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Revoliucija Guatemaloje. 
Valdžia subruzdo rūpintis 

geižkeiių sireiku. 
REVOLIUCIJA GUATE- 

MALOJE. 

Washington, bal. u d. Se- 
nai laukiama revoliucija (inate- 

maloje prieš prezidentą Kstradą 
Cabrerą antėjo iškilo. 

šiandie* pranešimuose valsty- 
bės skyriui sakoma, kad prezi- 
dento priešininkai paėmė viršų 
(luatemalos mieste po mušiu 

gatvėse. 
Jūreiviu sargyba nuo skrai- 

duolio Tacoma ir submarinų sau- 

gotojo Niagara išlipo apsaugoti 
Amerikos atstovybę. 

Amerikos m'inisteriui Bento- 
nni M e Milanui įsakyta valstybės 
skyriais daryti kas tik l)us gali- 
ma numalšinimui vaidu dviejų 
priešinau \ r. k e i j u. 

VALDŽIA SUBRUZDO 
RŪPINTIS GELŽKELIŲ 

STREIKU. 

Washington, hal. T2 d. — Val- 
džios viršininkai šia»7<lietį pama- 
tė reikalingumą ką nors daryti 
:*t1 get£ kelio streiku ir patylomis 
pradėio tyrinėti, kas yra kaltas* 
n v. šitą streiką. Aukščiausioji vir 
šiniukai yra tos||Raomoiiė9, kad 
streikui stovint taip kaip dabar 
valdžia bus priversta įsikišti. 
Bėgiu dvidešimts keturių valan- 
dų prezidentas paskirrs lisch- 
V'umminso įstatymu sutvertą dar- 
bo komitetą, bet šitai naujai ma- 

šinai ims kiek laiko, iki ji bus 

suorganizuota ir prirengta vei- 
kimui. 

Po paskelbimui, kad preziden- 
tas tuojaus nori paskirti (laibo 

komitetą, senatorius -Cummins ap 
skelbė, kad prorponinojamasis se-j 

^j^ato tyrinėjimu komitetas iš-j " 

klausymams, (paskirtas sub-itoj pa' 
gal McCormick rezoliuciją bus! 
sulaikytas belaukiant naujo ko- 
mitete*' veikimo. Yra numanoma,' 
kari baltnamis susižinos su ko- 
miteto nariais ir paragins juos 
veikti. 

Vyr-usis prokurorą^ l'alnv.r 

pribuvo YYashingtonan vakar vė- 

lai ; ji-; prižiūrės teisėtumo val- 
džios veikimų ir šiandien jis ta 

rias su savo padėjėjais. 

įnešta Aštrus Projektas. 

U'ashingtono senatorius L'oin- 
dexter (resp.) šiandien įnešė pro 

jektą, reikalaujanti apkaltinimo 
ir bausmės tiems, kurie kišis i 

tarpvalstijinės vaizbos judėjimą. 
New Jersev senatorius Freyling"- 
liuvsen (resp.) pasakė senatui, 
kad streikas artimas "raudoną- 
jnn sukilimui." 

Reikalauja Aštrių Fausmiu. 

Senatoriaus Poindexterio pro- 

jektas reikalauja dešimties me- 

tu kalėjtnii ir $10,000 bausmės 
tani. kas patars kitiems, kalbins, 
ar intikins kitus prisidėti prjc 
streikų, trukdančių tarpvalstijine 
vai/bą. Asmenys panaudojantieji 
prievartą, ar žiaurumą ar £ru- 

rr.ojantieji pasilikusius prie dar- 
bo tarpvalstinės vaizbom judėji- 
me, turi būti nubausti penkiolika 
metų kalėjimo ir $15.000 baus- 
mes. S 

Du Priešingi Susirinkimai 
Clevelande. 

Cleveland. ()., bal. 12 d. — 

i!'riesingos pajie'gos kovos un;;os 
prieš uniją, išaugusios delei gelž- 
kelių bėgiasukių ir kiemininkų 
'streiko, sti.>ta!xlži;isi(is \ isą pre- 
kiniu traukiniu judėjimą Cleve- 
lande ir apie dvidešimtyje svar- j 
l »i .t miestu turėjo susirinkimus 
šiandien >po pietų besirengdamos 
kovą užbaigti. 

Am. Darb. l't^l. prezidentui 
S'iinuel (i.imperin ir Gelžkeltų 
Traukinių Tarnautoju Brolijos 
pirmininkui \\ Ci. Lee beragi- 
nant traukinių tarnaut <jų broli- 

jos skyrius grįžti atgal prie dar- 
bo, taip vadinamieji maištuoliai 

vadai kitame susirinkime ragino 
streikininkus streikuoti toliai iki 
nebus laimėta algos. 

(iompers pasakė, kad visa A. 

D. F. pajiega parems senąsias 
gelžkeliu organizacijas jų kovoj 
priež streiką. 

Naujosios < levelando kiemi«- 

ninkų draugijos ; prezidentas 
Fra n k J. O'Rourke šiandien po 

pietų pasakė, kad 90 nuoš., arba 
i.Soo Šiaurinės Amerikos Bėgia- 
-ukių l'nijos prisidėjo prie nau- 

jos 'tnijos. Jis sako, kad nors 

yra pageidaujama greitai susitai-Į 
kyti, bet jis nesitaikis su trauk.-! 
iiiu tarnautojų brolijos preži- 
tentu \\ (i. Lee. Naujos organi- 
zacijos komitetas yra \\ ashing- 
tone, norintis valdžios tarpinin- 
k\stės, o Clevelando streikininkų 
komitetas nuėjo pas vietos teile- 

ralj taikytoją A. L. Fapknerj 
taipgi tuoju tikslu. 

JAPONAI SLEPIA 
NUOSTOLIUS 

Pekin, ba!. 12 d. — Apturėtos j 
Icia smulkmenos apie bolševikų 
kareivių susirėmimą su japonais 
Nikolajevske, Sibire, parodo, kad 

japonai buvo smarkiai suinuišti. 

Jie susidėjo su "baltaisiais" ka- 

reiviais įprieš raudonuosius." 
Keturi šimtai japonų nekareivių 
prisidėjo prie kareivių ir buvo 
svarbiausiais kariautojais su bol- 
ševikais. 

Japonų oficialis pranešimas 
pripažįsta, kad zuno 700, bet jų ■ 

nuostoliai sako esą didesni. Ja- 
ponų konsuliatas tapo sudegin- 

! tas. 

Vasario pabaigoj bolševikai su- 

mušė "baltuosius" ir japonai 
priėmė jų pasidavimą, kurie pa- 
sižadėjo buti neutraliais. 

Į Kovo 14 d. japonai slapta pa- 
statė kareivius užpakalyj bolše- 

vikų sėdybos, šovinių krautuvių 
ir kitose svarbiose vietose ir pa- 
gal duotą ženklą pradėjo šaudy- 
ti iš kulkasvaidžių ir šautuvų, 
vartodami taipgi padegamas bom 
bas J11 tikslu buvo išnaikinti 

loficierius ir likusius be oficierių 
(kareivius paimti. 
J Daugumas vyriausio štabo pa- 
bėgo. Bolševikai po tūlos sunke- 

nybės susikoncentravo ir per se-' 
karnas dvi dienas išvarė japonus 
iš pozicijų. 

/isame Sibire labai piktinama- 
si japonais, kurie priėmę bolše- 

vikų svetingumą pradėjo vėl ko- 

vą. 

Rusų užmuštų buvo 50. o su- 

žeistų apie 100. 

LIETUVIAI NORI 

LAISVĖS. 

Varšava, 1>al. • 11 d. Sulijo 
telegramos iš Vilniaus Lietuva 
pasiuntė taikos notą Maskvon, 
prasydama so\ irtu pripažinti 
Lietuvio nepriklausomybę. 1 ar- 

pe reikalavimu yra palaikymas 
Kauno, < iardino ir Suvalkų su 

\ ilniumi kaipo s«»tine. Jei so- 

vietai r-utiks šitais pasiliulini- 
mais. t a t vietą ir laiką paskirs 
abi pusė*. 

S. V. VALDŽIOS ULTIMA- 
TUMAS STREIKININ- 

KAMS- 

Chicago. 111., u d. — šian- 
dien valdžia i:"leido ultimatumą 
Cliica«jns maistiiW>liam> <treiki-į 
ninkaitis. Yra sužinota, kad vai-; 
tl/.ios viršininku ir streikininku | 
viršininku susirinkime tapo iš- 
lefsta šitokie paliepimai: 

•"Traukiniai turi vaikščioti; 
darbininkai turi susitarti. > 

1 

atjjal prie darbo, kol-ka> atsiimti 
savo reikalavimus, arba jie turi 
atsisakyti nuo savo vietų ir eiti 
kitur darbo j ieškot i. < lelžkeliams 
turi Imti 1 nd/.iama samdyti kitus 
darbininkus i jų vietas."' 

PILNAS KARAS ŽMONIŲ 
NUKRITO ŽEMĖN 

NEW YORKE. 

New York, bal. 12 d. — Pa- 
sažieriai važiavusieji augštuti- 
niu traukiniu stebuklingai išliko 

nuo inirtie>. nutipuldami žemėn 
per 25 pėdas. 

I'rie/.indentj traukimo karą 1111-1 
mušė nuo aukštutinio kelio ant | 

Avc. linijos arti Trejibės baž- 
nyčios kitas traukinys, Penkio-' 
lika žmonių patys išlindo iš su-i 
daužyto karo, apie dešimtį nuga- 
beno ligoninėn, l ik viena mote-| 
ri> liko pavojingai sukeista. 

FRANCIJA PASIŽADA 
NEVEIKTI SAVA- 

RANKIAI. 

Londonas, bal. 12 d. Yė- 
liaiusia irancuzŲ nota t'rancuzų 
okupacinio žingsnio klausime ap- 
turėta čia šįryt, sako, kad fran- 
cu/u kareiviai '"ranktorte ir ki- 
tuose okupuojamuose miestuose 
tuojaus bus atšaukti, kaip tik 
bus atšaukti vokiečių kareiviai iš 
Ruliro apskričio. Poliaus sako-; 

4, .. j ma, kad i'Vancija dam>giaus ne- 

veiks savarankiai. » 

N'otos tekstas buvo induotas I 

Anglijos ambasadoriui Paryžiuje 
grafui Derby vakar vakare per 
siuntimui čia : ligšiol dar jis ne- 

buvo paskelbtas Londone. Vie- 
nok sakoma, kad nota parašyta 
švelniai ir steigiamasai sušvel. 
ninti padėties nemalonumas 

GEN GRAVES APIE 
PADĖTĮ SIBIRE. 

Manila, bal. ii d. — (Pavėluo- 
ta). — Pi'ig. gen. \V. S. Graves,! 
vyriausias Amerikos kareivių va-« 

das Siliire, kuris nesenai evaka- 
vo, šiandien čia ipasakė, kad ru- 

sų padėtis atsitaisis pati. iapo-l 
nanis apleidus Silrirą. 

"Devyniosdešimts aštuoni nuo 

šimčiai žmonių Sibire yra bolše- 
vikais, — pasakė jis. Jie rūpina-i 
si taika, ir šalies gero e ir jie 
stengiasi buti gerais ir teisingais 
žmonėmis. 

"Bolševikų priešai nenori, kad 
japonai apleistų Sibirą, nes sos- 

tas davė jiems dideles koncesijas 
prieš rusų punlimš io kpriais iie 

nužudytų jei nebūtų japonų." 

STREIKAS UŽDARĖ ILLI- 
NOJAUS KASYKLAS. 

Springfield. 111., bal. 12 d. — 

Šiandien apie pusė anglių kasyk- 
lą 1 Ilinojaus valstijoje stovi dy- 
kos ir 45,0'Ht Imvo priversti ne- 

dirbti del gcl/.kelininku streiko. 

STREIKO PADĖTIS 
VISOJ ŠALYJ. . 

New York. Prekių trauki- 
niu vaikščiojimas visai sustab- 
dytas, o <pasažieririiai traukiniai 
taipgi arti sustojimo. Sveikatos 
komisininkas Copeland šaukia 
maistiniu vertei vin susirinkimą,' 
kad apkalbėjus padėjimą. 

Phialdelphia. Miestas labai 
paliestas streiko ir padėtis dar 
\ir.< eina blogyn. Tik vienas lv,n- 

nsylvanijos traukinys išėjo Xew 
Yorkan šįryt, o nei vienas neatė-j 
jo. Kas valanda dar vis daugiau 
darbininku išeina streikan. 

Pittsburgh. — Prekiniai t rau- 

kiu iaia mažne visai sustabdyti, 
o 'pasa/ieriniai taipgi >ka'.vd .iai 

paliesti. IMieno fabrikai uždaro- 
ma ir KX).(XX) 'darbininkų lieka 
H' darbo. Pennsylvanijos gelž- 
kelis sakosi perleidęs nedėlioj 
30,000 vagonu, fbet visos prekės 
esą sustabdytoj, išskiriant rei- 

kalingiausius mnįstus. \ i s i gelž-| 
keliu kiemai apskrityje yra pa- 
liesti. 

Syracuse. — \ isi streikininkai 
šir> t 7 vai. nubalsavo grįžti prie 
darbo, sutikdami, kad brolijos, 
pasirūpintu gauti mokesties pa- 
kėlimą. 

Boston. — Prekiniu ir pasažie- 
rinių traukiniu vaikščiojimas su- 

mažintas ant ištisinių linijų Xau- 
joje Anglijoje labiausiai del pa- 
dėties Xe\v York e. S\eklyčiniai, j 
valgomieji ir bagažiniai vagonai 
utimta nuo daugelio traukinių, k 7 I 

0 iš Xe\v llaveno neišeina visai 
prekiniai traukiniai Xe\v Vorkan, 
išskiriant reikmenis. Labai mažai 
streikuojančių šitame apskritvj. 

Trenton. — Ginkluoti karei- 
viai siin septyniolika S. V. kari- 

nių trokų pradėjo skirstyti kra- 
>os siuntinius susirinkusius ke- 

liogalose. Streikininkai nekliudo 

1 y- 
Detroit. — Klektrinė pajiega 

slistabdvta: tas paliečia pusę 
ilirbtuvių, kurios Įstato gazoli- 
nines mašinas mašinoms varyti. 
Ivrasinė ir pasažierinė tarnybos 
beveik normalės. T'rekiniai trau- 

kiniai beveik nevaikščioja. 
Cleveland. — Prekiniai trau- 

kiniai ..aliai paliesti. Streikuoja 
brolijų nariai, kurie atsisako dė- 
tis prie naujos (unijos, bet ir! 
nenori grĮ/ti prie darbo. 

St. Louis. — Prekiniai trauki-j 
nip.i stovi, bet pasažierinių vai-į 
kšeiojimas eina geryn. \" i>i 400 
keliogolos mašinistai esą dirba, į 
o ugniakuriai grįžta. 

Toledo. — Kad išvengus p ra-1 

monių uždarymo ir gatvekarių! 
sustabdymo, majoras iSchreiber 
paėmė anglis nuo l'ennsylvanijos 
bėgių ir pristatė jas Toledos 
Gelžkelių ir Šviesos kompanijos 
fabrikai. 

Milwaukee. — Prekiniai trau- 

kiniai mažne visai apsistojo. 
Dvylika mašinų dirba St.Paul'o 
kiemuose, viršininkai ir klerkai 
atidarinėja išsakimus. 

Kansas City. — Prekiniai trau 

kiniai labai paliesti. Keturi strei- 
ko vadai areštuoti ir jų bylų iš- 

klausymas paskirta birž. 7 d. 
Pasažieriniai traukiniai vaikš- 
čioja beveik normaliai. 

Omaha. — Streikuojantieji bė- 

giasukiąi pakrikdė savo organi- 

zaeiją ir $100 buvusiu kasoj pa- 
skyrė Išganymo Armijai. 

San Francisco. — l'ietų paei- 
liui:- ir Santa K e pnideda ipr» tru- 

puti priimti prekes. Kieiuiniukai 
ir bėgiasukiai dar vis streikuoja. 

GINČAI DEL GINKLU 
PASILAIKYMO. 

Berlinas, 1 >al. 10 d. — Konscr- 

v'ioji spau la i talkininkų patari- 
mą ppjjinkhn >ti perorganizuotus 
Vtikietijo* piliečių kareviits ne 

^auv '.vais, o tik revolveriais. buo- 
žėmis ir kitomis lazdomis, /itiri- 
su ucužsitikėjimu. I'asiulinimas 
paleisti Vokietijoje susidariusius 
eivilinir.s sargus, kurių jau yra 
užregistravusius apie du mili- 
jonai. jau dal»ar sukelia aštrų 
protestą. 

Bavarija labai tam priešinasi 
ir sako, kad jei Berlino valdžia 
nori to, tai tegul pati ateina Ba- 
varijon ir susirenka ginklus. 

NEW YOUKUT GKK.SJA 
MAISTŲ TRUKUMAS. 

New York. bal. o d. \cin-. 
galiotasis gel/kelių bėgiasuklų 
r kieminiu darbininku streikas, j 

prasidėjttsis vakar, taip staiga Į 
ištiko Xev. Yorką. jog miestu, 

grutmoja didelis maistų truku- 
mas. 

\\ j. \Yelsh, vyriausia' gel/ke- 
liu traukinių tarnautojų pirminin- 
kas ši vakarą užgynė, kad 20, 
tx"x) darbininkų streikuoja. Jis sa- 

ki* kad daugelis darb;,.,> i, ų -v 

grjžę prie darbo. 
Pasažierinis patarnavimas be- 

veik normalis, bet vakare esti 

susikimšimus. 
(lelžkelių \edėjai >ako, kad jie 

nežino kame šito streiko priežas- 
tis. Atsiskyrusių brolijų strei- 
kas esąs be jokių viršininkų. •«ir- 
ti t jokie vadovai nepasirodo ir 

jokių reikalavimų nestoto. , 

LENKAI RENGIASI I 
TAIKOS SUSIRINKI- 
MĄ SU SOVIETAIS. 

Varšava. bal. 11 d. — Lenkai 

rengiasi toliau siųsti delegatus 
Korisovan taikos končerencijon 
su bolševikais, bal. 17 d. Tuo tarj 
pu jie laukia atsakymo nuo so- 

vieto lenkų noton, kur iš sovieto 

reikalaujama, kad jis pasakytu 
taip, ar ne kaslink konferencijos. 

Šiandien pasikalbėjime užsie-j 
uio ministeris Patek pasakė,, kad i 

•jis laukia aiškaus ir griešto at- 

sakymo iš bolševiku valdžios, 
kuris reikštų karę, ar taiką. Apie 
bolevikų tvirtinimą, kad lenkai 
yra kalti už kraujo praliejimą. 
Patek pasakė, kad jei bolševikai | paliaiulų u/puldinėję, tai nebūtų į 
jokių mušiu, nes lenkai vedą ap- 

sigynimo karę. 
Jis vi< tikisi, kad sovietinėj 

valdžia padaris nusileidimus ir 
kad taikos delegatai atidaris savo 

suvažiavimą Borisove ateinančią! 
subata. 

6,906 PENNSYLVANIJOS 
GELŽKELIO DARBININ- 

KAI STREIKUOJĄ. 
j 

Philadelphia, bal. 12 d. — Pen-j 
nsylvanijos gel/.kelio kompanija' 
pasakė ši vakarą, kad ant jos ke- 
lio tarp Xe\\ Yorko ir St. Louiso 
streikuoja visokios rūšies darbi-j ninku 6,906. Rytinėje apygardoje 
(tarp Xcw Yorkn ir Altoonos) 
1.070; vidurinėje (nuo Altoonos 
iki Columbus). 2./18; šiaurva- 
karinėje (Colunrpus iki Chica- 

1.463: ir pietvakarinėj, fCo- 
lumbus iki Str Louiso), 755. ' 

Airiai šaukia visuotiną 
protesto streiką. 

Sako 14 valstijų atsis- 
kyrė nuo Meksikos. 

AIRIAI ŠAUKIA VISUO- 
TINA PROTESTO 

STRIiiKĄ. 
Dublin, Airija. baT. 12 d. — 

Airių amatiniii unijų kongreso 
ir darbo partijos viršininkai šian- 
dien išleido pašaukimą Airijos 
darbininkų visuotinau streikan 
visoj šalyj protestan prieš Ang- 
lijos pasielgimą su politiniais ka- 
liniais. 

Vakar vakare taj)o pašautas ir 
sunkiai sužeistas kareivis tie? 
Mc.mt Joy kalėjimu, kur minios 
laikė įlemosįraciią, užstojamos 
h'id*» streikininkus kalėjhne. Per- 
inimas matomai atsitiko nety- 
čia. 

Giedojo Ražančiu už bado 
Streikininkus. 

Didelė minia susirinko pas ka- 

lėjimo vartus subatos vakare ir 

giedojo rakančių airių kalba už 
bado streikininkus. Šiandien vėl 
susirinko šimtai žmonių ir sto- 

vėjo per visą dieną, tikėdamiesi, 
kad streikininkai bus paliuosuoti. 
Dublino kalėjimo lankomojo tei- 

sėjų komiteto p'rrnrftiinkas 'Cla^ 

pasiuntė telegarmą pas governo- 
ra lordą French, prašydamas, 
kad jis padarytų susimylėjimą. 

1 elegarinoje l»ivvo pasakyta, kad 
nckurie streikininkai miršta ir 
kad dar kokią dieną užtrukus ga- 
li atsitikti "baisi tragedija." 

Atsakyme apturėtame iš rumo 

atsisakoma (permainyti taisykles 
todėl, kad bado streikininkams, 
girdi, buvo pranešta išanksto 

apie pasekmes. 

Airiai Kreipiasi į Taikos 

Konferencija. 

Paryžius. bal. u d. — Parla- 
mento Sinn l'cinu narys- ir Vi- 

riu Respublikos',' pasiuntinys tai- 
kos konlcrencijon .oficialiai pa- 
duoda konferencijos žiniai apie 
pasielkim."} su politiniais kali- 
niais Dubliną 

Ambasados PikietuotojoS Paleis- 
tos Po Kaucijomis. 

Washin°ton, 'bal. u d. — De- 
šinus airių moterų, kurios perei- 
tą savaitę tapo suareštuotos už 

Anglijos ambasados pikietavimą 
šiandien Suv. \ alstijų komisi- 
ninko Richardsono perduotos di- 

d/iiąjain posodininkų teismui, kal- 
tinamos už peržengimą lederalio 

į-tatymo "užpuolimui" diploma- 
tinio užsienio valdžios atstovo. 

.Moterys tapo paliuosuotos joms 
u/.sistačius kiekvrenai po Sioo 

kaucijos. 

SAKO 14 VALSTIJŲ AT- 
SISKYRĖ NUO MEK- 

SIKOS. 

Agua Prieta, Sonora. Meksika, 
b&l. 12 d, — Cien. |. M. Pino, va- 

das Sonoros valstijos pirmos di- 

vizijos šianditto j>a<kelbė. kad 
jis jjaves pusiau oficialiu žinių, 
pranešančiu, kad be S moros val- 
stijos fiar trylika valstijų atsis- 
kyrė nuo respublikos. \*ienok 
kiek jų i št ikro atsiskyrę, nėra 

tikrų žinių. 
Valstijos karts raštinė apturė- 

jusi pranešimą iš \ojjales šian- 

dien, buk gauta žinia ten karino- 

ments sėdyboje. kad gen. I'lau- 
kt. ateina ii vietų Cbihuanuo su 

2,ooo kareivių. Jis ateis iki val- 
stijos sienos už keliu dienų. 

RENGIA VALDYBA 
RYTŲ SIBIRE. 

Vladivostokas, bal. 10 d. — 

'Kusiį vadai Sibire sako, tad da-" 
jbartinėse konferencijom bus ga- 
Įima sutverti revoliucinę valdžią, 
apimančią visą Sibirą gulintį nuo 

Baikalo ežero j rytus. Jie sako, 
kad tokis žingsnis atims japo- 
nams progą tvirtinti, kad jų oku- 
pavimas Sibiro yra reikalingas 
bolševizmo platinimusi Į rytus 
sulaikyti. 

Nauja teritorija, kuęi gal bu s 

pavadinta Tolimųjų Rytų Kurija, 
nėra žadama padaryti nepriklau- 
soma nuo Europinės Rusijos, tai 
busianti valdžia maždaug tokia 
kaip Kai atlos, su savo valdymo 
sistema, kuri kaip vadai sako. 
nebusiant! 1 olševikįinė. 

Viena tam kliūti- yra ta. kad 
Sibiro darbininkai nori ekonomi- 
nes. visuomenines ir ipolitinčs 
i/iftsevi/mo teoriajaš ismeg'iiti. 

Delegatai iš l'rimorskojos. Sa- 
chalino, Kamčatkos ir A muro 

apskričiu yra atvykę suva/iavi- 
maii mieste šiaurvakarinėj Vla- 
divostoko pusčj, bet rytin'o ehi- 
tiu gel/kelio teritorija ir Haika- 
!o apskritys, užimamas Serne- 
novo kareiviu, nėra atstovauja- 
mi. N'ra laukiama, kati centralė 
valdžia sutiks sudaryti nepriklau- 
somą koloniją, kad išvengus ja- 
ponu įsikišimo. 

PINIGU KURSAS. 
*■ 

Į Užsienio pinigai apstimis po 
>25,000 ar daugiau tarp banku 
kaip paduoda Merchants Loun vSr 
I'rust kompanija 

bal. ii bal. 10. 

Anglijus >varas S 3.«>4 S 3.90 
l;rancijos < už 80 t'r. 16.92 16.07 
Italijos (už Si > lirų 26.50 24.R0 
Belgijos 1 ivž Sn fr. 16.50 15.20 
Olandijos 100 florinu $37**2 S.'7\s 
Danijos 100 kronu 18.80 18.70 
Švedijos 1 (H) kronų 22.10 22.15 

jNorvegiįns 100 kronų 20.10 20.15 
Vokietijos 100 markių 2.1>0 1.85 
Austrijos 100 kronų .55 .55 

[Suomijos 100 markių 5.25 5.30 
Lenkijos 100 markių 0.70 0.72 
Lituvos 100 auksinų 2.00 .1.85 
Kanados $1000—8912.50 8012.50 

i LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

llal. T3 d., 1388 m. kryžiuočiai 
pradėjo karę su Žemaitija. 

Kai. T5 d.. 997 m. lietuviai nužu- 
dė pirmąjj krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

Bal. 16 d., 1851 m. Vilniuje lie- 
tuviai sukilo prieš rusus. 

I»al. i<) d., 1315 m. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sostą. 

i 

| 
1 

j šiandien apsiniaukę: vėjas iš 
; šiauvrės į šiaurvakarius — ma- 

Įžėja. 
j Saulėtekis, 5:14 vai. ryto: 
i Saulėleidis, 6:27 vai. vak. 
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LENKTYNĖS AMERIKOS LIETUVIU 
TARPE. 

Vai varge, varge, 
Vargeli mano, 
Kada aš tave 
Jauna išvargsiu...— dainuoja lietu- 

vaitė, šienelį griebdama, prakaitą brauk- 
dama. Jauna Lietuvos Respublika to var- 
gelio šiandien turi ik valios. Kova su oku- 
pantais Lietuvoje kaip ir baigiasi .--iš 

3 trijų beliko tik vienas ir tas pats pažabo- 
tas. Neužsibaigus kovai lenkų fronte, nau- 

das ffontas atsivėrė — kova su skurdu. 
Keikia užbaigti galų-gale su okupacijos li- 
kučiais, reikia mesti visas pajiegas į eko- 
nominį frontą Visur matosi darbo kalnai, 
tik darbininkų permaža. Daug jų pavi 
liojo Amerika. 

Lietuviai! — atgal į Lietuvą — p*'ie 
savojo darbo! Pirmyn, liuosanoriai! Pir- 
myn, Lietuvos atstatymo darbininkai!... 

Pereitą vasarą, kada Lietuva sunkiai 
kovojo trijuose frontuose su rusais, vokie- 
čiais ir lenkais, pasklydo gandas, kad Ame 
rikos Lietuviai ruošia savo broliams galin- 
gą karinę pagalbą. Koks džiaugsmas ap- 
ėmė tada Lietuvos lietuvius, kiek simpati- 
jų buvo reiškiama Amerikiečiams. — Lau- 
ta su ištiestomis rankomis, bet... nesu- 
laukta. Štai ateina vasara. — Lietuvai 
dabar nereikalinga t>-ukšminga karinė ga- 
lybė su tankais, kulkosvaidžiais, artileri- 
ja, kavalerija ir t.t. Lietis šiandien tik 
nedidelio būrelio lįuosanorių amerikiečių 
belaukia: 500 specialistų, 500 kadir nespe- 
cialistų. — Ką tai reiškia didžiausiai Ame- 
rikos lietuvių kolonijai iš 700,000 lietuvių! 
—Argi neatsiras iš 700 po vieną vyrą, kuris 
sutiktų pastovėti už Lietuvos laisvę drau- 
ge su savo broliais Lietuvoje? Neabejo- 
jama, kad apie 25,000 lietuvių tarnavo 
Amerikos S- V. Armijoje. Tai pusėtinai 
geras būrelis. Bet kame jie? 

Amerikiečių atvykstant laukia Lietu- 
voje visi... Visuomenė ir kariuomenė, vy- j 
rai ir moterįs, seneliai ir vaikai, ^ejaugi1 
ir dabar nesusilauks?! — Argi tai gali bu-1 
ti? 

Ne! — Neapsileis Amerikos lietuviai. 
—Jie parodys, kad tebemyli savo Gimti- S 
nę; jie parodys, kad nevien gražiu žodžiu 
moka pakalbėti, bet ir daug darbo padary- 
ti. Amerikiečių garbė turi buti išgelbėta.! 
Todėl šiuomi ir yra skelbiamo* lenktynes; 
tarp Amerikos lietuvių organizacijų ir šiaip j 

~ jau tarp atskirų grupių plačiosios Ameri- 

kos lietuvių visuomenės. Lenktynes nepapra 
* 

afOs, istorijoje minėtinos! — Lenktynėse' 
kviečiama dalyvauti; 1") L. S. Sargų Sąjun- 
ga 2) Amerikos Liet. Kareivių Susivieni- 
jimas, 3) Vyčiai, 4) Lietuviu Mechanikų 
Sąryšis. Eks-kartiviai, sargai, vyčiai ir j 
mechanikai! — į jus žiuri ,visa Lietuva ir 
Amerika. — Jums tenka sunki, b4 garbin- 
ga užduotis. Jųs turite duoti Lietuvai rei- 
kalingą skaitlių liuosanorių darbininkų. 
Nors Lietuvai svarbu ne tas, kas juos duos,] 
bet svarbu, kiek jų bus,—tačiau visgi in- 
domu kam teks pirminybės vainikas, kuri j 
iš organizacijų daugiau liuosanorių išsta- 
tys Laikas trumpas. Paskutinė lenktynių 
diena yra 1 Gegužio. Lenktyniavimo re- 

zultatui bus viešai paskelbti 
Liuosanoris nėra samdininkas. Vien 

Tėvynės meiles vedamas. Jis eis i savo 

brolių eiles, kad sykiu su jais dalintis ir 
džiaugsmais ir vargais. Visų jau> Ameri- 
kiečių lietuvių yra šventa pareiga padėti 
tiems liuosanoriams jų garbingu pasiryži- 
mą ivykdinti: reikia juos kelionėje sušelp- 
ti. Lietuvos Valdžia nėv- dabar turtinga ir 
negali visiems tinkamą pagalbą duoti, nors 

pripažįsta, kad reikalas yra labai svarbus 
Kiekvienam liuosanoriui reikėtų bent po 
$100.00 kelionės išlaidoms inteikti. Dau- 
guma liuosanorių, kaipo tikri patriotai, ža- 
da savo lėšomis važiuoti. Bet-gi jie visi nė- 
ra turtingi dolariais; nemaža yra ir tokių, 
kurie visai dolarių neturi, bet trokšta Tė- 
vynei patarnauti. 

Kacla liuosanoriai rengiasi i Lietuvą, 
ką veiks musų turtingos Bendroves, kurios 
tūkstančius varto? ką mano daryti musų 
pramonininkai, bankininkai, pirkliai ir kiti 
turtingi piliečiai?—Ar nejaučiama prie- 
dermes šiame istoriniame Amerikos lietu- 
vių darbe? Lauksime ir tikėsimės, kad 
žinomi ir Lietuvoje duosnių Amerikiečiu 
"mecenatai" nenužemins savo vardo. To- 
dėl žinomi skelbiama lenki/ ės tarp minėtų 
organizacijų iš vienos puses, kurios stato 
iiuos&norius, ir Amerikos lietuvių bendro- 
vių, draugijų, banku, bankininkų ir visų pa- 
siturinčiųjų — iš kitos puses. Kiekvienam 
liuosanoiiui .reikalinga šimtas dolarių pa- 
šelpos kelionei- Tad ir statomas klausimas : 
ar šimtinių, ar liuosanorių bus daugiau? 
Paskutinis terminas aukautojams skiriama 
15-ta Gegužio. Rezultatai bus paskelbti, 
vardai atskįrų aukautojų bus paminėti. Be- 
to, ištisas šių lenktynių rezultatas su var- 
dais atskirų organizacijų, su pavardėmis 
atskirų aukautojų ir atkeliavusių i Lietuvą 
liuosanorių tam tikrame memoriale bus per 
statytas Lietuvos aniajam Seimui.' 

Tai p^nna. o ga! ir paskutinė proga. 
Amerikos lietuviai, parodykite, ką galite!.. 

P. Žadeikis, 
L A. Majoras. 

00 

Italai nori užimti netik kuod augiausia i 
buvusios Austro-Vengrijos žemių, bet ir 
"nekuriuos punktus'' Albanijoje ii Maž- 
Azijoje. Graikija irgi nepasitenkina jau 
žemėmis, kurios prieš visasvietinę karę pri- 
klausė Bulgarijai ir Turkijai (Europoje), 
— ir stengiasi tvirtai atsistoti Maž. Azijos 
pakraštyje. Žinoma, Graikija vis nenusto- 
ja svajoti apie Konstantinopolio "paėmi- 
mą'. Pranešama (iš Atėnų nuo bal. 7 d.), 
Kad Graikijos kariuomene, leidžiant aukš- 
čiausiai kar. tarybai, traukia į Maž. Aziją 
delei "suvaldymo" Mustafos Kemal'o. 
Matomai. Vgudrusis" Venizelos ne juokais; apsvaigino talkininkų "didvyrių" smege-į 
nynus. — Tai vis versailiftės "taikos" pa-i 
sėkmės. i 

| Pastabos-Į 
| Išvados. I 
UiKH>&00<BKhia{KStt5HKHKHKH>lKl« 

Atskyrimas bažu/čios nuo 

valstybes tai labai svar- 
bus klausimas, kuris priva- 
lo buti išrištas naujai atgims 
tančioje Lietuvos valstijoje. 
Tikybiniai dalykai — tai 
kiekvieno žmogaus liuobos 
valios dalykai, į kuriuos ne- 
turi kištis valstybė kaipo to- 
kia. Kartu su atskyirmu 
bažnyčios nuo valstybės tu-1 
i i buti atmesta prievarta ftio I 

kyti tikybinius dalykus vals 
tijinese arba po valstijos' 
priežiūra esančiomis moks- 
lainėse. Norintieji galės 
'mokiniies tikybos, taip sa- 

kant, privatiniu bu d u- — 

Štai kaip tame reikale rašo, 
tarp kitko, — "Liet. Uk." J. 
Žemdirbys: 

''Bažnyčios i)1 valstybės 
santykių nustatymo klausi- 
mas musų atgimstančioj vai 
stybėj bus, matyti, dar ilgai 

į labai opus. Smagu konsta- 
tuoti, kad visos tikrai demo- 
kratingos partijos bei šiaip 
politinės organizacijos, šį 
klausimą spręsdamos, atsi- 
stojo ant vienintelio teisin- 
ga pagrindo: jos reikalauja 
atskirt bažnyčią nuo vals- 
tybės: Pastarasis Valstiečių 
Sąjungos" suvažiavimas pa 
rodė, kad ir valstiečiai pui- 
kiai sugeba atskirti bažny- 
čios reikalus nuo kunigų rei 
kalų ir klerikalybe nuo ka- 
talikybės. Ne 3. okių nors in* 
teligentų, bet pačių valstie- 
čių buvo pasiūlyta papildyti 
Yaist. Sąjungos programą, 
įdėjus reikalingumą apie at- 
skyrimą bažnyčios nuo vals- 
tybės- Taip sprendžia tą 
klausimą demokratingoji vi 
suomenė. Suprantama, ku- 
nigų vadovaujamos pa" tijos 
į šį klausimą visai kitaip žiu 
"ri Jos supranta, kad atsky- 
rus bažnyčią nuo valstybės 
nukentės kunigų kišeniai iv 
sumažės kunigų Įtaka visuo- 
menės .gyvenime, o kad del 
to galėtų išlošti patsai tikė- 
jimas, joms tatai nesvarbu. 
Buvo laikai, kada ir kunigų 
partijos lyg ir reikalavo at- 
skilti bažnyčią nuo valsty- 
bės: tuoj po Rusijos revoliu- 
cijos išleistoj Katalikų Są-į jungos programoj tatai bu-Į 
vo aiškiai pasakyta, o krikš-! 
eionys demokratai taip pat 
minėje atskyrimą, tik jį api- 
brėždavo kitais pasakymais. 
Tai buvo daroma ypatingu 
laiku, kada visi be išimties 
rodė savo demokratybę. Ne- 
trukus, suprantama, jie pa- 
sirūpino iš savo programos 
"atskyrimus" išbraukti, nes 
kiti vėjai papūtė. 

į Lietuvos Laisves Paskola. 
Paskolos begis. 

l'askola, arba užrašymas bonų, 
eina paprastu tempu, kaipu iki 
šiolei. 'l iek reikia pažymėti, kad 
jau ir l'ennsylvanijos valstija 
pradėjo išsijudinti. Shenandoali, 
l'a., apskritys, po Misijos tenai 
atsilankymo, pradėjo gerai dar- 
buotis. Šiomis dienomis Misija 
važinėja po \Yilkes-l»arre apskri- 
ti ir, kaip reikalas išrodo, galima 
tikėtis įyeru pasekmių. 

'Atkreipiame visuomenės domą, 
o ypatingai veikėjų, kad nevilkin 
tų pravedimo paskolos. Laikas 
i)ėga, o paskolos nustatyta "kvo- 
ta" dar toli nei pusės nepasie- 
kė. Keikia pasiskubinti. 

Išvažiavimas į Lietuvą. 
Daugelis kreipiasi i Misiją, pra 

šydami suteikti pasportus. Jau 
i ietuvos Atstovybė iš YV'ashing? 
toro laikraščiiuose paskelbė, kaip 
reikia -pasportus jsigyti. Misija 
pasportų neišdavinėta. Kiti vėl 
klausia apie išeinančius laivus, 
laivakorčių prekes. I'iek suspė- 
jame, paaiškiname. l»et visgi 
butu daug patogiau, kad apie lai- 
vus klaustu informacijų ne Mi- 
sijos, bet laivu kompanijų, ku- 
rios geriau tuos dalykus žino. 
Misija gi nėra jokis laivų kom- 
panijų agentas. 

Atkreipiame išvažiuojančių (lo- 
mą j tai. kad pasistengtų įsigyti 
įvairius dokumentus Ypač kurie 
čia apsivedė, ar vaikučių susilau- 

kė. Turėtų pasirūpinti apsivedi- 
mit ir gimimų metrikus ir juos 
Lietuvos Atstovybėje Užtvirtinti. 
(Mokestis uz metrikų užtvirtini- 
mą $2.50 sulyg Lietuvos valdžios 
nustatymo). l»e tokių dokumen- 
tų nuvažiavę Lietuvon vedę žmo 
nės gali buti palaikyti nevedu- 
siais ir 1.1. Tokių nesmagumų pa- 
tartina išvengti. 

Pinigų reikalas. 

Lietuvos Atstovybė iš \\ asli- 
ingtono paskelbė, kad tie žmonės, 
kurie buvo pasidėję rublių į Ru- 
sijos bankas, tų bankų knygutes, 
pridėję 50 e. pastos markėmis, 
registruotuose laiškuose siųsti Lie 
tuvos Atstovybei \Vashingtone, 
nes Lietuvos Valdžia bandys tuos 

pinigus atgauti. Dabar dauge- 
lis Misijai prisiuntė. Prašome 
visų, turinčiu tok<as knygytes 
siųsti ne Misijai Ne\v Yorkan, 
bet Lietuvos Atstovybei (Re-į 
presentative uf Lithuania in Ame 
rica, 703 — 15-tli St. X. \V.J 
\Yashington, D. C.). 

Persiuntimas pinigų Lietuvon 
kas kartas didėja. Patartina pa- 
siskubinti siųsti, nes auksino j 
kursas sparčiai kįla. Jau šiandien 
(IV-9-20) sieką apie S2.00 už 
100 auksinų. £ 

Sekantis kurjeras (p. P. Nor- 
kus) išvažiuos Lietuvon 24 ba- Į 
landžiu. 

Lietuvos Misijos Biuras. 

I Žinios Iš Lietuvos f L * ̂ Vė, <^i\i <>i!-'.»<\'-L 4 

Kitimo kuopos susiriiiki;;uis. 
• % / 

Sekmadienį vasario a d., "Santa- 
ros'Redakcijos bute buvo Kauno 
D. T. L. Santaros susirinkimas. 
I nž. T o m a S N arus c.v i č i u s 

papasakojo apie užsienio1 politiką, 
atvaizduodamas tas sunkenybes, kti-1 
rias teko apgalėti Paryžiuje mušu 

Taikos Delig'aeijai, kol ji įsigavo 
piie laikos Konferencijos stalo, j 
Lenkai laikė Lietuvą savo dalimi, 
Rusai — savo ir abieji prirodinėjo, 
kad tik jie teturi tiesą atstovauti 
Lietuvai. Didžiosios pasaulio vals- 
tybės visą laiką jtarinėjo Lietuvius 
provokiškunie, o čia dar Gabrio, 
kunigo 1 iartuškos pinklės prisidė- 
jo.Reikėjo daug gudrumo, kad iš to 
viso išsisukti ir j>asiekti to kad Lie 
t u v- 'S klausimas butu išskirtas iš 
Lenku ir Rusu klausimu ir pada- 
rytas ttaltijos klausimu, kuriuo te- 
berandąs ligi štai dienai. 

Vyriausiosios Rinkimų Komisijos 
pirm'iininkVis I' e t r a s L e o 11 a s 

papasakojo apie piliečiu pareigas 
rinkimuose i steigiamąjį Seimą. Pa- 
rėžė. kad pirma pareiga, tai pasirū- 
pinti. kad kiekvienas pilnaamžis pi- 

.^r »yw 

j 
lietis butu įtrauktas j rinkiku sąra- 
šus ;antra — kad prideramai butu 
įteikta kandidatų surašai Apygar- 
dų Rinkimu komisijoj**, trečia — 

kad prideramai butu atlikta patys 
rinkimai. 
Susirinkimo pirmininkas .M a Kas 

Šalčius atpasakojo k*aip stovi 

Santaros bluko klausimas su kito- 
mis partijomis. Tuo tarpu tik viena 
Valstiečių Sąjuliga išsitarė už blo-k.i 
su Santara, l ai esąs priimtas San- 
tarai blokas. Kas eina apie bloką su 

kitomis partijomis, tai Santara, ga- 
vusi pasiūlymą iš tos ar kitos, aps- 
varstys ir jei ras bendrumo prin- 
cipuose ir taktikoje. ta: neatsisakys 
jungtis nė su vienp., iš jų nes. San- 
taros uždavinys musų gyvenime yra 
jungti, ne skaldyti' musų jėgas. Ap- 
skritai. Santara eis į Vakarų, ne Į 
Rytų ;msę, į tvarką ir rimtį, ne į a- 

narkiją ir vargą. į kulturos, ne j 
barbarybės, gyvenimą. Eidama prie 
to. nepritars nei kairiam, nei deši- į niam kraštutinumui, nes iuodu a-j budu veda j anarkiją, suirutę i karą. j 

Buvę susirinkime nepriklau- 
somųjų kliubo nariai karštai priro- 

dūlėjo reikalų eiti Santarai is vien 
su jais ir s1: pažanga. Jiems buvo 

atsakyta kad jų butų padarytu o- 

ficialinis pasiūlymas tuomet bu* 
matyt. 

į susirinkimą atėjj neseniai 
sugrjžęs iš A įerikos plačiai žino- 
mas ten Lietuviams visuomenės dacrfG 
buotojas \". K. R a č k a u s k a s. 

Pirmininkui pakvietus, pil. Y.K. 
Račkauskas papasakojo apie Ame- 
rikos lietuvius ir apie savo kelionę. 
Amerikos lietuviai nurį gausini grį- 
žti namo, bet valdžia neduoda pasų* 
Musų misijai gerai sekami paskolą 
traukti. Kasdien įplaukta po 40— 
50 tukst. dolat ų ir tikilnas surink- 
ti 5—8—10 milijonų dolarių iš viso. 

Kelionėj tas bloga buvę, kad reikėję 
iš Ne\v Yorko važiuoti namo pro 
Anglus, Prancuzus, Vokečius, nes 

nėra tiesaus susisiekimo laivais tarp 
Anglų ir Lietuvos. Tokis susisieki- 
mas būtinai reikia įtaisyti- Is Soutli- 
amptono laivai turėtų eiti stačiai į 
Liepoją arba Klaipėdą. 

Toliau kalbėta apie bėgamuosius 
dalykus ir apie paskiausnų dienų į 
vykius. Pavesta Centro Komite- 
tui daboti ir reaguoti į visus kl'iu>i- 
nius, kuriuos pastatys gyvenimas. 

1 (''Santarą.") 

Darbininkų Baras. 

Osaka, komercinė Japonijos 
metropolija, virto tikru dumtrau-^ 
kių mišku, g Tokio, skaitomas 
vieninteliu politikos ir švietimo 
centru, dabar turi suvirs 17.000 
dibrtuvių, gi tarp Tokios ir Yo- 
kohamo s tokvme aštuoniolikos 
myliu gelžkeliu vienais metais 
pastatyta 2.000 fabrikų. Situose 
fabrikuose dirba daugiausiai mer 

ginus, kuriu priskaitoma iki mi- 
lijono. bet sanitarumo sąlygos ne- 

pakenčiamos, pasileidimas pigus, 
o pagundos, kuodidžiausios, aut 
kiekvieno žingsnio ir Go nuoš. 
merginų niekuomet nematys sa- 

vo namu. 

Augliu kasyklose Albertoje, 
Kanadoje kasdien duoda daiiigiau 
kaip 10,000 tonu anglies. 

Anglijos valdžios atsisakymas 
išpildyti angliakasių reikalavi- 
mą, kad kasykios butu suvisuo- 
menintos. gali paginu!) li milži- 
nišką streiką. 

Prancūzijoj virš 40 riuoš. dar- 
bininku yra moterys. 

Xe\v Yorke yra Soo,txx) fab- 
rikų darbininkų, kurie nemoka 
anglų kalbos. 

Rusijoje iŠ 180.000.000 gyven- 
tojų 150,000.000 yra kaimiečiai^ 
apie 20,000,000 pramonių darbi- 
ninkai. 

'Visas darbininkų skaitlius, vi- 
sokius rūšies Danijoje yra apie 
255,000. 

# 

Plunksna yra Galingesne net ir už Kardą. 
Kodėl Amerikos laikraščiuose 

r mažai randasi aprašymų apie a'tsi- 
■». t»k;mus Lietuvoje ir aj»it: žiu^ei- 
Z džius atsitikimus tarpe lietuviu čii- 
» nai Amerikoje.? Kodėl svetima 

spauda tiek nia).ai atydos atkreipia 
ant lietuviu? Kode] tie atsitikimai 

^ kuriems tenka papulti svctim«m 
"* spaudom butui taukiai taip su 
~ kraipyti, kad iųju paskelbima> per- 
* stato lietuviu tautą neteisingoj ir 
« Ue-iragi/ j Wiesoj? 

S ir klausimai randasi didelėm:- 
'* raidėmis minlyje did/.umos pr otą n- 

jaučių lietuviu. Kokie y fa atsak^- 
it/ai į šiuos' klausimus? Kaip gali- 
ma šiuos dalvkus atitaisvti? — Rr>- Va w 

dos vienas atsakymas atsa'.^ į vi: 
sus šiuos klausimus — būtent, šie j 
dalykai apsireiškia todėl, kad mušu į 
i žmonės neturi tam tikro, tvirto, i> 
tikinto ir sistema tiško spaudos biu- j 
nr, kuris ištvriuėtu, užžiurėtu ir' '•* 

J išdavinėtu svetimai spaudai žinias, 
" kaip jos tikrai aisitink'a; — t^s biu- j 

ras galėtu vesti propagandom kovą 
prieš visus-Lietuvos priešus, kurie 

per iaikraščiu> ir kitas -apskelbimo 
j šilkas Stengiasi di.sk re (lituoti lielu- 

vių tautą visam pasauliui; tas biu- 
ras .stengtųsi iššaukti užuojautą 
pasaulio clel lietuviu principų, icle- 

I}iĮ> ir tikslų; tas biuras turčių sau 
I pritarii.ičius korespondentų s prie. 

į svetinius spaudos laikraščių; tas 

biuras mokėtų prirodyti svetimiem* 
laikraščiams naudingumą užlaikyti 
korespondentus Lietuvoje ir turč- 

ių pakaktinai intekmės, kad buti, 
lyg i r .įrankiu pašalinimui iš Lie- 
tuvos /isų tų k-respondentų kurie, 
veikia naudai Lietuvos priešų. Tas 
biuras turėtų buti po vadovyste iš- 

tikimo, išmintingo ir sumanaus Lie 
tuvos piliečio. 

Per pastaruosius šešis metus 
mums Amerikos 'ietuviams, bedir- 
bantiems del Lietuvos laisves, teko 
patirti reikalingumą naudoti spau- 

<ia vi dsc musu darbuose. Muš 
; \ 
: darbą del Lietuves laisvės ir del 
I įlietu vos badaujančių žmonių gaii- 
įn/a- padalinti į tris dalis: socialini, 
Į politikinj ir ekonominį darbą. Is 

I socialines pusės mes rinkome au- 

ikas, tverėme fondus, 'aikėme ba- 
zarus ir fėrus, ir t. t., vi ; steng- 

jdamiesi suteikti moralinę ir ma- 

lęrialino pagalbą mūsų badaujan- 
tiems vientaučiams Lietuvoje; iš 
politikines pusės mes šaukėme sei- 
mus- tverėme tarybas, rašėme re- 

zoluqijas ir darbavomėsi tarpe 
>ios Šalies senatorių ir reprezenta- 
"orių,'idant ingyti moralinę ir ma- 

terialinę paramą Lietuvai nuo šios 
saite.-.; is ekonominės pusės 
-pielėmes Į bendroves, idant susi- 
pažinti geriat; su 'komercija, kad 
laikui prisiėjus butume poživrijoje 
u/imii ir užlaikyti Lietino- komer- 
ciją lietuviu rankose. Visuose šiuo- 
se skyriuose teko vartoti 'aikraš- 
čius, kuriuose talpinome apskelbi- 
mu-- ar straips-niu — tai apie nau- 

jai susitvėrusią bendrovę, t'ai apie 
paskirtą dieną rinkimo aukų Lietu- 
vos badaujantiems ar apie kokią 
priimtą ̂ z&Uiciją. 

Mes supratome verte laikraščių 
".r tai, kad per j ik: s mes galime ai- 
! kreipti atvdą žmonvjos «>!;t mus t 

liksiu; mes žinojome, kad kuo dau- 
jgiau vietos laikraščiai pašVęs ant 

iaprašy'mo apie skurdą ir baclą Lietu 

jvoje, tuo daugiau-žmonės aukaus; 
t iato*'daugiau laikraščiai rašys apie 
j progas piatuiteti toj koi.u orei jos 
šakoj. kurioj bendrovė buvo su- 

I tverta, tuo daugiau žmonės prisi- 
rašys prie tos bendrovės. Tiesa, 
jog politikiniamė darbe — tame 

darbe, kurio šios šalies pripažini- 
mas Lietuvos kaipo ueprigulminga 
respublika prik:auso; mes mažai 
atkreipiame atydos ant pauaudoji- j iro svetimas spaudos, idant užin- 
lercsuotj visuomenę, bet visvion 
retkarčiais bud'avo atsiranda pus- 
colinė žinutė apie kokią bent pei į 
ieistą rezolueiją ar apie pasimaty-! 
mą ir pasikalbėjimą su Suvienytu 
Valstijų Prezidentu. 

I*et nors mes ir supratome svar- 

bumą apskelbimo svetimos spau- Į 
dos laikraščiuose, tv.es nesubrendu-; 
šiai vartojome ir vartoj'ame spaudą 
visuose mušu darbuose, ypač mušu 

politikiniamė darbe. — Jei sušau- 

Įkėme seimą ar kuki kitą suVažiavi- 
Imą, jei rengiamės ri :kti aukas lae- 

įiuvos badaujantien".> ar pastatyti 
kokį veikalą naudai Lietuvos našiai 

Ja.i, — mes is. nKsto padarome vi- 
sus planus, net nutariame; kur ir 

l k a i j surinkti pinigai bus siunčiami, 
liet kad panaudoti tą seimą ar pa- 
statymą ant didesnio apg'arsinimo 
lietuvių tautos tarpe svetimtaučiu, 
kad supažindinti svetimtaučius su 

musų žn.mėmis ir ingyti svetim- 
taučiu užuojautą per spaudą, tai 
mums gal tokia mintis nei į galvą 
neateina. Paprastai mes neturime 
jokiu spaudos komiteto prie mušu I 

iškilni'";, ir kada jau atema diena 
ycimo ar rinkimo pinigu, t'ai re- 

porteriai Amerikos laikraščių turi 
jieškoti ''presos komiteto" o nesu- 

radę pasistveria bile kokį žmogelį, 
kuris g;di nors. siek-tiek -mgliskai 
>ukalbėti ir nuo jo "išgauna" kiele 

inf':rnfacijiĮ del laikraščių. Tankiai 
tas žmogelis ne pat> nežino, kokiu 
tikslu buvo surengtos iškilmės, i. 
reporteriui- "išgavę" iš jo paviršuti- 
ni pranešimą, prideda dar savo ima 
^inaeijos, ir kaip ant ytoj'aus lai- 
kraščiuose pasirodo žinia, tai nė : 

palys lietuviai tankiai nepažįsta ją. 
Taigi ar mes galime stebėtis, jei 
laikraštininkai ant mūsų neatkrei-: 

pia atydos arba jei amerikiečiai nė-! 
atskiria nuts ir nuisų reikalų nuo ki 
tu tautų? 

Karės laike, kuomet pradėjo žy- 
mu buti. jog Lietuva gal liks nepri- 
gulinti įga valstija, Amerikoj laikraš 
čiuose pasipylė Įvairus Vtraipsniai 
apie Lietuvą ir lietuvius, vis priro- 
dinėdami. jog lietuviai negali patys 
save valdyti* jog Lietuva, kaipo at- 

skira ir neprigulminga valstybe, 
negalėsianti gyvuou. \ ienas Ame- 
rikos laikraščių saiularbininkas. ku- 1 
ris labiausiai skleidė šias mintis tr 

kuris visuomet užtarė Lenkijos in- I 

teresus ir rėmė planą Lietuvos pri- 1 

junginio prie Lenkijos, buvo lenkų 1 

tarnystėje. Šis pats Rašytojas yra 
pripažintas Amerikos laikraštinin- 
kų ir inteligentijos srityse kaipo t 

•autoritetingas rašytojas pasaulinių i 
atsitikimų, ir Amerikos visuomenė r 

ižsitiki ir pritaria jo raštams.-Kiek 1> 
\itų panašiu rašytojų Lietmos prie n 

-ai turi pa>a;n<k' arba itikriuę sa- <J 
;o pasakomis, galima spręsti iš vi- č 
•u tų anti-lietuviškų straipsnių. ku- į 

rie laiks nuo laiko randasi Ameri- 
kos laikraščiuose. Pasekmės šių ras 

tu irtii yra aiškios, kuomet ši'andien 
tarpe amerikicėių yra didesnė užuo- 

jauta del Lietuvos priešų, negu <lel 
lietuviu- tarp kitko galima paminėti 
tą, jog" dar ir po šiai dienai neiš- 

gauta šios šalies pripažinimas Lie- 
tuvos neprigulnnnga respublika. 

Nėra abejonės, kad ši ši metai ji- 
įjul. lietuviai Amerikoje turėjo tą 
lačią progą ingyti užuojautą ir ap- 
.urėti Suvienytų Valstijų užtarimą, 
caipo Lenkai ir kitos tautos. Tuoju 
arpu simpatija daugumos amen- 

ciečių 'buvo laisva, taigi nebuvo su 
išta su jokia svetima tauta. .Mums 
ik buvo reikalinga gero "'spaudos 
>iuro". kuris butų nušvietus daly- 
:us apie nutsų tautą teisingai: ku- 
i. suprasdamas psichologiją ame- 

ikicčių. butų skelbęs dalyku.-, ku- 
ie ingytų amerikiečių užuojautą 
r paramą: biuras- kuris, suprasda- 
mas, jog per spaudą galima nu- 

reipti minios nuomonę i sau tinka- 1 
uis kelius, butų panaudojęs spau- 
ą del inkvėpimo I .ie-tuvai prijau- 
lančių principu ir idėjų. 

(Tolia u s bus). 
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MINTYS APIE LYTIES 

AUKLĖJIMĄ. 
^ 

Kūdikio gyvenimas yra neper- 
traukiama pažanga. 

Kasdien stiprėja ir plėtojasi joj 
fuinės spėkos, kasdien suteikia 
jam džiaugsmą nauja pažintis ir 
jo protinis regmtis plečiasi vis 
labiau ir labiau. 

Išmintingo auklėjimo tikslu 
yra pastatymas kūdikio Į tokias 
gyvenimo apy.stovas, kuriose jo 
ipajiegtt plėtojimas, protiniu ir 
dvasiniu klausimų patenkinimas 
eitų lengvai, laisvai ir linksmai. 

Jaro kūdiki- yra senesnis, juo 
painesnis ir sunkesnis auklėtojo 
uždavinis. 

Jo veiklumas negali jam rube- 
žiuotis mokyklos ir naminio v.\- 
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dinio sienomis: sargios auklėto- 

jo akys, jo parama,' pagalba ir 

patarimas labiausiai reikalingi 
tiesiai veikiant į kiulikj apsiau- 
čiaučiomis ey vedimo apystovoms. 

Be šitos nuolatinės veikmės 

apgaubiančios kūdikio gyveni- 
mą, įvairiais jo besivystymo lai- 
kai >, eina svarbus fiziologiniai 
ir psichologiniai procesai, — ir 

jie dažnai del nenormaliu gyveni 
mo sąlygų, ligotai. 

Tokiose svarbiose valandose 
kūdikis dažnai bu va pats vie- 
nas; dar dainiaus nenusimanan- 

tis auklėtojas ne palengvina, o 
0 v 

padidina kūdikio kančias. 

(iyvenime kiekvieno kūdikio 
'buva visa eilė ipermainų ir atmai- 
nų. Viena šitų permainų palie- 
ka grieštą ypatybę kūdikio gy- 

IvIBERTY BONDS 
Mes perkamo Pergalėa Bondstia pilna paradytąja šk ^ KU£ 
verte, lr Laisvėa Bondaua pilna pinigine verte. ^ 
Atneškite arba atsiųskite J I r* C A r'VUFlIl/l J? Cf\ Atdara kasdien nuo 9—6 oAUR.riE.llVl ©c tU 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKKE AVENŲE, 
lr Subatomls 9—9 tarp Paulna ir Wood 

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

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

3003—3009 SO. HALSTED STREET CHICAGO, 1LL. 

' IŠ LIETUVOS GAUTA. 

"KARIŠKIU" 

KALENDORIUS 
Krašto^ Apsaugos Ministerijos 

Literatūros Dalies Dalies Leidinys. 

1920 METAMS 
Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių 

Kalendorių". Be paprastos kalendorinės dalies — 

švenčių, čia sutalpinta daus žinių apie žygius musų, 
nors jaunos, bet drąsios kariumenės, kuri savo krau- 
ju ir prakaitu atpirko Lietuvos laisvę. Čia skaityto- 
jas ras netik, kaip tvėrėsi Lietuvos kariuomene, ko- 
vojo bet taipgi ir visą istoriją Lietuvos valstybes 
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 j 

"Lietuvos9* Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL. 

venime. Tas buva baigianties 
vaikystei ir prasidedant jaunys-| 
tei — pereinamieji metai. Šituos 
metus Doroševic vadina "Bai- 
siausiais metais", Šitas besivys- 
tymo tarpas paprastai buvo su- 

jungtas su ligotais nenormaliais 

apsireiškimais; 
Štai ką sako Doroševic savo 

straipsnyje "Baisieji metai": 

"Tarp bruzdesio ir bėgamųjų 
reikalų kamšaties spauda palygi- 
namai mažai atkreipė domos į 
privat docento jVI. A. Clenovo 

vedamą Maskviškės moksleivijos 
lytinį susirašinėjimą.' O vienok, 
jis užsipelno kmodidžiausios do- 
mos. Susirašinėjimas pakelia svar 

bius klausimus ir duoda kelis 
svarbius atsakus. — Kokiame 

amžiuje pradėjote rūkyti? Dau- 

gumas atsakė: nuo 15 metų. — 

Kokiame amžiuje jus (pradėjote 
gerti? Daugumas atsakė: nuo 

15 metų. — Kokiame amžiuje 
jus pradėjote su moteria gyven- 
ti? Daugumas atsakė: nuo 15 
metu". 

Kodėl daugumas pradeda ger- 
ti būtinai pereinamojo amžiaus 
laiku. Kas ta padaro? Ar tai 

pamėgždžiojimas nuaugusių, ar 

kokios kitos priežastys? Vaikai 

[pamėgždžioja suaugusius, nori 
•buti panašiais jiems netik perei- 
namame amžiuje. Juo kūdikis 
lyra jaunesnis, juo daugiau jis 
pamėgždžioja. 

Kodtl penkiolikos metu vai- 

kas nori buti panašum vyrui tik 

tam tikru žvilgsniu, o ne kame 

nors kitame? Gi suaugusieji u'ž- 

siima ne tik rukymu, gėrimu ir 

pasileidimu ? 

Amžiuje [3, 14, 15 metu kū- 
dikio sudėjime eina svarbus fi- 
ziologinis procesas: įpradeda 
smarkiai v,, stytles lyties organai. 
Podraug organizme darosi gries- 
ta pefmaina: vaikiukui pradeda 
labiau augti ant burnos ir lyties 
organų, kurie žymiai padidėja 
apie šitiį laiką, ima augti plau- 
kai ; balsas sut\ irtėja. Pas mer- 

gaites atsiranda anulrapanės, ir 
smarkiai pradeda augti krūtys. 

Dvasiniame nemečio gyveni- 
me, savu keliu, įvyksta didelė 
permaina: nerūpestingas vaiki- 
nis linksmumas (persimaino Į be- 
priežastinį liūdesį, ilgėsi, būdas 
darosi užsidariusiu", išsivysto ne- 

paprastas kuklumas; at.irai ku- 
dildo siela lyg kad pasislepia sa- 

vo kiaute; kūdikis j ieško viena- 
tvės, pavirsta neužsitikinčiu, įsi- 
žeidžiančiu ir intaringu. Pamaty- 
mas moters sukelia jame jausmus, 
kokiu jis neturėjo ligtol. Vienas 
žodis "moteris" .dažnai sujudina 
jj, priverčia jj paraudonuoti. 

Jei .atsiminsime, kad tokis ne- 

metts yra apsipažinęs su lyties 
santikių paslaptimis ir dar šiurkš 

čiausioj ir purviniausiai formoj, 
kaip tas paprastai. įbuva, tai su- 

prasime, ką jis tuomet pergyve- 
na. 

(Ką gi tąsyk daro tie, ant ku- 
riu sąžinės gula atsakomybė už 

priaugančią kartą? Ką tuomet 
daro tėvai? Su kokia pedagogi- 
ne pagalba ateina mokykla? 

N. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

A 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 j 

L TUV 

Konstantinopolio Klausimas. 
(Straipsnis paimtas iš Anglijos 

liberalų laikraščio "Manchest.'r 
Guardian") 

Yra rengiama padaryti nutari- 
mai, turintieji didelę svarbą 
Konstantinopolio ir Siaurumos 
ateičiai. • 'Konstantinopolio mies- 
tas yra vienas dalykas, u kontro- 
liavimas siauruma kitas. Sa- 
ko, kad sultonui ir jo valdžiai 
bus leista pasilikti mieste. Te- 

gul jie pasilieka, bet tegul pa- 
silieka tik su viena išlyga — kad 
valdymas siauruma, abiemis siau 
rumos pusėmis visai nebūtų jų 
galėję. Tame neprivalo buti jo- 
kios abejonės. Tik kelios die- 
nos tam atgal p. Lloyd George 
pasakė, kad negali buti jokios 
abejonės, klausdamas, ar mes 

paliksime tam pačiam vartinin- 
kus tuos vartus, kurie karės me- 

tu buvo užtrenkti po pat nosia 
su tokiomis pragaištingomis pa- 
sekmėmis. liet matomai yra 
abejonė. Gerai nusimanantis 
apie dalykus korespondentas iš- 
iciškia didelę abejonę ir yra 
svarbu, kad visuomenė jaustu ir 
valdžia žinotu- jog tokis didelis 
išdavimas Angl'jos reikalu ir 
Euroipos reikalų iššauks smarkų 
protestą. Reikia i'kėtis, kad prie 
to neprieis, bet tamsiuose ir in- 
kiriuose diplomatijos būduose, 
prie kurių mes jau pripratome, 
nieko negalima skaityti tikru da 

jlyku ir jokia paklaida nėra per- 
daug aiški, jokis nenuosaikumas 
perdaug didelis, kad j juos ga- 
lima butų neatsižvelgti. Utar- 
ninke matėme didelę permainą 
'--ši karta sveiką — visiškame 
atmainyme pažiūros Į teisimą 
vokiečių kaltinamų kariniais pra- 
sižengimais. Jei, tikėjus Pary- 
žiaus laikraščiams, ji buvo pa- 
daryta prieš Franci jos norus. 

Kokia 'buvo nusileidimo kaina? 
Franeijos laikraščiai vėl atvirai 
džiaugiasi tuo, kad turkai yra 
pailiekami jų valdyboje. Ar ši- 
tie du dalykai turi kokį susiri- 
šimą.' To mes nežinome ir gal 
bintų be naudos ir smagumo juos 
tyrinėti. Vieną išvedimą mes, 
padarytume, kad reikia budėti. 
Dalykai, apie kuriuos čia kai- 

The 
Fraternal 
Age 
The Pvcbtems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelėB formoj žur 
nalas 64 pusi. Augių kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų klausimui, šis numeris veik 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius; 

* # 

WHO ARE THE 
L1THUANIANS? 

* * 

THE NEW LITH 
UANIA. 

* * 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

41 * 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

* ♦ 

Geriausia progą aupažlndl- nir.iui amerikiečio su musų tauta Ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedafeg teliko šio num. Kai- 

* » 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan Sl. 

CHICAGO ILL. 

banie yra perdaug dideli, kad 
apie juos galima butų matuoti 
siauru smulkių reikalų ar užval- 
dymo masta; j juos reikia žiū- 
rėti griežtai pagal jų vertv, "t-* 

vienos, ar k: s šalies naudon, 
bet Europos kaipo visos ir pašau 
linės taikos. 

Kodėl tas dalykas tokis svar- 

bius? Dėlto, kad pozicija tokia 
svarbi.^ Valdydamas siaurumu— 
Bosforą, Marmuro jurą ir Dar- 
du nelius — valdai nepalyginamai 
|didžiausią strateginę poziciją pa- 
saulyje. Jei paskutinė karė nuo 

Į to pamokino, tai ji nepamokino 
mus nieku. Dėlto, kad Turkija 
įstojo karėn ir lik dėlto, kad 

Turkija valdė siaurumą karė 
prasitęsė gal du metu ilgiau, žav- 
vo milijonai gyvasčių ir tūkstan- 
čiai milijonų pinigų ir visos bai- 

Įsios kovos pasekme buvo pasta- 
tyta pavojun. Jei siauruma bu- 
tų buvusi atvira, Rusija butų bu 
Misi aprūpinta šoviniais- o Eu- 
ropa buitų galėjusi pasinaudoti 
Rusijos javais. Nebūtų galėję 
■būti nei kalbos apie tai, kad Kur 
sija pasitrauks i* karės, ar kad 
jos revoliucija, jei ji butų Įvy- 
kusi. butų galėjusi nuvesti prie 
katastrofos. Bulgarija nebūtų 
drįsusi prisidėti prie priešo- o 

Rumunija butų išlikusi nepaini- 

La. Pusei Europos ir visai eu- 

r -pinei Rusijai visiška siauru- 
mos laisvė yra neapsieinama taip 
taikos, taip karėa metu. Jei ji 
nebus ingyta dabar, tai ji nebus 
ingy ta niekados. Tai yra dide- 
lis, svarbiausias Europos buti- 
numas, palik/uis gi turkus Kons- 
tantinopolyj kokiame nebūk laips 
uyje statoma pavojun šitas di- 
Jysis reikalas; turkus, p. Glad- 
stone'o klasingais žodžiais beta- 
riant, turi išsinešti "bag and bag- 
gage" —L su visais savo kraus- 
tuliais. Tas ne būtinai t;į reiš- 
kia, bet jei tai nereiškia to, tai 
tam tikros sąlygos yra neapsiei- 
namos. Miestas, ir tik miestas 
gali pasilikti turkišku, bet abu- 
du kraštai turi buti paimti iš tur- 
ku kontrolės. Pasipriešinimui 
tam nėra geros priežasties. Ma- 
hometonu jausmas Indijoje ir ki- 
tur — kurio didumas yra labai 
perdėta — bus pilnai patenkin- 
tas, jei sultonui bus leista pasi- 
likti jo istorinėje būklėje. Mes 
verčiau norėtume matyti, kad jo 
neimtu ten, bet tiek galima drą- 
siai nusileisti. Nusileisti gi dau 
giaus kaip tik butų pavojinga 
ir bereikalinga. Turkai neturi 
tautinės pretenzijos prie Kons- 
tantinopolio. Turkai valdo jj 

per 450 metu, bet grekai pirma 
jų vfeklė jį per tūkstanti metų 
ir grekai ir dabar gal yra skait- 
lingesni tame mieste negu tur- 

kai, kurie- beabejonės, yra ma- 

žesne "dalimi visų gyventojų. 
Grekai taipgi yra svarbiausiais 
pakraščių gyventojais ir jie, jei 
nebus suneutralinti, turi priklau- 
syti grekams. Bet yra aišku, 
kad mums norint būti apsaugo- 
tais, kad E/uropai norint būti ap- 
saugota ir kad nenumetus ir 
svarbiausio karės vaisiaus, abu- 
du siaurumos ir Marmuros kraš- 
tai turi Imti po tarptautine ju- 
risdikcija ir buti po Taiutų Ly- 
gos kontrole. 

Severos Gyduoles užlaiko 

seimynos sveikata. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

\ 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepar,įdavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas, lšva'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 visns aptiekos. Kaina 
$1.25 ir Sc moKesčių. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

Farmu Exkiuršinas! 
Pirmas exkiuršinas šio meto ir atidarymas sezonos arfmų pirkėjams lietuviu kalionijoi \V()(>D1>ORO \YISC0XS1XE. Randasi 7 mylios į pietvakararius nuo didelio pavietavo miesto 

Rhinelanderio, kuriame yra daugybė visokių dirbtuvių-fabrikų, dideliu krautuvių, teatrų ir kitokių įstaigų,.) 
Exkiuršinas-išvažiavimas surengtas per Didžiausią Lietuvių Žemes Pardavojimo Bendro 

ve, Liberty Land & Investment Co., žemių ir Uki/t savininkų. 
ĮVYI.S PĖTNYČIOJ, BALANDŽIO (APRIL) 16 DIENĄ, 1920 M. \'i si'susirinkite i bendrovės ofisą ne vėliau .kaip 2-rą vai. pop ietų.nes treinas išeina 5-tą vai. 

nuo Xorth Western stoties Madison ir CJlinton gatvių. Kelionė Dykai visiems, kurie tik pirks farmas. 
x /- 

* Sekančią dieną, Su'oatoj, Balandžio 17 d-, bus puikus pavasarinis baUus, Woodboro vieš- 
buty j (hotelyje su prakalbomis, šokiais ir lietuviškomis dainomis. Bus puiki muzika po vado- 
vyste Woodboro orkestros. Įianga ir pietus farmų prkėjams dykai. 

Lietuvių bendrovė paekirė 3000 akrų į.srb u si o s žemės Lietuvių kolonijoj, kuri turės but išparduota ant sito exkiuršino už stebėtina'žemą kainą: kad pamatęs, jokiu 'budu neiškęsi nepirkys. Prekės nuo $15 ir augščiau už akerj perkant nemažiau 40 akrų ar daugiau, ant la- bai lengvų išmokėjimų. Žemė prieina prie gerų kelių-vieškelių, puikių vandenų, kuriuose yra daug žuvies; arti miestelio, kuriame keletas jau yra lietuvių 'biznierių ir dar yra proga l.'u- gumui atidaryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, paeta. mokyklom ir tt. Žodžiu visi palankumai kokie tik reikaliugi. 
I'irkusdeji furmas įVuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gerą stubą mieste- lyje gyventi per vieną metą dykai; pakol savo pasi'budavoja ant savo žemės. Duoda 5 akrus išdirbtos geros /.ėmės pirmą metą del ipasisėjimo ir pasisodmjmo reikalingų dalyku. Duoda arklius kelioms dienoms, del -prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitų ipagel'bų. Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiuršino, nes turėsi geriau- sią progą pigiai nupiskti ir išsirinkti geriausią žemę, pakol dar yra iš ko pasirinkti. Taipgi parsiduoda daug gatavų išdirbtu farmų, su budinkais, gyvuliais, mašinomis ir ki- tais Įtaisymais. Galima gauti dideliame pasirinkime artimoj apielinkėj. Kurie važiuosite ant šito exkiuršino, tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms dienoms pirmiau. Visi kurie gyvenate ne Chicagoje, tai galite tiesiai važiuoti ant farmų Į Woodboro, Wis. O tenai visi susitiksite ir linksmai laiką praleisit. Atsišauk pas, 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO. 
.3,501 So. Halsted St., Tel. Boulvard 6775. Tel. Boulvard 6775, Chicago, 111. 

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

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

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

kius mušius, kad brangiai Tė- 
vynei laisvę iškovoti, kad ap- 
ginti musiį brolių turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARFŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės mei 
lę ir jc: pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtu sugrįž- 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi 
po pašau!j išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

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

i 

i 
i 
I 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos kariuomenė savo krau;,į mustj žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

"Kariškių Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą į sąvaitę, Kaina metams 2 dolariu, kuriuos galite pasiųsti registruotame laiške. 

/ j 
Adresas: 

I 

"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA ! 
KAUNAS 
LITHUANIA. ! 



S r— 

§ i 
Vietines Žinios 

vvruvv V ^*rv, .>0000'5c.00 

ŠIANDIEN PRIMARY 
B/.LSAVIMO DIENA. 

Piliečiai. šiandien, bal. i,} d., 
primary balsavimo diena, tad vi- 
si pasUenjykime atiduoti savo 

baisus už kandidatus i rinkinius 
Suv. Valstijų prezidente. 

Taiipgi bus renkama ;r Conimi- 
tteemen j miesto valdybą. 

CHICAGOJE. 
Tarp daugelio jv.iirių draugijų 

bei organizacijų, bene bus viena 
iš stipriausiu — tai Lietuviškų 
Klubų Federacija. Iki ši<>! ma- 

žai kas kreipė j ją atydą. nes 

kaipo jauna, vos penkti metai 
g'yvuoianti su kuiia plačioji vi- 

suofnynė nebuvo ganėtinai susi- 
pažinusi. 

Federacijom. priklauso «> klubai, | 
skaičiuje i.Soo narių. Reikia pa-1 
žymėti, kad klubu naiiai yra dau j 
giansiai čia gimusieji »' atigusiej 
ji. pilnoj t'- žodžio prasMfj, Ame-j rik<.s Lietuviai. Daugeliui iš ju ] m *" 

gan ir sunkiau yra va.toti lietu-j 
viška kalba, tečiau dvasioje vi-51" j 
kaip vienas tikri lietuviai. Ta: 
geriausiai liudija jų darbai, kaip 
tai aukojimas stambiu aukų fon- 
dams, rėmimas Lietuvių Seimo 
Cliicagoje, paskiau išleistuvėse 
L. L. Varpo prisidėjo gan stam- 
bia Varpui auka. 

/Keto, Klubų Federacija nepa- 
miršta palinksminti ir musų jau-j 
mtofncnės, parengdama įvairius į 
balius, pasilinksminimo vakarus. 

KUibieciai net tu. i nusistatę' 
sau už pareigą ptva>aryj sureng- 
ti vieną balių suvienytomis spė- 
komis ir, kaip girdėtis, jau turi 

nusnmdę vieną U didžiausių ir 

puikiausių svetainių, būtent \sli- 
land Rvtd. Auditorium ant ba- 
landžio 24 d. Išpuola subata. 
tad išk;.'no galima spręsti, kad 
"hieagos Lietuvių jaunuomenė] 
yt banguojanti vilnis užpildys 

c r;:) u o u ę>a av a-avu <mjdockh?ch?t> 

j svetainę ir visi drauge linksmin 
sis prie pirikios muzikos. 

M. K. Š. 

AIRIAI PERKA L. L. P. 
BONUS. 

Ant Rridgeporto, Airiu Sv. I)o- 

vido parapija, (parapijos vardu pir 
į ko Liet. L. P. ttoną už 50 do- 
1 larių. 

lieto patsai klebonas per pa- 
moksią ragino savo parapijomis, 
kad pirktų I.. I.. Bonus. Anot 

gerb. klebono, — Lietuviams ly- 
ginai yra l>rangi lai<vė, kaip ir 
airiams ir kiekvienas nori pasi- 
liuosuoti iš po vergijos jungo. 

S\. Dovido parapijos klebo- 
nas. galima drąsiai sakyti, yra 
laisvės mylėtojas. 

Kuomet buvo pardavinėjami 
\irijo> La..-.vės paskolos bonai. 

tai patsai klebonas lankėsi pas Į 
savo parapijomis ir užrašinėjo 
jiems bonus ir ragino skolinti 
delei >avo tėvynės. Jisai aplan- 
kė ir turtingesnius lietuvius biz- 

nierius, maldaudamas, kad ir šie 

pirktų Airijos l'.onų. 

Dabar, atjaiusdamas panašiems 
reikalams, prie to ragina savuo- 

sius, kad tokiu bud u ir Lietuvai 

pagelbėti. 
N'ekuriems iš musų lietuvių tar 

po gražus pavyzdis iš ko rei- 
kėtų pasimokinti. J'.et, dėja. tarpe 
niusu randas ir tokiu, kurie už- 

sydi tani darbui ir sykiu užvvdi 
-ar. 1 laisvės. Negana, kad patjs 
nedirba, bet ir ramiai dirbantiems 
tautos darbą, visokiais budais 

kojas kaišioja, dantimis griežia 
kenkia tam šventam darbui. 

Susi/praskit. broliai, kol ne- 

vėlu. M. K. Šilis. 

STASIUI ŠIMKUI 
IŠVAŽIUOJANT. 

Apart koncerto, kuris jvyks 2 

d. gegužio, rengiant "Jlinutei". 

Kapitalas ir 
Per1 .irsis 

$22^.000.00 

JV.mko turtas 

\"irš 
$2.382.000.00 

UNIVERSAL STATE BANK 
Didžiausias ir Stipriausias Lietuvių Valstijinis 

Bankas Amerikoje 

Geriausia^ ir teisingiausiai patarnauja 

Lietuvon Keliaujantiems. 
P\RUPINAM PASPORTUS. Parduodam LAIVA- 
KORTES. Siunčiam PINIGUS I LIETUVĄ ir į visas 

PASAULIO DALIS. Atlikimui tų reikalų yra 

Įsteigtas Banko Užrube= 
žinis Skyrius. 

Gvsrantuojame, kad pinigai į Lietuvą nueis. 

DYKAI PATARIMAI suteikiami visuose reikaluose* 
0 

Bankas moka 3čią nuošimtį. 
Pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 

P.AN'KO VALDYBA" HANKO VALANDOS: 
Panedeliais, Seredomis. Ketver- 

Josepli ]. EliaS' Presl n. 
gais ir Petnvc.omis nuo 9 vai. V\tn. Al \ntoni-en. \ įce Iros. ... , 
r v to iki ^ valai: ios popietų. amt Cashier. 

,R VAKARAIS. 
Stasys Y. Vrrlanchauskas, Utarninkais ir Subatomis nuo 

Asst. Cashier. 9 vai. iyto į.J 8:30 vai. vak. 

UNIVERSAl. STATE BANK 
Kampas 33-čios gatvės. 

3252 S. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL. 

jtalkoje su Įžymesniais Chicagos 
l muzikais, j>. Šimkui ruošia išleis- 

įtuves ir da kai-kur, !)utent: 
^ 

j 25 d. bal. Kcuosha, Wis. — 

j Kenkia Lietuvos Laisvės llonu 
stoties darbuotojai. 

3 u. geg. rittpburgh, Pa. — 

į K engia l'ittsbur&ho chorai, p. 
(Saboniui vado\ai.jant. 
1 

4 d. geg. (Scranton, l'a. -- 

| K engia Dailės Mylėtoju Draugi- 
ja. |). Sodeikai vadovaujant. 

8 d. geg. lirooklyn, X. V. — 

j Rengia Operetės Draugija, p. 

jStnnnskiui vadovaujant. 
11 d- geg- l»altimore, ^ld. 

—Rengia parapinis choras, p. Oi- 
/.auskui vadovaujant. 

16 d. geg. S. Šimkus dalyvaus 
koncerte \\ aterbury, l'on. Ui 

gia parapijinis choras, p. Sauriui 
vadvv aujant. 

I 

-MIRGA 1 

SCENOJE. 

Balandžio ii d., Central Mū- 
šio 1 lall, atvaidinta keturių ak- 
tu drama "Mirga". Šio veika- 
lo dailės menu vedė artistė l ne 

1'ahiekaitč. 
Abelnai imant, vaidinimas pa- 

vyko gan gražiai, tečiaus vienoj, 
kitoj vietoj buvo galima paste- 
bėti neganėtinas parodymas ar- 

tistiškumo. 
L'nė liabickaitė — "Mirgos" 

oleje, vaidino, pilnoj to žodžio 

prasmėj, atsakančiai, bet prima- 
me akte, aukaujant save išgelbė- 
jimui Vytauto, išreikšta neganė- 
tinas pasirjžimas, kuris turėtu Į 
perimti žiurėtojaus širdį," kaipo i 
tikrai jvykstantintis tuo pačiu mol 
mentu uuotik'S. <ii čia jis at-i 

» 

rodė lyg paprastas įvykis. 
Toliaus kareiviams esant ant j 

sargybos, vienas iš j u neva nori 1 
išreikšti norą miego, žiovauja, 
bet tas tik juoką sukelia ir vėl 

jam vos.tik atsigulus, tuo pačiu Į 
momentu jis ima knarkti. Čion 
jau perstaigus pildymas savo už-! 
duoties. 

Žymaus įvairumo suteikė žmog 
žudžiai, atplaukę kalėjiman, kur 
v ietoje \ ytauto, rado tarnaitę. 
Ypatingai vienas iš ju, savo vt 

griaustinis balsu, atatiko tai ro- 

lei. Iviti vaidylos taip-pat savo 

užduotis tinkamai atliko. 
Publikos atsilankė neperdau- į 

giausiai, gal iš tos priežasties. I 

kad tą dieną buvo ir daugiau 
rengiamu pramogų. Auklėtinis. 

DAVIS SQARE PARKO VAI- j 
KŲ CHORO KONCERTAS. 

N'edėlioj, balandžio 25 d., 3 
vai. po pietų, D avi s Square l'ar- 
ko salėje, 44-ta ir Marshiieid 

Ave., atsibus koncertas, kurio 
programą išpildys Davis Stjuare 
l'arko \' a i k v 1 Choras. 

Koncerto Programa: 
t. I \\ ant To Be Ready 

Burleigh. 
2. Five Little Sheep .. Hyde 
3. K'eys ot" i leaven, Anglų daina j 
4. OI#! Dear, \\'|iat Can thej 

Matter Be .... Anglų daina.) 
5. Cinderella,. FrancUzų daina. 
<>. Ręgiment Mareli 

Ispanų daina. 
7. \YI10 Am I?.. Čekų daina. 
8. Cuck-coo Clock —Scliaefer. 

9. Old Black Joe .. Amerikie- 
čių daina. 

Visa tai išpildys Vaikų Cho- 
ras. 

Davis Si^.are Parko Vaikų 
Choras yra susitveręs iš tos apie- 

į linkės vaikų, kurie nuoširdžiai 
visus užkvieėia j jų rengiamą 
koncertą. 

Mylint}? dailę lietuviai, nepa- 
mirškite nueiti ir pasiklausyti 
vaikų ir mergaičių gražių daine- 
lų. 

S11 pagarba, 
Benj. F. Morrison. 

Bankų Valandos Permainyta. 
Delei šviesos taupymo bėgio 

Chicagos bankai permainė savo 

darbo valandas ir tas nuospren- 
dis pradėjo veikti su vakar die- 
na. 

Bankai atidaroma nuo 9 vai. 
ryto ir uždaroma 2 vai. po pie- 
tų. 

Kiekvienas bankas yra priėmęs 
savo valandų darbo programą, 
taip kad nekiiriuose departamen- 
tuose darbo laikotarpis yra skir- 

tingas ?'ir kitu departamentu va- 

landomis. Toks tai abelnas pla- 
nas visu bankų. 

(rali dar bnti uekurios permai- 
nos. 

2 Mirties Aukos. 

Nepažystamas vyras, apie 45 
metu amžiaus, mirė vakar rytą. 
kaipo gntvekario auka. 

Antra, Mrs.. I'aternala l'reitsa, 
iš Cicero, su savo kamhariete 
Mrs. Ifelen Traknarti buvo už- 
važiuotos pravažiuojančio auto 

įmobiiliaus. kuris net nesustojo. 
Kuomet policija paėmė juodvi 

ligoninėn Mrs. l'reitsa buvo mi- 
rusi. gi Mrs. Traknarti buvo di- 
džiausiose žaizdose. 

T. M. D. 22 KP. SUSIRINKI- 
MAS. 

l»al. 11 d. L. Bendrovės sve- 

tainėje. T. M. 1). 22 kuopos at- 

sibuvo susirinkimas, kur tarp kit- 
ko nutarta: a) Suaukautas gerų 
tėvynainiu knygas kurios ra n- 

dasi kuo])os knygyne, pasiųsti ka 
riškiams, Kaunan, kaij) galima 
greičiau. b.) Kadangi T. M. 1).' 
sulig dabartinės nustatytos me-; 
tinės mokesties. r dolario i me- 

tus. negali jokiu rastu lei>ti d e-1 
lei pakilimo kainų, ^i pastarai- 
siais metais draugija užsibriežė 1 

išleisti L. Šerno raštus, kur bu-' 
tinai reikalingas apie 20.000 dol. Į 
kapitalas, todėl narys V. Pūkas' 
davė įnešimą, kad tuo žvilgs-' 
niu metinė mokestis butu pakel-1 
ta ik penkių dolarių ir tą savo! 
užmanymą parėmė l patsai paklo- 
damas penkinę kaipo metiny no 

kestj. CI i kiti nariai, pasekdami 
jo gražu pavyzdį, taipgi dėjo 
po penkine. Prieitam, nariai nu- 

sprendė griežtai reikalauti, kad 
>is sumanymas Imtu Įneštas Į bu- 

sūmąjį TM1). seimą ir p*r sei- 

mą tiesotai butu ingvvendinta, 
5 dolariai metinė' Vario mokestis. 

Cia neprosalj bus pastebėti, kad 
22 kp. turi labai gražius norus 

ir didį prisirišimą platinime kul- 
tūrinio darbo, otengiantės išleisti 
kuodaugiausiai literatūros. 

Labai butu linksma, kad ir ki- 
tos kuopos, be jokio atidėliojimo, 
pasektu 22 kuopos pėdomis. 

M. K. Š. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Susiv. Amer. Liet. Kar. visuo 

tinas susirinkimas atsibus sere- 

doi, bal. 14 d., 7:30 vai. vale. Šv. 
Jurgio parap. svet. ant 33-čioš 
ir Auburn A ve. 

šis susirinkimas yra tuomi 
svarbus, nes yra daug svarbių 
žinių prisiųsta nuto Lietuvos val- 
džios, apie kurias kiekvienas S. 
A. L. J\. narys privalo žinoti. 
15c to yra ir kiti Susiv. svarbus 
reikalai. 

Taigi kiekvieno nario prieder- Į 
m ė v ra atsilankvti susirinkiman, I 
icziurint jokiu kliūčių. 

Davėme žodį — ginti Tėvynę, 
ad t lab a r atėjus laikui pildykime 
jį ir pasirodykime esą tikrais 

Lietuvos ginėjais. 
Dr. S. Naikelis, Pirm. 
I. J. Zamkus, Rašt. 

ATSI1MK1TE LAIŠKUS, 
f "Lietuvos" ofisą yra atėję laiš- 

kai šioms ypatoms: 
Karolis Banobis, Albinas J. 

Chmieliauskis, Mykolas Dagis, St. 

ISf fp- I 

A A 
ANTANAS VENCKUS 

Mirė balai džio to d.. 6 vai. po pie- 
tų. Velionis buvo 3/ metų amžiaus. 

Paėjo iš Kauno rėdybos, Raseinių 
apskr.- Šilalės parap. Šeručių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 18 betų. Pali- 
ko nubudime moterį Veroniką, sū- 

nų Antaną,_Edvardą ir dukterį Ju- 
lijoną. Taipgi bioli Joną ir seserį 
Ameliją. Lietuvoje motiną ir tris 
brolius ir tris seseris. Laidotuvės 
atsibus ketverge, Balandžio 15. iš 

namų 819 \V. 3^rd St. į Šv. Jur^o 
bažnyčią, 8:30 vai. ryte, j ^v. t\a- 

zimįero kapines. Visi giminės ir pa- 
žįstami yr'a kviečiami Į laidotuves. 
\uliudus moteris ir vaikučiai. 

ATSITMKITE LATAKUS. 
01iieagos Centraliniam pašte vrr. 

šiem asmenim laiškai: 
5.14 Andrulis V- 

51 j Ilankus J. 
519 I'ernotas Antanas 
529 1 Halina Jonas 
5.V Oejiulis l. J. 

l'KA.N'ESIMAS. 
Jonas Žilvitis/su dirbtuvė min 

kštu gėrynuf persikėlė j savo nau 

ją namą. Jeigu kam yra reikalin- 
ga su orderiais arba kitokiais da- 
lykais, prašau atsišaukti ypatiš- 
kai arba per telefoną. 3308-10 S. 
Emerald A ve., Tel. Vards 2512. 

Pajieškau pusbrolio Antano 
Lideikio, Paeina iš Kretingos aps. 
Salantu parap., Žalimu kaimo. 7 
metai atgal girdėjau gyveno P»al- 
timoer, M d. Turiu svarbu reika- 
lą. Prašau atsišaukti sekančiu au- 

resu : J()I i X ŠA K1 XI S, ąC>32 cs. 
Marshi'ield Ave., Chicago. 111. 

Ant Pardavimo- Didelis Bargenas. 
Parsiduoda labai pigiai storas, biz- 
nio vieta išdirbtu per 4 metus, apie- 
linkė lietuviais apgyventa. Priežas- 
tis greitri pardavimo. — savininkas 
išvažiuoja Į Lietuvą. Platesnių infor 
macijų kreipkitės prie savininko ad 
res: 3221 T.iine St. Chicago, Tll. 

Parsiduoda 4 kambarių rakan- 
dai. labai pigiai, naujos stailos. 
Galima ir tuos pačius kambarius 
ranadvoti. Kambariai labai šva- 
rus. Priežastis pardavimo, išva- 
žiuoju j Lietuvą. A. Sopoga, 1701 
S. l 'nion A ve., antros lubos iš 
uspakalio. 

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

3305 So. Halsted St., 

Reikia — jaunų vaikinų 18 metų 
arba viršiaus, del Pritarnavimo 
(clerks) Paštos Ofise. 60 centų į 
valandą. Atsišauk Postmaster's 
Office, Room 358. Post Office 
Building, Chicago, II'. 

REIKIA LEBERIU 
j faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave 

B ARGE N AS. 
Parsiduoda plytų narnas^ trvs flatai 
*eras ir kiti parankumai. Kaina 
$2.800, namas randasi prie 20-48 S. 
Emerald Ave. Klauskite savininko, 
1/33 W. 51 St- Tel. Prospect 6669. 

Parsiditoda barzdaskutykla ir du 
biliardiniai stalai. Geras biznis. No- 
rėdami pirki, klauskite pas JOTIX 
MARiCH, 1007 \W 191b St. 

LYTIES DALYKAI. 
Su Paveikslais. 

Audeklu apdaryta knyga, lietuvių kalboj, pa- duoda pHniausias žinias apie lyties dalykus, 
kuriuos privalo kiekvienas žinoti — paraįyta 
švariu ir mokslišku budu. Knyg3 siunčiame 
už $2.00. Pinigais, money orderiu arba stam- 
romi s. 

Modern Book Co., Dept. B. 32 
Union Square, New York City 

Pajieškau Ignaco Poccvičiaus, 
Mažeikių apskr., Židikų valsč., 
Sodos Dabčių. Turiu svarbų rei- 
kalą iš Lietuvos. Meldžiu atsi- 
šaukti sekančiu adresu: A. JO- 
ZAITIS, 3343 S. Emerald Ave., 
Cliicago, 111. 

Vaikinui reikalingas kambarys 
Cicero, 111., pas švarius žmones 
su gerai pagamintu valgiu. Kas 
ti. ite tok j kambarj. atsišaukite 
pažymėtu adresu: Charles Gęs- 
tant, 2754 \Y. 43 St.. Cbicago, 111. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
^ Visoj Amerikoj sausa, bet 
jums reikalingas pasistiprini- 
111 a s kartas stio karto, taigi 
nesibijokite. Mes prirengia- 
me sultis, is kurių jųs galite 
sutaisyti puikų ir sveiką gė- 
rimą. ir mes gvarantuojame, 
jok jis patiks viįicrr.j. Jeigi 
jųs sorite atgaivinti šird 
preį valgyliu, arba iš darbo 
parėjus ant vestuvių, balių 
šokit; arba kitų pramogų, jųs 
galite visuomet turėti po ran- 

ką kelis gaionus gero gėri- 
mo. Pakas iš kurios jųs ga 
lite pasidaryti 6 galionus gė- 
rimo, koinuojs* tiktai $2.00 

Išsimoka pamėginti. Siuskite orderius šian- 

dien. 
Walter Novlty Co. Dcp. 446 
1117 N. Paulina 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. 

Nu^ -s vat. po piet iki 8 
vai. vakaro, ai bunu ofi- 
se po No. 1620 W. 12th 
S t. 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. 

Lithuanian—American Information' 
i Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Pasror- 
tai, Legall^ki Dokumentai, Foreign 

Exchange, Real Eastate, Parduodam 
lalvokartes. 
3114 So. Haldtsd St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
j 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 iLl 5 Jr 7 iki 9 vai. vak. 

|Gyvenimo vieta: 3114 W. 42*d SL 

PASJPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

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

Room 206. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau 

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

į ten žemė labai gera ant kurios viskas I 
labai gerai auga nepaisant kokie metai, 
nebūty. Dauguma musų pirkėju buvo 
išvažinėjy. po daugel valstijų, bet tin 
kamesnės vietos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame visJ biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke-, 
liems biznieriams atidaryti kitokim 

i biznius, nes trumpame laike bus buda 
! "Ojama keletas dirbtuvių. Dar dabai 
I žemė labai 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 bloginusiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
vra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimų, tai 
1 prislųskite savo adresnj, o mes prisių- 
j sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. I 

I LAIVAKORTĖS | 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, 111. 

Jchn Kuchmska 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Tebphone Central 36S4 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Nanig, Lotąi ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu MortgcčiŲ, ant 

lengvų sąlygų. ® 
West Side Ofisas atdaras Va- 

rais nuo 7 iki 8 vala 
Viršum Metropolitan State bari- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. ® Tel. Canal 2552 

Labjai didelis bargenas, geras plei 
sas (vieta)( del garage arba clo- 
thing store (drabužiu krautuvęs). 
>lažai kaštuoja. Atsišauk, 

B. S. N. 

5 S- Leavitt St., Chicago, III. 22. 

gfel Yards 3654. AKUŠERKA5] 
Mrs. A. 

Michniewich 
Baipusf Akušerijos ko-j 
legij»; ilgai praktika-; 
vusi Pennsilvanijti 
hospitalėlt, Pasekmin* 

patarnauja pricį 
gimdymo, Duoda rod^g visokiose ligose mote-į 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St * 

£155^5 (ant intrų lubų) g 
X CHICAGO, ILL. 3 
SNuo 6 Iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai vak." 

Pbone Ca>al 6222 

DR. C. K. CKERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 Iki 12; 1 lkl 8 ?ak. 
2201 W. 2?ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

i V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Pruspect 1157 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 meti) kaip*, 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuierii. 
Gydo aštrias ir chroniScu iigas vynj, mo- 

terų ir Taikų, pagal naujausias metodas 
X-Ra» ir kitokius elektros pietai*a« 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 

18th St. netoli Fisk St. 
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 

8 vakarais. Dienomis: Canal 
f 3110 arba i}57 

Telephonai: J Naktimis Drexel 
[ 950 Drover 4136 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

dr: m. t. strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:30 
ilki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieng 
|Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

A PETRATIS S, FABIJONAS 

A. PETRAT1S & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTAfE -INSURANCE 

Europeak American Bureau 
Siunčia Pinigus Paidboda LaivoKorta* 

"NOTARIJtŠAS 
3J49 So. Halitec. Street. Chicago. Illinois 

TELEPHONE k^OU LEįJARD <*t I 

jphone vards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir nyv- vi»ta 3252 S. Halatod SI 

1 Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:3( 

Telephone Lroter 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA.8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakar* 
Nsdildieniaii pagal nutarimą 

4712 SO. ASHLAND aVKNUI 
arti 47-toa gatve* 

<>lcpkone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyn 

Specialiai gydo limpančias, senai ir 
paslaptingas vyrų ligas 

8269 S. HALSTED ST., CHICAGC 
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