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Kova Vokietijoje eina tarp val- 
džios ir darbininkų jiegų. 

rormalis pareikalavimas iš Eberta 
sovietines valdžios. 

KOVA EINA VOKIETIJO- 
JE TARP VALDŽIOS IR 

DARBININKU JIEGŲ. *. c. 

Kopenhaga, kovo 23 d. — Pa- 
gal l>erlingske Tidente šį rytą 
per telefoną apturėtą žinią visas 
vakarinis vokiečių pramonės ap- 
skritys pateko i radikalų rankas 

^4 r valdžios kareivius lankia ne- 

laimė, jei jie bandis ten kištis. 
Sočiai Demokraten apturėjo 

žinių, nurodančių tvėrituąsi dar- 
bininkų valdžios be jokio susi dė- 

jimo su buržujų partijomif. 
f.etp/.igo telegrama, apturėta 

čia vakar vakare, sako, kad IL il- 
lėje ir jos apielinkėse kareiviai 
ir darbininkų j i ego s "kovoja smar 

kiai, vartodami kanuoles. Halle 
visiškai atkirsta nuo laukutinio 
pasaulio. 

Kareivija Pilnai Aprūpinta. 
Telegrama Berlingske Tidende 

apturėta iš Berlino sako, kad ko- 
munistu kariuomenė \Vestpbali- 
joj turi 10,000 kareivių, kurie 
yra pilnai aprupinti uninasvai- 
d/iai>, .šarvuotais karais ir kul- 
kasvaid/iais. Kariumenė tolydžio, 
yra sustiprinama. Dabar jau ji! 
laiko u/ėmusi apie pustuzini j 
miestų. 

J.eipzige ir Brcslavoj streikai 

pasibaigė, miestuose rainu ir pač- 
tos bei gel/.kelių tarnybos prade- 
da veikti. 

Hamburgo laivų fabrikuose 
darbas prasidėjo vakar, Kiel'yje! 
darbininkai taipgi nuspredę grįž-i 
ti prie savo vietų būtiniausiose 
viešose tarnybose. 

300 Žuvo Elberfelde: Komunistai 
Patmė Kalinius. 

^ Bern, kovo 22 d. — l'agal šios j 
'Tlionos apturėtas žinias iš vaka- 
rinės Vokiet'jos, RIbcrfelde, 
Ruliro apskrity j arti okupuoja- 
mosios juostos kovoje žuvo dau- 
giau kaip 300 žmonių. Komunis- 
tai paėmė nelaisvėn apie 300 at- 

sarginių Eiberfelde ir 200 kitoje 
vietoje. 

Pranešimai patvirtina pirmes- 
niuosius pranešimus, tvirtinu- 
sius, kad mažne visas pramoninis 
\Vestphalijos apskritys yra ko- 

munistų rankose, nors mūšiai 
eina kaikuriose vietose. Nauji 
apskaitymai kommnistų pajiegų 
parodo juos turint nuo 70,000 
iki 100,000 kareivių. 

Badas sako gresia FJochume. 
Dortmunde, Dusseldorfė ir Rl- 
bertVlde, ūkininkams atsisakius 
duoti maistą komunistams. Jatt 
buvo susirėmimų tarp kaimiečių 
ir komunistų k valgu, išėjusių i 
kaimus maistų rekvizuoti. 

Klberfelde ligoninės yra pilnas 
sužeistų kareivių ir civilių po 
kovai toje apielinkėje. 

FORMALIS PAREIKALA- 
VIMAS IŠ EBERTO SO- 
VIETINĖS VALDŽIOS. 

Berlinas. kovo 22 d. — Ko- 

/^tnunistas atstovaujantis vokiečių 
amatines unijas, nepriklausomus 
socialistus ir socialdemokratus 
šiandien inteikė Bauero kabine- 
tui formalj reikalavimą "visų dar 

bminkų valdžios." 

šio vak.'ro susiėjime su užsie- 
nio spaudo:' atstovais valdžios^ 
viršininkai pasakė, kad pripaži- 
nimas tokio reikalavimo hutu 

"tolydus įsteigimui sušvelnintos 
sovietinės valdžios." 

Valdžia, sako, žiūrinti Į :į kai- 

lio j politini* organizuotu darbi- 
ninku demonstraciją. 

Reikalavimas, t^irdi, esąs labai 
iiaturalis po visuotino streiko 

prieš Kappo Luetsvitzo diktatū- 

rą. Jis Imsiąs inteiktas valdžiai 
ir bendram trijų šalies seimo 

partijų suvažiavimui. Valdžios 
atstovas manąs, kad jis bus at- 

mestas. 

Nesuprantamas Optimizmas. 
Valdžia optimistiniai išsireiškė 

išdalles užgindama buvimą "rau- 

donojo" judėjmo, išdalies saky- 
dama. kad tas judėjimas perdė- 
tas. Nekurie valdžios išsitari- 
mai sunku sutaikyti su praneši- 
mais iš, matomai, ištikimu šalti- 

niu. Valdžia matyti steingiasi 
pastatyti padėti kitogeriausioj 
šviesoj. 

Valdžios narys šiandien kalti- 
no gynimo ministeriją, kad ji 
esanti kaip kokia sena liisteriška 
hoha. Jis sakė. kad ministerija 
laitai perdedanti pranešimus apie 
"raudontiju," karei vijas ir mai- 

šius pramoninėse apygardose, 
(lynimo ministerija i šituos prie- 
kaištu- atkirto, sakydama. "\\ i 1 

hemstrasse (turėdama omenyje 
ei vile* valdžia) yra taip spanga. 
kaip ir buvo." 

Vengia Pranešimu apie Karę. 
Xežiur»nt (pranešimu išsiun- 

tinėjamų pusiau oticialio \Volfto 
biuro per kelias dienas apie 
smirkius m t1, ši u s llallėje, drauge 
su dideliu artileriniu bombarda- 
vimu ir apie kitus mušius su 

dideliais nuostoliais iš abiejų 
pusių, valdžios atstovas pasakė 
užsienio spaudos atstovams, kad 

padėtis yra palyginamai rami 

"visoj šalyj." 'Neigi jis pasakė, 
kad prezidentas Kberta? paliepęs 
nebausti daugiau mirtimi be jo 
parašo. 

Kadangi laikraščiu negalima 
gauti čia jau per devynias die-* 
nas. tai sunku žinoti, kuri val- 
džios dalis yra teisingesnė, civi- 

įlė, ar karinė. 
Visuotino streiko padėtis čia 

vėl patamsėju si vakarą, kuomet 
didelė darbininkų dalis atsisakė 
gri/.ti prie darbo k« >1 sovietinė 
rv^įT.b'ika nebus Įsteigta. 

Nepatvirtintas pranešimas sa- 

ko. kad Dr. Woltfgang Kapp ir 

gen. Luettwitz esą Danzinge. 

I FRANCUZŲ PASIUNTI- 
NYS PAŠAUTAS 

BERLINE. 
/ 

Berlinas, kovo 21 d. — Pran- 

cūzų diplomatinės misijos narys 

pereitą ketvergą ties Adlono 
viešbučiu tapo pašautas. Fran- 
euzu misijos perdėtinis gen. N'ol- 
leto automo'bili'us tapo suvarstv- 

jtas kulkomis. Viena kulka ang- 
lų oficieriui išmušė lazdelę i;, ran- 

Jkos. ~" r 

AŠTUOTIOS DARBiNIN 

RESPUBLIKOS SAK- 

SONIJOJ. 

Chemnitz, Saksonijoj, kovo 21 

d., per Kopenhagą, kovo 23 d.— 
Saksonija šiandien yra rankose 
daugybė< darbininku tarybų. !'e- 
važi-no.lamas iš Stuttgarf* ir Nu* 
reniber^o i l'hcinnitzą laikraščiu 
reporteris rakusi radęs nemažiau 
kaip aštuonias tokias respublikas. 

\ i>o> jos vedamos pagal rusu 

sovieto idėją ir visur buvo ra- 

mu. Visose buvo tvarka iš mies- 
tu valdyme dalyvavo net ir pa- 

siturintieji biznieriai. Keliose 
vietose atsitiko mūšiai, bet dar- 
bininku milicija nuvarė šalin at- 

sarginius. 

Apmokėjo Darbininkams Algas 
Banko Pinigais. 

Glaucbene darbininkų milicija 
paėmė Į savo rankas visus ban- 
ku-, užgriebė pinigus ir apomkė- 
jn jais darbininkams algas už vi- 
suotiną streiką. Darbdaviai : 11 s i 
sakė mokėti, sakydami, kad tą 
streiką šar.vkė valdžia, todėl jei 
algos turi buti apmokėtos, tai jas 
turinti apmokėti valdžia. 

"Mes nenorime nei utilitaristu, 
nei komunistų valdžios," >akė vie 
nas darbininkų vadų. "Mes no- 

rime konstitucinės valdžios, kuri 
butų gana tvirta Įstatymams leis 
ti. ypatingai maistu Įstatymas,1 
valdžios išrinktos šalies seimo ir 

atstovaujančios visas žmonių kle- 
sas — nepriklausomus sociailstus 
taip kaip ir konservatyvus bei 
centristus. Dabartinė valdžia bu- 
vo 'begalo silpna ir ji turi buti 
perorganizuota. 

"Kappo valdžia, buvo perdaug 
panagi i bobenzollerniny monar- 

cliiją, kad ji Iki t u galėjusi teisin- 
gai elgtis su miniomis, o radi- 
kalų valdžia yra perdaug 
galėtume ją mėginti, liet kol Vo- 

kietijos valdžia nebus gana stip- 
ri suvaldymui monarebistų ir 

kraštutinių elementu, tol mes 

valdysime savo miestus patys ir 
priešinsimės visokiems pasisten- 
gimams numalšinti mus su spė- 
kos pagelba." 

Naumburge, Prūsijos mieste 

prie pat Saksonijos rubežiaus. pa- 

sakoja korespondentas, aš vakar 
mačiau kaip kulkasvaidžių bate- 
rija paklojo komunistų sargybą. 
Trisdešimts vadų tapo sustatyti 
prie šienos ir sušaudyti kareivių. 

\iirembcrgc ir llofe, Bavari- 

joje. kur kelios dienos a*"al buvo 
įsisteigę darbininkų respublikos, 
jas .be pasigailėjimo išnaikino 
Noskės sargai. 

Atrodo, kad savaimųs sukili- 
mai komunistinės rūšies įvairiose 
Vokietijos dalyse yra radikalų 
prisirengimais prie organizuoto 
nuvertimo valdžios. \~ienok, ma- 

tos, kad jie yra tiek pat neprisi- 
rengusiais kaip ir monarchinin- 
kai, kuomet Kapp b. ndė savo 

smūgį užduoti. Visur inpvkimas 
(ant Noskes didelis. 

WILSON LEIDO PAKEIK- 
TI KAINĄ. ANGLIMS. 

Washington, kovo 23 d. — 

Prezidentas \\ ilson šiandien nu- 

ėmė valdižios kontrolę nuo 

minkštųjų anglių kainos, kad ga- 
lima butų Įskaityti jon 2/ nuoš. 
pakėlimo algų angliakasiams, ku- 
ri patarė angliakasių streiko su- 

taikymo komisijos didžiuma: ši- 
las nutarimas incina galėn nuo 

balandžio 1 d. 

Komisija apskaito, kad algų 
pakėlimas per metus išneš $200. 
000,000. 

Kietųjų Anglių Kasyklų darbi- 
ninkai Nutarė Nestreikuoti. 

New York, kovo d. — Mo- 
kestk-s nustatymo komitetas, at- 

stovaujantis kietu jų augliu ka- 
syklų darbininkus šiandien mua- 

ro pasilikti prie darbo po bal. 
i d., kol tarybas eina įlel naujos 
alginė> sutartije> tąja išlyga, 
kad kasyklų (navininkai -uliks 
priteistą ali;ų pakėlimą mokėti 
nuo tt; laiko. bal. i d. 

$ 

ISPANIJOS 'JELŽKELININ 
KAI NUBALSAVO 

STREIKUOTI. 

Madridas, kovo 233 d. Olž- 
kv'.ninku susirinkimo šiandien 
vienu balsu nuspręsta apskelbti 
ireiką nuo vidurnakties šią- 

nakt ant visu s;elžkclių Ispani- 
joje. 

NUTARĖ NESTREIKUOTI 

Peoria, Tll., kovo 23 d. — Po 
ilgai prezidento Franko l'aring- 
l<»n<> kalinti, kurioje jis aštriai 
nupeikė socialistų darbo partijos 
vadovus ir sukilėlius vedusius 
streiką pereitame rugpiučio mė- 

nesyje. 1 Ilinojaus kasyklų darbi- 
ninkai savo suvažiavime čia nu- 
balsavo atmesti sumanymą strei- 
kuoti liellevillė: ~1>skrityj. V/. 

atmetimą balsavo 4<So | 123. ^ 

PADEREWSKI PAS 
POPIEŽIŲ. 

Rymas, kovo 22 d. — Popie- 
žius l'.enediktas šiandien privačiai] 
priėmė buvusi Lenkijos premjerą 
Padereuskj. Padere\vski išpasa- 
kojęs visas savo šalies sunkeny- 
bes dėkojo popiežiui 11/ pagel- 
bą šventojo sosto suteiktą Len- 
kijai karės metu ir nuo mušiu 

pertraukimo laiko. 

SUTARTA SUGRAŽINTI 
KRITUSIU S. V. KA- 

REIVIŲ KUNUS. 
Washington, kovo 23 d. — 

brancijos ir Amerikos valdžių 
'atstovai suvažiavę sutarė, kad 
vi>i Francijoje kritusiu amerikie- 
ė'u kūnai, mušiu juostoje, ar už- 

jos galima pargabenti Į Si'.vv. Val- 

stijas kaip tik bus prisirengta 
p"ie to. Sutarti turi patvirtinti 
l'ranriios valdžia. 

PAČTOS DARBININKAI 
GAUS SAVO $240 

BONŲ. 
Washington. kovo 23 d. — Ne- 

senai priimtas atstovų bute ak- 
tas numušantis paskyrimą S2_|o 
bonų federaliams darbininkams 
paetos darbininkų nepalies: šitą 
paaiškins rytoj krasos biulerine 

vyriaiįvsio paštos perdėtinio padė- 
jėjas John C. Koons. 

KARcIVIU RIAUŠĖS 
DUBLINE. 

Dublin, kovo 23 d. — Vakar 
vakare čia riaušėse du žmonės ta- 

po nin šaut i ir keturi sunkiai su- 

žeisti. 
.Riaušes sukėlė kareiviai, kurių 

apie 300 ėjo gatvėmis drenuoda- 
mi, stumVlvdami praeivius, tran- 

kydami duris ir daužydami lan- 
gus. 

SUSIMUŠĖ LAIVAI. 

Londonas, kovo 23 d. — Ap- 
turėta čia btvielir.ė telegrama 
sako, kad Amerikos laivas Rock 
Tsland Bridge susiir :šęs su kitu 
nežinomu garlaiviu, aštuoniose 
myliose nuo Ušauto, šiaurvakari- 
nėj Francijoj. Laivas tapo nu- 

vilktas j Falmouthą, Anglijoje. 

DIDELĖS riausės 
LISBONOJE. 

Madridas, kovu jj d. — šian- 
dien kurjeras atnešė čia sinulk- 
nienines žinias apie suirute Lis- 

bonoje m'tnyčioje ir sukatoje: 
suirutė- bmusi labai didelė. 

Susirinkime darbininku dir- 
bančiu statinio amatuose buvo 

priimta rezoliucija, pritarianti 
"revoliuciniam visuotinam strei- 
kui." Tuojaus po to gatvėje kilo 
pešlynė ir 130 žmonių tapo su- 

are:'. «»ta. Suirutės laiku buvo 
girdėti šauksmai "Lai tiyyoja 
Raudonoji Rusija. 

I '< > to >u>irėmimai Įvyko suba- 
los naktĮ. o vakare buvo girdėti 
kelios eksplio/.ijos. Didysis pie- 
čius mieste tapo apstatytas >ar- 

gyba, bet jokio atsitikimo nebu- 
I vo. 

i 1 
1 VOKIEČIU RAUDONOJI 

ARMIJA SUMUŠTA; 
1000 UŽMUŠTŲ. 

Berlinas, kovo 23 d. Nors 
valdžia stengiasi .-.umažinti "rau- 

donojo sukilimo pavoju, bet 
pranešimai šiandien pasiekusieji 
Merliną rodo kad sukilimas au- 

ga. 

Kovoj ties Kongru. >.ixe-Ko- 
lutrg (iothia šiandien komunistu 
pajiegos tapo sumuštos: pražu- 
do daugiau kaip 1000 žmonių, o 

valdžios kareiviai pražudė devy- 
niolika užmuštu, 34 sužeistais ir 
9 prapuolusiais. 

•Sehlesu'ige, Schles\vig-I lolstei- 
n<i sostinėje sukilėli;!*. įntfStt? rū- 

mą. Daugelis raitijos otieierių 
pakliuvo nelaisvėn. J'ats save ap- 
sišaukusis veikimo komitetas 

kontroliuoja Sclilesvvigą. 
'\itas mušis einąs ties \\ ese- 

liu, per 22 myli nuo Ksseno 
šiaurvakarius. Spartakai čia vaT 
džios kareivinis apsupy.. 

Pildomoji vietos taryba Ibse- 
ne užreiškė, kad visa pramoninė 
apygarda ten esanti revoliucinių 
darbininkų rankose ir kad 50. 
000 raudonosios armijos pasek- 
mingai žygiuoja ant \Veselio. 
kur paskutiniai valdžios kareivių 
likučiai yra sutraukti. 

Rulir Kelio praneša, kad kai- 
rvsis raudonosios kariuomenės ✓ 

fronto sparnas nuo Dinlakeu, 24 
myliose nuo Diuseldorfo drie- 
kusi per Uolieną iki Dronsteno 
per 35 mylias nuo Muensterio i 
pietvakarius. 

•JAVU KORPORACIJA 
PADĖJO PAKELTI 
KAINĄ JAVAMS. 

Washington, kovo d. — Pa- 
gal turimas Washingtone žinias, 
kongresas rengiasi i>lirti prie- 
žastis pakilimo javiniu kainų. 

»Ja\ų. sakoma, yra gana. tik truks 
ta vagonu pristat \ t i Cliica^on 1 

.. ... 

pirmon gegiiv/.io dienon. \an tam 

spekuliatoriai padaris pinigus. 
ūkininkai pralos. o visuomene 
užmokės. 

Vagonų trukumas, kaip sako, 
l:uvo perdėtas Suv. Y aistijų la- 
> u korporacijos, kuri panaudojo 
daugybę vagonu be jokio reikalo. 
Kiek šita korporacija yra kalta 
tame. parodis iŠ. V. senato komi- 

j t e to ištyrimas. 

j NUPLAKĖ TEISME Už 
PAČIOS MUŠIMĄ. 

į Warren,( D., kovo 23 d. — 

!Miesto teismo teisėjo Lionel'io 

j Pardee paliepimu tesmo virši- 

jUinkas šiandien nuvilko Gco. P>el 
lev'ui drabužiu? ir plakė sakeia 

1 
... 

to paties diržo, kuriuo jis mušė 
' 
savo pačią. 

Estonija ir Livonija rengiasi 
kovon. 

iNetti užstoja Vokietiją. i 

| &SSTUN1JA IK LIVONIJA 
RENGIASI KOVON. 

Kopenhaga. k«.»v<> 23 d. — IV- 
ilc^rama iš Kauno pasiusta laik- 
raščiui IW*rlin^ske Tidende sako. 
kad Livonija ir F.stonija rengia- 
si ko\on viena .>w kita. Pasienin 
esą sutraukta daugybė kareiviu. 
Nesusipratimai tarp jų išėjo del 
rube/iaus. Anglija mėgino" tar- 

pininkauti, bet be pasisekimo. 

nitti užstoja 
VOKIETIJĄ. 

Rymas, kovo 22 d. — Vakar 
premjeras Xitti pavesdamas .-a- 

vo naują kabinetą su atstovu ba- 
tu. pasakė, kad Kurnpa .ųali at- 

gauti savo lygsvarą tik atsteigus 
\ okietiją ir Ru-iią. 

"Iš parlamenta ir žmonių turi 
išeiti sjalinjjas ^moniškuirpo bal- 
sas, reikalaujantis užuojautos ir 
1<ivanojimo apgalėtiems." 

Premjeras priminė apie atei- 
nančias naujas mokieseių refor- 
mas. \ \-išką kariuomenės atlei- 
dimą. dokų pertaisymą prekybos 
laivams statyti, ir sumažinimą 
muito nuo įvežamųjų kviečių. 

LENKAI PAĖMĖ 900 
BOLŠEVIKŲ. 

Varšava, kovo 22 d. Pėtny- Į 
J'ioj ir subatoj 'bolševikai padarė' 
-markius puolimus įvairiose len- 
ku fronto dalyse. Kariniai auto- 

ritetai sako. kad tai esą- pradi- 
ni- visuotinas pavasarini- puoli- 
mas. Lenkai visus puolimus at- 

mušė ir paėmė nelaisvėn <KX> bol- 
ševikų. 

GHICAGOS MIESTAS į 
-ĮIEŠKO PASKOLOS 

$4,500,000. 
Chicago, ! 11.. kovo 2$ — 1 

!\\toj miesto vyriai.sybė kreip- 
-is Į miesto bankus, prašydama į' 
gelbėti miestą, paskolinant Si.! 
500.000. 

Kinansų komiteto pirminin- 
kas, aid. John Kiehert. nelaukę- 
miesto tarybos in^aliavim•>. -usi- 
-ii-kė su miesto kontrolieriumi 
t ieo. K. Nardinau ir miesto ka- 
sininku 11* Stuekartu. prašyda- 
mas jų kreiptis su juo. i miesto 
bankus. Tie sako sutikę. Ar ban- 
kai sutiks paskolą duoti, miesto 
viršininkai nelabai tiki. 

Tuo tarpu mie.-to šeimininkys- i 
t C s reikalai atrodo labai blogai. 
Daugiau kaip 500 policistu ir 
apie tiek gaisrininku esą pasiren- 
gę reziumuoti, jei miestas nesu- 

tiks mokėti tokių algų, kokių jie 
reikalauja. 

Ve/.eikos ir šoferiai jau strei- 

kuoja, o miesto buto klerkai pa- 
sirengę išeiti Į streiką ketverge 
per pietus, jei jų reikalavimai ne- 

bus išpilti) L: 1 

Streiku laukiama visose mi<s-į 
to valdžios šakose, taifji visas Į 
miesto veiklumas ga'.i apsistoti.' 
Aiu La Chapelle. h v o d. 
ragai pasakojimą sužeisto ular.o, 
kuri išgelbėjo belgų žvalgai. j»a- 
ne lėlyj tarp Dusšėldorfn ir Duis- 

burgo. nuo Ks^eno i pietvaka- 
rius. tapo užkluptas ulanų bary-. 
Būrio ofieieriai ir jaunesnieji ka- 
reiviai tapo sušaudyti kaipo dar- ; 

bininku klesos priešai. 

VĖLESNĖS ŽINIOS Iš 

VOKIETIJOS. 

Paryčius, kovo d. — Kaip 
šiandieo užsienio raktinė .-ako, 
tai atrado, kad tarpe kariniu 
ir civilių valdžios nariu yra ne- 

sutikima-. lien. von Seccltt. val- 
džios pajie.^ų vadas nori tuojaus 
ir smarkiai veikti prieš sparta- 
ku- Ruliro ap-krityj. o civiliai 
valdžios nariai \i- dar bando 
susitaikyti. Pranešimai užsienio 
raštinėn -ako, kad LeipziiĮ.'i k« 11- 

troliuoja valdžos kareiviai, bet 
Halle atrodo paimta darbininkų 
pajieyų. 

Londonas, kovo 25 d. — f.x- 
ehange Telegraph komp'anijos 
telegrama iš Berlino šiandien pra 
neša, kad vakar 1 lenningdorfe, 
■\rti Spandau valdžios kareiviai 
<vsirėmė su sukilėliais ir a iti 
tam krito 40 žmonių, o '>5 bu\ o 

sužeisti. Saksonijoje komunistu 
tarybos pradėję dalinti didžiuo- 
sius dvarus. 

Stuttgart, kovo 23 d. — Čia oli 
.•ialiuose rateliuose gaivinama 
liltis, kati Ruhro apskr,Ttyj bus 
iMiįia .usitakyti taikiu 'vtd 1. 

oficialiai buvo patvirtintos tele- 
grafinės žinios apie < iustavo 
\\»kcs rezigna\ .mą ir preziden- 
to Kberto Į>ri minią jo re/.igna- 
:iios. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštitnis po 
£25.000 ar daugiau tarp banku 
<riip paduoda Merchants Loan & 
LYust kompanija. 

kov. -'3 ko v. 22 

\11glijos svaras 
N 

S3.81 $3-771- 
Iraneijos (už Si i f r. 14.42 14.22 

Italijos tu/ Si 1 lirų 20.00 10.50 
liclgijos (už #1 ) f r. 14.20 13.42 
Olandijos 100 florinu $3<> s 30 s 

Danijos 100 kronu 1 i~.' »o 

Švedijos 100 kronų 20.05 2a«>o 
V okietijos 100 markių i.30 1.35 
\ustrijos HX) kronų 0.55 0.55 
Suomijos ioo markių 5.00 5.(10 
Lietuvos 100 auksinų 1.30 1.35 
.enkijos 100 markių 0.72 0.72 

•\anados $i<oo- S. V. #So. 

LIETUViAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

.'7 d., i.V'o Oicl. Liet. Kun. 
Keistutis pateko kryžiuočiu 
nelaisvėn. 

Ralandžio i d.. 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokiečiu laivus. 

Ral. 2 d., 1343 m. Ingauniai su- 

sivienijo su Lietu\v. 
Ral. 3 d. r547 m. numitė Did. 

Liet. Kun. Zigmuntas I. 
Ral. 5 d. T570 m. Vilniuje inkur- 

ta pirmutinė mokykla. 
Ral. (> d.. 1372 m. lietuviai sude- 

gino gudu pili Perejaslavl. 
rtal. 13 d.. 1388 m. kryžiuočiai 

pradėjo karę <u Žemaitija. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIF.LINKĖJE 

šiandien daugiaus niaukstosi, 
?al bti> lietaus; temperatūra šil- 
tesnė. 

Saulėtekis. 5:48 vai. ryto; 
Saulėleidis. f.:oo vai. vak. 
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REIKALINGA UŽVERTI TIKRĄ TAIKĄ. 

Apie metus laiko tęsėsi talkininkų ta- 
rimasi Versalyje, kur buvo "pagaminta" 
drakoniškos taiKos išlygos clelei centralių 
valstijų. Vokiečiams nebuvo daleista da- 
lyvauti tose tarybose. Vokiečiai turėjo tik 
pasirašyti, — kanuolių ir durtuvų verčiami, 
— po talkininkų išdirbtomis išlygomis. Vo- 
kiečiai, neturėdami kito išėjimo, pasirašė. 
—Tą aktą galima sulyginti su dviem besi- 
mušančiais žmonėmis: kada vienas galuti- 
nai sumuša ir pergali savo partnerį ir, per- 
bloškęs ji ant žemės ir uždėjęs vieną koją 
ant sprando, klausia, ar jis nusilenkia prieš 

: jį ir ar pasižada buti jo dragų, — tai per- 
blokštasis sutinka su pergalėtoju. Tečiaus 
jis negali likti savo priešo draugu ir pil- 
dyti padarytus po prievarta pasižadėjimus. 
Jis visados stengsis "atsilyginti", "atsigrieb 
ti". Tokiame pat padėjime randasi Vo- 
kietija ir, abelnai, centralės Europos vals- 
tijos. Vokiečiai niekados neaprims ir ne- 
sutiks pildyti spėka užmestų taikos išlygų, 
pasiliekant 30-50 metų talkininkų vergais. 
Maištams ir suokalbiams nebus galo. 

Kartu su tuom Versalio tarybos ir lai- 
ka išvedė iš kantrybės ir sukiršino įvairias 
Europos ir Azijos tautas. Versalio taika 
yra svarbiausia priežastis delei visų bai- 
senybių Rusijoje. Versaliu taika pagaliaus, 
yra tiesiogine priežastimi paskutinių sumi- 
šimų Vokietijoje, kuriuose žuvo virš 8,000 
žmonių. Ne kas kitas, kaip tiktai Versalio' 
taika d rutina komunistus-boiševikus Vokie- 
tijoje, kurie gręsia netik pačiai Vokietijai, 
bet ir visai vakarų Europai. 

Nesviruojant salima užtikrinti, kad jei 
dar toliau pasiliks veikmėje ta nelemtoji 
Versalio taika, tai Europoje, o gal ir vi- 
same pasaulyje trumpu laiku iškils bai- 
siausia audra, kurioje liks sunaikinti netik 
ta pati Versalio taika su karikatūriška tau- 
tų lyga, — bet ir oragantiškų talkininkų- 
pergaiėtojų galybė ir jų sauvaliavimo-paver 
gimo planai ir įrankiai. 

Tik naujos sutarties užvėiimas gali in- 
kunyti Europoje, o kartu ir visame pasau- 
lyje tikrą taiką ir ramybę. T4k nauja tai- 
ka, paremta ant abipusiško sutikimo ir hu- 
manitarinių bei teisybės principų gali įsta- 

tyli žmonijos gyvenimą ir morales vėžes. 
Ir ta nauja taika ,arba visapusiškas 

perdirbimas Versalio taikos turi buti pada 
ryta kuogreičiausiai. Juk kiekvienas, kuris į 
siek-tiek sugebi diliau pažvelgti i grynai 
politinį ir ekonominį gyvenimą mato, kad 
Versalio taika yra pražūtinga del žmoni- 
jos, — kad ji buvo, yra ir bus priežasti- 
mi visų baisenybių Europoje ir Azijoje. 
Taigi turi buti aišku, kad kuogreičiausiai 
reikia atitaisyti Versalyje padarytą klaidą. 

Nebereikalo vokiečiai, — kaip prane- 
šama iš Paryžiaus, — "ruošia" milžinišką 
propagandą visame pasaulyje už "perdir- 
bimą" Versalio sutarties Kartu iškeliamas 

i klausimas apie sušaukimą naujos tarptau- 
tinės konferencijos, kurioje pasmerktos 
tautos turėtą priderančias atstovybes t, 
idant butų visiškai permainyti ištisi taikos 
sutarties skyriai tarp ta'kininkų ir Vokie- 
tijos. Pranešama, buk esanti primušta 
knyga — "Didžiausias žmonijos prasikal- 
timas" ir atspausta 10,000,000 kopijų de- 
lei išplatinimo (dovanai) Amerikoje, An- 
glijoje ir Francuzijoje; tą knyga paseksią 
milijonai įvairių kitų — panašaus turinio— 
pamfletų. 

Tokioje tai padėtyje randasi Europos 
ir Azijos tautos.. Tokie tai vaizdai randa- 
si priešais jų akis.... 

/ nn 
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dėlei LIETUVOS STEIGIAMOJO SEI- j 
MO RINKIMŲ ĮSTATYMŲ. 

% $ & i ji ••'♦V -J-; y \ ■:■■■■ X. *• n. 'A J 
i. Steigiaiuojo Seimo svarbumas* 
Lietuvos Steigiamasis Seimas — tai 

vra užbaiga v iso prirengiamojo Laikinosios 
Lietuvos Vyriausybės darbo. .Seimui su- 

sirinkus, turės prasidėti nuolatinis ir pasto- 
vus Lietuves respublikos gyvavimas. Nuo 
to laiko visos kitos valstybės jau turėtų tą i 
respubliką ne tik pripažinti de facto, t. y. j 

i faktiškai gyvuojančią, bet ir teisėtai gy- 
vuojančią. Todelei Steigiamojo Seimo su-j 
šaukimas tur didelės reikšmės ne tik delei 
musų vidujinės tvarkos, nes jis turės nu- 

statyti ir Lietuvos valdymo formą ir išrink- 
ti nuo'atiną Lietuvos Valdžią, bet ir santi-j 
kiuose su užsieniu, nes nuo to laiko musų! 
valstybė turės gauti jau teisėtą jos pripaži- i 
n imą visų kitų valstybių. 

Delei šių priežasčių kiekvienam Lietu- 
vos piliečiui didžiai svarbu žinoti, iš kur. 
kada ir kaip tas Steigiamas Seimas turės 
įvykti, vienu žodžiu svarbu apsipažinti su 

pačiais rinkimų įstatymais. 

II. Iš kur Šaukiamas Seimas. 
Lietuvos valstybes sienos iki šiol dar 

ne,ra galutinai nustatytos, bet męs lietuviai 
privalome patys tinkamai nusimanyti, kur 
tos sienos baigiasi, kokios Lietuvos mes r ei 
kalaujame. šiuo klausimu yra daug viso- 
kių nuomonių ir reikia patiems lietuviams 
turėti daug išrodimų, deleiko mes vienų! 
ar kitų rubežių reikalaujame. Negana yra j 
kalbėti, jog reikalaujame laisvos ir nepri- 
sulmingos Lietuvos, bet reikia tvirtai nusi- 
statyti, kur prasideda ir kur baigiasi Lietu- 
va. Čion prisieina, atsižiūrėti Į visą Lietu- 
vos praeitį į dabarties padėjimą ir i tai, 
kas Lietuvai ekonominiu žvilksniu gal but 
svarbu ateityje. Steigiamojo Seimo Įstaty- 
mai priede prie šeštojo straipsnio nurodo 
tas Lietuvos sienas, išskaitliuodamas apy- 
gardas, iš kurių tur but renkami atstovai. 
Lietuvon inema visos tos žemės plotas, kur- 

Pastabos 
išvados. 

I 

P inigų siuntimas Lietu- į 
von—tai labai svarbus klaui 
simas rie' Amerikos lietu-1 
vių, norinčių suteikti saviš-į 
kiams pagalbą Tėvynėje. 
Atėjusioje iš Kauno "Lietu- 
voje" nuo vasario 14-18 dcl. 
skaitome šitokį Lietuvos 
Prekybas ir Pramonės Ban- 
ko pranešimą: 

"Dietuvos piliečiai, gau-1 
nantieji pinigus iš Ameri- 
kos, turėjo ir tebeturi di- 
džiausių nuostolių. 

Į Lietuvon Prekybos ir Pra- 
monės Pankas, rūpindamas 

l Lietuvos piliečių gerove ir 
norėdamas juos išvaduoti iš 
Įvairių ̂  agentų brangiai at- 
sieinančios nelaisvės, jau su 

organizavo lengvą, progą ir 
be nuostolių pinigų siunti- 
mą iš Amerikos Į Lietuvą, 
nes užmezgė ryšius ir tuo 
reikalu susitarė su didžiau- 
siu Amerikoje Banku — Ir- 
"ing National Bank. 

♦Kiekvienas amerikietis,! 
noris siusti didesnę ar ma- 

žesnę sumą Į Lietuvą, tene- 
šie tuos pinigus i Irving Na- 
tional Bank, New York, 

Woolworth Building, — pa- 
žymint: For the account of 
*he Commercial and Indus- 
trial Bank of Lithuania. 

Gautoji įneštiems pini- 
gams kvitą reikia pasiųsti į 
Lietuvos Prekybos ir Pramo- 
nės Banką Kaune. (Kaunas 
Laisvės Alėja 66), kur siun 
ciamoji dolaiių suma bus iš; 
mokėta adresuotui dienos 
kursu, atskaičius Bankui už 
patarnavimą nežymų nuo- 

šimtį..," 

"Konferencijos pasėdiiuo 
se Paryžiuje" sako preziden 
tas savo laiške į p. Hitch- 
cook 'buvo matyti, kad mi- 
litaristų partija, vedama in- 
tekminkriausių vadovų, sten- 
gėsi gauti viršų Francuzi- 
joje. Tuomet jie buvo su- 
mušti. bet .dabar yra kont- 
volėje". Jei tas taip yra, tai 
ar p. Wilsono tikslu yra 
stovėti už patvirtinimą taip 
vadinamo "apsiginamojo" 
susivienijamo su Francuzi- 
ja? 

Yhicas Paukštys jicško savo sū- 

naus Vincento Paukščio; prieš ka- 
rą jisai tio Canadoje, Toronto 
įuic^te. Meldžia jo paties atsiliepti 
ar jį žinančiu pranešti šiuo adresu 

V. Paukštys. Lūšnos kaimo, Jau 
ku valse.. Sakių apskrities. 

Iš Amerikos Lietuvių 
Tautines Tarybas 

Raštinės. 
■ 

Posėdis Kovo 16: Pranešimai 
Tarybom i) lnž. T. Naruševičius 
rašo Tarybai raportą iš savo veiki- 
mo kaipo Amerikos Lietuvių atsto- 
vas Taikos Konferencijoje Pary- 
žiuje. Prisiunčia kvitas nuo $1^000. 
co. kurie pinigai buvo p-ui Naru- 
ševičiui inteikti iš Lietuvos Nepri- 
gulinybės Fondo 'ir inteikti per jį 
Lietuvos Valdžios jurisdikcijom 2) 
Chivagos Lietuviu Taryba prisiun- 
čia ingaliojimą ])-ui Ramui Adž- 
giui, "Vien. Liet." redaktoriui, buti 
atstovu ir dalyv'auti A. L. T. Tary- 
bos posėdžiuose vietoje p. M. J. 
Damijonaičio. 3) Karės Departa- 
mento paklausimai apie Tarybos 

į siekinius ir veikimą. 4) Laiškas Ta- 
rybon nuo kun. J. Dobužio iš Pary- 
žiaus, kuris rašo, joge i baigiama 
spausdinti ''Lietuvių Baltoji Kny- 
Iga", kurion dokumentus surinko 
P. Klimas. Tai bus didelė knyga 

l franci] kalboje, ir ji bus begaliniai 
'svarbus dokumentas kaip Lietuvių 
i stori joje, taip ir atsakym'as akyse 
viso pasaulio ptViešai melagystes ir 
šmeižtus Lenkų. Maskolių ir Vo- 
kiečių. Reikia tuojaus spaustuvei 
išmokėti 30 000 frankų, ir Lietuvo- 
je esant sunkiame pinigų padėjime 
prašonfa Amerikos Lietuvius tą vei 
kalą padėti išpirkus. 5) Stambus 
sietuvos veikėjas rašo: ''Sulyg* ap- 

sai nuo Vytauto laikų visados prie Lietu- 
os prigulėjo, būtent visa buvusi Žemaiti- 

jos kunigaikštija, visas Vilniaus ir Trakų 
vaivodysėjų žemės ir pagaliaus vakarinė 
dalis Naugarduko vaivodystės. Visuose 
tuose ruožuose, išsimėtę tirščiau ar skys- 
čiau, gyveno Lietuviai, visos tos žemės pri- 
klaupė iki pask1 Hniojo Lietuvos padalinimo 
Lietuvai. Nuo 1 '. gelių užimtų plotų, kur 
Lietuvos kardas buvo Įsigalėjęs, Lietuvos 
laikinoji vyriausybė šiandien atsisako, pa- 
likdama šiems plotams dėtis prie kitų vals- 
tybių ar tautų. Tokiu budu Lietuvą suda- 
ro šios apygardos: 

Pirmon apygardon įneina šios apskri- 
tys (pavietai) — Mariampolės, Seinų, Su- 
valkų ir Alytaus. Centras rinkimų Ma- 
riampolė. 

Antron apygardon Įneina Šakiu, Vilka- 
viškio, Kauno miesto, Kauno apskrities ir 
Trakų — Kaišedorių. Centras Kaunas: , 

"""rečion apygardon įneina apskritys: 
Raseinių, Tauragės ir Kėdainių. Centras 
Raseiniai. 

Ketvirton apygardon įneina Telšių, 
Kretingos ii Mažeikių apsk. Centras Tei-į šiai. 

Pei.kton apygardon meina Šiaulių, Bir- 
žų (Pasvalio) ir Panevėžio apsk. Centras' 
Panevėžys. 

Šešton apygardon Įneina Rokiškio.: 
Ežerėnų, Utenos ir Ukmergės apskr. Cent-1 
ras Utena. 

Septinton apygardon įneina Vilniaus 
miesto ir apskrities ir Švenčionių apsk.. Centras yra Vilnius. s 

Aštunton apy^ardon, įneina Ašmenos, Lydos ir Volkoviškio apskr. Centras Lyda., Devinton apygardon įneina Bielovė- 
žo, Bielsko ir Baltstogės apsk. Centras 
Baltstogė. 

Dešimton apygardon įneina Sokolkos, Gardino miesto ir apskrities ir Augustavo 
apskr. Centras Gardinas. 

Be šių apskričių įstatymuose (paragra- fas 87) pažymėta, jog Prūsų Lietuva rinks 
atstovus atskirai tais pačiais dėsniais, tik 
rinkimų diena gali buti jai skirta ir kita. 
Pagaliau įstatymuose nepažymėtos Naugar- duko apskr. — reikia spėti, jog jis priskaito- 
mas yra prie Lydos apskrities. Tuo tarpu itsovai gali buti veik pilnai parinkti iš pir- 
mųjų šešių apygardų, nes keturios paskuti- nės tebėra užimtos lenkų okupacijos val- 
džios. Tie rinkimai, kaip žinoma, yra pa- skirti Balandžio 14 ir 15 dieną, o patsai Seimo susirinkimas turės įvykti nevėliau, kaip mėnesiu praėjus po rinkimų di<hių. Jį šaukia ir susirinkti dieną skiria Valstybės Prezidentas (paragrafas 84), kursai jį ir 
atidaro. Paties Steigiamojo Seimo posėd- žiai prasidės, suvažiavus ne mažiau kaip pusei ir vienam jo narių, neskaitant tų vie- 
tų. kuriose rinkimai negalėjo Įvykti (pa-! ragrafas 85). 

Tol$iu budu Steigiamojo Seimo susi- 
rinkimas turės Įvykti ne vėliau, kaip gegu- žės 15 dieną ir tat nepaisant, ar užimtuose 
lenkų valdžios kraštuose galės praeiti rin- 
kimai, ar ne, bile tik bus iš visų kitų apygardų parinkti atstovai ii' jų atvyks dau- 
giau pusės. 

turėtu iš Amerikos žinių mums iiU 
rudo, kad dabartinis sąstatas State 
Departamento \Yashingtone vis dar 
prisilaiko nelaimingos senos Ameri- 
kos Užsienio Reikalų Ministerijos 
politikos del Rusijos atstatymo, pa- 
siremiant, kad ir tokiais imperialis- 
tais, kaip buvo Koleakas arba l)c- 
nikinas. Tokia Amerikos dabartinėm 
Vyriausybės politika neša musų 
tautai pančius ir atstumia Lietuvių 
simpatijas kiton pusėn, nepaisant 
to kad Amerika pereitų metu pra- 
džioj iš materialūs pusės suteikė 
nors ir mažiau, sulyginant su kito- 
mis tautomis ir musų vargais, bet 
'vis dėlto žymios pagelbos mūsų 
kraštui." 6) Paterson, X. J., pilie- 
čiai: U. Marcinskas ir A. Yaraš- 
keviče užreiškia protestu priešais 
mestą neteisingą dėmę ant vietinio 
'-klebono, apie ką buvo Tarybai kilo 
to paties miestelio piliečio Taryboti 
[pranešta ir Vasario i7 posėdy j pro- 
tokoluota. 7) V idurinės Srovė vei- 
kėjų visuotinajam susivažiavimui 
pri rengiamoj i konferencija įvyko 

! Vasario i4 Pennsylvanija llotele, 
Ne\v Yorke; dalyvavo iš visų kraš- 
tų apstus būrys veikėjų ir sutaisė 
tolimesniam pojitikos veikimui pro- 
gramą. 8) Žydų susivažiavimas 
įvyksta Gegužio, Xew Yorke; žydai 
Lietuvos piliečiai interpeliuoja Tary 
ba padaryti lier;' "un veikimui suo- 

protį. 9) Pranešimas iš \Vashingto- 
110, jogei šiame mėnesyje tapo ati- 

daryta kelias siuntimui pakelių 
( parcel post) iš Amerikos Lietuvon: 
10) Lietuvos kurjeras. kun. Miro- 
nas, pribuvęs Amerikon- pranešė 
jogei Italija yra pripažinusi Lie- 
tuvos "de jure" ncprigulmybe ir 
Italijos ambasadorius jau Kaunur 
pribuvo. 

NEGANA PILiETIS. 

Jis buvo dar jaunas vViikėzas, ka- 
da jis kovės karėj su ispanais. Ku- 

boje jis susirgo drugiu- pagulėjo ir 
sugrįžo namon. Paskutinis jo gimi- 
nių, jo tėvas buvo pasimiręs. Ne- 
rimdamas aut vietos, jis patraukė 
Į vakarus. Ten jis dirbo 'prie viso- 
kiu darbu iki atėjo clidėji karė. Jis 
pirmutinis įstojo kariuomenėn ir ta 

po išsiųstas Francijon. kur jis da- 
lyvavo mažne kiekviename muš} j' 
kurį vedė ''mušu vaikinai". Vienok 
kažkaip jis išliko gyvas ir sugrįžo 
n.unon uei ne sužeistas. Vienok ji; 
buvo |)arsiliaigę> ir sunykęs nuo 

gazo irogal truputį nuo boinbiuto 
trenksmo. Jis batulė gauti darbą 
valdžios dirbykloj, bet jo prašymas 
buvo atmestas. Atmetimo priežas- 
tis buvo ta, kad iis negalėjo tikr:ii 
I»«•«parodyti, jog jis yra pilietis. To 
tėvas buvo ateivvs ir jis negalėjo 
priparodyti. ar jis priėmė piliety- 
bę. ar įje. Taigi parėjės kareivis 
dar vis Įieško darbo po Seattl'' 

X _ris buvo gana pilietis pavojingieji^ 
darbams, bet negana pilietis nepa- 
vojingiems! 7.. 

1918 
Lietuvos Nepriklau- 

somybes šventes 
Apvaikščiojimas. 

irs 

( l <į 3ci ) 

Todėl ir to garbitfgo, šiandien 
dar gyvo vyro (Basanavičiaus), 
kurio pastangomis "Aušra" mums 

yra išaušusi; ir anų varpininku, 
kurie žadino mus iš miego, ir tu. 

kurie už spausdinto lietuviško 
žodžio platinimą ėjo j kalėjimus 
ar šaltame Sibire mirc, ir tų, kur 
"Pavasario Balsams' skambėti 
liepė — visu jų aukščiausias bu- 
vo idealas ir galutinas tikslas 
Nepriklausoma Lietuva. IŠ kur ta 

laisvė, nepriklausomybė ateis — 

anuomet surukti buvo [spėti, liet 
kad jinai ateis, turi ateiti, tatai 
pranašav o ne tik mušu dainiai 
pranašai, bet nujautė kiekvieno 
lietuvio Širdis. 

Pro baisiausio pasaulinio ka- 
ro durnus, pro krauju sartis pa- 
galiau žybtelėjo mitras atsipa- 
laidavimo vilties kibirkštis. Smar 
kiau ėmė plakti mušu širdys. 
Tą musų vilties kibrikstClc; pa- 
stebėjome ne tik mes, bet ir kie- 

| lai okupacijoj mus laikiusi \ o- 

Ikiečiu valdžia. Jinai, ypač mili- 
tarinč jos dalis, buvo gudrų -su" 

maniusi planą: musu pači u ran- 

i k/.ous u/^naiūii musu i s varia 
vimo vilties kibirkštį. i am uks- 
ini ruįsėjo mėnesį i«>i7 m. leis- 
ta, mum» sušaukti į Vilnių kon- 
ferenciją, tam tikslui duota įsi- 
kurt ir pačiai Tarybai. 

Lietsii'viai naivus nebuvo: jie 
suprato okupantu politiką, liet 
kas buvo rlarą? Reikt jo mums 

ne tik savo nepriklausomybė, iš- 
rupint, bet įsigalinti šiems ru- 

pečiams pradėti. Kitaip kalb.mli 
reikėjo nuims įsiveržt i didžio- 
sios palitikos vietove, kad paskui 
ten gulėtum del savo neprikl.au-, 
sgniyljės derybos pradėti. J u o 

^ 
labiau, kad vadinamieji nuisu 

"broliai", kurie ir šiandien te- 
ijelčĮik<» pagrobę didelę Lietuvos 
žemiu dalį, išsijuosę dirbo, kad 
mųsu kaip tik į tį vietą neįleis- 

I tll- 
Šiosc sunkiose aplinkybėse -Lie 

j tuviai, kai,j) vienas konferencijos 
{kalbėtojas, atvirai patarė, griebė- 
si iš dalies Vytauto politikos: 

i ėmė tartis su Vokiečiais, .nors 

gerai žinojo j ii politikos tiks- 
lus. ( 

Rugsėjo mėnesio Vilniaus Kon 
ferencija ir, jos padaras, lig" šiol 
tebegyvuojanti Taryba vieną pa- 
sibrėžė sau tikslą: iškovoti Lietu-i 
vai nepriklausomybę. Šisai obal-j 
>is sujungė j vienybę ne tik čia j 
Lietuvoje likusius lietuvius, b'j 
partijų ir srovių skirtumo, bet 
rado pritarimo ir lietuviuose, at- 
sidurusiuvosc Įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Taryba liko pjipažin- 
ta vyriausiuoju Lietuvos tautos 
organu. 

Taryba, turėdama tyras ran- 

kas, drebančia, bet vis tik pilna 
vilties šiniimi ėmėsi tokio sun- 

kaus, tokio atsakomin^o dari o 

—išvesti Lietuvą į neprigulmybės 
prieplauką. 

\*emanau kelt aikątėu tu visu 
Tarybos sielvartų, tų rūpesčių, 
tų baisių abejojimų, kada teku jai 
šioj sunkioj kelionėj daryti vie-Į 
nas ar kitas žingsnis, nes tai iš-! 
eitų plati Tarybos darbų isto- j 

rijai, kiuriai čia ne viela. Šian- 

jdien, jau turint laiko perspekty- 
vą, Taryba ir ne Taryba mato, 

j kacl jos gal kai kame ir klysta, 
| Ijct bendrasis j.-is žygių rėžtas 

(buvo paimtas atatinkamai. 
\ ienas, ir tai svarbiausias, Ta- 

rybos žygis buvo lygiai prieš j 
dviejus metus tartas jos žodis: 
Lietuva nuo šiandien jau yra ne- 

priKlausoma valstybė*! Tą žodi į 
tuomet stengėsi užgniaužt oku- 
pantu valdžia, liet ji vis dėlto p ra 
:!veržė pro dygliuotų vielų tvo- 

į'ii^ :r pasklydo po pasaulį. Ypač 
smarkiai atsliepė ta->ai žodis kiek 
vieno lietini.. širdy, anuo kart 

3 a r ne kaip realybė, tik kaipo vis 
aiškiu einanti išsivadavimo viltis. 

Jau antru — kad susirenkame 
metinio paminėjimo švęsti to at- 

itikimo. kada buvo ištartas ta- 

sai malonus žodis, fiiandien su 

džiaugsmu matome, kad tasai žo- 
dis \ i s aiškyn ir aiškyn virsta 
mums kunu Šiandien mes tu- 
rim jau ne nepriklausomybės vo- 

vena, tik kuo tikriausią realybę. 
Pieša, Lietuva dar ne visa lais- 
ra. tiesa, plėšrusis Lenkų erelis 
>avo nagais dar įsikabinęs j mu- 

•ų \ vtj, kaip tatai 1 >' 14 kad p ra-1 

iššaudamas mūsų Rimša anuo-' 

mct buvo atvaizdinęs savo kūri- 
ny. JJet Lietuva vis auga ir 
stiprėja. Antai Mažoji Lietuva 
jau glaudžiasi prie Didžiosios. 
Šiandien mes galim jau ne tik 
laisvai kalbėti, bet turime stip- 
riu ginkluota pajiegą savo žodižiui, 

j paremti. Todėl, tikimės, netru- 
kus 1'r Lenkų erelis turės išsi- 
traukti savo nagus iš musų Vy- 

Sties. Jau tik du mėnesiu skiria 
mus nuo kuriamojo Seimo, ku- 
riam, tikram šalies šemininkui. 
Taryba įduos žygių apyskaitą 
ir paves tolimesnį valstybės tvar 

kymo darbą. Teįvyksta Kuria- 
masis Seimas! Tegyvuoja Xepri-| 
Klausoma Lictiuva 1 

Toliau iškilminga manifesta- 
cija aplankė sužeistus ir sergan- 
čius musŲ karžygius Raudono- 
jo Kryžiaus ligoninėje. Raudo- 
nojo Kryžiaus ligoninėje mani- 
festaciją sutiko vyresnysis ligo- 
ninės gydytojas lirnnd/.a su li- 
goninės personalu. 

Kadangi ligonys neg'alė'o iš- 
eiti j žmones, tai organizacijų at- 
stovai patys juos aplankė. l\a-uu 
donojo Kryžiaus ligoninėj šiek- 
t i c k sveikesnieji buvo rupestin- 

ai atvesti j tam tikrą gražiai 
eglaičių girliandomis išpuoštą ^a 

Iv ir ten j juos kalbėjo organiza 
c i j 11 atstovai ir reiškė karžygiam: 
padėkos ir pagarbos žodį. { prie 
langį buvo įkviestas orkestras 
kuris pagriežė tėvynės himną 
Su/eistuju tarpe teko matyti ir 
tokiu karžygiu, kurie buvo su- 

žeistasai ir rusu fronte ir antrą kar 
tą bermontninku. Juozapieeiu at 
stovas savo kalboje pareiškė, kad 
kol kas nors ji'; dirbą čia dirb- 
tuvėse, bet jei tik gręstu Tėvynei 
pavojus ir jei tik pašaiuktų juos 
jfoliai iš fronto, tai jie visi, kai 
tienas, palikę savo darbus, sto- 

Ų i j u eiles ir petis j petį gintus 
įuo priešininku. 

j Prie Karo ligoninės kalbėjo j 
! sužeistus ir sergančias karžygius 
: valstiečiu sąjungos atstova.. ir, 
tai^s 'Ievynas — sunains padė- 
kos ir pagarbos žodi, ir priminė 
Steigiamojo Seimo reikalus. 

Vyresnysis Karo ligoninės gy- 
dytojas Oželis, padėkavojys už 

aplankymą, plačiai apbrė/ė ligo- 
ninės ir ligonių padėtj. Paskiau 
prašė išrinkti nuo kiekvienos or- 

ganizuotos po du atstovu' ir ap- 
lankyti sužeistuosius ir sergan- 
čius. Išrinktus atstovus pats' 
daktaras vedžiojo prie ligonių iri 
davė paaiškinimų. Aplankė sei-J 

ganaus net ir limpamomis iigo- 
mis. Teisybė, ne visi karžygių 
turi priegalviu ir apklotų. Tai]) 
pat gan ankštokai sutalpinti. He 
klausinėjant^ sužeistuosius, ypač 
visų akis patraukė sausiu 23 clic- 
n«'į sužeistas lenkų fronte ties 
Jeznu jaunas karžygis Saliamo- 
nas Matusevičius nuo Sakiu. Ka- 
da apipuolė lenkai, jis su ke- 
liais draugais ėjęs >argyboa pa- 
reigas ir nežiūrint to, kad jų 
buvę tik keli vyrai, o lenkų vi- 
sa kuopa, laikėsi ir šaudėsi. Ka- 

įdaugi jie buvo netikėtai užkkip- 
I ti ir nesuskubo įsikasti, tai jam 
lenkai suvarė j kairią koją 6 
kulkas, bet jis visų laiką, kolei 
atėję jiems pagalbos, gulėję- 
ne perrišta s ir vis šaudęs. Dak- 
taras sako, kad pasitenkinsią be 
amputacijos. Karžygis budrus 
ir dar tikisi ateity už koją atsi- 
teisti su lenkais. 

\uo karo ligoninės manifestan- 
tai pradėjo skirstytis po namus: 
kiti. kuriems sekėsi gauti bjbe- g tas. nuėjo f Valstybės Tarvbfl* ^ 

iškilmingąjį posėdį Miesto Te-L* 
atre. T 

(Bus, daugiau.). 
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Sveikame Kune-Sveikas Protas. 

KAS YRA KARBUNKULAS? 

►» Stai.nu> apsireiškimas keliu kar 
bunkulo atsitikimų prie nepapras 
tu aplinkybių suteikė priežastj 
tikCti, kad toji liga yra kokia 

nauja ir nesuprantama. Tuo tar- 

pu tai yra viena seniausių ma- 

rų tarpe žmonių ir žemesniųjų 
gyvulių. Gydytojai randa ją 
esant ta pačia, k;r votis, aprašy- 
tosios antroj Mozės knygoj. Ji i 
yra minima pas Homerą, Livi- 
jų, Plinijų ir Plutarchą. Šitoj ša- 
lyj (Amerikoj) ji senai žinoma, 

daugiausiai kaipo naminiu gy- 
vuliu liga,, bet seniaus ji buvo 
laibai pragaištinga žmonėms. Kar 
bunkulo epidemija Neapolio apie 
linkčse 1617 m. išnaikino 60,000 
žmonių; įSan Domingojc 1770 
m. paėmė 15.000 gyvasčių ir maž 
ne kiekvienoj Kuropo.s šalyj kar- 
bunkulo rykštės yra palikę savo 

pėdsakus. 
Karbunkulas yra liga padaroma 

sėklos gyvuojančios žemėje, ku- 
ri mažne visuomet prikimba prie 
naminių gyvulių. Ji J>bai yra 
pragaištinga avims, bet papras- 

TEISINGOS DRVBU2IŲ KAINOS) 
Kainos, kurios tinka kikevie..j -Kiniui. Gvarantuojaine. ka-, ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 "iki 50 procento. Nekurie aigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų Ir jauny vaikinų siutai 
Ir overkotai. padaryti sint orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, 
formali&kai pritaikyti ir konservatj iškų modelių, bet jų savininkai 

neatsiėmė. Todėl mes parduodama nuo $32.50 iki $60. Matyk musų 1 

speciales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. j 
ir $30.00. Juodi iutai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $ 5.00. 
Iki $60.00, Vaikų siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augščiau. Vyrų peli- 
nės $4.00. ir augšėiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Yj-ač 
tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvį, nuleidžiamo 5 procentą 
Krautuvė atdara kasdien iki !) valandai vakaro. Subatomis iki 10 
valandai vakaro. :»dėliomis iki 6 valandai po pietų. 

S. GORDON 1415 S. Halsted St , CH1CAGO. ILL- 

IŠ LIETUVOS GAUTA. 

''KARIŠKIU'' 

KALENDORIUS 
Krašto Apsaugos Ministerijos 

Literatūros Dalies Dalies Leidinys. 

1920 METAMS » 

Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių 

Kalendorių". paprastos kalendorinės dalies — 

švenčių, čia Sstfialpinta dau.^ žinių apie žygius musų, 

nors jaunos, bet drąsios kariumenės, kuri savo krau- 

ju ir prakaitu atpirko Lietuvos laisvę. Čia skaityto- 

jas ras netik, kaip tvėrėsi Lietuvos kariuomene, ko- 

vojo bet taipgi ir visą istoriją Lietuvos valstybės 

kūrimo ir keletą nepaprastai puikių dailioses litera- 

tūros vaizdelių ir jautringų eilių. Taigi norintieji pla- 

čiau susipažinti su Lietuvos kariuomenės darbuote 

ir Lietuvos politika aplamai piivalo įsigyti VKariškių 

Kalendorių". 
Kadangi skaitlius kalendorių aprubežiuotas, tai 

norintieji pasiskubinkite. 
Kaina 50 Centų 

Kreipkitės į 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 

tai taipgi nuo joa kas metas įs- 

dvėsta galvijai ir arkliai. 
Karbunkulinės sėklos a 1 i iš- 

gyventi žemėje apie dvidešimtį 
metų ir todėl jos yra sunku iš- 
naikinti. Geriausias būdas di-j 
/.infektuoti tą žemę. kur karbun-l 
kulas yra išsikerojęs, tai u/lei- 
džiant laiką vandeniu. Sėklelės 

išplunl' i ir jų galima nusikraty- 
ti, nukasus grabes iki didelei 

upei, kuriomis jos yra nunešamos 

į mares; o jei leidus j<\ns,nusi- 
sėsti ir išdžiūti, tai jos n u s tokios 
užsikrečiamomis kaip ir buvo. 

Karbunkulus, kaipo gyvuliu li- 

ga, paskutiniais metais yra ge- 
rai ištirtas, bet jo apsireiškimas 
tarpe žmonių atkreipė i save (lo- 
mą tik paskutiniuoju laiku. Nors 

jis yra aprašytas didžiumoje 
daktarystės knygų, bet daugumas 
gydytojų nėra apsipažiny su jo 
apsireiškimas. šitas neapsipaži- 
nimaSrfSU liga yra didžiausia pa- 
vojaus versme. Turint paskuti- 
niai* keliais motais ištobulintas 

Įapsisaugojamąsias ir gydomąsias 
priemonės, nėra ko bijotis, kad 

jis butų pavojumi žmogaus gy- 
vasčiai. 

Karbunkulas gali apsireikšti 
pas žmogų trijose formose: iš- 
lauko, viduriuose, ar plaučiuose. 
Laukutinėj! forma pasidaro, jei 
Įdrėkstoji vieta susiliečia su oda, ar 

kilu kokiu liga užkrėstu daik- 
tu. Viduriuose karbunkulas gali 
atsirasti valgant maistą, kuriame 
yra karbunkulo bacilai; o Į ploiu- 
čius gali įsimesti kvėpuojant li- 
ga užkrėstą orą. Šita paskutinė- 
ji liga senai yra žinoma Angli- 
joje kaipo "vilnų atrinkikų li- 
ga" — mat ten didelės jaunybės 
avių kailių yra atrenkama ir su- 

skirstoma i rųšis. Taip-pat ši- 
ta liga senai yra žinoma šitoj ^a- 

Ivj vilnų ir kailių amatuose, ir 

ypatingai avių ganyklose, Pictuo- 
sc. 

Vidurių ir plaučiu ligos formos! 
ilgai buvo laikonvs pragaištin- 
gomis, bet dabar jos pasekmin- 
gai yra išgydomos senimu. 

Ilgą laika skiepijamasis gydy- 
mas, paremtas pasteuriniu meto- 

du fytpvo vienintele priemone ko- 
vos su karbunkulu. MeL nesenai 
padarytieji pagerinimai gydymo 
duoda viltį, kad ilgainiui šita liga 
b is visiškai išnaikinta. Per Tau- 
tini (iyvulių augintoju Draugi- 
jos susivažiavimą nesenai buvu- 
si Chicagojc veteranai sutiko pa- 
dėti šiiame darbe. Svarbiausiomis 

priemonėmis, kurios bus pan;uiv- 
dojanios šitt»s ligos naikinimui, 
•bus grieštas peržiūrėjimas gyvu- 
liu. tinkamas nukišimas užkrės- 
tu lavonų ir nuplovimas užkrės- 
tos žemės. 

•Kliūtis su pasteuriniu serumu 

lnvvo ta, kad jis neišlaikydavo 
ilgiaus kaip vienus metus, o kar- 
tais neveikdavo iš po trijų mėne- 

siu. 15et nesenai šitoje šalyje 

GRHITA 3Pua.O-JEIXj,3E3^. 
Silpnybes, paeinančios nuo peraidirbiino, pailsimo, sąnariu ir rauiuenu 

sustingimo, skausmu strėnose, yra, greitai prafolinanoa, valioj ant. 

PAIN-EXFELLERI 
'* Drau^'ft Kcikalo" 

Seimyno?, kurios karta dažinojo jo veikiančią jiejęą, dauginus b*> jo jK-ap?ieina. 
Yra tik vienas Pjiiii-L^pcSlerls ir del jusų apsaugojimo, jio yra paženklintas 
inusu vaizbaž©akliu 

^ ANOHOR (Įfearas) ^ 
«T#»ijfu a'it. pokelio nčra vaizbaženklio ikaro, ?;i jis -.i'-:-, tilcraf. ir jus lol.io 

neimkiie. Visoje aptiekose po ■. ir 70-'.. Taipgi galinio yuii'.i pao ifidirbčjus : 

F. AD. RiCMTER & CO., 320-330 Broadwivy, Nctv York 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

A Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinig-is: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

L ETUV 

serumas ištobulinta kad jis 
išlaiko labai gerai ir labai ge- 
rai apsisaugoja. Šitas serumas 

yra padaromas užkrėtimu arkliu 
šita liga iki tūlai, kol jie gali ne- 

pasiduoti ligai, paskui ištraukia- 
ma jų kraujas ir iš to kraujo da- 
roma serumas. 

Tose apygardose, kur gyvu- 
liai suserga karbunkulu, gyvuliai 
reikia skiepyti šituo serumu tū- 
lai. kai j u liga negali įveikti ar- 

ba reikia apvalyti žemė nuo at- 
kričio apkidžian ją vandeniu ir 
paskui nuplaunant 

Karbunkulo bacilas yra baisiai 
gajui, l'o geram virinimui jis 
dar vis esti gyvas. Vienintelis 
dizinfikalas, kuris ji isiškai su- 

naikina, tai ėdantįs .tblimatas. 
Sutai'svnlas odų siu šituo stipru- 
mu dizinfikalu yra vienintelis bu 
das apsaugoti nuo užsikrėtimo 
liga tuos, kurie odas čiupinėja. 
Valstijos sveikatos viršininkai 
griežtai reikalauja tokio sutaisy- 
įmi visų odų ir kailių. 

3U\\ \ alstiju valcl/iu su atsidė 

jimj rūpinasi prižiūrėti, kad ši- 
ta liga nebūtų Įgabenta drauge 
siiit įgabenamais daiktais. Jokių 
odų neleista gabenti šiton šalin 
be paliudijimo Su\. Valstijų kon 
sulio tos vietos, iš kur ateina 
siuntinys, kad jos buvo perleistos 
per ėdaneiojo sublimato aigą. 

Akyvaizdoje šitokio rūpestin- 
gai išdirbto a į u)-auginimo ir 

gydymo pieno, vargiai karbunku- 
las galėtų būti dideliu pavojumi 
žmonėms, ;<r gyvuliams. 

Fr. J. Haskin. 

ii Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

BOSTON', MASS. 

Jurgis Gegužis ir Stasys Mic- 
kelson patraukti teisman. 
Vietos anglu laikraštyje "15os- 

ton Americrn už kovo 18 d., š. 
m. pirmame .puslapyj yra iiulėta 
šitokia žinia: 

"Norėdami surėdyti išlaidas už 
elektrini' šviesi, Jurgis Ge.gužis 
ir Stasys Mickclson, savininku 
nutrinio namop. n. _'5> W. l'.road 
way, So. lioston, Mass., atida- 
rė Edisono Elektros kompanijos 
elektrikinės srovės vielą, nuves- 

tą po šaligatviu. Tai buvo 191C 
m., kuoi'iet namas buvo pasta- 
tytas: 

"JJuvo pasiustas specialis vir- 
šininkas iš !>ostono O'Neil siu>- 

rasti, kur dmystr. tokia didelė 
apšiis elektros jo apskrityje. 

"Ištyrimai parode, kad atidary 
mas 3 -a arti to namo. jis ėmė 
tyrinėti ir tiedu žmonės šiandien 
So. Bastono teisme pas teisėja 
Lozaną prisipažino, kad tai jų 
yra kaltė tame. Nusprendimas 
ajdėta už savaitės laiko". 

LOVVELL. MASS. 
Lo\velio lietuviai subruzdo. 

L. L. Paskolos komitetas 10 d. 
kovo turėjo susirinkimą, kur nu- 

tarė varyti kuodaugiausią agita- 
cija. kad sukėlus tiek. kiek mes 
esame užsibriežę. Lietuvių ap- 

gyventos vietos lapo paskirsty- 
tos i distriktus, kur kolektoriai 
vaikščios po stubas ir užrašinės 
L. Bonus ir rinks visų lietuvių 
vardus, kad sužinojus kiek Lo- 
\velly lietuvių randasi, lesame 
u> sibrieže sukelti L. L. paskolos 
iki $10,000.00. Jau turim dau- 
giau1 pusės. Taigi broliui ir se- 

j sutės, subruskime kiek kas iš- 
galime, idant nei vienas lietu- 
vis nepaliktų nenusipirkys L. Ijo 

ną. Sukeikime $10,000.00 ir ap- 
vainikuokime Lietuva Laisve, 
nežiūrint priešų, kurie nori, kad 
mes ir vėl taptume vergais ko- 
kius nors kitos tautos. Mūsų 
broliai Lietuvoje stato savo kru- 
tinės prieš daug galingesnius 
priešus ir tampa pargalėtojais. 
Jie aukoja savo gyvastį ant tė- 

vynės aukuro. Taigi ir mes pri. 
sidėkime su savo sunkiai uždirb- 
tais centais, idant taptume saxJ 
brolių gelbėtojais. Nėra ko abe- 
joti. Lietuva yra laisva. Taigi 
ir mes, Louellio lietuviai, pripa- 
žinkime jos laisvę; šitą padary- 
sime pirkdami L*. L. P. ĮJonus. 

L. '1 lonii Lovvellio stoties 
komitetas: pirm., J. (j. Yersec- 
kas, 65 Devidson St.. iždin., Pet- 
ras Kargokas, 175 Cincord St., 
sekret. X. Radavičius, 36 Gor- 
ilom St. Kolektoriai: St. Kand- 
1 -.a St. šašeta /.. Dzidulionis, 
J. Sadauskas, J. Zebris, V. K au- 

drotas, M. Pamanauskas, S. Bau 
miia. Taigi kurie esate užsisa- 
kę r«mus ant išmokėjimo, gali- 
te užsimokėti pas aukščiau mi- 
nėtas vpatas. 

L. L. Paskolos sekr. 
N. Kadavičius, 36 Jorliam St., 

Losv-.il Mass. 

L. G. D. 

$100,000.00. 
Iškaba atidengta, — darbas 

pradėtas, — po iškaba • diclclis, 
storas maišas pakabintas. Kokiu 
tikslu? — aišku — jis reikia 

pripildyti dolariais. šiuo syk. ne- 

tik lietuvis mes gausią auką pa- 
kabintan maišau, bet ir ameri- 
konas prisidės. Tik reikia at- 

kreipti Į tai (lomą. Tad lietuvi, 
sidrąsinęs... pabarškink garsiau Į 
duris amerikono, kad užgirstu 
tave. 

Belgas, Armėnas, Slavokas, 
l "umaras garsiai beldė Ame- 
rikono duris, ir užgirdęs 
Amerikonas suteikė jiems pa- 
galbą. Toclel ir tu. lietinvį pa- 

sidrąsinęs eik prie durų Ame- 
rikono ir pabarškink — jis užgirs, 
ir išeis, paklaus tavęs ko nori? 

drąsiai atsakyk jam, pagalbos 
savo šeimynai skurstančiai ir 
mirštančiai iš bado. — Jis tikrai 
tau duos, nes Jo širdis jausli ir 
.anka dosni, nedaleis, kad tavo 

giminės iš bado ir skurdo mirtų. 
Viena tau kliūtis, tau gal ne- 

moki ganėtinai jo kalbos, todėl 
tuo tikslu yra atspausdinta tūks- 
tančiai hiiškų. Paimk tn j i laišką 
rankosna ir .paduok Amerikonui. 

Laiškas gatavas kopertan Įdė- 
tas. Galite gauti pas Centro 

Sekretorių Dr. A. L. Graioimas, 
3310 So. llalsted St.. Chieago, 
111. 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpnamo 
padėjime. Kentetojas jieško tonikot medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokio atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

evera's 
Esorka 

(plrmiaus žinoma kaipo "Scvcros Skilvir's Bittcris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosaviino tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medikališka priprava yra padaryta iš guriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių, ueviriuimo skilvio, 
neturėjimo apetyįo ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkelę Sitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir SI.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose apįiekose 

W. F. SEVIRA C0„ CEDAR RAP1DS, I0WA 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO Specialiai: Maleva malevojlmul BtubŲ iŠ vidaus. po $1.50 už galioną CARR BROS. WRECKING CO. 3003—3009 SO. HALSTEL) STHEET CHICAGO, ILL. 

JUIE3££FrrY BONOS 
Mes perkame PergalėB Bondsus pilna parašytąja įk Q LJ verte, Ir Laisvės Bondsus pilna pinigine verte. 
Atneškite Rrba atsiųskite i t O A nvUK'iit/i s> f Atdara kasdien nuo 9-6 J- G- SACKHMM & C J 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENTJE, ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

APGARSINIMAS < 

LIETUVI! TU NEŠI SAVO IR LIETUVOS 
ATSAKOMYBE. 

Nejduok išdirbystę ir pramonę Į rankas svetim- 
taučiu nes tapsi ekonomišku vergu. 

Prisidėk prie LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRY- 
ŠIO nors maža savo dalimi, ir gelbėk Įsteigti dirbtu- 
vės Lietuvoje. 

LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIS, yra in- 
korporuotas New York'o Vastijoj, todėl ir vienas per 
tavę šėras daug žada šiojp srytyje. 

Noint surengti LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄ- 
RYŠIUI prakalbas, arba plačiau susipažinti su L. M. 
S. mieriais, kreipkitės Centran adresuodami: — 

LITHUANIAN MECHANICS LEAGUE, Inc. 
134-136 Broadway Brooklyn. N. Y. 

Room 510. 

Kapitalas $2^)0.000.00 
m 

Perviršis $25.000.00 
% 

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIU 
VALSTIJINIS BANKAS 

NETIK VISOJ HICAGIJ, BET IR VISOJ AMERI- 
KOJ MOKA 3 NUOŠ. UŽ PADĖTUS PINIGUS 

kuri išmoka du syk i metus: Sausio ir Liepos mėnesi 
uose. Šiame Banke pinigus galima atsiimti ant kožn 
pareikalavimo. Valdvba ir Direktoriai šio Banko kvie 
čia VISUS CHICAGOS LIETUVIUS atsilankyti ir 
susipažinti su šiuom didžiausiu Lietuvių Valstijiniu 
Banku, kurio turtas siekia $2,322.767. 

BANKO VALDYBA: \ 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas 

WM. M. ANTONISEN. Vice-Prez. ir Kasierius. 
JOSEPH J. KRASOYVSKI, Vice-Pres. 

STASYS VALANČAUSKAS, 
Ass't Cashier. 

Universal State 

3252 S. HALSTED STREET. CHiCAGO, ILL. 

Kampas 83-čios gatves. 
BANKO VALANDOS: Panedėliais, Seredomis, Ket- ; 
vergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pie ; 
tų. Utarn. ir Subat. 9 ryto iki 8:30 valandai vakare. ] 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "LIETUVA" 
K. 



STOTIS.. 
L. L. P. Fionus galima užsi- 

rašyti siose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So. 
Halsted St. 

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

Universal State Tiank, 3252 
So. Halsted St. v 

F. M. Šatkauskas. Dolekšin 

krautuvėj, 34.-3 So- llalsted St. 

J. A. Martinkus 3334 So. llal- 
sted St. 

Peržinskio vyriškų drapanv; 
krautuvėj. 

"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

ministracija, 3253 So. Morgan 
Kurie nėra dar pilnai užsimokė- 

ję L- L. Paskolos Bontj, tai malo- 
nėkite užsimokėti Universal State 
Bank. Ten priimami likusieji užsi- 

mokėjimai. 

DR. A. J. KARALIUS NOkfi- 
)().... NUSIŽUDYTI. 

Anot anglišką laikraščiu prane- 
sirv\ Dr. \. J. Karalius, prii v- 

danias pusctiną d ozą s vt i galų, mėgi- 
no laimingai ki.gti gyvenimą. 

Tą daręs iš desperavij/••<, mat- 
kokiam tai vyrui, prohibieijos agen- 
tu!. išdavė raportą gauti degtinės, 
ttž ką suareštuotas. Minėtas agen- 
tas. |\j> palmo'avimo daktaro, at- 
silankė pr.s ji prižadėdamas bylą 
panaikinti, jei šis diu-iąs jam 
81,oog. Minėtą sumą l)r. Karalius 
išmokėjęs puolė nusiminimo prio- 
globstiiv priėmė amžinai "migdan- 
čiu vais u", bet laiku nu vežtis ji li. 

goninėn, pavojus prašalintas. 
Vakar I). A. J. Karalių matėme 

vaikščiojant mieste ir gėrėj?ntics 
gražia, saldaus pavasario diena. 

T O,Y N OF I.A K R. 
Lai hus man leista koletą žodžių 

tarti aj>ic L. L. Paskolos bėgj, kaip 
ji remia ("hicag< Lietuviu koloni- 
jos l)ci lietuviai skirtingose kliaso- 

n.antjs. 
T; j» vadinamą pirmą kliasą I.. 

L. P. l'»omj pirkime užimą paprastif 
/ darbininkai, kurie lig ši i dau 
giause yra pirkę 

Antroj Hiasoj priklauso mušu 

inteligentai profesionalai, 
(ji trečią kliasą, kuri t rėtų Tmt 

užėmus pirmą vietą, snd'.tm mušu 

biznieriai. liet šis dalykas gal bus 
atsitikės 'vien ;lc! to, kad 1 ,v',p 
mums žinoma, Jie vakarais labiau- 

■šiai užimti darbu ir Į su i rinkimu s 

bei prakalbas neturėjo progos nusi-■ 

į lankyti ir kokius nors neaiškintus 

kitaip nebuvo kaip prašalinti. 
! liet > iu tuli jau v ra pareiškė, ^ 
kad H.um L. L. i'. Bonu vajus n/>i-, 
bai<;'s. tai biznieriai bus pirmoje 
v'1 (kitaip ir buti negali. 

I ofle^iiiusu koli.nij- s veikėjai nu- 

spundė šias dvi savaili ]>ašvęsti 
lankymuisi vien tik pas biznierius, 
ne iurint ar jis didele ar mažą krau- 
tuvę turėtų arba kad ir svetimtau- 

tis, jei tik iš lietuvių biznį daro- ne- 

bus aplenktas. I'rie trr noriu primin- 
ti. kad "lankysis ir pas tuos. kurie Į 
jau yra pirkę. l»uvo minėfa apie i 

-udarymą Lietuvių f.. Paskolos isto- 

rija, taisai oi tuo tikslu reikės lan-1 
kvtis- kad sužinojus kiek kuris pir- 
ko. I 

Xekurie iš biznierių išsireiškė, 
kad girdi jus pirkite kaip lik įma- 

nydami o vienok mes eisime (over 
the top). r i a aišku, kad mušu biz- 
nieriai suprantu, jog šis darbas yra 
bendras visų, nrs Lietuvos gerove 
kirkvienam apeina, jei tik ji-- jo^ 
trokšta ir visa širdimi prie to ei- 
na. 

J 
Prasidėjus, taip sakant, šiam | 

'"drive". subrus beabejo visos kolo_; 
idjos. Jau mums gerti i žinoma Hrigli! 
ton Parkas, 18-tos kolonija Bridge- 
portas. k.irie gan intempę pajiegas 
dirba- lenktyniuoja, na, o biznie- 
riams prisidėjus prie to darbo, tai 
ir baimė ima, k'ad kariais mūsų 
kolonija nepasiliktu užpakalyj. l'/_ 
Irid šios kolonijos biznieriai, kurie 
laukiate paskleisti savo tūzus, ne- 

laukdami griebkitės darbo. \\.:s 
uit kiek teko patirt j musų koloni- 
jos pardavėjai v'adinami "dėviu- 
kėmis", bot jei jus prisidėsite kaip."* 
aižai. gi ant laimės "devinkės: 
virs trumpais oho, tiv>mct mes 

paukšt! ir nukertam. Lai žiuri j tą 
miMĮ (t'aryt.'i *'špoš;i" kitos kolo- 
nijos. Tik, kaip minėjau, sudaryki- 
me savo armi ją pardavėjų, kad nei 

jos galo u/matyti nehutu galima. 
Xekurie iŠ mušu biznierių apart 

pirkimo l'onų dar duod'a ir aukų. 
Ypatingai smagu tai paminėti kad i 

tokių tarpe randasi ir kurie Lie- 
tuvos nepažino. Jų tarpe yra šie: 

Peopjes Stcck Yanls State Bank, 
47 ir AshI'and Ave S50.00 

Atkins & Freud, (gal žvdai) ; 
;.S 13—15 So. Ashland Ave. Vyriš- { 
ką siutą vertės 50.00 

[ P. l'-itnutn-. Ji'utIcv, 1652 \\ 

| 171h S r. Deimonto Spilkutę. 45.00 
I'. S. Kazlauskas- Jeueler, 4'»^2 

So. A'iiland A ve. I .aikrodėli. -.>00 
I'. Malacur. (lietuvis), 47 ir IId- 

! 
nore St. \ yrišką siutą 40.00 

P. J. Kadaviėių, 1714 W. 471I1 ' 

St. porą čeveryku u.00 

I" 'i'. ( Hšauskis 40 ir Paulina 
St. pi>ią čevervkų 10.00 

Fasliion Millinery Store. (žydas-) 
47?o \shland Avc. moteriška skry- t 

helę iS.(M) 
Trockv, (žvdas), 4(06 So. Ash- 

land A ve. devyska (>.00 
Xe\vman |e\velry 1 q., 47.^ So. 

Asldaud Avc. (iuzikių j rankovių 

5.00 
P. Ketzl/.tf liros., (žydai), 1650 

\\. 47th St. Skrybėlę ,.00 

PajjeidaujVima t dauyiaii tokių 
biznierių. 

1/ aukas ir prisidėjimą aukų 
rinkame p. p. P. \ iskilnlni ir J. P. 
Parkauskui, vardan Sttolies, ir rin- 
kėjų tariu nuoširdų ačiū. 

/. ./. Kareiva, Stoties pirm... 

STRKIKO CM \SIXIMAS AU- 
GA Kl'OMET M IRSTĄS l'LA- 

NUOJA lll'DŽKTĄ. 
Šiandien lik ir kalbama apie ge- 

iicralj streiką. kuris įljr\ 1 i greitai įvyk 
ti iš pusės miesto darbininku. slcii- 
č.uje 18,000. 

l\medėlyj išėjo >treikan 500 ve- 

žiku ir pasiri/ę nesurišti, kol nebus 
mokestis pakelta $2. daugiai' die- 
noje. 

Valdininkai darbininku unijos 
pareiškė, jogei jie pasitrauksią ket- 
verge. jei padauginimas algu $2 5. 
mėnesyje nebus užtikrintas. 

Šiml'ai veiklesniųjų vyru iš į vi i ^ 
•ijos irugnegesiu departamentu pa- 
sitrauksią. jei jiems nebus padau- 
ginta S^oo i metus. 

S])ecialė sesija yra šaukiama se. 

redoj kad tokiu bu du irutis darbo 
ir užgaiVa padaryti darbininkams. 

MKLROSK l'AKk, ILT-. 
Kurie pirkote 1-. I.. P. I'onus ii' 

negaunate pakvitavimu iš centro, 

tai ne mano kaltė. 
Iš tiesu, centras yra padarę* pa- 

rėnmą, Imtcnt. jei i dvi sanvaiti 

pirkėjas negaus atsakymo iš centvo, 
tai tegul eina pa< savo iždininką 1 
r reikalauja pasiusti Į centrą ]>iiii- ] 
^'tis už pirktus L. L. Bonus. Cen- 
trą- neišpildo savo parėdimo; bet | 
<mones. pirkėj'ai, gan gerai tai pil- 
!o. Ateina ir ragina mane. kad siųs- 
"iau centrui jų pinigus nors esu 

iau senai pasiuntęs. 
Sausio p d. 1020 m., pasiunčiau 

centrą pati pirmutini siuntini, ver- 

Kapitalas ir 
Pt rviršis $750-000.00. 

Banko turtas 
virš $ 000 000.00. 

LIETUVA 
PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

Siųskite per Didyjį Valstijini Banką ant Bridgeporto. 

Cer.rral Manufacturing District 

Pinigus siunčiant Į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- f 
cias y ietas, tai yra per VALSTIJINIUS BANRUS! Nes Valstijiniai Bankai tu- [ 
ri savo skyrius Europoje it" todcl užtikrina jusų pinigus nuo pražuvimo. 

CENTRAL Bankp.s turi specialį skyrių del pinigų siuntimo į Lietuvą, ši- f 
tą skyrių veda JON^lS ČAIKAUSKAS Lietuvis, KURIS turi per daug metų j 
patyru->ą siuntime pini.t, i ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. \ 
Jis stengsis patarnauti Lietuviams kuo geriausiai. Patarimai suteikiami veltui. | 
PINIGŲ SIUNTIMO IR TAURINIMO SKYRIAI YRA ATDARI TRIS VA- Į 
KARUS Į SAVAITĘ: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATOMIS. = 

NUO 6—TOS IKI 8—TOS VALANDOS. 
UŽRUGEŽINIS SKYRIUS NEDELIOS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VAL. į 

CENTRAL MANUFACTURINC DISTRICT BANK | 
A STATE BANK. 

1112 WEST35TH STREET. Netoli Morgan Street. CHICAGO, 1LLS. | I " 

lės S. V. P». fino. celei $.4^2..48 ir kar 
tu .S i .0X2.48. 

1/ šitą siuntini nei vienas dar 
ncųavo pakvitavimu, nors jau pra- 
ėjo 2 mėnesiu. Taip ])at buvau siun- 
tęs i centrą paraginimą ir dar vie- 
ną pasiimčiau. 

Taijji pirkusieji turėkite kantry- 
bes. t'entras prisiuntė vėliausniau- 
siu>. prisius ir už pirmutinį. o jeijju 
kas mano kad vtš nepasiunčiau ven- 

iniu- tai meldžiamas persitikrjk. 
ateik pas mane aš parodysiu kaipo 
stoties iždininko pakvitavimą iš een 
tro už visus siuntinius. 

Su gilia pagarba. 
Iii/(Uitis Jonai. 

Stoties l ėlininkas. 

UklGIlTOV l'.YRK. 
Kovo 17 <1., Dailės Ratelio atsi- 

fmvo e.\tra susirinkimas, kanu* bu- 
vo svarstyta ratelio reikalai ir ap- 
kalbėta busiantis vakarėlis, kuris 
yra rengiamas ant baland. 17 d. 
l'uvo prisimiiit'a ir apie rezoliuciją 
(kokią? Red.), bet nesant kaip vi- 
siems išreikšti savo nuomonės, ua- 
ikta mėnesiniam susirinkimai. 

Dailės Ratelis netik dailės srity- 
je darbuojasi, bet nuo politikos 
Teatsilieka. 

Xors nesenai gyvuoja- bet yra 
;erame stovyje, kaskartą vis auga 
įaujoms spėkoms dedantės. 

Korespondentas. 

EXTR.\!! 
Lietuvos Laisvės Paskolos Val- 

lybos, direktoriai, veikėjai ir Chica- 
;os apielinkiu kolonijos! Malonė- 
kit atsilankyti ant šio lab'ai svarbaus 
iusirinkin^o. Rus/svarstoma kaslink 
sietuvos Steigiamojo Seimo. 

Susirinkimas atsibus kovo 25 d., 
į vai. vak. Visu Šventu parap. sve- 

i ai nė j e, 1080(1 \\ alfasb Ave. Rose- 
[and, 111. 

Kviečia visus. 
L. 1.. 1\ Komitetas. 

Pranešimas Sus. Amerikos Lietu- 
viu Kareiviu Atstovams. 
Svarbus susirinkimas įvyks se- 

•edoj, kovo 2.4 d., 8-tą vai. vaka- 
e "Lietuvos" l'endrovės svetai- 
įėje, 3249 So. Morgan St. \ i s i 
■cuopii atstovai ir centro valdy- 
)os nariai būtinai privalo atsilau- 
žyti paskirtu laiku. 

Dr. S. Naikelis, pirm., 
J. j. Zamkus, rašt. 

PAJIEsKAU TOKIOS ŠEI- 
mynos, kuri salėtų prida- 

boti pora ..vaikučių: 4 ir 2 
metų. Daboti reikės, tik die- 
nomis, po keletą valandų į 
dieną. Už dabojimą duoda- 
me 5 kambarius, del pagy- 
venimo ir $10.00 primoka- 
me Į mėnesį. Atsišaukite va- 

kare nuo 5 iki 9 vai. 3815 
S. Halsted St., Chicago, 111. 

Reikia trijų vyru naktinių Jani- 
torių. Patyrimas nereikalingas. At- 
sišauk pas, 

M r. TJurr, 
69 \Y. Washington St., Chicago. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office], 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

Pajitškau savo noters Marijo-| 
nos Z.ibinienes (po tėvais Zemlau- 
kaite), kuria aš apleidau 19T3 m. 

Dabar aš noriu susieiti su ja, nes 

turiu labai svarbu reikala. (lircle- 
j.-u, kad gyvena Cbieago. 111. Malo- 

nėkite ji pati ar kas jn žino praneš- 
ti man. Už pranešimą duosiu S5.00 
dovanu. 

Mr. Antanas Žlibinąs, 
61 r Pleasent St., Kenoslia^ \Vis. 

AXT PARDAVIMO. 
Parsiduoda labai pigiai 2 plytų 

narnai, 3 augštų. 3 štorai prie Ca- 
i.alport ir (Tninn \v#»s. Turi būti 
parduot? tuojaus. Matyk- TT. Ku- 
sick T r.. Room 410. v^hamber o f 
Commcrce P.Jdg. 133 \V. \Vasbin£- 
U>n St. Cbieago 111. Teleplione 
Franklii 3639. • 

Reikia molderių, suolų ir p.itla- 
Lriij, ant (iray Tron. (iera mokestis 
ir puikios rlarlvt sąlygos. 

MASON — PA \ IS & CO. 
7/40 S. Cbicago \vc.- ęiiica^o, 111, 

IIJIDKI.IS l'ARMl," IJAKCKNAS. 
j Turime keletą ūkių ant pardavimo 
Į arba mainome ant miesto namu. Su. 
100; 12()\ i(k>akeriii su gyvuliais ir 

I viskuom kaip tik reikia gyventi: 
j Saboggen countv- prie pat ežero, lie 
tuviu kolonijoje. Tos ūkės tu r l>ut 
parduotos arba išmainytos ant na- 

mu i 20 dienų. Labai lengba piJ«i- 
sidėti gyventi. Meldžiu kreiptis tuo. 
jaus: \VALTKR JANTLIS. \vith 
M. J. Kiras & Ci. 33^1 S. Ilajsted 
St. C'hicagOj 111. 

Į Parduodu lotą labai geroj apielin 
kej prie 4.Stos ir Richmond St. par- 'duo <siu pigiai, ues reikia urnai išva- 
žiuoti Į Lietuvą. Atsišaukite pas: 
l'KTRĄ liALTRAMAITĮ, 3693 
So. l'nion Ave. (.'hicago, 

Didelis barmenas — vienas 1919 
stiliaus. L'ounty Club ()verland 
Roadster t'—4 pasažieriu naujai 
nuinalevotas, nauji ratlankiai (ti- 
res), vienas ratlankis lieka*. Karas 
yra gerame padėjime, važiuotas tik 
4.ooo myliu. Turi būti apvertintas. 
Del daugiau informacijos telefonu-i 
kitę McKinley 7-7- 

Parsiduoda pigiai, viena. i<)K) sti 
liaus Cbalmers 7 pasažierių kelionės 
karas. Naujai numaliavotas. nauji 
ratlankiai ftires), du ratlankiai lit*- 
!:i, bumperis, 8 dienu laikrodis, šil- 
kiniu vilnų užvalkalu ir nauja bate- 
rija. Kaina tik $950.00. Telefonuo- 
k i t c Yards 4040. 

f] A RA G E ANT PARDAVIMO. 
Pr.rsiduoda garage ir repai r sliop. 
geroje vietoje, Gera proga tam, ku- 
ris nori eiti j garage bizni. Pigi 
randa. Daug vietos del laikymi air 

tomobilių, daug darbo taisyme au- 

tomobiliu ir gera vieta del užlai- 
kymo. Atsišauk, t543 \Y. 4f.-tli 
St. C'hicago-, PI. Tel. Yards 7125. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARM A gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, apie lietuvių kolonijų 
Wisconsine, kur jau daug lietuvių gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 
ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma musų pirkėjų buvo 
išvažinėją po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Parmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame viii biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 
"ojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
žemį labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina v;sjj apielinkę, 
visur geri keliai, kad Ir Llogiausiair.e 
ore, visur galima iš\ ažiuoti. žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietu*'įkai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama, u:in tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad Jausda- 
vosi Lietuvoje. 

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

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
I Chicago, 111/ 

ASHLAND JEVVELRY 
kND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai Ir jubi- 
lierlaki dalgtai. 

^.Colurabia grama 
fonu ir naujų lie 
tuviškų rekordų. 

a. A oHLiAin U A VE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 
s.nu i kakta, miręrėiirms akiu. an 

svaigimas įr nuvargimąs akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAG< 

Kampas 18 tos gatvSs. 
3-žio» lubos, viri Platt'o aftiekos. Tžtny 

kite j mano parašą I 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. r iii 
Nedžlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dirr >i 

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

muose. 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 
vai. vakaro, aš bunu ofi- 
se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 

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

Phone Ca>al 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. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dienį 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

Phone Canal 267 
DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Vai: 9 iki 12 ryto lr 2 lkl 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

Phono Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vl»>ta 3252 S. Halsted St 
Vai: ®—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-RD STREET, 
Tdephone Yards 4681 

Lithuanian—American Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- 
tai, Legališki Dokumer.tai, Foreign 

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

Tf toulevard 4899. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuvr'ikos kai- 

bg, aritmetikos, knygvedystis, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 
Yalst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinis ekonomijos, pilietustės, 
dailiarajystės. 

Mokinimo vab.ndos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po pietų. Yak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTET) STREET 
CHICAGO 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, 111. 

DR- VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akiu 

Specialistas 
Palengvjs akių jtempimų. kas yra pria 
žastirai skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užaugusus karščių akių krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciale 
atyria atkreiDamo j mokyklos vaikus, 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štpro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 9660 

REIKALINGA DVIEJŲ VY- 

RŲ ANT UK.ES, PRIE KKŪK- 
TŲ IR JAVŲ. GERAS MOKĖS 
TIS. GERA VIETA DEL GE- 
RŲ VYRŲ, LIETUVIŠKAS 
VALGIS. 

J. J. BACHUNAS, 
SODUS, MICH. 

John Kuchinskas 
LAVVYER 

UETUVIS advokatas 
25 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telepbono Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą. ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. # 
Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Sta^e Ban- 
kos. 2201 "\V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavitt ® Tol. Canal 2552 

Telepkone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrtj 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

8269 S. HALSTED ST„ CHICAGC 

1 A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL E STATE-- INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia-Pinigus Parduoda Laivokortaa 

NOT ARIJU ŠAS 

I 3249 So HiLtec Street, Chicigo, Illinois 

Įj *TEUEPHONE BouleŲaro 611 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St 
Telefonas Caual 6222 

Vai: 1 iU 5 Ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St. 

Telefonas McKinley 4938 
Valanilos iki 10 ryto. i 

jiel. i ards 3654. AKUŠERKAj 
Mrs. A. 

Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko 
legij*; ilgai praktika 
vusi Fertnsilvanijos 
hospitalėid, Pasekinin 
gat patarnauja prirj 
gimdymo, Duoda ruda 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubij) 
CHICAGO. ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėial vale.j 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kai pu 
patyręs gydytojas, chirurgas ir aku>ris» 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, nu. 

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

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

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

Telefon?3 Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Telepbone Lrorer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 Tjlare 
Nedėldicniait pagal *utarira» 

4712 80. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvči 
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