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iLiZUGJA KARIUO- 
STiNEI KAREI. 

> • 

■ « * 
) 

lios Reikalauja 
i Valdžios. 

«JA 
TI- 

■onl. 3 d. — 

ikavo Trebi- 
"MPTu ;r mobili /ja si Djuverz- 

lyke, kur vra «/*.') kareiviu su 

kulkasvaidi/.iais ir artilerija. Tre- 
M^izotide variu ir s tiiMtės nelau- 

kiama. <"ia buvo paskelbta \Vil- 
sono nota apie turkų su <. artį. 
Talkininkai drlina spaudimą 
tam, kad kabinetas pultų, vie- 
nok jis nusiprendęs laikyti- to- 

liai. kol bus galutinai priverstas 
pasitraukti. 

Talkininkai Daro Spaudimą* 
Londonas, bal. 3 d. — Talki- 

ninkai inteikė bendra notą, kur 

jie pakartoja savo reikalavimus, 
kad turkn valdžia turi oficialiai 
išsižadėti tautinio judėjimo, — 

sako Exc!ffc.nge Telegraph teleg- 
rama is Konstantinopolio, utar- 

ninko data. 
Ada Razar, miestas tiesiai i 

* rytos nuo Konstantinopolio ir f,\y. 
2 \ myl ų nuo anglų ineinamojo 
uosto vakarinėn Ma/.ojon Azi- 

jon. Tsmido, jtaipo u/imtas utar- 

nitike turku tautininkų kareivių. 

DANIJOS MINIOS REIKA- 
LAUJA ŽMONIŲ KA- 

BINETO. 

Kopenhaga, bal. z d. — Ka- 
ralius sušaukė šį vakarą susirin* 
kiman rume visu partijų vadus. 

Dideles minios susirinkę ties 
n.iestahučiu ir sustoję Į eiles nu- 

maršavo pas karaliaus rūmą, 

A"iialinl)orjjo rūmų, nešini re- 

itKtja reikalaujančia, kad ka- 
ralius pagelbėtų prašalinti visuo- 
tino «treiko nelaimę. 

Rezoliucijoje taipgi reikalauja- 
ma, kad Imtų sudaryta ministeri- 
ja susidedanti iš vyrų neprisidė- 
jusių prie dalbartinio kri/.io, ku- 
rie turėtų parlamento parama. 

Veda Miesto Taryba. 

Proctsija apie iš 40,000 žmo- 

nių, vedama Kopenhagos mies- 

to tarybos pirmininko Stauningo 
nnmaršavo gatvėmis pas rūmą. 

Taiybininkai nešusieji rezoliuci- 

ją tuojatis buvo prileisti orie ka- 

raliaus. 

Raitoji policija bandė neleisti 

miniai eiti Amalienborgo pleciun, 
bet stąigas iškėlimas raudonu 

vėlukų pabaidė arklius ir tuks- 
iančiai žmonių subruzdėjo ple- 
ciun aptvertan keturiais karaliaus 
rūmais. 

Karaliui su premjeru i.iebe 

priėmė pasiuntiniu:?. Jis pasiža- 
dėjo apsvarstyk. rezojiuciją, bet 

premjeras sr.ko ncnorjs nusileis- 
ti. 

PORTUGALAI PATVIR- 
TINO VERSAILIAUS 

SUTARTI. 
4. 

Lisbona, Portugalija, bal 1 d. 
— Senatas ir atstovų butas šian- 
dien patvirtino versailinę* sutartį. 
I'žsienio reikalų ministerija td»>- 

jaus pasiuntė kur j erą Paryžiun 
su Portugalijos patvirtinimu. 

! AIRIAI DEGINA VAL- 
DŽIOS TROBAS. 

Dublinas, bal. 4 J. — Ketvir- 
I 

tos metinės sukaktuvės nelaimiu 
<40 sukilimo, padariusio pradžią 
piačiam judėjimui už nepriklau- 
somą respubliką baigia praeiti 
be atsikartojimo sukilimo. 

Vienok nuo vakar vakaro vi- 
soj Airijoj Sinn Feineriai degina 
valdžios namus atsakyman jai 
n x jos rodymą spėkos. 

Su tokiu pat gudrumu ir slap- 
tybe, su kuriais padaryta dau- 
gelis užpuolimu ant policijos ir 
kareiviu, maištininkai degina vai 
d žios trcybas ir raštine.-., ypatin- 
gai mokesčiu biurus čia Dubline 
ir kituose miestose. Corke sude- 
ginta pensijų raštinė ir tarptau- 
tiniu inplauV.u raštinė. 

Policija ir gaisrininkai turėjo 
dar'bo visą dieną, nors daugelyje 
atsitikimu nesn p;^ {išgelbėti 
nuo ugnies svarbių sy-linės <lo- 

kvimentu. 

Devynios policinės tuščios ka- 

zarmės tapo st.degintos ar sti- 

plaišintos Corko a<pskrityj. 
•Grenaghe užpuolikai užpuolė 

pačtą ir paėlrtė siuntinius. 

LEIDŽIA MOTERIMS PI- 
KIETUOTI AMBA- 

SADĄ. 

Washington, bal. 2 d. — Val- 
stybės skyriau^ noras priversti 
VVashingtono policiją užginti mo 

terims pritariančioms airiu res- 

publikai pikietuoti Anglijos am- 

basadą nepavyko. Policija atsa- 

ke, kad pagal tcderaliu teismų 
nusprendimą ji negali joms už- 

ginti to, jei jos nedaro suirutės. 
Alotcrys pra<lėjo pikietuoti 

Anglijos ambasadą ši rytr ; apie 
Histuzinis jų vaikščioja šalygat- 
/i:i priešais abmasadą, nešdamos 
vėli likus 'kritikuojančius .Ar.gli- 
jos valdžią. 

Anglijos ambasada nesiskun- 
dė tuo. 

ŠVIESA SVARBESNĖ 
AUGMENINEI GYVY- 
BEI NEGU ŠILUMA. 

Washington, bal. 3 d. — Val- 
džios žemdirbystės žinovai at- 

rado, kad augmenim- gyvastis 
ma sau maistu daugiau iš švie- 

sos, kaip iš šilimos — ir gali 
,hnti kontroliuojama nustatant 

valandas. Principas yra revoliu- 
cingas, bet jis remiasi ai \ualiais 
prityrimais, kuriais yra priparo- 
dyta, kad augmenys laikomi pa- 
kaičiui šviesoj ir tamsoj, su at- 

sidėjime nustačius jų proporci- 
jas, galima nusipirkti bykokiti 
meto laiku. 

INPUOLK MEŠKŲ RUSIN: 
NUĖDĖ RANKĄ IR KOJĄ 

Bern, bal. 3 n. — Medicinos 
studentas August Mahler inkri 
to miešku rusiu šiandien zoologi 
jos darže hemesdamas morka: 

I žvėrims. Jį nuvežė ligoninėn blo 
I gani e padėjime; žvėrys mvėd< 
Įvijai kairiąją koją ir 1 kairią j; 
; ranką. 

KONSTANTINOPOLIS 
ATSKIRTAS. 

Konstantinopolis, kovo d. 
(Pavėluota). — Konstantinopolis 
yra taip atskirtas nuo azijines 
TurHjos, kaip kad Atlantiko 
vandenynas tarp jų butų. Susi- 
siekimas gelžkeliu tarp Dosloro 
ir šalies gikimns atkirstas anglų 
būriais, kur!? ištrauką visus sa- 

ve* indusns kareivius sergėjusius 
liniją sudegino didįjį tiltą pie- 
tinėje Bilediiko' pusėj. Anglų 
sėdyba yra Ismide ir saugojama- 
sis plotas apima maždaug tiek. 
kiek laivų kanuolių šūviai nčša. 

Anatolija yra Kon^tantinopn 
iio maistine klėtimi ir todėl mė- 
su- ir augmenų kainos dvigubai 
augštesnės. Augštieji viršininkai, 
kurie palaiko mytą, buk turkų 
valdžia valHo, nesustabdo bai- 

sių pelnų lupinio. 
Tautininkų vadas, Mustata 

Kemal Paša šaukia kongresą 
Angaroje po penki-* atstovus nuo 

kiekvieno vilajeto. 
Kernai Neklauso Sultono. 

Mušta fa Komai aiškiai pranešė, 
kari jis nepripažins sultano' pri- 
sakų. įSivase, Aniasijoj. Tokate, 
Samsune ir daugelyje kitų vie- 
tų kasama kasdien ir laroma ki- 
ti prisirengimai apsigynimui. 

Wilsonas Nustebina Turkus. 
Konstantinopolis, bal. i d. — 

Prezidento \\ ilsono nota talki- 
ninkams užreiškianti, kad pir- 

kai turi išsinešti iš Europos, nu- 

stebino visas turku partijas. 
•Ke-'ios trumpos telegramos, 

I šsakančios, kad p. \Yilson įai- 
kosi tos pa/iuros buvo i 11 dėtos 
Paryžiaus ir Londonu datomis, 
bet kol nepasirodė visas notos 

tekstas, turkai nenorėjo tuo ti- 
kėti. \\iilsono nota buvo atspaus 
ta truputį cen/.uruotoj formoj, 
ačiū kam ii atrodė, turkams dar 

baisesne, negu ji ištikro yra. 

SOVIETU KAREIViJOS 
EINA ANT V!LN!AUS 

Varšava, h .J. 3 d. — Holševi- 
kai pradėjo pulti lenkus abyša- 
liai Dauguvos upės, matomai 
(pradėdami savo žadėtą j i žygį 
šiauriniame fronte linkui Vil- 
niaus. 

šios dienos latvių pranešimai 
pasako apie kovą Įvairiose vie- 
♦ose šitame fronte. Vienas latvių 

j pranešimų pasako apie atmuši- 

|mą bolševikų Os vejos ežero 
Japie'.inkėj. 

Kova ypatingai esanti smarki j 
Dėdino apielinkėj pagal šiauri-1 

Inius Dauguvos krantus. 

Tarp Polocko ir Borisovo, ant 

Berezinos, lenkų praivešitnas* pa 
skelbė didelį bolševikų puolimą. 
Lenkai atmušy bolševikus ir nu- 

varę juos pietų linkui. 
Laikraščiai praneša apie suo- 

mių susirūpinimą bolševikų pa- 
sisekimais tolimuose šiauriuose. 

NEW YORKO UOSTC 
STREIKAS GALI PA- 
TRAUKTI IR GELŽ- 

KELNINKUS. 

Ncw Yor1', bal. 3 d. — Ne\v 
Vorko uosto darbininkų streikas, 
kiek šiandien matos, gal bus 
apšnekamas visuotiname streiki- 
ninkų ir gelžkelių vyriauvsių ve- 

dėjų draugijos suvažiavime. 
» Unijos vadai tvirtino gelžkelio 

traukinių tarnautojų Brolija sto- 
■ vi pasirengusi prisidėti prie strei- 
i ko. kądangi sakoma, jog uosto 

darbininkams pralaimėjus aštuo- 
■ nių valandų dienos reikalavimą 
.'geležinkeliai taipgi gali netekti 
'aštuonių valandų dienos. 

: GELŽKEL10 KOMPANI- 
! JA PRAŠO 1,600 POLI- 
! GIJOS KAIPO STREI- 

K1NIU SARGU, 
» 

Chicago, 111., hal. 4 d. — Ya- 

jkar vakaro pareikalauta 1,600 po- 
lieistu geltf.kelio nuosavybei sau-' 
įjoti. Apsaugo? praš.'- Yliieago 
& \orlliwestern, C. lricago:.\lil- 
\vaukcc and St. l'aul ir l'ennsyl- 
vania gel/.keliu viršininkai de- 
lei kilusio bė^iąsukiu •. sviėma- 
nu) streiko. 

Savainius 450 Chicagos gel/ke- 
lio susijungimo bėgiasukių strei- 
kas vakar suparalyžiavo skerdy- 
k 1 it ve/ybinius patogumus ir 
grėsė j u atidaliniimi. 

Į skerdyklas atėjo lik keli va- 

gonai nei viena> vagonas neb- 
ėjo. Apie rytdieną pakuotės pra- 
monė bus visai sustabdyta ir 

kaiį» vyriausis getžkelio vedėjas 
\Y. J. O'Rrien pranašavo, dar- 
bai centtaliame IŠdirbystės dis-j 
t rikte bus visai sustabdyti. 

CHICAGOS GAISRININ- 
KAI RE7ZIGNUOJA. 

Chicago, 111., bal.. 4 <1. — Va- 
kar vakare daugiau kaip 1,200 

gaisrininku padavė savo rezigna- 
cijas nuosavybių vedėjui John 
v. Cullerton. 

Šitas žingsnis padaryta po vi- 
sos nakties kivirču. Cullerton iš- 
laikė juos iki 11 vai. nakties. 
Paskui, kada jo paskutini prašy- 
mą dar palaukt' ilgiau, atmetė, 
jis pasidavė. 

Majoras Thampson yra vienin- 
telė siena, kuri gali sulaikyti 
gaisrininku streiką. Jei jis ateis, 
kaip buvo pralytas, j susirinki- 

mą rytoj ir paaiškins visiems 
gaisrininkams. kodėl negalima 
duoti aiškaus užtikrinimo, kad 
mokestis Ims pakelta, tai rezig 
navimai gal 'bus atsiimti atgal, 
kai]) prezidentas Hargan mano. 

LAUKIA S. V. PRADE- 
DANT PREKYBA SU 

RUSIJA. 

Washington, bal. 3 d. — Drau- 
dimas prekybiniu santikiu su Ru- 
sija, kaip viršininkai mano gal 
netrukus bus nuimtas, nors pa- 
skutinis amerikiečiu pasisiuliiji- 
mas augščiausiai tarybai veikti 
išvieno tame dalyke yra laikinai 
suturėtas. 

Rusų kooperatyvų misija žada 
pribūti Londonan bėgiu dešim- 
ties dienų ir talkininkai, mano- 

ma, žada turėti susirinkimą su 

misijos nariais pirma negu duos 
atsakymą amerikiečiams. 

Viršininkų nuomone, ką talki-\ 
įlinkai nėnutartų, visi^i greičiau- 
siai jie formaliai tuojruis atsakis, 
kad draudimai yra nuimti. 

BELA KUN UŽBAIGĖ 
BADAUTINĮ STREIKĄ. 

Vienna, bal. 2 d. — Buvusi s 

vengrų diktatorius P»ela Kuti ir 
jo draugai, laikomi čia kalėjime, 
užbaigė savo badautini streiką. 

Jiems buvo pranešta, kad iš- 
skiriant Bela Kuną ir I)r. Leviną 
visi kiti bus paliuosuoti jiems 
sulygus su Austrijos valdžią. Vie 

nok vėliaus jiems pasakyta, kad 
tos sutarties negalima išpildyti, 
kadangi tam priešinga italų val- 
džia. kuri bijosi? kad paliuosuoti 
komunistai gal eis Italijon. 

Iš to kaliniai suprato, kad juos 
laiko kalėjime ne Austrijos val- 

Įdžia, o talkininkai ir taip dalv- 
jkams stovint jų badautinis >trei- 
kas neturi prasmės. 

LITVINO V APIE LENKŲ 
REIKALAVIMUS. 

Paryžius, bal. 4 ęl. — Rusų 
sovietinės valdžios atstovas Lit- 
vinov apie lenku reikalavimus 
pasako šitaip: 

"Lenkijos reikalavimas atsta- 

tymo m. rubežių vra* netei- 
singas, ne> tie rubežiai apimti] 
žemes, kurios priklauso tikriems 
rusams. 

"Kiekviena šalis turi teisę val- 
dyti-; taij». kai;> jai patinka. Len- 
kija gi besistengdama užgrėbti 
tuos kraštus p<> priedanga sau- 

gojimo gyventoju 11.10 bolševiz- 
mo, el.nia.si nepadoriai. 

">:.vM;iai nenori užkrauti sa- 
vo principu aut kokios nors tau- 
tos. 

"Lenku imperializmą-, paga- 
ląstas užinteres'.iotij šalių propa- 
gandos tucju tikslu, kad susilp- 
ninus sovietinę valdiią, yra pa- 
vojingas Rusijai tuoįrii. kad jis 
verčia laikyti didelę kariuomenę. 
Mttsų noru yra demobiii/.uoti ši- 
tą kariuomenę kuogrei nansiai: 
tatai Leinkijai b 's naudinga su- 

mažinti savo teritorinius reika- 
la vimus. 

Jei Lenkija spirtųsi gauti ru-1 
su kraštus ir bandytų atsiimti 
uos karine spėka, tąsyk visa Ru- 
sija. drauge su amžinais sovietu i 

.'5V , priešais stotų ginti Rusiją. Nei 
viena partija nenori svetimos vai-1 
ižios niekur. { 

"Taigi aš sakau, kad nitisų į 
principu yra laisvė mums ir lais Į 
vv. kitiems." 

N. Y. SOCIALISTAI VES; 
KOVĄ RINKIMAIS. i 

I 
New York, bal. 3 d. — Sočia-Į 

I i > t u organizacijų viršininkai už-Į 
reiškė, kad socialistai nuspren-j 
įlė perkelti kovą už įstatymą jįjį 
penkių nariu, išvytu iš i\ew 
Vorko legisletufos, atgal Į jų 
vietas per rinkikus specialiuose 
rinkimuose. Sakoma, kad bus 
prašoma governoro paskelbti 
specialius rinkimus, kur išvary- 
ieji vėl bus pastatyti kandida- 
ais. 

SOCIALISTAI LAlilĖJO 
RINKIMUS. 

Davenport, Io\va, bal. 3 d. — 

Socialistai šiandien laimėjo mies- 
o rinkinius, išrinkdami visus 
miesto viršininkus ir penkis i> 
.j^oniii miesto aldermanus. J u 

programas reikalauja sumažini | 
mo mokesčiu, kad nebūtų suke- 
liama paskola kitaip kaip tik tie- 
kiu 'balsavimu ir kad kainos va- 

žiavimo gatvekariais butų že- 
ncsnes. 

MADRIDO BARZDASKU- 
ČIAI STREIKUOJA. 

Madridas, bal. 3 <1. — Madri- 
do barzdaskučiai šiandien išėjo 
visuotinau streikan. Jie reika- 

lauja savaitinės mokesties 50 
pesetų ir kad septintadieniais ne- 

būtų dirbama. Darbdaviai atsi- 
sakė išpildyti jų reikalavimus. 

AMERIKIEČIAI JAPONI- 
JOJ NEUŽGANĖDINTI 
SUTARTIES ATME- 

TIMU. 

Tokiot bal 2 d. — Čia esantie- 
ji amerikiečiai, ar tai jie butų 
pirkliai, ar misionieriai, jaučiasi 
apsivylusiais Suv. Valstijų sena- 

to nepatvirtinimu taikos sutar- 
ties. Papratę žiūrėti i dalykus 
platesniu žvilgsniu, jie apgailau- 
ja politinj partinumą ir gailisi, 
kad senatas taip pasielgė. 

Airija Po Sargyba. 
Italija Tveria Tiroliaus 

Vaistybę. 
VISA AIRIJA PO SAR- 

GYBA. 

Londonas, bal. 3 d. — Dubli 
na s. Cork, Londonderry, Dun 

įkilk, Limerik ir kiti ^varbiattsie 
ji centrai \ ra apsiausti karei vii 
ir motoriniu karu, u daugelyje 
!vietų keliai užtverti akstinuoti, 
vielų tvoromis. 

Daugelis Suareštuota. 

Pad-Mis Airijoje, kaip Daih 

Express korespondentas sako 
dar niekuomet nebuvo tokia blo- 

ga kaip dabar. Dublino rume 

viršininkai, aplankydami gover- 
norą l.o.'Ige. už dviejų mylių 
nuo rūmo, važiavo sanuotais 
karais. » 

Iš Anglijiatsiųsta daug šo- 
viniu kareiviams einantiems sar- 

gybą Airijoje. Vi-i keleiviai at- 

vvkstantieji iš Anglijos Airiioti 
yra iškratomi, ar neturi kokiu 

ginktiu su savim. 

Naujos kliūtys iškilo tarp Sinn 
Feineriu kaliniu Mount J o y kalė 
iime, Dubline. Jis skundėsi. kad 
su jais apsieinama kaip no su 

politiniais kaliniais ir išėjo ba- 
dinin streikan. \ ienok streiką? 
tapo sulaužymas ir x\ i ikaliniai 
dabar yra surakinti pančiais. 

J ieško Ginklu Karuose. 

Dublinas, bal. J5 d. — Karinis 
atsargumas Dubline viršija vi- 

• 3 

soki atsargumą, kukis' buvo ma- 

tytas po velyku H) 15 m. N pa- 
tinga doma karinio kardono ap- 
supančio miestą yra atkreipta Į 
režimus šieno, kurie yra bado- 
ni durtuvais; net lU'žmiesoio gat- 
vekariai yra sustabdomi ir pasa- 
■žieriai apj ieškomi, ar nesiveža 

ginklų. 
Finglasse, šiaurinėj miesto pu- 

tj kareiviai užėmė tusčius na- 

mus ir matomai žada buti ji'.o- 
^e kelias dienas. 

St. Edna kolegija Rathtarn- 
įame, kurią pirmiaus vedė Pat- 
iek Pierse, nužudytas laike su- 

kilimo 191^1 111.. tainyi yra užini- 
m kareiviu. 

TALIJA TVERIA TIRO- 
LI AUS VALSTYBĘ. 

Vienna, bal. 3 d. — Paskelbta 
jaskalas, kuris tyliai bet toly- 
žio ėjo per kelis mėnesius peli- 

niuose rateliuose, kad Italijos 
] olhikieriai rengia pieną koriclo- 
iui Vokietijon per Tiroliu. Pra- 
tesime sakoma, kad ju tikslu yra 
įsteigti nepriklausoma Tiroli a a s 

valstybė po atTlijos globa. 

PASKYRĖ AIRIJOS 
SEKRETORIŲ. 

Londonas, bal. 2d. — Nami- 
niu reikalu sekretoriaus padėję 
jns Sir llaniar rireemvood tapė 
paskirtas vyriausiu Airiu sekre- 
toriumi į vietą rezignavusio va- 

kar lan Macl'bcrson. 
1 

800 UŽMUŠTU RUHRO 
MUŠIU OSE. 

Berlinas, bal. d. — Kaip si 
vakarą eta apturėtos /inios pra 
neša. tai Duisburge. Rubro ,-p- 

skrit> i 800 darbininku krito mū- 

šiuose su valdžios kareiviais at- 

siustais sukilimui malšinti. 

; PROTESTUOJA PRIEŠ 
i TAIKOS SUSIRINKI- 

MO IŠLAIDAS. 
1 Londonas, bal d. — Valdžiai 
"buvo prikišama -begalinio išlai- 
dumas taikos konferencijoje l'a- 

: ryžiuje sąryšyje su jos i<lai»lo- 
mis £503 388 (apie S t />.Vxooo ) 

i Anglijos delegacijos K-šų. 
Kada nesenai atstovų bute 

j lapo paduotcP sąskaita, pas vy- 

jriausį komi>ininką Sir Al tre«i 
įMotidn aštriai paplausta, ar jo 
j sąskaita u/, viešbučius Paryžiuje 
! taipgi apima išlaidas šampanui, 
į maistui ir šokiams. 

| Valdžios atstovai prisipažino, 
kad anglai turėjo kenkis vieš-, 
bučius ir tris kitus ramus, o 

ameirikiečiai turėję tik '.ieną 
viešbutį, bet jie. girdi, daugiau 
išleidę pinigų, 

i 

i AMERIKIEČIAI PAVO- 
JINGAME PADĖJIME 

TURKIJOJ. 

Beiru, kovo 17 d. — Apsiaus- 
i nepriete'iugų turkų, kurdų ir 

arabų nuo sau-. 6 d. amerikiečiai 

pagęlbos nešėjai Mardine, Ois- 
bekere, L'rtoi ir kitjosę, nuėstuo- 
se franeuzų dalyj, Kilikijoj*. dar 

į vis negali susisiekti su laukuti- 
S niu paisau i iu. 

Visa ta šalis yra piina plėši- 
kų, kurie, sako, muša krikščio- 
nius. Nuo pat šių metų pradžios 
nc-galima buvo priduoti maistą ir 

pacelba šitoms vietoms. 
! .... 

»u». |iinu.' a vu\ji:ii « r>v. r«u n, 

kad tautininkai Anatolijoje ir Sy- 
rijoje guli paskelbti karę bykada, 
duodami laiko svetimšaliams 

Aleppoje tik kelias valandas pa- 
j sišalinimui. 

PINIGŲ KURSAS. 

I Užsienio pinigai apštimis po 

į ^25.000 ar daugiau tarp banku 

j <aip paduoda Merchants Loan & 
'• Trust kompanija. 

bu!. 3 bal. 2 

\nl;1 ij« »s svaras S 3.0S S 3.93 
Fran-Mjos t už $11 fr. 14.52 14.50 
Italijos (už $1 ) 1 iru -'0.40 20.50 
Helyijos 1 už Sr) fr. 13.70 13.70 

(Olandijos įoo florinų S37 S37 
L>anijos 100 kronų 1880 iS.U) 

Švedijos/ !<*> kronu 21.05 -1 ^» 

Norvegijos 100 kronu 19.90 10.75 
Vokietijos j00 markių t.55 1.50 
Austrijos 1 >0 kronų .55 .55 
Suomijos 100 markių 5 30 5.30 
Lenkijos 100 markių .72 .72 

į Lietuvos 100 auksinu t.55 t.50 
[Kanados Siooo $912.50 $012.50 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

——- 

1 P.al. 5 d. t570 ni. Vilniuje inkur- 
ta pirmutine mokykla. 

T * a 1. 6 d., 1^7-' m. lietuviai sndc- 
ęinp gudu pili Perejaslavl. 

P.al. d., t.}88 m. kryžiuočiai 
pradėjo karę su Žemaitija. 

P.al. 15 d.. 097 m. lietuviai nu;ht- 
dė pirtuaji krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APiELINKĖJE 

Šiandien gražu ir šilčiau. 
Saulėteki?. 5 :j»S va!. ryr<»: 
Saulėleidis. 6:18 vai. vak. 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS VIEŠKELIU. 

Tiktai tas, kas vasario 16, 1918 metų 
buvo ant Gedimino kalno Vilniuje, ga- 
lėjo ižvysti dangaus augštybėse sužibusią 
naują žvaigždutę. 

Lygiai tą pačią dieną žemes žemybė- 
se įsikūrė nauja Valstybė. Jos vardas — 

■ Lietuvos Respublika. Dėlto tai pamėgo, 
pamylėjo lietuviai tą žvaigždę 16 vasario, 
del to tai jai davė "Neprigulmybės" vardą; 

"del to tai jai gyvybę ir turtą aukavo. Svei- 
kina žvaigždutė atgimusį kiaštą, džiaugia- 
si lietuvis nepaprastai viešniai. 

Lietuvi! Nusikratyk vergystės dulkes!- 
Pakeiki galvą ir apsidairyki — pažinki! 

JSavo reikaluš, supraski savo pareigas ir stok, i 
Tnėi valandėlės negaišindamas, į darbą. įsi-; 
Sdomėk, lietuvi, kad be neprigulmybės k r aš 
S to yra nesuprantama laisvė. — kad nepri- 
klausomoj Lietuvoj busi liuosas nuo engi 
Smo burliokų, nuo pasityčiojimų paliokų, 
S nuo išnaudojimo vokiečių. 
- Atsimink ir tai, brolau, kad Lietuvos; 
Zneprigulmybė ne vėjo atnešta, — kari tik 
* per aukas, per kruviną prakaitą ir darbą' 
m geriausių Lietuvos sunu ir dukterų stojosi! 
"Lietuvos Respublika. Raudona gėda,, 
*cTa nelaimė mums. jei neatlaikysiu! — 

—Atlaikysim, kai nevien plieno ginklu, bet ir 
* žagre ir kuju ir knyga kovosim. Darbe— 
Z gyvybe; vienybėj — ga!ybė. Tad organi- 
Z zuokimės ir dirbkim, dirbkim ir organizuo- 
Z kimes-. 
2 Ilgai mes braidėme po ašarų upes; il~! 

i musų pečius svėrė sunki vargų naštą,! 
J ilgai mes klajojom po tamsybių gelmes, 
* irežinodami kurion pusėn plaukti, kur jsvie- 
J80S jieškoti; ilgai buvom pavergti ir iš-į 
•naudojami... Tačiaus, del ašarų — akių; 
•nepraradom; sunkus vargai užgaudė mus: 

valią; tamsybės — nesuklaidino; vergijoj! 
-^-laisvę pamėgom. Buvome užnrršti —j 
patįs save atradom. Atgijo Lietuvių Tautą! j Atgijo ir įstojo į platų ir tiesų nepri- 
gulmybės vieškelį ir garbingai žengia juo, j ■žvaigždės 16 vasario \ėdama, į šviesą iri 
laimingą ateitį — demokratybės ir gero-1 
vės. Kelias Lietuvos liaudžiai! 

Štai akyvaizdon išėjo ir susirikiavo 

Lietuvos dirvonų artojėliai, naujos Lietu-j 
ms statytojai: darbininkai, ūkininkai,) 
imatninkai, inteligentai. Tik viens Lietu- 
vos bajoras, praskolintame "savo" dvare 
sėdėdamas, trina sau pliką pakaušį ir žlem 
L>ia: "kiepskie moje sprawy, panie tego.'- 

Per dirvas, lankas, girias, dirvonus ir 
pelkes eina lietuvių tautos išsiliuosavimo 
kelias. Jis nėra lengvas, nors platus ir 
tiesus: daug erškėčiu išmėtyta ant jo. — 

Per dirvas keliauti — smagu, per žydinčias 
lankas — gražu. 

Per tankias gilias keliauti — pavo- 
jinga, per dyklaukius — nejauku, per pel- 
kes — šlykštu. Giricvse gal slėptis užpuo- 
likai- svetimžėmiai ir savieji pasalukai; 
dyklaukiuose — nekantrus uodai, pelkėse 
— svaiginantįs garai. 

Amerikos lietuviai, lietuvaitės! Jus 
matot, jus jaučiat, kiek vargo, pavojaus 
dar yra musų broliams. Ar rankas sudėję 
sėdėsim? Iškiškime galvą iš partyvinio 
kevalo ir gyvojo Lietuvos darbo griebki- 
mės! 

I talką, broliai, sesers, į tai-ką! 
Vienas vyras — ne talka. Telkimas' 

į neprigulmybės šalininkų burius, rašyki-' 
mės į Lietuvos Laisves Sarįus. Neškime 
pagalbą Tėvynei, kas dolariu, kas asme-į 
nine drąsa, kas žodžiu ar darbu. 

Lietuvos žemelė yra užauginusi gar-; 
bingą kovotoją už laisvę— Tadą Kosčiuš-| 
ką, kuris kariavo ir už Amerikos S. V. Res- 
publiką Nepriklausomybę. Atėjo nun lai-1 
kas ir šiai galingai šaliai, visų respublikų) 
motinai, tarti atsilyginimo žodelį. Neabe-; 
jojam — Dėdė Šamas žino, kaip Tado gim- ( 

tinei atsiteisti. Tik jųs, amerikiečiai lietu- ( 
viai ar žinote? — O yra čia dalis ir jusųi 
priederystes. Jei nesiranda dabar jusų tarpe į 
lygaus Kosciuškai didvyrio, tai siųskite j 
1,000 liuosanorių Lietuvos atstatymo dar- 
bui. Tai butų pusėtinai geras atsilygini- 
me i šiuo momentu. I 

Pirmyn, Lietus js Neprigulmybės Sar- 
gai! Ilsėtis nelaikas, — reikia budėti, nes 

priešai nemiega. Atėjo laikas Jums pasi- 
rodyti. atėjo valanda sargybon stoti! 

P. Žadeikis. 
L. A. Majoras. > 

Kovo 26, 1920. New York, N. Y. 
no 

Italijos premjeras Nitti pranašauja, kad | 
&U'op$i greit gali atsidurti pražūtingoje pa-j dėtyje, jeigu, nebus pasistengta inkunyti, 
Ukra taika. Jis pastebėjo savo kalboje ats-1 
tovų rūme, kad apie 300,000.000 darbi- 
ninkų nėra aprūpinti reikalingais pragyve- 
nimui daiktais. Rusija, kuri *pima neaps-j 
kaitliuojamus žalios medžiagos resursus, ir 
Vokietija su savo darbininkų miniomis da- 
bar nesuteikia nei sau nei Europai jokios 
pagalbos ir nesiima už ątsUatymo darbo. 
Europa, tik tuomet galės pradėti normali 
gyvenimą, kada Rusija ir Vokietija vėl in- 
eis j lygsvarą ir kada tautos parodys linkui 
j u visapusišką simpatiją ir mielaširdyste. 
Europa tik tuomet pasiliuosuos iš-po eko- 
nominės ir politinės betvarkės, kada visose 
valstijose užviešpataus taikos dvasia. — 

Taip-tai kalba Italijos valdžios vadas, ir 
tuom pačiu laiku ta pati Italija trukdo tai- 
kos įsikūnijimui netik Europoje, bet ir Azi- j joje. — Vis senoviška taktika... I 

ę 

Pastabos 
Išvados. 

Dabartinis, taip vadina- 
mas, "darbo kabinetas, Lie 
tuvoje su premjeru E. Gal- 
vanausku priešakyje nepa- 
tenkina žymias krašto gy- 
ventoji; dalis; pieš dabarti- 
nę valdžią yra nusistatę ke- 
turios kairiosios partijos. 
Besiartinant prie rinkimų į 
Steig. Seimą, subruzdo vi- 
si—kaip dešinieji, taip vi- 
duriniai ir kairieji. — Ke- 
turos kairiosios partijos pa- 
davė Steigiamojo Seimo vy- 
riausiai rinkimų komisijai 
sekanti o ireiškima:— 

"Žemiau pasirašiusiųjų or 

ganizacijų atstovai, numaty 
dami pragaištingas Lietuvos 
ateičiai pasekmes, jei kraš- 
tui nebūtų pilnos laisvės ren 

kant Steigiamojo Seimo at- 
stovus, skaito savo pareiga 
pranešei Vyriausiai Rinki- 
mų Komisijai kas seka. 

Rengiamas rinkti Steigia- 
masai Seimas tuomet teį- 
gaus tikros krašto atstovy- 
bes reikšmės ir turčs reika- 
lingos j° darbui moralėš ir 
teisinės autoritatės, jei bus 
išrinktas' demokratiniu budu 
ir jei visuomenė galės liuo- 
sai išvystyti ir pravesti rin- 
kimų kampaniją. 

Tam tkslui skaitome budi- 
nai reikalinga, kai* 

1-° tuojau butų panaikin- 
tas karo stovis ir rinkimų 
laisve nebūtų varžoma jo- 
kiais kitokiais įsakymais ar 

Įstatymais; 
2-o iš 1-ojo punkto einant, 

visiems Lietuvos piliečiams 
turi bu+i patikrinta žodžio, 
spaudos, susirinkimų, orga- 
nizacijų laisve ir asmens ne- 

; aliečiamybe; 
3-o turi būti iš kalėjimų 

paliuosuoti visi politiniai ka 
liniai, kuriems neprirodyta. 
kad jie yra nepriKlausomos 
Lietuvos priešai; 

4-o pafrontės zonoj pa- 
liekamas kar^ stovis turi but 
taip pakeistas, kad politi- 
nio gyvenimo ir rinkimų lais 
vė ir ten nebūtų varžoma. 

Žemiau pasirašiusieji tvir- 
tina, kad jeigu rinkimų lais- 
vė tuoj aus nebus augščiau 
minėtu budu kraštui laiduo- 
ta, plačiosios musų visuome- 

Delei Lietuvos Valstybės 
Tarybos Sudėties. 

I. Rinktieji Lietuvos Tarybos 
Nariai. 

1917 m. Rugsėjo 1S-22 dien. 
Vilniuje buvo sušaukta, Vokie- 
čiu okupacijos valdžiai leidus, 
lietuvių konferencija iš .buvusių 
rusu gubernijų: Vilniaus, Kauno 
ir Suvalkų. Konferencijoje da- 
lyvavo 222 atstovai, išimtinai 
Jictuviai. \ė įžydai, nė baltru- 
siai, nė lenkai iš Lietuvos ton 

kontereneijon kviečiami nebuvo, 
todėl visos šios tautų mažiunios 
ilgai nenorėjo pripažinti Lietu- 
vos Tarybos, kaipo valstybinės 
atstovybės. 

Konferencijos rezoliucijoj buvo 
iškeltas obalsis Lietuvos poli v i- 

jnės nepriklausomybės ir nurody- 
1 ta, kad kaip visą vidaus vals- 

jtybės tvarką, taip ir jos san- 

įtikins su kaimynais privalo ga- 
lutinai nustatyti Steigiamasis 
Lietuvos Seimas, visuotinu, ly- 
giu, slaptu ir betarpiu balsavimu 
išrinktas. Vykinti šią rezoliuci- 
ją buvo išrinkta iš tarpo konfe- 
rencijos atstovų 20 Lietuvos Ta 
ryibos narių, kurie ir sudarė pir- 
mą jo« branduolį. Aiški dau- 
guma suvadintoj konferencijoj 
priderėjo krikščioniams-demokra 
tams kurie ton Tfcrybon buvo 
išrinkę net šešis kunigus, bet 
dviem iš jų Kun. Stankevičiui 
ir Urbonavičiui atsisakius, galu- 
tinai tapo išrinkti šie nariai: 

i 1. Smetona Antanas—juristas, 
į literatas. 

nes minios, negavusios gali- 
mybės pasiųsti Seiman tik- 
rų savo atstovų, gali eiti pr° 
šalį Steigiamojo Seimo ir 
jieškos kitokių kelių gy- 
viems savo reikalams apgin- 
!ti. Pasirašiusieji yra įsiti- 
kinę, kad tuomet vidujinė 
kova Lietuvoje įgaus tokių 
formų, kaa netik ramus tve 
riamasis darbas bus sutruk- 
dytas, bet ir pačiai nepri- 
klausomos Lietuvps ateičiai 
gręs didelis, vargiai beap- 
veikiamas, pavojus. 

Turėdami omenyje visą 
psdėties svarbumą, pasira- 
šiusieji skaito reikalinga 
apie jų organizacijų nusista- 
tymą pranešti Vyriausiai 
Rinkimų Komisjai. Pasira- 
šo: soe. liaud. vardu M. Sle- 
ževičius, santaros — D-ras 
J. Alekna, soc. demokratų 
—St. Kairys, valstiečių są- 
jungos — A. Rimka. 

Vasario 12 d. š. m." 

2. ivimi. tetaugaiu* J Uitomis ^ 

^♦koims, lit«vatfits. 
3. -Sizau&kas Kazys—'gimnazi- 

jos mokytojas. 
ą. Stulginskat Aleksandra — 

agronomas, pUbiįcisJas. 
5. Dovidaitis Pranas—juristas, 

publicistas, gimnazijos direkto- 
rius. 

N 

6. Vaikokaitis jo.». ,—lanki- 
ninkas. 

7. Kun. Šaulys Kazys—Žc-į 
nuiciu kji^itul* kaiuunitfrk*^ 
seminarijas profesorius. 

8. | Banaitis Saliamonas—ūki- 
ninkas: ir pramoninkas. 

9. Smilgevičius Jonas—dvari- 
ninkas, agronomas. 

10. Basanavičius Jouas—ffydy- 
ioias^ literatas, mokslininkas. 

11. Malinauskas Donatas — 

dvarininkas, agronomas. 
12. Kun. Mironas Vladas — 

dekonas, visuomenės Veikėjas. 
13. Kun. Petrulis AKonsas— 

kilebonas, visuomenės veikėjas. 
14 Šernas Jokūbas—juristas. 
j 5. Biržiška Mlikas—juristas, 

literatas mokslininkas. 
16. Šaulys Jurgis—filozofijos 

daktaras, publicistas. 
17. Klimas Petras—juristas, li- 

teratas. 

18. Vileišis Jonas—advokatas. 
19. Kairy* Steponas—inžinie- 

rius. 
20. Narutavičius Stasys—dva- 

rininkas. 

į Lietuvos Tarybos Pirmininku 
'buvo išrinktas A.at. Smetona, vi- 
ce-pirmininku Kun. Justinas iStau 
'^aitis ir sekretorium Jurgis Šau- 
lys. 

Vokiečių okupacijos Valdžia 
yra dariusi visokios Įtakos, 
idant Lietuvos Taryba i>asi- 

i 
žadėtų vardan Lietuvos suei-j 
ti į ar« m'ž ryšius ant pamato 
kontcrc-it^yi su \"okietija. neat- 
sižiurint j Steigiamojo Seimo 
sušaukimą. Gruodžio 10—11 die- 
nose Lietuvos Taryba dauguma 
savo balsų (13 iš 20) norėjo 
šiuos pažadus -paantrinti^ kad ir 
kitoj formoj. Tuomet iš Lietuvos 
Tarybos išstojo keturi jos nariai 
Biržiška Myk.. Narutavičius Sta- 
sys, Kairys Steponas ir Vileišis ( 

Jonas, kurie vėl įstojo Taryfbęn, 
vasario 16 dien;j, kuomet visos 
Tarybos buvo priimta šių narių; 
Lietuvos nepriklausomybės pas- 
kelbimo formula, neftsižiurint 
»isai j vokiečių aspiracijas. Tuo 
laiku ir pątsai Lietuvos Tary- 
bos Prezidiumas tapo permainy- 
tas ir papildytas, būtent Lietuvos 
Tarybos pirmininku liko išnaujo 
išrinktas Ant. Smetona, vice-pir- 
mininkas kun. Staugaiūs ir Jitr- 

Tau >:vo) 
vo s vai 

Uracho p. 
ta papi:ldytj 
snstata jo cl, 
.. 'C 
cjonių-den.oki n»'o p2^įrr^ 
t nuo Taiitofe Laisvės Santaros 
ir uuomet tapo pririnkti šie še>i 

nariai, kurie liko priimti l"rachą>' 
1. Alekna Jurgis — gydytojas, 

d \ alininkas. 
2. Draugei1 s Blizejus — gydy- 

tojas, publicistas. 
3. Yčįis Martinas — juristai, 

axlvokatas. 
4. Puryskis Juozas — filoso- 

fijos ir techr:kt s daktaras, lite- 
ratas. 

5. šilingas Stasys — baronas, 
turistas, ekoii; mistas, 1'uratus 

k August'nas — 

universiteto į"ie:csorius. 
o lapkričio niėn. 27 dieną, dar po 
vieną nįirj nuo tų pačiŲ partijų: 

1. Černauckis Voldemaras — 

inžinierius, elektrotechnikas. 
2, Noreik? Liudas — juristas, 

Redaktorius. 

3 l'etrulis Vytautai — ekono- 
mistas, publicistas. 

Lapkričio mėnesyje liko pri- 
imta Lietuvos Valstybės Konsti- 
tucija ir liko atsižadėta nuo kvie- 
timo Uracho. Tuomet faktiniai 
vėl pradėjo dalyvauti Lietuvos 
Taryboje Jonas Vileišis ir Myk. 
Biržiška ir be to nuo socialistu- 

lijiudininkų-demokratų tapopriim 
tas gruodžio 5 dieną gydytojas 
Aleseikj^ Djmielkis. kursai tečiau 
gruodžio pabaigoje prieš užeisiant 
ant Vilniaus bolševikams vėl iš- 
stojo iš Lietuvos Tarybos ir 
drauge ir iš Lietuvos Svc. liau- 
dininkų partijos. 

[1918 
Lietuvos Nepriklau- 

somybes šventes 
Apvaikščiojimas. 

į A. l'itnuulis, 
LIETUVIŲ TAUTOS ŠIMTO METŲ 

SUKAKTUVIŲ ŠVENTA. 

Dai kleba panic laskavi. Uog zapląc 
panie laskavi—dieną ir naktį meldė 
palangėmis tada dar nutautę mūsų 
broliai vilniečiai. Ir aukštaičiai ir 
žemaičiai daliuos paskutiniu kąsne- 
liu su Mvo broliais. ... 

Pamėgo okupantai Lietuvos kraš- 
tą ir sumanė jį visai ir amžinai prie 
savo taterlando prijungti, sumanė, 
ir kad apdumtu visam j/asaultui 
akis, kaip ir leido \ iitiiitj įsikurti 
krašto Tarybai. Bet leidę, tuojau 
Uždėjo ir ant jos savo geležinę lete- 
ną ir net užgynė tai Tarybai žodžiu 
ir raštu susižinoti su sfavo žitiopf- 
ir.is. 

Rusuose tuo tarpu išvargę žmo- 
nės su armijos Pagaiba nutvertė nno 

sosto savo engėją carą ir'[v> tnjtj 
šimtų metų sunkios verguvės buvo 
švystelėjęs lygiai visiems laisvės ir 
laimes spindulis. Bet atsirado žmo- 

gių, kurie pasisakė duosią dar didės 
nes laisvės, duosią dar didesnės lai- 
mės, duosią duonos. žemės laikos ir 
padarysią žemėje dausą. ir ištisus 
8 mėnesius šitie idealistai nėrės iš 

kailio, ginčyjosi kclė triukšmu ir 
norėjo savo lailc.aijčitj skiltyse ir 
mitinguose įtikinti piliečius, kad jie 
duosią /'i unci'iJrr tikrosios Laimes 
ir Lasvės. 

Mušu pabėgėliai ir tremtiniai taip 
pat apsikrėtė ta mada ir, pamiršę 
savo skurstančią tėvynę, pfamirše, 
kad jie čia tik nelemtos laimės at- 
'•!«> .>t;, medžio i,;;r.i rusus dėjosi, 
Į partijas, blokus, šaukė ir ardė sei- 

linus ir pagaliau pasidarė vieni ki- 
tiems. kaip didžiausi priešai. 

(lalop rusu idealistai, neįrodę sa- 

vo idėjųJaikraščių skiltyse ir mitin- 
guose neftfkririę piliečiu, pasiryžo; 
tai atsiekti ugnim ir k.;'„ i j u. Ir vėl 

papliupo piliečiu kraujau tik jau 
nebekruviuo", Karo laukuose, be! ra- 

... miu miesty ir miestelių gatvėse. '/.w- 

ctynės buvo didelės ir baisios. Idea- 
listai •aimėjo, bet laimėję nesuteikė 
piliečiams žadėt >sios dausos. Tai-i 
ko-, vietoj — pradėjo dešimtį karu. 
duonos vietoj — pactfė gyvąjį ba-į 
dą ir Laisves vietoj — įkūrė "'črez- 
vičaikų" tinklą. Idealistai nuleido 

[rankas ir nusiminė, bet del to pasi- 
Į naudojo partijos žmonės, pasivadi- 
nę save kon* pūstais bolševikais'' ir | 
ta)>V "komisarais.'' 

į Xu<>- jų neatsiliko ir musų pabė- j Įgėliai ir tremtiniai ir nors lig tolei į 
Į lietuviai skyrėsi vieni nuo kitų tik j 
savo nuomonėmis, bet atsiradus kt j 
misaratns, reikėjo surast ir bpržu- į 
jai ir kontrevoliueininkaj ir darbo 
žmonių priešai.... 

Kadangi "bolševikai komunistai" 
ir komisarai nukrypo engėju keliais, 
tai netrukus' atsirado dar gudres- 
nių žmonių, kurie iškėlę juodą vė- 

liava. 'kurioje buvo j rašyta "Anar- 
kija", sušuko, kad tik anarkijoj 
esanti žmonių Laisvė ir Laimė... 
Ir vėl papliupo 'kraujas ir vėl žudė 
broiis brolį, sunus tėvą. .. 

O Lietuvos >Hpantai, leidę Ta- 
rybą, vis čiulpė ir čiulpė Lietuvos5 
sultis ir i.š paskutinių stengėsi kuo- 
d.':ugiati jų iščiulpti-...'. 

Tada Lietuvos Tąryba 1918-ais 
metais vasario m. 16 dieną, paskel- 
bė \isa.m pasauliui Nepriklausomą 
Lietuvą su Vilniaus sostine'ir išlei- 
do Į Lietuvos piliečius manifestą. 

.N'usiniinė okupantai subruzdv, 
sukruto ir. kad nubėgtų Tarybai! 
prieš akis ir paralizuolų didžiausio? 1 

reikšmės aktą, nuspren<lė sujungti' 
Lietuvą sir Saksais unija. 

Tada Lietuvos Taryba, žut but. 
vėl paskelbė visam pasauliui Vin- 

tembergo princu Urachą Lietuvos 
karaliumi.... 

Šitie ir kiti visi didžiausios reiks-1 
Mes, aktai ir dokumentai yra dabar 
įrašyti aukso raidėmis Tautos Xa- j 
muosc "Murmulo Salės" sienoje. 
— Ten. pat išvysite laurų v'ainikno- ! 
sq. ir tu laikų del Tėvynės Laisves j kovotoji! paveikslus, — trupučiuku j 
silpnesniu balsu paaiškino klausyto- 
jams lektorius ir kalbėjo toliau: 

— Išrinkus kai'alii^ dar pikčiau 
subruzdo okupantai ir pralaimėję 
karį, Santarvės spiriami kraustytis 
\š Lietuvos, nutarė Lietuvą jfculaliva 
i dvi dalj ir vieną dalį su Vilnium, 
atiduot Lenkams, antrąją rusams. 

Ką sumanė tą ir padarė. Traukda- 
nlies iš Lietuvos, Vilnių atidavė 
Ieivkų legioninkams o kitą 
Lietuvos dalj įvt iki Kai- 
šiadorių alkaniems rusų komisa- 
rams. .. 

l>et ir čia įvyko šventos teisės u 

lietuvių tautos gudrumo prioiodis: 
'Ivas bus, kas. nebus, o Lietuvis 
nepražus". Ir Lietuvis nepražuvo. 

Lietuvos Valstybes Taryba ir i'au 
>usi!;urusi Valdžia ištvėrė savo sos- 
t i nė j Vilniuj iki paskutinės valan- 
dos ir pasitraukė tik tada. kada.\ il- 
niaus gatvėmis jau švaistėsi vokie- 
čių pataikaujami lenkų legioir' ikai. 

sostinės priemiesčių jau siekė ru- 

-ai bolševikai. Lietuvos Valdžios 
branduolys persikėlė į Kauną ir 

draug su savimi persi vežė Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomybės simbo 
lį ir tį švciitii Teisybę kuri yra jo- 
•k i u priešų neįveikiama. ... Ir teu, 
mušu trečio joj sostinėj — Kaune, 
Lietuvos Valdžia, remiama saujelės 
geresniųjų Tėvynės sunų, apsišar- 
vojusiu šventa idėja ir nenugalima 
Teisybe ir apsiginklavusi vien se- 
nai %:<urudi j tįsiais šautuvais, atsta- 
tė savo krutines prieš tris milžinus, 
Lenk;ij Rusų ir Vokietį.... 

Pirmieji praliejo kraujy už s\. 

Teisybę i: Laisvą Tėvynę. Pirmojo 
lJulko Vadas karininkas Aot'anas 
Juozapavičius ir Kėdainių komen- 
dantūros kareivis Povilas Lukšys. 

— R-r-r-r-r, — sujudo suužė 
klausytojai ir visi sustojo. Kalbėto- 
jas nutilo, ištiesė rankų ir nulenkė 
jaK'.'i: Tuo pači'', dr?ug su visais' 
klausytojais reikšdamas pagarbą pir 
mutiniams karžygiams. Kada klau-; 
>ytojai vėl susėdo, lektoris kalbėjo ; 
toliau. 

— Jų paveikslus galite matyti 
Karžygių Salėje" dešinėje. Ši- 

las už Tėvynės Laisvę ir už šv. Tei- 
sybę pralietas kraujas sušuko j Dan 
un. sujudino piliečių širdi.-> ir šimtai 
ir tuksiančiai Tėvynės sunų skver- 
bėsi pro visus priešininkų frontus, 
indo pro vokiečių užtvaras bėgo 
nuo Lenkų nuo Rusų ir jstojo j Tč- 
ivuės gynėjų eiles. .. 

Ir ne vienas jų praliejo už Tėvy-! 

nę kraują ir atidavė savy gyvybę;, 
tai žymi ir sen ir ten iškrikusios po 
Lietuvą j u kapinės — mušu Tauto* 
relikvijos! 

Ir šitie karžygiai, iš pradžių nu- 

grūdo už Dauguvos rusų plėšikų 
gaujas, sutraiškė sutrupino viduje 
Lietuvos įsigalėjusius vokiečius bei 

montinmkus) kaip juos tada vadi- 
no, ir veidas prieš veidą atsistojo 
prieš tretįjį milžiną — l^enką. Lėti-į 
kai tada buvo paėmę savo legionais I 
visą Lietuvos trečdalį su Vilnium, 
Gardinu ir šeimininkavo kaip namie 

Į Vienus okupuotosios Lietuvos pilie- 
čius pinigais papirko, kilus, bado ir 
vargu nukamuotus miestiečius ir so 

diečius miltų ,|>olitika priviliojo len- 
kais rašytis, dar kitus sugrudo į ka- 
lėjimus ištrėmė į Varšuvą ir, už- 

čiaupė bttra^ atskyrė 1109 Lietuvos 
vadinamąją '"Trečiąja demarkacine 
line", kurią jie šunuodegaujama po-: 
litika laimėjo iš savo tų laikų sėl?rų, 
ir užtarėjų franeuzų. Prie tos dc-, 
markacinės liuės sutraukė savo le- 
gionus. šarvuotuosius traukinius, au 

tomobilius, lankus ir tik lauke ge- 
ros progos ar patogesnės valandos, 
kad okupuotų ir pasisavintų ir liku- 
sią Lietuvos dalį. Ket vis pulti ne- 

drįso. nes pautė. kad jų pusėj kad ir 
galybė, bet mūsų pusėj. Teisybė! 
Tada garsios Žcčpolitos sunus gric- į 

bes iki tų priemonių: visų pirmai 
susidėjo su liguistu nuisų kaimynu j 

\ j siaureje ir emc ir ji prieš mus aiau- i 
! šti. \ 

i Į O patys pamažėl užpuldinėjo niu- 

ksiį sodžius, grobė ukininkus, žudė 
pavienius mūsų kareivius ir \iso- 
kiais budais stengėsi mus išprovo- 
kuot ir be laiko j kovą įtraukt. Kada 
ir tai nieko negelbėjo, tada paleido 
į Lietuvą visokių oratorių^ provoka- 
torių, vagių, niekšų, šmeižikų, kurie 
įsiskverbė j musų armiją. į musų 
valdžios įstaigas į visuomenę ir 
šmeiždami ir Valdžią, ir tvarku, ir 
lietuvių dorą, kurstė mus prie nfaiŠ- 
to, prie sukilimo, kad paskiau įtar- 
tų mus prieš visą pasaulį nesubren- 
dusius ir nevergs nepriklausomais 
buti. Bet nei Lietuvos Valdžia, nei 
Lietuvos piliečiai nepasidavė nei,vie 
nai tij provokacijų ir įtempę visas 
pajėga*, apsišarvojo kantrybe: vie- 
nas klaidingas žingsnis galėjo pra- 
žudyti visą darbą. Reikėjo didžiau- 
sio fakto ir didžiausio patvarumo. 
Ir Lietuvos "Valdžia, ir Lietuvos 
žmonės tai ištesėjo.... 

« 

Rct apie tai pakalbėsime kitą va- 

landą, o dabar padarysime keletai 
minučių perstogę, — ir lektoris nu-^ 1 
lipo nuo papėdės. ... f 

Tęsinys bus 1921 tiV vasario mėn. 
r6 dieną. 

(Užbaiga). 
("Lietu va*'). 
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SIAUHfeS ŽEMGALIO 
ATRAbIMAŠ 

C/iur. "L" N 75) 

—Tąsa— 
Šitoje kelionėje, be nedaugio 

pasiekęs žemgalį P«ary turėjo 
atsižadėti savo tik»loj nes turė- 

jo atšalusias aibi kojas. Xors jis 
buvo toliausiai pasiekęs šiaairės 
kraštą, pavadindamas jį Morriso 
K. Jesupo priežemiu Grenlandijo- 
je ir taipgi ¥4.17 šiaurinės pla- 
tumos laipsnį vakariniame pašau 
iy,' bet jis vis dar buvo nusimi- 
nęs. Savo dienyne jis rašė: 

"Žaismė nutruko. Mano še- 
šiolikes metų svajonė pasibaigė. 
Aš kovojau kiek tik aš galėjau. 
Ir aš manau, kad aš kovojau ge- 
rai. Bet aš negalėjau patirti 
to, kas yra negalimu". 

i»et sugrįžęs civilizacijos pa- 
saulin Peary sum«ftiė dar vie- 
ną kelionę atlikti. Tam tyčia 
paskirtu laivu. Roosevclt Peary 
nuplaukė t< liau užšalusiu van- 

denynu negu koks kits pirmes-l 
niųjų jūreivių. Pėsčias jis sa- 
vo septintoj kelionėj -pasiekė 86.6 
laipsnio, kur badas ir šaltis v61 
privertė jo partiją grįžti atgal. 

Liepos mėnesyje, 1908 m. ty- 
rinėtojas būdamas 52 metų am- 
žiaus leidosi aštunton savo kelio 
nėn i šiaurgalį. 

•Kap. Bartlett, senas Peary'o 
partijos jūreivis, laivui išplau- 
kiant iš uosto Xevv Yorke, su- 
šuko j pulk. Rooseveltą: '"Pone 

Prezidentai^ ši kartą bus ar žem 
galis atrasta, ar mūsų nebus"'. 

Prie žemgalio jie ėjo penkiais 
būriais. Ties aštuoniasdešimt* 
aštunta gretuma (paralele) Pea- 
ry persiskyrė su kap. Bartlett, 
vesdamas ketvirtį būrį ir su 
vienu savo 'būrio nariui ir ketu- 
riais eskimais leidosi paskutiniu 
žygiu. Per penkias dienas jie 
nuėjo 135 mylių. 

Gilus vanduo ties žeitsgaliu 

Trisdešimts valandų nuo bal. 
6 iki 7 d. jie praleido pas žem- 

galį, ar vaikščiodami apie jį; tai 
yra didelė užšalusi jura; žemės 
apie, kurią pranešė Dr. Cook. 
nėra nei kiek. Oras be debesų 
ir gražus. Temperautra .itio 33 
laipsniu žemiau zero iki 12 laips- 
nių žemiau zero. Ten, kur buvo 
praperšos, jie baudė pasiekti dug 
ną? ir suleidę visą vielą — 9,000 
pėdu — kiek tik jos turėjo, dug- 

įno nepasiekė. 

Sugrjžcs civilizacijon Peary 
'labai nusteJbo atradęs tokius 
smarkius 'ginčus vedant del jo 
ir jo konkurento 'I)r. Cooko, 
bet jam nesunku 'buvo priparo- 
dyti viso pasaiuJio mokslininkų 
draugijoms, kad .tiesa yru jo pu- 
sėje. Jis luvo pakeltas į Suv. 
Valstijų laivyno kontradmirolo 
laipsni ir paliuosuotas su pensi- 
ja. Kongresas specialiu aktu iš- 
reiškė jai"1 savo padėką ir su- 

teikė aukso medalį; po to jis su- 

silaukė daugybės padėkų iš visų 
pusių. 

Savo atradimą jis aprašė kny- 
goje "The Xorth Pole" (Šiaurės 
Žemgalis), "Northvvard /over tlie 
great ke'' (Šiaurės linkui leda1) 
ir "Ncarcst thc Pole"' (arčiau- 
siai prie žemgalio). 

GERA ATEITIS BITININ- 

KAMS. 

Jei Amerikos bitininkai yra 
pasirengę sutikti reikalavimą, 
kas-kart didinantis medaus var- 

tojimas Amerikoje ir toliams tę- 
sis, praneša Suvienytų Valstijų 
Agrikultūros Departamento En- 
tomologuos Biuras. Laike ka- 
rės medaus išvežimas j kitas ša- 
lis padidėję dešimt sykiu, ir na- 

minis vartojimas augščiau paki- 
lo. Didelis išvežimu rcikalavi- 

Išbėrimai. 
kurie niežta ir peršta j 
yra labai nepriimnus. | 
Severa's Skin Omtmera* 
(Severos Odinė Mos- 
tis) yra žinoma, kaipo 
geros ryšės, dėlto, kad 
ji šaldo ir minkština to- 
kiose aplinkybėse ir pa 
gelbsti odai gyti. Kaina 
50c. ir 2c. taksu. 

Muilas. 
dei U|b0rlmij ir odos 
nesmagumu turi anti- 
aeptlak&B. čy&tas ir pa- 
tikėtinas priprovas. Se- 
vera's Medicated Skln 

S.»ap (Severos Gydan- 
tis Odinis Muilas) pil- 
nai atsako visus šituos ( 
reikalavimus. Taipgi 
jis yra gera> žinomas sa 

vo inedikališkomis ko- 
kybėmis. Geriauaiąs del 
maudymo* ir barzdos 
skutimo. Kaina 25 cen- 

tai. 

Plovimą*. 
arba tnnimaa odos au 

skaudžiais išbėrimais, 
visados turi buti varto 

jamas altiaeptlškąs skj- 
timas. Severa's Antisep 
aol (Severos Autisepso- 
llus) yra sumaniai pri- 
taisytas del šito daly- 
ko. Jis švelnina praku> 
tavim^ Ir priduoda ligo- 
niui rtuaa&umo jausmus. 

Pretvarius. 
yra priežastimi daugy- 
bių negalių. Turi rupin- 
ties. kad v>duriai butu 
v&lni ir reguliariškai et 

tu lauku. Severa's Bal- 
sam of life (Severos Gy 
va3ties Balsauias) yra 
pasltikėman vaistas nuu 

prietvariaus, nevlrln>mo 
dlapepoJjos ir neturėji- 
mo apetyto. Kalno 85c. 
ir 4c. takai). 

Linimentaa. 
(akyatmostis) visados 
turi rastiea kiekvienuo- 
sa namuose. Severą'» 
Gothard O-l (Severos 
Uothardibkas Aliejus) 
yra žinoma jo IStikimy. 
bės šitose ilgose: reu- 

matizmo ir i am pana 
šiose skausmuose Išta- 
pk reikalingas vietas, 
Kaina 140 centu it 60c, 
Ir 2 ir 3, Taksų. 
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Pavasarine 
Gyduole. 

Daugumas šeimynų turi pagirtiną | 
Įprotį, kiekviena pavasari išvalyti vidų | 
riu systemą ir iščyatyti kraują, ka.l | 
tuom išvengtus Įvairiu odos išbėrimu: Į 
spuogu, apgamų, šašu^ skaudulių ir f 
vočių. Tokios ligos yra pasibjaurėti- | 
uos, jos Ulbai tarpstina silpna systema f 
ir užkrečia kraują, Todelgi, kiekvie- | 
nas turi vartoti 

t | 

§evera's | 
Blood 
Purifier 

(Severas Kraujo Valytojas), kuris j 
yra gerai žinomas, kkipo patikėtinas j 
vaisias tvarkyme bisos systemo^ ir | 
čystijime kraujo, tuomi jis užlaiko įvai j 
riu> išbėrimus ir kitas odos ligas. 

Skaityk kq Ponas Stanley Dorgan, ] 
50J — 131h St. Om'aha. Xebrt) rašo j 
mums apie tai, iš vasario M, 1919. 

"Dčkavoju jums už jus// pata- 
rimus ir už Seveios Kraujo Va- i 

lyto ją. Aš turėjau blogus odos 
išbėrimus, kurie po dviejų savai- 
čių vartojimo Severos Kraujo 
valytoja prapuolė. Dabar aš esu j 
sveikas ir niekas nekenkia". 

J 

Daug šitokios rusės laiškų mes esa- 1 
me gave ir mes esame persitikrinę, 
kad šitie vaistai pagelbės tau. Nurody i 
mai vfa Ingviai suprantami. 

Kaina $1.25 ir 5 centai taksų. 

Seveios fceiiuyniiikas prietaisas yra ant pardavimo visose aptic- 
e. Tiktai griežtai prašyk Severos ir neimk kitokią. Jeigu jų negali 
itl, užsisakyk tiesiog nuo musij, pvis-ųsdanias reikalinga sumą. pi- 
nigų, įtalpinant takaus, šituo adresu. 

W. F. SEVERĄ CO, CEDAR RAPIRS, IOWA. 

mas tvačii nuo pat karės užibaigi- 
,1110, ir biuras mato priežastį, kad 
|medaus pirkliavimas ir toiiaus 
užims svarbią vietą Amerikos 

bitininkystėje. 
Vietiniai medaus išpardavimai 

arti gaminimo vittij padidėjo 
laug greičiau negu didesnėse 

.irklybos vietose, bet tas galima 
pataisyti toliau platinant medaus 
gaminimą. 

Koniercijinių bitininku palin- 
kimas rinkti šios šalies 'bitės yra 
nau liūgas ženklas išsivystymui 
tos isdirbystės. Iš priežasties 
dviejų veislės ligų, o ypač rei- 
ka'ingumo saugaus tirinėjimo 
bitininkystės problemų, yra be- 
veik nagalin u dalyku užsiimti 

bitininkyste užlaikant tiktai ke- 
lis avilius. 1 ik tas žmogus, kuris 

padaro bit'ninkystę savo svar- 

biausiu daruu, tegali tikėtis tik- 
ru pasekmių. 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

KEN'OSHA, AVIS. 

L. L. Paskolos Bėgis. 
Kenoshiuje L. L. Paskolos ra- 

itas, nors nepersmarkiausiai, bet 
Į \is^i šiaip taip sukasi. Sulig 
patikrinimo stoties knygų, iki 

[kovo 30 d., parduota Bonų už 

suvirs $i/)(XX).oo. Pirkusių Bo- 

nų yra apie 200 ypatų, Kenoshiu- 
je galima priskaityti iki 
jooo ypatų, kurie gali -pirkti L. 
L. Bonų. Taigi, jei jau 200 ypa- 
tų sudėjo $17,000,00, tai likusie- 

ji 800, lengvai sudės $33,000.00 
ir tada mes pasieksime savo nu- 

statytą kvotą — $50^:100.00, ir 

galėsime save vadinti tikrais Lie 
tuvos vaikais. 

Tikri tėvynainiai su noru per- 
ka L. 'L.Bonus, net randasi ir to- 

kių. kurie -perka už kelis šimtus. 
P>et randasi nemanai ir tokių, ku- 
rie netik neperka, bet dar drįsta 
ir pakolioti tuos, kurie pasišventę 
tam daribui, — stengiasi pakenk- 
ti visapusiškai. .Tokic^ žinoma, 
irgi nebus aplenkti. Biznieriai 
kaž ko \ is dar Jaukia, nejaugi imu 

>ų Iji/.nieria taip jau užsikišo au>is 

ir mario praleisti tai, lig negir- 
dėdami. Čia jų galima priskai- 
tyti iki 20, o dar tik pirkusių, 
randasi vos šeši. Geriausia pa- 
sirodė iš biznierių kol kas, S. 
Jocius, paklojo $600.00 ? 

antras ti 

kimės bene sumuš pirmąjį. Tai 

p Jurkiunas; jau pirko už $200.- 
00, bet pasakė, jog dar nevis- 

kas... Taigi ir esame ti' ri, kad 

pirmasis gaus per kelnes. Tre- 

čias, tai seniausis silkininkas, J. 
I.imulinas; pradėjo su $100.00 
sakąs, 11cnoris išsiduoti; pirmiau- 
siai matysiąs kaip kiti pasirody- 
sią. 

Taigi gulima numanyti ką pas- 
tarasis maiio. Sic trys, manome, 
kad jau varys didelę kovą už 
Lietuvos Laisvę; nes yra tvir- 
ti Lietuvos Sargai. 4-tas J. Ma- 
žeika už $50.00 5-tas P. Riš- 
kauskis $50.00 ir 6-tas p. Jaku- 
tis už $50., tai vis dar pradžia*, 
manome, jog nepas'iganėdins 
tuom. Laikas jau ir kitiems biz 
pienams pasirodyti. Mes gar- 
sirisim per spaudą, kurie iš biz- 
nierių geriausiai rems šia pasko- 
lą : tuos daugiausiai turime rem- 

ti. Ir ištiktųjų, išgamų mes ne- 

turime remti. Dabar tai laikas 
ištirti ir anot patarlės: kaip tu 

man, taip aš tau. Jei jau bied- 
nas darbo žmogelis išgali pasko- 
linti keletą šimtinių, tai jau biz- 
nieriams negali but nei kalbos 
link neišgalėjimo. 

Draugijos irgi visos perka, ir 
skatina savo narius, kad neliktų 
nei vieno, kuris nebūtų pirkęs L. 
Bomj, išskirant L. Balso D-ją 
ir S.L.A. kp. Tos kažin ką pa- 
manė. B-šo D-ja} buvo prisidė- 
jusi j bendrą darbą, 'bet paskiaus 
atsimetė. Nejaugi ką blogo pa- 
sapnavo tos D-jos0 Labai gai- 
la. Kamgi dar tas vardas ne- 

šioti: "tautiškos d-jos". Č;\ ži- 
noma, neverta dabar apie jas 
kalbėti, 'bus laiko vėliaus. Dabar 
tik turime dirbti; o kaip užbaig- 
sime darbą, išduosime skaitli- 
nę, ar gerą ar blogą vis j knv- 

y;į bus įrašyta, kurie pirko ir 
Kurie nepirko, kurie dirbo ir ku- 
rie kenkė tam darbui. Lai Tė- 

vynė pati nuspręs, kuris ko yra 
vertai.. Tad mes šiandien ragi- 
nam visus prie to darbo? kad 
neu'<sitarnautuine nei vienas Tė- 

vynė.? bausmės. 
S. Gadeikis, 

L. L. Pask. Stoties Rast. (39 N.' 
Ivduard St., Kenosha, \\ is.) 

AMSTERDAM, X. Y. 

Kovo 28 d.} T. Al. D. 144 kp. 
atsibuvo susirinkimas. Apsvars- 
čius kuopos reikalus atkreipta 
domė ir j Lietuvos atsišaukimą j 
mus, amerikiečius 'lietuvius, kad 
suteiktume ten esantiems mušu 

broliams tinkamos lit*naturos. 
Matydami reikalą, nekurie nariai Į 
pasižadėjo aukauti kokiu tik kas 
turi knygų. Beto išrinkta komi- 

sija tam tikėki' darbuotis ir pa- 
skirta vieta knygų sunešimui po 
numeriu 117 E. Main St., A. L. 
Kliubui: kiuris 'bus atdaras kas- 
dien nuo 7 vai. vakare iki 11 

vai. nakties. Taigi amsterdamie- 
čiai ir apielinkės lietuviai ir lie- 

tuvaitės, nepamirškite mušu bro- 
liu Lietmoje nes jie labai tro- 
kšta geros literatūros, kurios, ne 

apsiriksiu pasaką mes galime ir 

privalome dastatyti jiems. Su- 
ruktos knygos tuoj bus siunčia- 

!mos Lietuvon. 

Taipgi likosi nutarta surengti 
vaidinimą, kurio pelną paskyrė 
imupirkimui L. L. P. Bono. Gi 
jei ganėtinai nejplauks, tai u* 

bus dadėta iš kuopos iždo. 

TMD. 144 kp. nariams. 
Susirinkimai bus laikomi kiek 

vieną mėnesį, paskutinį nedėl- 

dienį. 7 vai. vakare. 
7 Kp. Korespondentas. 

Kapitalizmo Gynimas 
vieno jo draugų. 

Kapitalizmo gadynė dar nesi- 

baigia; ji tik pradeda brėkšti. 
Kokia nebūtų paskutinės karės 

•pradžia, jos ui/baigia aštriai yra 
milžiniška kapitalizmo pergalė. 
Visose vakarinėse šalyse pirm 
karės kapitalizmas ir valdžia bu- 
vo priešais viens kitam: šian- 
dien jų meilybos dalykai yra to- 

kie jautrus, kad jie turi sutru- 
į 

pinti kiečiausi,-į širdį. Tik pasi- 
žiūrėkime, kas atsitiko čia, Suv. 
Valstijose, šeši metai atgal bu- 

vo mada flirtuoti su radikaliz- 

mu; visą šalį užpludo sveklyči- 
niai socialistai; ore sklaidės vi- 
sokie kraštutiniai demokratin'gi 
sumanymai. Šiandien laisvam 

piliečiui beveik grasia netekimu 
laisvės, kada jį sugaus beskai- 
tant Marksą, ar išreiškiant nuo- 

monę, kad Debsui gana sėdėti, 
ar kad Rusijos žydiui reikia pa- 
skirti dieną teisme, kur jis ga- 
lėtu atsakyti į savo kaltintoju 
priekaištus, pirma negu jis bus 

išsiųstas. Dievas žino kur, ar 

Įpolicijos sumuštam,, ar kasyklų 
sargų šaltu krauju užmuštam. 
Visi painioji masina suvaldy- 
mai tų, kurie priešinosi karei, 
dabar yra paversta j mašiną ka- 

pitalo priešams 'bausti. Žmogus 
intarianias kokiu priešingumu 
kapitalizmui lieka be jokių tei- 
siu musų įstatymuose. Jam už- 

drausta naudotis pasta. Juristų 
draugijos verčia savo narius at- 

sakyti atstovamti j j, kuomet jis 
yra kaltinamas. Jį gal! uždaryti 
kalejiman be jokio aiškaius tei- 
iėto proceso ir laikyti ten taip 
ilgai, kaip jo kaltintojas paliko. 
Nei vienas laikraštis neindės jo 
pasiteisinimo. Jam atimta tei- 
sė prašyti žodžio laisvės ir susi-; 
nnkimų laisvės. Jo nariai nėra 

nepaliečiamais. Jo privatinius 
popierius gali paimti kiekvienas 
valdžios agentas, kuris tik to no- 

ri. Akyvaizdoje įstatymo ar lygy 
bes jam nėra jokio atsižiūrėji- 
mo. Tr 1x-t tarpe radikalų yra 
optimistų, kurie laukia revoliu- 
cijos už dienos kitos! 

Čigonė, sako njan, kad aš gy- 
vensiu iki aštuoniasdešimts še- 

šių metų. Aš tikiu, kad aš mir- 
isiu kapitalizmo tvarkoj ir prieš 
'mirtį sulauksiu pamatyti Suv. 
Valstijų prezidentu <iyd§. Jaeob 

11. iSchiff yra persenas,o Otto 
11. Kahn gimė Vokietijoje, bet 
tai bus koks-iiŲrs tos pačius im- 
perinės padermės narys — ne 

bolševikas žydas nuo Grand gat- 
vės, bet pagodojamas protestoni- 
nis episkopalas žydas nuo Wall 
gatvės. Jei jo vardas ir nebus 

lrving, tai jo pravardė bus Xo- 
blestone, arUa Rosehill. Supran- 
tama, aš balsuosiu už jį. Man 
pakarto Nebalsuojant už šundak-j tarius; kul numirsiu aš noriu bal 
suoti bent tulž vieną tikrai išmin- 
tingą žmogų. Išmintis bus ir pa- 
siliks taip kaip ji visuomet buva 
ir pasilieka. Paprastas žmogus 
yra nepagydomas kvailys. Jei 
ateis kada laikas, kuomet kapi- 
talizmas neįstengs suvaldyti jį 
spėk a 

? 
tai jis suvaldys jį klas- 

ta. Tas laikas? ištikro, jau pra- 
deda mesti savo šešėlį pirma sa- 

vęs. Kvailys kimba prie patai- 
sytos meškerės. Kapitalizmas in 
tikina jį taip lengvai, kad juo- 
kas ima, jog kapitalizmo prie- 
šai yra taipgi jo priešais — kad 
visi jie galų gale yra slaptais 
agentais užsienio nelabųjų, va- 

kar kaizerio, o šiandien Leni- 
no. kurie yra pasirįžę sugriauti 
respublikų, išnaikinti vicilizaciją, 
pasigriebti jo Ford;} su jo fono-j 
grafini, sudeginti jo namą ir iš- 
koneveikti jo pačią. Reginys tik 
rai stebuklingas. Kaip gali koks 
nors sveiko proto žmogus pasi- 
likti sakomuoju liberalu akyvaiz- 
doje šito, yra daugiau negu aš 
galiu suprasti. Kas del manęs 
tu. iąn pilnai patinka spektaklis. 
Kadan'gi visi mano privatiniai | 
yra kapitalizmo pusėje, tai aš 
ištikro pritariu kapitalizmui. Man 
smagu žiūrėti i bepročius krio- 
kiančius uiiž jj. kurių reikalai yra Į 
kitoj pusėj. Jie atrodo kaip tos 

žiurkės, kurios sudaro sargybas 
katėms saugoti. 

H. L. Mencken. 

LIETUVIAI AMERIKOJE GA- 
LI VESTI PJRKLYBĄ PO VISĄ 

pasaulę. 

Amerikos Lietuvių .pirklybos ben- 
drovės gali dastatyti Lietuvai įvai- 
rias prekes (tavorus), nežiūrint že- 

munio kurso Lietuvos pinigų. To- 
kios bendrovės gali turėti vieną biu- 

rą Amerikoje, o antrą Lietuvoje, 
po vadovyste sugabių ypatų, kurios 

nuodugniai pažysta pasaulio pirk- 
lybą — pramonę ir industriją, ku- 
rios ypatos ziuo, kur kokios išdirby s 

lės randasi ir kokie kursai pinigų 
tu šalių, kuriose Randasi Lietuvai 

reikalingos prekės (tavorai) ir pri- 
einami pinigų kursai, nes iš Ameri- 
kos neviską galima siųsti j Lietuvą 
del augštumo pinigų 'kurso, Suvie- 
nytų Valstijų Amerikoje, (kadangi 
dauguma prekių galinga gauti pirk- 
ti nekuriose šalyse Europoje, ku- 
rių šalių pinigų kursai nedaug aug- 
štesni už Lietuvos, arba daug žemes 
ni už Suvienytų Valstijų. Yiršminė- 
tų bendrovių gdlieralis biuras Ame 
rikoje privalo užsiimti agitacijos 
variniu del kapitalizavimo bendro- 
vės ir kitokiais egzekiutiviais reika- 
lais, o būriais Lietuvoje privalo užsi 
imti išpildimu Lietuvos reikalavimų 
kaslink dastatimo j vairių prekių rei 

kalingų Lietuvai, ir išsiuntimu j už- 
rubežius Lietuvos žalios (neišdirb- 
tos) medžiagos. Pažjstant pasaulio 
pirklybą — pramonę ir industriją ir 
pažjstant importo ir exporto užsiė- 
minuĮ. išsiuntinėjant sugabius pirkė- 

jus — pardavinėtojus j vįsas šalis, 
Lietuviai Amerikoje gali vesti pir- 
klyUj po visį pasaulę nes Amcrik9- 
je randasi Lietuvių kapitalas ir 
diduma inteligentijos su įvairias pa 
tirimais ir išsitobulinimais. 

K. LabPnas-. ~ 

VALSTIJOS DEPARTAMEN- 
TO PRANEŠIMAS. 

Amerikos piliečiams keliaujan- 
tiems į rytinę Europą jj*r Švei- 

cariją. 

Žmonės, kurie turi Amerikos 
pąsportus ir keliaujant i rytinę 
Europą per Šveicariją gali tikėtis, 
jog įbus sulaikyti Šveicarijoje 
militarės vyriausybės Baselyje 
pakol pakaktinai žmonių (i.ooo) 
suvažiuos pripildyti traukinį. Tie, 
kurie norėtų apsistoti viešbutyje 
Basel'e laike sulaikymo, gali tą 
padaryti, bet turės užsimokėti 
savo iškašcius. Kiti galės per- 
nakvot gelžkelio stotyje po mili- 
tarės sargybos. 

Vincento Pociaus (Villiam Po- 

lis) j ieško jo žniona Bronislo- 
va Pocienė, kuri dab?r randasi 
Vokietijoje. Jos antrašas: Bro- 
nislava Potzus, Feldgendarm 
Schrud-er in Blcsen, Kr. Sclnve- 
rin. 

TEisiNfcoS DRABUŽIŲ KAtNdi 
Kainos, kurios tinka kikevieno klšeniui. Gvarantuojame, kad trnf. 

kiekvieno pirlUnio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. itfekųrie daiftAi 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų »iųt|d 
ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki llemės, 
formališkai pritaikyti ir konservatyviškų modelių, bet jų savininkai" 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo f32.50 iki f$0. Matyk mufli],, 
speciales vertės siutus ir overkotus po 915. $17.50. $20.<i0. $22.50. $25.00. 
ir $30.00. Juodi iatai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutąl nuo $35.(M).' 
iki $60.00, Vaikų siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augščiau. Vyrų Ali- 
nės $4.00. ir augžčiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki |17.50. Ypai 
tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvą, nuleidžiamu 5 procortą. 
Krautuvė atdcra kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis iki 10. ■ 

valandai vakaro Nedėliomis iki 6 vniandai p6 pietų. 
S. GORDON, 1415 S. Hal.ted St CH1CAGO. ILL- 
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LIETUVOS LAISVES BONĄ Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma " 
.' '!'• J 1 " 

... > J* JH.it"1 .UUtfUU pi...,! Demokratiška Respublika 

— « 

Jeigu tiktai 

LIETUVA m 

"" *nl 100 doleriu ir J» 
skolinami ant 15 raet^ . 

U*I*U ^yra ,r "ažejni ant 50 doleriu) • ir duo« kiekvienam po 5 nuošimti į matus* Pirkite Savo Kolonijos Stotyj* Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus t 
257 WEST 71st STREET 

NEW yORK CITY 
KAS TURI AUSIS TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKUS. PATS TE- SKAITO musų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

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

kius mušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap- 
ginti mūšy broliu turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ 20DIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės mei 
lę ir jos pasiryžimą ul.iii Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

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

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

Taigi kickvvcuas Amerikos lietuvis, kuris Lidflifvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos 
kariuomenė savo kraujų musų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir tepiatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą į sąvajtę. Kaina metams 2 dolariu, kuriuoa 
JIJį t $■, galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 
KAUNAS 
LITHUANIA. 



Vietines Žinios 
'V MUSU PRIDERYSTĖ. 
t/ 
»>: 

£'Kiekvieno Lietuvio yra prie- 
<fe r yste nusipirkti Lietuvos Lais- 
Včs Paskolos Bonu; kas neperka 
Bonu, negali vadintis tikru lie- 
tuviu ir jis nedali rūstauti, jei 
jU yra vadinamas slekeriu. Taip- 
gi kiekvieno lietm'io priderystė 
£wirėti. kad ir jo draugai, bendra 
(Jarliiai. ar giminės turėtų L. L. 
£ Bonu. 

*įF.su ipatėmijęs j vairios rūšies 

verteiviu-biznioriu, kurie ne. tik 
ttjul patįs nenori pirkti L. L. Ho- 

itl|, bet dar ir kitus atkalbinė- 

)*;• 5>tai vienos draugijos <msi- 
ijjikime nusiskundė liet keletas 
rSrių, kad jų apielinkėje—Tovvn 

Lake e^a keletas tokiu ver- 

tgj vių, kurie Įvairiais budais sten 

Lietuvius pažeminti j vai- 
lt.' 

rgiis budais, stengiasi Lietuvius 
žeminti svetimtaučiu akyse ir 

tįt savo "kostumerius" atkal- 

l#jiėja, kad ?ie nepirktų I.. L. P. 
Eonų ir hegelbėtų sa\o Tėvynės. 
I-ėns svarbiausia, tai vienas is to- 
m gaivalų randasi net vietinės 
Ijfetuviu R. K. Bažnvėios Ko- 
nntetu ir kas šventadienis ren- 

ki* pinigus bažnyčioje: gi vaikus 
letdžia j lenkiška mokvkla, nors 

čj$ pat vra lietuviška ir Pivbli- 
mokyklos. Tasai biznierius 

.5 

ne tik pats neperka I»onų, 
J bet ir gerus lietuvius bando ap- 
į kalbinti įvairiais budais. Man 
iro'lu-, kad butų geras patari- 

# 

ni;i> visiems lietuviams šalintis 
kiek tik galint nuo tokiu sleke- 

rių. (iyvendami tarpe lietuviu ir 
būdami patįs lietuviais, iš lietu- 
viu sunkiai uždirbtu centu jau 
gerai yra pralobę ir turto susi- 
krovę, turėtu ne tik pagelbėti lie- 

tuviams, sunkiai dirbantiems del1 
labo Tėvynės, bet turėtu užimti 1 

net pirmesnę vietą ar tai aukų 
rinkime, ar tai l'onu pardavime, 
o dabar jie ne tik kad pat i s ne-' 
dirba, 'bet ir kitus atkalbinėja. 
Aš patarčiau tokius biznierius ir-j 
gi ignoruoti, ir nuo jų taipgi nie 
ko nepirkti." Lai jie sau "kup-! 
čiauja" su savo rbraci pano/ie."; 

Taipgi esu patėmijęs Įvairių j 
agentu, kaip tai Insurance kolek ■ 

torių, kavos, pieno ir kitokių par j 

davėjų, kurie vaikščioja po na-j 
mus su tais užsiėmimais. Ran- 

dasi gana daug bajorų* kurie va- 

dina save taipgi lietuviais, ka- 
da • ateina pas lietuvius. Patar-' 
oiau tokių "panų'' paklausti, ar 

jie jau pirko L. f.. I'. l»onų ir, j 

jeigu atsakys, kari ne, tai jam 
taipgi pasakyti, kad jis daugiau : 

negali vadintis save lietuviu ir 
( 

gali nedaryti nei jokių užsiėmi-1 
mų su 'ietuviais. i 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos paristai 

ir tankiai yra sunkina kurios palieka kūno organus silpname 
padėjime. Kentetojaa jleSko toniko. medicinos, kuri neUk kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų flutl- 
kime su gamtos taisyklomis. Tokie atsitikimai huna pusek- 
mingl tuojaus vartojant 

I <• 

5evera's Esorka 
| (pirraiaua žinoma kaipo "Severos Skilvinis 3itteris"), kuri yra 

[ pasekmingas skilvio .stiprintojas (r- vidurių liuosaviino tonikas, 
| rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
f Jos nedikališka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
t tlnų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevlrinimo skilvio. 
| neturėjimo apetyto ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 

| temoa. Pamėgink plečkelę šitų vaistų šiendien ir užstok ant 

| kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose aptiekose 

W. F. SEVtRA C0„ CEDAR RAPIDS, I0WA 

IŠ LIETUVOS GAUTA. 

"KARIŠKIU" 

KALENDORIUS 
Krašto Apsaugos Ministerijos 

'Literatūros Dalias Dalies Leidinys. 

1920 METAMS 
Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių 

Kalendorių". Be paprastos kalendorinės dalies — 

švenčių, čia sutalpinta daug 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 L v .• < 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 

Mušu yra šventa priderystė 
visados paremti tuos, kurie re- 

mia n\us, tai yra tuos, kurie re- 

mia Lietuvos Laisvę, Lietuvos 

neprigiu-lmvln-; gi panašus "ba- 

jorai" nenori mustt Tėvynei Lais 
vės, jie trokšta ja pavergti, su- 

pančiuoti, apkalti geležiniais retė 
žiais ir paskandinti amžinai. Sa- 
kau ilnr kartą, žiūrėkime, kad 
kokie išsigimėliai nedarytų mums 

gėdos ir tarkime visi. šalin sm 

jais, jus nenoiite gelbėti Tėvy- 
nės. jus nesate jos vaikais, o tik 
esate išgamomis. J. J. Palekas. 

PRANEŠIMAS. 

A. L. T. Sandaros 25-tr»s kuo- 

pos mėnesisis susirinkimas ivvks 

utarninke, balandžio (> d., 8:30 
vai. .vakare l-ellousbip llouse 

svetainėje, 831 W. 33 r d l'laee. 
Visi sandariečiai esate kvie- 

čiami kuoskaitlingiausiai susirink 

ti, nes turime daug svarbiu rei- 
kalu apkal'bėjimui. 

Kviečia Valdyba. 

BRIGHTON PARK. 
Svarbus L. L. Bonu Komite- 

to susirinkimas atsibus utarnin- 

ke, balandžio <> d., S vai. vakare, 

parapijinėj svetainėj, prie 44-tos' 
ir So. I'airfield A ve. Visi Bonu 

pardavinėtojai būtinai privalo 
atsilankyti ir atsinešti subskrip- 
cijn knygutes, nes apart svarbiu 

apsvarstymu dar bus ir knygų 
peržiūrėjimas. 

J. A. Mickeliunas, l'irm. 

J. K. Enčeris, Kašt. 

TOWN OF LAKE. 
Susirinkimas S. A. L. K. pir- 

mos kuopos Įvyks balandžio 5 
d., |>. J. Hzerskio svet., 4^00 So. 
Paulina St. Malonėkite visi na- 

riai atsilankyti, nes turime svar- 

biu reikalu apkalbėti. 
Valdyba. 

AREŠTUOTI TRYS VYRAI. 

.Policijos agentai u:/puolė 1 a- 

fayette valgyklą ir suareštavo 
tris vyrus, kurie turėjo savo ži- 

nioje degtinės. 
Peržiūrėję per pietus naudotus 

stiklus šokamajame bute. kuris 

randasi ant antrų lubų, jie sui- 

areštavo: P>li>s ir jo bemins. pas 
kuriuos rado bonką degtinės, 

paslėptą po rankšluosčiu; L. Ša- 

chą —- jo degtinė i)UVO rasta ant 

krėslo ir C. K. P.urton iš Mil- 
\vaukee; pas pastaraji, bonką su 

degtine atrasta kišenėje. 

SPROGIMAI NESILIAUJA. 

Yejykų naktyj, keturios juo- 
įdukų šeimynos buvo pergandin- 
tos nuo bombos sprogimo, kuris 
ištiko prie jų namo priešakyj, 
423 K. 48 PI. 
Pirmasis augštas- įlaužtas, bet 
nei vienas tenai gyvenusių nebu- 
vo sužeistas. 

To augšto šeimininkas sakąs, 
•pirm sprogimo matęs du vyru 

!sustojo prie tos vietos pas jų 
jnama. 
1 

BOMBOS SPROGIMAS. 

Vidurnaktyj, iš pėtnvčios Į 
subadą, po numerių 3353 So. 
Ashland Avc:., ištiko bombos 

sprogimas, ir tulo Lynch namas 

tapo suardyta-, nuo ko jo mote- 

ries. artimųjų ir vaiku gvvas- 
1 
t ims gresia pavojus. 

Lynch sakąs, biu*k jis galis 
pirštu parodyti, kas yra atsako- 

mybėje 11/ bombą, vienok atsi- 
sakė duoti kieno nors vardą. 

VIENUOLIKA ŠIMTŲ PASI- 
RYŽĘ PASITRAUKTI, JEI 
$300 NEBUS PRIDĖTA PRIE 

METINĖS ALGOS. 

Streikavę miesto salės darbi- 
ninkai grtKO darban. kuomet 
t,100 ugnegesių stovi pasiryžę 
pasitraukti nuo savo vietų jei 
nuo majoro nebus užtikrinimo, 
kari jis priims jų reikalavimus. 

Visi turi ispildę rezignavimo 
lapelius ir gatavi bile valandą 
Įteikti juos Ugnies Marshallui 
O'C'onnor. Daugiau, negu pust" 
ugnegesių Chicagos lugnies depai 
tamento, nuo bal. 7 d., gali nu- 

įsivilkti savo uniformas ir apleis- 
[ti vietas. 

POLICIJA SUGAVO DU 
PLĖŠIKU. 

j \\ estside, prie \\ ashington 
Jboulevard ir Ann ^atvčs, po ge- 
| ram šattdymuisi tarp abiejų pu- 
snį, iššauta 20 šūvių, policini 
suėmė du plėšiku pas kuriuos 
rado, $200, kuriuos jie buvo ką 
lik atėmė iš Antone 1C k r i c h, kai- 
lių pirklio, 1932 W. Madison 
gat. Taigi jis pats apie tai pra- 
nešė važiuojančiai pro ten .po- 
licijai, kiuri, užklupusi vagilius, 
suėmė tamsiam priegatvyje. 

PERDURTAS GELŽKELIO 
DARBININKAS. 

Ralpb O'NeiT. 1316 V\ ashing- 
ton 'boui., kuris, buk, buvęs ati- 

darytoju kelių syvitchman prie 
Cliicago Mihvaukee & St. Paul 
gelžkelio, atrastas su perdurtu 
pilvu ant šaligatvio prie Madi- 
son ir Ada gatvių. 

Nuve/.us ji ligonlmtin jis sakė( 
jogei j j perdūrė supykus vyras, 
kuomet šis atsisakęs j :m duoti 

brieztukų. Seka tardymai. 

Susirinkimas. 
Su-iv. Liet. Namu Savininku 

ant Hridgeporto, susirinkimas at- 

sibus panedėlyj, hal. 5 d., 7:30 
vai. v r. k., \Yodmano svet. ant 

33-ėios ir Lime gatvių. Susirinki 
tr.e bus kandidatas .;art |. F.vans, 
Committeman RepuMikonų par- 
tijas. Bus ir kiti augliu ir lietu- 
Iviii kalbėtojai. Cia bus uurodo- 

jina svarba dalyvauti politikoje 
ir kokią naudą iš to galėsim* su- 

silaukti. M ikamc gan didelius 

taksus; ibeto reikia apsiginti nuo 

visokiu valkatų, vagiu. Taigi 
tame ir svarba. Užtart visi na- 

mu savininkai ir kiti draugai 
kviečiami skaitlingai atsilankyti 
susirinkimai!. A. Booben. rast. 

SKERDYKLŲ STREIKININ- 
GAI GRIŽO DARBAN. 

Nariai, priėmėjai gyvuliu uni- 

jos. kurie buvo sustreikavę grižo 
darban pereitą ketvergąir lauks 

teisėjo Alscjhuler nusprendimo, 
kurio gal susilauksią j dešimti 
dienu. 

Pasidauginus išsiuntimui mė- 

sos kitur, ChicVgoje gal kirk 
'bus trukumo su mėsa, bvi tai 
labai trumpam laikui. » 

LAIŠKAI CENTR ALINI AM 
PAŠTE: 

92K Visiulis Domininkas 

Įc)\2 Durna P. 8 
1 
976 K a misa s V. 
984 Kučinskas Petras 

987 Lančius Jonas 
1003 N'aikvas Motiejus 

! 
TOWN OF lake: 

Iš priežasties Velykų šventės, 4 

d. balandžio, Draugystės šv. Vin- 
cento Ferreušo bertaininis susirin- 
kimas tampa perkeltas ant kitos ne- 

dėlios, balandžio 11 d. 2 vai. po 
pietų, mokslainės kambaryje — No. 

5- 
Visų narių meldžiu to nepamirš- 

ti. 
Su pagarba, 

J. Lcrjnufjaris, Rašt. 

4^4 So. \Y00d St. 

SLA. 36 kuopai. 
Mėnesinis susirinkimas S. L. 

A. 36 kuopos likosi perkeltas ant 

nedėlos, balandžio 11 d., š m., 
todėl, kaip paprastai, pirma ne- 

dėldieni, būtent balandžio 4 d. 
susi rinkimas nejvyko. 

Malonėkite visi nariai būtinai 

atsi.lankykt susirinkiman balan- 
džio 11 d., 1 v. po pietų, Aušros 
svet., 11alsted ir 30 gatvių ir 
užsimokėti užsilikusius mokes- 
čius. Valdyba- 

Parsiduoda veislinis paršas, juo® 
ba'ta riose? baltos kojos, sve- 

riu 300 svaru, parduosiu pigiai^ tik 
•ivž. $60. Kam reikalingas, tegul at- 

sišaukia- Paršas 11 mėnesių senu- 

mo. \ IKTOR L A K Iv, })0.\ 41, 
I .ačo\, UI. 

REIKALINGA STKNOC.RAr K.1 
.Turi būti lietuvaite. Atsišaukite ( 

vpatiškai i l'niversal State B'ank, j 
3252 So. llalsted St.? 

Chicago, 111. 
1 
1 

Reikalinga dviejų kriaučių prie siu- \ 
viif)f> /iponų, edges bestavot ir pa- j 
prosyt. Butų pageidaujama, kad vie 
nas galėtų apikakles rankom dėti. 
Darbas ant visados, gera mokes- 
tis atsiaukite greitai. 

\V.M. 15. PRANF 
624 ealty lildg. Spokane, \Vash. 

Ant pardavimo, grosernė ir sal- 
dainiu krautuvė. Įplaukos nuo $250 
iki $t}00 j savaitę. Keturi gyvenimui 
kambariai, pigi randa. Telefonuok 

f».ngliškaif 
McKinlev 1057. 

Reikalauja dviejų pritarnautojų 
(\vaiterku). Turi mokėti darbą, (ie- 
ras u/mokestis. Atsišauk, 

3305 So. llalsted St.f 

Pa j ieškau savo brolio Vinco P>ar- 
kausko. raeina iš Suvalkų gi/b^ 

ilkaviškio apskr, Oškinių gmino, 
kaimo Garsvinių. 10 metų atgal gy 
veno Skotlande, Mudervel. Paskui 
Detroit, Mieli. Taipgi savo pusbro% 
lio Antano Naujevičes. 10 metų at- j gU gyveno Sagina\v) Mich- Dabai 
nežinau kur. Jie patįs ar kas juo* 
žinote, malonėkite pranešti: Jobu 
Broun, Peaee River. Keg. Prairie, 
Albert, Canada, c-o R. Nnvlor 

The 
Fraternal 
Age 
The Problema of 
Peace and the Rights 
of Little Natioiu. 

* * 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui. Sis numeris Telk 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalais. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
L'THUANIANS? 

♦ * 

THE NEW LITH 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUA"IA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

♦ * 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 

nedaug teliko šio num. Kai* 
na tik 15c. 

• * 

•"LIETUVA" 

3253 So. Morgan St 
CHICAGO. ILL. 

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

Specialiai: Maleva malevojimul stubŲ i& vidaus, po $1.50 už gaIlon% 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—S009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

L. IO JB FčT Y BONDS 
Mes perkame Pergalės Dondsue ptlna parašytąja ACU 
verte, ir Laiavė* Bof'sus pilna pinigine verte. VMyrl 

Atdara'ItaadlenCE3 ' G. SACKHEIM & CO 
Utarninkals, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomla 9—9 tarp Pauiūa ir Wood 

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

Nuo 4 vai. po piet iki 8 
vai. vakaro, aš bunu ofi- 
se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 
Nedėliomis aš bunu tik- j 
tai po 1620 W. 12th St. 
adrisu, nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. 

Phone vards 2544 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: Ir gyv: vJ«»ta 3262 S. HalBted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:30 

-ithuanian—American Information 
Bureau* 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Pasflor- 
tai, Legaliai Dokumentai, ForeigD 
!xcliange, Real Kastate. Parduodam 
tiivokartes. 
114 So. Halsted St., Chicago, 111, 

Tel. Boulevnrd 4899. 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

Telepbone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki SI vakare 
Nedildieniai* pagal autariuią 

4712 SO. ASHLAND AVENU1 
arti 47-toi gatvėi 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 iki 5 Ir 7 Iki 9 va1., vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42*d St. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Ritters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tikrj 
Ir geriausią gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, viduriu užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų Iv tai:-) ioliaus. Salutes 
Stomach Bitters visk? prašalina ir pa 
ieka laimingu, aigl, kurie jaučiatės 
aykstant. tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
jonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris ls safcnų žievių žo- 
lią seklu ir žiedg, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 

jeigu negali gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą klek relkalaunat tai prisiu- 
sime «■*31 tamistų. 

Tasarga: Reikalaudami prlsiųsklt 
tikrą ir aiš1 t savo antrašą ir raš.-kit 
taip: 

8ALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., — 

616 W. 31st St., Chlcago, lll« 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS [ŽIŪROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 

smų Į kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 

nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAG4 

Kampas 18-tos gatvžs. 
3-čios lubos, virš Platt'o aj.tiekos. Tėiay 

kitę i mano parai)! 
Va'-ndos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. vd( 
Nedčlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 lai. diea x 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deiraontai laik- 
rodėliai lr jubi- 
lieriški daigtai. 

^Columbia grama 
fonų ir naujų lie 
tuvisku rekordu. 

4537 S. ASHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boulavard 4fll. 

John Kuchinskas 
LANVYER 

JilETUVIS ADVOKATAS 
21 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telcphone Central 2C84 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatonila: !) iki 1 po pietį) 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju AbstYaktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Karmą L* padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmy Mortgečių. ant 
lengvu sąlygų. 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STKEET, 
Cor. Leavitt. * Tel. fanai 2352 

Leiepaone xarai 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
jyrfo visokias ligas moterų, vaikų ir *yn 

Specialiai gydo limpančias, sena* ir 
paslaptingas vyri) ligas 

S269 S. HALSTED ST., CHICAGl 

Lel. r arus 3O54. AKUSERK/ 

Mrs. A. 
Michnievvich 

į Haigust Akušerijos ko 
;legij); ilgai praktika 
vusi Fennsilvaaijoi 
hispitalėM, Pasekmii 

5.1 patarnauja pri< 
mdymo, Duoda rodi 

visokiose ligoje mote 
rims ir merginoms. 
3113 3. Halsted St 

(ant antrų lubų) 

Sfuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak 

rhone Ca'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 fa* 
>201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS 

* CHICAGO. 1LL. 

V. W. Ruf KAUSKAS" 
ADVOKATAS 

!9 S. LA SALLE ST., ROOM 324 
Telephone Central 6390. 

Kakarais. 812 W. 33-RD STREET 
Telephone Yards 4681 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 61-ma ir kamp.Marshtiel 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Dr. N. Herzmon 
IŠ RUSIJOS 

>rai lietuviams žinomas per 16 meti) kaip 
)atyręs gyūytjjas. chirurgas ir akuierii 
^ydo aitrias ir chroniitfaa iigas vyrų, rac 

erų ir vaikų, pagal naujausias metodai 
X-Ray ir kitokius elektros f-rietaisua. 

Ofisas ir laboratorija: 
1026 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
/alandoi: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakar 

Telefonas Canal 3110 
3yv.: 3112 SO. HALSTED ETREE1 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
3fisas: 1757 W. 47 st Uouievard 161 
Dfiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3< 
kl 8:30 vak. Nedėl 9 iki 12 dieni 
Mamai: 2914 W. 43 St. McKisley 28i 

A. PETRATIS SrFAffTJUKnra 

A. PETRATIS" & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE 'INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia PIiukus Parduoda LaivoKortaa 

NOTAHIJUŠAS 
3249 So HaLtco Street, ^CHicjiįo IHinoisj 

TELEPHONE BOULE^AffP 611 
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