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Guatemalos prezidentas pasi- 
davė maištuoliams. 

Turkai, Leninas, vokiečiai ir tolimie- 
ji rylai eina išvien, 

GUATEMALOS PREZI- 
DENTAS PASIDAVĖ : 

MAIŠTU OLIAMS. Į 
Guatemala Miestas, 'bal. 15 d. j 

— Prezidentas Caforera vakar' 
vakare paeidavę revoliucinėms 
Carloso Ilerreros pajiegoms, 
kuomet pastarasis apsupo jo 
tvirtovę La I'almą. Revoliucio- 
nieriai užtikrino apsaugojimą jo 
asmens ir palaikymų jo nuosavy- 

bės, kurią jis teisėtai ingijo. 
Calbreros ipasidavimas įvyko 

po susirėmimu, prasidėjusių bal. 
t) <1., kuomet Cabrera, gerai apsi- 
rūpinus ginklais ir remiamas skai' 

tlingu rėmėju lu/.ėmė S?n Jose 
ir Matamores tortus, apsikasęs' 
La Painioje, pietrytinėj sostinės j 
pusėj. 

Daugelis Prisidėjo prie 
Revoliucionierių. 

Revoliucionieriai, neturėdami j 
gana ginkhj, sugriebė ]ų mažas j 
apštis jvairiose Gut temalos mies- 
to dalyje. Didesnė šalies gyvento 
jų dalis palaikė Herreros pusę ir | 
apsiginklavę pribuvo sostinėn. i 
Herreros pajiegos atpsttpo San 

Jose fortą ir b ai. 12 d. jis pasi- 
davė. Cabreros pajiegoms 'bom- 

baduojant sostinę ir įvykus susi- 
fėmimas gatvėse daug žuvo ci- 
viliu žmoniit. 

TURKAI, LENINAS, VO- 
KIEČIAI IR TOLIMIEJI 
RYTAI EINĄ IŠVIEN. 

Susirinkimai Muenchene Susi- 
tarimo Pradžia. 

Washington, bal. 17 d. — Ta- 

'£įX Paša ir Djemal Paša, šali- 
ninkai M'ustafos Kemalo turku 
tautiniame judėjime, kurie slap- 
stosi jau kelis mėnesius, kaip šian 
dien apturėti \\ ashingtone ofi- 
cialiai pranešimai sako, yra buvę 
Muenchene ir susėję su vokie- 
čiais komunistais bei Lenino pa- 
siuntiniais. 

Delegatai iš Tolimųjų Rytu. 

Suvažiavimas sakoma (buvęs 
t u oi j u tikslu, kad suorganizavus 
revoliucinius judėjimus tuo patini 
laiku Turkijoj, Indijoje, Egipte, 
Persijoje ir kitur; mahometoni- 
niai delegatai is Indijos, Persijos, 
Azerbaidžano, Afganistano ir 

Egipto, sakoma, taipgi nesenui 

matęsi su Leninu Maskvoje. 
Muencheno suvažiavimą vietos 

viršininkai vadina tolesniuoju 
žingsniu rengimo eilės revoliuci- 

jų pradėto suvažiavime Maskvo- 

je. Jiuiflėjimo ipagelbai Lenino at- 

stovai Muenchene pažadėję tur- 

ku ir vokiečių suokalbininkams 

200,000 rusų bolševikų kareivių. 
Prie Egipto, Persijos ir Indi- 

jos revoliucinio programo taipgi 
prisidėjus ir Bulgarija. 

VĖL SUSEKĖ SUOKALBI 
LATVIU PREMJERUI 

NUŽUDYTI. 

Londonas, bal. 17 d. — Latvių 
pasiuntinybė paskelbė, kad tapo 
susektas antras suokalbis nužu- 

dyti latvių premjerą karolj Ul- 
manj, ši kartą jam užsiėmus rin- 

kimų vajumi. 

KAPP SUIMTAS 

ŠVEDIJOJE. 

Stockholm, bal. 17 d. — Dr. 

vYolffgang I\aj>p, atžagareivių 
sukilimo vadas Berline kovo 3 d., 
kuri vakar suareštavo Soederte- 
ljc'je išbuvo Švedijoje savaitę lai 
ko, atvykęs croplanu iš Vokieti- 

jos įbal. 10 d. Jis nusiskuto tisus, 
bet jį pažino. 

Jj areštavus, j»is prisipažino 
buvęs nepasekm ingos revoliuci- 
jos vadu. 

Kadangi jo reikalauja dcl poe- 
tinių prasižengimų, caia jo negali! 
ma išduoti; niekas nereikalavo jo 
išdavimo ir nelaukiama, kad bus 
reikalauta. 

VOKIETIJA APSVAIGU- 

SI, SAKO NOSKE. 

Berlinas, bal. 17 d. — Išdo mi- 
msteris Dr. \Yirth, kalbėdamas 
j šalies susirinkimo biudžeto ko- 

itritetę, pasuke, kad finatrsinij? ir 
ekonominis susmuicimas laukia 
Vokietijos vienų metų bėgiu, jei 
žmonės nepamatis šalies padė- 
ties ir neatmainis savo gyveni- 
mo budų. 

"Jei mes negalime sutaikyti 
savo iinansinių reikalų su ekono- 
n'iniais principais, — susuko jis. 
— tai aš prisipažįstu, kad r.I ne- 

matau išeities. Vėl tuojaus rei- 
kalaus pakėlimo algų, ypatingai 
darbininkai dirbantieji ant vals- 

tybės gelžkelių, ir aš bijau ir 
pagalvoti apie ateinanti gelžke- 
lių biudžetą. Buvo tikėtasi, kad 
nedateklius nebus didesnis kaip 
7,000,000,000 markių, bet jis ne- 

bus mažesnis kaip 12,000.000,000, 

kaip yra apskaitoma. 
Utavusis &,nimo ministeris 

Gustav \oske pabriežė reikalin- 
gumą šaliai tžinoti kaip dalykai 
yra, f akydamas: 

'"Žmonės gyverfa apsvaigimo 
stovyje ir pagalvojus, kas bus siu 

Vokietija už metų laiko, galvoj 
ima maišytis. Pražūtis bus tikra, 
jei žmonės negyvens kuospuliau- 
Isiai." 

6.000 S.. V. TURISTU Iš- 
! KELIAVO EUROPON 

VIENA DIENA. 

New York, bal. 17 d. — šian- 
dien penkiomis linijomis išvažia- 
vo Europon 6,000 keleiviu. Pir- 
mu karti! kaip karė prasidėjo, 
sivbatoje prieplaukos 'buvo taip 
prisipildo išvažiuojančiais užjlai- 
rin ir jų draugais. 

PROPONUOJA TALKININ 
KAMS TAIKYTIS 

SU LENINU. 

Paryžius, bal. 17 d. — Fran- 

cuzijos atstovas Kopenhagoje 
Cheviiie oficialiai pranešė savo 

valdžiai, kad soįvietinės misijos 
pirmininkas Skandinavijoje Gre- 

gorij K rasi n pasiūlė, kad talki- 
ninkai tuojaus susieitų taikos kon 

fcrencijoje su sovietine Rusija. 
Krasin sako, kad turi būti nuim- 
ta blokada ir padaryta taika pir- 
ma negu bus pradėta išnaujo 
prekyba. 

S. V. SUAREŠTAVO GRU- 
NAU IR 9 KITUS STREI- 

KO VADUS. 

Chicago, 111., iq d. — Vakar 
! ic-lcralė valdžia išleido naujus 
prisakus areštuoti Chicagos kie- 
miniu darbininku draugijos pre- 
zidentą ir devynis kitus streiki- 

ninku vadus. 
Suv. Valstijų komisininkas 

^iason atsisakė 'pasakyti už ką 
ijie buvo suarešti' >ti. Spėjama, 
ikad nauji areštavimai įvyko del 

,streikininku veiklumo po užpcio- 
!Įimti pereitą savaitę. 
I 

Nepersisveria Chicagoj. 

; -Rėgiasukiu streikas vakar va- 

kare atrodė nepersisveriančiu nei 
vienon pusėn; nei keliai, nei bro- 
lijos, nei streikininkai nedarė 

nu. .leidimu Chicagos kiemu ap- 
skrity j. 

Streikininkai susirinko Con- 

way llall svetainėje prie \Yest- 
ern .Avc\ ir Lake St. ir vadai su- 

siėjo su. prezidentu John (irunau 
ir sekretorium \\. L. Bond, pa- 
liuosuotais subatoj federaliu val- 
džių. 

Kalbus laikyti vald'žrios už- 

drausta, bet sl'.rsi rinkusieji bu- 
'riais kalbėjosi pusbalsiai. 

\ors l'.ond tvirtino, 1cad nei 
vienas jo žmonių negrįžo prie 
darbo, 'bet įgelžkefliai sakė, kad 
daugelis bėgiasukiu priimta at- 

gal. 

St. Paul Kelias Normalis. 
t 

Ohicago, 'Mi'hvaukee & St. Paul 
gHžkelio viršininkai sakė. kad 
per visą dieną kiemuose priimta 
34 bėgiasukių -būriai ir kad pre- 
kių va žiba 'beveik normalė. 

Gelžkelių 'I raukinių Tarnau- 
toju Iirolijos ultimatumas na- 

riams pasibaigė vakar vidurnak- 
tyj ir visi nariai, kurie negrįžo 
prie darbo, likosi išbraukti. 

Atsiskyrėliai sakė, kad ultima- 
Įcivmas jiems nieko nereiškia, 
jiems sutverus Chicagos kiemi- 
nių dar1)ininkų drau&'ją. 

| JOHN REED KALĖJIME 
SUOMIJOJ. 

Washingtoa, b?1. 17 d. — Val- 
stybės skanus šiandien paskel- 
bė, kad ]!.•; apturėjo pranešimą 
nuo Amerikos pasiuntinio Hel- 
singfoTse, jog John Reed Ameri- 
kos laikraščių rašytojas esąs ka- 

lėjime Aboje, Suomijoj, kaltina- 
mas uiž| kontrabandos nešimą. 
Rcedą atradę 1" i ve pasislėjusį 
anglidėje Aboje, kovo 17 d. 
Reedas perna. apleido Suv. Val- 
stijos b c pasporto. Cbicagoje 
prieš ji buvo išneštas apkaltini- 
mas drauge su kitais komunis- 
tais, buk jis daręs suokalbi nu- 

versti valdžią spėka. 
I 

MOKSLEIVIAI VARYS 
KELYKLAS, KAD SU- 
LAUŽIUS STREIKĄ. 

New York, bal. 17 d. — Kole- 
gijų moksleiviai, kurie šimtais 
išėjo kelti prekes ir pasažierius, 
geiUžkelninkams sustreikavus,, j 
pavakarė apsiėmė sulaužyti ke- 
lyklininkų (elevatorininkų) strei- 

ką šitame mieste. 
Iš Xew Yorko universiteto iŠ- 

^jo paskelbimas, kad 45 kolegijos 
.moksleiviai pąnedėtlyj ateis prie 
jdarbo Equitable troboj, jei strei- 
kas nebus sutaikytas iki to laiko 
In-jinierystės kolegijos preziden- 
tas rinkdamas streiklaužius pir- 
mystę davė atletams. 

Daugelyje ofisinių trobų ir 
apartamentinių namų ligšiol 
streikininkų darbą dirbo karė? 
laiko moterys išmokusios kely- 
klos mašiną vesti, ir gyventojai. 

L. L. P. BONAI 
JAU GATAVI. 

Lietuvos Mjsija praneša 
(iš Xew Yorko), kad Lie- 
tuvos L. Paskolos l)onai jau 
yra gatavi ir neužilgo bus 
pradėti j iuntinUi visiems 
tiems, kurie yra pilnai užsi- 
mokėję tą sumą,-aut kurios 
užsirašė. 

Dabar prasidės tikras Mo- 
mi platinimas. Todėl pasi- 
skubinkite Įsigyti Bonu ir 
įnešti pilną sumą 

FRANCUZU KAREIVIAI 
ŠIAUŠIASI'PRIEŠ TAR- 

NYBĄ Pt> KALEI. 

i Paryžius, bal. 17 d. — Laik- 
I raščiuose pasirodžius seųsacin- 
Igiems pranešimams apie versai- 
linio garnizono smonstracija, 
karės ministeris Leievre šian- 
dien išleido paaiškinimą, kairia- 
me. ji.s sako, kad apie 100 garni- 
zono kareiviu parodavo protes- 
tuodami prieš laikymą jų 1918 
•metų klesos tarnyboje. 

(iireli jokių maištiškų šauksmų 
nebuvę ir demonstracija buvusi 

grynai kareivių pačių dalyku. 
Karinė sargyba išvaikiusi de- 
monstrantus ir jie visi vakare 
pribuvę vardošaukin. 

LLOYD GEORGE 
UžMUŠIKAS. 

Corko Tyrinėjimo Teismas De- 
da ant Jo Atsakomybę už 

Majoro Užmušimą. 
Cork, Airija, bal. 17 <1. — Iš- 

klausinėjimo teismas, tyrinėjusis 
šito miesto majoro MacCurtaino 
mirti, kuris buvo užmuštas pe- 
reitame mėnesyje, šiandien išda- 
vė nusprendimą, kaltinantį pre- 
mjerą Lloyd George'ą (užmušimu 

tyčia. 
Nusprendime tai,pgi kalitina- 

ma užmušime Airijos vicekara- 
lius vikontas French ir buvusis 
vvriausis sekretorius Tau Mac 
Pherson ir keli policijrr, inspek- 
toriai. 

Corko Nusprendimo Tekstas. 

Nusprendimo tekstas skamba 

Šitaip: 
"Mes randame, kad velionis 

aid. Thomas MaeCurtain, Corko 
lordas majoras, numirė nuo su- 

trenkimo ir kraujo nutekėjimo iš 
žaiziditj padarytų kulkomis; kad] 
jis buvo tyčia niužudytaV biau-Į 
riausio žvėriškumo apvstovose; j 
kad užmušimas buvo suorgani- 

zuotas ii išpildytas karaliaus ai- 
riu k an stabdi jos, oficialiai veda- 
mos Anglijos valdžios ir mes iŠ- 
dmodame nusiprendimą užmuši- 
mo tyčia del Anglijos ministerių 
p'rmininko l)a*.id Lloyd George; 
Airijos vicegovernoro Frencho; 
paskutinio vyriausio Airijos sek- 
retoriaus lan MacPhersono; ka- 
raliaus airių konstabelijos vyriau- 
sio veikiančiojo inspektoriams 
Smitho; karaliaus airių konsta- 
belijos skyriaus inspektoriaus 
Claytono; apskričio inspektoriaus 
S\vansey'o ir kitų nežinomų ka- 

l raliaus airių konstabelijos na- 

Iriti." 

TURKAI RADIKALAI 
PRIĖMĖ SOVIETU 

VALDŽIĄ. 
Konstantinopolis, bal. 17 d. — 

Yra pranešama, kad Anatolijos 
tautininkai paskelbė sovietinę 
rcs-publiką nepriklausomą nuo 

Konstantinopolio valdžios. Nau- 
jas Kabinetas neturi savo tarpe 
Mustafos Kemalo Pašos ir yra 
arti •susijungęs su Maskva. 

FRANCUZIJOS IR AN- 
GLIJOS REIKALAI 
PRADEDA SKIRTIS. 

Į 
Paryžius, bal. iŠ d. — Talki- 

ninku vienybė, kuri laikė Pran- 

cūziją ir Angliją taip arti viena 
kit is prieš karę ir karės metu, 
dabar pradeda braškėti; tarp ši- 
ltu dviejų šalių pradeda vystytis 
Įkova ne tik tarpe politinių ^ru- 

pi U, bet ir tarpe dviejų 'pasauli- 
nių politikų — finansinės ir ko- 
mercinės iš vienos pusės ir peli- 
tinės teritorinės iš kitos. 

Anglija, franeuzų žvilgsniu 
žiūrint, stengiasi prisiversti savo 

talkininkus prie grynai komerci- 
nės -pasaulio politikos. Prancūzi- 
ja gi prisiversdama pildyti ver- 

sailinč-s sutarties išlygas raidė 
raidėn, veržiasi Vokietijon ir pa- 
našiais budais vykdo politinę te- 

ritorinę politiką, kuri turėjo vir- 
šų taikos konferencijoje P.-vry 
žiitjc, ypatingai jos pradžioje. 

I Prancūzija tie-gali prisiversti 
Anglijos, kad ji permainytų savo 

pažiūras, nes Anglija turi pakan- 
kamai laivų ir ne larytos medžia- 
gos. beto jausdamasi apsaugota 
salose, yra visai nepriklausoma 
nuo Prancūzijos: Prancūzija gi 
ekonominiai visiškai priklauso 
nuo Anglijos malonės iš jos 
gauna anglis, medvilnę ir vilno- 
nius daiktus. Anglija yra Pran- 
cūzijos talkininke tik dėlto, kad 
ji turi tai, ko Pranctivzija reika- 
laivja. 
Aky vaizdo j e šilo Prancūzija tu- 
rės priimti 'Anglijos komercinę 
politiką. Francuzijai gi pasida- 
vus Anglijai dingtų europinė ga- 
lybės lygsvara, kurią pirmi aus 

padarydavo trigubasis susivieni- 
jimas prieš sąjungininkus. 

Pasekmėje to Prancūzija turė- 
tu taikytis su Vokietija ir Rusi- 
ja , nes tą padarius ji kaip bema- 
tai pasiliuosuotit priklausymo 
nuo Amerikos ir Anglijos. 

Ir prie to greičiausiai prieis 
jei spremlus pagal dabartinių san 

tikiu bėgj. 

VISA VOKIETIJOS SKO- 
LA 197,000,000,000 

MARKIŲ. 
Berlinas, bal. 16 d. (Pavėluo- 

ta). — Finansų ministeris \\ irts 
šiandien pasakė finansiniam ša- 
lies seimo komitetui, kad visa 
Vokietijos skola, pagal dabarti- 
ni pinigų kursą 107,000.000.000 
markiu. l>utų apie $3,230,800.000 
Amerikos pinigais. Normaliais gi 
laikais butų $40,400,000.000. 

TURKŲ FRAKCIJA PA- 
SKYRĖ VALDYTOJA. 

Konstantinopolis, bal. 15 d. — 

Tautininkai paskelbė Djemal Ed- 
dine Pašą, dabarinio sultono gi- 
minaiti ir vienuoliktą iš eilės 
nuo sosto kalifato vaMytoju iki 
Mehmed VI. pasiliuOsuos nuo 

užsienio intekmės ir galės nau 

Įdotis savo galia nevaržomas pa- 
šalinių. 

OLANDAI IŠGAVO SU- 
TARTĮ SAVO PUSĖN. 

Amsterdam, bal. 17 d. — Yra 
laukiama, kad ateinančią savaitę 
belgų ir olandų delegatai pasi- 
rašis po sutartimis Panv.iuje 
pertaisymui 1839 m. sutarčių, f 

pary žinių tarybų pasekmę žiu- 
runa kaipo j olandų diplomatijos 
pergalę. Olandija, tiesa, padarė 
kaikuriuos nusileidimus Belgijai, 

j'b et Rel-gijai nepavyko aneksuo- 
,ti olandų krašto ir Olandija pasi- 
| lieka teisę uždaryti Schėldtės iš- 
įtaką karei užėjus. 

Nušovė Morgano gydytoją 
Prisako Kansaso angliaka- 

siams grįžti prie darbo. 
NUŠOVĖ MORGANO 

GYDYTOJĄ. 
Thomas W. Shelley Matomai 

Neviso Proto, Ėme Šaudyti 
Turtuoliu Bažnyčioj 

New Yorke. 

New York. bal. 18 d. — Tur- 
tuoliu St. George bažnyčioje, 

kun. J")r. Kari Reilandui pabai- 
gus pamokslą ir rinkliavos rin- 

kėjams rinkliavas berenkant, kaž- 

(kaip užklydęs prastais rūbais 

(žmogelis Thomas \Y. Shelley, 
ipaklaustas aukos išsitraukė re- 

Ivoiverj ir rinkėją nušovė ant vie- 

tos, pataikydamas jam Į paakj 
ir smegenis. Bebėgdamas lau- 

,k'an ir nepasiduodamas sugauti 
J dar vieą pašovė kojon. 
Vienok ji antgalo suėmė ir ati- 
davė policijai. 

Nušautasis buvo Dr. James 
i\V. Maikoc, asmeninis turčiaus 

J. P. Morgano gydytojas ir baž- 

nyčios komitetininkas. 
Pašautoju buvo Dr. E. Bre- 

\ver, pasižymėjęs chirurgas, ku- 
ris nors pašautas padėjo kitiems 

užpuoliką, suimti. 

Shelley pasisakė policijai, kad 
jis pabėgęs iš beprotnamio Ker- 

gus FaJls'e, iMinn. ir dirbęs kai- 
po raidrinkis. 

Pas jt rado laišką anglų kal'ba 

rašytą, po kuriuo pasirašo "Ta- 
vo Ma-aa Mergaitė." o laiškas 

prasideda siiv "Mano Brangus 
Tėtuli." Laiškas rašytas iš Du- 
Ir.th, Minu. v 

Suimtas sakė, kad jis yra bol- 
ševikas; kad jis žinojęs, jog šitas 

pasaulis nėra vieta žmogui be 

pinigų. 'Kad jis išgirdęs reiklau- 
jant pinigų ėmęs šaudyti, bet 
nušovęs Dr. Markoe jis norėjęs 
p r. t s sau j galvą šauti. 

Matomai «pas ji nebuvo sveiko 
proto ir suėmusieji ji tokiu ir 
palaikė. 

I 
PRISAKO KANSASO AN- 

I GLIAKASIAMS GRĮŽTI 
PRIE DARBO/ 

į Pittsburg. Kati., !bal. 17 d. — 

jTeisėjas Andre\v J. Curran šian- 
dien prisakė Aleksandrui Ho\va- 
tui ir kitiems Kansaso angliaka- 
sių unijos viršininkams prisaky- 
ti, kad visi angliakasiai, kurie 

visą savaitę jau nedirba. grį/.tu 
prie darbo. 

Šitas žingsnis padaryta vyriau- 
siam Kansaso valstijos prokuro- 
rui R. j. Ilopkins padavus Įneši- 
mą prašantį leidimo pataisyti ori- 
ginali valstijos prašymą uždrau- 
dimo streikuoti ant visados. 

Visos kasyklos, išskirus vie- 
ną gilią ir tris bestines olas, ne- 

dirba. Apskrityje nedirbančių yra 
apie 11,000. 

Kaucijas A. Ho\vatui ir ki- 
ttems angliakasiu viršiininkams 
laikomiems kalėjime Otta\voje ir 
Toloje pripažino teisėjas Curran. 

Teisėjas prisakė unijos virši- 
ininkams išpildyti jo paliepimą, 
į arba parodyti neišpildymo prie- 
žastį bal. 27 d. Tą dieną bits įs- 

iklausymas prašymo padaryti lai- 

jkiną drasumę, išduotą dvisavai- 
j tes tam atgal, pasieliekama. 1 1 

! GEGUŽIO 1 BUS AMERI- 
jKOS ŠVENTE KANSASE. 

Topeka, J\an., bal. ,17 d. — 

.Gov. Henry J. Allen šiandien iš- 

leido paskelbimą, kuriuo paskiria 
!gegužio i d. kaipo Amerikos 
į švento Kansase ir prašo. kad 
butu daromos parodos ir patrio- 
tinės demonstracijos kiekviena- 
me valstijos mieste ir "miestelyj 
tą dieną. 

Paskelbime užsipuldamas ant 
radikalu agitatorių jis tarp kitko 

• sako: 

"Organizuota radikalų organi- 
zatorių grupė grūmoja organi- 
zuotos visuomenės pamatams. 
Sita valdžia "člmonių, žmonėmis 
ir žmonėms, turi gintis, 

i "Klausiipas, ar Amerikos dva- 
sia ir musų istorinės Įstaigos 

j turės viršų yra taip svarbus šian- 
idien kaip ir prisirengimo klausi- 

įma: buvo keturi metai tam atgal, 
kuomet prisirengimo parodos pa- 
rodė sveiką visuomenini senti- 
mentą anuomet. 

"Paskutiniu laiku šita grupė 
perkėlė Amerikon senai vartoja- 
mą Butoipinę paprotį daryti ge- 
gužio .pirmą diena paskiriama ne- 

suderinamų radikalų paijiegų pa- 
rodoms. kad davus žmonėms pro- 
gą viešai parodyti savo ameri- 

kietiškumą ir jų pasirįžimą atsi- 
laikyti prieš nedorus radikalus ir 
tarptautiškumo užpuolimus, aš 
šiuomi paskiriu ir* pastatau su- 

batą. gegužio, k>20 m. kaipo 
Amerikos dieną ir patariu, kad 
ta diena butų užlaikoma visuose 
Kansase miestuose ir mieste- 
liuose." 

PINIGŲ KURSAS. > 

Užsienio pinigai apsti mis po 
$25.000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

bal. 17 bai i 

Anglijos svaras $ 3.96 S 3.051- 
Francijos (už Si) fr. 16.22 [6.32 
Italijos (už $i) lirų 2i.c)o 22.45 
Belgijos (už Si) fr. 15.25 15.30 
Olandijos 100 florinų 37 •> 37^ 
Danijos 100 kronų 17.S5 17.85 
Švedijos 100 kronų 22.10 22.10 

Norvegijos 100 kronų 20.20 20.35 
Vokietijos 100 markių 1.5(1 1/17 
Austrijos 100 kronų .57 .57 
Suomijos 100 markių 5.25 5.25 
Lenkijos 100 markių .75 .75 
Lietuvos 100 auksinų 1.65 1.67 
Kanados Siooo — $990 $990. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

B ai. 19 d., 1315 m. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sostą. 

Bal. 22 d., 122S m. mozūrai, pa- 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karę su Lietuva. 

Hal. 22 d., 1228 m. mozūrai, pa- 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karę su Lietuva. 

Ral. 23 d., 1290 m. kryžiuočiai 
sunaikino lietuviu pili Ka- 
lainę. 

Pal. 24 d., i3<>8 m. Vytautas pa- 
žadėjo kryžiuočiams Žemai- 
tiją. 

Bal. 24 d., 1806 m. gimė Lietu- 
vos rašytojas Fridrikas Kur- 
šaitis. 

I Šiandien apsiniaukęs ir £al su 

lietum; vėsus oras. 

Saulėtekis, 5.05 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6:34 vai. vak. 
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SUTEIKIA PAGALBĄ SAVO DRAU- 
GAMS — <;PRIEŠAM3"« 

Pustrečio milijono francuzų darbinin- 
kų unijų narių rengiasi dėti po vieną franką 
kiekvienas pagalbai savo draugų — prie- 
šų' Austrijoje. Kitos darbininkų grupės 
jau tą ir padarė. < 

Pirmas traukinys iš trisdešimts septy- 
nių vagonų, prikrautų maistais, apmokėtų 
Tarptautinės Darbininkų Unijų Federaci- 
jos ir Holandijos, pasiųsta Vienon. 

Italų socialistų benl uomenių grupė 
aprūpina dešimtį tūkstančių išbadėjusių 
Austrijos vaikų Riveroje, Italijoje. Holan- 
dų unijos nariai išdirbo pilną šVentadieni 
ir visą dienos uždarbį, daugiau negu pusę 
milijonų florinų, atidavė badaujantiems vai 
kams Vienoje. Anglijos angliakasiai ir audė 
jai gausiai prisidėjo prie kvakerių pašalpos 
darbo vidurinėje Europoje. Kada Tautų 
Lyga dykai leidžia laiką imperializmo gin- 
čams, kada net finansinė tarptautinė atbu- 
luoja išgąsdinta bolševizmo šmėklos, —tai 
yra smagu pasteoėti savaimi gera valia 
paprastų žmogysčių, tveriančių, jei jau ne 

lygą, tai bent savotišką tautų draugiją. Gai- 
la tik, kad Amerikos darbininkai ligšiol lai- 
kcsi nuošaliai. 

Waskingtonines telegramos, turbut in- 
kvėptos, praneša, kad valdžia žada panai- 
kinti draudimą prekybos su sovietine Rusi- 
ja: Pripažinimo neketinama duoti. Šitas 
žadėjimas reiškia vien tik, kad amerikie- 
čiai, kurie nori prekiauti Rusijoje, gali pa- 
mėginti savo laimės. Jei j*>i prekes konfis- 
kuotų, ar jų agentus sukištų į kalėjimą, tai 
valdžiai tas nerūpės. Bet tai yra bekeik 
vha, ko blokados nuėmimo skelbėjai pra*o. 
T'ai yra daugiau negu francuzų valdžia no- 
ri suteikei, iki sovietinė valdžia pripažins 
svarbumą frar.cuzų pajieškojimų iš senosios 
rusų valdžios ir jos žmonių. Tų pajieško- 
jimų verte galima skaityti tarp keturių ir 
penkių bilijonų dolarių — tokia didelė, kad 
jos užtektų nuslopinimui politikos šalies 
mažiaus finansiniai spaudžiamos negu Fran 
euzija. 

00 

REHCALAUJA SUTARTIES PER- 
TAISYMO. 

:Manchesterio Moterų Tarptautinės Ly- 
gos subrinkime priimta rezoliucija, reika- 
laujanti pertaisymo taikos sutarties, yra 
apsireiškimu didėjančio jausmo, kurį iš- 

saukė Paryžiaus Konferencijos prievarta, 
nes slėgimas Vokietijos ir Austrijos turi 
daug nemalonių ir tiesiog kenkenčių ypaty- 
bių. Net jei mes nestatysime jas augsčiau 
šito, net jei mes nepaisysime naikinimų di- 
clžiųjų šalių, — yra didelis reikalas pertai- 
syti sutartį. 

Mes esame vienas kito nariais, todėl yra 
neišmintingu dalyku guostis susilpnėjimu 
vienoj kuno daly j, jei yra atidaroma gisla 
kitoj. Tas kaip-tik ir atsitiko. 

Ekonominis Vakietijos ir Austrijos gy-| venimas tapo paliktas be t jokių reikalingų 
jo sveikatai daiktų — nedarytos medžia- 
gos, laivų, nevaržomų prekybos patogumų, j 

P-nas Norman Angell teisingai nuro- 
dė Į saužudingą veikmę, kurią tokia politi- 
ka turi padaryti j tokią šalį, kaip Anglija, 
kuri priklauso nuo užsienio parupinimo iai 
didesnes dalies jos maistų ir kitų daikt 

Amerikos didelio ir vis augančio gy-! 
ventojų skaitliaus reikalavimas AmerikosI 
produktų einant didyn, vis mažiaus ir ma-Į 
žiaus galima išvežti' ton šalin; taigi Angli- 
jai prisieina kreiptis Į Europą—Artimuo- 
sius ir Tolvmuosius Rytus, jieškant rinkos 
savo anglims. 

Kas mums iš anglių, ar ko nors kito,—; 
klausia p. Angell, — jei šitoms šalims ne- 
bus pagelbėta atsigriebti nuo dabartinės su- 

irutės, kad jos galėtų dirbti, gaminti apsi- 
mainomas prekes? — Tai yra klausimas 
gyvai surištas su augštomis kainomis, ku- 
rios dar vis kįla augštyn; taigi savo pačių 
reikalai spiria imtis to darbo, apie kurį 
žmonija buvo užmiršusi, būtent, — pastaty- 
mo europečir. tokion padėtin, kurioj jie 
galėtų prisidėti prie gaminimo pasaulio 
daiktų.— 

NEAIŠKI PADĖTIS VOKIETIJOJ. 
Jei galima spręsti pagal paskutinius, 

neaiškius ir prieštaraujančius pranešimus iŠ 
Vokietijos, tai Berlino valdžia susitaikė su 

darbininkų kariuomene Ruhro apskrity. Tuo 
tarpu Vokietija vėl galės atsikvėpti. Greito 
atnaujinimo visuotino streiko nesimato. Bet 
negalima tikėti, kad bolševizmo pavojus butų praėjęs.— Vokietijoje daugiau, kaip 
Italijoje, kur yra didelis susirūpinimas 
tuo, kas atsitiks gegužio pirmoj. 

Negalima tikėti, kad Hermano Muelle- 
rio "nusileistinis" kabinetas,. susidedantis 
iš lidžiumos socialistų, demokratų ir cent- 
ro nawų turėtų sugebumą, ar vieką kiek il- 

giaus pasilaikyti. Ateinančios aštuonios 
savaitės bus sunkios Vokietijai. 

Amerikos Draugų Ratelis kabeliu pra- 
neša iš Berlino, kad maisto trukumas la- 
biciusiai bus jaučiamas balandyj ir gegu- 
žyj. Beto, Ebertas neparodo, kad jis aš- 
triai ima Luettwifcz'ą ir Kappą. Nematyt, kad jis darytų dideliu daiktu darbininkų 
pasipiktinimą pasikėsinimu atstatyti mo- 

narchiją. Jis, matyt, net nenuginklavo Pa- 
balti ios kareivių, kurie rėmė Kapp'ą. 

Žinodamas visas šitas sunkenybes, 
Eberfcas tikrai turėtų parodyti daug didesnę 
charakterio tvirtybę ir pasiryžimą valdyki, 
negu jis ligšiol yra parodęs, norint išveng- 
ti atsinaujinimo nesmagumų. 

Prie dabartinių apistovų Ebertas ne- 
gali gauti pritarimo ar paramos darbinin- 
kų unijų, laisvamanių, ar nepriklausomų 
socialistų, kurie nėra perėję komunizmo pu-1 sėn. I 

Pastabos- 
Kšvados. 

Savo notoje premjerams 
turkų klausime p. Wilson 
vėl reikalauja, kad butų įs- 
teigta nepriklausoma Arme 
nijos valstybė. Lloyd Ge- 
orge principe sutinka, bet 
sako: "Ligšiol mes apturė- 
jome iš Amerikos tik pra- 
šymus ginti Armėniją be jo- 
kio pasisiulinimo priimti at- 
sakomybę". Tas tiesa. Nuo 
pat pradžios Amerikos se- 

aias pasirodė priešingu Ar- 
mėnijos mandato idėjai ir 
visokiam praktikos gelbėji- 
mui, kuris galėtų buti toly- 
gus mandatui. 

Bet p. George nedaug tu- 
ri tiesos, mėtydamas ak- 
menimis į Amerikos politi- 
ką. Jam "belaukiant Ame- 
rikos nusprendimo" Angli- 
jos užsienio raštinė ir An- 
glijos kariuomenė atkirto 
Armėnijai kelią j Juodąsias 
jūres ir Kaspijos juras ir pa 
darė šalį plika augštuma, ap 
siausta nevidoningųjų musul 
manų.. George apgailauja 
Amerikos nepaisymą. Nepai- 
symas yra mažiausias prie- 
kaištas tiems žmonėms, ku- 
rie dabar veda Anglijos po- 
litiką Mažoje Azijoje. 

Amerikonizmas, kaip mes 

matome, yra netik begalo 
patriotingas, bet jis taipgi 
gaii buti begalo praktingas. 
Paimkime, pav., šimtanuo- 
šimtinę organizaciją; New 
York Leagiie of America- 
nism. Šita įstaiga turi "fon- 
dą nuo $100,000 iki $200,- 
000 propagandos tikslams". 

Tikruoju Lygofc tikslu yra 
"nusmaugti sveikatos ap- 
draudą ir kitus vedamus 
nesąmoningus įstatymus."--- 
Tai yra nekurie priparody- 
mų, paduotų pranešime gu- 
bernatoriui Smithui New 
Yorko valstijos moterų bal- 
suotojų lygos per savo pil- 
domąją tarybą ir pirminin- 
kę p-nią A. Vanderlip. Mo- 
tėm balsuotojų lygos narės 
mano. kad jų priparodymai 
yra teisingi. Jas, net, kvie- 
tė valstiją ištirti. Nuo pat 
pradžios jų kur j eros, kaipo 
balsuojančių piliečių, jos sa 
ko yra patėmiję pasistengi- 
mus iš organizuotų "užtvir- 
tintų reikalų" pusės veikti į 
įstatymų leidimą per netiku 
sios patriotinės propagan- 
dos režimų." 

Žinios Iš Lietuvos 

j DEL RINKIMŲ į STEIGIA- 

MĄJĮ SEIMĄ NEPARTINIŲ 
REIKALU. 

j įkalbu į nepartinius rinkikus, 
'kad jie yra nesusiorganizavę ir 
'neturi kas jiems paaiškina rin- 

Įkimų tvarką, jų tekniką. Partijų 
žmouės gerai įinos, kaip ir už 
kuriuos kandidatus duoti balsį, 
0 nepartiniai gali atsidurti tokioj 
•padėty, kad, atėjus rinkimų die- 
nai ir esant tik partijų kandidatų 
sąrašams, jie finis priversti atsi- 
sakyti nuo rinkimų, jei, žinoma, 
nenorės, kad jiems atstovautų 

1 vienos ar kitos partijos žmonės. 
IAntra vertus, nepartiniai — o jų 
Imusų valstybėje dauguma — gali 
nepatelkti j Steigiamąjį Seimą 
tik delta, kad nepartiniai rinki- 
kai, nesusiorganizavę šiokiais ar 

tokiais reikalais (ekonominiais, 
kultūriniais ir 1.1.) j draugijas, 
bendroves, sąjungas, klubus. — 

nesugalės laiku pristatyti j Apy- 
gardų Komisijas kandidatų są- 
rašų, o juk partijos j savo sąra- 
šus nepartinių kandidatų nedės. 

Nepartinių inteligentų, aš manau, 
yra daugiau, ne kaip partinių. J 
susikūrusį dar Vilniuje 1918 me- 

tų pabaigoje vadinamąjį "nepri- 
klausomųjų klubą'' įsirašiusių bu- 
vo apie 70 žmonių, kurių didesnė 

pusė buvo išėjusių aukštuosius 
mokslus. Tai tik -vienoje vieto- 

je, o juk Lietuva plati. Gaila bu- 

tų .jei tokios pajiegos, renkant į 
Steigiamąjį Seimą, liktų už dlu- 

Iru. 
1 " 

Taigi, nepartiniai rinkai per sa 

vo draugijas, bendroves, sąjun- 
gas, klubus ir kitokias nepolitines 
organizacijas (Icur jos yra) turi 
kuo greičiausiai, viską metę Į ša- 

lį, padaryti savo apygardoje kan- 

didatų sąrašus ir jduot juos Apy- 
gardos Komisijai ligi šib kovo 
mėnesio 14 dienos. Sąraše turi 
buti rašyta kiekvieno kandidato 
pavardė, vardas, amžius; užsiėmi- 
mas ir gyvenamoji vieta. Kandi- 
datu skaičiais gali buti mažesnis, 
negu skirtas tai apygardai atsto- 
vu skaičius, ir didesnis, bet ne- 

daugiau. kaip per pusę. Tas pats 
kandidatas gali buti rašytas Į są- 
rašą nedaugiau, kaip penkiose 
Apygardose. Kandidatų sąrašą 
turi pasirašyti nemažiau, kaip 50 
lus apygardos rinkikų. Kiekvie- 
nas toks rinkikas, pasirašydamas 
kandidatų surašą, turi nurodyti 
savo užsiėmimą ir gyvenamąją 
vietą. Drauge su kandidatų są- 
rašu reiklu pristatyti f Apygar- 
dos Komisiją: 1) kiekvieno kan- 
didato pasirašymas, kad jis siivtin- 
\*ąs buti' renkamas ir 2) patikri- 
nimas (įstaigos, kur guli rinkikų 
sąrašai), kad tie 50 rinkikų, pa- 

sira«iusių kandidatu sąrašu, yra 
įtraukti toje apygardoje į rinki- 
ku sąrašą. 

Šitas pirmas ir svarbiausias rin 
kimų ruošimo dalbas turi buti 
atliktas būtinai, nes be jo toli- 
mesnis rinkimų darbas (agitaci- 
ja, Mokas ir pats 'balsavimas) 
savaime atkrinta ir nepartinis 
rinkikas, nenorėdamas duoti sa- 

vo 'balsiį uia partijų liunones, jau 
gali eit tau gulti. 

Baigdamas "pridursiu, kad į 
Steigiamąjį Seimą gali buti ren- 

kamas ir todėl įtraukiamas į kan 
diuatų sąrašą kiekvienas Lietu- 
vos pilietis (-tė), kuriam šio ko- 
vu mėnesio 4 dieną suėjo nema- 

žiau, kaip 24 metai, vis tiek ar 

jis Įtrauktas į apygardos rinki- 
kų sąrašą, ar ne. Nepartinis. 

LINKUVA. 

Jau veikiai bus du metai, kaip 
Linkuvos valsčius ir apielinkių 
žmonės pirmu kart šventė iškil- 
mingai Lietuvos nepriklausomy- 
bės paskelbimą ir Vokiečių pri- 
pažinimą Lietuvos nepriklauso- 
ma valstybe 23 III. 18 Tuomet 
greitomis buvo paruoštos dvi vė- 
liavos (valstybinė ir tautinė), 
'bažnyčioj atlaikytos pamaldos ir 

triukšmingai manifestuota Linku- 
vos miestelio gatvėse. Anksty- 
ba tai 'buvo šventė — dar vokie- 
čiams okupantams tebesiaučiant, 
bet jau ir tuomet buvo numaty- 
tas šviesesnis musų krašto ryto- 
jus ir reikšta džiaugsmo, kaip ir 
pirmos pavasario dienos Lietuvos 
kraštui sulaukus tais -Mukiais pri 
spaudimo laikais ižadinta .žmonė- 
se tautinis susipratimas. 

Šiandien vėl vienu metu su vi- 

Įsais Lietuvos piliečiais, šven- 
tėm musiji tautos šventę vasario 
16 d. Vėl pasipuošė gatvės ir na- 

;nai tauiinėmis vėliavomis, krau- 
tuvės uždarytos, žmonės garsin- 
gai susirinkę laukė kažin ko ne- 

neprasto... štai dainuodami ka- 
riškas dainas, išsirikiavę, žengia 
'bažnyčios link vietinės gimnazi- 
!jos mokiniai vėliavas nešini. Se- 
nos tos vėliavos, istorinės: tauti- 
nė vėliava padaryta ne taip, kaip j 
dabartinė, nes spalvos joje sude- 
rintos tokiu budu, jog viršuj ir 
apačioj — platus žalias ir raudo- 
nas ruožai, o vidury — siauras 
geltonas. Mat, tos vėlia- 
vos darytos dar tuometu kai Į 
nebuvo mvspręsta, kuriu vėliava j 
turi but spalvų. Tai vėliava vie-i 
na pirmųjų Lietuvoj... (? Red.) j 
Mokiniai su vėliavomis įžengia j Į 
pilną jau žmonių 'bažnyčią; atei-j 
na ir liaudies mokyklos moki-j 
niai, vėliavas nešini. 

Iš bažnyčios visa minia dai-l 

nuodama himną ir kitas tautines 
dainas, žengia j prekyvietę. Čia 
jį ipasitinka vietiniai žydai, ku- 
rie nešė savo vėliavą su para- 
šu: 'Tegyvuoja Lietuvos nepri- 
klausoma respublika!" Sveikini-y 
mai, šauksmas ''valio'' tautų lais- 
vei, Lietuvos nepriklausomybei 
ir 1.1. Paskui Kalbėtojų eilė kal- 
ba apie. č:o*> dienos šventę ir ki- 
tus klausimus Steigiamojo Sei- 
mo ir t.t. 

Pabaigoj minia apie 2000 žmo- 
nių, vienu balsu reiškia nervai- 
tenkinimo del degtinės ir geida- 
vo, kad Ibut draudžiama parduot 
svaiginamieji gėrimai saugojama, 
kad nevarytų ir nepardavinėtų jos 
slapta. Tą savo pareiškimą mi- 
nia paveda dienos iškilmių ko- 
misijai pranešti Lietuvos laiki- 
najai vyriausybei. 

Po prakalbų padaryta rinklia- 
va neturtingiems vietos žmonėms 
ir surinkta 251 auks. 94 sk. au- 

kų. 'Paskui dar .padainavę him- 
ną ir kit. dainų ir pavaikščioję 
Lietuvos gatvėmis manifestantai 
pamažu išsiskirstė. Gimnazijos 
mokiniai grįžo atgal j gimnazi- 
ją. Linkus os "Blaivybės" Dr. iš 
savo iškilmėmis paminėti kasos 
paainka'vo 600 auks. vietos varg- 
šams, o Kat. Moterų Dr. iškėlė 
pietus neturtingiems vaikučiams 
ir apdalino juos dovanomis. , 

Beržas. 4 

("Liet.") 

VYRIAUSIAM KARIUOME- 
NĖS VADUI. 

šiandien sukako dveji metai, 
kaip Lietuvos Valstybės Taryba 
paskelbė Lietuvą esant laisva ne 

tprikia ;^oma valstybe. Karžy- 
giai! mes žinome, kad daugiau- 
siai remia paskelbtąją nepriklau- 
somybe: tai Jusų krutinės ir kar- 
dai. Jųs tikri Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės- statytojai. 
Mes Jusų darbais didžiuojamės. 

.Apvaikščiodami Lietuvos ne- 

priklausomybės paskelbimo su- 

kaktuves, mes, 'Panevėžio ir apie- 
iinkėš visų tautų piliečių, siun- 
čiame Tau, Narsioji Kariuome- 
ne, savo pasveikinimą. 

Nors dar ne visa mūsų tėvy- 
nė laisva — Lietuvos sostinė Vil- 
nius dar tebėra svetimų okupna- 
tų rankose. — tačiau mes tikime 
kad, Dievui padedant, neužilgo 
plevėsuos iMusų garsiųjų Pulkit 
vėliavos Gedimino kalne! 

Lai gyvuoja mūsų karžygiai ir 
jųjų Vadai! 

Panevėžys, Vasario 16 d. 1919 
m. 

Panevėžio Vasario 16 d. Šven- 
tės Komitetas. 

Pirmininkas Br. Adomulis, Mie- 
sto Burmistras. Nariai: K ar. 

rauskas, Kun. V. Mieleška, .V1 
Narkevičius, S. Gurvičas, Aps- 
krities Viršin. Kerpė, Masiniio- 
nis. 

("Kar. Ž.") 

Partizanų Darbotes Sątrauka. 
(Šaulių sritis),. 

Pacin 'partizanu vardo minėti 

neprisieina. Išpradžių neskaitlin- 
gi, galop j b išaugo į gan plačią 
organizaciją. Tojo išbujojimo 
priežastis rerkia j ieškoti ne liek 
asmenų veikime, kiek pačiose gy-i 
veninio .sąlygose. Čiai.[> ar taip 
tarsi, bet žmogų* piripiausia yra 
egoistas, jis žiuri savo būties, 
savo gėrybes, savo ramumo. Ir 
jis sjnbrus tik tuomet, kai tie 
laimė sėda aut apŲindo. Tuomet 
paprasčiausias, regis maža ką ga- 
lintis padaryti žuiogus, atlieka 
g3'i nemažu darbą. Kuomet gi 
pavojas praeina, jis vėl grįžta 
prie kasdieninio darbo. Nekalbu 
čia apie išmtis, bet imu bendrą 
gyventoju masę. 

Kuomet išvaduotoje Suvalki- 
joje gyvenimas lyg ir nusistovė- 
jo, ėjo lyg ir normalėmis vėžė- 
mis, tuomet Žemaitija virte virė. 
Ir suprantama: joje buvo priešu, 
ir dar tokių priešų, kurių neiname; 
kitos Lietuvos dalys. Tas priešas! 
buvo ne kokia tai organizuota1 

v .J —■ >■ ■■■■■ 

vienetą, kiiri prisilaikydama drau 
smės, elgiasi tam tikrose normose, 
kaip tai butu drausmingoje ka- 
riuomenėje.. Žemaitijoje tūnojo 
ne drausminga kariuomenė, bet 
pasienės plėšiku gaujes. Jų tiks- 
lu n'buvo keksai nors valstybi- 
ningumo siekis, bet noras vien 
tik pasiplėšti, pasigrobti. 

Kada gi tosios plėšikų gaujos 
kėsinosi pagrobti vietos gyvento- 
jų turtį, pastarieji sujudo ginti 
toje? savo turto, savo nuosavybės. 
Ir tai buvo vienas svanfoiausių 
gausaus partizanų spietimąsi ak- 
stinu. 

Tai •pirma. O. antras, yra tai, 
ka'l partizanas, kaip juos iš Kau- 
no vadina šauliai, gali darbuotis, 
ir pasek ni i n g ai darbuotis 
v i e n tik g i m t o j e a .p y l i n- 

k ė ) c. arba apylinkėje, kuria ji- 
sai gerai žino, kur ir nakties lai- 
ku jis lengvai atranda visus ke- 
leliui, šuntakius kur jam žino- 1 
mos visos lomutės ir kitos slė- 1 
rūmo.-i vietos bei 'priemonės, ku- j 
ruvivs ir gali reikalui ištikus nauji 

dotis. Paitnk Šiaulių aplynkinių 
partizaną ir nuvesk jį j Seinų 
sritį, arba atvirkščiai. Jau >avai- 
nie sunkoka prileisti, kad butų 
galimas panašus partizanų per- 
matimas, 'bet ir tam įvykus, nau- 

jose vietose partizanas jausis 
pusiau aklu, negalės orijantuotis, 
ypač jei jis neturėjo tinkamo 
karinio priru -Šimo. Jei gimtose 
apylinkėse vienas, du partizanu 
yru atskirtas, tai svetimose vie- 
tose jau reikėtų suburti didesnis 
skaičius, kad jis galėtų atsverti 
tą patį vienetą. 

Šaulių sąjunga gali turėti tik- 
slu veikti nuolatos, tam tikslui 
gali turėti ir atatinkamą kadrą, 
bet gausų ginkluotą narių skai- 
;ių, tinkamą karui turės tik tuo- 

met, kuonyjt gyvenamajai vietai 
Įjrys aiškus ir didis 'pavojus. 

Šaulių, sąjungoje ir dabar yra 
pasišventusių žmonių, bet kovos 
laukan tiek daug stos tuomet, 
kuomet bus pradėta liuosuoti 
trečiojo priešininko okupuotoji 
teritorija. 

Pereisime prie partizanų dar- 
>uotės aprašymo, minėdami Šau- 
ių operacijos nuotikius. Medžia- 
ga tam imta iŠ kai kurių laikraš- 
čių, ypač dviejų numerių gekto-i 

grafuoto organo "Partizanas", be 
to dang medžiagos suteikė vienas 
Šiaulių srities 'partizanu organi- 
zatorius gerb. Požėla. 

Nuotikių aprašyme prisilaiky- 
siu chronologinės tvarkos. 

15—Pamūšio dvare 
partizanai užpuolė vokiečius, iš- 

1 vijo juos iš dvaro, sužeidė 1 vo- 

kiętį. atėmė 6 arklius ir 8 šau- 
tu v t.s. 

18—XI. Nakties laiku įvyko 
susirėmimas S e s e i k i vi kaime. 
Partizanai nukovė 2 leitanautu 
ir 1 kareivį, partizanų pusėje 1 

sužeistas. 
i(/—XI. Vokiečiai atvažiavo j 

X a i s i ų dvarą paplėšti. Parti- 
zanai išvijo vokiečius ir atėmę 
išplėštąjį grobį ir grąžino žmo- 
nėms 10 arklių. Vokiečiai atvy- 
ko į A 111 a i i u s kirsti miško. 
Juos .užpuolė trys partizanai ir 
savo jėgomis sužeidė 1 vokietį, 
3 paėmė į nelaisvę (įleitanantas), 
grobį sudaro 6 arkliai ir 4 šautu- 
vai. \aktį partizana: užpuolė vo- 

kiečius Kužiuose: 2 nukovė i 
ir 1 sužeidė, kiti pabėgo. Granata 
sužeistas vienas partizanas. Pa- 
pilėj nukauta 3 vokiečiai, kiti iš- 
ryti. 

20— X f. Šiauliuose vokie- ; 

čiai suėmė vienjį partizanu žval-' 
ga, kursai kiek vėliau1 pabėgo iš 
barakų, kuriuose buvo uždarytas. 

21—XI. Naktį atkirstas Šiau- 
lių miestas: Į visas puses su- 

traukytas susisiekimas, k. a. tarp 
Viekšnių ir Papilės, Joniškio ir 
Mintaujos. Suardytas telefonas,, 
telegrafas, o vietomis ir tiltai.] 
Ties B r i d a i s ir P apie išar- 
dyti geležiniai tiltai, prie paskuti- 
niojo suturėtas vokiečių trauky-, 
nys. Partizanų užtvara. atmušė 
atgal Šiaulių miestan vokiečius, 
kurie mėgino bėgti Joniškio ir 
Kuršėnų keliu. 

2z—XI. Naktį ties D a m o n- ; 

ta i b pasirodė priešakinės musų 
kariuomenės dalys. Nuo Joniškio i 

atvyko vokiečių traukiniai. Su 
jų kareiviais iš vieitos pusės ko- < 

vėsi musų kariuomenė ir jos pa- l 

stangomis nuversta nuo gelžke- 1 
lio 'bėgių du vokiečių garvežiu, t 

Tuo laiku 'partizanai iš kitos pu- j 
sės apšaudė vokiečius ir gynė 1 
nuo jų K e b 1 i ų sodžių, o pas- 1 
ui ir P> r i d ų. T u 1 č i u o s e iš- \ 

.yti atvykusieji pasiplėšti vokie-j* 
:iai: i nukautas, i sužeistas. Ga- 'i 

t* žinių partizanai atbėgo j A n- a 

1 rija v ą mušti atvykusių pasi- t 

>lėšti vokiečių, bet! pastarieji tai č 

tpatyrę, pabėgo. Naktį kilo didelė 
panika. Šiauliuose. įbaugin- 
ti vokiečiai mėgino bėgti Kuršė- 
nų ir Joniškio pusėn, bet partiza- 
nu užtvarų grąžinti atgal. Teko 
patirti, kad 2 vai. nakties laivo 
sukviestas visų miesto įgulos ka- 
rininkų susirinkimas. Jausdamie- 
si, kad neliko kitos išeities, plė- 
šikų vadai sumanė kapituliuoti 
ir j ieškojo su kuo reikia tuo klau- 
simu tartis. Ant kalbų vokiečių 
ir rusų plėšikai reikalavo, kad 
jiems duotų 2 dienas laiko, taip- ■ 

jat uižtektiną vagonų skaičių, kad 
galėtų išvažiuoti; kiti apie 148- 
'arvežius ir 800 vagonų, podrauS 
<u artilerija ir sandeliais liekasi 
nums. 

23—XI. Šiauliuose įpaskly- 
lo žinia, kad politikai įsimaišius 
urėjo sustoti pergalingas mūsų I 
kariuomenės žygiavimas. Yokie- 
iai džiaugiasi, kad galės la' *' < 

;ai išsidanginti. Prie L 11 k š i ų 
•artizanai antru k?rtu išardė ge- ; 

L'žinį tiltą. užturėjo sui vokiečių I 
areivias einantį traukulį ir jį \ 

pšaudė. [ T a l o ė i u s atvyko i 
^audžiamasis vokiečių būrys su > 

rmota ir kulkosvaidžiais. Jie su- 1 
mė 6 sodžiaus vyrus. Grįžtan- c 
ius iigal užpuolė partizanai ir j. 

nežiūrint šautuvu ir kulkasvai- 
džio ugnies, atmušė paliuosuo'la- 
mi visus suimtuosius. Partizanu 
•padedamas, Zaleskis apsupo vu(- 
kiečiius Kuršėnuose. Vokiečiams 
duotas laikas -išsikraustyti iki 15 
vai. kitos dienos. 

-'4—XI. Į Šiaulius atvyko San- 
tarvės misija. Partizanai visgi 
nenustoja dirbę. Lukšių kaime 
jie užpuolė einančius prisiplėšti 
vokiečius. Įvyko smarkus su&i- 
rėmimas. Priešo nukauta 5 ka- 
reiviai ir paimtas grobis: 4 ark- 
liai. 2 kulkosvaidžiu, 5 šautuvai. 
Partizanu pusėje 2 lengvai su- 

žeistu. Prie Lukšių vokiečių 
sargyba suėmė 3 partizanus,' ku- 
rie iš jų pabėgo. Ties A m a 

iais partizanai išardė geležinį 
iltą ir apšaudė vokiečius. Vo- 
kiečiai atvažiavo plėšti j S m u I- 
: y n c. [vyko susirėmimas, kur- 
iai tęsėsi nuo 9 vai. iki 16 vai. 
/okiečhj 9 nukauti ir apie -'o su- 

leista. Partizanų vienas sužeis- 
as Į ranką. Partizanai apšaudeV 
rokiečių plėšikus V i j o 1 i u o s e 

r juos pravijo. 1 »ot netrukus at- 

yku baudžiamasis būrys iš 40 
:areivių su trijais kulkosvai- 
žiais. Atsišaudydami partizanai 
įsitraukė miškan. ("K. Ž''). 



MARGUMYNAI. 
Kuno narveliai nemiršta. 

Ištyrimai daromi per septyne- 
rius metus tikrai priparodė, kad 
kuno narveliai (celės) numiršta 
kanui numirus, o gyvena toliau, 
tik kaip ilgai — dar nesužino- 
ta. nji2 m. salu-sio viduryje dr. 
A. U. Eberling Roękefellcrio in- 
stitute išėmė širdį neišperėtam 
Viščiukui ir įdėjo ją į tam tik- 
rą tirpai.} pŲ stiklu, norėdamas 
sužinoti, kaip ilgai audiniai bifs 
gyvi. Ir jie ligšiol ne tik gyvi, 
'bet auga per visus šituos septy- 
nerius metus. Senieji narveliai 
padaro naujus imdami medžiagą 
tam tikslui iš iojo tirpalo, ku- 
riame jie yra laikomi. Šituo tir- 
palu yra sankreka susidariusia 
sumaišius lygiomis dalimis su- 

augusio viščiuko plazmą su viš- 
čiuko gemalo sunka. Pastaroji 
yra apturima numazgojus septy- 
nių ar aštuonių dienų gemr.lus 
Ringero tiVpale, sukapojus juos 
smulkiai, paplakus per dešimti 
minučių ir nugrebiant paviršius. 
Širdies fragmentai yra paliekami 
ramiai per 4—8 valandas, o pas- 
kui fragmentai yra indedami juo 
dan stiklan, kur jis yra peiliu 
supjaustomas į du ar tris kiek 
galint lygius šmotus. Kiekvienas 
šitų šmotų yra muplauijama Rin- 
gero tirpale ir padedama -stiklan 
su šyiežiu tirpalu ir paliekamas 
augti per kitas keturiasdeširnts 
aštuonias valandas. 

AMERIKIEČIŲ KAPAI. 

Armijos Kapu Užrašymo I Jiuras 
ir Amerikos Rauti. Kryžių* gavo 

daug pagelbos nuo vokiečių nelais- 

vių, kurie buvo paskirti pagelbėt 
jicškotojams darbe suradimo kapų 
tų Amerikos kareivių, kurie krito 
•už priešu linijos. Amerikos Raud. 

Kryžius traukia paveikslus 'kapų 
visų Amerikiečių, .kur tik galima, 
del jų šeimynų. 

J ieškotojai nesenai surado 12 ku 

nų su pagelba vieno tš tų nelaisvių 
•kurie atminė jų laidotuves. Yokie- 

tys atsiminė, jog- vieną kartą kuo- 
met Vokiečiai atakavo, ir atėmė 

miestelį. k°li amerikiečiai buvo 

greitai laidoti vienoje vietoje, ne8 

kitas smarkus užpuolimas buvo lau 
kianias. Jis aiškiai pasakė kaip kū- 

nai buvo padėti j tris eiles kapuo- 
se, ir nuvedė Amerikos Raud. Kry- 
žiaus darbininkus prie vietos. Ku- 
liai buvo rasti ii po identifikavimo 
buvo vėla palaidoti Romagne, kur 
randasi didžiausios kapinės visoj 
Prancūzijoj. « 

IŠ 80,000 kapų kareivių Fiancu- 

zijoje, tį|< 3,000 dar nefotogra.fi tfi. 

| Didumą tų 3,000 yra vyrai, kurie 
krito kuomet 27-tos ir 30-to8 Divi- 

zijos buvo sutrauktos j krūvą su 

Francuzų ir Britų pulkais Somme 

apygarde, ir jų kapai išbarstyti i?ar 
-Le-Duc4 ir St. Mcnehould sekci- 

jose. Pavasarį ji^ visi bus perkelti 

ji Romagne Kapines ir lik tuomet 

:bus fotografuoti dplei teisingų ir 
I 'tikrų rekordu. 

K E K O N ST Rl'KCI JOS D/v R BO 

SUTRAUKA. 

Kongrese. 

1. Laivynės Paskyrimo byia clel 

$425.000,000. buvo užtvirtinta Ko- 
vo 23 d. I 

2. Kovo 22 d. Senatas priėmė 
rezoliuciją, pasiūlyta Senatoriaus 

Lodge, prašydama Prezidento Wil 
^C'iio informacijų kaslink nesenai 
išleisto j skelbimo Britų Užsienių 
Ministerio, jog Yap Sala bus 
duota Japonijai. 

3. Senatorius l*relinghuysen Įne- 
šė bylą kovo 22 d., autorizuojant 
Iždo Sekretorių išleist ne daugiau 
kai už $30.000,000.000 vertės bonr 
del apmainymo Liberty Bonds, pir- 
mo, antro ir trečio leidimo, (pasi- 
rinikinmi laikytojų L'aisvės ^onų). 

4. Reprezentantas Dyer įnešė re- 

voliuciją kovo 23 d., reikalaujant 
Department of Justice daryti im 

vestigaciją delei priežasties aliejaus 
brangenybės ir raportuoti Kongre- 
sui. 

5. Reprezentantą8 Britten Įnešė 
i bylą kovo 22 d., proponuojant at- 

Įskirą taika tarp Suv. Valstijų ir 

j Vokietijos ir Austrijos. 
I 

Valstijos Departamente. 

j I. Sekr. Colby paskelbė 23 d. 

kovo, jog pranešimai departamen 
llui iš Berlino sako, jog visi priei- 
siantieji amerikiečiai, kurie nore- 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika LETUVA 

Bonai ant 100 dole:ių 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 i Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

jo iškelianti iš Berlino, galėjo tą 
■padaryti, turėjo užtektinai laiko. 

E kanom įjus Skyrius. 
1. Nitti, Italijos Premjeras, kai 

baiit prieš Chamber of Deputies 
apie politiką naujo Kabineto, sa- 

kė: '"jog stovi Į akis v'slJ Euro- 

po8 valstybių sunkus padėjimas ir 

jog tas valstybes gręsia badas, jeigu 
Taika nebus tuoj 'padaryta. Suvir* 
300,000,000 darbininkų nustojo 
dirbti gyvenimo reikmenų, Rusija 
ir Vokietija gal v; ai nieko produ- 
kuoja, reikalinga pripažinti Rusiją 
ir Vokietiją. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
mĄ 

Bonai jau gatavi. 
Visuomenei ir visoms Pasko- 

loms stotims pranešame, kad bo- 

nai jau gata\ i. Bonai neužilgo 
bus pradėti siuntinėti visiems 

tiems, kurie yra jau pilnai užsi- 

mokėję ta sumą, ant kurios už- 

sirašė. Taigi dabar, jau prasi- 
deda tikras 6onų% platinimas. 

Dar kartą atsikreipiame į vi- 
suomenę, kad dabar jau atėjo 
paskutinis laikas, 1<uomet reikia I 

užsirašyti Lietuvos Laisvės iio- 

nus. Iki šiol Hvžsirašė viso apie 
už 1,250,000 dolarių, bet iki 11 

•balandžio grynais pinigr's ar Li- 

berty bondsais sumok' jo tiktai j 
645.962.42, tai yra apie pusę ant 

kiek Užsirašė. 

Lietuva kas kart vis eina stip- 
ryn, kas kartas kareivių skai- 
čius vis auga, kas kartas vis ge-1 
riau ir plačiau pradeda veikti 
Lietuvos Paštas ir gelžkeliai. 
Jau ir Amerikos Paštas Lietuvon 

priima (persiuntimui net pakus. 
Lietuvos iždas vis taisosi. Jau 
net lenkai pradeda kalbėti, kad 
'bene (gertumu reikėsią jiems pa- 
sitraukti iš Vilniaus. Viskas ge- 

rėja, Lietuvos auksinų kursas jau 
pakilo dviigmbai tiek, kiek buvo 

pora mėnesių atgal. Viskas ei- 
na pirmyn, kįla, tvankos,- viskas 
Hna šviesesnėn ir laimingesnei! 
ateityn, tik .Amerikos lietuviu vi 

• 

suomenė stovi ant vietos. Sako- 
me stovi, nes pinigai už Lietu- 
vos bonus vis eina tokiu pačių 
tempu, kaip iš pradžios. 

įSukruskinie visi! .Abejonių 
daugiaavb.uti negali; jei norime 

,,buti savo namuose šemyninkais, 
j pirkime Lietuvos Laisvės bonus, 

j nes jei nepirksime, nebus pagal- 
l'bos Lietuvai ir ilgai jai reikės 
kentėti įpiniginj krizį. 

Delei to, kad placiausioji vi- 
suomenė žinotų, kaip kuri Uo- 

(tis veikia, kaip kuri kolonija da1*- 
* buojasi del Lietuvos labo, viešai 

'paskelbiame, kiek kuri stotis pi- 
nigais ar Amerikos Liberty Bon 
dsais prisiuntė Žemiau telpan- 

,eiame surašė pažymėtos visos 

ATYDAI LIETUVIŲ 

Čionai yra pavsikslai tikrų kvitų gaištų per Henry J. Sehnifczer ^State Banka is Lietuvos pačto Katmo, 
parodančiu teisinga patarnavina šio banko Lietuviams siuočent pinįgusį Lietuva. 
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Priėmė: 

Lifidymas 
Priimant 

Vardu t&<? 
T«leęraf. rinklia^ 
Pričinči 

* Si 
ijfidymas 
Priįmant ų 
I 
Vardu J' 
Tdegraf. rinkliava j' 

Priėmėm /fO^M 
Viii kurie norėte nusiųsti pageiba savo giminėms Lietuvoje yra užtikrinti, teisinga patarnavimą, graita j 

išmokėjimą pinįgų. ir pilna paranlįa, skėskite per Čarteriuota. I 

HENRY J. SCHNIT7ER STATE BANK i J 
141 W*.4hiniiton dt., Nci» York City ^ 

stotis, gi kurioje kolonijoje yra 
daugiau nei viena stotis, kad jas 
atskirti, pažymėjome dar kabėse 
ir stočių iždininkų ar 'kitų virši- 

ninkų varaus. 
Iš to surašo aiškiai matyti, 

kaip yra vienose kolonijose ap- 
sileidimas, o kitose didelis darbš- 
tumas. Yra atsitikimų, kad ma- 

žytės kolonijos toli pralenkė mil- 
žiniškas kolonijas. 

Lietuviai paprastai mėgsta da- 

lytis i grupas, į partijas. Ot čio- 
nai lai kiekviena kolonija ir lenk- 
tyn iuoja su kita. Ar gi gali 
būti geresnio ir prakilnesnio dar- 

bo, kaip vienai kolonijai pralenk- 
ti kitai uisirašymu Lietuvos 
Laisvės bonų! 

Darban! Lenktynėsna! Kurie 

pralenks kitus, tie netik gaus do- 

vanas, >bet ir didžiausią pagarbą 
ir čionai Amerikoje ir mūsų Tė- 

vynėje Lietuvoje. 
Lietuvos Misijos Biuras. 

Sotįs iki 12 Balandžio sumokėjo. 
Aurora, 111 $310 j 
Ansonia, Conn 4>2°° 
Amsterikim, X. Y i7>40° 
Akron, Ohio 115 
Athol, Mass 250 
Ambriidge, Pa 1,000 

Bronx, X. Y 2,705.60 
Boston, Mass. (Kibiuris) 8,640.04 
Uostoji. Mass. (Valiuko- 

nis) n>5-3 
F.rook'yn, N. Y. (Generalė 

stoti>) 11,711.50 

j Brooklyn, X. Y. ("Vieny- 
bė") 8,699 

Brooklyn, X. Y. (.Kun.*Ko- 
dis) 650 

Brooklyn, X. Y. ("Garsas") 1,143 
Braddo'*k. Pa 2,475 
Bayonne, X. J 
Brockton, Mavs 8,630.22 
Baltimore, AIiJ. (Karalius) 9,596 
Baltimore, 'M**.. (Alyta) .. 19,365 
Brighto.i, A.la>s 700 
Bentleyvnle, Pa 750 
Binghampton, X. Y 845 
Chicago, II!. (Jovaišas) 20,665.07 

" 

(.Kastėnas) 12,980 
" 

(Petkus) .. 13,500 
" (Yiskontas) 42,961.88 
" 

(Roseland) 12.021 
" (Dargis) .. 15,962 
" (Šatkauskas) 27,050 
" (" Draugas") 5,710 
" 

(Rugienis) 14.35° 
" (Baltutis) 10,790 

" (Riatika) 70 
" ("Lietuva" 585 

Clevcland, 0 12.273 
Chesler, Pa 250 
Columlbus, Ohio 250 
Carribridge, Mass 8,140 
Chkag'o Heiglits, 111 i>49° 
Cicero, 111 n,935 

jDctroit. 'Mieli., (Balčiū- 
nas) 2,379.26 

Dayton, Oliio 675 
Duryea. Pa 900 
E. St. Louis. 111 2.840 

E. Xe\vark. X. J 5>9°5 
Kdizabeth, X. J l>5°5 
Frakville, Pa 275 
Cerardville, Pa 235 
Gilberton, Pa 600 
Grand Rapids, Mieli 3-^'S 
Cary, Ind 2.607 
Gardner, Mass. 2,100 
Ilarrison, X. J 6.155 
Hartford, Conn 16,769 
Herkimer, X. Y 250 
I lomestead. Pa 1.165 
1 laverliMl, Mass. 6S0 
Indiana Harbor, Ind... 7.870.50 
Kansas City, Kan.s 1,000 
Kenoslia, \Yis. 12,178 
Laurcnce, Mass. (Skusa- 

vičius) 5,354 
Laurrence, Mass. (Sekys) 2,246 
Los Atigcles, Cal 950 
Lincoln, X. U 1,700 
Lovvell, Mass /. 2,725.52 
Levviston, M e M95 
Long lsland, X. Y 1,920 
Melrose Park, 111. .. 7,143.54 
Miners Mills, Pa 3.817 
Mahanoy City, Pa įoOO 

Meriden, Conn 1,010 
Manchester, N. II 2,910 
'Maspeth. L. 1 495 
Xe\v Philadelphia, Pa. .. 3,037 
New York City, (Andri- 

jauskas) 450 
Xe\vark, N. J. (Lazdynas) 50 
Nashua, N. H 800 
Xe\v Haven, Conn 7,869 
Norwood, Mass 7,569 
Xewark, N. J ; 18,200 
Xevv York City, (119U1 St.) 34") 
Northampton, Mass 1,335 
Xe\v Britain, Conn 16,540 
Niagra Falls, N. Y 1,15° 
PittS'ton, Pa 5-345 
l'hiladelphia, Pa 5,200 
•Providence, R. 1 4,870 
'Pitts'burgh, Pa 800 
Rhinelander, Wis 260 
Rochester, X. Y 4-355 
Racine, \Yis 5.3^5 
Rockford, 111 800 
So. Manchester, Conn. ..2, 850 
Shenandoah, Pa 5,935 
Sioux City, Io\va 4.65° 
Sioux City, Iowa (Dundu- 

lis) 1,000 
So. Chicago, I-II 7.59° 

St. Charles, 111 1,280 
Scranton, Pa. OMardosas) 515 
St. Clair, Pa 100 

įSeattle, Wasli 600 
Spring Vallcy, 111 M5? 
Springfieid, Lll 1,056 
Tliomsoniville, Conn 3,65° 
Thorp, Wis 700 
Trenton, X. j 1,000 
Utica, 'X. Y 250 
Union City, Conn M 5° 
\Vaukegan, 111 5,000 
Worcester, Mass 42,933-95 
YYaterbury., Conn 32,495 
Wanwa*osa, Wis 2,705 
Westf:cld» Mass 3>45& 
\\ anamic, Pa 220 

Watervliet, X. Y 290 
(Pavieniai $15,856.24 

Viso $645,962 42 

1 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

PITTSBURGH, PA. 

Lietuvos Misijos Maršrutas 
Bittsburghe ir Apielinkėje. 
Lietuvei Misija lankysis šioje 

apielinkėje Lietuvos Paskolos 
!rcikalais šiomis dienomis: 

Subatoj, balandžio 24 d., 7:30 
vai. vakare, Homestead. Pa. ir 
tą pat dieną, Braddoek, Pa. 

Nc lelioj, bal. 25 d., 1 :oo vai. 
po pietų, Dugivesne, Pa. ir 7:30 
vai. vakare South Side Pitts- 
burgh, Pa. 

Panedėlyje, bal. 26 d., 7:30 vai. 
vakare, Bjcntville, Pa. ir toje 
pat dienoje. Donoro, Pa. 

Seredoj, bal. 28 d., 7:30 vai. 
vakare. Solio Pittsburgh, Pa., 
taipgi ir Allegheney, Pa. 

Ketverge, bal. 29 d., 7:30 vai. 
vakare, McKees Rocks, Pa. ir 
PennAve, Pittsburgh, Pa. 

Pėtnyčioj, bal. 30 d., 7:30 vai. 
vakare, Bridgeveli, Pa. ir Yan- 
derrift. Pa. 

Utarninke, bal. 27 d., vakare, 
bus iškilmingas priėmimas Lie- 
tuvos Pasiuntinių Fort Pitt vieš 
būtyje, 10-th Penn. Ave., Pitts- 
burgh, Pa.' Taigi visi Pittsburgo 
ir a-pielinkės lietuviai ir lietuvai- 
tės; malonėkite dalyvauti šiame 
iškilmingame pokilvj, nes čia bus 

apart Lietuvos Misijos, užkviesti 
iš Pittsburgh'o ir Penn. valstijos 
žymesni Amerikonai. 

Įžangos tikietus malonėkite j^i 
gyk iš anksto pas vietos sto- 
ties komitetus, kurie randasi vi- 
sose apielinkėse, ar*ba pas Pitts- 
burgo stoties iždininką, Kos- 
tantą Strav.incką, 1807 Carson 
Str., S. S. Pittsiburgh, Pa. 

Presos Komisija: 
Pranas Pikšris, 
Juozas Virbickas. 

NAUJI RASTAI. 

''Plaukia Sau Laivelis" — nau- 

ja daina vienam balsui arba moterų 

chorui prie piano. Parašė, 
Stasys Šimkus, 

Išleido, J. F. Budrikas, 
33-y So. Halsted St., 

Chitago, 111. 

".Mano Patyrimai Didžiojoj Ra- 

rėj 1918 ir 1919". Parašė, 
Kun. J. 1;. Jonaitis, kapelionas, 
Išleido Lietuvių Prekybos B-vė., 

Boston Mass. 

Knygutė susideda iš 64 puslapių. 
"Naujos Gadynė8 Prieaušiyje''. 

Parašė L'osis. 

'Ijietuvių Darbininkų Sąjungos 
Leidinys. No. 24. 

"The American Press. 011 Lithua 
nia's Fieedom", susidedanti iš 9O 
puslapių, išleido 
Tautos Fondas, Brooklyn, X.Y. 

" Mūsų Tikėjimas" 
Parašyta Kun. T. Berthier, M. 

S. Vertė Jonas M. Širvintas. 
Susideda iš' 100 puslapių. 

KOVOJE UŽ TĖVYNĖS NE- 

PRIKLAUSOMYBĘ. 

Nukauti 
Kareiviai: 

Gavėnas Kostas — Bubdnų k.-, 
N. Radviliškio vai., Pasvalio aps. 
Pip'uič Jonas — Drobunių k.. Bud- 
bergio vai. Pasvalio apskr. Drcvin- 
sk<*s Antanas — Gulbinų k., Pabir- 
žės vai., Pasvalio apskr. Mikaliunas 
Juozas — Pumpėnų miesto ir vai., 
Pasvalio apskr. C u pliuskas Bene- 
diktas — Puodžių k., Saločių vai., 
Pasvalio apskr. Sargunas Ai^ipras 
— Biržų vai., Pasvalio apskr. Ku- 
bilius Petras — Pabiržės dv. ir vai., 

Pasvalio apskr. Sadauskas Stasys 
— Lazuvičių k.. Veisijų vai.. Seinų 
apskr. Kuzmickas Jonas — Dubenų 
k.. Antnemunės vai., Alytaus ap- 
skr. Čekanauskas Jonas — Pa berži- 
nės k., Yyžonių vai., Utenos apskr., 
Stongialdas Stasys — Dryžių k., 
Šilalės vai.. Tauragės apskr. Lau- 
rynaitis Vincas — Sintautų k. ir 
vai.. Šakių apskr. Shikunas Pranas 
—Keblių k., Šiaulių vai. ir apskr. 

Mirč nuo žaizdų 
Kareiviai: 
Kregžde Samuolis — Biržų vai., 

Pasvalio apskr., Sirbik? Balys — 

Sungailių k., Vabalninku vai., Pa- 
svalio apskr. /Čekas (sužeistas per 
neatsargumą ir mirė). 

Prieš karę Varšavojc ir Čens- 
takave medžio pramonėje 880 
fabrikų dirbo 17,200 darbininkų. 

Francijos audyklose dirba tik 
trečdalis to darbininkų skaitliaus, 
kuris dirbo prieš karę. 

1918 111. Anglijoj buvo 135 ne- 
laimės nuo eksplozijos anglių ka 
syklose, kur;" 85 buvo minkštųjų 
anglių kaslklose. 

Kelias į Lietuvą 
Jau Atsidarė! 
Jau laivai eni& stačiai į Liepojų — Lietuvos portą> 

Šipkorčių kaina: iš Amerikos porto į Liepojų 

$122.50 
Šipkortes parduoda:, 

A. DLSZEWSKI 
3251 S. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. 

Pinigus į Lietuvą taipgi persiunčiu saugiai, gerai 
ir pigiai. 



Vietinės Žinios 
"PIRMI ŽINGSNIAI" SCE- 

NOJE. 

Bal. r7 <1., Apvti/.do^ Dievo pa- 
rapijos svetainėje, Lietuvos Vy- 
čių [ 3 kuopos vaidylo- ui "'gė jai 
vaidino keturių veiksmų dramjj 
"Pirmi Žingsniai". 

Ya1>aras vertas minėti tik «Iei 

to, kari jisai buvo rengiamas mo- 

ksleivių naudai. P>et vėliaus t"- 

ko iš tų pačiu rengėjų lupų gir- 
dėti. jogei. tas vakaras ir to va- 

karo pelnas skiriamas tūlam mo- 

ksleiviui Dikseliui. Lyg ir geista 
atrodo, kad rengiant vakarą, uar- 
sinama moksleivių naudai, o pas- 
kui einama prie vienskaitos. ria 

yra svarba tame, kad kiti moks- 

leiviai, o ir pati publika tapo 
suvvlti. 

Xa, o apie tvarka prisiminus, 
tai ir jfuokas ir piktumas ima. 
Programą pradeda be jokio pa- 
aiškinimo. liet po pirmam aktui, 
visgi susiprato tai padaryti. Ant 
estrados pasirodė augšto ugio, 
gražaus liemenėlio lietuvaitė, 
11a. ir kari pradėjo pasakoti, juok- 
tis ir pakolei ji priėjo prie to, ką 
ji norėjo pasakyti, būtent paaiš- 
kinti vakaro tikslą, perstatyti v,1i- 
dylas, tai net vi-n prakalbą išrėžė. 

Apie pačius vaidylas liek tu- 

riu priminti, kad išskiriant Vieną 
kitą is jų tarpo, kiti atvažiavo tik 
juokus krėsti. < ii jai jie tą turėjo 
omenyje, tai didei apsiriko. Pil- 
nai savo užduoti atliko dvarponis 
(Mikuckis), kampininkai (Žvir- 
bliai) ir piemeniukas. Pastarasis 
nors įieišpildė savo užduoties, 
kaip vaidylos, bet užtai savo rolę 
atsakančiai bujvo išmokęs. 

Rot dar ne viskas. Ant sceno? 

vaidino vaidylos, o svetainėje, 
ju'.'blika. Ir jai ne vienur, tai ki- 
tur buvo progos, pasiklausyti 
"dramų" bei "tragedijų''. 

Su gailesį-i u turiu pasakyti, 
kad tok i s publikos pasielgimas 
la!>ai peiktinas. Is tos priežasties 
delei, beabejo, ir vaidylos-mėgė- 
jai nukentėjo. įnikime rimčiau i 
dalvkus /.i.irėti; visuomet turė- 
kime omenyje kur esame ir ką 
veikiame, o tuomet mažiau pa- 
klaidų turėsime. 

Matę ;-girdėjes. 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Chicagos Centraliniam Pašte 
'yra šiems asmenims laiškai: 

H GaJvida Silvestras. 

| XI Gleiznis Jonas 
i 5 t Jakaitis Pranas 
: 
5^ Jozaitis Adomas 
5'> Kangailienė Marijona 

; 5H Kazlauskas Domininkas 
159 Kcmeza Andrius 
į/2 MatHikonis Stanislovas 

;*4 Paika: įskas [z. 
ioo Samalonis Antanas 
104 Šla/.as Juozapas 
105 Šliauteris K. 
117 Yaškys Petras 
126 Žilnis Ignacas 
127 žilina Juozapas. 

L. G. D. 17 SKYRIAUS NARIŲ 
DOMAI. 

L. D. 17 skyriaus narni su- 

sirinkimas įvyks panedčVyj. bal. 
Kj d.. S vai. vakare, p. VVodmano 
svetainėje. < 

Yra daug1 svarbių, surištu su L. 
R. Kryžium reikalų, todėl v'slJ 
narių atsilankymas yra būtinai 
reikalingas. Valdyba. 

LIBEKTY BONDS 
Mesi perkamo Pergaiča Bondsus pilna para^ytęja ^ ̂  ĮJj v«rte, ir Laiavėa Rondsus pilu* pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i- ir* Q A jP rn Atdara kasdien nuo 9—6 J* SAdvHMlvl i5c IU 
Utarninkaia, Ketvergais 1336 MILWAUKEE AVENŲE, Ir Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

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

Specialiai: Maleva maievojimui stubu iš vidaus, do $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTEL) STREET CHICAOO. IOL, 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevleno klženlui. Gvarantuojame. kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyri] ir jaunų vaikinu siijtai 
ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, 
formališkai pritaikyti ir konservatyviau modelių, bet jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo $:'>2.50 Iki $60. Matyk musų 
speelales vertės siutus ir overkotus po $i5. $17.50. $20.00. $22 t>0. $25.00. 
Ir $?9.00. Juodi lutai nuo $45.00. iri $65.00, Blue nerge siutai nuo $35.00. 
iki $00.00 Vaikų s'utai ir overkotai nuo $6.50 ir augščian. Vvrų keli- 
nės $4.00. ir augščiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač tiems, kurie pf-rka siutus ir slunėla j Lietuvę, nuleidžiame 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien iki D valandai vakaro. Suhatomls iki 10 
valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 

S. GORDON 1415 S. Halsted St, CHICAGO ILL- 

KARKIMŲ 7 KUOPA T. 
Susi v. Am. f.. Kareiviu 7 kuo- 

pos susirinkimas atsibus panedė- 
1\ j, bal. iw d.,'7130 vai. vakare, I1. 

J«iukstis svetainėje, 2158 \Y. 23-c i a 

gatvė. 
Prieš mūsų akis yra didei svar- 

bus reikalai, taigi vi8u nariu aisi- 

laukymas būtinai reikalingas. 
< lali imti dalyaimą ir nepri- 

■ gulintieji pn<* Susivienijimo. 
I uldybii. 

ŽMOGŽUDYS MILLS 
PAKARTAS. 

Pėtnyėios rytą, \Yilliam Yancy 
Mills, juodvei'dis, likosi pakar- 
tas pavieto kalėjime už dvi žmog 
žudysti, būtent nužudymą -\n- 

thony llriz/o'llorro ir lzadore 
(ianski. pereitu metų spalio mė- 
ti eslį. 

• SO. CllICAGO. 

Susiv. Ame r. Liet. Kareivių su- 

sirinkimas atsibus panedėlyj. bal., 
19 d., 7:30 vai. vakare, 1». Ku- 

činsko svetainėje ant Ifouston Ave. 

Taigi gerbiamų narių meldžiame 

k iv skaitlingiausiai atsilankyti susi- 

rinkiman, kur mus visus raukia 
svarbus reikalai. 

I oldybo. 

JAI* T-ATKAS. 

l.eauštant šiltesnėm pavasario die- 

nom. atsidaro įvairiose sporto sa- 

kose keliai, kad tuonii atgaivinti 
nuvargintą savyje iš po žiemos dva- j 
sią, pakelti linksmesni upą. 

Pas mus lietuvius, turiu omeny- 

je jaunimą, sporto dalykai mažai 

kam terūpi ir gal tai vien neito, 
kai]) nekurie sako. laiko nėra. nu- 

varginti sunkaus darbo, kitas dar 
kitokiu tam priekvabių atranda. Bet 
svarbiausia yra tai. kad mes patjs 
nekreipiame Į tai domės. Tiesa. 

į dar kai]) kam patinka prisižiūrėti, 
kai]) svetimtaučiai lavinasi visokio 

sporto š'a'kų. kaip jie susilaukę ko- 
vos. lošia su didžiausiu entuziazmu 

"gėmius". bet tuoj ranka pamojęs 
kaž-ką suniurna ir palikęs keliauja 
savo keliais. Ir kažin Irti i p mos neei 
sime toli nuo šio klausimo, jis vi- 

suomet savo vertės nenustos, visu© 
met bus lygiai svarbus, kaip jį. pil- 
noj to žodžio prasmėj, Supranta 
importo mylėtojai. 

Iš dalies gal tame ir butu kiek 

| pamato, kad mūsų lietuvių jauni- 
jinas neturi tokiu patogių sąlygų, 
j kokias turi svetimtaučiai, bet tas 

jau nereiškia, kad mes nieko ne- 

veikime. Ar geriau yra kur ant 

kampų stovėti, rūkyti, talx)ką kram 
tyti. spjaudyti kur pakliuvo, o dar 
iei pasitaikė praeivis, ypatingai ko- 

j kia skaistveidė, tai tuoj savo iš už 
[dantų liežuvi i ji ar j ją paleisti?! 
j\e. ir dar sykį ne! Taip užsiimdi- 

neti tegali tik žemos rūšies visi» 

kie valkatos, kuriems apart to, nie- 
kas kitas nerupi. 

Mes turime save sutvarkyti taip, 
kad išsiauklėtume pas t' vųs, tvirti 

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

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

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

kius mūšius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kari ap- 

ginti mūsų broliu turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėšiku piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 

bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ 20DIS" 
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 
[>o pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skelbia nukautųjų (užmuštų- 
jų), sužeistųjų nelaisvėn pate 
'kusi ii jų ar be žinios prapuo- 
1 iusiųjų bei kovose atsižymė- 
jųsiųjų ir apdovanotų kariš- 
kių vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, taip Lietuvos 
kariuomenė savo krauju musų žmonėms laimingą kelia; kloja, teskaito ir teplatina. 

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

galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIU ŽODŽIO" REDAKCIJA ! 
KAUNAS 

, LITHUAN1A. j 

| velioje, don Lietuvos piliečiai. 
lva<I tą visą atsiekti, tą savo liuo- 
są laiką, atlikusi nuo darbo valan- 
dų, sunaudojime sporto tikslams., 
( ) tas daug, daug moi'dei ir fiziš- 
kai mums pagelbės iš ko. netik mes 

palis, bet ir ateinanti gentkartė — 

jaunimas pasekęs mus, turės tyro, 
sveiko dvasios ir kūno pajiegoms 
mair-to. 

Jaunime, tad laik'as j sporto da- 

jlykus aiškiau pažiurCti ir nelau- 
! iant stvertis to naudingo darbo. 

A nki etinis. 

[ MUSŲ KORESPONDENTO 
PASIKALBĖJIMAS SU LAT- 
VIŲ KOMISIJA SIENOMS 

TARP LIETUVOS IR LAT- 

VIJOS IŠSPRĘSTI. 

—Tuo reikalu mes renkamės 
jau trečią kartą, — pasakė Lat- 
viu 'Komisijos narys Fekl ma- 

nas, — pirmą kartą buvome su- 

sirinkę Kaune, antrą — Rygoj, 
dabar vėl Kaune. Ir j ei mums 

nepavyko susitarti <u Lietuvių 
komisija pirmuoju ir antruoju 
kartu, tai tik dėlto, kad sienų 
pravedimo pagrindan 'buvo de- 
damas ir strategijos principus. 

Lietuviai ir i.atviai iš senų se- 

novės yra giminės ir m'us riša 
vienodi bendri siekimai ir inte- 
resai. Jokio Lietuvos-Latvių 
klausimo nėra ir 'buti negali. 
Ypač tai 'paaiškėjo dabar, kada 
mes padėjome sienų nustatymo 
pagrindan grynai etnografinius 
principus. Jau pirmieji dabarti- 
nės komisijoj posėdžiai davė to- 

kių vaisių, kad aš nė kiek neabe- 

joju, kad* mes nustatysime tarp 
Lietuvos ir Latvių sienas be 

jokių kompromisų ir be plebis- 
eito. Dabar klausimas tik priro- 
dyme kuriuose valsčiuose yra 

daugiau latviu, kuriuose lietimui. 
— O kokiu būdu, Tamtsos nuo 

mone, galima bus fu prirodyti. 
— () tokiu, kad i abejojamus 

apskričius ar valsčius nuvažiuos 
tam tikra Lietuvių ir Latvių ko- 

misija, kuri vietoje padarys tar- 

dymu, ir spręs atsižvelgiant i 

kalbą, vietos savivaldybės, ad- 

ministraciją, bendrą išvaizdą... 
Ir jei tik a'bi komisijos nuomo- 

nės s'u»tiks, tai ir bus nubaigta. 
Man rodos, kad didelių ginču ne 

galės buti. Sis tai* jau ir da- 
bar paaiškėjo. Abejojamos vie- 
tos galės buti apie Žagarę, Kli- 

koljus ir i pietus nuo Bauskės. 
Bet vis tik aš tikiuosi, nd ir 
čia apseisim be plebescito. 
Sprendžiant plebiscito keliu, rei- 

kėtų tuojau okupuotus kraštus 
išvaduotus nuo kariuomenės pa- 
statyti Į normalinę padėti. Taip 
pat butų keblumo ir su tais vals- 
čiais, kuriuose didžiojo karo me- 

tu gyventojų sąstatas įžymiai pa- 
kitėjo. Latviuose dar ir dabar 

yra daugelis sodžių, į kuriuos 

nesugrįžo rusų valdžios Atrem- 
ti gyventojai. Jų vietose dabar 
sėdi daugiausia ne vietos gyven- 

tojai, p atėjūnai. Del latvių 
spaudos agitacijos ir iš mišrų 
vietų bėgo daugiausia latviai. 
Bet ir tas dalykas aš manau ne 

bus sunkus komisijai išspręsti... 
Tai ir tiek. 

— O kokia Latvių nuomonė 
dcl galimybės sudaryti Pabalti- 
jo? valstybių karo konvenciją ir 
ar yra numatoma klinčių? 

— Pabaltijos Valstybių karo 

konvencija yra būtinai reikalin- 
ga ir tai parodė mums Eisinkių 
suvažiavimas. Kliūčių — aš jokių 
nematau. 

Paklausus p. Feldmano, kiek 
tikėtinos žinios, kad lenkai nori 

pasilikti sau Dvinską, p. Feld- 
manas atsakė, kad Dvinsk^s esąs 

Latvių miestas ir kad nė vienas 
latvis nemanąs kitaip, kad Dvins 
kas priklalusytų kam nors ki- 
tam. 

Del taikos su bolševikais, tai 
latviai tvirtai nusistatę, kad su 

'bolševikais reikią taikintis vi- 
soms Pabaltijos valstybėms 
bendrai. 

Paklausus, ką dar/tų latviai, 
jei Lenkai su bolševikais nesu- 

sitaikintų, p. Feldmanas atsakė, 
kad netikjs, kad Lenkai eitų dai 
toliav.. j Rusijos gilumą ir jies- 
kotų Napoleono ar Vilhelmo lai- 

dinės. Latviams, kada jų tikslas 

atsiektas, tai yra paimtas Dvins- 
kas ir atvaduoti Letgaliai, jokios 
prasmės tolimesnis karas su ru- 
dais neturjs. 

("Liet.") 

ATSI IMKITE LAISKUS. 
] "Lietuvos" ofisą yra laiš- 

kai šioms ypatoms: 
Karolis lianobis, Albinas |. 

Chmieliauskis, Myki:1 a s D agi s, St. 
Gimbutaitė, Jonui, Antanui ir Ka- 
zimierui jonaičiams, J. Jank'anskas 
Yin. Jankauskas, Jonas Kelpšas, 
Joe Mozeris, Frank Mikšis, Ignas 
Pacevič, Al- Sutkaitis, Jonas Stik- 
lius, Frank Toliušis. 

Norintieji atsiimti laiškus kreip- 
kitės į 

'* Lietuvos" adm." 3253 So. 
Morgan St., Chicago, 111. 

I "aj ieškau savo pusseserės Onos 
Sęrpvtaitės (po vyru Vasiliaus- 
kienė) Paeina iš Tauragės apskr. 
/.vingių iparap., Lelekienų sodos*. 
Girdėjau, kad liirri savo ukę Mieli, 
valstijoje. Turiu svarbų reikalą. 
Malonėkite atsišaukti. Petras 
Starkutis, 939 \Y. -^rd Place.,' 
C'liicago, 111. 

1 

Pr j ieškau savo brolio s u nu Po- 
vilo ir Stanislovo Kryžanauskų. Pa 
eina iš Kėdainių apskričio, Pašušvio 
valsčiaus. Girdėjau kad jiedu esą 
atvažiavę i Ameriką, bvt nežinau 
kur jiedu yra. Turiu svarbu reika- 
lą, Malonėkite atsišaukti sakančiu 
adresų: Ignacas Kryžanauskis, 

2450 So. \Yestern Ave. 
Chicag-o, 111. 

Pajieškau pusbrolio, Mykolo 
Meilūno, kąlik gavai1 laišką iš Lie- 
tuvos nuo jo moteries, Malonės jis 
pats ar kas apie ji žino pranešti 
sekančiu adresu. 

Petras Kiuras, 
P. O. Box 581, 

Melrose Park, 111. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
OPice., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave t 

REIKIA dešrų kimšijęų ir rū- 

kytojų. Geras užmokestis. Atsi- 
šauk : 

Jourdan Packing Co., 
814 \Y. 20-th St., Chicago, TU. 

The | 
Fraternal 
Age 
The Problema of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

* * 
Mažoj knygelės formoj žur 

nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pašvęstas mažų tautų 
klausimui, šis numeris veili 
Yisas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

* * 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 

* * 

THE NEW L1TH 
UANIA. 

♦ ¥ 

Ai APPEAL TO 
THj^ AMERICAN 
PEOPLE. 

* 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUANIAN 
LANGUAGE. 

* ♦ 

Geriausia proga supažindi- 
nimui amerikiečio su musų tauta lr musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nes 
nedaug teliko šio num. Kai- 
na tik 15c. 

* » 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan St 

CHICAGO ILL. 

PASPAFTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

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

| Room 206. 

SLįgj 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 S o. Wallace Street 
Cnicago, 111. 

John Knchiaskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CH1CAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

Valandos: 9 vyto iki 5 vakaro, 
Subatomls: P iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą, ar- 
ba Farmą ir -.padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus Ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečiu, ant 
lengvŲ Pijlygų. « 
"\Vest Sido Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavltt. * Tel. Canal 2552 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 
smu į kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nckurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jūsų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND A VE., CHICAG* ! 

Kampas 18-los Ratvės. 
3-čios lubos, virš Platt'o ajtiekoj. Tinay 

kite j mano paraki 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 ra!. <r ik i 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryte iki 12 ral. dier * 

Pranešu Visiem 
Kad Saluta Storaach Fitters yra pri- 

pažintas Wa8bIngtone, D. C. už tikrj 
Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi« 
mo neturint apetito, galvoB skausmą, 
strėnų ir inkstų ir tai? ioliaus. Salute3 
Stomach Bitters visk? prašalina ir pa 
/ieka laimingu, aigi, kurie jaufiiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonlcos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bkteris įs šaknų žievių žo- 

j lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
I pv^i^alu, bet gyduole. 

„įima gauti kiekvienoj aptiokoj, o 

i Jeigu.negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskll 
tikrą ir aiškų savo antrašą lr rašrklt 
taip* 

SALUTE MAN'JFACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., _ 

616 W. 31 st St., Chlcago, III. 

Pranešimas. 
Daktaras 

MORRIS KaHN 
ką tik sugrįžau iš 

Kalifornijos. 
Jau priima ligonius* 

Dabartinis jo adresas 
tokis. 
DR. MORRIS KAHN, 
4631 So. Ashaland Av. 

Chicago, 111. 

ASHLAND JEVVELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai Ir jutt- 
lieriški daigtal. 

^Columbia grama' 
fonų ir nauju lle 
tuvisku rekordų. 

4537 S. ASHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

I 

LitHuaniaS-American Infriination 
Burcau* 

Vladus J. Norkue, vedėjas, ^aspor- 
tai, Legali^ki Dokumentai, Foreigu 

Exchange, Real Eastate, Parduodam 
laivokartes. 
Iii 14 So. Halsted St., Clilcago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 
>1 

Phouo Canal 257 
DR. C. K. KLIAUGA 

DSNTISTA^ 
Naujienų Name 

Vai: y iki 12 ryto lr 2 Iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 1L1 5 ir 7 Iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St.i 

Tel. Yards 3654. AKUŠERKAS 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko-J 
legij*; ilgai praktika-į 
vusi Pennsilvanijojį 
hospitalžst, Pasekminį irmi patarnauja prie* 
gimdymo, Duoda rodi, 
visokiose ligose mote-J 
rims ir merginoms. 
3113.S. Halsted St. 

[ CHICAGO, ILL. S 
|Nuo 6 Iki 9 ryto Ir 7 iki vSlai vat« 

(Phone Ca 'al 6222 

I DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

[Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 rak.J 
► 2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

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

Telefonas Prospect 1167 

Dr. M. Herzman i 
IŠ RUSIJOS 

Gera: lietuviam* žinomas per 16 meti) kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir aku šeria 
Gydo aštrias ir chroniškai ligas vyrij, mo 

ten} ir vaikų. p*sal naujausia* metodas 
X-Rav ir kitokius elektros frietaisua 

| Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
IlSth St. netoli Fisk St. 

j VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir | 
l 8 vakarais. Dienomis: Canal Į 
j f 3110 arba 357 
i Telephonai: J Naktimis Dresel 

[ 950 Diover 4136 
[ GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 

| VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

A. PE7 RATIS S. FABIJONAS 1 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

HEAL ESTATE-INSURANCE 

European American Bjireau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa 

NOTA RIJU ŠAS 

1249 So.*: Halitet. Street,- Chicago Illinois 
\ Telephone':Boule(jarp 611 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16( 
Ofiso vai. 10 ryto Iki 2 p. p. ir 6:S< 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 diem 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26. 

[Phone Yarde 2644 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS j 

Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

jof. Ir grv: vlf-ta 3262 S. Halsted St' 
* Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

Telephone Lrorcr 7042 

DR. C. Z. V EŽ ELIS 
UETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto ilri 9 vakare 
Nedžldieniaii pagal «ntarim« 

4712 80, ASHLAND AVENU1 
arti 47-to« 

Celepkon* Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 
lydo visokias ligas moterį], nikt) ir Tynj Specialiai gydo limpančias, ienas ir 

paslaptingas vyrų ligas 
1259 B. HALSTED ST., CffICAGO 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

