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Mirčių skaičius nuo viesulus 
pasieks 200 

Danijoj užsineša ant respublikos. 
RUSAI BOLŠEVIKAI 

PRAŠO CHINU 
TAIKYTIS. 

Nori Sugrąžinti Gelžkelį ir Atsi- 
žadėti Neatmokėtos Bokserinio 

Atlyginimo Dalies. 

Pekin, C ihinai, kovo _'<> <!. ♦— 

Sovietinė Rusija pasiuntė Chi- 
nains pasirtulinimo taikos, išreis- 
dama nora sugrąžinti Chinams 
rytini cliinų jjelžckelj ir atsiža- 
dėti ncdaniokėtos bokserinio at- 

lyginimo dalit/s. 

Yra žinoma, kad chinij valdžia 

yra susirašinėjanti su sovietine 
valdžia jau tulą laiką ir yra ge- j 
mojui ja. Todėl gali Imti, kad Į 
chinai btts pirmutinė šalis, kuri į 
pradės taikytis su bolševikais. 

Geras Pasiulinimas. 

Gelžkelio sugrąžinimas ir atsi- 

sakymas nuo likusios atlyginimo' 
daljes, kuri padaro 20 nuoš. visos 
stimos, yra masinamu pasiulint- 
fnu. Kuomet kitos galybės del į 
chinų dalyvavimo karėje sutiko! 
neimti atlyginimo per penkelis 
metus, rusai atsiimdavo kas me- 

tas pripuolamą jiems dali. 

Japonai Atmeta Taiką. 

Liūnams pranešama, kad japo- 
nai atmetė sovietf) pasiulinimą 
taikos. Iš to vienok nedaug daro- 
ma. Neapykanta, kurią visų kle- 

stj rusai parodo japonams Sibire 
ir jų vienvalinis reikalavimas, 
kad japonai evakuotų Sibirą gal 
privers Japoniją permainyti savo 

nutarimą, turint vilti, kad tuomi 
bus galima patraukti savo pusėn 
rusai. 

MIRČIŲ SKAITLIUS NUO 
VIESULOS PASIEKS 200. 

Chicago, 111., kovo 29 d. — 

Ligsiol, kiek žinoma, mirčių 
skaitlius nuo viesulas, kuri va- 

kar po pietų perėjo per aštuonias 

valstijas, siekia šimtą penkias- 
dešimts. Kas valanda vis nauji 
vardai pri>ideda prie šitų aukų 
ir yra manoma, kad visas atiku 
skaičius pasieks 200. 

Kiek yra sužeistų sunku pasa- 
kyti, bet d aha r gautos skaitlinės 

padaro apie 1,500; vieni jų tik 

lengvai sužeisti, o kiti ligoninėse 
ir namuose yra arti mirties; juos 
primuse gruvantieji balkiai, ar 

sienos. 

Audros suburusios savo aršu- 

mą apie Chicagą ir jos apielin- 
kės ir rytinėj Alabamoj bei Ge- 

orgijoj, nukirto plačius pradal- 
gius tai .ienoj, tai kitoj daly j, 
tarpais peršokdamos aiugstyn ir 

ipalikdanios vietas apačioj nelies- 
tomis. 
* Pačiose vidurinėse valstyjose, 
kai-p parodo pranešimai, 100 žmo- 

nių neteko savo gyvasčiy. IHino- 

jus nukentėjo labiausiai; jame 
užmušta 30 žmonių; Ohioj žuvo 

32 žmonės, Indijanoi 27. Michi- 

gan, Wisconsin ir Missouri pri- 
sidėjo su dešimtimis savo atiku. 

(ieorų'i joj ir rytinėj A1ai);imoj 
užmuštų esą jo. o sužeistų šim- 

I 
Kaikuriose vietose viesulos iš- 

tikti bi/.nio kvartalai stovi be ju- 
dėjimu. Ištisos bendruomenės 
yra apimtos nusiminimo. Moti- 
nos verkia žuvusiu vaiku, o vai- 
kai verkia žuvusių motinų. 
Penkiosdešimts užmuštu Keorgi- 

joj Al a ha. mo j. » 

La Grange, (ia., kovo 2(j d.— 

Žuvusių nuo vakarykščio* vėt- 

ros šiandien suskaityta apie 50, 
o sužeistų 100 iki 125. Apie 100 

namu sugriauta, nuostolių pada- 
ryta už $500,000. 

< icorgijoj" ir Alabamoj buv^s 
baisus lietus ^u vėju viešnios 
smarkumo; daugelyje vietų na- 

mai sugriauta ar stogai nukeltai 
ir nunešta šalin. 

32 Užmušti Ohijoj. 
Columbus, O., kovo 29 d. —' 

.Mirčių nuo vėtros vakar po pie-Į 
tų suskaityta 32; sužeistų keli 
šimtai: nuostoliai nuosavybėmis 
išneša milijonus dolerių. 
Toledoje užmuštų 20; keli maži 
kaimai toje apielinkėje visai iš- 
naikinti. 

Michigane 9 Vėtros Užmušti. 

Detroit, Mieli., kovo 29 d. — 

Pranešimai šį rytą mažne iš visų 
vėtros ištiktų vietų rodo, kad 

užmuštų skaitlius siekia 9 ir su- 

žeistų daugiau kaip 20. Kaimuo- 
se tvoros išvartytos, ūkio trobos 

išgriautos, medžiai išrauti su šak- 
nimis. 

Keturi užmušti tarp Flinto ir 

jFentono, 3 tarp JJattle Creeko ir 

|\ashvilles ir vienas 11 arte. Visus 

juos užmušė griūvančios trobos. 

Viena moteris užmušta Mttllike- 
ne. 

Indianoj Užmušta 27; Nuostoliai 
Siekia Milijonus. 

Indianopolis, kovo Jy d. — 

Indianoj vakar nuo vėtros žuvo 
2~ žmonės ir nemažiau kaip 100 

nesurandama, skelbia pranešimai 
aptunti Indianapolvj šiandien. 

1 

Chieagos Priemiesšiuose 1 

Užmuštu 30. 

Chicago, 111., kovo 29 d. — 

Gyventojai Chieagos keliato apic- 
jlinkin, i'uries išnaikino verbų ne- 

dėlios u'-tra, su pagel'ba kareivių, 
ugnegesių, policijos ir kitų pa- 
galbiniu burių a ne vidurdienį 
.su mojo, kiek loji vėtra padarė 
žalos. 

Skalvius mirčių, kiek *labar 
žinoma, siekia 30, bet jis gali 
padidėti. beatkasanf namų griu- 
vėsius. 

Kiek padaryti nuostolių nuosa- 

vybėmis, kol kas galima tik ap- 
skritai spC-ti. 

Kareiviai eina sargybą Elgino, 
MHrose Parko ir \Yilmėttės gat- 
vėse ir Chicagos policija sergsti 

įDunninge. Šitos vietos labiau- 
siai nukentėjo nuo vėtros, kuri 

Iffraskynė savo pragaištingą kelią 

eidama vakarine ir šiaurvakarine 
miesto puse. 

Vakar naktis užėjo pirma negu 
išg aidinti sunaikintu a p\ Kardu 
gyventojai galėjo atsipeikėti nuo 

staigus sujudimu. šimtai liko 
he namu. l'irmėji gelbėtojai at- 

sidūrė akyvA/.doje kruvu griuvė- 
siu, is po kuriu išimama negyvi 
sulamdyti žmonių kūnai. 

l'hicagos apielinkėje labiausiai 

nukentėjo l'Igin ir Melro.-e ['ark. 
Melrose l'arke u/muštu yra de- 
šimt o Klgine aštuoni. Abiejose 
vietose yra keletas sunkiai su- 

žeistų, kurie gali numirti. 
Karės stovis Įvestas Elgine, 

Melrose l'arke ir \\ ilmettėje. 
Parūpinta Pinigai ir Maistas 

Nukentėjusiems. 
I'inv.utinr pagelbą Cliieagos I 

apielinkėj suteikė išnaikintu prie-' 
... p į miesau gyventojai, kuru- atnešei 

pinigu ir maisto nukentėjusiems! 
kaimynams. Mokyklos ir kitos j 
viešo.s trobos ant greitųjų pa-j 
versta i ligonines. 
Kurys miesto gydytoju .ir slau- 
giu pa>iusta miesto sanatorijon 
džiovininkams gydyti Melrose 
l'arke. kuri paversta laikina pa-j 
ge!i>os sėdyba tam apskričiui. 

DANIJOJ UŽSINEŠA AMT 
RESPUBLIKOS. 

į 
Kopenhaga, kovo -></ d. — Ka- 

raliui pareikalavus iš kabineto, 
kad jis reziduotu ir Įsakius libe- 
ralu vadui N'eergaardu". sutverti 
naują kabinetą, progresivės I >a- 

nijos partijos rengiasi apskelbti 
respubliką. 

Tarp karaliams ir kabineto iš- 

ėjo nesusipratimas del plepiscito! 
Mensbnrge. 

PRJSIDRJUSIS PRIE LIEB- 
KNECHTO UŽMUŠIMO 

YRA UŽMUŠTAS. 

Berlinas. kovo 29 d. — l'ried- 
riclisliavene Įvyko traginga pa- 
sekė užmušimo socialistu vado / 

D r. Karlo Liebknechto. Kap. 
Pflugartung, kuris buvo tarp ofi- 
cicrių, kurie vedė Liebknechtą ir 

I.uxemhurgienę jų užmušimo 
dienoj, vakar rengėsi važiuoti j 
automobilumi P.erlinan su savoj draugais. Tarp l'flugartungo ir > 

vietos komunistų išėjo nesusi-j 
pratimas; tie pasakė, kad jis 
neišvažiuos iš Friedrichshaveno 
gyvas. Rankinė granata mesta 
automobiliui! užmušė Plufgar- 
tungą ir vieną jo draugą, o kelis 
jo svečius ir kelis kareivius, ku- 
rie arti stovėjo, sužeidė. 

AMERIKOS BANKAI SU-j 
STABDĖ PINIGU SIUN- j 

TIMĄ LENKIJON. 

Washington, kovo 29 d. — 

Daugybė Amerikos bankų, ku- 
rie siuntinėjo dideles sumas pi- 
nigų nuo lenkų Suv. Valstijose 
jų giminėms ir draugams Lenki-! 
joje, šiandien užreiškė vaizbos 1 

skyr'ui .kad jie nepriims jokių 
pinigų persiuntimui kol dabarti- 
nis sutrukimas iš lenkų bankų 
pusės su atmokėjimu šitų vekse- 

įlių nebus prašalintas. 

FRANCU ZU DARBININ- 
KAI RENGIASI PRIE AP- 
VAIKŠČIOJIMO GĖG. 1 d. 

Paryžius, kovo 2Q .d. — Vi- 

st1 >tinos Darbo Federacijos kon- 
vencija šiandien atidarė savo po- 
sėdį tuoju tilcslu, kad pareiškus 

•ir apkalbėjus dabartinį "isuome- 
ninį judėjimą. 

Pirmon vieton bus apkalbama 
gegužio dieno? apvaikščiojimas. 

BERLINO VALDŽIA GRŪ- 
MOJA RuHRO MAIŠTI- 

NINKAMS AŠTRIU 
BAUDIMU. 

Beninas, kovo j<; d. — \ ai- 
džios išleistame manifeste vai-i 
džia ada imtis aštrių prit-nn »niu j 
prieš Unliro npskrityj veikiau ! 

eia> komunt^tij jiejjas padą:'}! 
inui tvarkos ir ap>au£»>jimui Vo- 

kietijos žmonių nuo "neteiktu 
darbu," jei komunistu vad.i iki j 
kovo 30 d. neduos pakankamo 
užtikrino gęn. \\ atter, \ a !<>- 

vaujaiiėiam va!d/io> kariuomene 
tame apskrity]. 

Žinios is Kuhro pramoninio 
apskričio, l'areinia apskritai ir iš 
\\ estplialijos rodo, kad tvarka 

pamažiti pasidaris tose apygardo- 
se. kur darbininku maistingosios 
pajiegos veikia. 

\'aldxia paduoda sekamas iš- 

lygas, suli-įj kuriomis ji nesiims 
aštriu priemonių baudimui tu. 

kurie pasipriešino jos autoritetui. 
l.eišl vųinis pripažinimas kon 

,-tituciuių valstybės valdžių. 
\{statymas oįieialių civiliu ir 

policiniu tarnybų, jei jos nebuvo 

;>imaišę judėjimau, kuris rėm? 

reakcinę valdžią, Ivappo b-teigtą 
kovo 13 d. 

Kaliniai turi bu t i paliuosuoti 
tuoj aus. 

Gal Šauks Streiku. 
Berline ein- paskalas, kad ra- 

dikalai vedami Krnesto Dūminio 
su' komunistų pagelba bandysi.} 
iššaukti dar vieną visuotiną strei- 

ką išreikalavimui iš valdžios to- 

lesnių nusileidimų. liet šito 

žingsnio pasisekimu abejoja nuo- 

saikesnieji darbininkų vadai. 

KEMAL PAŠA PASKĘS į 
BĖ. KAD'SULTONAS ! 
Nf-RA JAU VADU. 

Konstantinopolis, kovo 27 <1. — 

Tautininkų vadas Mustala Komai 

paskelbt-, kad Turkijos sultonai 
nėra jau mahometonų pasaulio 
kalil'.u. Jis šaukia visus tikrus 

mahometonus brolius st<-ti su 

juomi po ginkit;. 
Šitas atmetimas ęultono dva- 

sinės galybės nereiškia dar šven- 

tą karę, kurios Mustafa Kernai 
neturi galės apskelbti, bet apskri- 
tai manoma, kad jis tuomi nu- 

kels mahometų jausmus prieš 
krikščionis Afažoie Azijoje, ka- 

dangi atėmimas iš sultauo vado- 

vystės yra ]>riskaitomas tam, 
kad europiečiai turi sultoną po 
savo intekme. 

960 STREIKUOJA 
SKĖRDIKLOSE. 

Chicago, T11.. kovo 30 d. — De- 

vyni šimtai darbin'ikų dirban- 
čiu Suvienytu Laidaru ir Perve- 
žimo kompanijai sustreikavo va- 

kar; pakuotojai per federali tei- 

sėją Samuelj Alscbulerj tuojaus 
ėmė tartis su ^ais. Jei streikas 
nusitęs dar kelias dienas, tai kom 
panijos atstatis kokius 50,000 
įpakuojamųjų darbininkų ir mies- 
tui bus trumpa su mėsa. jie nu- 

balsavo streikuoti nepaisydami 
sutarties, kad visus alpinius qin- 

jčus tur; išrišti teisėjas Alscliuler. j 
Tie reikalauja nuo $120 iki $if>o 

Įj- mėnesi. "Dabar jiems mo!:ama 

j nuo $90 .iki S130. 

3,500 ITALU ATVYKO 
AMĖRIKO^. 

New York, kovo 27 d. — Tta- 

į 1 vi garlaiviai atvykusieji čia šian- 

| dien atgabeno daucriau kaip 3. 

į 500 pasažieriiĮ. iš ju 3.288 atva- 

•žiavo trečia klesa. 

NUSIMINIMAS AUSTRI- 
JOJ MAISTUI BAI- 

GIANTIES. 

Vienna, kovu n d. — l'o to, 

kaip finansų niinisteris r>aron 

Koranyi /.o is Paryžiaus 
tuš^ior.ii,. rankomis. išskiriant 
1:t lis mažus kreditus, visi'šalj 
u/, ludo i:uįminimo vilnis, l.aik 
ra- i:.ii apgailauja, kin.i pa.sitikC- 
ta Anu •riku paskola tar> i'.^ai j 
..tidedania ir praser^sti skaityto- 
jus. kad ari-nasį ma: n pabaida 
ir kitas kri/is. 

Pramonininku rateliuose yra 
nusiminimas. išdirbėjai sako, 
kad šūos menko- paskolo> mais- 

tui pirkti nieko urero neduoda ir 
r, 

kad tik kreditai pakankamai di- 
deli bizniui i^ali past;ityti ša- į 
li ant kojų. 

DIDĖLfiS GEr.ŽKELIU • 

UNIJOS PRISIDEDA 
PRIE A. D. F. 

— j 
New York. kovo d. 

\m. Darh. l-\. 1. į iro/.. Sunuu\ 

(lompcvN Contin ::;al vieAbutyį 
u/.reiske, kad ' iar\ v .u .V'asini>tu 
I »r<»!iia ir (ie'.keliu konduktorių 
l * 

r« »l i i a netrukus prisidės prie į 
Am. Darh. Fed. Kitos dvi orja-' 
ni/.aciju? pri«tlė>i;į vėliau. 

Prisidėjus šitom* or.yani/.aci- 
)ums A. D. i;',, turės daugiau-į 
kaip 5,000,000 narių, «» kaip visos 
^vi/keliu (ir^aui/.aciji >s prisidės 
]) r i c ji». tai ji turės beveik (>, 
000,000 nariu n 

šita naujiena nustebinusi vi-j 
sus darbininku' vadus, nors tary- Į 
bos Ojo apie metras laiko. 

LENKAI ATMUŠA RUSU1 
PUOLIMUS. 

Varšava, kovo _?«; d. — Šar- 
« 

vtioti lenku traukiniai susirėmė 

kovoj -u bolševiku karlaiviais ir j 
kitais laivais Pripetes upėj kada į 
bolševikai puolė, norėdami atim- 
ti susijungimą gelžkelio einančioj 
iš (lomelio i Isalenkovičius ir! 

k 

i 
Moži riti. 

Pranešime sakoma, kad lenkti j 
karės viršininkai po aštuoniu 
dienu kovos matą. jos* rusai silp- 
nėja* 

POLICIJA NUMALŠINO 
MAIŠTĄ ANT LAIVO. 

Boston, Mass.. kovo jų d. — 

(iarlaivis Lake Yelverton, kuris 
vakar vakare išplaukė iš šito uos 

to i L'ardenas, Kuboje, šiandien 
bevielinki telegrafu pranešė, kad 
ant laivo išk'lo maištas; telegra- 
moje reikalauti .paįel'bo- iš 
Cliarle>to\vno laivyr.kiomio ir 
nuo l'ostouo policijos. Uii^i tapo 
pasin.sta atsarga ir keli laivo tar- 

nautojų tapo suareštuoti, t iarlai- 
vis vėliaus nuleido inkarą ties 
Hirdo sala. 

ŠEIMYNA Iš 27 GYVENA 
3 KAMBARIUOSE. 

Berlinas. kovo 20 d. — Frau 
Novocznv, metu amžiaus tu- 

rėjo dvidešimts septynis vaikus. 
Dvidešimts vienas yra gyvi. tre- 

ji tryniai ir keturi dvyniai, šei- 

myna gyvena trijuos*' kamba- 
riuose ir guli aštuoniose lovose. 
Tie valgo tritni eilėmis. 

RUMUNIJA PRAŠO PA- 
GELBOS PAS JAPONIJĄ. 

Londonas, kovo 20 d. — Rtini- 
I i a prašo Japonijos pagelbos at- 

statyti šali: ji tikisi gauti iš Ja- 
ponijos tai ko jai labiausiai rei- 
kia. 

Vokiečių maištuoliai prašo talkinin- 
kų atsiųsti kareivius. 

TŪKSTANČIAI DENI KI- 
NO KAREIVIU PERS-;O 

BOLŠEVIKŲ PUSĖN. 

Novorosisk, kovo JO d. — Bol- 
ševiku paju-ijos u;;C'inC' šit;;, mie.'- 
tą subatoj K) vai. ryto. Tuk-tan- 

: % tįtii. Denikino liuosnoru ka- 
reiviu perėjo sovietinėu pusėn, 
i'i'.Kr-nė pusė likusiu >ulipo ant 

iaiv) ir su Denikinu nuplauki' 
K '•ynu r. 

Tik -tie rusų laivai, kurie prie- 
šinosi bolševikų užėmimui mies- 
to. p?ileitlo kelias bambas Į sovie- 
tine-- *oga>. Suv. \ aistiiu 
;■ kraiduolir tialveston paskutinis ] 
aplei'lo uotsi; i ji nešau iyta. bet į 
bo!Š. v;ka; šautlė iš mašininiu ka- 
n uoli u i anglu iranami laivus 
jiems beaplcidAiaut uostą. 

Mažne visi vaidiniai laivaia 
tuvi iokią lokių vertę buvo pra- 
šalinti iš uostu pirma '.> >lše\ kiij 
paėmimo miesto. • 

VOKIEČIU MAIŠTUOLIAI 
PRAŠO "TALKININKŲ 

PASIŲSTI KAREIVIUS. 

Essen, kovo _'«) d. — Trvs dar- 
bininku delegatai nuvyko Koel- 
iK.il prašyli pas talkininku atsto- 

vus Įsikišimo Kulno kivirCan ir 

pasiuntimo kareiviu apskritiu. 
Slaptame darbininku susirinki- 

me šiandien buvo abe jojimas i 
tuo ka< reikia daryti. 1\> ginču' 
nubalsuota pasiųsii delegatai' 
Muenstcrin. Po šito karinis at-J 

1 

stovas pranešė, jog talkininkai 
Nulosi tarpininkauti. 

Reakcinio judėjimo vadni s a 

ko, kad jiems atidavus valdžiai 
savo ginklus juos laukia tikra 
mirtis. 

I 

MOTERŲ BALSUOTO JU j 
S. V. MAŽIAU NEGU 

VYRŲ. ; 
Washington, kovo jo 1. 

P'agai N'acionalės Motoru parti- 
jų-. moterų balsu ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuose, 
jei balsavimo teisės lygybė bu- 

patvirtinta ir valslijiniai registrą 
\ir.io istat\niai bus įvesta,-gan; 
anksti, kad moterys galėtu daly- 
vauti juose, — bus mažiaus negu 

vyrų balsu _\500.000. 

11,000,000 Vyru Nebalsavo. 
Paėmusi i<jio m. cenzą kaipo j 

pamatą, moterų partija apskaito 
vyrų galinčių balsuoti 29.577.1 ujo. 

> moterų. _>(>.$883,5^). Bet H)P'! 
m. visų balsų atiduotų už \isus 

prezidentinius kandnkuus buvo 

18.528.743, atmetu? suęadintuo- 
i<:s halsus, lieka nedailiau kai]) 

11 ,< x )O.OCK) Įja 1 i m u 11 c u / re i^ist mo- 

tu balsu. Jei didelė vyru dalis 
nebalsuos ir ateinančiuose rinki- 
muose. tai moterys, kaip ju :t- 

dovės tikisi, pasinaudodami -a- 

v o naujai ingytomis teišeini.-, len- 
gvai sumuš vvru balsus. 

Į 
l Kur Mcterys Viršija Vyrus. 
[ Penkiose valstijo e moterys 

Ibalsuotojos viršija vyrus — Mas- 
1 sachusett<e moterų balsuotoju 
lauyiau kaip vyru 58.2^1: Yortli 

C aro! i no j e i;.-8<S; So. C'arolinoj, 
,0o°7: Rliode Tslande, 3, t f/) ir 
Marvlande, 1.292. 

KETINA PALEISTI KALI- 
NIUS DARBAMS TEN-' 

NESSEE'JE ANT 

LAUKŲ. 
Nashville. l'enn., kovo 27 d.— 

lauku darbininkų 
trukumui žadama pagelbsti pa- 
liuosuojaiu kalinius iš baudos 
ištaigų.. š'andiui gov. R >berts 
u/roišl.č. kad pas jį tiek daug 
prašoma pagelbos, jog ji- nu- 

sfjrondęs paliuovuoti ūkininkams 
visu< val:tiji>> kalėjimu Įnamiu?,; 
kuri.1 ^ išpildyti pa'iuosavi-' 
1110 reikalavimus. L'kininkai sa- 

'ko. kad kaimuose darbininku tru- 
kumai paesinąs iš to. jog mie-~- 
tuose mokama augš >s mokes- 
ivs; vi>i. girdi, lankti darbininkai 
per<ikrk j miestus. 

š VEIC A R Al TYRINĖJA 
FRANCU Z U ŠOVINIU 

TRAUKINI. 
i 

Getieva, kovo 20 d. — šveica- 
ru valdžios tyrinėja paslaptį trau 

'.vo. |i"ikrauto šarvuotais auto- 

mobiliui*. šautuvais ir šoviniais, 
kuris a K'j o Į Zurichą pėtnyėioie 
iš Kranelius ir eina į Lenkiją. 
Zurich Yolksrecht sako. kad 
traukinys buvo klaidingai u-<- 

rogi.-tntotas ir *o'.cl jis tapo su-* 

1 .ikytas Zundu ir rek\ iztiotas. 

PINIGU KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
$25.000 ar daugiai; tarp banku 

kaip paduoda Mercliants Loan & 
Trust kompanija. 

kov. 21) d. kov -'8 
\ngliio< svaras $ .v1'-' S 3.04'- 
"raneljos (u/ Si 1 t'r. 14.24 M«24 

Italijos (už Si 1 lirų i*).70 K)/') 
iK'iĮvijos (ii/ Si) ir. 1 ,v/0 13.70 
Mandijos 100 florinu 37 37'* > 

Manijos 1 ■> kronu 1S.75 U).o"> 

Norvegijos 100 kronu 1 • >._'5 im.' o 

S\cdijoS 1 \) kronu 21.70 22.00 

Vokietijos 100 markiu 1.40 1.40 
Suomijos 100 markiu 5.05 5.05 
Lenkijos !;>o markiu 0.72 0.7-2 
Lietuvos iod auksinu i.40 1.40 
Kanados $iooo~-S. V. $010 $910 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Balandžio 1 d., 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokieCiu liivtifs 

,l»al. 2 d.. 1343 m. Ingauniai su- 

sivienijo su I ietuva. 
i'.al. 3 <1. i."J7 .n. numirė DM. 

Liet. Kun. Zi^'m u n tas I. 
RaJ. 5 cl. 1579 m. Vilniuje inknr- 

ta pirmutinė mokykla. 
Ilal. 6 '1.. 1^7- ui. lietuviai siūle-- 

qino eurlu pili' Pcrejaslavi. 
'"!al. 13 d.. m kryžiuočiai 

pradėjo karę su Žemaitija. 
15 d.. 007 m. lietuviai nužu- 

do pirma] j krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

Į ORAS 
~ 

J CHICAGOJE IR APIELINKČJE 

šiandien labiau apsiniaukęs ir 
t!""]>ulį šiltesni*. 

įSaulėtelJs. 5:.V) vai. ryto; 
Saulėleidis. 0:i2 vai. vak. 
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ATSIKREIP1MAS I LIETUVIU 
ORGANIZACIJAS. 

Amerikos lietuviai, pabėgę iš po lete- 
nos caro ir rusų biurokratijos, atvykę i šia 
šalį ir jausdami, kad organizacijoje yra 
galybė ir stiprybė, padėjo prieš daugel* 
metų organizuoti įvairiausias organizacijas. 
Dabar Amerikoje yra tuksiančiai įvairiau- 
sių organizacijų su įvairiausiais uždaviniais 
ir tikslais. Yra organizacijų su šventųjų 
Vardais kaipo draugijų patronais, yra su 

Lietuvos didvyrių vardais, yra darbini n kiš- 
ku, meno ir dailės, politikos, labdarybės, 
mokslo, pramones, f*)orto ir kitokių organi- 
zacijų-. Kiekviena jų turi sa^/o įstatus, arba 
taip vadinamas konstitucijas, kuriose už- 
brėžta tų organizacijų tvarkymosi taisyklės 
ir tikslai. 

Prisižiūrėjus ir patyrinėjus tu visų or- 
ganizacijų tas konstitucijas, pastebėsime, 
kad didelė didžiuma ,cų įvairiausių orga- 
nizacijų pamatiniuose tiksluose yra užsi- 
briežę dirbti del Lietuvos gerovės, kelti 
lietuvystę, siekti prie Lietuvos laisvės idea- 
lų. Vienu žodžiu, reta kuri is to daugybės 
organizacijų nėra užsibriežusi tą ar Įrita 
darbą atlikti ael Lietuvos. 

Šiandien jau išmušė valanda, kuomet 
Lietuva tapo laisva ir nėprigulminga. Bet 
ant tos laisvės iš visų pusių tykoja stipri 
priešai, kurie nori vėl pavergti Lietuvą, 
vėl paminti Lietuvos gyventojus po koju. 
Šiandien 1 imtuvai reikia gintis, reikia atsi- 
statyti k-iro išgriautus namus, reikia susi- 
tvarkyti, o tam i3:kalingi finansai, pinkai, 
kuriuos tegali duoti Lietuvai tiktai ameri- 
kiečiai. 

Tat kurgi tie tūkstančiai organizacijų, 
kurios užsibrie/.ę gelbėti Lietuvą? Kur jos? 
— Nejaugi t.13 organizacijų nariai, kurie 
prisiekė pri?š tas konstitucijas pildyti jas, 
nejaugi jie šalti, šaltai žiuri j Lietuvos rei- 
kalus. Nejaugi tų organizacija nariai. įsto- 
dami į tas organizacijas, šventvagiškai pri- 
siekė? Kur-gi tas garsus senas prisižadėji- 
mas? — Juk mes nematome, kad tos or- 

ganizacijos pirktų bonų. Nejaugi tos visos 
spausdintos organizacijų konstitucijos, — 

tai tik tušti prižadai, tik šabloniški išdilę 
žodžiai! 

Tiesa, to negalima pav.kyti apie visas 
organizacijas. Yra daug įvairiausių clrau- 

fysčių ir šiaip organizacijų, kurios pirko 
onu, kiek salėjo, dirba kiek gali, bet ant 

nelaimės, tokiu organizacijų mažuma. Di-j džiuma gi ko tai laukia, lyg ko tai bijosi. ! 

[1913! Lietuvos ^eprikiaa- 
somybes svenies 

Apvaikšeiojimas. 
(Tąsa). 

Sukviestojo Komiteto posėdžiuo- 
se rugpjūčio i į. !• 1917 'Jyva 
vo 17 Amoniu is provincijų- ir 4 

'/rY>otus į š \ ilnipus, priderą p rife 
įvairiu luomu ir sroviu. ()r^. kom. 

padarė visa e:lv re//Liucijų. 
Rezoliucija d< I bendras politikos 

prentuoiėa buvo svarbiausiu nors 

komK'rtlfSiuč' išeiti i> griežtai oku- 

pacijos valdžios [n-ut; tu pąb 
Dar prieš p'būdžius vokiečių pelitui 
,;<»s referentas pažymėjo, k '1 be 
"Anschluss an 1 >eut-ch!;.ntl" neda- 
li Imti ioK i l t- '!'i: u'/yiv.i > 

j'ijį be tokio lietuviu sutikimo jung I 
tis su Vokiečiais traktuos paimtą- 

teritoriją tik .strateginiu mastu j ir skaldysianti ją savo "nu 'žiur?, ne- i 
Atsižvelgdami į joįcias tautines lie-! 
tuviu asperacijas. ()rg. Kom. mi- 
ko tik pažymėti 0r ilimumą ryšiu su 

1 ■' >' •>!$ 
i c i'iis !\;>mpro-lisas, kars Org'a 

nis&oiios Komitetui kaštavo ilga Uis 
.. ! .. 

r:u>!; i;iiv. cirau^e okupacijos vai 

Jžios pa-i'.i.yta> :- ;!yga ir/kčnffercn 
; rijai šaukti. Tik norėdami gauti 
realinio galimam.- tc'»au vesti L.c- 
luvos klausimą j.vic.š** .vnsją, Org 
Komiteto nariai daugumu balsų su- 
t ! o tą kompromisą padaryti, turė- 
dami ffuK-oj geresnėse ]X>litikos sa- 

įygo:visai nepriklausomo ir laisvo 
•?psispren4imr> kelinis vykdoma Lic- j 
tu\ »< valstybe* sukurią*. 
(ikup.i r valdžia. tačiau nc.-utiko 

leisti rinki m n Or. Kom- nn/Malymu 
•••neij -j iCjo dalyvaul tiki 

lietuviai arl>a tie Liętuvos piliečiai, 
•kur i t; iš savo darbu vra žinomi kai- 
po aiškus lietuviu tautos -ir krašto 
;.-:riiv't.s i?.liniukai. Org. Knmite- 
.a vadavosi čia tac supratimu, jo^ 

f. i, a P* + < 
'' '*Žr<&Jrt. * : 

Lietuvos laimei spręsti turi visu 
pirma savįtarpv susiprasti lietuviu 

liauta kuri pi'rnk j eilėj j ieško savo 

jtautinės gyventojų chjgumai — sa- 

vo siekimus nusistačius, galėjo cui 

tarybos del bendro sugyvenimo su 

kitomis tautinėmis mažumomis. To- 
kiu planu kaip tik buvo šaukiama 
lietuviu kon f e rene i j a. 

Negalėdami padayti rinkimu, Or- 
ganiz. Koi liteto nariai. pasiskirsto 
apskriti:;, po siauresnių ar plates- 
niu pasitarimu vietose pristatė iš jų 
kandklatus' išrinktajam Vykdoma- 
jam Biurui. ( A. Smetona, J-. Šau- 

kun. Staukevičius M. Bir>:lš- 
k;:. !'. Klimai), kur- ir siuVan"- kon- 

ferencijos nurių sąrašus, mažlaug 
pu 3—5 nuo kiekvienos apskrities 
(if viso ap-kričių buvo 33). r»u- 
vo at "įžvelgiama. kad kouferenci- 
joje dalyvautų atstovų iš visų luo- 
mu ir srovių ir partijų. 

l\<,nfercncijo.- šaukimo metui hen 
< 1 ra p.vtitikos k.>njunktura santikv SU 1 

\ okicčir.is į>a^re;'ejo tuo atžvilgiu, j 
kad kaip lik rugpjūčio pabaigoje i 
\' kiečių reichstago "Haupfaussu- 
uss" aiškiai ėmė kelti klausimą del 

Lietuvos ir Kuršo valdymo permai- 
nų savivaldybės pagrindais. liet 'ie- 
tim' karo valdžia Lietuvoj ėjo sena 

i vaga, ir Vykdomojo Diuro pastan- 
! gos dar prieš konferenciją tiesiog 
[susisiekti Lietuvos reikalais su Cen- 
itrine Uerlyno valdžia ir ypačiai su 

; parlamentu, taip pat ])asimatyti su 

užsieniu lietuviais, — nfcpasiekė jo_ 
;kili vaisių. Del tos priežasties, pats 
konferencijos sušaukimas nusitęsė 
i i gi I«;i7 m. rugsėjo mėli. 18 d. 

m,i7 m. i konferenciją pakviestų 
buvo _'(>4 žmonės. įregistruota atvy- 
kusių j 14 įš įvairių kraštų ir įvai- 
rių. nuo pačių kairiųjų ligi dešinių- 
jų -Tuviu. Tačiau .pačio* srovės ar 

partijos^ bendrai klausinius statant, 
tu; metu su savo u riektais skirtu- 
mais nepasirodė, ir >l;iĮugumas nu-j 
la/iiuu nuėjo d kiele vienybe. Ypa- 
tingas bendros politikos rezoliuci- 
jos atsargumas, kur kalbam'a apie ; 
galimus stntykius su Vokiečiais.! 
turi savvje to meto sunkios kom-' 
junkturos žymiu ii iuaxtmum kom-J 
promisif, kurių* tuo atžvilgiu gale- j 
jo padaryti savo klausimui pastatyt I 
lietuvių visuomenė, \ isaip vokiečių! 

; skaudžiama- 
1 hinant Tarybai vykdyti savo už- 
daviniu. konferencijos parodytų, jau 
iš pirmųjų žingsnių teko susidurti 
su griežta vokiečių karo valdžios 
pažiūra j Tarybą tik kaip j pataria- 
mąjį padedamąjį, nuo gyventojų 
puses, organą prie Vokiečių val- 
džios su siaura krašto ūkio reik'alų 
tvarkymo kompetencija. Pati pagrin 
(line konferencijos rezoliucija dcl 
politikos siekimų dargi nebuvo leis- 
ta skelbti. 

Sekdama Konferencijos nutari- 
mais Lietuvos Taryba (Prezidiumą** 
iš 5 žm J jau iš pirmų dienų pradė- 
jo tartis su mažumų darbuotojais 
dei stojimo Į Tarybą bendram kraš 
to tvarkymo darbui. I>et nei žy<lai, 
uei lenkai, nei gautai veikaus ir aiš- 
kaus atsakymo i tas pastangas ncda 
vė, ir vieni krypdami j Rusus} kiti 
i Lenkus, treti vėl. manydami apie 
bendrą (iudų ir Lietuvos valstybę, 
nestatė tokios plotmės, aut kurios, 
bendiai galėtų stot ir lietuvių atsto- [ 
vybė. j' 

Pirmieji Tarybos žingsniai tome-'' 
to sąlygose buvo nukreipti j kraš-j1 

to padėties pagerinimą. lie pageri- 
nimo ir permainų įvairiose vokiečiu 
valdymo srityse (rekvizicijų pra- 
džios ir viduriniu mokyklų srity, 
apsiėjimo su žmonėmis, priversti- 
nuose darbuose, pabaudų ir mokes- 
nių sistemoje, miškų ekspluatacijos} 
[banditizmo šalinime etc.) arba viso- I. 
ie Lietuvos Taryba negalėjo eit j 
kokį nors darbą su vokiečių karo 
valdžia. Pati -padėtis ir tie reikala- 
vimai buvo Tarybos plačiai išdėstyti 
kancleriui ir vyriausiam rytų karo 
vadui Raštas skyrium del arklių 
rekvizicijų papildė tą bendrąjį me- 

morialą. 
l\> tų žingsnių Taryba dėjo visas 

pastangas i>olitikos akcijai sustiprn. 
ti. Tam tikslui buvo išsirūpintas 
leidimas išvažiuot i lietuvių konfe- 
renciją šveicaruose ir Stokholme. Į 
Stokholmą Taryl>os delegacija ga- 
vo pasiųsti savo įgaliotinį, kurs ir 
referavo konferencijai iš Rusų lie- 
ti viu atstovų ( 1917 m. spalių mėn. 
18—jo d.) apre Vilniaus konferen- 
iją ir apie bendrą Lietuvos padėtį, 
savo rezoliucijose lietuvių konfe- 
cnciia Stokhohne priėmė V ilniaus 

konferencijos nusistatymu ir pripa- 
žino Lietuvos Tarybą vyriausiu he- 
tuvių tautos organu kraštui ir vals- 
tybei <-statyt- Tokį pat pripažini- 
mą ir paramą Tarybai išreiškė Švei 
•caru ir kitų kraštų lietuvių konfe- 
rencija lapkričio mėn. 6 d. 1917 111. 
Š: pirmą k'artą viešai iškėlė it' Lie- 
tuvos lyties klausimą, taip pat jūrių 
uosto reikalingumą (4 p). 

Apsidraudė visų kraštų lietuvių 
parama, Tarybos delegatai ( Prezi- 
diumo nariai) Berlyne pi'adėjo tie- 

sioginius žingsnius Į centrinę \ okie- 
čių valdžią. \ isu nirniuoiu atv<»5tr. 

Įdelegącija jieškojo paspirtiem prieš 
Įkaro valdžios valdymo sistemą Lie- 
tuvoje. Qentritiė civilinė Vokiečių 
valdžia pasisakė nepritarianti varo- 
mai 'Lietuvoje karo valdžios Įx>liti- 
kaij bet nesirodė galinti prieš kam 
instancijas ką padaryti. Jr k'ai 1 .ic-N^ 
tuvos karo valdžios šefas kunig 
Isenburgąs l'iršteinas buvo paga- 
liau Reichstago pasfang^nis pasa- 
lintas, sistema betgi visa paliko ta 
pati. 

(Toliaus bus). 

Atėjo valanda, kurioje visos organi- 
zacijos privalo išpildyti prižadus, kokių 
yra užsibriežę taisyklėse; atėjo laikas, kuo- 
met visos organizacijos turi patikrinti dar- 
bu savo gyvavimą. Atėjo iaikas, kuriame 
visos organizacijos privalo pasirodyti, kad 
jos yra lietuviu organizacijomis. 

Tat atsikreipiame į visas įvairių įvai- 
riausias Amerikos Sėtuvių organizacijas 
prašydami kiek galint daugiausiai iš savo 

iždų įvesdinti pinkų i Lietuvos Laisvės Pa- 
skolos bonus ir tuorni dikčiai prigelbeti 
Lietuvai. 

Atsikreipiame i visus organizacijų na- 

rius, kurie supranta organizacijų svarba, 
paremti musų didžiausią, galingiausią ir 
svarbiausią organizaciją, tai yra Lietuvos 
valstybės organizaciją. 

Atsikreipiame į kiekvieną paskira or- 

ganizacijų narį, kad jis, suprasdamas' or- 

ganizacijos svarbą, butų pavyzdžiu kitiems 
ir remtų bei kitus kalbintų remti Lietuvos 
valstybes organizaciją. 

Lietuvos MM ja atsikreipia i visų or- 

ganizacijų bei kuopų valdybas, prasydama 
i prisiųsti žinias apie savo organizacijas, 
! klek jos turi narių ir turto, kuomet susiorga 
Inizavo ir už kiek pirko Lietuvos Laisves 
[Paskolos b o nu. Tas reikia statistikos de- 
iei, kad Lietuva žinotų apie amerikiečių 
lietuvių padėjimą. Kurios gi organizacijos 
geriau pasirodys, tos gaus dovanas ir jos 
bus garsinamos laikraščiuose. 

Pasirodykite! Pildykite senai užbriež- 
tus prižadus. Lietuvos IVilsija. 

Vokietijoje siaučia namine kare. Su- 
kilėliu* po vadovyste Dr. Kapp'o ir gen. 
Luettvvitz'o greit pasisekė prašalinti iš Bėr- 
imo ir visiškai užslopinti. Tečiaus taja 
proga pasinaudojo Vokietijos bolševikai 
arba spauakai, su kuriais Eberto valdžiai 

■prisieina vesti rimtą ir atkaklią kovą, kuri 
ypač ya smarki Ruhr clistrikte. — Siau- 
čiant šitai audrai, buvęs Vokietijos kaizeris 
:v buvę-; sosto inpėdinis ramiai sau sėdi 
Holandijos užkampiuose — vienas Ben- 
tinick'o paloruje. Amerongene, o kitas — 

ant V/ieringen salos. Kilus Vokietijoje 
maistui, buvo pradėta kalbėti, kad jame 
icšia rolę ir augščiau minėti pabėgėliai, te- 
gaus greit "išsiaiškino"', kad jie "visiškai 
nekalti". Tyom pačiu laiku Holandijos 
aidžia paskelbė, kad ji suteikia salį Wie- 

ringen buvusiam vokiečių sosto inpėdiniui 
kaipo rezidencijom vietą, buvusio kaizerio 
buveinės rubežius praveda toje Utrechto 
srityje, kur randasi Ąmerongen ir Doorn. 
Tuomi Holandijos valdžia stato užbaigtu 
visą nesusipratimą su talkininkais delei 
"augštų svečių iš Vokietijos. — Prane, 
ma, kad sosto inpėdinis prašęs, kad jam 
uteiklų salą, atsisakydamas gyventi gret 

su bavo tėvu.—Taip-tai rišama buvusio kai- 
zerio ir jo vyriausiojo sunaus likimas.— 

Ištiesi] laimingi tie bolševikai — net 
pati gamta prigelbsti naikinti jų priešus. 
Tie sunaikino admirolo Kolčako armiją, pa- 
imdami l savo rankas visą Sibirą; vėliau 
'Mlamdė ir išblaškė gen. Denikino armiją; 
patsai Denikinas paspruko, Konstantinopo- 
lio link, o sulyg' kitų pranešimų — ant Kau- 
kazo. — Nuo kovo 24 d. iš Londono pra- 
.icšt-a, — sulyu' bevielio telegramo iš Mask- 
vos, — stepiuose sudalę iki mirčiai virš 16,-1 
000 priešbolševikiškų kareivių. Tiesa, ta, 
pražūties vieta nepaduota. — mat, stepiais 
vadinasi lygumos pietrytinėje Rusijoje ir j 
vakarinėse Azijos provincijose. — Dabar, 
bolševikai nuosekliai veikia Kaukaze. 

Pastabos- 
Sšvados. 

Maž. Lietuvoje draugijų 
įkaičius rodo apie pastebėti 
na musų vientaučių subruz- 
dimą. Bet ypač svarbu tas, 
kad tos draugijos netik eg- 
zistuoja, bet ir veikia — 

rimtai ir energingai veikia, 
kviesdamos atbundančius 
lietuvius prie tautinio susi- 
pratimo, prie naudingo ir 
prakilnaus darbo Lietuvos ir 
Lietuvių Tautos gerovei, 
štai kokias draugijas įvar- 
dija "Birutė" (N 2) Maž. 
Lietuvoje: 

1. Klaipėdos "Aida", jau- 
nimo draugija, pirmininkas 
A. Braks, Liepojaus gatvė 
Nr. 5. 

2. Klaipėdos "Jura", jau- 
nųjų draugija, pirmininkas 
V. šaulin*kis, Gr. Sandstr. 
12. • 

3. Kiaipedos "Kliubas" 
pirmininkas E. Simonaitis, 
Simon Dachstr. 

4. Klaipėdos Prūsų Lietu- 
vių Susivienijimas", pirmi- 
ninkas E. Simonaitis, Simon 
Dachstr. 

5. Dovilų ''Liepa", jauni- 
mo draugija, pirmininkas 
Kr. Paura, Šilgallen p. Di- 
tauen. 

6. Gvildžių "Kalnas", jau 
nimo draug., pirmininkas 
Borchert, Gvilden p. Me- 
ni el. 

7. Katyčių "Vainikas", 
jaunimo draug.. pirminin- 
kas M. Kiupel, Antleiten p. 

•Maedevald. 
8. Kairių "Gintaras", jau- 

nimo draugija, pirmininkas 
Lumpiesz. Schmelz. 

9. Kintų "Rūta", jaunimo 
draugija, pirmininkas M. 
Dreyžis, žiauken p. Kinten. 

10. Natkiškių "Varpas", 
jaunimo draugija, pirminiu- 

'^as? 
11. Plaškiu "Liepa', jau- 

nimo draugija, pirmininkas 
E. Autfustaitis, Pleine p. 
Plaschken. 

12. Plikių "Beržas", jau- 
nimo draugija, pirmininkas 
M. Plėnis, Graumen p. Plic- 
ken. 

13. Priekulės ''Viltis",'jau 
nimo draug., pirmininkas J. 
Kavole, Grumblen p. Lank-, 
uppen. 

14. Rukų "Aužuolas", jau 
nimo draugija, pirmininkas 
M. Deivis, Rucken p. Sto- 
nischken. 

15. Tilžės "Nemunas" jau- 
nimo draug., pirmininkas A. 
Baltris, Hohestr. 59. 

Lietuvos Atstovybės Amerikoje Pranešimas. 
Amerikoje gyvenantieji liettfviai 

darbininkai, ypač kurie yra sumanę 
grįžti Lietuvon didžiai interesuoja- 
si, kokios yra Įstatymai delei darbo 
dienos ilgumo Lietuvoje. 

"Laikinosiose V yriausybės Žinio- 
se" N-ij, nuo gruodžio 17 dienos, 
paskelbtas yra įstatymas, kursai ir 
veikia Lietuvoje nuo dienos jo pa. 

1 skelbimo. J statymas susideda iš 1/ 

Istraipsniu ir šiaip skamba: 

Darbu Dienos Ilgumo Įstatymas. 

1. £is įstatymas privalomas vi- 
soms toms dirbtuvėms ir fabri- 

kam.^ kurios naudojasi ne mažiau 
kaip darbininku samdomuoju dar 
bu. išskyrus pažymėtas antrtijanie S 

įmonės. 

| j. Šie įstatymai neaprėpiu: i) že- 
tmes ir mišku ūkių, kur darbo tlic- 
i uos ilgumas yra tvarkomas tam ti- 

Įkromis taisyklėmis ir 2) tos trans- 

porto įmonių dalies, kur darbininkai 
yra siunčfami dirbti ne pačiose Įmo- 
nėse (traukiniai, garlaiviai, laivai 
ir t. t). Šiuo atsitikimu darbo die- 
noj ilgumas nustatomas darbinin- 
kams ir ifarbadaviams susitarus. 

Darbo laikas arba darbo va- 

landos yra tas laikas, kuriuo darbi- 
ninkai turi priklausyti išimtinai dar- 
badaviui arba jo įmonės vedėjui ir 
kuriuo negali naudotis savo reika- 
lams. 

4. Darbininkų darbo laikas, iš- 
skyrius paprastas pastoges neturi 
buti ilgesnis kaip S valandos paroje 

Mr keturios dešimtys aštuonios va- 

I landos savaitėje. 
| 5. Išimtis iš 4-tojo § taisyklės yra 
įdaroma tik tiems darbininkams ku- 
Irie dirba padedamąjį darbą (katilų, 
jva-iklių ir sukiklių priežiūra, ia- 

Įbrikų ir dirbtuvių trobesių apyvo- 
ka — aprūpinimas šviesa, kuru ir 
vandeniu) kurie eina sargybą ir 
gaisrininkų tarnyba ir, apskritai, dir 
ba tuos darbus, kurių neatlikus pir- 
ma visko įmonė nedali paskirtu lai- i 

ku pradėti savo darbo ir kuriu ji 
sustojus neatidedamai reikalinga. 

6. Darbas dirbamas tomis valan- 

16. Tilžės "Kliubas". pir- 
mininkas Kaušius, Tilžėje. 

17. Vanagų "Eglė", jauni- 
mo draugija, pirmininkas, 
M. Skėrys, Poeszeiten. 

18; Vyšių "Vainikas", jau- 
nimo draug., pirmininkas 
Jurgis Valius, Mineiken p. 
Jugnaten. \ 

19. Klaipėdos "Raudonojo 
Kryžiaus skyrius", pirminin- 
kas A. Braks, Liepoj aus 
satvė Nr. 5. 

20. Šilutės "Raudonojo 
Kryžiaus skyrius", pirminin- 
kas J. Trumpjonas. 

21. Tilžės "Raudonojo 
Kryžiaus skyrius". pirm. J. 
Arnašus, "Tilžės Keleivio" 
redaktorių*. i 

domis, kurios nepažymėtus darbo 
valanihi sąraše, vadinasi neužduoti- 
nis. 

7. Neuždotiniai darbai visai dirb- 
tuvei, jus skyriui arba didelėms dar 
bininkų grupėms tėra leidžiami ne- 

papiastais ir svarbais atsitikimais ir 
tik iš anksto gavus iš Darbo Inspek- 
toriaus leidimu. 

8. Darbo Inspektorius, turėdamas 
akivaizdoje įmonės aplinkybes dar- 
bo sąlygas joje ir, apskrita^ Ramy- 
bes pabudj, gali leisti neužduotinius 
darbus dirbti ir neišgavus kiekvie- 

ną kartą leidimo iš anksto, tik būti- 
nai paskiau apie tai pranešant. 

9. Neuždotiniu darbu dirbimas 

neišgavus iš anksto iš Darbo Inspek- 
toriaus leidimo tik jam apie tai pa- 
skiau pranešant, leistinas: 

a ) Jei darbas negali buti pertrauk 
tas bet kuriuo laiku negendant dai- 
bo įrankiams, dirbamajai medžiagai 
arba dirbiniams; 

b) reikiant dirbti remontą, neti- 
kėtai pagedus k'atilams. varikliams, 
prietaisams ir šiaip jau įvairiems 
statiniams, dėl ko darbas sustoja vi- 

soje dirbtuvėje arba jos kurioje da- 

lyje; 
c) reik hm t dirbti laikiną darbą 

kuriame nors dirbtuvės skyriuje tuo 

atsitikimu, kai del nenumatytų prie. 
jžašeių darbas tame skyriuje liko 
|pertrauktas, arba visai sustojo ir tai 
kliudo dirbti kituose įmonės sky- 
riuose ; 

d) tose įmonėse ? 
kurios dirba 

krašto gynimo reikalams; 
e) kai tokie darbai reikalingi ko- 

vai su įvairiomis nelaimėmis; 
10. Įmonės vedėjas privalo tik- 

sliai daryti visu neu.Muotitiių dar- 
! bij apyskaitas. k*dd prireikus galima 
Į butu patirti kiek v; 'andų, kada ir 
kuriomis sąlygomis darbininko dirb 
tas neužduotinis darbas. 

it. Sekmadieniais ir didesnėmt's 
tradicinėmis šventėmis darbinin- 
kams turi buti duota poilsio. Įmo- 
nėse. kuriose dirba viena pakaita, 
poilsio duodama ne mažiau kaip 30 

Darbininkų Baras. 

Čekoslovakijoje masinu išdir- 
bystėje normaliai dirba 150.000 
darbininkų, o čeverykų ir stiklo 
pramonėse kiekvienoje po 100,- 
000 žmonių. Medžio ir rąstų 
pramonėje dirba apie (0.000 dar- 
bininkų. Porcelėno, cukraus ir 
alaus ])ramonėse kiekvienoj dir- 
ba nuo 16,000 iki 25.000 'žmo- 
nių; palivojimo pramonėj dirba 
daugiau kaip 8.000 darbininkų.' 

Masseohusettso medvilnės ir 
vilnonų farbiikuo.se dirba dau- 
giau kaip 300.000 darbininkų. 

Piednionte, Italijoj prie clic- 
ininiii darbų dirba virš 15,000 
darbininkų, o audyklose daugiau 
kaip 153.000. 

valandos^ kuriose dirb'a 2 pakaitos 
—•• ne mažiau kaip 29 valandos, ir 
kuriose dirba 3 pakaitos — ne ma- 

žiau kaip 24 be perstogės. 

Pastaba. Tose įmonėse, kur 
■darbininkai yra nekrikščionys, 
poilsio diena gali buti kita, ne 

sekmadienis. 

i j. Įmonės, kuriose darbas yra 
dirbamas be perstogės, suaugę dar- 
bininkai, daugiau kaip 17 metų am. 

žiaus, jei tik nebuvo kuriu nors ki- 
tų sutarčių, gali karui per 3 savai- 
tes dirbti 16 valandų be perstoges, 
lik šiuo atsitikimu turi buti duota 
jiems du kartu per tas pačias 3 sa- 

vaitės po 24 valandas poilsio. 

Pastaba. Jeigu įmonėse, dir- 
bančiose be perstogės, darbinin- 
kams ir darbadaviams susitarus 
bus nustatyta kita pakaitų ir poil- 

sio tvarka, tai ji turi buti vie- 
tos Darbo Inspektoriaus patvir- 
tinta. 

13. Darbo pradžios ir pabaigos 
valandų sarašą taip pat ir perstogių 
laiką nustato darbadavys su darbi. 

1'liukais susitaręs. Toks sąrašas pri- 
valo buti pakabintas aikštėje. 

14. Darbo Inspekcijos organai 
žiuri, kri'l šis įstatymas butu vyk- 
domas ir peržengiančius jį trau- 

kia tieson. 
15. L'ž šio jstatymo peržengimą 

1 baudžiama teismo keliu ligi 10.000 

auksinu arba areštu ligi 4 savaičių. 
16. Batidos, kurtos gauna išmo- 

1 keti šių įstatymų 15-jų § skiriamos 
Vidaus Reikalų Ministerijos ligoni- 
nių kasų fondui. Ą 

17. Išleidus šį įstatymą. Pramo- 
nės Įstatymų 5 skyriaus 1561—1569 
straipsniai ( Rusiį Valstybės Įstaty- 
mų Rinkinys, 1895 m. leidimas ir 
1906 m. tąs'a) nustoja galios. 

A. Sm-etona. 
Valstybės Prezidentas* 

1 G aivai ta užleis, 
Ministeris Pirmininkas. 

Kaunas, 
1919 m. lapkričio mėn. 30 d. 

Šalies pramonių konferencijos ta- 

ryba nesenai ištyrė darbų tary- 
bas Suv. Valstijose ir rado. kad 
darbininkai labai indomauja pie- 
nais atstovybės pramonėje: 170 
kompanijos, ar korporacijos' tu- 
ri darbų tarybtes JJ5 įvairiuose 
fabrikuose, kur dirba apie 500,- 
000 darbininkų. 

A'ttomobihų išdir'bystė Suv. 
\"alsti jose užima trečią viefą 
tarp kitų pramonių. 

Suv. Kasyklų Darbininkų Uni- 
ja dabar turi daigiau kaip 550,- 
000 narių. 

Švedijoje stato mažus natnus 
š plytų padirbtų iš durpių. 



Šeimyniški Reikalai. 
* * 

MOTERS UŽDAVINIS. 

AUKLYBOJE. 

I. 
Paskutiniu laiku tarp apšvies- 

tųjų moterų aiškiau pasigirto 
balsai šaukiantieji prie pildymo 
to išimtini') uždavinio, kuriam 

pati gamta paskyrė moterį kai- 

po motiną auklėtoją. 
l'.uvo laikas .šitoj prasmėj vi- 

sai priešingas dabartiniam, kuo- 
met moteris stengėsi pasiliuosuo- 
ti nuo šeimyninės čyžmos, kad 

dalyvavus visuomeniniame ša- 
lies gyvenime. Bėgiu kuoi.e 

penkių dešimtu metų (nuo r>o 

metų devynioliktojo šin.tmečio) 
moteris su atkaklumu gynė sa\'o 

teises prie pilietybės. Tos ko- 
vos vaikiai ; ra po musų akių: 
dabar mes visi žinome, kad mote 

ris ir moksle, ir visuomenės gy- 
vcnime, ir dailėje sugeba tverti 

taip kaip ir vyras. Ir Šita są- 
monė yra vienu svarbiausių punk 
tu moterų darbuotes istorijoje. 

Jei kova už pasiliuos.j'imą 
tikrumoj dar ne visuose daly- 

> kuose pasibaigė laimėjimu (sa- 

kysime. moterys dar neturi lin- 
kimo teisių ir kaikurių kitų), tai 

vidujinis sužinumas lygybės ir 
apšviestosios visuomenės gercsrlė 
sės dalies pripažinimo jos, gali- 
ma sakyti, davė pilną laisvę mo- 

teriai savo asmeningumą išreikš- 
ti. 

Dabar moteris jau kitaip pra- 
deda žiūrėti j šeimyninių pareigų 
pildymą, Į motinos auklėtojos 
u/davinį, būtent, ji pripažįsta ši- 
tą uždavinį, pagal teisybę, la- 

biar*iai tinkamu ir svarbiausiu 

^yenime moters ir visos dabar- 
tinės visuomenės. 

Laikraštyje "Viest. Tcosuiii 

(Xum. 10) šin>j temoj yra O. 
I'amincinos straipsnis užvardin-j 
tas "Prirentnmas moterų kaipo 
auklėtoj y". 

"Vaisingas ir uolus moters 

darbas, — rašo Famincina, — 

kova iuiž savo apšvietą, už savo 

savistovybę išstumdama ją prie- 
Įkin tai vienoj, tai kitoj dirvoj, 
atstume ją nuo jos šeimynos ir 

daugelis moterų net su tulu pa- 
niekinimu pradėjo žiūrėti j savo 

U'ise> ir pačias svarbiausias uv 

tinines priedermes, skaitydamos 
jas "gužtiniu triusu'. girdi, pa- 
statanciai moterį ant lygios su 

pataite ir paprasta nešiote. Da- 
bar atėjo laikas tiesiog ir ui 

atsidėjimu prisižiūrėti šilam l>o- 

'galutiniam atsidavimui visuomeny 
j bei ir aiškiai atskilti geras ir 

lblo;jas šitos praeities puses. Mo- 
teris didžiuodamasi savo daiyva- > 

vi m u visuomcniame gyvenime, 
pašventė jam visą. o vaikai au- 

go prižiūrimi nonusimanančių 
ir paskutiniais laikais ištvirku- 
siu tarnaičių. Motina visai ne 

pagalvojo apie tai, kad, besirū- 

pindama moterų likimu apskri- 
tai, ji rtažnai kenkė sa\o pačios 
veiklumui išaugėdama savo šei- 

mynoje silpnas, be valios duk- 
teris, neišmokytas savistovystės, 
histeriš' as, kurios atėję Į metus 

ir sulaukę savo šeimynų suteiks 

gentkartę neurasteniškų, žmonių 
Į be lygsvaros, tinkamų ne kovai 

Į >u gyvenimo sunkenybėmis, o 

(nusiminimui, savižudvbai ir blo- 

ŽEME LIETUVOJ S£E LIETUVOS PINIGAI 
kyla kasdien. Nelaukite kol pasieki seno kurso — $25.00 už 
šimtą — siųskite savo giminėms arba pirkite dabar, o pa- 
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Suužklausiinai laišku ar ypatiskai rr:kia kreiptis prie: \ 

Baltic Consulcation Bureau 
35 S. Dearborn Street, Room 206, Chicago, 111. 
Antros Lubos, 
Durys 206 

Tel. Majestic 8347 

Ofiso valandos: 
Kasdien nuo 9 Iki 6 

Utarn. ir Subat. iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 

m 

LIBERTY BONDS 
perkame Pergalės Bordau# pilna parašyt?j* A M L| 

verte, lr Laisvė* Bondaus pilat pinigine verte. 
Atneškite *rba atsiųskite j * p ęAPK'l-lFlMJBr 
Atdara kasdien nuo 9—6 J* <K 

Ut«rninkal8, Ketvergala 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
Ir Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURO. LENTŲ. REMU IR STOGAMS P1PIERIO 

Specialiai: Maleva malevcjimul stubų iš vidaus, po $1.50 už galioną 
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iriausiame atsitikime, palinkusius 
i "gaudyti akimirką" vis vieną 
kuo toji akimirka nė apsireikštu. 
Nesant šeimynoje motinus, šei- 

myna suiro, visi jos ryšiai susilp- 
nėjo ir vaikai išvieno gyvenimo 
arenon apsaugoti mažiau negu 
viščiukas, vištos paliktas "Gūž- 
ta" liko '"be pereklės" ir pasek- 
mės i.'-ėįo tikrai apgailėtinos. 

Dabartinėj sunkioj valau dc i 
visav svarumo vidurys yra mo- 

teryje ir jos uždaviniu, jos mi- 

sija y m išvesti vaikų auklėjimo 
Į;rit kelio kuris išgelbėtu busi- 
mąsias kartas. Šitas kelias tai 
^••asiniai tikybinis auklėjimas, 
prasidedąs šeimynos ribose. M.i- 
tau jau nesitenkinimą, nupeiki 
mus: "Vėl 1ikyba. K,t ji davė? 

Ką ;i gali duoti? "Labai dnug 
aš nekalbu apie kokią formalią 
tikyoą, ;>š kaibu apie tikybą dva- 
sinio mokinimo reikšmėje. Aš 

.radau t ara'vą sau L, X. Tol.••to- 

jaus ir ! ; t u mintytojn ižodžiuo- 
• sc. Š'ai ką \sako L. N.: 

''Visokio auklėju >o pamatan 
visu pirma turi buli dedama tas, 

ką mušti mokyklos yra u/.mete: 

tikybinis supratimas gyvenimo. 
Tikybą si jis pareiškia šitaip: 
"Tikyba ir dvasinė mokyba ski- 
riasi tik pareiškimais. Tikru- 

moje tai yra viens ir tas pats". 
M t* .s Fluegel sako: "Tikyba 
yra aukščiausiu ir prakilniausiu 
veiksniu žmogaus auklėjime". 

Nuo savęs priduosiu tiek. kad 
visos geros tyros mintys, augšti 
motinos siejos siekiniai dar prieš 
gimimą padeda sutverti augštą 
kūdikio sielą ir ačiu tam mes 

galime tikėtis, kad šituo budu 
bus galima pradėti gerin- 
ti atskirus asmenis, ištisas gru- 

pes ir tautas. Plati tikybinė 
pasaulėžvalga prasmėje pripaži- 
nimo absoliutams teisingumo vai 
dančio pasauliu ir evoliucinės 
sielos tobulybės ir prasmėje pla- 
čios pakantos visokioms nuomo- 

nėms pažiūroms kaip tikybi- 
nėms, tair ir rasinėms bei tau- 

tinėms ir prasmėje išsivystymo 
žmoguje estatinio jausmo kuo- 

plačiausioj prasmėj — dabartiniu 
liūdnu laiku turi sulošti svarbią 
rolę (žmonijos pažangoje. 

| Tik plačiai apšviesta moteris, 
ne tik prasmėje mokslinės pa- 
žinties, be^ ir -prasmėje <i asiniai 
tikybinės v.ystybos gali bnti vil- 
timi ir verta auklėtoja, užtikrini- 
mu pagerinimo busimųjų kartų. 
Turbut dar niekuomet pasaulis 
nereikalvo tokio motinos auklė- 

Itojos idealo, kaip clabrtiniu vi- 
sišk:> suirimo, dorybės panieki- 
nime laiku, apsireiškiančiu vi- 
same mūsų gyvenime, valstybi- 
niame, visuomeniniame ir šei- 

myniniame ištisomis1 savižudy- 
bėmis, niekšyste, įsiskverbusia net 

į iniUi'gentinius ratelius. Taip, 
visa ateitis, visas išganymas yra 

rankos^ moters, motinos auklė- 

tojos. Niekas, mano' nuomone, 

nepadės, išskiriant šeimyną, iš 
kurios turi atsirasti nauji žirni- 

nės, žmonės doriniai tyri ir augs 
ti. Kadir geriausia mokykla yra 

silpna be šeimynos pagelbos, 
šeimyna yra pirmutinis mazgas 
valstyb.ėš, tautos ir žmonijos. 
Nuo šio laiko visas moters auk- 
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ilOjinias turi nenuklystamai vesti 
ją prieš jos didžiojo tikslo nio- 

Įtinos ir aiuklėtojos busimijjiĮ gent 
i kareių. Visą savo visUo' leninį 
v«;ikluiną jos užkariautą su tokiu 
triusu, ji turi sujungti su savo 

svarbiomis ir aukštomis šeimy-! 
ninėmis priedermėmis ir atminti, j 
kad jos kaipo motinos svarba ir 
dalykas yra didelis ir svarbus da! 
lykas, tiek pat svarbus kaip ir ki-Į 
ti valstybės dalykai, kadangi josi 
rankose yra ateitis valstybių ir 
tautu, jos darbas prie lopšio yra 
nemažiaus vertas i;- svarbus, 
kaip daiJb;ts parlamente arba vals 

[tybės tanboje. A 

GAMTINIS JUOKINANTIS 
GAZAS. 

Arabijoje yra augmuo, kuriu 
seklus padaro veikmę panašią tai, 
kurią padaro juokinantis gazas, 
Arabai sudžiovina sėklas ir su- 

trina j miltus. Paėmus tani tik- 

rą apsti šitų milteliu žmogus per 
valandą ar ilgiau labai keistai 
elgiasi; pailsęs užmiega, o pa- 
budęs nedaug atmena, kas su 

juo buvo. 

Anglijos valdžios raštinėse lie- 
pos i d. viso buvo darbininkų vy- 
rų ii* moterų 407,294. 

1 

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Rinkimų Įstatymai. 

1 
....... 

v (. Pabaiga). 

VI DALIS. 
7.2. Nustatydama-atstovų skaičių 

kiekvienam sąrašui apyg'ardt s komi- 
sija suskaito, kiek baisų gavo kiek- 
vienas kandidatų sąrašas visose rin- 
kimų apylinkėse, o paskui imdam'a 
domėn apygardos Steigiamojo Sei- 
mo atstovų skaičių, padalina jį tarp 
paskelbtųjų kandidatu sąrtišų i.ro- 
porcingai gautiems kiekvieno, sąra- 
šo balsams ir apie tad skelbia visų 
žiniai. 

73. Skirstant Steigiamojo Seimo 
atstovus kandidatų sąrašams, daro- 
ma taip: balsų skaičius, paduotas 
visoje apygardoje už kiekvieną kai. 

j didatų sąrašą, dalinama iš eilės į 1, 
4» 5 >r toliau: iš rastųjų dai- 

I menų užrašomi didesnieji, prade- 
; dant nuo didžiausiojo, iš viso tiek, 
Į kiek apskrityje turi but- išrinkta 
I Steigiamojo Seimo narių ; skaitoma 

po atstovą didesniems delmenims 
pradedant nuo didžiausiojo. Jei dvic 
jų sąrašų butų.i'asti tie patis skai- 
čiai. tai traukiama burta, katram 
sąrašui tenka atstovas. Skaičiavimo 
pavyzdys pridedamas skyrium. 

74. Jei kuriam sąrašui tektų di- 
desnis atstovų skaičius, negu jo kan 
d i datų 3kaičius, tai atliekantis nuo 
to sąrašo atstovų skaičius dalina- 
mas yra tarp i; i tų kandidatų sąrašų. 

75. Susijungusieji kandidatų są- 
rašai laikomi yra u:< vieną sąrašą; 
užtat atstovų skaičius skiriama 
jiems, atsižvelgiant'į gauitąjį b'alsų 
skaičių. Tarp susijungusiųjų sąra- 
šų atstovų skaičius skirstomas bil- 
du, nurodytu 73 str.. jei tarp susi- 
jungusiųjų grupių nėra kitokios su- 
tarties. 

Intrauktieji Į sąrašą kandida- 
tai eina i Steigiamojo Šeinio narius 
iš eilės, pradedant nuo pirmojo. 

Išrinktiesiem^ atstovai įs apygai- 
dos komisija išduoda t'a .1 tikrą liu- 
dymą. 

77. Vyriausioji Rinkimų Komisi- 
ja, patyrusi, jotį- tas pats asmuo 
išrinktas Steigiamojo Seimo nariu 

į keliose apygardose, klausia jo, ku- 
rios apygardos atstovu jis nori bū- 
ti. Jei paklaustasai per tris dienas 
neatsakys, tad jis skaitomas išrink- ] 
tu toje apygardoje, kur daugiau 
balsų gavo. 

VII. DALIS. 
1 

i * 
78. Apygardos komisijai paskel- 

bus išrinktųjų atstovų pavardes, 
kiekvienas rinkikas, o tai]) pat ap- 
skričių viršininkai gali paduoti tai 

i komisijai per 7 dienas protestus del j 
rinkimų trukumų ir ių pasekmių. 

[ 79. Apygardos komisija, ištyri- 
nėjusi. kiek galima-greitu laiku pro- 

testą, tuojau leidžia ji su savo nuo- 
mone Vyriausiajai Rinkimų Komi- 
sijai. 

80. Jei Vyriausioji Komisija pri- 
pažins, jog koks atstovas neteisėtai 
intrauktas Į išrinktųjų sąrašą, tai iš- 
braukia ji ir įsako apygardos komi- 

sijai išbrauktojo vieton statyti kitą 
is kandidatu sąrašų. 

81. Vyriausioji Komisija iš duo- 
tų žinių patirs, kad per rinkinius 
buvo imtasi papirkimo, priev'artos, 
prigavimo ir kitų nusikalstamų dar- 
bų, arba jeigu rinkimų įstatymai 
nebuvo saugojami i: jeigu t'»del rin 
kimų rezultatai buvo iškreipi', tad 
ji atšauki? rinkimus ir įsako iijtai- 
svti naujus rinkimus tais paču.is 
sąrašais ne vėliau kaip per jo die 
nų. 

82. Visų rinkimų teisėtumą svar- 
sto ir sprendžia Steigiamasis Sei- 
mas. 

83. Jei kas nustos buvęs Steigia- 
mojo Seimo nariu, tai jo vieton -lo- 
ja kitas iš to paties sąrašo, kaip 
eina c* i i C* kandidatų. Nesant sąraše 
kandidatų. Steigiamojo Seimo na- 
rio vieta lieka neužimta. 

VIII. DALIS. 

84. Steigiamasis Sfimas renkasi 
ne vėliau kaip mėnesiui praėjus po 

rinkimu dienų. Jį šaukia ir susirink- 
ti dieną skiria \ alstvbės Preziden- 
tas. 

85. Steigiamojo Seimo posėdžiai 
prasideda suvažiavus ne mažiau 
kaip nusei ir vienam jo narių, ne- 

skaitant tų vietų, kuriose rinkimai 
negalėjo įvykti. 

86. Steigiamąjį Seimą atidaro 
Valstybės Prezidentas. 

87. Prūsų Lietuva renka atstovus 

Į Steigiamąjį Seimą laikydamasi 
išdėstytų šiltose įstatymuose bendrų 
dėsnių, tik rinkimų diena gali buti 
jai skit ui ir kita. 

1 88. Atskyrus savivaldybės paskir 
į tąsias išlaidas, kitos rinkimų išlai- 
dos imamos is \ alstybės Iždo. 

A. Smetona 

Valstybes I 'rezidentas. 
St. Šilingas 

\ alstybos Tarybos Pirmininkas. 
G ak '(iJKiusIcis 

Ministeris Pirmininkas 
V. Petrulis 

Valstybės Tarybos Sekretorius, 
i()nj m. lapkričio m. jo d. 
I. Petrulis, K. Šaulys, I'. Salas 
\ alstybės Tarybos Redakcijos Ko 

mi&jja. 

Priedas i. 

RINKIMŲ APV(JARDŲ SARA- 
ŠAS. 

I apygardą sudaro šios apskritys: 
MarianijKjlės, Seinų. Suvalkų 
ir Aktaus; centrai Mariampo- 
lė. 

II apygardą— Šakių. Vilkaviškio. 
Kauno miesto. Kauno apskrities 

ir Trakų-Kaišedorių: centras 

Kaunas. 
III apygardą — Raseinių. Tau- 

rogės ir Kedaii.ių, apskr.; cen- 

tras Raseiniai. 
IV apygardą — Telšių. Kretingos 

ir Mažeikių aptkr.; centras To 
šiai. 

V. apygardą — Šaulių, I'.ir/ų ir Pa- 
nevėžio apskr.; centras Pane- 
vėžys. 

\ I apygardą — Rokiškio, Ežerėlių, 
Utenos ir Ukmergės apskr.; 
centras Utena. 

\ 11 apygard.. — Vilniaus miesto 
ir apskrities ir Švenčionių ap- 
skrities: centr'as \ ilnius. 

\ 111 apygardą— Ašmenos. Lydos 
ir \ olkovisko apskr.; centras 

Lyda. 
IX apygardą — Uiebviežo, llielsko 

ir Paltstogės apskr.; centras j 
Baltstogė. 

X apygardą — Sokolkos, Gardino 
miesto ir apskrities ir Augus- 
tavo apskr.; centras Gardinas. 

I' Petrulis, 
Valstybės Tarybos Sekretorius. 

RINKIMU LAISVĖS APDRAU- 

DIMO ĮSTATYMAS. 
T, ) 

i ) kas neteisetai įsiverze į su- 

sirinkimą, sušauktą rinkiniu reika- 
lais arba inėics nepasitrauks iš jo, 
pareikalavus jo vedėjui, arba kliu- 
dys rinktis, baudžiamas bauda ligi 
500 auksinu ai ba areštu 

2) \"aldiiV,,'.:uo, kuris Valstybės 
įstaigoje darbo metu žodžiu ar 

raštu rvs rinkimų agitaciją, bau- 
džiamas ugi 1.500 auksinu pinigines 
baudos art/d. areštu. 

3) Kas sr.vo valia nuims, nuplėš, 
nudraskys, pertaisys, padirbdins vie 
Šai tam tikroje valdžios skiriamoje 
vietojo iškabintą renkamąjį kokios 
partijos ar kuopos sklebimą, pra- 
nešimą. sąrašą, baudžiamas bauda 
ligi 1.000 auksinų. 

4) Kas žodžiu ar raštu varys 
rinkimų agitaciją uždraustoje vieto- 
je. baudžiamas baiukj, ligi 500 auk-. 

5) Kas balsavimui pasivadins ne 
savi) vardu, baudžiamas bauda ligi 
00 auksinų. 
G) Kas savo valdžia, papirktų.! 

prievarta arba grasinimu rinkėjui ai 

jo šeimynos nariui mėgins palenkti 
rinkt)ją. kad nepaduotų balso apskri 
tai, arba k'ad paduotu jį taip, kaip 
anas norėtų, baudžiamas areštu ar- 
ba kalėjimu. 

7) Už tvarkos ardymą rinkimu 
vietoje rinkimų metu baudžiamas 
ligi 500 auksinų. 

A. Smetona, 
Valstybės Prezidentas. 

St. Šilingas, \ alstvbės Tarvbos Pirmininkas. 

Galvanauskas, 
Ministeris Pirmininkas. 

V. petrulis, 
Y'alstybės Tarybos Sekretorius. 

191 y m. lapkričio 20 d. 

.1. Petrulis, V. Šiitas, K. Šaulys 

Valstybės Tarybos Redakcijos 
Komisija. 

Lietuvos Misijos Biuras. 

•*1 

Ar Tamsta Užsirašei 
SARGYBOS BOKŠTĄ? 
Šitas žurnalas aiškiai ir pui- kiai išguldo tikėjimo pamok- 
slus, mokina dorą, vienybę ir lygybę. Yra vienatinis religi- nis laikraštis kuris užsiima vicntik pamokslais švento Ra 
sto. Aiškina Pranašų Jėzaus 

Apaštalų gyvenimą, jų tik- 1 
slą ir jų užmokęstj. 

Atvirai ir aiškiai išguldo 
musų laikų nuotikius, pagal 
tą kaip jie buvo nupranašau- ti per Pranašus Seno ir Nau- 
jo įstatymo. 

NEPRALEISK PROGOS1 
Bet ištirk jį pats del savęs. 
Eina kas mėnesį, paskui eis 
du syk į mėnesį. Užsirašymas 
tiktai $1.00 metams. Su užsi- 
sakymu ijrisiųsk dolerį, mo- 
ney order arba kitaip. 

Adresas: 

iivirno 

SARGYBOS BOKŠTAS, 
732 W. 191 h Street, Chicago, III.. U. S. A. 

Kiekvienam užsirašytojui, su vienų metų užsisakymu duodame vie- 
ną knygutę dovanai. Galima pasirinkti iš trijų, vieną: "Socializmas 
ir Biblija", "Medis paupiuose" ir "Sugriuvimas Babiliono." Su užsi- 
rašymu meldžiame paženklinti vardą knygutės. 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

Ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuoo organus silpname 
padėjime. Kentetojab jieško toni^ medicinos, kuri netik Kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

evera's 
Esorka 

(pirmiaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio Ftiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynautiems žmoniems. 
Joe medikališkP priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydymo užkietėjimo vidurių neviriuimo skilvio, 
neturėjimo apety^o ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink pleėkclę šitų vaistų šiendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose aptiekose 

W. F. SEV£RA C0., CEDAR RAPID5, I0WA 

IŠ LIETUVOS GAUTA. 

"KARIŠKIU" 

ALEND0R1US 
Krašto Apsaugos Ministerijos 

Literatūros Dalias Dalies Leidinys. 

1920 METAMS 
Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių 

Kalendorių". Be paprastos kalendorinės dalies — 

švenčių, čia sutalpinta daus-r 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 privalo įsigyti "Kariškių 
Kalendorių". 

Kadangi skaitlius kalendorių aprubežiuotas, tai 
norintieji pasiskubinkite. 

Kaina 50 Centų 
Kreipkitės Į 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 

■■■■■ 



IŠKILMINGAS KONCERTAS. 
Hau^, labai dajud rengiama 

koncertu liet- kolonijose, tcči;tii tik- 
rai gražiu koncertu \merikos lie- 
tuviai surengia, sulydinant, ma- 
žai. Tie^a. nv.isti veiklus kon-1 

))o/.iloriai-mok\tojai .— Mikas 
1'etraiu^kas ir Stas\s Rimkus — j 
laiks nuo laiko pcrstato tyros (lai-! 
Irs koncertus, bet, sulydinamai, j 
tas daroma retai. >tai kovo 28 
d., palinų-verbu nedėklicnio va-j 
kare, T.. Vyčiu l'hicagos Ap»kr.' 
Chora> surengė Kimball salėje 
tikrai gražu ir iškilminę kon- 
certą. kuri- kaip-tik atsake to> 
dienos svarbai ir reikšmei.—Kon 
certą vadovavo Antanas S. Po-! 
c i 11 s. "** 

Tas koncertas ytin svarbus tuo 
nū, kad jame buvo išpildytas Lt 
bai gilus ir gražus veikalas, bū- 
tent, kantata "Septyni Paskuti- 
niai Žodžiai nuo Kryžiaus", kur 
kombinuotuose giesmės ir muzi- 
kos tonuose buvo perstatyta 
Kristaus mirtis -u visomis ypa- 
tybėmis ir įspūdžiais. Kantato. 
muziką paraše Th. I>tt-15ois. sti-j 
liet. kun. 1". P». Serafinas. 

Koncertas susidėjo iš dviejų' 
daliu. — Pirmoje dalyje pirmu- 
t»iis giedojo just. Kudirka; — 

"Metnorare (J. Haltiens), paskiau j 
—Ona Pocienė — "O, Divine ke- 
deemcr" (Gounod) ; Karolis Sar-i, 
palius — "Skubėk prie Kryžiaus" Į 
{Sasnauskas); galop vyrų cho-j 
ras (didžiuma vargonininku) iš-: 
didžiai ir smarkiai sugiedojo po-j 
rą giesmių. 

\ntrą koncerto dali u/ėmė kan-h 
lata. — Kantatos išpildyme —į: 
apart diri^cnto-vedėjo Antano 
Vociaus dalyvavo solistai:1. 
Ona Pocien*. Karolis / Sarpalius j ir Justinas Kudirka, o taipgi var-'; 
gon. (žuy VVebster ir Margaret, 1 
Kclpsrh. Kiekviename "Žody-' 
je" gražiai ir sujudinančiai gie-tį 

dojo T., \\vcrii Choras, kir.Į. ne- 

sviruojant. galima paskaityti pla 
čiai išsilavinusiu vokalės dailės 

srityje. 
:šio iškilmingo konce~l<» pada- 

»i i 11111 buvo ( >na !'• i t 11 f ir Ka 
rolis Sarpalius. Čia jiedu paro- 
dė netik savo halso platumą ir 

:;r;utuną, K't kartu nepaprastą 
j;..k; kombinuoti tą baj,są su \\/.- 

siveriančiu tariamuose žodžiuo- 
se paslaptingumu. gilumu, griaudin- 

Uliniu. Kaip i Mia Pocienė. taip ir 
Karolis Sarpalius pilnai sugebė- 
jo perstatyti save. giedojime tu 

"•Septynių Žodžiu" išdidiamą, 
svarbumą ir galingumą. Jiedu 
taipgi gražiai sugiedojo ir pir- 
moje dalyje. 

t i Ona Pocienė čionai paro- 
dė. kp.:l ji taipgi sumai.i;.i ir iaus- 
!ini»£įai gali išpildyti gilaus dra- 
r; tinio turinio ir ypatingu ja 
nu ir kankinimosi dalykus.,kaip 
r grynai lyrinio ar romantinio 
litrinio dainas. 

Koncertas užsibaigė malda — 

•lioro (kartu su solistais)—"(lar- 
)inam Tave Kristair — Tai 
>uvo vigais žvilgsniais puikus, 
-.lidus ir gilios reikšmės kon- 
:ertas, — nežiūrint i tai. kad jo 
iirinvs — grynai tikybinis.—Čia 
lailė' apsireiškė visoje savo galy- 
itįe. nedarydama rubežiu tarp 
nonių skirtingu krypsnių ir Įt- 
ikinimu. Vyturys- 

I P-UI GRIGAIČIUI JOMAR j 
KAS... NENUSISEKĖ. 

Kovo 2S d. M. Meldažio sve- 

ainėj buvo sunkiama su didžiau-j 
i u triukšmu Cbicagos Darbinin-į 
ai Tarybos konferencija (p. (iri- 
..aicio r.rkliukas). konterencijon 
■ribuvo 7 delegatai su mandatais.1 
eiti 7 valdybos draugai ii dar 
dek žiopsotojii. 

N'ors komitetas dirbo išsijuo- 
ęs, k!is tik pasisukę svctaint'n, 

(o khu-ė prie kokios organizaci- 
jo» ar draugijos tas /niovus pri- 

| klausąs ir kad paduotu savo drau 

gijos vardą ir skaičių nariu, liet 
'veltui auiraitvmas rankovių. 
I 

# 

i.'moiK"- tik juokus krėtė iš ju 
tokio elgimosi. 

I Ai idarius konferencijai, skai- 
doma ])iv lOkolas. i> k .irio pasirodo 

i .. 

j<>g< i jau net meta t ir puse praėjo. 
.kaip atsibuvo paskutinis susirinki- 
įn.is. Na. o draugužiams buvo gan 

žingeidu ir keista, kad tas proioko- 
las taip nusenęs. 

(ii |>. (irigaitis net su ašarom: 

'aiškina, girdi, visokie komtmis-1 
tai, radikalai sugriovė \ isą tą vei 
kimą. (Reiškia p. lirigaiėio kar- 

jera po klumpe), liet, anot jo, 
nereikia nus/miuti, juk štai šven- 
tos \ elykos ir bus galima iš nu- 

mirusiu prisikelti. Lai Miela- 
š:rdinga>is apšviečia ir prikelia 
ių prctus.... 

liet visgi ]>. (irigaitis, reikalus 
-varstant, gan daug išliejo aša- 
rų ant Smetonos ir Lietuvos 
\ aidžios. (•() gal tai buvo prieš 
velykini" a'^aihf?). Mat, anot jo, 
vi^i nugarmėjo i valdiškas vietas, 
(bėda tik k;id (irigaitis dar ant 

Ilalsted) na. tai nors rezoliucijų 
reikia pagaminti, liet didžiausia 

~da, tai tarybai rinkimas nau- 

jos valdybos, kuri, sulyg įstatu, 
renkama kas šiši mėnesiai, (ii 

jau senoji valdyba net išbuvus ke- 
turis sykius po šešis. 

\ ieną kalbina, kitą, nei vienas 
neapsiimu, net ir iš nedelegatų 
buvo perstatoma valdybom Kas 
ga 1 ų gale tapo išrinkta valdybom 
ar is draugijų atstovų ar taip. 
sau iš draugeliu, nėra žinios. 

Mat. jau atėjo laikai, kad p. 
(irigaitis negili ilgesniai ''snvaMyf;" 
darbininkų, nes žėdnas šiau-* 
dien supranta, kur yra auksa's, ir 
nei \ ienas nenori duoties save 

prigaudinėti ar u/, nosies vedžio- 
ti. Ink yra žinoma, kad 
per visą taiką p. < irigaitis buvo 
priešingas Lietuvos nepriklauso- 
mybei, o kartu ir Lietuvos dar- 
bininkams. Jis troško, kad Lietu- 
vos ūkininkai taptų rusų ar1 kieno 

Ponas Jacob Landon 
MUSŲ KASIERIUS 

Išvažiuoja į Kauną Balandžio-April 2ra 
Jus galite Įduoti jam savo pinigus del pristatymo Jusu giminėms arba drau- 

gams kiekvienoje Lietuvos vietoje Lietuvos Vaildžios kontroliuojamoje, 
absoliučiai be jokiu rizikų Jums. O gal mes galėsime Jums pagelbėti 
Jusu gimines i Ameriką atgabenti? Atminkite, kad p. Landon yra JUSŲ 
agentu; jis keliauja i Europą patarnavimui tukstančiu mušu kostumieriu. 
Nepraleiskite šios ypatingos progos, ateikite ir šiuos reikalus plačiau su 

mumis apkalbėkite. Bet, kaip matote, laikas jau labai trumpas, todėl 

Veikite šiądien. 
LIBERTY SAV?NGS BANK 

(Autorizuota Trust Kompanija).) 
ROOSEVELT ROAD IR KEDZIE AVENUE. 

TURTAS VIRŠ PENKIŲ MILIJONU DOLARIU. 

Bankas, kuris tiki į visuomenišką kooperacija, ir kviečia, biznį žinodamas kad galės tinkamai patarnauti. 

(kito vergais. Tad ir Darbininkų 
Taryba neturi nei mažiausios 

j vertės, nes >ioj šalyj darbinin- 
kai turi unijas ir kitas organi/.a- 

jeijas, apie kurias p. lirigaitis var- 

I: j i; i beisivai/.dina. 
A. L. Lukas. 

MELROSE PARK. 
! Vėtros takas ir jos pasekmės. 

Kovo jS d., 55 minutes po pie- 
tų >io miestelio gyventojus ap- 
lankė baisi vėtra — tornado. 

\ t ra perėjo per» viduri mieš- 
ti lio, pločio, vieno bloko juosta, 
l>radcdjint nuo pietvakariu bai- 
giantis j šiaurryčius. Pažvel- 
gus, prieš akis stoja gan nema- 

lonus. liūdnas reginys, trobos iš- 
griautos. vienas namas 'nustum- 

ta- net dešimti pėdų nuo funda- 
mente. kitas, trijų aukštų, nutri- 
nis. pusiau nugriautas, o kitų i 

ir žymė.- nėra, rodos, ten namų | ir nebūta. Žymiai apgriauta vie 
šoji mokykla, gi vokiečių bažny- 
čia visai sunaikinta. 

Sulig .pasakojimu tenykščių gy 
vcnt< jiems nebūvi; -nei ma- 

žiausios baimės, kadangi tik 5 
minntas iki 1 vai. pajuto nepa- 
prastą užimą ore ir žaibo grei- 
tumu pasijuto esą kur kam pa- 
puolė ar ant gatvės pusgyvis, 
;ir prislėgtas griuvėsiais. Po va- 

landėlės, atsipeikėjo, pradėjo jieš 
koti vyras savo moteries, tėvas 

vaiku, draugas draugo. Ant ne- 

laimės pribuvo lietus su stam- 

biais ledais ir. kurios trobos ne- 

buvo nugriautos, tai ledai iš lau- 
žė langus. Vietomis nuo išbarsty 
tos ugnies kilo gaisras; pribuvo 
ugnegesiai pagelbon, bet van- 

dens negalėjo gauti, todėl buvo 
■mukti >u ugnimi kovoti. Tame 
baisiame vėtros sūkuryje pate- 
ko ir lietuviu keturios šeimynos, 
fu tarpe, gal bus labiausiai nu- 

kentėjęs Ignas Laskauckas. Jo 
maža, 4 mėnesiu mergaitė už- 
mušta ir antra, keturių metų, 
■mukiai sužeista, randasi ligoni- 
nėj. I. Abraitis lengvai sužeis- 
tas. gi «iustaitis ir nukentėjo pu 
sėtinai. 

bar laimė, kad ta> distriktas, 
kur lietuviais tirštai apgyventas, 
paliko sveikas. Užvis daugiau- 
siai nukentėjo vokiečiai. 

Skaudu darosi pažiurėjus j 
tuos nelaiminguosius. Apie tū- 
kstanti žmonių liko a.it lauko, 
neturi nei kur pasislėpti, pane- 
dėlis. diena šalta. Kariuomenės 

sargyba daboja kad kas atėjęs 
nepavogtų išnešiotų kokių daik- 
tų, <> tuomi ir patįs savininkai 
negali prieiti, pakol visa mies- 
to tižvaizda nesutvarkys reika- 
lus. M. K. Š. 

Town of Lake. 
Kovo ji d., l)r-tės Šv. Jono 

Krikštytojaus atsibuvo mėnesinis 
susirinkimas. Apsvarsčius savus 

reikalus, draugystė neužmiršo ir 

apie Lietuvą, nutardama iš savo 

iždo nupirkti L. L. P. Boną už 

Sioo.oo. P>e to dar paskyrė Si o 

dovanų T.. L. Paskolos Bonų par 
davinėtojams. 

\ alio, draugystė Šv. Jono. Lai 

žydi visuomet gražus, pavyzdingi 
tavo darbai! 

Pranas Birgiola"., rast. 

Biidgeporto Kareiviu Atydai. 
Sur.iv. A. L. K. 3 kuopos svar- 

bus, re^uliaris susirinkimas atsi- 

bus kovo 30 d., 7:30 vai. vak., 
šv. Jurgio parap. svetainėj. \ isi 
nariai būtinai privalote atsilanky 
ti. nes vra dane svarbiu dalvku, 
kurie būtinai reikia užbaigti. 
pamirškite ir ponaujoką atsivesti. 

F.. J. K., kuop. rast. 

Pranešimas. 
L. G. D. Chicagos \pskr. susi- 

rinkimas atsibus seredoj, kovo 
31 d.. 8 vai. vak.. p. \Yo<Jmano 
svetainėj, kampas 33-čios ir Lime 
gat. \ isi skyrių delegatai ir 

{valdybos malonėkite laiku pri- 
būti j susirinkimą, kur jus taukia 

svarbus reikalai. 
M. K. Šilis, Apskr. S*kret. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
Chicagos Centraliam pašte lin- 

ėjimas nuo Adams gat.) yra 
išiems asmenims laiškai: 

3 Arlausk's Stanislovas 

■ T- Barisis Ona 
v, ■> 

t j. Bartkevičius Mikolas 
'15. Bertašius ]. 

i IV. j ieškau savo hrolio Vinco Bar- 
kausko. Paeina iš Smalku trub. 1 > 

; Vilkaviškiu apskr, ()škiniu .nmino, 
kaimo ( .al aviniu. 10 metu atų.-l gy Įveno Skv^tlandė, ?dud'.rvel. I'askui 
Detroit, Mieli. Taipgi savo pusbro- 
lio Antano Naujevičes. 10 metu at- 

gV.l gyveno Sa^inavv Mieli- Dabai 
nežinau kur. Jie pat i s ar kas juo.- 
žinote, malonėkite pranešti: John 
r»ro\vn. Peace Kiver, Keg. Prairie. 
\lbert. l'anada. e-o K. N:\ylor 

l'AKSI 1)1'()I)A X \M \S SI* 
Bl/NIl'. 

Iš priežasties netikėtu ligų ir sun 

kili aperaeijų esmu priverstas 
parduoti savo narna su ''KKAL 
RSTATK. INSl'RANCE ir SAI-K 
TV BON V.UT,TS'\ bizniu. 

Tas namas parsiduoda labai pi- 
giai ir su len^viomis išlygomis- 

Del tolesniu informacijų krei]»ki- 
tės pas, 

A. J. Lemont 
4S47 \V. 14 St., Cicero, 11!. 

Labai didelis barmenas, geras plci 
sas (vieta), del garage arba vlo- 
iliing stori drabužiu krautuvęs >. 

Mažai kaštuoja. Atsišauk, 
15. S. N. 

2225 S- Leavitt St.. Chieago, 111. 

Reikia merginu i muilo fabri- 
ką. Mokestis $18.75 ! savaitę. Su 
batomis iki pietų. Darbas pasto- 
vus. Atsišauk: Fit7.patp.ek l'»ros„ 
t310 \V. 3211d' l'lace. Chieago, 11. 

ANT rAROAVIMO. 
Parsiduoda lotas, labai geroj vie- 

toj. del bizniaus, ant ftfeios ir ( a 

lifornia a ves. Kam reikalingas, 
kreipkitės adresu: Charles lies- 
tam. 2754 \Y. 43 St., Cliicago. 

Vaikinui reikalingas apštus kam- 

barys. pas švarius žmones, su gc- 
rr! pagamintu valgiu, May\vood, 
111. Kas turi toki kambarį, ir ge- 
rai valgi pagamina, malonėkite 
atsišaukti sekančiu adresu: Char- 
les Gęstant. 2754 \Y. 4^rd Std. 

Cbicago. 111 

FARMU PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu-1 
viu bendrovės, apie lietuvių koloniją 
VVisconsine, kur jau dai^g lietuviu gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 
ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma mušu pirkėjų buvo 
išvažinėją po daugel valstijų, bet t i n- 
kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai Tmiki. Farmos randasi 
aplinkui miestf.io, kuriame viti biznie 
nai yra lietuviai ir d"* yra proga ke- 
liems biznieriams itidaryti kitokias 
biznius, nes trumpame laike bus būda- 
vojania keletas dirbtuvių. Dar dabar 

žemė l^ai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekems< tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visą apielinkę, 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankamai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviškai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norike platesnių paaiškinimų, tai 
prisiųskite savo adretių, o mes prisių 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

KELIONĖ \ LIF7UV/> 
Žmonės važiuojantis iš Ar.ieri- 

kos i Lietuvą ir iš Lietuvos \ 

Ameriką, dabartineis laikais tan- 

kiai patenka Į daug ir didelius 
keblur/ius ir pavojus, portuose ir 

prie .tibežių, kurie keblumai kaip 
kada lėšuoja daj'g pinigų ir var- 

go. Nenorint kelionėje susi- 
tikti su vargi; keblumais, visads. 
reikia keliauti gerai žinomais ke- 
liais. Geriausi piginsi i-.- tei- 
siausi keliai važiuoti iš Oiica- 

gos i Lietuvą ir iš Lietuvos 
i Ameriką yra Canadian Pacific 
Geli/keliu ir Garlaivių linijoms, 
kurių užveizda (Canada ir An- 

glija) prašalina nuo visų vaYgin- 
gų keblumų ir nereikalingų iškaš- 

čių. Taip pat v.a ir su siutimu pini- 
gu i Lietuva. Del tolesnių informa- 

cijų, pasportų siutimą pinigų, lai 

vakorčių, ir tikietų kreipkis j 
Canadian Pacific Steamship 

Ticket Office 
663 W. 18th St. Chicago, 111.1 

H, Leibovitz 
aš busiu ofise po No. 
1652 W. Van Buren St. 
nuo 10 vai. ryto iki ^ 
va!, po piet — savo na- i 
muose. j 
Nuo 4 vai. po piet iki 8 i 
vai. vakaro, aš bunu ofi- j 
se po No. 1620 W. 12th j 
St. 2-ros lubos, kampas \ 
Marshfield Avenue. 

Nedėliomis aš bunu tik- ] 
tai po 1620 W. 12th Si. ] 
adrisu. nuo 8 vai. ryto j 
iki 4 vai. po pietų. 

•Fel. Yards 3654. AKUŠERKA: 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
le «; ilgai prakuka- 
vusi Peiinsilvanijos 
hospi'.alėse, l'asckmin 
ir.'.i patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rims ir m •.•rainoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHILAGU, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir T iki vėlai vak.; 

Phone Ca 'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

Phone vards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

Of: ir gyv: vl^ta 32E2 S. IfcloUl Sti 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:30j 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Tplephorie Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-UD STKEET, 
Telephone Yards 4681 

Lithuanian—American Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legališk1. Dokumentai, Fureign 

Exchange, Real Eastate. Parduodam 
lalvokartes. 
3114 So. Halsted St., Clitcago, 111 

Tel. Boulevard 4899. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
\ isoj Amerikoj sausa, bei 
jum s reikalinga- pakisti] rini- 
mas kaitri- suu karto, taigi 
nesibijokite. .\k s pi įrengia- 
me sultis, i> kurių jų*- galite 
sutaisyti puikų ir sveiką gė- 
rimą, ir mes garantuojame, 
jok jis patiks visiems. J e i į; v 

jųs sorite atgaivinti šiid 
prej valgymą, arba iš darbe 
parėjus, ant vestuvių, balių, 
šiikių arba kitų pramogų, jų- 
galite visuomet turėti po ran- 

ką kelis gaionus gero gėli- 
mo. Pakas iš kurios jųs ga 
lite pasidaryti 6 galionus gė ] 
rimo. koinuoja tiktai SJ?.00 

Išsimoka pamėginti. Sitj>kiti' ordtrius šian- 
dien. 
Walter Novelty, Co. Dep. 446 
1117 N. Paulina St. Chicago, 111 

Linimentas 
arba tani tikras tepalas privalo vi- 
suomet rasties namuose, idant at- 
sitikimuose, kur reikalaujamu te- 
palus paviršutiniam vartojimui, 
galėtumėt, tuoj aus apturėti greitu 
ir pasokininzu palengvinimu nuo 
ivairiu nesmagumu. Pasielgsite 
išmintingai nusipirkdami 

Severa's 
Gothard Oil 

(Severo? GotharcKSko Aliejaus), 
kurs vartojamas, kaipo linimeutas 
arba paprastas tepalas nuo rher- 
matizrao. neuralgijos, persitempi- 
mo) tinimo, padidintu gyliu, rau- 
menu ir sanariu sustingimo ir nuo 
visokiu diegliu ir skaudėjimu. 
Kainos: 30ct. ir 2 et. taksu, arba 
60 ct. ir 3 ot. taksu. Paridtioda vi- 
sur aptiekose. 

W. F. SEVĖRA CO. 
■ CEDAR RAP,IDS> »PWĄ. 

Parduodu arba randavoju, gra 
va\, šviesų, 9 kambariais, plytų 
namą. Atsišauk: 3619 S" I<o\ve 
A1 o., Chicago. 111. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas 

Atsišaukite Eoiployment 
Office., 

LINK BEIT & CO. 
39th & Stevvart A ve. 

! John Kucitiaskas 
LAWYER 

UETUVI3 ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Tflephone Central 3CR4 

Valandos: 9 vyto iki 5 vakaro, 
bubatcmis: 'J iki 1 po plotu 
V K DU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Narna, Lorą ar- 
ba Karmą ir padirbu visokius 
Legallškus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų MortgeOių, ant 
lengvu sąlygų. © 
\Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Vin um Metropolitan Sn.ro Ban- 
kos., 2201 \\*. 22-Nl) STREET, 
Cor. Leavitt. * Tel. Panai 2552 

Telepfcotie Ytrdi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterį). Vaikų ir Tyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyri) ligas 

S2f,9 3. HALSTED ST„ CHICAGO 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

\ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai: 1 ILi 5 ir 7 iki 9 va1., vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42ad St 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

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

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Rav ir kitokius elektros frietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. lo-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. 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 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKlsley $63 

Phone CanaI 257 
DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

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

A. PETRATIS 8..FABIJONAS] 
A. PETRATIS & co. 

Mortgag£ Bank 
REAt. EŠTATE^Ų^SyęANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus ParduoSa Laivokortai 

NOTA HiauiSAS 
3249 So. Halitev Street, "Chieigo, Illinois 

Telephone BouleQard 611 

Telephone Lrorer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 rytu iki 9 vakare 
Nedildieniaii pagal iutarim« 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvii 
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