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Suv. Valstijos, plėšiku gūž- 
tos- sako senatorius Capper. 
Valdžios aganta surangė ko- 

munistams susirinkimus. 
SU V. VALSTIJOS TAI 
PLĖŠIKU GŪŽTOS — 

SAKO SENATORIUS 
CAPPER. 

Washington, bal. 24 d. —• 

Kansaso senatorius (re^p.) Cap- 
j per savo kalboje senate pasakė, 

kad Smv. \ alstijos virto plėšikų 
gūžtomis; jis užxlrožė pelininin- 
kams ir pasakė, kad jei valdžios 
viršininkai negali prižiūrėti istaty 
fnų užlaikymo, tai jie turi pasi- 
traukti "ir užleisti vietą tiems, 
kurie gali jas užimti/' 

Pasakęs, kad pelnininkavimo 
priparodymu yra pelno didumas, 
senatorius užreiškė, jog vienais 
tik metais karės laiku «v4 -kritos 
Amerikos korporacijų inplaukos 
pakilo nuo $35,333,000,000 iki 
84,cx 10,000,000. Jis iperskaite se- 

nate ilgą eilę korporacijų, kurių 
pelnai siekia nuo 20 iki 200 nuo- 

šimčių. 
Visi Esg Respublikonai. 

VVisconsitjo senatorius (r^sp)1 
Leonai l pasakė, ka<', .Luat'į 
"vienas milijonierius butu pa- 
siustas Lcavemvortho kalėji-| 
man paį?al dabar esančius Įsta- 
tymus, tai pelnininkavimas šiek 
tiek apsistotu." 

Girdi, "vyriausis prokuroras] 
Palmer kur-ne-kur pastato pelė- 
kautus, kuomet jis turėtų pastaty 
t: spąstus meškoms. Su didžiežiai 
siais ipelnininkautojais nieko ne- 

daroma." 
Colorados senatorius (dem.) 

Thomas, atsakydamas senato- 

riams Capperiui ir Lenroothui,-; 
pasakė: "mažne visi didieji pel- 
nininkąutojai kiek man teko pa- 
žinti juos asmeniniai, yra respub- 
likonų partijos nariais." 

Užkliudo Wallgatvio Arbuzų. 
Daržus. 

"YVallgatvio'arbūzų daržai, — 

sakė Capper, — šildosi saiu prieš 
privilegijų saulę, tręšiami darbi- 
ninku prakaitu ir laistomi skur- 
do ašaromis, o šiemet jie sulauks 

nematytos piutės liuobos nuo in- 

plaukinių mokesčiu amaro, kuo- 
met žmonės yra skatinami pirk- 
ti anksčiau anglis ir būti ma- 

žiaus apiplėštais, syki savaitėje 
nevalgyti mėsos ir pirkti taupo- 
muosius karės ženklelius, kad Suv 
Valstijos siti1 $6,000,000,000 in- 

plaukų galėtų gyventi pagal $9, 
000,000,000 madą. 

"štuomi tarpu didžiausią be- 

gėdystę šitame godumo pasiuti- 
me matome pas cukraus tulikus. 
?\fatomai c*'*rus suimta į vienas 
rankas po pat teisingumo sky- 
riaus nosimi. Atėjo eilė užpulti 
vaisiu sudėjimo sezoną. Per iš- 
tisą eilę metu cukraus kompa- 
nijos kas metas, atvirai ir begė- 
diškai plėšia Amerikos šeiminin- 
kes veisių sudėjimo laiku." 

Su papeikimu peržvelgęs mil- 
tu, cukraus ir medvilnės dirbtu- 
vių darbus, paskutini augs-,Man- 
sio teismo nusprendimą palaikiu- 
si dalybas nuo indelio nepripuo- 
lanciomis mokesčiams ir tcisin- 

giumo skyriaus paraginimą val- 
gyti -pigesnę mė:>ą, senatorius 
Capper perskaitė surašą korpora- 
cijų, kuriu ineigos yra ''aiškaus. 

matomo" skandalingo pelninin- 
ikavinio priparodymu. 

Korporacijos Dideliais Pelnais. 
(Senatorius Capper perskaitė 

eilę korporacijų šitokiais pelnų 
į nuošimčiais: 

Continental (Jil, 200 nuoš.; 
L'nited Fuel £as, joo mioš.; Ohio 
l'iuel SuppĮv, 100 nuoš.; Noncjuit 
Spinning kompanija 100 nuoš.; 
Anioskea-g Cotton Mfg. kampa- 
nija, ioo nuoš.; Stutz Motors. 
joo nuoš.; Xashua Mig. (.'o., 100 

muoš.; \merican Tobacco Secu- 
rities kompanija. 75 ntioš.; Ma- 
nome* Mills. 66 2-5 nuoš.; Hood 
Rubber, 66 2-3 nuoš.; Cruciblc 
Steel, 50 nuoš.; Cleveland Akron 

Bag and Paper, 50 nuoš.; Auto' 
(.'ar kompanija, 40 nuoš.; John! 
R. Thompson komp., 33 1-3 
nuoš.; St. Maurice Paper komp., 
30 nuoš. ; F. W. \\ oohvorth, 30 
nuo'.; Flectric \\'elding of Ros- 
ton, 25 nuoš.; Delavvare and 
Cleveland, 25 nuoš.; IIawaiian 
Pineapple komp., 25 nuoš.; Ulect 
vi, V.'elding komp., 25 nuoš.; Ge- 
neral Chemical, 20 nuoš.; Ame- 
rican Mmltigraph, 20 nuoš.; Trus- 
can Steel, 20 nuoš. 

Dalininkai Gauna 2,900 Nuoš. 
"Standard Oil Conipany iš 

Indianos nesenai padidino savoi 
kapitalą iš $1,000,000 iki $30,000, Į 
000. mokėdama savo dalininkams j 
dalybų 2,900 nuoš, j 

National Candy kompanijos in 
plankos pernai metais rodė ,pa- 
didėjimą 545 nuoš. nuo 1915 m. 

Btirns R ros., didžiausia retailinė 
Suv. Valstijose anglių komapni- 
ja padarė ^rryno pelno 40c. tomi, 
kuom,et 1916 m. turėjo 21u* cer>- 

o pelno nuo tono. 

VALDŽIOS AGENTAI SU-i 
RENGĘ KOMUNISTAMS j 

SUSIRINKIMUS ! 
Washimgton, bal. 24 d. — Fe- 

ieralio teisėjo Andersono pasa- 
<ymą P.ostone, kad valdžia "šioj 
alyj valdo tulą komunistų par- 
ijos dalb" atkartojo Xew Yorko 

advokatai Svvin'burn TTale šian- 
dien sekertoriaius \Vilsono at- 

klausinėjimitose nusprendimui to, 
ar buvimas komunistų partijos 
nariu yra pakankamas pamatas j 
deportavimui. j 

J. Edgar Ploover, astovaujan-' 
tis teisingumo skyrii už reiškė, 
k.-ifl bostoniškio teisėjo tvirtini- 
mas yra nepateisinamu iškraipy- 
mu faktų. 

Hooverui pasakius, kad jis ne- 

žinąs nei vieno agento teisingu- 
mo skyriuje, kuris butų veikęs 
kaipo agentas provokatorius, 
ITale priparodymui to parodė 
laišką su parašu Franko E. 
P.urkc'o iš teisingumo skyriaus 
tyrinėjimo biuro, pasiųstą depar- 
tamento agentui Bostone, gruod. 
2;/ d., 1019 m., keliomis dienomis 
prieš užpuolimus ant komunistų. 

Laiške paskelbta sausio 2 d. 

kaipo diena puolimui ant komu- 

nistų: jame pasakyta: "su savo 

slaptais informuotojais turi su- 

rengti komunistų partijos ir ko- 
munistų darbo partijos susirin- 
kimus paskirtą vakarą. N'ekurie 
biuro viršininkai man pranešė, 

k..-d tokie patvarkymai bus pada- 
ryti. Tas, žinoma, palengvins 
areštą v imą." 

I TALKININKAI SUIMA 
TURKŲ VADUS. 

Konstantinopolis, įbal. 21 d. — 

Čionykstės talkininku valdžios 
arcšiavo šiandien buvusį turku 
dinijį vizyrą Izzet l'ašą. (Jen. 
(Jen. Alirza l'aša ir keli kiti įžy- 
mus turkai taipgi tapo areštuoti 

Didysi> vizyras Damad Fcrid 
l'aša šiandien paėmė vesti karės 

ratšinę, kadangi nesitenkinimas 
ja grės" nesmagumu valdžiai. 

Dvylika šimtu Mustatos Kc- 

linalo šalininku esą suareštuota 
ir daugumas jų kasdien kemša- 
111a j kalėjimą. 

MATO VOKIEČIU SUO- 1 

KALBI SU SINN FEINAIS. 

Londonas, bal. 24 d. — "Airija 
ir Indija turi nusikratyti krau- 

gi" ringosios Anglijos," šaukia 

juodomis didelėmis raidėmis ant- 

galvis lakšto uždarytuose kon- 
vertuose su Šveicarijos pačtos 
ženklais, .pasiekusio tūkstančius 
anglų. Šitame lakšte yra prane- 
šimas apie F.amanno de Yaleros 
kalbą ipasakytą "Indijos laisvės 
draugu" susirinkime vas. 28 d., 
Centralėj Operoj, Xe\v Vorke. 

l)e Yalera, kaip čia paduoda- 
ma, yra pasakęs, kad Anglija iš- 

plėšia iš Indijos žmonių pinigus 
ir maistą su ta pasekme, kad 
pcrr.ai milijonai jų išmirė nuo 

bado. Yra privedama, kad jis 
pasakęs, jog Airijos. Indijos, 
Egipto ir Persijos reikalai yra 
vienodi ir šaukęs imtis kardo tų 
šalių žmonių tikslams atsiekti. 

Anglijos viršininkai įžiūri šita- 
me lapelyje vokiečiu darbą, pa- 
darytą vokiečių spaustuvėje. Jo 
visa išvaizda ir ypatingai sve- 

timžiankliai, jie mano, parodą jo 
pajeigą ir tokiu bu'di priparodę 
tą, kad tarp Sinn Feinų ir pan- 
germanu Europoje yra sutartis 
taip dabar, kaip ir buvo karės 
metu. Kitomis vokiečių šalin:n- 
kystės propagados formomis esą 
smukmeniniai argumentai rei- 

kalaitijantieji greito taikos sufar-| 
ties pertaisymo. 

RUSAI PRAŠO PAS JA-Į 
PONUS MUŠIU PER- | 

TRAUKOS. 

Vladivostokas, bal. 24 d. — 

Atsakydama j čionvkščios japo- 
nų komandos pasiulinimus, tarp 
kitko apimančius rusų kariuo- 
menės pasitraukimą per trisde- 
šimts mylių nuo japonų garnizo- 
nų, rusų karuiomenė pasiūlė, kad 
tuojaus btvtų pertraukta mūšiai. 

/Paskalas eina, kad rusai vėl 
paėmė Chabarovską ir Imenpo 
ir kad jie pareikalavo gelžkelio 
linijos tarp Nikolsko ir Chaba- 
rovsko 

Japonu pasiulinimai, kurie bu-' 
vo inteikti Zemstvos valdžiai, 
taipgi pareikalavo, kad valdžia 
duotu savo valtis, šautuvų ir šo- 
viniu dirbtuves trumpam laikui 
ir kad zemstvos geitai atsteigtų 
susisiekimą, kame japonai apsi- 
ima pagelbėti. Japonai taiugi pri- 
ima pagelbėti. Japonai taipgi pri- 
cijos per 30 kilometrų apsukui. 

Rusai be mušiu 'pertraukimo 
pasiūlė ištraukti rusų kariuome- 
nę i Amūro ir Chabarovsko sri- 
tis, bet su ta išlyga, kad jie pa- 
silaikis dirbtuves susisiekimo j- 
monėms taisyti ir pasilaikis lai- 
vus pakraščiams saugoti ir neati- 
duosia savo karinės medžiagos. 

KALTINA VENGRU VAL 
DŽIĄ, BUK JI SUSITA- 

IKIUSI ŽYDUS NAI- 
KINTI. 

Budapeštas, bal. 24 d. — 7.y- 
d'Į delegatu komitetas pasiūlė 
rastą talkos konferencijai l'a.y- 
žiuje, kuriame daroma apkalti- 
nimas vengrų vaMžios. kad ji 
daro suokalbį "visiškam išplovi- 
mui žyd 11,' ir kad žydai yra kan- 
kinami ir kišami Į kalėjimus be 
jokio teismo. 

(iirdi. "valdžios viršininkai, ku- 
riems buvo 'pasiskusta, sako nie- 
ko nežiną apie nurodytąsias są- 
lygas, bet čia viršininkai atvirai 
ir su vyriausybės žinia tveria 
draugijas žydams naikinti.' 

(:irdi, žydu vaiku nepriima ! 
mokyklas ir žydu prekyba visai 
suparaližiuota. Per paskutines ke- 
bas savaites 800 žydu dingę Bu- 
dapešte. 

PREMJERAI SUTINKA 
KAS DEL VOKIETIJOS, j 
San Remo, bal. 24 ri. — Šian- 

dien čia buvo užreikšta. kad pre- 
mjeras T.loyd George ir Mi'le- 
rand pilnai sutiko tame, kokio 
atsitiesimo talkininkai privalo 
laikytis sulig1 Vokietijos. 

Sutartis padaryta konierenci- 
jr.je dviejų premjerų nusitvsiu- 
eioj pusketvirtoos valandos. Abu-, 
du premjerai yra pilnai patenkin- 
ti. 

Neutralės šalys Suteiks 
Kreditus. 

Paryžius, bal. 23 d. — \eutra- 
lės šalys prisidės prie suteiki- 
mo kreditų Kuropos šalims rei- 
kalaujančioms maistų ir nedary- 
tos medžiagos, tik ne grynais 
pinigais; pieną apdirbo šiądien 
susiėjusi tarptautinė taryba. Ko- 
misijoje atstovaujama Anglija, 
Suv. Valstijos, Prancūzija, Bei* 
gija, Šveicarija, Olandija Švedi- 
a, Norvegija, Danija ir Kanada. 

VAIKAI KRYME MIRŠTA 
BADU. 

i 

Sevastopolis, bal. 24 d. — Kry- 
me vaikai gyvena baisiose sąly- 
gose ir kpikurie jų norėtų numir- 
ti. — sako kontradmirolas Xev- 
ton A. McCully, komanduojanti.* 
Amerikos laivais Juodose jurose,! 
savo atsišaukime i pulk. James I 
A. Logamą, Paryžiuje. 

'Kryme yra 20,000 badaujančių 
vaikų. Vaikų prieglaudoje vaikai 
per dieną gauna tik duonos ir 
arbatos iš obuolių lupynų. Dau- 
gelis jų serga, kiti stu pajuoda- 
vusiomis panagėmis "uo peršali- 
mo per didelius šalčius pereitą 
žiemą. Patys vaikai .prašo, kad | 
iems leistų numirti. 

ITALIJA PRASERGSTI 
APIE NAUJĄ KARĘ 

SU TURKAIS. 

San Remo. 24 d. — Italijos 
premjeras Nitti, pasikalbėjime 
vakar i .'dėstęs turku taikos su- 

tartj, pasakė — "Jus turėsite ka- 
rę 'Mažoje Azijoje ir Italija ne- 

pasiųs nei vieno kareivio ir ne- 

nokės nei vienos liros. 

"Jms paėmėte iš turklį jų šven- 
tąjį Adrianopoli«> miestą. Jus ati- 
davėte jų sostinę svetimai kon- 
trolei : jus paėmėte iš jų visus 
uostus ir didesnį šalies dali. 

"Ir penki turkų delegatai, ku- 
riuos jus pasiskirsite pasirašyti 
po sutartimi, neeurės jjripažini- 
1110 nei žmonių, nei turkų ai- 
džios.'' 

LACKAWANNOS MAŠI- 
NISTAI PASIRENGĘ 

STREIKUOTI ŠIANDIEN. 

New Oik, bal. 24 d. — Strei- 
kuojančiu gelžkeliu pildomojo ko- 
mi'icto pirmininkas Ed\v. A. Mc- 
llugii Xe\v Vorko distrikte šian- 
dien vakarė pasakė, kad visi ma- 

šinistai samdomi Luckauanos 
•įclžkelio išeis į streiką panedė- 
!vj. 

Atsakomybė už gel* kelinių bė- 
'^iasukių streiką prasidėjivsi C.'hi- 
cagoje yra dedama anl naujos or- 

gnnizac'" -s. kuri yra pasistačiusi 
savo ti»- .1 gelžkelių Traukiniu 
Tarnautoju Broliją ir Bėgiasu- 

!< i 11 l 'ni ją. 

PRANCŪZIJA IR RUSIJA 
APSIMAINO KALINIAIS. 

Paryčius., bal. 24 d. — Pagal 
Prancūzijos sutartį su Rusija 
apsimainymui belaisviais, kurią 
padarė Kopenhagoje I.itvinovas 
ski francuzų atstovu. 125 trancu- 

>:ų moterų ir vaiku tuoj aus pa- 
siųsti sovietu i} valdžių Suomi- 
jos pasienin. 

juos paluosuos mainau u/. 3000 
rusų kareivių, kurie nesenai fran- 
cui'.ų valdžios Įsaku tapo išsodin- 
ti Oodesoje. 

Sutartyje taipgi pasakyta, kad 
visi kiti franeuzų valdiniai laiko- 
mi Rusijoje turi buti sugrąžinti 
Franci j 011 bėgiu 3 mėnesių per 
Juodąsias mares. 

CAILLAUX'UI NEV.iLIA 
GYVENTI PARYŽIUJE. 

i 

Paryžius, b:»1. 24 d. — Buvu-> 
sis premjeras Caillaux yra nu- 

teistas trims metams kalėjimo1 
už vedimą .pirklybos ir susiraši- 
nėjimą su priešu karės metu, ta- 

po paliuosuotas šiandien po pie- 
tų. 

Senatas, kuris, kaipo augšėiau- 
sis teisingumo teismas, nagrinė- 
jo jo ibylą, nusprendė, kad tas 

laikas, kuri jis išbuvo kalėjime 
belaukdamas nusprendimo turi 
buti priskaitytas prie nuospren- 
džio. Re nubaudimo kalėjimu 
Caillaux dar netenka politinių 
teisių dešimčiai metų ir per pen- 
kis metus turi gyventi mieste 
paskirtame francuzų Vidaus mi- 
nisterio. 

Augštąsis teismas nedavė spe- 
cialių Įsakų tame dalyke, todėl I 
\idaus ministeris vadovausis pa-' 
prastąja formula, sulig, kuria jis' 
negalės Seinės departamente 
(kur yra Paryžius) ir Seine 
Orsej. Eines-Marnos departa- 
meto dalvj, keliuose dideliuose 

Prancūzijos miestuose ir tam j 
tikrose pasienio departamentų I 
dalyse. | 

1000 ŽUVO BEKOVO- 
JANT CHINŲ MAIš- 

TUOLIAMS. 

Amoy, Chinai, bal. 18 d. — 

Tarp pietinių frakcijų kareivių 
Anhai distrikte įvyko smarki ko- 
va pereitą savaitę ir miestas An- 
hai tris kartus ejo 'per rankas. 
Kareiviai piešia šalį. Sakoma, 
kad daugiau kaip 1000 žmonių 
žuvo. 

NEW YORKO ISTATYDA- 
RIAI NUBALSAVO Už 

2.75 NUOš. ALŲ. 

Albany. X. Y., bal. 24 d. — 

Susirinkimas šiandien priČMnė se- 

natoriau? YValkerio projektą, pa- 
gal kuri bus leidžiama pardavi- 
nėti ir daryti alų turintį alkoho- 
lio nedaugiau kaip 2.75 nuoš.j 
Projektas (priimtas 85 prieš 57. 

Krikščionys-demokratai laimė- 
jo rinkimus Lietuvoje. 

KRIKČŠIONYS DEMO- 
KRATAI LAIMĖJO RIN- 

KIMUS LIETUVOJE. 

Chicago, J! 1.. "Draugas"' perei- 
tos subatos numeryje paduoda 
šitokį Romano pranešimą apfoivrė- 
tą per "Draugą.'' 

''■Kopenhagen, 23 bal. — Aš- 
tuoniosdešimts nuošimčių Lietu- 
vos •■)!■!iečių dalyvavo rinkimuose. 
Daugiausiai delegatų laimėjo 
K tįkščionys-'demokratai. Latviai 
eina su lietuviais prieš lenkus. 
Lenkai siūlo Lietuvai autonomi- 
ją. Karė taip lenkų ir bolševikų 
neišvengiama. Rusijos liaudis ios 
reikalauja. « 

"Romonas." 

MEKSIKOS LIKIMAS PRI-t 
KLAUSIS NUO SUSIRĖ- i 

MIMO SIERROIE. 
EI Paso, Tcx., bal. 24 d. — 

Meksikos subrendusis maištas 
pieoiasi toliaus vakariniu pakraš- 
čiu ir žada .pereiti i Chihuahua, 
kuri visuomet tik iš vardo buvo 
ištikima Carranzai. Pranešimai 
iš gilumos sako apie sukilimus! 
Michvajcane, Gererroj, Zakateca- 
se ir YeraCruze, bet visi prane- 
imai šiuo tarpu iš Carranzos, ar 

Obregano šalitinių, nelabai pati- 
kėtini. 

Prasidėjęs kaipo protestas prieš 
blogumus centralės valdžios su- 

verstus ant Sonoros valdžios ir 
gen. Alvaros Ooregono protestas 
del neteisingo pasielgimo su juo 
prezidentiniu rinkimu vajuje. So- 
noros judėjimas užsiliepsnojo re- 

voliucijos liepsna nuo plataus ne-1 
pasitenkinimo Carranzos ir jo 
viršininkų reikalų vedimo. 

iKokia nebūtų 'padėtis Meksi- 
kos vidurinėse valstijoje, bet Chi- 
hualutoi yra jaučiama neramu- 

mas. 

Fedef aliai kareiviai kaip tik 

sumobilizuojami tuojaus varomi 
j šiaurę. Sonoros parinktiniai ka- 
reiviai laukia ir mušis gal įvyks 
Chihuahuoj. 

TALKININKAI PRAŠO 
PAS S. V. PASKOLOS 

ARMĖNAMS. 

San Renio, bal. 24 d. — Aukš- 
čiausioji taryba nusprendė pra- 
šyti pas Amerikos valdžią finan- 
sinės pagelbos naujai Armėnijos 
respublikai, duodant jai paskolą, 
prie kurios kitos šalys taipgi gal 
prisidės. 

Washington, bal. 24 d. — Sitv. 
\ aisti jos formaliai pripažino Ar-! 
menijos respubliką, kaip valsty- 
bės skyrius šiandien paskelbė. 

PRŪSIJOS ĮSTATYMAS 
PANAIKINA BAJORYS- 

TĖS PRIVILEGIJAS. 

Berlinas, bal. 24 d. — Sulig 
čia apturėtu pranešimu Prusu 
valdžia priėmė pieną projekto 
panaikinančio bajorystės privi- 
legijas. 

FRANCUZIJOS GELŽKE-j 
LININKAI NUBALSAVO 

STREIKUOTI. 

Paryžius, hal. 24 <1. — Pran- 
cūzijos gelžkelininkų kongresas 
šį vakarą nubalsavo tuojaus ap- 
skelbti visuotiną streiką, jei ne- 

bus priimti sekami reikalavimai: 
Suvisuomeninti ^elžkelius, pri- 
imti atgal vasario streikininkus, 
pasiliauti traukus teisman ir pri- 
pažinti šalies uniją. 

ITALIJA TARIASI SU 
LENINU. 

Londonas, bal. 24 d. — ttevie- 
linė telegrama iš Maskvos šian- 
dien pranešė, kad italų skraiduo- 
lis, Įgabenanti*, pasiuntinį su so- 

vietine valdžia tartis pribuvo 
N'ovorosikan. 

Sulig radiograma pasiuntiniu 
esįs kap. de Martini, kuris pra- 
nešė bolševikų valdžiai, kad ji«.s 
yra ingaliotas premjero Nitti pra 
dėti pradines tarybas kas del at- 

naujinimo santikių tarp Rusijos 
ir Italijos. 

PROJEKTAS REIKALAU- 
JA DIRBTUVĖS KAINOS 
ANT CEVERYKU PADU. 

Washington. įbal. 24 d. — Ore- 

gono senatorius respublikonas 
\IcXarv, pirmininkas komiteto 
čeverykų kainoms tyrinėti šian- 
dien padavė 'projaktį reikalau- 
janti. kad "šdirbėjai atspaustų 
kainas ant čeverykų ir kitokios 
avalinės padų, idant pelninin- 
kautojai negalėtų lupti perdaug 
dideles kainas. Projektas ineitų 
galėn rugs. 1 d. ir reikalautų 
pabaudos $1,000 ir 2 metų ka- 
lėjimo. 

ANGLIAKASIAI SUŠVEL- 
NINA REIKALAVIMUS. 

New York, bal. 24 d. — Kie- 
tųjų anglių kasyklų darbininkų 
atstovai angliakasių ir kasyklų 
savininkų pakomitetyj išdirbimui 
naujo kontrokto kietųjų anglių 
kasyklose šiandien sumažino sa- 

vo reikalavimus maž* ant ptu- 
pės. Reikalavimai trumpesnių 
darbo valandų taipgi sumažinta. 
Posėdžiai pertrauta iki panedė- 
lio. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinifrai apštimis po 

$25.000 ar daugiau tarp banku 
kaip paduoda Mcrcliants Loan & 
T'rust kompanija. 

ba!. -'4 bal. 23. 
Anglijos svaras S 3.871- $ 3.88^2 
Franoijos (už Si) ir. 16.92 16.87 
r talijos (už $1) lirų 22.80 22.70 
Belgijos (už Si) f r. 15.75 15-35 
Olandijos 100 florinu 36'įj 36?^ 
Danijos 100 kronu 17.05 17.30 
Švedijos 100 kronų 21.60 21.65 
Norvegijos 100 kronų 19.35 10.50 
Vokietijos 100 markių 1.70 1.68 
Austrijos 100 kronų .55 .55 
Suomijos 100 markių 5.35 5.35 
Lenkijos 100 markių 0.72 0.70 
Lietuvos roo auksinų 1.70 i.fiS 
Kanados 81,000 — $000 $900. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Bal. 28 d., 1512 t?i. lietuviai per- 
salėjo totorius ties Vilniumi. 

Bal. 30 d., 1904 m. atgavimas lie- 
tuviu spaudos Lietuvoje 

niog. r d.. 1533 m. numirė Ostra- 
ga, gabiausis lietuviu karve- 
dis. 

Heg. 3 d.. 1791 m. konstitucijos 
apskelbimas Lenkijoje ir 
Lietuvoje. 

ORAS 
CHICAGOJE IR AP)ELINK£JE 

Šiandien išdalies apsiniaukęs ir 
gana vėsus; vidutinis vėjas. 

Saulėtekis, 4:53 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6:4.^ vai. vak. 
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KARO PADĖTĮ PANAIKINUS. 

Kaip žinome su kovo pradžia l^.po pa- 
naikinta Lietuvoje karo padėtis, kas nura- 

mino visus tuos, kurie, pakurstomi "viso- 
kios rųšies" agitatorių, smerkė valdžią ir 
visokiais budais stengėsi priparodyti savo 

nepasitenkinimą, o kartu jieškojo tam tik- 
ro "išSjiĮmo" pageidaujamon prievolėa. 
Lietuvos valdžia, kaip galima spėti iš ofi- 
ciališkų ir neoficiališkų užreiškimų, nie- 
kuomet nebuvo pasistačiusi savo tikslu var- 

žyti piliečių laisvės, tačiaus, veikiant išlau- 
kiniams ir vidaus priedams, ji prisibijojo 
panaikinti karinę padėtį. Tačiaus plačioji 
Lietuvos visuomenė, pasitikėdama suvaldy- 
ti vidaus priešus, vis greičiau pradėjo rei- 
kalauti karo padėties panaikinimo, —ką 
galop valdžia ir išpildė. 

Priegtam, pati Lietuvos valdžia, de- 
lei palengvinimo piliečiams laisvai išreikš- 
ti savo mintis besirengiant prie rinkimų Į 
Steigiamąjį Seimą, pamate būtiną reikalą 
panaikinti visus suvaržymus ir, caip sakant, 
pagelbėti Lietuvos piliečiams kuogeriausiai 
prisiruošti prie rinkimų savo atstovu, ku- 
riems prisieis uždėti pamatus Lietuvos 
Valstybei. 

Kartu su panaikinimu Lietuvoje karo 
padėties — sulig laikinosios konstituci- 
jos pagrindinių dėsnių — Lietuvoje pra- 
dėjo veikti žodžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė, — o tas, juk, kaip-tik ir reikalin- 
ga delei išrinkimo tikrai atsakančių atsto- 
vų. i 

Taigi Lietvuvoje nuo kovo pradžios 
pradėjo veikti visapusiška laisvė. Taja 
laisve gali naudotis kiekvienas Lietuvos 
pilietis be jokio spaudimo iš šalies. Bet 
ją gali panaudoti blogiems ir kenksmin- 
giems tikslams lietuvių tautos priešai. Kad 
apsisaugojus nuo tokių priešų veikimo ir 
intekmės, viešuose susirinkimuose turi tei- 
sę dalyvauti milicijos atstovas, ir jeigu 
tuose susirinkimuose butų kurstoma prieš 
Valstybės reikalus ir laikinosios Konatitu- 

cijos nustatytą tvarku, tai jio turi teisę j 
padaryti perspėjimą, o nepaklausius antro; 
perspėjimo, jis turi teisę uždaryti net patį! 
susirinkimą. Taipgi turi teisę perspėti ar- j 
ba sustabdyti susirinkimą, jeigu jame iš- 
kyla betvarkė, arba jeigu iš susirinkimo 
neprašalina žmones, kuriems yra draudžia- 
ma jame buli, pav., ginkluotiems arba gir- 
tiems. Uždaręs susirinkimą, milicijos at- 
stovas privalo sustatyti protokolą, nuro- 
dydamas tokio savo pasielgimo priežastį. 
Jeigu milicijos atstovas uždarytų susirin- 
kimą neteisėtai, tai susirinkimo rengėjai 
a i' vedėjai gali jį apskųsti Taikos teisėjui. 

Aiškus dalykas, kad besitęsiant prieš- 
renkamajai agitacijai, milicijos atstovai ne- 

galėjo buti visuose susirinkimuose, idant 
| pridaboti, kad nebūtų pildoma Valstybei 
|priešingų veikimų. Bet kadangi Lietu- 
vos piliečiai buvo tos nuomonės, kad jie 
patys apsisaugos nuo vidaus priešų, tai 
reikia manyti, kaū jie nedavė p'ogos ko- 
kiems nebūtų priešams kenkti Lietuvos 
Valstybės reikalams. 

Jau virš savaitės praėjo, kaip pasibai- 
gt: rinkimai į Steigiamąjį Seimą, tačiius 
apie kokią nebūt betvarkę nebuvo praneš- 
ta pasaulinėje spaudoje, o jei kas tokio, butu atsitikę, tai butų pasipylę "įvairios! 
spalvos" "oficiališki" pranešimai iš Varsa- j 
vos, Genevos, Paryžiaus, Kopenhaga s ar 
kokii kito "žinių fabrikacijos" punkto. — 

dabar lauksime Steigiamojo Seimo posė- v 

cizių.. 
00 

• 

PAINUMAS VOKIETIJOJE. 
I 

Norint trumpai pasakyti, kas uabar 
atsibūva Vokietijoje nėra lengva, nes ten, 
po teisybei, yra keli maž-daug susimaišę 
dalykai. Vienok yra aišku, kad berliniš- 
kė valdžia pasitaisė po buvusio užsienių 
reikalų ministerio p. Muellero vadovyste. 
Jie taipgi, antgalo, padarė nusileidimą ša- 
lies susirinkimui, kuris vėl susirinko išpil- 
dymui sutarties, padarytos su amatinėmis 
unijomis, ir pradžia, matomai, liko pada- 
ryta prašalimmu įvairių viršininkų, įsimai- 
šiusių į militarinį maištą. 

Eet vakaruose viešpatauja kuodidžiau- 
sia suirute. Sutartis, padaryta su tūlais 
nepriklausomų socialistų vadais Bielefel- 
de, panaši Berlino sutarčiai, tapo atmesta 
komunistų sodyboje Muelheime. Pastarie- 
ji reikalauja, kad valdžios kariuomenė nusi 
ginkluotų tame krašte, ypatingai, kaip ro- 
dos dėlto, jog yra įsitikinę, kad be to pa- 
sidavus įvyks baltasis teroras. 

Centralės valdžios atsakė ultimatu- 
mu, reikalaudamos išsiskirstymo ir nusi- 
ginklavimo raudonųjų kovotojų ir beiš- 
lyginio pripažinimo administracijos įstaty- 
mų, Westphaliečių raudonųjų baimė, ma- 
tomai, turi pamatą pranešimuose iš Sile- 
zijos, kad milicija ten būdama galėję, be 
mielaširdystės ir atsižiūrėjimo Popina. 

Fastabos- 
Išvados. 

Anglai turi puikų suprati- 
mą apie Lietuvą ir jos tur- 
tus ir jie pilnai pritaria Lie- 
tuvos nepriklausomybei, že 
miau paduodame aprašymą, 
— paimtą iŠ kauniškės 
"Vien.": — kaip anglai žiu 
ri į Lietuvą ir lietuvius: 

"Paaiškinus apie Lietuvos 
ekonominį padėtį, apie at- 
gaivinimą Lietuvos odų iš- 
dirbinio, kurio dirbtuvės 
Šiauliuose buvo didžiausios 
visoje Rusijoje, apie įkūri- 
mą linų ir vilnų verpiamų- 
jų fabrikų, francuzų finan- 
sistai labai subruzdo; ypa- 
tingai tuomi indomaująs 
Klemanso (buv. min. pirm.) 
sunus, vienas iš didžiausiu 
verpiamųjų fabrikų savinin- 
kas. E ar labiau sujudo fran 
cuzų piniguočiais išgirdę 
apie galimybę įtaisyt Lietu- 
voje ties Birstonais ant Ne- 
muno centralinę elektros 
stotį, kuri galėtų išdir))t 30,- 
000 kilovatų elektros energi 
jos ir galėtų varyt Lietuvos 
fabrikus ir gelžkelius. Fran- 
cuzų finansistai šiomis die- 
nomis pasiuntė savo agen- 
tus per Suomiją ir Latviją 
Lietuvon ištirti dirvai, kuri 
tiktų ir francuzų "biz- 
niams". Francuzai dabar 
apgailestauja, kad jie lig- 
šiol nežinoję, jog Lietuvo- 
je taipjau gali but šis-tas 
gero, ir kaltina lietuvius, 
dclko jie taip mažai apie 
save skelbė francuzų spau- 
doje. I tai jiems buvo at- 
sakyta, kad lietuviai netui •. 

jo tiek daug pinigų, kad but 
galėję užpirkti francuzų 
spaudą, kaip tai darė len- 
kai. .. 

Dar teko p. Galvanauskui 
kalbėtis su gen. Nisseliu ir 
gen. Fochu. Nisselis dabar 
esąs paskirtas Prancūzijoj 
kariškuoju viršininku ir pa- 
sidaręs dideli ausiu šalininku 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Kiti francuzų politikai esą 
linkę lenkų pusėn ir norėtų 
Lietuvą šiokiu ar tokiu bu- 
du prikergti prie Lenkijos. 

Pasikalbėjime su gen. 
Fochu gen. Galvanausko bu- 
vo pabriežta, kad lenkai ne- 

siskaito su p. Focho nusta- 

; Ernesto Galvanausko Biografija. 
(jimys 1882 m. Vabalninku 

par., Biržų apskrityj (buv. Pa- 
nevėžlio apskr.) 1920 111. baigė 
Mintaujos Realint Mokyklą ir 
išlaikęs konkursinį egzaminą j- 
stojo i Kalnų Inžinierių Institu- 
tą. Petrograde (Gornį Institut 
Ini'peratrici Ekaterini II). 

1905 m. E. Galvanauskas daly- 
vavo Lietuvos revoliucijoj ves- 

damas agitaciją, ypač Panevėžio 
apskrityj ir vadovaudamas tos. 

apygardos valstiečių judėjimu. 
Panevėžio apielinkių Valstiečių 
nutarimai vėliaus ibuvo priimti 
pamatau Valstiečių Sąjungos, 

į kuri susitvėrė Vilniuje didžiojo 
(Vilniaus seimo metu. E. Galva- 

jnauskas, kuris lame feime daly- 
vavo, buvo vienas pirmųjų ini- 
ciatorių ir tvėrėjų Valstiečių Są- 
jungos. Po Vilniaus susivažiavi- 
mo, Valstiečių Sąjungos kuopos 
pirmiausia susitverė tose Lietu- 
vos dalyse, kuriose E. Galvanaus 
kas varė politinį darbą. Reak- 
cijai prasidėjuis 1906 m. pradžio- 
je, E. Galvanauskas buvo suimtas 
ir pasodintas Panevėžio kalėj i- 
man, kuriame išsėdėjęs 3 mėn. 
pasiliuosavo ant parankos iki 
teismui. Kadangi jo kandidatū- 
ra buvo pastatyta rinkimuose j 
'antrąją dūmą tai dvarininkams 
I ir (policijai prašant jam buvo pri- 
statytus kitas apkaltinimas ir 
duotas Įsakymas Teisingumo -Mi 
nisterijos prokurorui vėl ji suim- 
ti ir nedalcisti dalyvauti tii'os 

I rinkimuos. E. Galvanausko drau 
jgai J. Sruoga, K. Matulis, ir 1'. 
Žitkus buvo suimti ir nuteisti 
nuo 3 iki 6 111. sunkiųjų darbų 
bausme, E. Galvanauskui gi pa- 

tyta demarkacijos linija ir 
eina kur jiems patinka, nie- 
kindami santarvės valstybių 
viršenybę. Gen. Fochas at- 
sakė —visuomet surasęs 
priemonių lenkams atvaryti 
i jiems priderančią vietą, 
kad tik turėsiąs tam tikrus 
įsakymus nuo Taikos Kon- 
ferencijos. Jeigu ligšiol to 
nedaręs, tai dėlto, kad ne- 

turėjęs aiškių įsakymų. Pa- 
tarė kreiptis Į ambasadorių 
tarybą, kuri yra dabar Pa- 
ryžiuje susidariusi vietoje 
Taikos Konferencijos. Tam 
tikras memorijalas Lietuvos 
valdžios jau yra įteiktas mi- 
nėtai ambas. tarybai ir ga- 
lima ilgai netrukus laukti 
naudingų pasekmių." 

I įsisekė išvažiuoti iš Petrogrado Į 
Finlandijon ir ten apsigyventi; 
savo motinos vardiu, Žukauskiu. 
l'inlandijoj būdamas nuo i<//» 111. j be savo specialaus mokslo dar-1 
bu, p. E. Galvanauskas rašė 
straipsnius ir populiarias bro- 

jšiuras visokiomis slapyvardėmis, j 
|pav. "Juodkalnietis". 1 

Dideliems areštams prasidėjus 
ir Finlandijoj E. Galvanauskas 
išvažiavo P-dgijon Liege'o Uni- 
versitetan, kur 'baigė kalnų in- 
žinieriaus ir inžinieriaus elektro- 
techniko mokslus, ir iki 1913 m. 

darbavosi kaipo inžinierius Bel- 
gijoj. 1913 m. pabaigoj buvo 
Serbų valdžios pakviestas i kal- 
nų departamentą, bet atvažiavęs 
Belgradan Įstojo l'rancavzų kelia- 
tos bankų konsorcijų kompani- 
jom kuri skolino Serbų valdžiai 
pinigus, ir tokiu budu išgavo di- 
deles koncesijas gelžkelių sta- 

tymo, miškų ekspJotacijos ir vi- 
^as eiles viešųjų darbų. Karas 
užtiko E. Galvanauską Belgra- 
de. kur jis buvo paliktas tos kom 
panijos atstovu karo metu. Aus- 
trams ir Bulgarams užėmus Ser 
biją E. Galvanauskas turėjo 

Itrauktis su Serbų kariuomene per 
; Albaniją ir Juodkalniją (M011- 
Į tcinejgro). Tas pasitraukimas 
tęsėsi 3 mėn. labai sunkiose są- 
lygose. Iš visos serbų kariuo- 
menės (apie 300,000) pasiliko 
gyvų tik apie 75,000. Kitus 'su- 
naikino badas ir ligos. Gale sa- 
vo kelionės mieste Skutari (Al- 
banijoje) E. Galvanauskas susir- 
go tyipluui ir tik ačiū Francuzų ir 
Italu ambasadorių rupesniu jo 
gyvybė 'buvo išgelbėta ir jis per- 
vežtas paskutiniuoju Raudonojo 
Kryžiaus laivu Francuzijon (1916 
m. pradžioj. Besidarbuodamas 
Paryžiuje vienoj rš didžiausių 
kompanijų, kaipo prekybos in- 
žinierius elektrai pritaikinti kal- 
nuos ir metalurgijai, E. Galva- 
nauskas 'buvo Lietuvos Valdžios 
paskirtas Delegacijos Taikos 
Konterencijon Paryžiuj nariu. 
Parvaževęs iš Lueernos (Šveiea-! 
rijoj) Socialistų Konferencijos'! 
(1919 m.) Lietuvon atsilankyti, 
savo tėviškėn, E. Galvanauskas 
buvo Valsybės Prezidento pa- 
kviestas sudaryti naują kabinetą 
(darbo Kabinetą), koaliciniam 
kabinetui atsistatydinus. 

Obuoliai ir daržovės laikomi 
dėžėse ar giurbuose reikia su at- 

sidOjimu dažnai perrinkti ir iš- 
mesti sugedusius, nes sugilusieji 
sugadina ir geruosius. 

ŽIOS Iš LIETUVOS. 
MAŽOJOJE LIETUVOJE. 

Atskirtoje nuo Prūsų daly. San- 
tarvę atstovauja daugiausiai Pran- 
cūzai. Labai įdomu, ;koki yra jų 
santykiai su vietos gyventojais Lie 
tuviais. I'asirodo, kad tie ponai 
Prancūzai atskirtajame krašte yra 
nusistatę visai priešingai vietos Lie 
tuviams. Jie nenori prileisti, kad, 
atsiskyrusioj i Mažosios Lietuvos 
dalis prisiglaustų prie Didžiosios 
Lietuvos ir net patarę Mažosios 
Lietuvos atstovams nevažiuoti j 
Kauna ir dalyvauti Lietuvos Y aisty 
bes Taryboje! Tai tau ir mažųjų 
tautų gynėjai — Prancūzai! 

LENKŲ DŽIAUGSMAS. 

Vasario 22 Vilniuj lenkai buvo 
paskelbę, kad Kaunas tuojau bu- 
siąs paimtas, ir Vilniaus gyvento- 
jams tuojau pristatysią visokių pro- 
duktų. Gyventojai kuopomis šneku- 
čiavo, kad gal tuojau sulauksią len- 
kų žudynių. Visa lenkų kariuome- 
nė nuo pat vasario 22 ryto ligi vas. 
22 vakaro stovėjo pasirengusi ke- 
liauti, o gyventojai nekantriai lau- 
kė pargabenant iš Kauno valgomų- 
jų produktų. Vasario 23 vakare ga- 
vo įsakymą skirstytis, o gyvento- 
jams buvo paskelbta, kad tuo tarpu 
pažadėjimas paimti Kauną ir Lietu- > 

vą neįvykęs, ir del to nesą iš kur 
pristatyti produktų. 

ŽEM. KALVARIJA. 
Vas. 29 d., buvo \ S. kuopos su- 

sirinkinias. Vietų* milicija nenorė- 

jo leisti daryti susirinkimo, nes gir- 
di neturinti iš komendanto tam ti- 
kro rašto. Nors valsč. viršaitis ir ai^ 
kino. kad komendantas be jokio raš 
to leidęs, tik įsakęs, kad jam arba 
nors milicijai butų apie tai praneš- 
ta. Krikš. demokratai gali kuomet* 
nori rinktis, nes prie jų nekimba 
nei milicija nei pikta dvasia, nes it 
davatkos sako, kad iie tą "mace"' 
iš Kauno turi. 

Žut but visą atsakomybę viršai- 
tis ant savęs pasiėmė ir susirinki- 
mas įvyko Paskaityta buvo Valst. 
S. konferencijos rezoliucija, pas- 
kiau Žemdirbio. "Kas rinkti į Steig. 
Seimą" susirinkusiųjų upas buvo 
gan geras. Išrinkta vienu balsu ,}o 
su viršum propogandistų, kurie pa- 
siskirstė sodž. platinti V. S. litera- 
tūrą. '*L. Uką", "Darbą" "Var- 
pa". Xarių kuopa turi apie pusan- 
tro Šimto. Nartai įstodami mcx:a 
i auks. ir 50 sk. kas mėnuo ir gau- 
na dykai V. S. įstatus. 

("Liet'. Uk"). 

Musų Užsienio Politika. 

Esant vokiečiu okupacijai, mu- 

šu krašto politiku iwvo gintis 
nuo vokiečiu junkeriu agresijos. 
(okupacijai pasibaigus mūsų pa- 
dėtis žymiai supainėja ir prade- 
di: reikalauti diplomatinio gud- 
rumo ir j vykiu numatymo. 

Prasidėjus Taikos Konferenci- 

jai pradžioj 1919 m. Paryžiuj, 
užsienių politikai vadovauja Už- 
sienio Reikalų Ministerija per 
spec&linę Lietuvos Delegaciją. 
Taikos Delegacijos pirmininkau- 
jant Užsieniu Reikalų Ministc- 
riui, jos dar!>i:s seka Ministerių 
Kabinetas. Taikos Konferenci- 

jai (pasibaigus lapkričio mėn. per 
eitų hietų, visa užsieniu politi- 
ka pareina Į vieno L'žsienio Rei- 

kalų Ministerio rankas. 
Kad suprast, kiek sunkenybių 

teko pakelti 1919 m. sa\ o dar- 
buotos pradžioje, yjann. !;us pa- 
žiurėjus i tas klintis, kurių tu- 

rėjo jaunoji nuisų diplomatija 
vien-tik su Lietuvos Delegaci- 
jos 'pasiuntini.t! i Taikos Konfe- 

renciją Paryžiuje. Tris b ;vo 

vyriausios tų klinčių priežastys:j 
Lenkų diplomatija, Rusų klausi- 
mo neišsirišimas ir Lietuvos Vai 
stybes Tarybos įtarimai "provo- 
kiskume". 

Lenkų Komitetas ilgai, dar J 
prieš Taikos Konferenciją, ačiū. 
Lenkų diplomatijos darbuote" ! 

did/iosios valstybės Versaly nu- 

! sis rate prieš Lietuviu nepriklau- 
Įsomybę ir 11.atomai rci.0ės su- 

jungti Lietuvi)iio su Lenkais. 
Rusu diplomatai dėjo pastan- 

gas, kad Lietuva nebūtų pri- 
ijungta prie Lenkijos, kad tokiu 
bildu palaikyti Lietuvą savo or- 

bitoj su viltimi vėliau prijungti 
ją prie Rusijos \isai, bet Lenku 
diplomatai lengvai galėjo atremti 
tas pastangas del 'bolševiku vieš- 
patavim rytuose ir del stokos 
vi'aies greito Rusų susitvarky- 
mo. Auarchinis stovis Rusuo- 
sc ir bolševizmo baimė Euro- 
poje tiek Lenkams padėjo, kail 
U u su atstovybė visai nebuvo pri- 
leista prie 'laikos Konferencijos 
stalo. Tai buvo vienas <!'.c!žiau- 
Ai,i Lenku diplomatijos laimėji- 
mu, ne.- palengvino Lenku troš- 
kimu-, atstatyti Lenku valstybę, i 

.apimant jai ir Didžiosios Lietu-1 
vos Kunigaikštijos plotus. Kad J 
Įdaviau pasiekt šio tikslo, Len- 
ku diplomatai rūpinosi, kiek ga- 
lėdami. prasimušti sau kelią i 
Lietuviu visuomene ir pastatyti! v. j >«tvo salininkus i.-, lietuviu tarpo 
Lietuviu Delegacijos priešakyj 
Paryžiuje. Trelei tikrieji Lietu-! 
ros žmonių atstovai i! .ją laiką ne! 
>uvo Įsileidžiami j Paryžių ir bu-į 
.o der'ama pastangų sutverti jos 
;rzacą, pasinaudojant kai kuriu 

Lietuviu ambicija, kitų naivu- 
mu, dar kitu, gal but, ir parsi- ' davimu. 

! Visiems gerai yra žinomas lap- 
kričio m. iyi8 m. .Šveicarijos Lie- 

tuvos Delegacijos pasiskelbimas 
suverenine Lietuvos Taryba, ku- 
ri susidėjo i^i visems žinomų: j. 
(iabrio, kunigo 1'. Bartiuškos, ku- 
nigo Steponaičio ir Amerikos 
1 ietuvių Katalikų atstovų — 

iMostausko (slapyvardė Jonas 
j Merkimas), kunigo Dobužio ir 
jl'akšto. Kas laKau-iai gręsė 
| pakenkti musų jaunajai diploma- 
tijai, tai jus pseudo Tarybos mo- 

tyvavimas Santarvei pripažinti ją 
atstovybe, o ne Lietuvos Tary- 
bos atstovai yra, buk vokiškos 
orientuotas. 

kiel> vėliau Mostauskas su 

Gabriu perkelia savo darbuotę į 
Paryžių ir tveria naują Komite- 
tą (Gabrys, Mostauskas, Kunigas 
Vilimaviuus. Galvanaliskas, Pau- 
tienius ir p-lč Pouvreau). 

Prieš pat Lietuvos Taikos De- 
legacijos pirmininko p. Valde- 
maro atvažiavimą i Paryžių, p. 
Gabrys Mostausko palaikomas, 
net pasiskelbia ave 1-rancuzų 
laikraščiuose suvereniViės I ietu- 
vos Tarybos prezidentu. 

Šie faktai minimi ne tiek tam, j 
kad .parodyti Lenkų diplomatu 
gudrumą, kiL-k tam. kad butų ais-' 
ku, kiek visokių keblumų turėjo 
savo darbe jauni, niekam nežino-[ 
tni, Lietuvos diplomatai. Lietu- 
vos priešų aprokavimas buvo tik-1 
ras, nes ant nežinomų žmonių! 

^ lengvai galima mesti nepasitikė- 
jimo šešėlį, ypač šiuo atveju, pa- 
naudodami iabai įtikinantį tuomet 

'santarvę argumentą, kad Lietu- 
vos Taryba yra pro-vokiška. Pa- 
skolos gavimas iš Vokiečiu ir i r k 

i Lietuvos vyresnybės atsilanky- 
mas Berline, jau Vokiečiams ka- I 
pituhavus, nedavė Santarvės dip- 

lomatams ramybės. O lenkų 
pumpuojama franeuzų spauda vi- 
sa darė, kad palaikyti Lietuvių 
pro-vokiškumo įspūdį. Tik Ame- 
rikos lietuvių Taikos Delegacijos 
atstovai gal but lokio nepasiti- 
kėjimu neturėjo ir jiems išpra- 
■diių lengviau buvo prieiti į kai 
'kuriuos Amerikos ir Anglijos 
diplomatus, kaipo Lietuvos atsto- 
vams. Daug todėl teko padėti 
darbo ir sugaišinti energijos ir 
laiko, kol įtikinta Europos diplo- 
matai tų šmeižtų neteisingi ine, 
kurie iŠ visų pusių buvo gausiai 
pi-Lmi ant jaunos tveriamos vals 
tybės. 

Atvykus Į Paryčių ir apsidai- 
| rius aplinkui, lengvai galima bu- 
ivo pastebėti nuomonių skirtu- 

# ! nią Lietuvos klausime tarp atski- 
ru valstybiniu diplomatu. Pa- 
čioj pradžioje francuzu vadauja- 
mų sluoksnių nusistatymas, ma- 

tomai, i)U'vo ui; sujlungimą Lie- 
tuvos su Lenkais. Anglai aiškiai 
st >vėjo už. Lenkų ir Lietuvių et- 

nografinių ribų atstatymai. Ame- 
rikos diplomatai svi modami ski- 
lo i dvi dali: viena rėmė Lietu- 
vių-Lcnkų sujungimą, kita—Ttu- 
sų-Lietuvių sujungimą, bet au- 

gštesnėse sferose nedaug tebū- 
vu simpatijos visiškai LietJuvos 
nepriklausomybei, nurs 14 \Vil- 
sono punktu kaip-tik kalbėjo už 
Lietuvos nepriklausomybę. 

f 
Patyrus tokį didžiųjų valsty- 

bių atstovų nusistatymą, mūsų 
Delegacijai paaiškėjo, kad jei 
Amerikos diplomatai stos atvirai 
už Lietuvį, tai jos klausimas bus 
išrištas sulig jos žmonių norų. 
Todėl buvo dedama visos pastan- 
gos patraukti juos j savo pusę. 
1 -et čia Lenkų pagalios ir Rusų 
diplomatai ipaėmė viršų ir nunsų 
diplomatų, matomai, buvo pra- 
lošta. 

Konferencijai prasidėjus, Ame- 
rikos diplomatai, rodėsi -buvo 
daugiau prielankus Lenkams nui 

su klausime ir darė spaudimo, 
kad siui4aikyti su Lenkais, iš 
šilo kilo pavojus, kad Lietuvos 
likimas gali būti surištas su Len- 
kija. liet tam griežtai pasiprie- 
šinta. Tada Lenkai griebės gink 
luotos jiego.>, kad paimt visą Lie 
tuvos reikalaujamą plotą su Vil- 
nium ir okupacijos priespauda 
priversti Lietuvius buti sukalba- 
mesniais. 

Tam tikslui lenku kaip-tik pa- 
sinaudota ratogaus laiko, nes 

Lietuvoj iškilo vėl partijų ki- 
virciai ir Lietuvos sunų domė 
buvo nukreipta vietos sukoncent-j 
ravimo visti pajiegų del atėmi- 
įno Vilniaus iš bolševiku ranku,1 

pastatymą Dovydaičio Kabinę-' 

r Su Vilniaus užėmimu lenkų 
'buvo išluptas iš Lietuvos ranku 
'diliausias tuo laiku musų "koze- 
ri> pasekmingos kovos su bol- 
ševikais, ir su tuoni griuvo Lie- 
tuvos 'Ddeigacijos kaikurie ap- 
čiuopiami kr'mėjimai, ir tolimes- 
nis dalbas dižiai siisikonvp'lika- 
vo ir pasunkėjo. 

Vėliaus Lenkijos sienų nusta- 

tymo klausime Lietuviu Atsto- 
vybei buvo duota proga išnaudo- 
ti Rusų atstovus, kurie eidami iš 
vieno su Lietuviai, Lenkijos sie- 
nų nustatyme atapyrė Lenkų p re j 
tenzijas prie Lietuvių ir, plačio-i 
jo to žodžio prasmėje, prie Di- j tižiosios Lietuvos Kunigaikšti-' 
jos. Tai buvo pirtuasai Lietiuvių 
Delegacijos laimėjimas, nes San- 
tarvei sunku buvo eiti prieš Lie- 
tuvių ir Rusų norus it' nukelti 
Lenkijos sienas per toli nuo et- 

nografinių Lenkų sienų. Lenkų 
diplomatams vėliau vienok pavy- 
ko palenkti Santarvę Į savo pu- 
sę ir gauti jo.s sutikimą pasilai- 
kyti sau Potliliachijos plotus (su 
Suvalkais. Augius tavu, Baltsto- 
ge. Uielsku, bet be Lietuvių Uras 
tos). 

Kai Santarvei paaiškėjo iš tų 
bendrų Lietuviu ir Rusų žygių 
Lenkų sienų nustatyme, kad Lie 
tuviai neturi jokio noro jungtis 
su Lenkais, o yra stipriai pasi- 
ryžę atstatyti savarankių valstybę 
su draugiškais ryšiais su savo 

kaimynais, buvo pasiūlyta kaiku- 

riii mažųjų tautų laisvės" draugų 
diplomatų sutverti atskirą Tai- 
kus Konferencijos Baltijos Kraš- 

, tą Komisija, kas tuojau ir buvo 
'laikos Konferencijos priimta. 

Tai buvo antrasis Lietuvos De 
legacijos laimėjimas, nes Santar 
vė aiškiai suprato skirtumą tarp 
1-ictuN ių ir Lenkų, nepaisant vi- 
sų Lenkų prirodinėjimų, kad Lie 
tuviai ir Lenkai yra vienas ir 
tas pats, ir kaip du vandeniu jvai 
riti spalvų sumaišytų negalima 
atskirti, taip ir lietuvių nuo len- 
kų, (ziur. Paderevskio Telegra- 
ma Amerikos spaudai gegtuž. 
niėn. 1919 111.). Tuomi prasideda 
naujos Lietuvos valstybes klau- 
sinio vystymosi krypsnis, būtent, 
jos santykių suderinimas su ki- 
tomis Baltijos valstybėmis, ir jų 
susitarimas del apginitno savo 

nepriklausomybės nuo visų išori- 
nių priešų. 

Susidarius naujai Baltijos Vai* 
lybiu kombinacijai, Lenkų dip- 
lomatai pradeda naują akciją, bu 
teut — išardyti Baltijos Valsty- 
bių "Kutento Cordealc". Rusų 
diplomatai, iš kitos pusės to pat 
jieško, tik stu tuo tikslu, kad pri- 
jungti lialtijos Valstybes Į Ru- 
sus. Tas pastato ir naujų užda- 
vinių ir musų diplomatai, kad 
parali/.uot maišų priešų darbuo- 
tė musų naudai. 

Toliau pamatysime, kaip mu- 

sų diplomatija sugebėjo atlikti 
šitą naują, jai pastatyta, užda- 
vinį. T. X. 

("Santara"). 



MARGUMYNAI. 
CHINŲ PAPROČIAI SĄRY- 

ŠYJE SU KŪDIKIO GIMIMU. 

Chinuose yra tiek įvairių pa- 
pročių, kiek įvairiu tarmių. Si- 
(ame straipsnyje aprašoma tiktai 
papročiai randami tik Kiangsu 
C'ekiang provincijose. Net šitose 

(ivicjt'se provincijose jie įvairiau 
j-1« 

Kuomet namuose laukiama pir 
mojo kūdikio, tai visi buva už- 
imti prisirengimu. Pagal pa- 
protį pačios šeimyna parūpina 
*. aikui tam tikrą apsti drabu- 
žių, čcverykų ir kepurių. Tur- 

tingose šeimynose aprūpinama 
\ aikt's kokiems penkiems ar de- 
šimčiai metų. Vyro šeimyna žiu- 
ri ♦ pač»ą su paniekinimu, jei jos 
šeimyna nėra gana turtinga už- 
tenkamai aprūpinti vaiką dra- 
bužiais. 

C imu s kūdikiui kiaušiniu par- 
davinėtojui bu\a geras pelnas. 
Per tris dienas po kūdikio gi- 
mimui šemyna dalina virtus rau 

domi* kiaušinius giminėms, drau 

gams ir kaimynams. Šitaip, kar- 
tais išdalinama du tūkstančiai 
kiaušiniu, ar daugiaus. Kiauši- 
nius pirma išverda vandenyje. 

» paskui nukrasina rardonais da- 
žais su uksusu ir vandeniu. Rau- 
donu ki'iUbitiii: dalinimas turi tą 
reikšme, kad šeimyna tikisi, jog 
jos vaikai bus tokie skaitlingi, 
kaip tie kiauliniai. 

Tie, kiurie nesirūpina kiauši- 
niais, ret.gia vaikui maudynę. Jie 
pataiso du cėberiu, didesnį kunui 
ir mažesuj galvai. f vandeni 
abejuo-e cėberiuose indeda (dra- 
gonis eyes) ir žirninių riešutų, 
l.ad kūdikis laimingai ir ilgai gy- 
ventų. Kūdiki .prausiant giminės 
meta pinigus vandenin tarnaitei. 
Paprastai jie bu va labai duos- 

nųs prie šitos progos. 
Kada kūdiki pprcngia jo drabu 

žiais įsuka ji į ko turkam p ią palą. 
^ita pala žiemą būva pamušta j 
vata, o Šiltesniuoju laiku plonu 
pamušalu. Ant šitos palos pa- 
guldo kūdiki įrnnVbiai, paskui 
žemutini kampą užmeta ant ko- 

jų, o kampus šonuose užmeta 

vieną ant kito ir paskui sujuosia. 
Po septynių dienų vaikas tufi 

•prasyti palaiminimo nuo "guli- 
mojo tėvo ir motinos". Ant sta- 

io šale lovos stovi dvi užžiebtos 
raudonos žvakės liktoriuose. Kas 
nors painia kūdikį ir atlieka ce- 

remoniją, nusilenkdamas linkui 
lovos. 

Vienu indomiausių dalykų yra j 
niedalikėlis. Jis bivva iš aukso, 
sidabro, ar žaltakmenio. Ant jo 

i 
inbriežta žodžiai "ilgo gyveniniu 
ir turtu". Turint baimės, kad 
vaikas totrs sunku užauginti, šitas 
niedalikėlis yra panaudojamas 
uždarymui mažosios gyvasties 
taip, kad pikta dvasia negalėtų 
prie jos prieiti, ar jai pakenkti. 
Jei genia kūdikis toje šeimynoje, 
kurios vaikai maži išmiršta, tai 

yra manoma, kad pikta dvasia at 

keršina už tokį padarytą blogu- 
mą. Kada tokiuose namuose 

liaukianiasi kūdikio, tai įprieš jo 
gimimą jo tėvai eina pas kai- 

mynus ir prašo pas kiekvieną 
keuit variokų. Už tuos pinigus 
jie nuperka medalikėlį ir kiuli- 

kiitii gimus tuojaus uždeda jj 
jam ant riešo, ar ant kaklo. Ši- 
las niedalikėlis yra laikomas už- 

dėtas iki vaikas sulaukia dvide- 
šimties ar trisdešimties metu, o 

kartais jis nešioja jj per visą sa- 

vo gyvenimą. Yra sakoma, kad 

medalikėlį nuėmus, kūdikis nu- 

I įniršta, bet, žinoma, niekas ne- 

bando nuimti, nes prietarai labai 
lyra stiprus. 

Juozapo švarkas. 
Kitas būdas kūdikio gyvasčiai' 

palaikyti — tai vartojimas dra- 
bužio sudaryto i s mažu šmote- 
liu gelumbėms Įvairiomis spal- 
vomis, kurias suneša kaimy- 
nai. Kūdikis būva apsaugotas, 
i it s šitas drabužis nuveja nuo jo 
piktas dvasias. 

Gimus namuose vaikui, su juo 
apsieinama kaip su mergaite. Jo 
kairėj "j ausvj išduriama skylė 
auskariui. Gimus mergaitei, ji ap 

rengiama kaip vaikas. Kartais 

mergaitės nešioja vaiku drabu- 
žius iki sulaukia dvylikos ar ke- 

• terioiikos metu amžiaus. Šita 
slaptyba niešionėje palengvina 
vaikui plėtoties. 

Skustuvės. i 
Kada vail:as sulaukia vieno 

mėnesio amžiaus šeimyna suren- 

gia "skustuvių pokylį''. Ta die- 

ną skuta vaiką. X u skuta visus 
plaukus, paliekant tik priešaky- 
je peraslybės pavidale. Skuti- 
kas turi mokėti ką gerą pasaky-; 
ti apie vaiko ateiti, jei jis nori 
išauti gerą užmokesti. 

Būrimas. 

Praėjus keliems mėnesiams, 
vaikas gali žaisti žaislus. Tąsyk 
tėvai spėja vaiko ateiti, jie su- 

deda ant stalo visokius daiktus, 
— kardą, pinigą, plunksną, kny- 
gą, vaistą, adatą, nuopirštį, val- 

tį ir lanką ir leidžia vaikui pa- 
siimti, ką :;s nori. Žinoma, tai 

yra tik žaidimas. Jei vaikas pa- 
ima plunksną, ar knygą, tai tėvai 
labai džiaugiasi. Jei jis paimako- 
kį blogą daiktą, tai tąsyk jie sa- 

ko, kad tas negali nuspręsti vai- 
ko ateities. 

Liga visiiDomet atsitinka ku- 
dikiui. Jei vaikas labai serga, 
tai motina eina i šventinami ir 

pasižada pašvęsti jo kaipo vie- 
nuolio gyvenimą tarnavimui die- 

vams, jei jie leis jos vaikui gy- 
venti. Kartais vaikas numiršta, 
bet dažniausiai pasveiksta ir tą- 
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"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

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

kius mušius, kad brangiai Tė- 
vynei laisvę iškovoti, kad ap' 
ginti musų broliu turtą, gy- 
vybę nuo lenku plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gre- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštą Lietu- 
ve: karine neneš Tėvynės niei 
lę ir jos Į>asirvžimą ginti Lie- 
tuvą iki pa* utinio kraujo 

lašo i. iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtu sugrįž- 
ti ir sugrįžę laii^ę rasti visi 
po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sunus. 

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

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, kaip Lietuvos 
kariuomenė savo kraujų mušu žmonėms laimingą keiia, kloja, teskaito ir tcp'atina. 

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

galite pasiųsti registruotame laiške. 

7 I "KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA ! Adresas: j KAUNAS 
| L1THUANIA. ! 

syk .prieš savu noru palieka vie- 
nuoliu. 

Kada ateina vaiko gimimo die- 

na, tai ta dieną svarbiausiu val- 
giu buva "mien". arba lokšenos. 
Prideda gurbus "mien" ir siun- 
čia su jais tarnaus pas draugus ir 
gimines. Kitos šeimynos iške- 
lia puotą tą dieną. Muzika ūžia, 
ar pasakos sekama. 

Po gimimo dienos apvaikščioji 
1110 nieko ypatingo neatsitinka iki 
vaikas srlaukia dešimties metu. 

Šita dešimta gimimo diena visuo- 
met apvaikščiojama su didele iš- 
kilme. 

KĄ AUGINT "TAUPYMO 
DARŽELIUOSE"? 

Bulvės. 
Kas tik turi pirkt bulves, ar 

kas tik nori užsakyti bulvių res- 

torane žino, jog ju dabartinė kai- 
na didelė, bet kasgi gali sakyt jos 
kaštus ateinančiais metais. 

Vienas dalykas aišku, — jei- 
gu kas nors neaugins daugiau' bul 
vių ir kitų panašiu daržovių, tai 

jų kaina bus didesnė negu dau- 
gelis žmonių galės mokėti. 

Dauge1 is žmonių atsimins "Pin 
gree Bulvių Aitiiginimo Planą'', ku 
rj sumanė Majoras Pingrce kele- 

tą metu atgal. Tomis dienomis 
Detroite radusi daug nevartotos 

/.omės, aut jus augo tik 'žolės. 
Detroitu Majoras tada sumanė 
planą ir šaukėsi pagalbon visus 
žmones, kurie mėgdavo valgit 
bulves — apsodint-tuos lotus ir 
augint bulves del savo reikalavi- 
mo. Atsišaukė užtektinai '/.mo- 

nių paimt visą nevartutą ižemy— 
prasidėjo čystinimo ir sodinimo 

j kampanija. 

Majoias Pingree turėjo svajo- 
nę, žmonės pagavo jo minti, vi- 
durį vasaros juokingai Detroitą 
pavadino Bulvių Miestu, bet kuo- 
met laikas artinosi iškast 'bulves, 
tai Detroitas iš tų pasijuokė, ku- 
rie /pirmiau krėtė juokus iš jo. 
Detroito bulvių sodvtoįji turėjo 
'.Siektinai '.•ulvių ne tik del savo 

šeimynų, bet ir šimtus bušelių del 

pardavinėjimo. 
Pingree Bulvių Auginimo Pla- 

nas padėjo Detroitą ant žemla- 

| pio. Bet vis dar buvo daug 
bulvių reikalinga maitint tūks- 
tančius kitų žmonių, kurie dabar 

gyvena ir dirba ten kur pirmiau 
augo bulvės. 

Sumažinkite gyvenimo brange- 
nybę su Taupimo Darželiais. 

Iš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
SO. OMAHA, N EB. 

Besiartinant rinkimams Į Lie- 
tuvos Steigiamąjį Seimą, mes 

Amerikos lietuviai, daugiausiai 
darbo žmonės, tad musit yra prie- 
dermė išreikšti kokios mes pa- 
geidaujame tvarkos Lietuvoj, ir 

Į savo pareiškimais prisidėti prie 
j nustatymo Lietuvos Valstybės, 
kad atatiktų darbo žmonijos rei- 
kalams. 

Taigi S. L. Amerikoje, 87-tą 
kuopa laikytame savo mėnesinia- 
me susirinkime, balandžio 11 d.. 

I1920 m. ]>. K. Junavieienės sve- 

tainėje, pareiškė rezolioiicij^, ku- 
rios tekstą nutarė paskelbt i lie- 
tu* iii spaudoj ir pasiųsti Lietu- 
vos Atstovybei Amerikoje. 

Rezoliucijos tekstas: 

Mes, S. L. A. 87-U1 kuopa vien 
balsiai geidžiame, 

1.) Kad Lietuva luitų pilnai 
demokfratinga, momų valdoma 
šalis. 

2.) Visuotinas, lygus, slaptas 
ir tiesioginis balsavimas, renkant 
Steigiamajame Seime šalies val- 
džią ir miestų bei valsčių savi- 
valdybas. 

3.) Lygybė prieš įstatymus vi- 
sų piliečių be skirtumo lyties, 
tautos ir tikėjimo. 

4). Pilna žodJo, spaudos su- 

sirinkimų ir organizacijų laisvė. 
1 5.) Atskyrimas bažnyčios nuo 

! vaistybės ir mokyklos nuo uaž- 

Įnyčios. 
j 6.) Asmens gyvenamojo buto 
i neliečiamybė. 

7.) Mirties bausmės panaikini- 
mas ir politiškieji prasikaltėliai 
butų pal iuosuojami prieš Stei- 
giamąjį Seimą. 

8.) Verstinas ir nemokamas 
darbo išmonių vaikams pradinis 
mokslas. 

().) Kad brUį vienas atstovų 
butas. 

I žCmės reformos klausime. 
j i.) Kad dvarai, buvusio caro | 
\ aklžios žemės butu padalinti maj 
[žažemiams ir bežemiams. 

2.) Darbo žmonių atstovu da- 

lyvavimas žemės ūkio priežiūros 
Įstaigose. 

3.) Įstatyminė 8-nių valandų 
darbo diena, Įstatyminis algų mi- 
nimus pakankamas žmoniškam 
darbininko ir jo šeimynos gy- 
venimui. 

4.) Valstybinė darbo žmonių 
apdrauda nuo ligos ir senatvės. 

5.) Darbo žmonių atstovų da- 
lyvavimas pramonės, priežiūros 
įstaigose. 

6.) Kad ntiio didžemių ir ma- 

žažemiu mokesčiai butų renka- 
mi sulig jų turto. 

S. L. A. 87-tos kuopos komi- 
I •• t 
sija: 

Ale. A. Žalpis. 
A. Gražis, 
Tarnas Zarnauskas, 
Franas Binkevičius. 

N EVVARiK, N. J. 

L .L Paskolos Veikimas. 

\" ietinis paskolos komitetas 

darbuojasi nuo dienos Liet. Mi- 
sijos atvykimo ir darbas* seka- 
si, tik jei visi prie jo prisidė- 
tume, tai mums paskirtą kvotą 
i 0,000 dolarių butų lengva pa- 
siekti. 

Yra lietuviu, kurie turėdami 
mažiai ka/pitalo žymiai įledasi prie 
paskolos, bet taijpgi yra ir tokių, 
kurie atšalę nuo to darbo, nors 

lengvai išgalėtų už keles šimti- 
nis bonų nupirkti. Gi toj, taip 
sakant c i 1 C-j. priklaiuso musų Bi/. 
nieriai, nes iš jų tarpo maža da- 
lele užsirašė Paskolos bonų. 

Taipgi nemaža čion yra Įvai- 
rių draugijų, klubų, organizaci- 
jų kuopų, kurių dar mažas skai- 
čius tepirko ir dar vis tebelau- 
kia toliau. 

Broliai ir sesutės, jau laikas vi- 
siems imtis už darbo, kuris lc- 

jmia mus tėvynei gyvybę, lais- 
vi;, gerovę. Lai nesiranda nei 
vieno lietuvio iš mūsų 
tarpo nepirkusio L. L. P. Bo- 
nu. 

Paskolos pardavėjai uoliai dir- 
ba : pasiskirstę Į distriktius vaikš- 
čioja .po namus ir užrašinėja bo- 
nus, tik nutsij "broliai ir sesutės, 
yra šventa pareiga juos pirkti. 

L. L. P. Korespondentas. 

MILAVAUtKEE WIS. 

Bal. 10 d., Šv. Jurgio Draug, 
biuvo surengusi vakarą, kurio pro 
gramą išpildyti buvo nuo Dai- 
lės Ratelio vaidylos-mėgėjai. 
Vaidinimas visapusiškai pavyko. 
Po to tęsėsi pasilinksminimas, 
šokiai. 

Publikos -buvo atsilankę aps- 
čiai. 

Peiktina tik tas. kad paimta pa 
liukai muzikantai, kurie grojo 
s'inlig savo kurpalio. Tautininkas. 

—M——^——— 

LENKŲ DARBAI. 

Patirta, kad lenl'ai perša \ il- 
niaus vyskupo padėjėju žinomą len- 
kų patriotą kun. I i^bianico, kuris 
yra priešingas lietuviams. Iš \ aiv 

savos siunčiamas dabar i Rymą ar- 

ci\. Roj)as su kun. Žongolavičiuin 
su tikslu atskirti Gardino apygar- 
dą iš Vilniaus vyskupijos dalį pri- 
skirti prie Vilniaus vyskupijos. 

PASAI Į PRŪSŲ LIETUVĄ. 
Užsienio Reikalu ministerija yi4a 

pranešusi atskirtojo Klaipėdos kraš 
to valdytojui, kad i Didžiąją Lietu- 
vą bus įleidžiami tik tie žmonės iš 
to krašto, kurie turės savo pase 
1 'rusu Lietuvių Tautos Tarybos pa- 
žymėjimą. jog tas pasas tinka įva- 
žiuoti j D. Lietuvą ir grįžti į Ma- 
žąją. 

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

CARR BROS. VVRECKING CO. 
J003—3008 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

"Lietuvos" Redakcijoj 
Gaunamos Sekančios 

Knygos Knygos 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Prancūziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuvių kalbon verte J. A. 
Chmiellauskas. šioj® knygeleje 
yra apsakyti senų laiku dideli 
stebuklai ir karės nuveiktos mari 
ninku po vandeniu jūrių gilumo* 
je. šitie stebuklai yra tuomi la- 
bai žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pasakojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 

pildė. ši«ądieninėje karėje Vo- 
kiečiai ir Alliantai. tartum ant 

šios apysakos pasirėmė, tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu jū- 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Verne, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap> 
na. Skaitytojas perskaitęs šią 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu budu anų dienų raaėjui ga- 
lėjo ateiti mislin toki dalykai, 
kurie po daugelio melų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
siai išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kalboje. Puslapių 211. 
Kaina $1.0o 

No. 2. 
EXPROPRIACIJA. 

Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
gana puiki, kurių galima lengvai 
skaityti ir jos mintį aiškiai su- 

prasti. Labai naudinga drama, 
ypač tiems, kurie nėra pratę loš- 
ti. Ją galima greit išmokti ir 
mažai mokintis lošėjams, ir sa- 
vo užduoti gerai atlikti, 
kaina io 

No. 3. 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE. 

Kurie nori sužinoti, iš ko da- 
rosi žaibai, grausmai, lietus ii, 
sniegas, kas yra debesiai, ant 
ko jie laikosi ir t. t. Linkėtina 
perskaityti šią, knygelę. Puslapiu 
7'j kaina 35 c. 

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. 

P vrašyta Dr. F. Matulaičio. Mo 
teriški dalykai ir sekretai, ku- 
riuos kiekviena mergina ir mo- 
teris turi žinoti. 
Kaina 25 c. 

No. 5. 
INDEPENDENCE. 

For the Lithuaniati nation b, 
T. Norus and J. žilius, lssucd 
by Lithuanian National Councn 
in V- S. ofAmerica Washing- 
ton, D. C. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė italų kalboje Ed. de 
Amici, vertė i lietuvjų kalbą Ma- 
tas Grigonis. Didelis veikalas ir 
gausiai paveiksluotas. Tai yra 
pamokinančįos apysakos formoje 
parašyta* veikalas, kuris tinka 
lygiai vaikams, kaip ir suaugu- siems. šita knyga yra išversta 
j visas civjlizuoto pasaulio tau- 
tu kalbas ir turėtu ra-stis kiek- 
vieno lietuvio namuose. Pusi. 
362. Kaina $1.00. 
Ta pati apdaryta $1.50. 

No. 7. 
LIETUVIU KALBOS 

GRAMATIKA. 
Sutaisė mokytojas J. Damijo- 

naitis. Vienatinis lietuvių kalbos 
vaidovėlis tinkantis mokyklose 
ir patiems per save mokintis, 
Popieros kietais veršeliais 45 c. 

No. 8. 
THE FRATERNAL 

AGE. 
The Probloms of Peace and 

the Rights of Little Nations 
šita maža knygelė yra labai vęr- 
ta išplatinti tarpe Amerikonu, 
kad susipažintu su mumis ir mū- 
sų tautos pageidavimais. Užsis- 
teliuok brolau bent penkias šias 
knygelias ir išdalink savo kaimy- 
nams amerikonams. 
Kaina 15 c 

No. 9. 
DEŠIMTS METŲ 

Tautiniai-Kulturinio darbo Lie 
tuvoje, nuo 1905—1!>15 metų. 
Yra didelės vertės informacijos 
knygelė, kurioje rasi viską, kas 
per 10 metu buvo Lietuvoje nu- 

veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Lietuvos gubernijoje 
Kiek lietuviai užima ketvirtai- 
nių mylių žemės, kiek yra vokie- 
čių. rusų. žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lie- 
tuvos pramonė, išdirbystės, li- 
teratūra, darbai žymių lietuvos 
raštininkų, kaip tai: Daukšos. 
Poškos Daukanto, Dr. Basana- 
vičiaus, Viduno, literatų dailinin 
kų ir kitų žymių vyrų, taipgi Jų 
fotografija;-. Parašė M. šalčius. 
Puslapių 99. 
Kaina. 25 c. 

No. 10. 
KULTUROS 
ISTORIJA 

Tai yra viso svieto kultūros 
istorija, trijose knygose su dau- 
geliu paveikslėlių. VIsų šalių ir 
tautu svarbiausi atsitikimai api- 
plėšti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų dievų, 
dievaičių, karaljų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chmie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina ?2.ff0. 
Gražiais audimo apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. 

Su daugeliu paveikslėlių: or- 

laiviu zepelinų, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobiliu ir kitų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
Įgytu oro. žemės jr vandenų už- 
kariavimu. Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo— 
išrado, padirbo ir praktikon Jve- 
dė. Sulietuvino J. A. Chmjeliaus- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina '. 2">c. 
Ta pati gražiais viršeliais .... 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų drama vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius, liuosai 
vertė J. J. Zolp. ši drama yra la- 
bui puikus vaizdelis, kuris per- 
stato turtingų žmonių nemiela- 
širdingumų ir žiaurumą, o dar- 
bininkų ruliudimus, kentėjimus 
ir vargus. 
kaina gg c. 

Čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 

Užsisakant knygas, iškirpkite žemiau pridėtą kupoujį ir ispiidę 
siųskite sykiu su pinigais, money orderiu, arba čekiu: 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 
■ ■■■■■■■■■■ KUPONAS 

"LIETUVA" 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

Gerbiamieji: — 

Siunčiu $ c už kuriuos malon ;ito man iš- 

siųsti sekančias knygas: 

Vardas ir pavardė 

No. ir gatvė 

Miestas Valstija .... 

SKAITYKITE llt PUTINKITE "LIETUVA'' 
~ 

C 



Vietines Žinios 

REZOLIUCIJA DEL LIETU- 
VOS PILIEČIŲ TEISIŲ. 
Chicago. !!!. — l'.esiartinant 

rinkimam- i Lietuvos Steigiamą- 
jį Seitn;, visų balsais išneštomis 
rezoliucijomis apreiškiame, kad 
kovosime, kol palittosuosime nuo 
svetimu tautu pavergimo ir iš- 
gausime nepriklausomybę m:įsu 

tėvynei. lodei mes geidžiame, 
da'bar, besiartinant Lietuvos 

S einamajam Seimui, kad Lietu- 
va butu tikrai demokratinga, 
žmonių valdoma, šalis ir kad pa- 
rodt/.ius, kokios tvarkos mes, 
Amerikos Lietuviai, jai geidžia- 
me ir. kad bent šituo biuht pri-1 
sidėjus prie sustatymo tinkamu 
darbo žmonėms .pamatų Lietuvos' 
Valstybėje. 

Todėl ir Susivienijimas Kroliu 
Lietuviu hikytame savo mėnesi- 
niame susirinkime, balandžio 10 
d.. 1920 m., A. Yalinėiaus sve 

tr.inėj, 17^,2 S. l'nion Ave., ne- 
mažiar.i jausdami reikalo, nutarė 
pareikšti Lietuvon denu ratinei 
respublikai, kad šitoki punktai 
Lietuvos Steigiamojo Seimo bu- 
tu įpriimti ir itidėti Lietuvos Vai-1 
styl)t»s konstitucijon: 

1. Laisve žod/io, spaudos, su-i 
sivienijimų ir susirnkinuj. ; 

2. Lygybė prieš įstatymus vi-1 
sų piliečiu 1>e lyties, tautos ir 
tikėjimo skirtimu. 

3. Asmens ir namu neliečia- 
mybė. 

4. Atskirimas bažnyčios nuo 

ivalstv^ės ir mokyklos nuo I>ax- 

tiyčios. 1 

5. Verstinas ir nemokamas pra 
dinis mokslas iki 16 motų am- 

žiaus. 
6. Mirties bausmė panaikinta. 
7. Kespubliška valdžios forma. 
S.\ isuolini, lygus, betarpiai ir 

proporcionaliai rinkimai. 
(j. Halsas darbininkams indus- 

trijų tvarkj.ne ir vedime. 
10. ('.iriu ir kitu gamtiniu tur- 

tu nacionalizavimas. 
ir. Dvarų ir karališkos žemės 

teisingas padalinimas bežemių ir 
mažažemių vartojimui. 

\2 Valstybinė darbininkų ap- 
drauda nuo ligos ir senatvėje. 

Komisija: 
Franciškus Simonaitis. 
Stasys Grisius. 

Juozas Blankus. 

MELROSE PARK, ILL. 

Ual. 8 d.. Italu bažnytinėj sve- 

tainėje, kelios lietuviu organiza- 
cijos surengė išleistuvių vakarą 
p. Juozui Urveliui, kuris iŠvažiuO 
ja Lietuvon Ponas Obelis 
per keletą metų uoliai darbavosi 
tautos ir tėvynės labui. Pasta- 
raisiais laikais claug darbavosi 
prie L. 1.. Paskolos Komiteto ir 
sėkmingai užrašinėjo bonus, lieto 
prigulėjo pri" daugelio kitu or- 

ganizacijų. būtent L. R. Kry- 

T E I SING O S D RABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikfivieno kišenini. Gvarantuojame, kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyri] ir jaunų vaikinu siutai !r overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, formališkai pritaikyti ir konservatyviškų modeliu, bet jų savininkai neatsiėmė Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $«50. Matyk musų speciales vertės siutus ir overkotus po S J 5. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. ir $30.00. Juodi Uitai nuo $45.00. iri $65.00. Biue serge siutai nuo $35.00. iki $60.00 Valkų siutai ir overkotai nuo $6.50 ir avgščiau. Vyrų keli- nėm $4.00. ir augsčlau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač tiems, kurie perka siutus ir siunčia } Lietuvą, nuleidžiame 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien iki valandai vakaro. Subatomls iki 10 valandai vakaro. Nedėllomia iki 6 vab.ndai po pietų. 
S. GORDON. 1415 S. Halsted St, CH1CAGO. ILL- 

Didžiausias Turtas 
TAI 

Kaip tankiai žmogus nustoja sveikatos nežinodamas kaip j? užlaikyti. Veltui, jis tuomet vaikščiotu ir eikvotu sunkiai uždirb- 
tu skatiku, bet prarastos sveikatos, vargiai besugrąžja. C) juk butu to n* atsitikę, jei butų mokėjęs kaip ją u/laįkyti. ir tas vi- 
sai nesunku, tik r.ūkia tam tikru žinii.i, kurias galį kiekvienam suteikti knyga "SVEIKATA". .Tj parašyta lengva, visiems prjei- nama kalbu, Joje sutalpinta vėliausiu laiku patyrimai kaip tiž- lajkyti sveikata ir išvengti visokių ligų. štai keliatą žvarbesnių dalykų iš jos turinio: 

Pamatinės žinios iš: anatomijos, fiziologi- jos ir Hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: 
valgis ir kas iš jo pasidaro. Maisto fermentaci- 
ja, cirkulacija, kvėpavimas. Kūno pelčiai ir iu- 
dėjimas. Dirksniai (nervai'\ Pajautimai. Svei- 
kata ir liga. Parazitai. Kaip ištobulinti kuną, balsą. Kūdikių prižiūrėjimas. Džiova. Kaip mu- 
sės ir kiti vabalai užkrečia žmones ligomis ir 
kaip nuo jų apsisaugoti. Su daugybe paveiks- lėliu visų kūno sunarių ir visokių vabalų, kurie 
ligas gimdo. Kaina tiktai $2.00. 

Netik sau pravartu šią knygą Įsigyti. bv.t j.m suteiksite di- deli džiaugsmą savo namiškiams, pasiųsdami šitą knygą Lietu- von. nes knygos j Lietuvą venai jau eina. Pagal paskutiniu ži- nių gautų b Lietuvos tenai siaučia visokios ligos, o daktarų didelę stoka. Si knyga jiems butų tikras kelias j sveikatą. 
KNYGOS KAINA $2 00. 

Reikalaudami tos knygos iškidpkite žemiau pridėtą kuponą lr išpildę siuskite sykiu su pinigai", money orderiu arba čekiu, sekančiu adrtsu: 

LIETUVA 
3253 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL. 

KUPONAS 
"LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN ST„ CIIICAOO, ILL. 

Gerbiamieji:— 

Siunčiu $2.00, už kuriuos malonėkite mant prisiųsti knygą 
«'Sveikatr>" arba tiesus j jį kelias. 

Vardas įr pavardė 

No. ir gatvė 
Miestas Valstija 

jžiaus, Tautos Fondo 47 sk., Dr- 
tės Šv. Jono Krik., L.. Kep. Ivlu- 

.bo, L. Sargų. S. L. R. K. Am. 

[j 14 sk*., L. Vynu 22 kp., L. Lab- 
daringos sąjungos Dar. \ art. 

į Bendrovės, La/. choro ir Liet. 
I farmonijos. 

Vakaro programa susidėjo iš 
daiuti bei atsisveikinimo prakal- 
btiių, kurias išpildė januo ai iš 

t sui įkusiųjų tarpo. 
I Lietuvių jaunimas, atminčiai j- 
,teikė jam auksinę rašomąją (fon- 
taninę) plunksną ir knygytę su 

visu draugu bei draugių antra- 

šais. 

į l'.uvo liūdna jam ant širdies, 
bet ištaręs a Ji it iv/i dov inas, at- 

sisveikino su visais ir ant ryto- 
jaus. bal. 9 d., apleido Melrosc 

park ir iškeliavo i Tėvynę Lie- 

tuvą. Jaunas lietuvis. 

AUKA LIET. R. KR. IR 

SUŠELPIMUI VAIKŲ. 
f 

Krist. Juška, iš Rochester. 
Minu., prisiuntė ''Liet." Adm. 
čeki ant $7.00, .paskirdamas $2.00 
Lietuvos Raud. Kryžiui, kaipo 
narini mokesti, o $5.00 II. Hoo- 
verio Pas. Administracijai delei 
su šelpime» vaiku Lietuvoje. — 

Tarp ko kito aukaiutojas pastebi: 
"Ant blankoje paduoto adreso 

(Ifoovcrio Adm.) nerandu pa- 
žymėjimo, kad mano aukos iš- 
t'kro ;.,".teks lietuviškan skyriun 
ir kad Lietuvos badaujantis kūdi- 
kis bus .pavalgidintas, — manau, 

kad per neaiškumą skyriaus gal 
pakliūti poliako gagarinėn. I*/.- 
tad meldžiu pasinmpinti perduo- 
ti mano auką taip ir tokion vie- 
ton. kad nei vienas centas ne- 

nueini Lietuvos muičelninku nau- 
1 M' 

uai 

Jusu aukas pasiuntėme Liet. 

(Gelbėjimo Draugijai sulig j.-ažy- 
mėjimo: — 2 dol. narinės jusu 
mokesties ir 5 dolarius sušelpi- 
mui Lietuvos vaikų ir esame tik 
ri, joge i jie bus panaudoti ski- 
riamam tikslui. — "Liet." Red. j 

CICERO, ILL. 
Bal. 18 d. Draug. Lietuviu 

Tvirtybė atsibuvo 10 metų su- 

kaktuvių paminėjimui balius, 
kuris gerai pavyko. Iš rengėjų 
bei tvarkos vedėjų padaryta klai 
da. būtent laike šokių padaryta 
pertrauka išpildyti progamą, ku- 
rį atliko jaunos mergaitės pasa- 
kydamos deklemacijų ir be to 

kalbėjo I")r. S. Biežis. Juk tą 
aiškiai galėjo numatyti, kad įsi- 
smaginę šokėjai neatkreips pro- 
gramai! atydos. kas ir Įvyko, (ii 
nuo to programo pildytojai žy- 
miai nukentėjo, o ir norintiems 
pasiklausyti trukdė. 

I'utų buvę viskas tvarkingai, 
jei programą butų leidę išpildy- 
ti pradžioj. 

Finansiniu žvilgsniu draugijai 
atliko keletas dešimtinių pelno. 

Teisingas. 

CHICAGOS CENTRALIAM 
PAŠTE LAIŠKAI: 

046 Jasinskas Aimanas. 
1 o 11 Saka'auskas Antanas. 
[029 Supetis Jurgis. 
1030 Sutka Petras. 
1042 Ve«*pečinskienė Marijona. 

Pranešimas. 
Visiems Lietuvos Sunams ir 

Dukterims, katrie dar neturite 
užsirašę Lietuvos Laisvės Pa- 
skolos Bonų, tai užsirašykite ir 
ilgai nelaukite, nes jaiu mažai lai- 
ko beturime. Juk jau nepoilgo 
užsibaigs tas Bonų pardavinė- 
jimas. del pagelbėjimo musų mo 

tinos-Lietuvos, labiausiai (' įbar- 
tiniatne reikale, kuomet ji prie 
musų, amerikiečių šaukiasi pa- 
galbos. Todėl neatsisakykim, 
neužsigrjžkim nuo jos balso, bet 
pirkime Bonus sulig savo išga- 
lės. Chicagiečiai galite ateit ir 
užsirašyti /ėmiaus paduotiu ant- 
rašu, o katrie gyvenate Cliica- 
gos apielinkėje arba toliaus, ga- 
lite tai padaryti kitose stotyse. 
Bonų rašykites ne mažiaus kaip 
už 50 dolarių, o daugiaus kiek 
norite, arba kiek išgalite. Pini- 
gus galite prisiųsti išmirkdami 
Money Orderi šiuo vardu: CLitli- 
uanian Financial Mission). Gavęs 
nuo jusų užsakymą bonų, jums 
su'bskripcijų numerius ir drauge 
kortedes (receipt), prisiųsiu, o 

bonus gausite vėliaus. Kviečia 

šv. Jurgio Pnr. Stoties Iždiniu. 
Geo. Petkus, 

3-įOJ iSo. IlaNted St. 

Bridgeport. 
Susivien. Oraus. Admin. 

ir delegatu. šioj kolonijoj, mė- 
nesinis susirinkimas atsiims pa- 
nedėlvj, bal _'<> d.. 7:^0 vai. va- 

kare. PAYodmano svet., 0J51 
! i nu* gatvė. 

Taigi, gerbiamieji, nepamirški- 
te šio susirinkimo, kinr mus vi- 
sus laukia svarbus reikalai. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 
l'al. 24 d., Liberty svetainėje, 

ex-kareiviai liridgeporto kuopos 
surengė pasilinksi lininio vakarą 
iškeliaujantiems kareiviams Lie- 
tuvon. Neužmiršta pakviesti ir 
kalbėtoją, kuriuo buvo Dr. A. 
Zimontas. Jis pasakė gražią pra- 
kalbėk', pastiprindamas išvažiuo- 
jančiu dvasi.'), o sykiu kvietė 
čion liekančius paremti anuos. 

Iškeliaujančiu kareivių prašė, 
kad nuvykę Lietuvon, perduotu 
nuo čionykščiu kareivių linkėji- 
mus, kad žodžiu pasveikintu 
šventą Žemaitiją, aplankytų pra- 
kilnią Dzūkiją ir, kad kartu s;i 

Aukštaičiais gintų iš Lietuvos 
lenkų ponaičius. 

Atsilankiusieji, kareiviams su- 

metė dovanėles Į tautos vėliavą 
$31.50. 

Paskui tęsėsi Šokiai iki vėly- 
vos nakties. 

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
PRAKALBOS. 

Bal. -23 d., "Mildos"' svetainė- 
jc, jvyko L. i\. prakalbos. Kal- 
bėtojais iš lietuviu buvo l)r. A. 
L. (iniKiinas ir l)r. A. Zimon- 
tas; gi kiti du amerikonai. 

Prof. F. Anderson'as, lietu- 
viams gerai žinomas, savo kal- 
boje atvaizdino apie laisvę ir jos 
reikalus. Taip jaut ir Dr. A. Zi- 
montas savo kalboje: — Žmo- 
gau. pažink save, — ipatiekė gra- 
žią lekciją publikai. 

l'eto buvo sudainuota nuo Y. 
M. C. A. duetas ir ant galo bu- 
vo rodomi krutantieji paveikslai 
pienininkystės ir sveikatos žvil- 
gsniais. 

Susirinkusieji pilnai patenkin- 
ti išsiskirstė. M. 

ATSIIMKITE LaISKUS. 
Į "Lietuvos" ofisn vra atėję laiš- 

kai šioms vpatoms: 
Karolis Batiobis, Albinas J. 

Chmieliauskis, Mykolas D^gis, St. 
Gimbutaitė, Tonui, Antanui ir Ka- 
zimierui jonaičiams, J. Jankauskas 
Yin. Jankauskas, Jonas Kelpšas, 
Joe Mozeris, Frank Mikšis, Ignas 
Pacevic, Al- Sutkaitis, Jonas Stik- 
lius, Frank Toliušis. 

Norintieji atsiimti laiškus kreip- 
kitės į " Lietuvos" adm. 3253 So. 

Morgan St., Cbicago, 111. 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai ir jubi- 
lierlški daigtal. 

rColurabia grama 
fonų ir naujų lie 
tuviškų rekordu. 

4537 S. ASHLAND A VE. CHICAGO. 
Te) Boiilfvard 491. 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS [ŽIŪROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kai'tymas antakiu, mušimas skau- 
smų j kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGI 

Kampas 18-tos gatvis. 
3-iioi lubos, viri Platt'o atliekos. Timy 

kitę j mano paraki 
Valandos: nuo 9tos ral. nrto ilci 8 tai. rili 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dies * 

PIRKITE 
LIETUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
BONUS. 

Pranešu Visiem 
Kad Saluto Stomacli BItters yra pri- 

pažintas \Vasliingtone, D. C. uz tlkrį 
| Ir geriausiu gyduolę del kiekvieno, 
Į katras tik jaučiu vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų lr tai? tęįiaus. Salutes 
Stomach Bittere vištoj pašalina ir pa 
lieka laimin^ii. algi, '„urle jaučiatės 
nykstant, tai pei sitik'lnkite, o busite 

| užganėdinti Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonnos, $6.26, G bon- 
kos $7.50 ir 12 boiife'. >14.00. 

Salute Bltteris 13 fsaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, '.r nėra pripažintas 
svaigalu, be,1 r,duol?. 

Galima gauii kiekvienoj aptletoj, o 
Jeięn .negali gauti, ta prisiųsk money 
oriem pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek rf.lkalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskit 
tikrą Jr aiškų savo antrašą lr raš.-kit 
taii 

8ALUTE MAN'JFACTURE 
P A. BALTRANA8 CO., — 

516 W. 31st 8t.. Chlcaao. IIL 

NAUJAS BUSINESS IR i 
TEISINGAS 

PATARNAVIMAS. i 
Su šinomi pranešu 
savo visiems pažjs 
tamiems; kad aš 
užsidėjau ofisą: 
Namų pardavinėji- 
mui ir farmii. Taip 
gi skolinu pinigus 
ant Namų ir Fa r 
niŲ, už mažą n1 ->• 

širotj, ir apsaugo ] j u namus, Rakan 
dus, ir automobi 

liūs nuo ugnies. ger.au«lose kompani- 
jose. Aš turiu ant pardavimo d.iug 
namų — naujiu ir senu — brangiu ii 
pigiu — mūriniu ir medinių. Taipgi 
turiu ir gražiu farmu ant pardavime 
ir ant randos, su gyvuliais ir su vi. 
sais įtaisymais kas tik yra reikalinga 
prie gyvenimą. Eik tuojaus ir gyvenk 
nes viskas yra gatava. Tos farmas yra 
va'.-ttiiose. Wisconsin ir Michigan. To- 
dėl nepraleiskite tos geros progos: 
nes dabar yra laikas važiuot ant far 
nn.1 ir pradėt gyventi ir kud vėliaus nf 

sigailėtumet: ale ateikite j mano ofi 
?a ir galėsit gauti daugiaus informa 
riju apie namus ir farmas. 

GEORGE PETKUS 
Real Fsfate Loans & Insurance 

Foreigs Exchanęe & Steamship Tickts 

3402 So. Halsted St. Chicago, Tll. 
Tel Yards 5P.79. 1 

PARSIDUODA 
labai pigiai medinis namas arba 
mainysiu ant dviejų arba 3 ake- 
rii žemės. Pageidaujama, kad 
ukė butu netoli nuo Chicagos; 
ir kad butu visi reikalingi ūki- 
ninkui Įrankiai prie dirbimo že- 
mės, gyvuliai ir namai. Mano na 

mas yra ant keturių pagyvenimų, 
dviejų augštų, 19 kambarių. Kai- 
na $2.600.50. Priežastis pardavi- 
mo, nebegalimi fabrike dirbti del 
nesveikatos. Atsišauk sekančiu 
adresu: 140 \V. 46th Street, ir 
\Ventworth A'f., Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

Dviejų aiuigštų medinis namas, 
5 ir 6 kambariai. Gerame padėji-1 
me. Turi buti parduotas jtrum- 
pą laiką. Atsišauk, 909 \Y. 31 st 

St.. Chicago, 111. 

T'AS RADOTE? 
Į Balandžio dieną J. J. Elias 

svetainėje pamočiau mašnelę, ku 
rioje buvo virš Stoo pinigų ir 
kitokių reikalingų daigtų. Kas 
radote, atneškite savininkiai. Už 
sugrąžinimą skiriu $20.00. rady- 
bų. Veronika Bakutis, 2603 \Y. 
691h Str., Chicago, 111. 

iReikia ioo dailydžių (canpen- 
ters), del dirbimo tavorinių ka- 
rų. Taipgi 25 leberių. \tsis.iu- 
kite: ROCK ISLAND LINDS, 
i24tli St. ir Ashland Ave., Bluc 
Island, IH. 

Reikia vyru. pagelbininkų, iš- 
dėstyti tavo r;} popieros sankri- 
vije. Gera užmokestis. Atsišauk: 

THE FAITHORN & CO., 
500 Sherman Street, 

Chicago, Tll. 

Radau šliublnj žiedą, ant Bridge- 
port. Kas pamėlo atsišaukite sekančiu 
adresu: 

Jonas Visockis, 
8418 S. Gilbert Ct.f Chicago, 111.• 

Pajieškau Pranciškos Gedvi- 
laitės. Paeina iš Kretingos aps., 
( iani/iu miesto. (iirclejn.it gyve- 
nanti Philadelphia, Pa. Turiu 
svarbų reikalą. |i j a t i ar kas ją 
žino, malonėkite pranešti man se 

kančių adresu: Matilda Pusnac- 
kiutė, km >5 X. \Yisconcin Street, 
Racine, \Vis. 

Pajieškau Ipolito K ižo. Kau- 
no rėdybos, Ukmergės apskr., 
Traupio valsč. Šapių sodos; ir 
Stanislovo Miliūno, Degionių so- 

dos. Traupio vaisė. Jie patys ar 
kas apie juos žino, praneškite; 
turiu labai svarbiu reikalu. Juo- 
zapas \\ ingilis, 2129 Tustin St., 
Pittsburgn, Pa. 

LIETUVOS VAIZDELIAI 

puiku.-, mūsų tėvynės vaizdeliai, 
net miela pažiūrėti. Čia pamatysi 
Lietuvos kaimus, miestus, eže- 
rus, bažnyčias, teatrus ir kitas 
puikias vietas, i? vaizdeliu 30c; 
45 už $[.00. Reikalaukite pas: 

CHAS. P. URBANAS 
942 W. 34tVi St., Chicago, 111. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angli uos ir lietuv'ikos kal- 
bų, aritmetikos, <nygveclystSs, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 
\ alst, istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilietustžs, 
dailiarajystės. 

Mokinimo valr.ndos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po pietų. Vak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

Telephone b artis 6492. 

AKUSEBKA 
A. SHUSHO 
Turiu patyrimą! 
moterų ligose;] 
rūpestingai pri- 
žiūriu ligonę ir 
kūdiki laike li- 

I 
?;os. 

3255 So. Halsted St. Chicago, 111. j 

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. | 

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

Room 206. 

g LAIVAKORTĖS | 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, III. 

John Kuchin?kas 
LAWYER 

LIETUVIS advokatas 
20 SO. LA SALE STREET 

CIIICAGO. ILL. 
Telepbone Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmg. ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant P,irmų Mortgečhj, ant 
lengvu sąlygų. o 
West Sido Ofisas atdaras vaka- 

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

.Pranešimas1 
Daktaras 

MAURIGE KAHN 
ką tik sugrjžau iš 

Kalifornijos. 
Jau priima ligonius. 

Dabartinis jo adresas 
tokis. 

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashaland Av. 

Chicago, 111. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofleai: 2201 W. 22nd Streei 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 ILi 6 Ir 7 iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42*d St 

iFhone Ca'ol 6222 
i 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

Vakarais. 812 W. 33-KD STREET, 
Telepbcne Yards 4681 

Limuauiaii—Asrti-ricuii lnK/ruiation 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Ltgališki Dokumentai, Foreign 

L'xchange, Keal Easiate, Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Haldted St. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

lel. Yards 3654. AKUŠERKĄ 
Mrs. A. 

Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
legija; ilgai praktika- 
vusi Fennsilvanijoa 
hospitalėse, Pa3ekmin 
mi patarnauja prie 
gimdymo, Duoda rodą 
»t««olriose ligose mote- 
rims ir merginoms. ^ 
3113 S. Halsteifi' 

(ant antrų lubų) 
CliiCAGO, ILL. 

Nuo 6 Iki 9 ryto y 7 iki vėlai vat; 

Phone Canal 267 
DR. C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Vai: 9 iki 12 ryto lr 2 lkl 9 vakare 
1739 S. HALSTED 8T CHICAGO 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS tu CHIRURGAS 

1837 W. 61-tua Ir kamp.Marshfteld 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 Iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviam* žinomas per 16 metu kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir aVuieri* 
Gydo aštrias ir chroniinai ligas vyr\. mo- 

terį] ir vaiki), pagal naujausiai metidaa 
X-Tj:tT 1. kitokius elektros prietaisu* 

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

VALANDOS: Nuo 10 12 piety ir 

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

8 vakarais. Dienomis: Canal 
3110 arba 357 

Naktimis Drexel 
950 Drover 4136 

A. PEJRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

REALESTATE-- INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivofcortas 

NOTARIJLŠAS 
3249 ^So. Halotec Street,' OTicajo, Illinois 

TElephone BoulcQAI>P 611 

DR. M. T. STRIK0L1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
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 dleng 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

Phone Yarda 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA9 
Of: Ir gyv: vl»ta 3252 S. Halsted St 
Vai: S—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:30 

Telephone Drover 7042 

DR. C. Z VEZELIS 
tJETUVIS DENTISTA3 

Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vakaro,1 
Seredomis nuo 4 iki 9 po pietų. 
4712 SO. ASHLAND A VENŲ B 

arti 47-u* wiivt» 

Cclepkone Y*rd» 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo Tisokias ligas moterų, tailnj ir »yrtj Specialiai gydo limpančia*, iena* ir 

paslaptinga* vynj liga* 
8269 S. HALSTED 8T., CHICAOO 
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