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Talkininkai nepritaria Francijos1 
užgrėbimui Pareinio. 

Jugoslavai atiduoda Fiumę Italijai. 
TALKININKAI NEPRITA- 

RIA FRANCUOS UŽ- 
GRIEBIMUI PAREINIO. 

Londonas, ba!. S d. \Po il- 
gos konferencijos šiandien fran- 

cuzų ambasadoriaus, Paul l liatn- 
bon su premjeru Lloyd George 
ir kal-ineto tarybos pilno apkal- 
bėjimo f ra n c u/.u santikių su vo- 

i;iečiais. kur Anglijos ministe- 
riams buvo pilnai paaiškinta irau 

cuzii pažiūra, buvo išleistas au- 

toritetingas pranešimas toje 
prasmėj, kad Franci ja užimdama 

vokiečių miestus veikė pati vie- 
na ; kad Anglija, įSuv. Valstijos, 
Italija ir Belgija visos priešinosi 
tam pienui ir kad Francijos pa- 
sielgimas sutvėrė opia padėti. 

Dalykas yra apšnekamas Ang- 
lijos ir francijo* valdžių ir tiki- 
masi, kad padėtis seksis pataisy- 
ti. 

Wilsono Protestas. 

Paryžius, bal. 8 d. — (iaądas, 
kad prez. \\ ilsou protestavo 
prieš I'rancijos pasielgimą Vo- 

kietijoje nenutyla. Tš Kopenhagos 
vėlai Ai vakarą atėjo telegrama, 
kur sakoma, .kad p. \\ ilson savo 

jiptoj a ugšt'ia usiai tarybai nuro- 

dė i tai. I'rancijos veiki.mas 
"šarvuota kumštimi" lotinai pa- 
daris ncmaloniausį dalyką euro- 

pinėj padėtyj ir veikimo vieny- 
bėje ligšiol palaikomoje talkinin- 
ku ir susidraugavusių valdžių. 

Prezidentas savo notoje fran- 

cuzų pasielgimą Vokietijoje pri- 
lyginęs prie Italijos pasielgimo 
Adriatiniame k'ausime. 

JUGOSLAVAI ATIDUO- 
DA FIUMĘ ITALIJAI. 

Geneva, bal. 8 d. — Tejegra- 
ma apturėta luganoje iš. Triesto 
t\ irtina, kad italų jugoslavų ko- 

misija. kuri svarstė adriatinj klau 

simą. padarė sutartį kas del Ad- 
riatiko uostų, pagal kuria Fiunie 

yra pavedama Italijos soverėnite- 
tui. 

GELŽKELIO STREIKO 
PADĖTIS VISOSE S. 

VALSTIJOSE. 

Pagal Associated Press agen- 
tūros paduotas žinias gelžkelių 
streiko padėtis visose Snv. Val- 

stijose yra tokia: 

Chicagoje — 8,000 gelžkelinin- 
ku streikuoja; prekinių traukiniu 

vaikščioja 30 iki 40 u uos. nor- 

iai lio skaičiaus. 40,000 skerdyklų 
darbininkų nedirbama ir laukia- 

ma, kad visi darbai skerdyklose 
sustos šiandien. 

Buffalo. — Nuo 1,500 iki 2.700 
darbininkų dyki; prekiniai trau- 

kiniai neišeina. 
Kansas City. — Nuo 200 iki 

500 darbininkų dyki; prekiniai 
traukiniai neišeina. 

Los Angeles. — [,200 darbi- 
ninkų ant linijų einančių skersai 
sait&umą streikuoja. 

Toledo. — 600 darbininkų strei 

kuoja; kritiško sustojimo prekių 
traukinių vaikščiojimo laukiama 
bėgiu dvidešimties keturių valan- 
dų. 

Detroit. — 1.000 streikuoja: 
500 ketina išeiti strelkan. 

Gary. — 300 iki 400 darbinin- 

kti dyki; 350 H. K. T. nubalsavo 

į pasilikti prie darbo. 

East St. Louis. — 20 streikuo- 

įja: 500c nubalsavo išeiti streikan 

j vidunaktėj. j 
Decatur. — 107 streikuoja. j 
Joliet. — 50 streikuoja; Clii-j 

cago. Joliet & Kastern gel/.kelio į 
darbininkai atsisakė prisidėti j 
prie streiko. Į 

Springfield, 111. — Baltimoreį 
iv (>liio gel/.kelio darbininkai I 

streikuoja. 
Colton, Cal.. — 50 Southern j 

Pacific gelžkelio bėgiasukiai sai-' 
streikavo; važma stovi. 

Cleveland. — 1,500 bėgiasukių 
balsuoja ar eiti j streiką, ar ne. 

Niagara Falls. — Bėgiasukiai 
atsisakė išeiti streikan pasiklau- 
sę Bui'flo radikalų. 

Elmira. — Prisakyta išeiti' 
streikan kieminiams Delavare, į 
Lacka\vanna & \Vestern, Xcvv 
Vork Central ir Lehigh \ alley 
gelžkelių. 

Pittsburgh. — 2000 Pennsyl- 
vanijos bėgiasttkių nubalsavo iš- 
eiti nakčia. 

Memphis. — Kieminiai visų 
|kelių sueinančių mietan. išski- 
riant du nubalsavo išeiti streikan 
4 vai. po pietų, jei reikalavimai 
neims išpildyti. 

San Francisco. — 20 bėgiasu- 
kiu mete darbą. 

SUSEKĖ SUOKALBI 
MEKSIKAI UŽGRIEBTI. 

EI Paso, bal. 8 d. — Yra su- 

areštuoti penki žmonės, ir tede- 
ralis didysis posėdininkų teismas 
turi žinių, kurios gali nuvesti 
prie kitų areštų sšryšvje su tuo, 
ką fcderaliai viršininkai valida vie 
nu svarbiausių revoliucinių suo- 

kalbių, kokie kada buvo sugal- 
voti Meksikos pasienio intrigan-] 
tų. 

Viršininkai sako. kad jei ka-; 

Ireiviai Big llendo apskrityj ne- 

būtų suėmę vaiko ir mergaitės 
nešusių 'laiškus Francisco Viliai, 
tai pienas (užgriebimui žemutinės 

ĮCaHtornijos ir podraug puolimo 
ant Sonoros, Sinalos ir Cbi- 
huahuos butų pasiekęs didelių 
proporcijų. 

Pagal šito suokalbio pieną re- 

voliucionieriai žadėjo pereiti Že- 
mutinėn Calitornijon iš Suv. Val- 
stijų, paimti ginklus ir šovinius,i 
kurių ten yra didelė apštis ir pa- 
daryti puolimą ant Sonoros ir 
Sinaloos, o gen. Villa butų puo- 
lęs ant Chihuahuos, kad tuomi 
neleidius federaliams kareiviams 
ateiti pagelbon valstijinėms val- 
džioms kitose dviejose valstijose. 

VOKIEČIU KAREIVIAI 
ŠAUDO NUODINGAIS 

GAZAIS l DARBININKUS. 

Paryžius, bal. 8 d. — ragai 
telegramą apturėtą laikraščio 
Matin iš Mayence'o vokiečių val- 
džios kareiviai bombardavo Dus- 
seldortą galinėmis bombomis. 

ragai iMaveneeo telegramą 
laikraščiui J«urnal des Debats, 

.pabėgėliai atvykusieji Frattkfcr- 
tau pasakoja, kad valdžios ka* 
reivui be mielaširdyst<"$ keišina 
Ruhro klonyje. Jie sako matę 
sušaudant visus uestphaliečius 
atidavusius savo ginklus. 

i JAPONU JSTATYMA1 
! darbininku uni- 

joms VALDYTI. 

į Tokio, kovo 15 d. (Pavėluo- 
jta). — 'Valdžios pripažinimas 
darbininku unijų organizavimo 
bus suteiktas pirmu karui Japo- 
nijoje nauja Įstatymu projektu, 
kuri pakasė vaizbos butas ir k.n-is 
bus inteiktas dabartiniam seimo 
posėdžiu". 

i 
Vienok, vald/ia rengiasi regu- 

liuoti, varžyti ir iki tūlam laips- 
| n i 11 i kitaip kontroliuoti veikimus 

[uniju, kurios bus suorganizuotos 
paga Iproponuojamąjįj Įstatymą. 

Vienas patvarkymu, kuris su- 

kėlė kritiką, sako, kad unijai, ar 

amatui priėmus rezoliuciją prie- 
šingą Įstatymui, arba skaitomą 
kenksminga visuomenės reika- 
lams.-ar neatlikus to. kas reika- 
laujama iš jos administracinių 
valdžių, tai šitos valdžios gali 
panaikinti rezoliuciją, arba išar- 
dyti uniją. 

Įvairiu amatų unijoms bus leis 
ta sudaryti unijų iederaciją su ta 

išlyga, kad jos taisyklės ir pa- 
tvarkymai bus patvirtinti pride- 
ramų valdžių. 

Ligšiol Japonijos darbininkai 
buvo susiorganizavę daugiausiai 
i gildijas, nors susivienijusi dar- 
bininkų unija Tokioj jau gyvuo- 
ja mažne metai laiko. Proponuo- 
jamojo Įstatymo rėmėjai sako,1 
kad vald/ia turinti užimti vietą 
,4cnujft"lgi'1dinių mistnj. kad su- 

valdžius ir pamokinuss darbinin- 
kus iki jie patys išmoks vesti sa- 
vo unijas. 

MATO ANGLU KLASTĄ1 
PAĖMIME BOSFOPO. ! 
Sofija, Bulgarija. bal. d. — 

Anglijos užėmimas Konstantino- 
polio sujudino Balkanų valsty- 
bes. Vienu moju buvo paversta 
j niestus Rusijos tradicinė sva- 

jonė ir Grekijos troškimai at- 

gaivinti Bizantiją. Vienok gre- 
kai džiaugiasi anglu pribuvimu 
Stanrbulan ir tikisi, kad Trakija 
iki Chatalijai tuojaus bus (ireki- 
jos. 

Bulgarijoje j šitą atsitikimą 
žiūrima pritariamai. Iktlgiirai 
pasipriešino Rusijai, nes jie bi- 
jojo, kad rusai paims Auksinį 
Ragą. Panslavistams, žinoma, ne 

patinka matyti anglus F'.osfore, 
bet apskritati žmonės mano, kad 
Anglijos laivai, būdami Darda- 
neliuose. užtikrins taiką artimuo- 
se rvtuose. 

NEW YORKO UNIJOS 
NORI PADARYTI VIENĄ 
KUNĄ IŠ 400,000 NARIŲ. 

New York, bal. X d. — Visos| 
darbininku unijos New Yorke 
nori susivienyti Į vieną kuną ap-| 
imantį apie 400,000 darbininkų. 
Visuotinas balsavimas vedamas 
mnijų prisidėjusių prie Manhat- 
tano tederuotos unijos rodo, kad 
90 nuoš unijų pritaria susijungi-1 
mui. Centraliai kūnai kituose 
miesto (priemiesčiuose jau patvir- 
tino prisidėjimą. 

ŠEŠI ŽMONĖS KONTRO- 
LIUOJA VISUS KURU- 
ZUS SUV. VALSTIJOSE. 

Chįcągo, 111.. bal. o d. — šeši 
įmonė}}, l^urių keturi yra Čhita- 
gos vaizbo* komi te t v. kaip val- 
džios advokatai v>e4antieji tyri- 
nėjimą mano, laiko suėmę visus 
gegužinius kukuruzus. 

I Valdiia veda tyrinėjimą ne- 

teisėtų kainų nustatymo. 

ANGLIJA PRITARUSI j 
PRANCŪZŲ ŽYGIUI. 

Londonas, bal. 8 d. — Angli- 
jos kabinetas atsipeikėjęs nuo sa-1 
vo nusistebėjimo iš sensacingoj 
francuzn kareivių žygio Ruliro' 
kloniu ne.itralen juoston dabar j 
suteikia dvasinę parama ir už-; 

.> ..* 
uojaulą. l'rancijai. 

y-ra abejonės.' kad lrancuzu j 
pasielgimas >> i vo netikėtu dalv-' 

I ku Vnglij s valdžiai. noi> pirmi 
to buvo jti kalbėtasi apie tai. 

Visam tam dalykui pamatas 
yra tame. kad premjeras Mille- 
rand klausė l.loyd Cieorge'o pa- 
tarimo ir patyrė, kad jis mielai | 

pritartu tam vienok tas davė, 
jam kitą pasiulinimą. kuris pilnai j 
butu atsvėres lrancuzu pasiuli-1 

! 
n nuą. ! 

Anglijos ir Francijos vildžių | 
pažiūros yra skirtingos. Francu-: 
zai matomai, perdėjo povojų j 
Francijai iš atstatytos Vokietijosj 
pusės. Anglijos valdžia gi. pi*rė-1 
ju^ pirmajam Įniršimui, manė. j kad didžiausias pavojus yra nuo j 
užpludimo bolševiku idėjų iš Ru-j 
sijos. i 

Šitas išaiškina visą Anglijos j 
politikos krypsni ne tik kas del 
\ okietijos. i > e t ir kas del Rusijos 
ir Furopos apskritai. 

Anglijos valdžios noru buvo. 
kad Vokietija išpildytų sutarti 
labiausiai kas del atlyginimų, 
bet dabar ji priėjo prie to kad' 
ji yra pasirengusi išsižadėti a 11 y -! 
ginimų taip, kaip ji išsižadėjo I 
baudimo prasikaltusių oficierių, 
Valdžia nori pakreipti visą savo 

politiką linkui jsteigimo \"t»kieti- 
joje pastovios valdžios, monar- 

chinės valdžios. 

Pačioje valdžioje yra stipri 
partija, geidžianti matyti Vokie- 
tijoje tokią valdžią, kuri atstaty- 
tų prekybą ir geras politinius 
santikius, kokie buvo kadaise 
kaizeriui valdant. 

Patsai Lloyd George atėjo prie 
šitos nuomonės. Visa šitą žino- 
damas ir pasinaudodamas pre- 
mjero nebuvimu Londone Mii-į 
lerand nusprpn^ė. kail Francijai 
bus saugiausiai nežiūrėjus visų 
tų atsargumo formų. 

Prancūzų gal bereikalo išsi- 

gąsta. bet nieko tikresnio nega- 
li buti kaip tas, kad Paryžiaus 
taikos konferencija paliko Fran- 
ci ir. neapsaugotoj padėtoj. 

Siiuomi ve ir pateisina francu-1 
zai savo žygį. 

KARĖS STOVIS JERU- 
ZOLIMOJE 

Jeruzolima. bal. S d. — Nors 
panedėlyj čia apskelbta karės sto- 

vis ir miestasyra smagiai saugo- 
jamas Anglijos kareiviu, bet pa- 
nedėlyj ir utarninke tai čia tai 
Įen siaurose senamiesčio latvy- 
tėse ir tiž miesto sienų atsitiko 
susirėmimai tarp žydų ir maho- 

metonų. 
'Kerti žmonės tapo užmušti 

abiejose pusėse ir apie 250 su- 

žeista, daugiausiai lengvai. 
J steigus karės stovi iiiėjimas 

miestan tapo uždrautsas, bet 
šiandien šitas patvarkymas pa- 
lengvinta ir padėtis netrukus bus 
normalė. Miestą kontroliuoja aš- 
tunta anglų kariuomenės pėsti- 
ninkų brigada. 

I 

ITALIJA PRIPAŽINO AL 
SANUOS VALDŽIĄ. 

į Rymas, bal.. 7 d. — Sulig 
Epoča. Italijos valdžia, oficialiai 

pripažino Albanijos valdžią ir 

savivaldybės konstituciją. 

KAPP VOKIEČIŲ MAIŠ- 
TO VADAS DANZINGE. 

Sukilimas Ruhre ir Francuzu 
U Užėmimas Miestų Pastatęs 
Bcrlino Kabinetą j Sunkią 

Padėti. 
s 

Paryžius, bal. 8 cl. —> Pagal 
Yicunos telegramą laikraščiui 
Intran-dngeant, Dr. \Yolifgang 
K;i].|). vadas nesenai buvu>ios» 

revoliucijos V okietijoje, \ra Dan- 
zinge. Telegrama sako, kad pan- 
germanai. kurie remia burmistrą 
Salimą vi.- turi galią Danzige. 

Berlinas, bal. 8 d. — Didžiu- 
liuos soeiali-tų vokiečių kabineto 
nariai v ra ]>astat \"ti Į kėblų p:i- 

įdėjimą darbininkų vadų reikala- 
ivitnu, kad valdžios kareiviai ap- 
ileistų Kuliro k h >nj ir kad veiktų 

įkit.vose dalykuose '^liečiančiuose 
; padėti, kurie iššaukė franeuzų l 
užėmimą rytinių Reino kranto. Į 

Yra atvirai sakoma, kad šitas j 
pasielgimas iššaukė nusistebėji- 

Įmą, nes koalicinė valdžia nesiti- 

jkėjo vokiečių amatinių unijų fe- 

deracijos prezidento Karlo L. 
Lietelio ir kitų \ a«!; užpuolimo 
Ji manė, kad ją remia visos par- 
'tijiis šitame svarbiame dalyke. 

Oficialiuose rateliuose sakoma, 
kad darbininkų reikalavimai su- 

teikia dvasįnę paramą premjerui 
? lilleramlui. Liberalų laikraščiai 
nupeikia darbininkų vadų ži^sni 
ir kaltina už ji Liegeną. 

| Socialdemokratų amatinės uni- 
jos partija paskelbė užreiškimą. 
kuriame įi energingai paremia 
\ aidžią jos pasipriešinime "netei- 
sėtam franeuzų okupavimui 
Frankforto ir kitų \yietų." 

Anglai Svarsto tą Klausimą. 

Londonas, bal. 8 d Premje- 
ras Lloyd (ieoriie ir jo kabinetas 
šiandien susirinko matoma tam, 
kad apsvarsčius franeuzų užėmi- 
mą vokiečių miestų. 

Italijos užsienio ministeris 
Scialoia, kuris čia atvyko nžsie-' 
nio ministerių konferencijon, išsi 
reiškė Į Suv. Spaudos atstovą,!, 
kad franeuzų prietikiai su vokie-J 
čiais neiššauks didelių nesusi- 
pratimų tarp talkininkų. 

MILANO DARBININKAI. 
STOVI UŽ BOIKOTAVI- i 

MA AMERIKOS 
LAIVU. i 

«- i 
i 

Rymas, bal. S d. Milane didc- 
liamc susirinkime liaudies name, 

sušauktame išreiškimui vienybės 
su Suv. Valstijų pirnieiviaisiais 
darbininkais buvo pakelta- pro- 
testas prieš Suv. Vaišiju val- 
džios atsinešimą Į Pasaulio Pra- 
monės Darbininkus (I. \\ \Y.): 
šitame susirinkime tapo paduotas 
sumanymas prašyti jūreivių fe- 
deracijos, žintmoa "Juros darbiniu 
kr" vardu, kad ji neleistų Ame- 
rikos laivams iškabinusiems 
Amerikos vėluką j Italijos uos- 

tus. Įnešimas priimta su ranko- 
plojų. 

TURKAI SUDEGINO S. V. 
NAŠLAIČIU PRIEGLAU- 

DĄ ARMENIJOJE. 

Konstantinopolis, bal. 7 d. 
ĮTurkai sunaikino kaimą llarou-j Įiiiyi šiaurrytinei Adanos pusėj 
ir sudegino ten Ai..erikos našiai-' 
tyną. Du tūkstančiai armėnų nąš 
laiėiti išgelbėta nuo gaisro ir nu- 

gabenta Adanon. Juos turbut 
sitis Kupro salon, kadangi Ada-, 
uos apskrityj yra perdaug neras- 

imu. 

Valdžia taikis gelžkeliy streiką 
Fcderalis taikytojas atvyko surasti 

budus streikui sustabdyti. 
ATVYKO TAIKYTOJAS 
GELŽKEUC STREIKUI 

TAIKYTI. 

Chicago, III., bal. S d. Vc- 
deralė valdžia šiandien padarė 
pirmą žing>nį sutaikymui bėgia- 
sukių ir garvežininkų su jų bro- 
lijomis, prisiųsdama Chicagon 
inivusi tarpininkavimo ir taiky- 
mu komiteto komisiniuko padė- 
jėją (\\ \\ 1 langar. 

J i> tuojaus žada sušaukti abie- 
jų pusių atstovų konferenciją ir 
sura?ti buūų streiko užbaigimui. 

Hangar atvyko Chicagon tuo- 

ju laiku, kada tarptautinis bėgia- 
sukių unijos prezidentas S. K. 
Htbėrling tapo nušvilptas nuo 

estrados masiniame taip vadina- 

mų maištuolių susirinkime <;at- 
vekarių darbininkų svetainėje. 

Ilėberling prašė darbininkų 
i" j x t i prie darbo, sakydamas, kad 

jie negali kovoti su valdžia. 
"Badas užbaigs streiką, jei dar 

bininkai atsisakis klausyti pro- 
to." sakė jis. 

"Pagal transportacijos akto iš- 

lygas yra galima areštuoti kaipo 
suokalbininkus tuos, kurie atsa- 

ko už streiką, bet aš nemanau, 

kad tokios aštrios priemonės bu- 
tu reikalingos. T dvi savaiti lai- 
ko darbininkams pritruks d.'.o- 
ims ir jie grįš prie darbo." 

'Svetainė buvo pilna atstovu 

ibiejų frakcijų — "maištuolių" 
> kiemininkų draugijos ir "tik- 

rųjų,"' kurie atsisako -kirtis su. 

sena unija. >' 

Bėgiasukiu Streikas Plečiasi nuo 

Bufallos iki Pacifiko. 

Detroit, Mieli., bal. S d. — 

N'eingaliotas bėgiasukiu streikas. 
vi;ris prasidėjo šiandien Miclii-| 
j;.no Centralio gelž.kelio kie- 
nuose darbo metiniu keliu darbi-i 
liuku, po pietų perėjo j kitus kie- 
lių.-. 2 valandą, kaip streikiijin- 
<u ai stovai sako, streikuojančiu 
kivo daugiau kaip 1000 darbinin- 
kų. Daugiau kaip 300 garvežiu 
iko be tarnautojų. 

Nors mašinistai su uguiaku- 
ri:i i s nestreikuoja, bet bėgiasn- 
viams metus darbą keli šimtai jų 
y ra dyki. 

Los Angeles, bal. H d. — (ielž- 
•jeliu streikas išsiplėtė iki Lqs 
Angeleso. kur šiandien anksti 
kiemininku draugija tarp 51x1 ir 
1000 darbininku ant Pietų Pasi- 
tiko, Sana I*'e ir Salt Lake linijų 
sustreikavo užjausdami streiki- 
linkams ant rytiniu gelzkeliu. 

Jie sakosi sustreikavę dėlto. 
<ad jiems negana moka; jie spė- 
ia. kad netrukus bus paliesta^ 
streiko visas Pacitiko pakraštys, 
ir gal ir visa šalis. 

Gelžkeli// Padėtis Kituose 
Miestuose. 

Elmira, X. Y., bal. d. — 

Kieminiai gėgiasukiaia įvairiose 
vietose ant Dela\vare, Lacka- 
ivanna and \\'estern. Xe\v N ork 
L'entral ir Lehigh \ alley gel>: ke- 
liu šiandien po pietų savo prisa- 
kymą mesti darbą. Važma čia 

-kyrių kiemuose labai užankšta 

Springfield, f 11.. bal. S d. — 

Ilė'giasukiai ir gąrvežininkai l'al- 
li'more 'and Obio kiemuose čia 
sustreikavo Šiandien jio pietų. 

Colton, Gal., bal. X d. — Dau-j 
:>iau kaip penkiasdešimts bėgia- 

sukiu dirbusių Southern Pacific 

jkiiMiie čia jpustreikavu šiandien. 

St. Louis. Mo.. bal. S tl. — St. 
'Louis apskričio kiemininkų drati 
igija susidedanti mažd;irg 5000 
bėgia.sukių. išsukimų penlc-tinių. 

Į mašinistų ir ugniakurių čia. V.. 
St. Louis ir Madison apskrity;, 

llllinoise šian<lirti nubalsavo re- 

zignuoti. jei atsakymas i reikala- 
'viiuus pakėlimo algos šiardien 
nebus aptuivta< i.- gelžkelių 'me- 

dėjų. ^ 

Fort Wayne Ind.. l»al. <S d. — 

Streikas daugiau kaip 3.000 Pen- 

nsylvanijos gęlžkelio šapos dar- 
bininkų. prasidėjęs savaitė tam 

atgak šiandien tapo sutaikytas, i 

SUSEKĘ SINN FEINU ■ 

SUOKALBI SU VO- 
KIEČIAIS AIRI- 

JOJE. 

Londonas, bal. ~ d. — Airijos 
policija -ak- kad paskutiniai ne- 

į atvirtinti pranešimai apie gink- 
luotą sukilimą Airijoje buvo pa- 
matuoti laktu. Jie sako turintis 
pranešimą, kuris nurodo netik j 
rengiamą sukilimą, bet ir i tai. 
kad tuli vokiečiai Berline apsi- 

įemė pampinti karinę medžiagą. 

DU N. Y. PROJEKTĄ1 
PRAŠALINA SOCIA- 

LISTUS Iš POLI- 
TIKOS. 

Albany. X. V. \a\. 7 d. — 

šiandien legisletuvon tapo įner- 
ta susirinkimo teisininū komitc- 
tfldu projektai "sulaikymui Ame- 
rikos įSocialistu Partijos nuo da- 

lyvavimu politikoje Xevv Yorko 
\a!<ti joje."" 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apstimis po 
$25.000 ar daugiau tarp banku 
kaip paduoda Merchants I.oafi & 
Tru>t kompanija. 

bal. -S bal. 7. 
\n^lij<>s liras $ 3.98 .S 3.^*7*J 
l:rancijo's (u/. $1) ir. 15.17 15.07 
Italijos 1 už Si) lirų 22.90 21.85 
Belgijos (už 81 ) tr. 14.JO 14.05 
Olandijos 100 florinu 37*2 371 j 
Danijos f 00 kronu 18.70 1870 
.Norvegijos 100 kronu 20.< k") jo. 15 
Švedijos 100 kronu 22.1*) 22.10 

'Vokietijos 100 markių 1.88. i/>5 
Austrijos 100 kronų .5^ .55 
Suoniij n- ) markių 5.30 5.35 
Lenkijos 100 markių .27 .72 
Lietuvos 100 auksinų 1.88 1.(>5 
Kanados $1000--$912.50 $912.50. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

P.al. 13 d., 1.^88 m. kryžiuočiai 
pradėjo karę sj Žemaitija. 

Bal. 15 d.. 997 m. lietuviai nužu- 
dė pirmąjį krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

Ra', rfi d.. 18^1 m. Vilniuje lie- 
tuviai sukilo prieš rusus. 

P.al. U) d.. 1315 tu. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sostą. 

ORAS 
CHICAGOJE IR AP1ELINKEJE 

Šiandien gražu: maža permai- 
na temperatūroje. 
Į Saulėtekis. 5:21 vai. ryto: 
i Saulėleidis, 6:23 vai. vak. 
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 

APSKRIČIŲ LENKTYNĖS 

"Lietuvoje" buvo pranešta apie Lietu- 
vos Laisves Paskolos bėgi atskiruose apsk- 
ričiuose, parodant, kiek suteikė kiekvienas 

apskritis abelnai ir žymesnes jo kolonijos 
atskirai. Taigi iš paduotų skaitlinių gali- 
ma spręsti, kuriame apskrityje daugiau tik- 
rų lietuvių ir kur daugiausiai pasidarbuota 
L. L. P Bonų pardavinėtojų ir vietos vei- 
kėjų. 

Čia reikia turėti omenyje, kad kiekvie- 
no apskričio "kvota'' buvo paskirta pagal 
spėjamo skaičiaus jame ir didesnėse jo ko- 
lonijose gyvenančių lietuvių. — Todėl da- 
bar, po trijų mėnesių veikimo Bonų par- 
davinėjime, neprošalį bus padaryti tam tik 
rus sulyginimus, idant kiekvienas apskritis 
galėtų orientuoties savo veikime, imant ome 
nin kitų apskričių veikimą. Šiuomi atsida- 
ro aiškesnis lenktynėms kelias.— 

Kiekvienas apskritis ir didesnės jo ko- 

lonijos, aiškiai matant, kas jau padaryta 
ir kas dar reikalinga padaryti, galės visu 
smarkumu tęsti lenktynes iki paskirto punk 
to. — Juk abelna paskolos suma turi buti 
sukelta, nes, priešingai, Amerikos lietuviai 
pasirodytų visai nekokioje šviesoje prieš 
visą Lietuviu Tautą. 

Bostono apskr. jau įnešė (baigant ko- 
vo 26 d.) $104,64)0 69, o sulyg ''kvotos" tu- 
ri įnešti $550,000; Boston gi įnešė $20,053,- 
00, Worcester — $34,875.95. Taigi Bos- 
tono apskritis įnešė 1:5-tą (vieną 5-tą da- 
lį) jam paskirtos "kvotos" ($550,000)- 

Waterbury apskr. jnešf $81,079.00 ar- 

ba 1:6 tą savo "kvotos" ($520,000); prieg- 
taan, patsai Waterbury $32,495.00. New 
Britain $15,365.00, Hartford $13.850.00. 

New Yorko apskr. įnešė $73,585.50 ar- 

ba 1:9-tą savo "kvotos" ($700.000), — 

Brooklyn $20,738.50, Newark $18,100.00, 
Amsterdam $13,800.00. 

Philadelpbijos apskr. įnešė $32,864.00 
arba apie 1:12-tą savo "kvotos" ($400,000) 
—Baltimore sudėjo $27,914.00. 

Wilkes Barre apskr. inesė $6,975.00 
arba l:71-mą savo "kvotos" ($500,000),— 
prieitam Pittston sudėjo $5,285.00. 

Shenandoah apskr- sumokėjo $7,492.- 
00 arba apie l:70-ta paskirtos "kvotos" 
($500,000). 

Pittsburgh'o apskr. įmokėjo' $4,835.00 
arba 1:80-tą savo "kvotos'' ($400,000). 

Clevelando apskr. įmokėjo $25,012.26 
arba 1:16-tą paskirtos "kvotos'' ($400,000), 
—priegtam, patsai Cleveland suteikė $12,-! 
273.00, Detroit $8,739.26. 

■Chicagos apskr. įmokėjo $218,760.99 
arba 1:5-tą savo "kvotos" ($1,000,000),— 
pati Chicago sumokėjo $161,813.95- 

Vakarai ir piet. valst. įmokėjo $8.- 
200.00 raba virš l".4-tos savo "kvotos'' ($30, 

į 000). 
Pavieniai gi sumokėjo $11,461.24. 
Yra pažymėta, kad užsirašė ir pradėjo 

įmokėti už Bonus sumoje $1,270.000.00. 
Iš augščiau privestų skaitlinių mato- 

jmc, kad angliakasyklų lietuviai mažiau- 
siai įnešė už Lietuvos Laisvės Paskolos Bo- 
nus. Nejaugi tos srities lietuviai panorės 
užsitraukti ant savęs tą tamsią dėmę — 

kaipo "slekeriai' ar Lietuvos priešai? Ne- 
jaugi jie pasirodys nenorinčiais paremti 
Lietuvos iiuosybės ir Lietuvių Tautos ge- 

jrovės? — Ne, to negalima daleisti —rei- 
|kia manyti, kad angliakasyklų lietuviai ap- 
i vainikuos sava darbą gražiu ir garbingu 
I vainiku. 

Iš atskirų miestų Chicago, kaip mato- 
me, stovi pirmoje vietoje. Galima tiketies, 
kad šios kolonijos lietuviai paims perga- 
lės vėliavą Valio chicagiečiai! Tegul Chi- 
cago bus su pagarba minima kiekvieno lie- 
tuvio-tėvynainio! 

Paskiau seka miestai Worcester. Bal- 
timore, Boston, Waterbury, Newark ir kiti. 

Labai nekaip ''užsirekomendavo" 
Brooklyn'as — antra po Chicagos didžiau- 
sia lietuvių sėdyba Amerikoje, kur randasi 
visas kekiras. smarkių musų veikėjų ir 
"politikierių", — juk jie turėtų šiame at- 

\ vėjyje parodyti savo sumanumą ir galy- 
! bę; žinoma, })rie Brooklyno reikia priskai- 
tyti ir New Yorko lietuvius, kadangi atskai- 
toje tos metropolijos lietuviai nepaminėti. 

Kaip ten nebūtų, tečiau visų kolonijų 
lietuviai privalo visu smarkumu varyti Lie- 
tuvos Paskolos darbą pirmyn, idant, už- 
sibaigus vajui, galima butų pasigėrėti pui- 
[kiomis pasekmėmis. Reikia atsiminti, kad 
nuo pasisekimo tos paskolos daug priklau- 
sys Lietuvos ir Lietuvių Tautos liuosybė ir 
gerovė... 

oo 

Japonai "galų-gale' pasiryžo aktiviš- 
kiau veikti rytinėje Siberijoje. Japonijos 
valdžia visad kalbėjo talkininkams, kad ja- 
ponai "tuoj; apleis Siberiją, kad jie tik 
prigelbsti talkininkams, kad jie kartu su 
jais kovoja prieš "abelrjus" priešus. — Ba- 
landžio 5 d. Japonijos kariuomenė — po 
karštos kovos—užėmė Vladivostoką ir ant 
visų valdiškų įstaigų "užsmeigė" savo vė- 
liavą. Sulyg pranešimo nuo bal- 7 d. tęsiasi 
karšti mūšiai palei Nikolską ir Chabarovs- 

| ką. Žinoma, japonai nurodo talkinikams, 
kad tjie yra priversti panašiai elgties. Ir 
štai kodėl Japonija pasiryžo palikti savo 
kareivius ryt. Siberijoje delei "ypatingos 
geografinės pozicijos:'' delei gręsiančio 
i03 piliečiams pavojaus Mančžurijoje ir 
Korėjoje ir delei to, kad... čechų-slovakų 
kariuomenė visiškai apleido Siberiją,» o 
todėl reikalinga ryt. Siberijoj tvirta spė- 
ka- .. — Gerai pasiaiškinta — turbut su- 
prato net "pp. Wilson, Clemenceau-Mille- 
rand Lloyd George, Nitti ir jiems panašus 
"garssieji" pasaulio žemlapio "tvarkitojai" 
(gal darkytojai?) ir "amžinos taikos" "in- 
kunytojai" (gal sulaikytojai?) 

1 Pastabos-1 
| Sšvados. | 

T autos Tarybos suvažia- 
vimas Klaipėdoje, atsibuvo 
vasario ~0 ir 21 dd., skaito- 
mi labai garbiu i\ykiu. kau- 

niškė "Lietuva" tą susiva- 
žiavimą trumpoje formoje 
aprašo sekamai: 

"Susivienijimo'' sekreto- 
rius smulkiai paskaitė apie 
pereitų metų draugijos dar- 

įbuotę ir padare turtui api- 
| skaitą. Tam tikru pareiški-; 
mu "Susivienijimas" žiurč- 

| damas naujų politikos at- 
mainų, turėjo pasidalint į 
dvi dalis. Išklausę prane- 
šinu apie sudarytąją šiems 
metams sąmatą, Tarybos na 

riai, gyvenantieji į pietus 
nuo Nemuno pasitarimuose 
dalyvavo tik kaip svečiai. 
(Besvarstant trečiąjį dieno- 
ItvarkCs punktą apie įstatų 
I pakeitimą,, del rinkimų tvar 
|kos kilo smarkių ginčų. į 
'valdybą išrinkti: A. Brakas 
;—pirmininkas, Brozaitis — 

J vicepirmininkas, Grigą, La 
; būtis, Hofmanas ir Aušra 
;--naiiais, Simonaitis -r- se- 

! kretorius. Prieš pirmos die- 
nos posėdžiui pasibaigiant 

'atvyko iš Kauno Prusu Lie- 
tuvių į Lietuvos Valstybės: 

! Tarybą pasiųstieji atstovai 
i—dr. Gaigalaitis, Streikys, 
jLekšas ir Jankus. Su jais 
i drauge atvažiavo vice-mi- 
nisteris Klimas ir šernas, 
kurie susirinkusiųjų buvo 
karštai pasveikinti. Antrą 
susivažiavimo dįeną atva- 

žiavusieji iš Kauno pranešė 
apie savo darbus ir Nepri- 
klausomybės Šventę Kaune. 
Tada Prūsų Lietuvių Tary- 
ba sustatė pareiškimo teks- 
tą, kur vienu balsu reiškia- 
ma noro dėtis į Lietuvos 
valstybę. 

Paliktoj po Vokiečiais 
Prusu. Lietuvos dalyj "Susi- 
vienijimas" tęsia savo dar-į 
bą toliau, kurį ves p. Stik-j liorius''- 

Klaipėdos krašto vėliava 
dabar esanti dviejų spalvų 
—auksinės geltonos ir rau- 

donos; dugno kairiajame 
viršutiniame kampe esąs i 
Klaipėdos ženklas — švy- 
tuoklė su dviem stovylais 
ir laiveliu apačioje. Tai se- 

noji Klaipėdos vėliava, ku- 
rią pripažinęs jai laikinasis 
to krašto valdytojas gen. 
Odry,. laikinajai Klaipėdos 
krašto "žemės direktorijai 'j 
prašant. i 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
PASVALYS. 

(Pasvalio apikr.) 
M tisu kaimynuose, Saločių pa 

rupijoj, jau atšipo giltinės delgč.į 
nes išpjovė žmones, taip, jog 
kituose namuose neliko nė vie- 
no. (liltinė ją vėl išgalando ir 

•pradėjo darbį musų apylinkėje. 
Baisioji epidemija, prasidėjusi 

įSaločiu parapijoj, ėmė platintis 
.pas mus. Yra daug namų, kiUT 
visi žmonės išgulė, net nėra nei 
kam susirgusių jų prižiūrėti. Me- 
dicinos pagelbos nėra kam gau- 
ti, nes nėra gydytojo. C iydytojas 
tenka iš Panevėžio 38 varst. vež- 
ti. 

Tiesa, yra dar viena vaistinė 
Rinkevičius. Tai tas vastinin- 
kas ir gydo žmones. Xe tiek 

gydo. kiek nuodija, nes jis duo- 
da vaistų, kokie jam patinka. Jei 
turi ir gydytojo receptą, tai vis 
tiek jis neduoda tokių vaistų, 
kokie recepte, bet tokių kokių jis 
nori ir receptą permaino.1Taigi ir 
vaistai reikia vežt iš Panevėžio. 
Mes prašėm Sveikat. Dcparta- 
nento atsiųsti gydytoją, bet 
mum atsakė. Kur mum pagal- 
bos jieškojus? Kas mus išgel- 
bės iš tos epidemijos, kuri tiek 

jaunų ir senų amonių j .kapus 
nuvaro? Jei ilgiau taip bus,- tai 
visus mus sukas juodoji žeme- 
lė ! Pasvalietis. 

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
TREMTINIAMS. 

Šiuo praneša, kad Anglų val- 
džia grąžina Į Lietuvą tų lietu- 
vių šeiminas, kurie buvo iš Ang- 
lą 1917 m. Anglų Pusų sutartimi 
išsiųsti. 

Pirmas laivas su šeimynomis 
išplauks j Licpojų š. m. vasario 
2;, 29 d., kiti 3 laivai išplauks iš 
ten pat kas dešimt dienų vienas 
po kito. Kam tas dalykas rupi 
gali kreiptis j V. R. Ministerijos. 
Darbo ir Socialinės Apsaugos 
Departamentą. 

Darbo ir tSocialinės Apsaugos 
Departamento Tremtinių ir be- 

laisvių grąžinimo skyrius. j 
C'Liet.) 

Laiškas iš Žemaitijos. 
(Mari. Kenitis — iš Žadeikių k.,] 

Sedos valsč., Mažeikiu apsk.—ra- 
šo j. Gedminui — Chicago, 111). 

Žadeikiai, Vasario 22 d. i<>20 111. 

(įerbiamasai! 
Pas mus Lietuvoj labai išsiplati- 

no liga} kurią žmonės vadina 
"Ispanka". Labai daug žmonių iš- 
mirė; atsitikdavo j dieną numirėlių 
laidojimų lig 10 ir kartais d'au- 
giaus- lTždarbė daktarams, kurie 
lupa nuo 10 verstu tolumo nuo 

r. lig 100 rublių už prie ligonio nu- 

vežimą. bet nuo tos ligos ir dakta- Į 
rai nepagydp. 

Išpirnu). liga psireiškia didžių 
virpuliu, skauda labai dideliai galvą ( 

I I I —na i'i-, ,m SPBB 
nugarą ir krutinę ; greit skaudėjimo, 
ligonis Aibejaučia, tik labai slal»ni' 
na širdį ir ramiai miegti. Bę sopu- 
liu, lie Vaitojimu užminga alttži- 
įUki. 

fcu'v« euitikimas kad ant ilu- 
kių kapinių laidojo vieną neturtingą 
vaikiną.. Užkasti duobę buvo palik- 
tas tik vienas žmogus ir, kuomet pu 
sę duobės jau buvo užkasęs, kaip 
išgirdo po žemėmis bildesį ir sauk- 

smą. Žmogus, būdamas tamsus, bė- 

gęs tuojau prie kunigo pranešti apie 
tą nuotikį- Kunigas įsakė duobę at- 
kasti ir pažiūrėti. Atkasę, rado tą 
vaikiną apsivertusį kniupšte, rankas 
už galvos užmetęs} pro nosį ir bm'- 

.nq kraujas tekėjęs ir jau visiškai nc 

gyvas. Turbut buvo' užmigęs le- 
targu megu. Man r<«los, kad kaip 

'pas mus miršta labai daug it" visai 
įstaiga, be vaitojimo ir. kaip žmc- 
Įnės pasakoja, kad numirėliai labai 
gražiai išrodą ir nesustingę, įurbut 

Į yra ir daugiau tokių nelaimingų, ku 
rie pabudo šaltuose kapuose- Baisu 
ir pamąstyti apie tuos nelaimin- 
guosius. 

iyiy m. gruodžio mėnesį buvo 
Naujoku ėmimas (mobilizacija) 

[gimusių i8q6 — 1899— 1900 m. 

|bet (h.r priimtieji tarv -irn nepa- 
šaukti. 

1920 111. sausio mėiv buvo pri- 
priverstina arkliu mobilizacija- Iš 
Mažeikiu apskrities (9 valsčių) rei 
kalanta mobilizuoti 100 arklių. Skir 
tumą kainos tarp valdžios ir rinkos 
sumoL. gyventojai; taip kad ku- 

1 " 
■ ... 

rioins mobilizuoja arklį yra maža 

bėcfa, nes gali nusipirkti kitą. "Da- 
bar pas mus dirbamas arklys kai- 
nuoja nuo 2,000 — 5,000 ir lig 
C,oo» rubliu; karvė nuo i,©<X> lig ^ 

.2,000 rubliu. Duonos svaras, 68 
1 v 

kap; sviesto svaras. 5 rub.; bulvių 
pūras 20 rub.; cukraus svaras 8 
rul>; tik jo dabar jau nebera; dru- 
ska žymiai brangsta, jau 10 rub., 
pūdas. O apie drabužius nėra ką 
ir kalbėti: negalima gauti nei už 
kokius pinigus. Vyriški batai kai- 

nuoja 200 rub., o moteriški, 100 

rub. Samdininkams ant metų-moka 
nuo 200 lig 700 rub. 

't (jaunama iš Amerikos bicdno- 
sioms šeimynoms dovanos, kurias 
Socialės Apsaugos Sk} riai išdalina 
biedmijų vaikams. 

1920 m. vasario 1 d. buvo rinki- 
mai naujų Savivaldybos nariu? bcl 
rinkimai dar neužbaigta. Ir man 

pačiam dar reikės iki kovo 1 d. ei- 
ti viršaičio pareigas Sedos v'al-. 

ėiuje- Turbut Tamstos /.inote apie 
Savivaldybu rinkinius ir tvarky- 
mą. 

Dabar artinasi rinkimai į Steigia 
jinaji Seimą. Jau pradėjome galuti- 
nai rengtis, tvarkytis. Rinkimai į 
Steigiamąjį Seimą bus 14—15d. bal. 
mėn. š. m.. 

Viešai ir plačiai veikia Krikščio- 
^ 

nių Demokratu Partija ir \ alstiečiij,' 
Sąjunga. 

Sudiev, lig pasimatymo. 
Su pagarba, 

M• I\ (mtis. 

STATISTIKA. 

IIlinojaus nuosavybė išneša virš 

$8,000.000.000. 

iSpringfield, 111. — Visa paly- 
ginamoji visos nuosavybės vertė 

Illinojaus valstijoje už 1919 m. 

išneša $8.220,349,814, arba di- 
desnė kaip metais pirm to $342.- 
096,656. Šitą paskelbė valstijos 
mokesčių komisijos pirmininkas 
Frank V. Ndllman, pabaigęs skai 

tyti mokesčius oiems metams. 

Pranešimas parodo, kad ap- 
mokesčiuotoji visos nuosavybės 
vertė valstijoje išneša $4,110.- 
174.9°7> arba padidėjusi* S 1,484,- 
090,521. 1919 m. mokestys dėta 
ant pusės, o uc aut trečios da- 
lies vertės, pagal naują valsty- 
bės įstatymą. 

Visa, pilna vertė visos nuosa- 

vybės, nekrutamos, asmeninės ir 
imlėtojo kapitalo Cooko apskri- 
ty] išneša $3.574,517,036. .0 ap- 
inokesčiuotoji vertė išneša $1,- 
787.258.518. arba padidėjusi pil- 
na vertė $63.704.7^6 ir padidė- 
jusi mokesėiuojamoji vertė $617,- 
019,428. 

Dideli nuostoliai del atsitrauki- 
mų. 

Pranešimas sako, kad 1918 m. 

$22.878,000 iš visos buvusios iš- 
1} ginimo komisijos apmokese i uo- 

los vertės tndėlfnio kapitalo bu- 

Yo arba atitraukta de! drausmi- 
niu procesų, arba mokesčiai bu- 
vo reikalaujami iš negyvuojan- 
čių korporacijų, iš kurių nega- 
lima buvo mokesčių rinkti. 

Pranešime yra ilgas užreiški- 
mas, paaiškinantis apmokesčiavi- 
niį Gazo kompanijos, Pullmano 
kompanijos ir Chieagos gelžkc- 
'litt kompanijos, drauge su palv- 
ginimais komisijos darbo su se- 

nojo išlyginimo komiteto darbu. 
Pranešimas sako: 

Į "Visa indėtinio kapitalo vertė 

visų korporacijų 1918 111. valsti- 
jos išlyginimo komiteto nustaty- 
ta ant $io.j,;"4_V97; apmokesėiuo 
toji jos vertė $34.-'47. 339- 

Atitraukimas iš augščiau pa- 
duotų skaitlinių atitraukiamąją 
sumą Cooko apskrityj pilna ver- 
tė indėtinio kapitalo. $22,878,000 
palieka gryną pelną vertę $79.- 
864,197 ir grynos apmokesoino- 
tos vertės $25,421,399. 
Pilna indėtinio kapitalo vert<^ -1 

išskiriant gelžkelius, apmokės- v j čiuota mokesčių komisijos vi- 
soj valstijoj siekė $70,050.570; 
apmokesčiuotoji jos vertė S.^5,- 
028.27c, parodanti sumažėjimą 
pilnos vertės ant $9.807,627, po 
atitraukimui atitraukiamosios su- 

mos Cooko apskrityj, bet paro- 
danti padidėjimą apmokesčiuotos 
vertės ant $8.406,886". 

♦ ( 

Amerikietinimo Nepasisekimas. į 
Rašo Ncsuamcrikoflėjęs ] 

Svetimšalis. 
Dvidešimts metu tam atgal a t- j 

vykau j šitą šalį iš vienos euro-I 
pini.ij valstybių, kuriai > Amerika 
paskutinėje karėje pagelbėjo lai- 
mėti. Xors a.^ nesu milijonierius, 
bet nėsu ir nusuks. Padirbėjas 
daribininku, paskui mažu darbda- 
viu, aš susidėjau šiek tiek ištek- 
liaus. Aš taipgi nėsu radikali. 
Aš moku gerai anglų kalbą ir 
manau žinau šitos šalies politikę 
geriau negu paprastas čia gimęs, 
amerikietis. 

'Aš niekuomet nebandžiau imti' 
antras popieras. Kiti. būdami 

toįygioj padėtyj, nuverčia bėdą 
ant laiko neturėjimu, ar popierii; 
gavimo brangumo. Aš noriu bū- 
ti aturu šitame dalyke. Jei kas 
neranda savyje gana verčiančios 
pa-jiegos pačiam išsiimti antrą-į 

l» 
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sias popier&s, tai tas buvo dėlto, 
kad jis negeidžia jų turėti. Iš- 
gyvenęs šitoj šalyj per dvide- 
šimts metu, aš neužmiršau to 

pasipiktinimo jausiijo, kurij aš 
išnešiau su savim iš Kilis įSalos. 
Po dvidešimties metu stumdy- 
tu >, j/aidu, žiaurumo, kyšiij ir 
plCįimo, kuriuos aš turėjau per- 
le stl. stovi mano akyse taip" gy- 
\ ii kaip ir tą dieną, kltrioj aš 
juo.- prityrian, pavertę j niekus 
> isas man<>. svajones, kurias aš 
per* :li;u> metus ingijau skaity- 
Jamas'apie sali ir joje randamus 
•ragumtis. 

Tuojars atvykęs del formos 
išsiėmiau pirmąsias popieras ir 
kiek galėdamas stengiausi -prisi- j 
laikyti prie nauju aplinkybių. Aš 
Ki t ariau sau niekuomet nešimai- 

t i -u savo krašto žmonėmis ir< 
neskaityti laikraščių kitataučiui 

kalba Norėjau būti geru ame- 

rikiečiu, n< s daugelyje atsitikimu 
man patilo didesnė laisvė ran- 

/ dama i it. o j šalyj. Cia nebuvo 
valstybines bažnyčios, priversti- 
ni' mokėjimo mokesčių paliky- 
iinui los įtaigos, kuri man yra 
nepakenčiama; nebuvo privers- 
t'.'.čs karei vystės, kur žmogų už- 
daro kazannėje ir aukštesnieji 
bei žemesnieji oficieriai turi tei- 
sę- daryti .-u juo kas jiems patin- 
ka. Auį»štea.mo mokslo įstaigos 
buvo nemokamos ir prieinamos 
visiems, kuomet senoj tėviškėj 
lik turtingų vaikai galėjo toki 
tuoksiu pasiekti. 

.Mano pirmutiniais apsivylimais 
buvo ekonominiai. Dirbau fab- 
rike Įvytuose paprastu darbinin- 
ku ir gavau tokią mokestį, kuri 
skaitant europiniais pinigais bu- 
tų dideliu uždarbiu, liet aš pa- 
tyria.), kad aš negalėsiu nieko 
atidėti, jei aš negyvensiu su sa- 
vo viengenčiais prisikimšusiose j 
nuomynčse, nelejnciausiose saly-, 
gu.M-, nešvarume, taupydamas Į kiekvieną atliekamą dolarį, kad j 

, nusipirkus nuomucjančio ukinin- 

jk<- daiktus ir įrankius ir pata- 
linis vidurinės klasės žmogus se- 

noje šalVje, ar atidarius sankro- 
vą amerikiniais uždarbiais.. Gy- 
venant taip, kaip amerikiečiui pri 
dera gyventi, reikėjo išlysti vi- 
>;ts ii'.d.'rbis. Toliau aš panla| 
ėiriu.kad Europoje nors aš ir ne- 

uždirbau daug. bet mano maži 
uždarbi.-ii leidc man daugiau reik 
menu nusipirkti koperatyvtje 
sankrovoje. Nors darbas g amt i 
čia buvo lengviau, bet darbo są- 
lygos buvo kur-kas blogesnės. 
Dirbtuvės higiena buvo daugiau 

[apleista. Iš mokesties buvo pri- 
jverstinai atitraukiama ligoninei, 
juž atmokėjimą grynais pinigais, 
it/, valgj ii sankrovos daiktus 
i-i'inpatiijai, ir visur atsidavė plė- 
simu. I>uvo labai aišku, kad kas 
nors panaiiidoja tą gali;;, kuri yra 
duota j'ini mušu reikalavimu dar- 
l o. kad atlupus pinigus nepri- 
puolanči.;:s už tikrąjį patarnavi- 
mą. 

Apie tą laiką aš pirmu kartu 
apsipažinau su amerikietybe 

Ikaipo pilietybės mokslu. Jauna 
moterį; buvo paskirta mokinti 
mus anglu kalbos. Amerikos is- 
torijos ir pilietybė-. Ekonomija 
ncinėjo j tą kursą. Jos metodas 
buvo greičau mechaninis ir jam 
truk<'įtikinimo. Ji tik tąsyk im- 
davo karščiau kaibėti apie savo 

dalyką, kada ji pradėdavo jii 

įnirtimu kritikuoti valstybino 
nuosavybę, retkarčiais priminda- 
ma socializmą ir visa tai suvel- 
dama su nevykusiu pagyrimu 
nq)iliečio kompanijos dalininko. 
Ametikietybė, sulyg josios pa- 
reiškimu, tai tolesnis tęsinys. taip 
pastovu ir ncatmainomąs kaip 
'tautinis m 'hs, įvairių savot'y- 
lriu, kuriomis pasižymėjo nauja- 
kuriai individualinės koukuren-j 
•ijo's ir abelno apsisėdimo metu J 
pradedant nuo Atlantiko pakraš- 
čiu ir einant šiaurvakarių linkui. 
I'rie tų savotybių ji priskaito ši- 
tas: privatinė nuosavybė, parla- 
mentinė demokratija, evangeliš- 
koji kirkščionybė ir vienpatybi- 
niai namai. Ji ilgai apsistojo #ant| dorinės a' nkietybės pusės, bet j 

man buvo labai nitostabu, kad 
didžiuma šitų doros taisyklių bu- 
vo pareikšta kazyrinių lošikų kai 
ba. -Vienok, arčiau pasižiurėjus, 
įvairus jos paminėti principai su 

(daro gana teisingą amcrikiety- 
bės sutrauką. Todėl aš panau- 
dosiu savo mokytojos išvadus 
kaipo pamatą paminėjimui savo 

pritžasčut, del kurių aš neėmiau 
antiųjų popierių ir nutariau grįž 
ti savo gimton šalin. 1 

Šitu> pamatinės amerikiečių' 
savotybės galėjo turėti tam tik- 
rą vertę nanjakurybos laikais. 
Šiendien, kada dykai gaunamos 
žemės vi-ui nėra, o svarbiausia 
ekonominės šalies jiega yra nu- 

kreipta nuo plačiosios žemdir- 
bystės prie mechaninio pramo- 
ninio gaminimo, tai palaikymas 
praėjusio ekonominio laiko do- 
ros taisyklių kaipo pastovių ša- 
lies ypatybių, gali turėti tik at- 
neštine (negatyvę) verte visuo- 
menės disciplinai ir jis neveda 
jau prie šalies pažangos. Lošikų j 
dora turėjo vertę tame, kad ji j 
rišo Į krūvą pavienių gamintųjų I 

.visuomenę, įsteigdama lanktynia 
vimo discipliną. Šiandien niurna 
reikia visuomenės sąmonės apsi- 

i reiškiančios naudingumu ir vie- 
nybe. 

Tikybos srityje nfcsuameriko- 

nėjęs svetimšalis nenori dėtis 
prie atskalunybės mokybų. Jis 
abejoja istoriniu evangeliškosios 
krikščionybės trukumu. Ji* žiu- 
ri j intelektuali pasistengimą at- 

statyti istorines primityves krikš 
čionybės sąlygas kaipo Į bergž- 
džius istorinės gimnastikos pa- 
sistengimus ir atskalunybės / 3- 

kybose mato ne tikrąją rūpes- 
tingai steigtojo istorinio Kiis- 
teius mokymą, o ten idealuotą 
formą to. ką .kunigu profesija 
skaito moraliu butinumu šitai 
gadynei. Atmesdama savo pir- 
mesujji moralio intikinimo 
davinį ir pakeisdama jį baudžia- 
muoju valstybiniu autoritetingu- 
mu. ki'ip kad yra su priverstine 
jlaivybe, 'bažnyčia pati prisipa- 
žino prie savo bankrutumo. 

daugiau.). 
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Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje | 

^"NEW YORKO IR APIELIN- 
KfcS L. A. BENDROVĖS ŠĖRI 

NINKU KONFERENCIJA. 

Kovo 25 U. gavau sekamo tu- 

rinio ananymišką pranešimu: 
"blerbiamas Tautieti! 

C ial but matei Keistučio Šliu- 
po straipsnius "Tėvynėje", kur 
/buvo nurodoma nepatikusia Lie- 
tuvos Atstatymo Bendrovės vei- 
kimą.-) Lietuvoje ir čia Ameriko- 

je. (»al skaitei p. J. \V. Liu-t- 
kau.sko straipsnius "Vienybėje 
Lietuvninkų", kur aiškiai išrodo- 
nia netikusia veikimas ir biznio 
vedimas L. A. Bendroves direk- 

torių. < ial skaitei kun. Strimo 
laišką "Drauge',', kuris praneša, 
kad keliaujančiam tėvynėn lie- 
tuviui L. A. Bendrovė išmokėjo 
už 700 dol. tik 13.000 markių 
vieton 35.000 markių, tokią traus 

akciją atmetė Lietuvos bankai. 
\ irš paminėti ir daug kas kita, 
ko šiame pakvietime nei negali- 
ma išdėstyti, žemina L. A. B-vės, 
taipgi rnųs pačių vardą ir kenkia 

bizniai, (jai tlcl tų pačių prie- 
žasčių Lietuvos Pramonės ir 

Prekybos Bankas kaiune jan ne- 

skelbia L. A. B-vės savo atsto- 

vybe Amerikoje, bet anglišką įs- 
taiga — Irving National Bank, 
New Vorke. Bet pirmiau L. A. 
Bendrovė buvo skelbiama. Jei 
ir toliau taip eis., tai gali išeiti 

blogai. Todėl šaukiama L. A. 
Bendrovės šėrininkij konferenci- 

ja, Nedclioje, Kovo 28 d.. Iv- Į 
giai 2 vai. po piet, Lietuvių l'kė-j 
nii Klube, 803 Driggs A ve., 

ttrooklyn, N*. Y. i^ioj konferenci- 

joj bus apkalbėta dar daug naiu- 

jų dalyku ir tartasi ką daryti, 
į kad geriau sutvarkius dalykus. 

Organizatyvis Komitetas". i 

Ir laukiau 28 d. kovo gi atėjo. 
Nuvažiavai* kvieėiamon vieton.— 

Svetainėje jau buvo keletas Įvai- 
raus aumžiaus žmonių. Tik spė- 
jęs Įeiti, jau girdėjau karštus 
ginčus: "Ištirsim, viską ištirsim! 
—šaukė vienas, visai mažas žmo 

gutis. — Juk taip negalima',— 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT DURU. LENTtj. RĖMO IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojknui stubų 15 vidaus, po J1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

1003—3003 SO. HALSTED STREET CHICAOO, ILL. 

LIBERTY BONDS 
Mea perkame Pergalės Bondsu* pilna paradytąja A A ^ LJ 
▼erte, ir Laisvė® Bondsus pila* pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i * g> c a o ff\ 
Atdara kasdien nuo &--6 oACKJ-iMM OL CU 
Utarninkaia, Ketverga)« 1336 MILWAUKEB AVENŲE, 
ir Subatomla 0—9 tarp Pauina ir iVood 

T E I S I NGOS DRABUŽIŲ K AI N O S 
Kainos, kurios tinka kikevieno kiseniui. Gvarantuojame, kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento, Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai 
ir overkotai, padaryti ant orderio, su d'ržai?, pamušai tik iki liemės, 
formali&kai pritaikyti ir konservatyviškŲ modelių, bet jų savininkai 
neatsiėmė, Todėl mes parduodame uuo $32.50 iki $60. Matyk mūsų 
speeiaies vertės siutu* ir overkof.ua po $15, $17.50, $20.00. S22.50. $25.00. 
ir $30.00. Juodi iutai nuo $45.00 iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00. 
iki $60.00. Vaikų siutai ir ovemotal nuo $6.50 ir augfičiau. Vyrų keli- 
nes $4.00. ir aitgščian. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač 
tiema, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvą, nuleidžiame 5 procentą.. Krautuvė atdara kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis, iki 10 | valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON. 1415 S. Halsted St, CHICAGO. iLL- 

tai 111 usu Bendrovės reikalų ali- 
nimas, tai biznio puldymas. Juk 
visa, kas tik rašoma — yra tik- 
ra teisybė. Negana to — penas 
J. \V. I.i-itkauska?< turi tiek fak- 

tu apie JieilclroVe, jos blogus dar 
bus, kad galėtų dar šimtus strai- 
psnių prirašyti. —• Vis šaukė tas 

pats žmogdis. "Na, o ar ponas 
Liutkauskas bus čionai, šitoje 

konferencijoje?" — paklausta. 
"Taip", — atsakė mažasai, "bms 
ir daug papasakos apie Bendro- 
vės darbus". 

Ir dar jiems sumetus po vic- 
ną-kitą priešginos nuomonės žo- 

dį Bendrovės reikaluose, keletas 

vyrų suriko ant vieno, man ne- 

pažįstamo, kuris rėmė Bendro- 
vės gerąją pusę, kad jisai per- 
daug užtaria, nesulygdami nuo- 

monėje. nutarė laukti susirinki- 
mo ir pamatyt, kas 'paaiškės, ką 
praneš čionai atsilankiusieji Ben- 
drovės priešininkai. 

;\a, pagalinus, ir susirinkimo 

pradžia. Jį atidarė p. Iz. Sta- 
nevičius. Savo įžangos žodyje, 
tarp viso to, kas pasakyta augš- 
čiau paduotame pranešime, d/.r 
šitai pareiškė: "Y-a pasitarta su 

p p. J. \V. Liutkausku, J. O. Šir- 

vydu ir kun. X. J, Petkum. Jie 
žadėjo !buti šiame susirinkime ii 
mums daug ką aipie Bendrovės 

blogus daigus paaiškinti". 
•Atidarius susirinkimą, išrinkta 

šėru peržiūrėjimo Komisija. Jū- 

rininkų susirinko nemažas bū- 
reli i s netik rš Urooklyno, apielin- 
kės, bet ir tolimesnių apygardų. 

Konferencijos valdybon išrink- 
tu — p. Jz. Stanevičius, pirm.; 
p. P. Vaitekūnas, sekretorium. 

Sutinkama, kad pirmiausiai lu- 
tu skaitomi konferencijai prisiųs- 
ti laiškai, kurių buvo nemaža ir 
iš įvairiu miestų. Čia paminėsiu 
tų laiškų tiktai aLelną turinį. 
Apie trečdalis tų visų laiškų bu- 
vo tos minties, kad konferencija 
kuosmarkiausiai pasmerktų tuos. 
kurie drįsta Bendrovės garbingą 
vardą tąsyti po spaudą, tuomi 
ją ^ęuiin.li ir kemrclr.mi mu>i: 

įDujojančiam bizniui; nekurie iš 

tų -pačių nepasigailėjo p. K. Šliu- 
pui vėja.aikio ir p. j. YV. Liaut- 
kauskui Bendorvės grioviko \ ar- 

do. Vienas trečdalis laiškų mel- 
dė konferenciją, kad jinai ištirtų, 

Sumažink Maisto Išlaidas Nemažindamas Maisto 

ARMOURO ffitijĮfįįit % Oleom ar garinas pagelbės jums sumažinti 
maisto išlaidas, nemažinant maisto kokybes. Jums išsimoka vartoti o- 

leomargarinas. n*s j mėnesį jųs sutaupysite pusėtinai pinigų. 
Kadangi yra augštos rū- 

sio produktas, jus busite pilniausi J už* 

gtončduiti jo gerumu, priimnunm ir augš- 
t/;s kokybės maistingumu. Tepti aut duo- 
nom biskitų. pyragu ir k. Ji, labai liuką 
su šiltais blynais ir kitais šiltais valgy- 
mais. Vartokite virimui, kepimui ir spir- 
ginimui. Duokite iki valiai vaikams. 

1 

/ Oleomargar'mas yra ga- 
minamas moderniškiausiomis mašinomis, 
jau išmėgintomis Armour'o oleomargari- 
no dirbtuvėj ir iš geriausiu ir gryniau- 
sių valdžios inspektuotų maisto taulrų. 

Reikalaukite įfotfaj Oleomarga- 
rino šiandien nuo savo artimiausio krau- 
tuvninko. 

ARMOUR AcOMPANY 
CHICAGO 
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kame čia dalykas, už kg. gi taip 
ant Bendrovės užsipuolamu. Ne- 
kurie iš tų pačių kritikavo di- 

rektorius, nurodinėjo jiems ge- 
rus 'budus išeiti iš tų nesmagu- 
mų. Buvo tokių, kurie ir "žo- 

deflių" pačiai Bendrovei nepasi- 
gailėjo. Negaliu susilaikyti pa- 
žymėdamas vieno laišku, tai p. 
A. P. iš \Vaterbury, Conn., ku- 
riame vargšas Antanas, nežinia 
kieno mintimis gyvendamas pa | 
taria konferencijai sugriauti L. 
A. Bendrovę... Susirinkimas iš 
tokio ižemo išsitarimo turčji gan 
skaudaus juoko. Mat, prie ko 

dalykas nuėjo: pats žmogus prie 
Bendrovės priklauso ir, rodosi, 
ne gėrą pinigų sumą jon Įdėjęs, 
nori, kad ja išardytų, podraug1 ir 

jo paties turtą pražudydami. Aš 
niekad ir niekam nebūčiau pa- 

Įtikėjęs, kad poną*, P. gulėtu taip 
! /.cinai ir tokiame tunam laiko nu- 

kristi ir taip "moderniškai" Į da- 

'ykus žiurėti. — l»cjc, nekuric 

laiškai plakė ir paėią konferenci- 
ją,, manydami, kad ji sušaukta 
Bendrovės griovimo tikslai. 

Perskaičius laiškus, manyta 
juos atiduoti Bendrovės centran 

arba nors laikraščiuose paskelb- 
ti, bet prieita prie tos minties, 
kad pasilikti "sau", pasinaudojant 
j u j/eraja puse. 

•Po to ilgį valandą be jokio 
įnešimo ginčytasi, kalbėta apie 
Bendroves reikaltus. Vienų bu- 

vo kalbama už Bendrovę, jos 
gerus darbus, pasidžiaugiant jos 
bujojimu; kiti gi bmo, priešingos 
nuomonės: smerkė jos valdybą, 
kaibinėdamitesi prie mažiausių da- 

lykėlių, — kalė čielus vežimus 

apkaltinimų. Didžiumos buvo 
nurodoma j tilpusius'J. W Liut- 
kausko "V. L." straipsnius. He» 
kia pastebėti, kad ir "V. L.'* an- 

trasai redaktorius stengėsi apkal- 
anti Bendrovę, sakydamas, kad 

j tuos visais užmetimus neatsa- 

koma. tai Bendrovė ir kalta. Čia 
jam labai puikiai pastebėta, kad 
"V. L." siųsta straipsnis iš 
Bendrovės Centro, bet jie, redak- 
toriai, d-,r ikišiol nesurado vie- 
tos savo laikrašty;? tam straips- 
niui patalipinti. Pasakyta, jam. 
jog tokiu budu Bendrovei kenkia 
ma, visuomenė laikoma nežinio- 

je, jai parodoma tik viena pu- 
sė., kuomet a:pic Įeitą nenori pra- 
sižioti. Jau tris savaitės, Kai'Į> tas 

straipsnis pasiųsta, bet jis dar 

nepatalpintas. Aišku, kad no- 

rima Bendrovei užkenkti. 

Besikalbant, pasigęsta j. \V. 
Liutkausko, J. O. Sirvydo ir kun. 
X. J. Petkaus. Juk jie žadėjo 
ateiti j šilą konferencijų ir daug 
ką apie Bendrovės blogus dar- 
bus pasakyti. Bet jų nėra!— 
Kur jie? Kodėl jie neatėjo? kal- 
kime manė, kad ir Bendrovės 
pirmininkas čionai turėjo atsi- 
lankyti ir paaiškinti apie dabar- 
tinius Bcv.lr vės reikalu*. Bet-gi 
paaiškėjus, kad šitas susirinkimas 
nebuvo šauktas of;cialiu, bet ano- 

nymiu budu —- be pasirašymo 
tam tikru Bendrovės nariu — 

pirmininkui nebuvo reikalo ro- 

kuotis su tokiu susirinkimu. jei 
tai 'butų šaukta oficialiai, neabe- 

jota. kad pirmininkas mielai bu- 
tų atėjės ir tinkamai sU Bendro- 
vės nariai i pasikalbėjęs. Jis. to- 

kiu budu, išteisinamas. < Ii kad 

neatsilankė pp. J. \V. Liutkaus- 
kas, J. O. Sirvydas ir kun. Pet- 
kus ir Ko., tai doma atkreipta. 
>i>uk jie pabūgo, kad kartais ne- 

susidurus su kietais faktais ir 
save ant juoko neišstačius, arba 

jie nieko apie Bendrovę neturė- 
jo pasakyti. 

Neatsilankius šiems. -— konfe- 
rencija pasikeičia k i tokion for- 
mon — širdingan- šėrininkų pa- 
sikalbėjimai! apie Bendrovės rei- 
kalus. V/ minV.i, \*isj sukasti 
tą tamsųji kampą, iš kurio plau- 
kia ant Bendrovės pažeminimai, 
šmeižtai ir 1.1. 

(l'žbaiga seka.). 

Suv. \" a 1 s t i j ų gelžkeliai kas 
metai suvartoja apie 200,000,000 
tonų minkštųjų anglių. 

Indijoje 1916-17 metais med- 
vilnės dirbtuvėse dirbo 256,409 
žmonių, o džritos dirbtuvėse, 
262.552. 

Kas Turi buti 
Suvienytu Valstijų Prezidentu. 

LEONARD WOOD AND HIS FAMILY. 
Left to Right, Standing—Osborn Cutler Wood, Louise Barbara Wood, 

Leonard Wood, Jr. Left to Right, Sitting—Mn. Leonard Wood, Leonard 
Wood. 

, "Generolas Wood'as yra tautiška figūra ir yra buvęs vienas virš dvide- 
šimti metu. Jo. patriotiškumas yra apsireiškęs pastovioje tautos tarnys- 
tojo. kaipo administratorius ir kareivis. Yra rekordas kurj Republikonu 
partija su pasididžiavimu tvirtina kad ji jtrauks Generolo Wood'o var- 
d;j j Amerikos istorija nepaisant dabartinių politišku atsitikimų"; 

The Chicago Tribi/ne; Editorijalas; Kovo. 25; 1920. 

TU, Už KĄ NORS, BALSUOSI ANT PREZIDENTO, PIRMUOSE 
RINKIMUOSE, UTARNINKE, B ALANDŽIO—APRIL 13. 

Ji yra vienatinė proga duoti kraštu i žinoti kur tu stovi. Kuomet ateisi 
prie to, atmink, kad tu tikrinybėje balsuoji pats už save, kada tu balsuoji už žmogų, kuriam tu tiki ir kurį tu nori. Tu balsuoji už save, dėlto kad jis bus tas žmogus, kuri tu nori kad repprezentuotų tave ir tavo idėjas Bal- 
tąjame Name. 

NE PIRMUTINIS Illinojaus isto- 
rijoje yra menama taip daug, 

daugumui žmonių šitos valstijos. 
"Myliausio Sūnaus'' idėja ir aklas 
draugiškumas neturi nieko su šituo 
klausimu. 

Ji yra po to; daugiau negu po to. 

Tu nori žmogų, kurio charakteris • 

ir pajėga yra patvirtintas tikrame 
vadovavime tautiškuose ir tarp tau- 
tiškuose reikaluose, ne tiktai mėgi- 
nės užduotis vienos kokios nors 

valstijos. Šitas yra vienas laikas iš 
visų kitų, kada stovėjusi tautiška 
figūra turi buti išrinkta — Leonard 
Wood'as yra tas žmogus. 

Atmink, kad nė katras kandida- 
tas nėra gimės Illinojuje- Vienas 
yra gimės Minnesotoje, antras New 
Hampshire. Minnesota jau atidavė 
savo įgaliavimą balsus Leonard'ui 
Wood'ui, prieš savo "gimtinį sūnų"' 
kandidatą. South Dakota jau lygai 
ir tvirtai parėmė Leonardą 
Wood'ą. 

Abudu gyveno ne Illinojaus val- 

stijoje. Dabar abudu gyvena Illino- 
jaus valstijoje. Ne susidarganok su 

šituo atsišaukimu. Tu turi balsuoti 
prakilniai už tinkamesni ant Pre- 
zidento. 

Leonard as Wood as yra mėgin- 
tas ir praktikuotas. Jis rado Kubą 
padėjime nešvarumo" ir barbariškos 
anarkijos. Daugiau negu šimtmetį 
ji kentėjo militarišką priespaudą, 
kuri turi kelius paralelius istorijo- 
je. Daugiau negu du šimtmečiu ji 
yra buvusi maro kraštu. 

Gatvės tankiai būdavo rusta nuo 

vada. Žmonės mirdavo tūkstan- 
čiais. Sala buvo užpludusi plėšikais 
ir nenaudėliais, tik tiutuoliai buja- 
vo- 

Tai buvo Leonardas Wood, ku- 
ris įkūrė republiką iš militarės ko- 

lonijos, kuri buvo nusipninta kare- 
mus, įkurti republiką ten, kur žmo- 
nės nežinojo rinkimų ir kur nemo- 

kėjo kaip paženklinti rinkimu la- 
pelį. 

Jis nuvalė gatvės ir išgydė salą 
nuo geltonosios karštlingės. Prade- 
damas nuo- pat dugno jis išmokino 
žmonės rašyti ir skaityti — įsteigė 
mokyklas ir išmokė gyventojus sa- 

vivaldybės. 

Jis prašalino pelnagaudystę ir ištvirki- 
mą. Jis davė Kubai konstituciją ir {vedė tei- 
singus teismus. Visai nuskurusią tauta, badau- 
jančią ir paskendusią liguose ir ne.varkoje jia pavertė i vieną iš laimingiausių ir kuodau- 
daugiausiai užsiganėdinusių pasaulyje. Ji užsi- 
mokėjo savo skolas ir dar liko jos iždę $1,000, 
000. 

Visi tie darbai virto istoriškais darbais—\ rekordais vertas NVasliingtono ir Linkohio — 

tokie ofirbai kaip tik padaro Leonardą. \Vood 
vienu iš tinkamiausių pręzidentu Suvienytų 
\ Ulstijų. 

Nei Anglija su savo pagnngu gabumu kn- 
lonyų valdiine, nei Francija su savo stebėtinu 
rekordu dar nėra davusios tokio konstruk'.l- 
vio valstibinio genijaus, kaip Leonardas VVoml. 
Lordas Cromer pasakė savo naminia šald-i ai, 
kad geriausiu jo Įpėdiniu Egypte, kaipo guber- 
natorių galėtų buti Leonardas Wood, bet aut 
nelaimės jis bušo Amerikonu. 

Leonardas \Vood turi pasaulinę reputaciją 
agbiausio administratoriaus. Jis niekuomet ne- 
daro netšarkos shvo sviravimu, jo aiškus gerai 
apmąstyti žingsniai ir tikslai prašalinu \isus 
nesusipratimus be jokios vartojimo jlegos. 

Vienas iš didžiausių dovanų veikieji) ir 
administratoriaus yra parinkimas tinkamu žmo 
nių tikroms vietoms. Ir tamtikrieme darbams. 
Leonardas Wood turi tą {gimtą gabumą Kubo- 
je pačioje pradžioje Jis parinko nariais savo 
kabineto Kubiečius. Tai yra viena iš priežas- 
čių kodėl jie jį mylėjo ir kodėl ir iki šios die- 
nos jo negali užmiršti. 

Enciklopedija Brita'uika pažymi, jog Leo- 
nardas \Vood sutrupina retlažius militarizmo, 
kuris valdė 13. kalonijų per ilgus laikus. Ir 
nuo to laiko Kubiečiai pradėjo patys valdytis. 

Tai yra rekordas Leonardo VVoorto Kubo- 
boje, rekordas toli matančio administratoriaus 
ir veikiejo, taip. tautos kūrėjo. 

Jo darbai Filipinuose taip pat gerus kaip 
ir Kuboje. 

Theodoras Rooseveltas sako apie jo dar- 
bus: "Sunku buty surasti kitą žmogų su pui- 
kesnių rekordy nuveiktu darbų \ 

šitame krizise pasaulio istorijos mums 
reikia žmogaus j prezidentus su patyrimu ir 
gabumais kaipo tautų kūrėjo. 

Paslaptis Leonardo \Y00d pasisekimo yra 
kad pažįsta žmonės, sšietą ir jo žmones. Dirb- 
damas Dedei Šamui jis apsuko visų pasaulio 
kamuoli. .Jis yra žmogus ramus ir drųsus. Be 
kitko jis yra l<*0r, Amerikonas, stiprus, 

grubus ir pasitikietinas. 
Jums reikalingas, šaliai reikalingas Leo- 

nardas \V00d dabar; atip pat kaip kad buvo 
reikalingas Abraomas Linkolnas prieš šešes- 
dešimt metų. 

Mes primename jums kuomet eisire bal- 
suoti Vtarn'nke; Balandžio—April 13-tą; pa- 
rodyti savo Ištikimybę ir atsidavimų Leonai- 
duf Wood. Visa šalis lauke ką pasakys Illi 
nois; o nuo Tamstos priklauso sakymas. Jie 
pasitiki jusų sveika nuomone ir sveiku protu. 
Tamista ypatiškai esi atsakomybėje. Tpmistaa 
sulyg savo sąžinės turi pasirinkti už ką bal- 
s uos i s ir šitas pasirinkimas neturi prigulėti 
nuo vietinės politikos arba kitų smulkių nesusi- 

pratimų. 
Mos prašome jusų išpildyti savo užduotį; 

nes mes tikime jog Leonardas Wood yra vyras 
kurį jus norėtumėte išrinkti į prezidentus. 

LIETUVIU POLITIKOS KOMITETAS. 
Leouard \V00d Illinois Campaign Coniuiittee; 

1248 Congress Hotel; Chicago. 
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vietines Žinios 

ATSlš M K!MAS j Clll AtiOS 
IR M'li'I.IN'kKS LIKTUVU'S 

11<* ūkti; vaitus. 

Cbioa^o^ Lietuvių Taryba, laiky- 
tam savo posėdyje, bal. 2 d.. 1920 
m., p. VYodmano svetViinėj, 324*) So 
Lime S*.. ( hicaųo, 111., apsvarsčius 
visa pu<iškai dalykų stovį nuspren- 
dė reika'ingu: atsišaukti Į (hiea^os 
ir aPielinkės Draugijas ir pavieniu- 

lietuvius bei lietuvaites kovojančius 
u/ Lietuvon Laisvę ir jos Nepu ikiau 
S'»ni\I)- ! 

Kadangi Lietiros Valdžia deda vi 
-'t> pastangas pradilinti Rusiškus ir 
Lenkiškus betvarkės gimdytoju* Lie 
tu vos Valstijoj! 

K'adnn^i Lietuvos \ al>tija. kaip 
ir kitos valstijos, reikalauja 
disciplinuotos tvarkos pa'aikymo, ka 

r,, metu. ir apsaugojimo krašto nuo 

LIETUVOS REIKALUOSE 
Siunčiame pinigus i T.retifvą pagal dieninio kurso, per u/.tikrmUj 

f.ietuvo* Valdžios į stiliai- 
Pąrupintuue Pašportus ir Laivakortes važiuojantiems Į Lk-aivą 

/ 
ir kitur- 

Siunčiamc prekes (tavorus ) j Lietuvą. 
Darome visokius legali skus dokumentus i Lietuvą, kaip tai: že- 

mes pirkihą, pardavimą. Įgaliojimus kitam \,ildyti. išratulavoti, stoti 
teitum-, už juos pasirašyti, ir taip visuose kituose tam panašius Lie- 
tuvos reikahv >e. 

I'adaronte pagal Lietuvos atstovybės nurodytu teisių, taip, kad 
per mus padarytį dokumentai yra tikrais Lietuvos valdžios dokumrn- 
tais ir tinka visliose Lietuvos teismuose. y 

gf Visais reikalai? kreipkitės p'as: 
JOHN J. ZOLP. » AUGUŠT M. BARČUS j 
... 

• Commercial Realty Bureau j 
4*47 3. HRKMITACK AVK. (/HIC'AGO, Il.L | 

IMIO.VK VAROS 145. 

IŠ LIETUVOS GAUTA. 

"KARIŠKIU" 

KALENDORIUS 
Krašto Apsaugos Minist vijos 

Litera uros Dalies Dalies Leidinys. 

1920 METAMS 
Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių 

Kalendorių". Be papr?qtos kalendorines dalies — 

švenčių, čia sutalpinta daug žinių apie žygius musų, 
nors jaunos, bet drąsios kariumenės, kuri savo krau- 
ju ir prakaitu atpirko Lietuvos -aisvę. čia skaityto- 
jas ras netik, kaip tvėrėsi Lietuvos kariuomene, ko- 
vojo bet taipgi ir visą istoriją Lietuvos valstybes 
"kurinio ir "keletą nepaprastai puikių dailioses litera- 
tūros vaizdelių ir jautringų eilių. Taigi norintieji pla- 
čiau susipažinti su Lietuvos kariuomenes darbuote 
ir Lietuvos nolitika aplamai privalo įsigyti "Kariškių Kalendorių". 

Kadangi skaitlius kalendorių aprubežiuotas, tai 
norintieji pasiskubinkite. 

Kaina 50 Centų 
Kreipkitės j 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL.. 

vidujiniu išdaviku! 

kadangi Lietuvos Valdžių šiuo 

žygiu atsisaukt Į \mprikos Lieru- 
vius. prašydama jų moralės ir mate- 

rijalės paramos. 

Kadangi tarpe Amerikos Lietu- 
viu, per paskutinius penkerius me-. 

tus. buvo priešinau Lietuvos Nepri- 
klausomybei. Tam žnv-nių grupč 
nuolat, mėgina kenkti vi-am v--iki- 
nui, Lietuvos gerbūviui, nenorėda- 

mi t.kėti. kad Nepriklausoma Lietu- 
va gali savistoviai gyvuoti. Minėta 

grupė i nieką neatsižvelgdama varė 

purviniausią'Pricš Lietuvos reikalus 

agitaciją, ką ir šiandien -u tąją pa- 
ną taktika daro pasidalinę net į 
dvi frakcijas t. y. Soci'a'istai ir Ko- 
munistai. Ypač pastaruoju laikrt ge- 
rai pasi/ymi nekurie socialistu vei- 

kėjai prakalbose ir per Dienraštį 
"Naujienas ,, <» Komunistui. sklei- 
sdami Įvairius atsišaukimus, tarp 
ramiai gyvenančių žmonių, prieš Į 
Lietuvos Yfddžią ir Lietuvos Lais- 
ve. 

Mes, Cbicagos Lietuvių Taryba, 
nfatydami visą tai ir gerai supras- 
dami aukščiau nurodytu Lietuvos 

priešų tikslus — užkenkti dabarti- 
niam laike pardavinėjimui L. L- P. 
I Jonų, si uotu atsišaukiame 
i' \istts Lietuvos sutins ir (lukte- 

ri.-, kad neraptumėt ^klaidintais, 
blogi s valios žmonių, bet žinotu- 
mėt kas yra gera, o kas bloga. Mes 
tikimės, kad. jus mokėsite apvertįnti 
savo Laisvę, ir priešų niekšiškumą 
suprasit, atskirsit melagi nuo teisin- 

go, ir stokit visi kaip vienas už Ne- 

prik'ausomos Lietuvos ResPuhliką. 
Pasirašo: 

B(V/. M. Butkus, Pirm. 
i 

Jpiias P. Evuldas, Rašt. 
P.al- d.? 1920 m. Cliicago, 111. 

\TS.U'KL\I \S. 

Vakarykščiame ''Lietuvos" X- 
■ Viet. Žinių skyriuje ). pn antg<>1 ,;u 
".Meduokime visokiems agent: 
save apgaudinėti", p. J. Biųlris kai 

*: s a vieną agentą ]>o Xo. 3249 S. 
! laiste i St. delei nete.-..ig~> pini- 
gų siuntimo Lietuvon. 

Pruski jo, jog to pranešimo 'iu- 

lorus apsilenkė su teisybe ir be pa- 
mato /žVipuolė ant minėtos agen- 
tūros, — taigi visai nevietoje yra 
ir jo persergėjimas, kad lietuviai 

nesiųstų per tą agentūrą pinigų 
Lietuvon. 

Todėl laikome sau už priedermę 
minėtą žinią atšaukti, idant mu?i; 

skaityioiai neliktų suklaidinti. 
"Liet"- Red. 

MAJORAS NE R KM JA 

F/)\\Dtex-Ą. 
\ i s i republikonu esantieji ofisiio 

se Illinois valstijoje, apart Majoro 
Tlvunpsono pasirašė po raj>ortu pa 
remdami governorą Louden'ą kaipo 
išrinktąjį nuo /lkiois Į prezidentus. 

Raporte giriama gjvsrnoro Lo\v- 
den'o "'veiklus valdvmas." (ii M a- 

ij/>ro Thompsono šalininkai vakar 
i pasakė, kad antkiek miesto salė ata 

kavo Lo\vden'o publio Utilities ko- 

misiją už jos veikimą pakėlime gat 
ivekariais važinėjimo mokesti Chi- 
eagoj ir 1; filiai Lovvden'o diduome- 
ne įstatvu- 'avvstėue numušime mie 

_ 

į -to jeigu^ kad u#u negalima m">l:ėt 

j atsakančias darbininkams algas, 
majoras negalėjęs pasirašyti po mi- 

'< nėtu raportu. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigv tiktai norite, kad butų 

1 i f" T Į JII JĮ Laisva Nepriklausoma 
LIL I UVH 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: i 257 WE5T 71st STREET NEW YORK CITY 

MET/ROSE P.VRK, 11 T 

1 lkišiol," šioje kolonijoje t u riejo: ne 

gana daug pasilinksminimo vakaru, 
j kuri«.- daugiausi.ii buvo sūri-*i 
ji Kin vos gerove. \ eikė rėmėju 
I Rami. Kryžius, T.iut' s Vondas.. I .ie 

| tmo- Laisvės l'a<!<ola, kurios bo- 

| mis pirko čionykštės draugystės, 
i tik dar ne v'imis. 

Antra is eilės šv. < )nos drau«;ys- 
tė, nupirko honą už 100 dolariu. 
1 iirdėt, kad ir kita draugystė žada 
pirkti. Pastaroji gan gerai yr i at- 

sižymėjus tani's reikaluose. 

I llulandžio to d., /:vo vai- vak., 
l'rank ir James svet., prie 3,v"io- 

1 ir I.ake gal.. >ios draugystės atsi 
bus balius, todėl \ i s i lietuviai ir lie- 
tuv.iitė^ tu'ėt j j:i paremti. 

šiame jos surengtame baliuje 
gros gera muzika, net iš Lietuvos. 

P. M i 

ATSIIMKIT!'. LAIŠKUS. 

ęiiicagos Centraliniam pašte yra 
šiem asmenini laiškai: 

5 >.j. Andrulis V- 

513 1 Vartkus I. 

510 Bernotas Antanas 

522 l.ll;ilil;a Jonas 
5.S" Čepulis I. J. 
536 Čepulis T. 

551 Druktenis Jonas 
57 1 < iedvilas \lex. 
1 o; fasinskas Antanas * 

(506 Jeblonskis Yal. 
613 Turgfilas P. 

7: \ Stunkus A. 
7S<) ^vm'anus Jonas 
j( / l rbaitis Klzbieta. 

TO\VX OF L AK R. 

l)r-stės šv. Antano iš Padvos su- 

>irinkimas atsibus subatoje, bal'aml. 
10 d., 7 valandą vakare- 

Visi nariai yra kviečiami susirin- 
kiman pribūti laiku. 

I. Pailsinus, Pirm 
1:. Galdikas, Rašt. 

4547 S. Talman av. 

S. L. A. K. 2 kuopai. 
S'. A. L. K. 2 kuopos mankš- 

tinimosi pamokos atsibus balan- 
džio g d., 7:30 vai. vakare, Ra- 
šinskio svetainėj, \\ ]S-tli 
St. Taipgi yra nauju svarbių rei- 
kalu, kuriuos būtinai turime ap- 
svarstyti. Todėl visi nariai ma- 

lonėkite atsilankyti ir po naują 
narį atsivesti delei prisrašymo 
prie S. A. L. K. Organizacijos. 

Nuoširdžiai kviečia Valdyba- » 

Town of Lake. 

Balto Dobilo L. P. Kliubo 
susirinkimas* atsibus pėtnyčioj, ba 
lan. 9 d., 8 vai. vak. p. J. J. Elias 
svetainėje. 

Visi draugai privalo susirinki- 
man atsilanky ti ir išgirsti rrpor- 
tą apie 'pirkimą namo nuo p. Mic 
kevičiaus. 

Daug dar yra nebaigusių mo- 

kėti už bonus, taigi pasitengkite 
tai atlikti. 

Ateidami patįs ir naujų nepa- 
mirškit atsivesti. 

V. Šarka, Rast. 

« Pranešimas. 

Liet. Teatrai. Klubo "Lietu- 
va" mėnesinis susirinkimas atsi- 
bus pėtnyčioj, bal 9 d., N vai. 
vak., Šv. Kryžiaus parap. sve- 

tainėje. 
Visi nariai tr narės malonėkite 

atsilankyti susirinkiman, kur 

dailiu ko naujo išgirsite apie klu- 
bo ateities veikimą. 

Fin. Raštininkas 

Pranešimas. 

\Vest Sidė's Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų pardavėju susi- 

rinkimas Įvyks pėtnyčioj, balan- 
džio. o d., Aušros Vartų parap- 
svetainėj, lygiai 8:00 vai. vakare. 

Malonėkite taipgi atsilankyti 
atstovai išrinkti iš draugijų veik 
ti šiai paskolai. 

Bendras L. L. P. Komitetas. 

Parsiduoda restaurantas 'luncli 
room" qnt 3imos ir Halsted st ge- 
roje vietoje, apieliukė lietuvių ap- 
gyventa. Atsisuk. J. R. 750 \Y, 
31^ st.. Chic'as'o. 111- 

RARCKNAS. 3 

Parsiduoda pi v tų namas trys l'latai 
geras ir kili parankumai. Kaina 
Sj.Noo. namas randasi prie 2<)4N S. 
Kmcrald %\ve. Klauskite savininko. 
1\\. 51 Si- Tel. Prospeet f>U>a 

Pa j ieškau Juozapo Kaveckio, pa- 
eina iš Kaur.o gub.. Telšių pavieto, 
Skrupių kaimo. Pirmiuųs gvveso 
prie 1122 S. Ualsted St- Clncago, j 
111., o dabar nežisau kur. Jis pat s j 
ar kas kitas malonės pranešti šiuo ; 
adresu, už ką busiu labai dėkingas: į 
Jonas Piaran'.mskas ir Petronė Ka- 
viekaitė, Laurence Se. 11 art- 

tord, Conn. 

REIKIA LEBERIU 
tu 

į faundry. Pastovus darbas. 
Atsišaukite Employment 

Office., 
LINK BELT & CO. 

39th & Stewart Ave. 

Reikia — jaunu vaikinų 18 metų 
arba viršiaus, del Pritarnavimo 
(clerks) Pastos Ofise. 6o centų Į 
valandą. Atsišauk Postmaster's 
Office. Room 358, Post Office 
RuiUling, C^'caR°» 

ANT PARDAVIMO. 
Trijų augsčio plytų namas, sto- 

rai ir flatai; Ineiga ant Įdėtų pini- 
gų yra apie i4c/c, ant t'ana'port 
a»-ti Union Ave., turi buti praduo- 
tas Į trumpą laiką del užbaigimo 
nejudinamojo turto. 

S. Cl. Tuposicb, 
1315 \Y. i8tli St., Chicago, 111. 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS JŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, | 
kaitymas antakių, mušimas "skau- 
smu j kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargini^s akių pc 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jūsų akys reikalauja 
akinių. 

JOIIN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAG« 

Kampas 18-tos gatvis. 
3-iios lubos, viri Platt'o a^tiekos. Tžmy 

Icite į mano parašai 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v k 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vah diec X 

LIETUVIŲ DOMAI: 
Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 
.Tikriausias kelias buti ne- 

prigulmingam ir buti pats 
ant savę yra reikalinga tu- 
rėti ukę. Mes padarome tą 
galima del kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100.00 arba 
daugiau. Jis gali pirkti mū- 

sų 40 akerių ukę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tos. Pasekmingi lietuviai uki 
ninkai jau nuo kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 

kaimynai. 
NEPRALEISK SAVO GY 
VENIMO DIENAS SURU- 
KUSIAME FABRIKE AR- 

BA ŠAPOJE. 
Važiuok ant laukų, kur tu 

turėsi užtektinai šviežio ir 
tyro oro, kur tavo vaikai bus 
linksmus, ir kur tu gali pa- 
daryti sau gyvenimą ir tapti 
nepigulmingu, ir praleisk oa 

vo paskutinius gyvenimo me 

tus patenkintas ir linksmai. 
ATVAŽIUOK I VILAS 

COUNTY, Wisconsin, kur 
tu gali pirkti ukę (farmą) 
už mažą kainą ir ant lengų 
išmokesčių. 

Neabejok, be rašyk šian- 
dien del pilnosa informaci- 
jos ir smulkmenų. Tas nepa- 
darys tau blėdies, ir tuom pa 
čiu tu sužinosi viską apie 
musų lietuvių ūkių (farmų) 
koloniją. 
SANBORN & COMPANY, 

Savininkai, 
Dept. B. Eagle River, 

lUilCAlLtln 

H." Leibovitzi 
t# aš busiu ofise po No. į 

1652 W. Van Buren St. p 
nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. po piet — savo na- p 
muose. 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 į 
vai. vakaro, aš bunu of i- H 
se po No. 1620 W. 12th ~ 

St. 2-ros lubos, kampas p 
Marshfield Avenue. 

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

| Phone vards 2544 

DR. S. NAIKELI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'Of: lr gyv: vl^ia 3252 S. Halsted Si! 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:3o| 

Lithuanian--Airterican Information 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspo.- 
tai, LegaUški Dokumentai, *Forelga 
3xchange, Real Eastate, Parduodam 
aivokartes. 
1114 So. Halstsd St., 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 CHICAGO 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 iL.1 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42*d St. 

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

3altic Consultation Bureau, Inc. 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. 
i 

ŠALIN SU DEGTINE. ! 
Vi.-uj Amerikoj sausa, bet 
jums reikalingas pasistiprini- 
mas kaitas suo karto, taigi 
nesibijokite. Mes prirengia- 
me sultis, is kurių jųs galite 
sutaisyti puikų ir sveika gė- 
rimą, ir mes gvai antuojame, 
jok jis patiks visiems. Jeigv 
jųs sorite atgaivinti šird 
]ireį valgymą, arba iš darbo 

parėjus, ant vestuvių, balių 
šokių arba kilų pramogų, jų* 
galite visuomet turėti po ran- 

ka kelis gaionns gero gėri- 
mo. Pakas iš kurtos iųs ga 
lite pasidaryti 6 galionus eė 
rimo. koinuoja tiktai $2.00 

Išsimoka pamėginti. Siųskite orderius sian- 

1icn. 
Waltcr Novelty Co. Dep. 446 
1117 N. Faulirin. St. Chlcago, III. 

9 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, apie lietuviu koloniją 
\visconsine, kur jau daug lietuvių gy- 
vena ir iar tūkstančiai apsigyvens, nes 

ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisaut kokie metai 
nebūty. Dauguma musų pirkėjų buvo 
išvažinėje po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vietos niekur negalėjo ras- 

ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 

aplinkui miestelio, kuriame viii biznie- 1 
»-lai yra lietuviai ir dar yra proga ke- I 
liems biznieriams atidaryti kitokius ( 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 1 

vojama keletas dirbtuvių. Dar dabar; 
žernė labaJ pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai mūsų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau.. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visą. apielinkę, 
visur geri keliai, kadJir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama, taip tenai 

gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

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

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Reikalauja dviejų pritarnautojų 
(uaiterku). Turi mokėti darbą. Ge- 
ras užmokestis. Atsišauk, 

■nos So, Halsted St., 

John Kuchinskas 
LAWYER 

L.IETUVIS ADVOKATAS 
2S SO. LA SALK STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3G84 

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

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

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

Telepkone Yarda 1532 

DR. J. KŪLIS 
-IETUVIS 

GVUVTO»AS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vynj 

Specialiai gydo limpančias, senai ir 
paslaptingas vyrų ligas 

8259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

rel. Yards 3654. AKUŠERKAį 
Mrs. A. 

Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko-į 
lcgija; ilgai praktika-- 
vusi Fennsilvaaijc 
hospitalė»«, Pasekminį 

patarnauja prie* 
gimdymo, Duoda rod*3 
visokiose ligose niote-J 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St* 

(ant antru lubu) 
t CH1CAG0, ILL. M 

įNuo 6 lkl 9 ryto lr 7 iki vSlai vafct 

f Phone Ca?al 6222 

į DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

i Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 f ak. 
1 2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO, ILLk 

j V. W. RUTKAUSKAS ! 
ADVOKA .'AS 

Į 29 S. LA SALLE sT., HCOM 324. | 
Telephone Central 6390. * 

I Vakarais 812 W. 33-RD STREET, | 
Telephone Yards 4681 i 

iDR. JOHN N. THORPEj I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 1637 W. 61-ma Ir kamp.Marshfield| 
j Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 Iki 8 
i Telefonas Prospect 1157 
\ Į 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviam žinomu per 16 metg kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuSerit 
Gydo aštrias ir chroni&aa ligas vyrų, tuo 

ti-nj ir vaiki), pagal naujausias metodas 
X-R»v ir kitokius elektros 

i Ofisas ir Labaratorija: 1025 \V. 
ISth St. netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ii j 
8 vakarais. Dienomis: (Janai J .f 311o arba 357 
lelephonai: J N^ktįmis Dre).e J [ 950 Drover 4131 | 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St j VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. j 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Bouievard 16t 
Ofiso 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3« 
iki 8:30 vak. Nedėl i> iki 12 dien; 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26 

O 

A. PtTRATIS '^BIJONASl 
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage ;BaNK 
KEAL ESTATE -INSURANCE 

Europeak American Rureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokort</S 

NOTAHUUŠAS. 
3249 So. HaLteii Street, Chicago Illinois 

Telcphone BouleQawp 611 ^ 
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