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Priemieru suokalbis prieš 
Wilsoną nepavyko. 

Francija prisideda prie galybių tai- 
kai su rusais. 

PREMIERŲ SUOKALBIS 
PRIEŠ WILSONĄ 

NEPAVYKO. 

Paryžius, vasario 21 d. — An- 

glijos premieras Lloyū George 
nesenai bandė ližankšti kelją 
Amerikos tolesniam dalyvavimui 
Europos reikaluose. N'emalionią j 
istoriją adriatiniu tarybų tarp 

n\*i'!sono ir trijų pretnierų — 

Llovdo, Mrllerando ir Nitti — iš- 

nešė j aikštę trancuzų diplomati- 
niai rateliai. 

i 

Pagrūmojo Pareikalavimu 
Skolos. 

Millerand pasipriešino išskyri- 
mui Amerikos iš europinių rei- 

kalu. Anglijos premieras bandė 

patraukti ji savo pusėn, grūmo- 
damas Francijai pavartojimu 
ekonominio spaudimo. Vienas 

francuzu diplomatas pasakė, kad 

Lloyd George (pagrūmojo parei- 
kalavimu iš Francijos. kad ji 
tuojaus atmokėtu 3,000,000,000 
frankų karės skolos, tikėdamasi 

šituo budu pakenkti francuzų ka- 

rės paskolai, kuri tik-ką yra su- 

kelia ir nuvaryti nupuolus} fran- 

ką dar žemiau, jei Millerand ne- 

prisidės:> pfie originalio Lloyd 
George ir Nitti atsakymo \Vilso- 
mti. 

Anglijos premieras slapta suta- 

rė .su prcmieru N'itti išrišti ad- 

riatinj klausimą be pasitarimo su 

Su v. Valstijomis. 
Pagal šitą slaptą anglu sutartį 

su italais, premieras Nitti pasiža- 
dėjo paremti premierą Lloyd tur- 

klį taikos tarybose. 'Mat Lloyd 
George bijojo, kad \Yilson neįsi- 
makšytų j tą pieną ir neužprotes- 
tuotų prieš slaptą dalinimąsi kjr- 

^kij imperija; todėl jis sutiko ita- 

lų premierui pagel'bėti Fiumės 

klausime ir sustave originalj at- 

sakymą prezidentui VVibomvi, ku 

riame trys premjerai pasakė, kad 

jie nutarė išrišti Fiumės klausi- 

mą be jo, o jei jam tas nepatin- 
ka, tai. jis gali pasitraukti. P.et 
Millerand pasipriešino tam ir su- 

gadino jų pieną. 

FRANCIJA PRISIDEDA 
PRIE GALYBIŲ TAI- 

KAI SU RUSIJA. 

Paryžius, vasario 22 d. —■ Pre- 

mjeras Millerand šiandien išva- 

žiuoja Londonan. Yra laukiama, 
kad busimos tarybos ten duos 

svi.fbius nutarimus kas del Ru- 

sijos. 
Millerandui išvažiuojant čia yra 

matoma, kad francuzai išsižadės 
savo užsispyrimo visai neturėti 

reikalų su bolševikais. Francu/11 
laikraščiai sako, l:ad ministerių 
pirmininko Lloyd George pa- 
skutinis atsisakymas gelbėti Len- 

kijai, ar Judeničui jn kovoje 
prieš įbolševaikus nurodo j tai, jog 
anglai ateinačios savaitės posė- 
dyje Londone siengsis uaba'gti 
tarybas pradėjimui vaizbinin san- 

' tikiu su Rusija. 
Yra manoma, kad Litvinovo 

tarimai su O'Grady davusieji 
aiškius užtikrinimus iš bolševikų 
pusės, jog 'bolševikai užmokčs 

Rusijos karės skolas, patrauks 

■Millerandą ir kitus prie anglų 
nutarimo pradėti vaizbinius san- 

tikius su bolševikais. 

BERLINAS PRADEDA 
RANKJOTI FAKTUS 

KARĖS BYLOMS. 

Berlinas, vasario 21 d. — Tei- 
singumo ministeris Dr. Schitfer 
šiandien pasakė Zvvelf l hr Blatt 
laikraščio atstovui, kad priren- 
giamieji žingsniai daiugelio vo- 

kiečiu bylų del nusidėjimų karės 

Įstatymams jau padaryti ir jau 
surinkta apštis dokumentinės me- 

džiagos. 
Ministeris pasakė, kad kaiti- 

namuosius įmones teis paprastas 
teismas T.eipzige susidedąs .is 

septynių teisėjų. 
Vokiečių liudininkai bus išklait 

somi pagal kriminalių nagrinėji- 
mų patvarkymus, o liudininkai 
užsieniuose bus atklausinėjami 
ant vietos, jei jie nenorės atvyk- 
ti Vokietijon. 

Kalkinamieji žmonės, jei jie 
nestos teisman, <bus areštuoti ir 

vokiečių valdžia darysianti kiek 

galėdama, kad padėjus nagrinėji- 
mui. Dr. Schitfer pa'briežia faktą, 
jog kiekvienas kaltinamas bus t ei 
siamas atskirai, kaipo valdžios jsi 
tikinimą, kati tai yra jos prie- 
dermė nubausti tuos, kurie yra 
tikrai kalti. Bet valdžia darysian- 
ti tą ,ne tai kad ji klausytų talki- 

1 ninku, bet tode! kad tai yra kiek- 
vienos tvarkios valdžios pareiga 
ir kad ji pati skaito tą teisingu. 

1,100 DARBININKU SU- 
STREIKAVO PROTES- 
TAN PRIEŠ DRAUDI 

MĄ NEŠIOTI UNI- 
JOS ŽENKLELIUS. 

Į Baltimore, Md.. vasario 20 d.— 
) \pie 1.100 dailydžių, stalių ir 

dūdų pritaisytoji! dviejose dirb- 
tuvėse Baltimore Dry Docks and 
Sliip buikling kompanijos šian- 
dien išėjo i streiką protestan 
prieš vakar iškeltą prezidento 
Hoh'eno A. Evanso prisaką dar- 
bininku unijų atstovams, kurie 

yra šapos komitetu, nenešioti sa- 

ivo unijinjų ženkleliu esant V.om- 

jpanijos kieme. 

GELŽKELIU PROJEKTĄ 
PRIĖMĖ BUTAS. 

Wash:ngton, vasario 21 d. — 

Organizuotieji darbininkai pra- 
laimėjo savo kovą, kurią jie vedė 

•prieš gelžkelinj .projektą; po pen- 
kių valandų diskusijų už priėmi- 
mą projekto balsavo 250 ?tsto- 

vij, prieš ji, 150. Senatas, kurio 
patvirtinimas projekto yra užtik- 

rintas, tarsis panedėlyj. 
Darbininkų šalininkai prieši- 

'Oci priėmi.aui šitq (projekto »a 

Siaustai del to, kad jame (paduo- 
tas trečiųjų teismo pienas leidžia 
atstovauti visuomenę darbininkų 
komitete; šalininkai gi projekto 
vipatingai rėmė jį dėlto, kad pa- 
gal jo pieną komitete turi buti 
atstovaujama trijų gelžkelių kom 

'3nijti a::.tovų, tri;*1 darbininkų 
atstovų ir trijų visuomenės ats- 

tovų. 

t 

ISPANIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO. 

i 
\ 

Madridas, vasario 21 d. — Is- 

panijos iiiinisterija šiandien re- 

zignavo. Rezignavimo priežasti- 
mi buvo kabineto negalėjimas 
gauti parlamente užtenkamai pa- 
ramos pervarynmi biudžeto ir 

gelžkelio kainu pakėlimui. 
Karalius Alfonsas pasišaukė 

parlamento vadovus pasitarti. 

DARBININKAI IGNO- 
RUOS GELŽKELINIU 

PROJEKTU. 

Washigton, vasario 21 d. —j 
Organizuotieji 'arbininkai, atme- 

tę gelžkelio projekto išlygas, pa- 
liečiančias Įmonę darbui ir al- 

Įgorrs nustatyti, šiandien prane-' 
'še prezidentui Wilsonui. kad pro- 
jektas visai neatsako reikalavi- 

'mams ir pasakė, jog tikisi, kad 

jis tuo jaus paskirs speciali tribu- 

nalą jų nusiskundimams ištirti. 

Komitetas iš 11. M. Jevvell, Ti- 

įmot-hy Shea, ir E. 1>. Manion, at- 

stovaujantis keturias didžiausias 

brolijas ir vienuolika organiza- 
įcijų susijungusių su Am. Darbo 
Federacija, inteikė unijų raštą 
Balttiamyj keliomis valandomis 

pirmiau negu atstovų butas nu- 

1 balsavo- priimti gelžkelių projektą 
Yra laukiama, kad visas daly- 

kas bus išdėtas unijų susirinki- 
me vasario 23 d., kur "bus svars- 

toma prezidento pasiulinirr su- 

taikyti alginius reikalavimus. 

(Manoma, kad čia darbininkai pa- 

Jreikalaus paskyrimo specialiu tri- 

įbunalo, ar komisijos, apie kurią 
buvo minėta p. \\ ilsono laiške, 
ir kau organizacijos visiškai at- j 
sisakis ('.moti savo reikalavimus j 
gelžkelir.io projekto teikiamam 
komitetui ginčams rišti. 

BOLŠEVIKAI SUTRAU- 
KIA KARIUOMENĘ 
LENKIJOS PASIE- 

NIN. 

Varšava, vasario 20 d. (Pavė- 
luota). — Sulig pasiekusiais čia 

pranešimais karės tėmytoju. bol- 
ševikai nesiliauja traukti savo 

kariuomenę lenku pasienin, Sa- 
ko, kad septynios pėstininkų di- 

vizijos, kurioS pasiliuosavo Tude- 
ničo, Kolčako ir Denikino karei- 

vijoms susmukus, užėmė įvairias 
vietas prieš lenkų kariuomenę ir 

MŽpiklo spragas bolševiku linijo- 
se. 

Kelios naujos divizijos sako pri 
buvę ties šiaurinėmis centralio 
gelžkelio keliogalomis, ki r jų 
vadai kotegoriniai rengia puoli- 
mą taikos taryboms nepavykus. 

Lenkų kareiviios esą pilnai 
prirengtos ir manoma, kad bol- 
ševikų kariuomenė negali pradė- 
ti ofensyvo -pirmiau negu snie- 

gas pradės tirpti. 

ANGLIJA SIUNČIA PA- 
SIUNTINĮ MEKSIKON. i* 

Mexico Meistas, vas. 21 d.— 
Prezidento pranešimai apie at- 

naujinimą diplomatinių santikių 
t:"*,p Meksi'kos ir Anglijos yra iŠ- 
<lal:es patvirtinama žiniomis iš 
pusiau oficialių šaltinių, kad 
Anglijos ministeris Kubai Robert 
Leecli busiąs atsiustas šit?.n 
miestan, o gen. vJandido AgirUar 
gavo paliuosavimą iš kariuome- 
nės neajpribotam lakui, kaip sako 
ma, politiniams tikslams. Jis ne- 

senai lankėsi Europoje kaipo pa- 
tikimas Mek.cikos valdžios agen- 
te. 

Karštas užsipuolimas už 
Konstantinopolio sugrą- 

žinimą 
Londonas, vasario 21 d. — 

I 

Londono laikraščiai šiandien at-1 

spaudė didelius apskelbimus ant-j 
gaivių "Pavojus pasaulio tai-{ 
kai;" jame atsišaukiama Į ama-į 
tinius unijistus ir visuomenę, kadį 
jie siustų priteistus atstovų buto 1 

nariams ir prašytų jų pavartoti i 
savo intekmę "neleidimui sugrą- 
žinimo Konstantinopolio Vau j u 

suteptai turkų valdžiai." 
Šitas protestas bus atkartotas 

daugelyje protestonų ir katalikiš- 
ku bažnyčių Suvienytoje K a ra 1 i 

joje. 
Aukščiausios tarybos nuspren- 

dimas palikti sultoną ant sosto 

Koustantincpolyj ntfstebino šalį. 
Tntekmingieji parlamentininkai, 
būtent vikontas Hryce ir T. P. 
(VConnor pradėjo agituoti prieš 
šitą nutarimą. Daugelis laikraš- 

čių juos remia. , 

PASIUTĘS ŽMOC-US SU- 
KANDŽIOK. DVI SLAU- 

GI; NUŠAUTAS. 

Birmingham Ala., vasario 21 j 
d. James Tolliy.er, sergantis nuo 

pasiutimo šiandien čia ligoninėje 
pradėjo dūkti, sukand'/.iojo tl\ i 

slauges, o kitas taip išgąsdino, 
kad jos apleido; po to vienas li- 

goninės patarnautojų nušovė jį 
vienai.įe kambarių. Sukandžiotos 

merginos tuojaus pasiųsta i Pa- 
steruro institutą. 

vengrai paskyrė 1 

VALDYTOJA 

Bazelis, vasario 21 <1. — Yra 

pranešama, kad šalies susirinki- 
1 

mas Vengrijos valdytoju pasky- 
rė vyriausią vengrų kariuomenės 

vadą adm. Nicholas Morthy. Ad- 
mirolas Morthy nesenai pasakas: 
"'Mes turime pradėti tikrą atsta- 

tymo darbą ir liautis kalbėjv. 
Vienintelis Vengrijos ateities pa- 
matas, t^ii daugiau dirbti ir dau- 

giau t adanti." 
įSakoma, kad admirolas Morthy j 

patinkąs talkininkų atstovams! 
Budapešte. 

Iš Budapešto pranešama, kad 

vengru socialistų laikraščio De- 

pszava redaktorius tapo nužu- 

dytas ir jo kūnas su pririštu prie 
jo keturių dešimtų svarų akme- į 
niu jmestas Dunojun. 

MAIŠTAS DEL DEGTINĖS! 
MICHIGANE. 

i 

Chica<,ro, 111.. vasario 23 d. — 

Maj. A. V. Darlm.ple, iš Chi-\ 

cagos, centralinės dalies perdčti- 
nis 'blaivybei prižiūrėki. vakar 
Blackstone viešbutyj pranešė vy- 

Įriausiam prokurorui, kad Iron 

apskritys, Mich'igane atvirai pa- 

Įsipriešino Suv. Valstijų prievar- 
tinės blaivybės vedimui ir prašė 
Įpagelbos "maištui" numalšinti. 

1 a j. Dalrymple. nežinodamas, 
kad vyr. prokuroras Palmer yra 

'Chicagoje, siuntė telegramą Wa- 

shington ir joje sakė, kad valsti- 

jos prokuroras McDonougb, 
drauge su policijos viršininkais 
lir šerifo pagelbininkais užpuolė 
federalės prievartinės, 'blaivybės 

[viršininkus ir spėka atėmė iš jų 
[ąpštį svaiginamų gėralų, kuriuos 
tie Ibuvo užgrėbę. Valstijos pro- 
kuroras McDonougb tvirtina, 
kad galima dirbti gėralus 4,' 5 ir 
6 nuoš. alkoholio nepaisant kon- 

stitucijom 

RUSAI NORI NAUDOTIS 
SUOMIU UOSTAiS. 

V 

Kopenhaga, vasario 21 d. — 

Slilipf Hclsingforso telegrama lai- 
kraščiui Sočiai Demokraten, so- 

vietinė Rusija pasiūlydama geras 
taikos išlygas, reikalauja, kad 
hutu leidžiama jai naudotis Suo- 

mijos uostais. 

D'ANNUNZIO VIENINTE- 
LĖ KLIŪTIS TALKININ- 

KŲ IŠLYGOMS. 

\\ ashington. vasario 22 d. — 

įmonės šičia, kurie žino dalykus 
saku. kad jei Ualija pajiegtu pra- 
šalinti d'Annunzio ir jo šalinin- 

kus. kurie užima l'iumę. tai Ad- 
riatinis klausimas nesunku hutu 
išrišti. 

J u nuomone d Annur.zio yra 
diegliu šone Italijai ne tik dėlto, 
kad jis trukdo luimės klausimo 

išrišimą, het ir todėl, kad jis su- 

laiko šalies atsteigimą po karei, 

priversdamas palaikyti italų ka- 

riuomenę karės lai.:o stiprume ir 
neleisdamas šaliai > ugrjžti prie 
ramaus užsiėmimo. 

ATVIRA ŠAPA. ARBA 
UŽDARYTI DOKAI — 

BOSO PRISAKAS. 

Baltimore, Md.. vasario Ji d.—■ 

l'altimorės gel£kelinių doku kom 

panijos prezidentas Holden 
l'l va n s šiandien po pietų- paskel- 
bė, kad jis nuo šio laiko arba 
laikis šapą visai atdarą, arba už- 

daris dokus šitas prisakas buvo 

pasekme pacišties kilusios del >u- 

streikavimo pėtnyčioj 1.100 dar- 

bininkų: jie metė darbą (Įeito, 
kad ša.pų komitetams kompanija 
uždraudė nešioti unijos ženkle- 
lius. 

PARYŽIEČIAI MOKĖS 
MOKESČIUS Už PIA- 

NUS IR TARNUS. 

Paryžius, vasario 21 d. — Pa- 

ryžiaus miesto taryba, norėdama 

padengti miesto nedateklių išne- 

šant} 498,000.000 trankų, uždėjo 
mokesčius ant pianų ir tarnų. 
Šeimininkai, samdantieji tarnus, 

turės mokėti mokesčius po 40 
frankų už kiekvieną tarną. 

VĖL 52 TREMTINIAI PA- 
SIŲSTA NEW YORKAN. 

New Yark, vasario 21 d! — 

Penkiosdešimts du svetimšaliai, 
suimti teisingumo skyriaus va- 

karuose, šiandien pribuvo Kilis 
saloti deportavimui. Dabar ant 

salos randasi ištrėmimui 130 sve- 

timšaliu. 530 suimtų laukia na- 

grinėjimo, bet 400 jų yra paleisti 
po kaucijomis. 

SU\. VALSTIjU firmos 
DERA 20.000,000 SVARU 

DANIJOS CUKRAUS." 

Kopenhaga, vasario 20 d. — 

•National Tidende sako, kad 
Danijoj daroma sutartis pasiun- 
timui 20,000,000 svarų sukraus 

Į Su v. Vrlstijas. 

ESTAI GRŪMOJA SPE- 
KULIANTAMS MIRTIMI. 

Revelis, vasario 21 d. — Estų 
valdžia išleido prasergėjimą spe- 
kuliuojantiems estų markėmis, 
kad prasižengusieji bus baudžia- 
mi mirtimi. 

Kolčaką atidavė maištuoliams 
čeku kareiviai. 

Vengrų baltasis teroras praneša raadonajų 
terorą 

KOLČAKA ATIDAVĖ 
MAIŠTUOLIAMS ČE- 

KŲ KAREIVIAI. 

j Pekin, vasario 17 d. (Pavėkvo-į 
;ta). — Kontr-admirolas Michail 
Smirnov, laivyno ministeris Kol- 
čako kabinete, kuris nesenai pa- 
siekė šitą miestą, savo telegra- 
moje paduoda smulkmenas apie 
paėmimą adm. Aleks. 1'. Kolča-j 
ko. buvusio visų rusų valdžios į 
galva Sibire, kuri soeialrevoliu-, 

; cionieriai Irkutske vasario 7 d. j 
nužudė. 

Čekų kareiviai saugojusieji 
Kolčaką .sutiko išduoti ji. kad 

patys lengviau galėtų evakuoti 
I rkutski^^^ 

m Čekų nfflfV .n-cnre gen. Janin 
turėjo prisakus nuo talkininkų 
saugoti Kolčaką ir pristatyti ii 
saugion vieton. Kada Kolčakas. • 

Tomskui patekus Į bolševikų ran- 

kas. pasiekė N'ižnij-l dinską šiau- 

rinėje Irkutsko pusėj1, tai jis pa-' 
sidavė čekų globon. 

Su juo buvo aštuoniolika ati- 

cicriti ir civiliu, drauge su būvu-' 
siu "premieru l'epeliajev.i. Kadan-' 

,^i iš -tos apygardos reikėjo ^ei- 
tai pasitraukti, tai Kolcako bū- 

rys buvo susodintas vagone pri- 
kabintame prie čeku kareiviu 
traukinio einančio j Irkutską. 

Traukiniui .-tėjus į Čermento- 

vo, už 80 mylių nuo Irkutsko j 
š .urvakarius, angliakasiai, suži- 

noję, kad važiuoja Kolčakas. pa- 
reikalavo. kad ii išduotų jiems.! 
priešingame gi atsitikime gru- į 
mojo streiku ir nedavimu anglių. 
Sibiro gelžkeliiti. Kolčakas suti- 
ko pasiduoti, jei angliakasiai leis 

jo pasekėjams važiuoti toliaus' 
ramiai, bet tie atsisakė priimti 
vado pasišventimą. 

Traukinys, kuriuo važiavo Kol- 
čakas. vyko toliaus lrkutskan. bet 

pribuvus lrkutskan, jie padarė 
spaudimą i čekus; čekai gali aus 

pasitraukė nuo sargybos ir Kol- 
čakas tapo suimtas. Tuoju lailou 
Irkutske buvę s.000 čeku ir ba- 

f 

talijonas japonų kareivių. i 

Palaiko Kolčaką trumpą laiką". 
belaisviu, revoliucionieriai 1 *adė-! 1 

jo baimvtis. kad iš jų gali bei lis-j 
vį atimti. Taigi jie nusprendė jii 
nužudyti ir jis buvo nužudytas 
drauge su 1'epeUajevu. 

Žinias anie šitas paskutinias 
Kolčako valandas prisiuntė te-Į 
legrama Kolčako būrio nariai 
kuriems pavyko pabėgti iš Irkuts- 
ko i Čitą, už 400 mylių toliau Į 
rytus. 

VENGRU BALTASIS TE- 
RORAS PRANEŠA RAU- 

DONUJŲ TERORĄ. 

Budapeštas, vasario 20 d., per 
Paryžių, vasario 21 d. — Suareš- 
tavimas socialistų laikraščio "\Te- 
pszava" redaktoriaus l'ela S01110- 

gysi sukėlė sensaciją visose btt- 
vusios dvilypės moharc'iijos tau- 

tose. Xėra abejonės tame. kad 
tai buvo vengrų monarchininkų 
aficierių politinis darbas; visai 
nesenai Samogysi indėj o užsi- 
puolimus ant monarchininkų, ttž 
ką kelios dienos tam atgal pa- 

grūmojo jam suareštavimu, o bal- 

tosios armijos aficieriai ir karei- 
viai išdaužė langus spaustuvės. 

šitas areštas yra vienu iš eilės 
politiniu užniušvsčiii, kurias 
adm. ITorthy'o baltosios armijos 
nariai papildo j>r;cš socialistus ir 
visus kitus, nesutinkanoiaus su 

niona rc! i i n i n k u valdžia. 
Kitas atsitikimas sujti iinusis 

'/fmones buvo su yra fu Ksterhazy. 
vienu Įžymiausiu asmenų tarp 
monarcliininkų. Viemj vakarą 
jam išėjus iš klubo, afick-riai pa- 
skaitė ji žydu. ėmė šaukti j j bol- 
še\ iku ir taip smarkiai sumušė, 
kad jis kelias dienas turėjo gulė- 
ti ligoninėj. 

Daugelis žmonių prapuola; bal- 
tosios armijos užpuolimai, vagys- 
tės bttva kasnakt. Cenzūra, laik- 
raščių stabdymas, neleidimas iš- 
imti iš kalėjimo ir laikymas in- 

tariamų žmonių kalėjimuose be 

nagrinėjimo yra dabartinio veng- 
n: terorizmo ypatybėmis. 

TŪKSTANČIAI APLEI- 
DŽIA AMERIKA DELEI 
PRIEVATRINĖS BLAI- 

VYBĖS. 

Geneva, Šveicarija, vasario 21 

d. Tūkstančiai lenkų, čekoslo- 
į.»J: ir jugoslavų nesenai atvy- 
ko Šveicarijon važiuodami *j savo 

šalis. \ imi irt grįžta del patrio- 
tizmo. ar pasiilsimo namu. ar ti- 
kėdamiesi gerų progų. bet pilnai 
trys penktadaliai grįžtą Įeito, 
kad \merikoje Įvesta priverstinė 
blaivybė. kurią iie vadina tirony- 
be. 

!\ iu{ Surinkti Lietuvai Paskolos 
Penkis M iii jonus. 

I isi Pirkite Lietuvos ROXIrS. 

Žineles. 
Vladivostokas — Kaimiečiu 

revoliuciniai kareiviai, kurie turi 

alpėmę miestą, apskelbė visuotiną 
amnestiją. Nebuvo nei žudynių, 
nei betvarkės. 

/ 

Kevelis. — Amerikos ir Angli- 
jos verteiviai atvyko čia nesenai 

ir ve la tarybas su Kstonija del 

koncesijų. 

Londonas. — Central Xe\vs 

telegrama iš IVrtlio, Yalijoj va- 

kar pranešė, kad vienoje Yalijos 
anglinin kasyklų griipiu <1 re i kas 
yra paskirtas ant panedėlio. Ten 
dirba trisdešimtas tūkstančių dar- 
bininkų. 

Paryžius. — Buvusis Jugosla- 
vijos premieras Stojau Protič 
sutvėrė kaljiuetą Į vietP. Liubos 
Davidavičio kabineto, rezignavu- 
sio pereitą savaitę. 

Beigtadas. — Valdantysis prin- 
cas Alcksander pasirašė po pri- 
suku. past;itanciu tarnybon kabi- 
nėtą po buvusio Jugoslavijos pre- 
niiero Stojano IVotičo vadovys- 
te. 

ft Ha e C^iica&°ie 
VrloS" Apielinkeie. — 

šiandien gal vėjas <u sniege, 
truputi šalčiau vakaran. l'tarnin 
ke daugiausiai apsiniaukęs. 

Saulėtekis, 6:35 va^ ryto; 
Saulėleidis. 5 :$2 vai. vak. 
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SIAURINIS LIETUVOS RUBEŽIUS. 
J * 

Iš Spropos ateinančios žinios skelbia, 
kad talkininkai pradėjo "nagrinėti" Rusi- 
jos klaus»mą, o kartu "tvarkyti-kombinuo- 
ti" naujai susidariusių buvusios Rusijos ru- 

bežiuose valstijų rubežius. O tų naujų vals 
tijų Rusijos pakiaščiais susidarė labai 
daug, — taigi ir nupiešimui jų sprendžia- 
mų rubežių reikėtų daug laiko ir vietos 
pašvęsti. Tą galima padaryti tik atskirai. 

Buvo pranešta, kad latviai veda tary- 
bas su sovietine rusų valdžia kaslink per- 
traukimo kovos. Šiose dienose buvo taipgi 
paskelbta, kad ir lietuviai "slapta" tariasi 
su bolševikiška valdžia. 

Iš kitos gi pusės — latviai jau nuo ne- 

kurio laiko *ariasi su lietuviais Kaslink nu- 

statomo valstybių ribų. Sausio 15 d. Min- 
taujoje įvyko net latvių-lietuvių komisijos 
pasitarimas kaslink pravedimo ribų tarpe 
tų dviejų valstijų. Teeiaus šitas pasitari-! 
mas neprivedė prie pageidaujamų pasek-! 
mių, kaip ir pirmiau darytuose pasitarimuo 
se Vaike ir Dorpate. 1 

Nustatymas šiaurinio Lietuvos rube-į 
žiaus — laoai svarbus dalykas. Todėl lie-j 
tuviai turėtų arčiau susipažinti su lietuvių j 
ir latvių nuomonėmis ir pageidavimais pra- 
vedant rubežinę liniją. — žerriau privesi- 
me tilpusį kauniškėje "Vienybėje" straips- 
nį, kuriame kaip-tik yra gVildehamas Lie- 
tuvos Latvijos rubežiaus klausimas.— 

Lietuvos ir Kuršo siena yra amžių nu- 

statyta ir eina Lietuvos žiemiuose Kauno ir 
Kuršo gubernijų ribomis. Tiktai Palangos 

f miestas su apielinke iki šventosios upės, 12 
varstų i žiemius nuo Palangos, pirm 70 su 

viršum metų buvo atak irtas nuo Lietuvos ir 
pridėtas prie Kuršo. Mat, Kuršo baronams 
rūpėjo gauti tiesų susidurimą Kuršo su Pru- j 

; sais Baltijos pajuriu ir jie, naudodamiesi1 
naujai tveriama Kauno gubernija, išsilupi-1 
no priskirimą Palangos prie Kurso, liet; 
Palangos miestas su aplinkiniais sodžiais 
iki šventosios upelės yra grynai žemaitiš- 
kas ir be jokios abejonės turi buti priskir- 
tas prie Lietuvos valstybės, kaip tai buvo 

.Vytauto laikuose. Vytautas' bu*: manęs' 
prie Šventosios įtakos įkurti Lietuvos uos- 

tą ir buvo suveždinęo medegą, bet patekusi 
Žemaitijai kryžuočiams, jie tais pačiais ak-1 
menimis užvertė Šventosios upes įtaką, kad j 
ji taptų visai neprieinama laivams. Lietu-, 
vių kariuomenei senai reikėjo užimti Pa- 
langą 3u visa apieliuke iki Šventajai ir to- 
kiu budu padaiyti galą niekuo :■^pamatuo- 
tiems latvių priekabiams prie Palangos, 
kaip kad lietuvių kariuomenė praginė latvių 
avanturistus mėginusius įsiveržti Ma^ei- 
kuosna. 

Abelnai — latvių valdžios vairininkų 
santikiai su lietuviais pastaruoju laiku pa- 
sidarė labai keisti ir jų pasielgimai Lietu- 
vos pasienyje stačiai nesuprantami. Latvių 
dabaities politika kalba apie reikalingumą1 
jiems prisijungti nuo Lietuvos Mažeikius, 
Pikelius, Liackavą, Laižuvą ir atitaisyti lat 
vių sieną, atstumiant ją 12—2C varstų į 
pietus nuo dabarties Kauno-Kuršo ribų, 
kari gavus tarp kitko "priėjimą" prie Bir- 
žų ir t.t. Latvių kareiviai Palangoje nai- 
kina viešose vietose lietuvių tautiškas žy- 
mes, daro rekvizicijas ir plėšia lietuvių Pa- 
langos, Darbėnų paiapijose. Pagalios liep- 
ta iki 17 d. sausio visiems lietuviams arba 
prisirašyti prie Latvijos valstybes arba iš- 
sikraustyta laukan, užimant Latvijos nau- 
dai visus lietuvių turtus. Be to, latviai ta- 
riasi su lenkais nepranešdami apie tai lie- 
tuviams, nors buvo to žadėję nedaryti. Len 
kų įtekmė gali mums bent kiek ir paaiškins i 

p-no Meierovičiaus ir jo kompanijų visai j 
nekaimynišką ir negiminišką elgimasį su1 
lietuviais. Bet visgi p. Meierovič ir Ko. tu- 
rėtų neužmiršti, kad lietuviai užtektinai tu- 
ri kariuomenės apginti savo žiemių rube- 
žiams. I visas gi lietuvių represijas Latvi- 
joje (priespaudas) lietuvių valdžia sugebės 
atsakyti panašiomis latvių represijomis Lie-^ 
tuvoje: visi latviai nuomininkai, pusininkai 
ir kitokie latvių gy. entojai gali buti per 24 
valanda iškraustyti iš Lietuvos, Lietuvos 
siena bus uždaryta, taip kad nei vienas gini 
delis, nei viena maisto kruopelė neprasprus į 
Kuršan, gelžkelis gi nuo Ringeno lik Lušos 
gali buti uždarytas visai latvių traukiniams. 
Kas iš to turėtų daugiau nuostolių, reikėtų 
rimtai pagalvoti latvių dabarties karingie- 
siems politikams ir atsiminti, kad ateityje 
latviams su lietuviais reikės vistiek palaiky- 
ti kaimyniškus santikius, kuriuose bendrų 
reikalų su lietuviais latviams gali rastis kur 
kas daugiau, negu su tik-ką sužvejotais 
"prieteliais'Menkais. Lietuvių kariuomenė 
užimdama sritys Subatas—Ilukšta — Kal- 
kunai užstojo kelią bolševikams nuo Dvins- 
ko ant Rygos, lietuvių gi diversija (kariš- 
kas puolimas) ties Radviliškiais atitrau- 
kė žymią vokiečių dalį nuo Rygos. Latvių 
pirmąją valdžią lietuviai pirmieji suselpė 
pinigais, tą visą latviai dabar šneku- 
čiuoja su lenkais apie busimą Lietuvos li- 
kimą ir josios... pasidalinimą. Nors sako- 
ma, kad politikoj esama vienos ištisos ap-; 
gaules, bet ir apgaulėse reikia prisilaikyti i 
šiokio-tokio tikslingumo... Atkartojimai | 
lenkiškų šmeižtų apie Lietuvos valstybinį i 
tvarkymasį nepadidins lietuvių prielanku-j rno latviams, bet galutinai pertikrins lie-i 
tuvių visuomenę, kokių priemonių turi. jinai 
tvertis santikiuose su tokiais kaimynais, 
kaip latviai. 

Lietuvių reikalavimai Lietuvos Latvių' 
sienos klausime yra aiškus, pamatuoti is- 
toriniais, etnografiniais ir politiniais dės-! 
niais. Kiap jau minėjome Lietuvos Kuršo i 
rubežius nuo senų senovės ėjo nuo švento- 
sios upės dabartiniu Kauno-Kuršo rubežiu ir 
toksai jis turėtų pasilikti toliaus iki Subato 
miestelio. Ir čia Lietuvos rubežius turi bū- 
ti pratęstas tiesiai prie Dauguvos, kuri su 
laiku- taps didžiuoju vieškeliu iš Juodųjų 
į Baltijos juras. Prie pakraštėlio gi į pietus 
nuo Subato—Ilukštos, palei Dauguvą iki 
Drujos tautiniu žvilgsniu lietuviai turi ne- 
menkesnes teises už latvius, nes čionai į ry- 
tus nuo gelžkelio Kalkunri — Turmontas 
beveik visi kalba baltgudiškai (nors pim 
70 metų čion teuta pusės lietuvių), tarp gelž 
kelių Kalkunai — Turmontas ir Kalkunai— 
Eglaitė kalbama lietuviškai ir lenkiškai. 
Lietuvių daugumos tąbėsama Smėlynos, 
Laukesos parapijose, taipgi nemaža tebėra 
Grivos, Ilukštos, Eglaitės, Subato. Latvis- į kai kalbančių gyvena į žiemius nuo Kai- 

| Pastabos-1 
I Išvados. | 
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Nacionali* Pilietiniu Lys- 
vių biuras, kuris atliko di- 
delį darbą gindamas žodžio 
ir spaudos laisves teises po 
šnipystės akto ir kitų kares 
laiko įstatymų vartymais, J 

užbaigė savo reikalus. Jo 
vieton tapo Nuorganizuota 
Amerikos Pilietinių Laisvių 
Unija, nacionalė organizaci 
ja išlaikymui žodžio laisvės 
ir ramaus susirinkimo teisių 
pramoniniuose susirėmimuo 
se- Naujos unijos progra- 
mas yra drąsum pasiprieši- 
nimu opam oficialio te- 
rorizmo ir prievartos verži- 
mui, kuriuos kenčia šalis. 
Unija skelbia, kad po "rau- 
donųjų, radikailų, bolševi- 

kų ir aidoblistų persekioji- 
mo skraiste yra slepiama 
vienas tikslas spaudimo dar 
bininku pasipriešinimo ne- 

pakenčiamai autokratijai- 
Nauja organizacija, kurios 
priešakyje stovi darbininkų 
judėjimo vadai ir pasižymė- 
ję viešame gyvenime vyrai 
ir moterys, rengiasi siunti- 
nėti kalbėtojus ir organiza- 
torius į tokias pramoninio 
susirėmimo vietas, kur žo- 
džio, spaudos ir susirinki- 
mų laisvė yra suvaržyta, 
kad jie gautų advokatus ir, 
tyrii lėto jus svarbesniuose | 
atsitikimuose ir kovotų ant( 
vietos su savarankiais vie- 

tų patvarkymais, kurie skai- 
toma priešingais konstituci- 
jai. Ji taipgi varys toliaus 
amenstijos vajų politinių ir 

pramoniniu kalinių vardu. 

Torontoje, Kanadoje aštuoni tuks į 
tančiai nierjinų darbininkų yra ania 

tinių unijų narėms. Daugiausiai jos 
yra stenografės, raštininkėmis ir 

knygvedernis gdakelių raštinėse. : 

kunų—Eglaites gelžkelio ir vietomis į pie- 
tus. Šiaip ar taip visgi minėtame pakrašJ 
tėlyj latvių yra aiški mažuma, daugumos 
gi esama lietuvių ir baltgudžių, arba balt- 
gudiškai kalbančių lietuvių. Todėl šitas 
kraštelis į piftus nuo Subato- -Ilukštos iki 
Drujos upelės politiškus ir ekonomiškus rei 
kalus sekant turi buti prijungtos prie Lietu- 
siena. 

Latviams nedidelis daiktas butų dar 
užleisti Lietuviams juros pakraštį nuo Šven 
tosios iki Bartavos upės, kad ištiesus Lie- 
tuvos Latvijos rubežių nuo Skuodo ant Lie- 
pojiaus. Šitas pakraštis daugiausiai yra ap- 
augęs miškais, mažai apgyventas ir latvių 
galėtų buti stačiai parduotas lietuviams. 
Lietuva yra jau latviams paskolinus 5 mil. 
rub., tai už tuos visus pušynus ir smiltynus 
Bartavos ir Rucavos valsčiuose nedaug ką 
ir tereikitų pridėti. Atatiesti vokiečių nu- 
lenktus žemyn Lietuvos rubežius rytų ir 
vakarų pakraščiuose butų naudinga lietu- 
viams ir latviams ir palengvintų jų kaimy- 
niškus santikius. 

Latvija ir taip yra rėčiaus apgyventa 
šalis negu Lietuva. Latviai, besiskverbda- 
mi į svetimus kraštus, turės palikt pusdy- 
kes savo vidaus žemes, kaip dabar kad yra. 
Karui pasibaigus, dauguma latvių puls j 
mieste, taigi visas Kuršo ir Vidžemės so-į dybas latviai vargiai tegalės apsėsti. Lat-Į 
viams reikės darbininkų, reikės mainytis j įvairiais produktais, reikės susisiekimo su 
Vakarų Europą, bendro ginimosi nuo priešų 
o to viso be Lietuvos latviams bus sunku 
atsikelti, todėl Latvių-Lietuvių reikalai ver- 
čia abi šali sueiti j abejom pusėm naudin- 
gas sutartis. Bet apie tai reikia kalbėtis 
rimtai, atsimenant, kad Latvijos politiška 
padėtis visai nėra tiek pastovi, kad galima 
butų savo kaimynams Versalio sąlygas sta- 
tyti. .. 

Lietuvos valdžia, užtektinai persitikri- 
nus apie dvilinkumą latvių politikos, turė- 
tų savo kalbos su jais tvirkinti apčiuopia- 
mesniais prirodymais ir me&i į šalį niekuo 
nepamatuotą nuolaidumą..." 

Žinios Iš Lietuvos 

BERMONTININKŲ 
FRONTAS. 

Bermontininkų avanturos klau 
simo rišimui kai kurį laiką nu- 

stojo veikęs ginklas, o prabilo 
politika, klivrios (pagalba buvo 

manoma viskas atlikti ir grei- 
čiau ir pasekmingiau. 

Bet įvykiai nurodė, kad visas 

sutartis, tarimasis bermontinin- 
kai ir juos globojantieji vokiečių 
sluogsniai paverčia grobimo ti- 
kslams. 

Nėra čia reikalo dargi minėti 

pažadėtojo evakuacijos planin- 
gumo ir kiekvienam žmogui pri- 
valomų tusių laikymo. Ištvirku- 
sios vokiečių gaujos plėšia žmo- 

nes kiek įmanydamos, plėšia taip, 
kaip niekuomet dar nepiešė. Ir 

šitą plėšimą 'daro tikrai pla- 
ningai, parodydami luomi savo 

tikrą veidą ir tą tiksią, kurio 
vedami atėjo Į Lietuvą. 

Vietos žmonės ginkluojasi j 
bulius, kad galėtų gintis nuo tu 

visu plėšikų. Šiame daug yra pa- 
dariuis "Šaulių sąjunga." Lapkri- 
čio 20—23 d. laiku Šauliai yra iš- 
varo vokiečius iš Šaukėnų, Kur- 

tuvėnų, Kuršėnų, Skaudvilės, Ne- 

makščių, Batakių, .Lipkiskių, Bag- 
donavo, Kelmės ir eilės kitų mie- 

stų, miestelių. Užtat plėšikai ir 
keršina narsiems musų šauliams 
ir šiaip ramiems gyventojams. 
Pavyzdžiui gruodžio 5 d. būrys 
šaulių nuginklavo Nemakščiuose 
esant] vokiečių karininką Tile.' 
Už tai pastarasai pasikvietęs pa- 
spirties uždėjo ant miestelio gy- 
ventojų 10,000 auksinų kontribu- 
cijos, kurią reikalavo surinkti iki 
1. valandos gruodžio 16 d. 

Visų biaurumų, visų šlykštumų, 
kurių griebiasi tie civilizuoti bar- 
barai, neišskaitliuosi. Žmonių 
nuoskaudas matant, musų ka- 
riuomenė priversta buvo eiti pir- 
myn, kad pradėti vaduoti'Žemai- 
tiją iš grobikų jungo. 

Lapkričio 22 d. užimant Tau- i 
1 

ragę, juose esant' vokiečių mi-j 

K. 

licija atidengė ugnį iš vienų na- 

mų ir metė keletą granatų. Ap- 
supti vokiečiai pasidavė. 

Nežiiirrint duoto žodžio krau- 
stytis iš Lietuvos, ir mūsų ka- 
riuomenei dargi nekliudant, vo- 

kiečiai patys daro puolimų. 
Taip lapkričio 24 d. 20 vai. jie, 

puolė musų žvalgyba Budžiūnuo- 
se (šiaurės bare), bet buvo at; 
mušti. Lapkričio 26 d. 19 vai. ap- 
šaudė artilerijos ugnimi musų 
užtvarą Butcndų rajone ir mėgi- 
no eiti Pašvitinio link. Musų rin- 
ktinės priverstos buvo eiti pir- 
myn ir išmušė vokiečius iš už- 

imamų punktų. 
Lapkričio 27 dieną užėmėm 

Joniškj, gruodžio 2 dieną užė- 
mėm Meškučius, o gruodžio 7 
dieną vakare Šaulius. Iš Šaulių 
vokiečiai dar nespėjo visko iš- 

kraustyti. Mes turime daug gro- 
bio. 

Kad apsaugoti Šauliu—Taura- 
gės gel'žkelį ir tiltą, gruodžio 9 
d. 15 vai. mes u nertiem Lyda vė- 

nus. Didžiausias Lietiu'voje tiltas 
prie Lydavėnų sveikas. 

Mūsų kariuomenės žygiavimas 
žymiai pagreitino vokiečiu krau- 
stymusi. Taip gruodžio 9 d. mes 

buvome užėmę Viekšnius, Kur- 
šėnus,Kurtuvėnus ir Tvtavėnus. 
O gruodžio 10 d. užimta linija 
Raseiniai —Kelmė— Telšiai — 

Sėda. 

Karininkas S-cis. 
("K. zr) 

KAUNAS. 
/ 

X1L 15 (AKM). 

Vokiečių spauda skelb?a, kad 
gen. Eberhardas negalėjęs įvykinti 
savo pažadėjimo iševakuot visą vo* 

kiečių kariuomenę iš Lietuvos ligi 
gruodžio 13 d. del to, kad 1) buvę 
labai blogi keiiai ir 2) lietuviai ir 
latviai pakartotinai puolę geležinę 
diviziją. 

Atsakymai šie: 1) Vokiečiam vi- 
sai nereikėjo naudotis keliais; jie 

buvo liažadėję naudotis geležinke- 
liais- Dar kartą tuščias pasiteisini- 
mas. 2) Geležinė divizija nebuvo 

pulta nė vieną kartą, nors ji besi- 
traukdama darė negirdėtu plėšimu. 

PALANGA. 

Spalių 28 <h automobilių Į Pa 

langą iš Klaipėdos atvyko at- 

stovas nuo Lietuvos — Latviuo- 
se — dr. J. Šliupas, karo atošė 

kapitonas L. Natkevičius ir An- 

glų misijos narys kapitonas-avia 
torius dr. Duggan. Šie asmenys 
apsigyveno mažame kun. Kas- 

peravičiaus namelyj, išskyrus 
kap. Duggan, kurs rado Palan- 
goje savo tautietę miss. St. Clair. 

Labai maloniai mūsų gerbia- 
muosius svečius priėmė gr. A. 
P. Tyškevičio rumuos. Iškil- 

mingi pietus, gyvomis rožėmis 
staluose ir tikras lietuviškas vai- 
šingumas. 

Musų garbus svečiai, matyti, 
Ibuvo patenkinti ir giliai atjautė 
p rėmimu. 

T ečią dieną X—31 d. sve- 

čiai, gavę reikalingų žinių, anks- 
ti išvažiavo Darbėnų stotin. 

Kada jau nusistatys nepriklau- 
soma Lietuva, musų brangioji 
Palanga atvyks su savo istori- 

jos praeitimi. Ji vėl sugrįš prie 
savo močiutės-Lietuvos... O mu 

sų Baltijos bangos savo 

giedos dainą apie Birutę, Kęstu-" 
tj... ir pušelės, ant kalno siubuo- 
damos niuniuos jausmingiau — 

sušibės bangų daina ir pušelių 
niūniavimas ir išdainuos amžių 
dainas: 

"Ekiin broliai pažiūrėti, 
—'Kariuomenė traukia, 
Tai Lietuvninkai, 
Tai broliai musų, 
Atimsim greitai—, 
—Tėvynę musų...— 

Rūtele. 

TAURAGĖ- 

Tur but nėra niekur tiek mėsi- 
ninkų, kaip Tauragėj. Mėsą vokie- 
čiai supirkinėja net pūdais ir gabe- 
na per sieną- Bermontininkams iš- 
vaikius iš Tauragės Lietuvos įstai- 
gas, priviso miestelyj ir apylinkėj 
daug smuklių. Spėjama, kad smar- 

kiai varoma iš grudų degtinė. 
Tauragės mieste ir apylinkėj yra 

daug iš rusų laikų kelios dešimtys 
vokiečių valdinių. Kaip taikos sutar 

ty pasakyta, juos reikėtų skaityt Lie 
tuvos vaidiniais. Tuo Tarpu jie šali- 
nas nito tarnybos kariuomenėj ir 
smerkia Lietuvos vyriausybe- Kiti 
jų buvo jstoję į bermontininkų ei* 
les, dabar šnipinėja jiems. 

KAUNAS. 

Žemaičiu katedros klebonu \1^ 
ton pasilikusiojo prelato Pr. Pa- 
cevičiaus (lal)ar .paskirtas kun. P. 
Dogelis, žinomas Kauno ir Vil- 
niaus visuomenes veikėjas. Po jo 
paskirimo jau< pirmą sekmadieni, 
atsiliepė per lietuvių vativy ty- 
lėję ilgTi laiką vargonai, vado- 
vaujant p. J. N'aujaliui. Turime 
viltį, kad ir kiti reikalai klebo- 
naujant kun. Dogeliui mūsų ka- 
tedroje priderančiai bus sutvar- 

kyti. 

Pjssa 3-se Veiksmuose. 
I 

i-ms veiksmas. 

Viskas Kaune. Sceuoje: ilgas 
siauras kaip rankovė kambarys, 
orkestrui estradėlė, staliukai, kė- 

dės—viskas kaip Ferkovskio ka- 

vinėje. Pačiame kamlbario gale 
vienučiu atsiskyrę pusbalsiai len- 
kiškai šnekučiuoja du jaunu vy- 
ruku: vienas lietuviu armijos ka 

rininkas, kitas šaip poniukas jau 
nikaitis. Abudu blizgančiai su- 

sišukavę ir puikiai nusiskutę. 
Kari n i n k a s. Koks gi pas- 

kutinis įstatymas'" 
P O n i£k a s J a »: n i k a i t i s. 

Ginki notas sukilimai atidėtas to- 

lesniam laikui. Tilt j tarpu rei- 

kia rengti dirva. 
K a r i n i nk a s. Kokios gi tak 

tikos rjivtarta dabar lakytis? (> 
Poniškas Jaunikaitis. 

Stiprinti mušu P. O. YY. orga- 
nizaciją naudotis naujausia kon- 
spiracijos sistema, Oželko išdirb- 
ta, ir įkinkyti visus inusti drau- 
ges ir simpatikus, demoralizuo- 
ti lietuvių valdininkus ir kariuo- 
menę. , 

Karini n k a s. Gal ir nuro- j 
dyla koks naujas demoralizavi-; 
mi> būdas? 

Poniškas J a r i i k a i t i s. 

Rodos, tai nebettaujas būdas. Vi- 
siems ir visu- kalbėti, kad lie- 
tiniu valdininkai vagys, kad lie-j 

t>U'\ ių kariuomenėje labai auga 
bolševizmą#. Tai darbas labai ne- 

sunkus i: vaisingas. Tiktai ka- 
rininkams ir kareiviams reikia 

įsakyti apie valdininkus, o valdi- 
ninkams apie kariuomenę'. Gud- 
resni pasitikus reikia atsargiai 
kal'bėti, kad nenutvertų bemeluo- 
jant: tokiu budu galima susides- 
kridituoti. Su toki m sušnekus ge- 
riau sakyti ne tvirtinimai, 1)et 

kaip ir ju klausti; (pavyzdžiui, 
tamsta jo klapsi: ar tiesa, kad j 
toks ir toks ministeris paėmė 
kyšių 30 tūkstančių. Ir jei tams- 
ta tokiu 'budu pasiklausi bent j 
kelių, nors ir geriausių lietuvių' 
patriotų, tai už kelių diuių, vė- 
liausia už savaitės, visas mies- 
tas kalbė- kad toks ir- toks mi- 
nistciis, ten ir ten, iš to ir to 

paėmė kyšių <>0 tūkstančių. To- 
kiu budu paplitusią paskolą jau 
galima drąsiai ve/.tį j karino- 

menę, u ten ji duos didžiausių 
rcaultatii. 

■Karininkas. Mat, tuo tar- 

'pu su lietuviais kareiviais sunku 
!ką padaryti: daug yra, psiakoše, 
'karininkų mužikvaikių, jų labiau 
ir kareiviai klauso; o į mus la- 
'bai kritiniai žiuri. 

I'rie gretimo staliuko atsisė- 
da koks tai jaunutis kareivis ir 
•lietuviškai prašo kavos. 

Kareivis. Prašom stiklą 
kavos.. 

'1' ;tį r d a v ė j a. Su pyragai- 
čiais? 

Kareivis. Taip. ; 

Poniškas Jaunikaitis 
(mirktelėjęs Karininkui). Kelias, 
šiandien, kelias rogėmis! 

K a r i n i n k a s. Taip, taip... i 
puikus keliai! | 

(Uždanga). į 

f 2-ras veiksmas. 

Scenoje Laisvės Alėja. Medžiai 
apsnigti minkštu sniegu. Žvrbliai 
nečiršką, oras minkštas. Vaikš- 
čiojančių daug. Trys karininkai 
ir vienas civilinis sustoję šnekasi. 

1-as K a r i 11 i n k a s. Ar tiesa, 
kad ministeris Kojanauskis pa- 
ėmė kyšių 30 tūkstančių iš ko- 
kios\ tai žydų kompanijos? 

2-as K a r i n i n k a s. A pasiu- 
to?! 

3-ias K a r i n i 11 k a s. Nieko 

negirdėjau. Tur but lenkų ar bol- 
ševikų prasimanymas. 

1 

Civilinis. Apie Kojanauskį 
nieko negirdėjau, bet buvusis mi- 
ni,teris KleckeviOius tai tikrai 
rpsivogė. Visą dvyliki] tūkstančių 
paėmęs išspruko Į Paryžių pau- 
ioli. 

j-as Karininkas. A pasiu- 
to?! 

3-ias Karininkas. Bet, vy- 
rai, taip negalima palikti: reikia 
išaiškinti, koks čia velnias — pra 
manyta ar teisybė. 

Civili 11 \ s. Tikriausia teisy 
be! Valstybės kontrolės valdi- 
ninkas Plepalaitis dokumentais 
gali išrodyti, kad Kleckevičius 12 

tūkstančių pavogė. DelKojanaus 
kio irgi galėčiau pasiklausti. 

C i v l i 11 i s. Va, kaip tik. at- 
eina Plcpalafiti*. 

Plepalaitis. (Paduodamas 
ranką Civiliniui). Sveiki (su ki- 
tais sveikindamasis .pasisako pa- 
vardę) Plepalaitis... 

2-as K a r i n i it k a s. Levicki. 
3-ias K a r i n i 11 k a s. Rišku- 

mis. 

Civilinis (j Plcipalaitį.) j 
Tamsta tai jau tikrai žinai? 

P 1 e p e 1 a i t i š. Ką ? 

C i v i l i n i s. Ponas Rukšnis 

| netiki, kad Kleckevičius pavogė 
12-ka tūkstančių. 

| P 1 c p e 1 a i ti s. Prašom ateiti 
■j Valstybės Kontrole—ne tokius 

dalykus ('ar pamatysit. 
L c v i c k i (j Plcpiilaitį). O 

apie Kojanauskį, tamsta, nieko 
negirdėjai. 

T' 1 c p a 1 a i t i s. Kaip negirdė- 
si? Ten dar geresni dalykai, kaip 
su Kleckevičitnn. 

Risk u nas. Na, kas gi ? 
P 1 c p c 1 a i ti s. Ar negirdėjot, 

kati Kojanauskis paėmė fo tūks- 

tančių kyšio iš Lakštingalinko 
Ko. 

š į a u d a d<ivš i s. A pasiuto?] S 

L e v i c k i. l iesa, tiesa ir aš ^ 
girdėjau. 

lvišk u n a s (rinitai stunas- 

tęs). Tu dalyko laLf> negalima 
palikti. (-Uždanga). < 

(Bus daugiau.). ] 



Pildomojo Lietuvių Komiteto Lau= 
sanne Šveicarijoj Apyskaita. 

Kuo 28-I[-uji7 iki 3i-X-iC)i9 m, 
Pildomasis Lietuvių Komitetas 

(Lausanne) jateigtas 28 Vasario 
1917 metais. Jo tikslas: surengti 
Lietuvių dieną ivisame katalikiš- 
kame pasaulyje, pagal leidimą su- 

teiktą šv. Benedikto XV. laišku 
iš k Vasario 1917 metais. Komi- 
teto įstatai užregistruota pas Svei 
carų vaklžią, • 

įSavo svarbų darbą Komiieias 
atliko labai sunkiose aipimkybOse. 
Nelengvas buvo Lietuvių dienos 
gavimas, dar sunkesnis buvo jo 
veikimas. 

Lietuvių dienos organizatoriai. 
Prie Lietuvių dienos išgavimo 

(prisidėjo sekančios y pato*. Visu 
pirma nuvyko Ryman p. L M. 
Yčas. Jam šv. Tavas pažadėjo 
šelpti Lietuvą kiek tai nruo jo pri- 
klausys. Antras nuvyko Dr. V. 
Bartuška. Šv. Tūvas jo prašė, kad 
kreiptųsi j Lietuvos vyskupus, r.t 

juos paakintu kad nusiųstų Šv. 
Tovui k'Jlektvvj laišką, išdėstant 
Lietuvos vargus kaitp kad pat!arė 
Lenkijos vyskurmi. Vyskupams 
laiškai tapo pasiųsti iš Rymo ir 
Šveicarijos. Kiek vCliau kun. proi, 
Bučys keliavo Ryman teivo pat rei- 
kalu. Jis čia sutiko <Hdeles kli.itis 
ir išvažiavo Amerikon, Galutinis 
laimjjiinas Lietnvių dienos pri- 
klauso, T'ralotui Olšauskitū kuris 
savo energija pclaužė paskuti- 
niu.*; led;:s. 

Atvykus jam Šveicarijon susi- 
darė Komitetas iš sekančiu asme- 

nį},: Prrin. f'ra!. K. Olšauskis; 
\ 'ce-pirm. Kuri. Dr. Y, Bartuška; 
sekr. Kun. Dr. J. Purickis; kasi- 
ninkus Kun. V. D'/imkia^ičiu8; 
narys Kun. A. Steponaitis. Ko- 
miteto tjKJsedžiuose neoficijaliai 
flalyvaudavo p. J. Gabrys. 

f\ .imiteto veikimą trukdė ;>rie- 
sai, kurių Lietuviai turi nemaža 
\ i: ose šalyse; teipgi ir trukdė ka- 
ro f.$linkv'>ės. Pasekmingiau bu- 
tų darbas ėjęs, jeigu Komiteto 
nariai 'butu galėję apvažiuoti lieji t < 

didesnę dalj valstijų ir tenai ant 
a icto.i dalyką organizuot*. Tečiau 
leidimas nelengva buvo išgauti ir 
Vos keletas žymesnių valstijų a])/ 
liiicyta. Belo cenzūra trukdė siun 

tinius (raštus j vyskupus) arba 
juos suvėlindama, arba visai su- 

taikydama. Siunčiamų raštų susi- 
darė ištisi maišai i pavienias vai 

isti-jas, taigi nemažas darbr* buvo 
cenzūrai ir geležinkeliams. Buvo 
va'lslijų (pv. Turkija), kurios vi- 
.^ai sulaikė mūsų raštus ir dabar 
desėtkais grįžta laiškai, pragulėję 
keletą meti] cenzūroj. Nežiūrint i 
dideiias kliūtis diena visgi įvyko 
ir davė žymius rezultatus. 

Dabartiniais laikais sunku duo- 
i: galutina apyskaita. Platus Ko- 
miteto veikimas, dokumentai etc. 
įbus paskelbta vėliau, kuomet ka- 
ro sunkenybės pranyks ir rusinė- 
simas (palengvės; dabar <ditc'~~::i 
Gr, Visuomenei tai, kr s galima. 

Komitetas dar šiendien nėra 
tikras, kas del aukų, surinktų 
viso pasaulio katalikų bažnyčio- 
se. To netikrumo priežastys, 
yra tame, kad Anglijos ir Fran- 

|cijos valdžios, pradžioje 1918 m. 
nutarė sulaikyti Lietuvon siun- 
čiamas aukas, ėjusias per Lie- 
tuvių Piki. Komitetą Lausa~.no- 
je. Iš kitos pusės Vokietijos ir 
Austrų vyskupai, kad neturėti 
nuostolių keičiant pinigus j Švei- 
carų frankus, nutarė siųsti jųjų 
šalyse surinktas aukas tiesiog į 
Lietuvą, J.o Ex. Vyskupo Kare- 
vičiaus vardu. 

Kardinolas Hartmann'as, laiš- 
ke j Komitetą iš g rugp. d., 1917 
mums rašė, kad Vokietija surin- 
kusi arti pusės milijono markių, 
kurias jis pasiųs tiesiog- Lietu- 

von, Austrų 'surinktų aukų 
skaitlius rmvms nėra žinomas. 

Daugelį surinktų čia pinigų pa- 
sisaviną Lenkai, ir juos siuntė 

tiesog i Vilniaus endekų ran- 

kas. 

lApaštalų Nunciu Lokatelli 

Bruxelyje -pasiuntė Vyskupui Ka 
revičiui Kaunan 82,820. — mar- 

kių, kurias surinko dvi diocezi- 

jos. Liege'o 50,820. — M: dio- 

cezija Namur'o surinkta 32,0000. 
—M. Rusijos katalikų baidyčio-1 
se surinkta (tirrbnt) 60.000 — 

rublių. Šv. Tėvas, kad sumaži- 
nus Lietuvos žmonių vargus iš 
savo duosmmio c'avė 20.000 —fr. 
ir 10,000 lyrų. 

Vyskupas Karevičius laišku, 
rašytu sausio I2 d., 1918 m., pra- 

neša, jog [vairiais laikais gavo 
nuo Kardinolo Gaspari iš Rymo 
153,426 'ink. 25 pf. surinktus 

Amerikoje, Italijoje ir kitur. 
Laišku gi iš 6 geguž. 191S m. 

KODĖL YRA SUMIŠIMAS TARP ŽMONIŲ ? 
n u .. 

** 

"Sargybos Bokštas", 
yra vienatinis žurnalas Lie- 
tuviškoje kalboje, kuris aiš- 
kina mūsų laikų atsitikimus, 
šia žurnalas jau yra leid- 
žiamas arti 40 metų anglu 

-kalboje, kailio dvisavaitinis, 
16 puslapių, Laikraščio sę- 
siuvo« formoje. Drąsiai ir 
atvirai išguldo religinius 
pamokslus ir pranašystes, 
kurias randame Sv. Rašte. 
Ar žlnaJ. kad šių dienų at- 
sitikimai buvo pranašauti 
Seno įstatymo pranašystės 
šimtais metų prieš Kristaus 
gimimu? Kaip lygiai ir Nau- 
jame, kuris buvo parašytas 
po Kristaus? 

NEPRALEISK PHOGOS! 
Tuos dalykus gali aiškiai da 
sižinoti ptr ši žurnalą, kuris 
tave aplankys du 3yk { mė- 

nesf Jo užsirašymaa tiktai 
$1.00 metams. Su užsisaky- 

wft*caoni 

mu priaiijsK aoierj, money ordtr arba kitaip. Adreauok: 

"SARGYBOS BOKŠTAS" 
732 W. 19-tK STREET, CHICAGO, 1LL U S A. 
Ant pareikalavimo vieną, numeri siunčiame dovanai dol pamatymo. 

j Vyskupas praneša, jog gavo iš 
ten ipat 37,478 nik. 45 pf. surink- 

tų irgi Amerikoje ir Italijoje. 
Siuorni duodame Gr. Visuome- 

nės žiniai skaitlius aukų, kurios 

| perėjo per mušu Pild. Komite- 
į to rankas. 

Ineigų išviso, 
a) Nuo vyskupu gauta 

Frs. 355,592.64 
1>) šiaip nuo žmonių gauta 

Frs. 51,996.18 
c) Nuo Komiteto "Lituania" 

del pers. Lietuvon Frs. 53,418 
<]) Nuošimčių 6,830.08 

Frs. 467,836.90 
Smulkesnis aukų parodymas pa- 

gal šalis ir valstijas: 
I. Europa Frs. 294,61648 

..1. Vokietija: .. Frs. 4,859^39 
a) Vyskupai Frs. 4,760.00 

•b) Įvairus 99»39 
j. Anstro-Vengrija: ..5,490.99 
a) Vyskupai Frs. .. 4-669.73 
bj Įvairus Frs 821.26 

3. Didžioji Britanija: Frs. 
20A55-7j 

Anglija: vyskp 6/145.60 
Škotija vyskuip. 3.909.80 
Irlamlija vysk .ij) 9,132.10 

•Pernešimui: Frs. *94,616,48 
Pernešta: Frs 294.616,48 
AicilUi salos: vyskupai Frs. 

346,60 
Did. Britanija: {vairus 421,65 
4. Danija: Frs. 2.230. 

Vyskupai: Frs 2.230. 

5. Ispanija Fr^. 3.951. 
a) Vyskupai: 2.890,05 
b) įvairus: 1.060,95 
.6. Franeuzija: .... f2.597,18j 
a) Vyskupai: 12.361,55 
b) ] vairus: 235,63 
7. Grekija: 123. 

Vyskupai: 123. 

S.Holand.ija: 188.171,101 
Vyskupai: 188.171,10 
9. Italija: Frs.- 9,225,85 
a) Vys! upai: 8.500,85 
b) įvairus: 725- 

[O. Norvegija: Frs. 858,78 
Ap. vikarijatas 858.78 
11. Portugalija: 8.130,75 
Vyskupai: 8.130,75 
12. Švedija: 592>59j 

Ap. vikarijatas: 592»59| 
13. Šveicarija: 37.930,10 
a) Vyskupai: 19-^34,55 
b) [vairus: 18.295,55 
•II Azija: .... Frs. 25.84845 
1. Kinai Indo-Kinija 19.185,40 

Pernešimai: .. Frs. 320.464,93 
Pernešta Frs. 320.464,93 

Ap. vikarijatas'. .. X9*1®5»4° 
2. Indija: Frs. 6.663,05 
Vyskupai: 6.663,05 
III. Atrika: .... Frs. 3489.55! 
1. Afrika (Abisinija, Nyanza | 

etc)" 37^45 
Ap. Vikarijatas: 378*45 j 
2. Egiptas: Frs. 3.111,10' 
Ap. vikarijatas: ....■ 3.111,10 į 
IV Amerika: .. Frs. 76.863.74 
Šiaurės Ar*erika: Frs. 75.828,09 
I. Kanada 25.443,91 
Vusk-upai: L.. 25.443,91 
2.Suvienytos Valstijos: .. 

Frs. 50.036,18 
a> Vyskuipai: 20.909,03 

.b)'.Įvairus: 29.127,15 
3. Meksika: 348. 
Vyskupai: 348 
B. Crntralė Amerika: .. 76.70 
Salva4orijos Resipufolika: 76:70 
Vyskupai: 76.70 
C. Pietų Amerika: Frs. 958.95 
1. Bra/.Mija: '03.05 
Vyskupija: 103,05 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų ~~ 

f. (• 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkite* stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 VVEST 7Ut STREET NEW YORK CITY 

I 2. Anglių Gvinea: 855,90 
Ap. vikarij'itas: 855,90 
V. Okeanija: Frs. 1.975,85 
1. Antijų salos: 1.291,70 
Vyskupija: 1 291,70 
Pernešimui: Frs. 402.794.07 

(Pernešimui: Frs. .. 402,794.07 
2. 'Filipinų salos: .. Frs. 559. 
Vyskupija: 559- 
3. Fidijos sala: .... Frs. 125,15 
Parapija: 125,15 

Išviso Frs. 402.794,07 
Aukos (vyskupų ir šiaip asme- 

nų) nopaduotos sulyg šalių 
Frs f 4-794,75 

Taigi išviso iš svetur 

Frs. 407.588,82 
Išlaidų išviso: Frs. 467.031,99 
Skirtumas s,,(1vginus siu viso- 

mis ineigomis i'u 804,91 
Tą skirtumą sudaro. 
1. 'Kasoje liko fr. 105,01, ku- 

riuos kasininkas indavė Lietuvių 
Tautos Taryibai.... Frs. 105,01 

2. ''Deutsche 'Bank" Berlyne 
(100.—M. kitados) .. Frs. 89,45 

3. Spaustuvė "Leman" (Lau- 
sanne) dar kalta .. Frs. 290,45 

4. Anglių akcija dar nesugrą- 
žinta Frs. 500.— 

Išviso Frs. 984,91 
Pralotui Olšauskiui reikia iš- 

mokėti Frs. 180.— 

Taigi skirtumas 804,91 
Smulkesnių išlaidų nurodymas 
1. Lietuvon pasiųsta (čia inei- 

11a a) 325.000.—fr. išmokėti Val- 
džios Centraliam Komitetui Vil- 
niuje 17 ir 19 gruod. 1918 m. b) 
taipgi nuvežti per pasiuntinius 
Rugsėjo mėnesyje. 1917 m. ir iš- 
dalinti Kaune, Vilniuje ir Suval- 
kiljoj 55.000.—rus. (rublių e. t c.) 

Frs. 382.518,95 
2. Pašalpa svetur Frs. 1.809,55 
3. Spauda (atsišaukimai, brošiu 

ros, formuliarai etc.) 
Frs. 41.261,97 

4. Algos nariams ir darbinin- 
kams Frs. 22.654,65 

5. Butas, kuras, šviesa 
Frs. 6.900.86 

6. Kelionės Frs. 3.925,14 
7. Biuro išlaidos Frs. 2.140,85 
8. K rasa, telegramos, tclefo 

nas Frs. 3.311,39 
9. Įvairios išlaidos .. 2.517,63 

Taigi išviso Frs. 467.031,99 
Pasaulis, baisaus karo įsiubuo- 

tas, negreit nūsiramins,. Negreit 
paaiškės ii .susireguliuos Lietu- 
viu Dienos rezultatai Didelis te- 
čiaus ir tautiniu ir mediiagini.1 
žvilgsniu darbas atlikta. Visiems, 
kurie čia pasidarbavo arba savo 
auka prisidėjo priguli širdingos I 
padėkos žodis. Didžiausiai pa- 
dėka priguli Šv. Tėvui Benedik- 
tui XV, kuris leido tą dieną ir 
savo 'galinga ranka rėmė ją. 

Tild Liet. Raud. Kryžilui, kas 
tinkamam laikui atėjus 'bus in- 
teikta. Skaitlinės galutinai su- 

tvarkė ir ipatikrino ąal diskas 
skaitliuotojas GLdrat ir išdavė 
savo paliudijimą. 

-Likvidacijos Komisijos nariai: 
Dr. V. Bartuška, 
A. Steponaitis, 

Lausanne, 5 gruod. 1919 r 

IMS IŠ LIETUVOS, 
METINIAMS PRADEDAMŲ- 
JŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ 

KURSAMS ĮSTATAI. 

1. Pradedamųjų rooki'klų mo- 

kytojams rengti Švietimo M nis- 
terija steigia 1919—20 mokslo 
metais metinius mokytojų kur- 
sus šiose vietose: Mariampolėje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, 
Jurbarke, Telšiuose, Ukmergėje, 
Kol^iškyje. 

2. >Kursų pradžia 1919 nt. spa- 
lių 1 d., pabaiga — ujpo m. bir- 

iželio 15 d. 

3. Kursai steigiami prie mo- 

kytojų seminarijų ir augštesnių- 
ijų mokyklų. 

4. »Kursų vedėjams prie moky- 
tojų seminarijų Švietimo Minis- 
terijos skiriami jų direktoriai, 

'prie augštesniųjų mokyklų jų di- 

| rektoriai arba kiti prityrę pai- 
dagogai. * 

1 5. Kursams mokytojus kviečia 

j kursų vedėjas ir tvirtina juos 
Švietimo Ministerija. 

6^-Kursų vedėjas turi savo ži- 
nioje visus kursų reikalus ir at* 

stovaiuja kursams visose įstaigo*! 
se. 

7. Mokymo ir auklėjimo rei- 
kalus tvarko mokytojų Taryba. 
Taryboje dalyvauja visi kursų 
mokytojai. Pirmininkauja Ta- 
ryboje kursų vedėjas, kurs ne- 

reciau, kaip vieną kartą per mė- 

nesį šaukia Tarybos posėdžius. 
8. Mokymas vedamas Švietimo 

Ministerijos nustatytu mokslo 
[planu. 

9. Ūkio reikalais rūpinasi kur- 

sų vedėjas draug su įstaiga, kuri 
veda ūkio eikalus tos mokyklos, 
prie kurios kursai steigiami. 

10. Kursuose dėstomi šie mo- 

kslo dalykai: tikyba, lietuvių kal- 
ba, jos metodika ir praktika, 
aritmetika, jos metodika ir prak- 
tika, gamta, Įpaklagogika ir di- 
daktika, geografija, istorija, dai- 
lyraštis ir jo metodika, paišyba, 
muzika ir dainavimas, gimnasti- 
ka žaidimai. 

11. Programas ir moKynio tai- 
sykles nustato Švietimo Ministe- 
rija. 

12 Į kursus priimama jaunuo- 
merė nuo 16 metų amžiaus, tu- 
rinti mokslo ne mažiau kaip gim- 
nazijos 3 klases. 

13. Turintieji atatinkamus liu- 
dymus priimami be egzaminų, 
neturintieji — egzaminuojami iš 
tikybos (trumpa Senojo ir Nau- 
jojo Įstatymo istorija ir trum- 

pas katekizmas), lietuvių kalbos 
(etimologija, diktantas, atpasako- 
jimas\ aritmetikos (keturi veiks- 
mai su sveikiausiais skaičiais ir 
trumpenomis), pradedomojo geo- 
grafijos kurso. 

14. Kursams pasibaigus laiko 
iš visų eitųjų dalykų egzaminus. 

15. Išdavę egzaminą gauna 
mokytojo-padėjėjo vardą ir tei- 
sę mokytojauti pradedamoj mo-1 
kykloje. 1 

16. Po dviejų metų praktikos, 

išdavę-egzaminą iš dviejų moky- 
toju seminarijos kursų, įgyja 
jaunesniojo mokytojo vardą. 

17. Mokslas kursuose nemoka- 
mae. 

18 Kursų lankytojai gali gauti 
iš valstybės lėšų stipendijoms, 
kurių didumą mustato Švietimo 
Ministerija. 

19. Gaudami stipendiją1 kur- 
šininkai duoda pasižadėjimą Švie 
timo Ministerijos nustatytomis 
taisyklėmis atitarnauti u z ją 2 

metus vyriausybės skiriamoje mo 

kykloje. 
20. Kursų laikymas: 
Kursų vedėjai ,išskyrus moky- 

tojų seminarijų direktorius 200 

auksinų mėnesiui. 
Mokytojams už kiekvieną pamo 

ką po 10 auks. 
Kurui ir šviesai 100 auksinų 

mėnesiui. 
Patarnavimai 50 auksiuų mėn. 
Raštinės reikalms 50 auks. m. 

A. Smetona, 

Valstybės Prezidentas. 
P. Leonas, 

iMinisterio Pirmininko Pava- 
duotojas Vidaus Reikalų Minis- 
teris. 

Kaunas, , 

Rugsėjo mėn. 19 d., 1919 m. 

Priedas 1. 

Mokslo dalykų lentelė 
1. Tikyba per savaitę pamo- 

kų 2 

2. Lietuvių kalba 6 
įPraktikos pamokų 4 
3. Aritmetika 4 
Praktikos Pamokų 2 

4. Gamta 5 
5. Paidagogika ir didaktika 3 
6. Geografija 3 
7. Istorija 4 
8. Dailyraštis ir metodika .. 2 

9. Paišyba 3 
10. Muzika ir dainavimas .. 4 
11. Gimnastika ir žaidimai .. 2 

Iš viso.. 42 
Pamokos atliekamos prieš piet 

ir po piet. 

PADEREVK.IS SUKAPO- 
JO KIRVIU SAVO 

PIANĄ. 
Nekuris t Amerikos žurnalistas 

pavadino lenkų pianistą, — vėliaus 
premierą, — fanatUku lenkų pat- 
riotu, kuris vadovaujasi neprofeit 
ir tiesotunru, bet..savo nervais ir 
'"lenkiškais" jausmais. — Beveik 
teis'ngai išsireikšta. 

Ignac Paderews!ki buvo "prisie- 
kęs", dar pradžioj karės, kad jo 
pirštai nepalies piano, kol "Polska" 
nebus laisva, neprigulminga ir su- 

jungta vienon "krūvon". Tttrbut 
tn savo "prisieką" jis ir išpildė, 
nors tikrų žinių apie tai nėra- 

Galop Padere\vski pasitraukė nuo 

alstyb'nio v tiro, — kadangi jis pa- 
matė, kad jo planai neįvykdomi. 
Kartu jis tėmijo, ikad Lenkija vis 
dar pavojuje. — Taigi jo pirštai 

vis dar negali liesti piano. 
"Neišlaikė Ignaco nervai Angli- 

jos nedraugiškumo. Štai kokį patrio- 
tizmą parodė pianistas. — lš Var- 
šavos pranešta, kad lenkų pianis- 
tas ir ekspremjeras Ignac Pade- 
rewski, gu-žinojęs apie atsisakymą 
Angį i jc s prerhjero Lloyd George'o 
suteikti pagelbą Lenkijai, taip už- 

pyko, kad tuoj pagrobė kirvį, su- 

kopojo Yivp pianą ir telegrafu at- 
metė pasiūlymą 1,000,000 frankų, 
kuriuos jau buvo suteikę šešios Ne\v 
Yorko muzikalrnės firmos. 

v Priegtam, jis užreiskė, kad jis 
ateityje neskambins prieš publiką 
pažymėjimui protesto prieš Angli- 
jos saumylystę ir parsidavimą- — 

TeČiaus sukapoiimas piano turėtų 
ženiklinti, kad "Polskos'' dabartinė 
padėtis ir ateitis nekokia. 

y—s. 

Vėliavos 
Akyvaizdoj 

TAI YRA PUIKIAUSIA KNYGELĖ 
LIETUVIŲ KALBOJE. KIEKVIENA®. JĄ 
PAĖMĘS SKAITYTI, NEPADĖS JOS IKI 
NEPERSKAITYS VISĄ. 

KNYGUTĖ APRAŠO APIE KARĘ, 
SPROGSTANČIĄ MEDŽIAGĄ, JURŲ 
PLĖŠIKUS (PIRATES) IR LABAI DAUG 

KITOKIŲ DALYKŲ. 

LIETUVA, 
3253 S. MORGAN ST, 

CHICAGO, ILL- 

KAINA TIKTAI $1.00 



Vietines Žinios 
LIETUVOS PASIUNTINIAI 

KALBĖS: 

Panedėlyje, 23 vasario, Rose- 
lande, 111. 

Utarninke, 24 vasario Melrosc 
Tark, 111. 
VALIO BRIDGEPORTIEČIAI! 

•Bėgyje dviejų susirinkimu, at- 

sibuvusių vasario 16 ir 20 d. d., 
OBridgeportiečiai paskolino Lie- 
tuvai $52.500. Bet tai čia dar ne 

viskas. Juk šios kolonijos lietu- 
viai ir 'be tų susirinkimų rinko 
paskola, kuri beabejo sudaro gati 
£erą sumą. Galima drąsiai saky- 
ti, kad per abidvi Bridgeporto 
stotis yra pardifiota virš $60.000. 
Reiškia, (pradžia labai graži. Tik- 
tai pradžia! O kur pabaiga? 

Per pereitus du susirinkimu, 
sudėjus krūvon, galima sakyti, 
tik 1,600 žmonių jsigijo P»onus. 
<~ii kiti dar neturėjo progos. Juk 
Bridgeporto kolonijoj gal yra 
virš T0.000 gyvenančių lietuyių. 
Pirkusieji iki šiol yra daugumo- 
je musų paprasti darbininkai. O 
kur musų biznieriai?! 

Pradėjus nuo mažos krautuvė- 
lės ir sandėlių, gerą skaičių jų 
rasime. Tr štai sale jų Įvairus 
pramonininkai. O profesionalų 
taip-pat nestinga. Tr kada tik pa- 
sitaikius progai, jie visi atidarys 
savo įpinigines. tuomet nėra abe- 
jonės apie gausias pasekmes. 
'Kad tik Bonų nepristygtų? 

Ir ištiesų, kas gyvas, pajudin- 
kime savo plakančias lietuviškas 
širdis prie duosnumo Nepriklau- 
somai Lietuvai. 

Garbus musų 'biznieriai! Lie- 
tuva jųs laukia. 

M. K. Šilis. į 

BRIDGEPORT. .. 

Ltetuvai Paskola. Laisvės Bonai. 

^Vasario 20 d.. Šv. Jurgio prap. 
svct., atsibuvo Lietuvos Laisvės 
P.onų pardavinėjimas, kurio pa-! 
Sekinės gan pasekmingos. 

-Atėjus 7 al. vak. atsidarė du- j 
rjs ir Lietuvos sunųs, dukterys 
pradėjo eiti vidun j svetainę. Se- 
nelis ar senutė, jaunuolis nr jau- 
nuolė laukė tik tos valandos, ka- 
da pasirodys didžiai geliami Lie 
tuvos Pasiuntiniai ir prabils į jų 
pasiilgusias Tėvynės širdis. 

Stai pasirodo būrelis kareivių 
nešini Amerikos ir Lietuvos Vė- 
liavas, o paskui juvos, Lietuvos 
Pasiuntinys, Majoras P. Žadei- 
kis. Iš Mokyklos Vaikučių Choro, 
jų jaunų krūtinių išsiveržė: "Lie- 
tuva Tėvynė Musų".... Rodos, 
kaž-kokia paslaptinga jėga — 

kibirkštis sujudino, uždegė visų 
susirinkusių hirdis. Skrenda tie 
(žodžiai, ibalsas, ir nejauti, karp 
ištryškusi džiaugsmo ašara su- 

vilgo skruostus. Vaidentuvė skęs 
ta, skęsta begalinėje kiltų svajo- 
nių erdvėje ir kas valandėlę iššau 
kia slaptus klausimus, o iš krūti- 
nių veržiasi atbalsiai: Ar tikras 
čion reginys? Gal vien tik saldus, 
sielą viliojantis sapnas.... Bet.... 
štai prieš akis matosi broliškas 
veidas, veidas Lietuvos Pasiun- 

Įtinio balsai prabilusio j visus. Tis 
Laisvos Nepriklausomos Lietu- 

Į vos Valdžios N'arys. O ,čia ne 

'sapnas, 110 svajonė, bet tikriau- 

jsias gyvenimo invykis! Džiaug- 
|kis, lietuvio širdie! Amžius spaus 
ta, slėpta siela. kilk. klestėk, žy- 
dėk, nes esi laisva, esi po Laisvos 

1 Lietuvos Vėliava 

Prasideda Vakaro Darbas. ^ 

Vietinis Klebonas kun. M. Kru 
šas pfabįla į susirinkusius, pra- 
nešdamas apie jau atvykusius 
•Pasiuntinius. Toliaus kun. Skrūp- 
ka pasakė gan karštą prakalbėję 
apie Lietuvos reikalus. Po kal- 
įbos, p. Ramanauskas sudainavo 
solo. Čia perstato Majorą P. 2a- 
leikj. Pasipila gausus delnu plo- 

jimas ir triukšmingai, su entuzias 
niu susirinkusieji išreiškia gerb. 
Svečiui pasveikinimą. Majoro Ža 
de?kio kalba buvo gan ilga, 
oet susirinkusieji ramiai visą 
laiką klausėsi nei kiek nejautė 
nuovargio. Motinos balsas ramiu 
budit tildė, guodė nuvargintas 
krutinės.... 

Po kalbos prasidėjo. Bonu par- 
davinėjimas. Ir nei vienas mylin- 
tis Tėvynę neišėjo iš svetainės 

neprisiseges Paskolos ženkluką. j 
Aišku, kad visi pirko; tą liudi- 

ja ir parduotų Bonų skaitlinė. 

Susirinkusiųjų buvo aipie 600 
atmenu, kurie nupirko Bonų už 

$32.750.00. 
Neužmiršta ir daug pasidarba- 

vo Lietuvai, kovoje su priešu, Lie 
tuvos Šauliai; Suaukavo $287.54. 

Brklgeporto kolonijos lietuviai 

pasirodė tikrais tėvynainiais, lie- 
tuviais; tas vardas jiems kaip 
tik tinka. 

Garbė jums, Bridgeportiečiai! 
M. K. š. 

NORTH SIDE. 

Vasario 21 d. atsibuvusiose 
Lietuvos Misijos prakal'bose, 
northsaidiečiai lietuviai atsilankę 
apie 400 ašmenų nupirko už 

$10.000 L. L. P. Bonų. Bet tai 
dar neviskas. Beabejo, ta suma 

tai tik ant greitųjų padaryta. 
Savo tūkstantinėmis jie nuste- 
bins kitas kolonijas. Kas nežino 
northsaidiečių lietuvių dosnumo? 

Kalbėjo prof. kun. Btičys, J. I.| 
Bagdžiunas, M. E. Ežerskis ir 
.Lietuvos Pasiuntinys, Majoras 
Povilas Žadeikis. 

Aukų Lietuvos Šauliams su- 

rinkta virš 83 dolariii. 

BRIGHTONPARKIEŠIAI 
VIRŠIJA VISUS. — L. 
BONU —$20,750. ŠAU- 

LIAMS — $112. 

Chicago. — Pirkimu Lietuvos 
Bonų ir rėmimu Lietuvos reikalų 
turbut labiausiai atsižymėjo ma- 

ža Chicagos lietuvių kolonijėlė 
Brighton Park: vakar MoKinley 

I Parko svetainėj apie 700 žmonių 
išpirko L. Bonų už $20,750, o 

šauliams sumetė $112. Bravo! 
Susirinkime kal'bėjo apart Maj. 

P. 'Žadeikio, p. Bagdžiunas, kun. 
Briška ir du anglai. —Rep. 

Influenza. 
Grjžtančioji liga, taip vadinama influenza, yra labai pavo- 

jinga. Apsaugok save ir savo šeimyną apsaugodamas savo svei 
katą. Pirmi ženklai tos ligos yra karštis akiy, nosies varvėji- 
mas, skaudėjimas strėnų, skaudėjimas, galvos ir rumeuų, ašl- 
tis, karštis ir jautimas nuovargio: Kaipo apsisaugojimu arba 
pirmą pagalbą mes patariame vartoti sekančias gyduolės. 
Skalaukite gerklę ir nosį su Severos Antisepsolių, vartodami 
vieną alj ir tris aiis šilto vandeniojeigu kartais janstumei šaltj 
arba karšt], imk Severos Plotkeles nuo Gripo ir Peršalimo, ir 
pakartokite kas trečią valandą kol viduriai neprdiliuosiuos: 
Redykis ir dengkis šiltai: Jei nejausi nei kiek geriau j vieną 
dieną, pašauk daktarą ir laikykis prieš tą įsakymu: Šios gyduo- 
lės prigelbės jums atsilaikyti prieš tą epidemiją, todėl jus pri- 
valote visuomet kas turėti po ranka: Parsiduoda visuose vais- 
tinėse. sekančiomis kainomis: 

Severa's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksu: 
Severa's Cold and Grippe Tablets 30 centų ir 2 taksu: 
Severa's Balsam for Lungs 25 ir 50 centai ir 2 cent taksu: 

Jeigu negalite gauti pas savo vaistininko; reikalaukite tiesai iš 
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA. 

SO. CITICAGO. 

Vasario 10 dv A- Manio"ko name 

8730 TTouston gat,Lietuvos Laisvės 
Paskolom atsibuvo bendras susirin- 
kimas. Vietos lietuviai uoliai dar- 

buojasi, kad nonų pirkimas butų 
pasekmingas. Šio? stoties Komi t r 
tas susideda iŠ dviejų pirm. — J. 

I Trijonio ir J- M'čiuno; rast. — M. 

įciuplio ir K. Kasparavičio. 1 »e to 

dar u/.rasinčjimui Paskolos iiigailio 
t i: J- Statkevičia, V. Rutkauskas, J. 
Vakrošius, \ Maniokas, J. Mažu- 
lis. J. Sučįla, F. Mačiulis ir J. D'auk 

i ša. Atsilankius viršminėiiems asme- 

nims galite be jokio abejojimo, su 

pasitikėjimu pirkti L. L* P. ttonus. 
Vasario 16 d., paminėjimui Lie- 

tuvos Nepriklausomybės Šventės, 
atsibuvo prakalbos B. Kučinsko 
svet. Kalbėtojai buvo vienas iš Cbi- 

cago ex-kareivis J. Kulikauskas, 
antras vietinis p- J. j. Evvaldas. Pa- 
starasis aiškino apie šios Šventes 
svarbą lietuvių tautai ir Lietuvos 

Valstybei, primindamas, .kad gal 
kitais* metais tautos šventę bus lem- 
ti apvaikščioti Vilniuje Žmonių 
buvo nelperdaug atsilankę, bet 
visi buvo patenkinti prakalbų įspū- 
džiais. Buvo pardavinėjama ir L. 
P. Bonai. Pirko šie asmenys: 

J- Baltramaitis — $100, J. Ma- 
žulis — $ioo, M. l'biuplis — $100, 
f. Sadauskas — $100, J. Karvelis— 
$roo, St. Šimkus — $ioo, D. Ado- 
maitis — $100, K- Vasiliauskas — 

Sroo, A. Juknevičia — $50, A. Ma- 
rozas — $50, J. Miltakis — $50, 
L. Ruseckas — $50 ir J* N'akrošius 
— $200-' 

J. T n jonas. 

ATS r IMKITE LAISKUS. 

Centraliniam Chicagos Pašte (Įė- 
jimas nuo Adams gat). randasi 
šiems asmenims laiškai: 
202 Adomaitis Turpas. 
204 Algauskis Fetras. 

205 Andrisunas T. 
206 Anulis Antanas. 

1207 Backis Antanas. 
208 Balčiūnas Antanas. 
213 Batakevičia Marijona. 
235 Gedaminskis Juozas. 
236 Gedrimas Kazimigj*ą§. 
251 Ivankevičius Zygmanlas. 
252 Jamsus Juozapas. 
254 Jurgilas Julijonas. 
257 Karalius Juozas. 
263 Klastauskis Juozas. 
269 Berneliiiuz Kazimieras. 
270 Krasauskaitė Morta. 

275 Žiriunas Kotrina. 
286 Mačis John. 
291 Maziliauskas Jurgis. 
298 Mineiika Petras. 
3oo Narbutas Kazimieras. 

3or Xorbutas Juozapas. 
302 Nosutis S. 

322 R u gausk i s Yalinsaitei. 

325 Salcukas Antanas. 
328 Selenis Kazimieras. 
331 Šimkus S. 

333 Sinkevičiūtė B. 
339 Sriubas Jonas. 
341 Stanius Chalis. 
369 Žigas Matt. 
369 Žnkauskis Viircentas. 

CICERO, ILL. 

Lietuvos Finansine Misija pri- 
imta su didžiausia iškilme. Vie- 
tos gyventojai netikėjo, kad pas 
juos kada nors galėtų įvykti su- 

laukimas Liebuivos 'Pasiuntiniu. 
Laibai gaila, kad neturėjome er- 

dvesnės svetainės, nes daugumui 
nebuvo kaįp patilpti, nors neku- 
rie rado prieglaudą ant langų bei 

sienų. 
Bonų užrašyta neperdaugiau- 

sia. Ir ką tai reiškia tie 10 tūks- 

tančių čionykščiams lietuviams. 
'Smulkesnę dalį sumis pranešime 
vėliaus. K. P. D. 

ROSELAND, ILL. 

Čia susitvėrusi Lietuvos Lais- 
vės 'Paskolos stotis. Nors dar 
trumpas laikas praėjo nuo suor- 

ganizavimo, bet .pradžią turime 
gerą: jau pasiųsta Lietuvos Mi- 
sijai suvirs tūkstantis dolarių. 
Mes nemanom pasilikti užpaka- 
lyje ; taigi nuoširdžiai meldžia- 
me atsiląn'kyti gerbiamų svečių 
— Lietuvos Misijos, kuri pasi- 
žadėjo pribūti vasario 23 d., 7:30 
vakare, Strumill Brolių svetai- 
nėn, ant 107 ir Indiana Ave. 

—^ 
i! ra ilgus broliai ir seserys Lie- 

tuvos! Stokime visi kaip vienas 

j gelbėtoju eiles, o priešai mus 

niekados nepav rgs. 
\'isi pribukite paskirtu laiku 

minėtan vakaran. 

Į darbą -— pirkime Bonus! 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Šiitomi pranešu ir kviečiui vi- 
su? To\vn of Lake apielinkčs 
draugijų ir visuomenės atstovus 
susirinkti j Šv. Kryžiaus para- 
pijos svetainę, ant ą(> ir S. YVood 
guiviu, panedelyje, vasarig 23 d., 
8 valandą vakare. Bus išduotas 
raportas iš priėmim<~ Misijos ir 

taipgi turime sudary ~1 nus to- 

lesniam veikimui — pirkimui L. 
L. P. Bonų. Visi esate kviečia- 
mi atsilankyti. 

J. P. Parkauskas, 
Bendros L. L. P. Stoties Rast. 

GRAND RAPIDS, MICH 

Aukos Lietuvos Laisves Varpui. 

l'er pasidarbavimą pp. A. J. 
Bernoto ir M. Sniečkaus, šioje 
kolonijoje liko sumūkta L. I.. 
v'anpui aukų $51.00. 

Garbus tėvynainiai — mylin- 
tis savo Tėvynę-Lietuvą aukavo 
sekančiai: 

P. Butkus $6.50. j 
Po $5.00. 

A. J. Bernotas, M. Steponavi- j 
čia, L. Broskis, A. Dubininkas, 
K. Pašlucsta, A. M. Sniečkus, 
Y. Kučinskas, Y. Kilotaitis. 

Po $1.00. 
A. Bagdonas ir A. L. Adomai- 

tis. 
P. (ireičaitis — 50c. 
Viso ^51.00. 
Lietuvos Laisvės Yarpo Ko- 

mitetui prisiuntė A.. J. Bernotas. 

TOWN OF LAKE. 

Susivienijimo Lietuvių Karei- 
vių susirinkimas atsibus .panedė- 
lyje, vasario 23 d.. 8 valandą va- 

kare, p. J. Bžerskio svetainėje. 
ka.rpas.46 ir S. Paulina gatvių. 
Btus išduota raportai iš atsibuvu- 
sio ,-asario 14 d. kareivių vaka- 
ro ir kalbama kas link Fina'nsi- 
nės Misijos. Malonėkite visi ka- 
reiviai ir norintieji prisirašyti, 

j pribūti susirinkimai!. 
A. Barčius, pirm. 

A S. Kuizin, sekrct. 

Pajieškojimas. 
| Juozas Baltakis, Vilkmergės 
aps'ir., Užpelių parap., Antadavai- 
nių kaimo, jieškau savo brolių 
Antano ir Mykolo ir meldžiu at- 

siliepti jų pačių art>a žinančių 
pranešti šiuo adresu: 

Juozas Baltakis, Post Rostan- 
te, Chinese, Charbin. 
I : 

STEftETTNA PROGA. 
BAiRGENAS. 

Nepraleiskit šios progos, pirkite 
nuo mūsų vieną iš tų properčių, 
kuriąs mes parduodame ant len- 

gvu išmokai .u. Mes turime ke- 
letą labai puikių lotų palei Des 
Palines upę labai žemomis kai- 
nomis. Kam grūsties j tirštai ap- 
gyventą vietą, kur namai priru- 
gę. kuomet gali įsitaisyti puikų, 
šviesų namą įpriemiestyje už tuos 

pat pinigus, kuriuos moki raudo- 
mis. 

RAŠYK, TELFjFONUOK AR, 
I»A ATEIK. 

FRANK J. DEAN, 
1404 W. i8th St. Canal 6206. 

PA RSID UODA G A RAGE. 
ant To\vn c.f Lake. Gerai išdirbta ir 
iinoma lietuviams kaipo Ne\v City 
Garage. Sav. J- Walteraitis. 1543 
\V. 4f)th St; 

Reikalingas patyręs kartitoja 
dirbti geležgalių varde. Mokestis. 
$6. j dieną- Taipgi nepatvsusio lebe- 
rio, kuriam mokama $5. j dieną. 

J. Atidalinau. 
1312 W- 5f)th St. Chicago, 111. 

Reikia operatorių prie vaiku dra* 
bužiu. Taipgi prie išsiuvinėjimo ra n 

komis, kurie galėtų d'arbą nešties į 
namus* 

Made\vell Garment Co. 
4817 \Y. Roosevelt Rd. Chicago. 

Inėjitnas nuo 48-to Courtb- 

VAIKINAS ARBA MERGINA 
KAS NORI IŠMOKTI GERA AMATA 
PENTORYSTESIR DEKORAVIMO. 

Amžiaus 15—17 prie lengvaus krautu- 
vės darbo turi mokėti lietuviškai ir Į 
angliškai. Privalo turėti gerus paliudi- 
jimus. Atsišaukite pas Max Rosenfeld 
539 W. 31-st S'.. Tel. Drover 1129. 

j: : 

Reikia mokinių pagelbininkų 
moulderių ir korių dirbėjų. Turi bū- 
ti tarpe 16-kos ir 2i-<mų metų am- 

žiaus. Geras mokestis ir greitas pa- 
kėlimas. Gera proga išmokti gerai 
apmokama amatą. Atsišaukite, 

Į Jas. A. Brady Foundry Co. 
45th St. & S". Western Ave. 

ASHLAND JEWfeLRY 
AND 

MUStC STORE 
Deimontai laik 
rodėliai ir jubi- 
lieriški daigtai. 

jColumbia grania 
'fonų ir nauju lie 
tuvišku rekordu 

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

PIRKIME 

LIETUVOS 

LAISVĖS 

PASKOLOS 

BONUS!! 
t 

ŽINOK KA PERKI! 
Egzaminavojam žemiu dokumentus, Padarom abstraktus, atrandam vi- 
sas kliūtis, apsvarstom namų. farmų ir žemiu teisingas prekiufl, ir (uo- dam atsakan'ias rodąs apie jų tiaras vertybes. 

Pirm negu pirksi kokių. Nuosavybę, gauk didžiai reikalingas Infor- 
macijas, ir, žinok Kų perki!. 

Teipgi perkam, paimam ant pardavimo, ir parduodam žemes. Far- 
mas ir Namus po visus Amerikos kraštus. Reikale, ateik ar rašyk j 
Brnnch Offisų: FEDERAL BOND & LAND COMPANY 

663 W. 18th Street, Chicago. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja A m ^ LJ 
verte, ir Laisvi* Bondsus pila* pinigine verte. W #%wn 

jSSSUSZ ar 9-6 
1 J-G. S ACKHEIM & CO 

Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
lr Subatomia 9—9 tarp Pauina ir Wood 

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

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTEL) STREET CHICAGO, 1LL. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ BARGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinimas gvarąntuotas 
Vyrų lr vaikinų sluatl lr overkotal, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vSliausių stalių lr konservatyviškų modelių $20.00 iki $45.00. 
Vyrų ir Jaunų vaikinų k»iutal lr overkotal nuo $15.00 iki $28.50. 
Vyriškos kelinis $3.00 ir augščlau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augiClau Pykite sau overkotua dabar, kol žiemos augštos kainos dar oeatSJo. Męs turime daug Mek apdSvStų siutų ir overkotų nuo $8.50 lr augfiSlau Full dre3s, tusudo, frakai ir t.p. ouo $10.00 lr augžfiiau. 
Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Ned§liomis iki 6 vai. po pietų. SubatomUi iki 10 valandai vakaro.lnsteigta 3.902 

S. GOREON 
1418 30. HAL3TEO 8TREET 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bltters yra prt į pažintas Washingtone, D. O. už tlkrį ! 

Ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, j katras tik jaučiąs vidurių nesveikatą,: 
skauda po krutinę, vic'.urlų užkietėjimą j 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- i 
mo neturint apetito, galvos skausmę, j 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. Saluter 1 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa j lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės | 
nykstant, tai psrsitikrinkite, o busit6 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2| 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon į 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Biiteris 18 šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
jeigu negali gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl vtamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir raš.-kii 
taip: 

SALUTE MANUFACTUP.St 
P. A. BALJRANA8 CO., 

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

i LITHUANIAN-AMERI- 
I CAN INFORMATION 

BUREAU. 
[ VLADAS J. NORKUS, vedėjas 
1 Pašportai. Income Tax Blankos, Le 

[ gališki Dokumentai Foreign Ex- 
[ change, Real Eastate. Knygų 
r Revizika. Parduodam laivakortes. 

3114 So. Halsted St. 
f Tel. Boulevard 4899. 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS 1ŽIUR0S 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kai tymas antakių, mušimas skau- 
smu j kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigfmas ir nuvarginus akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOIIN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE.. CHICAGO 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-£ios lubos, virs Platt'o af.tiekos. Timy 

kite i mario paraSąl 
[ Valandos: nuo 9to» vai. rvto iki 8 vai. vak. 

Ncdilioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. 

A.' PETRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

R^AL E STATE INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda L'aivokorlas 

NOTAKIJL'ŠAS 
3249 So Hablcd Street. Chicago, Illinois 

TELEPHONE JĮOUt-EVARI^6į1 

Phone Yards 2544 
DR. S. NAIKELIS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Of: Ir gyv: vieta 3252 S. Halatert St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:30 
Town of Lake 4712 S. Ashlaiid Ave. 1 

Vai.: 4:30—7:00 T. M. 
Phone Drover 7042 į 

Phone Canal 257 ! 
DR. C. K. KLIAUGA | 

DENTISTAS ; 
Naujienų Name S 

Vai: 9 iki 12 ryto Ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHTCAGO 

DR. JOHN N. THORPEį 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZEUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniais pagal sutarimu 

4712 SO. AFHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvžs 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 l'.ii 5 Ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St. 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos Iki 10 ryto. 

t 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviam: žinomas per 16 meti} kaipo1 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeris. 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo- 
terų ir valkg. pagal naujausia* metodu* 
X-Kay ir kitokius elektros frietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

netoli FUk Rtrei* 
Valandos: ntto 10—12 pietį; ir f>—8 vakare 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 2112 SO. HALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

m ii muitinimu ii m u ii 
Phones: Sards 155—551 fi 
Residence Phone Drover "781 

F.A. JOZAPA1TIS, R.Ph.i 
DRUG STORE—APTIEKA | 
Pildome visokius receptus i 

3601 S. HALSTED ST. CHICAGOf 

Phone Ca ai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ivdo visokia moterų, vaikų ir vyrų 

Socialiai gydo limpančias, jenas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

*259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 0:30 
Iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 disną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 2C3 

Jofer Kuchin?kas 
LAWYER 

lietuvis advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Teleplione Central 36S4 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą. ar- 
ba Farmg. ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutel- 
kiu patarimus ir skoliuu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgc-čių, ant 

lengvų rtjlygvj. 
Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

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

INFLUENZA 
UŽDEGIMAS PLAUČIU, 
KOSULYS, SLOGOS IR 
GALVOS SKAUSMAS. 

kr.ogeriausia ir kuopasek- 
min^iausia gydymui pagelba 

mm.a 
kurią gali gaut koznoj aptie- 
koj už 75c. kartu su mokes- 
čiu, pas 

S. K. SASS 
1725 W. 18th STREET 

CHICAGO, ILL. 
Pasargas Prie mažiausio pasiro- 
dymo influenzos. slogų, galvos 
skausmo, tuoj reik jdėti blšk? 
ANOLOS { nosj, patrinti kaktį, 
ir pereis. Nuo uždegimo plaučių, 
kosulio degimo krūtinėj, pečiuo- 
se, šonuose, reikia tepti skau- 
dančiu dali kuno su ANOLA 
1-16 adėti vata, pakartojant kas 
12 vaHndų. 

Tel. Melrose Pa:k 23!)7. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 13road\vay, kampas Main St., 
Melrose Park. 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Dr. G. M.Glaser i 
TELEFONAS YARDS CS7 ] 

314!) S. MORGAN ST. kertė 32-ros 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų ^ 
ir Chroniškų Ligų. 

Valandos: 9—10 12—2 po pietų j 
6—8 vak. Ned&l. 9—2. 

Praktikuoja jau 28 metai. 
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