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Kappo sukilimas ligšiol paėmė 
8,000 gyvasčių. 

Talkininkų misija laukia 
rusų patvirtinimo. 

KAPPO SUKILIMAS LIG-. 
ŠIOL PAĖMĖ 8.000 J 

GYVASČIŲ. 

Londonas, kovo 22 d, — 

Smarkus mušis Įvyko Berline 
Moafhito kvartale nedėlios vaka- 
re. bot kitur mieste ramu. Kre-| 

) 
felde, iv/. 12 mvlių nuo Dusael- 

s<Jorfo i šiaurvakarus apsiųink'a- 
W paėmė vis,n pramoninę orga- 

nizacija ir milicija neįstengia ap- 
eiti pvlėties, — sako Central 
Xe\vs telegrama iš l»erlino. ^ 

Paryžius, kovo 22 d. — Pagal 
čia apturėtus pranešimus nuo su-j 
kilimo pradžios kovo 13 d. iki 
dabar užmuštų yra aštuoni tūks- 
tančiai. IŠ šito skaitliais viena- 
me l'.crline užmuštų buvo 850. 

Ebertinės valdžios narių, vo- 

kiečių šalies susirinkimo partijų 
vadovų tarybos sti darbininkų 
delegatais, kurios buvo vedamos 

Bėrime, kaip oficialia Anglijos 
pranešimas skelbia, tapo per- 
trauktos dėlto, kad darbininkai 
padidinę savo reikalavimus. 

Spartakų pajiegos vis dar kon- 

troliuoja Stettiną, Dusseldorfą, 
Klberteldą ir Esseną; Kielyj ir 

pietvakarinėj Vokietijoj ramu, bet 

agitacija esanti vedama l'omcra- 

riijos ir Mecklenbergo žemdirbis- 
ciniuose kraštuose. 

Kareiviai Laužo Sutarti. 

Vokiečių kareiviu Kuhro' ap- 
skričio okupavimas, kaip Užsie- 

nio rastinė sako, yra tiesiu per- 
žengimu versailines sutarties 42 
ir 43 straipsnių. Francijos val- 
džia žada nesikišti pati viena 

nepasitarus su talkininkais. 
Eberto valdžia pasiuntė du 

viršininkus supažindinti trancuzų 

fellfiaiisybę su padėtimi Kuhro 
pskrityj. Tie viršininkai nuvyks 

I'arv/iun šį vakara. 
l'žsienio raštinė pati yra su- 

žinojusi, kad raudonoji armija 
Ruhro apskrity j surinkta dau- 
giausiai iš tarpo geležies dirbėjų 
ir kalnakasių. Karinė organiza- 
cija taipgi pildo civiles tarnybas 
ir paeta bei telegrafo linijos yra 
kontroliuojamos komunistų. 

Spartakai Gerai Aprūpinti. 

Spartaku pajiegos Vokietijos 
Ruhro klonyj, kaip vėliausi už- 

sienio raštinės apturėti praneši- 
mai skelbia, siekia mažiausiai 

20,000 kareivuj, kiti gi priskaito 
jų iki 40,000. Jie yra gprai suor- 

ganizuoti, susideda iš senų karei- 

vių. aprūpinti artilerija, kulka- 
svaidžiais, minų mėtytuvais, 77 

centimetrų kanuolėmis ir gera 

apštimi amunicijos. 
F.herto valdžios viršininkai >u- 

traukia savo kareivijas ttuojutiks- 
lu, kad apsupus Ruhro klonj ir 

privertus spartakus pasiduoti. 
Bet valdžios kareiviai yra jaune- 
sni ir mažiaus išlavinti negu 

darbininkų kareiviai. 

3,000 Užmušta Leipzige. 

«l^Cot>)enz, kovo 2 r d. — (?avė- 
Į^rlofcO. — Šiandien atvykusieji 

čia iš Leip:ingo amerikiečiai biz- 
nieriai, kurie apleido Leipzigą su- 

batos vakare, sako, kad Leipzigo 
mūšiuose iki valdžios karei vijos 
paėmė miestą pėtnvčioje, mušiuo 

i.se krito trys tūkstančiai žmonių, 
j Iki <eredos Leipzige ėjo strei- 
kiire agitacija prieš Isappo val- 

džią, paskui įvyko suirutė ir so- 

vietinė kontrolė, antgalo pėtnv- 
čioje po pietų valdžios kareiviai 

[pradėjo bombarduoti Yolkhausą 
! i r darbininkų sėdybą. 

Tuoju laiku troboje buvo 2000 

'ižmonių. kuriems išeinant laukan, 
kareiviai f juos šaudė. Antgalo 
bombos uždegė trobą, užmušda- 
mos šimtus kitų žmonių. 

( v.!. 
Nušovė Lakūną. 

j Kovo 14 d. buvo demonstraci- 

ja, kur buvo užmušta 36 žmonės. 
Po to darbininkai gavo ginklų ir 

smarki kova ėjo gatvėse iki se- 

redoj, kovo 17 d. per pietus tapo 
apskelbta musių pertrauka. Mu- 

sių pertrauka tęsėsi, iki pietų ke- 

tverge. Ketverge buvo šuviu nu- 

šautas saksonas orevis skraidąs 
viršum miesto. 

Po šitos prasidėjo kova tarp*1 
darbininkų, vartojančių šaudyk- 
les su granatomis, su milicistais 
ir ištikimaisiais liuosnoriais ir 
traukėsi iki bombardavimui 
Volkshau'so pėtnyeioje po pietų. 

TALKININKU MISIJA 
LAUKIA RUSU PA- 

TVIRTINIMO. 

Londonas, kovo 22 d. — Aukš- 
čiausia tautų lygos taryba kas 
valanda laukia atsako nuo rusų 
sovietinės valdžios, paduodan- 
čio išlygas, sulig kuriomis ji leis 

tyrinėti \ idujines sovietinės Ru- 

sijos sąlygas. 
N'ėra manoma, kad rusai atsi- 

sakys priimti komisiją, bet tiki- 
masi, kad jie reikalaus leidimo 
tokiai pat sovietinei komisijai 
aplankyti talkininkų šalis tokiais 

jau tikslais. 

Nansen Misijos Galva. 

Lygos misija, susidedanti iš 

dešimties/komisininkų, penkių at- 

stovaujančių didžiąsias talki- 
ninkų galybes ir penkių nuo neu- 

tralių šalių, kuriems gal vado- 
vaus kaipo pirmininkas šiaurės 
tyrinėtojas Fridtjot Nansen. Jos 
personalas susidės apie iš penkių 
dešimtų viršininkų, kurie gyvens 
specialiame traukinyj sudaryta- 
me Varšavoj. Traukinys susidės 
iš miegamų valgomų, pasilinksmi 
nimo, raštinių, ''legamininės' ir 

ligoninės vagonų. 

Traukinyje bus vežami ameri- 
kiniai automobiliai nuvažiuoti j 
tyrinėjamas vietas esančias to- 

lians nuo traukinio. Komisija tu- 
rės savo maistus ir gėrimus, kad 
nemažinus rusų daiktų atsargos. 

Traukulyje lvus intaisyta bevie- 
linio telegrafo intaisas, kuris pa- 
iiegos susisiekti su Eifelio bokštu 

Paryžiuje. 

Misijos tyrinėjimo pasekme 
bu* lygos nusprendimas, ar gali-į 
Ima didėsėms galybėms pripažin- 
ti setvietų valdžią ir pakviesti ją, 
prisidėti prie tautų lygos, ar ne. 

Suv. Valstijos, žinoma, buvo pa- 
kviestos prisidėti su savo atsto- 

vyste misijoje. Bei ligšioL kiek 
yra žinoma, pakvietimas oficia- 
liai nebuvo primtas. 

LIETUVOS ŽIEDAI. 

Lietuvių Moterų (ilobos !*<► miteto Prie&'lau.los vaikučiai ir 
Vjį'ltja — Kaune. 

(Ziur. atsišaukimą j Amerikos visuo.neny ant pusi. 2-ro"). 

VOKIETIJOS GYNIMO | ŠIANDIEN PASKUTINĖ | MINISTERIS NOSKE j REGISTRAVIMOSI 
REZIGNAVO I DIENA. i 

Berlinas. ko\o jj d. — Ciyni-. 
mo mini-steris (iustav N'oske šian į 
dien ])0 pietų inteike savo rezig- 
naciją prezidentini Ebertui ir pre- 
zidentas priėmė ją. Kitos permai- 
nos ^kabinete tai-p^i žada Įvykti. 

FRANCIJA NORI NUGIN- 
KLUOTI VOKIETIJA SU 

S, V. PABELBA. 

Paryžius, kovo 22 d. — Temps 
sako, ka;l įvairios partijos Vo- 

kietijoje siundo viena kitą išeiti 

[prieš taikos sutarties išlygas ir 
išreiškia baimę, kad jei talkinin- 
kai nesisaugo*, tai vokiečių 
anarchija galų gale pagimdys 
naują vokiečių puolimą. 

Talkininkai Temps'o nuomone 

turėtų tuojaus apsvarstyti kaip 
geriausia 'butų nuginkluoti Vo- 
kietiją. 
Tasai laikraštis tvirtina, kad Suv. 
V alstijos turėtų dalyvauti, nes 

Suv. Valstijos vis viena, ar jos 
patvirtins sutartį, ar ne. yra tie- 
siai užinteresuotos palaikymu tai 
kos Europoje, o tas galima at- 

siekti tik nuginklavus V okietiją. 
Telegrama iš (lenevos sako, 

kad vokiečiais rengia didele pro- 
pagandą už pertaisymą versaili- 
nės sutarties ir už laikymą nau- 

jos tarptautinės konferencijos, 
kur pergalėtosios šalys galėtų lauk- 

ti atstovaujamos; konferencija 
esanti reikalinga permainymui 
ar išbraukimui daugelio išlygų. 

l'rošiura užvardinta ''Didžiau- 
sia žmonijos nedorybė," atspaus- 
ta 10.000,000 egzempliorių, žada- 
ma platinti ypatingai Ameriko- 

je. Anglijoje ir Francijoje. 

S. y. PADUODA PLENĄ 
STREIKU IR LOKAUTU 

IŠVENGIMUI. 

Washingtcm, kovo 20 d. — 

Paskutiniame antrosios pramoni- 
nės komisijos pranešime šian- 
dien paduotame prezidentui Wil- 
sonui yra smulkmeninis pienas 
teikiamas sumažinimui pavojaus 
streikų ir lokautų visose pramo- 
nėse, plėtojimui bendro darbda- 

vių ir darbininkų vedimo pramo- 
nėsVir apskritam pagerinimui san 

tikiu tarp kapitalo ir darbo. 

Komisija visą savo taikomąjį 
pieną remia išplėtimu principo 
dirbtuvių komitetų, susidedančių 
iš darbadavių ir darbininkų; ši- 
tas pienas jau dabar esąs pasek- 
mingai praktikuojamas apie 300 ( 

dirbtuvių. I 

į ChicagO'?, UI., kovo 2^ d. — 

Oiicagos balsuotojai, vyrai ir mo- 

tery.: šiandien turi paskutinę pr«- 
gąi užsiregistruoti prezidenti- 
niams kandidatu rinkim, s hal. 
13 d. Jei kas nėra užsiregistra- 
vęs, ar yra persikėlęs, turi nueiti 
Į balsuojamą vietą savo precink- 
te ir ^užsiregistruoti, nes kitaip 
negalės balsuoti \v> aldermouą 
bal. 6 d. ir šalies delegatus bei 
vardos komitetininkus bal. r 3 d. 

Išalsuojamosios vietos atdaros 
nuo 8 vai. ryto iki 9 vai, vuk. 

400 RADIKALU DEPOR- 
TUOS LAIVAIS, KURIE 

GABENS MILTUS 
EUROPON. 

New Yorfk, kovo 22 d. — At- 
einančiame mėnesyje Suv. Val- 
stijos sius miltus Europos šalims 

reikalaujančioms maistu ir drau- 
go su miltais 'bus siuničiama 400 

rusų, suomių ir lenkų, daugiau- 
siai tie, kurie tapo suareštuoti 

[sausio mėnesio pradžioje už pr. 

klausymą prie komunistų parti- 
jos* ir j kitas jai panašias organi- 
zacijas. 

Su t r a uk i m a s depor t uo j a m ij j ų 
ant Kilis salos jau prasidėjo. 

Tūlą laiką ateivystės valdžios 
nežinojo ką daryti su lenkais 
anarchistiniais palinkimais. Kai- 
:kurie oficialų sakė, kad jie gali 
sukelti abal^os daugiau Lenkijo- 
je, kai]) Suv. Valstijose; galiaus 
[vienok nutarta jie deportuoti. 
Kaikurie l'ufordo pasažieriu bu- 
vo lenkai, bet juos pasiuntė Ru- 
sijon, o ne Lenkijon. 

CHIbAGOS MIESTO DAR- 
BININKAI RENGIASI 

STREIKUOTI. 

Chicago, UI., kovo 22 d. — 

Daugiau kaip 100 miesto Huto 
stenografių. knygvedžių ir skait- j 
vedžių šiandien rengiasi paduoti! 
miesto tarybai savo reika'avimus. 

Raštininku draugijos prezi- 
dentas James Flynn pranešė ma- 

jorui ir tarybai, kad jei reikalavi- 
mai nebus pripažinti, ar nebus 
norėta taikytis, tai streikas Įvyks 
bėgiu trijų rieniu—. 

Miesto padėtis yra ypatingai 
kebli, kadangi miestas, kaip fi- 
nasti komiteto pirmininkas John 
A. Richert sako. ir taip paskyrė 
$2,000.000 daugiau, negu yra jo 
biužėtas, o pinigų nesiranda. 

,kad galima but.: nauji reikalavi- 
'mai išpildyti. 

senatas patvirtino 
COLBY VALSTIJOS 

SEKRETORIUMI. 

Washington, kovo jj d. — 

šiandien po pietų senatas patvir- 
tino T'.ainbrid^c l'olliy nominavi- 

nią V alstijos serctoriumi. 
Scnata> taipgi patvirtino no- 

minavinu Charles K. Crane'o i> 

Clncaįfos ininisterin Chinuose. 

EBERTO KARIUOMENĖ 
IR DARBININKU PAJIE- 
GOS SUSIDURIĄ RUH- 

RO APSKRITVJ. 

Berlinas kaip Apginkluota 
Stovykla. 

Nežiūrim to. kad Kberto val- 

džia paėmė kontrole;. l>erliuas vis 
dar labai atrodo panašum Į ijin- 
kkiotą stovyklą; maisto trūksta, 
o priemiesčiuose atsikartoja karš 
ti susirėmimai. 

Vakar vakare iškilo didelė sui- 
rutė Moabito pramoniniame kvar 
tale. kur viename usirėmime kri- 
to dvidešimts spartaku, o kiti 
dvidešimts keturi, kurie buvo 
Miimti, tapo sušaudyti. 

Pramoniniame Kuhro apskri- 
tyj. kuris yra šale talkininku oku- 
puojamosios juostos Pareinyj, ei-1 
na tikra naminė karė. kur prie- 
šingos '*oiravnistų ir valdžios ka- 
reivijos sustato .savo pajie^as j 
mušiu linijas. Kaikuriuose pra- 
diniuose susirėmimuose valdžios 
būriai tapo sumušti. 

Leipzi^as nurimo valdžia? £a- 
vus viršų. Tarpe žemdirbių kai- 
kuriose šiaurinėse Vokietijf ; da- 
lyse didėja neramumas. 

Pietinė ir* rytinė Vokietija 
esančios arana ramios. Vienok Ba-! 
.... : 

varijoje delei nesutaikymu tam j 
tikrų dalykų žada vėl kilti vistio- į 
tinas streikas. 

GELŽKEL1U STREIKAS 
ĖRAZILIJOJ 

Rio Janeiro, kovo 22 d. — Di- 
džiojo v.akr u gelžkelio darbinin- 
kai šiandie*! sustreikavo reika- 
laudami augštesniu algų. sustab- 
dydami visą gelžkelio si>temą. 
Kompanija yra anglu korporaci- 
ja; ji operuoja apie 1000 myliu 
gelžkelį keturiose valstijose šiaur 
rytinėj I'razilijoj. 

SUV. VALSTIJŲ LAIVY- 
NAS BUS LYGUS AN- 

GLIJOS LAIVYNUI 
1924 M. 

Washiagton, kovo 22 t d. — 

Laivyno komiteto pirmininkas 
I'.utk- šiandien atstovu bitte pa- 
sakė, kad Amerikos laivynas 
1924 m. bus beveik lygus Angli- 
jos laivynui. i<)24 m. Anglija tu- 
rės šešiasdešimts kariamu, Suv. 
Valstijos 47. Franeija 2(\ Japo- 
nija 15 ir Italija 13. Nors Angli- 
ja turės daugiau^ laivu, jis sakė, 
bet Suv. \*als. ijų laivai bus be- 
"eik tokios pajiegos. 

f 

KALĖJIMO PRAMONĖS 
DAVĖ PELNO $60.000 

PER 6 MĖNESIUS. 

Ossining, — Sin<;' Sing kalėji- 
mo perdetinis nesenai išdavė pra 
iipšini;; kuris parodo, kad kalė- 
mo pramonės, kuriose dirba kali- 
niai per paskutinius šešis mėne- 
sius davė gryno pelno $6o,ooo. 
Metais pirm to pelno buvo pu 
po $8,ooo Į mėnesi. Paskutiniu 
laiku padidėjo pelnas apie 25 
nuoš. Dalykai atrodo, kad per 
ateinančius šešis mėnesius pelnas 
bus dar didesnis. 

iSyrai paskelbe boikotą Fran- 
cijai ir Anglijai. 

Didelis mušis ties Reinu. 
SYRAI PASKELBĖ BOI- 

KOTĄ FRANCU AI IR 
ANGLIJAI. 

Be'rut, kovo 22 i!. --- Naujai 
išrinktasis Syrijo; karalius Km i r 
Fcisal paskelbė boikotą šalims 
okupuojančioms arabų kraštą — 

Francijai ir Anglijai — ir suor- 

ganizavo komisiją suvedimui 
krikščioniu'ir ma'.iometonu i ue- ■ 

! resni susioratnną. 
I.'esteriai išlipdyti Damaske, 

kur syrų kongresas paskelbė t >s 

palies nepriklausomybę, sako: 
''Mahometonas priešingai pats 

sau yra broli i krikščioniui ir /.y-j 
dui. Arabai gyveno pirm Kris-Į 
taus, tMo/čs, ar .Mahometo, lais- 
vė .ųi ir nepriklausomybė yra Sy- 
rijos teisėmis. Tikyba paeina nuo 

Pievo, o tėvynė priklauso jo vai- 
kams." 

Syrų kongresas išleido prisaką, 
reikalaujanti, kad svetimšaliai 
evakuotų šali; prie šitos šalies 
priskaitoma Palestina ir Mesopo- 
tamija. 

1 

DIDELIS MUŠIS TIES 

REINU. 

Eberto Kareivija Puolė ant Ko- 
munistu Pajiegų Ruhro 

Apskritvj. 

Londonas, kovo 22 d. — Lauk- 
toji didelė kova prasidėjo Ruhro 
apskritvj ties Reino upe. 
*?Įv>erto kareiviai ėmė šaudyti j iš sunkiųjų kanuolių šiandien po, 

pietų. 
Susirėmimas Įvyko tarpe pt^ti-! 

ninku valdžios atsiųstų iš Sile/.i-i 
jos ir 40.000 komunistų kareivių i 
laikraščių apskriti savu kontrolėje! 

Nors vokiečių kariuomenės už- 
ėmimas Ruhro apskričio yra lau- 
žymu taikos sutarties, bet yra 
manoma, kad šitose apystovose 
talkininkai neprotestuos. 

Vokie'cių gynimo ministerija 
užreiškt\ kad Ruhro apskritvj 
susirėmimas jau Įvyko ir du val- 
džiom kariuomenės šalių pulkai 
buvo priversti trauktis atgal nuo 

\\ Vstdio tvirtovės a/it dešiniojoj 
Reino upės kranto, už _•_> mylių 
nuo Ksseno i šiaurvakarius abiem 
pusėm panešus didelius nuosto- 

lius. Vieno pulko tapo užmušta 
dešimts oficierių. Komunistai pa- 
ėmė Geide, Ahlen ir Drenssein- 
f'ivrt. 

Raudonoji kareivija esanti sfe- 
rai aprūpinta artilerija. 

Pačtos ir telegrafu ministeris 
nuvyko Ruhro apskritin tarti< su 

komunistu vadais. 

Amerikiečių Traukinį Sutrukdė. 

SpccialU traukinys parūpintas 
paėmimui amerikiečiu iš Berlino 

turėjo eiti per Kolntf, kadangi 
Ruhro apskrityj pagal ^el/.kclj 
ėjo nvšiai. 

daliaus tvaukinys pasiųsta 
Magdeburgo-* iliesseno linija. 

Darbininku mnijos nusprendė 
atnaujinti \ išimtiną streiką, kad 
prisivertus vakl'žią i^vidyti jų 
politinius reikalavimus. 

DidžiunueCių ir nepriklauso- 
mųjų socialistų vadai turėjo su- 

sirinkimą kas del streiko padė- 
ties. bet negalėjo, tame susitarti 

Dabar dideliu klausimu yra ką 
unijistai paseks — kra»tutiniu<1- 
sius," ar nuosaikiuosius sočiai i s- 

tus. Nepriklausomieji socialistai 
'ragina streikuoti iki b*1* i-teigta 
Ikomunistu respublika. 

Streikas Muenchene. 

Visuotina? streikas tapo ap- 
skelbtas Muenchcne ir yra lau- 
kiama. kad jis išsiplės po vi«ą 
Bavariją, jei įi> nebus sustabdy- 

»ta>: darbininkai reikalauja už- 
Imokesties už ta laika, kuri jie ^ 

/ streikavo ] rotestan prieš lappo 
valdžią. 

\Yuertenrbergo dirbtuvėse dar- 
bininkų tarybos laiko susirinki- 
mus* svarstydamos. ar jom< taip- 

j^'i nereikia del to -ustreikuoti vi- 
i .-ame \\ uertemberge. 

Ixi;>/.ige eina kova toliau tarp 
darbininkų ir kareivių; mūšiai 
taipgi eina Ilalleje. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 

21,000 BELAISVIŲ. 
Londonas, kovo <1. — Čia 

apturėtas bolševikų pranešima*- 
sako: 

"N*»vorosiskp linkui mes pa; 
siekėme Kubanės upę ir paėmė- 
me f>.ono belaisvių ir 20 kanuo- 
1 i 11. 

"F.katerinodaro apygardoje pa- 
ičmėmė 15.<"30 belaisvių ir didelę 
daugybę knmiolių ir daiktų." 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Mercluints I.oan & 
Tru<t kompanija. 

ko v. 22 kov. 20 

Anglijos svaras $3.77*2 S3.781 _• 

Francijos (už Si) ir. 14.22 13/m) 
T talijos (už Si) lirų 19.50 18.75 
l'.elgijos (už Su fr. 13.43 15.20 
( Mandijos 100 florinu $3<v\x 5<|1- 
Danijo* 100 kronu 17.90 18.10 
Norvegijos 100 kronu 18.40 j£.4o 
Švedijos 100 kronų 20.«>0 21.05 
Vokietijų? 100 markių 1.35 1.35 
Austrijos 100 kronų 0.55 0.55 
Siunuijos 100 markiu 5.'*) 5.02 
i ietuvos 100 auksinų 1.35. 1.35 
Lenkijos 100 markių 0.72 0.72 
Kanados S1000—S. V. S880 8S0. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

22 d.. 1565 m. Lietuviai atome 

iš rusu pili Krasnaja. 
.'7 d.. 1363 m. Did. I let. Kun. 

I\eic»utis pateko kryžiuočių 
nelaisvėn. 

Balau lžio 1 d.. 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokiečių laivus. 

Ral. 2 d.. 1343 m. Tnjjautiiai su- 

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

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

ta pirmutinė mokykla. 
I*.ai. C) d.. 1372 m. lietuviai sude- 

gino i>udu pilį Perejaslavi. 
Ral. 13 d.. 1388 m. kryžiuočiai 

pradėjo karę ^11 Žemaitija. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

šiandien gražu: vakaie ap>i- 
n jaukęs ir šilčiau. 

Saulėtekis. 5:50 vai. ryto; 
Saufėleidis, fi:04 vai. vak. 
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TALKININKŲ POLITIKA. 

Europa, ant galo, nuspręndė pati kiek 
galėdama susiorganizuoti savo ekonominį 
gyvenimą. Kadangi Europos ša Lys negali 
pačios turėti to, kas joms reikia ir prie da- 
bartinių pragaištingų valiutos kainą negali 
nusipirkti sau reikalingų daiktų negavę nau 

jų kreditų, o Suv. Valstijos atsisakė joms 
skolinti daugiau, tai vieninteliu joms išėji- 
mu yra bandyti kiek galint apsieiti be Suv. 
Valstijų. 

Pirmiausiai jos sumažino daiktų pir- 
kimą Amerikoje. Šitaipos, Francija rei- 
kalaudama kviečių nupirko juos Argenti- 
noje ir parsigabeno juos Anglijos laivais-. 
Antru dalyku bus atmokėjimas $500.000,- 

7 000 Anglijos ir Francijos paskolos, kuris 
pripyola spalio mėnesyje. Anglija užreiš- 
kė, kad ji prisius $250,000,000 auksu New 

T Yorkan ir tokiu budu persiskirs su gera da- 
limi savo aukso atsargos. Likusioji atmo- 

" kėjimo dalis gal bufc užpildyta užsienio ap- 
% saugos popieriais. Uma šitų įmonių pa- 
r sekme bus ta, kad tuo tarpu pagerės Anerli- 

jos ir Francijos valiuta ir gal bus atnaujinta 
* kreditai šitoms dviem šalijns iš Amerikos 

finansininkų pusės. Ilgainiui, vienok, vėl 
svaras ir frankas nupuls, kadangi propo- 
nuojamos priemonės gali turėti tik laikiną 
veikmę. 

Trečiąją įmone bus mėginimas peror- 
ganizuoti Europos ekonominį gyvenimą. Po 
anglų vadovyste — ir kiti tūlam laipsniui 
anglų dominavimu kitaip ir negali buti, 
kadangi jie kontroliuoja visus pasigaur.a- 
mus laivus ir apštį Europoj turimos ang- 
lies ir mašinų bus atgaivintos tam tik- 
ros talkininkų organizacijos nedarytos me- 

džiagos kontrolei ir paskaidai. 
Tas taipgi išaiškina staigią permainą 

Anglijos valdžios atsinešimo linkui Rusijos 
•ir Vokietijos. Yra laukiama, kad susitai- 
kius su Rusij-a. Anglija ir taipgi Francija 
su Italija galės gauti kviečių, linų ir vilnų. 
Tas aplinkiniu budu pagelbės Rumunijai ir 
suteiks kreditą Vokietijai. Vokietija ga- 
lės pradėti vėl gamybę. 

Iš tų priemonių Anglija gal pirmutinė 
pasinaudos. Antra pasinaudos Italija. Ita-j lijos pinigai taip žemai nupuolę, kad ji ne-1 
gali prekiauti nei su Suv. Valstijoms, nei j "su Anglija. Vienintelė vieta, kur ji tikisi j gauti sau anglies ir mašinas tni Vokietija, j Juo greičiau Vokietija bus atsteigta, juo. 
genaus bus Italijai. 

Talkininkų šalis, kuri abejoja ture-i 

sianti naudą sau iš siūlomų priemonių kas- 
elei Rusijos ir Vokietijos, tai Francija. | 
Francija bijosi, kad rytine Europa taip be-j 
galo yra pairus, kad ilgą laiką negalimai 
laukti iš jos jokių išvežimų. Kaslink Vo- 
kietijos. tai Francijai butų malonu pirkti 
ten patinkama pinigų kaina, bet jai baisu, 
kad Vokietijai atsistojus ant kojų pirma 
negu bus atsteigta Franci jos išpustytos ša- 
lys ir pramonės, Francija gali pasilikti il- 
gam laikai nespėjančia konkuruoti su pa- 
sauliu. 

Vienok Francijos dabartinis ekonomi- 
nis priklausymas nuo Anglijos yra toks di- 
delis, kad premjeras Millerand galų gale, 
|al, turės pasiduoti Londono ir Rymo pa- 
jžiūroms. Jei butų laukiama, kad jai rei- 
škęs neaprubežiuotas laikas pasilikti po An- 
glijos globa, tai Francija pasiduotų tam su 

dideliu nenoru, bet Francijos ekonominiu-. 
kai turi viltį. Jie ^mano, kad anksčiau ar] 
vėliau tikros lenktynės tarp Suv. Valstijų | 
ir Anglijos išsivystys iki laipsnio, jog ki- ( 
tos šalys galės liuosai lenktyniuoti su vie- 
na kita nepriklausomai nei nuo vienos. 

Iki tas laiką ateis Francija bandys gau 
ti ,anglies Anglijoj ir Vokietijoj, kviečius 
Argentinoj, Rumunijoj ir Rusijoj, cukrų 
Čekoslovakijoj, vilnas Anglijoj ir mašinas 
Anglijoj ir Vokietijoj. 

ou 

BROLIAI IR SESERS AMERIKIEČIAI! 

Kai o audra, sugriovus musų visuome- 
ninį ir šeimyninį gyvenimą, paliko daug 

.našlaičių, reikalaujančių globos. Jau be- 
keik metai, kaip susitvėrė Kaune Lietuvos 
| Moterų Globos Komitetas, kurio svarbiausia 
[užduotimi yra priežiūra už Lietuvos nepr- 
iklausomybę žuvusių tėvų vaikų ir bendrai 
į našlaičių. 

Lietuvos Moterų Globos Komitetas vei 
jkia tik aukomis, kuriomis išlaikoma apie 
! 100 vaikų. Nors musų visuomenė kiek ga- ' lodama aukoja, bet reikalavimai auga ir 
mes patenkinti jų, 'stokos lėšų dėlei, nepa- 
Ijiegiame. Taigi kreipiamės prie Jūsų, Se- 
jsers ir Broliai amerikiečiai, kurie visuomet 
ateidavote mums sunkioje valandoje pa- 
galbon. — neatsisakykite ir ši syk ištiesti 
mums pagalbos ranką tame šventame mu- 

sų tautiniame žygyje. 
Prašoma siųsti aukas ar per Redakci- 

ją "Lietuvos" laikraščio, arba tiesioginiai 
Kaunan, Laisvės Alėja 49— 

Pirmininkei Moterų Globos Komiteto 
l>. Šleževičienei. 

Moterų Globos Komitetad. 
Kaunas 1920 m. sausio mėn. 31 d. 

oc 

Nuo 1912 m. niekas tiek nesukėlė nesu 
sipratimo tarpe milijonų neišlavintų sve- 

timšalių darbininkų ši*oj šalyj, kaip sensa- 

cijingi užpuolimai ant svetimšalių tuoju 
tikslu, kad juos deportavus. Kadangi Atei- 
»/ystės {statymas automatiniai uždaro šitą 
šalį svetimšaliams anarchistams, tai daugu- 
mas s vetimšalių mano. kad Bufordo pasa- 
žieriai patapo anarchistais Amerikoje, ir 
kad europinės šalys — jų tėvynės — galį 
reikalauti, kad jie nebūtų siunčiami ton ir 

j kad jie butų paliekami čia. Daugeliui sve- 

timšalių siundymo rorma, ignorouiančįa fak 
tą., kad didžiumoje atsitikimų svarbiausiais 
agitatoriais ir neramumo smegenimis yra 
čia gimę amerikiečiai, faktą, kuri išdalies 
pripažino nesenai savo pranešime vyriau- 
sias prokuroras, sakydamas, kad "Federa- 
liai įstatymai yra toli gražu neužtenkami 
s'avo veikime kas del žmonių Amerikos pi- 
liečių, užsiimančių radikalizmo platinimu". 

Pastabos- 
Išvados. 

Sumanymas šaukti Tau- 

tiečių-Dernokratų Seimą. 
Amerikos Lietuvių Tauti- 

nės Tarybos, Amerikos Lie-i 
tuvių Tautines Sandaros ir; 
Neprigulmybės Fondo pir- 
mininkai sušaukė veikėjų 
susirinkimą Nevv Yorke, 14 
kovo. apsvarstymui reikalin- 
gumo seimo vidurinės sro- 

vės lietuvių, aniinanties Lie- 
tuvos Steigiamajam Seimui. 

Veikėjų suvažiavo apie 
40, kurie apsvarstę. visapu- 
sišką Lietuvos padėtį ir atei 
ti, atrado būtiną reikalą 
šaukti seimą sudarymui tam 

Ijikrų nutarimų kaslink Lie- 
tuvos respublikos su demo- 
kratiška žmonių valdžia ir 
kad Amerikos lietuvių de- 
mokratų reikalavimai butų 
Lietuvos Steigiamajame Sei 
me atbojami, kadangi Ame- 
rikos lietuvių demokratai 
per ilsus metus delei Lietu- 
vos neprigulmybės ir demo- 
kratiško vaidvmosi yra dir- 
bę ir daugelis ketina Lietu- 
von grįžti. 

čion paduodu vien prane 
išimą. -Komisija paskelbs ią 
j reikalą plačiaus. 
!'* Seimas turėtu atsibūti vi- i * 

■ duryje gegužės mėnesio, 
Ne\v Yorke. 

P. Mikolainis. j 
! Lietuvos-Amerikos Pramo 
! nes B-ve štai ką praneša kas 
į Imk pasiustu Lietuvon ivai- i 
iriu (Įniktų; 

"Gruodyje; 1919 metuose, 
išplaukęs laivas su siunti- 
niais dovanų Ameifkieeių 
giminėms Lietuvoje ir Lie- 
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjų draugijos drabužiais, 
ir maistu, pirmasis pasiekė 
Lietuvą. Kovo 15-tą dieną 
kablegrama nuo p. Kaupo. 
Lietuvos Amerikos Pramo- 

Inės Bendroves atstovo Kau- 
jne, praneša, kad "S'unti- 
i niai kelyje iš Liepojaus j 
į Kaun^; pirmas laivas su pa- 
\ šelpos siuntiniais, kurs pa- 
i siekė Lietuva*. 

Siuntimo aplinkybės yra 
taip komplikuotos, kad sun- 
ku daugiau apsiimti pašal- 
pos siuntimu Lietuvon. L. 
A. Pramonės Bendrovė ma- 
nė pirmąjį laivą nusiuntus 
kitą rengti. Bet kuomet taip 
sunku ir ilgą laiką ima pri- 
siuntimas, *o Amerikoje da- 
lyku kainoms stovint taip 
augštąi, kad Amerikos pini- 
gus iškeitus ten už tai pi- 
giaus pirkti atsieina, pata- 

v 

Žinios 9š Lietuvos 
IŠ VALSTIEČIŲ SĄJUNGOS į 

GYVENIMO. 

Ragožių kaime, Sintautų vals. J 
susikurč Valstiečių Sąjiimgos Į 
kuuna. Į valdyba išrinkti šie žino 
nės: pirmininku Juozas Orintas, 
iždininku Antanas Jurgilas, se- 

kretorium Juozas Rudzevičius. 
Nutarta mokėti įstojant į kuo- 

pą po 50 kapeikų ir mėnesiui po 
25 kapeikas. Narių skaičius kol 
kas nedidelis, bet tikimasi padi- 
dėjimo. 

Kuopos sekretorius, 
Rudzevičius. 

Gaščiunų vai., Šaulių ap. gruo- 
džio 21 d., 1919 ui. 

Gašviuiuj apielinkės valstiečiai 
įsteigė "Lietuvos Valstiečiu Są- 
jungos kuopą u septyniolikos 
žmonių. 
J kuopos Komitetą išrinkti šie 
asnieus: (pirmininku Malinaus- 
kas Motiejus, sekretorium Yai- 
neikus Kazys, iždininku Liečas 
Kazys. 

Mėnesinis-kuopos nario mokės 
nis 5 anks. pradedant nuo sausio 
1 rl. 1920 111. mokėti. 

M. Malinauskas, pirm. 

Šimkaičiai, Raseinių ap. Sau- 
sio 4 d. i<;Jo m. įvyko vietinės 

kumpos susirinkimas. 
liuvo paskaitytas iš "L* l*-.' 

\r. 43 paaiškinimas del žemės 
klausimo. Susirinkusieji sutiko 
su išdėstytais laikraštyje dės- 
niais. Toliau ėjo: valdybos per- 
renkimas, atstovo rinkimas į 
centro komitetą, laikraščių išsi- 
rašymas. nariu mokesnių reika- 
lai kooperatyvų steigimas, pra- 
nešimai iš vietų, klausimas nesi- 
lankančių narių Į susirinkimus, 
j valdybos pirmininkus išrinktas 
tas pats pirmininkas Mykolas 
Sleževičius, sekretorium buvo 
išrinktas kitas, nes buvusis sek- 
retorius Kazys Norkus yra iš- 
rinktas j srities komitetu, bū- 
tent Simanas kalnavitis. kuris 

taip-ipat yra išrinktas j Valsčių 
Savivaldybės Tarybą. Iv.dinitiku 
Antanas Sleževičius. Atstovas 
nutarta išrinkti per antrą susi- 
rinkimą. Laikraščių išsirašėm 15 
ekzenupliorių "L. Ūkininko". 
"Darbo" ir "Varpo". Kooperaci- 
jos bendrovės norėtume steigti, 
bet nesugebame, taigi prašome 
( cnt. Komitetą, ar per laikrašti 
mums paaiškinti apie kooperaty- 
vų steigimą. 

Pranešimus darant iš vietų pa 
aiškėjo, kad žmonės nepatenkinti 
miškų tvarkymu, kad valdžia 

parduodanti nežinia kam, ir taip 
pabrango miškai, kad nė malkų 
Įpirkti negalima. 

Žmonėse nemalonumų kyla, 

riant Lietuvoje esantiems' 
Bendrovės atstovams, nemaj 
no Bendrovė kito laivo su 

pašalpa rengti". I 

kad valdžia nesiskaito su žmonių 
norais. 

Nutarta palikti nariais kuopos 
ir toliau tuos, kurie nelanko su- 

sirinkimų. 
M. Sleževičius, pirmininkas, 
S. Kalnaitis, sekretorius. 

("Liet. U.") 

DEL KLAIPĖDOS SRITIES. 

l'žsienio Reikalu Ministerija jtei 
k0 Vyriausiajai santarininkų Tary- 
bai raštą dcl Klaipėdos krašto. Pri- 
menant, jog santarininkų atsakyme 
Į vokiečių priekaištus clel tvarkos 

sąlygų iš 1919 m., berželio 16 d., 
nurodyta, kad Klaipėdos kraštas pe*1 
rimamas santarininkų žinion ligi nė» 

ra nustatytas teritoralinis Lietuvos 
statutas. Lietuvos Vyriausybė, reikš 
dama įsitikėjimo kad Klaipėdos kra 
štas galutih'ai bus priskirtas Lietu- 
vai. prašo jau dabar. pereinant tam 

kraštui j santarininkų rankas, leisti 
Lietuvos Vyriausybės atstovams da- 

lyvauti Mažosios Lietuvos valdyme. 
Kaip tasai dalyvavimas galėtų reik- 
štis. tesprendžia santarininkų ko- 

misija, kuriai bus pavesta Klaipė- 
(los kraštas valdyti. Tačiau jau da- 
bar galima numatyti, kad atskyrus 
Mažąją Lietuvą nuo Vokietijos, tu- 
rės buti visų pirma panaikinta mui- 
tinės siena, kuri dabar skiria tą 
kraštą nuo Vokietijos. Toliau nu- 

rodyta. jog Klaipėdos miestas jau ir 
dėlto turi buti prie Lietuvos priskir 
stas, kad Klaipėda yra vienintelis 
Lietuvos uosfas ir išėji uas į jūrės. 
Tinant domėn, kad del Šių priežas- 
čių kuogreičiausiai Klaipėdos uo- 

stu naudotis yra ištikrųjų gyvas 
Lietuvos reikalas, Aukščiausioji Ta 
ryba prašoma leisti Lietuviams eks- 
ploatuoti geležinkelius, kurie jttn- 

Darbininkų Baras. 

Stiklo pramonė Japonijoje, 
nors gavo valdžios parama 1876 
m., pastačiusios modelinę stik- 
lo dirbtuvę, kuri už 10 metų vė- 
liaus tapo pavesta j privatines 
rankas tik vidutiniai pasilaikė iki 
karės išsiveržimui Europoje 1914' 
m. liet užstojus karei stiklo 
išdirbystei Franci j oje, lielgijoje 
ir Vokietijoje, stiklo dirbimas Ja 
ponijoje taip toli tapo pastūmė- 
tas priekin, kad dabar jis lenkty- 
niuoja su ta pramone kitose ša- J 

1 lyse. Iki 1914 m. mažne visas 
[stiklas Japonijoje vartojamas lan 

Įgams buvo importuojamas, bet 
I vėliaus šita pramonės šaka at- 

kreipė j save ypatingą domą ir 
191S m. jos gaminiu išvežta už- 
sienin už S 1,756,000. 

Kanadoje 1018-19 m. buvo 13 
mirties nelaimių ir 771 net urtinč 

pramonėse, o metais -pirmiau mir 
t i 11 i u nelaimiu buvo 18 ir nemir- 
tiniu 671. 

gia Klaipėdą su Lietuva, arba bent 
leisti tų geležinkelių eksploatavime 
dalyvauti. 

LAIŠKAS IŠ SEDOS VALS- 
ČIAUS. 

Brangus! 
Jau nusikratyme vienais prieši- 

ninkai:5. kolčakininkai priversti 
buvo išsinešdinti iš mūsų bran- 

gios tėvynės. Pro mus Barsty- 
čius jų išėjo didelė daugybė, sa- 

ko per vienus Barstyčius išėję 10 

tūkstančių, o kiek jų išplūdo ki- 
tur. Barstyčiuose kiek jie iš- 

dragojo ginklu., kiek gurguolių. 
Su vienais vaistais 3 gurguoles 
minais pašankino. Miestiečiams 
nuo to trenksmo net langai iš- 
sibarstė, o vežimai tr.ip išsitaš- 
kė. jog subiro po v''Mią gurinėlį. 
Kiek jie suplėšė kulkosvaidžių 
su visais vežimais. Nuveš kur 
nuo miestelio j dirvoną, sukraus 
Į knvvii, pakiš po 20—30 grana- 

'tu. praties vielą į miesteli, k- 

tai trukterės ir po kokios 10 

sekundų ka<l sprogs, net j pa- 
debesius išlaksto geležies gaba- 

,lai. Buvo paleidę, kulkosvaidi j 
vieną pa-VarcH — kelias skry- 

neles iššaudė. O kiek šautuvu, 
kiek patronų'jie sudegino, negai 
nė pasakyti, ką jie dirbo—atneš 

penkias šešias skryneles patro- 
nų. prineš visą malką šiaudų ir 

uždegs. Šia'.dus padegus, kain, 
įpra.deda spraginėti tra-tra-ra-rifl 
.ra. tartum pragaras atsidarė, 

j Žmonės prie kelių di/.iai nukentė- 

įjo: iššėrė pašarus, iškreikė savo 

arkliams po kojų, avižas išpylė 
'žmonėms, grobė arklius ir važia- 

.vo. Taip ir nuslinko, kaip k<»- 
kia audra; taip koleakininkų neb- 

jliko. Šiai, ir pradėjo eiti musų 
broliai sienos užstoti, drauge su 

[Latviais. Tuojaus miela ir malo- 
nu pasidarė .tartum pavasaris 
atėjo. Jonukas. 

("Liet.") 

Apie 1.000,000 svetur gimusių 
darbininkų išvažiavo iš Suv. Yals 
t i j 11 j Europą mio mušiu pertrau 
kimo laiko, o kitas milijonas iš- 
važiuos kaip tik leugviaus bus 
gauti pašportas. 

Japonijos la'vų fabrikas Ko- 
bėje sako, kad ji:? pastatys plie- 
nini garlaivį 9,600 tonu j 23 die- 
nas po padėjimui kyliaus. Japo- 
nai palygina šitą su pastatymu 
5,000 tonų plieninio garlaivio per 
,27 dienas Canulene, X. Y. 
| \ 
I 

IVnnsylvanijos valstijos į;iri- 
ninkvstės komisija išdalino 50,- ■> 

000.000 jaunų medelių ir vis 
tebedaLna juos. Ateinančiai^ metais \alstijoj rengimą pasodin- 
ti 4,0(X).ooo medelių. 

Yra apskaitoma, kad pranionė 
gamyba padaro fik (ro nuoš. nor- 

malės. 

1918 
Lietuvos Nepriklau- 

somybės šventes 
Ap vaikščiojimas. 

(Tą«a). 

''Valio N'etpriklausomęs Lietuvos 
Prezidentas!" Paskum vienas \i 
minios atsikreipė j Prezidentu ir 

prašė vesti Nepriklausomą Lie- 
tuvą Tiekos ir Laisvės keliu. 

Prezidentas, padėkojęs už pa- 
sveikinimą, pabrie/.ė, kad ši, va- 

sario 16 d., visiems esanti ir bu- 
sianti visuomet atmintina, nes 

tą dieną buvo paskelbta Lietuvos 
Tautos Laisvė. .. 

T«į dieną, — kalbėjo Preziden- 
tėj, — mes nelyginant atsikėlėm 
iš ilgo miego ir dabar tampant 
nepriklausomi... Aš sakau iv? 

tapome, tik tampame, nes 'ik ta- 

da busime visai nepriklausomi, 
kai visi suprasime savo pareigas, 
atliksime savo tr/daviuius ir pa- 
tys busime nepriklausomi savy... 

( 
Seniau mes mokėjome nepri- 

1 klausomi būti ir buvome, bet pa- 
! vergti ir suklaidinti nuožmių' 
•priešų, taip buvome krite, jog'! 
[niekas apie mus pasauly ir^iebe- 

|žinojo;.. Dabar vėl mes tą \'e-l 
priklausomybę atgaunam, ir rei-į 
lia įtempti visos pajipgos, kad tą į 

[Nepriklausomybę mokėtum ir gaj 
lietum sergėt ir ją gint... Musiji 
uoras btlti nepriklausoiį- ems nė-j 
ra tuščias, nes mes mokame au- 

,kotis... Atsiminkime nors tas, 
[dienas, kada mes ne tiktai buvom į 

visų pusių apsiaiusti ruo/mių Į priešų, bet muku priešai ihuvo, 
'susimetu ir mūsų, krašto viduje:! 
ibe to dar, ir taibuvo sunkiau-! 
sia padėtis: neturėjome pinigų,[ 

'nebuvo mokamas algos nei vai-J 

dininkttyiis, nei armijai, bdt jus 
supratote sunkią tėvynės padėti, 
•buvote katitrųs, atsidėjote, įtėrn- 
!pėte savo <pdjicg;i:»į ir šalis laimėjo 
ir išbrido iš tos sunkios padė- 

I lies -... Nors ir nevisa dar Lieiu- 

į\a surengta, tačiau visų mušu 

[geismas, visų mūsų didžiausias 
noras, kitais metais turėti visa 

[Lietuva... Tai mano ir jusų di- 
dž'au.sias linkėjimas... 

Toliau prezidentas linkėjo tin- 
kamai prisiruošti prie Steigiamo- 
jo Seimo, linkėjo visoms.'orgą- 
:i-:/acijoms augti tvirtėti, spies- 
lis j vien)i".- ir >ie.kti vieno L;ąlo, 
vieno tiksi •. '.iad visoms Lietu- 
vei- tautoms butų gera Lietu- 
voj gyventi. 

Pabaigė l'reizidcntas: "Te gy- 
vuoja Nepriklausoma Lietuva ^ir 
te gyvuoja musų narsioji armi- 
ja, iškovojusi Tėvynei Nepri- 
klausomybę !' 

Nuo Prezidento manifestacija 
nuėjo i ininisterių kabineto ru-j 
muš. 

.1 PĮrmuįini. prabilo Į aukštai 

priebuty pasirodžiusius ministe- 
rius pilietis Blynas ir tarp kit ko 

Ipasakė: "Dveji metai sukako *..uo 

Į to laiko, kaip Lietuvos Taryba 
I iškėlO Nepriklausomos Lietuvos 

•balsį. Tada dar Lietuvoje ne- 
>uvo nė vieno kąsnelio, kur ne- 

įbutų buvę* mūsų priešu. Per 
j tuos dvejus metus a-psivalydiuo 
"Lietuva nuo dviejų didžiausių 
priešų, bet mūsų Valdžios ir ka- 
riuomenės pastangomis lieka iš- 
auti dar vienas didžiausis mūsų1 
Laisves priešas lenkas, kuris dar į 
ebcšliaužioja po mūsų žemę. Mes 

atOjv pasveikinti savo Valdžios, 
los 'j autos šventės iškilmės, pra- 
šome ja kuoveikiau išgint ir'pa- 
skutinį priešą, kad jau kiti metai 
sralėtum švęsti Tautos šventę Vii 
niuje". 

Antr s kalbėtojas kalbėjo nuo! 
ucršte- niijjti Kauno •įr.c'cyklu ir 

nupicsys mok klos padėti rusu 
caro laikais, pareiškė džiaugsmo, j kad susilaukėme savųjų mokyk-• 
lu... Kalbėtojus pabrėžė, kad ėia ; 
mokyklų atstovu ir mokiniu tar-į 

;pe nėra Lenkų gimnazijos moki- 
nių, kurie naudojasi \ienodai su 

visais teisėmis valga gardžių Lie- 
tuvos duoną, o tada, kada visi 
Lietuvos sunųs ir džiaugiasi šven 
čia, jie neigia ta švente ir ta lie- 

,. "c 
tuvių džiaugsmą. 

Kadangi ministerių kabineto 
j i muiliukas, dar nebuvo grįžęs i> 
•užsienių, tai kabineto vardu at- 
sakė teisingumu miuisteris Xorei- 
ka, pagvildenęs dienos politikos 
reikalus. 

X ui) ministerių kabineto ru- 

Įiru- minia, plevėsuodama vėliavo- 
mis, orkestru vedina, nuėjo j Lie 
Utvos Tarybos Kuinus, kur ją 
sutiko Tarybos Pirmininkas St. 
Šilingas ir \ icepirmininkas kun. 
Staugaitis. Xuo žmonių kalbėjo 
du kalbėtojai ir išreiškė Tarybai 
padėkos žodi už visus t'ttos dar- 
bus ir Tarybos padėtas, pastan- 
gas vesti šaliai j Xepriklausomv- 
bt;, prašė ir toliau budėt ir pri- 
vest Lietuvą prie Steigiamojo Sei- 
mo. 

L. Valį. '.i'aryboi vice-pirmi- 

ninkas atsakė: 

Piliečiai! 
I 

•Del įvairiu aplinkybių Lietu- 

įviu kitada garbinga tauta buvo 
virtusi etnografine medžiaga sve- 

timieiii; tautiniams organizmams 
stiprinti. Bet Lietuviu tautai 
dar nebuvo lemta pražūti. -Ma- 
tyt, jinai dar nebuvo atlikusi sa- 

vi vaidmens šio pasaulio aienoj. 
Išaušo "Aušra" nušvito "švie- 
sa", sugaudė "V'arp'is" — Lietu-j 
vni tauta pasibudo iš miego ir j 
tuojau stojo j darb;i savo naujos 
kultūros kurti. 

Suskambėjo "Pavasario Hal- 
sai', užtraukė graudingų, iškil- 
nią giesmy visas mušu dainų ko- 
las. Veltui žiuri žandaro ranka 
stengiasi dainiams avžėiaupti imr 

'ną, veltui naikinamas ir gaudo- 
jmas lietuviškas spaus<lintas žo- 
!(lis" —- pabudusius Lietuvos hal- 
sas vis stiprėja ir kyla augštyn! 
Didžiuodamiesi pagimdo naiijuj 
darbininku eiles. Pagaliau Lie-Į 
luvos kilimas esti jau nesuvaldo-! 

(inas net tokiai galybei, kaip kad 
anuomet v ra buvę Rusai, ir jie 
esti priversti atšaukti kai kuriuos 
savo žiauriausius Lietuviams jsta 
tymus. Turiu galvoj spaudos 
sugrąžinimu. 

Taip, Lietuviu tauta jau yra 
Į Syva! 

Kiekviena galybė reikalauja 
tani tikru sąlygų toliau augt ir 
plėtotis. Paukštelis gali šiaip- 
taip skurst ir mist ir spąstuose. 
Tačiau naturingajai jo būtybei 
gyvuoti vieta — tai žalios pie- 

Įvos, tai miškai, tai plačiosios oro 

j erdvės — laisvė. Ir tauta gali 
skursti vargti svetimos viešpati- 
jos šluboj, bet tikroji tautus gy- 
vybės sąlyga — tai politinė lais- 
vė, nepriklausomybė. Politinė 
tautos nepriklausomybė — tai ne- 

tik tam tikro kulturos laipNĮŪ 
lytis, bet ir būtina sąlyga, be ku' 
rios tauta negali linksmai išplė- 
toti savo ypatybių, gabumu, atlik 
ti skirto ja? .pasaulyj vaidmens. 

(Bu$ daugiau.). 



Ką tik užbaigus savo organizatyvį darbą, L. A. Bendrovė 
apvainikavo ji persikėlimu i naujus, gražius, nuosavius namus, 
kurių paveikslą čionai matote. Namai yra dideli, patogus, kainuo- 
ja. lA. Bendrovei $100.000.00 ir yra specialiai pritaikinti L. A. 
Bendrovės Raštinei augštutiniuose augštuose, gi apačia ištaisyta 
Lietuvių Bankui. Taigi, nuo šio laiko L. A. Bendrovė nustoja pas 
kitus buti kampininke ir persikeičia Į šeimyninką pas save — 

nuosavuose namuos^. Nauja L. A. Bendrovės pastovi buveinė yra 
specialiai pritaikinta prie L. A. Bendrovės plataus veikimo ir ran- 
dasi nepaprastai patogioje vietoje, New Yorke, pačiame centre 
visų susisiekimo keliu, arti gelžkelių stočių ir laivų dokų, — taip. 
kad Amerikos lietuviai turi dabartės puikiausią /vietą atlikinėjj- 
mui savo ekonominių ir bankinių reikalų. 

Užtad, užbaigus visą savo vidujinio susitvarkymo darbą, L. 
A. Bendrovė šiuomi praneša plačiai Amerikos lietuvių visuome- 
nei, kad savo įvairiuose skyriuose atlie1:a geriausiai, nuosekliau- 
siai ir pigiausiai sekančius reikalus: 

294 Eight Av., cor.W. 25 St. 
New York City 

1. FINANSINIS SKYRIUS — ATLIEKA ORGANIZAVI- 
MĄ IR FINANSAVIMĄ PRAMONES IR PREKYBOS IŠTAIGŲ 
KAIP AMERIKOJE TAIP IR LIETUVOJE. 

2 LEGAL1S SKYRIUS — IŠDIRBA ĮGALIOJIMUS, PA- 
JIEŠKO PAVELDĖJIMUS KAIP AMERIKOJE TAIP IR LIE- 
TUVOJE IR ATLIEKA VISUS KITUS TEISMIŠKUS PATAR- 
NAVIMUS. 

3. — BANKINIS SKYRIUS — a) SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ SULIG BĖGANČIO KURSO, IŠRŪPINA PASPOR- 
TUS VAŽIAVIMUI I LIETUVĄ PARDUODA LAIVAKOR- 
TES, IŠMAINO PINIGUS, PERVEDA PINIGUS I LIETUVOS 
BANKUS IR TT. — b) TARNAUJA KITIEMS BANKAMS IR 
BANKIERIAMS PERVESDINIME PINIGŲ Į LIETUVĄ. 

4. LIETUVOS SKYRIUS — 24 LAISVĖS ALIEJA, KAU- 
NAS. PATARNAUJA AMERIKOS LIETUVIAMS VISUOSE 
PRAMONES IR PREKYBOS REIKALUOSE SĄRYŠYJE SU 
LIETUVA. 

Taigi kas turi kokį nors Pramones, Prekybos ar Bankinį reikalą, visuomet gaus patarnavimą Lietuvos Atstatymo Bendrove- 
je — vienintėleje įstaigoje nuosekliai ir rimtai rišančioje ekono miniuose reikaluose Amerikos Lietuvius su Lietuva. 

Perskaitykite kas seka iki galui, 
Paskutinis laikais Lietuvos Atsta 

t\ ino Bendrove susidūrė su taip 
daug visokių užpuolimų, šmeižtu, 
Įtarimų >r neapykantos, kati j sity 
"isk;į yra būtinas reikalas atsakyti, 
;•)(» labiay, kad Raštinė, užimta iki 
paskutiniam laipsniui baigimu kelti 
i,. A. Bendrovės kapitalo ir tvirti- 
nimu L. A. Bendrovės vidujinės or 

ganizanjos nei vienos minutėlės 
laiko negalėjo pašvęsti atsfakinėji- 
mui j šmeižtus bei užpuolimus. Ne- 
tiktai t'as. Daugelis paprasto biznio 
laiškų delei aukščiau išdėstytų prie- 
žrščių, kaip lygiai iŠ priežasties 
darbo, surišto su ruošimuosi prie 
kraustymosi, negalėjo Imti laiku 
atlikta. Užtad* L. A. Bendrovės 
Kastine šiuon.i atsiprašo prieš vi- 

tnos, kieno laiškai buvo neat- 

sakyti į laiką. 
Bet ue tame dalykas. — Kuomet 

i; v.k s nors darbas* pradeda kiek ge- 
riau sektis, tuoj aus atsiranda pavy- 
duoliu. kurie. įtampę vis ar, savo pa- 
stangas, kliudo veikimui, Šiuo laiku 
tekiams pat padėjime atsirado ir 
L'etuvos Atstatymo Bedrovė. Pa- 
sekmingai užbaigus savo organiza- 
tyvį darbą, sukėlus rimtą kapitalą 
reikalingą Lietuvos ekonouriuio at- 

statymo darbams, persikeliant j 
gražų, nuosavu namą — buveinę ir 
įtinant jau j tikrą, rimtą veikimą, 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė stai- 
ga ir netikėtai susitiko su didžiau- 
•iais išpasalų užpuc1*"nais. Gerbia- 
miems skaitytojams, beabejo. teko 
matyti .straipenius "Keleivyje", 
Drauge", Keistučio Šliupo straip- 

muus Tėvynėje", J. W, Liutkaus- 
ko straipsnius "\ ienybėje Lietuv- 
ninkų'. Tas vi 'ka: ir d:1 r skleidi- 
mas visokiu Šmeižtų žodžiu, daug 
1 logo padaro L. A. Bendrovei ir 
•aliai kliudo josios normaliam dar- 
bavimuisi ir veikimui. Taigi, kad 
tam vi.skani aut t ol i aus užkirsti ke- 
!•'; žcniiaus paduodame paaiškini- 
mus, kurie parodys dalykus tikro- 

jc šviesoje. 
liet pirm., negu eisime su išaiš- 

1.!! imais punktas j)o punktui, reikia 
.£i*.52iureti iš kokių šaltinių išeina 
daugiausia užpuolimų. Rašo prieš 
1, A. l'.endrovę "Keleivis" ir 'Drau 
£us" — juk ai^ku kodėl — vado- 
vaujasi partyvi'ais pobūdžiais, ne- 

moka suprasti, kad L. A. Bendro- 
vė yra ekonomine, organizacija, 

stovinčio ruošaliai partijų. — Kei- 
st u ti«» Šliupas patalpino "Tčvynė- 
je" niekuomi nepamatuotą straip- 
5i1; prieš mūsų Hemlrovę tiktai iš 
^meniško keršto prieš kai kuriuos 
l.Jetuvos Atstatymo Bendrovės di- 
K'ktoriuos. ant kurių jis vra užpy- 
kę, s. Pagalinus, ant kiek pasitikėji- 
mo vertas Keistučio Šliupo straip- 
snis, galimas sau atsivaizdinti at- 
siminus jojo iškeltą skandalą spau- 
doje prieš keletą metų — garsioji 
pojitiška '"šnipijada", kurioje Keis- 
tutis Šliupas be pamato įtarė ir ku- 
riuo apipylė visą eSlę musų veikėjų 
purvais, kas vėliaus pasirodė ne- 

teisybe. — J. VV. Liutkauskas pur- 
vu drabsto Lietuvos Atstatymo 
l-cndrovę užtad, kad pralitoejo sa- 

vo kandidatūrą j L. A. Bendrovės 
direktorius, oi jo sėbrai — pasekė- 
jai prigelbsti jam klaidinti musų 
v .-uom.enę nuomonėje apt<! L. A. 
Hendroyf. Ir taip išeilės. 

I»ct dar ir 11c tainc dalykas. — 

Svarbu yra perkratinėti punktas jx> 
ptnktui kai-kuriuos tu užpuolimų 
prieš L. A. Bendrovę. 
I) Ntdcmokratlngunu) užmetimas. 

— Užmeta L. A. "Bendrovei, buk 
ii nėra demokratiška įstaiga ir nėra 
demokratiškai vedama. Visupir- 
miansia, reikia atsiminti, kas tai 
yra I.. A. Bendrovė ir kokiems tik- 
slams ji yra suorganizuota. L. \. 
I'endrovė buvo organizuojama su 

-.ikslu prigclbėti Lietuvai ekonomi- 
niai atsistatyti. Yra tai todėl finan- 
sine įstaiga, prie kurios suorganiza- 

v ii no prisidėjo suvirs 5-ooo nariu, 
iš to atžvilgio ir iš atžvilgio josios 
prakilnių tikslų L. A. Bendrovė yra 
musų tautos visuomenine organiza- 
cija. Kaipo f'nansino Įstaiga, ta- 

raus. L. A. Bendrovė negali valdy- 
tis tokiu pat bud u, kaip kokia nors 

pašalpinė draugystė, kur kiekvie- 
ną klausfmą apsvarsto visi nariai. 
Tas pagaliaus, ir nebūtų galima 
akivaizdoje 5,000 narių išmėtytų 

visą plačią Ameriką. Taigi (ie- 
lei tų priežasčių L. A. Bendrovės 
organizatoriai (tai yra Amerikos 
Lietuviu Ekonominis Stirnas, lai- 
kytas Brooklyne, X. Y. Rugsėjo 
jK ir 2<) d., h>i6 m.) permatyda- 
i'.ii tokias sąlygas, nusprendė, kad 
L. A. Bendrovė turi bi't irdama 
direktorių Tarybos, susidedančios 
r 9 direktorių, renkamų ant trijų 
metų, darenka/A kas metai po tris 
.'irektorius j vietą trijų išstojan- 
čių. Direktoriai, sulig to nustatymo 
t iri buti renkami kas metai visuoti- 
""*c nariu susirinkime, kur kiek- 

į as narys balsuoja sulig savo 
i įdėlio — Šerų. Tokiu budu yra .41- 

Į organizuotos z isįįs Amerikos finan- 
j ziučs korporacijos, ir tas atran'da- 
Į m a tokioj demokratiškoj šalyj k ai p 
1 kad Amerika, kaipo vienintelis d cino 

j / ratinis budas (mansiuiu įstaigų 1 

j v<-Idvniui. Lietuvos Atstatymo l»en 
j drovė kaip tik ir valdosi jokiais ! 

Amerikoje priimtais demokrati- 
niais dėsniais ir tas tik gali vadinti 
į:j nedemokratiška- kas nemoka at- 
kirti finansinės įstai/jos nuo pašal- 

j pinės draugystės. 
1) Taigi, prieš tokius užpuolimus 

ir užmetimus atsistoja šiandien L. 
A. Bendrovė. Tas viskas, supranta- 
mu. kliudo musų prakilniam darbui. 
Reikėtų, tačiaus, L. A. 15. ]>ril*- 
š;uns suprasti, kad cfcirbo vistiek 
jj.11 nebus galima suardyti. įstaigos 
j;;ii v i s t i e k nebus galima sugriauti, j L. A. Bendrovė jau stovi ant tokių i 

tvirttf pam'atų, kad blogos valios 
;'.monės jai jau negali pakenkti. C ii 
su pagalba skaitlingos armijos mu- 
šu narių, sn užuojauta sveikos da- 
ros musų plačiosios visuomenės, L. 
A Bendrovė atliks didelius darbus 
l ietuviu Tautos ekonominio atsi- 
statymo dirvoje. 

2) Užpuola, ant L. A. l«-vės už 
pasiųstus j Lietuvą lcerosiną ir ga- 
zoliną, buk tos prekės esą perbran- 
gios, buk L. A. iJ-vė nemokėjo jų 
pirkti permokant už jas kuomet kai 
na buvo tik i<) e. už galioną, — 

br.k, pagali'aus L. I»-ve norėjo pasi- 
pelnyti iš nuvargusios Lietuvos. 

Kerosino reikale štai dalykas yra. 
Visas kerosjnas koks trk yra varto- 
jamas dabar Europoje eina iš Ame- 
rikos. Kito kerosino nėra tuo tarpu. 
Tikrinimas buk Rumunijos ar Ga- 
licijos kerosino šuliniai teikia jau 
žibalą Kuropai. yra neteisingas. 
( >pet*avlmas tų šaltinių negalės pra 
sidėti bent be kelių metų. Kerosi- 
nas vartojamas Lietuvoje paeina ir 
jt'i iš Amerikos gabenamas yra per 
Vokietiją, tokiu budu Lietuvos gy- 
ventojai maka \ okieciams už pci- 
ną L. A. B-vėmokėjo už žibalu ne 

t</!. už galioną kaip buvo rinkos 
kaina, l>et tiktai 1811* už galioną. 
Priskaičius transportaciją kuri jyn 
karei buvo brangesnė negu pati 
prekių kaina- priskaičius api.paka- 
vimą Į medinius ir geležinius bo- 
sus (bačkas) be kurių Lietuvoje 
negalima butų prekių išp'arduoti. 
priskaičius apdraudą ir visus kitu? 
i^kaščius. kaina žibalo Lietuvoje pa 
sielai e augšta. bet vis dėlto piges- 
nė negu gabenimas žib'alo iš \ okie- 
tiios. Jug kitaip F .i et u vos žmonės, 
tupėdami pigesnių žibalą iš Yokie- 

\t:'os neišpirktu T.. A. H-vės žibalo, 
iei reiktu už ii mokėti brangesnę 
kainą. Tuo tarnu, prieš kelias die- 
nas gavome iš L. A. Bendrovės sky- 

riaus vedėjo Katine. A. Vosyliaus 
hvšką, kuriame jisai ])raneša, kad 
visas L. A. B-vės žibalo siuntinys 
duosies pus? miliouo auksinu pei- 
lio virš tos sumos už kokią męs 
j askyrėme žibalą Lietuvoje išpar- 
duoti. Reiškia Lietuvos žmonėms 
patarnauta ir L. A. Bendrovei pa- 
daryta pelno. Negana to. — nuo 

nuvsų atstovo Lietuvoje V. K. Rač- 
kauskas, dar ga^ cine laišką iš Kau 
no, kuriame jisai praneša, jog 60c/o ! 
viso mūsų pasiųstojo žibalo paė- 
n usi yra Lietuvos Valdžia. Kas. 
kas, o valdžia, rodos neimtu žibalo 
kurią butu galima kitur pigiau fau 
ti. 

3) Reikale Resorcin Chemichal 
Cc tankiai užmetama yra kad nėra 
užtikrinta jogei L. A. B-vės suteik- 
ta Resorcin© Bendrovei stambesnė 
pi skola duos L. A. Bendrovei pei- 
li;; ir bus pilnai apsaugota 

Su Resorciuo Bendrovė dalykas 
štž»i kaip stovi: Josios išdirbamojo 
resorciuo pareikalavimas Amerikos 
rinkoje, po karei uip netikėtai pa- 
i''lo> K?id mažytė dirbtuvėlė Perkio- 
men Junction. Ta. negalėjo išpil- 
dyti visu užsakymų. Mažutėje dirb 
tuvėlėjc išdirbant resorciną per du 
metu. jo išdirbystė anj: tiek išsito- 
buliuo, kad šiandien Resorciuo Ben 
tirovės rcsorcinas skaitosi geriau- 
siu lAmerikpjė ir kad svaras re- 

sorciuo Bendrovei apsieina nuo 

$1.50 iki $r./5. gi rinkos kaina yra 
fo.75. Tokiu budu lieka gryno pel- 
no apie $2.00 nuo svaro. Kad išpil- 
dyti visus užs'akymus reikėjo staty 
ti naują, kelis kart didesnę dirbtu- 
vę šalyje mažos senos dirbtuvėlės 
l kuri posinovei dirba). Abi dirb- 
tuvės turi užsakymu ir užtikrino 
darbo bent ant pusantrų metų, t. 
y. nemažiau kaip ant 100.000 sva- 
i'M resorciuo. L. A. B-vės paskola 
Resorciuo Bcndroyei buvo suteikia 
arba avansuota, dcl pastatymo nau- 

jus didelės dirbtuves, kuri jau yra 
u/baigta ir pradeda darbą. Paskolos 
uitikriniitVas yra tame. kad L. A. 
B-vė yra padariusi tvirtai rišančius 
kontraktus turi pirmą mortgage ant 
Kesorcino Kompanijos nuosavybės ir kad turi savo rankose sukėlimą 
reikalingo padidintai produkci jai ka 
pitalo $100,000.00 iš kurio paskola i- bus apmokėta. 

4) Dar vienas svarbus ir skaudus 
užmetimas, tai ėmimas augštų kai- 
nu už pinigų siuntimą j Lietuvą. 1.. A. H vė pirma pratrynė takus 
siuntime pinigų j Lietuvą. Buvo pa- ''^»a tam daug lėšų ir vargo kol 
dalykas lapo pastatytas ant įvirtų 
pamatų, kaip kad sto\i dabar. Bet 
buvo viena nelaiminga aplinkybė- kad Lietuvos pinigų kursas labai 
keitėsi ir prieš kelis mėnesius bu- 
vo daug augtesnis negu dabar. 
Tiems žmonėms užtad, kurie buvo 
] asiuntę pinigus j Lietuvą su lyg se- 
n » kruso. šiandien kuomet gauna- 
me laiškuose i> Lietuvos praneši- 
mus, kad ten gauta daug mažiau ne 

gu tai butų sulig dabartinio kurso, 
atrodo Imk L. A. I>-vė yra juso 
nvskriaudusi. Dar labjaus pablogi- 
ii i sąlygas toji aplinkybė, kad pa- 
sūpuoju laiku atsirado žmonių ir 

{staigų, kurie pradėjo konkurenci- 
nį siuntiinc pinigu numušant jų kur 
ra iki negalimam laipsniui, liūtų gc 
ir.i, jei tie visi pigus siuntėjai i>- 
i'kr u jų turėtų išdirbtą budą ir Įgy- 
ta pv i ta rymą pinigų siuntime, kaip 
kad L. A. Bendrovė spėjo jau iš- 
vystyti. Bet to nėra, gi visuomenės 
i Miitiš yra pertai suvad/.iojania, nu- 
statoma prieš 1- A. l>-ve, Nors mes 
žinome, kad tū kelių mėnesių, kiv;- 
ii et žmonės turės progą persitikrin- 
ti jog pinigai pasiusti per L. \. 
Pi-vę daeina sulig adre-o* gi kitų 
siunčiami pinigai tiktai cina% .— 

živonii. simpatijos vėl turės gry/.ti 
prie L. A. Bendrovės. 

Liet. At. B-vė. 



Vietines Žinios 

r 
"BIRUl ĖS" VAKARAS. 
Yra sakoma, kad "(iavėriioje" 

galima rengti v ien t ik gražius ir 
padorius vakarus, atsakančius lai 
ko svarbumui ir rimtumui. Clii- 
8a«*os "l'.irutė", ly^ir vadovau- 
jamasi ta ja mintimi, surengė 
vo 21 d. — C. S. P. S. salėje 
•— tikrai rinitą ir gražų vaka- 
rą, Kuriuomi visi atsilankiusieji, 
—kiVk iŠ visko galima buvo pa- 
temyli — buvo visapusiškai ]»a 
tenkinti. Tiesa, "Uimitė niekuo 
m e t ir nerengia negražiu vaka-l 
tu. tečiaits sis vakaias buvo ytin 
pujkus ir turiningas. 

'"liirutiečiai turėdami omeny- 
je g. savo vado — komp. St. 
Šimkus — atsisveikinimą sr 

jais. pasistengė statomus sceno 

je ve»kn!us — mu z i kalę tragedi- 
ją "f'igonai" (komp. ^t. Šim- 

kaus) ir mti/ikaly komedijjj-ope- 
rct< ''Kaminakrėtis ir malūninin- 
kas < komp. M. l'etrausko) atlik- 
ti pilnai artistiškai. 

'Čigonai" statomi scenoje 
ketvirtą kprtą^ tečiaus mačiusieji 
pirmesniųlošimus tvirtina, kaV! 

šj kartą sulošta geriausiai. Ir! 
ištiesti "Čigonai" tapo šj vaka- 
rą atvaidinta f nikiai, žinoma, 
daugiausiai tą veikalą dabina pa 
slaptingai graži muzika,- grai/.ios I 

melolijt*., gražios — jausmus su j 
keliančios dainos. Tai gilios' 1 

muzikos veikalas, kuriame i.tursų I 

komp. St. Šimkus parode augš- j 
tus savo tvėrybos ga'bumus. 

Visos dainos — choro ir so- < 

listn — atliktos bbai nuosekliai 
fc 9 

ir gražiai. — P. Stogis — čigo- 
nu vado rolėje — .ošė pilnai pili 
kir.i, ypatinga1 patraukdamas vi- 
sų domą sav:> dainavimu, t\ irtu, 
bet švelniu balsu. Jo daina prie j 
lopšio sn nusmaugiu vaiku, jo 
paslaptiugai-tėviškai skambantis 
žodžiai: "Miegok, ramiai mie- 
gok" — tai aiugštos grožės ir 

jausmų išreiškimas, kas negalė- 
jo nesujudinti net žiaurios sie- 
los. Taip, P. Stogis šioje rolė- 

je pasirodė artistu pilnoje to žo- 

džio prasmėje. 
Taipgi gražiai lošė ir cUinavo 

Mare RakTuiskait:—čigonn vadoj 
pavios (Eros) rolėje. Ji pilnai 
ats;^kė tai rolei; — jos galingas 
ir platus balsas, jos išviršinė iš- 
raiška ir gestai, jos vidujinis 
kankinimasi. laiks nuo laiko išsi- 
veržiantis viršun, ka&p-tik pa- 
tvirtina, kad ji užveria'savyje 
stambios artistės-dainininkės ga- 
bumus. kr<i ji, taip sakant, per- 
gvvena, atjaučia atliekamas 
veikmes, kad ji pilnai apvaldo- 
apiraa tas veikmes. — Čia Marė 
Rakauskaitė buvo visai kita, ne- 

į;". grynai koncertinėse rolėse. 
K. Sarpalius (dvarponio Mari- 

jams rolėje) buvo irgi avo vie- 

toje, bet ytin atsižymėjo savo 

dainavimu, savo balsu. — 

"Kaminakrėtis ir maluni.iinkas" 

(komp. Miko Petrausko) stijucii- 
no pas visus "linksmumo dirks- 
nius ir jausmus". — Visi lošė- 

jai priderančiai išpildė savo ro- 

les. — bet ypač sumaniai atliko 
savo užduotis Pr. J:\kutis (Sa- 
buko rolėje), J. Juška ('Krato — 

kaminkrėčio rolėje) ir P. Stonis 
j(Pikliaus rolėje) — čia jis ypa- 
tingai atsižymėjo savo dainavi- 
mu Gerai lošė ir J. Locaitis (Pra- 
no rol.), O. •Rudaniskaitė ir kt. 

Tai buvo visais žvilgsniais pui 
kus vakaras. Publikos buvo pil 
na salė. — "Birutė" — sulyg 
pranešimu, — po komp. St. Šim- 
kaus vadovyste, -p greitoje aiei- 

tvje surengs dar du vakaru, bū- 
tent: komp. Miko Petrausko mu- 

zikalu komediją ''Milijonierių:'' 
(bal. i8,d.) ir iškilmingą g. St. 
Sinkaus atsisveikinimo koncertą 
Igeg. 2d.), kuriame, apart komp. S. 
Šimkaus, dalyvaus visi žymiausi 
Chicagos liet. dailininkai.— 

Vyturys. 

PRAKALBOS C. L. D. T. 

Nedėliojo po piet 2:30 v. Hoe- 
berio salėj, 2135 Pdue Tsland Avė. 
Chieagos Lietuviu Darbininkų 
"i irvlfa surengė prakalbas — tik? 
ln išaiškinti dabartį situaciją 

Lietuvoje. Kalbėjo: j>p. P. (iri- 

gaitis, Kl. Jurgelionis, K. Gugis 
.ir i >r. A. Montvidas. Visi kal- 

bėtojai ragino darbininkus vieny 
i tie- pagerinimui savo būvio čia. 

\merikoje, ir suvienytomis jie- 
Įgomis remti darbininku judėji- 
mą Lietuvvoje. Auku surinko 
S^ii.iO, 11/ kurines pasiųs i "f.- 
oco auksinų social-deniokratų 
p rtijai varymui agitacijos laike 

rinkimų i Lietuvos Steigiamąjį 
Seimą. Kalbėtojai nepasigailėjo 
lv re Jų žodžiu Lietuvon valdžiai, 

prikaišiodami jai visokius "bur- 
žua 'iškumus ir kapitalistišku- 
mu's". Žmonių svetainėje prisi- 
rinko virš _'oo. Adr. Tošys. 

BENDRA LIETUVIŲ L. P. 

STOTIS. 
Tovvn of Lake. 

Atskaita vakaru. 

Vasario 16 dieną. Peioples te- 

atie, L. F. Misijos priėmimo. 
Inplaukč: 

l */. Įžangos (2024) t i kie- 
tu $1012.00 

Atiku surinkta Lietuvog 
Sauliams $265.07 

Kartu inplaukė .... S1277.07 
Išplakė tą pati vakarą. 

Randa už Peoples teatrą 325.00 
..!*/. virš laiką* t is pačios 
vietos $12.50 

Spauda (plakatai, laikraš- 
čiai ir t. t.) 55.52 

50 ženkleliu draugijoj atsto- 

vams ir kiti ris 20.00 

\\ ar tax Peoples teatro 20.70 
l'ž automobiliu p. John 

luideikiui vV*).oo 
Tikiettt padirbimas .... 13.00 

Išartu išmokėta 482.82 
.V '<s L. Sauliams pasiųs- 

to per L. F. Misiją) .. 265.00 
Kartu išmokėta ir aukos 

pasiųstis $747.89 
N'tio to vakaro atliko pel- 

no $529.18 
Išlaidos vakaro. 

Feibruarv 27 School Hali. 
Randa trž svetaine* .... $30.00 
Spauda Si r.50 
Už automobilių p. F. Stul- 

pt'iui 10.00 

Smulkių išlaidų 2.to 

— 

Kartu 53.6o 
Ytmctu- iš likusio pelno 529.18 

$53-6o 

Lieka $465.581 
Aukų surinkta tą vakarą 

L. šauliams $^5.50 
Aukų surinkta L. Šauliams su 

rengtam vakare vasario 22 dieną, 
p. J. J. Imlias svetainėje (i. D. L. 
K. Vytauto ant Town of 
Lake $31.12 

Kartu aukų surinkta ir pa- 
kirsta L. Misijai '. $66.62 

Lig šios dienos pinigai randasi 
sekančia' pas: A. J. Kareivą Ko- 

mitetą ... .^ $415.58 
Joną Bakaitį už lofr tikietn. 

kuriuos atsisaki grąžinti .. $50.00 

$4650^ 
Tirm., A. J. Kareiva, A. Pa- 

navas, Ižd. J. Viskontes, J. Bal- 
tutis, ra t. J. P. Parkauskas, V. 
Stančikas. 

Vieša padėka. 
Išreiškiame tiem visiem, kurie 

teikėsi kuom nors prigelbėti su- 

rengime iškilmių priėmimui ger- 
biamu L. F. Misijos Narių p. 
p. Jono Vileišio ir Majoro T1. 
Žndeikio ifi dieną vasario 1920 
in., Peoples teatre. L. P. Bonų 
vietiniu stočių valdybos, ypatin- 
gai taria nuoširdžiai ačiū: Ka- 
reiviams". t. airių Organizacijų 
Atstovams, kurie atstovavo vie- 
tines (apie 50) Draugijas, Klu- 
bus, Kuopas ir t.t. Taipgi vaka- 
ro vedėjui ir kalbėtojams, p. J. 
J. F.lias, kun. Pr. F. Ručini, 
km. Alex. Skripko. La- 
biausiai užsitarnavo padėką Šv. 
Cicilijos "boras su vadovu, p. 
Vladislovu Daukša, kurie sudai- 

inavo, apart Amerikos ir Lietuvos 

1 'mnu, rlnr keletą žavėjančiu pivbl 
lik.'i ir svečiu* dainelių. Taipgi 
svečiams, publikai ir visiems ki- 
tiem-. kuriu gal čion nesuminė- 

jam, dar kartą tariam ačiū. 

Komisija: pirm., A. J. Kareiva, 
! A. Panavas, i/d., J. Viskantas. J. 
Baltutis, rast. J. P. Parkauskąs, 
V Stančikas. 

TEISĖJAS LANDIS BELDŽIA 
SI DEL PAŠTINIŲ ALGŲ. 

Cbicagos j»«išto darbininkai tu- 

ri vilti, kad valdžia pakels ju 
mokesti, kuria galės tinkamai pra 
gyventi ir vakar rytą visi links- 
mi grižo darban po kalbos l'e- 

[derabo Teisėjo Landis. 

Teisėjas Landis pareiškė kad. 
"Mokestis i'ederaliu darbininku 

yra tokia, kokia buvo 1014 m. 

Karei prasidėjus aš patariau jiems 
laukti, prižadėdamas ateityje tuo 

mi pasirūpinti. Dabar, kuomet 
karė pabaigta, darbininkai turi 
gaut algas tinkamas žmogiškam 
pragyvenimui". 

Išnešė brangakmeniu ir kitu 
daiktu. 

Jsilaužę, plėšikai iš namų 524 
flarry Avenue paėmė $2,000 ver- 

tės brangakmeniu, l>et dar tuomi 
nesitenkino. Nuėję sklepan (ba- 
M tiiant). rado ir danj^iaii turto, 
būtent, degtinės, kurią lydinai pa 
grobė. 

Banditai veikia. 
IŠ kitu daliu miesto taip-pat 

pranešta visa eilė apiplėšimu. 
Namuose 3932 Ilamilton Ave. iš- 
nešė $300 vertės brangių daiktų 
ir $50 pinigais. 

Ilarrv l'.radden gyvenąs 2552 
Lo\vell Ave., buvo sustabdytas 
•plėšiku ties Robey ir Fillton 
Ave. Jam atėmė $50 pinigais ir 
laikrodėli $25 vertės. 

Toliau iš vaistinės, t554 Tay- 
lor grit. paėmė $200. 

De Valera, Prezidentas Airijos 
Republikos išvažiavo New 

Yorkan. 
Kovo 21 d., De Valera, prezi- 

dentas Airijos respublikos po 
mass mitingui ir didelių ovacijų 
Auditorium teatre, kame dalyva- 
vo penki tuktasnėiai patrijotų, 
išvažiavo Xew Norkau. 

štai ką Prezidentas išraiškė 
savo kalboje: 

'Kuomet jus stojot karėn, mes 

žinojome, kad jus ją laimėsite, 
nors už tai niekas tos kainos 
neužmokės, bet liuosybė mažoms 

pasaulio tautoms. Ir kuomet karę 
laimėjote. Airija yra laisva!' At- 

gali Anglija užginti garbingą vie- 
natini jusu kariautą laimėjimą— 
liuosybę.'1 

TOWN OF LAKE KOLONI- 
JOS ATYDAI! 

L. L. Paskolos vietinio Komi- 
teto ir užrašinėtojų susirinkimas 
Įvyks utarninke, kovo 23 d., 8 

valandą vakare, p. J. J. Elias 
svetainėje, 4<")00 S. \Y00d gatvė. 
\ įsi užrašinėtojai L. L. Pasko- 
los Bonu ir draugijų atstovai bei 
visuomenės veikėjai, dalyvavu- 
sieji priėmime Misijos vasario 
r6 d., privalote būtinai atsilanky- 
ti, nes bus svarstoma svarbus rei 
kalai kas link L. L. Paskolos. 

Kviečia visus, L. L. P. Kom. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
Chicagos Centrahame pašte 

(jėjimui durįs nuo Adams gat- 
vės) .yra šrems a menims laiškai: 
504 Balčiūnaitė Morta 
508 Bartušis Mikolas 
517 Bilkslis Marcijonas 
525 Bositei Petronėlei 
543 Cipa Matilda 
54; r ~veikis Povilas 
554 Dumbliauskas Vincentas 
572 Gestaut Joana * 

585 Gudavičia Mateušas 
588 Gužaitis Ona 
611 JadrySis Mateušas 

LYTIES DAIYKAI. 
Su Paveikslais 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvi;; kalboj, pn- jfuoda pilniausias žinias apie lyties dalykus, kurir privalu kiekvieni žinoti paraįVt.i šv.'rin ir moksliuku hudu. Knyga siunčiame 
ttž $2.no. Pinigais, money orderiu <arl>a Stam- 
FOiuis, 
Modern r.ook C o., Dept. Fi. 32 
Union Square, New York City 

Seyeros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.^ L ■1 ~T 

Linimentas 
arba tam tikras tepalas privalo vi- 
suomet rust les iiiiiiiiio.se. idant at- 
sitikimuose. kur reikalaujama te- 
palas paviršutiniam vartojimui, galėtumėt tuojaus apturėti greitu ir pasekminę paleiigvlulniu »uo 
iva'rlu nesmagumu. Pasielgsite 
ISmiutineai nusipirkdami 

Severa's 
Gothard Oil 

(Severo^ Gothardlfko Aliejaus), ! kurs vartojamas, kiuipo linimentas j arba paprastas tepalas nuo rlier- Į iTiatizm". neuralgijos, persitempi- j mo, tinimo, padidintu gyiiu. rau- • 
menu ir sanariu susti^Timo ir nuo visokiu diegliu ii h-audejimu. ! 
Kainos: 30 et. ir 2 ei. t iksu. arba j 60 ct. ir 3 et. taksu. ».-Įduoda vi- ! 
sur aptiekose. / 

w. F. &EVERA CO. 
CEDAR RAPIPS, IOWA 

I. 

CATMU-: AXT PARDAVIMO. 
Parsiduoda garage ir -repair sbop. 
geroje vietoje. dera proga tam, ku- 
ris nori eiti i garage bizni. Pigi 
randa. Daug vietos d d laikynii air 
tomobiliu. daug darbo taisymo au- 

tomobiliu ir gera vieta del užlai- 
kymo. Atsišauk, 1543 \V. Į 
St. Cliicago, 111. Tel. Yards 7125. j 

j?ARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iŠ, Lietu-1 
vių bendrovės, upip lietuvių kolonijų j Wisconsine, kur jau daug lietuvių gy-: 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes j ten žemė labai gera ant kurios viskas : 
labai gerai auga nepaisant kokie metai j nebūtų. Dauguma musų pirkėjų buvo » 

išvažinėją po daugel valstijų, bet tin- Į kamesnės vietos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Farmos rauJasi 
aplinkui miestelio, kuriame vi: i biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 
"ojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
žemė labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai mušu bendro- 
vė narduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina vicą apielinkę, 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankamai del farmerių 
yra ant. vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimų. *ai 
prisiųskite savo adresą, o mes prisiu- 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halstcd St. 
Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO — DAR- 
GANAS. 

**cęščio medin? namas, 5 ir 
S kambariai, parsiduoda tiktai už 
$3200.00. Tik pusė bloko nuo 
Tlalsted ir 55-to Pulvaro. Pasi- 
klausk: 855 \Y. 54TT1 St.. Cliica- 
go, Tll. 

Pajieškau pusbrolio Viktoro Po 
ciaus. Patina iš Kaimo redybos. 
Raseinių apskr., Skirsnemunės 
parap., Yiiisloviškiu kaimo. Tu- 
riu \varbų reikalą. Jis pa f-, ari 
kas ji žino, malonėkite pranešti 
sekančiu adresu: FRANK PET- 
RAITIS, 1428 So, 49-tb Ct., Ci- 
cero, 111. 

Paj ieškau savo moters Mari jo- 
nos Zlibinienes (po tėvais Zemlau- 
kaite), kuria 4Š apleidau 1013 m. 
Dabar aš noriu susieiti su ja. nes 
turiu labai svarbu reikala. (lirdė- 
j."u, kad gyvena Chic'ago, 111. i aki- 
nėkite ji pati, ar kas ja žino praneš- 
ti man. l'ž pranešimą1 duosiu $5.00 
dovanu. 

M r. Antanas Žlibinąs, 
C) 1 Pleasent St., Kenosha \\"is. 

Reikia molderių, suolu ir patla- 
Lrių, ant Gray Jron. Mera mokestis 
ir puikios darbo, sąlygos. 

MASON — DAVIS & CO. 
7/40 S. Chicago Ave.< Chicago, 111. 

Reikia trijų vyrų naktinių Jani- 
torių. Pąlyrimas nereikalingas. At- 
smauk pa\ 

M r. Burr, 
(')<) \Y. \Yasliington St.. Chicago. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

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

Parsiduoda nauja plytų dviejų flia 
tu namas. 5 ir G kvmbariai. Moderniš 
kai įtaisyti. Kaina $7.000 Klauskite: 

TAFT & NAWROT 
5100 S. Kedzie Ave.. Tel. Frospect 455 

Telcpbone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo S> ryto iki 9 *akare 
NeiMIdicniaii paKal mtarimą 

4712 SU. ASHLAND AVENUE 
*rtj 47-tos gatvei 

Phone Ca'al 6222 I 

DR. C. K. CHERRYS I 
Lietuvis Dentistas 1 

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

CHICAGO, ILL. f 

DR. M. T. STRIKOLIS 
L1ĘTUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 1G0 
Ofiso v«l. 10 ryto iki 2 p. p. ir G:30 
iki 8:30 vak. Nedči. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 283 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma Ir kamp.MarshfieM 
Vai.: IM 9; Ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas frospect 1157 

rel. Y aras 3654. AKUŠERKA| 
Mrs. A. 

Michniewich 
i 

Baigusi Akušerijos kv 
Icviją; ilgai praktika- 
vusi I'eunsilvanijos 
hospitalėse, Pasckmin 
įts] patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodi 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAC.O, ILL. 

ĮNuo G iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak.3 

Dr. N. Herzman i 
i 

IS RUSIJOS 
Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ii akušeris. 
Gydo aštrias I' chroniška? ligas vyrų. mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros jTietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 1&-TH STREET 

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

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
'"alandos: 8—9 ryto tiktai 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto lr 2 Iki 9 vakare 
1739 S. .HALSTED ST CHICAGO 

Plione Yards 2544 

j DR. S. NAIKELIS 
| LIETUVIS 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
!0f: ir gyv: vl*ta 3252 S. Halsted St 
į 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 VV. 33-RD STREET, 
Telephone Yards 4681 

ŠALIN SU DEGTINE. 
\ \ isoj Amerikoj sa.isa, bet 

jums reikalingas pasistij rini- 
inas kartas suo karto, taigi 
nesibijokite. .Mes prirengia- 
me sultis, iš kurių jųs galite 
sutaisyti puikų ir sveika ye- 
įima, ir mes gvprantuojame, 
juk jis patiks visie.ns. Jeigr 
■ųs suiite atgaivinti šird 
prej valgymu, arba i< darbe 
parėjus, ant vestuvių. Italių 
šokių arba kitų pramogų, jųs 
galite suomei turėti po ran- 

ką keli® gaionus gero gėri- 
mo Pakas iš kurios jųs ga 
lite pasidaryti 6 fjalionus gė- 
rimo, koinuoja tiktai S.'.00 

TfcimcH-a pamėginti. Siuskite orderius Šian- 
dien. 
Walter Novelty Co. Dep. 446 
1117 N. Paulina St. Chicago, 111. 

Lithuanian--Amerięan Information 
Rttreau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Pasror- 
tai, Legali;ki Dokumentai, Foreign 

Esc^ai.ge, leal Eastate, Parduodam 
lalvokartes. 
3114 So. Halated St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

MASTYK 20% ANT TDETU PINIGU 
Puikus namas 4 flątii. 6 ir 7 kambar. 
frontas akmens, šviosus iš visų pusių; 
vidus ištaisytas kietmedžiu. kuriuo vi- 
si gėrisi; karštas vanduo skyrium kož- 
nam flatui, janitoriaus nereik; raudos 
neša $2.040.00; garage taipgi, gali buti 
randuojama už $10. j mėnesj; savinin- 
kas apleidžia šia šalį; jeigu kas norit 
pirkt puikius rakandu.-? 7 kambariam, 
už pigiau, negu flalo randa. Parsiduo- 
da žu $14.500, nemainom. Jeigu tiri 
$7.500 ir nori pirkt, atsišauk 5 \\r> Yan 

jBuren St. S. W. kampo State, Room 
,6; klausk pono L. J. S^idclieck. 

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 
va!, vakaro, ai bunu ofi- 
se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 

Nedėliomis aš hunu tik- 
tai po 1620 W. 12th S t. 
sdrisu. nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Streel 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: t. ILi 5 ir 7 iki 9 va1., vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 4Cnd St. 

Telefonas McKiuley 4938 
Valandos iki 10 ryto. 

j Ma Kuchii&kas 
LAVVYER 

į-iETUVIS ADVOKATAS 
20 SO. LA SALE STREET 

CHtCAGO. ILL. 
Telephon'? Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISl'OSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Logališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 

į gus ant Pirmai MortgeOiu. ant 
lengvą sąlygą. « 
WePt Sido Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
dos. 2201 \V. 22 ND STHEET, 
Cor. Leavitt * Tel. Can:)l 2552 

Telcpbone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai g£do limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

S259 S. HALSTED ST„ CHICAGO 

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

Specialiai: Maleva malevojimul stubų iš vidaus, po $1.50 už gallonf 
CARR BROS. VVRECKING CO. 

3003—3009 SO. HAI.STED STREET CHICAOO, ILL. 

LIBERTY BONUS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja ffc Mk LJ| 
verte, lr Laisvės Bondsus pilu* pinigino verte. 
Atneškite arba atsiųskite i i /-> r ArtruPiM o r*f\ 
Atdara kasdien nuo 9—6 J. G. vjACKHkIM & CO 
Utarnlnkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

ŽEMĖ LIETUVOJ ggg '-1ETUVŪS PINIGAI 
kyla kasdien. Nelaukite kol pasieks seno kurso — $25.00 ui 
šimtą — siuskite savo giminėms arba pirkite dabar, o pa- 
siusite vėliau. 

Parduodame čekiais arba gyvais pinigais PAGAL DIE- 
NOS KURSĄ. 

PASPORTUS IR LAIVAKORTES parūpiname va- 

žiuojantiems Lietuvon ir Amerikon. 
SIUNČIAME PREKES-TA V ORIUS. 

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

Baltic Cansultation Bureau 
35 S. Dearborn Street, 
Antros Lubos, 
Durys 206 

Tel. Majestic 8347 

Room 206, Chicago, 111. 
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo 9 iki 6 
U tam. ir Subat. iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 4 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir viduriu sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško toniko< medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtu jam, M taipg.. kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai lmna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

I 

Severa's Esorka 
tpirmiaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuoimvirno tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gvnantieins žmoniems. 
Jos medikaliaka prlprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių, nevlrinimo skilvio, 
neturėjimo apety^o ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink pleėkelę šitų "vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir ?1.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose ap^iekose 

W. F. SEVER4 C0„ CEDAR RAPIDS, I0WA 
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