma, 
'didžiausias džia/ugsjnas mums su- 

sitikti; buvo, žinoma. mums pa- 
sakyta, kad nebeleisia mūsų dau 
giau niekur keliauti, bet ir mes 

'patys pasižadėjome pasilikti tar- 

pe savųjų. Jaip ir apsigyveno- 

me Lietuvos kaime, kvėipuojame 
; grynu Tėvynės oru, nors ir labai 
nobodu žiemos metu kaime gy- 
venti, — šalta, tamsu, žibalo sva- 

ras įprekiuoja 0-7 rub. ir negalima 
gatici, taip kad 7 vai. einame gul 
ti. o keliamės 8 v. 

Kaimiečiai Lietiny oje pilnai ge- 
rai gyvena, — turi nekurie dau- 
gybę pinigų, duonos geraipriau- 
,gę yra, taip kad pinigų stokos 

Į nėra, tai ir javų mažai kas tc- 

;parduoda, šeria gyvulius, valgo 
patys, o kas atlieka, tai pasidaro 
alučio, pasigaminie šiokius to- 

kius prietaisus su visokiomis 
šliaukomis, varo degtinę, net spi 
rita, — gyvuoja linksmai. 

Daugybė Lietuvoje rudens lai- 
ke buvo vestuvių, krikštynų ir 

kitų pramogų, ir viskas 'buvo 
linksmai 'praleista, manoma, kad 
po Kalėdų bus vėl tas pats. 

Apie Tėvynės vargus mažai 
kas kaime teatmena, pigu tiktai 

tada, kada atėjus viršaičiui pra- 
syti mokesčius arba kitų dalykų, 
tai nevienas stengiasi nupeikti 
valdžios darbus ir kritikuoti vei- 

kimą, nors kas yra veikiama, nie 
kas nežino, laikraščių kaimuose 
mažai teskaitoma, nes gauti jų 
labai sunku, kadangi knisa ne- 

sutvarkyta, tiek pat apie politini 
stovi arba Lietuvos padėjimą ir 
aš čia nekalbėsiu, nes nieko t;k- 
ro negaliu pasakyti. 

Grįždamas iš Archangelsko ap 
silaukiau Rygoje Lietuvos Atsto- 
vybėje Latvijoje ir lgaunijoje, 
kaine turėjau garbę pasipažinti 
su atstovu Dr. Šliupu, labai ma- 

lonus žmc.0rus, pakvietė mane Į 
atstovybės sekretorių, kame dar- 
bavaus pora savaičių, bet ke- 
liui Į Lietuvą pasiliuosavus tu- 

rėjau išvažiuoti Tėvynėn. 
1.)alinčiau jokiu naujienų neda- 

liu lamintai pranešti, nes nieko 

naujo nežinau; 'bučiau kibai dė- 
kingas, jeigu man atsiųstuinėt 
iš Amerikos lietuviškų laikraš- 
čiu. labai geistina žinoti, kas 
dedasi plačiame pasaulyje. 

Taigi, pagaliaus, lik sveikas, 
draugas Juozai, veliju daug lai- 
mes ir geros sveikatos, ypač 
tuose Naujuose 1'9-JO metuose, 

veliju laimingo pagrižimo Tė- 

vynėn, arba naudingai darbuotis 
svetimoje šalyje Lietuvos nau- 

dai. .Meldžiu sveikinti p. Jasins- 
ką ir p. Radžiūną. 

Su pagarba, 
Vincas Vcgis. 1 

\ 

RAITONOJO KRYŽIAUS 

Vyriausioji Valdyba, 
1920 m. Sausio 21 d. 
No. 37. 

Iyin. Jonui Olecliavičiui, 
Amerikoj, Omaha. Xebr. 

Vyriausioji Lietuves R. Kr. 

| Valdyba, 'praneša Tamstai apie 
gavimą "draftu" ant sumos $i,- 
500.00 laria Tamstai ir Lietuvių 
K. 'Katalikų Šv. Antano parapi- 
jai už suteiktą auką savo širdin- 

V*'f> 1 
giausia aciu 

Mūsų tolimi broliai Amerikie- 
čiai neužmiršta inusų nuvargin-i 
tų ir suklupusių po to baisaus j 
'buvusio, o dar ir tebesitęsiančio 
karo ir priduoda mums mūsų ku-į 
rimo darbe energijos ir vilties į j 
šviesesnį ateities gyvenimą. 

Tamstų aul:*r pinigais y r tiks- 
liausiai nuspėta. 

Mes gauname iš Amerikiečių 
aukų ir daiktais kaip tai: rūbais, 
vaistais, perrišamaja medžiaga ir 
už viską tat esame didžiai dė- 
gingi, bet visko to pas mus ga- 
lima gauti (žymiai pigiau, negu 
apsieina aukavusiems "vien tik 
persiuntimas, truksta gi mums 

pinigų, {pinigų ir pinigų. 
Vyriausios Lietuvos R. Kr. 

V aldybos Pirmininkas, 
R. Šliupas, 

Reikalų Vedėjas, 
M. Linpis. 

Aukos Šauliams. 
Urooktyn, N. V 

Nc\vark, N. J 106.35 
Oi \Y*, Kl, MaSS 63.00 

Cambridge, Mass io2.ou 

Montcllo, Mass OO.00 

Boston, Mass., (Petrauskienė) 
ro.oo 

JJaltiinore, M d 7O.00 
Paltimore, Md 286.00 
\Vilkcs i.arre, Pa 31.00' 
Laurcnce, Mass 5^-5° 
Rochester. X. Y .*>0.00 

Xewark. N". J 4'»/5 
Melrose Park, 111 I,c>-75 
VVcstfield. Mass 50.00 
Nortliampton, Mass 1.00 

Chicago, 111 5.00 
Kenoslia. \\ i s 26.50 
Trenton. X. J 35.00 
Xe\v Britam, Conn 88.07 j 
Detroit, Mieli iro.oo j 
Tamaqua, Pa 63.0" I 
O.iicajęo, 111. / 60.op 
Warrior Ruij, Pa 10.00 i 

Broo»:!yn, X. Y. ..Surinkta 102.4'*) ■ 

Išmokėtu ui plakatus 3-5° 
98.96 

Chicago, 111 16.00 
So Chicago, 111 --2-5 
Aurorii, 111 41.OJ 
Chicago, 111 31IJ 
Ne\vark, N. J 34-43 

| Chicago, 111 -87-54 
j \\ estfield, Mass 70.00 
Melrose Park, 111 7'>3I 
Levvįston, Mc ->5.95 
\\aukecgan, 111 40.-'1 
Rumford, Mc u.oc 

Xe\v Haven, C01111 85.00 
Brooklyn, N. V 19.00 

$2,448 70. 

Lietuvos Misijos Informacijų 
Biurus. 

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA. 

L i uosybes Varpo 1* indui Chi- 

cagoje. -j 
Gerbiamieji! 

Iš sugrįžusių j Lietuvą Ame- 
rikos /lietuviu (patyrėme, kad 
Tamstos esate, surinkę Lietuvos 
laisvės reikalams apsčią pinigų 
sumą. l'risiųsdami čia savo at- 

sišaukimus ir įstatus, iš kurių 
|Jųs matysite, kukius tikslus mes 

j turime ir kuriuos galėsite panau- 
Įdoti aukų rinkimui musų reika- 

jlams per savo Fondą, prašome 
įtuojaus, kai tik gausite musų laiš 

jl^ą prisiųsti mums pinigų kiek 

įtik galite. Tie pinigai bus Lie- 

j tavos Saulių Sąjungos panaudo- 
j ti vien ginklų pirkimui ir ko- 

Į vai su kolčakininkai>:). 
Broliškai Jus sveikindami ir 

[išanksto ačiuodami už Jusų pa- 
sidarbavimą pasiliekame su di- 

j tižia pagarba 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Cent 

: ro Valdybos 
Pirmininkas, V. Putvinskis, 
Nariai, M. Žvirėnas, 
Sekretorius. Mikelkevičius. 

(Autspauda) 
:) Kadangi su kolOakininkais 

į — jau apsidirlfta, ir kadangi i.ie- 
; tuvos kanapes, užpuolė baili 
| gaidžiai, — tai, žinoma, jiems 
reikia 'parako parūkyti. 

Šaulių draugas. 

TEISINGOS D R A B U Ž I Ų KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikcvieno kišenini. Gvarantunjame, kari ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekuria* daigiai 
parsiduoda pigiau, ne.^u, nuinis kainuoja. Vyrų ir jauni) vaikinu siutai 
ir overkotal. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, 
formališkal pritaikyti ir konservatyvišky modelių, bet jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo $32.50 Iki $6". Matyk mušu 
spociales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00 $22.50. $25.00. 
ir $o">.oo. Juodi iutai nuo $45.00. iri $65.00. Hlue sorge siutai nuo $35.00. 
iki $00.00, Vaiky siutai ir overkotai nuo $H.50 ir augščiau. Vyru keli- 
nės $4.00. ir augsČiau. Blae serge keliuos nuo $5.50. iki $17.50. Ypač 
tiems, kurio perka siutus ir siunčia j Lietuvą, nuleidžiamo 5 i.rocentą. 
Krautuve atdara kasdien iki !) valandai vakaro. Suimtomis iki 10 
valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po piety. 
S. GORDON. 1415 S. Halsted St., CHICAGO ILL- 
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Wanda Teatras 
3214 SO. HALŠTED STREET 

"ZMONIU GEISMAI' 
2 DIENAS 

ATEINANTI 

UTARNINKA IR 

SEREDA (Vakarais) 
KO V 0--MARCP 23, 24 

Tėmykite! 
Paveikslas, kurio nie- 

kuomet neužmiršite. 

"ŽMONIŲ GEISMAI" 

matysite dedančius lai- 

vus, ant marių, išsigel- 

bėjimą pasaž.ierių ir taip 

daug puikiu ir žingeid- 

žių vaizdeliu. 

TEMYKITE! Ba'andžio-April 6 ii 7; kitas žingeidus paveikslas bus rodomos 
"AR NUMIRUSIEJI KALBA" — "DCTHE DEAD TALK'. 



BRIDGEPORTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. Bonus galima užsi- 

rašyti šiose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So. 
Halsted St. 

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

Uriiversal State Bank, 3252 
So. Halsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolek.šin 

krautuvėj, 3423 So» Halsted St. į 
J. A. Martinkus 3324 So. Hal- 

sted St. 
Per/.inskio vyriškų drapan'v; į 

krautuvėj. 
"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

ministracija, 3253 So. Morgan 
Kurie nėra dar pilnai nžsimokė-į 

ję L- L. Paskolos Bonų, ra i malo- 
nėkite užsimokėt' Universal Stafe 
Bank. Ten priimami I'kusieji uisi-į 
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. Par- 
kauskas ir T. Kuziuas, 4539 S. 
Marshfjeld Ave. 

Ižd. J. Viskontas, 4612 S. j 
YVood St. 

A. J. Kareiva, 1805 W. 46 St. į 
J. J. Klias, ąCm S. \Y00d St. I 
J. Balnis, 4536 S. Paulina St., 
J. Letukas, 4524 S. \Y00d St.; 
J. P. Čiliauskas, 4-joo S. ller-,' 

mitage Ave 
P Pievarunas, 4620 S. Marsh- i 

field Ave. 
Pilnai rteužsimokėję už I.. P»ci- 

nus galite užbaigti mokėti augs-j 
cinus paminėtose vietose. 

HR f or; F.PORT. 

"ninnofišln" Lekcija ".Vaujicmi"\ 
prcs&s. 

Kovo 18 d. '"Mildos" svetainėje! 
I. D. L. D. t C) k, surengė prakalbas, 
Kalbėtojais turėjo buti p-ni. M. 

Ju/gelionienė ir Dr. A. Montvidas. 
T '-ai Jttreglirtnientfi nepribuvus, jos 
vietą užėmė jos vyras p. Kl. Jurge- 
lionis. 

Literatiška draugija turėjo už tik- 

slą surengtose prakalbose, supažin- 
dinti žmones sti literatūra. Bet ant 

nelaimės p. Jurgelionis, išėjęs ant 

pagrindų, prisipažinot kad jis ma- 

ži.i surištas su literatūra, nebent 
k<ek iš bizniško atžvilgio. Taigi ir 

pradėjo pasakoti nuo ''Naujienų" 
presos' kad esą "Naujienų" viduti- 
niška presą 4.000 kopijų Į valandą. 
Tolinus darė išvedimą, kad jei 
"Naujienos" turėtų apie 20.000 

'skaitytojų, tai reiktų preso *'Mil- 

jdo-." -vetainei didumo. (O gal kaip 

j v i n s "Mildos' namas). 
N'or- ir "Xaujienų" manžieriu*. 

l:t i pasirodo, an,ižai turis stiprati- 
':vp apie >pausdinimą. < ii pabaidęs 
i <av- > kalba, pavadino ją filosofiška 

Į lekcija. Potani kaliojo Dr. \lont 
f'JL-'arasis net pau'mčjo p. 

; jurgelioniui. kad jo kalba buvus ne į 
flozofiška bet moksliškas gaba- 
U'lis. (ii p. Montvidas maždaug kai 
b'"'o iš literatiško atžvilgio, pciš- 
damas darbininkams skiriamą lite-/ 
ra turą (greičiausiai John Mambos > 

,-;yčius). (iaila. kad pas tuos dar-' 
: a ninku apaštalu*, kuriais jie save 

adinat negimsta literatūra, net ir 
n-.sistengia išversti iš svetimų kal- 
iu naudingų knygelių tnusų darbi 
.•inkams. 

Br'u^cpoj'ticlis. 
PAVYZDINGAS SANDARIE- 

ČIŲ SUSIRINKIMAS. | 
A. L. T. Sandaros 25-tos kuo- 

pos mėnesinis susirinkimas atsi- 
buvo subatoje. kovo jo d.. <S <a- 

Jandą vakare, Fellovvsliip ITouse 
svetainėje. S^[ W. 3^rd IMace. 

Sis susirinkimas, galima saky- 
ti, buvo vienas is skaitlingiausių 
ir pavyzdingiausių, nes buvo su- 

sirinkęs didelis būrys narių su 

aukštomis ir prakilniomis minti- 
mis, kurie jaučiasi esą tikrais A. 
L. T. Sandaros nariais, prisilai- 
ką iėiais jos nustatytų priivipų, 
•nylintj-; tautybę ir demokratiją, 
ir kovotojai itž Laisvą ir Demo- 
kratišką Lietuvos Valstybę. ^To- 
dėl, kaip moraliai, taip ir rtiateri- 
aliai rėmė ją ir gynė jos princi- 
pus. 

Reikale Lietuvos Steigiamojo' 
Seimo, nutarta parūpinti rezoliu- 

ciją ir pasiust i A. I.. T. S. Cen- 
tran. kad Centras persiustu 1 ,ie- 
tuvon, Lietuvos Steigiamajam | Seimui. 

Kuopos susirinkimą], nutarta 

laikyti kiekvieno mėnesio pirmo- į 

"LIETUVOS" REDAKCIJOJ GAUNA- 
MOS SEKANČIOS KNYGOS. 

1. Akyvi apsireiškimai svietę. Kurie nori sužinoti, iško darosi 
iaibai, grausmai, lietus ir sniegas, kas yra debesiai, ai»t ko jie lai 
<oti ir 1.1. Lnkėtina perskaityti šią knygelę. Puslapių 79 kaina 35c. 2. Valkata. Keturių veiksmų drama vaizdelis. Parašė K. 
Vosylius, liosai vertė J. J. Zolp. Ši drama y.a labai paikus vaiz- 
delis, k ;ris perstato turtingų žmonių nemielaširdingumą ir žiau- 
rumą, o darbininkų nitliudimus, kentėjimus ir vargus. Kaina 35c. 

3. Expropriacija. Drama dviejuose veiksmuose penkiuose 
paveiksluose. Parašė A. P. Braz\itis. Ši drama yra gana puiki, 
kurią galima lengvai skaityti ir jos mint j aiškiai suprasti. Labai 
naudinga drama, ypač tiems, kurie nėra pratę lošti. Ją galima 
greit išmokti ir mažai mokintis lošėjams, ir savo užduotį gerai 
atlikti. Kaina I0C- 

L T E 'r U Y A 
3253 So. Morgan Street. CHTCAGO, TLL. 

jc savaitėje, utarninke. 
I'risirašė naujas narys, Jonas 

Kazakauskas. 
Kilo sumanymas, nors kiek, 

prisidėti prie atmokėjimo "San- 

daros" skoln. r.ct lu'sant pinigu 
ižde, nelmvo i.škur skirti \. L. 
T. Sandaros organo skolų almo- 

kėjimui. Todėl, tam tikslui nariai 
auika vo sekančiai: 

!'<» $5.00: 
I >r. A. Zimontas, Justinas Ku- 

li-. \. Jakučionis. 1 (lerdzija- 
uska. \. L. Lukas, S. \*. Valan- 
čius. \'ilkevičius. St Rimku- 
mis. I. !•'. (iirkontas, S. Kvietka 
ir M. K. >iiis. 

\ iso S55 'oo. 

įSuaaukauti pinigai prie pirmos 
p r opis luis pasiusti A. L. T. S. 
Centram 

\'alio sandariečiai! 
Pseudo. 

PRIDAVF AUKAS LIETUVOS 
ŠAULIAMS. 

Juozas Palėkas (Chicago, 111.) 
$5-00; 

Apolonija Kavaliūnaitė (Chi- 
cago) — $i.oo. » 

Aukas pasiuntėme Lietuvos 
šauliu Sąjungos atstovui Ameri- 

koje. 
"Liet". Red. 

LIETUVIAMS SVARBU. 
Vienintelė suaugusiems vieša 

dieninė mokykla, kuri nerei- 

kalauja mokesčio. 
Yi>i ateiviai ir miaukusieji; ku 

ric* nori lankyti mokyklą dienos 
valandomis, kviečiami i llaven 
School, 1472 S. \Yabash A ve., 

priešais Coliseum. 
Mokinimo valandos yra sekan- 

čios: nuo o iki u ir nu. 1:15 iki 
3:15. Naktimis dirbantieji gali 
pasiskirti sau parankiausias va- 

landas. 
Ateiviai mokinami angliškai 

kalbėti, skaityti ir rašyti. Visas 
mokslas prirengiamas j vidurinę 
mokyklą, arba j *uldiškus tarnys- 
tes. 

Kgzaminai yra laikomi du sy- 
kiu Į metus ir paliudijimai, su 

kuriais galima stoti Į bile vieną 
valdišką vidurine mokyklą yra 
išduodami. Norintieji pagerinti 

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

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

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

kius mukius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap* 
ginti mušu broliu turtą, gy- 

vybę nuo lenkų plėšiku piktų- 
jų, nuo vokiečiu ir rusu gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės mei 
lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtų sugrįž- 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi 
po pasauli išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautųjų (užmuštų- 
jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiųjų ar be žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižymė- 
jusiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietums, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, k'aip Lietuvos 
kariuomene savo krauju mušu žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

"Kariškių Žodis" 
* 

• 

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

Adresas: 
"KARIŠKIŲ ŽODŽIO"'REDAKCIJA 

, KAUNAS 
LITHUANIA 

[savo ateiti, tepradeda lankyti tą 
mokyklą, derinusia proga įmok- 
ti anglu kalbus, ik. "•okina pa- 
tvrusios mokytojos. 

Šapalėlis. 

TOWN OF LAKE KOLONI- 
JOS ATYDAI! 

L. L. Paskolos vietinio Komi- 
teto ir užrašinėtoju susirinkimas 
įvyks utarninke, kovo d., <S 

valandą vakari-, p. J. J. Klias 
svetainėj^, 4*>00 S. \Yood gatvė. 
\ i si užrašinėtojai L., I.. Pasko- 
los l'.onu ir draugijų atstovai bei 
visuomenės veikėjai, dalyvavu- 
sieji priėmimo Misijos vasario 
io d., privalote būtinai atsilanky- 
ti. nes bus svarstoma svarbus rei 

< 

kalai kas link L. L. Paskolos. 
Kvieėia visus. L. L. P. Kom. 

NORH SIDE. 
L. (i. 1). 47 skyrius laikė mė- 

nesinj susirinkimą kovo 14 d., 
| Liuosybės svetainėje. Tarp kitu 
[reikalu tapo nutarta: 1 ). kreip- 
tis j Apskričio raštininką, kad 
greičiau sutvarkytu reikalą nuo 

atsibuvusio vakaro ir laimėjimo 
paveikslo, vasario 15 d., š. m. 

2). Buvo skaitytas laiškas nuo 

L. (1. I). Centro raštininko l)r. 
A. L. (iraičunas, kad surengus 
prakalbas; laiškas priimtas ir pra 
kalbos nutarta surengti ant kovo 
28 d., Liuosybės svetainėje, 1822 
\Yabansia ave., 7:30 valandą va- 

kare. Kalbėtojais bus kviesti iš 
1 )aktarų 1 Draugijos. 

3). l'.uvo (kiotas sumanymas 
surengti pikniką. Sumanymas li- 
kosi pavestas Apskričiui. 

4). W. Dovidaitis atsisakė 
nuo raštininko: jo vietoti išrink- 

tas K. Navickas. 
Per praeitus clu mėnesiu šie 

nariai prisirašė i L. (i. I). ir už- 

simokėjo: (larsus Vardas Lietu- 
vaičiu Draugijos auka $10:00. 
J. f.očiunas S5.00. I'o $2:00: K. 

(iudaitis, iŠ. Slasaitis. M. a. Mai- 
kclis. K. šliauteris. M. Antana- 

vičienė, J. Martinaitis, A. Cer- 
nauskicnė. J. Doyidaitis, V. Nou- 
sėdas. Po $1 XX). S. Noliais, Nor- 
kus ir Meyer (įžydelis). 

Kaz. Navickas. 

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIE 
TUVIŲ AMERIKOJE, kovo 13 
d., atsibuvo extra mėnesiniu su- 

sirinkimas, kuriame Inivo duotas 

Įnešimas kaslink pirkimo L. L. 
P. Bonu. Taigi nutarta ]>irkti už 

šimtą dolariu amerikoniškais 
honais. 

Vardan Draugystės Meilės Lie- 
tuviu Amerikoje, 

Antanas Morgeviče, pirm., 
Izidorius Vedeckis. fin. rast. 

Town of Lake. 
Susirinkimas Susiv. A. L. K. 

pirmos kuopos jvyks panedėlyj, 
kovo 22 dieną 7:30 vai. vak. p. 
J. Ivierskio svetainėje, 4600 So 

Paulina St. Malonėkit visi na- 

riai atsilankyti, nes turėsime 

daug: svarbių reikalų aptarti. Tai 

gi norintieji prisirašyti prie šios 

organizacijos malonėkite atsi-i 

lankyti. Valdyba. Į 
ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Chicagos Centraliame pašte 
(įėjimui durįs nuo Adams gat- 
vės) yra šiems akmenims laiškai: 
504 Balčiūnaitė Morta 
508 Rartušis Mikola? 

517 Rilkslis Marcijonas 
525 Bositei Petronėlei 

5.13 Cipa Matilda 
547 Deveikis Povilas 

554 Dumbliauskas Vincentas 

572 Gęstant Joana 
585 Gudavieia Mateušas 
588 Gužaitis Ona 
611 Jadryšis Mateušas » 

Gir Jagminas Juozas 
624 Jonušis Petras 
63^ Kavaliauskas Kazimieras 
640 K i sėlius Juozas 
662 Levickas Antanas 
677 Mačiulskis Juozapas 
684 Malalcauskis S. 
700 Mičii\nas Jonas 
701 Mikolauskis Tctras 
706 Malaskevičius Jokūbas 

,713 Navakauskis Antanas 
714 Nomeika Valerijonas 

I720 Opulskaitė Kost'ancija 
1720 terminas Juozas 
I 742 "Repšis Kasparas 

iATSTTMK TE LAIŠKUS. 1 

"Lietuvos" ofise randasi laiš- 
kai iš Lietuvos šioms ypatoms: 
Karuliui Uaninniui, Albinui J. 
C limieliauhkui, Jokūbui (iindvi- 
liui, Juliui, Antanui arba Kazi- 
mierui Jonaitcms, J. Jankauskui, 
Vin. Jankauskui Jonui Kelp 
šai. Pranciškui Mikšiui, Joe Mo- 
zeriui. I.^nflc Pacevicz, Jonui 
Stiklini ir Pranciškui Tolišiui. 
"Lietuva", 3253 S. Morgan Str.. 
Chicago, 111. 

616 W. 11st St., Chlcago. III. 
ASHLAND JEVVELRY 

AND 
MUSIC STORE 
Deimontai laik 
rotlėliai ir jubi- 
lieriški daigtai. 

^ Oolumbia gramą 
fom.i ir naujų lie 
tuvišku rekordu. 

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

REIKALINGA DVIEJŲ VY- 
RŲ ANT ŪKĖS, PRIE FRUK- 
TŲ IR JAVŲ. GERAS MOKĖS 
TIS. CERA VIETA DEL GE- 

RŲ VYRŲ, LIETUVIŠKAS 
VALGIS. 

J. J. BACHUNAS, 
SODUS, MĮCH. 

Pajieškau švogerio AugustS J'ur 
gilo, Tauragės apskr., Tar*alių so- 

dos. Turiu svarbų reikalą. Prašau 
atsišaukti arba kris jį žinote, m'a- 

lonėkitc pranešti. Mikolas Stulgin- 
skis. 401 \\. 3 St.. Taylorville, 111 

REIKIA LEBERIU 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

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

MASTYK 20% ANT IDETU PINIGU 
Puikus namas 4 flatu. 6 ir 7 kambar. 
frontas akmens, šviesus iš visu pusiu; 
vidus ištaisytas kieimedžiu. kuriuo vi- 
si gėrisi: karštas vanduo skyrium kož- 
nam fiatui, janitoriaus nereik; raudos 
neša $2»040.00; garage taipgi, gali buti 
randuojama už $10. j menes}; savinin- 
kas apleidžia šią šalj; jeigu kas norit 
pirkt puikius rakandus 7 kambariam, 
už pigiau, negu flato randa. Parsiduo- 
da žu $14.500, nemainotn. Jeigu tiri 
$7.500 ir nori pirkt, atsišauk 5 \\'. Vau 
Buren St. S. W. kampo State, koom 
6; klausk pono L. J. Seidcheck. 

Parsiduoda dvjeji: flatu namas, 
prie labai puikios gatvės, su gcsu. 
elektra, visi kambariai'svicsųs, rau- 

dos j mėnesi $56. Kaina $4.500. 
Taipgi parsiduoda 6 kambariu na- 

mas. kaina $3.500. Teletonuokite 

angliškai \ incennes ."253. 

GARAGE ANT PARDAVIMO: 
Parsidttoda garage ir repair sbop. 
geroje vietoje. Gera proga tam, ku- 
ris nori eiti j garage biznį- Pigi 
randa. Daug,vietos del laikvmi air 

tomobilių, daug darbo taisyme au- 

toi lohiliu ir gera vieta dcl užlai- 

kymo. Atsišauk, 151.3 \Y. 46-tb 
St. Chicago>, 111. Tel. Yants 7125. 

Pajieškau pusbrolio Viktoro Po 
ciaus. Paeina iš Kauno redvbos, 
Raseinių apskr., (Skirsnemunės 

•parap., \*insloviškių kaimo. Tu- 
riu svarbu reikalą. Jis pats. al- 

kas ji 7.1 nmalonėkite pranešti 
s.ekančiai' adresu: FRAXK PET- 
RAITIS, 1428 So. 49-th Ct.. Ci- 
cero, 111. 

Mainau lotą ant automobili aus. 

Lotas yra labai geroje vietoje, 
ant 53 rd ir Iloman A ve., karnpi- 
is lotas 33 pločio. Kas norite 

mainyti, kreipkitės prie savinin- 
ko. P. Petrulis. 
534 \Y. 33rd St.. Chicago, 111. 

\XT PARDAVIMO — PAR- 
GENA S. 

ugščio medins namas, 5 1^ 
kambariai, parsiduoda tiktai už 

$3200.00. Tik pusė bloko nuo 

Halsted ir 55-to Bulvaro. Pasi- 
klausk: R55 \Y. 54th St.. Cbica- 

go, 111. 

PIRKITE 
LIETUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
BONUS. 

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

muose. 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 
vai. vakaro, aš bunu ofi- 
se po No. 1P20 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 

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

lohR Kuchinękas 
LAWYER 

L.IETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central o6S4 

Valandos: ryto Iki 5 vakaro, 
Subatorals: S iki 1 po piet:i 

V EDU VISOKIAS BYLAS 
vrsrosE teismuose. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farraą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 

u patarimtir ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečiu. ant 
lengvi} sąlygų. $ 
Weat Side Ofi?as atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavltt. *> Tel. Canal 2502 

Phone Ca ral 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO, ILL. 

DR. M. T. STR1K0L1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Bouievard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 n. p. ir G:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieng 
Namai: 2<U4 W. 43 St. McKisley 263 

DR. JOHN N. THORPEj 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshtteldi 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 j Telefbnas Prospect 1157 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 

smų j kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvarginus akių pa 
darbui, yra nekurie ženklai, ktirie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGf 

Kampas 18-los gatvSs. % 

3-čios lubos, virš Platt'o a|tiekos. TSmy 
kite i mano paraki 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v .k 
Nedžlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dier * 

Pranešu Visiem 
Kad Šilute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tlkrj 
lr geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nadirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų lr Inkstų lr tai? ioliaus. Salutes 
Stomach Bitters viski prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 j 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon-j 
kos $7.50 lr 12 bonkų $14.00. 

Salute BItieris is šaknų žievių žo- 
lių sėklų lr žiedų, lr nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiokoj, o 

jeigu negali gauti, ta prlslųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime. dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami pylsiųsklt 
tikrą ir aiškų savo antrašą lr rašykit į 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., 

Lithuanian—American Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legali;ki Dokumentai, Poreign 

Excliange, Real Eastate. Parduodam ; 

laivokartes. 
3114 So. Halatsfl St., Chioago, 111. 

Tel. Boulevard 4809. 

A. PETRATIS '*•' S FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0.1 
Mortgage Bank 

Ą.REAL ESTATE- INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortam 

v NOTarijušas 
3249 So. Hahtec. Street. Chicigo, IHinois 

fįįjj Telephone Boulevard 611 

f» -t Y ^ ** **M 

Tel. Yards 3654. AKUŠERKAj 
Mrs. A. 

Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko 
legijt; ilgai praktika- 
vusi Pennsilvanijov 
hospitalėsa, Pasektnin 

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

(ant antrų lubų) 
CHICA""0, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak.? 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto ild 9 vakare 
Ntdildieniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvėi 

j Dr. N. flerzman 
IŠ RUSIJOS 

► 
I Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
Į patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 

Gydo aitrias ir chroniškas ligas vyri}, mo- 
terų ir vaiky, pagal nai''iusias metodai 

Į X-Ray ir kitokius elektrc jTietaisus. 
I Ofisas ir laboratonj. 

1025 W. 18-TH STREE" 
netoli Fisk Street 

I Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakare 
T*':f'ias Canal 3110 

[Gyv.: Zil2 SO. H.'LSTED REET 
Valandos: 8—9 nrto 'jrtai 

Telepkone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

S269 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

Phone Yards 2514 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

Vakarais. 812 W. 33-HD STREET, 
Tolephouo Yarils 4681 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 iiū 5 lr 7 iki 9 va!, vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42ml St. 

Telefonas McKinley 4SS8 
Valandos iki 10 ryto. 
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