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Spartakai apgulė Parei- 
nio tvirtovę. 

Harden pranašauja sovietinę 
Vokietija, 

Vokietijos kabinetas rezignavo 
SPARTAKAI APGULĖ 
PA REINIO TVIRTOVĘ. 

^ Belgai Laiko Atvirą Kelią We- 

selin; Talkininkai Gal Leis Vo- 
kiečiams Eiti. 

Komunistai Laimėjo Vietas 
Kabinete. 

Bud/erich, Partinio Prūsija, 
kovo 24 d. — Valdžios kareiviai 
iš pietinės Kuhro apskričio da- 

lies, kurie visi nuo panedėlio va- 

karo yra apgulti Weselyj vis dar 

laikė miestą apsaugotą iki va- 

kar vakaro. 

Valdžios pajiegos laiko atvirą 
kelią šiaurinėj miesto pusėj su- 

stiprinimams ineiti, jei jie butų 
pasiusti, arba kareiviams pasi- 
traukti, reikalui atsitikus. 

Didelis šaiiKtymas apie VVeselį 
girdėta nakčia. Kartais kanuolės 

trinkčiojo ir kulkasvaicl/iai pl tu- 

pėjo. Iš to matyti, kad .Ei>erto 

kareiviai dar laikosi. Vienok 

juos beveik- apsupo linijos darbi- 

ninku, kurie savo buriniu karia-j 
vimu išvarė valdžios kareivius, 
iš pramoninio apskričio tvirton 
tvirtovėn YVesclyj, ant Reino 
kranto. 

Belgai internavo Kalinius. 

P'ereitą naktj belgai internavo 

apie ioo žmonių, kurie atbėgo 
iš YVeselio per tiltą. Apie de- 

šimts sužeistų taipgi nugabenta 
lįigoninėn. 

į* Vakar vakare atvyko čia būre- 
lis Belgijos kareivių ir užėmė I 

vietą arti tilto. Belgai neleido 
niekam eiti VVeselin ir suėmė vi- 

sus, kurie atėjo iš ten. 

Tvers Naują Kabinetą. 

Kopenhaga, ko\o 24 d. — 

Kaip praneša šjryt telegramos 
is Ucrlino, tai tuojaus bus tve-1 

riamas naujas kabinetas ir ne- 

priklausomieji socialistai tikisi 
gauti kelis svarbius portfelius. 

Kova Weselyj. 
Wesel, kovo 24 d. — Šešis 

tūkstančius valdi/ios kareivių 
sustiprino ginkluoti piliečiai; su- 

sirėmimas jvyko čia vakar su 

komunistų sargais, siekiančiais 

apie 15.OOO vyrų. Pranešimai sa- 

ko, kad 62 užmušti ir apie 100 

sužeistų. 

Moterys Padeda Komunistams. 

Coblenz, kovo 24 d. — Atėju- 
sieji čia pranešimai iš Ruhro ap- 
skričio sako, kad daugelis mote- 

rų yra su komunistais. Buvo 

A daug demonstracijų prieš žydus, 
nors daugelis komunistu vadų 
ir oficierių yra žydai. 

Darbininkai Laimėjo 
^ Pripažinimą. 

Londonas, kovo 24 d. — Strei- 
kiniatne valdžios susitaikyme su 

darbininkų unijomis didžiumos 
socialistai pasižadėjo indėti savo 

parlamcntinin programan. dar- 

bininkų organizacijų reikalavi- 
mui?. — sako berliniškė telegr 
ma Kxchange '1 elegraph kompa- 
nijai. 

Valdžia sutiko ištraukti «r.vo 

kareiv itts iŠ BerHno anapus 
Spree upes. arti valdžios sėdybos. 
l'»eto ji pasižada nepulti darbi- 
ninku ypatingai .Ruhro klonyje 
ir tartis su darbininkų unijomis 
kas dcl priėmimo darbininkų at- 

Įstovų i gynimo korpusus. 
Unijos pasižadėjo šaukti kitą 

j susirinkimą nutarimui apie šau- 

kimą naurjo visuotino streiko, jei 
[valdžia savo žodi sulaužis. 

Darbininku Unij" Reikalavimai. 

Unijos reikalavimai: 
Perorganizavimas imperijos ir j 

Prūsijos valdžios turi būti at- 
liktas su prisidėjimu darbininkų 
unijų ir nuspręstinė intekmė vi- 
suomenes įstatymuose turi buti 
palikta unijoms. , 

Nusikalusieji maištuoliai turi 
buti nuginkluoti ir nubausti. 

A i.sos viešosios administraci- 

jos raštinės turi 'buti išvalytos 
nito kontrrevoliucininkų. 

Valdžios administracijų refor- 
ma tr.ri buti padaryta kuogrei- 
čiausiai ir su unijų pigelba. 

iVisuomeniniai įstatymai turi 
buti patiekti tuojaus, kad darbi- 
ninkai galėtų turėti ekonominę 
lygybę. 
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Pramonės visuomcnijimas turi 

prasidėti tuojaus. 
Žmonės turi buti geriaus ap- 

nupinami maistais ir gyvuliais. 
\ isi kariniai skyriai, kurie nė- 

ra ištikimi konstitucijai, turi buti 
išskirstyti. 

HARDEN PRANAŠAUJA 
SOVIETINĘ. VOKIETIJĄ. 

London, kovo 24 d. — Vokie- 
rraštininkas Maximillian 

Įliniškiu Morning Posto korespon- 
Įflentu pasakė, "Laukutinis j a- 

j sau-1 is turi būti prisirengęs turėti 
reikalu su sušvelninta sovietine 
valdžia Vokietijoje. Herr Jrar- 

jden pasakė, kad, jo nuomone, 
1 dirbtuvių sovietai jau dabar yra 
tikrąja valdančiąja pajiega \ o- 

I kieti joje. 

pasikalbėjime su ber- 

! VOKIETIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO. 

Berlinas, kovo 24 d. — Bauero 
koalicinis kabinetas susidedantis 
iš socialdemokratu, centristų ir 
demokratu, kuns nelaimingo su- 

kilimo pradžioj kovo 13 d. išbė- 
go iš savo sostrnėj', padavė savo 

rezignacija prezidentui Ebertui. 
Kiek galima numanyti iš da- 

bartinės politinės painevos, tai 
Ebertas greičiausiai prašis Gusta- 
vo RaJivero atstatyti kabinetą. 
Jei tas atsitiks, tai P.auer gal vėl 
paskirs kaikuriuos senus ministe- 
rius ir priims naujus, kuriuos or- 

ganizuotos amatinės unijos pri- 

| ims. 
šitas a'statytasis kabinetas ves 

valdžios reikalus iki naujų rinki- 
mu. kurie paskirti birželio pra- 
džion. 

Prievšinasi Darbininkams. 

Valdžios vadai priešinasi stip- 
riam spaudiniui, kad butu visa 
socialistinė ar darbininku val- 
džia. 

l'/sienio" ministeris Mueller, 
pasikalbėjas čia su talkininkų ir 
Amerikos atstovais smarkiai ar- 

gumentavo prieš kabinetą vien 
iš darbininkų, kokio organizuo- 
tieji darbininkai reikalauja. Jis 
mano. kad talkininkai ir Suv. 
V alstijos vargiai bau pripažintų 
tokią valdžią. 

Yra bandoma išauti nepriklau- 
somos socialistu partijos atsto- 

vus naujon minisU'rijon. kuri 
jiems neprisidėjus turės būti su- 

daryta iš senos koalicijos. 
Po dešimties belaikraštinių die- 

nu ši rytą berlinieciai gavo pasi- 
skaityti apie tai. kas dedasi Vo- 
kietijoje ir plačiame pasaulyj. 
Tie laikraščiai, kurie išėjo, ap- 
rašinėjo atsitikimus per paskuti- 
nes vienuolika dienu. 

Darbininkai Grįsta prie Darbo. 

Išskiriant kaikuriuos fabrikinius 
apskričiitrs, darbininkai grjšta 
prie darbo linksmi, bet valdžia 
dar vis turi kliūtį su gatveka-l 
riais; gatvekarių tarnautojai už- 

oaigę politinį streiką, pradėjo 
ekonomini, pastate didesnių algų 
reikalavimus. 

Delei vedamų tarybų tarp mi- 
nisterių Braiumo ir Giesberto iš 
vienos pusės ir darbininkų vado- 
vų iš kitos, Ruhro pramoninia- 
me apskrityje pertraukta mūšiai 
keturiodešimts aštuonioms va- 

landoms. 

ANGLIJOS KAREIVIAI 
ŠAUDO Į MINIAS. 

Bombay, kovo 24 d. — Jam- 
siliedpure, Afganistane, Anglijos 
kareiviai ėmė šaitvrtyti j buri strei 

kininkų, kada tie nepaklausė jų 
prasergėjimo, Du buvo užmušti 
ir 25 sužeisti. 

Streikininkai išsiskirstė, pa- 

matę, kad kareiviai rengiasi pul- 
ti ant ju su durtuvais. Streiki- \ / J v 

ninkai bandę sugadinti tilta. 
Paskutinės telegramos rodo, 
kad Jams'liedpuro apielinkėje 
žmonės žymiai persiėmę bolše- 

vizmo dvasia. 

ISPANAI REIKALAUJA i 
PASPORTU AME- 

RIKON. 

Madridas, kovo 24 d. — Tra- 
nešimai iŠ Valencijos, Rarcelo- 
uos ir kitų didelių miestų rodo, 
kad daugybė žmonių rengiasi 
važmioti i Suv, Valstijas. Prie 
norinčių važiuoti prisidėję ir 

Madrido apielinkės kaimiečiai; 
Amerikos konsuliatas šitame 
mieste kasdien apturi daugybes 
prašymų pasportų. 

, 

MORGENTHAU PASKIR- 
TAS AMBASADORIUMI 

MEKSIKOJE. 

VVashington. kovo 23 d. — 

Buvusis ambasadoriui s Turkijoje, 
Henry Morgenthau iš New 
Yorko tapo prez. Wilsono nomi- 
nuotas ambasadoriumi "Meksiko- 
je. Tis iržims vietą Henry P. 
Fletclierio, kuris nesenai rezig- 
navo, negalėdamas susitaikyti su 

Meksiko1^ Administracijos politi- 
ka. *f 31 

UŽREGISTRUOKITE, 
KAS TURITE RUSI- 

JOS VALSTYBĖS 
BANKO TAUPO 

MUJU KASU 
KNYGUTES. 
\ — 

Kovo 20, 1920. 
Lietuvos Atst^/ybčs Ame- 

rikoje Atsišaukimas. 

Daug Lietįiivos piliečiu, 
atvykusių Amerikon, yra su 

savim atsivežę Rusijos Val- 

stybės 1 lanko taupomųjų ka- 

sų knygeles, ant kurių jų 
.pinigai buvo tose kasose 

padėti, o beto kai-ktirie pi- 
liečiai yra ir iš Amerikos 
siuntę pinigus ir įdėję Į tas 

kasas. Lietuvoje nuo Finan- 
sų Ministerijos buvo išleis- 
tas atsišaukimas, kuriame 
\ isi piliečiai buvo kviečiami 
per vieteos iždines priduoti 
žinių, kas kiek ir ant kokios 

knygelės ir kokiais pinigais, 
ar popieriais tur jdėjęs pi- 
nigų. 

Tas pačias žinias butu 
svarbu surinkti ir nuo Ame- 

rikoje gyvenančių Lietuvos 

piliečiu, ir žinomi visi tie, 
kurie tur tokias knygeles, 
yra kiečiami prisiųsti i'-.os 

apdraustu laišku Lietuvos 

Atstovybei Amerikoje delei 

registracijos, arba jų ištrau- 

ką, vietos notaro patvirtin- 
tu. Tos knygelės l>Ua sugra- 
žinamos visiems atgal, o su- 

rinktos žinios pasiųstos 
Kaunan Finansų Ministeri- 

jai. Persiuntimo išlaidų pa- 
dengimui reikia pridėti stam 

pų ant 50 centų. 

[LIETUVOS ATSOVYBĖ 

AMERIKOJE. 
(Pasirašo) 

J. Vileišis, 
Generalis Lietuvos Atstovas* 

PARDAVINĖS AMERIKIE 
CIAMS KLUMPES. 

Haga, kovo 24 d. — Olandijos 
išdirbėjai rengiasi supažindinti 
Amerikos žmones su klumpėmis.! 
Keliu didelių dirbtuvių atstovai, 
išvažiavo j Suv. v Valstijas, kur 
jie bandis parduoti medines klum | 
pes aplaminiams ir retailiniams Į 
pirkliams. \ 

NAUJOS RIAUSĖS 
EGIPTE. 

Į 

Kairo, kovo 24 d. — Paskuti- 
nėmis dviem dienomis Kafr \l\- 
Sheikhe ir Dessuke atsitiko riau- 
šės, kaip manoma, pi v. ran 

prieš Niliaus projektus; nou 

riaušės nebuvo didelės, bet visgi 
jos nurodo j neramumą, kuris 
gali plačiai išsiplėsti. 

S5 AIRIAI NUĖJO I KA- 
LĖJIMĄ GIEDODAMI. 

Oueenstovvn, kovo 24 d. — Ši 
yt stipri karinė sargyba atgabe- 

no iš Corko kalėjimo i šitą mies- 

tą f>5 Sinn -Feinus kalinius. 
Juos susodino ant anglų laivo 

ir veš fAnglijon. Laivą lydės du 
naikintojai. 

Laivui išplaukiant iš uosto ka- 
liniai giedojo respublikonines 
giesmes ir atsisveikino su išly- 
dinčiomis juos miniomis. 

.v. 

Apskričio tarybos pirmininkas j 
aptuiTėjo mašinėle rašytą laišką.; 
kuriame jam grumojama laišką, 
mušimu, jei Oueensto\vne kokį 
policistą kas nušaus. 

MANO POLICIJA UŽMU- 
! ŠUSi CORKO MAJORĄ 
I 
i Cork, Virija, kovo 24 d. — 

|Tragingiau:.i;t dalyku sąryšyje 
su r u žudymu Lordo Majoro 
Thomas MncCurtain ir didžiau- 
siu savo pasekmėmis i airiu jaus 
mus yva visuotinas manymas 

L'orke. kad jo užmiįvšikais buvusi 
policija. Yra tvirtinama, kad ke- 
li policistai susitarė atkeršinti 
u/ užmušimus savo draugu ta- 

me mieste ir pasiskyrė majorą s;i 

vo pirmutine auka. 

Keliomis valandomis prieš io 
nušovimą buvo vėl atrastas kon- 
stabelis užmuštas mieste. 

Miesto išleista rezoliucija ai- 
riu kalba, kuria majoras papras- 
tai kalbėdavo, aiškiai sako, kad 
miesto majoras tapo nužudytas 
už jo patriotingumą. Ant vflionio 

Įkarsto parašas šitaip skamba: "už 
muštas svetimšalio tarnų ketvir- 
tais Airių respublikos metais." 

Italijos kabinetą laukia krizis. 
Devintas Rusijos komunistų 

suvažiavimas. 
! ITALIJOS KABINĖTA 

LAUKIA KRIZIS. 

Rymas, kovo -'4 d. — Giornalc' 
1)1 tali ja šiandien spėja kad j 
Italijos kabinetą gali ištikti kri- 
zių Jis sako, kad premjeras Xit- 
ti pats pripaž'nęs, jog ji» gal ne- 

gaus už<itikėjimo balso- atstovų 
bute. Tokiame atsitikime, laikrš- 
tis sako. premjeru bus paskirtas 
išdo ministeris prot. Luigi .Muz- 
zati, ar karės įuinisteris įSignor; 
Bonomi ar gal Nitti'ui bus pa-j 
vesta sutverti naują ministeriją. I 

Katalikai ir maksimalistai at- 

stovų buto nariai susirėmė bute 
ginčuose del projektų teikiančių 
zemdirbystines reformas ir be 
nedaugio priėjo prie muštynių. 
Sulaikė juos nuo to tik sakes- 
nieji nariai. 

Katalikui Salvatori Banderepi 
ėmus šaukti ant socialisto Sig- 
nior Serrati — "Žibalas, žiba- 
ias."—norint tuomi pasakyti, kad 
jis spekuliavo žibalu, Serati pa- 
šoko sugniaužęs kumštis ir bėgo 
prie katalikų sėd\nių. sekamas 
savo draugų. Jį sulaikė kiti at- 

stovai ir socialistati pasitenkino 
šauksmu "jėzuitai." "zakri>tinin- 
kai'' ir "veidmainiai." 

DEVINTAS RUSIJOS KO- 
MUNISTU PARTIJOS 

SUVAŽIAVIMAS. 

Maskva, kovo 14 d. (Pavėluo- 
ta). — Devintas metinis visit ru-1 

sn komunistu partijos suvažiavi- 
mas. šaukiamas kovo 27 <1. turės 

svarbą sovietinės Rusijos atei- 
čiai, kadangi jame bus nustaty- 
ta ekonominė šalies politika at- 

einantiems metams. 

Suvažiavime bus apšnekama 
trvs svarbiausi dalykai — pra- 
moninis atsteiglmas, žemdirbys-j 
tinė politika ir plėtotė ir kope-į 
ratyviij draugijų padėtis. 

| 
Susitvėrė Dvi Partijos. 

Susitvėrė dvi atskiros parti- 
jos, viena prielanki galybės cen- 

tralizacijai. o kita pirešinga tam. 

Pirmoji siūlo išrišimą pramoni- 
nio klausinio mobilizuojant dar- 

bininkų pajiegas ir pamatu pa- 
naudojant kaimiečių karinefc or- 

ganizacijas. Ji taipgi prielanki 
plačiai žemdirbystinio komuniz- 
mo plėtotei bei pilnai kontrolę i 

ant kooperatyvui draugijų: tai 
yra o t i c i a 1 ė s valdžios programas 
ir ji remia Ai kolai Letiin ir Leon 
l'rocks. 

I 
Pritaria Placesnei Vaizbai. I 

Decentralistai reikalauja di- 
desnės galės amatinėms vietų 

unijoms, dalinimo žemės mažais 

plotais ir priešingi greitai žem- 

dirbystinių bendruomenių plėto- 
+'d. Siths elementas susideda dau 
gir.usia iš provinciniu .delegatu, 
kurie reikalauja didesnės galės 
viotu sovietams. 

Suvažiavimo nutarimai turės 

didelę svarba laukutiniams -o- 

jvietines Rusijos ekonomijos san- 

tikiams. 

į NIAUKIASI KARĖ PRIEŠ 
i KRIKŠČIONIS. 

Konstantinopolis, Turkija, ko- 
vo 23 d. — Talkininku, karinė 
laugštesnybė Konstontinopolvj pa 
daro beraikalinga baimę, kad 

turkai čia kels suirute, bet Ma- 
I/.ujoj Azijoj padėtis visai kitokia. 
Į Ten talkininkų pajiegos visai 
mažos, palydinus ja> iu pajiego- 
mis turkų tautininku, kurie turi 
paramą \isų mahometoniškųjų 
gyventoju, lodei Konstantino- 
lio užėmimas, kaip daugelis C i a 

mano, padegs brieziiuką, kuris 
pagimdys eksplioziją, o ta pr?.- 
iudis tuksiančius gyvasčių tarpe 
neapsaugotų krikščionių. 

Žinios iš šalies vidaus rodo, 
kad tautininkai pasirengę kovoti. 
Padrąsinti savo pasisekimu Mara 
še ir Uitoje jie laukia <ženklo, 

i kuriuo gal bus turkų taikos de- 
legacijom atsisakymas pasirašy- 
ti po taika. Sostinės užėmimas 
gali paskubinti išsiveržima ilgai 
laukiamos karės prieš krikščio- 
nis. 

PULI MANO KOMPANI- 
JA PRAŠO PAKĖLIMO 

KAINŲ GUOLIAMS. 

Washington. kovo 23 d. — 

Tarpvalstijinė vaizbos komisija 
leido l'ulmano kompanijai pra- 
šyti pakėlimo kainų guoliams va- 

gonuose apie 20 nuoš. Kompaiii- 
h jiir-ri pakelti mažiausiai du do- 
leriu už apatinius guolius ir 50 
centu už -ėdynes. Protestai prieš 
pakėlimą 'dus galima paduoti bė- 
giu 30 dienų. 

I 

PINIGŲ KURSAS. 

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

kov. 24 kov. 23 
Anglijos svaras * 3.84 S 3.81 
l'rancijos (už $1) fr. 14.22 14.42 
Italijos (už $1) lirų 19.30 20.00 

Belgijos (už $i) fr. 13.60 14.20 
Olandijos 100 florinų 3<>:'» 30-s 
Danijos 100 kronų 18.20 17.90 
Norvegijos 100 kronų 18.O0 18.40 
Švedijos 100 kronų 21.15 -°-95 
Yokietijos 100 markių 1.40 1.30 
Austrijos 100 kronų 0.55 0.55 
Suomijos 100 markių 5.<>o 5.(>o 
Lenkijos ioo markių 0.72 0.72 
Lietuvos 100 auksinų 1.40 1.30 
Kanados $1000—»S. Y. $910 $890. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

27 d., 1363 m. Ditl. Liet. Kuti. 
Keistutis pateko kryžiuočių 
nelaisvėn. 

Balandžio 1 d., 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokiečių laivus. 

Bal. 2 d., 1343 m. Ingautiiai su- 

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

Liet. Kun. Zicrmuntas I. 
P.al. 5 d. 1570 m. Vilniuje inkur- 

ta pirmutinė tnokj'*la. 
Hal. d.. 1372 m. lietuviai sude- 

gino gudų pili iVrejaslavl. 
!'al. 13 d 1388 m. kryžiuočiai 

pradėjo karę *u Žemaitija. 

ORAS 
CHICAGOJE Ift APIELINKĖJE 

šiandien apsiniaukęs ir ęjnl su 

lietum: nedidele permaina tem- 

peratūroje. , 

Saulėtekis, 6\o6 vai. ryto: ^ 

Saulėleidis. 5:46 vai. vak. 

|PASAKOJIMAI APIE ŽU- 

j DYNES NESUSITAIKO. 

Konstantinopolis, kovo jj d.— 
Šitame mieste sunkti' sužinoti, 
kokia yra tikra Armėnijos padė- 
tis. Visos žinios iš ten yra maž- Į 
daug spalvuotos. Vienok, pagal 
ištikimus amerikinius šaltinius 
Maraše susirėmimas prasidėjo 
tarp franeuzu puodveidžiu karei- 
viu ir armėnu liuosnorių. 

Mahometonai huvo nedraugiš- 
ki. Iššauta keli šūviai ir keli 
turkai kr.itr. Tąsyk h •' :>ne- 

ginklavo 'r užpuolė armėnus, 

kurie nors buvo ginkluoti, bet 

neskaitlingi. Kiek žmonių tapo 1 
* 

užmušta, sunku pasakyti. Turkai 
sako kritusių buvo 200. o armė- 

nai tvirtina, kad j u b.tvo 22,000. 

LENKAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Varšava, kovo 23 d. (Pavė- 
luota). — Sulig oficialiu prane- 
šimu išleistu čia karės raštinės, 
rusu bolševikų pajiegos puolu- 
sios lenkų fronte Bobruisko apie- 
linkėje, visur tapo atnu.^os at- 

gal. 
Sovietinės pajiegos buvę •ap- 

rūpintos šarvuotais automobi- 
liais ir kubilinėmis ir uorėje su- 

spiesti savo puolimą linkui Mo- 
ziriaus, kad ji atėmus iš lenkų. 
Kaikuriose vietose buvo ranki- 
niai mūšiai ir kaimai ėjo iš ran- 

kų j rankas iki galiaus bolševi- 
kai tapo atmpšti. 

Lembergo laikraščiai praneša 
apie bolševikų paėmimą Mohi- 
levo; gyventojai pa-1 gę bolševi- 
kams ateinant. Ukiainų sėdybą 
premjeras Mazepa perkėlęs Hu- 
mana n. 

BELGAI DARO NAUJA SU 
TARTĮ SU OLANDIJA. 

Brukselle, kovo 24 d. — Belgų 
delegatai nuvyko Paryžiun pa- 
gelbėti susirinkime tarybos iš ke- 
turiolikos, kur jie ui'žreikš Belgi- 
jos pasirengimą pasirašyti po 
nauja sutartimi su Olandija, pa- 
gal kurią bus pertaisyta sutartis 
[839 m. 

Šitas nutarimas padaryta pane- 
dėlyj po dviejų susirinkimu su į 
kabiveto taryba. 

ANGLAI SUAREŠTAVO 
TURKŲ GOVERNORA. 

Konstantinopolis, knvo 24 d.— 
Anglijos jiegos šitame mieste su- 

areštavo karinj Konstantinopo- 
lio governorą Ali Said Pašą. 
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NORI SUVARŽYTI ATEIVIŲ SPAUDĄ, j 
Sausio 13 d., 1920 m. Utah senato-j 

rius Kmg įnešė projektą (S. 3718), kuria-! 
me siūloma pataisyti Pastos Įstatymus iri 
uždrausti svetimomis kalbomis einantiems 
laikraščiams antrosios klesos persiuntimo 
teisę. Šitas projektas, jei jis taps įstaty- 
mu. neleis ateiviams turėti laikraščių sa-, 
vo kalboj. Senatorius King yra padavęs i 
ir kitus projektus, paliečiančius užsienyje 
fiimusių gyventojų gerovę ir dabar bando 
(S. 29) atimti svetimšalių švietimą iš Švie 
timo 'Biuro ir pavesti jį Darbo Skyriui, po- 
draug atimdamas svetimšalių deportavimo 
dalyką, iš Ateivystės Biuro ir pavesdamas 
jį vyriausiam prokurorui (S. 3469). Už- 
puolimas, padarytas šitame, projekte ant 

svetimšalių spaudos, palies 1,400 laikraš- 
čių einančių svetimomis kalbomis ir apie 
200 laikraščių svetimomis kalbomis, kurių 
daugumas yra urganaia didelių bažnyčių, 
o kiti yra pašvęsta- žemdirbystei, literatūrai, 
medicinai ir apšvietai. Kalendorius sve- 

tima kalba taipgi butų paliestas šito pro- 
jekto ir jis tik bereikalingą pasipiktinimą 
sukeltų Amerikai, nes ištikimumas 95 nuoš. 
šitų laikraščių netik prieš karę buvo pa- 
liktas, bet ir po karės laiko jie kovojo su 

visokiomis neramumo formomis. 

ATGAL l PRIVATINES RANKAS- 

Prezidentas Wilson vas. 28 d. pasi- 
rašė po gelžkeliniu projektu ir tuomi leido 
privatinėms kompanijoms paimti galžke- 
lius į savo rankas nuo kovo 1 d. pagal Kon 

greso išdirbtą planą. Prezidentas pasi- 
rašė nepaisydamas Šalies Ūkininkų Tary- 
bos, Amerikos Lygybės Draugijos ir ketu- 
riolikos gelžkelių darbininkų, atstovaujan- 
čių 2,000,000 narių reikalavimų, kad tasai 
projektas butų atmestas. Rezoliucijos in- 
teiktos prezidentui sakė, kad projekto iš- 

lyga sugrąžinimui 5y2 nuoš. įvairių gelž- 
kelių nuosavybių vertės sukelia klausimą 
j kurį sunkų atsakyti; ir kad projektas yra 
klasių įstatymas, kuriuorni duodama patogu 
mai gelžkelių dalių savininkams, aplenkiant 
investuotojus kitose apsaugose. Taipgi bu- 
vo padarytas užmetimas gelžkelio apeliuo- 
tės komitetui, kuris turės patariamąją ga- 
lę darbo ginčuose savotiškam tikslui, pra- 
šali n imu i surinktinių dejybų teisės ir taip-! 

gi dėlto, kad jame yra ižiyga, kuri padaro, 
negalimu daiktu komitetui patarti algas pa' 
kelti nesutikus bent vienam visuomenes at-j 
stovui komitete. Ką gelžkelių sugrąžini-1 
mas reiškia visuomenei, teks pamatyti. Ša- 
lies Ūkininku Tarybos vedejas Geo. P. 
Hampton sako, kad važmos kainos turi bū- 
ti pakeltos nuo 25 iki 40 nuoš. ir kad ačiu 
tam pragyvenimo brangumas šeimynai pa- 
kils apie $200 per metus. 

DELEI LIETUVOS STEIGIAMOJO 
SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMŲ. 

III. Kas gali rinkij ir kas gali buti išrinktu. 

Rinkimuose i Steigiamąjį Seimą gali 
balsuoti visų tikėjimų ir tautų Lietuvos pi- 
liečiai, vyrai ir moterįs, kuriems rinkikų 
sąrašus statyti pradedant suėjo 21 metai 
(paragrafas 2). Dar nuo Rusijos viešpatavi- 
mo laikų pas mus pasiliko Įprotis, jog pilna- 
tiesiu asmeniu skaitomi yra piliečiai, ku- 
riems suėję yra 21 metai. Iki 17 metų 
Kiekvienam buvo reikalingas globėjas, be 

[kurio kokie mažamečiai negalėjo jokių su- 

tarčių daryti, o nuo 17 metų iki 21 metų 
į tos sutartis buvo galima daryti tiktai su 

jžinia tokiems nepilnamečiams paskirtų 
I kurgtoriu. Tuomet prisieina aiškinti, delei 
i ko priimta, jog rinkimuose dalyvauja tik 
pilnamečiai t. y. turį jau 21 metus. Bet 
:kas svarbiausia, jog rinkimuose gali lygio-j 
mis teisėmis dalyvauti vyrai ir moteris. Is 

i tokios teisės daugumoj valstybių dar mo- 

Į terįg nesinaudoja ir Lietuvos moters tuomi 
Įstoja į eilę demokratiškiausių valstybių, 

j kur joms tos teisės l inkti ir buti išrinkto- 
i mis yra duotos. Rinkimuose negali bal- 
suoti karininkai, mobilizuoti karo valdi- 
ninkai ir kareiviai. Toksai atėmimas jiems 
teisių gal but įvyko delei dviejų priežasčių: 
viena, kad visi kariškiai netur teisės pride- 

i rėti prie kokios nors politinės partijos — 

toksai įstatymas buvo išleistas Laikinos 
Lietuvos vyriausybės, o paskui rasit delei 
to, jog būdami ant fronto ar tai kilnojami 
iš vienos vietos kiton delei karo opeiacijų 
sunku yra nustatyti būdas pačių rinkimų. 
Tečiau yra žinoma, kad tos sunkenybės yra 
galima išvengti, ,nes pavyzdžiui Vokietijos 
kariškieji dalyvavo rinkimuose į savo Stei- 
giamąjį Seimą ir delei prigulėjimo jų prie 
politinių partijų jokio niekam vargo nebu- 

!vo. Todėl prisieina apgailėti, kad taip iš- 
ėjo, ir kaip girdėti, šiuo klausimu norima 
įvesti permainų, bet įstatymas jau taip, ta- 
po sudarytas. Rihtdmų teisė liko atimta 
lygiai tiems žmonėms, kurie dažnai savo 

gyvastį yra aukavę delei Valstybės. Žino- 
ima, rinkimuose negali dalyvauti, kurie yra 
j nubausti už Tėvynės išdavimą ir eilę vi- 
jsų kitų prasižengimų. 

Buti išrinktais gali buti visi Lietuvos pi- 
liečiai ir pilietės, kuiiems suėjo 24 metai. 
Ta tiesa palikta ir visiems kariškiams ir 
valdininkams, tik jie Seimo laiku privalo 

[išeita iš jų užimamų vietų. Atstovų skai- 
čius nustatom a» nuo 15 tūkstančių gyvento- 
jų. Apie Lietuuus. gyvenančius svetur, 

(įstatymuose nėra. nieko pažymėta. Supran- 
tama, jog kas yra apliedęs savo Tėvynę tas 
nustoja ir teises spręsti apie jos likimą. 
Tečiau nepriėmusieji svetimos pilietybės 
f'aH buti išrinktas Steigiamaįan Seiman. 
Tam tikslui reikia, kad by kokios rinkimų 
apygardos rinkikai pasiūlytų išrinkti as- 

menį. kad ir svetur gyvenantį, nors ir Ame- 
rikoje. ir kad ne mažiau kaip 50 rinkikų 
tą pasiūlymą paremtų, Įtraukę to asmens 

EZZfiril'SZUZirjrri n l- .' ur.~r 

1 Pastabos- Į 
| išvados. I 

cm o-chkh>^»-chkh><hk^o <H2 

P-nas Eyre laikraštyje 
\Vorld kalbėdamas apie so- 

vietinę valdžią užduoda pra 
gaištin^ą smūgį laikrašti- 
i^ams mytams ir svetimų 
valdžių kišimuisi į Rusijos 
reikalus. "Talkininkų mėgi- 
nimai piešti Leniną su Troc- 
kiu Vokietijos agentais da- 
ro juokus visiems išmintin- 
giems rusams nežiūrint to, 
kokių jie butų pažiūrų. Bet i 

jei jie nėra vokiečių agen-j 
tais, tai ar jie nėra bent te- 
roristais? Žinoma, buvo te 
roro laikas. uBet aš nega- 
liu tikėti", sako p. Eyre, 
kad buvo bent mažiausias] 
nuošimtis tu baisiu ir be-! C 

reikšmių žiaurumų, kurie bu 
vo prikišama bolševikams".' 
''Be abejo, teroras yra per- 
aštrus žodis vartoti apipa- 
jsakojant sovieto dabartini 
i pasielgimą su savo prie- 
šais". Dviem svarbiausiais 
sovietų klausimais,- sako p. 
Eyre, yra ligos ir nemoky- 
tumas. "Jų švietimo pro- 
gramas yra puikus. Nemo- 
kvtumas yra pergalėtas ste- 
bėtinu greitumu... Kur prie 
caro buvo septyni universi- 
tetai, lai prie sovietų yra 
septyniolika. Kuomet Pet- 
rogradas tūrėjo suviršum 
2,000,000 gyventojų, tai 30 
nuoš. galėjo skaityti ir ra- 

šyti. Šiandien yra tik 60,- 
000 nemokančių skaityti ir 
rašyti iš daugiau kaip 1,- 
000,000 gyventojų pasiliku- 
sių sostinėje". Kada gi ta 
dižioj? permaina Įvyko Ru- 
sijoje? 

Lietuvos atstovu Latvijo- 
je pirmiau buvo gerai Ame- 
rikos lietuviams žinomas 
d-ras J. šliupas. Jam pasi- 
traukus, Lietuvos atstovu 
Latvijoje tapo paskirtas bu- 
vęs pelitinio departamento 
direktorius d-ras D. Zau- 
nius. 

15ingliaiTiĮ>tonc, X. Y. yra di- 
džiausia pasaulyje odaminykla. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
IŠ MĘDIKŲ DARBUOTĖS. 

š. ui. sausio 4 ir 5 d. įvyko 21 

sujungtų Mediku sekcijos prie L. 
Mokslo D-jos ir Kauno Medici- 
nos D-jos posėdžių. Buvo svars- 

tomi šie klausimai: 

1. Medicinos mokymo organi- 
zacija Lietuvoje, Kova su lim- 

pamomis ligomis, 3. Medicinos 
i laikraštis ir medicinos kalendo- 
rius 1921-ms metams, 4. Gydyto- 
ju suvažiavimas, 5. Akušeriu 
kursai, 0. Gydytoju taksa, 7. C/ 
i y toj 11 stoka ir nelygus jų pa- 
skirstymas. Padaryti šie prane- 
šimai : 1 )-ro Ž e 111 g u 1 i o: "Me- 
dicinos mokymo reformos pro- 
jektai Vokietijoje". D-ro N a s- 

'vyčio: "Jstatymo projektas ko- 
vai su limpamomis ligomis Lie- 
tuvoje". D-ro G r i n i a u s: "Kie 
tos kepurės—viena plaukų nu- 

slinkimo priežastis prie alopecia 
pityroides"'. 

Pirmuoju klausimu padaryta ši 

rezoliucija: "'Išklausys d-ro Žem- 
gulio pranešimo, susirinkimas pri 
'pažino reikalingu ir galimu per 
Kaulio Medicinos D-ją toliau 
tęsti Įsteigtus jau medicinos kur 
sus IV ir Y medicinos fakulto 
kursų programų prie Kauno Me- 
dicinos Įstaigų (Kauno ligoni- 
niu ir Igienos Instituto"). 

Antruoju klausimu: Jškl. d-ro 
Xas\ yčio pr-mą, susirinkimas nu 

tarė: 

1. {statymas kovai su linipa- 
momis ligomis reikalingas. 

2. Kovai su limpamomis ligo- 
mis daugiau teisiu duoti medici- 
nos personalui ir savivaldybės or- 

ganams. ne milicijai. 
3. Įstatymui išdirbti reiktų at- 

sižvelgti i kitų šalių pavyzdžius, 
ne tik Vokiečių, ypatingai Ame- 
rikos ir Anglų. 

Prie šio klausimo prikergtas 
pageidavimas, kad su limpamo 
mis ligomis butu kovojama ne 

tik įstatymais, bet ypačiai igie- 
nos supratimo platinimu žmonė- 
se. 

, į 
Del medicinos laikraščio — 

pripažintas jo reikalingumas; prie 
to darbo manoma pritraukti ir 

artimų medicinai profesijų 'žmo- 
nės (veterinoriai. gamtininkai, 
farmaceutai etc.). Traktikiniam 
laikraščio išleidimo klausimui nu- 

spręsti išrinkta komisija iš d-rų: 
Nasvyčio, Žemgulio ir Mažvlio. 
Laikraščiui paremti 10-ties iš su- 

sirinku.siuj'i sudėta 1150 markių. 

Medicinos kalendorj 1921-ms iš- 
leis apsiėmė rūpintis d-ras Gri- 
nius. Gydytoju suvažiavimas nu 

tarta sušaukti ne paskiau kai s. 

m. liepos 1 d. Suvažiavimu• su- 

šaukimu rūpintis pavesta komisi- 
jai iš d-ru: Staugaičio, Aleknos, 
Nagevičiaus, Griniaus ir Xasvy- 
čio. 

Akušeriu kursai pripažinta rei- 
kalingu įsteigti. Kursus vesti ap- 
siėmė d-ras Mažylis. 

Gydytojų darbo apmokėjimo 
| taksai nustatyti pavesta Kauno 
Medicinos Draugijai surinkti me 

džiagą, padarius tam tikrą anke- 
tą. 

Del gydytojų stokos ir nely- 
gaus j it paskirstymo nutarta 

kreiptis j valdžią, kad mbbili- 

guotų visus gydytojus ir paskir- 
tu j tas vietas, kur labiausiai trū- 

ksta; kad pakviestų iš Amerikos 
lietuvių gydytojų, kad vengtų 
kviesti nelietuvius. 

("Liet.") 

PAEŽERĖLIAI. 

Šakių apskr. 
Gruodžio 28 d. pas mus atsilan- 

kė vidaus reikalų vice-ministeris 

Žilinskas, kuris prakalboje į minią 
aiškino žunės klausymą, valstybės 
vidaus padėtį ir k...., ragindamas 
žmones uoliai dalyvauti rinkimuo 

įse i Seimą.Nors buvo Lbai šalta 
1 

[diena (17 R. laipsnių), tačiau žmo- 

jnių prisirinko daug ne tik iš Paeže- 

Irėlių bet ir iš aplinkinių parapijų 
ir domiai klausė prakalbos. 

Po prakalbos mirų žemdirbiai 
vice-ministeriui darė įvairių paklau- 
simų, iš kurių svarbesni yra šie: 

r. Delko valdžia gabena musų 
miškus i užsienius, o neduoda me- 

džių padegėliams triobų atstatyti, 
ir delko taip brangiai miškus par- 
davinėja. 

J 2 Delko valdžia Svttošino dvare 
laiko "burliokus" — atėjimus ir 
juos protegoja, kad jie ten t'ki vėl 

j atsiimti jiems išparceliuotą rusu 

| valstiečių banko dvarą. o ne vie- 
tiniems bežemiams? 

3. Ką valdžia mano daryti su 

majoratais ir su valstiečių banko 
dvarais? Kodėl jų neparceliuoja 
urnai bežemiams ir mažažemiams. 

4. Kodėl Santarvė sulaikė musų 
narsiąją karuomeiię visiškai ber- 
monininkus sumušti ir paimti visą 
ju turtą kuri buvo atsivežę į Lie 
tuvą ? 

5. Kodėl valdžia leidžia pardavi- 
nėti degtinę? 

} ttuvo ir daužau įvairių paklausi- 
mų. 

I paklausimus viceniinisteris at- 

\ardą ir pavardę į kandidatų sąrašą. Be 
to reikalaujama, kad pi ie tokio sąrašo bu- 
tų pridėtas raštu kiekvieno 'kandidato pa- 
sirašytas sutikimas buti renkamu (para- 
grafas 34). Toksai kandidatas gali buti 
įtrauktas net į penkių a jp gardų sąrašus 
(paragrafas 37). Tie sąramai tur but už- 
baigti vėliausiai per tirs savaites prieš pa- 
čius rinkimus. Todėl tie Amerikoje gyve- 
nantieji Lietuvos piliečiai, kurie norėtų dar 

atspėti pastatyti savo kandidatūrą, priva- lo siųsti savo sutikimą. . 

Apie patį budą rinkimų čion jau ne- 
kalbėsime. Geriausia matyti jis iš pačių Įstatymų, kuriuos, kaipo svarbiausiąją Lie- 
tuvos įstatymdavy'stės dokumentą, kiekvie- 
nas laikraštis, jeigu užteks vietos, tepaskel- bia. 

I Lietuvos Misijos Biuras. 

sakinėjo rimtai ir visiems patenki- 
nančiai. 

Žmonės ramiai skirstėsi į namus, 
džiaugdamiesi, kad netrukus bus 
sušaukta Steigiamasis Seimas, tik- 
rasis šalies šeimininkas. 

Vke ministeris aplanko visą Ša- 

kių apskritį tėmidamas, kaip tvar* ~ 

ko savivaldybės kaip elgėsi vals- 

ėių valdininkai milicija ir tt... ir 

galima tikėtis, kad tas aplankymas 
nepasiliks bc naudos. Valdžia i>gir 
dus žmonių reikalavimus ir pagei- 
davimus pasistengs juos patenkinti 
ir žmonių būvį patrinti. 

Bet mes, žemdirbiai, to tikimės ir 
laukiame 

Laiškas iš Lietuvos 
(Kareivis Juozas Domkus rašo, 

Motiejui Vitkui — Chieagoj.) 
23—2—20 metų. 

Veikiančioji Armija. 
Geibiamas Drauge! 

Atsiprašau, kad būdamas nepa- 
žįstamu ir nežinomu žmogum, drį- 
sau Tamstą taip pavadinti. 

Tamstom malonu žinoti kas de- 
dasi mūsų Tėvynėje — Lietuvoj. 
Asai to laiško rašytojas- esu nie- 
kas kitas, kaip tikras Tėvynės su- 

stovįs pirmas eilėse Tėvynės 
ginėjų — kareivių. Esu 3-ciam pės- 
tininkų pulke, penktoj kuopoj. 
Šiuom laiku musų pulkas stovi prie 
upės Dauguvos prieš lenkus, bet 
tuom sykiu mušiu jokių neturime, $ 
nes lenkai kažko lyg nedrįsta prie- 
š'ais mus pradėti eiti pirmyn. Tik 
nežinome ar ilgai taip bus ramu 

prie musų kaip dabar. Xors ir pra- 
dėtų tie nelemtieji lenkų pulkai pili- 
ai mus. n"\s nėmaž nenusigąsime 
kaip ikišio-1 kad buvo; ištesėsime ko 

voj. kaip ir ligšiol kad laimėjome 
prieš bolševikus ir prieš pasiutu- 
sias bermontininkų gaujas, nuo ku- 
rių ir asai nukentėjau, nes buvau 
sužeistas. Dabar, po sunkios ligos, 
vel stoviu fronte tik turiu lengves- 
nę vietą — raštininko. 

Laimingos kl-'Hies, Tamstai. 
Juozas DomkuS. 

SVETIMŲ VALSTYBIŲ 
ASTOVAI LIETUVOJE. 

šiuo laiku Lietuvoje, Kaune 
yta anglų ir franeuzu militarės 
Misijos. Jiems rašyti galima .ši- 
taip: Anglams: Monsier le Colo- 
ncl R. Rabinson, Chiei de la Mis- 
sion Militaire Anglaise a Kau- 
nas, Monsi ir le Lieutanant-Co- 
lonel R. B. Ward. Assistant-Com 
missaire pour les Etas Baltinue, 
a Kaunas. 

Franeuzu misijai: Monsieur le 
Lietenant-Colonel Reboul, Chict 
tie la Mission 'Militare Franeai- 
se, a Kaunas. 

Amerikos Valdžios atstovu tie- 
lei Baltijos Valstybių yra llonor. 
A. Gade. Jis gyvena Rygoje, vša 
Įima rašyti šitaip: To the Ilono-- 
r abi e A. Gade, United States 
Commissioner ior tlie Baltic 
States, Riga. 

Lietuvos Misijos Informacijos 
Biuras. 

1 
Lietuvos Nepriklau- 

somybes Šventes 
Apvaikščiojirnas. 

(Tą sa). 

LIETUVOS darbuotoji; 
MINTYS DEL VASARIO 16 d. 

Lietuvis, kurs tikrai geidžia ir į 
troksiu nepriklausomos Lietuvos | 

# | 
privalo pats tapti nepriklauso- į 
mas: garbinga gimtojo krašto mei, 
lč kaitriai?; spinduliais tešviečia 
i." jo gilics sielos aplinkų kitiems 
;r tenukali žemą neapykantą, jo 
sielos ęksiiieje pasislėpusią. 

Antanas Smetona, 
Lietuvos Valstybės Prezidentas, j 

— Svarbi kiekvienam žmogui 
valanda, kada jis atranda savo 

gyvcr.imo už-.lavinj. 
I 

— Svaro! dailininkui, kada jo 
vaizdotčjc nušvinta vykinamasai 
dailės idealas. 

— Dar svarbesne valanda tau- 

tai. kach supianta ir pareiškia 
savo u/davini, >.r;vo idcal%. 

Tokia svari«i Lietuvai valau-i 
:!a buvo Ji»rK 111. vasario 16 d., 
kada ji pareiškė savo nepriklau- 

I somvbę. 

I,K'ka tikt "'peris » petj" rimtai, 
nuosekliai, patvariai padirbėti, 

pasiaukoti mus u nepriklausom y- 
f bei Įkurti....* j 

.'yskuna- Prauciskus Karevi- 
•:iu>. 

[ 
Patys nesnauskim ir kitiems 

nclci.-kim .-.įausti. 
Cienetolas leitenantas Liattikas, 

Vyriausias Karo Vadas. 

Britii Komisijos nariai ąlvyko 
i Kauną prieš puse metų, paly- 
ginti, svetimi rusu kraštui, ma- 

/./; pažindami pati kraštą' ir jo 
vryventbjus. Šiandie mes jaučia- 
me, kad nes esame tarpu saves 

seni drkugai ir kad mūsų reikalai 
; ra vienodi. 

Ir nors tas laikotarpis- buvo 
Irumpas laikas, tačiau įvykin- 
ta-. Didžiausieji tų įvykių, tur 

įbut, buvo Vokiečių išvijimas iš 
I Jiusų krašto ir Anglų pripažin'i- 
Jmas Lietuvos nepriklausomybės 
.le facto/ Abu įvykiu buvo dide- 
iė parama jūsų jaunai šaliai ir 
akstinas tolimesniam darbui. 

Šiandie Lietuva, negalėdama 
sudaryti kariuomenės sulyg sa- 
vo didumu ir galiomis, vyriau- 
siai, mano manymu, yra reikalin- 
ga, kaip ir kitos Baltijos valsty- 
bės taikos. Re, ilgo vidaus ir i šo- 
ra ramybės laikotarpio Jus ne gar 
K" ite pasitaisyti nuo poakių me- 

tų veik nepertraukiamos kovos 
smūgių ir .pastatyti savo šalies 
ant stipraus ekonominio 'pagrin- 
do. 

l aika bet. kuria kaina Jums j 
yra nepriimtina, bet garbinga! 
taika turi buti pirmasai visų Lic-' 

tuvos valstvbės vvrų tikslas. Su- ; J « v 
• 

stiprint justi kreditui užsiemuo- 

įse, reikia nic'.o nepraleisti ne- 

| padarius šalies viduje, kas veda 
į jos atstdtynią. \'i.si vidaus try- 
nimos įvykiai turi buti rūpestin- 
gai išgvildonu. Prie vidaus ra- 

mybės, sukurimas gerų santykių 
su kaimynėmis valstybėmis taip 
pat yra svarbus dalykas. Pavie- 

Jniui Baltijos valstybės yra ma- 

žos ir silpnos ir vargu begalin- 
čios attšispirt ilgiems ir griež- 
tiems puolimams iš oro. lik su- 

sijungę gali tikėtis gana susti- 
prėt ir i.jitikrinti sau politinį svei 
ktinią. 

Todėl biuų tinkamas dalykas 
JuSų valstybininkams šita pras- 
me susipras4! su kaimynais ir 
bet kokia kaina vengti rimtu ne- 

susipratimų su jais. Artimas 
ekonominis susisiekimas tarp ši- 
tų kaimynų savaime išdygtų iŠ 
tokios draugingumo politikos ir 
butų višems labai sveikas. 

Sąryšy su šiiuo, aš su ryškiau- 
siu malonumu pastebiu augiyti i 

ekonomini susiartinimą tarp Li.e-| 

j tu vos ;r mano šalies, kuri tmvc 
vienas vyriausiu mano Lietuvos 
misijos tikslų. Negali Imti abe- 
jojimo, kad Didžioji Britanija ir 
Lietuva gali Imti viena antrai di- 
džiai naudingos. Lietuva žemin- 
ga ir giringa gali teikti Anglams 
brangios žaliosios medžiagos pa 
k a i t a i s išdirbtomis prekėmis ir 
kitomis jai privalingomis reik- 
menomis. 

Svarbių žingsnių t/no atžvilgiu 
jau yra atlikta, ir yra gero pa- 
grindo tikėtis, kad ateityj pre- 
kybos susisiekimas tarp musų ša- 
lių sustiprės. 

Tikėdamas, kad nepaisant gre- 
siančių mptomų, kuriuos butų 
neišmintinga ignoruoti, Naujie- 
ji Metai bus taikos ir gerovės 
metai ne tik Lietuvai, bet ir ki- 
toms ISaltijos valstybėms ir aps- 
kritai visam pasauliui, aš dar 
sveikinu Jusų šąli ir jos drąsius 
ir tėvų žemę mylinčius žmones 
tų sėkmių, kurių jaiu yra jusų 
pasiekta. 

Pasirašė Wardas, 

AUGŠCIAUSIOJI DYKYBĖ- 4 
Tamsi nuslinko priespaudos sloga, 

ir žmonės džiaugsmo skrend sparnais 
auvgštyn, kur laukia jų dangaus Šviesa, 
pasveikinti nepriklausomais. 

O kiek tai reiškia? Nors visi atjaustų! 
Ar kad nebereikia vergauti kitiems? 
Kad nebėra nežmoniškų valdovų 
ant sprando vargšams jodinėt žmonėms? 

Ar gal, kad patys kur nors viešpatautų? 
Het ką vargužiai veiks tam pašaukti? 
< ial smaugti ims kitus ar savo brolius 
ir šauks: Tikra tai nepriklausomybė? 

Gal, kad kaip tipas liepia, ims gyventi? 
Sukyla šis, ir linksminas smagiai. 
Vėl atpučia kitaip ir linkst giliai. 
Kokia tad butų jųjų viešpatystė? 

Ne! Vien kam nepriklausomi svarbu. 
O ir tik tėr atsakytus viens teisingas: 
Kad Imtume tikrai priklausomi 
tam. kas teisu, kas gera ir gražu. 

Iš to atplūsta džiaugsmas ir gyvybė, 
pakyla neįveikiama galia. 
tvirtėja širdys, tarpsta žmoniškumas, 
pati augštoji nepriklausomybė. 

Senai pasauly ši žinia gyva. 
Daug Vargęs kart kilnus žmogus ištyrė, 
kas šiandien dar tūliems tik pasaka, 
kad sumina libertas — Deo servire. 

Vydūnas. '(Bug daugiau.). 



Dailė iv Dailininkai. 
& 

DRAMA 
PATAMSIO GALYBĖ. 

I. 
Šita Tolstojaus drr«»w; nuveda 

mus atgal j pačią naujovinio te- 
atro pradžią. Tai yra pirmuti- 
nėjdklelė rimta prastuolių gyve- 
nimo dramą. Ji paima rusų mu- 

žiką ir padaro jį nelaimingu did- 
vyriu tolygiu didesniems seno- 

vės vaidytoms. Kaltas, bet ne- 

nupuolys ėjys iš spąstų j spąs- 
tus, ačiū savo valios minkštumui, 
bet skaisčiai dega pas amžino 
pasaulio ?lcnkstį. "Patamsio g?* 

lybė" senai yra i: versta į yakarų 
Europos kalbas; ji buvo statoma 

garsiose išmėginamose scenose 

paskutinėj aštuonio^-deš imti jos 

daly j; ji buvo rankose tų žmo- 

nių, kuriems teko sutverti najo- 
vitiO drama. Paskutinį kartą ji 
•buvo pastatyta Theatre Guild 
teatre. 

Veikale susiduria du doros pa- 
sauliai, kur senesnysis paskęsta 
naujasniame. Išpradžių yra do- 
ros pasaulio simbolinumas kai- 
miečiu patafle, kuri yra antruo- 

ju veikalo užvardijimu: "Jei na- 

gai .klius, paukštis pražus", žo- 
džiai piešia dykumą ir skausmą. 
Jie atsiduoda žeme ir <lrėgnais 
miškais. Bet jų našta yra ta 

pati ką ir išblyškusio seno him- 
no: "nepasiduok pagundai''. Kaip 
koks šventasis senas Akitnas ne- 

mato plačiau. Tiesus vartai ir 

Kapitalas $200.000.00 Perviršis $25.000.00 

DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS LIETUVIU 
VALSTIJINIS BANKAS 

NETIK VISOJ HICAGIJ* BET IR VISOJ AMERI- 
KOJ MOKA 3 NIJOŠ. UŽ PADĖTUS PINIGUS 

kuri išmoka du. syk į metus: Sausio ir Liepos mėnesi 
nose. Šiame Banke pinigus galima atsiimti ant kožno 
pareikalavimo. Valdyba 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. 

JCSEPH J. KRASOWSKl, Vice-Pres. 
STASYS VALANČAUSKAS, 

Ass't Cashier. 

Universal State 

BANK 
3252 S. HALSTED STRFET. CH1CAGO, ILL. 

* t 

Kampas 33-čios gatvės. 
BANKO VALANDOS: Panedėliais, Seredomis, Ket- 
verges ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pie 
tų. Utarn. ir Subat. 9 ryto iki 8:30 valandai vakare. 

35 LIETUVOS GAUTA. 

'KARIŠKIU" 

Krašto Apsaugos Ministerijos 
Literatūros Dalias Dalies Leidinys. 

1920 METAMS 
Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių 

Kalendorių". Be paprastos kalendorinės dalies — 

švenčių, čia sutalpinta dauįf žinių apie žygius mūsų, 
nors jaunos, bet drąsios kariumenės, kuri savo krau- 
ju ir prakaitu atpirko Lietuvos laisvę. Čia skaityto- 
jas ras netik, krip tvėrėsi Lietuvos kariuomene, ko- 
vojo bet taipgi ir visą istoriją Lietuvos valstybės 
kurinio ir keletą nepaprastai puikių dailioses litera- 
tūros vaizdelių ir jautringų eilių. Taifri norintieji pla- 
čiau susipažinti su Lietuvos kariuomenės darbuote 
:r Lietuvos politika aplamai privalė įsigyti "Kariškių 
Kalendorių". 

Kadangi skaitlius kalendorių aprubežiuotas, tai 
norintieji pasiskubinkite. 

Kaina 50 Centų 
Kreipkitės j 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST., 

CHICAGO, 1LL. 

siauras kelias! Taigi tragingas 
veikalo ritmas perdėm galėtų bū- 
ti prastas, tiesus Ir kieuis. Bet 
l uistui nc tik tolydžio mate sa- 

vo kaimiečiu gyvenimu. \ ien- 
valinis matymas dažnai pavirsta 
j žiopsonę ir sutveria svajonę. 
Jis matė ji visą. Tokiu budu 
ketvirtitiame akte kietasis ritmas 
nutruksta, Nikitai ėmus šamkte 
šaukti ant Anisios: "Ji padarė 
mane savo bendrininku šitose 

beisenybėse... Aš negaliu žiūrė- 
ti Į ją..."' Dorinis pasipktinimas 
išplrmo nuvarė ji nuo savo pa- 
čios pa Akuliną, o jo pačios' 
veiksmas. iškilo jo motinos min- 

tyse. liet kaltės našta nesuver- 

ciatua visa ant moterų pečių., 
Xei šalta, žmogžudinga Matrio- 
nos klasta, nei karštas klaidin- 
gas žengimas prie nusidėjimo 
nesumala jų tiek, kad vyrai ne- 

tektų jf> ;s užuojautos. P>elcm- 
tis, j širdęs senis Mitrie atsidrė- 

bęs ant krasinės, biumba ir de- 

juodamas kalba savo prastą ir 

pamatinę išminti: ''Kaip pamy-j 
Įėjimas tavęs nenuveda prie blo-j 
go? Kas mokina tave? Ką tu 
matai? Ką tu girdi?... Kaimie- 

tę, kas ji? Tai purvas!.. Kaip 
galvijai neturėdami piemens yra 
labiausiai pasileidę, taip ir jus, 
moterys". Šitoj ne štto veik'alo 

vietoj galima pastebėti aiškiau 
negu kitur kur senojo tragedijos 
sitopročiosusiliejimą, naują, ka- 
dangi tuojaus po ištarimui šitų 
žodžiu mes atsidursime kitame 
doros pasaulyj. Patamsio galy- 
bė, ištikro, neišteisinama. 1 »et 

paskutinis tamsumas nėra ap- 
galvotas 'nuodėmės tamsumui; 

tai yra priespaudos ir nežinys- 
tės tamsumas. Paukščio nagai 
inkliuvo dėlto, kad paukštis ak- 
las. Paskutinė kova reikia ves-' 

ti su tomis jiegomis, kurios at- 

liula jam matymą. 
('"Nation"). 

* -Ae 

II. 
kartą akademikas anglas pa- 

rašė aniolišką vaikuti žalio akso- 
mo rubuos, sėdintį siu- dubiniu 
ant kelių r pučiantį muilo bur- 
bulus. (ial ne vienam yra žino- 
mas to jjaveikslo likimas — ji 
nupirko Pears muilo kompanija 
ir atspausdino milijonus jo ko- 

pijų su parašu po juo: "Usc 
Pears' Soap" (vartok l'earso 
muilą). Vaikas buvo perdaug rna 

.žiui lordu Fauntlcroy, kad jis 
butų tikęs kitam kam, o ne kvai- 
lam išaukštini, nui atstovauti. 

į Liet liet šitas kvailas išaukštini- 
mas, kuip lik jis pavirto apskel- 
bimu perėjo iš meno j klastingu- 
mą. Jis virto klastos, vilionės 
ir muilinos Šypso nė s daiktu. Jis, 
kaip sukčius, spaudė ranką ne 

draugui, bet sau. Ir šitai per- 
mainai nieko daugiau nereikėjo 
kaip pridėti gražiomis raidėmis 
šituos žodžius po nekalto vakili- 
ko kojomis. 

Tolstojaus "Patamsio galybė" 
primena man bitą i.pskelbimą. Ji 
nėra tokia kaip Millaiso mažmo- 
žis; tai paikus paveikslas. JĮ 
paraše žmogus, kuris greičiau 
daužė burbulus, o- ne pute juos 
ir nepuošė nieko aksomu, jin ogi 
Hbiau žmogaus. "Bet kada dai- 
lininkas rupiešė Patamsio ga- 
lybės vaizdą ir sustatė paliečia- 
mą mirtuotių grupę, dorininkas 
užsirioglinęs ant veikalo sušuki: 
Ateik prie Kristaus. Kaip bema- 
tai visokia vertė apleido paveiks 
lą, taip, kaip ir padangę apleid- 
žia visokia verte, kad ji nubrai- 
žyta žėrinčiu elektrine iškaba. 
Po tokio baisaus jsibriovimo ne- 

reikia nieko daugiau kaip tik 
susirupiniusi sąmonė, kad geras 
žmogus paklydo. Nepaklydo 
dėlto, kad jis virto tikybiniu, o 

dėlto, kad tikybai pavedė meną, 
kuriai tm4ų buti lygus, meną. 
kuris nustoja savo tikrumo toj 
pačioj valandoj, kuomet kitoki? 
tikrumo rųšis pažadinama ar net 

įvedama.* 
Visame Patamsio galybės vei- 

kale, tarytum, girdi besiartinan- 
čio moralisto žingsnius, šitas 
pabriežimas kaip ir pabriežitnas 
ant Millaiso muilinio paveikslo 
sugadina veikalą. Patsai veika- 
1 s Patamsio galybė yra užiman- 
tis. Tąi yra gTynai dramatinis 

I veikalas, kur ne sykį išeina s/n- 

Itriuškinantis susitrenkimas su li- 
, kimu. Bet luistai neleidžia iš- 
trukti nuo jo evangelybes. Jis 
bijosi, 1;, g. tas nervuotas i>r nenu- 

sikratomas šeimininkas, kad tai 
nebūtų smagu. Jis nori. kad jaus 
tum, kad Patamsio galybė tikrai 
veikia — trina palengva kaip 
karvės dantys, bet trina baisiai 
smalkiai. J'at'amsio galybės vie- 
tiolinio veikimo niekuomet ne- 

užmiršta nei Tolstojus nei Tols-* 
iojhus klausytojas. Patamsio ga- 

lybė veikia taip, kad Suv. Yals- 
II i j t J Poetas sako apie save: "Nei 
ledai, nei lietus, nei sniegas, nei 

I v. nakties tamsa, nesulaiko šitų bė 

gunų nuo greito atlikimo jiems 
paskirtu žygiu." 

Patamsiui atlikus savo aršiau- 

sią darbą Tolstoj atsuka Šviesą. 
Šviesa, ar atsivertimas turėjo nu- 

šviesti regyklą, pagelbėti- kiek- 
vienam. 

I'it ji nieko neduoda, nei nu- 

liūdusiam senam vyrui, kuris bu 
vo užnuodintas, nei niirsikaltusiai 
pačiai, kuri buvo suviliota, nei 

kudikiui, kuris buvo nužudytas, 
nei jaunam vaikui, kuris buvo 

išgąsdintas žmogžudvbe, nei mi- 

ndyto kūdikio motinai, lourią 
apsivedimo dienoj išdavė Niki- 
tos išpažintis, nei apsivedusiai 
moteriai, kurią, išpažintį pada- 
ręs, Nikita dalia r skaito sava, pa- 
siremdamas tuo, kad jis ją suve- 

džiojo ir tokiu bud u Dievo aky- 
se liko tikruoju jos vyru. Visi 
šitie nelaimingi sutvėrimai nieko 

nelaimėjo, o kaikurie nužudė 
daug, ačiu staigai Nikitos atsi- 
vertimo šviesai. Bet tasai atsi- 
vertimas yra tolstojinis būdas dir 
vos lygsvarai atgauti ir atkreipti 
klausytoju širdis prie Dievo. 

įspūdingai vaidijant galima bu 
tų manyti, kad Nikita bus do- 

; minuotoji! asmeniu. Jis yra nu- 

[truktgalvio nieko nepaisantis Kai 
1110 Don Žuanas. lis nepaiso 
savo gero, be išdidumo tėvo; 
jis apgaudinėja savo 'darbdavį 
ūkininką besimeiiaudamas prie jo 
šemininkės ir jo šeimininku besi- 

įiiicilitodamas prie jos podukrės. 
Kuomet .jo motina sutaiso nuo- 

jdus ūkininkui, Nikita sutinka ir 

apsiveda su našle. Bet jam ru- 

pi tik pinigai, galybė, linksmu- 

mas, Jis išsiveda podukrę mies- 
tan. pirkinėją jai dovanas ap- 

gaudinėja savo pavydinčią pačią, 
maukia degtinę puskvortėmis, 
bruka dovanas savo iškoneveik- 
tam tėvui ir apskritai žengia že- 

myn pasileidimo keliu. Vieninte- 
lis nesmagus faktas, kuris su- 

stabdo jo pasielgimą, tai poduk- 
rės nėštumas. Gamtos galybė, 
o ne patamsio galybė priveda Ni- 

kitą prie atsakomybės. 
Ir tas vėl iššaukia Tolstojaus 

'brangintiną motinystės pavyzdį, 
Matriovną. Matriovna yra tie- 

siogininkė. Ji mano, kad nau- 

jai gimusis kūdikis padarys gėdą 
Nikitos namams ir nusprendžia 
padaryti su juo trumpą galą. Ji 
paduoda savo sunui špatą, pa- 
skiria jį duobkasiu gyvam kūdi- 
kiui ir pasirenka, kapinėmis rusi. 

šitoje scenoje pasirodo nuogas 
Ai iki tos silpnybių biaurumas. Bet 
motina begalo patvirkusi. Ji 
skambina patvirkimo stygas kaip 
baudi/o. Šito ir ūkininko apnaŠ-f 
Įėjusios pačios užtenka panrly-' 
mui kiekvieno tolstojinės mecha- 
nvbės trukumo ir jo moralu šau- 
domosios ugnies sudrėkinimui. 

Kiekvienas veikalas, kuris ma- 

to moterį tik kaipo progą nuo- 

dėmei. yra perdaug primityvis, 
kad jis but'u vertas vainikuoti 
kuomi kitu, o ne kapinių akme- 
niu. 

Nikitos atsivertimas, doros 

žvilgsniu, yra'augšta' vieta, bet 

jis perdaug greitai ritasi ant pe- 

čių nelaimingoms moterims. Argi 
nėra nieko daugiau, kaip tik nu- 

siauti augštais' aulais batus, pa- 
iniausi savo tėvą nusilenkti sa- 

vo krikščioniškai bendruomenei 
ir išpažinti? Dalykas, kaip man 

rodos, yra tame, kaip Nikitos 
bendruomenė turi elgtis su jo iš- 
tvirkusia ir pasilikusia ištvirku- 
sia motina, su jo pačia suimtšta 
i dumblus,jo tėvu dar vis be ark- 
ilio jo numylėta meteria. be savo 

Ikūdikio ir jo kita numylėta mo- 

toria be savo Nikitos. Nikitą 
patenkinu pasiliovimas pirštis, 
liet tas taipgi daug l<o nepaten- 
kina. Jis nepatenkina manęs ir 
aš nuročiau, kad mažiaus krikš- 
čionimis Tolstojus butų nuvedęs 
prie tokios padėties savo intiki- 
namąjį ir atperkamąjį meną. 

—F. H. 

("Ne\v Republic"). 

L. Ji. D. 
$100,000.00. 

Pirmas suvis per p. J. Gri- 
galiūnas $149.00 

Nors L. K. D. 57 skyrius ne- 

skaitlingais nariais, turi tik 26 
narius, bet pataikė pirmąjį šūvį 
išleisti taip tiesiog. iškabon 
$ 1 oo.ooo.cxj ir numušė $149.00. 

Štai kaip tas 57-tas skyrius pa- 
darė: 

1.)iSurengtam vakarėlyj J. Bau 
kaus svetainėj turėjo gryno pel- 
no ; $25.00 

2.) šv. Augustino Vyskupo 
[Draugystė paaukavo iš savo iždo 

per prisidėjimą skyrio narių $15. 

3.) Tėvynės Lietuvos Mylėtojų 
parengė vakarėli ir \ isą pelną 
paskyrė L. C. 1.) -3'5® 

4.) Surengtam vakarėlyj, ka- 
ine po vadovyste p-lės Viktorijos 

i liigeliutės Ratelis Mažų Mergai- 
čių išpildė vakrėlio programą, li- 
ko pelno 10.00 

Narių inokestys ir smulkios au- 

kos sudaro 75-5° 

V iso labo $149.00 
Sekanti asmenis aukavo: 
I. iiaukus — $5., J. .Mitrius $3., 

!j. P. Grigaliūnas — $4. 
Po $.>.00: W. Mekoiiunas, A. 

Mekšionis, J. Žostautas, D. Gra- 
jauskas, K. Lakeris, J. l'lukis, 
K. švirmickus, St. Barzda, Y. Ka- 

počius, J. Yalonis, 11. Mosteika, 
A. Kraavčanas, P. Petkunas, M. 

SYertelka, Y. Kuzmitckas, J. Yaš- 

ktmas, J. Cynkas, Y. lTsonis, J. 
Kuodis, D. Budris, J. Daunis, J. 
Janulis, J. Janulis." 

Smulkesnės aukos po $1., 75> 
50 c. ir 1.1 $22.00 

Išviso pasidaro $fco.oo 
L. G. D. skyriaus išlaidos 4.50 

1 

Liekasi $75-5° 
Pinigai prisiųsti $149.00 nuo 

57 skyr. L. G. 1)., kuriuos pri- 
davė p. T. Grigaliūnas. 

Širdingai turiu ačiū. 
Dr. A. L. Graičunas, Ccntr. 

Sckr. L. G. D. 

VETERANAS. KAREIVIS, BU- 

\'ĘS KETURIOSE KARESE 
MfiCi 1 NA TAITI lVl LIEČIU. 

Charles Sehneider, tarnavęs ka- 
reiviu 30 metu nori tapti Suv. Valst. 

piliečiu. Jisai tarnavo Philipinuose, 
l>oxer sukilime, Ispanijos — Ame- 
rikos ir Europos karėse. 

Natūralizacijos valdininkai jam 
pasako, jogei ]>o teisybei yra taikiniu 
kų priešas ir po <jo dienu turis turė- 
ti budintojus, kurie priparodytų nuo 

latinį apsigyvenimą Amerikoje. 
Jisai yra 54 melu- pasitraukęs iš 

tarnybos gauna pensijai $/<"> mėne- 
siui. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO Specialiai: Maleva malevojiraui stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

LIBERTY BON 
Mes perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja rv i_fl 
verte, ir Laisvė# Bondsus pilna pinigine verte. 
Atneškite irba atsiveskite i i /"* c ati'UPimi (C*o Atdara kasdien nuo 9—6 o/\^PwriE.lM OC tU 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILAVAUKEE AVENŲE, Ir Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško toniko. medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kimo su gamtos taisyklomis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant 

Severa's Esorka 
(pirmiaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoni ems. 
Jos medikališka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apety^o ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkelę šitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 ceriai. 
Parsiduoda visose aptiekose v 

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAP1DS, I0WA 

LIETUVI! TU NEŠI SAVO IR LIETUVOS 
ATSAKOMYBE. 

Neįduok išdirbystę ir pramonę į rankas svetim- 
taučių nes tapsi ekonomišku vergu. 

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

LIETUVIU MECHANIKU SĄRYŠIS, yra in- 
c- «- v 

korporuotas New York'o Vastijoj, todėl ir vienas per 
tavę šėras daug žada šioje siytyje. 

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. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma LIETUVA 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 j Lietuvos Misiją prisiimdami pinigus: "®t, 

257 WEST 71 st STREET MEW YORK CITY 



Vietines Žinios 
% 

BRIDGEPCRTO L. L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. P»cnus galima užsi- 
rašyti siose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So. 
Halsted St. 

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

Universal State Bank, 3252 
60. Halsted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšin 

krautuvf.j, 3423 So- Halsted St. 
J. A. Martinkus 3324 So. Hal- 

ated St. 
Peržinskio vyriškų drapanų 

krautuvėj. 
"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

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

ję L- L. Paskolos lionų, fai malo- 
nėkite užsimokėti l'niversal Statt 
Bank. Ten priimami likusieji už«n- I 
mokėjimai. 

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

rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir Unijos ofise par J. P. Par- 
kauskas ir T. Kuzinas, 4530 S. 
Marslifield Ave. 

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

A. J. Kareiva, 1805 W. 46 St 
j. J. Elias, 4600 S. \Vood St. 

J. Balnis, 4536 S. Pauli įa St 
J. Letukas, 4524 S. VVood St 
J. P. Čiliauskas, 4400 S. Her- 

rnitage Ave 
P P:evarlinas, 4620 S. Marsh- 

field Ave. 
Pilnai neužsimokėję už L. Bo- 

nus galite užbaigti mokėti augš- 
čiaus paminėtose vietose. 

VVRST STDF-. N 

K'.iip girdėtis, tai nekuric prime- 
ta mūsų kolonijai neveiklumą par- 

davinėjime L. L. I'. Bo.ių. Buk. 
esj kitos kolonijos tai tiesiog pa- 
girtinai varančios paskolos rlarbą. 
liet norėčiau i tai pasakytit jogei 
taip kalbant j s asmens didei klysta. 
Lai tik apsižiūri aplinkui geriau- 
o pamatys visai ką kitą. Tiesa, nui- 

sų kolonija negarsina, nepučia sa- 

vo darbo laikraščių skiltise, tai v'""- 
gi jai negalima primesti ne '"Aklu- 
mo Lietuvių priežodis sako : Nors 
bergždžia karvė bliautų ir bliautų, 
vienok pieno kaip nėr taip nėr. Tas 
pats dalykas Išartais gali pritikti ir 

mūsų paskolą užrašančioms koloni- 

joms, kurios per laikraščius taip gar 

sinasij o sulyginant jų darbo vaisius 
sit ramiai dirl/ančiomis kolonijo- 
mis butų nežymas. 

Pastaromis dienomis vietos komi- 

tetas bendrame susirinkime nutarė 
eiti per stubas užrašinėti paskolą, 
kad šioj kolonijoj nei vienas lie- 
tuvis neliktų nertusipirkęs Bono. 
Tad gerbiamieji tautiečiai, atsilan- 
kius užrašinėtojams pirkite Bonų 
kuodaugiausiai. Tuomi vieną kil- 
čiausių, naudingiausių darbų atlik- 
sime. 

/llltn. S. Stakcluuas. 

BOMBA NUBAIDĖ PIRKĖJUS. 

Sonia Mosey 4634 South Wood 
St., turėjo viltį parduoti savo apar- 
tamentą po 6557 Bishop St., bet 
bomba viską sugadino, kuomet pir- 
kėjas kalbėjosi su valdytojais- aut/>- 

mobilitije pravažiuodamas vyras me 

tė bombą ir tokiu budu atgrasino 
y irk ė ją. 

.Varnuose gyvenantis nei vienas 
nesužeisti ir namams nedaug blė- 
dies tepadarė. 

NUO Y O ŠŪVIO VAIKAS 
GALI MIRTI. 

Frank Pinnno, t 7 metų, likosi 
pašautas tfavo tėvo- kuris išsireiš- 
kęs, "Aš norėjau išgelbėti jo sielą' , 

nes anot tėvo pašautasis vaikas bu- 
vo vienas jojo dešimties vaiku, ku- 
ris suteikė jam nemalonumo; jai* 
nuo metų vaikas pradėjęs buti 
''negeru". 

Vaikas randasi miesto ligoninėje, 
tarp mirties ir gyvenimo, gi tėvas 
policijos stoties kamaraitėje. Gali- 
mas daiktas, jis bus teisemias kaipo 
žmogžudy* 

I 
i MERGAITE, 15. UŽPULTA 

NIEKŠO ŽMOGAUS. 

Ruth Camilin, 15 rretij mergai- 
tė. grižtant namot buvo. užpulta vy- 
ro, kuris nežmoniškai ją apmušė ir 

|)<> purvyną i-voliojo. Mergaitės 
šauksmą išgirdę kaimynai, atsisku- 
bino pagelbon, gi užpuolikas tai 

pamatęs, jfabėgo. 

Mergaite parnešta Į namus, ran- 

dasi blogame padėjime nuo žaizdų 
ir išgasties, kuriuos jai uždaVė 

rzpuolikas v\ r\is. 

AUKOS LIETUVOS LAISVf.S 
VARPUI. 

Garbus tėvynainiai — mylintis 
;avo Tėvvnę-Lietuvą, aną dieną Lie 
uvos T nisvės Varpo Komitetui pri- 

davė .r pris: tntė sekančias auka*: 

Augs. i' ic>: Liet. Am. 4-ta km- 

pa, I'ii'sburgli Pa $io.).oo 
Drau«r*stė po Vardu Lietuva, i- 

'v'ni> gr. 
1 f. savo iždo aukavo 

;7.C'ti 1 anai j.tHėjo $18.50, k"i t.i 

| 
P. Česi aitskas- iš l'.altic, M: h. 

S S .00 

J. Kelmelis. iš Torr! i^ton, C>,,p 
$5.00 

A. Grigaliūnas, i- Tc»i -ington, 
V M: $" .(■ J 

Lictuvo; hrisrps J'sijfo Komi'.-"t- 

CrCKRO, ILL, 

Darbo, darbelio mtisų "kiinut- 
:ėms" apie "burdingierius". 
fau bu- (iv: svaitės laiko? kuomet 
lvi porelės pranyko iš šios apielin- 
ke^. \ ienas komunistas, tai tikrai 
manclri&i" pa Jare. Išvažiavo .lie- 

jam nesakęs patsai, o po keliu 
lienu dingo ir ''komunistė, palikda- 
11a savo vyrą ir kitą meiluži <n- 

Ižiausiam nubudime. 
Kitas vel didis susigraužimas. 

Kokis didelis bedievis grįžtąs pr:e 
švfcnto tikėjimo. Dieve duok laimin- 
gą kelionė /am, o taipgi ir kitiems 
bedieviams. 

Dar vienas didvyris" rengiasi 
važiuoti Lietuvon ljiznio reikalais, 
.:> pric> Lietuvą eina visomis ketu- 
riomis sako, buk, atkalbėjęs 5° 
ypatų nuo Bonų pirkimo. Ar ir to- 

gali rastis vietos Lietuvoje? 
Teisingas. 

M ARS H Ai,L ROT1 [ PALIKO 

MOTERĮ IR KUDIKf IŠ PRIE- 
ŽASTIES NEGALE flMO A IŠ- 

MOKĖTI 5KOLŲ. 

"Aš noriu, k*ad jis grįžtų namo 

prie manęs ir prie kūdikio, nekaip 
j?m išlošti laime arba eiti kalėji- 
:nan už neteisėtai pelnytus turtus." 

Tok i.s atsišaukimo žodi-; yra 
p-nios Marshall L. Rotli, kuri jieš- 
ko savo vy.o. Jisai apleido ja pe- 
reita utarninką, pranešdamas jai, j 
kad jisai einąs kalėjiman arba prie 
tur.' Hnv-s, kad tokiu budu su'!-Į 
kus lengv prag/. cnimą, jis v'., j 
•uomet myli.: as savo moterį ir »ų.j 
mažutėli Tanią. 

\YESTSAIDKS likt. dr-jų 
TARYBOS PRANEŠIM \S. 

Kirie .-sate išrinkti iš draugijų 
idcr.atai, malonėkite būtinai atsi- 
lankai ant susirinkimo, ketverge, 
kovo 25 r:.. 7:30 vai. vakare- M 
Meldažio svet.f 22 42 W. 23 r d Pi 

Tr kurie esate išrinkti Lietuvos 
Laisvės IJonų pardavinėjimui, taip- 
pat malonėkite ateiti ir užimti savo 

d arba, k.v n esate draugijų siųsti. 
Yra daug svarbių reikalų <lel ?n- 

tarimo Tarybos. 
A. Butkis, pirntin. 

A. Torndas, raštin. 
2 £3Q \\". 23rd PI. Chicago, 111. 

TARYBA PLANUOJA P\SKO- 
LĄ. 

Aršios derybos eina k -slink pa 
skolos, $4,010,000, lotriaii butų ap- 
mokami mie:to darbiu,!, kai ir to- 
kiu budu prilaikomi nuo galutino 
streiko. Minėta suma reikalinga 
duodant didesne alg*as. 

Aldermauas Jolm Ą. Richert 

pirmsėdis miesto tarybos užrei'k" 
kad toki- planas y fa neteisėtas, 
liet aldermanas John Po\vers, pas- 
kolos plaiv tėvas pareiškė, kad sis 
dalykas yra vienintelis lnulas, kit- 
rinom, abelnai, bus prilaikoma nue. 

sto valdžios puolimas. 

Taryba yra aprube/.iuota parla- 
mentarinėmis tiesomis ir nedali im 
ti veikimo iki ateinančiam panedė- 
liui. 

< )fi<r> nariu, darbininku unijos, 
kuriu streikas užbriežtas ketverto 
dienoje* pareiškė, kad jie lauksiu 
los dienos, ,įei aldermanai imsis 
galutino "ikimo padauginimo fon- 
du iš kurių apmokėti padidintas 
algas. 

PRATESIMAS YISl'O- 
\IEXEI. 

Vaikučiu Dieninė (iloba, "Day 
nursery" nuo d. kovo persikėlė 
i naują butą |x> numariu 14^5 S. 
551b avc. (ant pirmu lubti). Kas- 

Į dieną yra atdara nuo 6 vai. ryte. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna 

pirmą .pirmadieni 7:^0 vai. vaka- 
re, bažnytinėje svetainėje. 

\Y'EST S IDE 

Pėtnyčioj kovo 26 d. Įvyks 1 ie 
111 vos Laisvės Bonu pardavinėtojų 
susirinkimas. Aušros \ artu para- 
pijas svetainėje, 7:30 vai. vakaro. 

Vi.-i naciai būtinai atsilankykite 
su knygutėmis ypatingai. 

hendr. Bonų Komitetą<?. 

Sub. 27d. Kovo, Tuometinės pamal 
(los 11/ duše; mūsų mylimo sunaus 

S + A 
CE'/ARC) SKINDERIO 

l 'ždušinės pamaldos atsibus Šv. 
Kryžiaus Liet. R. K. llažnyč., ant 

Ton ot Liike. prie 4^) ir llernutage 
javes. apie 8 vai. rytmetyj. Kviečia-; 
I ne visus gimines ir pažįstamus. I 

Jau metai praslinko,—apleidai :į 
svietą, , 

Miegok amžiaus miegu sunau nu- 

mylėt'as. 
Atskyrė jus mirtis, likimas nenau- 

dus- 
Ir miiMi širdj spaudžia skausmas 

gi audus. 

Ilgu be tavęs, liūdnumas troškina, 
Xeužims kits vietos, nei širdis ra- 

mino. 
Atmindami tave} maldoms ant šio 

svieto, 
Melsk prie Dievo dangui ir prirengk 

mums vietą. 
Liudnumu perimti Tčvai ir sesuo 

DIK\A PRAfiJO. 
Tos dienos praėjo, kuomet ligo- 

nis pirkdavo nežino us vaistus, tik 
rėmoju-p^si ant apgarsinimo fakto. 
Šių dienu inteligentiškas kostume- 
ris nori žinoti tik'rai ,k;i perkąs. Jei- 
gu jĮ užganėdina Trinerio Ameriko- 
nukas EleksirVts Kartus Vynas arba 
Trinerio Angelica Karius Tonikas, 
tuomet jis perka ji. Kuomet jis ži- 
no, kad šitie vaistai yra padaryti iš 

geriausios sudėties ir cvstumo, ko- 
kios medikališkame moksle yra ži- 

nomos ne atmainomas vienodumą^ 
ir augščiausia kokybė gvarantuoja- 
me. "Trinerio Amerikoniškas Elik. 
siras Kartus Vynas yra geriausias 
vaistas del vidurių ligo*;. Mano mo- 

ieris vartodavo įvairius pilsus ir 

kitokius vaistus^ bet tiktai Trine- 
rio vaistai sugrąžino jai sveikatą". 
Taip rašo p. Stanislovas Gardockis 
i> S. Cbicago, 111.} kovo 9 d. Ir 
kas diena ateina dVuig laiškų nuo 

ypatų, kurios kentėjo nuo influen- 
zos ir patyrė, kad Trinerio Angeli- 
ca Kartus Tonikas yra geriausias 
vaistas sveikstantiems. Prašyk savo 

aptiekoriaus arba medikališko vt.- 

telgos, šitų geriausių vaistų: — 

Joseph Triner Company, 1^33—43 
So. Ashland A ve.- Cbicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
I'arsiduoda pigiai dviejų flatų me- 

dinis namas, abu flatai po 6 kam- 
barius ir 2 augštų daržinė, prie 3/tb 
ir Union aves. Puikus namas ir ge- 
nmc padėjime aKina $2400.00. 

j Ant išmok^čio. Pasiteirauk pas 

j savininką T. BAILY, 608 W. 55th 
įstr.^ Chicago, !1. 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

An<l<kln apdaryta knyga, 'ie-t u v i u kalboj, p.n- 
duoiln pilniausias žinias ajiie lyties dalykus, 
kuriuo^ privalo ki( kvi<*nas žinoti — jinrajyta 
švrrin ir mokslišku IiinIu. Knyfin siunčiame 
už J2.00. Plnit'.iis. inoncy or<U"i":n ;.iha *intn- 

I oniis. 
Modom l.'ook C o., Dc*])t. 1». 3-J 
l'nion Scjuare, Xcw York City 

Reikia trijų vyru naktiniu Jani- 
toriu. Patyrimas nereikalingas. At- 
gauk pas, 

M r. IUirr, 
69 \V. \Yasliington St., Chicago. 

Reikia molderin. suolu ir patla- 
Lri'i. ant Cray Iron. Gera mokestis 
ir jmikios darbo sąlygos. 

MASON — DAYIS & CO. 
/}ąo S. Cliicago Ave.» C'1'0*'1"0. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas., 

Atsišaukite Employmcntl 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

Vaikinui reikalingas apstus kam- 

barys, pas švarius žmones, su po- 
rai pagaminti' valgiu. May\vood. 
111. Kas turi toki kambarį, ir ge- 
rai valgi pagamina, malonėkite 
atsišaukti sekančiu adresu: Char- 
les Gestaiut, 2754 \Y. 43 oi Std. 

Cbicago, 111. 

Pajieškau savo moters Marijo- 
nos Zlibinienes (po tėvais Zemlau- 

kaite), kuria ai apleidau 1913 m. 

Dabar aš noriu susieiti su ja, nes 

turiu labai svarbu reikala. Clirdė- 

,r:u, kad gyvena Chieago, 111. Malo- 
nėkite ji pati ar kas ja žino praneš- 
ti man. Už pranešimą duosiu $5.00 
dovanu. 

Mr. Antanas Žlibinąs, 
r.i 1 Pleasent St., Kenosba \\'is. 

Pajieškau s.ivo draugo Wilimo 

Juciaus. Pirmiau gyveno 14 Stone 
St.. Detroit, Mieli. Dabar nežinau 

įkur. Turiu svarbu reikala. jis pats 
ar kas jj žino malonėkite pranešti 
sekančiu adresu: 

Liudvikas Karlavičius, 
14 Stone St., Detroit. Mieli. 

KELIONĖ Į LIETUVĄ 
IR IS 

LIETUVOS I AMERIKA 

Žmonės važiuojantis iš Ameri- 
kos i Lienivą ir Lietuvos ii 

Ameriką, dabartineis laikais tan- Į 
kiai patenka j daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, portuose ir 
prie rubežių, kurie keblumai kaip 
kada lėšuoja daiuig pinigų ir var- 

go. Nenorint kelionėje susi-Į 
tikti su vargų keblumais, visada 
reikia kelicati gerai žinomais ke- 
liais. Geriausi keliai važiuoti iš 

Chicagos j Lietuvą ir iš Lietuvos 

Į Ameriką yra Canadian Pacific 
Geltžkeliu ir Garlaivių linijoms, 
kurių užvejzda (Canada ir An- 

glija) prašalina nuo visų vargin- 
gų keblumų ir nereika/ngų iškas- 
ei ti. Del tolesnių informacijų, lai 

vakorčių, ir tikietų kreipkis į 
CANADIAN PACIFIC 

RAILROAD x STEAMSHIP 
Ticket Office 

663 W. i8th Street. 
Chicago, 111. 

Parduodu lotą labai geroj apielin j 
kėj prie 45tos ir Richmond St. pa r-1 
duobiu pigiai, nes reikia ūmai išva- 
žiuoti i Lietuvą. Atsišaukite pas: 
PETRĄ BALTRAMAITf, 3693 
So. Union Ave. Chicago, 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda labai pigiai 2 plytų 

nam'ai, 3 augštų, 3 storai prie Ca- 
nalport ir Union Av.es. Turi būti 
parduoti tuoj aus. Matyk- II. Ku- 
sick J r., Room 410. Chamber of 
C'ommerce BJdg. t33 \V. Washing- 
ton St. Chicago} 111. Telephone 
Franklin 3639. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda lotas, labai geroj vie- 

toj, del bizniaus, ant 63aos ir Ca 
lifornia aves. Kam reikalingas, 
kreipkitės adresu: Charles Gęs- 
tant. 2754 \Y. 43 St., Chicago. 

PIRKITE 
LIETUVOS 
PASKOLOS 

BONUS. 

$22.0000 NAMAS. 
KAMPAS 46-TOS IR MARSH- 
FIELD AVE. SAVININKAS 
NUSIPIRKO FARMĄ IR TU- 
RI GREITU LAIKU PARDUO 
TI. ĮGALIOTI AGENTAI. 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 SO. HERMITAGE AVE. 
TEL. YARDS 145. 

DIDELIS FARMŲ lIARilRNAS. 
Turime keletą ukių ant pardavimo 
arba mainome ant miesto namu, Su, 

į 100; i2f>; 160 akcriii su gyvuliais ir 
viskuom kaip tik reikia gyventi; 
Saboggen county* prie pat ežero, lie 
tuvių kolonijoje. Tos ūkės tur but 
parduotos arba išmainytos ant na- 

mų i 20 dienų. Labai lengba pra- 
sidėti gyventi. Meldžiu kreiptis tuo. 

jaus: \V.\LTER JANULIS, \vitli 
M. J. Kiras & t i. 33^1 S. llnlsted 
St. C'hicagOj 111. 

ANT PARDAVIMO. 
■Parduodu namą. i stora? ir 

flatas, eimentinis beismantas, ir 
randus neša i metus $<joo. Par- 
duodu už $7800. Antras- storas, 
du flatai ir garadžius. del dvie- 
i automobilių, randus j metus ne- 

ša $iU>4. Parduodu 11/. $8800. Aš 
parduodu tik vieną, katras jums 
geriau patiks. Abudu namai yra 
nauji ir mano paties statyti, ne 

agento. Y:si ištaisymai aukštos į 
klcsos, geroje apielinkėje, netoli Į 
dviejų parkų. tik kitiems, gal 11c-! 
patiks, kad šioje apielinkėje ma- 

žai Lietuvių gyvena, bet kuris 
tu nepaiso, tai yra tikras barge- 
nas. Lietusių apgyventoje vieto- 

je už lokius namus butų $2000. 
brangiau*. Norėdami pirkti atsi- 
šaukite pas. 

K. A\VGAITIS. 
3130 \Y. Harrison St., Cbicago. 

Phone Garfield 24(8. 

73 NAMAI t.iri buti parduoti trumpa 
me laike, ?.(> namai mūriniai, 21 medi-' 
uis. 11-ka anmu Biznio kampu, 5 Buu-1 
galo\va ir daugybė lotų. 

Kainos šių namų nuo $.°.20i) iki ! 
$21000.00. į 

Namai randasi nuo 4o-tos South iki j 
79tos nuo Ilalsted st. j westus iki 
Kedzie ave. 

Didelis pasirinkimas gražioj apygar- 
doj, su mažu jinokėjimu, augštos rau- 
dos įaip kad mėnesinės raudos per 
trumpą laiką namą nuperka. 

Musų ofise taipgi parūpiname pas- 
portus važiuoti j LIETUVA. Siunčiam 
pinigus ir tavoms j LIETUVA ir vi- 
sur. InšJuriname( Apdraudžiame) viso- 
se formose Darome visokius legališ- 
kus DOKUMENTUS IN LIETUVA iv 
Amerikoje. 

Norintieji pirkai namą ir visais ki- 
tais reikalais kreipkitės pas: 
J. J. ZOLP. A. M. BARČUS ! 

COMMERCIL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. 

Chicago, 111. 

Tcl. Yards 145. 

| FARMOS. 
Lietuvių Bendrovė Aplin- 

kinybe, kur randasi jau dau 
gelis f ir metus gyvenančių 
Lietuviu, farmeriu, ir dar i .1 «. r 

|tukstantimis pasitikėjimui 
pasidėta, ir perka žemes, 
kad kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tinė Lietuvių Kolonija Ame- 
rikoj ir tinkama Lietuvių 
biznieriams norintiems biz- 
nį pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusdami sa- 
vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siųsime Lietuvių kalboj kny 
glite su pilnu išaiškininmu 
sistematiskų planų dirbimą 
farmu. 
SANBORN & COMPANY. 

Chvners, 
Dept. L. Eagle River, Wis. 
or 908 Peoples Gas Bldg., 

> Chicago, 111. 

Lithuanian—American Information 
Bureau- 

\Hadas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legali<ki Dokumentai, Foreign 

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

Tel. Bo-į'evar^ 4899. 

H, Leibovitz 
aš busiu ofise po No. 
1652 W. Van Buren St. 
nuo 10 vai. ryto iki • 

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. 

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

I Pbone 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. 

DK, M. T. STRIKOLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1757 \V. 47 st B> rd 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. 1.. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dien<į 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS ; 

Naujienų Name I 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vikare! 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO] 

LIETUMS 

Phone Canal 257 

| Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: vl^ia 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:30 

j V. W. RUTKAUSKAS I I ADVOKATAS 

129 >. LA SALLE ST., ROOM 324. J 
TelepUone Central 6390. 

j Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, { Telephone Yards 46S1 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 iki 12 ir 4 iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

Severos Gyduoles užlaiko, 
spimynos sveikatą. 

Linimentas 
iirba tam tikras tepalas privalo vi- 
suomet rasties namuose, idant at- 
sitikimuose, kur reikalaujama te- 
palus paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt tuojaus apturėti greita 
ir pasekmingu palengvinimu nuo 
ivairiu nesmagumu. Pasielgsite 
iSinintingai nusipirkdami 

Severą' 
Gothard Oil 

(Severos GothardiSko Aliejaus"), 
kurs vartojamas, kaipo linimentas 
arba paprastas tepalas nuo rheu- 
matizmo, neuralgijos, persitempi- 
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau- 
inanu ir sąnariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30ct. ir 3 ct. taksu, uiba 
C0 ct. ir 3 ct. taksu. Tariduoda vi- 
sur aptiekose. 

W. F.f SEVERĄ vCO. 
CEL>AR RAPIDS, IOWA 

S 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bitters yra pri- 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikr$ 
lr geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirblmą tieskauaus atsirugi- 
rao neturint apetito, galvom skausmę, 
strėnų ir inkstų ir tai? toliaus. Salutes 
Stomach Bitters vlsk^ prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigl, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bo:ikų $14.00. 

Salute Bltteris 18 šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, lr nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

jeigu nega'l gauti, ta prlslųsk money 
orderiu pinigus, o męs gav§ pinigus ir į 
užsakymą kiek relkalaunat tai prislų-; 
simc dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųsklt J 
tikrą lr aiškų savo antrašą ir rašykit 
taln; 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., '■ 

616 W. 31st 3t., Chlcago, 11U 

Jok Kuchinrkas 
'LAvVYER 

LiIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. 1LL. 
Tolepbone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomls: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS* 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farm $ ir padirbu visokius 
Legaiiškus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių, ant 
lengvŲ sąlygų. # 
\Yest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Virtum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STllEET, 
Cor. Leavitt. * Tel. Canal 2552 

Telepkone Yards 1132 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaiky ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas *yrų ligas 

8269 S. HALSTED ST., CHICAGO 

A. PETRATIS S. FABIJONĄS 

A. PETRATIS & C0.1 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE -INSURANCE 

European American Bureau 
Siuncfa Pinigus Parduoda Laivokorta* 

NOTARIJU8AS 

3249 So. HaLiteč Street, Chiiigo, Illinois 
TELEPHONE BoULEpARD 611 

O 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. ^eavitt St 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 ILi B Ir 7 iki 9 va!, vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42id St 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos Iki 10 ryto. 

I el. Yards ^654. AKUŠERKAj 
1 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika 
vusi Pennsilvaaijos 
hospitalė«, Pasckmin 
g»! patarnauja prir 
gimdymo, Duoda rod» 
visokiose ligose mote 
rims ir trerginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, 1LL. * 

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

Dr. N. Herzman 
15 RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaip< 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų. mo 

terų ir vaikg, pa^al 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 vakare 

Telefonas Canal 3110 

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

DR. JOHN N. THORPE; 
I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
1637 W. 61-ma ir kamp.Marshfield! 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 J 

Telęfonas Prospect 1157 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Kedėldicniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-to» gatvis 
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