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Danijos streikas atšauktas; 
naujas premjeras atstatytas. 
Kolčako karuomenes likučiai 

nori apleisti Sibirą. 
DANIJOS STREIKAS AT- 

ŠAUKTAS; NAUJASIS 
PREMJERAS ATSTA- 

TYTAS. 

Kopenhaga, Lai. 5 d. Dar- 
bininkai ir darbdaviai padarė su- 

tarti užbaigti visuotiną streiką, 
tpri vertu si karalių Kri.-tupą X 
atleisti l.iebės kabinetą, susitvė- 

rusi nesenai po karaliaus atsta- 

tymui Zahies ministerijos. 

Kopenhaga, bal. 4 d. — Po 

konferencijai prasitysusiai kelias 
valanda* karalius Kristupas nu- 

sprendė šiandien anksti prašalin- 
ti kliūti paprašant buvusio tei- 
singumo ministerijos direktoriaus 
Herr Friis sutverti nepartini biz- 

ninj komitetą ir sušaukti tuojaus 
parlamentą, lis taipgi sutiko tuo- 

jaus paliuostioti visus politinius 
kalinius. 

Kai]> paprastai bu va šitokiuo- 
se atsitikimuose, vieni skaito ši- 

tą atsitikimą radikalų pergale, 
kiti, karaliaus. Paprasto žmogaus 
žvilgsniu atrodo, ka;l karalius 
atsiekė savo pradinį tikslą, nH.«»- 

kratvdamas nepatinkamo Zahles 
kabineto, bet daugiau negu aiš- 

ku, kad jis įsipainiojo nelaimin- 

gai! kivirčą n. 

Nors krizis perėjo ir visuoti- 

ns streikas yra atšauktas, bet 

nedidelės sįncl ikalistit grupės 
dar vis ji kursto. Jie nori respub- 
likinės valdžios formos ir ties 

miesto hutu laiko kalbas i amo-į 
nes, kurie, vienok, nelabai jų 
klauso. 

Daugelis Sužeista Riaušėse. 

j^Kopenhaga bal. 5 d. Šian- 
dien prieš užsienio raštinę Įvyko 
susirėmimas tarp .kraštutinių so- 

cialistų ir policijos, kur keletas 

tapo sužeista. Policijos motorinis 
kafas tapo apverstas ir sunaikin- 
tas ir du policistai tapo gerai 
apkulti. Keli demonstrantai tapo 
sužeisti šūviais iš revolverių. 
Tai yra vienintelis smarkesnis 

atsitikimas kri/io laiku čia. 

KOLČAKO KARIUOME-! 
NĖS LIKUČIAI NORI AP- 

LEISTI SIBIRĄ. 

Londonas, bal. ^ d. — Tele- 
I 

grama iš llarbino, datuota ko- 

vo 25 fl. sako, kad Kolčako pa- 
jiegų likučiai l'žbaikalyj. gen. 
Voiciefcovskio kariuomenė esan- 

ti kebliame padėjime. 
Telegramoje sakoma, kad de- 

šimtys tūkstančių kareiviu ir ke- 
li tūkstančiai oficieriu nori ap- 
leisti bolševikų teritoriją, bet 

tam reikia gauti Chinu ir Japo- 
nu sutikimas jų išėjimui iš Si- 
biro. 

Čitoje ant gen. Voiciekovskio 
rankų yra atsargos apie 40,000, 
000 rubliu auksu. 

Bolševikai Paliuosavo 400 

Belaisvių. 

Paryžius, bal. 5 d. — Keturi 
šimtai tranetmj, danų ir anęlų 
kaliniu, kuriai os paliuosavo bolše- 
vikai, atvyko Suomijon, — sako 

telegrama iš IIel(sin^forsę>. 

IŠPIRKTA LIETUVOS 
LAISVĖ PASKOLOS 

BONŲ IKI KOV. 26 d. 

Paskolos Begis. 
I'ereita kartą pranešėme ben- 

lrais ruožais apie. inplaukas ir 
išlaidas Lietuvos Laisvės pasko- 
los pravėdinu-, šiuomi kartu pa- 
skelbsime kiek kuris apskritys 
pasidarbavo ir už kokią sumą iš- 

mirko Lietuvos Laisvės būnu. 
Skaitlines paduodame iš kovo 26. 

Bostono apskritys viso jau 
nešė S1 04,660.69. Tame skaičiu- 

je didesnės kolonijos jnešė: Bos- 
ton $20,053.00, La\vrenee $7,491.' 
X), \\ orcester 34.875.95. 

Waterburio apskritys Įnešė 
§81,079.00. Tame skaičiuje dides- 
nės kolonijos: \\ ater'bury 32, 
495.0°, Xew Britain, 15,365.00, 
Hartford 13,850. 

New York apskritys vi. 
^ įne- 

iė 73,585.50. Tame skaičiuje di- 
lesnės kolonijos: Brooklyh 20, 

"38.50, Ne\vark 18.100.00, Ams- 
terdam 13.800,00. Tlarrison 5, 
>05.00. 

Philadelphia apskritys viso 
įnešė $32,864.00* Tame skaičiuje 
Baltimore sudėjo 27.fji4.00. 

Wilkes Barre apskritys vivj 

sumokėjo $6,975.00. Tame skai- 
čiuje Pittstonas sudėjo $5,_»85.oo. 

Shenandoah apskritys viso šu- 

lėj o $7,492.00. 

Pittsburgo apskritys $4,835.00 
Clevelando apskritys Įmokėjo 

$25,012.26. 'lame skaitliujer Cle- 
velandas davė $12,273.00, o Det- 
roitas 8,739.2 6. 

Chicagos apskritys davė viso 
218,760.99. Tame skaitliuje pati 
Chicaga sudėjo 161,813.95. 

Visi vakarai davė $8,200.00, 
o pavieniai sumokėjo 11,461.24. 

Tiek viso sumokėta Į misiją 
iki kovo 20. (Ji užsirašė ir jau 
pradėjo mokėti už bonus sumoje 
S r, 270.000.00. 

Veikėjai imdami šias skaitli- 
nes lengvai supras kiek dar dar- 
bo reikia padėti, kad kiekvienam 

apskričiui surinkus sulig' nusta- 

tytos (Įuotos. Sekant) kartą pa- 
skelbsime kiek kuri stotis sumo- 

kėjo. 

SOCIALISTAI PROTES- 
TUOJA PRIEŠ ATŽA- 
GAREIVIU SAUVALIĄ 

Ncw York, bal. 5 d. — Ame- 
rikos socialdemokratu lygos pil- 
domasis komitetas" savo išleista- 
me pranešime sukėlė protestą 

•prieš ištrėmimą socialistu iš 
Ne\v Yorko legisleturos ir prašo 
amnestijos tam tikroms politinių 
kaiinių klesoms. 

Pranešime sakoma, kad di- 
džiausias pavojus šaliai dabarti- 
ni iv laiku yra ne nuo raudonųjų 
bolševikų. « mie baltųjų reak- 

cinjiieHų. kurie, prisidengę pa- 
triotizmo skra'te ir J09 nuoš 
amerikonizmu band« Įsteigti vi- 
siškai neamerik iečių atstovybės 
politiką.'' 

DAUGELIS ILLINOJAUS 
i ANGLIAKASIU NEPA- 

TENKINTI ALGA. 
į 

Sprigfield, UI., bal. 5 d. — Ke- 
liose kasyklose Illinojau> valsti- 
joje angliakasiai šiandien atsisa- 
kė dirbti; 'Imdami nepatenkintais 
algomis pripažintomis kontraktu 

tarp kasykln savininku ir minkš- 

tųjų anglių kasyklų darbininku 
algų komiteto Xe\v Vorke, kovo 
31 d. 

Sulig pranešimais atėjusiais 
lllinojaus angliakasiu prezidento 
l;r. I'arringtono raštinėn mažiau- 
siai dvidešimts kasyklų yra skau- 
džiai paliestų. Paliestosios ka- 
syklos yra šios: Stauton, (iilles- 
pie, Kineaid, Johnson City ir 

Stonington: šitose vietose yra 
Įvykęs streikas. 

Pagal paskutini kontraktą dir- 

bantieji nuo dienų turi gauti ma-' 

žiausiai S5.75 i dieną, o daugiau-Į 
si a i &'>. 

Prez. I;arrington pasakė, kad 
jis šauks Valstijos Koniereneiją 
Peorijoje bal. 20 d., kur jis iš-j 
aiškins kaip buvo -prieita prie! 
{dabartinės sutarties. 

I Daugiau kaip 3000 Angliakasiu 
Nedirba. 

Edwardsville, 111., bal. 5 d. — 

Majdisono ir Macoupjno apskri- 
ėiuose daugiau kaip 3.000 anglia- 
kasių nedirba šiandien, 300 ka- 

sykliniii karų varinėtoj ams ne- 

I atėjus. Varinėtojai nepatenkinti 
20 nuos. pakėlimo algos. 

BOLŠEVIKAI UŽMUŠĖ 
JAPONŲ OFICIALĄ. 

San Francisco, bal. 5 d. — Ja-į 
ponų kalba einantis čia laikras-1 
tis Xc\v \Vorld šiandien pranešė,] 
kad japonų vicekonsulį Išidą už-j 
mušė bolševikai Xikolajevske, į 

[Sibire laike susirėmimo. 
Ta pati žinia praneša, kad ru- 

sų va'ldžia formaliai prašė j'ipo-| 
Įnų taikytis ir japonų valdžia su- 

tiko pasiųsti savo speciali pasiun- 
tinį Par>ižiuje ir min'.sterj Švei- 
carijai Yogoro Miura, kad ji* 
ištirtų Rusiją. 

TURTINGIEJI VOKIE- 
CIAI BĖGA. 

Geneva, bal. 5 d. — Tūkstan- 
čiai vokiečių p?bėgėlių, daugiau- 
siai turtingų, yrn subėgę pas 
šiaurinę Šveicarijos sieną ir be 

pasisekimo bando pereiti šveica- j 
rijoti. Pabėgėliai sako, kad jis j 
mano, jog okupavimas J;rank- 
torto ir kitų miestų tęsis tik ke- 
lias dienas ir toclel jie nori ap- 
leisti Vokietiją. 

ČEKOSLOVAKAI GRĮŽTA 
Į SAVO KRAŠTĄ. 

Praga, bal. 5 d. — Pagal Am. 
Raud. Kryžiaus apturėtas žinias 
iki vasaros pabaigai laukiama su 

grjštant iš Suv. Valstijų dau- 
giau kaip 100,000 čeicoslovakų. 
Didžiuma jų yra išlavintaais dar- 
bininkais ir žada parsigabenti su 

savim apie po Siooo kiekvienas,! 
tatai jų sugrįžimas yra labai pa- 
geidaujamas. 

TRŪKSTA POPIEROS 
VOKIETIJOJ. 

Berlinas. bal. 5 d. — Popieros 
trukumas Vokietijoj delei ang- 
lių ir celiulozo stokos, labui blo- 

gai atsiliepia j laikraščių padtetj. 
Nėra laukiama, kad kuris laik- 
raščių turės visai sustoti ėjęs, bet 
visiems parsieis sumažinti didu- 
mas. 

PINIGŲ SIUNTIMO 

REIKALU. 

Pašalpos .siuntimas gimi- 
nėms Isietuvoje per Misiją 
vis did-ėja. 2nionė> noriai 
siunčia. Verk vi -i klausia 
apie pinigu kui>ą, kuris \ ie- 
nt.ik labai tankiai mainos1. 

Pinigai siunčiami Lietuvon 
tuomi kursu, kokis yra tą. 

Uieną. 

Su pinigj.is šią suimtą ba- 
landžio ic» d išvažiuoja kur- 
jeras j Kauną, tat tie. kurie 

norčių pasiskubinti pašalpą 
pasiusti, galėtu tiii padaryti. 
Sekantis gi kurjeras išva- 
žiuos balandžio 24 dieną. 

Lietuvos Misijos Biuras. 

V. S. Rašant čekius per- 
siuntimui pinigų Lietuvon, 
malonėtite adresuoti sekan- 

čiai : 

"I.ithuanian Mis>ion." 

-57 W. 71 st iSt., 
Xe\v York Cit v. X. V. 

KRASINAS PREKYBOS 
REIKALAIS. 

Bolševiku Komisaras Važiuoja 
Anglijos Daiktų. 

Stockholm, bal. 3 d. Sovietinis 
komisaras K rasiu dabar yra 
St6ckhoime apie su dvidešimčia 
žinovu, mašinėle rašytojų ir per- 
kalbėtoji!. Jis važiuoja Angiijon 
buoju tik. lu, kad apkalbėjus pre- 

kybos santikius. 

Pasikalbėjime su laikraščio 
korespondentu jis pasisakė, kad 
sovietinė Rusija tikisi materia- 
lės paramos iš Su v. Valstijų at- 

einančiuoju perstatymo laiku. 1 

FRANCUZAl keliasi ki, 1 

TON PUSĖN REINO. 
_____ 

1 

Gal Prisivers Vokiečius « 

Užmokėti. 1 

Paryžius, bal. 5 d. — O f i c i a 
' 

liuose rateliuose palaikoma kuo- 
didižiausis slaptumas sąryšyje su 

karinio atsargumo budu, kurio 

premjeras Millerand piisakė mar 

šalui l'och laikytis Pareinio 

kraštą okupuojant. Paryžiuje ei- ' 

na gandas, kad geu. Degoutte'o 
kariuomenė ši išėjo iš M-n en- 

ce o ir \\ iesbadeno ir eina i 
»j Frankfortą, bet karčs rastinė' 

nei užgina to, nei patvirtina. 
Yra sakomą, kad Francijos 

valdžia yra <pasirjžusi užimti! 
miestus ant dešiniojo Reino kran j 
to atmonijimui vokiečių valdžiai' 
už jos pasiuntimą kaieivių ver- į 
sailinės surtarties paskirton neut- i 
ralėn juoston. 

Diplomatų rateliuose sakoma.) 
kad okupavimas Fraiik forto, | 

Darmstadto, Homburgo ir fTa- 
nau nepadaris pakankamo spau- 
dimo j vokiečius, kadangi jie ga- 
li sakyti, kad šitas okupavimas 
via taippat nepakenčiamas tran- 

euzams kaip ir jiems ir todėl jis 
negali ilgai trauktis. Antra ver- 

tus okupavimo lėšos yra labai 
svarbus klausimas dabartiniame 
finansiniame irancuztT padėjime. 
Laikraščiai primena karės mo- 

kesčius vokiečių kareivių dėtus 

ant franeuzų ir belgų ir pataria 
padaryti ta pati su vokiečių mjes 
tais franeuzų kareiviams juos 
užėmus. i 

Anglijo? valdžia, kai^ Londo- j 
no korespondetjs praneša laikraš 
ičiųi J>tit Parisien. neprisidės 
prįe šito judėjimo, bet akylai 

[seks Franci jė>s veikimą, nes skai- 
tą šitą padėti svarbia. 

LENKIJOS PREZIDENTU 
GALI BUTI TIK 

LENKAS. 

Varšava, kovo i(> d. — Seimo 

komisija konstitucijai parūpinti 
nesenai priėmė rezoliuciją, rei- 

lenku tautystės, apL 40 
m,1111 amžiais, Rymo-Katalikų 
ar protestonų tikybos. Komisija 
pradėjo >tatyti konstituciją apie 
metai tam at^al. 

REIKALAL)JA PASKEL- I 
KIMO 90 DIENU PIRM ; 

STREIKO. 

Shreveport, La., bal. 5 d. — 

Išrinktasis governoras jolm M. 
l'arker šiandien kalbėdama* \ al- 
>t i ji »s Darbo Federacijos suva- 

žiavime darbo klausimo išrišimui 
patarė pieną, pagal kurį darbiniu 
kai. norėdami išeit' Į streiką turi 
pranešti apie tai o > dienu pirm 
iši'iinio: po streiko paskelbimui 
nei vienas darbininku nepriva- 
ląs pamesti darb » ir nei vienas 
j 11 nepriwlo Imti a .tatytas. !'a- 
^iskundimas turės buti inteiktas 
<omitetui iš trijų, kuris turėsiąs 
jalią pašaukti liudininku ir per-j 
mirėt i darbdavių knygas. 

CAPRONI PROPONOJA 
KELIĄ ORU IŠ RYMO 

NEW YORK A N. 

New York, bal. d. < liauno į 
.aproni, lakūnas ir išradėjas j( 
lviplanio jo vardu, šiandien at- 

■yko iš Italijos laivu (Jiuseppc L 
v crdi: jis proponuoja įsteigti į. 
)cr kelis metus laiko nuolatini j" •ežiojhną oru pasažieriu ir va/.-j 
uos tarp Kvmo ir Xe\v N orko. i 

L'aproni yra tik-ką padirbęs j' 
lidclj triplani orlaivį tam tiks- i 

ui. Mašina yra aprūpinta aštuo- 1 

liais Liberty nfotorais po 400 Į 
irkliu pajiegos kiekvienas ir ga-! 1 

i gabenti 100 žmonių, įskaitant | 
KMiūis darbininkus. 

fAPONIJA PASILIKS VO-įi 
KIEČIŲ SALAS. 

!' 
Washington, bal. 5 d. Am-Į 

>asadorius Shidehara, kalbėdamas 1 

tpiė pranešimus šitoj šalyj ir : 

uiropoi. šiandien pasakė, kad 

aponija nėra atsižadėjusi Y o- j 
.it-tijos salu Pacifike ir neketi-1 

.. 

įanti ju atsižadėti. 

ŽINELES. 
Londonas. — Pagal Anglijos) 

oolitinio ir literatinio sekrato- 
•iaus Geo. l'>. \Yilsono paduotas 
skaitlines, suvartojimas svaigina- 
mi jų gėrimu. Anglijoje 1919 m. 

buvo fro nuoš. didesnis negu 

[918 m., bet apie 35 nuoš. ma- 

gesnis negu 1913 m. 

Brukselle. — 'Belgijos darbo 
kongresas, kuris atsidarė čia są- 

matoje, nusprendė didele didžiu- \ 
na "balsų, kad socialistai daly- 
vautų valdžioje trm tikromis iš- 
ygomis. Dvidešimts keturių va-, 
landų streikas kaipo protestas j 
prieš -pragyvenimo brangi paskir-j 
La Kegužio Dienoj. ! 

I 
Boston. — D e e r Island bus ša- 

lies koncentruojama stovykla 
Strv. Valstijų politiniams kali- 
niams. Ten bus laikoma nuo 1. 

2">o iki 1.300 politinių piasikaltėlių 
New York. — \merikos biz- 

nieriai rengiasi siųsti Vienuos 
majorui ir Amerikos paliegusių 
suaugusių ir neriam ai tintų vaikų 
namo direktorių Viennoje 3.000.1 
000 kronų dovanų. I 

Rusija protestuoja prieš Japo- 
nų juolimą. 

Bolševikai gena priešą pagal 
Juodąsias juras, 

BOLŠEVIKAI GENA 
PRIEŠĄ PAGAL JUO 

DĄSIAS^ JURAS. 

Londonas, hal. 5.d. — Kauka- 
zo fronte 'bolševikai eina pagal 
•Juodasiąsras juras liukui Xo-| 
lui^skojos, .stovinčios nuo Tua- 
pse Į šiaurvakarius. — skelbia 
oficialis pranešimas Iš Maskvos, 
pasiustas sovietinės valdžios. 

.Maikopo apygardoje (nuo Kka 
terinodaro j pietryčius) bolševi- 
kai veja begantj priešą Tuapsės 
gelžkeliu. 

Rytiniame fronte apie Cu.^u- 
;;iką bolševikai pastatė sargy b{is 
pagal C'liinu s eną. 

RUSIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAPONU PUOLIMĄ C- 

Paryžius, bal. 5 d. — Sulig 
ipturėta čia telegrama iš \* adi- 
vHistoko, soVietinės Rusijos u/.- 

-ienio reikalų ministeris C'ičeri- 
las pasiuntė notą Japonijai, ku- 
•iojc jis sako, kad jis skaito ia- 
jonų užpuolimą ant rusų paiie- 
jfit Xikolajev?ke kovo 13 VI. lau 

?ymu sutarties padarytos kas 
lel veikimo Sibire. .Ybi ; 

lanešė didelius nuostolius. 

Leninas Pienuoja Centralizaciją. J 
Maskva, kovo ~>y d. (Pavėluo-; 

a). Premjeras N'ikolai Leuin. kai 1 

įėdanias šiandien čia atidarant, 
levinto komunistų partijos su-j 
ažiaviiuo posėdi kaipo svarbiau 

>ią sovietinės valdžios politikos 
lali pa'brie/ė suvienijimą parti- 
ios reikalų ir departamentiuių: 
reiklumų sttcentravimą, ačiū kit- 
iems rusai laimėjo visuose troli- 

uose. 

"šita stebuklinga pergalė atsi- 
iko nežiūrint viso pasaulio im- 

perialistų einančių prieš mus/ 

įčiu centralizacijai, pasišventi- 
mu ir disciplinai," kalbėjo jis. * 

NUTEISĖ I. W. W. 40 
METŲ. 

Montesano. Wasli.. bal. 5 d. —! 
Septyni darbininkai kovo 13 d. 
pripažinti kaltai! antro laipsnio 
ižmušystėje dcl šaudymo L'ent- 
•alijoje mušiu pertraukimo ap- 

> aikšC'iojiino dienoje tapo kirk- 
liams nuteisti teisėjo \\ fl^ono 
lemažian kaip dvidešimts pen- 
iems ir nedaugiau kaip 40 metu. 

vilėjimo. 

Teisėjas \\ ilson pasakė, kad 
įis negalėjo atkreipti domos j 
:>osėdininkų prašym« malonės 

Kugene Harnett'ui ir Jolm I.ain- 
iui priparodymu š-iesoje. (iirdi 
jis skaitęs visas bylas vienokio- 
mis. 

šita byla .visame šiaurvakari- 
niame krašte buvo labai sujudi- 
nusi žmones ir per penkias bylos 
nagrinėjimo savaites teismas kas 
dien buvo užsikimšęs žmonėmis. 

darbininkų unijos taip labai 
žingeklavo šituo nagriiTėjimu. I 
kad atsiuntė savo atstovus teis- 
man tuoju tikslu, kad jie sektu! 
bylos a i £3 ir paskui praneštu | 
joms savo nusprendimą. 

Sritie darbininkai posėdininkai. 
teismui pasibaigus, susirinko Ta-j 
komoje ir vienu balsu nubalsavo.' 

ka 1 kaltinamieji darbininkai y-a 
nekalti; kad j iros parodavusieji 
užpuolė ir kad jie savo gyvastį 
gindami j užpuolikus šaudė. 

Taigi teismo teisėjas, kuris ėjo 
už mišku kompanijas surengu- 
sias tą užpuolimą, ir darbininku 
teismas, kuris teisybes žiurėju, 
išdavė nusprendimas griežtai 
"priešingus vienas kitam. 

Žinoma, vietos žmonės labai 
nepatenkinti tokiu teismo nu- 

sprendimu ir miesto valdžia, bi- 
jodama, kad kas neištiktu, parr 
kvietė kareivius mietelyj tvarkos 
žiūrėti. 

SULTONAS PARDUODA 
BRANGAKMENIUS IŠ 

i SAVO VAINIKO. 

Konstantinopolis, bal. i d. — 

Turku finansinė padėtis yra to- 

kia bloya, kad valdžia, neįsteng- 
dama padengti išlaidu nusprendė 
parduoti puikius sultono vainiko 
brangakmenius. Sultonas davė 
saro sutikimą tam, 

AMERIKINIS LAIVAS IŠ- 

IMTAS Iš LEDŲ. 
"St. John, Xe\v Bruns\viek, bal. 

5 d. — Amerikos laivas Diliyent, 
kuris stovėjo Įšalės Xortiium- 
berland siaurumoje \ isą zicufcą, 
tapo išimtas ir šiandien buvo 
Sbediaco uoste — pirmutini- lai- 
vas. kuri- inėjo Į šit;j uostą ši- 
tamc sezone. Diligent pernai ru- 

deni apleido didžiuosius ežerus 
plauktlamass Xew Yorkan. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštitnU po 
S25.000 ar (langiau tarp banku 
<aip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

bal. 5 btil. 
Anglijos >varas S 4.04 S 

Francijo> (už Si 1 tr. 14.48 14.5-'. 
Italijos 1 už Si ) liri 20.45 20.40 
ildgijos (už Si 1 ir. i.?.<>5 13./O 
l Olandijos 100 florinu ^7*4 $37 
Danijos ioo kronu i8.No 
Xor\ ( gijos 100 kronu 20.00 19.05 
švcdijo :oo kronu 22.00 21.95 
Vokietijos roo markiu 1.55 1150 
Austrijos 100 kronų .55 .55 
Suomijos loomarkių 5.55 5.^0 
Lenkijos 100 markių .72 .72 
Lietuvos ivX) auksinų 1.55 1.50 
Kanados $1000- $912.50 S'112.50 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

T»a 1. 6 d., *1372 m. lietuviai sude- 
gino gudų pili Perejaslavl. 

P>al. 15 d'., 1388 m. kryžiuočiai 
pradėjo karę su Žemaitija. 

Bal. 15 d.. 097 m. lietuviai nužu- 
dė pirmąjį krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINK6JE 

iSandien lietus ar sniegas, dieną 
ar vakare: temperatūra pamažu 
kjla. 

Saulėtekis, 5:26 vai ryto; 
Saulėleidis. 6:20 vai. vak. 



UTHUAN1AN DAILY 

LIETUVA 
Pubiiahed daily except Sundaya and 

Hoiidaya, by įbo 
LITHŲAMIAN PUBUSilLNG COMPANY, INC 

I25S 3. ftUrgan Street Chieago. Illinois 
Telepbon.i Boulevard 4250. 

J. GEDMINAS, EDITOR. 
an Seeond-Class Matter July 13, 181)3, at tho Posl 

Offlct at Chieago, 111. uuder act of March 3, 18u7. 

SUB8CRIPTION PRICE: 
Iii Ckicajo. by raail — 

One year $G.OO 
Six rnonths $3.50 
Threo montha $1.85 

In Škicas*, by carrier — 

Oa« copy $ .02 
Pev weelc ,12 
Per nobth —.60 

In tk« Vitates, outsido of Chlcago, by inall — 

0»e year .... — — $5.00 
»lx montbs $3.00 
Three mnnthp $1.65 

T« Caiada, Llthuacia and all othcr foreign countriea — 

On# year $7.00 
8ix rooaths $4.00 

SVARBIOS PERMAINOS LIETUVOJE 
Mes žinome, Kad Lietuvoje nuo neku- 

rio laiko buvo įvestas karės stovis, debi ko 
kildavo visokios rųšies nesusipratimų ir 
pasipriešinimų pačiai Lietuvos valdžiai. Są- 
ryšyje bu karės stoviu paskutiniu laiku dar 
bininkuose buvo prasidedąs savotiškas ne- 

pasitenkinimas u bruzdėjimas. Net ka- 
reivių suirutė Kauno srityje buvusi suriš- 
ta su karės stoviu Lietuvoje. — Iš visų pu- 
sių buvo griežtai reikalaujama iš valdžios 
panaikinti karės stovį. 

, Ką-Bįk atėję iš Lietuvos laikraščiai 
skelbia, kad karės stovis valdžios įsakymu 
yra nuimtas visoje Lietuvoje, išskyrus 3C 
kilometrų fronto ruožą, visus gelžkelius ir 
pačią kariuomenę, kuri palieka karės 'sto- 
vy j visur, kur ji tik stovi. Už prasižengi- 
mus Lietuvos nepriklausomybei, už plėši- 
mus, sukilimus, ginkluotus pasipriešinimu*; 
skiriama aštri bausmė ir paliekama karės 
teismai tokiems prasižengimams teisti. 

Tokiu budu, nuėmus karės stovi, at- 
sidaro, proga daryti agitacijinius susirin- 
kimus sąryšyje su prisiartinančiais rinki- 
mais į Steigiamąjį Seimą. Tai esą leista 
daryti net pafrontės ruože. 

Iš kitos pusės gan smarkiai buvo už- 
sipuolama ant valdžios, ypač iš kariškių] 
pusės, d'^lei išskyrimo kariškių iš balsuo- 
tojų skaičiaus rinkimuose į Steigiamąjį Sei 
mą. Kalbama, kad tai buvusi svarbiausia 
priežastis kariuomenės suirutės vasario 22, 
d. — Lietuvos laikraščiuose (nuo kovo 7 
d.) pranešta, kad valdžia rengia išleisti 
papildymą Steigiamojo Seimo linkimų įsta- 
tymo, kuriuo busią leista ir kariškiams bal- 
suoti. — TaiJabai svarbios permainas vals 
tijiniame gyvenime,— 
t 

L L. S. S. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS vieškeliu. 
II. 

Per 120 metų Lietuva buvo imperijos 
baudžiauninke. Nors iš amžių Lietuvos 
kraštas lietuvių gyvenamas, tečiau tik Įna- 
mio ar kampininko dalis tebuvo mums pri- 
pažinta. 1915 metai, kaip karo grobis, ke- 
turiems metams tenka Lietuva vokiečiams. 
Po to prisiėjo jai patirti lenkų šunybišką 
brolybę, teko ^amatyti Maskvoj fabrikuo- 
tą alkaną komunizmo "rojų". Šalin, ša- 
lin, visi neprašyti svečiai! Lietuviai noril 

buti "sau žmonėmis". Lietuva nori pati 
valdytis. Ir lietuviai, prakaitą braukdami, 
stato sau naują demokratingą respubliką. 
Tesaiposi sau vokietis, tesikolioja jam pri- 
gimtu budu ruskis, iš pavydo tesineria is 
kailio paliokėlis. Nepaiso lietuvis! Sykį 
jau pradėjo darbą — užbaigs. Itikėkim 
bent sykį ir patįs sau! Lietuvis tikrai ne- 
menkesnis bent už pripustą paliokeli. 

Nardydamas tarp gyvenimo jūrės ban 
-gų, plaukia Lietuvos laivelis. Ir priplaukia 
štai dvi noli — Scillą ir Charibdą. Prisi- 
iai*tinsi prie vienos — pražūtis; prisiartin- 
j si prie kitos — pi ažutis. Suduž lais- 
vas laivelis. Mūsų Scilla — tai Urachas, 
Pilsudskis, Gabrys. Musų Charibda — Le- 
ninas, Trockis, Kapsukas. Bet Lietuvos 
laivelis plaukia aukso viduriu. Lietuvos 
Kapitonas naktimis nemiega, bet iš akių 
neišleidžia keliąvedės žvaigždės — 16-tos 
vasario. Tas aukso vidurys yra didysis 
senai laukiamas Lietuvos Steigiamasai Sei- 
mas. Steigiamasai Seimas yra politino, 
-visuomeninio ir ekonominio krašto stovio 
barometras. Jib, rinktasvisuotiniu balsavi- 
mu, išgydys žaizdas, sustiprins Lietuvą mo 
raliai ir ekonominiai. Jis pastatys Lietu- 
vą j normales gyvenimo sąlygas. Steigia- 
masai geimas inkurs dc-mokratybę. Lietu- 
voje. Sulig Jurgio ir kepurč, sulyg didžiu- 
mos krašto gyventojų noro bus ir valdžia 
pastatyta. Steigiamasai Seimas yra viens 
brangiausių vaisių kovos už politin nepri- 
ęuimybę. 

nas tai yra Neprigulmybė? — Nepri- 
^ulmybo nėra musų galutinas tikslas. Ne- 
prigulmybė yra musų įrankis del ingijimo 
laisvės ir gerovės. Neprigulmybė yra fov- 
ma, bet ne turinys. Neprigulmybė yra 
tik indas, į kurį mes pilsim brang1] vyną. 
Neprigulmybė yra sava pastogė nuo lietaus 
ir sniego. Be Nepiigulmybės nėra žmo- 
įiško gyvenimo mušu išvargintai tautai. 
?o NeprigUmybės stogu gyvendami jau 
galėsime pilnai skleisti dvasinės kulturos 
sparnus, pakilti ekonominiai ir visai per- 
galėti skurdą. Lietuvių genijus jau nesve- 

timųjų vardr, kels, bet tarnaus savo žmo- 
nėms. Delto-tai yra |)rangi mums nepri- 
klausomybė, dėlto lietuviai kraują, energi- 
ją ir turtą aukauja. Delto-tai visi męs, 
kaip vienas, turime ją remti, turime ją gin-1 
Li, kada jaS, pavojus gręsia. Delto-tai ir 
Amerikos lietuviai negali neprisidėti, dėlto 
;ai yra tveriama Lietuvos Nepriklausomy- 
bės bei Laisvės Sargų, SąjJmga. 

Amerikos Lietuviai! Jusų čia koloni- 
ja skaitlinga, turtinga ir galinga. Jųs ga- .ite vargšę Lietuvą netik sušelpti, bet auksu 
apiberti. Męs tą ir Lietuvoje bucl°mi ži- 
nojome, tik neturėjome perdaug progos 
;am intiketi. Amerikos lietuviai skaitosi 
iaug išmanančiais, daug svieto mačiusiais, 
su kuriais malonu ir sueiti ir pasikalbėti. 
Lietuvos lietuviai savo atliko — prikėlė iš 
kapo savo Tėvynę ir ištraukė ją iš trigalvio smako nugų ir turi šiandien ką papasako- ti ir, jei norėtų, tai ir pasigirti. Dabar jusų 3ile, Amerikiečiai! Ir visos lietuvos akis 
žiuri, visos ausjs klauso: Ką Amerikos lie- 
tuviai pasakys? Amerikos lietuviai turė- 
tų padėti savo broliams kariauti už Ne- 
prigulmybę. ^et s^ko, ką męs galime pa-' daryti, pertoli gyvename... Norėtume, bet 
negalim. 

Kaip tai negalite? Ar jau i Lietuvį kelią pamiršote? Lietuvos Respublika pa-j prašė nedovanoti, bet paskolinti. Ar ir 

Pastabos- 
išvados. 

Eile nagrinėjimų išdavys- 
stės, sukėlusi aistrų jausmą 
Prancūzijoje ii* ikišiol davu- 
si slėpiningą mirtį Almercy- 
dos kalėjime ir nubaudimą 
mirtimi Bolo ir Lenoir, da- 
bar pasiekia savo čiukuro 
buvusio ministerių pirminin- 
ko Joseph Cailaux byloj, 
nagrinėjamoj senato paskir- 
to teisingumo teismo. Kal- 
tinimas jo yra aiškus ir aš- 
trus: "Susinėsimas su prie- 
šu. .. tokios rųšies, kuris pa 

j gelbsti priešo kariniams rėi 
Ikalams". Cailaux, kuris vi- 
Lsnomet ir ypatingai moroki- 
nio krizio laiku stovėjo už 
susilaikymo politiką, pripa- 
žįsta, kad 'jis galėjo pada- 
ryti klaidą kame besisteng- 
damas nuvesti prie susipra- 
timo su Vokietija karės me- 

tu. Bet jis griežtai užsigi- 
na išdavystes. Iš tų pripa- 
įrodymų prieš jį,'kokie lig- 
Šiol buvo paskelbti, sunku 
'matyti,*kuo galima paremti 
kaltinimas. 3yla, žinoma, 
lyra politinio Judo. Kaip ir 
Dreyfuso atsitikime, ji es- 

miniai yra besivaržymu 
tarp kraštutinių patriotų ir, 
kaip tą galima butų pava- 
idinti, daugiaus "europinių"' 
pakraipų besivaržančių už 
dominavimą Francijoje. Jei 
senatas nutars paskaityti du 
metu Cailau>:'o jau atsėdė- 
tu kalėjime pakankama 
bausme už tai, ką jis nė 
butų padaręs, tai dalykas 
gali pasilikti apribotu poli- 
tine arena. Bet jei Cai- 
laux bus nuteistas, tai nega- 
li buti abejonės tame, kad 
žmonėse bus sukeltas smar- 
kus ir aistrus upas. 

Suv. Valstijose moterų dirbau 
čių ui/, algą yra daugiau kai]) 11 

000,000. 

ta: negalite? Jei taip ištikrųjų butų, ta 
klausimas kiltų: Ką abelnai Amerikos lie 
tuviai gali? Jei liuosanorių nėra, jei nu< 
Paskolos šalinamasi, tad, be abejonės, Lie 
tuva pasakytų: Didelė Amerikos kolonija bet išpusta kaip "Krulestwo polskie". To 
kios sarmatos ir sapne nagalime prisileis ti, tokios nešlovės pikeiaa kaip žydui kry žiaus reikia bijotis. Atėjo nūnai jusų ga dynė, Amerikos broliai ir sesutes. Jus tu 
rite netik savo, bet ir pačios Lietuvos var 
dą šioje šalyje augštai pastatyti. Lietuvo: 
Nepriklausomybė 1 remiasi ant visuomenė 
susipratimo bei kulturos laipsnio ir ekeno 
tninio stovio. Dar su lietuvio susipratinu 

)usė bėdos. Sunkesnis ekonominio krašto 
ikimas šiuo momentu. Tad į šį dalyką rei- 
da sukoncentruoti dabar visas pajiegas. 
'Šiandien dar tebėra gyvas pamatinis musų 
iždavinys: apsaugoti tą brangią nepriklau- 
omybės taurę; rytoj, rasi, jau galėsim į ją 
)ilti brangu lietuviškos kulturos midų — 

lemokratybės ir gerovės ir bendrai visi 
įaudotis. Negaišinkim energijos del men- 
ai ameninių, ar srovinių, nesusipratimų, 
—juk darbo balnai prieš mus, o brangus 
aikas taip greitai bėga. Atgal—į Lietuvą!.. 

P. Žadeikis, 
L. A. Majoras. į Kovo 31 d., New York City. 

Delei Lietuvos Valstybes 
I tarybos Sudeties. 

(UžbuigaJ. 

I uo tarpu lapkričio mėnesyje 
socialistų liaudininku iniciatyva 
Lietuvos \ 'aisty bes Taryboje li- 
ko pakeltas klausimas apie su- 

šaukim.'i naujos konferencijos nuo 

visu Lietuvos piliečių, kad iš- 
naujo perrinkus visą Tarylbos są- 
statą. Tokia konferencija /buvo 
planuojama ant gruodžio 15 d. 
Vilniiuje, bet ant šio sumanymo 
Valstybės Tarybos dauguma ne- 

sutiko, pačią konferenciją atidė- 
jo ant 16-22 sausio 1919 metu ir 
nutarė joje tik papildyti Lietuvos 
sąstatą naujais nariais. Tuo lai- 
ku visa Lietuvos šiaurinė dalis 
jau 'buvo užimta ir konferencijon 
tegalėjo atvykti atstovai vos iš 
Lietuvos 10 apskričių. Konferen- 
cijoj dalyvavo 187 atstovai ir 
tuomet nuo ūkininkų ir darbi- 
ninkų liko parinkti šie penki at- 
stovai : 

1. Krokas Liudas — darbinin- 
I k a s. 

2. Jvanauskis Motiejus — dar- 
bininkas. 

3. Jakimavičius jonas — ūki- 
ninkas veterinarijos gydytojas. 

4. Kovaliunas Juozas — ūki- 
ninkas. 
5. Šatas Vincas — liaudės mo- 

kytojas. 
1 VI. Gardino apskričiu (buvu- 
įsios rūsy Gardino gubernijos) 

Gana didi dalis atstovų toj 
konferencijoj balsavo prieš tokį 
pnrinkimą ir be to I. \'ileišis 
buvo atšauktas savo partijos iš 

Tarybos. 

III. Lietuvos Tautų mažumų 
atstovybė. 

Papildyti Lietuvos Valstybės 
Tarybą atstovais nuo tautų ma- 

žumų Lietuvoje buvo didžiai 
svarbu, idant Lietuvos Valstybes 
Taryba galėtų kalbėti visos Val- 
stybės vardu. Ir baltarusiai ir 
žydai reikalavo sušaukti savo 

tarinių tarybų susirinkimą. Bal- 
tarusiams buvo leista ta vokiečių 
okupacijos valdžios suvadinti to- 

kią Tarybą ir jie tam tikromis 
sąlygomis yra nutarę įnešti Lie- 
tuvos Valstybės Tarvbon. Lap- 

.kričio 27 dieną, įąil m, lalt- 
I misiij Tarylka yra. pasiuntusi 
1 šiuos šešius nuo įvairiu grupių 
narius. 

1. Lucke \iėius Jonas—litera- 
tas archiologts. 

2. Lastauskis Vaclovas—lite- 
ratas. 

3. Sieniaška • •mini*kas—tek- 
nikas. 

ą. Toločko Vladislovas —ku- 
nigos. 

5. Falkevičius Jonas—ūkinin- 
kas. 

V 6. Stankevičius — visuomenės 
veikėjas. 

1 
Bet j»ruodxio mėu. pal»aigoje i,: 

nariai Jonas Lucke v ičius ir Stan- 
kevičius niuo baltarusių socialis- 
tų iš Lietuvos Valstybės Tary- 
bos išstojo. le to, Kauno Kon- 

ferencijoj Sausio 10-22 dien. bu- 
vo nutarta papildyti baltarusių 
grupė atstovais iš Gardy n o ju'b. 
ir balandžio 4 dioną iejio m. Val- 
stybės Tarybom įstojo šie Irys 
nariai: 

1. Voronko^ Ja/.ep—juristas. 
2. Korčinskis Jonas —piavo- 

slavų kunigas. 
3. Bieleckis Konstantas—me- 

dicinos daktaras. 

\b) Žydai. 
Nė ay4ų Iiuidas. nė Uitos kai- 

resniosios $rup«s nesutik# d*ly- 
vanti Lietau*** \ aistyfoės Tary- 
boje. Dalyvauja daugiausiai sio- 
nistai ir šiaip bepartyviai. Žydai 
buvo padavę suvažiavimą savo 

bendruomenių' atstovų suvažiavi- 

mą ir daugumu yra nutarę, daly- 
vauti Valstybės Taryboje ir pa- 
siuntė tris narius: 

hg^'ygodskis Jokūbas—medici- 
nos Jaktaras. 

e. Rachmilevički* Xata*as — 

filosofijos daktaras, pirklys. 
3. Ro/.ciVbaumas įSimonas — 

juristas, advokatas. 
Tokiu budu Lietuvos Valsty- 

bės Tarybos išrinktlj pririnktų ir 

Įėjusių nuu tautinių mažumų ir 
sryčių buvo išviso 47 asmenys. 
Delei jvarių priežasčių iš V aisty- 

bės Tarybos išstojo Stan. .Naru- 
tavičius, Step. Kairys, Jonas Vi- 
leišis, Danielius Aleksa, Lucke 
vičius Jonas ir Stankevičius, o 

Antanas Smetona tapo iŠTjj&Jfctas 
Valstybe* Prežūde^tu ir d^bSi4 ^al 
fctytooe Taryboje liko 40 nari 4 
[kurie šitaip grupuojasi frakcij«- 
■mis. 

Krikščionių demokratų frakcija. 
. -J 

Į i. Kun. Staugaitis Justinas. 
e. Černeckis V oldemaras. 
3. Buauskis Kazys. 
4. Bfrokas Liudas. 

5. Bovi4aitis Franas. 
k. Draugelis Mlizęjui. 
7. Ivanauskas Motiejus. 
8. Puryckis Juozas. 
9. Stulginskis Aleksandras. 
10. Šaulys Kazys. 
11. Vailokaitis Jonas. 

Tautos Paiangos frakcija. 
1. Kun. Petrulis Alfonsas. 
2. Yčas Martinas. 
3. Malinauskas Donatas. 
4. Kun. Mironas Vladas. 
5. Noreika Liudas. 
0. Šerną* Jokūbas. 
7. Vokiama ras Augustinas. 
S. Basanavičius Jonas. 

Žemdirbiu frakcija. 
1. f>anaiti? Saliamonas. 
2. Jakimavičius Jonas."-. 
3. Kovaliunas Juozas. 
4. Smilgevičius Jonas. 

Tautos Laisves Santaros 

frakoija. 
1. Altkfta jiivrgis. 

Nepartiniai. 
1. Šilingas Stasys. 
2. Petrulis Vytautas. 

I 3. Biržiška Mikas. 
į 4. Klimas Petras. 

5. Šaulys Jurgis. 
6. Šatas Vincas. 

I 

Gudų frakcija. 
1. La stauskas Vaclavas. 
2 Felevičius Jooas. 
3. Sieniaško Domininkas. 
4. Toloėko Vladislovas. 
5. Korčinskis J omas. 

6. Rieleckis Konstantas. 
7. Voronko Jazep. 

Žydu frakcija. 
1. Vygodskis Jokūbas. 
2. Rachrailevičius Natanas. 
3. Rozenbaumas Simonas. 
Paskutiniu laiku. kaip girirti, 

jstojo Valstybės Tarybon. ir ke- 
turi nariai iš Prūsų Lietuva. 

Lietuvos Misijos Biuras. 

DARBININKU BARAS. 
— V] Ilaiija yra trečia salis ĮiajaiSj 

grafito isdirbystę. / 

Pusė audėj 1 ir 25 nuošimčiai 
verpėjų bei darbininkų audyklo- 
se šitoj šalyj yra svetimšaliai. 

nereikalinga Knyga. 
I 

Tai buvo tik k;į po pietų, kuomet 
Stumbrienė, pabaigus namų ruošą, 
atsisėdo ir sunki'.: atsiduso. Xik la-' 
tini* Ik? atmainos namų darbas ir 
vidutinė lietuviška šeimynėlė, susi- 
dėjusi i.- penketus vaiku, porus įna- 
miu ii rustatte niekad nepatenkin- ► » 

to vyro, galutinai nuah ino dvasios 
kiifcumą, nemažiau ir pičias spė- 
kas. 

Nors Stumbrienė. kaip ir visos 
lietuves moterjs. buvo dikta ir su 

noru atlikdavo savo darbą, tačiaus 
mokslo jijė nelabai mėgo; niokaio 
dalykai jai buvo antra — eilių klau 
sm>u. — de'to tai ji nemokėjo, nei 
skaityti. nei rašyti. 

Tadgi besisilsint Stymbrienei ir 'j 
besidžiaugiant vaikučių žaismėmis, i 

^ kurie du /aidė viduryje a.-los, fcaž- i 

kas subeldė durisiAi. I> karto ji 
manė. kad kuri nors iš artimųjų j 
kaiminkų i" buvo be mananti su- i 

sukti: "Eikš!" Taeiaus atsargumo \ 

delei .susilaikė ir pati priėjusi atida- 
rė duris. 

Stovintis prieangyje, ytin manda- 
gus vyruką:-; itpsirė les sulyg vėliau 
šios mados drabužiais ir visada pri- 
siritošęj savus reikalus aiškiausioje 
formoje permatyti; akimirkoje Pra- 
dėjo: — Jei pavelysite^ poniui, es~ 

nu agentu. Man begalo yra smagu 
-upažindyti jumis su musų fotogra- 
fijų knyga. Tai dailiausią fotogra- 
fijų rinkinis.... 

— Nereikia. Me.. turime, — stai- 
ga pertraukė agento ka'lią Stum- 
jrįenė, trat įkdamosi atgal virtuvėn 
r užverdrma duris. 

— Keikia lik pamatyti poniut; u/ 

ikrinu, kad jus pilnai užganėdįs. 1 
nusų artistiška-, cfarbas. kalbėjo 
įgentas skverbdamasi vidun- 

— \*a. tik žvilgterėkite i tuoslj 
>a veik kėlius ir pasaulio nuotįkių ap j 
ašimu.-. O. pamausite.... — lu-^ >as čepsėdamas gyrė agentas- savo t 

knygą. 
Stumbrrenė nepratusi prie kny- 

gų dargi nežinodama už katro galu 
paimti, tačiaus agento prikalbėta, 
sutiko pa/.i urėti. 

Sulyg atspausto""antga'vio, ai 

knygos viršų, ji negalėjo nuspėti 
antgalvio vis — viena va pati reikš- 
mėj bet kuomet atvertė knygą ir 
pamate pirmą paveikslėlį, tik tada 
suprato, kad knygų augštyn kojo- 
mis. 

Vienui --- vieną ji pažino toje 
knygoje, būtent amerikos (preziden- 
tą; kHigi jai buvo nežinomi. Dau- 
giausia jų buvo >u uniformomis, 
fa i vel kareiviu eilės, k anuo lės, 
apkasai. Jr daug, d'aug ko pasaulio 
sumanyta Sr gabaus žmonyjos ne- 
uuidon padaryta. 

Agentas nerimo savame klaUyje. 
—• 'Tik jjenkjhsj-^lcšimtis centų, 

;:rė jis. 
Negali buti,.— paabejojo Stum-; 

jriene. 
Taip, šį kartą, Tamista.... 

Ar ve'iaus neatsiras kokių nors j 
>riekabių. — teiravosi ji. 

— K. kių ten priekabių- Šimtai į 
uksfančių pirko v su visais pasi-1 
lgta kuo puikiausiai, garanta- 

vo agentas. 
Sutiko. Stumbrienė iš skepetaitės 

jkaniPo išvinioje /'usdorelį ir užmo- 
kėjo agentui; pastarasis-gi išrašė 
kvitą, įteikė Stuinbrienei ir manda- 

i paaėiavęs išėjo. 
Knygą nupirko. Aliukas su Juo- 

zeliu. sugulę viduryje aslos žiurėjo 
į paveikslėlius ir darė savotiškus pa- 

įtaisimusj pridėdami melsvu paiše- 
jliu ūsus, tai barzdą, iki ant galo vai- 

jkiuikams visiškai nusibodo naujoji 
■.knyga ir jiedu numetu šalin, kibo į 
jprte naujų žaismių. 

Stumbrienė tuo tarpu gamino va- 

karienę. Knyga ji suvis užmiršo, 
dargi ne t'as jai rūpėjo. Juk tai pa- 
prasta vaikams žaismė; viąnatinė. 
nauda, kad ir jos galva valandėlei 
pasilsėjo, kuomet Vaikučiai tą laiką 
ramiai prie knygos praleido. 

Vyrai ėmė grįžti nuo darbo. Įna- 
miai pasirodė pirmutiniais. Senis-gi 
SUimbris parlingavo paskiausiai: 
rūstus — susijaukęs, kai P ir visa- 
da. Vaikučiai mėgino pasigirti tė- 
vui. mamos pirkiniu, tačiau.s jiems : 

nepavyko- šiurkštus tėvo balsas nu- | 
vijo juos šalin su visa knyga. 

Per vakariene sekė nejauki ty a ; 
Stumbrienė šj — tą buvo be pradė- 

jus, tačiaus nepasiekus obalsio ir jt 
liovėsi kalbėjusi. Tik karts nuo kar- 
io pasigirzelavo vaikučių tarpe gin- 
čas, bet ir pastarasis užsibaigdavo 
su pirmu tėvo žvilgterėjimu. 

II. 

Dienos s'inko. kaip upėje van- 

duo. Stumbrienės gyvenimas nei 
kiek negerėjo; .tas pats alsinantis 
darbas ir nuolatinė namų ruoša, 
l'rie to dar ėme painiotis blogo lc- 

mentįs Sapnai. Labiausiai ją gandi- 
no praeitos nakties sapnas: buk tai 
kas ją paėmęs už gerklės smaugė 
taip drūčiai, kad ji net išbudo. Ir 
štai per visą rylą las baisus saPn'as 
aiškiausiame vaizde matėsi. 

Keletą kartų Stumbricnė bandė 
(taisyti upą su dainelės pagelba. 
bet jai nevyko: Lietuvoje išmoktas 
daineles užmiršo, gi aukso šalyje 
įaujų neišmoko- 

.Liūdna darei Stumbicuci. M- 
tttkas su Juozeliu nuo pat ryto bė- 
jiv-'jo po kiemą, nebuvo j ką žodžio 
jratarti. nei kam pasiguosti. 

Apie knygą ji su vis užmiršo, dar i 

;i nežinojo kame ji yra. Vaikams 
.aisįlės vieton nupirko, j uju globon t 

[pavedė, jie vieni ir žinojo. 
Kaip sapną, t'aip ir visas sJkaiuli- 

[ nančias Stumbri.enes mintis 
pertraukė Alfuko skardus plonas 
balselis: 

— 'Mania, ponia prieangyje lau- 
kta! 

— Te eina vidun, — atsiliepė 
Stumbricnč šluostydama lupas žiurk 
što kampu. 

— (iero rytOj — tarė ne'aukia- 
n<a viešnia. 

— (.iero, gero, — atsiliepė Stum- 
brlenė. 

— Persiprai.au. Esu kolektorė 
nuo mūsų' Albumu kompanijos, —j 
persistatė pon?a. 

— A, taip. 
— Jums prisieina mokėti penkias 

■dešimtis centu už sekantį mėnesį, 
— t^sė kolektoriy 

— Už ką? 
— Už knygą — albumą Ta- 

msta* 
— Nieko nežinau. 
— Tamista pirkai knygą su pa- 

'cikslais. nuo nmsu agento. Še jus 
ardas su pravarde ir namo nume- 

is. — kalbėjo kolektorė. 
Stumbrinė užsimąstė. — Taip. 

aip. Bet aš juk užmokėjau visus, 

— susigriebus atkirto Stunibrienė. 
Kolektorė ironiškai nusišyPsojo. 
— raniista turi daniokėti pen- 

kis dolerius ir penkias-dešimtis ceu 

tų- V iso labo knyga kainuoja šešius 
do'erius, — jiabrėžė kolektorė. 

Stumbricuė pastate akis. — Kaip 
tai?! Aš pirkau už penkias-dešim- 
tis centu. Štai agento kvitą- 

— Suprantu, bet.... 
— Jokiu bet! sušuko perpv- 

kus Stunibrienė. — Sugrąžyk pi- 
nigus ir imkis sau knygą. Man ji 
visai nereikalinga. Alfuk, atnešk 
knygą! 

— Juk taip negalima, — aiškino 
kolektorė. 

— Daugiau nemokėsiu nei cento, 
— tvirtino Stunibrienė. 

— Tai įmokė'i žus, — pastebėjo 
kolektorė. 

— O. policijantas kur. O. jus ap- 
gavikai!. ... 

\ isą ką galėjo kolektorė padaryti, 
tai sugrąžyti Stumbricnei Įmokėtus v 

pinigus ir pasiimti knygą. 
Jr kuomet kolektorė išėjo i; ;^rj- 

:ios, tik tuomet Stumbrįenei leng- 
i iau pasidarė, taėiaus visgi neuž- 
niršo Parodyti špygos.... 

Tarabilda. 



Šeimyniški Reikalai. 
MOTERS UiDAVlNIS 

AUKLYBOJE. 

II. 

Auklėjimas turi prasidėti nu* 

lopšio, dvasinis prižiūrėjimas 
vaiko eina treti, su fiziniu pri- 
žiūrėjimu; tvarios, švarųm# ir 
n«t tulo susivaldymo galinu iš- 
mokinti vaik.i iiu« pirmų gyve- 
nimo metų. jokis lepinimas ir 
apsimetimas nereikalingi, kaip 
tik prabunda "geismai*. Reikia 
visuomet Hureti omenyje, kad 
kūdikis yra ne žaislas tėvams, 
ai kitiems, o tik busimas žmo- 

gus. IŠ pat mažens naudinga 
yra mokinti vaikus kantrybės ir 

kaikurių trukumų, n'esipuolant 
tuojaus išpildyti niažiausį norą 
ar reikalavimą, neduodant ant 
visa to. ką kūdikis pareikalau- 
ja. Vaikai yra auginami gyve- 
nimui, o gyvenimas teikia jiems 
gausiai tie tik džiaugsmus, l^t 
ir trukumus ir vargą ir triūsą, • 

tam jie turi būti prirengti. Xuo 
to laiko, kada stiprus (žiūrint 
pagal budą) pageidavimai, svar- 

bu net kartais pratinti ir val- 
dyti save, o paskui pratinti jį 
dalintis siu kitais tuomi, ką jis 
gauna. Bet visa tai pats savat- 

mi yra be vertės; pirmutiniu mo 

tinos uždaviniu, kaip jau i»nv« šaky- 
u, ui jo> pačiom išauklėjimas, nes 

nuo pirmo sąmonės apsireiškime ku 
dikiui visų svarbiausiu yra pa- 
vyzdys. Kiek mes nė kalbėtu- 
me gražių žodžių, kiek mes *ė 

sudarytume giaėių pienų — vis 
tai bus be vertes, jei mes patys 
nebusime vaikams pavyzdžiu 
gražių ypatybių, gražių pasielgi- 
mų. Svarbiausia auklėjimo už- 

duotimi visuose metuose yra 
nuolatinis žadinimas kūdikyje ti- 
kybinės sąmonės ir draus<mės 
pradžios gyvenime. Tikybinė 
sąmone gi yra dieviškumo są- 
monę, dieviškos pradžios pas žmo- 

gų ir visoj gamtoj, kuri jį' ap- 
siaučia. Nuo vienvalinio žadi- 
nimo šitos sąmonės i' priklau- 
so dvasinių au':lėjimo pamatų 
padėjimas. Sekti šituo prabudi- 
mu. mokėti prirengti ji ir yra 
didelis motinos uždavinio nuo 

pirmųjų kūdikio amžiaus dienų. 
Todėl nuo pat mažens vaikai 
turi buti apsiausti senesniųjų į>a 
vyzdžio, "graižybės'' prasmėje. 

Nereikia užmiršti, !:ad prabun- 
dantis individur.ias reikia toly- 
džio vrsti išmintinga ranka, kad 
būdas buva visokis ir reikalau- 
ja netik vedimo, bet kartais ir 
tam tikro sulaikymo jo apsireiš- 
kimui, kitaip kūdikis neišvengia- 
mai pradės vertinti tik savo "aš" 
ir manyti, kad jis yra tuoju cent- 

ru, aplink kurį sukasi visa jo 
apliukij'a, jis virsta egoistu, del 
kurio -paskui gailiai verkia t5vai. 
Be abejo, kodikio gyvenimas 
reikia daryti kuošviesiausiu ir 
linksmiausiu, bet tas iH-reiškia. 

a 

.kad v»ika« fSįkia legųiti, praįa- 
(Imant jį nu# mažiausio nesma- 

j|uir>v7 nuo visokia m tempimo 
minties, nuo visokio darlx>, nuo 

kokio kadi r mažiausi* kentėj i- 
mo, nu# kokia kadir maigiausio 
trukume del kitu, met jam ar- 

•č: msių, • "šviesi kūdikystė ', 
nelaime*, taip ir suprantama dau 
•e'.'je šeimynų ir kūdikis auga 
visai nepaisydamas priedermės 
jausmu, save nuūų; kūdikių 
priedermių jaiusmu. Mokslo pra 
džia pavirsta žaisme; jei kūdi- 

kis, nori, tai mokinasi, jei ne, 

tai ir nereikia. Liūdnas pr i ren- 

gimas Prie gyvenimo. Kokia di- 
dele meilė nė kutų prie kūdi- 
kio, kaip nebūtų atkreipta vi- 
sas tėvų rupestys ir mintys i 

ji- ! j® S^ovę, — kūdikis nepri- 
valo te patėniyt.i ir skaityti save 

J ttentru. šeimynos valdovu, jis 
nuo kūdikystės turi prisirengti 
prie gyvenime, mokytis valdyti 
save, idant vėliau patapus ver- 

tingu žmogui*. 

Kada vaikai j įsiekia vidurinės 
mokyklos amžiaus, motinos auk- 

otojos, užriavinis padidėja virs- 
ta suakesniu ir atsakomingesniu, 
kadangi čia jau ineina ir jspu- 
džia: ir visokios veikmės: drau- 
Igai, visa mokyklos tvarka ir mo- 

rkytojų »?ikmė. Apie bendrą šei 

į'nynos ir mokyklos darbą jali- 
jma pasakyti ti«k, kad vidurinė 

Įmokykla, plepama vaikuose žin- 
feida vintą mekski, žadindama 
juose žmogiškos vertybės ir žmo 

i'niškų teisių sąmonę neprivalo 
i užmiršti plėsti juose priedermės 
jausmą ir aštru, jcravalj atsine- 
šimą j sav# priedermes, čia taip- 
Ipat nedarant vaikų centru, ap- 
link, kurį sukasi visas mokyk; 
los personalas. Musų naujojt 
mokykla kaipo protestą prieš se- 

nąją mokyklą išstatė pasirižimą 
ginti vaikus nuo mažiausios pa- 
il'tie? nuobodumo, intempimo, 
stengianties visą mokslą perduo- 
ti taip, kad jis butų kuoindo- 
mi?usias ir kuolengviausias, ačiu 
kam gabesnieji vaikai nužudo 
ga'bumą mokytis, lengvai ir grei- 
tai išmokdami pamokas; be vi- 
dujinio perdirbimo išmokę tai. 
ko j e mokinama, visa savo veik- 

i 
iiimą .pašvenčia paviršutinei kri-1 
tikai visa to, kas juos apsiaučia 
ir visai uetinkamams skaitymui, 
paskui, kaip šeimynoje, taip ir 

mokykloje neturi tinkamo atsi- 

dėjimo. Šitame gi amžiuje skai- 
tymas turi g'Hą ir svarbią reikš-' 
mę dvasiniame kūdikio besivys- 
tyme. V idurinėj moterų mokyk 
loje ypatingai visuomet reikia tu- 

rėti omenyje, jog svarbiausiu rao 

ters gyvenimo uždaviniu yra bu- 
simųjų '.vartų motinos ir auklė- 
tojos uždavinis, kad čia yra svar 

biausis patarnavimas žmonijai, 
be kitų patarnavimo bttdu. Šituo 
laiku (nuo 10-12 iki 18 metų) 
daugiausiai ir nusistato busimo- 
ji moteris. N. 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidur!? sistemos parastai 

lr tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Keutetojas jieško toniko. medicinos, *?■: netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime ku gamtos taisyklėmis. Tokie atitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant 

Cevera's 
Esorka 

(pirmiaua žinoma kaipo "Severos Ski 1 vinis Bitterls")> kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavinao tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmon.jms. 
Jos raedikališka pripr£.vt yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių, nevlrkumo skilvio, 
neturėjimo apetyto lr paprastai arba silpnėjimo,. vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkele šitų vaistų Slendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kcina: 75, ir $1.50; karės taksu 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda misose aptiekoss 

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RA."!DS, I0WA 

NUORAŠAS 
* 

iJKrui A. L. Yuikai. 
A. L. .D. D. Pirmininkui 
$10 H&Ut&i it. (*lii- 

tll. 
lierbiamasai Kollega:— 

•Delei stokos gydytojų Lietu- 

voje, o ypač delei mobilizacijos 
gydytojų Krašto APsaugos. S'a- 
nitarijos Skyriaus reikalams iš- 
tisi Lietuvos plotai liekasi be gy- 
dytoju, prisieina j ieškoti gydy- 
tojų pagalbos už 9—12 mylių 
(pav. 'Kėdainių apskrityje); kitur 
vienas gydytojas* turi aprūpinti 
rajoną iš 20—30 ir daugiau tū- 

kstančių gyventojų. 
j Patarus d-rui Jonui Šliupui, 
mes -bevelijame prie saviškiu, 
ypač iš Lietuvos kilusių Ameri- 
kos gydytojų lietuvių, negu prie 
svetimšalių, nepažįstamų ne mū- 

sų krašto rmonių. 
Pageidaujama, kad bendrojo ir 

specialiaus mokslo cenzas ata- 
tikt cenzui mūsų gydytojų, t. y., 
kad jie 'buitų baigę bent gimnazi- 
jis mokslo kursą ir augštąjj me- 

dicinos mokslą. 
Atvykę Lietuvon galėtų gauti 

vietų Apskričių savivaldybių li- 
goninėse, kol. nesusipaižintų su 

musų krašto farmakopėja. Liv- 
gv_.iinėse galėtų gauti vietą apie 
io gydytojų. Be to yra vietų 
diuosai praktikai (apie 10—15 
gydytojų). 

'Meldžiu, gerbiamasai Pirminiu 
ke, pranešti A. L. D. D. nariams 
a/pie tokią Lietuvos padėti ir pa- 
raginti ateiti nuima Lietuvos gy 
dytojams pagalbon, kovojant su 

ligomis ypač limpančiomis. 
Iš viso reikėtų apie 20—25 gy- 

dytoju. — Bet gal geriau butų, 
kad nevisi važiuotų kartu, bet 
mažomis partijomis, po 5—10. 

Rašau šj lr:šką ant greitųjų, 
nes ryto (31. I. 20) grįžta Ame- 
rikon p. Lazdynas. 

Su tikra pagarba, 
(Pasirašo) 

D-ras J. Bagdonas-Bagdonavi- 
čius, Vid. Reik. Min. ir Sveika- 
tos Departamento Direktorius. 

Laisvės -Alėja 9, Kaunas. ; 

Kaunas, Sausio 30 d., 1920 m. i 

Iš Gyvenamo 
Lietuvių Amerikoje 

įSHEBOYGAN ir fond du 
LA C. 

Ūkininkų darbai. 

t Kovo 15-16-17 d.d. buvo iš- 
pardavojimas registruotu karvių. 
Gaila, jogci Lietuviu Ūkininkų, 
išskiriant mūsų 'kolonijos, dau- 
giau nebuvo. Norėčiau pa ymė- 
ti, kad į mus, 'Amerikos Ūkinin- 
kaus, lietuvius, kreipiasi įntisij 
brangi Tevynė-Lietuva. Klau- 

simas^ ar mes galesime savo už- 
duoti link Lietuvos atlikti: pa- 
rodyti kaip ukes vesti, gyvulius au- 

Primindamas apie šios koloni- 
jos ukininkus norėčiau išgirsti 

i ir iš kitų kolonijų apie vedimą 
ūkių ir auginimą gyvulių. Kaip 
jau minėjau apie išpardavimą 
karvių, v^\ pažymėsiu ir apie 
karves, kurios buvo nuo 300 iki 
500 dol., nuo 70b—900, nuo I,- 
000 1,500; bulius 5,000 dol. Vie- 
nos ar dviejų savaičių lėliukai 
nuo 100—150.. nuo 170 iki 200 

dol. 
Turime už g'arbę joge i mes. 

šios kolonijos lietuviai turime 
minėtos kainos karvių ir galime 
stoti pagalbpn nuvargusiems 
ūkininkams musų brangioj Tė- 
vynėj. Butų t labai geru daik- 
tu, jei mes,'Amerikos talkininkai 
prie to darbo prisirengtume ir 
kuomet Lietuvos •' Yald/iU parei- 
kalaus keletą tūkstančių gyvu- 
lių, mes galėtume jai tame dar- 
be padėti. 

Į Norint buti geru ūkininku, nie 

įkados nepirk pigios žemės po 
! T5 ir 25 dol už akerj. O yra 
daug musų brolių ukini'.ikų, ku- 
rie pirko pigios žemės nuo vi- 
sokių agentų, vargo par 10—15 
'ar 20 metų. prarado sveikatą,— 
[nei tarto, nei šeimynoj o ant 

amžiaus įįalo paliko našlaičiu 
vargti. Ot ir pigi sriuba. 

Musiį kolonija gyvuoja penki 
J metai, bet jau turiilie ūkininkų, 
į kurie į&ur tuos 5 matus pada- 
įre Jtlarių U visi laimin- 
gai gyveno, 

Esame apie 40 liet avių šei- 
mynų, galima sakyti, jogei to- 
kie ūkininkai gali atnešti didely 
naudų nnisų nuvargintai Lietu- 
vai. 

Šiomi; dienomis po mušu ko- 

loniją l.inkėsi p. K. J. Fillipo- 
vicli iš Chicago. Jam labai pa- 
tiko mtuaų kolonijos apielinkės. 
Žingeidaujantįs apie tai plačiau 
sužinoti galite nusilankyti prie 
jo 'pasikalbėti, o jis jums pasa- 
kys teisingai. Jo adresas: 
751 \Y. 31 St.. Chicago, 111. 

P. A. Mažeika, 
Canipbel'sport, \\ is. L'kininkas 

Lenktynės Lig Miiijono. 
Feljetonėlis. 

Sudundėjo, subarskėjos ratai. 

Dulkės yt kokie debesiai pakilo aui; 

styti. Yisur viešpatauja bruzdėji- 
mas. 

— Kas per do triukšmas.' Klau- 
sta, sutikę vier.' kitus. 

— Lenktynės! Lenktyniavimas. 
— Koks Lenktyniavimas? 
— Kolonijų, stočių, milijono, virs 

milijono.... Girdi ratų dundėji- 
mą, matai debesius sukilusių dulkių 
per kuriuos net negalima matyti 
lenktyniavimo kovos. Ye, klausyk, 
kaip rkamba atbalsiai. .. "Mes lai- 
n ėsime lenktynes". — "Mes pir- 
mutiniai davažiuosime kvotą". — 

'"Mes jau sumušėme rekordą".... 
Lenktyniavimas po nekurio laiko 

aptyla. 
— Ot} ot, aš saki'au, kad mes 

pirmutiniai busime. 
— Taip, jųs pirmutiniai pribuvote 

prie sustojimo vietos, atsiliepė pa- 
skutini sykį surikęs "tpru" ir 
džiaugdamasi lipo iš ratų, kuriuo- 
se vos i'ki pusei kripių buvo tejsi- 
krovęs, manydamas, kad tai jo "lai- 
mikis". jis išlošė lenktynias. 

Praslinkus,valandėlei laiko dui-l 

The 
Fraternal 
Age 
The Piobtems of 
Peace and the Righta 
of Little Nations. 

jj; 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglu kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris velk 
visas paskirtai lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsniuB: 

* * \ 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* * 

THE NEW LITH- 
UANIA. 

* * 

AN *PPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

* * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE* LITH'iANIAN 
LANGUAG'i. 

* * 

Geriausia proga aupažindl 
uiraul amerikiečio su musij tauta lr musų reikalavimais 
Nusipirk šiŲ knygeliu benl 
kelias ir padovanok sa^c 
kaimynui. Pasiskubink, net 
nedaug teliko šio num. Kai 
aa tik 15c 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St 

CHICAGO ILL. 

kiu debesiai išlengvo nusileidžia. 
Tai vienur, lai kitur, matosi nusi- 

šypsojantis veidas ir pagaliaus jtj 
ratai drauge su lenktynių pasek- 
mėmis. 

— Ve, ve, žiūrėkit, anas taip 
daug užsikrovė, kad net ratai neda- 
?aikė — sutruko.v 

\ 
— Tai kokis čia juokas^ kelionė- 

je visaip esti. Na, o juk tas veži- 
mas buvo pirmutinis — vadas, tad 

j nestebėtina, kad vienur kitur trink- 
telėjus j kelmus, akmenis, pauliuo- 
savo raštštangė, nusmuko ir tokiu 
budu ratai savaip veikti pradėjo- 
Į šmotus byrėti. 

— Kaip L.s viskas atsitiko? Už- 
klausė vienas išvežėjų būrio. 

— Mes ir patys nežinomo, atsakė 
vežėjas. Kažin kaip, ten ot užkliu- 
vo už ano kelmo ar akmens, na, 
kas ten šimts nebūtų, pravažiuojant 
pro 8 Regimento salės namą ir pa- 
važiavus galuką tik cfar dar, dar 
du/ ... stekulės žeme velkosi. Kad 
ir kas bedaryti, reikia stovėti. Kad 
iuos ir šimts tuos kelmus.... 

Štai tau ir "Kvota", milijonai. 
Šiek tiek neramumą nusikratęs 
vel tęsia toliau. — Lenktynės, kaip 
lenktynės, dar niekeno neišlaimėtos. 
Ot, čion turėtų but parinktas lyges- 
nis. tiesesnis kelias, o tuomet nors 

pasvajoti butų galima apie milijoni- 
ni laimėjimą, tarė vežėjas šluostyda- 
masis išrasojusią nosį ir trindamas 

pridulkėjusias giliai į dubusitis akis, 
kreipdamasis j užpakalyj sėdinčius 
ponus, vadus. Bet kur ten jiems ir 
svajoti apie rengimą kitų lenktynių 
nes ir pirmųjų pasekmės davė dide 
les žaizdas, nubalnojo nosis, įteikė 
ned'ateklių. 

— Ei. vyrai, stverkimės vel dar- 
ban. ruoškimės antrosna lenktynes- 
na. Sušuko nedidelio ilgio, su žils- 
vais ustais žmogus. Juk taip palikti 
negalima; kaip tai išrodytų jei sy- 
kį nelaimėję rankas nuleis'tume. 
Kas gyvas, rengkimės prie antrų 
lenktynių. 

— Valio! prie antrų lenktynių; 

PAPEIKIMO REZOLIUCIJA 
LIETUVOS PREKYBOS IR 

PRAMONES BANKUI KAUNE. 

| Kadangi LietuVc statymo Ben 

įdrovės šėrininkų konferencijoje ko- 
vo 28 d-, 1920, Lietuvių Ukėsų K'u- 
bo kambariuose — 603 Driggs Ave.. 
Brooklyn, N. Y. gauta žinių, jog 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės JBan 
kas atsineša neprielankiai link žmo- 

nių, gavusių pinigus per Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę ir 

Į Kadangi Lietuvos Pramonės ir 
Prekybos Bankas Kaune santikiuo- 
se su Amerikos lietuviais aplenkia 
lietuvišką įstaigą — Liet. Atst. 
Bend:, bet dedasi su kitatautiška 

įstaiga — Irving Nation'al Bank 
New Yorke, — 

Todėl ši Lietuvos Atstatymo Ben 
drovės šėrininkų konferencija išne- 
ša šią papeikimo rezoliuciją Lietu- 
vos Prekybos ir Pramonės Bankui 

I Kaune, nes tokis elgimąsi kenkia 

valio, prie laimėjimo lenktynių ik 

milijono; Šaukė paakstinta vedė- 

jų, bei lenktyniuotojų minia, o jų 
balso atbalsiai atsimušė Tėvynes 
krūtinėn. 

— Oi tos žaizdos, žaizdos, aima- 
navo kartas nuo karto ponai — va- 

dai. O jus milijonaij milijonai, jus 
mums nepasiekti.... 

Jonus P. Parkauskas. 

Amerikos ir Lietuvos lietuviams eko 
nominiam padėjimui. 

Konferencijos vedėjai: 
I. Stane:nčiuj} Pirmininkas. 
P. Vaitekūnas, Raštininkas. 

I 

PAPEIKIMAS. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovės ak 
cijonierių susirinkimas, buvęs kovo 
28 d.. 1920, Brook'yn N. Y., atra- 

dęs laikraščiuose jr visuomenėje 
skleidžiamus ant Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovės apkaltinimus nepa- 
matuotais, išreiškia tu apkaltinimų 
autoriams j/apeik imą ir persergėti vi 

suomenę tokiu paskalų daugiaus ne- 

klausyti. 

Susirinkimo, 
/. Stanevičius, Pirmininkas. 
P. l'aitekunas, Raštininkas. 

.Pašamtnė, Švent. aį>skr. Stovinti 
čia lenkų kariuomenė dirba įvai- 
riausių šunybių. Kūčių vakarą nu- 

sigėrę kareiviai pradėjo Šauditi kur 

pakliuvo :žmonės tieg'alėjo nė pro 
duris išeiti. Pas vieną ūkininką 
girti lenkų karininkai pradėjo šau- 

dyti paveikslus už tai, kad ant jų 
buvo lietuviški parašai. 

1 lietuvių vakarus bei pasilinks- 
minimus lenkai siunčia net po ke- 
lis savo šnipus. 

C K. Ž. "j. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMO IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gallcnf 
CARR BROS. WRECKING CO. 

003—3009 SO. HALSTEU STREET CHICAOO, ILL. 

LIBERTY BONOS 
Mes perkame Pergalės Boodsua pilna parašytąja ^ O LJ 
verte, ir Laisvei BondSe- pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i r c ATfiiPiy jp rn 
Atdara kasdien nuo 9—6 ^A\*KttE.llVl <5C LU 

Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENŲĖ, 
ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų V31S 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

LIETUVA 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO musų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIU ŽODIS" j 4. 

aprašo visus Lietuvos karino- j 
menės žygius, kovas, smar- j 
kius mušius, kad brangiai Tė- ] 
vynei laisvę iškovoti, kad ap- -j 
pinti musų broliu turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėši! ų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- i 
bonių plėšriųjų. 

1 

"KARIŠKIŲ 20DIS" 
ryškiai atspindi karštį Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės mei 
lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

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

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
} skelbia nukautųjų (užmuštų- 
{ jų), sužeistųj* nelaisvėn pate 
j kusiuių ar be žinios prapuo- 
{ liusiųjų bei kovose atsižymė- 
| j y siu jų ir apdovanotų kariš- 
» kiti vardus. 

i * 

i 
♦ 
i 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos 
kariuomenė savo kraujų musų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaiio ir teplatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kaitą į sąvaitę. Kaina metams 2 dolariu, kuriuos 

galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDArCIJA ' 
KAUNAS 
LITHUANIA. 



Vietines Zirsios 

T C )\V X < )[•• LA K K 

Tūlas '' IT'vyno Mylintis" "I)rau 
go" 7^)-mu numeryje bando aprašyt 
koki U'ii To\vn «f l.ake 1-• i*, L 
Komitetą.. Tuvbut norėjo aprašyt 
apie Bendrą Lietuvių L. T. Stotį 
.l,š "Tėvynę Mylinčio" rašto, aiškiai 
galima, spręsti, kad,myli Tėvynę tik- 
tai pasigyrimu, o., darbais n< ri pa- 
kenkti kiek galėdamas. štai 
užsipuolimas ant stoties 
Vaidybos ir bonų parvlavėjų: "'liet 
keiktai atrodo komiteto sumanymas 
eiti rinkti dovanas nuo biznierių 
trems, kurie pardavinėja bonus. Tok 
sumanymas yra labai peiktinas. Už 
toki mažą pasidarbavimą, tėvynei 
jieškoti sau užmokesni > butų gėd'a. 
Vyrai, taip daryti nepritinka. — Už 
(k vanas mums nepritinka siutai pi r 
ktis sau." Vietoj, kad pagirti ir pri- 
duoti <laugiaus energijos, kad galė- 
ti) dar geriaus pasidarbuoti de! Tė- 

vynės labo, bando komitetą ir bonų 
pardavėjus diskredituoti visuome- 
nės akyse, už kokį ten siutų Pirkimą. 
Ilendros Lietuvių L. 1'. Stoties \ al- 
dyba dirba per dienas ir naktis, kad 
padarius paskolą pasekminga. Pa r- 

davėjai taipgi nemiega, — per nak- 
tis vaikščioja po stubas, kur susi- 

duria visokių nem&lonumų- Xeku- 
rie išgamos net pagatavi šluotą pa- 
imti. i'.et mu>ų veikėjai to nepaiso. 
Jie nedelto pardavinėja bonus, kad 
gjtvus dovana, bet del i<». kad pagel- 
bėjus iškovoti Lietuvai Laisvę! *'Tė- 

vynę Mylintis" prikiša koki ten >iu- 
tu pirkimą del pardavėjų. Mums ne- 

reikia pirkti, siutai yra gauti veltui. 
AŠ kviečiu Tėvynę Mylint] kad 
ateitum j mušu tarpą pardavinėti bo 
DU, >/> už atsižymėjimą, beabejones 
laimėsi siutą ir galėsi paūkauti del 
Lietuvos vaikučių. Baigdam'as, " Tė- 
vynę Mylintis" saukia: ''Dieve Visa 
galis! Kurgi ta tėvynės ifieilė, kur 
tiek daug mėgstame kalliėti o jie>- 
kome sau dovanų bei garbės." (ier- 
bi,unas '''Tėvynę Mylintis", jeigu 
ištikrųjų esi tuo, kuo pasirašote, tai 
labai pukus dalykas ir.ka d tą pri- 
psfrodyti, lai blis man leista paklau- 
sti, ar u/. daug tamsta esi pirkęs L. 
L, T. liorut ? 

Jonas P. Ptirkauskas. 
IJendros L. L. I'. Stot. Rast. 

SK X L "T H MIRE LT R PS X (>S M'. 

# Vak^v ryte. ugnis sunaikino vieno 

«ugsto nameli, 1807 Xe\vport Ave. 

j kur iki mirties sudegi- Mrs. Johan- 
na- i" la. nteln senelė. 

Tu!a> Joscpli Si'Ikmvaš, kitame ra 

M'.v, atbildintas <jai>n> šviesos pei 
miegamojo kamherio l.uigą, prane- 
št" ugnies departamentui. inejimas 
i namus buvo priverstas ir u-ne^e- 

j s y \\ riltcr Hennessy, liuosiioriai 
į. i ieškoti uvteriškės ir nors nuo 

dumti apjakinias atsimušęs i jos 
• ktiną. rado ią. Kitame priftdbs- 
tint. buvo išneSta laukan, bet jau 
nuo apdėvimo buvo mirusi. 

Vyresnybė ugnies departamento 

veda tarvdamus jcas link eaisro prie 
žasties. 

VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI. 
SUŠALO... MARGUČIAI. 

šiais metais, (.'hieagoj, visi 
laukė Velykų, 1 >c-t vietoje jii, su- 

lauki" Kalėdų. 

Jau subątoj. merginos dažt- ir 

v i-ai]> margino margučius ir už 

viena kitos taisėsi, pirkosi nau- 

jausios pavasarinės mados dra- 

panų. l'»ot gerasis 1 )ievulis. gau- 
1 -dai. tos šventės ipam išėjimui, 
išpuošė žente ir orą vėju ir bal- 
tu sniegu. 

i Per ištir;» dieną siautė didžiau- 
!sia pūga, net ir ant gatvės bu- 
vo baugu pasirodyti. Tad dau- 
gumas šių metu Velykas praleido 
savo namuose. * 

Panedriyj švysterėjus '-kaiščiai 
-aulinei ir iš miego pažadinus 
žmoniją, pasigirdo lopetų broz- 

dėjimas, tranšėjų kasimas.. K; d 
tokiu l>udu. nukastis sniegą, bu- 
tu galima dūri- atidaryti. Pama- 

tęs savo pažystamą draugą svei- 
kina \-u švente... tik, dėja, Ka- 
lėdų ar N'aujų Metų. 

iš tos tai priežasties delei 
šiais metais Velykos nebuvo taip 
iskjlmingai triukšmingai šven- 
čiamos. I'.et kas labiausiai, tai 

blaivybės metu griuvinėjimas ant 

gatvių : net ir iš polieijantų tar- 

po buvo matytigerai "mtsipas- 
uinkavusių". Mat, "uždrausta" 
visokie svaigmantjs gėrimai, o 

čia visi nuvargę, sušalę... Tai 
tau ir margučiai. M. K. Šilis. 

S. A. L. Kareivių 3-čios kuo- 

pos reguliaris susirinkimas atsi- 
bus utarninke, bal. (> d. 7:30 vai. 
vakare. \ isi šios kuopos na- 

riai vra kviečiami atsilankvti. 

Išgirsite daug naujų dalykų. 
F. J K Rast. 

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 — 

į švenčių, čia sutalpinta dau^r žinių apie žygius musų, 
nors jaunos, bet drąsios kariumenes, 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 i 

"Lietuvos" Administraciją 
I 

3253 SO. MORGAN ST, 
CHICAGO, ILL. 

BOMBŲ SKANDALE AREŠ- 
TUOTA ii ASMENŲ. 

[ Su pereitos nedėlios diena, areš 
! tuota dešimt- vvni ir viena mer- 

gina. I'.c to dar yra pramatomi 
ir tolynu-siii areštavimai. Trys 
v\rai iš tarpo areStuotoju yra 
bombininkų unijos vadai, .ųi giti 
septyni domlm ^vaidytojai. ku- 
riu keletas, šakuma, atvažiavę 
iš rytiniu valstijų. 

Areštuotieji vyrai prisipažino, 
jogei už metimą bombt^ jiems 
buvo mokar a 100 dolarių. gi už 

pritaikymą po 25 dol. 

Suareštuotosios merginos kol 
kas pavardė neišduodama. 

Nekurios vietos, det kurių 
sprogdinimu jie yra kaltinami, 
yra namas John Sutlierland, 
4306 \ortli Key stone A ve., 
perdėtinis nuo (lardeu City l'p- 
holstering kompanijos; namas 

(ieorge Miller, 1503 \<r:h Tripp 
Ave., perdėtinis Cliieajro l'p- 
liolstering komp.; dirbtuvė 11. U. 
Miller & ("o.: vio Carman ( e- 

saro, 2."24 \Vest lluron St. ir 
dirbt.u«vės \ dentine įSeavers. 
17.'! Sedy\viek gatvė. 

JAI \1 KIS SOVR I'KRSISKY- 
Kf-Lę lk \ RIJA U S PATSAI 

NUSIŽUDĖ. 

Paniekintas jaunos moteriukes it*- 

vii, kuomet John Frenaldi, 25 metu, 

kaipo jaunikis, meldė jų dukters 
rauk /S, šovė Mrs. Auna l'eraeehi'o, 
mylimąją, mirtinai ją sužeisdamas; 
nėra vilties pagijimui. < ii nntsai, po 
to savo žmogžudiško pasielgimo, 
peršaudama:, sau galvą nusižudė. 

SAITĄ KOVOJ F, SI* snikci*. 

\ akar dienos karšti saulės spindu 
ltai apvalė (hieagą nuo velykinės 
pusnies. 

Didelės ledų žvakės, puošę tele- 

plv nų telegraphų vielas ir palan- 
ges. nusileidinėjo žemyn ant minkš- 
to patalo- -miego. Sniegų šlavimui 

prie gelžkelių ir gatvelcarių relių 
žymiai pagelbėjo. Beliko, galima 
sakyti, tik vietomis sukastos krū- 
vos. k u r i.".s yt kokie sargai, bailiai 
dairosi aplinkui ir nctnatom'ai nyks- 
ta \iena po kitai. « 

ATSIŠAUKIMAS Į BRIGH- 
TON PARKO VEIKĖJUS IR 

VISUOMENĘ. 
(lerbiamieji lirigbton P:irko 

Į V eikėjai ir Visuomene:— 
Mušu kolonija yra labai pana- 

Iši i balandi, kuris greitai pa- 
| kyla, smarkiai skrenda pada'n- 
Įgėsna, bet ir vėl greitai nutu1- 

Į])ia ir laukia kol kas jo ne pa- 
baidys. 

Kokios baidyklės mes laukia- 
me? Kas mumis geriau para- 
gins prie veikimo už mūsų Tė- 

vyne Lietuvą, kuri jau keletas 
mėn. kaip meldžia mūsų pasko- 
los nors 5 miljonus, kas yra la- 
bai maža suma, palyginus su jo- 
sios reikalais. P.et kodėl ta pa- 
skola taip silpnai eina Ameriko- 

je, o ypatingai musų kolonijoje? 
Teisybė, mes pardavėme ikišio- 
lei apie už 30.000 dolarių, bet 

ką tai reiškia l'righton parkie- 
čiams. Čion yra apie 1,800 dir- 

bančių ypatų.daleiskim, kiekvie- 
nas jei pirktų už $50.(X) boną, 
tai jau butų S90.000, — tris kar- 
tus tiek, kiek mes esame išpir- 
kę. (ji dabar yra tokių, ką per- 
ka už $100.00, $300.00 ir dau- 

giau*. 
Taigi sulig to išrokavimo, m^s 

Brighton parkiečiai turėtume iš- 

pirkti mažiausiai už «Si 00,000.00. 
Gal nevienas pasakys, kad tai 
nėra galimas daiktas. Netiesa, 
viskas yra galima, tik reikia tru- 

putj pasidarbuoti. Mes turime 
32 Bonų pardavėjus. Nekurie 
turi pardavę L. L. Bonų, net už 
keturis tūkstančius. Jonas Pa 
džiuvėlis yra vienas iŠ tų gerų 
veikėjų. Jeigu J. Padziuvėlis 
pardavė už 4 tukstančius ir dar 
vis parduoda, tai kodėl kiti ne- 

gali parduoti? Juk gatvės yra 
visiems lygiai padalintos. 

Gerbiamieji, atminkime Ybra- 
homo Lincolno žodžius ištartus 
ant — kapinių apvaikščiojimo 
dienoj atminimui kareivių kri- 

I tusių civilėj karėj: "Nedaug pa- 

jsaulis tesupras ir ne ilgai te- 
atmins ką mes via kalbame, bet 
pesaulis per amžius neužmirš ką 
jie čia nuveikė''. Taigi mažiau 

įkalbėkime, d daugiau dirbkime, 
j kad pasaulis neužmirštų ir niusų 

į darbo. Ką pag'.'l'bės musų inteli- 
gentams raginant kitus bonų 
pirkti, jeigu jie patis jų neper- 
ka. J. K. E. 

K.VfkA! 

| Parsiduoda <> ruimų rakandai, var- 

11oti tik 2. metu. "arduosiu už pu^ę 
Įkainos; i> priežasties išvažiavimo 
ant l'arimi. Jeigu kam reikalinga, 
krei]>kitės bile kada diena ąr vaka- 
re |v.> no.: 3333 \\ allaeė S1, .uit 

treiųč lubų. 

UAKCKNAS. Parsiduoda pagyve 
niinų namas, (> ir ~ ruimai ant eime 
stinio fundamento. Vanos, šviesos 
ant So- l'aulina St. arti (iartiela 
Ulvd. 50 pėdų lotas geriausiame pa- 
dėjime. Kaina pigiausia. K'as pirks 
greilai. — savininkas kitame miešti-. 
Atsišaukite: vakarais. 

J. \ ilimas, 
4501 So. l'aulina St. C'bicago- 
Antros lubos iš fronto. 

ANT PARDAVIMO. 
Trijų augučio plytų namas, sto- 

rai ir flatai; Ineiga ant įdėtų pini- 
gų ra apie i4%. ant Cana'port 
arti l'nion Ave.. turi huti praduo- 
fas i trumpą laiką ? 

del užbaigimo 
nejudinamojo turto. 

S. < i. Tuposicb, 
r315 \V. i8th St., Cbicago. 111. 

Parsiduoda automobilius. 7 pasa- 
žieriu. t<)i8 Mitchell. labai pigiai 
ir gerame padėjime, nauji "tirės'. 
Viskas ^erai dirba, t-Ialima manyti 
nuo 4 iki t; valandai- 

J. Vilimas, 
4501 So. Paulina St. 

antros 'ūbos iš fronto. 

Reikalauja dviejų pritarnautojų 
(\vaiterkų). Puri mokėti darbą. Ge- 
ras užmokestis. Atsišauk, 

33°5 So. llal>ted St., 

( F.\RM< )S). 
Geriausiai pirkti tarmas per Anie 

rikos rkiniuko redakciją. Agentai, 
kurie iš to gyvena visaip garsiyas, 
bet kurie atvažiuoja pas mus Pati- 

ria j ii teisingumą ir perki geresnes 
ūkės. Taip-gi skaitykite Amerikos 

Ūkininką. Prenumeretas Suvieny- 
tose Valstijose Si. metams, o j Lie- 

tuvi) $1.25. kiekvienas numeris nu-1 
eina j Lietuvą. 

Dabar geras Tarkas pirkti farmą 
adresuok. 

M. Walenčius. 
P O. I>ox (/>. 11 art. Mieli. 

Parsiduoda veislinis paršas, juo- 
<tas, baUa nose^ baltos kojos, sve- 

ria 300 svaru, parduosiu pigiaiy tik 
in. $60. Kam reikalingas, tegul at- 

sišaukia- Paršas 11 mėnesių senu- 

mo. VI K T,O R I-A K E, Box 41, 
La fox, 111. 

Vaikinui reikalingas apstus kam- 

barys, pas švarius žmones, su ge- 
rai pagamintu valgiu, Mayvvood, 
f 11. Kas turi tokį kambarj, ir ge- 
rai \ algi pagamina, malonėkite 
atsišaukti sekančiu adresu: Cliar- 

|les Gęstant, 2754 W. 43rd Std. 

[Cliicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
t 

Parsiduoda lotas, labai geroj vie- 
toj, clel bizniaus, ant 63010? ir Ca 
lifornia aves. Kam reikalingas, 
kreipkitės adresu: Charles Gęs- 
tant, 2754 \V. 43 St., Chicago. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

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

Labai didelis bargenas. geras plei 
sas (vieta), del garage arba clo- 
thing store (drabužių krautuves V 
Mažai kaštuoja. Atsišauk, 

B. S. N. 
2225 S- Leavitt St., Chicago, 111 

Reikia — jaunu vaikinu t8 metu 
arba viršiaus, del l'ritarnavimc 
(clerks) Pastos i )fi-.e. 60 centų i 
valandą. \tsišauk l'ostmaster's 
C)ffiet*. Uo'Mii 358. J*f»si < )fficc 
l'uilding. C^'0afi'0- 

1 
Reikalinga dviejų kriaučių prie siu- 

i vimo žiponų, edges bestavot ir pa- 
l*)rosyt. liūtų pageidaujama, kad vie- 
nas galėtų apikakles rankom dėti. 
Darbas ant visados, gera mokes- 
tis atsiaivkite greitai. 

\VM. B.. PRANK 
624 Realty l'ldg. S])okane, \Vash. 

Ant pardavimo, grosernė ir sal- 
dainių, kraut; a\ Įplaukos nuo $250 
iki $300 į savaitę. Keturi gyvenimui 
kambariai, pigi randa. Tejefonuok 
angliškai 

MeKinley 1057. 

Pajieškau savo brolio \'mco Bar-, 
kausko. Paeina iš Suvalkų gub, 
V ilkaviškio apskr, Oškinių gmin 
kaimo (iarsvinių. 10 metų atgal gy 
vci.. "W>tlande, Mudervel. Paskui 
Detroit, .\ik.i. Taipgi savo pusbro-* 
lio Antano Naujevičes. 10 metų at- 

g*J gyveno Saginaw Mieli- Dabar 
nežinau kur. Jie patjs ar kas juo> 
tinote, malonėkite pranešti: John 
llroNvn, Peace River, Keg. Prairie, 
Albert, Canada, c-o R. Naylor 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kill>oj, pa- duoda pilniausias žinias apie I y t i dalykus, 
kuriuos privalo kiek\ ienas žinoti -- paraįyta 
iviiriu ir mokslišku Inulu. Kny&a siunčiame 
u>. $2.00. Pinigais, money orderiu arba Jtnm- 
l'.omis. 
Modem Rook Co., Dept. T>. 32 
LTnion Sqtiare, .Te\v York City 

REIKALINGA STENOGRA- 
FISTĖ. 

Turi buti lietuvaitė. Gera alga. 
Atsišauk ypaiškai Į Universal 
State Bank. 3252 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 

A A i 
JUOZAPAS JOKNJS, 

Persiskyrė su šiuo pasauliu. Am- 
žiaus 44 metų, Velionis paėjo Kau- 
no redyfoos, Raseinių pavieto. Ku- 
nigų sidos. Paliko dideliame nuliū- 
dime moterį, Barborą ir penkis vai- 
kus, du simu, Juozą ir Kustachiju 
ir tris dukteris, Antaniną \ iktorl- 
ja, ir Augen^ją. Kūnas randasi 
4843 \Yest 14t'i StL'ivrero, 111. 
Laidotuvės atsibus Kalandžio 8-tą 
9 vai. iš ryto iš šv. AntUno bažny- 
čios ir Šv. Kazimiero Kapinės. Gi- 
mines ir pažįstami kviečiami da'y- 
vauti laidituv?se. Pasilieka nuliūdi- 
me moteris ir Vaikai. 

AKYS. AUSYS. LITAS. NOSES 
YDAS KOKIOS NEBŪTŲ PATAI- 

SOME. 

lAieiK, mes pataisysime uz vieno atsi- 

lankymo. Be skausmu, be žymės ir be 
visokiu nepatogumų. 

Chioago Kace Specialists. 
9 W. Randolph St.. Kampas State St.. 

3 lubų. Telephoue Central 27. 
Yalan. nuo 8 iki 4 arba ant sutarties 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
vių bendrovės, apie lietuvių koloniją 
Wisconsine, kur jau daug lietuvių gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 

ten žeme labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga ne-, aisant kokie metai 

nebūtų. Dauguma musų pirkėjų buvo 
išvažinėją po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vietos niekur negalėjo ras- 

ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame visi biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 
vojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
žemė l&bai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos. ežerai, dabina visą, apielinkę, 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima įvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai ae1 farmerių 
yra ant vietos, visur lietu iškai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama, taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda 
vosi Lietuvoje. 

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

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

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

muose. 

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

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

Phone Vardo 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIF+URGA3 
Of: ir cyv: vieta 3252 S. Ilalsted St 
Vai; 9-^11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:3C 

Lithuanian—American Information Į 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- I 
tai, Legall.škl Dokumentai, Foreign Į 

Exchange, Real Eastato, Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halstjfl S'.., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 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 CHICAGOl 

relephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 rjrto iki 9 vakare 
NedėldieniaU pagal sutarimą 

4712 30. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvė* 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Streel 

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

ly veninio vieta: 3114 W. 42md St 

PĄSPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Ine, 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. 

Sevėros Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikatą. 

Pavasariniai 
išbėrimą! 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu bev9ik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias* Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
kraują, vartodamas 

Severa's 
Blood Purifier 

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 

! nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.25 ir 5c mokesčių. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOV/A 

4 * 

ŠALIN SU DEGTINE. 
VYisuj Amerikoj sausa, bei Į ^jiinis reikalingas pasistiprini- l 

nias kartas suo kario, taigi 
nesibijokite. Mes prii engia- 
mo sultis, ii kurių jųs galite 
sutaisyti puikų ir sveika gė- 
rimą, ir mes g va rantuojame, 
jok jis patiks visiems. Jeigv 
jųs sorite atgaivinti šird 
prej valgymą, arba iš darbo 
parėjus, ant vestuvių, balių 
šokių arba kitų pramogų, jųs 
galite visuomet turė'.i po ran- 

ka kelis gaionus Rero gėri- 
mo. Pakas iš kurios iųs ga- 
lite pasidaryti 6 galionus oė 

rimo, koinuoja tiktai $2 00 

Išsimoka pamėginti. Supkite oracnus sinti* 

dien. 

Walter Novelty Co. Dep. 446 
1117 N. Paulina St. Chicago, III. 

LIETUVOS VAIZDELIAI 
puikus, nuisų tėvynės vaizdeliai, 
net miela pažiūrėti. Čia pamatysi 
Lietuvos kaimus, miestus, eže- 

rus. bažnyčias, teatrus ir kitas 

puikias vietas. 12 vaizdelių 30c; 
45 už $1.00. Reikalaukite pas: 

CHAS. P. URBANAS 

'942 W. 34th St., Chicago, 111. 

John Kuchitiskas 
LAWYER 

L.IBTUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 36S4 

Valandos: 0 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

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

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ran- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 
Cor. Leavltt ® Tul Panni okko 

lelepfeone Ytrdi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
)ydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

1259 S. HALSTED ST.t CHICAGO 

Lel. i ards 3654. AKUŠERKAj 
Mrs. A. J 

Michniewich S 
Baigusi Akušerijos ko-? 
legijt; ilgai praktika-? 
yus: Pennsilvaaijo^ 
fiospitalėtt, Pasekminį 
ai patarnauja priej 
jimdymo, Duoda rod^į risokiose ligose mote-J 
rims ir mergino:ns. į 
3113 S. Halsted St.$ 

(ant antru lubų) * 

CHICAGO, ILL. J 
^uo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vafc, 

Phone Ca-al 6222 

DS. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

balandos: 9:30 Ibi 12: 1 iki 8 faK 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

'Zakarais. 812 W. 33-RD STKEET, 
Telephone Yards 4681 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman į 
IŠ RUSUOS 

Serai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroni&as ligas vyru, mo- 

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

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

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

Telefonas Canal 3110 
Gyr.: 3112 SO. IIALSTED CTREE1 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. M. T. STK1KOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CIIIRUKGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Uoulevar'l 
Ofiso vai. 10 ryto ikt 2 p. p. ir 6:3" 
iki 8:30 vak. Nedėl :t iki 12 dieni, 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26; 

A. PETRATIS -S. FABIJONAS] 

A. PETRATIS 8c CO. 
MoRTGSGE BANK 

REAL ESTATE-INSURANCE 

Europeak American Bureau 
Siunčia Pinigu* Parduoda Laivohortas 

NOTARIJVJŠAS 0 
3249 So. Haljtet Street, Chicago, Illinois 

Telephone Boulej^and 611 
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