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Maištas Meksikoje 
greitai plečiasi. 

Dardaneliai atdari ant visados 
visiems laivams. 

MAIŠTAS MEKSIKOJE 
Greitai plečiasi. 

Washington, bal. 22 d. — Pra- 
nešimai valstybės ir karės sky- 
riams šiandien pat\itrino neofeia- 
les žinias, skalbiančias spartų 
Uesiplėtimą revoliucijos Meksi- 

*koje. A dministraeijos viršininkai 
neparodo, kad šitos valdžios at- 

minėsimas bu 111 kitokis kaip pa- 
šalinio tėmytojo. 

JudC-j imas prasklėjr.sis Sono- 
ros atsiskyrimu, sulaukė .para- 
mos mažiausiai keturių kitų val- 
stijų, j vairių federalių pajiegų 
grupi'.i ir ipažadėjimus Vilios, 
Manuelio Palae/ ir vieno kito 
mažesinų maištininkų vadų, kad 

jie prisidės prie kovos prieš Car- 
ran zą. 

DARDANELIAI ATDARI 
ANT VISADOS VISIEMS 

LAIVAMS. 

San Remo, bal. 22 d. — Augš- 
ėiausioji taryfba sio.i dieno* po- 
sėdyje sustatė pienus Dardan.?- 
liams kontroliuoti. 

Kontroliuos juos dvi tarptau- 
tinės komisijos. 

Viena jų, administratyvis ku- 

nąs, tvarkis susisiekimus, nusta- 

tis mokestis už siaurumos var- 

tojimai ir užžiurės kitų dalykų 
lygiai taip, kaip Suezo kanalo 
komisija <uteitiuri Suezo kelią. 

Kitas kūnas bus tai mu'tarinė 

komisija, turinti savo valioje pa- 
jiegas (pastatytas ant Galliipoiio 
pussalio ir kitoj pusėj siaurumos. 

Plaukymas šita siauruma Ims 
.visuomet liuosas pasai:'.io lai- 
vams karės ar taikos metu. Ne- 

matyt, kad Suv. Valstijos butų 
atstovaujamos šitose komisijose. 
Apie Armėnijos rube/ius buvo 
vėl kalbama, bet nieko galutino 
nenutarta. Duoklė, kurią Egiptas 
mokėjo turkų impeiijai nuo 1840 
m. ir i'urią tiurkai užstatė kaipo 
u/tikrinimą .paskoloms, bus to- 

liau* Egipto mokama bonų lai- 
kytojams. 

CAILAUX KALTAS PRE- 
KYSTE SU VOKIEČIAIS; 
LAUKIA IŠTRĖMIMAS. 

Paryžius, bal. 22 d. — Ruvu- 
sis Prancūzijos premjeras Jo- 
seiph Cailaux šį- vakar-] tapo at- 

rastas senato augštojo teismo 
kaltu tame, kad vedė įprękybą 
su priešu. Balsai puolė t 50 prieš 
9 r. 

Nusidėjimas, ui kuri Cailaux 
tapo nuteistas, yra per/.engimu 
kariniu jstaymų straipsnio 78, 
už kur; skiriama bau-mčs ištrė- 
mimu nuo vienų iki penkių me- 

tų. 

LENKAI ATMUŠĘ BOLŠE- 
VIKŲ PUOLIMUS. 

Varšava, b;:t. 22 d. — Tik-k3 
išleistas oficialis pranešimas sa- 

ko, kad lenkai vėl atmušę bolše- 

vikų užpuolimą. Pranešimas 
skamba: "Priešas atnaujino savo 

puolimus stipriomis pajiegomis, 
bet didvyringas mūsų kareivių 
pasipriešinimas sumušė priešo 
pienus." 

i VOKIETIJAI UŽSTOJA 
! KELIĄ SAN REMOJE 

PRANCŪZIJA. 

Paryčius, hal. 22 d. — Matino 
San Rėminis korespondentas, 

Įsako, kad jis sužinojęs, jog- Ita- 
lijos premjero X i 11 i ir Anglijos 
r.iinisterių pirmininko Lloyd 
George'o pasinlinimai įkas -del 
klausimo su Vokietija išėjo pa- 
tarimu, kad V okietija butu pa- 
kviesta dalyvauti augsčiausios 
talkininku tarybos susirininkime 
čia. Premjerai, .girdi, nurodė, 
kad jų nuomone Vokiečiu kanc- 

įlerio buvimas btitv. pageidauja-; 
įi..as, nes diskusijos apie busi-! 
muosius politinius ir enonomi- 

įnius santikius tarp Vokietijos ir 

jos buvusių priešui išduotų kuo- 

gerialsius vaisius. Bet, girdi, 
Francuzijos premjero Millerando 
priparodymai intikino Italijos ir, 

Nnglij>? premjeras, kad jie klai- 
dingai žiuri j ta ir todėl buvo 

jt.usipręsta, kad apkalbėjimas vo- 

kieti ų klausimo turi buti veda- 
nras tik tarp augščiausios tary-- 
bos nariu. 

San Remo, Italija, bal. 21 d. 
(Pavėluota'). — Ar Prancūzija 

1 spirsis panaudoti kariuomenes 
prisivertimui išpildymo ekono- 
miniu versailinės sutarties išly- 
gų ir prispyrimui nusiginklavimo 
Vokietijos. Jei ji spirsis, tai ar 

premjeras David Lloyd GeoVge 
skirsis siv Prancūzija, palikda- 
mas ją vieną, ar jis pasiduos, 
pridengdamas savo pasidavimą 
nauju nusileidimų forma?, Ar 

Prancūzija, pamačiusi, kad An- 

glijos ir Italijos pasipriešinimas 
yra perdidelis, kol-kas susilaikis 

spyręs talkininkus spręsti? 
Nuo atsakymo j šituos klausi- 

mus priklauso sau rėminės kon- 

ferencijos išeiga. Vieša nuomenė, 
kuri stipriai stoja už Prancūziją, 
lyra nepaabejojamu trupu šitame 

įkeistame diplomatu \DŠyje. 
N'ekiutrie Anglijos laikraščiai 

nori intikinti Anglijos ir Ameri- 
kos Viešą nuomnę, kad Lloyd 
George leidžia Yokietijjai nepai- 
syti savo sutarimų ir tiesia ke- 

lią .persiskyrimui ir "krauju pa- 
žymėtam susivienijimui." 

Italjia laikosi Europos nura- 

jminimo <politikos ir nenori naujų 
žygių. Bet Italijos padėtis yra 
antraeilė; nusprendimas priklau- 
so nuo Lloyd George'o. 

Jau yra paskelbta, ka^d pasku- 
tinis 'konferencijos susirinkimas 
bus laikomas Devachano vilios 
salėse siu'batoje. Taigi konferen- 

cija gąli vėl išsisk styti apkal- 
bėjus tik smulkmenas paliečian- 
čias Turkiją', kur talkininkai jau 
yra sutraukę 200,000 kareivių, 
kad prisivertus išpildyti rusčius 

nuspren Jmus. 

Talkint.'<ai Svarsto apie 
okietija. 

San Remo. bal. 22 d. — Talki- 

ninkų a.ugščiaisioji taryba šian- 

dien svarstė tai, ko reikia reika- 
lauti iŠ Yokiet.jos, ir tai, kas 
bt* reikalauta, kaip bus išrei- 
kalauta. Intempimas tarp Angli- 
jos ir Prancūzijos delegatų ši- 
tame klausime yra didelis. 

Frai.cuzai kebai jaučiasi, kad 

jie daugiausiai nukenčia del vo- 

kiečiu neispiklymo sutarties iš- 

lygu; kad \ okie.tijos pasilaiky- 
mas karėj daiktu verčia l'rancu- 

zija laikyti ginkluotą kariuomenę' 
ir kad sumažinimas pristatomu 
anglių priverčia didelę dali fran- 
eu/M pramonių luni dykomis. 

Premjeras X i 11 i patarė, kad 
Ibutu paklausta Vokietijos, ar ji 
neapsiimtų pasiūlyti apskritą bi- 

lijoniuę sumą ir kad ji mokėtų 
ją nuolatiniais Įnašais, liet ka- 
dangi tas yra skaitoma mainy- 
mu sutarties, tai kiti talkininkai 

vargiai ji priims. 

TALKININKU KARIUO- 
#MENĖ 200,000 TUR- 
KAMS SUVALDYTI. 

San Remo, bal. 2\ d. x— Tal- 

kininkų augščiausioji taryba yra 
pilnai prisirengusi išpildyti tur- 

klį sutartį karine spėka, jei butu 
reikalas. 

Taryba šiandien priėmė mar- 

šalo Focbo, feldmaršalo Sir Hen- 
ry \Vilson, anįįliĮ štabo perdėti- 
nio ir gcn. IJadoglio, italų štabo 

p'erdėtinio .parašytą pieną Tal- 
kininku kariuomenėms panaudo- 
ti : pieno rašytojai taipgi buvo' 

rytmetiniame posėdyje. 
Du šimtai tūkstančių talkinin- 

kų kareivių dabar yra turkų im-j 
perijos -;bose, strateginiai pasta-', 
tyti ir jų skaitlių galima padi- 
dinti, jei turkai smarkiai prie- 
šintųsi. Grekija gal suteiks di-: 
džiausią kareivių skaitlių. 

Dadėtiniai laivynui pienai taip ! 
gi .priimti tarybos. 

PRINCO PRIĖMIMAS j 
LĖŠUO.IA $25,000. 

Kingston, Jamaika^ hal. 22 d. 
— Legisletura priėmė rczolkrci- 
ją užginančia išleidimą iš visuo- 
tinos inplaukų sumos nedaugiau 
kaip £5,000 (normaliai $25,000) 
kelionei, viešam išpuošimui ir 
kitoms išlaidoms sąryšyje su pa- 
skutiniu apsilankymu salon Va- 
lijos princo. 

JAPONU KAREIVIAI ! 

ŠAUDĖ I S. V. IN- 
ŽINIERIUS. 

| Charbin»3, Manžurija, bal. 17 j Į d.-į Pavėluota). — Atvykusis čia į 
.liudininkas patvirtina pranešimus 

1 apie tai, kad japonai pereitą ne- 

dėlios vakara šaudė i Amerikos * 

inžinierių kazarmes arti mūšio 
scenos Cheilare, netoli sibirinio 
pasienio, kur buvo susirėmę ja- 
ponai su čekais. Nuostolių ame- 

rikiečiai neapturėjo. 
Japonai Sumušė 1,500 Rusu. 

Tokio, bal. if> d. — (Pavėluo- 
ta). — Karės raštinė šiandien 
praneša apie didelį japonų su- 

mušimą 1,500 rusų bolševikų ka- 
erivių Čilnovski'je, nuo Čitos i j 
vakarus, rytų Sibire. 

PRASERGSTI S. V. APIE' 
TUBERKULOZĄ. 

St. JLouis, Mo., bal. 22 d. — 

Kaip kalbėtojai šiandien forma- 
liai atsidariusioji metinėje Šalies 
Tu'berkulozo Draugijos konfe- 
rencijoje pasakoja, tai Suv. Val- 
stijoms labai gręsia vienvalinis j 
platinimasis tuberkulozo. 

Dr. Victor C. V auglį n, Michi- 
gano Universiteto, draugijos pir- 
mininkas savo kalboje užreiškė,! 
kad "mažne 100 nuoš. suaugusių 
gyventoju mušu miestuose jau | 
yra užsikrėtę tuberkulozu." Dr. 
Vaughn sako, kad labiausiai kal- 

jtas tam ligos bc'platinimui su- 

[sikmšimas 

ŠAUDO Į PIKIETUO- 

TOJUŠ. 

Butte, Mot., bal. 22 d. — Mie- 
sto ir apskričio valdžios šiandien 

tyrinėja susikirtimų, įvykus] se- 

redos vakare arti Neversv.eat 
kasyklos, kur keturiolika žmonių 
bm< /ašauti ir du jų sunkiai su- 

žeisti. 

Daugumas lengvai sužeistųjų 
buvo pikietuotojai. pastatyti pas 
kasyklą j»o to knip metalo ka-1 
sykių darbininkų unija iššaukė 
streiką nedėlioje prisivertimui 
išpildyti reikalavimus, kurių 
svarbiausiais buvo reikalavimas 

$7 už 6 valandų dieną ir pa'iuo- 
savimo visų politinių kalinių. 

Šerifas O'Uourke sako, kad 
šaudymas prasidėjo jam ir jo 
padėjėjams bebandant išvaikyti 
minią ties kasyklos aptvaro " ar- 

tais. 

Pirmas suvis, kaip šerifns sn- j 
ko, buvo paleistas per langą iš 
artimos jnamines ir be maža ko j 
nekliudo šerifo padėjėjui. Tuoi i 

po to šūviai lėkė iš visų pusių. į 
Šerifo padėjėjas papasakojęs! 

šerifui, kad du vyrai šaudė per į 
jnamines langą j minią ir kad toji | 
tuoj išsiskiistė. » 

Policistai ir šerifo padėjėjai j sako, kad jie ncšaudę visai. Po j 
šaudymui gatvėse pasirodė ncti- 
:ėta laikraščio laika, kur apskri- 
čio darbininkai buvo šaukiami 
"padėti Įrankius ir sustabdyti 
pramonės ratus" .protestan prieš 
pikietininku i-r-.udymą, kalbėtojai 
masiniame susirinkime raginę! 
klausytojais apsiginkluoti ir gin-| 
i save. Daug specialių šerifo at-j 

stovų įprisaikinta. 
Siunčia Kareivius Butte'n. ! 

San Francisco, Cal., bal. 22 
1 

d. — Leit. gen. ITunter Liggett, 
komanduojantis vakariniu ka-Į 
riuomenės skyrium šiandien čia 

paskelbė, kad jis išpildė Monta- 
nos governoro Ste\varto. reikala- 
vimą, kad bntų pasiųsta kareiviai 
Butten, kur del kasyklos streiko 
jvvko riaušės. 

llurio dalumas pavesta nu- 

spręsti maj. gen. John F. Mori- 
sonui, komanduojančiam Leu is'o j 
stovykla. 

UNIJOS VADAS GRUNAU 
REIKALAUJA UŽBAIGTI 

STREIKĄ. 

Chicago, 111., bal. 23 d. — Bė- 
giasukių ir garvežininkų strei- 

kas, prasidėjusi s Chicagoje dvi 
sakaitės tam atgal ir apėmęs m a/, 

ne visus gelžkeliu's Suv. \ alsti- 
jose, vakar po pietų pasiekė savo 

aukščiausio laipsnio. 
John Grunau. streikuojančių 

bėgiasukių vadas, skaitomas svar 

biausiu tos unijos žmogumi, šau- 
kia masinį susirinkimą šiandien 
1 vai. po pietų visų savo pase- 
kėjų. Šitame susirinkime Gnnnau 

patars streikininkams grįžti 'Pr'e 
darbo, kaip jis vakar užreiškė. 

"Esame sumušti, — sakė jis. 
— Mes galėtume kovoti su gelž- 
kelių brolijomis ir gelžkelių vir- 
šininkais, bet mes negalime ko- 
voti su .aidžia. Kas del mūsų 
tuojautinių reikalavimų, pakėli- 
mo mokesties ir kas del darbo 
valandų, tai streikas nepavyko. 
Aš tą pasakysiu streikininkams 
rytoj susirinkime. 

"Bet mes turime vieną kovą. 
kurią mes galime tęsti toliaus. 
Nors jei mes busime priversti 
grjžfti prie darbo, kaip dabar ma- 

tosi. tai mes visgi galime kovoti 
už (palaikymą musų -unijos. Mes 
perkelsime šitą kovą Washingtc?-. 
nan." 

KANADA NORI LAIKYTI 
SAVO PASIUNTINYSTĘ 

WASHINGTONE. 

Anglijos Valdžia Sutinka 
su Tuo. 

Cttawa, bal. 22 d. — Ameri- 
kos valdžia dabar svarsto Kana- 
dos norą Įsteigti nepriklausomus 
diplomatinius ryšius su Suv. Val- 

stijomis. 
Anglijos vakUia nesipriešina 

šitam Kanados norui, ji jau su- 

tiko >u tuo. Jo jvykinimui rei- 
kia tik formalio Suv. Valstijų 
sutikimo. 

Kanadiniame biudžete yra pa- 
skirta $0o,ooo u/.laikvmui minis- 
terio ir atstovybės \Vashingtone. 

Xc\vton \\ eslcy Rou'ell, I'.or- 
(ieiK) valdžios privatinės tarybos 
pirmininkas ir veikiantysis už- 
sienio reikalų ministeris >ako 
busiąs pirmuoju Kanados inga- 
liotiniu Suv. \'alstijose. 

RIAUŠES PETROGRADE 
SU LENKAIS. 

Stockholm, bal 22 d. — Gy- 
venantieji Petrog: ,.de lenkai, da- 

lyvavusieji demonstracijoje per 
rusų Velykas lnivo užpulti bol- 

ševikų kareiviu ir- keli jų Infvo 
n>imišti ir sužeisii. — sako llei- 
siu forsine telegrama laikraščiui: 
Tidningen. 

Bolševikai daugybę taipgi su- 

areštavę. 
Lenkai labai i n pyko už suareš- 

tavimą lenkų vyskupo ir Petro- 

grado kunigijos narių ir rurengė 
manifestaciją. Taroduotojai vė- 
lukais liesini numaršavo gatvė- 
mis iki kalėjimo, kur buvo laiko- 
mas vyskupas ir kunigai, bet 

jiems atėtjlus pas kalėjimą buvo 

paliepta išsiskirstyti, jiems at- 
sisakius klausyti, jie buvo spėka 
nuvaryti. 

PRIEŠINASI GEDDES'UI 
KAIPO ATSTOVUI 

NUO AIRIJOS. 

Newark, X. J., bal. 2T d. — 

Telegrama protestuojanti prieš 
pripažinimą Sir Aucklando (ied- 
des'o naujo Anglijos ambasado- 
riaus, kaiipo "ambasadoriaus nuo 

Airijos"' šiandien pasiusta valsty-' 
kės sekr toriui Colby, major > 

Eugene F. Kinkead iš Jersey ("i-' 
ty, pirmininko Xe\v Jersey Yal-į 
stijos komiteto airiu nepriklau-j 
somybei išgauti kuris skaito' 
(>00,000 nariu. Telegrama sako: | 

"Didelė didžiuma airių nu- 

sprendė gyventi po respublikine 
valdžios forma, jei mes neatme- 

tame Ameiikos apsisprendimo 
principo k artu kartais1 atkartoto 
prieš Įstojimą pasaulio karėn, į 
karės l"iku ir pasirašius po mu-! 
ši n ipertrauka, mes negalime pri- į 
imti p. Geddes'o mandato tiek, 
kiek jis Airijos Respubliką lie-l 
V JJ 
cia. ! 

SMETANKA ČEKOSLO- 

VAKŲ KONSULIS. 

Chicago, 111., bal. 22 d. — Ar]-, 
vokatas ir čekoslovakų Apžval- 
gos redaktorius Jarosla\v F. Sme- 
tanka tapo paskirtas pirmu Ce- 
koslovakil konsuliu,, Chicagoje. 
Smetanka yra gimęs Čekijoje ir 
atvyko i šitą sali 1899 m. 

DARMSTADT GAUNA'į 
S. V. PASKOLĄ. 

Zurich, bal. 2?. d. — Vienas j 
vokiečių miestu Darmstadt, kuri j nesenai užėmė francuzai, gavo J 
paskolą to,000,000 markiu .(apie : 

£150.000) iš Suv. Valstijų banko. 

[Airijoj laukiama 
naujo krizio. 

Rusai grūmoja Lenki= 
I jai ir Suomijai. 

AIRIJOJ LAUKIAMA 
NAUJO KRIZIO. 

Dublin, bal. ±z d. — I'er kelius 
paskutines dienas Dublinan at- 

vyko raiteliu žvalgai, pati di Įėji 
raitelių dalis žada atvykti neuž- 

ilgo. 
Dublino įlankoje stovi karlai- 

\ iai ir yra pranešama, kad at- 

plaukia transportai su naikintoju. 
Mour.tjoy kalėjime kiti kali- 

niai pradėjo badauti. Šeši vyrai 
išbadavo septynias dienas. Pen- 
kis jų nuga-beno ligoninėn. Jų 
stovis blogas. 

Išleista ilgas pranešimas, ku- 
riame žadama palengvinimai po- 
litiniams kaliniams ateityj. 

Nauja Anglijos Politika 
Busianti Plati. 

Londonas, 'bal. 22 d. — Angli- 
jos nauja politika Airijoje žada 
buti šiek tiek platesnė už dabar- 
tinę savivaldybę, s?ko Daily Ske- 
tch. 

Sir Hamar Greenwood, nese- 

nai paskirtas vvriaiiusias Airijos 
sekretorius ir gen. Sir Cecil F. 
MacCready, nesenai priskirtas 
komanduotojas esą ipalinkę prie 
sušvelnijimo ir bandą sužinoti, 
ko Sinn Fcitiai nori. 

Yikontas feldmaršalas French. 
Airijos vicekaralius, atsisakysiąs. 
—• sako laikraštis, — ir iš l)ub-; 
lino rūmo busią išvalyti viršinin- 
kai. kurie yra kaltinami, kati di- 
delėje dklžiumoje jie atsako už 
tas paklaidas, kurios uvedė i 

dabartinę padėti Airijoje 

RUSIJA GRŪMOJA LEN- 
KIJAI IR SUOMIJAI. | 

j 

Stoskholm, bal. 22 d. — \T-i 

liausieji pranešimai iš Pabalti- 
jos vals-tvbiu rodo. kad sovieti- 

"... * 
... 

nė maskviškė valdžia priima ka-. 
ringą išvaizdą del komisaro Kra-^į 
fino komerciniu tarybų nepavy- 
kime 

Tas yra Įžiūrima suomių pa- 
sistengimuose gauti mušiu per-; 
traukimą. Derybos prasidėjo 
draugingais santikiais tarp dele- 
gatų. laikraščių susirinkimą pa- 
sienyje, bet 111110 panedėlio sov ie- 
tiniai komisarai užginčino kiek- j 
vienam suomių.užreiškimui ir at-1 
sisakė nusileisti tuose punktuose, 
del kurių jie buvo susitaikę pir- 
mesnėje konferencijoje. Iš dau- 
gelio ko matyt, kad jie apturėjo 
įsakus iš Maskvos padidinti spau- 
dimą. 

Nesitiki Bolševiku Puolimo, f 
Tokia (permaina atsitiesimo yra 

neišaiškinama, jei sovietinė res- 

publika nežada aistriai pasista- 
tyti, tikėdamasi tokiiiv bud u su- 

stiprinti Krasino poziciją, jam 
bejieškant ekonominės pagelbos. 

Suomija atsisako permainyti 
savo originales sutartis kas del 
teritorijos dabar esančios jos ran- 

kose rytiniame pasienyj ir neturi 
baimės, kad bolševikai puls ant 

jos taryboms nepavykus. 
Stockbolme apturėta iš Mas- 

kvos ilga bevielinė telegrama 
adresuota Amerikos ir talkinin- 
ku ministeriams. Joje vėl protes- 
tuojama prieš Lenkijos karinius 
veikimus pasienyje ir užreiškia- 
ma, kad sovietinė valdžia n -pra- 

j nes (langiaus Lc-nkijai. kad ji 
negali su ja taikytis, kol jos ka- 

Įrciviai veda užpuolimo kary.'. 

VOKIEČIAI EVAKUOS 
NEUŽILGO. 

Frankfort, Vokietija, bal. 21 d. 
(pavėluota) — Frankforto majo- 
ras G. \ orgt tik-ką sugrįžo iš 
Berlino, kur jis inatesi su karės 
ministerijų reikale atšaukimo val- 
džios kariuomenės iš neutralės 
juostos, po ko francuzai sevkuos 

1 l'rankfortą. 
^'Okupavimas yra žeminantis 

ir neteisingas. — sako jis. — To- 
dėl mes trokštame išpildyti tai- 
kos išlygas taip, kad miestas ga- 
lėtų pasiliuosuoti nuo traticuzų 
kareivių. Karės ministeris žadėjo 
sumaitinti valdžios kariuomenę 
iicutralėje juostoje iki mažiausio 
skaičiaus reikalaujamo tvarkos 
palaikymai. Prie to jau dabar 
einama. 

"Vokietija negeidžia 'bolševiz- 
mo. Jis kenktų mums ir vakari- 
nėms valstybėms. Negalima pa- 
sakyti. kaip rlgaj reikės laikyti 
kariuomenė Ruliro aipskrityj. 
būtinai reikia išnaikinti spartakų 
lizdai. Teroristai išsiskirstė, pa- 
siimdami savo ginklus namon ir 
laukia vC 1 susilpnėjimo iš val- 
džios pusės. 

''Karės ministeris. pasakė, kad 
jis tikisi trumpu laiku galėsiąs 
sumažinti karuomeuės skaitlių 
iki taikos nustatytos normos be 
užtraukimo pavojaus gyventojų 
saugumui ir tąsyk gen. Degoutt;*s 
su savo kareiviais pasitrauks." 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

>25,000 ar daugiau tarp banky 
kaip paduoda Merciiants Loan & 
l'fust kompanija. 

bal. 22 bal. 2:. 

Anglijos svaras $ 3.90 $ 3.0} 
l'rancijos (už $1) tr. 16.42 16.30 
Italijos (už Si) liru 22.45 22.20 

l! ei gi jos (už $1) fr. 15.35 r 5.10 
Olandijos 100 florinu 37 3/' ^ 
Danijos 100 kronu 17.35 '7-5° 
Švedijos 100 kronu 21.00 ^2<30 
Norvegijos 100 kronu 10.90 JO.25 
Vokietijos 100 markiu 1.68 1.72 
Austrijos 100 kronu .55 .55 
Suomijos 100 markiu 5.35 5.35 
Lenkijos 100 marik" .75 .70 
Lietuvos 100 auksinų 1.08 J.72 
Kama los $1000 — $910 Sgio. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

1 Ja!. 23 d., 1290 m. kryžiuočiai 
sunaikino lietuvių pili Ka- 
lainę. 

P.al. 24 d., 1398 m. Vytautas pa- 
žadėjo kryžiuočiams Žemai- 
tiją. 

P>al. 24 d.. 1806 m. g:.mė Lietu- 
vos rašytojas Fridrikas Kur- 
šaitis. 

Tai. 28 d., 1512 iTi. lietuviai per- 
galėjo totorius ties Vilniumi. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINK6JE 

šiandie" graižių ir vėsiau; stip- 
rus pietvakarinis vėjas. 

Saulėtekis, 4:59 vai. ryto; 
•Saulė'eidis, 6:38 vai. vak. 
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NEAIŠKI ANGLIJOS PADĖTIS. 

Talkininkai su didžiausiu triumfu už- 

baigė visasvietinę karę ir buvo pasiryžę 
"savotiškai" pertvarkyti pasaulio žemla- 
pį. Žinoma, pirmutine ir svarbiausia savo' 
užduotimi jie skaitė "priderantį'' jų per- 
galėtų priešų nubaudimą. Ypatingai fran- 
cuzai troško galutinai suardyti ir nusilpnin- 
ti Vokietiją. Išdalies to paties troško An- 

glija ir Italija. — Ir su Vokietija buvo pa- 
sielgta — ir dabar elgiamasi — kuožiau- 
riausiai. — Kartu su tuom pasaulis paste- 
bėjo pas talkininkus neaprubežiuojamą aro 

ganciją ir pagiežą. 
Anglijos valdžia, pažvelgusi į dalykus 

giliau, pradėjo abejoti, kad tokis smar- 

kus ir ardantis elgimąsi gali išeiti jai pa- 
čiai ant pražūties, kad ji gali įsigyti visą 
eilę gan tvirtų priešų. Daug matantis An- 
glijos politikieriai pradėjo nužvelgti fian- 
cuzuose Anglijai kenksmingus "draugus", 
kuriuos beremdami anglai gali prieiti prie 
katastrofos. 

Prie sutrukdymo imperialistinių .ir mi- 
litaristinių talkininkų planų daug prisidė- 
jo ir Amerika, kuri galop atsiskyrė nuo tam 
sios talkininkų politikom — Taigi Anglijos 
valdžia pasiryžo daugiau "flirtuoti" su Pri- 
baltijos tautomis, pradėti "neofieiališkas" 
tarybaa-derybas su sovietinės Rusijos sal- 
džia ir, pagaliaus, "nesidrovėjo" "gailestin- 
gomis akimis'' pažvelgti į perbloktšus hu- 
nus. — Nesenai buvo, net, pranešta, kad ne- 

kurie Anglijos valdininkai "prijaueia" su* 

siartinimui su Vokietija ir, pagaliaus, at- 
statymui Vokietijoje monarchijos — sulig 
angliško "modelio", — pripažįstant, karl 
Anglijai butų daug naudingiau, jei Vokie- 
tijoje klestėtų tokia tvarka, pramonė ir pre- 
kyba, kaip prieškariniame laike, viešpatau- 
jant kaizeriui. 

Sauvalingas francuzų veikimas Rheino 
srityje ką-tik neprivedė Anglijos prie susi- 
kirtimo su Francuzija. Nors šiuom sykiu 
anglai ir susitaikė su francuzais, tečiaus 
jaučiama, kad "ne viskas gerai". Tečiaus 
Anglijos ir Francuzijos valdžios -ir politi- 
kieriai permato, kad suirus santikiams tarp 
tu valstijų talkininkai pasilieka pralošime 
ir kad vokiečiai trumpu laiku gali vėl at- 
sigriebti. — Taigi delei "sutvarkymo'' ir 
aptarime visų opių klausimų Anglijos, Fran 
cuzijos ir Italijos premjerai, arba taip va- 

dinama augščiausia taryba, dabar "po- 
sėdžiauja" San Rcmo. 

Pirmiausiai ta "taryba" "nusprendė", 
kad Vokietija privalo "formališkai" nusi- 
ginkluoti, pildant Versalig sutarti. Pas- 
kiau "stvėrėsi" už Turkijos, Armėnijos, Ru- 
sijos ir t.t. ir t.t. 

Bet ką daryti su Amerika? — klausia 
vienas-kito "augščiausios tarybos" nariai. 

— Kaip pasielgti su p. Wilsonu? — Angli-i 
jos premjeras T loycl George užreiškia, kad, 
norint palaikyti tarp talkininkų sutikimą ir 
harmoniją, reikia Europai visai pasiliuo- 
suoti nuo Amerikos ir nuo p. Wilsono, ku- 
ris esąs griežtas talkininkų priešas... Aiš- 
ku, prie ko žengiama... 

Imant, galop, domėn talkininkų "tam- 
pymas}" kaslink Lenkijos, Rusijos, Jugo- 
slavijos, Italijos, Balkanų, Turkijos ir ki- 
tų naujų ir renų valstijų, galima, nesviruo- 
jant, pranašauti, kad triumfavusių pergalė- 
tojų vien>b-j greitu laiku liks galutinai su- 

naikinta, — nors, tiesa, jau ir dabar nėra 
tos menamos vienybės. 

Negana dar ir to. — Anglijai vis ne- 
duoda ramybės ir naminiai priešai. — Juk 
Irlandijoje tęsiasi savo rųšies nuolatinė ka- 
rė. Taipgi neramu Indijoje, Egypte. — 

Turint tą viską omenyje, Anglijos valdžia 
jokiu budu "neįstengia" nusiraminti, o ne- 
kurie žymesnieji angių politikieriai bagiai 
kalba apie "neaiški". Anglijos padėtį" ir kar 
tu kviečia Anglijos valdžią greičiau pra- 
dėti sklaidyti visus kenksmingus Anglijos 
egzistavimui neaiškumus, idant prašalinus 
"pražūtingą pavojų" 

MOTERŲ ATBUDIMAS JAPONIJOJE. 
Tolimųjų rytų laikraščiai mato naują 

šios gadynės atbudimo ženklą Japonijos 
moterų jieškojime savo teisių. Kobės laik- 

i rastis "Japan Chronicle" pastebi, kad ry- 
tų moterys išėję iš savo tradicinio užuotu- 
mo yra daug iškalbesnės už savo seseris 
[vakaruose. Girdi, negalima užginti, kad 
jų reikalavimai yra praktiški ir svarbus, 

i bet tuo tarpu jos labai tiesmukai. 
šitas patėmijimas atsineša prie Nau- 

} jos Motenj Draugijos prašymo, inteikto 
| Seimui, kad jis išleptų įstatymą, apsaugo- 
; jautį i:* apginantį apsivedusių moterų svei- 
katą. Antras draugijos paduotas prašy- 
mas reikalauja pataisymo civilių ir kri- 
minalių įstatymų taip, kad butų sulygin-' 
j ta lyčių atsakomybė. Trečias prašymas rei 
Ikalauja pataisymo Taikos Policijos Įsta- 
jtymo, kuris draudžia moterims drauge su 
inemečiais, kunigais,1 švietėjais, policistais 
j ir kitais dalyvauti politinėse draugijose ir 
j kuris draudžia moterims ir nemečiams šauk 
ti viešus ar politinius susirinkimus, ar da- 
lyvauti juose. 

Moterų Žurnalo paduotas prašymas 
reikalauja augštesnio apšvietimo moterims 
ir ragina suorganizuoti augštesnes mokyk- 
las mergaitėms ir taipgi visokias speeia-Į 
les dailės ir mokslo mokyklas, kurios, kdip 
ir augesniosios mokyklos, prieinamos tik 
vaikams. 

Pagal japonų įstatymą — vedusios 
rioterys sudaro bejiegių žmonių klesą; ki- 
omis šitos kategorijos klesomis yra : 1) 

nemečių; 2) nekompetentų žmonių (bepro- 
čių) ir 3) pusiau nekompetentų (žmonės 
silpno proto, kuiti, nebyliai ar neregiai). 
Vedusios moterys turi gauti leidimą nuo> 
įsa-vo vyrų, norėdamos: a) priimti ar in- 
jdėti kapitalą; b) užtraukti paskolą ar duo- 
iti užtikrinimą; c) daryti aktus, turinčius] jsavo tikslu ingijimą ar nužudymą teisių 
j prie nekilnojamo ar svarbaus kilnojamo !turto; d) duoti dovanas, daryti nusileidi- 
mus ar sutaikomas sutartis; f) priimti, ar 
;atmesti dovanas ar palaikus; g) daryti 
kontraktus, kuriais jos pačios yra suvar-| 
įžomos asmeniniai: ir visi tokie aktai, pada-j ryti be reikalaujamo leidimo, gali buti pa- 
naikintais jų pačių ar jų vyrų. 

Pastabos 
Išvados. 

Prekyba kiekvienoje vals- 
tijoje lošia labai svarbią ro- 

lę socialiame gyvenime, — 

tiktai tenai gyventojai gali 
pasigėrėti savo gerbuviu, 
kur bujoja ir klesti pyekyba. 
Taigi labai svarbu, kad ir 
naujai atgimstančioje Lietu- 
voje prekyba viduje ir su 
užsieniu išsyk atsistotų ant 
tvirtų pamatų ir be sustoji- 
mo augtų ir gerintus! Iš mus 

pasiekiančių Lietuvos laik- 
raščių ii laiškų mes matome, 
kad prekyba musų tėvynė- 
je vystosi labai nuosekliai. 
Galima tikėtis, kad tuom 
žvilgsniu Lietuva trumpu 
laiku pasieks kitus pasaulio 
kraštus. 

Kauniškes "Lietuvos" N 
58 mes randame žiupsnį pa- 
stabų, kurias suteikia to 
dienraščio korespondentas, 
pasinaudodamas pasiValbėji 
mu su Lietuvos Finansų, Pre 
kybos ir Pramonės ministe- 
rijos ingaliotiniu Estuose p. 
Zigmu Lapu. 

Zigmas Lapas pareiškęs, 
jog dabar jis yra jau pada- 
ręs stiprių ir patvarių ryšių 
su Amerikos ir Anglijos pre- 
kybos ir pramonės sindika- 
tų atstovais prekių maino 
reikalais. Amerika siulanti 
žemės ūkio krovinių, apavo, 
garvežimių ir vagonų. An- 
glija siulanti gelumbės, me- 
dikamentų (vaistų), tabo- 
kos dirbinių; Suomiai—me- 
džio dirbinių, ratų, tekinių, 
popieros; Estai — visų ru- 

sių popieros, spirito, cemen- 
to ir kt. 

Ingaiiotinis Lapas katego- 
riniai pareiškęs, kad jis prin 
eipaliai esąs jau susitaręs su 
Amerikos ir Anglijos Sin- 
dikatų atstovais gavimui il- 
go laiko kreditų geromis są- 
lygomis, — žinoma, prekių 
maino pagrindais. Augščiau 
pažymėtam tikslui pasiekt ir 
geriaus Lietuvai ir Estams 
susiartinti, Lapas yra įstei- 
gęs stambią akcijų draugiją 
eksporto ir inporto reikalui, 
pavadinta "Promit", į kurią 
dejos žymus Estų, Amerikos 
ir Ukrainos darbuotojai. 

Latvių užsienio reikalu mirnsle- 
ris Mcjerovičius pareiškęs laikraš- 
tininkanis del Latvių-Lietuvos sie- 
nos nustatymo, kad Palangos ra- 

jone galutinai nuspręs plebiscitas. 
Sunkiau busią nustatyti sieną Di- 
naburko (Dvinsiko) apylenkėj, ka- 
dangi ten reiškią prctppzi;r\s 5 val- 
'stybes: Latviai, Lenkai Lietuva, 
(luclai ir Tarybų Rusai. 

Kariškių Baudžiamojo ĮstatymoQDel 
Karo Tarnybos Vengimo. 

126. Už vengimą, nors ir laiki- 
nai, eiti karo tarnybą, kati visiškai 
ntto jos išsivaduotų, arba išsivaduo 
tų nuo tarnavimo •kariaujaneioj ar- 

mijoj, arba tiktai nuo dalyvavimo, 
nors ir laikinai, karo- žygiuose, pa- 
rodžius arba pristačius liudymą 
apie prasimanytą ligą, arba kitu ko- 
kiu apgaulingu budu, kaltininkas 
baudžiamas: 

laikos metu. 

Visų ypatingųjų asmens bei tur- 
to atėmimu ir laikymu kalėjime 
nuo 2 ligi 6 jnetų; 

♦ 

Karo metu. 

Neatsižvelgiant, iime pasišalin- 
ta, visų teisių atėiaimu ir sunkiųjų 
darbų kalėjimu nuo 4 ligi 20 metų, 

'.irt/a ligi gy/i'3 r aivos, arba mirtie8 
bausme. 

12'/. Kaltininkas, kurs 126 straip 
snyje minėtu tikslu pats save ar- 

ba kito žmogaus pagalba tyčiomis 
susižeidžia, arba neduoda žaizdoms 
gyti, arba padaro kitos kokius tior* 

žalos sa»o sveikatai, yra baudžia- 
ma6 kaip ir pirmesniajame 12O 

straipsnyje. Taip pat baudžiamas 
ir tas, kuris sąmoningai sužeis ki- 
tą, kad suteiktų jam nuo progos 
paaiškinti nors ir hiikiuai nuo ka- 
ro tarnybos, arba nuo tarnavimo 

Į kariaujančiojoje armijoje arba nuo 

dalyvavimo karo žygyje, arba vie- 
nu iš šių tikslų padarys kitokią /.?.■ 

lą jo sveikatai, arba neduos jo 
žaizdoms gyti, arba padės jam tai 
daryti. 

128. Kariškis, savo valia palitk3 
savo dalį arba tarnavimo vietą vi- 

siškai pasišalintų nuo karo tarny- 
bos, arba nuo tarnav. no kariaujau 
čiojoje armijoje, arba tik nuo daly- 
vavimo nors ir laikinai karo veiks- 
niuose (žygiuose), laikomas pabė- 
gusiu iš tarnybos. 

S.ivo dalies ar Urnayimo vietos 
savo valia palikimas, nKutint ne 

vieno iš pirmojoje šio straipsnio tla 
iyje nurodytų tikslų, laikomas sa 

vayali^ku pasišalinimu. 
129. Už laiku neatvykimą tarny- 

bon be teisėtų priežasčių, paskiriant 
jon, pe."keliant, pervedant, atlei- 
džiant, 'komandiruojant, išrašant iš 
ligoninės ir t. t., jeigu tasai neat- 

vykimas atsitinka vienam iš 128 
str. nurodytų tikslų pasiekti, liau- 
džiama žemiau nustatymos del pa- 
bėgimų 133 ir 134 str., taisyklėmis, 
o kitais atsitikimais tai3yklėmis, nu- 

statytomis „bausti už savavališką 
pasišalinimą (130. 131. 132 str). 

1. Pastaba. Kariškiui neatvy- 
kus, jo nebuvimas laikomas sava 

vališku, pasibaigus kelionės lai- 
kui. jei jisai nustatytas, ir pasi- 
baigti8 atvykimo Vaitkui, kitais at 

vėjais. 

2. Pastaba. Jeigu savavališkai 
nesantysis arba be teisėtu prie- 
žasčių neatvykusia tarnybon bus 
sulaikytas, arba savu noru atvy- 
kusi* pa. lops savo vardų, pavar-i 
dę arba tarnavimo vietų, tai jo 
nebuvimo laikas skaitoma8 ligi 
paaiškėjant minėtiesiems daly- 
kams. 

J30. Už savališką pasidalinimą, 
ne ilgiai; šešioms paroms taikos 
metu, nc ilgiau trims paroms karo 
metu ir ne ilgiau kaip vienai porai 
karo veiksmu srityje, kaltininkui 
skiriama drausmės pabauda, o 

esant ypatingų aplinkybių, kurios 
didina kaltybę arba jei pasišalins i^ 
arešto arba sargybos, nusikaltusis 
baudžiamas dabokle nuo vieno ligi 
šešių mėnesių. 

131. Už savavališką pasišalinimą, 
kuris tęsėsi ilgiau-už 130 str. nuro- 

dytąjį laikų, kaltininkas baudžia- 
mas: 

1) taik s metu: a) pirmu kart 
laikymu daboklėj nuo i ligi 6 mė- 

nesiu, b) antru Vartų kalėjimu 
nuo vienų ligi dviejų metų. c) tre- 
čiu kartu kalėjimu nuo dviejų ligi 
trėjų m°tų; 

2) karo metu, neatsižvelgiant į 
vietą, kame buvo pasišalinta: a) 
pirmu kart dabokle nuo 3 ligi 6 
mėnesių, antrfl.ii kartu visų ypatin- 
gų asmens ir turto teisių atėmi- 
mu ir laikymu kalėjime nuo 2 

ligi 4 metų. 
132. Jeigu kaltinamasis del 8ava- 

I valiuko pasišalinimo, sulaikytas ar 

atvyikęs, vėl pasisalintų, tai jisai 
baudžiamas atsižiūrint į jo pasišali- 
nimų skaičių. Be to. nusilakusysis 
tuomet baudžiamas bausmėmis, nu- 

skirtomis už antrąjį ir trečiąjį karo 
metu pasišalinimą, jei pirmesnieji 
pasišalinimai buvo įvykę taip pat 
karo metu. 

T33. Už pabėgimą taikos metu 

kaltinamasai baudžiamas'- visų ypa- 

tingų jų atimens ir turto teisiu atė- 
įnimu ir kalėjimu nuo -2 Hgi 0 me- 

tų. 
134. L'ž pabėgimą krro metu, 

neatsižvelgiant j t.-i, kame pabėgi- 
mas įvyksta, kalt^inkas įbaudžia- 
mas: visu teisių atėmimu ir sunkino 
j u kalėjfmu nuo 4 ligi 20 metų, ar- a 

ba ligi gyvos galvos, arba visu tei-v 
siu atėmimu ir mirties bausmė. 

135. Bausmės nurodytos 133 ir 

134 šio statuto straipsniuose, jeigu 
nusižengęs pats atvyks iš pabėgi- 
mo. gali buti vienu ar dviem laip- 
sniais sušvelnintos. Be to, toks sa- 

vo noru atvykimas gali buti pagrin- 
du bausmei velninti net ir tokiu 
laipsniu, kurs išeina iš teismo kom- 
petencijos ribų, teismui ypatingai 
del to pasirūpinus. 

Atsitikimais, nurodytais 13-j. >io 
statuto straipsnyje, pažymėtas ^ta- 
me straipsny sušvelninimas leisti- 
nas tik tuomet, jei iiu8ižengęs pats 
atvyks ligi karo veiksmams pasi- 
baigsiant. 

136. Už pabėgimą pas priešininką 
nusikaltėlis baudžiamas visų teisių 
atėmimu ir mirties bausme*. 

Taip pat baudžiami ir mėginusio- 
ii pabėgti j priešininko pusę, bet 

sutrukdytieji ne nuo jų pareinan- 
čiomis aplinkybėmis. 

137. Už prikalbinėjimą ar kur- 
stymą pabėgti prikalbinėtojai ir kur- 
stytojai baudžiami 1903 m. I'audž. 
S tat., 51 straipsniu ir tuo atvėj*i;. 
jei prikalbinėjamasai nepabėgo ir~ 
nemėgino pabėgti. 

L. K. /.<?. Nr. 231. 
("Kar. Ž."). 

Anglai yra labai palinkę užmėg- 
sti su Lietuva ir kitomis Baltijos 
yalstybėmis, o taipo pat ir Rusais 
stiprių prekybos ryšiu. Tuo tikslu. 
Anglu pramoninkai rūpinasi susi- 
pažinti su tu kraštų rinkomis ir su- 

pažindinti tu kraštų prekybininkus 
su savo išdirbiniais. Nuo 23 II ligi 
5—III Glasgove Angluose buvo su 

rengta didelė An^ mašinų paro- 
<la, Į kurią buvo pakviesti mūsų ir 
kitų Baltijos tautų prekybininkai- 

STATISTIKA, 
Italija, matomai, žen'gia spar- 

čiai pirmyn su savo atstatymo 
darbu ant 10.000 kct. kilometru 
savo šiaurines teritorijos, kurią 
išnaikino karė. Pagal paskutinį 
»ficialį pranešimą sunaikinta, ar 

sugadinta suvirs 75,000 trobų, 
<etvirta jų dalis nepataisomai. 
126 bendtuomests mokyklų tro- 

bos visai sunaikinta, 130 bend- 
mromenių neteko savo miestinių 
svetainių ir 87 bažnyčios buvo 
i%)riautos; beto daugiau kaip 
500 'bendruomenių šitos rūšies 
trobos buvo mažiaus ar daugiau s 

sugadintos. Per ministeriją pa- 
liuosuotiems kraštams leista da- 
ryti kontraktai atsfatymui sumo- 

įje cSo.ooo.ooo lirą, 35,000,000 lirų 

•iš tos sumos duota vietų koope- 
ratyvams organizacijoms. Valdžia 
dar paskyrė 80,000,000 lirų. Gruo 
džio pabaigoje kariniai inžinie- 
riai Venecijos provincijose pa- 
taisė, ar padarė tinkamais gyven- 
ti 28.000 namų. 'Lapkričio pa- 
baigoje atsišaukimų atpildyti ka- 
rės nuostolius 'buvo 104.546, iš- 
nešancių viso 650.000,000 lirų, iš 
kurių daugiau negu 456,000.000 
tapo išleista Skaitoma, ka<t apie 
570,00c pabėgėlių sugražinta Į jų 
namus, valdžios, ar privatinėmis^ 
pastangomis. Italijos visos iš- 
laidos visokiam atstatymo darbui, 
įskaitant, kas padaryta kariuome- 
nės, išneša suvirs 1,500,000,000 li- 
rų. 

Velnias ar Perkūnas? 

(irkite, broliai, namon! Grįž- 
kite, tautiečiai, tėvynėn! Grįž- 
kite, ir prisiveizėkite vargams ir 

^..išniekinimai gimtinės šalies! Gė- 
da jttsų nc \ia, tėvynėje, tiktai 
tenai, kur jus nuo josios užsi- 
grižote, idant sopuliu savo moti- 
nos tėvynės nematytute ir su 

ja j a ir su broliai* bei seserimis 
savo (Jraugė neskaudėtu. Kitur 
amž'iu savo praleidę nesužinosi- 
te ir to, kaip saldžiai-gailial te- 

ka kraujas iš žaizdų, kenčiamu 
del' tėvynės, (del seserų ir bro- 
liu gimtinių daug metu pragari- 
nio darbo nesuskaitomųjų prie- 
šu juos paikinusiu ir gadinusiu) 
dc) vardo tėvu ir vaikelių mie- 

lųjų likimo. Grįžkite la'biatuiaiai 
jus, broliai amerikiečiai, darbštų 

| jų jankiu, įpėdinių " Franklino. 

■Stepansono ir Edisono tėvynėje 
didesnį metų skaijzių pragyvenu- 
sieji ir jųjų pramones pažinusie- 

: ji! Grįžkite gelbėti, idant vel- 
1 nias savo smirdančia pramone 

| mielos, gražios rr.it s ų tėvynės ne 

j subjaurotu! 
Antai f'ar baltuoją tolimosios 

siaurės purvuose kaulai tautiečių 
cfidširdintj^Ų, kurie pro žiauriųjų 
caru eiles nešamaisiais "Prūsų 
pyragais" tėvynės dvasia bepe- 
nėdami atgaivino ir išauklėjo, o 

šit jau jų pirmutiniai įpėdiniai 
tų pat carų tamsybių' nuodais 
rengiasi t;į dvasią-sielą nuodyti; 
tamsybių pramonės (bangose pri- 
girdyti taktinės sielos jaunas, 
sveikas atžalas — tie. kurie ne- 

matė savaja akimi vargų ir siel- 
vartų tėyj i inotynų; vaikų, 
jalmimo ir senelių gimtosios ša- 
lies ir nesuprato ir neatjautė jų 
priežasčių. 

Jau nutarta paremti vyriausioji 
Šalies valstybinės ekonomijos da- 
li< antai degtines pramonės. Sa- 
koma, valdžia pelnysianti iš to 

daug milijonų, šalies gyventojai 
— gyvuliams pašaro — brogos, 
liekamosios po atgaivinimui! sp:-| 

ritaus. Graitai taipgi nepasako- 
ta sugalvotoji! ar greičiaus panų 
gždęiotojų bu v. Rusijos šnaipsi- 
nės ekonomijos ir aipie tai, kaip 
teitai sveika buna išsigeriant stik- 
lelis prie užkandižlio. Ir teikta 
parduoti degtinė nekitaip. kaip 
tiktai su užkanda. Ir aplinkraščiai 
jau išleista, idant vietų savival- 
dybos nesutrukdytu valdžios leis 
tojo pardavojimo degtinės, nes, 
'girdi toki trukdy n'ui finansų 
ministerijai daranti nuostolius, 
'i aij) maždaug skamba vienas is 
aplinkraščiu, galinu jų pereitąjį 
rudenį apskričių savivaldybosc, 
pasirašytas ceutralinės karo val- 
džios atstovo, Krašto Apsaugos 
Ministerijos, adresuotas visiems 
Karo Komendantams, o išten 
gautos pereitąjį rudenį Gruodžio 
ir apskr. savivaldybose. 

Broli :i tautiečiai! Kur galas?; 
►kame užbaiga šitokio aplinkraš- 
čio! Xejąaugi kulkosvaidžiu pa- 
dalija žadama vaikyti motinas su 

alkanaisiais vaikeliais, einančiais 
tėvu iš karčiamos namon?... 
Juk jos tatai greičiausia gal truk 
•dyti valdžios lebtąjį pardavoji- 
mą degtines*'!!... 

1 Cf J—"5 
j '1 ai šia tau padėka, Lietuvos 
matušėle, už tavo ratelinj un.» cr- 

.sitetą laikotarpio 1864—1904 me- 

jtų!!! 
Į Kas gi per pasekmės lauktinos 
šitokios išeigos?... 

Aš prigimtos Suvalkijos d ju- 
kelis — kaip tik iš tojo ištver- 

jmingojo ir pakantraus valsčiaus, 
J'-.ą dar per rinkimus pirmojon ru 

u dumon išgavėtojo antradienio 
•vidurnakčio nepaisydamas vy- 
riausiai prisidėjau prie suvaržy- 
mo "jitodon" visų apskrities po- 
nu ; šitos šalies žaisme ir išsi- 
ciškiu: kulkosvaidžių kulkos var 

giai bepervės tą metinę bobą, 
kokią Petras Riša sutvėrė; gy- 
vųjų Lietuvos vargdienių kaulai j 
1 ietesni u v. mpdį; j gyvosios Lie 
u vos bobos kuprą supleškės, kai 
)elų maišas, ir "čemodanas". 

Ir' nebūtų tatai joksai istoriš- 
kas stebuklas; patvirtina tatai 
< i t ii šalių gerai apžinomi nusi- 
lavimai. jpgei kur cit pakjla mo 
j/.nos su išalkusiomis šeimyno- 
ms, ^ patrankos neišlaiko skersai 
ielio. Ir nuisų šarvuotajai eko- 
lomijai mi degtine priešakyje ši- 
uomi keliu beeinant 'prisieitų 

greit pakrikti ir liktųsi nuo jo* 
vien gruvėsa1' varyklų su Įvai- 
riais kvapais degtinės bei nak- 
tinėmis vaidyklomis ir baidyklo- 
įnis deliai žmonių vargdienių pra 
keiksmo. 

Klystų, kas manytų, kad nu- 

rodytąja eisena ir šitnomi keliu 
•beeinant toli prie to prieitų deg- 
tinė varyti teikta iš bulvių: f>a- 
skaitliuokite, meldžiami, kas 'deg- 
tinės 

_ 
ma apžinote, pokam 

sulyg dabartinės kainos degtinės 
ištiesų bulvių svaras, pūdas ir 
centneris sulyg to, kiek jie iš- 
duoda degtinės, jeigu laisvomis 
rungčiomis eitų nuolatos vjsoti- 
nos varžynės ir lenktynės, kam 
brangiaus galėtų parduoti bulvių 
turėtojas savo bulves: alkanųjų 
šeimynoms, ar degtinės varyk- 
loms, jeigu ir tolyn butų ginami 
ne. alkanieji žmonės nuo degti- 
nės, bei 'degtinė nuo jos, kaip sa- 

vo prapulties, neapkenčiamųjų 
žmonių ?... 

Tai naminių taip sakant Lie- 
tuvos piliečių' naudr. iš degtinės 
pramonės. Tai tavo atydai.į 
Slapjiitirgį, per purvus ir darganas) 

prakaitu ir pūslėmis užpelnytąją 
duoną savo všcimynai sunešiojan- 
tysis! 

Xet laikraštyje btuivo nurodi- 
nėjama, kad degtines varyklos 
gyvuliams pašaro pagamina: va- 

dinamosios brogos. 
Pilieti! jeigu aš stipria sauja 

u-gniaužes išspausiu citriną ir 
i tau paduosiu sausą žieve insidėt 
stikilmėn hrbatos vietoje pilno 
vaisiaus, kurį tu galėjai sunautlo 
ti dalimis ir turėti kartams ke- 
liems ir su rūgštele, kurią aš iš- 
spaudžiau sau, ar tu pripažinsi 
ir dėkavosi, kad aš tau maistą 
pagaminau?... 

Citrinos pačiam kailelyje dalis 
'jos vertingosios įtalpos: kvapai, 
aliejus, eterinis; sveikas, pagar- 
dinantis kartumėlis; bulvės kai- 
lyje, akutėse— bulviniai nuclai: 
įplauša /'bulvinė — šiaudų, medžio 
vertės. Jeigu šeimininkė bulve 
intskutusi ir subružavusi ir iš- 
spanudusi iš tirštuliu dar saldžius 
gardžius kukulius padaro, arba 
blynelį — alode pakepa, išspaus- 
tame gi skystime nugula dugnan 
skorbylas, iš kurio ta pati šei- 

7 
m minkė gardžių drebučių paga- 
mina, tai dektinę-spiritą beva- 
rant visakas tatai išrūgsta ir iš- 
garuoja. tan spitrin; tirštuliuo- 
sc gi atlikusios brogos beveik 
nieko nelieka konors verto; lie- 
kami bulvinė plauša ir bulviniai 
kaileliai su dauguma nuodų, kai- 
po nurodžiau jau augšetau. 

Toki spiritą, kaip žinome, nuo 

tų nuodų- valo, destiliuoja, kad 
gi valytų kas tą gyvuliams pa- 
skirtį brogą, negirdėjote turbut 
niekas. Negirdėjote daMgiaus ir 
to, kad tąja nuodingąja, ina/.ver- 

tintąja broga ir šeriami gyvu- 
liai victi tvirčiausioje, ištvermin- 
giausioje, prie to tokie, kurių 
sveikatai sugedus nepersunkti jų 
išsižadėti, paverčiant juos mėsai: 
šeriami jaučiai. Ir tie, bet broga 
šeriami pavasaryje velkiojasi ap- 
sunkę, apiputę, pavandeniai;, ko 

jus vos pavilkdami. 
Sakoma dar lauką tręšia. Tie- 

sa: pačioje varyklos apielinkėje 
nelaimingi paliegusieji jaučiai 
lauką numėžia ir bulvės tenai 
gerai dera, jeigu laukas atsakan- 
tis. 

(Bub daugiau) 



Jaunimo Kampelis. 
PAVASARIS. 

Pavasaris, pavasaris jau aušta 
nūnai! Jis širdis pripik!** džiaugs- 
mu skliudinai visiems kas sulaukė 

linksmu jo dienu. Nudžiugusi upė 
banguoja, putoja ir krantą apglė- 
bus meiliai pabučiuoja ir šypsos su- 

blizgės prieš saulę paviršius vilio- 
damas širdį bei sielą praeivio.... 
Lyg, tartun vainikas ant sesės gal- 
velės apsupęs gimtinės lygiuosius 
laukus, — nekaltos prieš saulę jo 
spindi akelės lydėdamos lietuvio 
meilė:; itakus, kuriais Lietuva šit 

naujojoj gadynėj j laisvę aušros 

globojama žengia ir vasarai — lais- 
vei šioj musii gimtinėj — liuosy- 
bc visiems ją mylintiems rengia. 

Nudžiugęs, aukštai veversys jau 
pragydo. Giesmės įjo akordai tik 

plaukė, tik sklido toli aukštumoje 
po erdvę beribę, kur mintys, sva- 

jonės bei žvaigždės sužibę dalinasi 
laime dainių pranašauta bei bočių 
tyrąja auka atnašauta galingam 
Lietuvos dievaičiui. 

O švelniu pavasario ranką paju- 
tę paukšteliai .štai grįžta j savąjį 
butą ir meile užburti į poras sau 

tuokias, net širdis nenoroms, lxrt 

laimėje juokias ir balsas žavėjan- 
tis tildo krutinę. 

Atgimę, pabudę iš miego vabz- 
džiai per ištisu, žie/ną miegoję sal- 
džiai, — sutinka l>eauštaiit pavasa- 
rio rytą ir sveikina lauktąjį sveči«| 
triukšmingai. 

Kur akį nekreipsi, žalia gelumbė | 

nuklojus laukus bežaliuoja ir vėjo 
kutenama josios krūtinė išlengvo 
alsuoja — banguoja. Tai vietoms 

pražydus puriena gelsvai, nudžiu- 

gusi juokias, širdį vilioja, — tai 
vėla kur—nekur taškelis rausvai 
vis skečias, vis auga, bujoja. 

Taip mielas, nekaltas jo veidas 
skaistus pabudina, sielą žavėja, — 

i: lupų jo plaukiantis žodis saldus 
vis kalba: pagerbk tu Gyvybės Da- 

vėją. 
Pabudo ir miškas; atsikvėpė sal- 

džiai pridengęs krutinę lapelių ža- 

liuoju dažu, — siubuoja, linguoji 
beglostomas vėjo — ti'k kalba, tik 
šlatria širdyj panlažu; ir laikas nuo 

laiko saldžiai pabučiuoja į veidą 
beauštant pavasario rytui ir giesta 
nuo amžių jam mylimą dainą pava- 
sario grožiu puošniai nudažytu. 

O kvapas malonus skrajoja po 
orą ir saldžiai masina kiekvieno 
krutinę ir kalba j širdį mylėti kas 
dora ir šventąją Lietuvą mūsų tė- 

vynę.... 
Klevas. 

AŠ — GUDRUS UPELIS. 

Aš Jaunutis, kaip berželis 
Ką linguoja nuo 'Vejelio, — 

Išgudrėjęs, kaip upelis, 
Jieškau sau lengvesnio kelio. 

Kas upeliui kelią rodo, 
Uolas kietas kas išgriauna? 

A- jam darbas nusibodo, 
Ar pravirkdė širdį jauną? 

Ne! Upelis tvirtos valios, 
Nenuilsta uolas griovęs 

Ir nekeikia savo dalios 
Į paunksnį įsibriovęs. 

Bėga dienos—uolos nyksta, 
O upeliui viltis švyti... 

Paregėsi—jis išnyksta 
Ir prieš saulę lauke plyti. 

Vėl puriena — laukai platus 
Žalia pieva pasipuošę 

Ir keleiviui kalnai statys 
Jau prieš akis nebeošia. 

Ir kaip linksmu pažiūrėti * 

Į praeities klaikų taką,— 
Jog tą miela pergalėti, 

Apie kurį baisiai šneka. 

Taip ištiesi] aš — upelis, 
Tas upelis, ką daugiausia 
Tarp uolyno prakaituoja. 
Tas upelis, tas keleivis, 
Ką sielvartų tur' daugiausia, 
O prieš svietą tik dainuoja. 

Tulelis. 
IX, 24, 1919. 

T ET SINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevieno kišenini. Gvarantuojame, kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mūras kainuoja. Vyrų ir jaunu vaikinų siutai 
ir ovcrkotai p,įdaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, 
formaliSkai pritaikyti ir konservatyviškų modelių, bet Jų savininkai 
neatsiėmė, Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $60. Matyk musų speciales vertės siutus ir overkotus r»o $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. ir $5?0.00. Juodi lutai nuo $45.00. iri $65.00. Bluc sergo siutai nuo $35.00. Iki $00.00 Vaikų siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augščiau. Vyrų keli- 
nės $4.00. fr augliau. Bluo sorge kelinės nuo $5.50. Iki $17.50. Ypač tiems, kurie perka siutus ir siunčia J Lietuvą, nuleidžiamo 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien Iki .0 valandai vakaro. Subatorais iki 10 valandai vakaio. Nedėliomia iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON 1415 S. Hahted St, CHICAGO, ILL- 

Jau Galima Siųsti Darpanas 
ir Kitus Daiktus j Lietuvą 

Uetnvoje ftluo laiku, kaip junis patiems žinoma iš laiškų, stoka 
drapanų avalinės ir kitokiu daigių. Pas mus galite gauti pigiomis 
kainomis ko tik norite. Vyrų, moterų ir vaikų drapanas, siutai, šve- 
doriai Ir t. t. Mūsų krautuve atdara nedėliomis taipgi. Mes supa- 
kuokime ir duosime visus reikalingos patyrimus, kaip siųst daigtus 
J Lietuvę. Mes turfrne kampelius tavorų atlikusių nuo važiuojančių 
pardavėjų. 

Ateikite ir persitikrinkite. BA^RGENAt. 

Wien's Bargain Store 
722% MAXWELL STREET. CHICAGO, ILL. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
p!t TSBURGH, PA 

L. (i. D. Skyriaus Nariams. 

Lietuvos (ielbėjinio Draugijos 
36 skyrius susirinikimas įvyks nedė- 

lioj, balandžio 25 d., po no. -J/4i 
Liberty A ve., Lietuviu Piliečių na- 

me. Susirinkimas prasidės 4 vai. 
vakare. Malonėsite visi atsilankyti, 
nes turim daug svarbių dalyku ap- 
tarti. Taipgi kviečiame ir tuos, ku- 
rie dar neprigulite prie L. XI. I). 

36 skyriaus, atsilankyti ir prisidėti 
prie taip prakilnaus darbo. Malo- 
nėsite atsilankyti visi kolektoriai. 

[Jusu atsilankymas yra reikalingas, 
nes šiame susirinkime reikės ap- 

svarstyti daug svarbių reikalu, kar- 
tu atsiveskite prisirašymui naujų 

r. a riti. 

L. 11. D. 36 skyriaus liauji 
nariai, kurie užsimokėjo duokles: 
F, Norkus $10.00 
T. Miliauckas 5.00 
A. jukubaudkas 2.00 

B. Kirstukas 1.00 

Viso 18.00 
Iš praeitų metu 36 sk.'liko 22.57. 
L. G. D. 36 sk. randasi. 40.57. 

Komitetus. 

SCRANTON, PA. 

JJul. 9 d., K. Kunigaucko salė- 
je, atsibuvo Dailės Mylėtojų Cho- 
ro vakaras. Buvo vaidinta. '"Tik 
niekam nesakyk" ir "Sulig' naujau- 
sios mados". Pastarasis Vaidinta 
kiek silpniau, bet abelnai imant,' 
nepeiktinai. Suvaidinus pirmą vei- 
kalą, n.a/'.a mergaitė Kbmarausku- 

jte. akompanuojant p. Sodeikai, pa- 
dainavo solo. Už gražų sudainavi- 
mą, publiką jai suteikė d'augybę ap 
lodismentų. 

J'o to sekė g. A. Sodeikos kal- 
|ba. Jo kalba rišosi su L. Laisvės 
paskola ir raginimu prie minėtos 
paskolos uolaus pirkimo. Tuo pačiu 

reikalu dar k'albėjo ir p. Živai-1 
tis. 

Pertraukoj antro veikalo, daina- 
no tliietą, p-lė Staliniutė ir V. Ju- 
ronis, p. Sodeikai akomponuojaut. 
Čion publika buvo tiesiog užžavė- 
ta ir aplodismentams nebuvo galo. 
Turiu pažymėti, jogei p-lė Sta;- 

niutė turi atigšta, maTonu balselį 
ir yra žymiausia scrantoniečių dai- 
nininkė. Ji dažnai patiekia seranto- 
nicciams to dailės peno. 

Pagaliaus gerai išlavintas I). M. 
Chloras ]>. Sodeikai vadovaujant, 
liksmino publiką gražiomis daine- 
lėmis. 

Ant galo prie Choro prisidėjo 
orchestras. Čia sudainuota viena 
daina ir Lietuvos himnas. Tuomi 

.vaikaras ir užsibaigė. 
Publikos buvo atsilankę neper- 

Į daugiausiai. 
Beje, gegužio 4 d., toje pat sa- 

lėje, Dailės Mylėtojų Draugija ren 

;gia Išleistuvių Koncertą gerb. koni. 
St. Šimkui. 

Dailės Mylėtoja s. 

r»ALTIMORE, MD. 

Musų miesto lietuviai gVma pra- 
turtėjo. Surinko tiek pinigu, kad 
jau šiuose metuose statys svetainę 
už apie 99 tukstančius dol. Tai tik 
vienos sienos tiek atseis, prie to 
turi gana praturtėjusi knygyną, ku 
ris pinigais turi apie 400 dolUrių. 

Turi tris chorus, t. y. L. Ame- 
rikos Atletu Literatūros draugijos 
ir L. Vyčių. Turi .Bažnyčią su na- 

mais i.' svetaine už apie pusę mili- 
jono dolarių. 

I Šiaip, yra dvi paskolos liaukos 
Į ir namų prisipirkę apie trečdalis lic 
tuvių. Krautuvių dar trūksta, o prie 
to ir Aptiekos. Fotografai net du 
ir abu gerai gyvuoja. 

Vakarinė Mokykla rašybos irgi 
gerai gyvuoja; turi mokinių apie 
87. 

1. Kurelaitis. 

Žinios Iš Lietuvos 
SUSIRĖMIMAI SU LENKAiS. 

Lenkams provokating'ai užpuolus 
mūsų kariuomenę Kalkunų — Tur- 
monto ruožtu musų narsios kariuo- 
menės dalys su pasiryžimu puolėsi 
gintis ir, iš savo pusės perėję ant- 
puoliu, išmušė lenkus iš paimtų vie- 

tų :r kovo 15 d., grįžo j savo senas 

pozicijas, iš.-kyrus Pokropiškių k'ai- 
mą. kur kovos dar tebeeina. 

Musų dalys susprogdino gele- 
žinkelio liniją, Kalkiniai — Turmon 
tas, nuo kurios lenkų šarvuotas 
traukinys apšaudė musų dalic. 

Kovo if> dieną sustiprintomis pa-1 
jėgomis lenkai vėl puolė musų sar-1 
gybas. Turmonto— Smalvos bare 1 

visą nakti iš kovo T6 dienos j t7 j 
dieną tęsėsi šautuvų ugnis. Apie 4 | 
vai. kovo I7 dieną lenkai anuoto- 
mis apšaudė Vanagėliškių kaimą, 
kuris yra į rytus nuo Antopolio. 

N'aktj į kovo 16 dienos j 17 die- 
ną. daug didesnėms lenkų pajė- 
goms spaudžiant, musų kovojančios 
dalys apleido Turmonto geležinke- 
lio stotį ir buvo atitrauktos į liniją 
Skagiškiai ir Antopolis, kur Įsisti- 
prino. Salaku kryptimi lenkai įsi- 
veržė j Drobiškių, Toliuniškių ir 
Xoruno kaimus. 

Kovose nuo kovo 14 dienos ligi 
kovo 18 d., paimta lenkų belaisvių 
r karininkas, 24 kareiviai ir 2 kul- 
kosvydžiai. 

PINIGŲ MAINYMAS. 

Lietuvoje šalia vokiečiu patiktų 
ostpinigių žmonėse yra nemaža li- 
kę senų rusų pinigų, k eretikų, len- 
kų pinigų, lieto iš Amerikos pri- 
siunčiama nemaža dolarių. VV.ldžia 
i piniję'J mainymą ikišiol visiškai 
nekreipė domės. — Dėlto šioje sri-1 
tyje yra parazitų — mainininkų, 
kurie didelius turtus sau sukrauna 
del žmonių nežinojimo. Už atsiun- 
čiamus dolarius neprityrę žmones 
gauna penktą — ketvirtą dalį to, 
ką galėtu gauti. Tas pats ir su kitų 
pinigų mainymu. Nej'augi valdžia 
negali kasdien skelbti kiek už ku- 

J! 

riuos pinigus moka kad tuo bu d u 

apsaugot piliečius nuo nesąžiningo 
naudojimo! Rygoje. Sakysime, pi- 
nigai leidžiami mainyti tam tikro- 
je vietoje su valdžios žinta. Už 
įėjimu i tą vietą imama nedidelis 
mokesnis. Tuo budu tai ir valdžia 
turi iš to pelno ir gali prižiūrėti, 
kad nebūtų apgaudinėjami žmonės. 
Nejaugi mušu vuldžia neatkreips i 
tai domės ir toliau leis pelnytis iš 

vargšų žmonių įvairiems slankiojan 
tiems gatvių pašaliais tipams. 

KAUNO KRONIKA. 

— Blaivybės reikalu. Ilgus metus 
dirbusi Lietuvoj "Blaivybės" drau- 
gija dabar visai -užmiršta. Šiaudic 
net ir pati Valdžia pamatė, kad deg 
line gerti Lietuvoj leisti negalim'a, 
nes ji yra didžiausias ir mušu tėvy 
nes ir kiekvienos šeimynos priešas. 
Brangus Pilieči'ai. padėkime val- 
džiai su šiuo priešu kovoti. Vis/ 
kas norim matyt mušu tėvynę Lie- 
tuvą laimingą, kuoveikiausi'ai kur- 
kim "Blaivybės" draugiją be tiky- 
bos ir partijų skirtumų. Vienas* turi 
but musų tikslas — l'ovoti su ta 
nuožmiausia žmonijos žudytoja deg 
tinę. Kas nori stoti j šia kovą ir su- 

pranta jos tikslų, meldžiu ateiti del 
tos draugijos -pasitarti. 

Sumanytojų būrelio vardu M. 
Jasaitis, Laisvės Alėja 26. 

VALDŽIOS ŽINIOS. 

I920 m., Vasario. inčn. 27 d., Mi- 
nistcrių Kabinete# nutarė, pakei- 
čiant Laikinojo Muitinio Tarifo 
;tr. 111 papildymo aiistalytąjį 1 ui 
tų, j vest i .sį įiujhį: 

1. Įdirbtiems medžiams (jų tarpe 
papierlmlz ir grubesliolz) po 30 
auks. kiekvienam kubiniam mcterui. 

2. Neįdirbtoms eglėms ir pušinis 
kiekvienam kubiniam meterui po 
50 auks. 

3. Neįdirbtiems alksniams ir dre- 
bulėms po 75 auks. kiekvienam ku- 
biniui meteriui. 

4. Neįdirbtiem- ąžuolams ir ki- 
j 

tiems atskirai nepaminėtiems drut- 
medžiams |x> 125 auk. kiekvienam 
kubiniam meteriui. 

Ministeris Pirmininkas Galvanaū 
skis. 

U/ M misterių Kabinėto Reikalų 
Vedėją, Loaaraitis. 

KAINOS. 

Kainos įvairių produktų Lietuvoj 
be galo žemos del jų nežinojimo. Ir 
čia atsiranda puiki proga pirkinėto- 
jams visiškai pamestinai supirkinė- 
ti iš valstiečių jų gaminamus pro- 
duktus ir paskui dešimt kart dides- 
ne '^aiua parduoti į užsienį. Imki- 
me kad ir šerius kiek žydelis mo- 

ka ūkininkui už šerius? i5—20 auk 
sinti svarui. O tuos pačius šerius 
parduoda j užsienį už «So—100 auks. 
svarui. Valstietis dirbo, prakaitavo, 
o pirkinėtoj ui iš to nauda. Tas gft- 
li priversti mus prie galutino že- 

mės.ūkio iširimo. Girdėti, kad prie 
Finansų, Prekybos ir Pramonės Mi 

nisterijos yra informacijų skyrius. 
Kam teikia informacijų tas skyrius, 
dar neteko patirti bet sėdint ir tri- 
nant kedę jo v'aldininkams, vargu 
Lietuva galis iš jo kokių informa- 
cijų. Nejaugi tas skyrius negalėtų 
Įkas trečia diena arba kas savaitė 
pranešti visiems laikraščiams pas- 
kelbti vis i prekių ikain'as ? 

("Santara''). 

DIDELIS BALIUS IR IŠLEISTUVĖS 
SUBATOJE, BALANDŽIO-APRIL 24, 1920 M. 

LIBERTY SVETAINĖJE, 30 GAT. IR UNION AVE. 

■Kurį rengia 3 Kuopa 
Susivienijimas Amerikos Lietuvių Kareiviai 

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 40 centų Ypatai. 
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės, nepamirškite ir ne- 

praleiskite šios .pragos; nes gal paskutinį sykį .teks pasima- 
tyti, pašokti ir pasikalbėti su savu broliais tėvynainiais. 

Kviečia Komitetas. 

Dykai Rašomoji Mašinuke 
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi 

DYKAI gali turėti gorą. drukuojam^ mflši- 
nėlę (Typewriter)t kuri parašo gražiai ir 
aiškiai, negu su plunksna. Ant tos ma- 
šinėlės Rali kiekvienas teisingai ir grei- 
tai rašyti 'aiškus ir dokumentus. Laimi 
paranki tiems, kurie negali gerai rašyti 
su plunksna. Padarya gražiai, tvirtai ir 
niekados neužsikerta; rašo aiškiai, turi' vi- 
sas literas, numerius ir raštiškus ženklus. 

Tjj mašiniukę turėtu turėti kiekvienas. 
Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes ji] duodame kiekvienam DYKA F 
kas pirks mūsų laikrodėli. 

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6-75 
? Jeigu norite turėti grasų ir tvirtu Laikrodėlį, prie 
j darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
j tuojaus jj. Tai laikrodėlis yra taip vadinamas se 

nosios šalies sistemos "Roskopo Patentas, kuris 
yra vidutinio didumo, labai tvirto mechanizmo ir 
laikę, laiko iki minutos< turi gražius tvirtus viršus, 
su gražiu ciferblatu ir gali laikyti daug metų. Nie- 
kur negauslt geresnio laikrodėlio prie darbo. Laik- 
rodėlis yra vertas $9.00, mes tik per trumpu laikų 
del supažindinimo publikos parduodame po $6.75, 
ir priedo kiekvienam duosime DYKAJ rašomą ma- 
šinėlę. Jeigu norite turėti tą vertingą laikrodėlį ir 
mašinėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiąsk 25c. sidab- 
rinį arba stampoinis rankpinigių o likusius $6.50 
užmokėsit paimdami laikrodėlį ir mašiniukę. Ra- 
šykite tuojaus lr adresuokite: 

PROCTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irvisg Ave., Dept. 116. CHICAGO, ILL. 

Ženklas, kuris prašalina pirkėjų spėliojimus. 

PRODUCTS 

fRADE MARK 

Oleomargarine yra 
padarytas iš sumušant čys- 
tus, šviežių gyvulių taukus ir 
sutirštinto pieno, ir suraus 
skonio. Jis yra prižiuriamas 
rūpestingiausių sveikatos mo 

kslineių, išrenkamas gerų tau 
kų iki paskutinio pakavimo 
į parafino popieros pakelį. 

Maistingas valgyti, kvapsniu 
go skonio, prieinama kaina- 

Oleomargarine su- 

teikia pasekmingą kelį su- 

mažinimui naminių išlaidų 
be sumažinimo kokybės. Už 
sisakyk šiandien. Jusų ver- 

telga pristatys jumis. 

AR M OU COMPANY 
CHICAGO 

PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu liktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį \ metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės (Učiai i Lietuvos Misiją prlsiųsd&mi pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 
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7:30 
VALANDĄ 
VAKARE. 

Vietines 
žinios. 

SVARBUS NUOTIKIS LIE- 
TUVIŲ ISTORIJOJ—VARDAI 

UŽRAŠOMI I KNYGŲ 
LAPUS. 

t'žrašinėjant L. L. Paskolą, j 
sykiu užrašoma ir vardai tų, fru- i 

rie perka ir tu. kurie nuo to kil- 
to darbo šalinasi, nepurka. \uoj 
jų tenka išgirsti visokiu nuomo- j 
nių, rodos, kad jiems tas darbas | 
nuo kurio priklauso tautos ir j 
valstybės gerovė visiškai neapei-, 
na; buk jie ją užmiršę, jos išsi-' 

žadėję. Tik tokiu beesanti ma- ; 
ža dalelė, (ii didžiuma žino savo 

šventas ipareigas. žino, kad ta ša-1 
lis, kuri juos penėjo yra jų mo-j 
tina ir jai noriai pagalbą teikia. 

( 

Paskutinėmis dienomis man į 
teko atsilankvti pr.s viena šeimv- 

v'. I 
ną gyvenančią ant 33-cios gat> 
tarp Halsted ir Auburn Ave., kur 
užsirašė L. f-. P. P>onų penki 
vyrai ir viena mergina. Iš jų 
veidų buvo matyti džiaugsmas, 
kuomet jie* įprisirengė paskolos 

; ženklūkus bei paskolino Lietuvai. 
(Ti .pats šeimininkas net štai ką 

1 pasakė: — Ar aš ne lietuvis, jei; 
savo vardo neduosiu įtraukti Į j 
Lietuvos Istorijos lapus, tai pir-j 
mas atsitikimas musų tautai, pir- 

Pavasarinis SOKIS 
RENGIAMAS 

Federacijos Lietuv. Kliubų, Chicago 
GROS 

Geriausia 18 Muzikantų Orchestra 

mmji linksmybės styga, tai Liet. 

į Valstybės Paskola. Mūsų .prose- 

jncJiai tltjo, mokėjo kitiems, bet 
mes, mes esam laimingesni už 
anuos, kad galim dirbti, skolinti 

savo valstybei — patys sau, o 

ne kitiems. 
Lai ši šeimyna buva pavyzdžiu 

kitiems. M. K. Šilis. 
I 

AIŠKU, JŲ PRITRUKS. 

Stasio Šimkaus Išleistuvių Kon 
certe. d. g.-g. daugumui gali 
pristygti vietos, nors Aryan Grot- 
to Temple teatras yra gan erd- 
vus. 

Kai]) girdėti, tai tan koncertan 

t ikietai visu greitumu yra per- 
kami. 

Dauguma iš musu tarpo esa-l 
me papratę laukti tos valandos1 
'pirkti tikietus, kuomet nueina- 
me j»rie svetainės durų. Jau pra- 
eityj, "Išeivį" statant, turėjo- 
me progos -pasimokinti, (kitiems 
pritruko vietos) taigi dabar iš- 
kalno visu kuom apsirūpinkime. 
Laiko ja»iv neperdaugiausiai. 

Tik atsiminkime! Tenai daly- 
vauja Įžymiausi musu daininin- 

kai, t> čia prie to jau gal šioje 
šalyje galėsime paskutini kartą 
matyti p. Šimkų veidas j veidą, 
nes jisai tą pat nakti, pasibaigus 
koncertui, išvažiuoja, palieka 
mus ir "Birutę". 

Tikietai galima gauti šiose vie 
tose: 

r.) "Lietuva", 3253 So. Mor- 

gan St. 
2.) '".Va it j ienos", 1739 So. I f a 1 -' 

sted St. 

3) "Draugas," 1800 \V. 46th st. 

4) Pas "Birutės" narius. 

Atsišaukimas 
i Tautiškas pirmeiviškas draugi- 
jas, kliuhus bei dramatiškus ra- 

u-lit rs. kad neišskiriant visi pri- 
sidėtu paremdami aukomis prie 

PIRMA NEGU PIRKSI, G\UK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ, REMU IK STOGAMS POPTERIO 

Bpeclallal: Maleva malevojimui stubu iš vidaus, po $1.60 už galioną 
CARft BROS. WRECKING CO. 

S003—3009 80. HALSTEU STREET CHIOAOO. I!jL. 

Didelis Iškilmingas Balius 
rengiamas Lietuvos Dukterų Dr-jos 

NEDELIOjE. BALANDŽIO—APRIL 25 dieną. 1920, 

MILDOS SVETAINEJE, 3140 S. Halsted St. 

Pradžia 6 vai. vakar*. Inžanga 35c. Ypatai. 

['/.prašome visus skaitlingai atsilankyti ant mūsų baliaus. 
Mes labai užsitikime tamstoms visiems, kad nepamiršite ir 
nesigailėsi t vargo, ir atsilankysit ant baliam*. Komitetas. 

AR ŽINAI KOKIA ATEITIS TAVĘS LAUKIA? 

Nemanyk, kad tą gali dasižinoti eidamas pas spiritistus, 
žynius ir burtininkus. Skaityk reguliariškai, ir su atyda Žur- 
nalą 'SARGYBOS BOKŠTAS," ir gausi tikrą žinojimą apie 
savo .paties, kaip ir apie savo artymo ateiti, ir limimą numi- 

rusiųjų draugų. fr tą-linksmybę, kuria turi visi iš musų skai- 

tytojų. rionai arsi pridėtą vieną iš daugelių laiškų, kuris tau 

pasakys ką sako apie tai pats skaitytojas. 
Norėdamas užsirašyti ant metų, prisiųs-k $1.00 su aiškiai 

parŠytu adresu, Į "Sargybos 15okšto Redakcija 
"SARGYBOS BOKŠTAS," 

732 W. igth Street, Chicago, 111. 
"SARGYBOS BOKŠTAS' BRANGIAUSIS 

DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS. 
Brangus Broliai: 

Linkėjam jums geros sveikatos ir Dievo padėjimo jusų 
gyvenime. Dabar mes nuo jusų apturėjom žurnalą "Sargybos 
Bokštą." u/ kuri širdingai padėkavojam. Mes palikom labai 
linksmus, kad mes sulaukėm toki brangu žurnalą, musų šir- 
dis yra pripildyta sim didžiausia linksmybe, dabar, kada mes 

tokius brangius daiktus randame. Ištikro Dide malone Dievo 
dabar atėjo del musų. nes ir mums, dabar žmonėms, pasiro- 
dė galybė Sv. Rašto. Pasirodė del musų kas jame *buvo pa- 
rašyta. • 

Pasiliekam jumis sveikindami, su karščiausia meile. 
Jusų br. Jokūbas Gavėnas Jersey City. 

•pastatymo a: a. (Vargšo) šau- 
čevieiaus paminklo. Jis nemažai 
delei mušu pasidarbavo, todėl 
mūsų pareiga jo neužmiršti ir 
atminčiai pastatyti paminklą, ku- 

bus statomas gegužio 30 die- 
ną. Labai trumpas laikas, tad 
suskubkime. 

1). L. Kunig. Keistučio Klu- 
bas surengęs vakarą visą pelną 
juo dol. paskyrė tam tikslui. N'e- 
Įatsilikimo ir kiti nuo to darbo. 

Nedėlioj. bal. 25 d., 10 v. prieš 
pietfus I). iŠ. K. Keistučio Klubo 
Įvyksta susirinkimas, Liberty 
I'all. 3925 S. Ked/ie Ave., taigi 
klubu, draugijų bei ratelių valdy- 
bas meldžiame imti dalyvumą, 
kur nuodugniai apkalbėsime da : 

lykus. Valdyba. 

L. L. P. CHICAGOS IR APIEL. 

APSK. SUSIRINKIMAS. 
I »al. 15 d., S v. Jurgio parap. 

svet. atsibuvo L. I.. P. Chica- 
gos ir Apiel. Apsk. susirinkimas, 
kuriame padaryta šie nutarimai: 

1.) Višose kolonijose rengti 
prakalbas ir vešli <1 i d ž. i ainis i ą agi- 
taciją pardavinėjimui L. L. P. 
I'onu 

2.) Kad kiekviena stotis sura- 

šytu savo kolonijos lietuvius, kad 
tokiu budti sužinoti nepirkusių 
įkaičiu (reiškia Lietuvos Laisvės 
priešus.) 

t. ^ Kad Chicagiečiams paskir-* 
ta išpirkti bonų kvota butu pa- 
dalint;! sulig gyvenančių lietu- 
vių skaičiaus, kad tuomi sužino-1 
ti kiek kuri kolonija pardavė ir 
k'ck* krriai priklauso išparduoti. 

Taigi kiekvienos stoties valdy- 
bos. yra p ridenu ė šiuos nutarimus 
vykinti. 

^ ai i g visų stočių nutarimo. 
ka: ieriai, teiksitės priduoti skait- 
linę Apskričio Raštininkui že- 
iiiiči n įduotu adresu. 

itlinėj reikia pažymėti kiek 
yra užsirašiusių L. L. ;P. P.o- 
nų ir kiek pinigų išsiųsta Cent- 

V. M. Stulpinas, Pirm., 
J. A. Mickeliunas, Rašt., 

4410 So. Riclimond St. 
Pastaba: Rašydami Apskr. 

Valdybai, kad ji iparupintų kal- 
bėtoju, malonėkite sykiu ipa/.vmė- 
ti keliu reikalaujate, kada, kur ir 
kokią valandą, o tuomi paleng- 
vinsite raštininkui# darbą. Arba 
afabte kreiptis- ir telefonu. 

Tel.: McKinley 1833—2797. 

Didelis 2-ro Apskr. S. L. A. 
Susirinkimas su pramoga atsibus 
balandvio 25 d., Roseland, 111. 
Svetainės num. moo So. Michi- 
gan A ve. 3-čios lubos. Posėdis 
prasidės lygiai 2 vai. po piet, to- 

dėl S.L. A. kuopų atstovai bei j 
kuopų valdybos nariai meldžia- 
mi nesivėluoti. Ši n- susirinkimai! 
yra kviečiami ir S.L.A. nariai su 

patariamu balsu, nes šis susirinki 
nias yra prieš Šeiminis ir danę 
SLA. reikalu yra apsvarstymui. ; 

Dr. A. L. Graičunas, pirm., 
Kazys Kalnietis 2 Apskr. SLA. 

raštininkas. j 
i 

Pranešimas. 
Ateities Žiedo Vaikų Choro 

ateinančioje nedėlioj, bal. 25 d., 
repeticija neįvyks, nes choro ve- 

dėja p. Bigeliutė minėtoje die- 
noje drauge su "Birutės" choru 
■važiuoja j Kenosha, Wis. dai- 
nuoti. 

Taigi delei tos priežasties vai- 
kų choro repeticija jvvks suba- 
toj, bal. 24 d.. 1 vai. po pietų, 
"Mildos" svetainėje, 3142 So. 
Halsted St. 

Visi vaikai privalote atsilanky- 
jti laiku. Komitetas. 

Pranešimas. 
Ketvirto \Vardo Liet. Polit. ir 

Paš. Klubas yra įsteigęs pilie- 
tybės pamokas, kurios atsibuna 

[kiekvieną ,pėtnycią, 8 vai. vaka- 
re, L. Ažuko svetainėje, 3301 
Aulnirn Ave. 

Pamokas veda p. A. M. Ma- 
karas. 

Mokinama visus veltui. 
Klubo ir Lietuvos Dukterų 

Draugijos sudėtinis piknikas at- 
sibus nedėlioj, (birželio 13 d., 
Bernstropo darže. 

(!i lapkričio 7 d. š. m. Klubo 
vakaras atsibus Pidaski 1 Tai 1. 

Klubo Jaunu Mergaičių Choro 
repeticijos atsibus kiekvieną ne-1 
dėldienj, 12 vai. dienos, Fello\v-j 
sliip svetainėje, ant 33 PI. 

M. M. Juodis, Prez. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

Reguliaris 1 'ildančiojo Komite- 
to Chicagos Lietuvių Tarybos 
susirinkimas pėtnyčioje, baland- 
žio 23 d. nejviks. 

Toki3 susirinkimas atsibus ki- 
toj pėtnyčioj. būtent, balandžio 
30 d., 8 v. vakare Yodmano svet. 

33-čia ir Limc gatvės. Valdyba. 

Lietuvių Dailės Ratelio narių 
domai. 

Visi L. 'D. Ratelio nariai ma- 

lonėkite susirinkti subatoj. bal. 
24 <d. f>:oo vai vak. j bažnytinę 
svet. Visi grupėj turėtumėm va- 

žiuoti Liet. Harmonijos Dainorių 
Draugijos Iconcertan, Melrosei 
Park. Jie mus remia, tai dabar, 
yra proga paremti juos. Narys, j 

Brighton Park. 
Ziono Dukteių Draugijos j 

(Prūsų Lietuviu Moterų) svar-, 
hi sueiga atsibus subatoj, bal. 1 

2^ d., 2 vai. po pietų. 
Kviečiame atsilankyti ne vien 

drauges, bet ir kitas lietuves ir 
lietuvaites. 

Elz. Speiderienė, 
3040 So. Rocku'ell St. 

PILIEČIAI GELBSTI 

POLICIJAI JIEŠKOTI. 
$ 

Trijų metų mergaitė, advokato 
J. J. Sullvian duktė stebuklin- 
gai prapuolė iš namų vėlai per- 
eitą seredą ir iki šiol nesurasta, 
nors tūkstančiai asmenų, inimant 
mokyklų vaikus, miesto policija 
uoliai darbuojasi suradime jos. 

t 

bridgeport: 
Šiandien, bal. 23 d. <1., 7:30 vai. 

vak.. "Mildos" svetainėje, 3142 
1S0. TIalsted St., atsibus lietuviu 
ir anglu kalbose prakalbos. Lie- 
tuviškai kalbės Dr. A. L. Grai- 
cunas ir Dr. A. Ziinontas: angliš- 
kai. Dr. F. Andersnn ir Dr. C. r. 
Travis. Beto dar bus rodomi la- 
bai indomiis krutamieji paveiks- 
lai'. 1 Kalbos bus surištos su Lietu- 
vos dabartine padėčia — lietuvių 
kalboj, o ku mokslu ir tikėjimui 
—anglų kalboj. 

Todėl lietuviams reikėtų atsi- 
lankyti kuoskaitlingiausiai. 

Prakalbų reng. pirm.. / 
j. Vaitulis. 

Vakarykščiame "Lietuvos" N. 

po tilpusią A. L. T. Sandaros 
kuopos rezoliucija padėta per 

klaidą parašas: A. Latukas, 
Pirm., o turi būti A, Lukas, 
Pirm 

PRANEŠIMAS. 

\Yest Sides llendras Lietuvos 
Laisvės Paskolos llonų pardavėju 
susirinkimas Įvyks pet'nyčioj, balau 
d/.io 23 d.. Aušros N artų parapi- 
jos svetainėj; lygiai 7:3o vai. va- 

kare. 
\ isi būtinai atsilankykite, nes 

svarbių reikalų yra apsvarstinun. 
kurių negalima atidėti. 

Bendras L. L. P. B. 
Komitetas. 

A A 

JUOZAPAS DIMŠA 
persiskyrė su šiuo, pasauliu bal. 
20 d. Velionis paėjo iš Kauno 
rėdybos, Tauragės apskričio, So- 
dos Koksenis. T'aliko motetį 
Liudviką ir sunu Vincentą 2^ 
metu amžiaus ir paliko seserį 
Moniką ir švog Vincentą Re- 
auką ir Lietuvoje 2 seseris ir 
Motiną. Velionis pragyveno A- 

merikoje 10 metu. Kūnas ran- 

dasi po no. 3431 Emerald A v. 

Laidotuvės atsibus balandžio 24 
dieną, 1920 m., 8 valandą iš ryto. 
Pamaldos atsilaikys S v. Jurgio 
Bažnyčioje, iš ten i Šv. Kazimie- 
ro Kapines. Širdingai kviečiame 
visus gimines ir pažįstamus da- 
lyvauti laidotuvėse. 

L. Dimshienė. 

R KIK A LT XGAS PARTXER I S. 
kepyklos biznyje. Turi buti kepėjas 
arba išve/iotojas (driver). Aš turiu 
šrrpn. 2 automobiliu. 2 arkliu. 2 ve- 

jamu, eleikra maišomą mašiną, mil- 

tu. minkštų gėrimu šaltini, saldaisių 
duonos skrynę ir daug kitokiu daly- 
kėliu. Aš visiems savo kostumeria- 
ms gyvenantiems mieste pristatau 
duoną i namus. \ ienam žmogui per 
daug darbo, Todėl cianais yra tavo 

laimė įdėti pinigus. Innešk $1800.00 
tuomet abiejų bus lygios dalys. At- 
važiuok, pamatyk šitą vietą. Spring' 
Yalley Bakery, 114 E. Dakota St., 
Spring Yalley, 111. Jos. M. Azukas. 

Pajieškau Ignaco ir Jono Džovalu, 
Kauno redybos. Ukmergės pavieto, 
Vaitkiškės valsčiaus, Alenu kaimo. 
Girdėjau kad gyvena Michigan valsti- 
joj. Malones jis pats ar kas jj žino 
pranešti šiuo adresu, nes turiu labai 
svarbų reikalą prie jo. Mano adresas: 

Sten. Poveolis. 
513 So. Center St., Beaver Dam, Wis. j 

Pa j ieškau kombario su valgiu 
ar ibe valgio, butu geistina, kad 

butų dvarus ir šviesus kambarys 
ir kad telefonas butų, dviem ar 

vienam vaikinui ant Westsaidės ar 

ba vBrighton parko apielinkėje, 
turintis toki -kambarį atsišaukite 
greitai praneškite laišku. 

A. j. K. 2242 W. 23-rd PI., Chi- 
eago, 111. 

Puikus Teatras ir Balius 
rengia 

Susivienijimas Amerikos Lietuvių 
Kareivių 7-ta Kuopa. 

SUBATOJ, BALAND 24 d., 1920 

M. MELDAŽIO SVET. 
2242 W. 23-rd Place 

m 
Pradžia 6:30 valandą vakare. Inžanga 50c. ir augščiau. 

Gerbiami lietdviai ir lietuvaitės! Qiuomi esate širdingai kvie- čiami atsilankyti j šj lietuviu kareiviu vakarą, kur turėsite progą gra- žiau pasilinksminti ir smagiai laiką praleMi S. L. K. A. 7-ta KUOPA. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GVDYTOJAS ir chirurgas 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal G222 
Vai: 1 ILl G ir 7 iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42»d St 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 Iki 12; 1 iki 8 vak. 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILU 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA £ ALLE ST., UOOM 324. 
Telephone Central 6390. 

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

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKA I. 
iBaltic Consultation Bureau, Inc. 

35 S. Dearborn St. Chicago. 
Room 206. 

5 LAIVAKORTĖS 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
CHicago, 111. 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
$9 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. dLL. 
Telephone Central 0684 

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

Egzaminuoju Abstraiuus perkant 
arba parduodant Namo. Lotų ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. * 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais uuo 7,iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Stato lian- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. ® Tel. Canal 2552 

.Pranešimas1 
Daktaras 

MAURICE KAHN 
ką tik sugrjžau iš 

Kalifornijos. 
Jau priima ligonius. 

Dabartinis jo adresas 
tokis. 

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashaland Av. 

Chicago, 111. 

LIETUVIU UKININKU 
KOLONIJA. 

Važiuok į Vilas County 
Wisconsin, kur skaisti žeme 
ir pirk ukę ant lengvų išmo" 
kesčių: ..obulas klimatas, ge 
ri keliai, arti miesto, daug 
turgaviečių; ežerų, apių, šal 
'tinių, gera žemė del bulvių, 
ant vieno akerio žemės už- 
auga 250 bušelių bulvių, ki- 
ti javai taipgi gerai auga. 
Gali pradėti ukininkauti su 

maža suma pinigų. Didžiau- 
sia lietuvių ūkininkų koolni- 
ja Amerikoje. Del pilnos in- 
formacijos ir ukininkystės 
knygutės, kurią dykai kiek- 
vienam reikalajuančiam pa- 
siunčiame, adresuok: 
SANBORN & COMPANY, 

52 Sanborn Building, 
Eagle River, Wis. 

Ashland ! 
Boulevard 
Auditorium 

Kampas Ashlahit ir Vau Buren 

KVIEČIAME KIEKVIE- 

NĄ ATSILANKYTI ANT 

ŠIO PUIKAUS PAVASA- 

RINIO ŠOKIO. 

Lithuanian--Amcric.in Inlormation 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legali£ki Dokumentai, Foretga 

Exchange, Real Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

įei. x ards 3654. AKUSERK^ 

Mrs. A, 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
legiją; >l?a> praktika- 
vusi PennsiUanijjj 
hospitaIi««, Piselcroin 
irai patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antry lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki včlal vale. 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 lkl 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma ir^kamp.Marshflelrt 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1167 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 mėty kaipo 
patyrę? gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aitrias ir chroniSicas ligas vyri), mo- 

terų ir vaikų, paRal naujausiai metodai 
ir kitokius elektros frietaisu* 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St. netoli FisV ■ -'r 

VALANDOS: Nuo *0—12 pietų ir 
8 vakarais. Dienomis: Canal 

f 3110 arba 357 
lelepbonai: J Ne^tiflnis Drexel 

Į 950 Drover 4130 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St. 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 1 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE--INSURANCE 

European Amerika* Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokort«a 

NOTAHIJLSA^ .. 

3249 So. Hahlec. Street, Chicago Illinois 
Telephone Doule^ard 611 

DR, M. T. STR1K0L1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 diena 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 261 

Phone Yarda 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir gyv: viota 3262 S. Halutod St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—t:30 

Tolephone Drover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTI3TAS 

Valandos: nuo !> rj'to iki ft vakare, 
Seredomis nuo 4 iki !> po pietų. 
4712 80. ASHLANI* AVENU1 

arti 47-to* *«ive» 

relepkone Yarda 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 
"".y d o visokia* linas moterų, vaikų ir vyrų Specialiai gydo limpančiai, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas 
1269 8. HALSTED 8T„ CHICAGO 
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