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Rusu tarybos su danais 
eina toliau. 

Tarkai nori taikytis su 
Kemalu Paša. 

RUSŲ TARYBOS SU DA- 

NAIS EINA TOLIAU- 
; I 

Kopenhaga, gcg. 6 d. — Tary- 
bos tarp Krasino^delegacijos ir 

danų komiteto sąryšyje su at- 

naujinimu prekybos su Rusija 
dar vis eina. Sakoma, kad lenku 

puolimas ant bolševikų neken- 
kia taryboms. įžymus bolševi- 
kų priešas Kopenhagoje sako, 
kad lenkų pergalės sukels toki 

stiprų tautinj upą Rusijoje, kad 

jie lengvai galų gale bus išguiti. 
Antra vertus, nedaro skirtumo, 

kokia partija iškils galč*n Rusi- 
joje, kadangi tarybos yra veda- 
mos ne su sovietine valdžia, o su 

kooperatyvėmis draugijomis, k u-: 

rios gali išpildyti savo sutartis] 
kad i r naujai politinei valdžiai isi 1 
steigus. 

liesi tariant danu komitetas nu 

rodė Krasninui, kad jis turi pri- 
minti savo sovietinei valdžiai, 
kad ji neimtų dvarų ar nuosa- 

vybes priklausančių užsienio 

valstybių valdiniams ir kad ji ! 

turi parodyti norą atlydinti už j 

tą nuosavybe, kuri vra paimta, ar 

suuaiknta bolševikų. 
1 j 

K rasiu telegrafavo apie tai sa-j 
vo valdžiai, bet per dešimtį die- 

nų del kliūčių dižiąjame telegra- 
fo ofise Petrograde negauta at- 

sako iš Rusijos. Vienok komite- 
tas šiandien apturėjo ka-blegra- 
m^l iš Charbino, Manžurijoj, iš 
kurios matyt, kad krasino pa- 
siųstieji jsakai jau yra pildomi. 
Kablegramoje salima, kad val- 
dfža išleido paskelbimą uždrau- 
džianti prekes, ar kitokią 
nuosavybę nuo kitų šalių valdi- 

nių be valdžios leidimo. 
Iš to yra matoma, kad Rusijoj 

tuojaus įvyks naujos sąlygos, 
kurios duos svetimšaliams dides- 
ni užtikrinrrą. Viskas nurodo, kad 
kad yra prisirengusi atsteigti nor 

malęs sąlygas, norėdama pradė- 
ti prekybinius santikius su liku- 
siu pasauliu. šitas sovietinės 
valdžios atsinešimas yra paskai- 
tomas Krasino taryboms su ko- 
mitetu Kopenhagoje. 

TURKAI NORI TAIKYTIS 

SU KEMALU PAŠA. j 
Konstantinopolis, geg 5 <1. —j 

Didysis vbyras Darr.ad FericI 
Paša šiandien nutarė pasiusti A n 

goron, Anatolijoj Nazimą 'Pašą, 
buvusį štai)o perdėtinį ir Noure- 
dine'ą Pašą. buvusį Smirnos go- 
vernora taikytis su Kemalu Pa- 

ša, tautininkų vadu. 
Pasistengimas prikalbėti turkų 

kareivius pasipriešinti Mustfafos 
Kemalo pajiegoms kasdien da- 
rosi sunkesniu. Trys tūkstan- 
čiai turkų belaisvių, kurie tapo 
sugrąžinti iš Egipto, sukėlė maiš 

tą, kada jiems pasakė, kad jie 
bus pasiųsti Anatolijon tuoju 
tikslu. 

Is 3,000 naujokų, lavinamų po 
raės raštinės u>žžiura,š trečdalis 
pasiluošavo namon su šeimyno- 
mis atsisveikinti, atsiėmę už mė- 
nesi algas, ir negrįžo. Likusieji 
dabar yra laikomi uždaryti. 

FRANCUZU KOMITETAS 
NUPEIKĖ BOLŠEVIZMĄ. 

! 
I 

Paryžius, i*cg. 6 d. — Prane- 
šimas Komiteto atsilankiusio 
Maskvoje rusu kooperatyvėms | 
draugijoms ištirti, kurj siuntė Pa | 
ryžiaus Centralė kooperatyve <>r-j 
.ganizacija, visiškai nupeikia bol- J ševizma. 

"\'Uo pradžios mūsų kelionės 
iki jos galui. — sako delegaci- 
jo vadai. Machejev ir šnielov, 
— mus neprileido prie draugijos. 
Mums neleido susieiti su koope- 
ratyvo atstovais Maskvoje, ar 

susisiekti su musų sėdyba Lon- 
done. Mums neleido sustoti Pe 

trograde. Vienok per skaitliu-į 
gus asemninius sąryšius visokio 
se visuomenės klesose mums pa-j 
vyko gauti žinių apie tikrąją pa- 
dėti Rusijoe. 

"Politikos žvrlgtftiinr visa ša- 
lis vri komunistų partijos ran- 

koje; ji toliau plėtoja savo vi- 
snomenijimo uprogramą. Palaky- 

i m ui dižiumos sovietinėse tary- 
bose ji panaudoja visus budus, 
kokie yra jos galėję, net prie- 
vartą. 

"Apskritai, žmonės miestuose 
nyksta, kaip parodo baisus ma- 

rumas 112 ant 1,000 'Maskvoje. 
Apskritai yra palinkimas grįžti 
ant laukų. Tikroji šalies gyvy- 
be dabar yra kaimuose. Pramo- 
nė apskritai -yra sunaikinta. 
Dirbtuvėse nėra nei kuralo. nei 

nedarytos medžiagos, nei užten- 
kamai darbininkų. Darbininkai, 
pasilikusieji savo vietose, yra 
suvaržyti aštrios disciplinos, ku- 
ri kiekvieną pasikėsinimą strei- 
kuoti sustabdo kaip bematai. 

"'Popierinių pinigų išleista 
tokia daugybė, kad jie neturi 

jokios vertės ir kiekvienas, ku-J 
ris gali. ar išdrįsta, atsisako juos \ 
imti. Valstybes 'bankas tapo 
panaikintas, o atsisteigimu svei- 

kų šalies finansų niekas nesirū- 

pina. Musų kooperatyvio pirki- 
mo ir pardavimo sistema yra 
sucentruota ir pertaisyta taip, 
kad jos negali pagirti nei vie- 
nas pradinių vadų. 

I Kooperatyvu kokybė prastesnė. 

j "i Kooperatyvų skaitlius pasi- 
1 daugino, bet j u kokybė žymiai 
suprastėjo. Ylti ėmėjai ir ga- 

Iįnintojai vr.i verčiami p'.iaidėū 
prie jų. Jų (valdančiųjų komite- 
tų rinkimai 1919 m. pabaigoj bu 
vo atvirai sutaisyti sovietų. Yie- 
nck kooperatyvų biznis baisiai 
didelis ir technikos reikaluose 

kooperatyvai išlaikė pilną ne- 

priklausomybę. 

ŠERIFAS NUŠOVĖ SAVOl 
PATIES SUNU PALAIKĘS] 
•JI AUTOMOBILIAUS VA-j 

i GIU. 

Tulsa. Okla., geg 6 d.—Cliff'- 
ą \V. Trice'į Tulsos ugijagesį 
šiandien nušovė ant vietos Rva- 
no gatvėse. Okla. jo tėvas Ro- 
bert T rife, šerifo padėjėjas, kuris 

palaikė jį už automobilių .vagį. 
Tėvas, apalpo ir .yra sunkiame 

t padėjime. ? 

70,000 UKRAINŲ GELBS- 
TI LENKAMS PAIMTI 

KIEVĄ. 

Berlinas, gvg. O d. — Ukrai- 
nos ;;>etluriaės valdžios viršinin- 
kas. kuris dabar yra Uerlinc ir 
kuris pranašavo, kad Ukraina 
bus bolševiku kapais, apie lenku 

puolimą ant kievo sako šitaip: 
iScptyniosdešimts tukstančiu 

ukraiuu kareiviu su lenku pagel- j 
ba ir taipgi su šiek-tiek francu/ų 
ir anglu pagefbos aprūpintu gen. 
Petluros, kovoja greta su lenkais 
ir eina savo tėvynę išliuosuoti. 
I kraina senai butu buvusi išliuo- 
suota. jei ne klaidinga talkininku 
politika, k ari rėmė beviltį cari- 
ninku padėjimą, 

Ukraina yra nutarusi buti Ni- 
šai nepriklausoma nuo Rusijos. 
Lenkijos ir visu kitu šalių. 

Lenkų ir ukrainų kariuomenė; 
eina nesutikdama beveik jokio 
.pasipriešinimo iš bolševikų pusės, j 
kurie apskritai yra labai nusilp- Į 
rūnti. Nors belaisvių paimta kiek, ! 

bet jų skaitlius toli gražu nepa- | 
siekia i5,<xx>. kaip kad buvo pra- j 
nešta. 

Pralaužė bolševikų centrą. 

(ialicinė brigada ^pralaužė bol- 

ševikų centrą. Tai yra ta pati j 
brigada, kuri prisidėjo prie l)e- I 

nikno, tada Petluros kareivijąi 
sumišė lenkai bolševikai ir Deni- 
kinono liuosanoriai ir gavo dau- 

gytbę karės daiktų, kurie buvo 

•palikti jų užimtame kr/ište. Atė- 

jus ukrainams į'r lenkams jie pri 
sklėjo prie jų ir stojo su jais 
eit sykiu. 

Puolimas prasidėjo bal. 24 d. 
ir Kjevas .paimta geg. 2 d. be- 
veik be jokio pasipriešinimo. 

(Karšavos laikraščiai ūš geg. 
3 rl. pranešė, kad Kievas paimtas 
nedėlioję, bet tą užgynė prane- 
šimas iš Varšavos laikraščiui Lon 
don Times Pranešimai iš uk- 
rainų fronto po to parodo, kad 
Kievas nėra paimtas). 

Dabartini? frontas eina pagal 
'Dniepro upę. šianirėš link karei- 
viai nemano eiti tolians, bet jie 
kovos už išliuosavimą visos savo 

šalies j pietus ir rytus. 

Neužsitiki lenkais. 

Ukrainai neveikiamai priima 
ateinančius kareivius, nes jie ne- 

užsitiki lenkais ir jie nenorės ma 

tvti lenkų okupavimo jų šalies. 

TURKU KARIUOMENĖ į 
PRISIDĖJO PRIE BOL- 

ŠEVIKŲ BAKU'JE. 

Berlinas, geg. 6 d- Telegramos 
iš Maskvos šiandien sako, kad 
jaunaturkių vadas Enver Paša 
veda pats turkų tautinį judėji- 
mą. 

Iš prierašo matyt, kad Envero 
brolis \ouri P?ša nuvyko i P>a- 
ku vesti savo Kareivijas drauge 
su sovietinėmis spėkomis. 

(Tai yra pirmutinis užrnini- 
mas apie karini susijungimą so- 

vietinių ir turklį tautinių pajic- 
gų. Pereitos subąt.os telegra- 
ma minėjo apie sovietinių p?.jie- 
gų paėmimą didelio žibalo uos- 

to Baku pas Kaspijos juras ir 
kad ten tapo įsteigta sovietinė 
valdžia. Pranešimai apie karinį 
susivienijimą sovietinės -Rusijos 
ir turkų tautininkų buvo daž- 
ni-) 

GELŽKELIAI PRAŠO DAR 
$500,000,000. 

Washington, geg. 6 d. — Gelž- 
į kelių vedėjai šiandien prašė kon- 

jgreso, kad dar butų d-uota S500.- 
įooo.ooo šiais metais v aibinių, va- 

gonu statymui finansinti. 

FRANCUZIJA IMSIS 
GELŽKELIUS OPERUOTI. 

I '« 

Paryžiuj geg. 6d. — Gelv.kp- 
!ių streikas, kuris apėmė kalna- 
kasius, (lokininkįivs ir metalo dar- 
bininkus l'aryžiiius apskrityje ir 

[kuris žada virsti visuotinu, pri- 
vertė valdžią pasiskubinti imties 
u pt a rt i savo nudėtoji gelžkelių 
perorganizavimo pieną, minėtą 
atstovu Imte pereito vas.' _»4 <1. 

Yra skaitoma, kad šitas pie- 
ną*. pavedantis transportacijos 
sistemų kontrolę komitetui atsto- 

vaujančiam i su ̂  u/interesuo- 
tuosius suteiks galimą pamatą 
sutaikymui streiko, kuris tęsiasi 
uito gegužinės dienos demonstra- 
cijos. kurio siekiamu tikslu yra 
su visuomenėj imas gelžkelių. 

NeoliekUės valdžius projekto 
smulkmenos parodo, kad jis rei- 

kalauja kontroliuojančios tary- 
bos susidedančios »š delegatu at- 

! stovinčiu technini ir admi- 

'nistralyvį gel/kelių personalą. 
darbininkus, prekybos tarvbą. 

I 1 

Iparlamentą ir valdžią- 
j Tarybos kontrolė apims gel/ 
'keliu operavimą ir operavimo 
įbudų stivieuodijimą, k. v. trau- 

kiniu vaikščiojimo sąrašai ir va- 

gonų bei signalu suvienodinimas. 
Apskritai jos gale bus absoliuti. 

Teoretiniai kompanijos pasi- 
laikys ir kontroliuos savo nuo- 

savybes, bet tik kaipo vedėjai. 
Viena vai/džiausiu idėjų, tai at- 

lyginimas, kuris pagal šitą pie- 
ną bus remiamas, vagonų nuei- 
tų mylių skaitliniu ir sunkumo 
tonų pervežimu, taip. kad jų 
reikalai ves prie pilno veikimo 
ir spartaus važmos pervežimo. 

Pinigų 'pagerinimams laukia- 
ma is valdv.iios. užtkrintų gelž- 
keluj bonų. 

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS. 

"Lietuvos" dienraščio 
dalininkai ir rėmėjai 
yra kviečiami ant nepa- 
prastai svarbaus susi* m 

kimo, kuris įvyks šian- 
die vakare, Gegužės 7 
d. lygiai 3 valandą "Lie 
tuvos" svetainėje, 3249 
S. Morgan St. 

Į Šį susirinkimą ypač 
yra kviečiami Chicagos 
biznieriai. Tikslas su- 

sirinkimo yra svarbus ir 
jis paliečia gerovę kiek- 
vieno lietuvio, ar tai jis 
gyventų Amerikoje ar 

Lietuvoje- 
Direkcijos Komitetas^ 

VISAS KAUKAZAS BE- 
VIRSTĄS BOLŠEVIKIŠ- 

KU. 

Batum, #eg. 6 d. — Gruzija 
atsisakė armėnų gelžkeliams leis- 
ti imti 'ž<M)alą. 

Ačiu tam kelion? gelžkeliu be- 
veik visai sustojo ir tas užken- 
ki: siuntimai i pašalpos. Čionykš- 
tės darbininku unijos paskelbė, 
kad jos neleis drabužių, maišų ir 
kitų daiktų vežti iš miesto. 

Baimė, kad visas Kaukazas 
virsta bolševikjšku, Padaro daug 
nesmagumo 'biznieriams. 

Yra laukiama, kad Gruzija ne 

užilgo susidės su bolševikais ir 
pra matoma, kad talkininkai ap- 
leis šitą mieštį. nes žmonės ne- 

kenčia jįjį J«?i talkininkii najie- 
jį'pH nepaims čia kontrolės, tai 
yra matoma, kad talkininkai ap- 
vienis su sovietais. Dabar tari- 
mai eina tarp .Maskvos ir F.ri- 
vanės. 

\ i BI *si 

CARRANZA NORI TAI- | 
KYTIS SU REVOLIUCIO-I 

NIERIAIS- 
J 

EI Paso, lex., geg 6 d. — Prc- \ 
zidentas Carranzr, Kaip apturėtos 

!čia .'.inios skelbia, stengiasi nu- 

j sileisti revoliucionieriams. 

j Aųtte»re lierlanija, Carranzos 
1 

I kabineto sekretorius turėjo susi-į I Cjima si'i -Roble.s Domingue'u. I 
! įžymiu vadu apozicijos dabartį-j 
j nei valdžiai tuoju tikslu, kad "iš j 
gclbojns šalį nuo re\oliacijos".; 

j Ką jie nutarė, nebuvo žinios. Į 
' Obregonas formaliai prisideda 

prie sukilėlių. 

San Antonio, Tex., geg. 0 d.— 
1 -cit. gen. Obregon formaliai pri1 
sitlėjo prie revoliucijos su savo 

; karei\ ija. 
j ' 

j Manifeste išleistame Clerreros 

| valstijoje, kurio egzempliorius | 
,;:asiekė San Antonio, Obregon 

'šaukia Meksikos žmones parem- 
įti revoliuciją prieš Carranzą ir 

užgina, kati jis stengėsi patekti 
j prezidentus. 

KATALIKAI ORGANI- 
ZUOJASI KOVAI PRIEŠ 

RAUDONUOSIUS. 

Chicago. UI., geg 6 d. — At- 
stovai kiekvienos katalikų drau- 
gijos Amerikoje vakar čia su- 

rengė plačius pienus suorganiza- 
vimui 20,000.000 katalikų Suv. 

Valstijose ko\ar. su bolševizmu ir 
visais kitais "izmais", o ir su 

prietaringu įstatymų leidimu. 

Konferencija pirmsėdžiaujama 
vysk. Joseph Schembs iš T()le- 
dos buvo laikoma La Salle vieš- 

buty j. 

Nauja organizacija turės cen- 

tralę tarybą, idant reikalui atsi- 
tikus visa draugija galėtų susi- 

vienyti su valdžia, ar prieš įsta- 
tymų leidimą. 

ATNAUJINIMAS VAIZBOS 
NEGALIMAS, SAKO SOVIE- 

TŲ VIRŠININKAI. 

Maskva, geg. 3 il. (pavėlinta). 
— Sovietinės valdžios viršinin- 
ku nuomone atnaujinimas pre- 

kybinių sąryšių tarp Rusijos ir 

talkininkų kol-kas yra negalimu: 
Jie yra šitos nuomonės del len- 

kų puolimo ir Anglijos premje- 
ro Lloyd (ieorge'o pasipriešini- 
mo priimti Maksimą Litvinovą 
nariu rusų delegacijom prekvhos 
są r v š i a m s a t n a>u j i 111 i. 

Trys šimtai vokiečių, pirmie- 
ji didelio skaitliaus išlavintų dar- 

Ibninkų pasirengusių važiuoti 

Rusijon, neužilgo pribus čia-' Jie 
i atvažiuos per Reveli ir užsiimąs 
daržininkvste Maskvos turgui. 

ITALIJOS KAREIVAI KON- 
TROLIUOJA TUSKANIJOS 

STREIKO PADĖTĮ. 

Rymas, geg. 6 d. — Valdžios 
kareiviai pasiųsti j Viareggio, 
Tuskanijoj numalšinimui suiru- 
tės kilusios del streiko, nugink- 
lavo miesto gyventojus ir kont- 
roliuoja ■ padėt j. Miniu sukrau-j 
tos barikados tapo sunaikintos, j 

IPIETi; AFRIKOS MOTERYS: 
LEID- ^.lOS PARLAMEN- ! 

TAN. 

I Capetown, Pietų Afrikos l'Trii-j 
ja. gcg. 5 d. — Atstovų butas 
priėmė rezoliuciją prielankei iš- 

plėtimui parlament m rų teisių mo- 

terims. 

Atitaisymas Klaidos 
Telegramoje. 

ATITAISYMAS KLAIDOS 
TELEGRAMOJE. 

Vakar "Lietuvai" atėjo nuo 

Lietuvos Atstovybės iš Washing 
tono, D. C. kita telegrama pa- 
taisanti pirmesniąją jos telegra- 
mą šitokio turinio: 

"Telegramoje vakar apie galu- 
tinus Konstutuantos Rėkimų Da 
vinius praleidom sekant: 

Liaudininkų ir Valstiečių Są- 
junga dvidešimts devyni. 

"Vinikas". 
Taigi galutinos pasekmės rin- 

kimų į Steigiamąjį Lietuvos Sei- 

mą yra tokios: 

Krikščionys Demokratai,.. 59; 
Socialdemokratai 13; 
Lenkai 3; 
Žydai 6; 
Vokiečiai 1; 
Nepartiniai darbininkai 1/ 
Santaros ir kiti nieko; 
Laudininkai ir Valstiečių Są- 

junga 29. 
Viso atstovų 112. 

PRAŠO KONGRESO PA- 
REMTI AIRIŲ PASIUN- 

TINĮ. 

Washington, g?g. 6 d. —• Xfe\v 
ijerse-. atstovas demokratas Ha- 

jmill. šiandien įnešė rezoliuciją, 
kad kongresas patartu priziden- 
tui \Vilsonui atsisakyti priimti 
naują Anglijos ambasadorių Sir 
Auckland Cieddes kaipo Airijos 
idiplomatinį atstovą, o įpriimtų 
nr. Patricką Mcl'artoną kaipo 
laikinosios airių respublikos mi- 
nisterj- 

Londonas, geg. 6 d. — Prem- 

jeras Llovd George nuleis tylo- 
mis raštą Amerikos kongresinin- 
kų paliečianti Airiją. Vienas ofi- 
cialas pasakęs: "Tokie dalykai 
neteko svarbos. Mes senai ei- 
name, kad rezoliucijos ir praneši- 
mai ateinantieji iš Amerikos yra 
politiniais manevrais ir kad jie 
neatstovauja Amerikos sentimen- 
to". 

MAINIS ATEIVYBĖS ! 
ĮSTATYMUS. 

I 

Svetimšalio negalima deportuoti 
tik del to. kad jis komunistas, 

sako sekretorius Wilson. 

VVashington, geg. G d. — Se-i 
natinis ateivystės komitetas spe- j 
daliame susirinkime šiandien | 
svarstė reikalingumą tuojaus atei | 

vystės įstatymus taisyti; susirin-1 
kimas tauivo sušauktas del darbo I 
gyriaus sekretoriaus \Yilsono, 

lužreiškimo vakar, kad vien bu-1 
\ iiuo nariu komunistų darbo par 
tijoje neužtenka tam. kad butų 
galima svetimšaliai deportuoti. 

Delei šito patvarkymo teisin- 
gumo skyriaus nusistatymas lin- 
kui radikalų ateityje nebus nu- 

spręstas ki vvriausis prokuroras i 

Palmei* negaus progos prisižiurę! 
ti tai nuomonei. 

i 

Darydamas šitą užreškimą vv-' 
riausio prokuroro padėjėjas Gar j vin pasakė, kad del šito patvar- 
kymo teisingumo skyriaus byla 
nupuola ir nieko nelieka, pagal j 
ką galima butų suareštuoti tuos! 
f.ifiones. kurie skyriaus nuohione Į 
yra pavojingi valdžiai. Sekreto-j 
riu's VYilson jau dabar yra tos 

nuomonės, kad svetimšalio ne- 

galima deportuoti vien dėlto,' kad 
-jis yra T. W. VV. nariu. 

JAPONAI GRESIA 
IRKUTSKU! 

Pekin. geg. 6 d. — Pranešinia-i 
iš (..'barbino sako, kad japonai 
daro tolesnius puolimus ant bol- 
ševiku karei vi ju vakarinėje pusėj 
Čitos; jie daro tą prisidengdami 
tuo, kad jie gelbsti atamano-S&- 
nienovo kareivijoms palaikyti sa- 

vo poziejos Čitoje ir jos apielin- 
kėje. Bet tas yra tik išsikalbė- 
jimu. kadangi Semenovas yra ne 

kas daugiau kaip plėšikų vadas, 
i plisti jautis salį ir skleidžiantis 
Į baimę -u japonų pagelba." 

Gelbėdami 5emenov<ui japo- 
iiiai gali sakyti, kad jie kovoja 
jtik prašomi rusu. bet tas yra tik 
priedanga jų užpuolimams. 

Sekantieji nuotikius Charbine 
ir čia sako, kad Japonijos pasi- 
elgimas Sibire yra nieku nepa- 
teisinamas. Jie sako. kad yra 

gaila, jei Japonijai leidžiama 
šitaip elgties. kadangi toks jos 
pasielgimas padidins dabartinės 
suirutės stovį ir atidaris bolše- 
vizmui kelią j Mongoliją, Chi- 
nus ir antgalo j Japoniją. 

VĖTRA PASKANDINO 15 
t VAČIŲ. 
i Cadiz, Ispanija, geg 6 d. — 

i Gibraltaro siaurumoj siaučia bni- 

| si vėtra, kuri padarė daug ža- 

| los; pranešimai sako, kad penkio- 
jlika žvejojamų valčių tapo pa- 
skandinta. Telegrafinis ir gelž- 
kelinis susisiekimai sugadinti ap- 
link miestą. Tangiere vakar nak 
tti siautė tokia baisi audra, kad 
negalima buvo parūpinti elek- 
trinės srovės miesto apšvietimui. 

PINIGŲ KURSAS. 

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

geg. 6 geg. 5 

[Anglijos svaras .8411* 
ĮFrancijos (už $1) fr. 16.32 16.45 
'[talijos (u/. $1) lirų 15.40 15.50 

Handijos 100 flor. $36.40 S3<>.4«> 
Danijos 100 kresnų 17.10 17-00 
Švedijos 100 kronų 21.25 21.20 

Norvegijos 100 kronų 19.15 u)" 1-5 
Austrijos 100 kronų .54 .54 

; Vokietijos 100 markių 2.00 1.87 
i Suomijos 10(3 markių 5.44 5.44 
Lenkijos- 100 markių .60 .60 

į Lietuvos 100 auksinų 2.00 1-87 
i Kanados $1.000 $895 $<)00 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

fleg. 12 d., t571 m. numirė Sari- 
guška, narsus lietuviu kar- 
vedis. 

■Gejf. 13 d., 1434 m. numirė 
Jaučia, Lietuvos kunigaikš- 
tis. 

Geg. 20 d., 1550 m. numirė Did. 
Liet. Kun. Augusto Žmona. (ler- 
t-.ilė, Lietuvos kunigaikštaitė. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

j' 
į Šiandien gražu: nedaug per- 
mainos temperatūroje: švelnus 
šiaurvakarinis vėjas. 

Saulėtekis, 4:39 v. r.'.'Saulė- 
leidis, 6:5 v. v. 
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LINKUI ATNAUJINIMO PREKYBOS ! 
SU RUSIJA. 

"Sekretorius Colby duoda mums su- 

prasti, kad dalykai eina linkui atnaujini- 
mo prekybos su Rusija", — sako Ameri- 
kos komercinės draugijos delegatas. Ištik- 
ro, taip yra. 

Tarp einančiųjų linkui pradėjimo vai?: 
bos su Rusija yra angiai, italai ir vokiečiai. 
Vokiečiai rengiasi siųsti Rusijon prekybos 
misiją, o italų prekybos misija nesenai at- 
vykusi1 į Atėnus "bevažiuodama tartis su 

sovietine valdžia nupirkimui nedarytos me- 

džiagos išdirbiniams". 
Šita misija vežusis su savim kelis mi- 

lijonus rublių pinigais. Dabar ateina ži- 
nia, kad tarp Estonijos ir sovietinės Rusi- 
jos atsteigta susisiekimas gelžkeJiu ir kad 
pirmas rusų traukinys pribuvęs Naivon. 
Penke^desimts vagonų prekių, matomai 
daiktų iš Anglijos buvo vengiama išsiųsti 
pereitą panedėlį iš Narvos Maskvon. 

Tautų Lyga sąžinės žvilgsniu norinti 
pripažinti sovietinės respublikos de facto 
valdžia diplomatiniu budu pripažino ją, j oficialiai prašydama apsaugos Lygos tyri- 
nėjimo komisijai (kuri turbut pakliuvo j 
tuos pačius intrigų spąstus, kaip ir Prinkir 
po ir Ranae.no pasiulinimai). Mums Ame- 
rikoj gyvenantiems netenka skaityti musų 
oficialių susirašinėjimų rusų politikos klau- 
sime, bet francuzų premjeras panaudoja 
juos pateisinimui savo atsakymo turėti tei' 
kalus su Itysija. 

Sulig Millerahdo Suv. Valstijų valdžia 
rašė kovo 11 clM kad "ji nėra dar įsitiki- 
nusi, jog sovietinė valdžia užtenkamai per- 
simainė, ar kad jos geri norai užtenkamai 
nustatyti pateisinimui mėginimo atnaujinti 
net tokius nereguliarius santikius, kokie 
buvo iki rugpjučio, 1918 m". P-s Colby 
duoda suprasti, kad dalykai eina. Bet ei- 
na prieš jo ir p. Wilsono 'valią. 

oo 
NAUJAS KRYPSNIS NVASHINGTONE. 

VVashingtone yra aiškiai matoma nuo- 
monės permaina sąryšyje su leidimu varžo- 
mųjų jstatyrnų, paliečiančių ateivystę ir 
svetimšalius. Keli mėnesiai tam atgal buvo 
užsidegimas tremti ir deportuoti. Šiandien 
yra palinkimas tikėti, kad ateiviai ir svetur 
gimusieji darbininkai yra reikalingi ir pa- 
geidaujami. Bet del šitos permainos nerei- 
kia manyti, jog nebus daroma stiprių pa- 
stangų išskyrimui ateivių. Tam tikras ele- 
mentas šalyje stengiasi sutverti varžymus., 
kurie reikš tą patį, ką ir mokytumo kvoti- 
mas, kuris mažne visai išskyi* tam tikrus, 
atvejus. Valstybės Skyriuje, Pasportų Da-į 

Ui Žemaitijos. 
IHIIllllllillll'HlllllllllllirnirilIlilItliilIlilIlIUII^IHIlil'ijllilIiilIlirnlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIIIilll! 

PASIKALBĖJIMAI.... 
(Užbaiga). 

Tą pasakys senelis tarė "su-j 
diev" ir nuėjo išlengvo pasi- 
ramsčiuodamas ipo savo sunkia 
našta. \š gi, nebeturėdamas ko 
\eikti, traukiau — irgi išleng- 
\o toiiau. Buvau giliai, labai gi- 
liai užsimąstęs apie senelio pa- 
sakotus atsitikimus ir išvadus. 
rl'icsa sakant — ką jis pasako- 
jo, daug buvo ir tiesos. — net 

ir tas juodas darbas, sumušimas 
kun. Krupavičiaus ir krikšč. r!e- 
mOk. įpirm. Žarėnų parapijos. Ir. 
rodos, skaudu darėsi širdyje ir 
norėjosi pykti, bet, atsminęs, 
'kad čia nėra kas kiįas kaltas, 
Įaip tik tamsumas, stoka apš-, 
rvietos.. sušukau vien: "Oi, T)ic- 
•vilėli, kada Lietuvos sunųs galės 
-fralutinai pasiliusuoti iš tos su- 

temas. Kas biriausia, kad ne- 

I stveriasi iš visų jiegų ją praša- 
linti". 

Taip bemąstydamas pamacialt 
>cLriusin.Jtti apie apsistojusi ve- 

žimą žmogų. \'a, manau, ką 
įjėia jis tokio daro kelyje. Ne- 
jaugi hutu vežimas sulužes. Vi- 
3os mano mintys- dingo ir po ke- 

i.. 
.. * liti minučių jau stovėjau pas tą 

! v e/imą. 
Nors vežimas stovėjo kelio vi- 

duryje, tačiau .buvo taip inklim- 
,p<.s, kad arkliai nebepajudino jo 
nei iš vietos. Žmogelis, many- 
damas, kad kitaip nebeišvažiuos., 
— iškrovė pusę yezimo šalia kę-1 
lio, o kitą pusę norėjo išvežti.! 
Pliekė arkliius 'botagu; arkliai s<>; 
ko, bet tas nieko negelbėjo. 

"Sveikai, drauge! tariau 
! 

priėjęs. Xa,' ką ar inklimpa: 

iyje yrą priparodymai, kad skaitlius atei- 
vių, ar tų, kurie nori apleisti šitą šalį, yra 
labai didelis. Sakoma, kad jis sieks nuo 

vieno iki trijų milijonų, o skaitlinės aptu- 
rimos iš įvairių šalies pramonių parodo, kad 
jau dabar trūksta apie keturių milijonų 
darbininkų. Ateivių skaitlius nėra toks di- 
delis, kad jis atstovėtų skaitlių išvažiuo- 
jančių- šitų faktų negalima užginčyti ir to- 
dėl butų pragaištinga leisti tokius šalies 
įstatymus, kurie sustabdytų ateivystę ko- 
kiam nebūk laikui 

oo 
IŠ MANDAGUMO BUVO PASKAITYTI 

LIBERALAIS. 

Mažne per šešis metus Japonija "iš 
j mandagumo" buvo priskaitoma prie "libe- 
ralių valstybių". Bet jos pagriebimas Vla- 
jdiivostoko neleidžia tikėti, kad ji priklau- 
so prie šitos rųšies. Miestas buvo ramus ir 
tvarkus po valdžia, kurios negalima pava- 
dinti nei bolševikine, nei kontrerevoliuci- 

jne. 
Amerikos kareiviai išvažiavo palinkė- 

dami piliečiams viso labo ir apturėdami iš 
jų tiek gerų leinkėjimų sau, kiek jų galima 
tiketies prie tų sunkių apystovų. Vos ame- 
rikiečiai spėjo išvažiuoti, kaip japonai "ge- 
rai suplanuotu, netikėtu manevru" paėmė 
miestą. 

Gyventojai šventė Velykas, kada ja- 
ponai apstatė "Raudonųjų sėdybą" kulko- 
svaidžiais, ėmė bombarduoti Žemstvos na- 
mus ir valyti vieną gatvę po kitai, didžiau- 
siomis kanuolėmis bebombarduojant kalnus 
per užlają. Šituo nelemtu militariniu už- 
puolimu japonai taipgi subombordavo kiek 
vieno teisingo Japonijos draugo poziciją 
vakariniame pasaulyje. 

Amerikos militaristai ploja šitam Ja- 
ponijos pasielgimui: jis priduoda svarbos 
kiekvienam japonų priešų paskalui ir pa- 
teisina projektą užlaikymo pacifinio laivy- 
no, su kuriuo Japonijos laivynas niekuomet 
negalės susilyginti. 

oo 

Viename Massachusettso mieste yra 'turkų kolonija, skaitanti apie 1,000 žino- 
tinų mahometų tikybos. Jie visi yra atėję iš 
iOharputo, Mažoje Azijoje. Nei vienas jų 
nėra pastojęs Amerikos piliečiu ir jie ne- 
nori mokintis anglų kalbos, nes jie nori 
grįžti atgal i savo tėvynę- Jie gyvena patys 
sau grupėmis po dešimts iki penkių-dešim- 
tų žmonių kooperatyviais pamatais. Jie ne- 
vartoja lovų. Jie turi savo kadi, arba teisė- 
ją, kuris sutaiko jų ginčus. Jie turi savo vi- 
suomeninius centrus ir viešas skaitytojas, kuriam jie užmoka už skaitymą jiems laik- 
raščių, knygų ir tt., yra vienintele jų in- 
formacijos versme. 

Kelios savaitės tam atgal Darbo sky- rius sukėlė daug agitacijos ir neramumo 
tarp svetimšalių darbininkų šitoj šalyj, per- skirdamas šeimynas deportavimu vyrų- Da- 
bar yra garsinama, kad del "netikėto ne- 
apsižiūrėjimo" apie 10% deportuotųjų iš- 
siųsta priešingai Darbo Skyriaus nusistaty- tymui. Daugelis tų vyrų turi Amerikoje gi- musius vaikus, kurie todėl yra šitos šalies 
piliečiais; taigi šitas maištininkystės bau- 
dimas dar labiaus darosi keblesnis. Sekre- 
torius Wilson išreiškė "pasigailėjimą, kad 
įsakai nelaimėn suvylė viename uostų" ir 
toliaus sako, kad valdžia negalinti panešti lėšų šeimynoms suvienyti. Dideli svetim- šalių. susirinkimai, nesenai laikyti San 
eiscoje ir kituose miestuose, protestavo prieš šitokį pasielgimą. 

vidury kelio". 
'"Mata,i, kad inklimpau, tai ko 

ir beklausi, —• tarė žmogelis,— 
kokie tie dabar keliai, kad ne- 

1 begalima vietomis ir pavažiuoti. 
Valdžia mažai tuomi tesirūpina 

'o žmonės patys netaiso kelių. 
Žmogus išvažiavus gali ir galą 
gauti..." 

1 "Xa, drauge, jei galėsiu, aš 
gelbėsiu tau išvažiuot," — ta- 
riau ir priėjus pradėjau gelbėt 
kelt ratus. 

"\ ertesniai, Tamsta, pava- 
'žiuok, — tarė žmogus. — o aš 
!kelsiu..." 
i ."Gerai, diecluk", — tariau ir, 
: paėmęs botagą ir atvarslus, kaip 
tik bent kiek išsvėrė tekinį, pra- 
dėjau dyžti arklius. Arkliai šo- 
ko vietoje, bet nieko nepadarė. 
Vežimas net ir nejudėjo, 
j "Xa. drauge. — tariau aš.— 
geriau aš pasversiu, o tu va- 

žiuok. — gal išvažiuosi.'" 
Aš ėmiauv. ritą ir p r,-' dėjau sver 

ti. vienok nieko negalėjo padary- 
ti. Rita šliukštelėjo, krito j pur- 

1 Pastabos-į 
| Išvados. I 

Taika su bolševikais čia- 
pat, — taip bent galima spė 
ti iš vakar tilpusio "L." pra- 
nešimo iš Kauno, kuriame 
skelbiama, kad Lietuvos at- 
stovai išvažiavę Maskvon 
tartis su sovietine Rusijos 
valdžia. Žemiau paduodame 
sulig Kauno "Liet" per- 
simainymą mintimis tarpe 
tarybinės Rusijos valdžios 
ir Lietuvos užsienio Reika- 
lų ministerio, prof A. Vol- 
demaro (dar pradžioje bal. 
mėnesio).— 

"Kaunas, IV. 6 (Elta). 
Balandžio 2 d. Tarybų Ru- 
sų veikalų liaudies komisa- 
ras čičerinas prisiun'5 per 

j Lietuvos Pasiuntinybę Ry- 
jgoje Lietuvos Užsienio Rei- 
kaių Ministeriui šią radio 
telegramą: 

| Rusų Tarybų vyriausybė, 
'kur visuomet buvo ištikima 
pripažindama gyventojų ap- 
sisprendimo teisę, niekuo- 
met nedarė ir nedaro išim- 
ties Lietuvių tautai, ir ji pri- 
ima Jusų pasiūlymą pradėti 
derybas išdirbti ir padaryti 
sutarčiai, kuri turės nusta- 
tyti patvarius taikos santy- 
kius tarp Rusijos ir Lietu- 
vos. Lietuvos nepriklauso- 
mybės pripažinimas turi su- 

daryti vienas sutarties sąly- 
gų. 

Rusų Tarybų Vyriausybė 
sutinka su etnologiniu prin- 
cipu kaipo pagrindu Lietu- 
vos Valstybės teritorijai ap- 

i rėžti- To klausimo detalės 
del vieno ar kito miesto pri-s 
skyrimo turi buti paliktos 
nuspręsti pačiai sumanytai 

| konferencijai tarp dviejų 
vyriausybių. Deryboms vie- 
tą ir joms pradėti laiką pa- 
siūlo Maskvą balandžio 15 

j d. Pagaliau prašoma praneš 
jti Rusų tarybų Vyriausybei 
i Lietuvos taikos derybų dele- 
gacijos sudėtį ir narių skai- 
čių. 

Į tą čičerinb atsakymą1 
Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministeris taip pat per Lie- 
tuvos Pasiuntinybę Rygoje 
IV 3. pasiuntė šią telegra- 
mą: 

"Liaudies komisarui čiče- 
rinui Maskvoj: 

Pranešdamas gavusį Jusų 
atsakymą į musų taikos iš- 
lygas, Lietuvos Vyriausybė 
prašo Jusų atsakyti aiškiu 
neabejojamu budu, ar Jus 
pripažįstate Lietuvai Vil- 
niaus ir Gardino miestus? 
Lietuvių tauta nekuomet ne- 

sutiks, kad jos nepriklauso- 
mybę sudaiytų viena sutar- 
ties sąlygų- Nepriklausomy- 
bė privalo buti pripažinta iš 
anksto. Ji yra tautos pagrin- 
dine teise, ir neprivalo buti1 

vus tr net apsitaškiau visas pur- 
1 vais. Visgi pasiekė šiek-tiek 
įkelti tekinį; žmogelis pats 

Istumdamas ir arklius varė-plie- 
Jke, vienok kaip nėjo, taip ir »ė- 

! jo- 
"Xa, laibai ačiu", — tarė žmo- 

gelis, — matyt nieko negelbės, 
reik iškraut šakalius lauk". 

Suki'bova kraut, ir už pusmi- 
nučio liko tlnščias vežimas. Tada 
tik žmogus galėjo kaip reikiant 
ftasijudint ir iš vietos iš.ažiuot. 
Pasakys jam- "sudiev", nuėjau 
toliau. 

Na, manau sau. čia ir kelias, 
kad jo viduryje .gali žmogus 
inklimpti net su pustuščiu veži- 
mus taip, kad nebegali išvažiuoti. 
Tiesa, čia reikalinga pasirūpint. 
Neveltui steigiami technikos kur 
sai. kad ir čia bent kiek pagelbė- 
jus. (1 ai butų gera ir man ten 

pasimokius..." 
Keeidamas prisiartinau* prie 

ariančių dvaro darbininkų. Jie 
buvo sustoję ipav.akariais valgyt. 
Priėjęs juos tpasvsikinau ir pa- 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Paskolos Mėnuo. 

įLįetuvos Laisvės Paskolos bo- 
nai jau atspausdinti. Grą'žųs yra 
bcnai ant 50 dolariu, gražesni 
po vieną šimtą, o dar gražtsni 
po 500 dolariu. 

lkišiol visos didesnės paskolos 
stotys ja;u apvaginėtos. Pakvie- 
timai prie taikos Lietuvos atsta- 

tymui jau visur padaryti; o Lie- 
tuvoje susirinkęs Steigiamasis 
Seimas šiuose laikuose jau mo- 

kės nustatyti ten nuolatiną ir 

galutiną tvarką. 

Taigi dabar <visas darbas turė- 
tų Ibuti atliekamas jau pačių sto- 

čių, kad išpardavus šių ibonų 
Įtiek, kiek maž-datug kiekvienai 
stočiai priklauso. Šiuo tikslu pa- 
tartume, kad vijose kolonijose 
kas šventadienį 1 f>, 23 ir 30 d. 
gegužės ir birželio 6, 13 ir 2o 

būtinai butų surengtos prakal- 
bos bonų pardavinėjimui, kad 
iki birželio 20 dienai jau paaiš- 
kėtų. kek visose kolonijose yra 

išparduodta ir kad iki liepos i-os 

dienos jau galutinai butų suves- 
tos visos rokundos. 

Taigi sukruskite, Lietuvos pi- 
liečiai ir pilietės, :r neapleiskite 
nė vienos progos, kati tik gali- 
ma -pakalbinti ir įtikinti, kad 
daugiau šių bonų butu išpirkta. 
Darykite vsų stočių pirkėjų są- 

rašus, o patįs komitetai ir įvai- 
rus darbuotojai tegul nusitrau- 
kia fotografijas. Iš visų jų pas- 
kui bus galima Lietu-vos atmin- 
čiai sudaryti albumas ir patal- 
pinti kiekvienos stoties bonų! 
[pirkėjai, kurie daugiau išpirks. 
Smagiu bus matyti šis albumas 
ir .paskui, kaipo gyvas pavyzdys 
•/.įmonių, kurie prisidėję yra prie 
savo tėvynės laisvės išlaikymo. 
Kuri stotis išpirks sulyginamai 
daugiau, ta stotis bus ir albume 
pirmiau paminėta. 

Taigi čion turime pasirodyti. 
Lietuvos Misija. 
257 \V. 7ist St. 
Xew Rork City. 

KARO APŽVALGA. 
Kovo 22 d. — kovo 29 d. 

Santikai su lenkais. 
Nemažai domės ■pat,,ukia vyš 

t\viu miestelis, kurį lenkų skver- 
bimasis Lietuvon įbruko ypa- 
tingai keiston padėtin. Demar- 

jkacijos linija, pradedant nuo V o 

kieti'įos rubežiaus, eina tuojau 
už Vystyčio 1—2 kilometruose 
11110 Vystyčio, ežero. Pats mies.! 
tUis. stovįs prie Vystyčio ežero/ 
pasijlrto iš vienos pusės atskir- 
tas ežeru, iš antros Vokietijos 
rubežiu ir demarkacijos linija 

I ir išėjimas jam pasiliko vien 
pietų pusėn siaura juosta 1—2 

kilometrų ;-iočio, 4—5 kilomdt- 
rų ilgio. Miestelio gyventojai 
ipasijuto j'mestais j maišą ir bei 
nie'o. Laukai ir miškai, priklau. 
santieji miesteliui, liko nuisų pu' 
sėje demarkacijos linijos. Pava- 
sarini (besiartinant, gyiyientojai \a- 
bai subruzdo, daro susirinkimus, 
siunčia delegatus Varšavon ir 
įprašo mūsų valdžios leidimo 
pereiti miestelio .gyventojams; 

(demarkacijos liniją laukams at- 
idirbti. 

Kovo 22 d., naktį, 20—30 len- 
ku puolė musų užtvorą lies Ni- 
dokių miestelio. 'Po susišaudy- 
mo lenkai pasitraukė atgal. 

Kovo 24 d. lenkai mėgino pul- 
ti musų užtvoriį ties Pabaisko 
miesteliu, bet buvo atremti. 

Kovo 25 d. apie 12 lenkų ar- 

.tinosi ip.rie Antakalniu dvaro, bet' 
„buvo musų šautuvų ugnimi iš-i 
s-kląidyti. 

Koįv'o 27 d., naktj lenkai puo-, 
lė musų sargybas i šiaurę nuo 

Alekninkų. Musų sargybai pra-; 
.įlojus mėtyti granatas, lenkai 
netekę vien^ nukauto,- -pabėgo. 

("Kar. Ž."). 

lieti; vos1 žinios 
Kgrtiz'ianis prieglauda, lvuunci 

rengiama prieglauda kareiviams, 
nustojusiems sveikatos, palieku-: 
sietus ir tt. Ta prieglauda veiks iki' 
i}us iStlir^btffe tam tikras nustoju- 
siems sveikatos kareiviams šelpti 
jstatimas. 

Kaunas. Nuo vasario 25 d. Kau- 
ne panaikintos apgulos stovis. 

Ištirti vas. 22—23 d. atsitiki- 
mams Y. L'razidentas paskyrė tam 

tikrą komisiją, susidedančią iš už s. 

reik. ministerio A. \ Oklemaro. tei- 
sininko R. Skipičio ir Armijos Teis 

-1110 tardytojo J. Rimšos. 
Ministeris pirmiu. grįžo iš užsie- 

nio. Lietuvos Min. pirm. E.'Galva- 
nauskas šiomis dienomis grįžo; 
Kaunan. Jis važinėjo Paryžių ir 
Londonan svarbiais mūsų Yaisty-, 
bos reikalais. Paryžiuj jis turėjo 
pasikalbėjimų su maršalu Foš u„ 
gen. Nisseliu ir kitais'žymiais fran-j 
euzų kariškiais bei politikais. Yi'si 
jie žadėjo remti Lietuvos nepri- 
klausomybės reikalus. 

Londone Galvanauskas kalbėjo-i 
si šu Anglijos premjeru Loidu 
•Džiordžiu. Anglai pasiryžę galuti-! 

Pag;*' "bendros demarkacijos li- 
nijos įvyko šie nuotikai: 

Kovo _'i d. lenkai apšaudė 
mūsų. sargybą l'odreisiu kaime,, 
j šiaurę nuo Smalavos. 

Tą pačią dieną, naktį, apie 
Dangalai Untulpių kaime apie 
40 jenkų užpuolė musit sargy- Į 
bą. Po smarkaus susišaudymo 
lenkai atsitraukė. 

diskusijų objektas. Tik ga- 
vę aiškų atsakymą, mes ga- 
lėsim pradėti derybas. Lai-i 
ką ir vietą reikia nustatyti 
bendru susitarimu. 

Prof! A. Voldemaras, 
Užsienio Reikalų 

Ministeris".' 

linkėjau gerus kloties. Vyrai, 
ypatingu žvilgsniu permetė ma- 

ne savu akimis. Y ienas, jti val- 
gė sausos duonos pliutą, o antras 
ir tos neturėjo, o vien darė 
"bonkrutką" iš naminio tabako 
ir laikraščio skriaiiitelės. 

"Xa, vyručiai, k:;ip sekasi dar- 
buotis, — tariau. — ar daug tu- 

rite vieko ateinantiems metams?'' 
"Kudel-gi nesiseks, — atsakė, 

— žinoma, sakau — tur sektis- 
nes jei nesisektu, turėtume ba- 
ilu dvėsti Zinai, kokie dabar 
•laikai. 'Gerai, jei gali duonos! 
kąsni užsidirbti ir save ir savu, 

šeimyną pramaitinti". 
''Nejaugi jau taip sunkus lai- 

kai? stebėjausi. — J<uk praeitai 
metą buvo geri metai ir galėjo 
duonos visiems užtekti iki so- 

ties''. 

"Taip butu užtekę ligi soties, 
jei Dievas visiems butu padali- 
nęs, n dabar vieno rankose yra 
dt ona. o kito pilvas tu";čias, nors 
ir dirbo per ištisą metą. O tie 
ponai šiai.? metais, kaip pamišę. 

vis pinigus krauna ir krauna,— 
daugiau niekuoni nesirūpina. 
Xors pinigai de2:mteriqpai papi-1 
g "jo, o pragyvenimas pasunkė- 
jo, — jie į tą nežiūri. Algos ar- 

ba ordinarijojS, nemanyk. — ne- 

pakels nei skatiku. O tu. žmo- 
gus-, nors persiplėšk. Reik ką 
nusipirkti — nieko negali ir tiek 

'" 

tarė senesnysis. 
"lit. -po b i esą i s — nebelauksi-, 

me ilgai, imsime ponus pjauti, 
ii žemes dalinti", — tarė ligšioli 
tylėjvs jaunesnysis darbininkas. 

Kitaip išeigos ir nebebus. Kad' 
jau taip, tai taip, — bet jeigu 
mušti neąprupins gerai, tai mes 

ir ipatys apsirūpinsime..." 
"\*isgi niekus plepi ir tiek. — 

tarė senesnysis, — nei to buvo 
•nei bus, — galite jus plepėti; jei 
g u vieno ••pono nebus, tai kiias 
bus ir niekados svieto nesulygin- 
si, jei nebus tarp amoniu mei- 
lės. ... Geriau papasakok kas 
iiaujienų dabar begirdėti, kaip 
\ okietijoje. Kaune Amerikoje.... 
Ar greit .nes galėsime važiuoti : 

nai pripažinti Lietuvos nepriklau- 
somybę kaip tik susirinks Lietuvos 

! Steigiamasis Seimas. 
Lietuvos Misija išvažinio i 

Maskvą. Vasario 17 d. iš Kauno 
išvažiavo Lietuvos Raudonojo Kry- 
žiaus Misija j Rusiją tartis dėlei 

pasikeitimo belaisviais bei įkaitais 
ir dėliai tremtiniu grąžinimo iš Ru- 
su. 

Italai pripažino Lietuvos ne- 

priklaiisuomybę. Iš Rymo parėjo » 

žinia, kad Italija pripažino galuti- 
noj formoj (de jure, teisės dėsniu) 
Lietuvos nepriklausomybę. Ita- 
lų pasiuntinys Lietuvai jau iške- 
liavo Kaunan. 

Skandinaujos valstybes irgi nu- 

tarė pripažinti Lietuvos nepriklau- 
somybę de jure—galutinoj formoj. 

Nepriklausomybes ši'cirtčs tur- 
sai. Vasario 10 d. j Kauną V. Pra- 
zidento vardu iš įvairių Lietuvos 
vietų atėjo daugybės sveikinamųjų 
bei pasitikėjimo telegramą. Daug 

i pasveikinimų atsiuntė ir Lietu- 
vos žydų organizacijos. Visų svei- 
kinusiųjų bendras pageidavimas 
kad ateinančiais metais Vasario 16 
galėtų švęsti ir tikroji mūsų sosti- 

I tinė — Vilniui. 
Kratos Vilniuje. Vilniuje len- 

Į kai paleido gandų apie daugy1>ę e- 

samų ten lietuvių šnipų. t.xlel pas 
Vilniaus intelegentus-lietuvius kas- 
dien daromos kratos. 

.Žuvusiu j ii nč tėvynę atminimui* 

p&gcrbti. 
Vasario 11 i. Kaune įgulos bažny 

čioj buvo gedulingos pamaldos už 
pirmąsias aukas karo lauke, būtent, 
kareivį Povilą Lukšį ir karininką 
Antana Juozapavičių, kurs eidamas 
i pėst. pulko vado pareigas, vas.i3 
d. žuvo ties Alytum kovoje su 

rusais- 

Į phmaldas atvyko V. Praziden- 
tas. \"yr. K.ir. Vadas. Kr. Ap&. vi- 

I' "1 
v 

cemin., Gener- Stabo viršininkas ir 

kiti. 
Pamaldoms pasibaigus, įgulos 

JbąĮžnyčios -aikštėje buvo paroda. 
Iškilmes vedė pulk. leitln. Tvaro- 
nas. 

Išsirikiavus aikšfiėje įvairioms 
kariuomenės dalims, iškilmės vadas 
sukomandavo: "Žuvusiems už Tė- 
vynę karžygiams šautuvu gerbk P 
Orkestras pagriežė Lietuvos himną 

Paskui V. Pr'azidcntas kariuo- 
menės vadų lydimas, apėjo sveikin- 
dama kariuomenės eiles. 
Pasisveikinęs V. Prazidentas pa- 
sekė trumpą piakalbą, kurioje pa- 
minėjo pirmutinius kariškius žuvu- 
sius už tėvynės laisve. 'M.ai gyvuo- 
ja laisva demokratinei Nepriklau- 
soma Lietuva, nešiojanti dorybės 
idealą !'• 

Kareiviai atsakė trukšmingu "va- 
lio !" 

Iškilmės pasibaigė ceremonijos 
maršu. 

Bolševikų žiaurumo auka. 1919^ 
.m. sausio -'5 d. Vilniuje bolševikai 
aieštavo lietuvių karininką Stroms- 
ki kurį įtarė lietuvių šnipu ėsant. 
Vasario 10 d. \'ilniaus revoliucinis 
Tribunalas nuteisė i į niirtin ir nakty iš vas. 11 d. Į 12 d. karininkas 
Stromskis buvo sušaudytas, suka- 
kus 28 m. amžio.Tcuunie jam leng- 
va Lietuvos žemelė! 

Ameriką? — tarė Į nume. 
Aš jiems kiek galėdamas pa- 

pasakojau. Jie klausėsi ausis iš- 
tempę, vienok aš, nedaug" Užmo- 
damas, mažai tegalėjau ir pa- 
pasakoti. 

O ką. — tai jau galėsime tur- 
')ut neužilgo ir į Ameriką važiuo- 
ti? — Kaįj) manai? —'paklausė 
tretysis darbininkas. 

"•Gal 'but ir galės. Dabar dar 
vis negalime. Bet gal sutvarkys 
,Lietuvą, todėl bus ir čia kaip 
Amerikoje". — tariau aš. 

Turbut negreit. .Mušu ir kau- 
lai dar išilsės, kol taip bus. kaip 
\merikoje...." tarė senasis. 

"Na, vyrai, arkime, — tarė vy- 
resnysis jų ir vsti'prcsnvsis.— Juk 
jau greit vakaras, reiks grįžti 
namon/' 

Xors dar norėjau daug pasi- 
kalbėti apie Steigiamąjj Seimą ir 
ap:e darbininkų vargus, vienok ne 

begalėjau.— Paliko tas. Maty- 
damas šauly besileidžiant že- 
myn. grįžau atgal j Telšius — 

; savo namus. P. S. 



Jaunimo Kampelis. 
GYVENIMAS—MOKYKLA. 

'l'alžvelgus praeitin, neviską 
mes randame tokioj formoi 
esant, kaip nūnai. Dalykai, kokit 
pirm šimtmečių butų atrodę ste- 

buklų, šiandien jie yra vien pa- 
prastu gyvenime Įrankiu, kuriuom 
žmonija naudojasi. Tiesa, ir se- 

niau tos ipajtegos buvo paslėptos 
gamtoje, bet plačiajai žmonijai 
nebuvo prieinamos. Čia reikėjo 
gero žinojimo bei protavimo, kad 
tas pajiegas tinkamai surastai? 
budais užvaldyti; paimti savo 

kontrolėn ir duoti žmonijai nau- 

dotis. 
J r ištiesų, visokios rūšies iš- 

radimai, kokius mes užeiname 
plaeiaįne pasaulyj, mums aiškiau 
sjai atrodo, toibulinfmasi žmoni- 
jos dvasinių pajiegų laipsniškai. 

Sakau "laipsniškai", nes juk 
tie patys išradimai neįvyko m~ 

s> k, kaip daibar juos matome ir 
naudojamės, bet jie (išradimai) 
nors ir buvo išrasti, tačiau per 
metų eiles buvo laipsniškai to- 

bulinami, kas ir parodo žmonijos 
dvasiniu pajiegų laipsnišką vys- 
tymosi. 
f 'Užteks tik priminus apie ūkio 

pagerinimui Įvairius išradimus 
bei patobulinimus, kurie ukinin- 
kystėje vaidina smarkią rolę. 
Pavyzdin paimki m žagrę. Išra- 
dus žagrę, imu su protėviai,- ant 
kiek mes pamename, dirbdavo ją 
vien tik įš medž-io. Bet vėliaus, 

prie jos tapo pridėta jau ir ge- 
ležies; pav: noragai būdavo ge- 
ležiniai. Toliaus jau matome visą 
žagrę iš geležies padarytą. Bet 
ją tobulinti vis nenustojama. Iš- 
karto 'buvo • vienu noragu, bet 
kad darbas butų spartesnis, ža- 

grės dar labiau patobulinta: im- 
ta dirbti žagres su "dviem, trim, 
o net ir keturiais noragais. O 

juk tų išradimų bei patobulini- 
mų yra milijonai. 

Kad išrasti ką nors, lyginai 
ir tam išradimui pagerinti reikia 
ištobulinto proto, kas tik yra 
pasiekiama po sunkaus1 mokslo 
darbui. Kad tą daifoą ipadaryti 
našesniu — 'butinu reikalu yra 
kuodaugiausiai gilintis mokslan 
ir juomi grįsti dvasinių pajiegų 
pagrindą. 

£is 'dalykas laibiausiai liečia 
inusit jaunimą, tat j jį reikėtų 
atkreipti kuodaugiausiai domės. 
Ypač tėvai privalytų 'žiūrėti, kad 
jų vaikučiams hutu užtektinai pa 
tiekta progos lankyti mokyklą. 
Juk tik mokytį valstybės žmonės 

/pakels tą valstybe atneščiau už 
kitas, ir ves ją prie gerovės. 

Jaunimas gi iš savo pusės taip- 
pat turi stengties ne vien ką tik 
mokytojas užduos bei aiškins iš- 
mokti ir suprasti, bet ir patsai 
,privalo j ieškoti kokių nors už- 
duočių. gilintis Į jas ir nors ne- 

pavyks jas išrišti, 1" it fctibmi dar- 
bu žymiai pastūmės proto vy- 
stymąsi. 

: Juk ir jaunimui nėra reikalo, 
[bet ir neprivalo tenkintis tuomi 

[ką jis randa arlba kas jam yra 
įteikiama. Ir jis turi stengtis j ieš- 
koti ką nors naujo išrasti. 
'Mokslas yra neapkainuojamas, 

bet ne visi ji įbrąngina. Nekurie 
mano teisingai darą neprisidė- 
dami nieku įprie to, kas jau yra 
kitų padaryta. 'Kitas dar pasako, 
kad kam čia galvą bereikalingai 
laužyti, juk jau ir dabar tų išra- 
dimu begalės, net ištisos šalys jų 
[nemoka ar greičiams tinkamai ne 

sunaudota. Na, o pritarėjų tam ne- 

stinga. Liet karti, ner.ikia, už- 
miršti, kad gal tasai išradėjas tu 

įėjo geriausius norus delei labo 

žmonijos, o jei jo darbo vaisių 
nukreipė blogon tutsėn. tai ne- 

reiškia, jogei čion mokslas kal- 
tas. Čion reikėtų atsižiūrėti j ap- 

linkybes delei kurių ta blogoji 
(pasekmė apsireiškia ir iš savo 

pusės stengtis visa tai teisėtu 
keliu vesti prie žmonijos gerbū- 
vio. Ci prie šio darbo bc mokslo 
apsieiti nėra galima. Ir kur tik 
mes nežvelgsime, ten reikalinga 
n jkslas, mokslas ir mokslas! 
Be mokslo, nei pro vartus neva- 

žiuosi. 

Taigi, jaunime, stokime prie 
moKslo. Ytin mums svarbus šis> 

momentas, kuomet susilaukėme 
Nepriklausomą Lietuvos Res- 
publiką. Prieš musit akis stovi 
kalnai darbu, reikalaują mūsų fi- 

ziškų ir dvasios pajiegtj. 
Gyvenimas—mokykla. Cyven- 

Įkime ir mokinkimės, o išsimoki- 

Į nv važiuosime plėšti Lietuvoą 

į dirvonus!.... 

I Daugpilis. 

Hiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii't: 

CHICAGOS LIETUVIU VYRU CHORAS Rengia Labai 

PUIKŲ VAKARĄ 
S*2&£1iŠ "Velnias Ne Boba" 

Nedelioje, Gegužio (May) 9 d., 1920 m.,C. S. P. S. SVET., 1126 W. 18-TH STREET. 
Pradžia 7:00 valaud^ vakare. 

Gerbiamojo Visuomene. Chicago.t Lietuvių Vyru Choras ^ra prisirengęs užb^Igdamas šį sezčlię. už- 
ganėdinti visus atsilankiusius ant šito vakaro. Lošime vadovauja 

ARTISTĖ UN£ BABICKAITĖ. 
giau, Darbo žmbnių I 
vėlyvos nakties. 

Kviečia Chlcagos Lietuvių Vyrų Choras* 

Tikietus galima gaut' išanksto, 25tu nuuJimčiu pigiau, Darbo žmonių Knygyne, 3238 S. Halstod gatv ir pas dainoriua. Po Programui šokiai trauksiu ikivėly vos nakties. 

Star Ham 
'DUOK savo šeimynai užtektinai valgyti Armour'o Star, ge- 
riausio "Ham What Ani." (kumpis kas Amerikoje)- Nei vie- 

nas negali klaidingai suprasti Star Ham tobulo skonio, skonis 
priguli nuo geros kokybės ir sveikumo mėsos ir ypatybės apdir- 
bimo tampriu audimu. Kuomet tu gausi kumpį, kuris yra švel- 
nus, saldus ir drėgnas iki paskutinio šmotelio — pilnas stebėtino 
skonio ir maistingumo — tuomet tu sušuksi: "Aš žinau šitą Ham 
(kumpį) — jis yra garsus Armour's Star". 

Tegul atkartojimas Armour's Star Ham buna 
tavo vadovu perkant. Prašyk jo vardu — žiū- 
rėk, kad butu Armour'o Apvalinis Ženklas. 
Tuomet tu ir taVo šeimyna busite tikrai už- 
ganėdinti su valgiu, kuris yra ekonomiškas 
ir rzsfui jums kainuos. 

A»WTOI>R^įcOrtlPANy % C H IC A G O I ženklas, kuris pradūlina 
pirkęjŲ spėliojimus 

GYVULIAI. 

*Kas atbunda, kas taip joja, 
Žeria net ugnis? 
Žeme trenkiama vaitoja, 
Purto ją drugys. 

Ak! vaiteliai tai atskrieja, 
Prunkščia jų arkliai; 
Jie aplenks ir greitą vėją. 
Tai bent gyvuliai! 

M. Grigonis 

perseirgf.jimvažiuo- 
jantiems IŠ AMERIKOS. 

Slavų Garlaivio Kompanija 
Teisme. 

Balandžio 12. 1920, Magistra- 
to Court o f Xew York, Imvo iš- 

|klausytas žingeidus atsitikimas 
susirišantis su išnaudojimo atei- 
vių grį.ūant savo tėvynėn. At- 
silikimas persergėjimas viesiems 
tiems, kurie grįžta namon i savo 

šalis, ir kurie perdaug užsiūki 
v sokiems agentams. 

Ludvig' Bednarz, John Dobusz 
ir Martin iKoziura, lapkričio 17, 
1919. gavo laišką iš 
(Slavų) Garlaivio Kompanijos, 
Xe\v Yorke, su prižadėjimai pa- 
rūpinti tiems trims vyrams pas- 

^portus ir garlaivio ibrlietus, /i- 

|iioma, jei jie prisius po S 15.00. 
j Gruodžio 10. 1919, tie tris vy- 
rai prisiuntė kompanijai aplika- 
cijos 'blankas su reikalauta su- 

ma pin;,rų. Vyrai, užtikrinti 
jog gaus pasportus ir bilietus, 
atsisakė nuo darbo, apleido na- 

mus ir keliavo 'Nevv Yorkan va- 

sario 2. 1920 ir pasirodė kom-' 
pabijos ofise, prisirengę grįižt | 
tėvynę. 'Bet Kompanijos ofise 
jiems buvo pasakyta, jog -* 

Slavu konsulis nepriims aplika- 
cijų del pasportū ir įprisieis jiems 
laukt iki vasario 16, 1920, kada 
jiė sako, konsulis priims apli- 
kacijas. 

Vyrai matydami, jog kompa- 
nija neišpildė savo žadėjimo, rei- 
kalavo savo pinigas." Kompanija 
sugrąžino jų aplikacijas, bet ne 

pinigus. 'Per llurcau oi Com- 
plaints oi tire Immigration At- 
tiiche of the (Slavu) 
Consulate General, Xe\v York. 
padavė skundą prieš kompaniją 
už nelegališk? išnaudojimą. Nu- 
sprendimas teisdario bus duotas 
balandžio 19 d., 1920. 

Lai viršminėtas atsitikimas bū- 
na persergėjimas- tiems visiems, 
Kurie lengvai tiki Į visokius agen 
.tu s. kurie netik neišpildo savo 

prižadėjimų, bet per juos žmo- 
nės turi apturėti ir nereikalingų 
išlaidų ir daug nesmagumų Xe\v 
Yorkc, tarp kurių kartais prisi- 
c'na eit j teismą ir laukt prielan- 
kių nusprendimų. 

IŠ TAUTINĖS TARYBOS. 

New Jersey Valsijos Pasėdžio. 
Posėdis įvyko balandžio 26 d.. 

1920 m. 
I 

'Ant dienotvarkės ineina sekan- 
ti klausimai: 

1. 'Priėmimas atstovų nuo 

T-M'D. 62 kuopos iš Harrison, 
N. J. 

2. Priėmimas atstovu nuo T. 
M. D. 62 kuopos Choro iš Har- 
rison ir Kearney, X. J. 

3. Klausimas: Kodėl neįvyko 
nntartasai Tautininku srovės Sei 
n'as? 

4. Kas link Xe\v Yorko Centrą 
linės Tautinės Tarybos. 

Nutarimai. 

i) Atstovai nuo TMD. 62 kuo- 
pos ip. K. Mačionis ir p-lė C. Diš 
kevičiutė su jų legaliais manda- 
tais liko priimti į Tarybą su pil- 
nu balsu. 

2) Atstovai nuo TMD. 62 kuo 
pos Choro: p-lė M. Šalciunaitė ir 
p. J. lJiškauskas, su jų legaliais 
mandatais liko priimti j Tary- 
bą su pilnu balsu. 

3) ir 4) Plačiai apkalbėta rei- 

kalingumu sušaukimo seimo vi- 
durinės srovės; kadangi toksai 
seimas turėtų daug intakos Lie- 
tuvos Steigiamajam Seime. 

Del tūlų neaiškumų T. T. \ew 
Yorke ir, kad tūlos sferos sten- 

gėsi (panaikinti del jų tik žino- 
mos priežasties, visų buvo vien- 
balsiai nutarta šiem abiem klau- 
simam išnešti rezoliuciją; i re- 

zoliucijų komisiją' išrinkta J. Y. 

LutkafiiiskasJ l\dv. B. S. Yankus 
ir Y. \Y Ambrose. 

5) Susirinkimus 'buvo nutarta 

laikyti trečią pėtnyčią kiekvie- 
no mėnesio, Robert Tret Ilote- 
lyje, Xe\vark. X. T. 

A. L. T. T. X. J. Y. Sekr. 
J. V. Baltrukonis, 

142 Tatppan St., 

Kearney, X. J. 

PAJIEŠKOJIMAS. 
Vladas Krupšas j ieško savo 

sesers Elenos Krušaitės ir dė- 
dės (Aleksandro Krupio. 

Meldžia atsišaukti jų pačių, 
arba juos žinančių pranešti šiuo 
adresu: 

C-lle Yaldmer Kruopclutse, 
Caserne Jordin Frontonie, Deto- 
chment Lituoneh, Yerdun, (Meti- 
se) France. 

\ ienas svarbiausių inžinierys- 
tės centru moterims Škotijoje, 
kur 2(K) moterų dirba motoriniu5, 
garvežius ir ūkės traktorius. 

PEOPLES MUSIC STORE 
1813 W. 47th Street 

Telephonc McKinlcy 4242 
Atminkite, kad tiktai pas mus galite pirkti LIETUVIŠKŲ KI- 
TULŪHŲ del Automatiškai grojančio piano (Player Piano). 
Taipgi galite gauti ritulėliii su vėliausiomis antiškomis Gailiomis 

Lietuviški Muzikos Rititleiiai del Player Piano 
1. Mana Mielas. Polka .... 70 
2. žydai Slatlnėje, PJka .70 
3. Pavasaris, Polka ir 

Klumpakojis. 70c 
4. Dėdukas, polka ........... 70c 
5. Audra, Mazurkas ir 

Mazūras 70: 
6. Ant Dunojaus Baigy, 

Valeas 70c 
7. Galas Sviet, Paika 70e 
U duodas Akis, Polka 70c 
9. linksma Kaimiete, Polka70c 

10. Aplankymas, Valcas 70c 
11. Pabučiavimo, Valcas 90c 
12. Vflstuyiij Varsas 85c 

REKORDAI!! Pas mus galite gauti kokių tik norite rekordų. 
Lietuviškų, lenkiškų, čekiškų, angliškų ir kitokių. Tie, kurie pirko 
nuo mūsų, yra labai patenkinti tais naujais rekord'ais. Galėsite 
pasirinkti kokie jums patiks. Ateikite ir persitikrinkite, o nesigai- lėsite. Mes taipgi taisome gramafonus ir garantuojame darbą. 

PEOPLES MUSIC STORE 
1813 West 47th Street Chicago, III. 

A*rr £>vbu. PIRKSI PlAT*,*. 

8003^. 

, GAUK MUSŲ KAINAS 
,..o. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIER*r> 

CARR BROS. WW"" 0. hat c"*" 

PIRMA NEGU 
I. 

r 

POPIERiO 
C 

_ 

WRECKING CO. 
3009 SO. HALSTED STREET 

UHICAGO, ILL. 

WWVWkWAWAV^* "' "Lietuvos" " Gaunamos 
Knygos Knygos 

No. 1. 
VĖLIAVOS 

AKYVAIZDOJE. 
Francuziškai parašė Julės Ver 

ne, lietuvių kalbon verte J. A. 
Cbinieliauskas. Šioje knygeieje 
yra apsakyti senų laikų dideli 
stebuklai Ir karės nuveiktos mari 
ninku po vandeniu jūrių gilumo- 
je. šitie stebuklai yra tuoml la- 
bai žingeidus, kad tada jie bu- 
vo pasakojami tiktai kaipo pa- 
saka, o šiandien jie pilnai išsi- 
pildė. šiądieninėje karėje Vo- 
kieCiai Ir Alliantai, tartum ant 
šios apysakos pasirėmė, tokius 
submarinus, su kuriais nuveikė 
tokius stebuklus po vandeniu ju- Į 
rių gilumoje, apie kokius anų 
dienų autorius, Julės Verną, rašė 
tiktai kaipo pasaką, kaipo sap- 
nų. Skaitytojas perskaitęs šią 
knygelę dideliai nusistebės, ko- 
kiu budu anų dienų rašėjui ga- 
lėjo ateiti mislin toki dalykai, 
kurie po daugelio metų išsipil- 
dys. šita yra viena iš vėliau- 
siai išėjusių knygelių lietuviš- 
koje kaltoje. Jruslaplų 211. 
Kaina jl.Oo 

No. 2. 
EXPROPRIACIJA. 

Drama dviejuose veiksmuose 
penkiuose paveiksluose. Parašė 
A. P. Brazaitis, ši drama yra 
tfana puiki, kurią galima lengvai 
skaityti ir jos minti 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 10 

No. 3. 
AKYVI 

APSIREIŠKIMAI 
SVIETE. 

Kurio nori sužinoti, iš ko da- 
rosi žaibai, grausmai, lietus ir 
sniegas, kas yra debesiai, ant 
ko jie laikosi ir t. t. Linkėtina 
perskaityti šią. knygelę. Puslapių 79 kaina 

.. 35 c. 
~ 

No. 4. 
TEISINGOS 
PASLAPTIS. Parašyta Dr. F. Matulaičio. Mo 

teriški dalykai ir sekretai, ku- riuos kiekviena mergina ir mo- teris turi ♦i«oti. 
Kaina 

.. 25 c. 

No. 5. 
INDEPENDENCE. For the Lithuaniau nation b, T. Norus and J. žilius. Issued by Litliuanian National Councli in Ų. S. oIAmerica Washing- ton, D. C. 

Price •• 
25 c. 

No. 6. 
ŠIRDIS. 

Parašė italų kalboje Ed. de Amici, vertė j lietuvjų kalbą Ma- tas Grigonis. Didelis veikalas ir gausiai paveiksluotas. Tai yra 
pamokinančjos apysakos formoje parašytas veikalas, kuria tinka lygiai vaikams, kaip ir suaugu- siems. šita knyga yra išversta } visas civjlizuoto pasaulio tau- tų kalbas ir turėtų rastis kiek- 
vieno lietuvio namuose. Pusi. 362. Kaina $1.00. Ta pati apdaryta $1.50. 

No. 7. 
LIETUVIŲ 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 Problems of Peace and 

the Rights of Litt'e Nations 
šita maža knygelė yra labai ver- 
ta išplatinti tarpe Amerikonų, kad susipažintų su mumis ir mu 
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 darbe Lie 

tuvoje, nuo 1&05—1915 metų. Yra dideles vertės informacijos 
knygelė, kurioje rasi viską. kas 
per 10 metų buvo Lietuvoje nu- 
veikta, taipgi kiek yra lietuvių 
kiekvienoje Lietuvos gubernijoje 
Kiek lietuviai užima ketvirtai- 
nių mylių žemės, kiek yia vokie- 
čių, rusų. žydų, lenkų ir koki 
su jais lietuvių santikiai, Lie- 
tuvos pramonė, išdirbystėo, li- 
teratūra, darbai žymių lietuvos 
raštininkų, kaip tai: Daukšos. 
Poškos Daukanto, Dr. Basana- 
vičiaus, Viduno, literatų daillnin 
kų ir kitų žymių vyrų, taipgi Jų fotografijos. Parašė M. šalčius. Puslapių 99. 
Kaina. •• 25 c. 

No. 10. 
KULTUKOS 
ISTORIJA 

^la v'so svieto kulturos 
istorija, trijose knygose eu dau- 
geliu paveikslėlių. Visų šalių ir 
tautų svarbiausi atsjtikimai api- plėšti paveikslais, kaip antai: 
miestų, bažnyčių, stovylų dievų, 
dievaičių, karaljų, kareivių, ka- 
rių ir tt. Surengė J. A. Chmie- 
liauskas. Pusi. 505. Kaina $2.00. 
Gražiais audinio apdarais $3.00. 

No. 11. 
TECHNIKOS 
STEBUKLAI. * 

Su daugeliu paveikslėlių: or- 
laiviu zepelinų, vagonų, tiltų, 
submarinų, automobilių ir kitų. 
Apžvalga pasisekimų žmonijos 
jgytų oro, žemės jr vandenų už- 
kariavimų. Naudingas aprašymas 
kaip žmonės tokius išmislijo— 
išrado, padirbo ir praktikon jve- 
dė. Sulietuvino J. A. Chrajeliaus- 
kas. Išleido T. M. D. Pusi. 142. 
Kaina 25c. 
Ta pati gražiais viršeliais — 50c. 

No. 12. 
VALKATA. 

Keturių veiksmų drama" vaiz- 
delis. Parašė K. Vosylius, liuosui 
vertė J. J. Zolp. ši drama yra la- 
bai puikus vaizdelis, kuris per- 
statą turtingų žmonių nemiela- 
širdingumų ir žiaurumų, o dar- 
bininkų nuiiudimus, kentėjimus 
lr vargus. 
kaina .• 35 c< 

čia paminėtos knygų kainos yra su prisiuntimu. 

Užsisakant knygas, iškirpkite žemiau pridėtą, kuponą, ir išpildė sii/skite 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 malonėsite man iš- 

siųsti sekančias knygas: 
— 

Vardas ir pavardė 

Miestas Valstija .. 

■"■V"»*■ 

SKAITYITITF IR PI ATIMKITE nilCTIIUA" 



Vietines Žinios 
ŽENGIANT PRIE PRAKIL- 

NAUS DARBO. 

Mrs*datig girdime ir matom 

pastaruoju laiku-, net rodosi kiek 
v.enas lietuvių kampelis yra pil- 
nas dvasios ir judėjimo Įvairiais 
darbais ir veikimais del Tėvy- 
nės. kas užžavėja mumi sielas Tė 
vynės meile iv Sukolia didžiausi 
pasiilgimą tos senos oakužės, ku 
rloje žaidėme savo jaunystės tlie 
rjpse ir tų žaliu girių ir pievų, 
ki;rios savo kvapu ir gamtos gro 
i) hC'iilis suteikdavo mumis kiek- 
vienam daigumą linksmumų ir 

ę .f v 

užsiganėdinitnų ir jausdavome 
e>ą laimingais Imdami Lietuviais 
rįors ir gyvenome <po žiauriu Ru- 
sijos despotu. 

.Het šiandieną tas viskas yra 
tik jaunystės svajones ir atiniu-j 
t f* tu vargu ir laiminkit diene- 
liu, kuriu niekados neužmirsime, 
taip, kaip. kad negalime užmirš- 
ti savo mielom močiutės, kuri už- 

nėšiojo mib ant sa o nuvargu- 
siu ranku, plaudama nmsu vei- 
dus savo vargų ašaromis. 

Todėl, atsiminus tą viską, nė- 
ra tokio naujo, kada išvysti aša- 
įriS ant šimtu lietuvių veidų,- ka- 
da atsisveikini su vienu ar kitu 
tėvynės mylėtoju, kuris, atsiža- 
da šios Aukso Amerikos ir griž- 
ta atgal j Tėvynę, savo gimtinę, 
kuri yra brangesnė už aukso kal- 
nus tiems, kurie myli ją. Jie ne- 

sigaili turtų nei jaunystės links- 
^ 

mybių, n^s jiems Tėvynė yra t"ž 
vis'.ą brangesnė. 

Ir mes tą suprasdami, nesi- 
g'iilim savo ašarą bei apgailesta- 
vimo jųjų pagerbimui, nes žino- 
me. jog tf. yra viskas už Tėvy- 
nes meįję, ir suteikimas jiems 
energijos veikti del jos. 

(Mums skaudi* birdis ir rieda 
aštiros, kada mes turim atsisvei- 
kinti su vienu ar kitu savo Tė- 
vynainiu. Het ka mes darysim, 
kada išvysim visą eilę savo bro- 
lių-karžygių, kurie atsisveikins 
su mumis su-batoj, gegužio 8 d., 
7-to Rpgimento Svetainėje, ant 
\ >ncvvorth a ve. ir 34-tos gatvės, 
ant S. \. \Kareivių rengiamo 
jiems išleistuvių baliaus. 

Sitų liuosnorių-tėvynainių ei- 
lėse rasis tokių, kurie jau sykį- 
statė savo krut:nes už paliuosa-' 
vinią pasaulio mažųjų tautų ir j 
už demokratiją, ir liko ptigalė-J 
tojais Vokietijos imperializmo. 
T;et šiandien, matydami, jog jų 
darbas ir troškimai dar nėra už 
baigti pilnai. 

(iirdėdami Tėvynės balsą, jie 
netik kad nesigaili auksj turtų 
a riba savo jaunystės, bet jie ne- 

sigaili net nė savo tikro žiedo—' 
gyvasties ,irž tėv\ nę. Ir jie ne- 

paisydami to. ką matė Francijoje, 

kur nesyk} «utiko didžiausias au- 

dra-. kurias sukeldavo plienas ir 
u.ęnis ir kur surasdavo niinkstu 
lova kur nors pilnuose purvų 
aį-kasuose: l»et šiandieną jie \\/- 

r.irsta tą viską ir traukia i Tė- 
vyne klausti tų nesusipratėlių 

UMckšų, k-> jie mano daryti su 

Lietuvos >irdimi-Vilnium. 
Dabar mums pasilieka vienas 

ir svaraus klausimas: Kokią mes 

užuojautą suteiksim tiems Lie- 
tuvos- žiedams, kurie eina ginti 
Tėvynės ir mu.su garbę? Ar mes 

jiios išleisim su tąja pačia tikra 
dvasia ir gera viltimi, su kuria 
jię galėtų atlikti naudingai Tė- 

vynė-; darbą?.... Į 

[VAŽIUOJA TĖVYNkN -LIE-i 
TUVON. 

(ireftu laiku aplekl/.ia (.'ikagą 
į ir važiuoja Lietuvon: 

Juoz. Gedminas. Juoz. Laukis 

Į V Liet." redaktoriai ) ir Rap. Ge- 
u'-us ("Liet.". A'im. narys). 

Pradžioje sekančios savaitės 
apleidžia Čikagą ir išvažiuoja T ė 

vynėn Kazys Gineitis (buvęs 
"Liet." red.). 

(ialima pastebėti, kad pasku- 
tiniu laiku lietuviai įpradėjo bū- 
riais grįžti Į Tėvynę... Pu i kars 
apsireiškimai! — Juk tenai la-j 
bai reikalingi patyrę darbininkai 

^ 
ii amatninkai, o taipgi Lietuvos! 
Laisvės gynėjai ir ' ietuvos at-j 
statytojai.... Taigi, garbus tė-į 
vvnainiai, skubiai ruoškitės "na- į 
mo"!.... Skubinkimės savo vienį taučiams pagalbon! ... 

KAREIVIŲ ? KUOPAI. 
Sus. A. L. Kareivių 2 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, geg. 7 d., 7:30 vai. vak. 
Rašinskio svetainėje, 73T \V. 18- 
ut gatvė. 

Valdyba. 

PRAKALPOS. 

So. Knglevvood'o L. L. Pasko- 
los Komitetas rengia dideles pra- 
kalbas reikale L. L. Paskolos Bo- 
ini pasekmingesnio pardavinėji- 
mo. Prakalbos atsibus subatoje, 
gegužio 8 d., 7:3o valandą vaka- 
re. P. Zerolio svetainėje, 8132 
V nccnnes A ve. 

Taigi gerbiami viengenčiai, 
meldžiame nepraleisti šios taip! 
svarbios progos ir kam ti': apei- 
na Lieti.vos reikalai, noriai ir 
skaitlingai atsilankykite. 

Kviečia. Komitetas. 

3RIDGEP0RT. 
P.al. 20 d., didžiajame Circuit 

teisme, teisėjas Johnson nagri- 
nėjo byla. 

j P-11L R. Plungicnė, gyvenanti 

po mimeriu 33T4 So. Aiiburn a\\. 

kaltinama'! ti/ įžieįdimą vardo p. 

J m > z o 1' r I m >'s, j>- y v c 11 a 1 u- i<> ] h > n u 1 >1 

'3324 So. Auluirn Ave. 
I'-ni'a' Plungienč teismo atryta 

knita ir nuteista atlydinti p." 
'bai du šimtu penkias dešimts do- 
larni ir teismo lėšas. 

Viską žinąs. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

Visuotinas Ciiieagos Lietuvių 
| Tarybos susirinkimas atsibus 

'pėtnyčiojej gegužio 7 d., S vai. 
vakare, \\'^dmano svet., 33-čia 
ir Lime gatvės. 

\ isi nariai malonėkite atsilan- 

kyti. Turėsime svarstyti pagamiii 
tą ir už,girtą Pildomojo Komite- 
to Rezoliuciją Lietuvos ^teigia- 
majam Seimui. Valdyba. 

BRIGHTON. PARK. 

L. I.. P. H011 ii komiteto svar- 

inus susirinkimas atsibus |>čtn>y* j 
člD, 7 d., S vai. vak., para-į 
pijinėje svetainėje, prie 44-tos iri 
So. Kairfiekl vc. 

Valdyba. 

CTITCA(JOS CF.XTRALINIAM 
PAŠTE LAIŠKAI. 

507 Ambrasas Antanas 
511 Baranauskis Albertas 
612 Barinau:.kis Stanislovas 

— Saldžiausis Išradimas. — 

Del pasaldiniiflfo kavos, arbatos ir kitu 
gėrimų. 75n už honkutę. Su viena l>on 
kute galima užsaldinti t{ek, kiek su 
15 svarą paprasto cukraus. 

Reikalaukite nas: 
CHAS. P. URBANAS 

942 W. 34-th STR., CHICAGO. ILL. 

LIETUVIU UKININKU 
KOLONIJA. 

Važiuok į Vilas County 
Wisc3nsin, kur skaisti žemė 
ir pirk ukę ant lengvų u-taio" 
kesčių: tobulas klimatas, ge 
Iri 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-1 
formacijos ir ukininkystės < 

i knygutes, kurią dykai kiek- 
vienam reikalajuančiam pa- 

1 siunčiame, adresuok: 
SANBORN & COMPANY, 

52 Sanborn Building. 
Eagle River, Wis. 

.. Parsiduoda nuosavybė su 

duonkej.yklos ir grocernės biz- 
įnitt. Geroje vietoje, lietu viii ap- 
gyventoje kolonijoje, parsiduoda 
pigiai. Kas pirmas atsišauks, pa- 
ims šitą nuosL ybę su gerai iš- 
drbtu bizniu. 225 Ec.kry St., Ham 
mond, Ind. 

"cijju utuai 

LIETUVA 

PIRK PIRK PIRK 
LIETUVOS LAISVES BONĄ 

Jeigu tiktai norite, kad butų HKSS 

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 į metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai i Lietuvos Misiją, prisiųsdami pinigus: 

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

PARSIDUODA NAMAS 
PIGIAI, v 

Darbas; kitame mieste priverčia 
mane parduoti savo namą, (su 

bizniu arba be jo) 'Cicero, 111. 
Ant grėito atsišaukimo parduo- 

siu labai pigiai ir ant lengvu iš- 
lygų. Kreipkitės "pas: 

R. N. BARSIS, 
611 Lincoln Avenue. 

Rockford, 111. 

PARSIDUODA RESORT 
FARMA. 

Iš priežasties sunkiu operacijų 
esnvu priverstas parduoti savo 

( visiems gerai žinomą) Lemont's 
Resort Farm. 

Ta farma parsiduoda labai pi- 
giai ir ant lengvu išlygų. Del 
platesnių Informacijų kreipkitės 
pas: 

A. J. LEM O N T, 
4847 W. i4th Stf, Cicero, 111. 

REIKIA LEBERIŲ 
j faundry. Pastovus darbas. > 

Atsišaukite Employment j 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stevvart Avc.l 

Reikalingas aptiekorius, bilc 
kokio laipsnio, (icram vyrui la- 
bai gera užmokestis. Atsišauk: 
Wersaw Pharmacy, 2210 jos. 
Campau Ave., Detroit, Mich. 

Parsiduoda P>učernė ir Groser- 
tu". Priežastis pardayinio, savi- 
ninko nesveikata. Atsišaukite te 
lefonu: Yards 1502. 

IflBBBBBflBBBBBVHBBBBflBflBBBBt 
r» 

Phone Yards 2544 jj 
DR. S. NAIKELIS į 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

■ 
Of: Jr gyv: vieta 3262 S. HalBted. Stjj 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:30a 

■ 

DIDELIS PIKNIKAS 
atsibus 

NEDELIOJ, GEGUŽIO—MAY 9 D., 1920 M. 
G. M- CHERNAUSKO DARŽE (No 2). Lyons, 111. 
PRADŽIA 0 VALANDA Iš RYTO 

Pirmas didžiausias dvilypis piknikas, atidarymas Carnausko 
naujo daržo No. 2 ir M. M. Kliubo. Ant šio pikniko nebus galima 
gauti tiktai tėvo ir motinos, o kitko tai gausite visko, ko tik norėsi: 
Bus visokiu gėrimu ir užkandžių. Muzika bus geriausia ir gros 
be sustojimo nuo ii vai. ryto iki 10 vai. vakaro. Galėsjte šokli ir 
dainuoti iki vėlyvo -vakaro. Prašom visus atsilankyti o busite už- 
ganėdinti. KOMITETAS 

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

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai 
ir overkotai. padaryti ant orderio, su dii*ais, pamušai tik iki liemės, 
formališkai pritaikyti ir konservatyviškų modelių, bet jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodamo nuo $32.50 iki $60. Matyk musų 
speeiales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00, 
ir $30.0^ Juodi iutai uuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siūlai nuo $35.00. 
iki IGO.l'O, Valkų siutai ir overkotai nuo $0.50 ir augščiau. Vyrų keli- 
nės $4.00. ir aiigščiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač 
tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvę,, nuleidžiame 5 procentą. 
Krautuvė ardara kasdien iki 0 valandai vakaro. Subatomis iki 10 
valandai vakarb. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 

S. GORDON J415 S. Halsted St, CH1CAGO. 1LL- 

Dykai Rašomoji Mašinuke 
Kam turi rašyti sn plunksna, kadangi 

DYKAI gali turėti gčrsj drukuojamą maši- 
nėlę (Typewriter)f kuri "parašo gražiai ir 
aiškiai, negu su pl.mk.-na. Ant tos ma- 

šinėlės gali kiekvienas teisingai ir grei- 
tai rašyti laiškus ir dokumentus. Labai 
paranki tiems, kurie negali gerai rašyti 
su plunksna. Padarya gražiai, tvirtai ir 
niekados neužsikerta; rašo aiškiai, turi vi- 
sas literas, numerius ir raštiškus ženklus. 

Tą mašiniukę turžtų turėti kiekvienas. 
Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes j? duodame kiekvienam DYKAI, 
kas pirks mūsų laikrodėlj. * 

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6-75. 
Jeigu norite turėti grasu ir tvirtą. Laikrodėli, prie 
darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
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 metu. Nie- 
kur negausit geresnio laikrodėlio prie darbo. Laik- 
rodėlis yra vertas $9.00. mea tik per trumpą, laiką 
del supažindinimo publikos parduodame po $6.75, 
ir priedo kiekvienam duosime DYKAI rašomą ma- 
šinėlę. Jeigu norite turėti tą. vertingą laikrodėli ir 
mašinėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiusk 25c. sidab- 
rini arba stampomis rankpinigių o likusius $6.50 
užmokėsit paimdami laikrodėlj ir mašiniukę. Ra- 
šykit* tuojaus lr adresuokite: 

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Ave«, Dept. 116. Chicago, Ill« 

Jau Galima Siųsti Drapanas 
ir Kitus Daiktus į Lietuva 

Lietuvoje šiuo laiku, kaip jums patiems žinoma iš laišku, stoka 
drapanų avalinės ir kitokiu daigtų. Pas mus galite gauti pigiomis 
kainomis ko tik nurite. Vyru, moterų ir vaikų drapanas, siutai, šve- 
deriai ir t. t. Mūsų krautuvė atdara nedėliotais taipgi. Mes supa- 
kuosime ir duosime visus reikalingus patyrimus, kaip siųs* daigtus 
j Lietuvą. Mes tarime sampelius tavorų_ atlikusių nuo važiuojančių 
pardavėjų. 

Ateikite ir persitikrinkite. BaRGENAI. 

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

H. Leibovitz 
♦ v 

Dabar persikele 
po No. 1703 W. 
12th St.Aš busiu 
ofise nuo 10 vai. 
ryto iki & vai. po 
pietų kiekvieną 
dieną. 

' 

Telepkone Yarūi 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokiai ligas moterų, vaikų Ir Tynjj Specialiai gydo limpančias, iena* ir 

paslaptingas vyrų ligas 
1289 H. HALSTED ST.. CHICAY3Č, 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 S. Halsted St., Chicaąo, 111. 
kampas 18(03 gatvės 

Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak. 
Phone Canal 257 

■Telephone Yarclš 6492. 

AKU SERKAj 
A. SHUSHO: 
T I 
Tunu patyri-i 
.nKį moterų li-~j 
gnr-e; rupes-J 
tingai prižiu-j 
riu ligonę irj 
kudikj laimėj 

si ligos. 
■3-55 So. Ilalsted St. Chicago, 111. 

.|||-|||W linu IIM ii M — ■at— 

John Kuchinska: 
LAWYER 

IjIETUVTS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmų ir padirbu visokiusf 
Legališkus Dokumoutus. Sutel- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. « 
\Veot Side Ofisą? atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 blandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
lcos. 2201 \V. 22-NI) STREET, 
Cor. Leavitt. ** Tei. Canal 2552 

Dr. Maurice Kahn 
GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
kalba lietuviškai 

Ofiso vai. 8—io, i—3, 6—8. 
ir 

Dr. Leon. Stern 
DENTISTAS. 

Vai.: 9—12, 1—5, 6—9. 
463 t So. Ashland Ave(. 

Telefonas Yards 094. 

iTelephone Drover 7042 | 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTI3TA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
Seredomis nuo 4 iki 9 po pietų. 
4712 SO. ASHLAND AVENU* 

arti 47-to* gatve* 

DK, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GVCVTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 1757 W. 47 st tioulevard 160 
Ofiso vJ. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
.ki 8:30 va*: Nedėl. 9 iki 12 dien* 
Namai: 2914 W. 43 St. McKislcy 263 

DR. ~S. "eiEŽlSI 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofldat: p'JI W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Van 1 IV. 6 ir 7 iki 9 vai. vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42id 8L 

Phone Carkl 6222 

D9. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

* 

V. W. RUTKAUSKAS t 
ADVOKATAS!/ } 29 S. LA SALLE ST.. RQOM 324.* 

Telsphone Central 6390. * 

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

Lithuanian—American Information 
Burcau* 

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

Exchango, Real Eastate. Parduodam 
laivokarteB. 
'{114 So. Halated St., Chlcago, I1L 

Tel. Boulevard 4899. 

Lel. Yards 3654. AKUSERKA 

Mr«. A, ; 
Michniewich! 

■ 

Baigusi Akušerijos ko1 
egijt; ilgši p rakti ir J 
rusi Penn&iirsaijor, 
įospitalitc. Pasekmini 
{ii patarnauja priei 
limdymo, Duoda rodą' 
risokinse ligose mote-' 
rims ir merginoms. g 

3113 8. Halsted 8ti 

(ant antri) lubų) a 

! CHICAGO, ILL. 
'Nuo 6 Iki 9 ryto Ir 7 iki Tfilal Tat" 

[iii!iiiiiiic3iiiiiiiiininiiiiiiiiiiiic3iiiuiiiiiiiaiiiiiiiiitiiuiuiiiiiiii<xi 

DR. JOHN N. THORPe! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

1637 W. 51-ma Ir kamp.Marahfield i 
Vai.: iki 9; ir 3 Iki 4 ir 7 Iki *8 ! 

Telefonas Proap*»ct 1157 
|]iiiiiiiiinic]iiiiMiiiiiiniHiiiiiiiiit:iiiii;:iiiiiuiitiiiiiHHnuiii<nii| 
uiiiiiiiiii iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii1 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

lerai lietuviam* žinomas per 16 mettj kaip 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akukrii 
Gydo aitrias ir chroniikai ligai vyrų, mc 

tem ir vaiki), pagal naujausiai metodai 
X-R»v ir kitokius elektros frietaim*. 

Ofisas Ir Labaratc-rija: 1025 W 
18th St. netoli Fisk Su 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 
8 vakarais. DienomlB: Canal 

f 3110 arba 357 
Telephonai: J Naktimis Drexe 

l 950 Drover 4136 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

A. PETRATIS S FAOIJONAS 

A. PETR&T1S & CO. 
Mortgage "Bank 

REAL ESTATE--INSURANCE. 

Eu^pean American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda LaivoKort** j 

1 NOTAKULŠAS 
3249 So Halilcč Street, Chic.uo Illinois 

•Telephone Boulc^ard 611 

PIRKITE 
LIETUVOS 
LAISVĖS 

PASKOLOS 
BONUS. 

2-ras Milžiniškas 

BALIUS 
■mhhmIR IŠLEISTUVES'-"*" 

Rengiamas Susiv. Amerikos lietuviu Kareiviiį 

Šūbatoj, Gegužio 8,1920 
Geriausia Muszika — S.A.L.K. Benas — susidea iš gabiausių 
Chicagos Muzikališku Spėk//. Prasidės 7taą valandą vakare. 

Seventh Regiment Armory Hali 
Wentworth Ave; ir 34ta Gatvė. 

Gerbiami lietuviai ir lietuvaites, nepraleiskite šias progos, nes 

gal paskutinis atsisveikinimas su savo Broliais Chicagiečiais, 
kurie nesigaili net brangiausio žedo savo jaunystės už Tėvy- 
nę ir jos Garbę. Buvę S. V. kareiviai kviečiami uniformose. 

Kviečia visus, S.A.L. KAREIVIAI. 
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