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adn"į?n Veji A iria i PBllUOSįJotj LENKAI GRUMUOJA 
GINKLUOTU ĮSIVER- 
ŽIMU VOKIETIJON. j 

Berlinas, bal. 15 d. — Vos- 
sische Zeitung sako, kad lenku 
Valdžia pranešė talkininkių aukš- 
čiausiai taryfyi, kad ji trumpiu! 

k. laiku rengiasi okupuoti vokiečiu 
^ kraštą, jei vokiečiai nefepildis į 

sutarties padarytos su le\kais. 

Laivu Linij? tarp S. V. ir 

Lenkijos. 

Danzing, bal. 15 d. — Lenkų 
jūrinės valdžios padatė sutarti 
su Amerikos laivų firmomis įstei- 
gimui greitosios lenkų ir ameri- 
kiečių pasažierijiės ir važ!binės 
laivų linijos tarp Suv, Valstijų ir 
i'altiko. Dvidešimts tūkstančių 
Amerikos piliečių, kovojusių len- 

kų kariuomenėj laukia laivų pa- 
grįzimui namon. Grjždami atgal 
laivai gabens Amerikos prekes, 
tarp kurių bus 150 garvežių, kū- 
rinos nesenai nupirko lenkų val- 
džia. 

STAATS-ZEITUNG SU- 
STOJO ĖJĘS DEL PO- 

PIEROS STOKOS. 

Chicago, 111., bal. 15 <1. — Rai- 
tos popieros trukumas privertė 
-u-;toti ėjus vieninteli rytmetinį 
vokiečiu laikraštį mieste Staats- 
Zeitung. Administracija tikisi 
galėsianti pradėti leisti už dviejų 
savaičių laiko. 

Popieros trukumas ir baisios 
jos kainos istikro smaugte smau- 

gia laikraščius, šitas pats laik- 
raštis maiz. no kiek galėdamas lai- 
das ir puslapių skaičių. Provm- 
cines laidas jis sumažino iki ke- 
turių puslapių, miesto laidą iki 

aštuonių, o septyntadienio laidą 
iki 16 puslapių. Kadangi jis turi 
labai daug' skaitytojų, tai ir ši- 
toms sumažintoms 'lakioms ir 
didumui neišteko pooieros. 

Staats-Zeitung , yra vienu se- 

niausių laikraščių valstijoje; jis 
eina jau septyniasdešimt* šeštus 
metus. Jis padėjo išrinkti A<b- 
r orimą Lincolną Suv. Valstijų 
prezidentu t86o m. 

sonoros Kariuome- 
nė LAIMĖJO MUŠĮ. 

BADAUJANTIEJI AIRIAI 

PALIUOSUOTI 

Londonas, 'bal. 15 d. — Val-I 
džios vadas \ndrew Jionar I <aw, 

atsakydamas į ąpaklausimus at- 

stovu bute kas dcl paliuosavimo 
badaujančiu airiu iš Mountjoy 
kalėjimo šiandien pasakė, kad jie 
nėra ipal mosuojami be išlygų. Ši- 

tas užreiškimas atmeta praneši- 
mus vakar apturėtus Dubline. 

Dublin, bal. 15 d. — Laikraš- 
tis "Irisli Times" rašydamas apie 

?^jikarykštį paliuosavimą 68 Sinn 

*/l;emierių, kurie badmiriavo Mout 

joy kalėjime, sake: 

"Tautiškoji Airija užsidega 
tokia aistria del kalinių kentėji- 
mų, kad viena mirtis kalėjime 
galėtų iššaukti beveik nesuvaldo- 

mą išsiveržimą piktn'lCjybės ir 

suirutės. Tas vienok tapo praša- 
linta. .411 

Nogales, Ariz., hal. 15 d. — 

Sonora, Meksikos valstija, nese- 

nai atsiskyrė nuo Meksikos. Jos 
pajiegit vadas geu. Angel Flores 
siryi prasiskverbė pro Si.«aloos 
sieną, paėmė miestą San Blas 

pasienyje ir sn 2500 kareivių, 
kuriu 1000 yra indijonai jakiai, 
eina linkui valstijos sostinės Qii- 
liacano. 

Šarvuotos Valtys Apleidžia 
Carranza. 

t 

Agua, I'rietą, Sonora, bal., 15 
d. -r- Šarvuotų valčių Guerrero 
ir Chiapos vadai ir jurininkai 
prisidėjo prie Sonoros respubli- 
kos jos tapo pastatytos po vado- 

vyste gen. Calles. Šitos valtys 
buvo dviem vieninteliais karlai- 
viais Carranz'os valdžios Pąciii- 
co vandenyse ir jų prisidėjimas 
prie Sonoros duoda jai pilną 
kontrolę ant Pacifinio pakraščio 
iki l)e La lluetro valdybos. 

''I>ar pergraita yr.i džiaugti?, | 
— sako Freeman's Journal, — 

nes atsigricbimas keliu aukit yra 
abejotinas, bet žmonių ttr/ba at- 

ližo ir pasipiktinimo aistra, ku- 
riai suvaldyti reikėtjo stipraus 
inkal'binėjimo ir susivaldymo, da 
bar galima pakreipti į grieštą 
pasirižimą sulaužyti tą sistemą, 
kuri galėjo šitaip koneveikti žmo- 

nes ir nepaisyti teisingumo pa- 
sielgimu galėjusiu nuvesti prie! 
didžiausio smurto. Airiu darbie- 

čių -pasielgimas sukėlė Anglijos 
darbininkus ir visuotinas strei- 
kas pradėjo mesti stavo šešėlį 
anapus Airiu juros." 

ANGLIJOS ANGLIAKA- 
SIAI PRIIMA VAL- 
DŽIOS IŠLYGAS. 

Londonas, bail. 15 d. — Ang- 
1 i ak asui federacijos nariai didžiu- 
ma 65,135 balsu nusprendė pri- 
imti valdžios pasiuliriimą 20 

nuos. pakėlimo algų. 
Angliakasiu nutarimas praša- 

lina streiko pavoju. 

DIDŽIAUSI GAUDYMAI 
DUBLINE. 

Dublin, bal. 15 d. — Šįryt trys 
žmonės tapo užmušti ir devyni 
sužeisti ištikus gaudynėms Mil- 
to\vn Ma'l Bay. Šaudynėse daly- 
vavo ipolic'ja ir milicija; trys už- 

muštieji yra civiliai. 
Šiandien priešpiet kareiviai už- 

taisė Dubline kuodidižiausius 

puolimus ir 100 žmonių suarešta- 
vo. Areštuotieji sukišta j Mount- 

jjoy kalėjimą. 

! FRANCUZIJA NUSIŽIU- 
Į RĖ.JO I S. V. — DEPOR- 

TUOS "RAUDONUCT* 
SIUS." 

Paryžius. įbal. 15 d. — Fran- 

euzijos valdžia pradėjo gaudyti 
visus svetimšalius nužiurėtus 

platinime kraštutinės propagan- 
dos. Visi "nepageidaujamieji" 
busią deportuoti. 

VALDŽIOS KONTROLĖ 
ANT ŽIBALO FANCU- 

JZIJOJ BAIGSIS 
BAL. 23 D. 

Paryžius, bal. 15 d. — Yai- 
džios pirkinėjimas ir paskaidy- 
mas visokiu aliejų vartojamu 
Franotuizijoj pasibaigs hal. -23 d. 
ir visokie suvaržymai prekybos 
aliejaus bus nuimti tą dieną. 
H/l 9 m. Franeuzija suvartojo 

80.000.000 galionu gazoli nos; ir 
tiek pat žibalo bei tepamųjų alie- 

jų. kurių Amerikos aliejų kom- 
panijos (parūpindavo 80 nuoš. 
Amerikos aliejinės firmos, visuo- 
met turėdavo čia dominuojamą- 
ją padėti, o paskutiniais karės 
metais maižne visą 140,000,000 
galionų j^a/.olinos apsti suvarto- 

tą toj šalyj (parūpino. 

JOHN REED NENU- 
ŽUDYTAS. 

Washington, bal. 15 cl. — 

Amerikos laikraštinis rašytojas 
Jolm Reed, apie kurį nesenai 
buvo į ranešaina, kad jis nužu- 
d;. ia Suomijoje. esąs gyvas ir 

sveikas, kaip šiandien apturėti 
valstybės skyriaus pranešimai 
nuo (Suomijos valdžios skelbia. 
Suv. Valstijose Reed yra kalti- 
namas buk jis skelbęs nuvertimą 
valdžios spėka. 

Į BĘRLINAS PATEISINA 
[DE MOTTO UŽMUŠIMĄ. 

flerlinas, baj. 14 d. — Paliudi- 
jimai VčWt>, kad Paul R. De Mott 
iš Patersono, X. J. turi artimus 
ryšius su bolševiku grupėmis 
įvairiose šalyse. 

(len. Kabish, vadas kareivių 
\\ ėselyj ir Muelilheime telegra- 
favo šitaip: Amerikos komisi- 
jos sekretorius Berline Reginald 
Foster šiandien peržiurėjo De 
Motto pojverius ir atėjo prie 
nuomonės, kad De Motto bu- 
vęs tarptautiniu 'bolševiku, tu- 
rinčiu ryšius su (bolševikais Fran 
euzijoje, Anglijoje, Vokietijoje 
ir 'Rusijoje. Jis tmvjo daugybę 
adresų suv savim. 

DIRBS POTAŠĄ Iš 
t JURU ŽOLIŲ. 

St. Loius, bai. 15 d. — Suv. 
Valstijų žemdirbystės skyriais 
vedėjas, Dr. J. \\ Turrentine 
kalbėdamas čia vakar Amerikos 
chemiku susirinkime pasakė, kad 
Amerika netrukus nereikalaus iš 
kitu saliu iodinos ir baltinamojo 
karbono ir dideliame laipsnyje 
potašo, kurie 'bus galima išgauti 
iš jurų augmens kelpos. 

Dr. Turrentine yra vedėju val- 
džios išmėginamojo fabriko Sum- 
merlamle, Cal.; jis papasakojo, 
kad kelpos naudingosios ypaty- 
bės tapo atrastos ačiu brangiai 
atsieinantiems ištyrimams ir kad 

[dabar yra žinoma, jog dirbimas 
iš šito augmens potašo ir kitų 
chemikalijų apsimokės; augmuo 
tas gaiusiai auga Pacifiko pakraš- 
čiu. 

Jis sako, kad valdžios vartoja- 
mais budais iš kelpos galima iš- 
gauti apie trisdešimts tiesiu, ant- 
raeiliu ir trečiaeilinių produktu. 
Vieni jų turi komercinę vertę ir 
yra išgaunami didelėmis apšti- 
mis mažomis lėšomis. Todina, 
juodinantis vkarbor.as ir potašas 
išgavimui su pelnu ir šitos pra- 
monės ateitis yra užtikrinta. 

(Kiti paprastai vartojami pro- 
dkutai, kurie yra išgaunami iš 
kelpos. yra šitie: valgomoji drus- 
ka, amonija, kreasotas, degama- 
sis gazas, derva ir prūsų mėlis; 

'išgavimas šitų taipgi apsimokąs. 

gelžkeliu streiko 
PADĖTIS TRUMPAI 

SAKANT. 

( el x k ei i u viršininkai, kurių li- 
nijos tapo siivk liudytos tarnauto- 

jų streiku, šiandien laukė didclic 
skilimo streikininku eilėse, kurį, 
jie manė, padafis vyriausio pro- 
kuroro I'alniero paskelbimas, kad 
streiką veda radikalai. 

Vienok viltis, kad Palnievo už- 
reiškimas sugniuždin* streiką, 
nesulaikė gelžkeliu viršininku 
nuo dėjimo padangų pasku'bini- 
mui progos jų linijoms operuoti 
su liiuosnorių ir ištikimu tarnau- 

tojų pagel'ba. 
Vidurinėse valstijose ir toli- 

muose vakaruose dalykai toly- 
džio "grjžta i normali padėjimą 
ir prekinių bei pasai ;ierinių tra.n- 

kinių vaikščiojimai žymiai pa- 
didėjęs rytuose. 

Pirmas ženklas iš rvtiniu strei- 
kininku pusės noro taikytis pa- 

įsirodė vakar, vakare, streikinio 
komiteto pirminiu' ui Kd\v. Mc- 

Ilugli pasiuntus žinią gelžkelių 
darbo komitetui, kad streikinin- 
kai mielai sutiks pasinaudoti pro- 
ga išdėti savo reikalus komite- 

jtui. \ ienok šita viltis pranyko, 
kada jis pasakė, kad tarybų lai- 
ku darbininkai negrįš prie 
darbo. Važbos atkas, pagal kurį 
komitetas veikia, sako, kad jokio 
svarstymo nedali Intti darbinin- 

kais, kurie aktualiai streikuoja. 

GUATEMALOS PREZI- 
DENTAS, PABĖGO 

KUBON. 

Havana, bal. 15 d. — Guate- 
'malos prezidentas Manuel Estra- 
da Cabrera, (prieš kurio valdymą 
sukilimas eina per paskutine0 
dvi savaites, sakoma yra išbėgęs 
ir tvaizliuojąs Kuboti. EI Mundo 
vakar vakare gavo pranešimą te- 

lefonu, ku'r sakoma, kad United 
Fru i t kompanijos garlaivis Ate- 
nas įplaukdamas iš Centralės 
Amerikos uosto Havanon pėrė* 
męs ibevielinę telegramą, siun- 

I 

eiamą Chiatemalos prezidento, 
kur sakoma, kad jis važiuosiąs 
Havanon. 

KALBĖS APIE FRAN- 
CUZŲ ŽYGĮ. 

Talkininku Aukščiausioji Tary- 
ba Svarstis Frankforto 

Okupavimą. 
Paryžius, bal. 15 d. — Echo 

<le Paris sako, kad aukščiausios 
talkininkų tarybos susirinkimas 
San Romoje ypatingą d omą at- 

kreips i fra neimi kareivių užė- 

mimą Frankforto. 
Italija paduosianti tarybai nu- 

sileidimo sutartį, kurią ji padarė 
su Jugoslavija ir tikisi, kad bus 

susitaikyta Adriatiniame klausi- 
me. 

Belgijos Vėliava Frankforte. 
Frankfort, bal. t5 d. — Vir- 

šui franeuzų sėdybo .jičia iškelta 
Belgijos vėliavos pagertbimui at- 

einančių belgų kareivių. 

DYKLAIKIS VAIKAMS 
DEL STREIKO. 

Chicago, II!., bal. t6 d. — Nuo 
šios dienos 325 viešos miesto 
mokyklos 'bus uždarytos per de- 
šimt] dienu." Uždarymo priežastis 
yra mokyklų mašinistų streikas 
ir pietinis pavasarinis dvklaikis. 
kuris prasidės panedėlyj. viena 
savaite anksčiau kaip visados. 

Komitetas (panedėlvj siūlė ma- 

šinistams žymų pakėlimą algų. 
bet serednj susirinkime jie tą 

ipasiulinimą atmetė. 

DARBO PROGRAMAS 
SUKĖLĖ GINČUS 

Y. W. C. A. 

Ceveland, O., bal. 15 d. — Pra- 
moninis programas iuteiktas še- 
štam metiniam Jaunu jų Moterų 
Krikščionių draugijos suvažiavi- 
mai šičia šiandien sukėlė dide- 
lius ginčus tarpe delegatų. 

Programui pritaria Federalė 
Kristaus Bažnyčių Taryba Ame- 
rikoje. 

Tarp skelbiamų programe prin 
cipų yra: aštuonių valandų dar- 
Do (lit*na; vaikų darbo panaikini- 
mas ir surinktinių derybų teisė. 

Programas apima pilnį poli- 
tini.' ir ekonominę lygybę mote- 

rims. lygią mukestj dalyvaujant 
vyro darbe, panaikinimą naktinio 
darbo moterims, teise organizuo- 
tis ir bendrai valdyti. 

KAPPO REVOLIUCIJOS 
VADAI SUIMTI. 

Berlinas, bal. 15 d. — Pusiau 
oficialis \\ olfio Kiurus praneša, 
lcacl V okietijos valdžia suarešta- 
vo buvusį maistinių kareivijti va- 

dą kappo sukilime, baroną maj. 
gen. LuetUvitzą. Jį suėmė Po- 
meranijoje, kur jis slapstęsis. 
Taipogi sultinė maj. Bischoią, Pa 

baltijos kariuomenės vadą, kuris 
priklausęs prie Kappo suokalbio. 

ABEJOJA KAPPO IR SO 
PASEKĖJŲ NUBAU- 

DIMU. ; 

Berlinas, bal. 15 <1. — Dauge- 
lis žmonių Vokietijoje netiki, 
kad I\ajVt>o epizodo vadai butų 

^baudžiami. Jie sako, kad jei val- 
džia negalėjo nubausti gen. von 

VViattero, kuris bandė ištvirkinti 
kareivius vakaruose, tai ji nie- 
kuomet nedrįs 'bausti kitų. Liet 

šįryt imperinis teisingumo mi- 

nisteris, Dr. Blutick laikraščio 

korespondentui išaiškino tas kliū- 

tis, kimios stovi administracijai 
ant kelio. 

"Mes jau suareštavome Frei- 
herr von Falkenhausen, Dr. von 

Pauli ir \ ieną, kitą antraeiliu 

vadų, — sakė jis. — Jie dabar 

yra kalėjime Berline ir jų bylos 
į bus nagrinėjamos už trijų, ar 

keturių mėnesių. Mes darėme, 
ką tik galėjome, kad tik suradus 
Dr. Kappą, gen. von Luett\vitz 
ir kitus, bet turite atminti, kad 

jie turi intekmingus 'žmones ir 
kad jie dar vis turi daug draugų. 
Mes išleidome prisakius areštuo- 
ti dvidešimčiai visokių žmonių 
ir paskvrėmė atlyginimo 10,000 
marfkiti (normaliai $2,500) už 

suėmimą kiekvieno. Mes apkalti- 
lame juos didele išdavyste. Pa- 
skel'bime aš prastrgėjau Vokieti- 
jos piliečius, kad jie neduotų 
jiems pagel'bos, ar užlaikymo." 

(Reporterio paklaustas, kodėl 
vokiečių policija jų nesuranda, 
jei jie yra Vokietijoje, teisingu- 
mo ministeris atsakė: 

{ "Bet kas žino, kad jie yra Vo- 

kietijoje Danų laikraštis Politi- 
kai nesenai pranešė, kad gen 
von Luett\vitz perėjo Danijon. 
Dr. Kapp, manoma, slapstosi ry- 
tų Prusnose, monarchistiškiau- 
sioj Vokietijos provincijoj. Beto. 
Lenkiją praplėtus iki Baltųjų ju- 
rų, rytų Prūsija virto kaip ir sve- 

tima šalis, ar kolonija ir mūsų 
autoritetas yra labai susilpnintas, 
kadangi policijos nedaug. Xe, 
tamista gali pasakyti pasauliui, 
kad vokiečių valdžia yra pada- 
riusi visa, ką tik ji galėjo s u gau- 
dymui kappininku ir ji nu'baus 
juos aštriai, jei suras.'' 

Rusai kaltina talkininkus už 
japonų užpuolimą. 

Federaliai agentai suėmė Gronau ir 
29 kitus streiko vadus. 

IRUSAI KALTINA TALKI- 
NINKUS UŽ JAPONU 

UŽPUOLIMĄ. 
Vladivostokas, bal. 6 d. (Pa- 

vėluota). — Revoliucinės val- 
džios -aiva Medvediev šiandien 
išleistame parnešime, sako, kad 
visos talkininku šalys yra laiko- 
mos atsakančiomis už tragingas 
pasekmes japonų užpuolimo, ku- 
riuo jie vakar prašalino iš kon- 
trolės rusų revoliucine valdžią 
šičia. 
Keldamas protestą prieš japonų 
pasielgimą Medvediev sako, kad 
jis kalba i visus talkininkus, ka- 
dangi įsiveržimą Sibire jie visi 
padarė sykiu, ir todėl atsakomy-Į bė ant visų turi pulti lygiai. 

Reikalauta iš Japonų 
Atsipiasymo. 

Jis prašo talkininkų diplomatų 
pasamdyti japonams, kad visi su- 

areštuotieji rusii bulŲ paliuosuo- 
ti; kad visos valdžios trobos lai- 
komos japonų butų evakuotos; 
kad japonų valdžia išaiškintų va- 

karykštį1 užpuolimą ir atsiprašy- 
tų revoliucinės valdžios; ka ja- 
ponų kareiviai paliautų krėtę tro- 
bas ir kad ginklai spėka paimti 
is rusų įimtų sugrąžinti. 

Jis reikalauja, kad butų pa- 
skirta talkininkų šalių komisija, 
įskaitant rusus ir japonus, kuri 
bešališkai ištirtų priežastį ir apy-' 
stovas paskutinių nuotikių tame 
mieste ir prašo talkininkų diplo- 
matų, kad jie praneštų savo val- 
džioms apie šitą veikimą. 

Revoliucinės valdžios viršinin- 
kai šiandien sugrįžo j savo raš- 
tines ir išleido paskelbimą žmo- 

nėms, prašydami juos ^rąžti prie 
darbo. ! 

FEDERALIAI AGENTAI 
SUĖMĖ GRUNAU IR 29 

KITUS STREIKO 
VADUS. 

Chicago, [L, bal. 15 d. — Suv. 

\'alstijų valdžia parėmimui savo 

ultimatumo, kad traukiniai turi | vaikščioti ir kad "maištninkės" 1 

unijos sustabdžiusios va/'bą nuo 

vieno pakraščio iki kitam, turi iš- 

siskirstyti, šiandien suareštavo 

naujos unijos organizatorių Jolnij 
(.inmiau ir 20 jo padėjėjus. 

Grunau tapo areštuotas jam 
automobilini' atvykus streiko sė- 

dybon. iMaršalo padėjėjai nu- 

vedė ji fecieralėn trobon. Rėgia- 
sukiai stovėjusieji šaligatviuose 
grupėmis jo belaukiant, nedarė 
jokios deiliustracijos'. 1 

I Aštuoniolika vadų nuvesta pas 
Suv. Valstijų komisininką Ma- 
soną; jų bylos nagrinėjimą ati- 

dėjo iki <bal. 24 d., paskyrus jiems 
po $10,000 kaucijos. 

Apskričio prokuroras Clvne 
už reiškė, kad jis reikalausiąs kuo, 
didžiausios baiįvsmės: dviejų me-! 
tų kalėjimo prie sunkių darbų 
$10,000 bausmės už kiekvieną, 
punktą kaltinimo suokalbiu per- 
žengimui Levero akto, trukdant! 
maistą ir gyveninio reikmenis. 

Sakoma, kad suareštavimas 
trijųdešimtų streiko vadų esanti 
tik maža pradžia valdžios užsi-! 
mojimo ir kad šiandien esą iš-į 
leista ir inteikta daugiau kaip 

'200 prisakų areštavimui. 

DEBESYS TARP ANGLI- 
JOS IR FANCUZIJOS 

IŠSISKLAIDĖ. 
Premjeras Mil'lerand (pasikal- 

bėjime su Reuterio koresponden- 
tu pasakė, kad atsitikimas tarp 
Anglijos ir Francijos, kurio svar- 
ba buvusi labai perdėta, dabar 
visiškai esąs užbaigtas; kad de- 
besys, kuris kelias dienas temdC 
Prancūzijos santikius su Atrglija 
išsiblaškė. Kliūtis, kuri buvusi 
mažos svarfbos, buvo tik pažiūrų 
skirtume kas *lel priemonių pa- 
naitklotinų tam tikram tikslui irt 
kad ji visai nepalietė giliai įsišaj 
knijusio draugingumo dviejų ša- 
lių. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA 
DIDELI PASIPRIEŠINI- 

MĄ "EIDAMI ANT 
KRYMO. 

Londonas, bal. 15 cl. — Šian- 
dien apturėtame čia oficialiame 
pranešime iš Maskvos sakoma, 
kad bolševikai sutinka dideli pa- 
sipriešinimą bebandydami įsi- 
veržti Krymo pussalin. 

HOWATO DRAUGAI 
RENGIA PROTESTO 

DEMOSTRACIJĄ. 
Pittsburg, Kan., bal., 15 *1. —- 

Aleksandro Ho\vato šalininkai 
rengia didelę protesto demonst- 
raciją (iirarde šiandien po pietų 
del jo kalinimo. 

Viena gili kasykla ir keturios 
paviršinės, sako, dirba šiandien. 
Kansas City'je pietinėse šapose 
niekas nedirba; daugiais kaip 
>00 dėlto dyku. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

$25,000 ar daugiau tarp bankų 
caip paduoda Merchants Loar. & 
Prust kompanija. 

bal. 15 bal. .14. 

\nglijos svaras S 3.1)7 S 3.95'* 
Francijos tu 7. Si) f r. 16.00 1§.97 
Italijos (už Si ) lirų 22.90 22.00 

Belgijos (už Si) fr. 15.30 15.00 
Olandijos 100 florinų 371 \ 37*1 
Danijos 100 kronų 18.50 18.85 
Švedijos 100 kronų 22.80 22.40 
Norvegijos 100 kronų 20.30 20.25 
Vokietijos 100 markių 1.80 1.80 
Austrijos, 100 kronų .56 .55 
Suomijos 100 markių 5.25 5.25 
Lenkijos 100 markių .75 .75 
Lietuvos 100 auksinų 1.80 1.80 
Kanados S1000 — $990 $<>90. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Bal. 16 H., 1831 m. Vilniuje lie- 
tuviai sukilo prieš rusus. 

Bal. tq d., 1315 m. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sost:j. 

Bal. 22 d.. 1228 m. mozūrai, pa- 
sitelkę kryžiuočiais, pradėjo 
karę su Lietuva. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKEJE 

r,4—t—w———11 ■ ■ 11 ■ p 1 im 1———1 

Šiandien lietus ir gal su per- 
kūnijomis: kiek vėsiau; aštrus 
ir stiprus vėjas. 

Saulėtekis, 5:09 vai. ryto; 
Saulėleidis, tftįi vai. vak. 



LITHUANIAN DAILY 

LIETUVA 
Publiahed dally excepi Suudays aud 

Holidays, b y tho 
LJTHTjANIAN PUBL.1SH1NG COMPANY, INC. 

3253 8. Morgau Street Chicago. lllinoit 
Telephone Boulevard 4J>0. 

J. GEDMINAS, EDITOR. 
__ Entered as čecond-Class Matlor July 13, 1893, at the Post. 

Office at Chicago. 111. under aot of Murch 3, 1897. 

SUBSCRll'TlON PRICE: 

In Chicago, br nail — 

One year $6.00 
months $3.50 

Three montu» $1.85 
In Chicago, by car. ier 

One copy $ .02 
Per week 12 
Por month .50 

In the Unlied States, outaide of Chicago, by mail — 

One year $5.00 
S!x months $;{.0(i 
Three mon'hs $1.65 

To Canada, Ll'huanla and all other forelgn countrles — 

One year $7.00 
9ix months •• $4.00 

PO TAUTIŠKUMO SKRAISTE. 

Bažnyčios atidaHnimas nuo viešpati- 
jos ir mokyklos nuo oažnyčios gal Lietuvos 
katalikams atsieiti milijardą auksinų su vir- 
šum, — užbaigia "Draugo" redaktorius 
savo straipsnį kaslink "tl*dalinimo mo- 

kyklos'. 
Pradžioje to straipsnio užreiškiama, 

kad, girdi, katalikiškos jaunuomenės 
Amerikoje, einančios mokintis lietuviškai, 
yra iki 7 tūkstančių ar daugiau, kas tarnau- 
jąs prirodymu, kad 3eptyni tūkstančiai vai- 
kų nežuvą Lietuvai, — jie pasilieka išgel- 
bėtais nuo ištautėjimo, bet "tas apsaugo- 
jimas nuo ištautėjimo" apsieinąs lietuviams 
105,000 dolarių. 

Kartu su tuom pastebiama, kad Ame- 
rikoje esąs "geriausias pasaulyje" atidalini- 
mas bažnyčios nuo viešpatijos, — o kadan- 
gi Lietuvoje atidalinimas busiąs "prasies- 
aes rųšies," — tai "Dr." red. apsirubežiuo- 
4a savotišku aimanavimu: oi kas bus. kas 
i?us tuomet, kada Lietuvoje įvyks tas "pras- 
tesnis" atidalinimas?!... Ypač, girdi, bu- 
sią sunky Lietuvoje katalikams todėl, kad 
Senai nėra... seserų-vienuolių 

Sunku, — paviršutiniai žiūrint, —pasa- 
kyti, ar tose parapijinėse moKyklose nors 
įtiek apsaugojami lietuvių vaikai nuo iš- 
čautėjimo: —pažvelgus į dalykų padėtį 
Siliau, nesunku prieiti prie negativiško r.ž- 
?eiškimo. Juk mokinimas lietuviškai "po- 
Sęriauti" arba šiek-tiek lietuviškai, delei 
Jroiormos, visai dar nereiškia, kad vaikai 
jnokslainėse yia apsaugojami nuo ištautė- 
jimo Jei tose mokyklose veiktų tyri sie- 
kiai, visiems naudingi troškimai, prakilni 
lietuvystės dv2sia, tai butų visai kas kita, 
—- tuomet ištikrųjų lietuvių vaikučiai bu- 
tų apsaugoti nuo ištautėjimo, bet dabar... 
Dabar beveik visose parapijinėse mokyklo- 
se viešpatauja "jėzuitizmo dvasia", kuri 
užslopina grynai tautinius diegus. —Tose 
mokyklose stengiamasi atsiekti visai ką ki- 
tą. Čia daugiausiai kreipiama linkui įauk- 
lėjimo jaunutėse vaikų sielose, taip sa- 

kant, klerikalinio fanatizmo, idant tuomi 
ilgesniam laikui užtikrinti dvasiški jos 
"viešpatavimą". Taigi tas "moderniškas 
jėzuitizmas" ir yra palaikomas lietuvių pa-( 
rapijinėse mokslainėse. — tečiau stengia- 
masi jį pridengti "tautiškumo skraiste",' 
idant tuomi "užbovyti"' plačiąją visuomenę, j 

Priegtam, didelėje didžiumoje lietu-1 
viską kalbą tose parapijinėse mokyklose j 
mokina tokios ypates, kurios nežino pa-1 

Lietuvos Valstybine Padėtis ir 
Musų Užsienių Politika. 

(Pabaiga). 

Nemaža reikšmės čia ijri 
ir senod istorijos tradicijos ir kai 
kuriu Lietuvos labai negausingu 
sluoksniu linkimas prie Lenkijos 
(tu;iu čia omenyje lenkus dvarinin- 
kus ir kai kuriu didesniu miestu 
sulenkėjusiyju dalį). Be to, pas 
Lenkus čia. apsireiškė ir grynas 
imperialistinis pobūdis —pagrobti 
kraštus ūkio produktais Un tingus, 
praplėsti savo valstybės sicn'as kiek 
galima toliau į pietus, bent ten. kur 
dar esama lenku gaivalo, kaip di- 

džiųjų žemvaldžių, ir kolonizuoti 
tii didž|M)niu dvarus lenkais valstie- j 
eiais: iš vienos pusės praplėsti peri 
kolonizaciją Lenkijos etnografines' 
sienas, iš#kitos pusės—daugybą be-j žemiu ir mažažemių pąsklcidis po; 
Lietuvą ir Gudiją palengvinti pa- ^ čios etnografinės Lenkijoj d vari-' 
ninku padėtį. Tagaliaus, nc pasku-1 

I M nėję vietoje pas lenkus stovi viltis 
ir tv>»as nutautinti lietuvius, o ypač 

įgudus suvartojant tam tikslui baž- 
nyčios ir tikybos jtaką. Taigi mato- 

me kad lienkams rupi ir svarbu to- 

kiu ar kitokiu bildu prieiti jurą per 
Lietuvą ir Latviją ir kiek galima 
toliai: j r\ tua atstumti rusus n 

drauge su Lietu v? sudaryti stiprią 
sieną ir ;>r«eš Vokietija ir prleš Ru- 
siją. 

Ir mums, lietuviams, irgi svarbu 
atsispirti prieš t. os pat priešus, ru- 

uis ir vokiečius. Ir rodos, čia turė- 
tu bu t i bendrumo tarp Lte» 
tuvos ir i enkijo Rodos, 'jiedvi 
valsiybi 'urėtu atrasti tinkamą mo- 

dus viv^ndi. i jis tikrai butu, jei 
lenkai giliau fr geriau savo rūkalus 
suprastu, jei ji» išsižadėtu savųjų 
imperialistinių siekimų, sąjungų su 
noru visai pavergti Lietuvą, pa- j 

daryti ją dirva savo kolonizacijom 
tikslams ir tuo pačiu galutinai mus 

nutautinti. Tais norais vėdinasi len- 

kai užėmė buv- Gardino ir Vilniaus 

gubernijas, tais norais vėdinasi jie 
| įsiveržė j Suvalkiją ir skverbiasi 
vis toliau ir toliau Į Lietuvą. Bet tie 
lenkti žygiai davė kaip tik priešingu 
vaisių. Net ten, kur žmonių upas 
buvo indiferentihis, savo politika 
jie sukėlė juos prieš save. Šiandie, 
kaip plati ir ilga Lie'.ava, nerasi 
žmogau." kurs geromis akimis žiū- 

rėtų j lenkus. Dar daugiau pablo- 
gino santykius lenkų elgimasis— 
daugiausia vietos dvarininkę bei 
jųjų sukvailintų minių Vilniaus ir 
Gardinu srityse. 

Tuo tarpu bendri ateities' reika- 
lai verčia tiedvi valstybi rasti bend- 
roji kalba. i5et ta benbra kalba le- 

gali būti tik esant'vienai sąlygai— 
lenkai turi suprasti, kad Lietuva 
su Vilnium ir Gardinu turi būti vi- 
sai tttrpriklausoma valstybe ir kad 
Lietuva, būdama tokia, gali susitarti 
su lenkais del bendro gynimosi 
nuo vokiečių, ar nuo rusų. liet ar] 
lenkai tą paprastą tiesą kuomet ners 

>upras. ar jie išsižadės savo noro 

pagrobti ir nutautinti Lietuvą, ar jie 

j supras pagaliau^ kad Lenkijai tik 

j nepriklausoma Lietuva gali buti, 
padėjėja, lygiai kaip ir atvirkščiai, 
—žinant dabartinį lenku visuomenės 
ir j 11 j ii Steigiamojo Seimo nusis- 
itajtimą dcl politikos, kreipiamos 
Lietuvai, sunku pasakyti. 

Dabartinė lenku politika tai gob- 
šo pastangos vis griebti ir griebti, 

j visai neatsižiurint, kad jau ir tai, 

įkas yra pagroDta, nepajėgiama su- 

j tvarkyti ir tinkamai Įterpti Į Lenki- 
I jos organizmą. Taigi matome, kad 
; ir su Lenkiją nežiūrint j'os ir I-ic- 
i tu vos reikalų susiliejimo — gintis 
nuo rusų ir vokiečių—bent kol kas 
nusitarti nėra galimvbės. Ir čia 
mes turime priešą, ir tai priešą ga- 
lia pavojingą- 1 

\ 

Ueka musų kaimynų latvių fron- 
tą.:. Čia mes turime labiausiai pa- ! 

I lankius kaimynus ne tik latviuose, 
bet ir estuose ir iumuise. \ iems 
mums—toms mažoms tautoms— 

gresia'labai didelis pavojus iš rusų 
ii vokiečių. Taigi i kalbant jau 
apie ekonominius ryšius, kurie vi- 
>uomet rišo pav., mus ir latviu*; 
mus visus turi jungti bendras pa-' 
Vi jus nustoti nepriklausomybės, ir j todėl kjh bendras reikalas bendro-, 

į mis pajėgomis gintis nuo tu, kurie 
ant tos mušu -nepriklausomybės kė- 
sintis norėtu, ypač l$ad ir prieš'as 
gresia mums visiems tas pats bū- 
tent—rusai. 

Taigi tuo laipsniu turi buti nu- 

galėtos visos kliutvs, turi buti paša- 
linta visa kas mus skiria, ir kiek ga- 
lima graičiau turi buti padaryta 
bent apsigynimo sutartis, jei jau ne- 

galima taip ant greitųjų pašalinti 
tų skirtumų., kurie k'liuclo toms vi- 
soms valstybėms sueiti i artimes-1 
nę sutartį. 

Bet ir ta sąjunga, nors ir galiu-1 
gesuėt negu atskirios minios vals- 
tybės. v's dėlto sunkiai turėtų ko- 
voti ir spirtis prieš rusų ir vokie- 

čių veržimąsi vėl valstybes pa- 
vergti Rusijai ir Vokietijai kiai- 
p"da). Net, jei ir Lenkija prie tos 

jungos prisidėtų, ir tuomet są- 
jungai vis dar tebegrestų didelis pa- 
vojus iš rusų ir vokiečių. Taigi, kol 
pasaulyje viešpatauja kumštis ir pa- 
jėga, kol nėra tokios j/a jėgos, kuri 
verstų visas net .. galingiausias, 
valstybes pasiduoti teisės reikala- 
vimui ; kitaip sakant k- •! nėra tikros 
Tautų Sąjungos, kurioje visos tan- 
ios ir visos valstybės, ar įažos-ar 
lidelės, lygiai spręstų visus reik'a- n 

lus, ir todėl, kol su gink'lo pajėga 
skaitytis tenka, ir mes Lietuviai, 
ir net tu keturių mažųjų valstybių 
sąjunga norėdami savo nepriklau- 
somybę geriau apginti, turime at- 

siremti ant tokios pajėgos, kuri ga- 
lėtų stoti prieš vokiečių ir net vo- 

kiečių-rusų sujungtas ginklo pajėgas 
Tačiau tai dar nereiškia, kad 

mes turime tik kitais atsidėti. Ne. 
-Mes lietuviai, arbd tų keturių val- 
stybių sąjunga tur* Įtempti visas sa- 

vo vidaus pajėgas, kad pas save 

g'alėtume sudaryti tą didžiausią jė- 
gą,kuri tik yra galima savai valsty- 
bei palaikyti ir ja ginti. 

Ta vidaus jėga yra reikalic 'i i 
ne tik tam, kad nuo pridšų l,_ 

š.ili gintų, bet ir tam> kad draugai 
mus labiau gerbtų ir tinkamiau su 

mumis elgtųsi. 
Remtis tam tikra pajėga tat ne- 

riebia—tai pajėgai save pilnai pa- 
vesti ir li^ti jos objektu. Pagalba 
besiremianti pilnu pavergimu- yra 
lygi nsoniiclausomyliės panaikini- 
mui. vi.' viena—ar panaši pagalba 
nuo draug > ar nuo priešo pareina. 

\ustatA mas savo santykių su 
U-mis va'stybėmis. j kurių pustj o- 

rientuojaniasi. ir sudaro pagrindą 
tažos šalies poli'ik;.* su didesnėmis 

valstybėmis. 
Čia £'ali Imti jaunesnio ir silp- 

nesnio draugo sautykia', kuomet 
galingesnis gina silpnesuįjį. vaduo- 
damasis bendrumo reikalais; ir ga- 
li buti santykiai, kuomet silpnesnė 
valstybė yra vien tik bebalsis stipre- 
sniįs va'stybės įrankis. Ir daug labai 
daug čia pareina nuo to. kaip save 

silpnesnioji valstybė pasistato. Jei 
valstybė ir ma/.'a yra. bet jei ji re- 

miasi visomis s'avo .šalies pajėgo- 
mis, jei ii akyliai ir stropiai savo 

rncpr klausomybės ir savo valstybės 
garbę ginti moU:i;jei ji parodo sa- 
vo reikalus gerai suprantanti ir 
inokanti &avo silpnas pajėgas tinka- 
mai suvartoti, tai ji priverčia ir 

galingesnius. >u jąja skaitytis ir ma- 
žu mažiausia priverčia j.ij.i gerb- 
ti. Bet, kad svetimi mus gerbtu,rei- 
kia kad mes patys save d'augiau 
gerbtume, savim daugiau pasitikė- 
tume ir jaugiau savo protu .->avus 
reikalus spręstume, o ne 'Mtu. nors 

ir galingų, nurodymais gyventume. 
Tai turėdamas omenyje kitame 

straipsnyje pasistengsiu paaiškinti, s 
kurion pusėn Lietuvos reikalai ver- 
:ia mus kreipti užsienių po- 
itiką. M,. Sleževičius. 
f (/'\ arpas.' ) 

matinių dėsnių lietuviškos kalbažinystės ir j kurios visai "esirupina, idant mokinami' 
vaikučiai ištiesų išmoktų taisykliškai lie-i 
tuviškai kalbėti ir rašyti, arba kad pama-į tuotai susipažintų su Lietuvos geografijai 
ir Lietuvių Tautos istorija. 

Lietuvoje gi tos "tautiškumo skrais- 
tės" neliks, — taigi pasirodys tas "moder- 
niškas jėzuitizmas" tikroje savo išvaizdo- 
je. Tas tai ir neduoda ramybės "Dr." re- 

daktoriui, — kadangi tarne atvejyje sun- 
ku bus palaikyti vaikučių minias savo "glo- 
boje". Tiesa, "Dr." redaktorius svajoja 
apie "reikalą aprūpinti" ne 7,000, bet 700 
000 vaidučių. Tečiaus tai yra tik svaj 
ne.... — iš jo pastabų aišku, kad jam 
butų "pageidajamos" seserys-vienuolės ir 
Lietuvoje, kurios prigelbėtų... "aprūpinti''. 

Kaslink išlaidų "tikybinėms pamo- 
koms" — visai nėra reikalo "Dr." redakto- 
riui rūpintis, kadangi tikintieji noriai pa- 
dengs tas išlaidas. Tiesa, gal delei to bus 

(sumažintos dvasiškių inplaukos, o kartu, 
|galima manyti, bus paliuosuoti visi dvasiš- 
| ki vadovai nuo "ūkininkavimo", "konfis- j 
kuojant" bažnyčių arba klebonijų žemes.; 
Dvasiškiai turės rupinties tiktai dvasiškais; 
reikalais, bet ne žemdirbyste ar kokiu nors 
kitu "bizniu". Priegtam, neabejojant ga- 
lima užtikrinti g. "Dr." redaktorių ir visus 
kitus panašiai protaujančius, kad tas ati- 
dalinirnas bažnyčios nuo viešpatijos Lietu- 
voje, žiūrint idėjiniu žvilgsniu, bus daug 
geresnis ir praktiškesnis, o taipgi daug 
{naudingesnis plačiajai visuomenei, negu 
1 čionai Amerikoje. 

Indomu dar pastebėti tą, kad ir "Dr." 
redaktorius, nors, be abejonės, su širdper- 
ša, bet "dasileidžia" tos nuomonės, kad 
Lietuvoje bažnyčia liks atidalinta nuo vals- 
tijos. Tik lygir ne vietoje rišti Amerikos 
lietuvių parapijinėse mokyklose palaikomą 

i tautiškumo dvasią su tikybiniu vaikų auk-l 
|Įėjimu Lietuvos Respublikoje. Bet... kas' 
j kam rupi, tai visokių "dalykų'' pripasa-j 
I koja.- 

MOTERŲ UŽDARBIAI. 

Darbininkai tiek-pat nesąžiningai pel-į 
nininkauja, kaip ir kapitalistai. Šitą giesmę 
gieda daugelis redaktorių. Bet ar galima 

I butu pavadinti pelnininkavimu $9.79 j savai 
|tę? Tai yra vidutinis uždarbis, uždirbtas: 
11919 m. 1587 moterų darbininkių saldai-: 
[nių pramonėje. New Yorko valstijoje—, 
kaipo atlyginimas už vidutinį 43.6 valan-į 
dų savaitės darbą. Arba gal $10.58 į sa- 

vaitę yra pelnininkavimu9 Po šitiek už j 
dirbo 3,313 moterų cigarų pramonėj kaipo) 
atlyginimą už 46.8 valandų savaitės darbą. I 
Šitos skaitlinės ir kitos tokios jau begėdis- j 
kos yra paremtos apskaitymu, padarytuį 
Darbo Statistikos Biuro ir dabar išleistu i 

Vartotojų Lygos brošiūros formoje — už-! 
vardžiu "VVomen's Wages Today. 

Biuro apskaitymas apima algas ir va- i 
landas 13,322 moterų darbininkių New 
Yorko valstijoje. Ką gi tos skaitlinės pa- 
rodo apskritai? Keturiosdešimts septyni 
nuošimčiai šitų darbinikių, devyniolikoje 
Įvairių pramonių, uždirbo mažiaus kaip 30! 
centų į valandą apskaitymo laiku.'' Tas reiš i 
kia, kad net jei moterys dirbtų pilnai 54 į 

valandas, leidžiamas įstatymo, tai ir tąsyk: 
mažne pusė jų uždirbtų mažiaus kaip $16.-; 
20. Ištikimųjų gi skaitlius uždirbančių ma- j 
žiau pragyvenamosios algos yra didesnis! 
negu 47 nuoš.," — sako Vartotojų Lyga. 
Daugelio moterų dirbo mažiaus kaip 54 įs- į 
tatymo leidžiamas valandas. 

Pastabos- 
Išvados. 

Apie pinigų siuntimą Lie- 
tuvon prisieina kalbėti gan 
tankiai, nes tai yra vienas 
iš svarbiausių klausimų šia- 
me laikotarpyje, — kuomet 
didžiuma Amerikoje gyve- 
nančių lietuvių stengiasi pa 
duoti saviškiams Tėvynėje 

»ki<į-tokią pagalbą. Kartu 
su tuom iškį'a klausimas, 
kokiais keliais yra geriau- 
siai siųsti pinigus Lietuvon, 
idant tasai siuntimas apsiei- 
tų kuopigiausiai ir idant 
siunčiamieji pinigai butų 
pilnai apsaugoti nuo "klai- 
džiojimo" ar, net, ir pra- 
žūties. 

Kaip žinome, pinigų per- 
siuntime "patarnauja" įvai- 
rios rųšies bankai, biurai, 
agentūros. — Geriausias ir 
ištikimiausias kelias pinigų 
persiuntimui Lietuvon da- 
bar yra, be abejonės, Lietu- 
vos Misija, kuri paima pas- 
kirtą sumą už persiuntimą, 
o kitus priduotus pinigus pa 
siunčia Lietuvon, iškur vė- 
liaus nuo pinigus gavusiojo 
dastato siuntėjui kvitą. 

Pirmiau buvo patariama 
siųsti pinigiis per Lietuv js 

Atstatymo Bendrovę, kuri 
yra sąryšyje su Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban- 
ku Kaune. Tačiaus mus pa- 
siekė pranešimai, kad Lietu 
vos Prekybos ir Pramonės 
Bankas Kaune esąs padaręs 
sutarti su "Irving Natonal 
Banku" New Yorke reikale 
persiuntimo pinigų iš Ame- 
rikos į Lietuvą. Lietuvos 
laikraščiuose — paskelbi- 

muose — buvo raginama, 
siųsti tiktai per tą svetim- 
tautišką banką; girdėjome 
-matėme raginimus ir čio- 
nai, A.mc ikoje. Tačiaus pa- 
sirodu. kad "Irving Natio- 
nal Bankas" nėra padaręs 
jokios sutarties su Lietuvos 
Pramones ir Prekybos Ban- 
ku, — kad tai buvo "savo- 
tiškas triksas". 

Norėdamas ištirti tikrą da 
lykų padėtį ir sutvarkyti pi- 
nigu siuntimą Lietuvon, Mr. 
Wm. M. Antonisen, Univer- 
sal State Banko Chicagoje 
vice-prezidentas ir iždinin- 
kas, atsikreipė į "Irving Na 
tional Banko" vice-prezid. 
Lindstrom'ą kaslink sutar- 
ties tarp jo vedamo banko ir 
Lietuvos Prekybos ir Pramo 
nes Banko Kaune. 

Mr. Wm. M. Antonisen 
i^avo laišką nuo bal. 8 d., 
kuriame užreiškiama, kad 
iki paskutinio laiko jokios 
sutarties su Lietuvos Preky- 

Amerikos Lietuvių Visuomenių žiniai 
t 

Sargyje su taip vadinamos Ame 
rikieėių Brig'ados organizavimo 
klausimu, Lietuvių visuomenė Ame 

| rike dainai yra iš įvairių šaltinių 
Iklaidingai informuojama. Prie šios 
progos, skaitau, savo pareiga pra- 
nešti sekančią: 

i. Visas pulk. S\varthout (Juo- 
•ciodžio) sudarytas projektas yra 
Lietuvos Vyriausybės del finansi- 

nių ir karinių netikslumų atmes- 
it'as. Tačiaus idėja Am. brigados, 
žymiai reformuota, betgi gyvuoja, i 

j. Amerikoje jokios brigados, jo 
kios kariuomenės neorganizuoja- 
ma, kaip tik priešingų gaivalų yra 
skleidžiama, kad kenkti Lietuvių 
reikalams. 

3. Pačioje lJietuvojc ("Kaune) 
yra įveriamas Amerikos Lietuviu 
vardo pulkas, kuriame tarnauja, 
kaipo liuosanoriai, ir lietuviai ir 
amerikonai, kareiviai ji r kareiviai 
ir afieieriai, žymiausia dalis kurių 
dar Paryžiuje buvo įstojusi. { šitą 
liuosanorių pulką, pačioje Lietuvo- 
je, noriai priimami visi tie iš Ame- 
rikos sugryžę lietuviai, kurie trokš- 
ta prisidėti prie iškovojimo laisvės 
savo Tėvynei. 

4. Misijos tikslas tarp kitko yra 
supažindinti ir užinteresuoti ameri- 

konus ir lietuvius >u Lietuvos pade 
timi del užmezgimo ekonominių ry- 
šių. Šiuo momentu yra svarbu gau- 

|li paramą iš įvairių technikos šal- 
tinių, del atstatymo nuterioto per 
karą Lietuvos krašto Lietuva no- 

rėtų matyti pas save skaitlingą buri 
technikų ir Įvairių specialistų, ku- 
rie mums padėtų kovoti'su ekono- 
miniu skurdu ir okupantų liekano- 
mis, tokiu budu suartindami Amen 

bos ir Pramonės Banku ne- 

padaryta, nors su juom ir 
buvo tartasi pinigų persiun- 
timo reikale, — delei ko 
["Irving National Bankas'' 
prie dabartinių sąlygų ir ne- 

pradedąs "biznio", nepasi- 
tikėdamas, kad pinigus ga- 
lima bus persiųsti greit ir be 
trukdymų. 

j Tokiu budu daba*-aišku, 
kad kol'kas nera galima siųsi 
ti pinigus per "Irving Natio- 
nal Banką", — bet prisiei" 
na siųsti ar per Lietuvos Mi- 
siją, ar per L. A. B-vę, ar 

kokiais kitais keliais. 
Turime dar pastebėti, kad 

siunčiant pinigus per Įvai- 
rius bankus ar biurus siun- 
tėjai turi viską ištirti ir kaip 
reikiant susitarti (ypač kas- 
link pinigų "kurso"), idant 
paskiau nereikėtų daryti iš- 
meti ?iė.iiTriUs; juk tie ban- 
kai ir biurai neverčia siųs- 
ti per juos, bet tiktai garsi- 
nasi "patarnauti", — taigi 
siuntėjai patįs privalo elg- 
ties atsargiai, nes pinigai 
visiems 3 ra brangus visiems 
malonus ... 

kos visuomenę su Lietuva. 
5. Kai kas mano, o kitas nebe 

pikto tikslo tvirtina, kad besitve- 
rianti čionai Lietuvos Laisvės S'ar- 
gų Sąjunga yra grynai karinė or- 

ganizacija. Tai netiesa. L. L. S. j 
Sąjunga yra visuomenės Ameri- 
kos lietuvių organizacija, sporto 
ir tėvynės šelpimo tikslams. 

G. .Mano, kaipo Karinės Misijos 
pirmininko, yra užduotis: patirti ga 
limybes pirkimo bei užsakymo spe- 
cialių prekių; pranešti čionykš- 
čiams lietuviams Lietuvos Vyriau- 
sybės nusistatymą krašto apsaugos 
reikaluose; likviduoti p JuododžM 
darbuotės planą. 

y. Delei pulk. Juododžio, kuris 
buvo išvvkes Lietuvon, bet kuris 
sulig paskutinių žinių yra Lietu- 
vos teritoriją savavaliai aplėkus, 
oficialiai pranešama, kad jis nebu- 
vo paskirtas Karinės Misijos gal- 
va ir nebuvo pakeltas į generolus. 
Jis. buvo tik narys organizacinės 
komisijos, kurios pirmininkas buvo 
pulk. Gedgaudas Paryžiuje. 

8. Pulk. Gedgaudo ir pulk. S\vart 
hout (Juododžio) sukantraktuoti 
karininkai, likusieji čionai, yra vi- 
si lig vieno draugingai [feliuosuoti, 
kaipo nebereikalingi. 

9. Tarnavusieji Lietuvoje Briga- 
dos amerikonai-karininkai, išskyrus 
tik vieną-antrą, yra taipgi sulig jų 
prašymų visai iš tarnybos paliuo- 
'Uoti. Vienas geriausiu amerikonu 
aficierių, Lieut. Samuel llarris, lai- 
ke lenkiško—bolševikiško maišto 
Kaune, padėjo savo gyvybę už Lie- 

tuvos Respublikos reikalus. Jo ku- 
lias per Danzigą išsiųstas Ameri- 
kon. Šeimynai garbingai žuvusio 
Lt. S. Jlarris, Lietuvos Misijos pa- 
siusta užuojautos telegramas. 

10. Pakelti Į karininkų laipsnius, 
p. p. Lazdynas, Milius ir "Liielskis, 
Lietuvos Karinės Valdžios tuose 

laipsniuose nėra patvirtinti ir lieka 
civiliais žmonėmis, (ii l t. 1*. Put- 
vis — jo Guigoje liko patvirtintas. 

P. Žad eikis, L. A. Majoras. 
7 Balandžio, 19J0 Xe\v York City. 

PRŪSŲ LIETUVA JUNGIASI 
Į SU DIDŽIĄJA LIETUVA. 

Ministerių Kabinetas savo po- 
sėdy vasario 27 dieną, pasvars- 
tęs Prūsų Lietuvių Tautos Ta- 
rybos nutarimus, padarytus va- 

sario mėn. 27 d., Klaipėdoje ir 
oficialiai praneštus Lietuvos vy- 
riausybei, rado juos visiškai at- 
sakant savo programai ir nuta- 

rė imtis atitinkamų priemonių tų 
nutarimų vykdymui. Prūsų Lie- 
t'ivviu Tarybai yra pareikšta, kad 
tiek Valdžia tiek visuomenė yra 
visiškai pasiryžusios atsižvelg- 
ti į ypatingas Trasu Lietuvos 

gyvenimo ir valdymo sąlygas ir 
sutartinai dirbti Lietuvos lais- 
vės ir gerovės reikalu. Valsty- 
bės Taryba (Kaune) vykdyda- 
ma Prūsų lietuvių nutarimus ar- 

timiausiu laiku nutars j u atsto- 

vų dalyvavimą Valstybės Tary- 
boje. Išrinkti atstovai yra: k 
D-ras Ciigalaitis, ukin. Streikys. 
literatas veikėjas M. Jankus ir 
finansininkas Lekiąs. ("Liet.''). 

STATISTIKA. 
Dabar visų yra pripažįstama, 

ka<l Europos ekonominės klintys 
paeina nuo išdirbinių stokos, ku- 
ri savo keliu paeina išda'lies nuo 

neužtenkamos transtportacijos, 
bet labiausiai nuo anglių truku- 
mo. 

Nesenai tapo apskaityta paga- 
minimas anglių Prancūzijoje 1919 
metais. Prieš karv Prancūzijai 
iškasdavo 41,000,000 tonų ir par- 
sigabendavo 23,000,000 tonų, ku- 
rių 12.000,000 parsigabendavo iš 
Anglijos. Visa suvartonė pasie- 
kė 64,000,000 tonų. 1919 m. pa- 
gaminimas Prancūzijoje siekė tik 
22000.000 tonų. Saaros klonis 
davė dar 10.000,000 tonų. o licl- 
gija 0,000,000 tonų. 

Anglija pagal vėliausią sutartį 
gal vėl priduos Prancūzijai 12.- 

ooo.coo tonų, tatai viso pasidaris 
per metus 49.000.000 tonų. Bet 
normalis suvartojimas dabar sie- 
kia 81,000.000 tonų, kurių 17,- 
000,000 tonų bus ant Alzacijos 
Lotaringijos ir Saaros klonio. 
Tokiu Ibudu trilktų 32,000,000 
tonų. 

Vokietija 1919 111. iškasė 116,- 
000.000 tonų anglies ir 94,000,- 

,000 tonų lignito, 1913 111 gi ji 
buvo iškasusi: 190,000,000 tonų 
anglies ir 87.000,000 tonų ligni- 
to. 

To<lel atnašinis Vokietijos iš- 
dovis vis dar yra augštesnis ne- 

gu Francuzijos, o yra apskaito- 
|ma, kad Vokietija gali parūpinti 
ĮFrancuzijai daugiam anglies, jei- 
į^ji ji ištikro norėtų. L>et net 
su Vokietijos parūpinamąja ir 
iš Anglijos hei lielgijos gauna- 
momis dalimis Francijai truks 
anglies. Taigi reikalaujama, kad 
Prancūzija padvigubintų savo pa- 
čios gaminimo pastangas. 

•Kliūtis yra tame, kad anglia- 
kasių nėra. Jų užtenka vos vie- 
nai aštuonių valandų permainai, 
o pageidaujama, kad butų dvi 
permainos. šitą trukumą ma- 

noma luižpildįyti parsigabenant 
angliakasius iš Lenkijos ir Itali- 
jos, kur darbininkų netrūksta. 

Kąikurios svarbesniųjų Pran- 
cūzijos pramonių organizacijų ra 

gina valdtžią, kad ji pradėtų ta" 
tis su tomis šalimis ir pateikti^* 
sąlygas, kuriomis galima l>ui;t 
svetimšaliai angliakasiai parsiga- 
benti. 
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MUSŲ UŽDUOTIS. 

Augdami mes į>o svetimu stogu 
žymiai apsunkiname sau kelią,— 
kelią prie tautiško susipratimo, be 
kurio lietuvis nebus lietuviu. 

Ikulami po valdžia mušu užgro- 
bikųt kentėme nuo jų jungo pro- 
tiškai, dvasiškai ir fiziškai. -Netu- 

rėjome net teikės turėti savo .spau- 
dos, kuria Imtume galėję panėti sa- 

vo slopinamą dvasią. Lietuviai, 
trokštantįs nors truputėlį to maisto 
del savęs įsigyti, pasijuto esą kalėji- 
muose bei -šaltam Sibire, iškur ir po 
šiai dienai jų išbalę kaulai kalba j 
mus — neatsisakyti nuo to dvasios 

» 

mai. 'o, neatsižadėti tautiškumo, dė- 
lei kurio jie likosi atplėšti nuo 

Motinos — Lietuvos krutinės vien 
kankinimams ir mirčiai. O to darbo 
vykintojai — rusų valdininkai — 

džiaugėsi y t kipšai sielą p'agavę, kad 

jiems vyksta jų darbas, mažėja 
prieš juos kovotoju jiegos ir ša u- 

kiantį atgimiman musų dvasią bal-! 
sai pamažu nutilsta. O geriausius, 
sveikiausius vyrus jie privertė tar- 

nauti sau ir vien del jų m*j/asotina- 
mii troškimų liet' kraują. 

Iiet ar pavyko jiems užgniaužti, 
u/slopinti mūsų tautino dvasią, ar 

išnaikino jie mūsų jiegas? 
■t š'andien tikriausiai liudiji dtto- 

darni atsakymą Lietuvos piliečiai, 
kariuomenė, jų darbai, darbų vai- 
siai — Laisva Lietuva ir jas išrink- 
toji pastovi vaklžia. 

Tiesa, nenorėdami svetimiems tar 

naut, kautis už jų garbę, buti nu- 

slopintais tautinėj dvasioj, mes ra- 

dome priegfaudą svetur, kad tas 

nunus brangias, prigimtas tautines 

ypatybes užlaikius savo širdyse. Y t 

banga, apleidę savo gimtine, plaukė 
nie j visus pasaulio kraštus, bet dau-' 

guma musų j ieškojome ir radome 

prieglaudą po Suvienytų Valstijų 
žvaigždėta vėliava, liudami svetur, 
niekieno nepersekiojami, pradėjo- 
me, taip sakant, tolintis, užmiršit, 
joge i esame lietuviai. O tam daug, 
daug padėjo visokios rūšies blogos 
jstaigos,. ypač simi' Ls. Pastarosios 

rijo musų uždirbtus centus, protą, 
o sykiu ir tautišką susipratimą. Tr 
vos tik keletas metų, kaip mes pra- 
dėjome nuo t/> viso nusikratyti, ty- 
resnit* protu ėmėme žiūrėti j švie- 

sesnę ateitj, stvėrėmės gaivinti tar-« 

pe savęs tautišką susipratimą. Šian- 
dien tas musų da-has žymiai apsi- 
reiškia pas musų jaunimą, tik ciar 

toli-gražu iki jis bus visiškai prigy- 
ti} tas jaunimo širdyse; ir vien tik 
dėlto, kad e>ame po svetimu stogu. 

Kad tą visą atsiekus, auklėkime 
.Husų jaunime kuodidžiausią norą 
grįžti Lietuvon. Tenai žalios lan- 
kos, milijoninifiais gėlių dažais pa- 
puošę savo krutinės, patrauks prie 
savęs jauninto širdį; josios miškai 
atnaujins juose bočių dvasią, kuria 
gyvena esantis Lietuvoje jaunimas,, 
banguojantis po gimtinę upeliai gai 
vins juose norą gerti tą tautos dva- 
sią iš Laisvės Taurės ir, visa, taip 
sakant, žadins, kels, gaivins ten 

g-j/usj jaunimą. 

Jaunime, grįžti Lietuvon — mu- 

šu užduotis. Daugpilis. 

GĖLĖS SUVYTO. 
Suvyto, nudžiuvo žiedeliai gražieji, 
Suvyto ir visa prakilni* žaliuma 
Į tolį išskrydo paukšteliai linksmieji, 
O mane apnyko nejauki vienuma. 
Vienuma, ką meilės tau jaunam neduoda, 
Tave ką kankina ir spiria klajoti, 
Klajoti be vilties po svietą tą juodą, 
Kur grožės prakilmės negali svajoti. 
Ak, liūdna matyti, kad gėlės suvyto, 
Kad gležnius pumpurus jau šalna pakando. 
Nors tikiu sulaukti pavasano kito, 
Bet siela ramumo čionai nesuranda.... X. 

Oleomargarine 
PASIDAUGINANTIS skaičius gaspądiniu 
vartoja Oleomargarine :>nt stalo 

ir kepime — kadangi jos visuomet randa ji 
augštos vertės. Armour'o Apvalainis Žen- 

klas ant pakelio reiškia, Kad tas yra geriau- 
sias kas gali buti padarytas. Abudu, koky- 
bė ir ekonomiškumas rekomenduoja jį. 

AR M O U R COMPAISY 
CHICAGO 

Ženklas, kuris prašali- 
na pirkėjų spėliojimus 

1 

Jūsų vertelgos gali 
suteikti jums. Pirk 
šiandien. 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

ROCKFORD, ILL 

Draugystė Švento 1,'etro ir I'ovi- 
lo rengia iškilmingu balių, kuris 
atsibus su l/a to j, balandžio -'4 d., 
l'nity svetainėje, ant kampo Nortli 
Main ir ''u'bery gatvių. 

Todci kitos draugystės gyvuo- 

jančios šioje kolonijoje, malonėki- 
te nerengti jokių balių ar pasilink- 
sminimo vakarų, bet skaitlingai at- 

silankyti j šios draugystės balių, i 

A'patingai, jaunimas lai nepraleidžia 
šios progos. 

1 »alius vra rengiamas lokis, kokio, 
iki šiol Rockfordo Lietuvių \arpe 
nebuvo. (iries puiki muzika, o be- 
to bus ir kitokių pamarginimų. 

Širdingai kviečiame visus. 
Rengimo Komisija. 

PLAINS, PA. 

Lietuvos Gelbėjimo Draugijos 71 
Skyriaus Narii{ Mokestis. 

Po $2.00: 
Aridrius Krilmas, Bernadas Kun- 

drotas, Ona Kuudrotienė, Julius 
Derins. Ona Dereivienė, Antanas 
Večerkauskas, Vincas Yomavičius, 
Povilas Malinavičius. Juozas Poš- 
kevičius, Jonas Bogužis, Aleksan- 
c ra Bogužis, Boleslov'as Bogužis, 
\ inccntina Bogužiutė, Petras Mas- 
kauskas, Povilas Noreikas, 
Motiejus Norbuda, Stanislovas Na 
viekas. Juozas Večerkauskas, To- 
nas Ciajaučkas, Petras Lielašius, 1 

Tanias Parulis, Antanas Baivida, 
Jonas Jenčiunas, Vladas Yenkevi- 
čius Katrė Yenkevičienė, Juozas 
Talandis, Marijona Talandienė, 
Pranas Dovidas, Juozas Sveplėnas. 
Antanas Rurkiusas, Karolis Lu- 
inas, Juozas Montvila. 

\ iso pinigus priėmi;»u y64. 00. 

Širdingai ačiū. 
Dr. A. L. Graičitnas, Centr. Sek r. 

SCOLLVILLE, MIC1I. 

B'alandžk) 12 d., čionai i>tiko 
gaisras, — sudegė Sinitli and Kobe 
kompanijos jšėtra f'Garadžims) 
su iŠ automobilių ir daugeliu kito- 

kili įrankiu. Nuostoliai apkainuoja- 
ina j 40,000 dolarių. 

Gaisrą pagimdė eksplodavim'as 
kubile gezolino, kuris užsidegė nuo 

eksplodavimo Fordo automobiliuje 
gezolino, susiglaudus beterių vie- 
loms su geležia. 

Taipgi apdegė nepavojingai du1 
darbininku; tame tarpe ir vienas 
lietuvis. 

Taigi Lietuvių Ūkininku koloni- 
ja neteko vieno iš geriausių G'." ra- 

džiu Ūkininkas. 

RAGINE, W1S. 

L. G. D. i5 skyrius pradėjo gy- 
vai veikti, kad pripylus p'akabintą 
šimta-tukstantinį tuščią maiši atiko 
mis. 
\ 

15al. 11 d., laikė susirinkimą ir 

linksma priminti, kad kaip valdyba, 
taip ir nariui, matomai, pasišventė 
dirbti labui I.. (i. D. štai padaryti 
svarbus nutarimai: 

i ) Susirinkimus laikyti regulia- 
riskai, kas mėnesį; 

1 Uis sudarytas didžtausis "drive". 
Atsišaukime per laiškus j vietos an- 

glus, žymesnes ypatas, j didžiausias 
organizacijas, unijas, bažnyčias, ir 
t. t. 

' 2) Nutarta, kad atsišaukimo, laiš- 
ku butų išsiuntinėta 500, prašant 
paramos Lietuvos varguoliams. 

3) Nutarta vasaros laikui reng- 
ti pikniką. • 

4) Padarytas nutarimas leisti ant 

loterijos dviratį. 
5) Kad ateinantį rudenį butų su- 

rengtas pirmutinis perstatymas. Pa- 
darius šiuos svarbius nutarimus, 
Pirm. J. Pilipavičiui užklausius 
p.r sus. draugai prižada padarytus 
nutarimus išpildyti, visi davė žodi, 
kad pasiryžę įvykinti nutarimus, o 

nauda L. (J. D. bus. Dar nutarta 
parsitraukti daugiaus kvitų knygu- 
čių ir pasidalinus jas, visiems na- 

riams buti organizatoriais — prira- 
šinėti n'arių prie L. G. D. 

I A. L. T. S.,3p kuopa rengia gra- 
žu perstatymą, subatoj, bal. 24 cl., 
8:oo vai. vak., Turner Hali. Stato- 
ma scenoj vaizdelis iš lietuviu jyve 
uimo, ''Ant Bedugnės Krašto' Te- 
ko girdėti, kad susidarysiąs didelis 
programas, o b et o busią ir šokiai. 
Na, nueisime pasižiūrėti, argi išti- 
krujij taip ir bus. M. K. 

SHENAiNDOAll, TA. 

(Kovo 25 d. čionai lankėsi, Lie- 
tuvos Misija, J. Vileišis ir kun.' 
Mironas. L. Misijos .priėmimui, 
pasitikimu i buvo surengta didelė 
paroda, net iš trijų divizijų. Jau 

gerbiamai visuomenei yra žinomu 
Slienandoah,riečių veikimai, nes 

kada jie Įsi judina, tai ir jluda. 
Vietinis anglų die .rastis *'Eve- 

ning Herald" štai ką žymi apie1 
Misijos pasitikimą: Tai 'buvo la-' 
bai farbinga demonstracija ir p*»-1 
roduotojams duota entuziastiškas 
priėmimas, kuomet jie ėjo svar- 

tbiomis gatvėmis". 
Taigi Shenandoah'rieėiai gali 

pasigirti, kad čion buvo ir keli 
valdžios vyvi, ač:u p. A. K. Kli- 

mo, vietinės L. L. P. stoties 
ir Rengimo Parodos Komiteto 
pirmininko pasidarbavimu, jų ti- 
tulai ir vardai: Lieut. Gov. E. J. 
L»iedelman, Auditor Gen. C. A. 

Snydcr, Comp. P. W. Houek ir 
Dr. E. Klimas iš Philadelphijos 
ir kiti ižvmųs piliečiai. Pasibai- 
gus parodai, naujoj iligh School 

svetainėj, vadovaujant A. K. Kli- 
rnui, sekė visa eilė prakalbu. 
Pirmiausiai biuvo pakviestas kal- 
bėti, gerb. E. j. Biedelmau'as, 
kuris tarp kitoko pasakė, joge i 
laisvė' turi buti Lietuvoje, taip 
kaip mes cia, Suvienytose Vals- 

tijose turime ir 1.1. Vėliau kal- 

bėjo vietinis klebonas, kun. S. 
Pautienius, ragindamas pirkti L. 
L. P. Bonų kuodaugiausidi ir 

pats pasižadėjo pirkti už du tūks- 
tančiu dolarių. Toliam kal'b,ėjo 
Lietuvos Misijos narys, gerb. J. 
Vileišis, tarp kit ko jis šiaip pa- 
įsakė atsikreipdamas Į susirin- 
kusius: — Beabejo jus jau esate 

gavę laišku iš Lietuvos nuo savo 

pažystamų bei giminių, kuriuose 
aprašoma kas 4afoar Lietuvoje 
veikiama, nuo laiko, kada Lietu- 
va nusikratė svetimų jungo, o 

kad yra reikalinga sali atstatyti, 
sutvarkyti, tai reikia ir pinigu, 
kurių Lietuva daugiausiai ne- 

turi. Taigi Lietuva dabar ir mal- 
dauja pas jumis ne aukų, ne do- 
vanų, ne kad duoti ir niek?d ne- 

atgauti, bet paskolos, kurią sugrą- 
žins .su nuošimčiais-palukomis. 
Taigi ir aš, varde Lietuvos Ne- 
pni'gulmybės ir Laisvės, meldžiu, 
gelibėkite-patlėkite Lietuvai atsi- 

stoti-susitaisyti, kaip kad ir ki- 
tos tautos yra" ir t.t. ir 1.1. Ve- 
liaiuis kalbėjo kun. B. Mironas, 
kuris yra atvažiavęs vos kelios die- 
nos atgal iš Lietuvos, pažymėda- 
mas. — Kad nėra kitos šalies taip 
išdraskytos, kaip kad yra Lietu- 
va. Nėra galima taip greit at- 

statyti-sutvarkyti, kai<p kad nute- 
rioti, vienok Lietuvos valdžia ir 
žmonės deda visas pastangas, kad 
kaip greičiau galima butų įpradė- 
ti žmoniškai gyventi ir visi kaip 
vienas, nežiūrint partijų, kaliui ir 
kitko, dirba išsijuosę. Todėl ir 
jųs skolinkite kiek kas išgalitfe, 
o tuoini paskatinsite geriau prie 
darbo, prie valstybės kūrimo. 
Vėliaus kalbėjo gerb. C. W. Sny- 
der'is ir gerb. P. W. Houek ir 
kiti. Po prakalbų, ačiu pasidar- 
bavimui Lietuviui Moterų Labda- 
ringos Draugijos, su p-nia M. 
Valaitiene priešakyje, buvo su- 

rengta priėmimo svečių vakarie- 
nė, kurioje dalyvavo suvirs dvie- 
jų šimtų ypatų. Poniai M. Valai- 
tienei atidarius vakarienę, pa- 
kviesta p. P. \V. Birštonas va- 

karienės susirinkimo vedėju, ku- 
ris kvietė visą eile įžymesnių She 
nandoah'rio gyventojų kaip ki- 
tataučių, taip ir lietuvių. Kviesti 

svečiai išreiškė savo nuomones 

itaslink Lietuvos ir 1.1. Vakarie- 
nės pelnas yra skiriamas Lietu- 
vos kariuomenei. 

Prie progos noriu pranešti, ger 
t)iamai visuomenei, jogei pasta- 
ruoju laiku, pas mumis yra labai 
varoma agitacija, tam tyčia pa- 
ruoštais lapeliais, priešai Lietu- 
vos dabartinę valdžią. 

Vietiniams Lietuviams reikėtų 
sustabdyti tokį nešvarų darbą. 

V. V. Vaišnora. 

UPYNAI. 

Vas. 16 d. šventėm Lietuvos 

nepriklausomybės šventę. Iškil- 
mės prasidėjo 11 vai. rytą orkes- 
trui ir vietiniam chorui atlikus 
Lietuvos himną. Po himno ėjo 
manifestuodama minia. Prakal- 
bose kalbėtojai reiškė džiaugsmo 
del įvykusios tėvynės laisvės ir 
nori, kad visi Lietuvos piliečiai, 
neskiriant tautybių dirbtų drau- 

ge 'bendros tėvynės labui. Pa- 

baigoj priimta tokia rezoliucija: 
1) reiškė "pasitikėjimo laikinajai 
Lietuvos vyriausybei ir kariuo- 

menei, kovojančiai del mūsų ne- 

priklausomybės; 2) noro, kad 
kfuoveikiausiai 'but apveikti visi 
Lietuvos priešai, kure dar tebė- 
ra jos žemėse; 3) kreipia val- 
džios akis į s*ulpą degtinės va- 

rymą. del kurio -brangsta gyve- 
nimas ir sunkina bėdnuomenės 

vargus; 4) reiškė tvirčiausio no- 

ro atvaduoti musų sostinę Mi- 

nių ir 5) kad vietinės odų dirb- 

tuvės darbininkams dienos dar- 
bas butų sutrumpintas ligi & 

valandų. ("Liet."). 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

L| ĮT T II11 Jk Laisva Nepriklausoma 
S L 1 U V A Demokratiška Respublika 

# \ 

Bortai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių). 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį j metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyjeį 
Arba kreipkite* stačiai į Lietuvos Misiją prisižadami pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

ATYDAI LiETUViŲ 

Čionai yra paveikslai tikrų kvitų gautų per Henry J. Sehnitzer State Banka i* Lietuvos pačto Kauno, 
parodančiu teisinga patarnavina *io banko Lietuviams siu^čent pinįgu* \ Lietuva. 
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141 W«ehiagton St., New York Cily ^ 
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MATEI 
"Lietuvišką Milijonierių" == 
-Z*/ pamate pj. Meldažio Svetaineje, 2242 W. 23rd PI. 
Nedėlioję, 't Q 
Balandžio-Apr lo 

"Lietuviškas Milijonierius" atvažiuoja Cliicagon tiktai ant specia- 
liško "IiiruU's" ]>nkvietinio. Todėl nepamirškite atsilankyti ir su- 

sipažinti su ''Milijonieriumi". Tai yr: viena iš gražiausiu 
Operečių komp." M. Petrausko. Pradžia 8 vai. vak. Stato "llirutė". 

Vietines Žinios 

BRIDGEPORT. 

Lietuvos Lai.'■zis l'tiskola. 
s 

Pastaruoju laiku, šioje kolonijoj 
lygir pasidasč pertrauka pardavi- 
nėjime lionu. Iš stoties — Drau- 

gijų Susivienijimo, ant kiek žino- 

mu. yra parduota vi r- 40 tūkstan- 

čių is kuriu apie ,V> tukst'ančių pa- 
siusta centran, o kiti nėra galutinai 
sumokėti. Dauguma yra pasižadė- 
jusiu tik su rank pinigais. 

Teko girdėti, kad ir K'ataHkų 
Vienybės paskolos reikalai ir pana- 
šiai stovi. Taigi Bfidgeporto koloni- 

ja sudaro tik 80 tūkstančiu, — reiš 

kia% dar nei šimt tūkstančių nėra. 
O kur dar galas kvotos? 

['•ai. 12 d„ S. 1). Stotis laikė savo 

susirinkimą, kur plačiai apkalbėjo 
tolesni veikimą. Vaskolo> užraši- 

nėtojai reportavo Įvairių naujienų 
suristų su paskola. Pridavė ir sura- 

šus tų, kurie priešinasi Iv>nų r.irki- 
mui. 

Randasi vienas, kitas darbininkas,, 
kuris neišsigalėjo delei neturto 1> > 

itų pirkti, tai tas nenudstabu. Juk 
žmogus is žemės neiškas. Bet gan 
nuostabu, kad tame sk'aičiuje yra 
biznierių, kurie minta iš lietuvių 
sunkiai uždirbtų centų ir nema- 

žai turi susidėję. Su kokiu tikslu 
jie tai daro, sunku pasakyti, (irei- 
čiausiai tai cParo saumyliai, kurie! 
nieko kito nemato, nieko kito nejau 
čia. kaip tik save. Jiems nesunku , 
lankytis po kokius viešbučius, turė- 
ti visokios rusics vakacijas. kur 

pramėto net šimtais, bet kVuI pasko- 
linti savo tėvynei, palieti ingyti jai 
laisvę, tai jiems nėra galvoj ir jie 
tautos halso, tarytum, negirdi, ne- 

lyginant kaip ansai bagočius pa- 
vargusio 'e^ctos Lozoriaus. 

J r taip, kai}) ansai bagočius nu- 

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

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrij ir jaunu vaikinu siutai 
Ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, 
formali&kai pritaikyti. ir konservatyviSku modeliu, bet jtj savininkai 
neatsiėmė Todėl mes parduodamo nuo $32.50 iki $60. Matyk mūsų 
upeeiales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. 
Ir $'.?3.00. Juodi lutai nuo $15.00. iri $65.00, Blue serge siurai nuo $35.00. iki $00.00, Vaiku siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augsčiau. Vyrų keli- 
nės $-!.00. ir augščiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač 
tiems, kurie p^rka siutus ir siunčia j Lietuvą, nuleidžiamo 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien iki ^ valandai vakaro. Subatomis iki 10 valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON, 1415 S. Halsted St, CHICAGO. ILL- 

Reikalinga 
Lietuviu Ūkininku 

Norinčiu pirkti itke- žemes VILAS COU\TY \VISCON- 
SIX kur žemė vra geriausia ir ką pasėsi viekas gerai auga. 
Transportacija yra puiki, užtektinai ežerų, upių, upelių ir šaltinių, 
medžiojimą; ir žvejojimas yra geriausias visame krašte. Sita 
krašto dalis yrą apgyverulirfama labai greitai ir ne po ilgo, visa 
žemė bu> išparduota pirk dabar iki kainos dar yra prieinamos. 

Pasekmingai lietuviai ūkininkai gyvena visaje apielinkėje 
jau nuo kelių metų. Atvasiuok ir ukininkauk su mumis tuojaus. 
Mes norime tave kaipo brolj ūkininką buti mūsų kaimynu. Ar- 
ba pirk žemės, kaipo įdėjimui kapitalo, o turėsi dideli pelną vė- 

liaus. Dėl pilno> informacijos ir katalogo adresuok: 

/ 
Sanborn & Company 

DEFT. B. 

EAGLE RIVER, WIS. 

žentėjo savo neužuojautą varg- 
mirštančiu uito bado, taip lygi- 

nai nukentės ir tie. kurie šiandien 

negirdi Lietuvos balso. 

Ir tik gal susipras, kuom e! bus 

pervėiu. () tokiems amžinai nešvies 
"Lietuvos Laisves žvaigždė. 

M. K. Šilis\ 

A!'!f PARTIJ1 SL'TIXKA ML'Š- 
TVN'LS ANT YALSTVIilN'IO 

PLANO. 

Abudu naujo \*alstijinio -centralio 
komitetai, susidedantis iš išrinktų 
pereitą utarninką valdžios valdinin- 
ku. turės konvenciją balandžio 26 
<1., delei susiorganizavimo. 

Kiekvienas komitetas išrinks sa- 

vo pirmininką, sekretorių ir itj»- 
rinks tcisrfcavystės komitetus. 

kepublikonai dabar galutinai 
yra j>o kontrole Lunditi — Thomp- 
•0110 mašinos ir savo pirmininku 
.nano išrinkti \ irtus Rolim. Se- 
kretoriau- kol kas dar neapsvars- 
tt. 

S'.ikoma, -kad nei vienas iš de- 
ni, .kratų. kaip pirmininkas James 
M. Dailcy, taip ir sekretorius \ V i 1 
liam I'. Feeney nebus išrenkami. 

Xėr;j galutinai nuspręsta k*as jų 
vietas: užims. 

1 'agy vensimo pamatysime. 

L. G. D. 
Kada, kiti skyriai miega, tai 

47-ta* skyrius veikia. įtaka ki- 
ti skyriai užsiiminėja visokiomis 
politikomis. tai 47-tas skyrius grė 
na pinigus. Taip ir gerai, te- 

gul sau kiti visi skyriai politir 
jkuoja. o 47-tas skyrius tame lai- 
ke pasipinigaus. 

i Liet. (ielbeti 1 >r-jos 47-tas sky- 
rius nedėlioj, bal. 1 1 d., l'aikė sa- 

vi) bcrtainiiij susirinkimą Liuo- 
sybės svet., 1822 \Vabansia Ave. 
Tarp kitko nutarė pasiusti i cent 

ra $75.00 dėl Liet. Raudonojo 
Kryžiaus. Taipgi išrinko komi- 
siją iš trijų nariu. Tos ko- 
misijos u/duotis: išnešiot angliš- 
koj kall>oj laiškus j didesnes sve- 

timtaučiu Įstaigas. J komisiją iė- 
,jo: Iš. Kūgis, Jg. Černauskas ir 
J. Dauginis. 'Į L. (1. D. 47-tą 
skvriu nauji nariai prisirašė ir 
užsimokėjo per 1). Žutautą po 
$2: K. Simaitis. A. Žile, F. Ma- 
čiulis, K. Jucius, K. Patgustai- 
tė ir A. Petrulis; per L. Lapins- 
ką: poSi: M. Matuliauskas, J. 
Lanzaitč ir M. Jučaitė; ir susi- 
rinkime užsimokėjo P Syrusas 
—$2. 

K. Navickas, sekr., 1850 \Ya- 
bansia Ave. 

CICERO. ILL. 

Hal. <) d.. Cicero I.. Paš. Kliu- 
bo atsibuvo mėnesinis susirinki- 
mas. Tarp kitų tarimų užkirta 
komisijos sumanymas pagerinti 
klui)i> iždą. Tas pats komitetas 
Įgaliotas ir tolesniai darbą va- 

ryti. būtent daryti dideli išlai- 
mėjimą, kurio, anot jų — pa- 
sekmės užtikrintos. 

Matote, klubieėiai, jus laukia 

gražus darbas. 

Toliai'.v buvo reikalauta rapor- 
tai iš Dieninės Vaikučių Globos 
komiteto ir Chicagos Liet. Tary- 
bos komiteto, bet nei vienų ne- 

buvo. 

Komitetais būti apsiima, o savo 

užduotis pildyti nenori. Nors ne 

malonumai akis bado, bet dau- 

guma to nepaiso. 
Korespondentas. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvių Tautiškų Kapinių vi- 
suotin'as susirinkimas įvyks nedė- 

lioj, balandžio 18 d., 1 vai. po pie- 
tų, "Mildos" svetainėje, 314- So. 
I Calsted St.. Aptarimui yra daug 
svarbių ir neatidedamų reikalų, per 
tai malonėkite \ i>i kuoskaitlingiau- 
<iai dalyvauti: Kapinių globėjai, 
draugijų delegatai ir lotų savinin- 
kai. 

Kviečia, Valdyba. 

CICERO. ILL. 

Draugijos Lietuvių Tvirtybės To 

metu sukaktuvių paminėjimui vaka 
ras atsibus nedėlioj, bal'an., iŠ d.,i 
f. Yoknio svetainėje. 483" \Y. 14-tą 
gatvė. 

Programa bus gan įvairi; beto 
bus kalba. Kalbas Dr. S. Biežis. 

Gerbiamieji lietuviai, nepraleiski 
te šios progos — atsilankykite j 
šios draugijos rengiamą vakarą. 

1) ra u gi jos Sekretorius. 

GRUN'AU IR 29 PAGELI* INT N'- 
KAT SUIMTI FEDERALTUOSE 

UŽPUOLIMUOSE. 

Du siuitai varentų bus reikalinga 
dienos laikotarpiu yra reportuo- 

ta. 

Suvienytų Valstijų pasiuntiniai, 
išėję streiko centran, areštavo John 
Grunau ir kitus 29 vadus "sukili- 
mo" bėgiasukių streiko, kuris supa 
ralyžiavo Chicagoj gelžkelių kie- 
mus ir apšlubino prekių gabenimą 
visoj šalyj. 

Sakoma, kad suareštavimas tų 
trisdešimties vyresnių yra tiktai 

menkniekį vaU-žios kompanijai, 
bet prie to dar busią reikalinga apie 

; 200 varentų bėgyje dienos. 

"BIRUTĖ" STATO 
"LIETUVIŠKĄ MILIJONIE- 

RIŲ". 
Ateinančiam sekmadienyj Mel- 

da/io svetainėj "Birutė" atliks 
šiame sezone ]>a.skutini perstaty- 
mą. 

Bus lošta ir dainuota Stagaro 
-Petrausko operetė "Lietuviš- 
kas Milijonierius", šiame vaka- 
re "Birutė'' išleidžia ant scenos 

du nauju vaidintoju-dainininku. 
Samuolio rolę atliks jaunas, ga- 
bus lošėjas j). Cvirka, nesenai at- 

važiavęs is Bostono; Motinos ro- 

lę loš ir dainuos ponia Sarase- 
vičienė, nesenai atvykus iš Penn- 
sylvanijos; —- Jos gražu altą 
chicagiečiai taipgi, tat, pirmą 
kartą turės -progą išgirsti, nes tai 
dą nauja dainininkė. Kitas roles 
vaidins taip: Korpus—Jakutis; 
[ievutė—O. Rudauskaitė; Gauda- 
grašis—Kvedaras; Bankierius — 

A. Makaras (tas pats, ką "Išei- 
vyje" taip gražiai lošė Maikę), 
Jenčius ir Pišnis. ... 

Atlošus-atidainavus, "Milijo- 
nierių". žadama atlikti da kele- 
tas dainų choru. ''Birutė", ma- 

tyt. žino, kas mums patinka. 
18 d. (balandžio, ai rodo — tat 

lyg 1 i irutė" jau užgavėnes kel- 
tų. 

ATS1 IMKITE LAISKUS. 

1 "Lietuvos" ofisą yfa atėję laiš- 
kai šioms vpatoms: 

Karolis Banobis, Albinas j. 
Chmieliauskis, Mykolas Dagi s, St. 
Gimbutaite, Jonui, .,\ntamii ir Ka- 
zimierui jonaičiams, J. Jank'auskas 
Yin. Jankauskai, Tonas Kelpšas. 
Joe Mozeris, Frank Mikšis, Ignas 
Paccvič. Al- Sutkaitis, Jonas Stik- 
lius, Frank Toliušis. 

Norintieji atsiimti laiškus kreip- 
kitės j " Lietuvos" adm. 3253 So. 
Morgan St., Chicago, 111. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Cbicagos Centraliniam pašte vra 

šiem asmenim laiškai: 
504 Andrulis V* 
513 B'artkus J. 
519 Bernotas Antanas 

522 1 HaliVra Jonas 
5-v Čepulis I. J. 
536 ''eiuilis T. 

A A 
ANTANAS LIEKIS, 

Pasimirė l'alandžio-April. 12. 

K)2o. (iirtlėjomc kad jis turi pus- 
broli Amerikoje, taigi labai mel- 

džiam kad jo giminės esaiitticji 
šioje šalyje atsišauktumėte k ne- 

prekiausią!. Nabašninkas kilęs iš 
\ ) 

Keterų sodos, Skaudvilės parapi- 
jos, Raseinių pav. Kauno gub.. A- 
merikoje pragyveno dvidešimt me- 

lų, per penkiolvką metų turėjo 
karčiamą, prie 3300 So. i lalsted st. 
Velionės kūnas randa?' pas J. Žil- 
vitį. 3308 S. Emerai Ave. 

Kviečiame atsilnkyti šių drau- 
gijų narius: (Ilinojaus Pašelpimo 
Klubo ir Simono Daukanto. Lai- 
dotuvės atsibus'balandžio 16 d. 
8:30 ryte iš namų 3008 Emerald 
ave. i Šv. Jusgio bažnyčia ir po pa- 
maldų j Šv. K a žymi e r K'apinės. 
Minėtų drar.g'jų nariai malonėkite 
atsilankyti ir atiduoti paskutini pa- 
tarnavimą velioniui. 

Giminės norintieji sužinoti vi-1 
sas kitas smulkmenas kreipkitės 
pas graborių St. P. Mažeiką. 3315 
S. Auburn Ave. Chicago.Ill. 

Pajieškau pusbrolio, Mykolo 
Mcilono, k ą t i k gavau laišką iš Lie- 
tuvos niuvjo moteries. Malonės jis 
pats ar kas c >. ii žino pranešti 
sekančiu adresu. 

Petras Kiuras. 
P. O. liox 58p. 

Melrose Park, 111. 

Paisiduoda mažas n'amas su di- 
deliu lotu. vištinyeia, staldas darži- 
nė: galima ausyti vištas, laikyti 
karve ir turtėi s'avo daržą: arti fa- 
briko, kuriame dirba tūkstančiai 

darbininkų; 2 b'">kai nuo gatveka- 
riu. Kaina $950 Dali pinigais. 
Likusią sumą $10.00. i mėnesi. 
1 1600 Went\vorth A v. Telephone 
Puliman 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna paradytąja šk ę* LJ verte, ir Laisvė® Bondsus |>ilua pinigine vęrte. VMwrl 
ZŽTLTn ūuT'-l1 J- c. s ackheim & co 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENŲE, lr Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

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

8pecialiai: Maleva malevojimul stubŲ iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

8003—3009 SO. HALSTE1) STREET CHICAGO, ILL. 

Dideles PRAKALBOS 
TOWN OF LAKE. 

RENGIA L. D. L. D. 1 MOS APSKRITIS. 

PėTNYČIOJ, 16 D. BALANDŽIO-APRIL, 192b M. 
BLINSTRUPO SVETAINĖJE, 

4501 So. Hermitage Ave. ♦ 

Prasidės 7:30 vai. /aakre. 
Kalbės d.'J. Jukelis iš New Yorko, N. Y. Temo- 

se: Klesų Kova ir Lietuvos Steigiamas Seimas. 
Gerbiamieji! lietuviai ir lietuvaitės nepraleiskite šios prakalgas nes išgirsite daug ką naujo. 

Inžanga visiems dykai. Kviečia, Komitetas. 

PASPAETŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

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

Room 206. I 

I : 

8 LAIVAKORTĖS U 

E&_«5 

Pinigus Shnčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, III. 

John Kachinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central C6S4 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISl'OSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Fa r mg. ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečiy, ant 
lengvų sąlygų. 
West Side Ofisas atdaras vaka- 1 

rais nuo 7 iki 8 valandos. t Vir.'.um Metropolitan State Ban- I 
lcos. 2201 W. 22-ND STllEET, j Cor. Leavitt. © Tel. Canal 2552 | 

Phone Yards 58B8 

A. PAULIS & CO. 
PIRMOS KLESOS 

FOTOGRAFISTAI 
Ekspertai vestuviu šeimynų ir 1 

, žibanliiĮ paveikslu. } j 3213 S. MORGAN ST., CH1CAGO. j 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta progų gaut i grąžu dviem 

pagyvenimais murini namą ir taippat 
gerai išdirbtą biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir Cigaru krautuvė. Namuose 
naujaug! (taisymai, kaip va: visame 
name gazas, geriausi elektros įvedi- 
mai, maudynės abiejuose pagyveni- 
muose, basementas. akmens pamatas 
2 pėdu ir 18 coliu storas. Grindįs ba- 
^emente cementinės. Garu šildomas 
visas namas. Suros naujausio {taisy- 
mo. 1-mas pagyvenimų — pirmos kle- 
sos knygynes ir cigary krautuve kam- Į 
pas 47-tos ir Wood gatvėj. Grindįs i 
muro. durjs ir langai ažuoliniai. i ine j pagyvenime (' 'ris ir langai taippat I 
ažuoliniai. 

Parduosiu namą ir biznį vidutine 
kaiena dėlto kad išvažiuoju į Europą. Atsišaukite tuojaus į 

P. Makarevicz, 
1757 W. 47 gatvė, 

Chicago, 111. 

Parsiduoda 2 flatu medinis na- 
# 

v I 
mas, 4 ir 7 kambariais, 4000 So. 
Artesian .Yve., 11/. $3.300. 

\V. Paislcy, 
5758 Sangamon St., Chicago, 111. 

PRANEŠIM AS. 
Jonas žilvitis su dirbtuvė min 

kštu gėrynių persikėlė j savo nau 

ją namą. JHgu kam yra įeikalin- 
ga su orderiais arba kitokiais da- 
lykais. prašau atsišaukti ypatiš- 
kai arba per telefoną. 3308-10 S. 
Emerald Ave., Tel. Yards 2512. 

Vaikinui reikalingas kambarys 
Cicero, 111., pas švarius žmones 
su gerai pagamintu valgiu. Kas 
turite tokj kambarj, atsišaukite 
pažymėtu adresu: Charles Gęs- 
tant, 2754 \Y. 43 St., Chicago, 111. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
?9th & Stewart Ave. 

DIDELIS 

Balius! 
Draugystės Susivienijimo 
:: Broliu Lietuvių :: 

! Ned. Bal.-Apr. 18,1920 
DIEVO APV. PARAP. SVET., 

i8ta įgatv. ir Union Ave. 

Pardžia 6 valandą vakare. 

Inžanga 25c Ypatai. 

LitHuanian—American Information 
Burcau* 

Vladas J. NorkuB, vedėjas, Paspor- 
tai, begalinki Dokumentai, Foreign 

Exchange, Real Eastate. Parduodną^ 
lalvokartes. 
3114 So. Haleted St., Chlcago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

Phone Canal 267 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 Iki 9 vakare' 
1739 S. HALSTED 8T CHICAGO; 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas CanaI 6222 
Vai: 1 ilil 5 Ir 7 Iki 9 va!, vek. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42md St. 

rel. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
legiją; ilgai praktika- 
vusi Fennsilvanijoi 
hospitalėM, Pasekmin 
gti patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rocU 
visokiose ligose'mote- 
rims ir merginoms. 
3113 8. Halsted St. 

IsHB—(ant antrų lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 Iki 9 ryto Ir 7 lkl vfilal Tak. 

Phone Ca-al 6222 

DR. C. JC. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 rak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT ST8. 

CHICAGO, ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

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

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: Iki 9; ir 3 Iki 4 ir 7 iki 8 1 

Telefonas Prospect 1167 

Dr. M. Herzman i 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir alcuSerii. 
Gydo aštrias ir chroniS*a« liga* vyrų, mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodai 
X-Rf*v ir kitokius elektros j-rietaisut 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St. netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 

8 vakarais. Dienomis: Canai 

m .f 3110 arba 357 
Telephonai: J Naktimis Drexel 

Į 950 Drover 413t» 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

A. PETRATIS 
N 

S FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

KCAL ESTATF:--INSURANCE 

European A^rican Bu re au 
Siunčia Pinigui Parduoda Laivokort** 

ISJOT ARIJL'ŠAS 
3249 So. HaUteii Street. Chicago. Illinois 

Telepmone" Boule(jard 611 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1767 W. 47 3t Boulevard 161 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3< 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 1* dieni, 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26; 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS ! 
LIETUVIS | 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Of: ir cyv: vl<»ta 3262 S. Halated St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:30 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTI3TA3 

Valandos: nuo 9 ryto iid 9 vakar* 
Ncdėldieniaii pagal miariina 

4712 SO. ASHLAND AVBNU1 
arti 47-to* gaivtt 

rclepkone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, taikų ir vynj Specialiai gydo limpančiai, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas 
1269 S. HALSTED ST.. CHICAGO 
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