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ŠIANDIEN IR RYTOJ - RINKIMAI I STEIGIAMĄJĮ LIETUVOS SEIMĄ- 
390 "raudonuju" paliep- 

ta deportuoti. 
Wilson rengiasi užbaig- 

ti streiką. 
390 "RAUDONU JU*' Pa ••! 
LIEPTA DEPORTUOTI. 

m Wa3hington. 13 (i. — Dar-J 
!bo skyrius paliepė deportuoti i 

390 iš 3.000 7muniu areštuotų ; 

teismingumo skyriaus užpuoli- 
muose* a,nt komunistų ir komu- 

nistinių darbo partijų keli mė- 

nesiai tam atgal. 
Skyriaus išleista šiandien per- 

žvalga sako, kad paskutines 1, 

323 bylos tapo perkratyta, ku- 

rių 933 prisakyta atmesti. 
\'uo gruodžio 29 d. iki bal. 6 

N d. viso išleista 5,711 varantų pir- 
meiviams svetinšaliams, ir 3,(XX) 
jų tapo inteikta. Skyriaus pa- 
skelbime sakoma, kad prie šitų 
skaitlinių nepriklauso tie, kurie 

palikta išmėginimui, ar tie, ku- 

rių bylos palieta tolesniam nag- 
rinėjimui. 

V.'ILSON RENGIASI 
STREIKĄ UŽBAIGTI. 

Washington, bal. 13 d. — Pre- 
zidentas \\ ilson .šiandien išleido 
ka'binetui pakvietimą ateiti j su- 

sirinkimą rytoj apkalbėjimui ap- 
skritos padėties. 

-l»a!tnamio viršininkai nesako, 
kad šitą pakvietimą iššaukė, ne- 

ingaliotasis gelžkeliiį streikas, 
bet yra manoma, kad susirinki- 
me bus daugiausiai kalbama apie 
streiką. 

Tai bus pirmutinis kabineto 1 

susirinkimas prezidento šaukia-į 
mas po jo sugrįžimui iš vakari-j 
nes kelionės pereitą rugsėjo mė- 

nesį "labai sergančiu žmogum J' 
l'o jo susirgimui jis matėsi tik 
su keliais savo kabineto nariais. 

Darbo Komitetas. 

Prez. Wilson šiandien paskyrė 
gelžkelinio d?.rbo komitetą, ku- 
riu ineina: 

Atstovaujantis visuomenę: 
George \V. Hangcr, iš VVashing- 
tono. I). L., Ilenrv 11 imt, iš Cin- 
cinati; I\. M. B«rton, iš Ten- 
nes.sce. 

Atstovaujantis gel/kėliiiis: IIo- 
race Baker, J. H. Elliot ir Wil- 
liam-L. Park, iš Chicagos. 

Atstovaujantis darbininkus: 
Aibert Phillips, A. O. VVharton 
ir James J. Forrester. 

Komitetas bus ingaliotas tuo- 

jaus susirinkti \Yhsbingtone ir 

imtis išklausinėjimo dabar strei- 

k uoj ančių gel z k el i n i nk u. 

Komitetas turės pastovią sėdy-i 
bą Cbicagojc ir jo nariai pašvęs 
visą savo laiką paskirtam darbui. 

Jie gaus metinės algos <po $10, 
o<x> kiekvienas. 

CKOLERA VYRAUJA 
KRYME. 

Sevastopolis, bai. 12 d. — Te- 

odosijoj, Seva^topolvj ir kituose 
miestuose Kryme pasirod. chole- 
ra ir kruvinoji, prie kuriu dar 

[-risideda Šiltinės epidemija. 
šitas miestas yra visai i»e van- 

įlens; kadangi jis naudojasi tik 
distiliuotu vad-niu, 'tai nesant 

kuralo, distiliuotuvės negali veik 

Dange! is susirgimų cholera, at- 

neštų iš Kaukazo, išsiplėtojo 
Teodosijoj ir dabar toji liga 
sparčiai platinasi tame mieste, 
kuris yra pri-iigridęs sergančių 
ir sužeistų pabėgėlių ir kareiviu. 
1 lydytojai negali aprėpti visų li- 
gonių, o ligoninėse trūksta lovų. 

(ietį. \Vrangel bolševikų prie- 
šų j ajiegų vadas prašė pas ame- 

rikiečius atribu'liausinio traukinio, 
kuris eit.; su kareiviais einačiąis 
į šiaurę. 

HOWAT KALBA NUO 
KALĖJIMO BALKONO. 

Apkaltintas Kansaso Angliaka- 
siu Vadas Išvadino Governorą 

Alleną "šešku.'' 

Girard, kan., bal. 12 d — 

Alexander llovvat, Kansaso ang- 
liakasiu uiiijos prezidentas, 

Cravvfordo apskričio šerifo lei- 
džiamas kalbėjo ir savo kalboj 
išvadino governorą Alleną "šeš- 
ku govern-YUjis kafibėjo į ke- 
lis tukstančius žmonių, daugiau- 
siai angliakasių stir pačiomis su- 

sirinkusių čia pas kalėjimą šian- 
dien po piet. 

Ji- kalbėjo valandą laiko nuo 

kal'jimo balkono. 
"Me>' nepripažjsiine šito teis- 

mo' — sake- jis turėdamas ouk- 

nvjc Pramonės Santikių teismą, 
pas kurį jis atsisakė eiti paliudy- 
ti. — ''Jis susideda iš trijų kor- 

poracinių advokatų, paskirtų to 

šeško governoro Alleno." 

BOLŠEVIKU ATSTOVAS 
APIE TAIKĄ SU SUV. 

VALSTIJOMIS. 

Vladivostokas, bal. 10 (i. — 

Vilensky, kiuris atvyko čia iš 
Maskvos su pasiulinimu Su v. Vai 
stijoms taikos ir atnaujinimo pre- 
kybos, yra parašęs kelias knygas 
apie Sibirą *„• ekonominius daly- 
kus ir yra skaitomas autoritetu. 
Maskvos oficialiai atsiuntė ji čia 

kaipo vienintelėn vieton kur jis 
galėtu tiesiai susiiekti su \Ya- 
shingtonu Is<pirmo jis inteikė ru- 

su pasiulinimus vyriausiam kon- 
sulini Irkutske. i£. L. Ilarris, o 

paskui atvyko Vladivostokan. Jei 
pasiulinimai nėra pasiųsti iš 
Maskvos bevieliniu telegrafu, tai 

perduotieji Yilenskio pasieksi 
\Yashingtona pirma. 

Kada taiko:, reikalai bus ap- 
rūpinti. tašyk jis mano kalbėti 
apie atnaujinimą prekybos tarp 
Suy. Valstijų ir Rusijos. Rusija, 
jis sako, reikalauja milijonų do- 
lariu vertės daiktų. Pav. ji rei- 

kalauja atnaujinti trečią dalį i'a- 
dartinių gel/kelių ir atstatyti 
dirbtuves, 

\ ilensky saku, kad rusai ne- 

gali atmokėti Suv. \ alstijoms 
už: jos daiktus pinigais, bet jie 
gali atmokėti nedaryta medžia- 
ga. I'a> juos esą kailiu vertu dau- 
gelio milijonų dolarių iSt. Louiso 
turgaus kainomi>, 500,000 tonų ka 
napių, (K),000 tonų odų ir neap- 
skaitoma daugybė medvilnės, 
mineralų ir javų, kurie yra reika- 

lingi kitoms šalims. 

Japonai Permainysią Nuomonę. 

Kalbėdamas apie Japonijos pa- 
sielgimus ėia paskutiniu laiku. 

Vilensky ipasakė: 
'"Japonijos išlipinti lupeliai gat 

vių kerpėse Vladivostoke, kur 

pasakoma, kad japonai pasiliksią 
čia, nėra taikomi Į Maskvos val- 

džią ir todėl Maskva nereikalau- 

ja atsakinėti į juos. Japonijos 
paskelbimas savo paketinimų yra 
daugiau taikomas i talkininkus 

kaip Į Kusi ją. Kuomet Japonija 
pamatis, kad Rusija iperka daik- 

tų u v. milijonus dolarių kitose 

šalyse, tai ji -gal apsiskaitis, kad 

jai naudingiau yra turėti Rusi- 

jos draugingumas; kaip laikyti 
kareivius čia." 

PRIGAVO GUATEMALOS 
MAIŠTININKUS 

Washington, Ival. 13 (1. — C'ia 

apturėtos privatinės telegramos 
sako kad prezidentą? Cabrera pa- 
įiaudojo Guatemalos mie£fą spą- 
stai maištuoliams. Jis sako, ty- 
čia leidęs savo priešams sueiti 
sostinėn, kad ipaskui be imu šių 
privertus juos ]»asiduoti. 

Stiprios valdžios jSajiegos bu-. 
vo pastatytos priemiestyje La 
Paima, kur yra prezidentas, ir 
kitose vietose, iš kurių galima 
apsupti miestą iš visų pusių. 

Kuomet sukilėliai suėjo mies- 
tan, prezidentas pranešęs jiems, 
kad sostinė bus apgulta toliai, j kol maištininkai prašis dovanoji-1 
mo. Jis ketina atkirsti vandens! 
nuvedimą, sustabdyti maisto j 
siuntimą ir leis tik moterims ir j vaikams pereiti apgulimo liniją, j 

Daug Nekariaujančių Užmušta, j 
C-'-atemalo City, bal. 12 d. —\ 

Daug nekariaujančių tapo už- 
mušta Guatemalos mieste, kurj 
nuo ketvergo vakaro apšaudo 
p -ezide'nto Cabreros kareiviai. 

MAJORAS LAIMĖJO 34 
IŠ 35 MIESTO WARDŲ. 
Chicago, 111., bal. 14 c! — Ma- 

joras \\'illiam Hale Thonupson 
didele didžiuma respublikonų 
partijos balsų vakar gavo kontro- 
lę- ant tos partijos apskričio Cen- 
tcalio komiteto. Deneeno-P.run- 
dageo šalininkai ta<po sumušti. 

BONDSŲ LEIDIMAS 
ABEJOTINAS. 

Chicaeo, 111.. 'bal. 14 d. Vakar 
vakare pirmieji pranešimai rodė, 
kad keturios miesto bondsų lai- 
dos, siekiančios $34,000,000 ta-1 

po pripažintos didele didžiuma 

balsų. Vėliaus gi pranešimai iš- 
300 Cliicagos 2.190 precinktų ro- 

dė, kad trys iš keturių miesto 
bondsų laidų gal bus sumuštos. 
Naujų žiburių sumanymas, iš- 
nešantis $15,000,000 gavo' prita- 
riančių 700 balsų daugiau kaip 
atmetančių jį. o tiltų, parkų ir 
ir konvencijai svetainės siumanv- 

mai sutiko pasipriešinančias di- 
įdžiumas nuo 300 iki 4.000. 
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VĖL ,CIVILIAIS 
ŽMONĖMIS.... 

Majoras P. Žadeikis pra- 
ne'sa iš Xe\v Vorku nuo ba- 
landžio 7 d. sekančiai: 

"Pakelti j karininku 

laipsniu01, pp. Lazdynas. Mi- 
lius ir Bielskis, Lietuvos 
Karinės Valdžios tuose 

laipsniuose nėra patvirtinti 
ir lieka civiliais žmonėmis. 
Gi leitenantas P. Purvis 
jo rangoje liko patvirtin- 
tas.'' 

Taigi, B rookl yno-Xrvv 
Yorko "politikierių'' "dirb- 
ti" "kaipitonai" (net "pulki- 
ninkai") gavo "i'ormališką" 
"otstavką," — tik gaila, kad 
jie nemažai lietuviams ne- 

smagumu pridarė..... 
vArtAru' a a 

RUHRO KRIZIS PAVO- 
JINGAS PASAULIO LY- 

GOS GYVASČIAI. 

Washington, bal. n d. — £i- 
čia yra menama, kad jei ministe- 
riij j)irmininkai San Remoje šią 
savaitę nesuras išrišimo Ruhro 
klonio padėčiai, tai tautų lyga 
turės sugriūti ir del šito vien 
prezidentas \Vilsonas visais bu- 
dais stengsis sutaikyti nesusi- 

pratimus tarpe taikininku. 

Valstybės skyrius šiandie lau- 
kia pilno pranešimo apie padėtį j 
Ruhro klonyje nuo Amenkosj 

karininku, kurie yra t<'ii ars t \*ie- j 
tos. 

Jei bus priparodvta, kad vo- 

kiečiu pajiegos Ruhro klonyj ne- 

daro karinio pavojaus Francijai, 
tai prezidentas gal pa.-audos tą 
priparodymą (parodymui Franci- 

jai, kad ji bereikalo tuo susirupi-. 
no. 

TALKININKAI APLEIS | 
BATUMĄ. 

Konstantinopolis, bal. 13 d. —i 
Anglų kariams plaukia Batu- 
man, kad pagelbėjus išvažiuoti 
iš jo talkininkų žmonėms. N*ra 

laukiama, kad žibalinis uostas 

pas Juodasiąsias juras netrukus 

pateks Į bolševiku rankas. 

LENKU "ULTIMATUMO" 
RUSAI NEPRIIMA. 

Varšava, bal. 13 d. — Len-i 
kams atsisakius toliaus disla?- 
suoti apie Borisovą ant Berezi-; 
nos upės kranto, Minsko gub. 
kaipo vietą proponuojamai taikos 

konferencijai lenku su rusais, ru- 

su sovietinė valdžia (pasiuntė be- 

vielinę telegramą, kurioje ji sa- 

ko, kad Į (paskutinę lenkų notą 
ji žiiiiri kaipo j ultimatumą ir 
kad Rusija mato išėjimą tik krei- 
piau ties i Franci ją Angliją ir 

Ameriką. 

LOWDEN GAVO 80,000 
DIDŽIUMĄ. 

Chicago. 111.. bal. 14 d. Ciov. 
Frank O. Lo\vden, respublikonu 
kandidatas į prezidentus, nors 

sumuštas gen. Leonardo YVoodo 
Cooko aipskrityj 30.000 balsų, 
bet laimėjo Illifiojaus valstijoje 
apie 80.000 didžiuma. 

Senatorius Hiram \Y. Johnson 
gavo balsu vienoj Chicago j apie 
43,000. 

TAIKOMASIS KOMITE- 
| TAS ŠAUKIA SUSIRIN- 

KIMĄ STREIKO 
KLAUSIME. 

f 
Buffalo, h;il. 13 d. — Atvykus 

čia šiandien rytmetyj federalio 

taikomojo komiteto nariui, l'rank 
.T. Ha\vlc\ ir ipaskelbus rytdie- 
nos gelzkelininku susirinkimą 
miesto auditorijoje, kilo paskalas, 
kad gelžkeliai žada duoti pasiuli- 
nimus, kurie gali nuvesti prie 
susitaikymo gelžkelio kompanijų 
su darbininkais. 

ITALIJA GAUNA AUST- 
RIJOS RINKAS. 

Rymas, bal. j;, d. — Austrijos 
kanclerio Rennero atsilankymas 
Rvme yra svarbus tuomi. kad ji> 
parodo italu palinkimą prie at- 

naujinimo tail<o> ir italu nenorą 
tf/sti toliaus karės laiko nepriete- 
lingumą. 

Praktikos dalykai, kurie buvo 
apšnekami, yra šitie: Bendras 
veikimas Triesto uoste, kuris 

yra Austrijai patogausiu išėjimu 
jūron; prekybinis .susitaikymas, 
pagal kuri Italija parūpins šilkus 
ir padarytus daiktus už Austrijos 
nedarytą medžiagą, o italai su- 

tinka duoti savivaldybę vokie- 
čiam^ Tiroliuje. Plenn ".s pra- 
dėtas pildyti tuoįiu, kaip jo 
smulkmenos bus išdirbtos. 

1 

FRANCLJA TURI APLEIS- 
TI VOKIETIJĄ, SAKO 

SARR^IL. 
Įžymis Frar.cuzų Kariuomenes 
Vadas Prasergs.ti Savo Šalį nuo 

Anglijos. 

Paryiius, bal. 13 d. — Vienin- 
telis dalykas, kuris pasiliko Pran 

cu/.ijai padaryti tai kuogreičiau-! 
siai atšaukti kareivius iš 1 'arei-1 
nio ir padarvti sutartį su Yokie-j 
tija. pagal kurią Prancūzijai hutu 
leista okupuoti Ruhro apskritys, 
ka/ tokiu budu Pr-ncija tikrai 
galėtu gauti anglis, kurios yra 
tokios būtinos jos gyvenimui. 

Toki s žingsnis yra reikalingas, 
kad ištrukus iš Anglijos nagu, 
kuri savo paprasta gudria diplo- 
matija nori priversti Prancūziją 
jai bulves iš ugnies imti. 

Anglija nori jsigerinti YoL.eti- 
tijai. kad paėmus vokiečių vaiz- 
bą ; tuo tarpu y siundo Prancūzi- 
ją kvrėtis Berlino valdžiai ir vi- 
sa; vokiečių šaliai, kad padarius 
sunkesniu atnaujinimą vaizbos ir 
gerų santikių tarp Vokietijos ir 

Prancijos. 

Anglija nori stiprios Vokieti- 

jos kariuomenės, knri atsvertų 
Prancūzijos kariuomenę, kadan- 
gi Prancūzija kaipo stipri kari- 
nė pajiega, yrą pavojinga An- 

glijos europinio šeimininkavimo 
svajonei. 

Anglijos imperializmas aiškiai 
matomas premjero Lloyd Geor- 
geo pastangose įsiviešpatauti \r- 
timuose Rytuose. 

Dabartinė politika suteiks An- 

glijai Gibraltarą. Konstantinopo- 
lį, Maltą Suezo kanalą ir kitas 
svarbias vietas, — kurių daugiau 
negu užtenka pilnam valdymui. 
Tarpžemio ir pagelbėjimui An-, 
gl.ijos imperi jai atkirsti \friką' 
ir Aziją nuo Europos. i 

Sultonas rengiasi 
ginkluotis. 

Visuotinas Mas Airijoje. 
SULTONAS ŠAUKIA 

GINKLUOTIS. 

Mehmed VI. Mobilizuoja Ka- 

riuomenę Karei prieš 
Tautininkus. 

Konstantinopolis, bal. 13 d. — 

Sultonas Mehmed VI. sumanė 

pavartoti visą bavo politinę ir ti- 
kybinę galybę prieš tautininkų 
judėjimą Mažojoj Azijoj. Tie, 
kurie tėmija dalykus, sako, kad 
ateinančios dvi savaitės nuspręs, 
ar i i s gali surinkti kokią pajiegą 
prieš Mulatą Ketnal Pašą, tau- 

tinio judėjimo vadą. kuris yra 
tikruoju valdytoju didžiumoje 
Turkijos kraštu gulinčiu nuo 

f)a rdauelių j rytus. į 
Mobilizavimas sultono šalinin- 

ku prasidėjo Marmoros juros 
salose ir Juodųjų juru pakraš- 
čiais. B u Miksi s čerkesu įplėsikas 
Anzevour Paša suorganizavo ke- 
lis tūkstančius tautininkų prieši- 
ninku Bigboje ir Panortri' -y- 
yra svarbiausiu sultono rėmėjų. 

Atstovų butas tapo paleistas 
sultono prisaku. 

VISUOTINAS STREIKAS 
AIRIJOJE. 

Dvidešimts Tūkstančių Žmonių 
Ties Kalėjimu Dubline Reika- 

lauja Paliuosavimo Kalinių; 
Kubilinės Atstatytos į 

Žmones. 

Dublin, Airija, bal. 13 d. — 

Visuotinas streikas Airijoje, pa- 
skelbtas protestan prieš pasiel- 
gimą siii' politiniais kaliniais, ku- 
ri^ hadu streikuoja Mount Joy 
kalėjime šičia, inėjo galėn šian- 
dien sn trukšmu pas kalėjimo 
var ns. 

Ties Kalėjimu per dieną pri- 
sirinko apie 20,000 žmonių, kurie 
neapsiėjo be šiurmuliavimo. 

Valdžios paskaitė; reikalingu 
padidinti apsigynimo priemones 
ir apie kalėjimą pastatė tris ku- 
bilinės ir kelis šaivuotus karus 
;ii didele policine ir karine pa- 
jie&a. 

Reikalauja Paliuosavimo 

Kalinių. 
IUivo paskcl'b'ta, kad streikas, 

kuris iš>pradi/ių buvo manyta lai- 
kyti viena dieną, bus laikomas 
iki kaliniai nebus paliuosuoti. 

Visos dirbtuvės, viešos iiėcigos 
ir valdybos Dubline yri uždary- 
ta, o viešnamių tarnautojai ap- 
leido savo vietas. Nevaikščioja 
nei gatvekariai, nei gelžkeliai, iš- 
skiriant Didįjį šiaurinį Airijos 
■gelžkelį. Puęhestov.'no lenktynės 
atidėta iki rytojaus. 

Streiko nėra Belfaste ir šiau- 
rinėj Airijos dalyj. Bet Dubline 
ir visur Airijos pielntose ir vaka- 
ruose viskas sustatbdyta. 

Visi Badaujantieji Silpni. 
Didelė minia pas kalėjimą šian- 

dien po pietų meldėsi už badau- 
jančius. Lordui majorui buvo ofi- 
cialiai pranešta kalėjime, kad 
vi>i kaliniai labai silpni ir kad 

'bėgiu dvylikos valandų viskas 
<;ali atsitikti. 

Žmonės laukia paskelbimo mir 
čių tarpe badaujančių per pasku- 
tines dvidešimts keturiaą valan- 
das. 

LENKAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS. 

Varsa va, bal. 13 d — Lenkai 
apturėjo žymL pergalę ant bol- 
ševikų Podolij je, pietrytiniame; 
fronte, kaip praneša šiandien vy- 
riausi* štabas. Po kelių dienų 
kovos bolševikų divizija buvo 
priversta bėgti, palikdama 4 k:i- 
niitolcs. daugiau kaip dvidešimts 
kulkasvaidžių, su daugybe gro- 
bio. 

STREIKAS SUSTABDĖ 
KANSASO KASYKLAS. 

Pittsburg, Kan., bal. 13 d. — 

Streikas 'protestan prieš pramo- 
ninio teismo Įstatymą kuone vi- 
Sui suparalyžiavo Kansaso an- 

gliakasy bos pramone. Kasyklų 
savininku sėdyboje buvo paskelb- 
ta, kad tik keturi kariniai semtu- 
vai dirba, Giliosios kasyklos ne- 

dirba nei viena. 
Pranešimas parodo, kad dir- 

ba nedaugiau kaip 200 angliaka- 
sių iš daugiau kaip 12.000 apskri 
tyje. 

Kiek matyti, niekas nešaukė 
streiko ir darbininkai patys ne- 

atėjo Į darbą 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kai ) paduoda Merchants Loan & 
Krust kompanija. 

bal. 13 bal. 12 

Anglijos svaras $ 3-95l- S 3.1)4, 
Francijos (už Si) t'r. 10.02 1^.92 
Italijos (už $l) lirų 22.75 20.50 
I'elgijos i už Si ) fr. 15.00 16:50 
Olandijos 100 florinų 37'4 37'* 
Danijos KX) kronų 18.85 18.80 
Švedijos 100 kronų 22.25 22.10 

Norvegijos 100 kronų 20.22 22.10 

Vokietijos 100 markių 1 .<>5 2.0 > 

Austrijos 100 kronų .55 .55 
Suomijos 100 markių 5.25 5.25 
Lenkijos ioo markių 0.70 0.72 
Lietuvos 100 auksinų 1.95 2.00 

Kanados Sioa — $900 $912.50 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

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

Kai. d.. TS31 m. Vilniuje lie- 
tuviai sukilo prieš rusus. 

Bal. 19 d.. 1315 m. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sostą. 

F»al. 22 d.. '228 m. mozūrai, jm- 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karv su Lietuva. 

ORAS 
CHICAGOJE IA AP1ELINKCJE 

šiandien gra^u; temperatūra 
pama'/.u kjla; vidutiniai v v" jai. 

Saulėtekis, 5:12 vai. ryto: 
Saulėleidis, 6:28 vai. vak. 
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REAKCINĖS BANGOS. 

Negalėdami žinoti, kas išeis ir dabar-! 
tinės suirutės Vokietijoje, — mes galime1 
duoti kelis aiškius ir labai reikšmingus nu- 

rodymus to, kas jau atsitiko. Šitie atsiti- 
kimai galutinai parodė dvasinį ir fizinį 
monarchistinės ir junkerinės reakcijos silp- 
numą visoj centralinėj Europoj. Tokiu lai- 
ku kaip šits, laiku tradicinės vienybės iš- 
irimo, įstatų puolimo ir įsisteigusio autori- 
teto susilpnėjimo, galybėn išauga tos gru- 
pės, kurios žino, ko jos nori, ir kurių idė- 
jos prisilaiko prie permainų visuomenės 
organizacijoje, reikalaujamų visuomenės 
pajiegų sulyginimui. Jei buvo kokia gru- 
pė kokioj nau javinė j šalyj, kuri tarėsi ži- 
nanti. ko ji nori, tai ja buvo sena valdan- 
čioji klasa Vokietijoje. Ji apsitaisė ypa- 
tingai savo fizine drąsa, savo dvasiniu pa- 
siryžimu, savo politiniu realiu, savo tu- 
rėjimu noro ir sugebumo valdyti. Bet aki- 
vaizdoje visiško silpnumo iš pusės viduri- 
nės klasės, demokratinės, parlamentinės 
valdžios, kuri pakeitė Hohenzollemo impe- 
riją ir kurios senosios valdančios klasės 
nekenti ir norėjo ją numesti, vokiečių re- 

akcijanierių grupė pasirodė neturinti jokio 
sutarimo, jokios disciplinos ir valios bei 
sugebumo valdyti, kurie butų padėję paim- 
ti viršų ant jos demokratinių pasekėjų silp- 
nybės. 

Maža frakcija sukėlė maištą ir laiki- 
nai pasiekė žymios pergalės ant diskredi- 
tuotos Eberto valdžios, bet po laikinos klo- 
ties sekė mažne tuojaus negarbingas ir di- 
delis susmukimas. Sunkioj--vaia&dbj seno- 
sios valdančios klasės pasielgimas buvo 
persiėmęs ta pačia liga, kurią ji visuomet 
priskaitydavo demokratijai. Ko ji nežino- 
jo pamiršti, ji nežinojo to, ko ji nori- Jei 
ji vienu balsu butų rėmusi sukilimą, tai,' 
galbūt, butų baime prisivertusi vokiečius j 
klausyti. 

Arba jei grupės vadai butų susispie- 
tę prie Eberto valdžios kaipo vienintelio 
autoritetingo konservatizmo šaltinio, tai jie 
butų galėję prirengti kelią dešinių ir cent- 
ro partijų koalicijai prieš kairiuosius. Bet 

negalėdami susitaikyti tame, kas reikia j 
daryti, jie nieko nenuveik* ir, nieko nenu-l 

veikę, jie pasekė Prancūzijos Burbonų aris- 
tokratiją ir antru kartu pasitraukė nuo Vo- 
kietijos valdymo. 

Į STEIGIAMĄJĮ SElMĄ! 
Apygardų Rinkimo Komisijoms 

1) 57 ir 60 §§ turi tikslo aptikrinti, 
kad rinkimams einant, butų pakankamas 
skaičius Apielinkės Komisijos narių, idant 
jie galėtų pasimainyti, kuomet kam nors 
reikia iš rinkimų buto išeiti. 

Atsižiūrėdama i tų §§ tikslą, Vyr. 
Rink. Komisija 20—11—28 d. nutarė: iš- 
aiškinti, kad įst. 13 § pritaikinamas ir Apie 
linkių Komisijų posėdžio teisotumą nusta- 
tant. 

2) Kortelėse, kuriomis bus paduodami 
balsai, negali buti atspausdinti tik kandi- 
datų sąrašų numeriai; bet privalo buti at- 
spausdintos kandidatų pavardės ir vardai; 
prie kai kurių pavardžių gali buti pridė- 
tas žodis, rodąs užsiėmimą, trumpai api- 
budinanti asmens išsilavinimą, bet tai ne 
būtinai reikalinga; jokių kitų žinių, kaip 
gyvenamoji vieta, ir t.t. j kortelę nereikia 
įrašyti. Tos žinios tik Apygardos Komisi- 
jai reikalingos, kad skelbiantis išrinktus 
Seiman narius nebūtų abejojimo del asme- 
nų tapatybės- 

3) Korteles būtinai iuri buti laiku at- 
spausdintos ir išnešiotos po namus; cit n 
negali buti dvejojama ir atsižiūrima i lė- 
šas. 

Tim tikrais pasiuntirr'ais jos turi buti 
išsiuntinėtos per Apskričių Valdybas į Vals 
Mų Valdybas, o šios per seniunus ir kitus 
pasiuntinius privalo įteikti rinkimams. 
Vyriausios Ripkimų Kcmisijos nustatytas 

tolts atstovų i Si. 3$isna skaičius: 
I rinkimų Apygardai (centras Maii- 

ampolė) — 21. 
• II rinkimų Apygardai (centras Kau- 

nas). — 20. 
III. rinkimų Apygardai (centras Ra- 

seiniai) —17. 
IV. rinkimų Apygardai (centras Tel- 

šiai) — 14. 
V. rinkimų Apygardai (centras Pane- 

vėžys) —24. 
VI. rinkimų Apygardai (centras Ute- 

na). — 16. 
Mažajai Lietuvai — 9. 

n n 

Nuo vilko bėgo — lokį užtiko, —1 sa- 
ko senas mūsų priežodis. Taip atsitiko ir 
su gen. Denikinu, buvusiu lariešbolševikiš- 
kos kariuomenes vadu piet- Rusijoje, ir jo "dešine ranka" — gen. Romanovskiu. Pri- 
buvus ant anglų 'laivo į Konstantinopolį, jie du skubiai pasiekė rusų ambasadą. Greit 
revolverio kulka pervėrė gen. Romanovs- 
kio -širdį (jis buvo labai nepopuliariškas 
tarpe kareivių ir' oficierių, bet gen. De- 
nikin stovėjo jo užpakalyj!). Gen. Deni- 
kin ir jo žmona išgąstyje metėsi bėgt —j 
po anglų apsauga. Šis incidentas padare | nustebinančią sensaciją. — Rusų ambasa-j d oje liko nepatenkinti tuomi, kad gen. De-j nikin "pasinaudojo" anglį] apsauga, buda- į 
mas techniškai ant Rusijos "grunto''. Visur | 
ęręsia pavojus žiauriesiems caro bernams..-1 

ii Pastabos-S 
I išvados. I 

0-0#<HilKHCH3 <KKK>CKH>C fcHS^HKHKJ-O-a 

Del gen. Žukausko, — sa- 
ko sočiai, .liaudininkų-de- 
mokratų organas "Darbas", 
—mes turėjome savi atskirą 
nuomonę, kuri nėjo taip to- 
li, kad butų galima laikyti 
jį mūsų priešininkų šalinin- 
ku ar asmeniškai nepasitiki- 
mu žmogum, bet kurios lai- 
Įkantis mums išrodė netak- 
\tingumu dabar tą bylą vėl 
kelti. Bet jei vyriausybė 

!gen. Žukauską pasirinko ir 
dabar viešai ima pilną ant 
savęs atsakomybę, tai rei- 
kia jai tikėti ir butų dar ai- 
aesniu netaKtingumu clel to 

vyriausybei sunkenybių da- 
iryti. Ligi Steigiamojo Šei- 
nio paliko tik pusantro rm- 

jnesio ii- per tą laiką mes tu- 
rime visas pajiegas intempi 
■valstybes viduje tvarką pa- 
! laikyti ir i S. Seimą tokius 
• atstovus išrinkti, kurie reikš 
1 tu žmonių tikrąją valią. — 

Tokiu budu net smarkie- 
ji dabartines Lietuvos vai- 
zdžios "kritikai" "pasižada"1 
nedaryti jai sunkenybių są-< 

j ryšyje su paskyrimu gen. 
į Žukausko vyr- Lietuvos ka- 
riuomenės vadu. — Reikia 
įmanyti, kad ir visa lietuvių1 
i tauta sutiks su valdžia tame 
i paskyrime, kadangi valdžia 
ima ant savęs visą atsakomy 

|bę. 

| Lietuvių padėtis Latvijoje 
j paskutiniu laiku pasidarė 
ytin 1/loga. Nekalbant jau 
apie politinį "trynimąsį" 
[tarp tu giminiškų tautu, eko' 
nominė padėtis Latvijoje ir- 
gi labai pablogėjo. Delei to 
lietuviai turi apleisti Latvi-! 
ją. j 

Latviai negali ir nenori 
šelpti nesavų piliečių, kurie; 
reikalauja pašalpos- Taigi į 
pasirodo gyvas reikalas ga- 
benti neturtingu? Lietuvos. 
piliečius na;no. Tą gabe-| 
nimą prisieis atlikti Lietuvos 
geležinkeliais. Išgabenti iš; 
Latvijos gyvulių latviai visai j 
nedaleidžia; trukdo išgabe- 
nimu ir kitų daiktų. 

Rygos lietuviai rumanė į- 
sisieigti koperatyvą, idant j 
aprūpinti Rygos lietuvius pi; 
gesniu maistu iš Lietuvos. 

m 

0 

j Iš Amerikos Lietuvių 1 Tautines Tarybos 
! Raštinės. 

Posėdis balandžio 6: 1) I nei- 
na (pranešimas nuo 4-riii Tautu 
Lygos vakarykščiai laikyto su- 

sirinkimo, kuriame dalyvavo pil- 
iname sąstate visų keturių 1 tautų 
I (l-'stų .Latvių, Lietuvių ir Uk- 

rainų atstovai. Čionai, tarpe ki- 
tų ateities politinių darbų progra 
nu>, buvę ipaimta svarstyman 

senatoriaus King įneštasis \Yash- 
ing'tono Senatan bilius, kuris pa 
Iviršium sakant reikalauja pripa- 
žinimo neprigulmybės Estonijai, 
Latvijai, Lietuvai ir Ukrainai, 
bet savo išlygose pastato dėsnį, 
lai. es<į, tos valstijos tebu.ia pri- 
pažintus tiktai su vietine savi- 
valda, iki išsiris Riusijos klausi- 
mas: o Rusijos klausimą išrišti, 
sulig senatoriaus King gali ta- 

da, kai bus sušauktas visos Ru- 
sijos Steigiamasis Seimas. 4- 
rių Tautų Lyga gana plačiai ši- 
tą dalyką svarstė ir pagaliau s 

j atrado, kad tasai bilius nei mi- 
nėtoms valstijoms naudos neat- 
neš, nei Rusijos klausimą išriš- 
ti ipagelbes, nei Suvienytoms 
Amerikos Valstijoms jokio vidu- 
rinio ar internacionalio kredito 
nesuteiks. Todėl Lyga sutaisė 
re/.olinvciją ant sek? n Jo dėsnio: 
Amerikoje gyvjnantjs Estai, Lat 
viai, Lietuviai ir Ukrainai rei- 
kalauja Amerikos Suvienytų 
Valstijų Senaty minėtąjį ■sena- 

toriaus king bilių geriaus i šalį 
atidėti, o šito ažuot priimti mū- 

sų, t. y. visų keturių tautų pa- 
siūlomąją naujam biliui rezoliu- 
ciją. kurios tekstą mes sutaiso- 
me ir pačiam senatoriui King in- 
teikiame. l\)je rezoliucijoje yra 
pareikštas musų ant visados nu- 

sistatytoji ipa/įu'ra ir reikalavi- 
mas pilnutėlio ir visiško visų tų 

Del e i to pradėta tarties su 
Lietuvos valdžia. 

Iš kitos pusės, pati Latvi- 
jos valdžia kreipėsi Į Lietu- 
vos atstovą Rygoje delei su- 

teikimo pašalpos Lietuvos 
piliečiams. Mat, Latvija 
randasi labai sunkioje eko- 
nominėje padėtyje, taip kad 
šelpti ne-lietuvius 'ji fiesiog j 
neįstengianti. Nesantiems, 
surištais su Latvija pataria- 
ma net apleisti tą kraštą. 
Lietuvos valdžia mano su-' 
teikti reikalingą pagalba.—' 

keturių UuU neprigalmybes pri 
l'pažinimo. i) Incina pran®§imas 
nuo Amerikos Lietuviu Tautinei 
ušanUaros ir Lietuvos Nepfi&nl- 
rnVbe* l'ondo pirftiintfikų pf a lie- 

simas. perdnota*. žod«iu per mu- 

gu komisiją vidurinės srovės su- 

važiavimui rengti. Yra pareikš- 
ta tų dviejų organizacijų pirmi- 
ninkų, jogei tų organizacijų val- 
dybos atsisaką pasirašyti ant 
sušaukimo vidurinės srovės vei- 
kėjų seimo, 3) Smulkesni prane- 
šimai. ą) Iš Lietuvos yra sekan- 
čio turinio pranešimas, kuro 
dali čionai cituojame: "Kad jus 
neapsiviltumėft, turime perspė- 
ti, jogei ipas mus Lietuvoje yra 
draug prastų apsireiškimų, nes 

Valstybė dar neturi tam tikrų 
Valstybinėje prasmėj stiprių or- 

ganų, kurie galėtų pačioje šak- 
inyje panaikinti biaurius apsi- 
reiškimas. Ypatingai sunkius 
[Valstybės padėjimas tuo atžvil- 
giu, kad trūksta tikrų patriotų 
Valstybės darbui; daug svetimų 
elementų prikibę Valstybės įs- 
taigose, vientik su tikslu išnau- 
doti savo padėjimą savo pačių 
reikalams. Amerikos Lietuvių 
grįžimas, nuoširdžiai pasiryžusių 
.pasidarbuoti Lietuvos naudai, 
čia butų begalo naudingas ir se- 

nai laukiamas. Persikėlimas Lie 
tuvon butų jiems patiems nau- 

dingas, nes nupuolus vokiškai 
valiutai, sulyginant su dolariu. 
galima ingyti Lietuvoje tokių 
turtų ir Įsteigti įvairių biznio is- 
taig\, kad Lietuviai paskui ga- 
lėtų ištikro pasilikti savo ūkio 
šeimininkais. Žmogus, grjž,ęs iš 
Amerikos su Amerikos pinigais, 
kelis kartus tampa turtingesnis. 
Nitupuolus Vokietijos pinigams 
be abejonės nėra jokio išrokavi- 
mo dabartiniu momentu mainy- 
ti Ost-markės j Amerikos pini- 
gus, bet atbulai; ingijus markes, 
užvesti tą ar kitą išdirbimą ir 
parduoti tuos išdirbinius arba 
Lietuvos produktus Amerikoje, 
arba kituose kraštuose". 

X u t a r i m a i: i) 4-rių Tautų1 
Lygos išneštąjį rezoliuciją — 

protestą priešais dabartiniame pa į vidale išneštąjį senatoriaus King 
bilių nlusų Taryba antrą syki 
užgiria ir yabriežia, jogei kasi 
lytisi Lietuviu, tai jie niekados | 
neis atgal 11110 savo visados už- 
reikšto reikalavimo, — pripažini- 
mo visiškos ir be jokių išlygų 
Lietuvos neprigulmybės taip, 
kaip dabar Lietuvos Respublika 
yra nusistačiusi ir taip, kaip Pre 
zidentas \Yils011as savo principą 
kiekvienai tautai, didelei ir ma- 

žai, 112,reiškęs. 2) Užklausti De- 
mokratų Partijos Nacionalio Ko 
miteto: kokią padėtį jisai linkui 

[Lietuvos neprigulmybės graži- 
nimo y r ji nusistatęs. 3) Viduri- 
nė* srovi* siusi Važiavimą ^ 

laiki- 
nai atįditi, pakol ii^iaijįkib abel- 
uoji Amerikos ®le<uVii) p^ėtis 
linkui Lietuvos Steigianlčjtf £ei- 

'1110 ir jan siunčiamųjų nuo Anie- 
likos Lietuvių reikalavimų. 

J. O. Širvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius, 120 Grand 
&t. Brooklyn, N. Y. 

NEUŽMIRŠKIME TO, KAS 
MUMS YRA SVARBIAUSIA. 

Pastaromis dienomis jau pra- 
deda įsisiubuoti rytinės valstijos 
paskolos 'bonų pirkime. Kaip 
girdėt, yra rengiama tenykštėse 
lietuvių kolonijose eilės prakalbų 
kuriose dalyvaus Misijos nariai. 

Aiškų, kad rytiečiai mėgins 
mus "bytyti"'. Tad yra mums 

svarbu, kad neliktume be musų 
užtarnautos garbės. Ypatingai 
šiuo momentu Chicago kaipir 
apsnudusi. Lietuvių tarpe vei- 
kimas 'bonų laikotarpyje beveik 
tu'žmiręs. O juk mes turime iš- 
piiuyme savo priderinę, atlikti 
ką savo tėvynei esame skolingi': 
todėl nepadėkime to rKibo j šalį. 
Turime daugybes visokių pato- 

jgių progų, kuriąs panaudokime 
sėkmingam tautos darbui, ku- 
riuomi pasitarnausime Lietuvai 
ir patys sau, nes statydami Lais- 
vą Lietuvą, statysime ir save 
vertais tos laisvės. 

lik dar, vyra*' pajudinkime 
savVjc tautos dvasią, užsirašyki- 
me kuodaugiaiisiai L. L. P. Bo- 
nų,pasiekime, u/pildykime mums 

paskirtą kvota. Šis dalykas yra 
mums svarbiausias, tad jo nepa- 
Įmirškime. A- 

•Linų verpyklose Belgijoje nuo 

1914 m. algos pasidvigubino; 
darbininkai pasirašė po kontrak- 
tu, kad dabartinės mokestys bus 
mokamos >per metus laiko. 

Anglijos kalnakasyštcs pramo- 
nėj dirba mažne pusantro mili- 
jono darbininkų. 

NAUJA PORA. 
Iš New Yorko mums pranešta, 

kad balandžio 8 d-, š. m. išsiėmė 
apsivedimo "laisnį' (leidimą) N. 
Y. Municipal Bldg'e Lietuvos 
Atstatymo Bendroves raštinin- 
kas, Jonas Strimaitis, ir Zofija 
Karuiiutė, šokikė, T*. A. B-vės 
pirmininko R. Karužos sesuo. 
"Formališkos" jųjų vestuvių iš- 
kilmės atsibusiančios sekančio 
gegužio mėn. 

Velijame naujai porai geriau- 
sios kloties ateities gyvenime ir 
veikime tautinėje dirvoje... 

j Plunksna yra Galingesne net ir už Kardą. 
(Pabaiga; 

» Ant nelaimės mes netik neistei- 
gėme tokio biuro, bet sistematiškai 
ir uekov<'jorae 'prieš tuos priesus, 
kurie skelbė Lietuvai kenkiančius 
principus. Mes Imvumė užganėdinti 
fuomi, jei koksai susipratusi? lietu- 
vis parašė protesto laišką j>rie kokį 
nemalonų lietus ianr.^ straipsnį — 

laišką, kuris tankiai buvo patalpin- 
tas nežymioj vietoje arba, jei 
kas parašė kokį straipsnį apie lietu- 
vius ar Lietuvą. 

Ir po šiai dienai mes taip dirba- 
me, Lietuva ;y> sunkios kovos liko 
laisva, bet jos priešai dar vis gy- 
vuoja. — Jie randasi visuose pasau- 
lio kraštuose; jie siunčia šnipus 
Lietuvon, idant padaryti sukilimus 
tarpe žmonių: jie skelbia talkinin- 
kams. jog 1 /ietuviai prijaucia talki- 

< ninku priešams- ir visokiais budais 
jie stengiasi prirodyti, kad Lietu- 
vos valdžia nepastovi ir kad lietu- 
viai negali savę Valdyti. Su pagalba 
savv» "presos biuro' ir tokių rašy- 
tojų. kaip virsininėti, šie Lietuvos 
priešai dar ir dabar pasekmingai 
veda savo Lietuvos diskreditavimo 
darbą. 

Vos trys savaitės atgal vienas, 
garsu^ amerikonas, kuris turi arti- 

mus r>sus su oficialinėinis >riti- 
j ii i s \\*ashingtone, aplankydamas 
Haltimore, pranešt", kari Suvienytos 
Valstija s nepripažįsta Lietuvos de- 
!ei lo, kad buk-lai nckurie dalykai 
kaslink Lietuvos dabartinės val- 

^I/.ios. ypač jos principai kaslink 
bolševikų, yra neaiškus. Sis ameri- 
konas buvo po įspūdžiu, jog dabar-1 
tinė Lietifvos valdžia visu laiku sa- 

vo gyvavimo prijautė ir dabar pri- 
jaučiu bolševikams, Iškur šioj ypa- 
ta gavo tą Įspūdi? — Juk mes visi 
žinome, kad kuomet. Lietuvos ryti- 
niai rūbeliai buvo Lietuvos valdžios 
rankose, tuomet Lietuvos armija 
ir žmonės kovojo su bolševikais; 
nes visi žinome, jog nei vienas mu- 

s»i brolių paguldė savo galvą, vyca- 
ma:- ,Rusijos bolšev i k ai iš Lietuvos. 
Tat iškur taa an/erikonas g'avo sj 
j+puuį apie Lietuvos valdžią? Ro- 
dos tik vienas išvedimas yra šiame 
klausime. Tas j spūdis buvo i i įgy- 
ta s per spaudą, kuri pri jaučia Lie- 
tuvoj priešams. 

Mes neturėjome ir dar neturime j 
svetimų laikraščių korespondentų 
Lietuvoje, kurie butų ištikimi ir ku-j 
rie teisingai nušviestų svetimtau-į1 
;iams atsitikimus Lietuvoje? didžtt-i] 

Įma — j'ci ne visi — svetimų laikraš- 

čiu korespondentai, kurie randasi 
i Lietuvoje, yra tarnystėje arba pn- 

jjauČiantįs kokiai svetimai valdžiai, 
!— valdžiai, kr.ri yra priešinga Lie- 

įtuvos neprigulniyljei. Šie korespon- 
į deniai užslepia gerus ir garbingus 
atsitikimus Lietuvoje, — atsitiki- 
mus. kuri^■priverstų svetimtaučius 
atlyeipt at'ydos am Lietuvos žmonių 
troškimų ir kurie prirodytų" lietu- 
vių narsumu, gafiumą, ir galėjimą 
valdyti save; jie paskelbia mažiau- 
sius nesmagumus' padarydami iš jų 
jų didžiausias sensacijas, kurių tik- 
slas yra nurodyti Lietuvos valdžią 
ar lietuvius neteisingoj ir nemalo- 

nioj pozicijoje. Paimkime, pavyz- 
di n. pereita sukilimą mažo uurio 

karininkų Kaune. Ištyrim'as paro- 
dė. jog tame būrelyje sukilėlių kuo-1 
ne visi karininkai buvo svetimtau- 
čiai. ir sukilimas buvo po instigaci- 
ja Lietuvos priešų. Tečiaus tuoj po 
to sukilimo, svetimos spaudos lai- 
kraščiuose pasipylė žinios iš/Var-j 
šbivos, jog tai Lietuvos armija su-1 

!d!o prieš Lietuvos valdžią. Žino-! 
:na svetimtaučiai, nežinodami, kad į 
Varšavos korespondencijoms nega- 
iin*a tikėli, patikėjo tucms kurespon 
lencijoms su tokiais rezultatais1 i 
/i si svetimtaučiai, kurie seka daly-i 
<us Lietuvoje; pa.>iislijo, j- .r Lie-j 
u vos valdžia nėra pastovi ir tvirta, j 
u*s jeigu jos kareiviai prieš ją ki-j 
a> tai, beabėjonės. ii žmonės yra ji 
mėsingi jai; o tie, kurie žino Lie- 

I tuvą knipo vieną i j- mažų tautu, pa- 
siliuosavusių išpo svetinio junge 
per pereitą karę, pamislijo, jog pir- 
mesnieji persergėjimai Lietuvos 

| priešų, kad Lietuva negalės gy v nu- 

li kaipo neprįgulminga valstybė, 
j y ra teisingi. Jjiivo žingeidu temyli, 

Į kad 'kuomet ištyrimai prirodė, kati 
; sukilimas nebuvo Lietuvos armijos, 
bet tiktai būrelio Lietuvos priešu, 
!tai jo'ua žinia iš V'aršavos netilpo 
| svetimos spaudos laikraščiuose, pri- 
: rodant dalykus kaip jie ištikrųjų 
(įtuvo. 

ileabėjones. tokios žiui netilp- 
tu laikraščiuose, jei lietuviai turė- 
tu "spaudos biurą"■ kuris palaiky- 
tu savo korespondentus i sietuvoje. 
Tada Amerikos i" kitų tyutų lai- 
kraščiai gautų teisingas žinias iš 
Kauno ir iš kitų dalių Lietuvon, 

ne iš Varšavos arba Krak:; vos, 
'enkai iškraipo ir sutaiso žinias 
taip, kad jos pritiktų jųjų anti-lie- 
tuviškiems principams.' 

Dabar visi laukiame ateinančio 
Steigiamojo Seimo Lietuvoje. Kiek 
viename lietuvių laikrašty, kiekvie- 
name lietuvių name šis Seimas yra 
:ipkn1bamas. Visi suprantame, jog 
-is Seimas bus vienas svarbiausių 
ilsįti'kiinų Lietuvos istorijoje, liet 
nes lietuviai nesame vi ni. kurie tik 
mukiame ateinančio Seimo. Dar.ge- 
!■ svetimtaučių irgi jo laukia. Tarp 
;ių svetimtaučių yra tie. kurie tė-' 
m s atidžiai ateinantį Seimą delei ■ 

usipažinimo su Lietuvos ateities 

progi'amu, ir pagal Seimo apsireiš- 
kimus šie svetimtauc'ii skaitliuos 
Lietuvos vertę kaipo neprigulmin- 
gą valstybę-. Kiti laukia to Seimo, 
kad gauti panaudoti jįjį del tolimes 
nio diskreditavimo lietuvių 
tautos. Nėra abejonės, kad 
šiame Seime, kaipo paprastai 
visuose Steigiamuose Seimuose, da- 

lykai nesi ris taip lygiai ir smagiai, 
kaip cukrus nuo stiklo. Bus dauge- 
lis smarkių susirėmimų, gal dar pri 
eis ir prie to laipsnio, kad Seimas 
kuoiie iširs. Šie smarkus susidėmi- 
mai, jei jie bus suprantančiai per- 
statyti spaudai, uenušvies Lietuviu 
tautą nemalonioj pozicijoj, nes pa- 
saulis sttpras. kad kiekvienoj pro- 
gresuojančio j tautoj turi i'astis žmo 

nių su jvairiomis ir skirtingomis 
nuomonėmis. — bet jei mes nepasi 
stengsime paruošti korespondentų, 
kurie nebūtų tarnystėje Lietuvos 
priešu, tuomet galime tikėtis pąma- 
tytj išsireiškimus sparioi. kurie 
bandys intikrinti svetimtaučius, jog 
visi tie smarkus susirėmimai Lie- 
tuvos Seime yra tik išsireiškimas 
lietuvių nesubrendimo ir tikresni 
darodymas, kad Lietuviai nemoka j t 
valdytis, o todėl nevertėtų pripa- 
žinti Lietuvai neprigulmybės. 

Rodos, kad jau priėjo mums ii 
laikas panaudoti mūsų patyri"-* 1V 
kaslink naudingumo ir reikalingu-Įl 
mo mušti tautai turėti sau ištiki- s 

ntą'"'spaudos biurą". Rudos dabar s 

negali rastis tarpe mu»ų žmonių : ii 

(kurie sakytų, — kaip vienas lietu- 
viu inteligentas trys metai atgai 
išsireiškė- kad "kam čia mums rei- 

kia garsintis, mes galime apsieiti ir 
be svetimtaučių užtioj'autos.' — 

nes, jau esame patyrę, kad Lietuva 
negali apsieiti be susinėsimo su sve- 

timoms tautoms; jog Lietuva, buda 
ma viena Europo-s tautų, negali pa- 
sidaryti viena sau koki tai Europos 
"Monroe Doctrine" ; ir kad mes lie- 
tuviai, skaitydainiesi civilizuotais 
žmonėmis, turime, kaip visos ci- 

vilizuotos, tautos- turėti susinėsi- 
mus ir ryšius su kitomis pasaulio 
tautomis. 

Mes žinome, kad musų nesusipra 
imas panaudoti svetimtaučių spau- 
da del inkvėpimo tarp amerikiečių 
Lietuvai prijaučiančių prinvipų ir 
idėjų, pralaimėjo Lietuvai Ameri- 
kos moralinę ir beveik materialinę 
jaratn.'Į; žinome, kad šis mųs nesu- 

sipratimas yra priežastimi to, kad 
Suvienytos \ aisti jos suteikė Lietu- 
ai- — kuri tiekpat nukentėjo kaip 
Lenkija, — tik už $300,000 pagal- 
ys, o Lenkijai už$57,ooo-ooo : ži- 
įome, kad Šis darbas, kuri šeši mc- 
ai atgal 11 tekinom delei to. kad ii- 
ai reikalavo išaikvojimo didelės su 

uos pinigų. /> suteikė tik morališ- 
ki d ne apčiuopatną materiališką 
u rainą yra atnesys neapskaitoinas < 

asekmes toms tautoms, kurios si-11 
lematiškai naudojo svetimtaučiu ' 

1 pandą. Paimkime pavyzdiu tik vie-j 
tts lenkus: mes esame patėmiję. [ 

kad lenkai užsiima samdymu pagaly 
sėjusių rašytojų, idant jie rašytų 
straipsnius, prijaučiančius lenkiš- 
kiems principams; kad lenkai- sten- 
giasi, idant svetimtaučių laikraščiai 
pasiųstų Lietuvon, Ukrainon, Vokic 
tijon, Austrijon ir Rusijon kores- 
pondentus, kurie dalyktis matytų 

į per lenkų aki>; kad ienk«i veda 
.propagandą Amerikos ir Francuzi- 
i jos faikrašeiuose, idant užtraukti del 
Lenkijos šių žemių užuojautą, — 

tuomi jie ingy j o materialinę ir mo- 

ralinį* p'aramą didžumos pasaulio 
valstvbių; šis jųjų naudojimas spau 
dos yra atnešęs lenkams didesnę 
nauda, negu Haller'io armija ga- 
lėtų nuveikti visam savo gyvavime. 
Dar kartą pasirodo teisingumas se- 

nos patarlės. jog plunksna yra ga- 
lingesnė net ir už kardą". 

Suprasdami spaudos galingumą, 
suprasdami reikalingumą ūmai su- 
tverti "spaudos biurą", kuris grei- 
tu laiku pradėtų senai užvilktą dar- 
bą : suprasdami reikalingumą uusių 
sti Lietuvon pirm Seimo lietu- 
viams prijaučiančius koresponden- 
tus, kurie turi sąryšius su Ameri- 
kos ir kitų tautų laikraščiais* kad 
^ie korespondentai galėtu vesti ko- 
.a prieš tą propagandą, kurią Lietu 
,"os priešai skleidė ir -'-leis; supras- 
iami visus šiuos dalykus.—nejaugi i 

įestosime prie konstruktyviško dar 
>o šioj veikmėj ?— 

I 'iktorija f / ciiciui icnč. 
iialau'liiu 8 d. i<)-'0 tu. 



Sveikame Kune-Sveikas Protas. | 
PRIŽIŪRĖKIME MUSŲ 

DANTIS. 

Sveikatos Departamentas Su- 
i vienytose Valstijose sąryšyje su 

tyrinėjimais mokyklose atrado, 
kad 49.3 procentų turi sugedu- 
sius dantis, 21.1 nuoš. i)ametė, 
turi du, ar daugiau, ir tik 1O.9 
nuoš. naudojasi dantistu patari-j 
mais. 

Virš 14 procentų niekad nc- 

mazgoja dantų su šepetėliu, 58.2 
nuoš. vartoja retkarčiais, tik 27.4 
nuoš. vartoja kasdien. 

Sugedę dantjs mažina našu- 
mą. Nešvarus, skylėti, kreivi 

dantjs yra priežaseia ligų kaip 
širdies reumatizmo ir kitokiu kro 

niškų neišgydomu ligų. Vaikai 
yra nekalti m jų dantis. Bet tė- 

vai, kurie ignoruoja ir neteikia 
savo vaikams reikalingų žinių?3 
kurios sulaiko fizišką tarpimą ir 
turi dtdely įtaiką ant busiančių 
piliečių. 

Cia gali daug pagelbėti moky-' 

tojai ragindami prie švarumo, 
bet atsižvelgiant j tai, kiek vai- 
kai laiko <praleklžia su mokyto- 
jais, tad didžiausia atsakomybė 
priklauso tėvams; Čia jau tik 

sutartynai vaikams, tėvams ir 

mokytojams galima sulaukti pa- 
geidaujamų vaisiu, ir t'uom pat 
laiku išpildysime savo pareigas 
link mušu vaiku. 

Iš 330,179 mokiniu kvostu Nevv 
Yorko mieste 194,207 ,arba 58.8 
nuoš. kentėjo nuo sugedusių dan- 
tų. Sugedę dantįs, stato dide- 
liam pavojun sveikatą ir sulaiko 
įpirminžanga mūsų mokyklų. 

Netikęs gromuliavimas, kuris 

lyra įpirmtakunas, džiovos ir ki- 

ltų ligų tankiai kaltė yra nesvei- 
ku dantų—burnos. 

w 

Sveikatos Departamentas pa- 
taria karštai, k aid geras šepetė- 
lis dantims valyti butų įskaito- 
mas dovanose kožnam Lietuvos 
[vaikeliui, kaipo kasdieninis įran- 
kis palaikymui sveikatos. 

ERTY BONDS 
Me» perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja U verte, ir Laisvė# Bondsua pilna pinigine verte. 
AtneSklte arba atsiųskite J. f> c \ PALIKIM jp rri Atdara kasdien nuo 9—6 J* ■jAtfv.nE'lM Oi 
Utarnlnkaia, KetvergaJa 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
Ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

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

Spedlalial: Maleva ualevojlmui atubų iš vidaus, po $1.50 už galionu į 
CARR BROS. WRECKING CO. g 

3003—3009 SO. HALSTE1) STREET CHICAGO. ILL. g 

LIETUVOS GAUTA- 
9 » 

KALENDORIUS 
■■ t' > t-** 

Krašto Apsaugos Ministerijos 
Literatūros Dalias Dalies Leidinys. 

1920 METAMS 
Ką tik gavome iš Lietuvos pluoštą "Kariškių 

Kalendorių". Be paprastos kalendorinės dalies — 

švenčių, čia sutalpinta daug žinių apie žygius musų, 

nors jaunos, bet drąsios kariuinenes, kuri savo krau- 

ju ir prakaitu atpirko Lietuvos laisvę. Čia skaityto- 

jas, ras netik, kaip tvėrėsi Lietuvos kariuomene, ko- 

vojo bet taipgi ir irisą istoriją Lietuvos valstybės 

kūrimo ir keletą nepaprastai puikių dailioses litera- 

tūros vaizdelių ir jautringų eilių. Taigi norintieji pla- 

čiau susipažinti su Lietuvos kariuomenės darbuote 

ir Lietuvos politika aplamai privalo įsigyti "Kariškių. 

Kalendorių". Ka'dangi skaitlius kalendorių aprubežiuotas, tai 

norintieji pasiskubinkite. 
Kaina 50 Centų 

Kreipkitos į 

"Lietuvos" Administraciją 
3253 SO. MORGAN ST., 

CHiCAGO, ILL. 

Jeigu šiuomi "Sveikatos Depar 
tamento"' patarimu naudosimės, 
tai mus it šalyje bu^ panaikinta 
daug ligų ir išvengta bereika- 

lingų išlaidų, Tluomi pat laiku 
auklėsime sveikus vyrus ir mo- 

teris, nes 4ik sveikame kune yra 
sveika dvasia ior tautos gerovė. 

Į ŠIRDIS IR SVEIKATA. 

Žmogus, kuris turi silpną širdį 
negali atlikt sunkaus kūniško dar 
!>o, bet su tinkamu tvarkiniu vai 

gio, gimnastikos, ir 1.1, širdis 
užlaikys jį iki senatvei. 

Jeigu turi širdies silpnumą rei 
kia panaikinti stiprius gėrymus 
ir tabaką; mažai gert arbatos 
ir kavos; reikia valgyt vidutiniš- 
kai, niekuomet nevalgyt nakti- 
mis; gaut daug šviežio oro; gini 
nastikuot šviežiame ore, bet sau- 

gotis nusi varginimo. 
Vaikščiojimas ir kalnelių lai- 

piojimas labai gerai del sveika- 

tos, bet nesveika jeigu po vaikš- 

čiojimų krutinę skauda arba sto- 
ka kvapo. 

Vesk gerą, eystą gyvenimą. Pa 
naikink visokius sujudimus. 

Jeigu stoka kvapo, arba kenti 
vandens ligą (dropsy), arba jau- 
ti galvos besisukimą, neatbūtinai 
reikalinga atsargios medikailiškos 
priežiūros. 

Žmogus, kuris turi silpną šir- 
di nors sykj i metus turi cit pas 
gydytoją del egzamino. 

Nereguliariškas širdies veiki- 
mas/ daugelj kartų, neturi ten ko 
kios didelės svarbos, bet ir kai- 
kada pavojinga t.odel m'edikališ- 
kas tėmijimas svarbus. 

NUOVARGIS IR SVEIKATA. 

Nuovargis ženklina, jog kū- 
no pajiegos Įtemptos ir jeigu 
ypata vistiek sunkiai dirbs, re- 

zultatas bus kenksmingas sveika- 
tai. 

(ial nebus galima patėmyti blė 
(lį urnai, bet visvien* nuovargis 
pasirodys ar formoje silpnos šir- 
dies ar silpnu nervų vėliaius. 

Nuovargis paeina nuo suvar- 

tojimo organišku pajiegu ar ener 

gij6s, ir susidėvėjimo organų, 
kurie persidirba, taip kad medžią 
gą ir energiją sunaudoti. 

Buvo rasta, jog "pavojingi at- 

sitikimai greičiausia atsitinka, 
kuomet darbininkai persidirba, ir 
žmogus negali atlikti geto dar- 
bo, kuomet nuvargęs. .Nuovar- 
gis žemina priešinimą ligoms. 

Patarimai Suv. Valstijų Public 
.. Health Service. 

Kožną dieną vaikščiok vieną 
myly, nereikės gydytojo. 

—o— 

Mėgink pųjcščias Į darbą nu- 

eiti, tapsi jaunesnis ir sveikes- 
nis. 

Kaip tik pradeda ska'ivdėt, šauk 

gydytoją. Pasekmės atidėliojimu 
gali buti mirtis. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
M. SLEŽEVIČIAUS SU KUN. 

VAIKŠNORA BYLA. 
Vasario 28 d. š. m. Alytaus' 

laikos teisėjas nagrinėjo bylą 
kun. Vaikšnoros, kaltinamojo 
5^1 str. B. K.,« t. y. šmeižime. 
Kun. Vaikšnora sausio 7 d. su- 

} 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų ; 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika LIETUVA 

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 kreipkite* stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: > 

257 WEST 71 st STREET NEW YORK CITY 

sirinkime 'pasakė, kad es ą M. 

Sleževičius, būdamas Ministeriu 
Pirmininkių, leidęs valdžios pini- 
gais "Lietuvos Uk-ką". 

Tefsme kun. Vaikšnora nepri- 
sipažino esąs kaltas ir teisinosi 
tuo, kad jis buv^s perspėtas, kad 

platinę melagingas žinias, atsi- 
prašė. M. Sleževičiaus nurody- 
tieji' liudininkai patvirtino, kad 
kun. Vaikšiiora ne tik neatsipra- 
šė, bet dar labiau apšmev:ė M. 

Sleževičių, sakydamas, kad M. 
Sleževičius "išvažiavęs j Švei- 
cariją, nusipirko ten vasarnami 
ir ramiai sau ten gyvenąs". 

Kun. Vaikšnora prašė bylą ati- 
dėti ir pašaukti jojo liudytojus, 
kurie neva girdėję, kaip jis "at- 

siprašęs". 
Teisėjui pasiūlius taikintis, 

Sleževičiui pranešė, jis tinkąs 
dovanoti kun. Yaikšnorai baus- 

mę, jei kun. Vaikšnora viešai per 
"Laisvę" -prisipažins pasakęs ne- 

teisybę. ir atsiprašys. M. .Sleže- 
vičius prieš bylos atidėjimą ne- 

prieštaravo. 
{Byla atidėta. 

"Suvienytoji Lietuva Nr. i iš- 

ėjo vas. 2g d. Tai garsiojo Jur- 
gio Aukštuolaičio laikraštis. Iš- 
leistas dviem kalbom: lietuvių 
ir lenkų. Jame giedama senoji 
lenkų e n dek ų giesmė. Tarp kit- 
ko jame yra kun. A. Viskanto 
rašinys "Lietuva tikybiniu žvil- 

gsniu". Toliau atsišaukimas j 
"Didžiosios Nepriklausomos Lie 
tuvos atstatymo partiją", kurios 
centro komitetas esąs Vilniuje, 
šv. Jurgio g". Xr. 14 (Hotel Pols- 

ki). 15e to, "Suvienytoji Lietu- 
va'' 'labai pyksta ant "Darbo" 
kad tasai iškėlęs aikštėn Aukš- 
tuolaičio darbus. Pats J. Aukš- 
tuolaitis rašo, taikydamas į 
"Darbą", šitaip: "Mat, jie nusi- 

statę prieš J. Aukštuolį, visu 

šmugleriu, vagiu ir tėvynės par- t .k ,, i 
davikų didžiausį priešą'. Ir pa- 

galiau 'grasino "Darbui" sakyda- 
mas: "Jei nenorite Įkliūti j pa- 
našią situaciją ateityj, patariu 
kalbėt ir rašyt rimčiau". Redak- 

cija pasigiria, Kaune Hu<rint% "ko- 

respondentą", kuris "gerus ry- 
šius su užsienių ministerija tu- 

rįs. 
Teko mums girdėti, kad J. 

Aukštuolaitis žut but norįs tap- 
ti Lietuvos, ministeriu pirminin- 
ku. Todėl šiais reikalais važi- 

nėjęs į Yaršavą, o paskui ir Į 
Vokietiją, kur buvo apsistojęs 
Karaliaučiuje ir kitur. 

"Darbas". 

DAR ŠIS TAS APIE 
RIAUŠES. 

Kaip matyti iš Įvairiu surastų 
lapelių, atsišaukimų, riaušes pa- 
ruošė 'beveik išimtinai nė lietu- 
viškos politikos partijos. Iš lie- 

tuvių įprie riaušių buvo prisidė- 
ję tik anarchistinės (bolševisti- 
nč's) pakraipos žmonės. Dau- 

giausia riaušėms sukelti buvo pa- 
sidarbavę rusai ir vokiečiai, ku- 
rie tyčia iš anksto buvo atvykę 
Lietuvon ir atsiuntę jiems parsi- 
davusių agitatorių bei agentų. 

Yra susekta, kad tą pačią die- 

uju, kaip riaušės buvo numalšin- 

tos, daug vokiečių ,kurie ligi tam 

laikui slapstėsi Kaune, išėmę di- 
delius pinigus iš kai kurių Kau- 
no 'bankų, skubiai išbėgo Vokie- 

tijon, dargi palikdami savo daik- 
tus pas pažįstamus. Daugcli> tų 
vokiečių 'buvo pusiau kariskiuo- 
se rūbuose ir, rodos., nei vienas 

jų kitaip nemokėjo, kaip tik vo- 

kiškai. 
Kiti suimtų civilių agitatorių 

kitaiip nemoka kal'bėti, kaip tik 
rusiškai. 

Kai kurie lenkai tik lenkiškai 
kalbantieji irgi uoliai agitavo 
prieš valdžią, lygiai taip. kaip ir 

rugpjūčio mėli., kada buvo ren- 

giamas lenkų sukilimas. 
Artilerijos pulke paimta visa 

riaušininkų kaneelerija. Viskas, 
taigi ir posėd/ių protokolai, ra- 

šyta vien rusų kalba. 
Riaušininkai jau spėjo savo 

/.iaiivrunuĮ parodyti. Šaudė Į tan- 
kiai apgyventas mieste dalis; ar- 

tiler. pulke visub kareivius ver- 

tė kalbėti vien rusų kalba; karei- 
viui (irgi artil. pulke), kuris riau 
šininkų komitete pasisakė nemo- 

kas rusiškai kalbėti, smarkiai rė- 
žė šautuvu buože j galvą, gink- 
las ir jiega vertė kareivius U ė t i s 

prie sukilimo ir 1.1. 

[domu ir tai, kad kaikurie 
svarbesniu kurstytojų, 'pamatę, 
ka<d» jų reikalas pralaimėtas, su- 
skubo pabėgti, visą bėdą tuo bu- 
du nuversdami ant žmonių, ku- 
riems nėra kur bėgti. 

Besiartinantis Stcigiamasai Sci 
bas buvo priežastimi del ko riau- 
šės taip staiga buvo parengtos. 

Vyriausi veikėjai buvo rusų 
bolševikai, rodos, susitarę su vo- 

kiečių spartakais. Bet jei jiems, 
padėkim, butų pasisekęs sukili- 

mas, .lai jie savo tvarkgs ilgiau 
keliu dienu nebūtų išlaikę-, nes Į 
tas kelias dienas j Kaunu butų 
atėję 'tnkų legionai, tausrie tuo- 
met, žnroina, butų nufhatfitię ne 
tik riaušininkus, bet ir Visus lie- 
tuvius. 

Pastebėtina, kad daugelis len- 
kų, sukilimui prasidėjus, rinkosi 
būreliais, kaž ką tarėsi, juokėsi. 

Čia paduodame kai kurių art. 
^alko riaušininkų pavardes: 

i) N izgirdas, 'bajoras nuo Ne- 
makščių, išrinktas pulko vado pa 
dėjėju. Kada buvo kreiptasi j 
komitetą, nurodant, kad juk čia 
ras tik lietuvių kariuomene atsa- 

kė: "ja budu įjovorit tolko p# 
ruski" (aš kalbėsiu tik rusiškai)* 

i) Kušneris, komiteto pirmi- 
ftijhkas. 

3) Mikaliunas Petras, pulko 
vatlas. 

4) Ivaškevičius, kalbėjo tik ru- 

siškai -.pirmiau sėdėjo kelis kar- 
tus kaiėjime 1 vi vagystę. Viena 
jo byla ui vagystę dar nepabaig- 
ta. 

Visi suimti tardomi ir laukia 
teismo., 

N erta pastebėti, kad kareiviai 
patys savu noru padeda tardy- 
mo komisijai. R. 

("Kar. Z."). 

GREITA PAC*JE32L.BA 
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, s^uariu ir raumenį^ sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prafialinaiuos, vartojant 

PAIN-EXPEL2LEBI ii Draugą Reikalo" 
Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančią jiegu, dr.ugians be jo neapsieina. Yra tik vienas Paiu*Expeilerig ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas uiusu vaizbažonkliu 

^ ANCHOR (IlLQ,rCLS) 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženkiio ikaro, tai jis nčra tikras ir jus tokio neimkite. Visose aptiekoao po 85c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus: F. AD. RICHTEk & CO., 326-330 Brocdway, Nev/ York 

Kapitalas ir Banko turtas Perviršis $750-000.00. virš $6.000.000.00. 

KELIAS I N LIETUVA 
PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

% 

Siųskite per Dicjyjį Valstijinį Banką ant Bridgeporto. 
t 

Central Manufacturing District 

Tffimtt.i BANK 
Pinigus siunčiant i Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- čias vietas, tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai tu- 

ri savo skyrius Europoje ir todcl užtikrina jusų pinigus nuo pražuvimo. 
CENTRAL Bankas turi specialį skyrių del pinigų siuntimo j Lietuvą, ši- 

tą skyrių veda JONAS ČAIKAUSKAS Lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimą siuntime pinigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. Jis stengsis patarnauti Lietuviams kuo geriausiai. Patarimai suteikiami veltui. 

PINIGŲ SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARI TRIS VA- 
KARUS Į SAVAITĘ i PANEDELIAIS,/ SEREDOMIS IR SUBATOMIS. NUO 6-^TOS IKI 8—TOS VALANDOS. 
UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIOS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VAL. 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
A STATE BANK. 

1112 WEST 35TH STREET. Netoli Morgan Street. CHICAGO, ILLS. 

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 musų brolių turtą, gy- 
vybę nuo lenku plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

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

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

} tieji tikri Lietuvos sunuo. 
♦ 5 

"KARJŠKIŲ ŽODIS" 
skeloia nukautųjų (užmuštų- 
jų). sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiųjų ar be žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižymė- 
jųsiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. 

T * 
Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgės, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos 

kariuomenė savo kraujų musų žmonėms laimingu kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

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

Adresas: ! 

i 

"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA į 
KAUNAS 
LITHUANIA. ! 
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"Lietuviška Milijonierių" ^ 
imi 

<a' M. MeJdažio Svetainėje, 2242 W. 23rd PI. 
* 

Nedėlioję, "10 
Balandžio-Apr 10 

'"I.ietiivi^kcis Milijonierius" atvažiuoja C'liioagon tiktai aut spėria- f 
lisko "l»irntC*>" pakvietimo. Todėl nepamirškite atsilankyti ir <u- § 
sipa/inti su ''Milijonieriumi". Tai yra viena iš gražiausiu | 
()pereeiu komp. M. Petrausko. Tradžip H vai. v ak. Stalo "liirutė" = 

... _ _ _,T. ;^v^vw 

jj j. 5 

f Vietines Žinios 
¥^vy;*vVVyMMV. .» w v — V V 

PRIE ST. ŠIMKAUS IŠLEIS- 
TUVIŲ KONCERTAS. 

Šv. Kryžiaus parapijos choras 
ant To\vn of Lake, p. Daukšos 
vedamas paskutiniam s^vo susi- 
rinkime vienbalsiai nutarė "in 

corpore" atsilankyti p. Rimkaus 
išleistuvių koncertai! ir atsivesti 
su savimi mažiausia <lą po vie- 
ną ypata. Taip-pat, girdėtis, pa 
darė ir Roselando choras, p. Nie- 
kaus vedamas. 

Ar tik ne perankstas bus Ary- 
an Grotto Temple? 

12 Šimkaus koncerto -solistų 
miklina, taiso savo balsus, kad 
j d. gegužio neapsileisti vienas 
kitam. 

MIRK A. L R KIS. 

l'anedclyj, bal. u d., 11 vai. Į 
prieš piet. persiskyrė su šiltom p'a-! 
Pauliu A. Lėkis, A. A. Antanas Lc-1 
ki> lntvo gerai žinomas bridgepor- j 
ticčiams. nors* ir mažai dalyvavo! 

Į 
viešame judėjime, (ian ilgus metus j 

jisai išgyveno ChicUgoj. L'cr pf^ku- j 
tinius 14 metu užlaikė smukle, k ui 

! ,ir'savo sveikatos žymiai nustojo 1 

ir vos sulaukęs 45 metu amžiaus, l 

pasimirė. 
I'rie mirštančio nebuvo u«i gimi- j 

niu, kad paskutinį karta ..tsisveikin 

Kaip vienas vedė gyvenimą, tai 

taip jį, nemaloniu žvilgsniu ir už- 

baigė. , 

K. 

ItRfC.UTON. PAR K. 

Lietuviška Amerik. Rubu Iš I). 
II. rengto prakalbas, kurios atsibus 

seredoj. bal.. 14 d,, 7:30 vai. vak., 

AlViyiAj^i^A/irtyLrtjNJi/ 

4 s -V. v vv V H L 

'I.'uosylit'S svetainėje- 3925 So. Kc- 
(i/.ic A ve. ir 39 |>1. 

Kiekviena?, lietuvis ir lietuvaitė 
yra kviečiamas atsilankyti Į si;is 
svarbias prakalbas, kalbės žymus 
kalbėtojas, kuris išaiškins Bendro- 
vė* tikslą ir jos naudingumą. 

Kviečia visus, 
Komitetas. 

PRANKSIMAS. 

Susiv. A. L. Kareivių 6-tos kuo- 

pos mėnesinis susirinkimas atsibus 

ketverge, bal. 15 d., ~ :3o vai. vak., 
f. Xeffo svetainėje, i5oo So. 4Qtli j 
A ve. 

\ i si nariai malonėkite būtinai at- 

silankyti. Turime svarbiu reikalu, 
kurie būtinai reikia atlikti. 

Su pagarba, 
/*. Skirmantas, Rast. 

\ 

Pk.YX£ŠI\IAS. 

vmalgamated Meat Cntters & 
liutchcr V»'orkmcn o f \'<»rth Ame- 
rica, Lietuvių Localrts 257 ture- 

>v:irl)it susirinkimą ketverge, balVin- 
d/.io 15 d., X:oo v'al. vak., p. |. j. 
F./erskio svet., 4^xx> S. l'au'ina St. 

\ isi nariai (ės) esate kviečiami 
susirinkimam 

/ aldyba. 

ATŠAUKIA. 

"Lietuvo-" No. 84, p? antgalviu j 
"'Neduokime visokiems Agentams 
save apgaudinėti" buvau apkaltinęs 
agentą, gyvenantį po numerių'3249 
So. (lalsted St.. deiei pinigų siunti- 
mo 1 f ietuvon. Aš tą padariau iš ne- 

riniastavi.no ir nekantrumo dėlei 
ilgo negavimo žinios apie pasiųstu 
pinigų, priėmimą Lietuvoje. 

Reikalinga 
Lietuviu Ūkininku 

Norinčių pirkti ukes- žemes \'ILAS COlTN* Y \YISCOX- 

SIN- kur žemė yra geriausia ir ką pasėsi viskas gerai auga. 
Transportacija yra puiki, užtektinai ežerų, upių. upeliu ir šaltiniu, 
medžiojimas ir žvejojimas \ :*a geriausias visane krašte. Sita 

krašto dalis yra apgyvendinama labai greitai ir nc po i 1 g«>, visa 

žemė -bus išparduota pirk dabar iki kainos dar yra prieinamos. 
Pasekmingai lietuviai ūkininkai gyvena visaje apielinkėie 

jau nu.-, keliu metu. Atvasiuok ir ūkininkauk su mumis tuojaus. 
Mes norime tave kaipo broli ūkininką buti mūsų kaimynu. Ar- 

ba pirk žemės./ kaipo Įdėjimui kapitalo, o turėsi dideli pelną vė- 

liaus. Dėl pilno* informacijos ir katalogo adresu >k: 

Sanborn & Company 
DEPT. B. 

EAGLE RIVER, WIS. 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevieno kišenini. Gvarantuojame, kad ant 

klejtvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, rtegU mums kainujja. Vyrų ir jaunu vaikin.i piųtai 
Ir overkota!. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, 
formališkai pritaikyti ir knnservatyvišku modplių,' bet. jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $60. Matyk musų 
speeiales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.L0. $25.00. 
ir $?0.oo. Juodi iutai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00. 
iki $00.00. Vaiku siutai ir overkotai nuo $6.50 ir ai'.gščiau. Vyrų keli- 
nės $4.00. ir augščiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač tiems, kurie pf-rka sijtus ir siunčia j Lietuvą, nuleidžiaroe 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien iki D valandai vakaro. Subatomis iki 10 
valandai va':aro. Nedaliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON 1415 S. Halsted St, CHICAGO. ILL- 

Dabar gavau pranešima, kad pi- 
nif>ai yra priimti. Todėl aš atsipra- 
šau to agento už savo netaktiškumą 
ir bereikalingą ant jo užsipuolimą. 
Sitiomi ir pataisau savo klaidą. 

J. Pini ris. 

j D( )M \I SANDARI ICČIl/. 
į A. L. T. Sandaros j5-tos kuopos 
^xtra susirinkimas, reikale pagami- 
nimo rezoliucijos Lietuvos Steigia- 
majam Seimui arba užgyrimo savo 

seserėnu, Lietuvos Sandariečių nuo 

monių, i vyks šiandien bal. 14 d.. 
8:30 vai. vakare, Justino Kulio ;ip- 
tiekoje, 3259 S. Ilalsted St. 

Visi sandaricčiai esate kviečiame 
ateiti i ši speeialį susirinkimą .ir 

augščiaus minėtame reikale savo 

nuomonę išreikšti. 
Kviečia 

/ aldyba. 

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

tinas usirinkimas atsibus sere- 

cioį, bal. i4 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Jurgio parap. svet. ant 33-čios 
ir Auburn Ave. 

Šis u/irinkimas yra tuomi 
svarbus, n«.s yra daug svarbių 
žinių prisiųsta nuo Lietuvos val- 
džios, apie kurias kiekvienas S. j 
A. L. K. narys privalo žinoti. 
Ue to yra ir kiti Susiv. svarbus 
reikalai. 

Taigi kiekvieno nario prieder- 
mė yra atsilankyti susirinkimai!, 
nežiūrint jokių kliūčių. 

Davėme žodj — ginti Tėvynę, 
tad dabar atėjus laikui pildykime 
jį ir pasirodykime esą tikrais 
Lietuvos ginėjais. 

Dr. S. Naikelis, Pirm. 
I. T. Zamkus, Rast. 

AR MUMS netri ksta, PA- 

TRIOTIŠKUMO. 
Savo tėvynę mylėti, (kiekvieno 

žmogaus vidujiniai jansnfai, jei jie 
tautiškoj dvasioj yra išauklėti, pa- 
našiai kalba, bet ir 'darbu nuo to 

neatsilieka. 
Mes lietuviai iki šiolei neturėjom 

jtinkanios progos jaunuomonės au- 

klėti tėvynės meilės obalsiu, — vie- 
na. buriami žiauriausiais 1.n lais pri- 
spausti rusų valdžios ir jų š'alies 
delci kurias turėjome pašvęsti >a- 

vo brangias idėjas, kurių mes nic- 
kuomet nebuvome atsižadėję. — an 

tra, neturėjome to šviesaus kelro- 
džio — spaudas, kuri mūsų dvasia 
butų vienijusi \*ienaii kunan, — tre- 

čia ir svarbiausia priežastimi, t°;p 
-ak'ant. buvom be savo tėvynės. Tie 
-a. ji mus augino, dengė, penėjo, 
kaip tikra motina rūpinosi savo vai- 
kais. bet. rlėja, to maisto dalį ir tai 
brangiausią. dvdį nu sų pavergėjai 
ėmėsi sau. būtent čiulpė kaip įma- 
nydami iš musų širdžių tautinį 
maistą, kurį nuims Lietuva savo žy- 

dinčiais, gėlėmis išpuoštais laukais, 
įkvepančiu oru. ošiančiais i an nuo 

'senovės tauto* dvasia miškais, 
banguojančiais tarp kalnų ir lygiu 
laukų upeliais teikė mums. Tad ir 
nenuostabu, jei mustj priešai neį- 
stengė visiškai atimti ką Lietuva 
del musij pagamino. 

Šiandien fau esame naujoj gyve- 
nimo gadynėj, kuri mums daug kai 
ba apie ateities laime.... tik su 

išlyga, jei mes mokėsime tinkamai 
tos gadynės priemonėmis parin'audo 
ti. Kaip sykis, tas naujos gadynės 
takas, ta aušrinė, kurt tą taka nu- 

šviečia reikalauja iš musų pusėi 
pasišventimo, tvirtos valios darbo, 
fii šie dalykai vel remiasi ant tau- 
tiškos — patrijotiškos papėdės 
Tad ir kjla mus visus paliečiantis 
klausimas, ar mums kartais netrūk- 
sta patrijotiškumo? T šj klausimą 

iiMrniiiiniinniniiminnillllinmilimMimiinniilIHnimflImill 

kol ka yra sunku atsakyti, bet ne- 

tolimoje ateityj, tas pats žodis, 
pats per save garsiai prabils teik- 
damas mums teisingų atsakymą, ko 
kio mes busime užsitarnavę. -- šį 
atsakymą susilauksime pasibaigus 
Lietuvos Lais\ės Paskolos lionu 
vajui. ( ) tasai laikas jau visai neto- 
li. tik kelios savaitės beliko, bet ir 
jos. k'aip ir praeities šimtmečiai 
tuojaus atsidurs nepašiekiamoj pra- 
eityj. O daug. daug dar brangaus 
tautinio darbo galėtunk- per tą lai- 
ką nudirbti. Tjk. broliai ir seserys, 
pajudinkime savo tvirtas, pilnas tau 
tos maisto krutinės, kurias Lietuva 

'penėjo, ir sykiu su pavasario gam- 
ta žadinkime save prie darbo — 

prie pirkimo L. L. P. Bonų. iš ku- 
riu sukursime ta tautos židinį. bu- 
tent Laisvą Nepriklausomą Lietu- 
vą. Daugpilis. 

LIETUVIAMS SVARBU 

L. L. P. CJbieagos ir Apielin- 
kiu Apskričio susirinkimas at- ( 
sibus ketverge, bal. 15 d., 8 vai.! 
vak., "Sharp", Šv. Jurgio parap. 
svetainėje ant 33-čios v Auburn 
Are. 

Chicagos ir Apielinkių Stočių Į 
Valdybos ir Pardavinėtojai, ma-1 
lonėsite atsilankyti j ši s\arbų 
susirinkimą, nes turime daug 
svarbių dalyku apkalbojimui, bū- 
tent. aptarti i."kaboms ženklų, su- 

darymui maršruto ir 1.1. / 
Visus meldžiamu pribūti. 
V. M. Stulpinas, Pirm., 
J. A. Mickeliunas, Rast., 

n4io So. Rickmond St. 

North Side. 
Tėvai ir pritarėjai tveriamosios 

vaikų draugijėlės yra kviečiami 

.atsilankyti ketverge, bal 15 d., 
7:^0 vai. vak., Liuosybės svetai- 
nėn, 1 iSj2 \\ abansia a ve., delei 

apkalbėjimr.i tolimesnio veikimo 
budo. 

N aikų repeticija atsibus nedė- 

lioj, 'bal. iŠ d., 10 vai. iš ryto 
minėtoje svetainėje. 

K. Rugis. 

ATSIŠAUKIMAS. 
Chicago? ir apiclinkių L. L. i'.' 

Stočių Raštininkai, malonėsite pri-, 
duoti savo antrašus, nes turėsime , 

svarbių susinėsimų del paejcmin- 
gesnio paskolos darbo- 

Su pagarba, 
J. A. Mickeliuuas, 

Cliicagos ir apielinkių L. L. P. 
Apskričio Raštininkas. 

4410 So. Richmond St- 
Telefoiiai: M« Kinley 1833—2797 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
Chicagos Ccntraliniam pašte yra 

šiem asmenim laiškai: 
514 Andrulis V- 

513 K'artkus J. 
519 Ber.;otas Antanas 
522 Blalika Jonas 
5.1" Čepulis I. J. 
536 Čqmlis T. 

551 Druktenis Jonas 
571 Gedvilas Alex. 
('03 Jasinskas Antanas 
606 Jeblonskis Vai. 
613 Jurgilas P. 
7; 4 Stunkus A. 
-50 Svm'anus Jonas 
j-r 7 l rbaitis Elzbieta. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 
1 "Lietuvos" ofisą yrta atėję laiš- 

kai šjoms ypatotns: 
Karolis Banobis, Albinas J. 

Chmieliauskis, Mykolas Dagis, St. 
Gimbutaitė. Jonui, Antanui ir Ka-' 
zimierui jonaičiams, J. Jank'auskas 
Viri. Jankauskas, Jonas Kelpšas, 
Jot Mozeris, Frank Mikšis, Ignas 

wiuuimwimwmtnH»miiimiw[imimtimiHimi«aM 

Patėvio, Al- Sutkaitis, Jonas Stik- 
lius, Frank Toliušis. 

Norintieji atsiimti laiškus kreį> 
kitės i '* Lietuvos" adm. 3253 So. 
Morgan St., Chicago, 111. 

A + A 
ANTaNAS liekis 

Pasimirė Balandžio-April 12, 1D20. 
Girdėjoms kad jis turi pusbrolį Ame- 
rikoje, taigi labai meldžiamo knd jo 
giminės esantieji šioje salyje atsisuk 
tumele kuogreičiausiai. Nabašninkas 
kilęs iš Keterių sodos. Skaudvilės pa- 
rapijos, Raseinių pav. Kauno gub.. 
Amerikoje pragyveno dvidešimt metu. 
per penkiolvUą metu turėjo karčiamą. 
prie 3300 So. Halsted st. Nežinia ka- 
da nabašninką bus galima palaiduoti, 
nes kol nesiranda giminiu kurie ga 
lėtu jo rūpinties. Miestas paėmė jo vi- 

są turui iki atsiras kokie nors giminėj 
kurie .i} palaidos. Giminės norintieji 
sužinoti visas kitas smulkmėmis kreip- 
kitės pas graboriu St. P. Mažeika, 
3315 S* Auburn Ave. Chiougo. 111. 

lg'f!*P£ * ,• 'i 

A A 
ANTANAS VENCKUS 

Mirė balandžio to d., 6 vai. po pie- 
tų. Velionis buvo 37 metu amžiaus. 

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

Amerikoje išgyveno 18 betų. Pali- 

ko nuliudime moterį \ eroniką, sū- 

nų Antaną, Kdvardą ir dukterį Ju- 
lijoną. Taipgi brolį Joną ir seserį 
Ameliją. Lietuvoje motiną ir tris 

brolius ir tris seseris. Laidotuvės 
atsibus ketverge, Balandžio 15, iš 

namų 810 W. 3^rd St. i Šv. Jurgio 
bažnyčią. 8:30 vai. ryte, į Šv. Ka- 
zimiero kapines. Visi giminės ir pa- 

žįstami y r*a kviečiami į laidotuves. 
Nubudus moteris ir vaikučiai. 

Parsiduoda 2 flatų medinis* na- j 
mas. 4 ir 7 kambariais, 4030 So.j 
Artesian Ave., už $3.300. 

W. Paisley, 
5758 Sangamon St., Cbicago, 111. 

PRANEŠIMAS. 
Jonas Žilvitis su dirbtuvė mint 

kštii gėrynių persikėlė į 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. Yards 2512. 

Vaikinui reikalingas kambarys 
Cicero, 111., pas švarius žmones 
su gerai pagamintu valgiu. Kas 
turite toki kambarj, atsišaukite 

pažymėtu adresu: Charles Gęs- 

tant, 2754 \Y. 43 St., Chicago, 111. 

BARGENAS. 
Parsiduoda plytų namas} trys flatai 

geras ir kiti parankumai. Kaina 

£2.800, namas randasi prie 2q48 S. 
Emerald Ave. Klauskite savininko, 
1/33 W. 51 St- Tel. Prospect 6669. 

Parsiduoda barzdaskutykla ir du 
biliardiniai stalai. Geras biznis. No- 
rėdami pirki, klauskite pas JOHN 
MARTCIi, 1007 W. 191h St. 

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

33°5 So. Halsted St., 

Ant Pardavimo- Didelis Bargenas. 
Parsiduoda labai pigiai storas, biz- 
nio viet3 išdirbtu pjpr 4 metus, .įpie- 
linkė lietuviais apgyventa. Priežas- 
tis greito pardavimo- — savininkas 
išvažiuoja Į Lietuvą. Platesniu infor 
macijų kreipkitės prie savininko ad 
res: 3221 Lime St. Chicago, 111. 

"PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

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

Room 206. 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, 111. 

John Kucfeinskas 
LAVVYER 

LiIETUVIS advokatas 
2!) SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephono f putrai 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subptomis: 9>iki 1 r-o pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISIUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus periant 
arba parduodant Namą, Ljutą ar- 
ba Karmy, ir padirbi' visokius 
Legaliskus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų, f K 
West Side Ofisas atdaras valia- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State 13an- 
kos. 2201 W. 22-ND STREET. 
Cor. Leavltt. ® Tel. Canal 2č52 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE I 
Deimontai .laik 
rodėliai ir juhi- 
lieriški daigtai. 
Columbia grama 
fonų ir naujų lie 
tuvišku rekordu. 

too< a. ASHLAND A VE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akiu 
Specialistas 
Palengvjs akių (tempimą., kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančiu ir 
užaugupus karščių akių krtivos akis, 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- rodintis mažiausias klaidos. Speciale I 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus.! 
Teisingiai prirenkomi akiniai. ValaD-l 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto! iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppehelmuro štoro Į Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 966« 

Amerikos Lietuvių «į 

'mokyklai 
Mokinama: angli '<os ir lietuvrįkos kai- 
bij, aritmetikos, knygvedystSs, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 

•j- Valst. istorijos, abclnos istorijos, geog- 
V rafijos, politinis ekonomijos, pilietustis, 
.% dailia rajystžs. 
■j* Mokinimo valandos: r.uo 9 ryto iU 4 y V vai. po pietų. Vsk. nuo 6 iki 10 vai. *», 
t 3106 SO. HALSTED STREET X 
£ CHICAGO į 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas,', 
kaitymas antakių, mušimas skau- 

smų j kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po i 

darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHTCAG« 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos, virš Platt'o ap-tiekos. Tiniy 

kite j mano parašą! 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v il< 
Nedilioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dict 4 

REIKIA LEBERIŲ i 

j faundry. Pastovus darbas. 
Atsišaukite Employment 

Office., 
LINK BELT & CO. 

39th & Stewart Ave. 

Pajieškau Ignaco Poceviciaus, 
Mažeikių apskr., Židikų valse., 
Sodos Dabčių. Turiu svarbų rei- 

kalą iš Lietuvos. Meldžiu atsi- 
šaukti sekančiu adresu: A. JO- 
ZAITIS, 3343 Sr Emerald Ave., 
Chicago, 111. ' 

LitKuanian-American Information 
Burcau* 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- 
tai, Legali^ki Dokumentai, Foreign 

Kxciiange, Real Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
'.114 So. Haldted St„ Chloago, 111. 

Tel. Boulevard 48^9. 

| Plione Canal 2C7 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name i 
1 Vai: 9 iki 12 ryto Ir 2 iki 9 vakarei 
j 1739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

j DR. S. BIEŽIS. J 
į LIETUVIS 
j GYDYTOJAS ir chirurgas 
I Ofisas: 2201 W. 22n<J Street 

1 
Telefonas Canal i 222 

Vai: 1 5 ir 7 Iki 9 tai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42id St. i 

|fel. YarJs 3654. AKUŠERKAjįĮ 
Mr». A. 

Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko-jį 
legija; ilgai praktika-, 
vusi Fennsilvaaijosjj 
hospitalS««, Pasekmini 
g* patarnauja prie* 
gimdymo, Duoda rod?0 
visokiose ligose mote-J 
rims ir merginomf. 
3113 S. Halsted St< 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. •£ 

Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki vėlai Tat/* 
iKHKHKHKHKHKHKKKHKHKKKrtKHK* 

Phone Ca'al -6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 fak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT ST& 

CHICAGO. ILL. 

į V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

j 29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telepbone Central 6390. 

j Vakarais. 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 Proapect 1167 

;Dr. N. Herzman 
If RUSIJOS 

| Gerai lietuviams žinomai per 16 metų kaipo 

!' patyręs gydytojas, chirurgas ir akuieri*. 
Gydo aitrias ir chroniS*a* Ūsas Tyrų,, mo-1 
terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 

I X-Rat ir kitokius elektros pietaisoa 
J Ofisas ir Labaratorija: 1023 W. 
I IStli St. netoli Fisį: St. 

| VALANDOS: Nuo 10 12 pietų ir 
» 8 vakarais. Dienomis: Canal 
! f 3110 arba 357 
I Telephonai: J Naktimis Drexel 
j į 950 Drover 4136 

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

A. PETRATIS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE —INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus. Parduoda Laivokortaa 

; NOTARUl^AS 
3249 So. Halotec. Street, Chicago, Illinois 

Telephone' Goule^jaro 611 

TSTTSTtTstfSkoli? 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3< 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 Client, 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26? 

Pbone vards 2544 

DR.^ S. NAIKELIS ! 
T TU,TTTVTQ 

GYDYTOJ AS^ IR CHIRURGAS ! 
,Of: ir cyv: vl«>ta 3252 S. Halstod St 

I Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:30 

Telephone Lrorer 7043 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAB 

Valandos: nuo 9 ryto ik! 9 vakar* Nedildieniaii pagal •utari-ia 

4712 SO. ASHLANV • aVENUE 
arti 47-toi *aiv*» 

1 cifrchune ¥ard» 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterį), vaiku ir Tjrq Specialiai gydo limpančias, senis ir 

paslaptingas vyru ligas 
8259 S. HALSTED 8T.f CHICAGO 
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