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Namine kova siaučia vi- 
soj Vokietijoj, 

Antras karalius arti- 
4 I 

muose rytuose. 
NAMINi": KOVA SIAUČIA 

VISOJ VOKIETIJOJ. 

Didelis Streikas Šalyj. 

Paryžius, kovo 16 d. — Šian- 
dien jvyko visuotinas streikas 

visoj Vokietijoj ir tik maistiniai 
traukiniai vaikščioja. Apie am ar- 

ki us susirėmimus Sranesatna iš 
Dresdeno, Leipzigo, ISranden- 

blirgo ir ( lietnnif/o. 

Daugiau Kareiviu Pribuvo 
Berlinan. 

Berlinas, kovo iC> d. — Vakar 

pribuvo dideli kareiviu pastipri- 
nimai naujai valdžiai. Jie atėjo 
lierlinan iš aplinkiniu garnizonų. 

Kancleris Kapp. kuris trys die- 
nos tam atgal užėmė vietą su 

pagelba 8,000 kareiviu durtuvų, 
k ol-kas turi tik kareivių pritari- 
mą savo valdžiai. Kas ji remia 

politiniai ir fiziniai, neskaitant 
kariuomenės, ligšiol visai neži- 
nia. Vierrbk jr» trt-fV><K3 turinčiu 

viltį. 
Vakar jis susi rėmė su organi- 

zuotais vikieiių darbininkais. 

Jei visuotinas streikas, kuris aėiu 
savo netikėtam išsišakojimui su- 

paraližavo llerliną ir kuris, kaip 
pranešama greitai plinta po visus 
svarbiausius šalies pramonės 
centrus, pabus kokias tris die- 
nas, tai daugumas abejoja, kad 

kapp galėtų įsteigti savo valdžią, 
nežiūrint jo ginkluotos spėkos. 

Politinė Išvaizda Neaiški. 

Politinė padėties išvaizda la- 
bai neaišk. Kaikur yra manoma, 

► kati kancleris Kapp bus patenkin- 
tas, jei jam pavyks nuversti bu- 

\ilsioji valdžia; kad jis yra tik 
Įraukiu tikslui. Jam vis dar truk* 
ta ministerinių žmonių praramos 
ir jis užreiškė, kad jis nežada 
kabineto tverti. 

Streiko Vadams grumojama 
Mirtimi. 

Vakar dro Kajppo išleistame 

paskelbime grumojama mirtimi 

tiems, kurie veda, ar pikietuoja 
visuotiną streiku iššauktą šitame 
mieste protestą prieš reakcinį 
sukilimą, l'rihakab teikiantis mir- 

ties bausmę ineina galėn šian- 
dien 4 vai. po pietų; ji.- yra re- 

miamas prisaku draudžiančiu 

streikuoti, ar neveikiamai priešin- 
tis kokioj nors svarbioj tarny- 
boj, kuri išleido gynimo ministe- 
ris. Kanclerio paskelbime sako- 
ma: 

"Pravadyriai, kurie nusideda 
darbais paminėtais prisakė svar- 

biosioms taryboms apsaugoti ir 
darbininkams bei neramumams 

pginti, kaifpo ir streikinini pikie- 
tuotojai bus baudžiami mirtimi. 
Frisakas ineina galėn utarninke, 
4 vai. po pietų. 

Berlinas Laukia Bado. 

įmonės yra labai susirūpinę 
tuo, kad streikui pasilaikius il- 
giau gali Įvykti badas ir epide- 
mija del sanitarumo stokos ir 

negalėjimo gauti vandens. 

į I )ar nei viena pasaulio sostinė 
iigšiol nebuvo prityrusi tokio vi- 
siško suparaližavimo visu gyve- , 

juimo ir prekybos Įmonių, kokis 
šiandien yra ištikęs l.erlinį. Ad- ] 
lon viešbutis kiek galėdamas sten 

gėsi aprūpinti maistu Amerikos, 
Anglijos ir Franscijos misijas bei 
laikraščių korespondentus, bet 
vakar anksti atsižadėjo savo už- 

] 

[davinio, kada paskutiniai virtu- 
Įvės darbininkai išėjo, palikdami 
Į svetimšaliams patiems rūpintis 
savimi. Po to frakuoti diplomatai 

(išėjo grižo viešbuttn nešini ru- 

dos popieros pakeliais, maistais, 
žibaliniais šildytuvais ir kitomis 
reikmenimis. 

Nauja Valdžia Muenchcne. 

Londonas kovo i(> d. — Mtven- 
cliene, Bavarijoje, vakar tapo su- 

tverta nauja valdžia, susidedanti 
iš demokratų ir centro nartijos. 
N'aujoji valdžia turės susirinki- 
mą šiandien. 

'Darbininkų klest.* yt* labai 
subruzdo prieš Kappo administ- 
raciją delci sargų nušovimo jau- 
nos mergaitės pietinio l'erlino; 
gelžkelio stotyj ir jų užmušimo 
keturiu žmonių šiaurinio Berlino 
pramonės kvartale. 

Sukilimas tik Išmėginimas. 

Paryčius, kovo U> d. — Pagal 
trancuzu telegramas pradeda at- 

rodyti, kad dr. Kapp ir jo aktin- 

gieji rėmėjai yra, taip sakant, 
prvšakiniais kareiviais apžiurėjai-1 
mui lauko ir pamatvmui, kas 

galima 'padaryti, o tikrieji reak- 

cijos vadai pasilieka užpakalyj, 
laukdami pamatyti, kas iš to iš-] 
eis. 

Francuzu rateliuose manoma, 
kad tikrieji vadai visai nepasi-j 
rodis, jei nuotikiai nebus pato-| 
gus konterrevoliucijai, kur jiems 
galima butu pareikalauti prina- 
žinimo naujos valdžios. 

Tūkstančiai Streikuojančių 
Paroduoja. 

i 

Aix Ia Chapelle, Pareinio Pru- r 

sija, kovo 16 d. Prisakas išeiti i 
visuotinart streikan tapo išleis- ^ 

t»is šiandien. Sankrovos uždaryta į 
ir keli tūkstančiai žmonių paro- 
duoja didžiomis gatvėmis. M i- ; 

nios susirinko viduriniestin pasi- 
žiūrėti demonstracijos, ar pa- ( 

tiems joje dalyvauti. I 

Laukiama Eberto Valdžios 

Atsteigimo. 
1 

Washington, kovo 16 d. — 

, 

Vietos kariniai ofirialai tikisi, j 
kad F.berto valdžios autoritetas | 
bus atsteigtas savaimiems sparta- 
ku sukilimams iškjlant visoj Vo- 

kietijoj: pagal karinio palydovo 
pulk. F.dw. Dąivis'o pranešimus 
iŠ P.erlino jie sprendžia, kad su- 

kilimo smūgis nėra toks didelis, j 
kokiai jis buvo manyta esant. ji 

Į F.bcrto kabineto šaukimą vi- 
suotino streiko žiūrima čia kai- 

# I 
Jpo ; padrąsinimą radikaliausiu i 

.Vokietijos elementu revoliuciją 
kelti ir kapitalistų visuomenę nu-1 

^versti. P»et. nors laukiama dide- 

liuose miestuose pasikartojime su 

kilimu, panašiu spartaku sukili- 
mams iperitai metais, yra sako- 
ma, kad sovietams u/jaučiančių 
\'okietijoje esą taip m /a. kad 
didelės kliutės nėra ko laukti iš 

jų pusės. 

ANTRAS KARALIUS AR- 
TIMUOSE RYTUOSE. 

Londonas, kovo 16 d. — Te- 

legrama iš Kairo laikraščiui Loii- 
lon Times praneša, kad tuo pa- 
ini laiku, kada tprincas Feisul ta- 

)<• apskelbtos Synjos karaliumi. 
Ybdula apskelbtas Irako (l»ag- 
lado vilajetas apimantis Uagdado 
uiestą) ir Mesopotami; >s kara- 
imui. 

EBERTAS NESITAIKO. 

Geneva, kovo 16 d. — Viena 
šlygų, kurias pasiūlė Eberto 
cabinetui sen, von Luet\vitz, yra 
a. Vad versailinės sutarties rei- 
calavimas, idant imperijos ka 

iuomenė bi.'ų demobilizuota 

lebutų pildoma* ir karės daiktai 

leprivalo būti naikinami kaip 
>ranešama telegramoje iš Stutt- 
jarto premjeras l»auer. Bauer 
aipgi priveda gen. von Luetui- 
zo žodžius, kuris pasakęs, kad 
ietoj to imperija turėtų rengtis 

>rie naujos karės. Premjeras pri- 
luria: Po šito galima spręsti, 
rokiiis tikslus turi Kapp ir jo 
alkininkai." 

SENATAS NUBALSAVO 
UŽ IŠLYGAS STRAIPS- 

NIUI X. 

Washington, kovo 15 d. — 

'.įtvirtindamas savo nesutikimą 
u «prez. \Yilsonu svarbiame tai- 
:os sutarties ęjinčo kiansime, se- 

latas šiandien priėmė 56 balsais 
iricš 26 naują straipsnio dešim- 
(> i^ly^.'i sustatytą respublikonu 
adovu. 

Senato mibalsavimas užbaigė 
•etų tom laiku il.ųai besitrau- 
iančias tąsynes kas del patvir- 
inimo sutarties, bet yra mano- 

na, kad senato nusprendimas 
>askubino taikos sutarties pa- 
virtinimo atidėjimą balsuoto- 
ams nutarti ateinančiame rude- 

iyj- 

BOLIVIEČIŲ MINIA UŽ- 
PUOLĖ PERUVIEČIU 

PASIUNTINIUS. 

Lima, kovo i6 ei. — Sulig; Pe- 

uvijos užsienio raštinės aptu- 
ėtais oficialiais pranešimais Bo- 
ivijos sostinėj La Pa/, vakar 
akarc minia iš 1000 žmonių tvž- 
utolė Pcrttvijos (pasiuntinius. 

Užpuolimas taipgi padaryta j 
nt Pcrttvijos Konsuliato ir perti j 
iečių privatinių gyvenimų. Nuo 
»ficiales trobos nutraukta iška- 
>os ir išmušta langai. I 

Pykestys tarp Peruvijcs ir 

>ol i vijos kilo iš ginčo clel išėji- 
no jūron Bolivijai buvusioj Pe- 
uvijos provincijoj Aricoj, vienoj 
Š dviejų provincijų, kurias buvo 
>aėmusi Cili po karei 1^79-83 m. 

SOVIETINĖ VALDŽIA 
HOFE BAVARIJOJ. 

i 

Amsterdam, kovo i6 d. — Tc- 
egrama laikraščiui TTatidelsblad 
Š Berlino šiandien praneša, kad 
[Tofe. Bavarijoj ap-kelbta so- 

ietinė respublika. Hof yra šiatt- 
•inėje Bavarijoj, trisdešimts my- 
ių atstu nuo Baireutho Į šiattr- 
-yvius. Miesto gyventojų yra 
apie 33,000. 

! IŠPLĖŠĖ IŠ S. V. RAŠ- 
I TIN6S $20000. 

j Seattie, kovo i6 d. — Du kau 
'kėniis apsitaiso vyrai užpuolė či; 

I šiandien vidaus inplaukų raštine 
'ir išplėšę $20.000 pabėgo. 

Raštinės kasininkas R. E 
Stal'iord tik-ką buvi> atidaręs ka- 

'są. kuomet inpuoly du plėšiką 
1 paliepė jam iškelti rankas aukš- 
tyn. Jam iškėlus rankas, jie pri- 
sikimšo ki^enius pinigais ir at- 

buli išėjo. 

VOKIETIJOS BANKO 
PRANEŠIMAS. 

Berlinas, kovo 16 Imperinio 
Vokietijos banko pranešimas už 
laiką pasibaigusį kov<> O d. paro- 
do šitokias permainas: 

Prieaugiai. — Pinigais, 1.526, 
000 markiu; auksu, 33,000; išdo 
paliudijimais, 20J.709.CJ0; atskai- 
tų atskaityta, 1,31 9 .1136,000; ap- 
saugos popierių 351.058,000; cir- 
kuliacijoje. (>.4,584,000; depozitų, 
1,210.440,000. 

Sumažėjimai. — \otos, 1.372, 
kk) markią; Įmokestys, 3.030,000; 
investmentai, 10,897,000; skolos. 
>6,3* >4,000. 

Viso turimo aukso, y,091,374, 
000 markių. 

ATLEISTI LENKAI KA- 
REIVIAI LAUKIA 
UŽMOKESTIES. 

New York. kovo i(>. <1. — 

lenku atsargos kareiviu, kurie 
kovojo su vokiečiais, o paskui su 

bolševikais, šiandien F.llis saloj 
laukia lenku konsulio, ar atsto- 

vo. kad jiems duotu pinigu na- 

mon sugrįžti ivaiihiose S. Y. 
kraštuose. 

Juos atleido Francijoj, bet ten 

jiems ipasakė, kad čia jie gaus 
pinigų tolesnei kelionei. 

DANAI NULIUDE DEL 
SCHLESWIGO. 

Kopenhaga, kovo 15 d. (Pa- 
vėluota). — Vakar visų mintys 
buvo atkreiptos j antrą Schles- 
\vigo juostą, kur 'buvo daromas 
plebiscitinis balsavimas. Dieną 
minios maršavo gatvėmis, giedo- 
damos tautines dainas, o vakare 
tūkstančiais susirinko ties laik- 

raščių kantoromis, Icnr buvo ro- 

domi balsavimo pasekmių biule- 
tinai. 

Kada pasekmės pradėjo rody- 
tis, linksmumas pavirto i nuliū- 

dimą ir piktumą ant tautininkų 
u/, ju Įjcriiau}; upimnsimius pra- 
našavimus apie danų pasiseki- 
mus. Valdžios organas Politikai 
sako, kati plebiscito pasekmės 
(nusprendimas pasilikti prie Vo- 

kietijos) ypatingai nuliūdino 
žmones neklausiusius valdžios 

prasergėjinio, kad nereikia per- 
daug tikėtis. 

Flensburgo danai taipgi apsi- 
vylė. nes mieste buvo didelis pri- 
arimas danams. 

TALKININKAI KLAUSIA 
S. V. PAŽIŪROS I 
TURKIJOS TAIKA. 

Paryžius, kovo d. — Laik- 
raštis Terps šiandien rašo, kad 

pas Suv. Valstijų valdžią buvo 

paklausta, ką ji mano apie dabar 

svarstomą taiką su Turkija. Pa- 
to laikraščio, valdžia dar ne- 

davusi atsakymo, bet einąs val- 
stybės Sekretoriaus pareigas Polk 
išreiškęs savo paties pažiūras Į 
tą dalyką. 

HINDENBURGAS Už 
EBERTĄ. 

Londonas, kovo 16 d. — 

Kappo valdžios padėtis kebli 
feldmaršalas von llindenburg ii 
buvusis finansų ministeris Helf- 
fericli atsisakė ji remti. 

Feldmaršalas von llindenburg 
j viešai u/reiškė, kad jis netur 

i r\ >in kontrrevoliucija ir ii? 
i 
j ją mvpcikiąs. sako telegrama i? 
; I lanovero. 

ImperinC raštinė javu paskai- 
Į (lai išleido ultimatumą, reikalau- 
dama. kad kancleris Kapp pa>i- 
Itrauktu lu^iu ją valandų. 
Kapp Negauna Pinigų iš Išdo 

Berlinas, kovo d. Impe- 
irinė finansų ministerija šiandien 

j atsisakė duoti 10.000.000 markiu, 
j kuriu kancleris Kapp reikalavn 
Ikareiviams apmokėti. 

Prezidentas Ebertas pranešė 
visiems finansų skyriams, kad 
.išpildymas Kappo piniginių rei- 
kalavimu bus skaitomas išdavys- 
te. Finansų ministerio padėjėjas 
Moesl išvažiavo iš Berlino. 

Ištikimos ,'inios tvirtina, kad 

Kappo vald:'.ia pradeda matyti, 
jog jos padėtis laibai silpna. Yra 
patviiitinta. kad tarp Kappo ir 
Fberto valdžių eina tarybos. Sa- 
koma, kad naujos valdžios virši- 
ninkai ypatingai rūpinasi tuo, 
kad :šgavus dovanojimą. 

TURKIJA ŠIAUŠIASI. 

Sofija, Bulgarija, kovo i.} d. 

(ner Paryžių kovo 10 d. ). — 

Svyravinias tarp lranču/u ir ar.g- 
lu politikos Turkijos klausime 
sukėlė padrąsinimą visose turku 

apgyventose žemėse. Anglu var- 

žymąsi su francuzais santikyje 
su artimųjų rytu klausimais tur- 

kai vėl skaito duodančiu jiems 
gerą progą veikti. Krancijos iŠ- 

'sireiškimas paskutiniu laiku .t/ 

j Turkijos teritorijos nedalinimą 
[nudžiugino mahometonus ir da- 
bar Franeija turi intekmę pas 
juos. 

Turku tautininkai vėl atgijo ir 

Konstantinopolio laikraštis "Jcni 
(rhuin" sako: "Kol ųrekų okupa- 
vimas nepasibaigs. tol nebus ga- 
lima taikytis nei su nieku." 

Kitoje skiltyje jis sako: 
"Pas mus neatsiras toksai ka- 

binetas, kuris norės pasirašyti 
ro taika neužtikrinančia mušu 

ėie.lumo." 

SUTAIKĖ GAZO STREI- 
KĄ; GAZO KAINOS 

GAL PAKILS. 
Chicago, 111., kovo 17 d. — P 

susirinkimui komitetas nuėjo 
[unijos sodybą ir paliepė tuo tar- 

pu streiką atšaukti. 
i'irbininkai reikalavo 20 uuoš. 

pakėlimo aljjos, laiko ir pusės 
u/, viršlaiki, nedėldienius ir šven- 
tes ir uždarytos šapos. 

Gazo kompanijos .prezidentas 
sutiko laikinai pakelti alųą 5 
nuoš. ir pasakė, kad jis matysis 
stt viešojo patarnavimo komisija 
ir prašys leidimo pakelti kainas 

gazoli padidintoms darbininkams 

algoms apmokėti. Su tuo komisi- 

ja sutiko ir laikinai atšaukė strei- 
ką. 

TALKININKAI PALIEPĖ 
PASIAIŠKINTI NAUJAM 

SYRIJOS KARALIUI. 

Paryžius, kovo 1 C> d. — Temps 
šiandien sako. kad princas Pei- 
sai. Hedjazo karaliaus sunus ta- 

<po pakviestas atvykti kuogrei- 
jėiausiai Paryžiun delei jo apskel- 
,bimo Syrijos karaliumi ir pasiaiš- 
kinti iš to. 

IFransija suskato raginti gy- 
ventojus turėti daugiau vaiky, 
Masaryk bus Čekų prezi- 

dentu iki mirties. 
FRANCU A SUSKATO 
RAGINTI GYVETO- 
JUS TURĖTI DAU- 

GIAU VAIKŲ. 

Paryiius. vas. 2~ d. (l'avė- 
luota). — Francija antgalo pa- 
mato išmirimu pavoju. Privati- 
niai vedama, neduodanti pasėk- 

imai agitacija už didesni gimimu 
(skaitliu tapo perduota valdžiai 
sutveriant augštesnę giminių ta- 

rybą. šita taryba susidedanti iš 

trijų dešimtų narių, buvo pa- 
raginta higienos ministerio I. L. 
Bretono tuojaus pradėti veikti. 

MAS AR Y K BUS ČEKU 
PREZIDENTU IKI 

NUMIRS. 

! Washington. kovo 16 d. — 

Sulig ne>enai IVagoje priimta 
šalies konstitucija dr. Thomas 
ll. Masaryk. pirmasis Čekoslova- 
kijos prezidentas pasiliks tary- 
boje iki jis bus gyvas. Naujos 
konstitucijos išlygos, kurias šian- 
dien paskelbė valstybės skyrius, 
visiems busimiems prezidentams 
paskiria po du į ta r y Arinius termi- 
nus po septynius metus kiekvie- 
nas. 

NĖRA VALSYBĖS 
SEKRETORIAUS. 

Washington, kovo 15 d. — 

Šiandien pasibaigus trijų dešim- 
tu dienu laikui, per kuri žemes- 

nysis sekretorius l'olk laikinai 

ėjo valstybės sekretoriaus pa- 
reigas. įvyko tikras uždraudimas 
amerikiečiams išvažiuoti užsie- 
nin. šiandien jokie paspirtai ne- 

buvo išdavinėjami ir kaip rodos 
nebus išdavinėjami iki senatas 

nenoninuos Bainbridge'o O>lb\'o 
i valstvbės sekretoriumi. 

2,000 C. & A. ŠAPU DAR- 
BININKŲ STREIKUOJA. 

Bloomington. 111., kovo 15 d.— 
Du tūkstančiai Chicagos ir A Uo- 
lios gelžkelių šapu darbininkų 
ši ryta išėjo į streiką ir parodavo 
po miestą protestuodami prieš 
geriamą vandeni, kurį jie gauna 
dirbtuvėse. 

]\Jiesto sveikatos viršininkas 
Dr. l;urstnian sako, kad vand»- 

nyje, kuris eina šapus gįslonns 
atrasta šiltinės antkriėiai. I'ei 

paskutines savaites septyniolik? 
darbininku .pasimirė nuo viduriu 

ligų, kurios, manoma, .paėjo nuo 

užteršto geriamo vandens; 74 
kiti šapu darbininkai serga keis- 
ta liga. 

TARYBŲ RESPUBLIKA 
ESSENE IR RUHRE. 

Londonas, kovo 16 d. Nau- 

joji valdžia Berline vakar vakare 

turėjo kabineto posėdį, kuriame, 

kaip telegrama iš Derlino prane- 
ša F.xchange Telegrapli kompani- 
jai. buvo gen. Ludendortf. bu- 
vusis vokiečiu kariuomenės vy- 
riausiu kvatiermeistriu. 

Darbininkai, kaip pranešama, 
apskelbė tarybų respubliką Ksse- 
tie ir Rubro apskrityj. 

Į PADĖTIS VOKIEČIU 
"FRONTE." 

Dvi Vokietijos valdžius — 

naujoji Berline ir senoji Stuttgar- 
te vis dar neatsveria viena kitos. 
\<>r- pranešimai l'ary/iaus laik- 
raščiuose kartoja, kad eina tary- 
bos kas del nusileidimu. Eberto 

Į valdžia Stuttgarte grieštai tvirti- 

jna. kad jokiu nusileidmų negali 
i huti. 

Į Pagal besivaržančių valdžių 
paskelbimus šiandien ketino pra- 
sidėti nu-pr<;stinO ko.-' už kont- 
rolę. 

Kancleris Kapp, remiama? ka- 
rievių durtuvais, padėjusiai? jam 
nuversti Eberto vaM/i", tvirtai 
-ėdi sau vokiečių sostinėj, bet 
labai atjaučia pasekmes stipraus 
ginklo, visuotino streiko, kurį 

! socialistai panaudojo prieš ii. Jis 
skelbia, kad jis tuojaus panaudo- 
siąs prieš streiką kuoaštriausias 
priemones; 

uutgarte prezidentas Kbertas 
ir jo pasekėjai ne tik užgvrė, 
kaip vakar buvo pranešama, kad 
su Kappo pajiegomis padaryta 
sutartis bet .dar spko k^d jokiu 
sutarčių negali huti ir kad dr. 
Kapp turi pasiduoti be jokių iš- 
lygų. 

šalies seimas sušauktas F.berto 

j valdžios. susirinks Stuttgarte ry- 
j toj apkal-bėjimui padėties. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis 
po $25,000 ar daugiau tarp 
banku, kaip paduoda Mer- 
chants Loan & Trust kom- 
panija kovo i<> d. 

Anglijos svaras .... $3.73 
Francijos 13.4-' ir. už $1. 
Italijos 18.04 1 iru už $T. 
Ueljiijos 13.10 tranų už 81. 
t )landijos 100 florinu $.^>.50 
Danijos too kronų .. 17.^0 
NVrve.^ijos 100 kronu 18.25 
Švedijos 100 kronu .. 20.50 
Vokietijos 100 markių 1.45 
Austrijos 100 kronų .. 0.60 
Suomijos 100 markių .. 5.35 
Lietuvos 10 auksinų .. 145 
Lenkijos 100 markių .. 0.75 
Kanados $1000—S. V. $875. 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

(8 d. 1885 m. Mirė rašytojas 
Petras Arminas. 

19 d., 1367 m. lietuviai sugriovė 
Kryžiuočiu pilis: Kaustaiten 
ir Splitten. 

20 d., 15t | m. Rusai paveržė iš t 

lietuviu Smolenską. 
21 d., 1906 m. Vilniaus dvasiško- 

joj seminarijoj pradėta mo- 

kinti lietuviu kalbos. 
22 d., 1565 m. Lietuviai atėmė 

iš rusu pili Krasnaja. 
27 d.. ivV\} ni- Did. Liet. Kun. 

Keistutis pateko kryžiuočiu 
nelaisvėn. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKĖJE 

Šiandien apskritai gražu ir šal- 
čiau. 

Saulėtekis, 6:00 vai. ryto; 
Saulėleidis, 5:57 vai. vak. 
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ATEIVYSTĖS VARŽYMAS. 

Yra daug buclų sulaikymui darbininkų 
nuo atvažiavimo Amerikon. Ateivystės pro- 
jektas, priimtas vas. 5 d., 1917 m. pakėlė 
pagalvinę mokestį iki $8; priimtasis mo- 

kytumo ištyrimo projektas sumažino salė- 
jusių atvykti į šitą šalį daibininkų skait- 
lių 25 nuoš. Dabar patarymų skyrius (H. 
R. 11960) nuo geg. 1 d., 1920 m. pradės 
skaityti už kiekvieną svetimšalių pasportų 
vizavimą po $9 ir po $1 už kiekvieną sve- 
timšalio prašymą vizuoti. Taigi viso pasi- 
daro $18. kurie kaikurioms tautoms iš ku- 
rių Amerika laukia sau darbininkų, yra bai- 
sia suma pagal dabartinės valiutos kainą. 
ravyzdziui lenkai ir senosios Austro-Veng- 
rijos žmonės turės mokėti 4.500 kronų, ar- 

ba beveik dvidešmts kartų tiek, kiek atei- 
vys mokėdasvo prieš karę už atvažiavimą i 
Suv. Valstijas. Jei prie šitos sumos pridė- 
sime kelionės lėšas, skaitomas dabartiniu 
laiku, tai ateivys iš Lenkijos, Lietuvos, ai 

Pabaltijos provincijų turės turėti apie 80,- 
000 ar 100,000 kronų, arba. sumą lygią 
$833. Už šitą sumą žmogus gali nusipirk- 
ti namus, ar ukę Lenkijoj, ar kitoj Europos 
šalyj. Toliaus tame akte sakoma, kad pi- 
liečiui, ar asemeniui pasižadėjusiam buti 
ištikimu Suv. Valstijoms, ar turinčiam tei- 
sę prie jų užtarimo, ar tam, kuris išgyveno 
Suv Valstijose trejus metus ir išreiškė norą 
patapti Suv. Valstijų piliečiu, nebus leidžia 
ma išvažiuoti iš Suv. Valstijų užsienin, iš- 
skiriant Kanadą, Meksiką, Kubą, Bermudą 
ir Bahamos salas, ar per šitas išimtines ša- 
lis užsienin, per Suv. Valstijų valdybas, ai 

kitaip, ar išvažiuoti iš minėtų valdybų ko- 
kion užsienio šalin, išskiriant Panama ii 7 c 

ligšiol išskirtas valdybas, jei jis neturi rei- 
kiamo pašporto. Išmanymo stoka tokiam 
sumanymui yra perdaug aiški, kad reikėtų 
ji dar aiškinti. 

oo 

ŠALIES BANKAI ATSTATYMO 

METU. 

Kontrolierius parodo, kad Suv. Valsti- 
jų šalies bankai, žiūrint i ju veikimus ir są- 
lygas iš visų pusių, paskutiniais pasibaigu- 

siais metais perviršijo visus pirmesnius lai- Į 
jpsnius ir pilnai ištesėjo nepaprastiems rei-i 
Ikalavivams, kuriuos uždėjo ant jų sunku-' 
j sis laikas. 

Turtai 7,900 bankų, vedamų lapkr. 17 į į d., 1919 m., pasiekė nebuvusios ligšiol skait- 
linės $22,444,000,000, augštesnės už per- 
nai metų skaitlinę $2,623,000,000; per še- 
šis gi metus, arba nuo rugpjucSo mėnesio, 
1913 m., priaugo 107 nuoš.. arba $11,585,- 
000,000. 

....Lapkričio 17 d., 1919 m., šalies ban- 
kai turėjo depozitorių 19,129,8 12, 1 uo- 
met 1910 m. turėjo jų tiktai 7,690,- 
463, taigi jų skaitlius priaugo 11,8 nuoš. 
Dabar išeina viena depozitinė apskaita ant 
kiekvienų šešių šalies gyventojų. 

oo 

j Prezidento Wilsono paskyrimas Bainbrid 
|ge C'alby'o valstybės sekretoriumi yra nepa- 
prasčiausiu už visus jo paskyrimus. P. Col- 
by yra maloniom išvaizdos žmogus ir leng- 
vas kalbėtojas, kuris yra buvęs visose po- 
litinės tvoro pusėse. Kariais jis p. Wil~| 
soną peikė, o kartais gyrė. Bet jei iš vals- 
tybės sekretoriaus yra laukiama, kad jis 
visame atsidėtų p. Wilsonui, tai prezidentas] 
bus patenkintas P. Colby. Naujas sekre- 
:oi'ius yra be jokio prityrimo tarptautinia- 
me įstatyme ir diplomatiniuose dalykuose. 
Beto, jis yra aiškiai atžagarei v iškų pažiūrų 
Žmogus, kuris mano, kad prieš agitacija rei- 
kia vartoti priespauda — nežiūrint to, kad 
jis buvo vienu pirmųjų pažangininkų vis dar 
tebegarbinančių Theodoro Roosevelto at- 

> mintį ir aršiai kritikuojančiu Angliją už jos 
pasielgimą su Airija. Jis taipgi yra toksai 
žmogus, kuris garbintų Noske ar Clemcn- 
ceau. V/ashingtono korespondentai bandė 

imaissKinu sitą nuostaoų paskyrimą, saky- 
dami, kad Prezidentas, pasirinkdamas p. 
Coiby lošia kokį didelį politišką loši. Koks 
tas politiškas lošis yra, sunku žinoti. Ne- 
tik oficialis *Washmgtonas, bet ir kiekvie 
uas Nek Yorke, kuris pažįsta p. Colby ii' 
yra sekęs jo politinę karjerą, stebisi šituo 
paskyrimu; klaidingiausias spejikas nebu- 
ių spėjęs, kad p. Colby gali tekti augščiau- 
siatarnyba, priklausanti nuo Prezidento va- 
lios. Atsiminus apie didžiausius žmones 
ėjusius tą tarnybą — Jeffersoną, Marsha- 
llą, Stevvardą ir Fishą, nekalbant jau apie 
kitus, ir paskui prisiminus, kad p. Colby 
kaipo advokatas nėra net tarpe pirmaeilių 

■New Yorko advokatų, nenoroms paklausi 
savęs, kiek p. Wilson yra tikęs valdybai. 

oo 

Revoliucija Sibire nėra vietiniu daly- ku apimančiu Vladivostoko apielinkes.. Ji 
nusidiieke iki Blogoviešeensko, svarbaus 
vibirinio gelžkelio šakos punkto, už šešių 
šimtų mylių vakaruose. Visur revoliucines 

j kariuomenės vadai sako, kad žmonės re- Imia revoliuciją. Tą, žinoma, sako kiekvie- 
įna pasekusi valdžia Sibire. Tolesni nuo- 

jtikiai parodys, ar šitie tvirtinimai turi dau- I glaus teisybes kaip Kolčako pasigyrimai, 
j "r ne. Tuo tarpu, nors, kaip Ass'n. Press 
'praneša, Vladivostoke sentimentas žymiai lyra prielankus amerikiečiams, naujoji val- 
džia reikalauja, kad svetimšalių kišimasis 
pasibaigtų. Ji stengiasi suvienyti revoliu- 
cinius vietų judėjimus ii' sudaryti naują vie 
nybę su sovietine Rusija. 
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Komp. Mikas Petrauskas 
rašo nauj^ muzikali veika- 
lu — "Pirmoji Gegužio."— 
Tai žiu dienu veikalai. Pra- 
džia ir pabaiga atsibūva Lie 
tuvoje; vidurys — Sibiro 
tyruose — etape. Pradžio- 
je įrišta revoliucionierių 
mintis kovos už laisvę ir iš- 
davystė, iš ko susidaro iš- 
trėmimas Sibiran. Sibire— 
maišetienė: politiškieji ka- 
liniai ir kriminalistai kartu 
ir jo santikiai. 

Veikale perstatymas, plė- 
timąsi revoliucioniškos min- 
ties perdėm visur ir priežas- 
tis caro sosto griuvimo — 

Išlipo pasokmė. 
Laisvės spinduliams suži- 

bus, viskas vėl atgįja. tik- 
tai kitokioje dvasioje... 
Kankintiniai grįžta namon 
— prie kitokių tvarkos api- 
Stovų. — Prie tų skaudžių- 
dramatinių veikmių bus pri- 
taikinta tam atsakanti mu- 

iai bus brangus indelis 

lietuvių scenos literatuion 
ypač svarbus kaipo pervers- 
mo, momento veikalas. 

Raseiniuose, kaip prane- 
šama "Žemaičių Žiniose, vie 
tos inteligentų bureHs pa- 
siūlė miesto Valdybai per- 
keisti netinkamus gatviij 
vardus, užsilikusius nuo ru- 

si; laikų. Valdyba priėmė 
ta pasiūlymą ir dabar yra 
padėti jau nauji parašai: 1. 
buvusi koznačėjaus gatvė 
pavadinta Vinco Kudirkos; 
2, Senotorių — Laisvės gat- 
ve; 3, Jasna^urka — T, 
Daugirdo, g.; 4, šimeluvka 
— šaltinio g.; 5, išdegusioje 
miesto vietoje tarp N c n aks- 
'čių gatvės ir Nemokšeii; 
gatvelės paimtas sumany- 
mas pravesti naują gatve 
Daukanto vardu. 

Komp. Mikas Petrauskas 
"maloniai ir širdingai dė- 
kuoja draugijoms, pavie- 
niams asmenims ir,visai vi- 
suomenei. kuri rėme rengtus 
šiame sezone jo atsisveikini 
mo su Amerikos lietuviais 
koncertus" Garbus mušu 

kompozitorius taria visiems 
"dėkui iš širdies".— 

Laiškai iš Lietuvos. 

(L'. Gumaliauskas rašo broliui 

Julijonui — Chicagoje). 
(iruodžio 9. m. 

1 Įraukus broli Julijonai! 
Parvažiavus man prie Vokietijos 

rubežiaus. pasigirdo šūviai, užsiliep- 
snojo trobesiai, o kulkelės tik ir 
lekiu viena paskui kitą švilpdamos 
pro ausis. Čia skaičiau miliutas sa- 

vo gyvenimo, l'ž dviejų dienų par- 

bėgau j Kve-erną apsitaisys elge-1 
tos drapanomis, nes kitaip nebuvo j 
galinto. L gi čia mobilizacija, vien j 
verksmas, šauksmas pačiu išleidžian 

cių savo vyrus ir vaiku, savo tė- 

vus. 

Persimetus karo vėsulai Į musų 
apielinkę, pasigirdo grani'atų spro" 
ginias. \ isi tarsi, paukšteliai lėkė 
kur kas sau, vienas daubomis, kitas 

Lfroviu, trečias virto rusiu ant gal- 
vos, dar kitą, pasibaidę arkliai ne- 

šioja po laukus. Visur šauksmas 
Dievo vardo. C) kariška ugnis de- 
gina šv. Bažnyčia, lygiai dega *r 

•nenka, sena, apkerpėjusi beturčio 
"takužė. Mums pavyko pasprukti 
ik nekurie iš-tarpo bėgančiųjų tapo 

pagauti kulipkos ir žuvo. I 

^Miesteliui užsidegus, pasikinkiau 
arklj, įsidėjau i ratus vieną paduš- 
k;j, bulvin krėsti, nagines, tuščią be 
lanku statinę ir insisodinęs A. A. 

ėvuką lekiu iš miestelio, rodos, vis- 
ką turėdamas ratuose. Įsibauginę 
moneliai bėgo kiek galėdami toliau 

i Rusiją, kur rado vien btulą. (.•> 

l.iek jų žuvo kelionėje nuo šūvių! 
Pėgau ir aš, bet po trijų mėnesių 
vcl sugrįžau \ as enus tėvelius. 

Prasidėjus rekvizicijoms, tai ką 
jau besakyti. Plėšė, angė kiek lik 
spėkų turėjo. Taip tai karo skelbė- 

jai teikė gerbūvį žmonijai, o drau- 
ge ir visai Lietuvai. 

(Rašo P. Augustinas, A. Podžiit- 
nui — 1 Tariford, Wis). 
Gerbiamas Draugai! 

Jau rašiau Kaizerio darbus Lietu- 
voje. tat šiuom tai*pu maždaug pa- 
kalbėsiu apie karo istoriją. Liepos 

j 20 d. i«)f4ui„ paskelbus karą. žmo- 

niją apėmė didis nubudimas, kuri 
žodžiu sunku išreikšti. Sek'a mobi- 

lizacija ka. iuonienės, eilės visokių 
rekvizicijų, kurios ir po šiai dienai 
it -iliepia ir iŠ lietin ių širdžių spau- 
džia gyvybę, lieja ašaras. Pasvirus 
karo vc-ulai vokiečių pusėn, tikėjo- 
mės, jogei Kaizeris bus nugalėtas 
ir karo basenybės netemdys T.ictir 
vos padangės. P>ct vėliaus visai ki- 

taip dalykai virto. Laipiojant vokie- 
čiam ir rusams ant Lietuvos kimo 
visi. galima sakyti, laukėme mirties 
valandos. Žudynės, plėšimai ir ug- 
nis naikino gyvybę ir vargo valan- 
domis sutaupytą lietuvio turtą. Yie", 

nok viską negalėjo išplėšti, nes lie- 
tuvis sugebėjo šiek tiek maisto pa- 
slėpti, kuriuonii apsigynė nuo mir- 
ties. Daugiausiai nekaltų aukų bu- 
vo, kur buvo sudaryta pozicijos. 
Kiek ten bado šmėkla pralijo gy 
vybių! 

Greitu laiku tikimės išvysime pa- 
skutinį priešą laukan, tuomet Tė- 
vynė sulauks geresnių, šviesesnių 
v'alandų. 

P. Augustinas. 
Leliūnai 8 XII. 19. 

(Juozui Urbanavičiai rašo jo bro- 
lienė j Chivago). 

Sausio 23 d. hjjo m. 

Sveikinu Tamsta! 

Užtekėjo saulutė ant Lietuvos 
žemelės ir nušluostė mūsų ašarėles! Į 
Daug maloniau ir geriau gyventi 
po Lietuvos Valdžia. 

Reikšti turime didelę padėką Ame 
rikos Lietuviams už jų mielaširdin- 
gumą, k\id mus atminę, pasiuntė 
mtms pašalpą — valgomųjų daik- 
tų. Triškių, Žemaičių Kalvarijos ir 
Igunavos miestelių žmonės gavo 
kiekvienas po 3 svarus miltų. 1 sv. 

cukraus ir po Jj sv. sviesto. Ta- 
riame širdingai ačiū. 

(Jtioz. Tereikis, tarnavus S. V. 
Kar., gavo laišką nuo savo brolio 
Izidoriaus, tarnaujančio Lietuvos 
kariuomenėje; kiti du broliai tania* 
\o Rusijos kar. — vienas žuvo ka 
*o lauke, o kitas sugrįžo. 

Penktas brolis — PrUuas (jau-j 
niausias) esąs užregistruotas j Lie-1 
tuvos kariuomenę. Re to štai ką 
žymi:) 

— Jau metai, kaip tarnauju Lie- 
tuvos kariuomenėj. Mušu priešinin- 
kus Vokiečius, kolčakus ir bolševi- 
kus pergalėjome, beliko tik lenkai. 
O kad Lietuvių Pulkams Dievas pa- 
deda. tai ir su jais lengvai apsidirb- 
sime. 

Labai dėkojame Amerikos Lietu- 
viams už aukas kariuomenės reika- 
lams. Lietuva jų neužmirš už jų ge- 
rus d'arbus. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
KAS GERIAU ŪKININKAMS: 

BENDROS PIENINĖS AR 
MAŽI SEPARATAI. 

Tas klausimas a.atgeliui mūsų 
ūkininkų yra labai svarbus, nes 

dabar, musų vyriausybei panai- 
kinus nereikalingas ir žalingas 
šaliai veislinių gyvulių ir pie- 
ningų karvių revizijas, pas uki- 

ninkus rasis atliekamo pieno, ku- 
rj galėtu suvartoti įvairiems pie- 
no produktams' dirbti. Tačiau 
klausimas — kaip suorganizuo- 
ti tą pieno dirbimą: ar pirkti 
kiekvienam ukininkui po mažą 
separatorių ir namie viską dirb- 
ti, ar kirti dideles bendras pie- 
nines, ir toms pieninėms parda- 
vinėti savo pieną. 

Taigi aš, būdamas specialistas, 
pasistengsiu šiek tiek tą klausi- 

mą išaiškinti ir nurodyti tinka- 
miausi budą pienui perdirbti Į 
pieno produktus. 

Paskutiniais metais prieš pasau- 
linį karą buvo pradėjo ūkininkai 
pirkti mažus soparatoriusir dirb- 
ti namie sviestą, tačiau naudos 

daug neturėjo. Maži separatoriui 
greitai genda (jie yra padaryti 
iš blogesnės medžiagos, o antra 
ne visi ūkininkai moka tinkamai 
juo naudotis); be tam tikrų ži- 
nių kaip grietinė rauginti ir kaip 
sviestas mušti, ir be ledu, ypač 
vasarą? gero sviesto negalima pa- 
daryti, todėl sviestas išeidavo vi- 
sada III—IV rūšies. Ir verčia- 
mi būdavo ūkininkai savo sviestą 
parduoti mažuose miesteliuose pi 
gesnėmis kainomis, negu tai bu- 
tu galėjusios padaryti bendros 
didelės gerai įtaisytos ir specia- 
lįstų vedamos pieninės, kurios iš- 
dirbdamos daug gero ir vienodo 
sviesto galėdavo siusti Į didelius 
miestus arba užsienį ir tenai par- 
'uiuti. Be to, gerai įtaisytos pie 
ninės vis'da padaro daugiau svie 
sto, t. y. iš mažesnio skaičiaus 
svaru pieno padaro i s\\ sviesto, 
negu vartojant mažus se|Kurato- 
rius. Taip, pavyzdžiui, didelėse 
pieninėse i sv. sviesto gaunamas 
iš 18—24 svarų pieno o pas uki- 
ninkus 'beveik visada reikia to 

paties pieno imti apie 30 sv., no- 

rint gauti 1 sv. sviesto. 

Bendros didelės pieninės to- 
kiems kaimams, kur butu maž- 

daug apie 1000 melžiamu karvių, 
kaštuotų apie 15000 auksinų, o 

jei panorėtų kiekvienas ūkinin- 
kas pirkti tik sau mažą separa- 
torių išleistų tam reikalui apie 
50,000 auksinų, taigi apie 30.00*3 
auksinų butų visai veltui išaik- 
vota, tuo budu padarytume ne 

tiktai sau dideliausią nuostolį, bet 
ir visai šaliai, nes 

reikia atminti. k*ad mes dar pra- 
dedame gyventi ir neturime tei- 
sės daryti nereikalingų išlaidų. 

Iš aprašymo augščiau aišku 
kiekvienam, kas geriau: ar pirkti 
maži separatoriai, ar kurti bend- 
ros pieninės. 

Taigi, vyrai, subrazkime ir il- 
gai netrukus pradėkime darbą, 
kad nebūtų pervėlų. 

P. Vitkauskas. 
("Liet. U.") 

Indomus Pranešimas iš Londono. 
Londonas 2-24-kjjo 

Šiandien, vakščiodamas po L011 
donų, užėjau aplankyti keletu savo 

senų pažįstamų — Londono lie- 
tu i 11 vadovų. Mačiausi su p. 
Vincu Karuliu, Valaičiais ir Ba- 
laika; pastarasis tik nesenai su- 

grįžęs is Belgijos, kur tarnavo 

Anglijos kariuomenėje ir daug 
vargo matė. Nors p.p. Barulis ir 
Valaičiai kariuomenėje netarna- 

vo, vienok, sprendžiant pagal jų 
pasakojimų, kas atsitiko, tai jie 
itgi nemažai pridrebėjo. Per kie- 
mų nuo jųjų dirbtuvės bomba ii 
vokiško orlaivio krito ant kaimy- 
no namo ir netik namų, bet ir 
viskų, kas jame buvo, sudaužė. O 
toje apielinkėje, kur lietuviai dir- 
ba ir gyvena, vokiečiai bombų 
nepasigailėjo — daug blčdics uri- 
tiarė ir nemažai žmonių sužeidė. 

Ur. J. šliupui čia besilankant, 
buvo surengta prakalbos it vietos 

lietuviams,; kaip pasakojama, la- 
bai to patrioto kalbos patiko. ži- 
noma, buvo ir išėmimo, pav.— 
Kapsuko pasekėjai iš \Vest Cjpoy- 
don'o, kurie tikėjosi, kad Dr. 

Šliupas iškils bolševizmą j pa- 
danges, dikčiai nusiminė, kada 

musų senelis jiems atrėžė, kad 

jam rupi ne bolševizmas, bet 
! Lietuvos ateitis — Lietuvos Xe- 

jprigulmybe. 
Lietiniu Londone liko labai 

j mažai; spėjama, kad nedaugiau 
j kaip 2co šeimynų pačiame Lon- 
done, o gal su Londono apie- 
linkėse gyvenančiais lietuviais 
skaitlius mus ii viengenčių galėtų 
dasiekti 500 ".eimynų. Lietuviai 
čia turi savo bažnyčia, kurią ko- 
kius 7-8 metus tam atgal pasista- 
to ant skolos, bet ir tą jau bai- 
giama užmokėti — sako, kad vos 

apie 1,000 svarų skolos telikę. 
Klebonu Londono lietuviu para- 
pijos tebėra kun. Kazys Matu- 
laitis. Ačiu jo rūpestingumui, lie- 
tuviai Įgijo sale bažnyčias kitą 
namą. kuriame laiko savo susi- 
rinkimus, — tai yra lietuvių k'.u- 
bas. 

Lietin i.ii. su kuriais as čia kal- 

bėjausi. labai giria buvusį Lie- 
tuvos atstovą Londone, p. V. Če- 
pinskį; sako, kad jisai buvęs la- 
bai doras ir darbštus lietuvis ir 

j nesigėdydavęs su lietuviais pras- 
čiokais su.-,ieiti. Prie j<> buvo 

lengviau prieiti, negu prie jo pa- 
gc'.bininkų. kurie, kažin kodėl, 
visuomet pasipūtę išdidžiai žiu- 

jri Į darbininkus žmones. Į da- 
bar" ini atstovą, grafą Tiškevi- 
čių, žiūrima kaipo j Lietuvos 
dvarponi, lenkų šalininką, nes, 

j sako, grafas os.'įs giminaitis da- 
jbartinio Lenkijos atstovo Lon- 

jdone, kunigaikščio Sapiehos. 
! Kaslink dabartinių santikių ta r 

pe Lietuvos ir Didžiosios Brita- 
nijos, tai čionais paduodu ištisai 
Lietuvos valdžios pranešimą, til- 
pusj nesenai Anglu spaudoje, iš 
kurio matyti, kad Lietuvos ateitis 
prigulės nuo to, kaip lietuviai 
mokės ateinančiuose rinkimuose 
pasielgti; žodžiu sakant, jeigu 
Imsiančioj i Lietuvos valdžia susi- 
dės is tvarką mylinčiu žmonių, 
gerbiančiu savo šaliys j latymus, 
t. y., pilnoje to žodžio prasmė- 
je — demokratu, tai ir kitos de- 
mokratiškos šaiįs .->u jaja skaity- 
sis. Pranešimas skamba sekan- 
čiai : 

I'-s Krnestas Galvanauskas, 
Lietuvos premjeras, kaip jau pra- 
nešta, lankėsi Londone ir j;-m 

#čia besilankant pasisekė užmegs-1 
ti artimesnius ekonominius ir po; 
litinius nšius ta*rpe naujai at- 
gimstančios Lietuvos vabtybės ir 
Britanijos. 

Britanijos valdžia pilnai pri- 
tarė planui, kuriuo Lietuvos fi- 
nansinė ir komercijinė ateitis pa-' 

■ silieka rankose ir priežiūroje 'bei 

'globoje vienos diliosios ir įtek- 
| mingia'tisios Londono bankierin 

j grupes, Tie palys fin": nsieriai ke- 

Įlina tokius jau ryšius užmegsti 
į ir su Estonija ir Latvija, 
į l'lanas, kuriuomi bus vadovau- 
jamasi, yra sekantis. — Minėto- 
iji bankierin grupė pirmų-pir- 
miausiai paskolins Lietuvai 
co:>,ooo svaru — apie 15,000,000 
dolarių, — kuriais tais pinigai* 
bus atidaryta Lietuvos Tautinis 

j Bankas, l asai bankas susidės iš 

j dviejų skyrių — vienas vedii ;. • 

abelnų bankieiii,. reikalų ir bi,.- 
nii) platinimui, o kita dalis iš- 
leidinės naujus Lietu- js pinigus. 
Pirmutinė laida bus tiek vertybė:, 
kiek sterlingo rezervas išneša. 
Vdiau bus ir daugiau pinigų iš- 

1 ci ta, vienok yra manoma, kad 
pirmutinės laidos užteks iki tam 
laikui, kai po Lietuvą pasklidu 
Vokietijos markės bus panaikin- 
ta Peikia žinoti, kad mario" 

kaip Vokietijoje, taip ir Lieti 
v1 i c, yra labai menkos vertės, 
(.i Lietuvos auksinas yra maž- 

daug tokios \ertės, kaip Anglijos į 
šilinga/, ir tikimasi, kad suli; 
ir> Urbtojo plano Lietuvos pini- 
gai palaikys savo lygsvarą. Pi- 
ni y p.'u'svaros palaikvmui bus 

"... 
perkama ir parduodama j vairias' 

prekes. f \ 
Lritanijos minėtoji fiiu>nsierių 

grupė, kuri su valdžios pritarimu 
1 ištiesė Lietuvai pagalbus ranką 
į taipgi apsiėmė Lietuvai agentau- 
| ti Jieji supirks uito Lietuvos 

medžių, linų ir atliekamus javus: 
o iš kitos pusės rūpinsis Lietuvai 
gauti būtinai jai reikalingų daly- 
kų. Tie finansieriai ves \isas per- 
trakeijas su Lietuvos valdžios 
žinia ir pritarimu ir jiems už jų 
pasidarbavimą bus mokama 110- 

minalis nuošimtis. 
Lietuvai labai ir greitai rei- 

kalinga geižkeliams šeinių, viso- 
kių vagonų, elektriškų mašinų » ,4- 
ir įrankių, gazolino, anglių, abe- 
ji,!, riebalų, drabužių ir visokių 
kitokių išdirbinių. Suprantama, 
kad Anglija jokiu budi: neište- 
kės tą* viską pristatyti, — tat per 
minėtų finansierių tarpininkystv 
Lietuvai bus prieinamiau ir iš 
'■.itur reikalingų dalykų įgyti; tat 
nėra mažiausios abejonės, kad 
Jetuvai ]>risieis nemažai reik- 
menų traukti iš kitų šalių ir iš 
Amerikos. — 

Sutartis tarpe finansierių ir 
Lietuvos yra padaryta anf 15 
metų. T Katiną nuvyko minėtų 
finansierių delegacija aplinky- • 

bių ištyrimui, vienok minėtasai 
planas bus vykinamas tiktai Lai-j 

savimams užsibaigus, o balsa- 
vimas ir rinkimas žmonių atsto- 
\ ų bus, kaip girdėta, balandžio 
mėnesyje. 

Kaslink Lietuvos 'politinio pa- 
dėjimo, lai kol-kas dalykai dar 
nevisai aiškus. Dalykas tame, 
kad Franciui ja remta, o Anglija 
nepritaria 'lenkų Įsiveržimui j 
svetimas teritorijas. Apie tai p. 

Galvanauskas šitaip išsireiškė: 

'"Mes neturime jokių kivir- 
čų su bolševikais, d su latviais, 
estais ir linais sutikmėje gy- 
vename. Mūsų užganėdinti 
kaimiečiai bolševizmu neužsi-. 
krėtė ir nėra baimės, kad už-1 
sikrėstų. Mes neturime jo- 
kio noro kišties j bolševikų re i 
kalus, kol jieji mus nekliudo. 
Vienok su apgailėjimu turiu 
prisipažinti, kad mus santikiai 
su lenkais nekokie 

Pranešimas pats per save kal- 
ba, ir kad nors lietuvių reikalai 
toli-gra'/u dar neužbaigti, taėiaus 
yra vilties, kad, ačiu geriems 
santikiams tarpe Lietuvos ir di- 
Ižiųjų demokratiškų valstijų, 
nusų Tėvynė neturės didesnių 
<1 inčių kelionėje Į Neprigitlmy-l 

Pilsudskis su savo draugais, į 
Lietuvos dvarponiais, bei vadais į 
'Komiteto Tautiškos Apsaugos"' 

j'J\omitct Obronv Xarode\vej), 
į Amerikoje, skleidžia netikriau- 
sias žinias apie Lietuvą ir tuo- 

Į mi — gelbsti Lietuvai į Nepri- 
gulmybę! 

l'žbaigiant, gaila man prisipa- 
žinti, daug žinių iš Škotijos ne- 
teko surinkti, — tiktai tiek, kad 
[katalikiškas "Išeiviu Draugas" 
dar išeina Qasgo\ve ir sako \u- 

ris gana apsčiai skaitytojų Ško- 
tijoje. kur lietuvių dar esą ga- 
na didelis skaitlius. "Kankpel- 
nis'', lietuvių bolševikų organas, 
taipgi išeina Škotijoje, miestely- 
je liellsbill, — nors pagal auten- 
tiškas žinias bolševikų lJcllsliill- 
lyje ir apielinkėse esama vos še- 
ši! Ir suprask, tu ižmogau, kam 
butų reikalas šešiems žmonėms 
laikrašti leisti. Paslaptis štai ka- 
me: Kadangi Amerikos valdžia 
pradėjo komunistus gaudyti ir jų 
organus persekioti, tai Ameri- 
kieėiai-bolševikai. kad užbėgti ne 

pasisekimams kelią, sumanė at- 
gaivinti "Rankpelnį'' ir, todėl, 
jis eina. 

Šita žinia bus paskutinė iš Lon 
elono, nes esu pasirengęs ui'Įžti 
į Lietuvą ir, laiko turint, iš te- 
nai parašysiu. 

Kazys Pilėnas. 



Sveikame Kune-Sveikas Protas, s 
Jį 

DANTIS IR JŲ IXTEKM£AXT| 
SVEIKATOS. 

Daugelis žmonių mar.o, jog dairi 
lis yra reikalingi tik tani, kati ma#is-j 
tas iš burnos gailėtų lengviau pa- 
niekti vidurius, ir užtat neatkreipia 
ganėtinos dotuos j tai, kaip yra svar 

bu gerai užlaikyti dantis. 

l'astaraisi'ais laikais vis labiau ir 
labiatr pradeda aiškėti, kad sugedę 
dantįs netik kenkia tinkaman mais 

to sukratutiniui, bet t'aipogi jie ne 

mažai kenkia ir visam organizmui. 
Pasirodo, kad dantis lošia labai 

svarbią rok; mušu kune. Dažnai jie 
bun'a priežastimi daugelio ligų. ku-. 
rios iš pirmo žvilgsnio rodosi, kad 

neprivalėtu turėti daug bendro su 

dantimis. 

Daugelis iš mūsų kartais teisė- 
tai pasipiktina, kuomet eidamas ko* 

kia-nors gatve pamato suverstą 
j vai ri u atmatų — mėšlų krūvą. Ži- 
nodami, kad los dvokiančios at- 

matos gali užkrėsti žmones ligomis, 
mes pasistengiame nuvalyti kenks- 

mingus mėšlynus. Daugelis žino,, 
kad tos krūvos atmatų yra kenks- 

mingos, bjauriasi jomis, ir stengia- 
si, kad jų nebūtų nei ant gatvių, nei 

prie namų. nei ant tuščių "lotų". 
Uet daugelis iš tų pačių žmonių, ku- 
rie priešinasi nešvarumui ant gat- 
vių, nieko nedaro, kad prašalinti 
Įvairias kenksmingas atmatas iš sa- 

vo burnos. V algant tarp dU/tų ir j 
dantų įvairius plyšius ir skylutes 
įsiskverbia šmoteliai mėsos, daržo- 
vių. duonos ir kitokių maisto pro- 
duktų. Tos maisto liekanos kartais 
būna nutsų bumuose po keliolika 

dienų bei po keliolika savaičių. Ten 

jos pradeda puti, ir tokiu budu ga* 
dina žmogaus dantis ir visą jo svei- 
katą. 

Lengva suprasti kokia kenksmin- 
ga intekmė daroma visam žmogaus 
organizmui, kuomet tos sugedusios 
liekanos pakliun'a bevalgant iš bur- 
nos j vidurius. 

Ir netik gendantieji dantįs yra 
oavojiugi žmogau.--sveikatai. Dak- 
tarai priparodė, kad visi sugedę mai 
sto dalykai iššaukia organizme už- 
nuodijimą bei šiaip kokį nenorniališ 
kuiną. 

Dantis yra aptraukti balta, kie- 
ta medžiaga, vadinama emaliu. Ji 
li!: tuomet negenda, kuomet dantį.- 
vra sveikai užlaikomi. Kuomet gi 
burnoje lieka daug maisto liekanų, 
lai jos bepunant padaro įvairių 
rūgščių, kuriose tasai emal is kaip 
ir 'ištirpsta" ir minkštėja. Kitais 
žodžiais tariant,"kietoji paviršutinė 
dantų plėvė pradeda gesti. To neuž- 
tenka: jeigu laiku neatkreipiama 
duomos, tai sugedimas apima ir ki 
tas daučio dalis ir galų gale visas 
dantis ištrupa, sugenda. Delei to 
nukenčia visa burna ir visas orga- 
nizmas abelnai. Paprastai visi ne- 

švarumai burnoje paliečia visas jos 
dalis. Maistas, praeinantis pro bur- 
ną, paima >u savimi' dalį tų atma- 
tų, susidariusių aut dantų ir sugadi- 
na jomis vidurius. Liežuvis ir kiti 

buinos organai irgi nemažai nuken- 
čia, susidurdami su pin ančiais dan- 
timis. 

Kartais sugedęs dantis yra prie- 
žastimi labai tankios ligos, vadina- 
mos ton s ils 1 ui nieko daugiau, 
tik uždegimas gilių, turinčiu įflig- 
<lalo pavidalą, kurios randasi labai 

artimoje kaimynistėje su dantimis. ! 
< > pats "tunsils" kartais buna prie- 
žastim i didžiai pavojingu ligu. 

Dantų ligos taipgi dažnai daro 

Kenksmingą intekmy ant širdies, ke- 

penų ir kitu kuno dalių. Tas sąry- 
šis .';erai paaiškėjo, atradus taip 
vadinamus Rentgeno spindulius, su 

kurių pagelba galima matyti viduri-j 
mus žmogaus organus. Ačiu tiems 
Rentgeno spinduliams, pastaraisiais 
laikais sužinofa, kad sugedę dantjs 
kai kuriuose atsitikimuose iššaukia 
reumatizmą ir kitas panašias ligas 

Sužinota, kad tarpe bakterijų 
ant gendančių dantų kartais vra 

* 

I 
tos, kurias atrandama prie plau- 

čių uždegimo. Jeigu šitos bakterijos 
pakliūna i plaučius, tai žmogus,I 
turintis šalt j ar šiaip jau prastą 
-veikatą, gali lengvai susirgti. 

Paprastai chntjs yra rokuojami 
svarbiu organu sveikatai ir nemažu 
papuošalu, kuomet jic sveiki ir 
tvirti. Uct jie bjaurus ir kenksmin- 
gi. kuomet tampa nešvarus ir su- 

genda. 
t zp,it būtinai stengkitės užlaikvti 

.lt's svariai ir normališkame sto- 
Keikia valyti dantįs kasdieną 

O'lc ir vakare su šepetėliu 
ir danty milteliais bei tam tikra 
košele. Ir kirais budais reikia steli- 
nes užlaikyti dantis švarume. IV 
vyzdžiui, jeigu maisto dalelės ,,a- 

"u '■ 'arpdančius, tai reikia pasi- 
bengi, kokiu nors šakalėliu bei 
Plunksnele iškrapštyti jas. Taipogi 
V 1 "" atsar«:i" ir "' maistu. 
Nevalgykite perdaug saldttnivnu 

?KUrk;! ir tam pana-šiu <fa|y- 
kenkiančių dantims. 

Svarbiausias dantų tikslas 
r™"tyti. .Nenaudokite dantų rie- 

Z'>! k"l kic«i daiktij kandi- 

Kuomet dantyje atsiranda skylu- 
.V ,la""sta=> (dantų gydytojas i 

ml h 
° ai,ksi,,«"is. sidabrinė- 

Xl u'"kinmis plombomis. Nors 
Irnpulj skaus,„„ pakęsti, be'. 

f at dantis gabi gale fampa ,Ve|- 

•_ dančiui', 
-mones skubinasi pas dantų dakta- 
ro. kad dantį ištraukti. Dažniausia' 
a; Ji a labai neprotingas ir kenks- 

™"Rf pa-ielginias. Ištenka už-i 
plombuoti, idant išgelbėti dantį ir i 
nutildyti so|jėjimą. 

'ugi, iš visko vir.špasakvlo .-iš- 
ka<l tlan'is '"šia labai svarbia 

"olf inusij sveikatoje. Domiai ru-' 
Pjnkm.es jais. \ alykiinc kasdiena, 
•ziaikykinie kuosvariausiai. Kuomet 

':radc<la kuogreiėiatv 
pa! kre'l,k"es Prie gero dentisto. 

a tlna kiekvienam svkį kita i 
™t'.s „„eiti pas demista pasite'-' 
nanti apie dantij stovį. 

St'ui'entas. 

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

Specialiai: Maleva malevojimui atubu iš vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CC. 

3003—2009 SO. HALSTEL) STREET CHICAGO. 1LL. 

r—' 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

LIETUVA Laisva N e p.r I k j a usoma 

Demokratiška Respublika 
Bonai ant 200 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), i < skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį Į metus* I 

j Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

[ 257 WEST 7ist STREET NE\V YORK CITY j 

Lenkų Netaisveje, 
I Papasakojo pau pys iš lcnkii 

nelaisvės Alytaus vai. pil. J. Mi- 

trulevičius). 
Pereitais metais grįžtant man 

iš Rusijos i Lietuvą gegužės 10 

d. sugavo mane anapus Vilniaus 
lenkai ir, neva Įtardami mane 

bolševiką esant, suėmė. Pirmiau- 
sia atvarė j \ ilnių, kur buvo ir 
daugiau civiliu bei karinių ne- 

laisviu. Buvo ten, jaunu, dide- 
liu ir mažu. 

Varydami mane j Viiuiu taip 
iškrėtė, kad palikj tik beveik 
vienuose marškiniuose, o drabu- 
žiui, 'pinigus atėmė. Vilniaus 
kalėjime teko sėdėti dvi savaiti. 

Kalėjime teko ir bado pamatyti, 
nes duodavo kasdien po pusę 
svaro duonos ir viralo, kurio žmo 

gus negali valgyti. Jš Vilniaus 
išvežė niaue Į Poznanių, Į Ščal- 
kovo belaisviu stovyklą, kvrios 
komendantas buvo ne žmogus, 
bet žvėris poručikas Malinaus- 
kas (kilęs iš Minsko gub.). Ka- 

dangi ne mane vieną tenai nu- 

varė, bet keletą,, tai pirmiausia 
nuvedė j pirtį maudytis, kur dar 

kartą mane apvogė. Soalkovo 
stovykloj teko pamatyti visokiu 

baisenybių. Vailgyti duodavo po 

pusę svaro (Ivonos ir pusę litro 

burokų \ iralo vieną kartą per 
Ui dieni. Nuo tokio laikymo 
daugelis ėmė sirgti ir mirti ba- 
du. Kasdien išveždavo i ligo- 
ninę apie 70 susirgusių belaisvių. 
Negalėdami tokio sunkaus gyve- 
nimo iškęsti, daugelis belaisvių 

bėgdavo iš stovyklos, kur akys 
mato. B u t u/tat likusieji turė- 

Idavo a t.-- įkyli už pabodusius, ku- 
riems dažnai neduodavo ir to 

paties menko valgio. () tu ba- 
rakų belaisviams, iš kuriu kas 

j nors pabėgdavo, įkrėsdavo kiek- 
vienų kaitą ipo J5 susuktomis te- 
lefono vielomis. Buvo atsitiki- 
mu kad visai žmogų užplak d a 

vo Jii'i mirties. Taip-pat daiuge- 
li tiesiog pats komendantai m*- 

šovė. lai]) tęsėsi gana ilgą 
laiką. Pagaliau vienam belais- 
viui pasisekė išsprukti Į Varšavą 

j ir tenai pranešti darbininku sipau 
dai apie Sč alko v o baisenybes. Ir 

jYaršavos darbininku rupesniu 
;buvi sudaryta tam tikra konii- 

|sija Ščalkovo žiaurumams ištir- 
ti. 

Ta komisija atrado, kad ščal- 

jkovo stovykloj esama iš.ikrųjų 
j tokių baisenybių. Visi komen- 
jdanto nukautieji belaisviai buvo 

| jo vedamose knygose nurodyti 
I kaipo pabėgėliai iš stovyklos ir 
įtiek, l'ž tai komendantas .Ma- 
linauskas buvo areštuotas. 

l'o to pradėjo leisti 'namo is 

..stovyklos civilinius belaisvius. 
iMan. suvalkiečiui, sunku buvo 
išsprukti namo, tik visokiais pri- I 
gavimo keliais ir melavimais pa- 
sisekė pagaliau gauti leidimas 

f važiuoti namon. likusiems gi 
lietuviams tenka ir toliau kęsti 

į toj pragariškoj stovykloj didžiau- 

įsias vargas. 
("Liet. U.") 

Kuomet artinasi Lietuvos Steigia 
mojo Seimo rinkimai, lai mes Ame- : 

rikos Lietuviai darbininkai, privalo ; 

me kelti savo balsą, kad parodžius, 
koki' >s tvarkos mes jai geidžiame ; 

ir. kad bent šituo būdų prisidėjus i 

prie sustatym > tinkamų darbo žino-! 
nėms pamatų Lietuvos valstybėje. į< 

Todėl ir S. L. A. *6-ta k iv jr.i lai'' 
: .i 

kylame savo menesimame susu'in- 

^ i m c Kovo 7 diena i<;_'o m., Auš- j 
ros svetainėje, 3001 So. Halstcd St. 

Chicago, Illinois, nutarė parašyti 
rezoliuciją ir išrinko komisiją, ku- 
riai ir pavedė šj darbą atliktie. ap* 
lamais brūkšniais išdėstant, ko j N- 

ios nuomonė, turėtų reikalauti Amt 
rikos lietuviai darbininkai iš busi-1 
mųjų Lietuvos konstitucijos dary- 
tojų, ir tų reikal'avimų surašą ji nu- 

tarė paskelbti spaudoje ir pasiųsu 
S. I A. Centrui ir Organui, kad 
juodu jų dvasioje nustatytų ir savo 1 

politiką Lietuvos klausimui. 1 

Mes geidžiame, kad Lietuva butų 
ikrai demokr'alinga, žmonių valdo" i 

:na, šalis ir kad pamatiniuose jo-m 
iios Įstatymuose butų įkūnyti seka- j 
ni dalykai:— 

1. Liaudies ir Piliečių TcUts. 

r. Visuotinas, lygus, slaptas ir 

teisioginis balsavim'as, renkant ša- 
lies Seimą ir miestų bei valsčių sa- 

vivaldybes. 
2. Lygybė prieš Įstatymus visų 

piliečių bc lyties, tautos ir likeji* 
r,o skirtumų. 

3. Pilna sąžinėm, žodžio, spaui'>s. 
susirinkimų ir organizacijų laisvė. 

4. \t<kyrim. s bažnyčias nuo Val- 

stybės ir mokyklos nito bažnyčios. 
5. Asmens ir gyvenamojo butu 

įeliečiamybė. 
<>.. Mirties bausmes panaikini- 

nas. 

7. \ eiViinas ir nemokamas pra- 
linis mokslas. 

S. Žmonių apsiginklavimas \ieto- 
e nuolatinės Kariiumenės. 

Zcničs Jicfonnn ir Darbininkų 

Jlpsaugujimas. 
: Dvarų ir buvusiųjų varo vai" 

lžios žemių pavedimas ma/.ažc- 

ni'ams ir bežemiams valstiečiams. 
2. Sodžiaus darbininkų atstovų 

Ialyvavimas žemės ūkio priežiūros 
staigose. 

3. Įstatyminė <S valandų darbo 
licna ir Įstatyminis algų niinimu- 

uas, pakankamas žmoniškam dar- 
bininko ir jo Šeimynos gyvenimui. 

4. Valstybinė darbininkų apdrau- 
la nuo ligos ir senatvės. 

5. I);. biuinkų atstovų dalyvavi* 
uas pramonės priežiūros įstaigose. 

S. L. A. 36-tos kuopos Komisija, 
i'asii'ašo: 

J. !'. Markas, 
i. Misnezics, 
/. Jakais. 

Naujoji Zelandija vidutiniai 
>er metus iškasa anglies 2,000,- 
)00 tonų. 
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BR1DGEPORT. CONN. 

.Linksina J a c Išvirini s Naujiena! 
ii d. kovo, Nedėlioję, aplankys "nu 

u ko'oniją Lietuvos Misij'a. Trau- 
cii'is pribus stotyje kaip 12 _'4 vai. 
:uriamc atvyks ;jerb. Svečiai. Ant 
toties pasiliks LleUiviai kareiviai 

arpavusieji Suv. Valstijų kariui.e- 

lėje. ir viso Bridgeport.: Lietuviai 
5aro(!a maišuos nuo R. R. Stoties 
tlain str., i Ariu -ry A. A. S.tk\ 
483 Main str. (priedais State Ar- 

iv.;ry). Parodą ves ..jeri). S \:r 
rusas \ clcčkis. Svetainėje progra- 
ias prasidės t vai. ]>r> pietų. i'ro- 
raine dalivaus Nc\v llaven lietu- 
iu Benas Spindulio Choras. Kal- 
ės Lietuvos "Misija ir daug kitų 
albėtojiy Kaip lietuviu, taip ir žy- 
liu kalbėtojų Amerikonu. Laike 

progr'amo, bus pardavinėjimas, Lie- 
1 
ti\ Paskolos Bonų. Programų 

vcdt iu l)ii p. A. Veleokis. Brangus 
Broliai ir Seseris: — Naudokimės 
pirmą progą, kuri mums pasitaiko. 
Susirinkime kuodaugiausiai aut sto 
lies pasilikti Mušu tautos ir Šalies 
pasiuntiniu, ir eikime po savo tris- 
palvę Vėliava giedodami tautos gie- 

n !>■_ nes tai pirmą kartą pa rody sT- 
ne pasauliui, kad Lietuvių tautą 

'sutraukė vergijos pančius. Lai su* 

lreba mūsų priešai. Mes Ameri- 
kiečiai kas kiek galim, skolinkime 
tėvynei pinigus, pasirodykime, kad 
ir liridgeportiečiai, ispildome savo 

iv.duolj. Pasekime pavyzdį draugi- 
jų; kaip tai Draugija Šv. Jurgio, 
šv. Kazimiero, ir draugija po Glo- 
ba P. S v. Kurios turėdamas daug 
savų reikalų, bet papirko Paskolos 
Bonų kiek išgalėjo. Tik labai gai- 
la, kad Draugijos kaip Lietuvių 
Apšvietos, ir 1). L. K. Vytauto nu- 

tarė nepirkti, nors iš vardų labai pa- 
sirodo tautiškos, liet kagi padary- 
si. 

Preso-: Komisijos Narys. 
J. J. S. 

SI IENANDOAH, PA. 

Vietinė Lietuvos Laisvės Pasko-j 
los Ponų stoties valdyba, /-tą dieną j 
k< v."h š. m.f buvo surengusi advo- 
katui Mastauskui prakalbas, su tik- 
iu. kad pirmiau negu lankysis ėio- 
i a i. gerb. Lietuvos Misija, Shenan- 
loab'rio Lietuviai iau galėtų pasi- 
likti ne su tuščiomis rankomis, bet \ 
su tūkstantinėmis skaitlinėmis jau 
išpirktų. L. L. 1\ Bom*. Kaip .suma- 

nė. taip ir padarė ir pasikvietė kal- 
bėtoja pradėti darbą ir pardavė už 
Šj.ooo suvir:um L. L. P. Uonų. 
<įerb. kalbėtojas savo užduoti atli- 
ko kuopuikiausiai, nes atjojan- 
tiems. kad gali prapulti jų paskolin- 
ti pinigai, parodė, kad taip neg'a*. 
itsitikti, nes nevien tik Lietuvos 
valdžia turės atsakyti, bet Lietuva 
visu savo turtu, kaip tai: žemėmis, 
vandenimis, giriomis ir t. t. Tai-gi 
labar visi kas tik galime, pirkime 

k u daugiausiai L. L. Paskolos Ik> 
nų, ypatingai draugystėms yra gera 
•proga, patarnauti Lietuvai tėvynei 
ir sau i- to naudą turėti. 

Prie progos noriu pasakyti, kadir 
L. L. Paskolos Bonų stočių yra pa-' 
rinkta net i J-ka, su cenlraline sto-i 
tini J. S. Mockaiėio raštine, 100 E. i 
Centre Str. Stotys kur galima užsi-' 

rašyti L. L. Paskolos Donu i-nia 
A. P. Tabaras, 2-ra 'I*. P. Kryža- 
nauskas, 3-čia J. Barauskas, kam* 
pas Centre ir Bover gatvių, 4-ta 
S. A. Ramonaitis, P. Tamulynas. 
(j) 6-ta A. Matlaiibkas, kampas 
Coal ir \Vest gatvių, ;-ta J. Ancera 
vičia, 8-ta S. Suroka, kampas Cen- 
Ire ir Ferguson gatvių, 9-ta A. Ado- 
maitis, io-ta A. N'arjauskas, 11 ta 
P. Mcgenis, u-ta J. Abračinskas. 

V. V. Vaišnorai. 

Amerikos Lietuvi?^ .J 

mokyklaI 
Mokinama: migli '<os ir !iotuv?įl;os ki!- .3 
bų, aritmetikos, knygvcdyftčs, stenogra- •$ 
fijos, ty|iewriting, i»irklvbo'j tciig, Suv. JĮ 
Valst. istorijom, abelnos istorijos, eco?- ♦'< 
rafijus, politinėj ekonomijos, pitietustči, 
dailiaraįystės. .Į 

Mokinimo valandos: ntio 9 ryto iki 4 *j' 
vai. po pietų. Vak. nuo 0 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STiiEET S 
CHICAGO j 

LIBERTY BONDŠ 
Mes perkame Pergalės Bondsus pilna parašytąja ^ EL| verte, ir Laisve# Bondsus pilua pinigine verte. **** ■ 3 

*SŠ?i£l. nuo",-6' J-G- S ackheim & co 
Utarninkats, Ketvergais 1335 MIIAVAUKEE AVENŲE, lr Subatomls 9—9 tarp Pauina ir Wood 

ttfflmfittnnrtnKtttmttttnTsmttmnntr: 

V YRiIkųTdRABUŽI Ų1K AR3ENAs" " """ 

Teisingos Kainos, 
Užganedinimas gvarantuotas 

Vyrų Ir vaikinų BiuatI ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių btailų ir konservatyviškų modelių $20.U0 iki 445.00. Vyrų ir jaunų vaikinų uutai ir overkota! nuo $15.00 iki $28.50. Vyriškos kelinės $3.00 Ir augščiau. Vaikų siutai nuo $5.00 Ir augšfiiau Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatėjo. Męs turime daug Mek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.50 ir augščlau FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo ?10.0o ir augšCiau. Krautuvė atdara kas vakarą iki 9. Nedėliomis ik! 6 vai. po pietij. Subatomis iki 10 valandai vakaro.InEteik'ta 1902 

S. GORDON 
1415 SO. HALSTED STREET 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių siatemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško t.ouikot medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtu jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kimo su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

Severą s 

Esorka 
(pirmiaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris*'>, kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medtkališka nriprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apetjįo ir paprastai arba silpnėjimu, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkclę šitų vaistų šiendion ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ii G centai. 
Parsiduoda visose ap^iekose 
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W. F. SEVERĄ C0„ CEDAR RAP1D3, I0WA 

ODRJEZT^ DPAGKESZjSSA 
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo. pailsimo, sąnariu ir ratuuenu sustingimo, skausmu strėnose, vra greitai praSalin iiuos, vartojant 

PAIN»EXPEL L B MI 
" l>r;tuiri? Reikalo"' 

Šeimynos, kurios krrtą dažinojo jo veikiam"b ji i'au; inun be jo neapsieina. Yra tik vienas Paiu-Esj/Clieris ir del jasu :r^s«;:;rojiu:o, jis yr.v v..ženklintos iun3ii vaisbaženkliu 

ANOHOR ąk.arei3) 'į,\ r.nt pokelio nčra vaizbn/.enklio ika^o^ tr.l ji-, u r.i t i "< r. ■ j'is tokio neimkite. Visoso aptiokoyo po :5,k. ir 70c. T.iipgi gaii; ia, gai i pa ^divbčjns : 

F. AD. RICHTEft & CO., 326-330 Bro&dway, Nw\v VorI: 

KAS TURI AUSIS. TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO mūsų karžygiškos kariuomenės leidžiamą laikrašti 
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''KARIŠKIŲ ŽODIS" 
aprašo visus Lietuvos kariuo- 
menės žygius, kovas, smar- 

kias mušius, kad brangiai Tė- 

vynei laisvę iškovoti, kad ap* 
gini i mūsų brolių turlą, gy- 
vybę nuo lenku plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
L nių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
| i)"kiai atspindi karštą Lietu- 
j vos kariuomenės Tėvynės nici 
| lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 

j tuvą iki paskutinio kraujo 
lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtu sugrįž- 
ti ir sugrįžę laimę rasti visi 
po pasaulį išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos sutius. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
skri!;ia nukautųjų' (užmuštų- 
jų). sužeistųjų nelaisvėn pate 
kusiujų ar l>c žinios prapuo- 
liusiųjų bei kovose atsižvine- 
jtj'iųjų ir ;iį.■■.!(.!vanotų kariš- 
kiu vardus. 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgo?. kuris onri žinoti. i.aip Lietuvos 
kariuomenė .savo krauju mūsų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplal'ma. 

a v p ra e 

KATUŠKiŲ ŽODIS" eina vieną kartą j sąvaitę. Kaina metams .i dolariu, kuriuos 
galite pasiųsti registruotame laiške. 

♦ urs 

Adresas: 
KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 

; KAUNAS 
\ LITHUANIA. 

■ :TS2i 



Vietinės linios 
■a<' į c r; ck-ck &ęccpa<j&a&c-oi 

te* 
BRIDGEPORTO L. L. P. 

STOTIS. 

L. L. P. fonus galima užsi- 
rašyti sio.se vietose: 

I.iberty Larui Co., 3301 So. 
llalsted St. 

M. Kiras ofise, 3331 So. Hals- 
ted St. 

Universal State TSank, 3252 
1S0. Ilal-ted St. 

F. M. Šatkauskas, Dolekšin 

krautuvėj, 3423 S<> Halsted St. 
J. A. M arti nkus 3324 So. Hal- 

sted St. 
Peržinskio vyrišku draptnę 

krautuvėj. 
"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

ministracija, 3253 So. Morgan 
Kurie nėra dar pilnai užsimokė- 

ję L- T.. Paskolos I'omj, Pai malo- 
nėkite užsimokėti Universal State 
Bank. Ten priimami likusieji užsi- 
mokėjimai. 

TOWN OF LAKE BENDRA 
LIETUVIŲ L P. STOTIS. 

L. L. P. lionus galima užsi- 
rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
ir Unijos ofise par J. P. l'ar- 
kauskas ir T. Kuzinas, 4539 S. 
Marsh field A ve. 

Iad. J. Viskontas, 4612 S. 
.Wooil St. 

A. J. Kareiva, T^>5 \V. 46 St. 
J. J. Klias, 4600 S. \V00d St. 
J. Balnis, 45,,6 S. Paulina St. 
J. Letukas, 4524 S. YVood St. 

J. P. Čiliauskas, 4400 S. Her- 
mitage A»e 

P rievarunas, 4620 S. Marsh- 
field Ave. 

Pilnai neužsimokėję už 1.. Bo- 
nus galiu užbaigti mokėti augs- 
čiaits paminėtose vietose. 

CHICAGOS LIETUVIAI IR L. 

L. PASKOLA. 

Žin div-ic isigyveni/s pagyro pa 
protys, visus ir visad apsireiš- 
kia. N patingai, jei kokį žymu 
darbą ipasi*tatė prieš savo akis. 

Pradėjus t\ertis Paskolos sto- 

tims, jau iš daugumo lupu ver- 

žėki 7.0d/iai: — Habar, tai tikrai 

pasekmingai pasidarbuosime sa- 

vo tautai. pagelbėsime Lietuvai 

žengti prie laimės. Ir tai labai 
sąžiningas išsireiškimas. Tik de- 
ja, ar jau taip mūsų gyvenimo 
tikrenybe yra tapęs,' tai jau ki- 
tas dalykas. (ial ne vienas pa- 
sakys. kad su tuo dar laiko už- 

tektinai yra ir jei j»s neįvyko, 
'.ii įvyks ateityj-;. Kutų, išdalies, 
ir taip gerai, >et atidėliojimas j 
darbo, pasitikėjimas rytojaus die 
na, s^ali kartais ir negeistinų pa- 
sekmių suteikti. 

Atvykus Lietuvos Misijai Chi- 
cagon, visi ėjo noriai klausyti jos 
pareiškimų, ko Lietuva reikalau- 

ja nuo anicr'kieėių lietuvių, liet 

išklausę jos balso ne vjsi tuos 

pareiškimus dėjosi galvon ir ne- 

visi jutos išpildė, nors iki šiol 

jau kiekvienas galėjo tai pada- 
ryti. Ir vėl ialengvo pradeda 
atvėsti tokių žmonių širdyse tie 

pa-ikrtinimai, kuriuos jie darė 

klausydami Lietuvos l>also iš- 
reikšto par Pasiuntinius. Neat- 
likimas ipriede~mės laiku, gali 
privesti prie to, kad vėliaus ir vi- 
sai gali but palikta nuošaliai. 

Paskolos bėgis tęsėsi gan ilgo- 
ką laiką ir tuom tarpu turėjo- 
me užtektinai progo° pasauliui 
pasigirti saveo "nuveiktais" dar- 

bais, nors tie išrodantis musų 

ak;*«.e didi darbai nenustebino 

pasaulio akių. \'a ir kur ten 

kreips kas (lomą, jei Lietuvos 
reikalų neaprmpinome kaip mums 

pridera padaryti. Vietoj, kad 
darbe, baigti, mes dar nepradėjo- 
me jo kaip reikia. T r kas tame 

kaltas, jei ne mes patys. Tie- 
sa, kitos kolonijos dar neturėjo 
progos "sgirsti Misijos pareiški- 
mų, tad jos ir laukia ko tai, bet 
mums, Chieagos Lietuviai, ar 

tinka panašiai elgtis? Ar tinka 
neatlikus darbo vel glausti save 

galvas >prie tinginio pagalvės: 

Tad jei mums ruj)i tautos reikalai, 
Lietuvos likimas, meskime tą ne- 

rangumo pa}>rotj, prašalinimui 
snaudulio paimkime ir pat rauk i- 

1111 e po merą žiupsnį tabokos — 

darbo ir išpirkime su kaupu L. 
i.. P. I»onų, o tuomet kitaip pa- 
saulis žiūrės j mus, kitaip jausi- 
mės mes patys: bus ♦ula ir pasi- 
girti kuomi. Tada ir lietuvio 
vardas mums pilnai pritiks, ir 
Lietuvos Laisvė del visų lygiai 
spindės. A. R. 

IfOLDF.N' VAKARTN'H MOKY- j 
KLA ržMAUIfi METŲ DARIIĄ.j 

Ketverge, kovo 11 d. minėtos va- j kririnės mokyklos kambariuose atsi- 
buvo gan linksmas vakaras — pa* 
bai'jra ištisu mokslo metu darbo.- 

\ I ! )aug mokyklos draugų susirinko * 

8 skyriaus kambarį, kuris gražiai 
buvo išpuoštas, kur atsibuvo dviejų 
-kyrių po 20 mokinių suteikimas 
laipsnių. 

Pirmiausiai Mis* Mary I). liurns 

perstatė savo 8 skyriaus mokinius, 
kuriems buvo suteikti nuo 1 »oard 
n f Kducation. Miesto l'hicago par 
j). I). M. Davidson, mokyklos per- 
dėtinj. Nariai šio skyriaus buvo šie: 
Harry Bleasing, llarold Collins, 
\rtluir I'uchs, Mary (iranosy, Jolui 

I leenian, Otto l.enz. Ire>ry Mayer, 
Sigmund Milas. l'hil. O'Conncl, 
Tliomas '()Keefe, Reymond Olson, 
llarry IMuzynski, Lillhn Schaffcr. 
Edna Scludtz, Mary Tarnui, lvl- 
numd \\'en'llandt, Rose Verkes, 
\Yalter Mataburda, Joseph Stansu. 

Sekant šią linksmą ceremoniją, 
buvo teikimas diplomų jaunuoliams, 
kuriu mokslo metas teikė jiems 
vilt j kaipo Ukėsų Suv, \ aisti ju. 
Miss Loretta Reid ir Mis- Mary 
()'Kane mokiniams faipgi buvo iš- 
duota 20 diplomų. Air, Joseph Mc 
N'icholas, kvotėjas Suv. Valst. Xa* 
ruralizavinv>. pageloėjp pcrdčtiniui 
išduoti certificatus. Juos gavo šie: 
\lexander Kudris, Stanley (iottryd, 
Frank I lelvitis, Andrcvv Smycz, 
l'tter Skovron, Motejus J, Rusec- 
k.". Juliau Rodriguez. Joseph l'e- 
trulis, Charles Peinther, Loui? I'a- 
cholec. Kazemer Lis, Chester Ku* 
ciel, l»olesla\v Jakuhcvvski, Rrnest 
Klat't, l'ete:- H,abi ak. Joseph (lazda, 
\ ito Caprio. \Villiam I'et rankas, 
\ iktor N'icsyto. I'aul Jendryczka. 

I'uvo tai pasekmingas mefas: 
kaip mokytojai, taip ir mokiniai gai- 
lėjosi kad taip greitai atėjo pabai- 
da. Kiti šies mokyklos nariai turė- 
tų neužmiršti progos kurią šią mo- 
kykla pasistengia suteikti. 

Kita sesija mokslo metų prasidės 
rugsėjo — September mėnesj. 

Su pagarba, 
David M. Davidsou. 

Perdėtinis. 

CICEROS LIET. PAŠALPOS 
KLUBAS, 

s;> > paskutiniame susirinkime, 
kovo 12 d., nieko tokio žymiai 
naujesnio gvveniman neįkunijo. 

Šiuo sykiu klubas išmokėjo ser 

gantiems pašalpos, viso $90. Kal- 
bėta padidinti klubo ii/.dą, tad 
tapo išrinkta komitetas suradi- 
mui budų klubą turtingesnių pa- 
daryti. 

Belo, buvo pekeltas klausimas 
kasi ink L. L. Paskolos pirkimo; 
pirma priežastis atsisakymo, klu- 
b«;s neturtingas, pirkti negalima. 
Tos nuomonėsi ir aš laikausi. Met 
kitas išsireiškia. buk, kokia čia 
laisvės paskola; teisingai ją pa- 
vadinus, tai reikėtų vadinti prie- 
šingai— nelaisvės paskola, ot 

tai ir aš pirkr'au. 
Ką tu čia padarysi, — vienas 

laisvės, kitas nelaisvės; Itaip, 
mat, yra ant šios ašarų pakal- 
nės. Korespondentas. 

PRANEŠIMAS. 

West Sidės Lietuvos Laisvas 
Paskolos Bonij pardavinėtojų su 

sirinkimas įvyks seredoj. kovo 
17 d., Aušros Vartų parapijos 
svetai.iėje. 7:30 vai. vakare. Ma- 
lonėkite būtinai atsilankyti visi, 

kurio t tiri te knygutes ir. kurie 

§esatį* j.^alioti is draugijų dar- 
buotiem paskolos labui. 

Lietuvos Laisves Paskolos Uo- 
liu Bendras Komitetas. 

PUANKŠIMAS. 

Amalgamat^d Meat Cutters & 
l'utcher \\ orkmen oi \ortli \nie- 
rica, Loeal 257 turės nepaprastą su- 

sirinkimą ketverge. kovo 18 <l.,S:oo 
■ai. vak.. p. Kžerskio svet., 4<*)o 

S. I'auliifa gat. 

Visu nariu atsilankymas būtinai 
reikalingas, nes Ims balsuojama už 

arba prieš memorandumą, kas'link 
šaukimo specialės konvencijos. Da» 
bar laikas veikti, kad vėliau nerei- 
kėtu išmėtinėti, kad tas ir tas cen 

tro valdininkas netikęs, nepildo at- 

sakančiai savo užduoties. Taigi gar- j 
bus nariai < rės), tas priklauso nuo 

jusu. Ateikite ir balsuokite. (ivve* 

iiūiitjs ant IJridgeporto, privalote im 
ti dalyvumą šiame svarbi'ame susi- j 
rinkime. Mėnesines duokles galite 
užmokėti kas dieną, nuo 2 vai. pie- 
tų iki S vai. vak. Unijos ofise. 4539 
S. Marslifield Ave. 

P.RKiMTON, 1V \ R K. 

Lietuviu Dailės ratelis laikys 
ekstra susirinkimą seredoje, 7:00 
vai. vak., bažnytinėje svet., prie 44 
ir Fairfield Ave. Visi nariai ir na- 

rės esate kviečiame atsilankyti, nes 

bus daug dalyku svarstoma apie 
Lietuvos r.ikalus. 

/?. D. Kminfckis. 

ATSTJMKTTE LATAKUS. 

Chicagos Centraliniam pašte (Įi> 
jimui durį s 11110 Adam- gatvės.) 
yra šiems asmenims laiškui: 

903 Adonfaitis Juozas 
904 Altoravičia Jurgis 
jo5 Amaras jonas 
<)i f 1 lalčaitė Marijona 
£17 Bartkus Ignacas 
t)i') l»asis Kazimieras 

921 Hauhlis Juoz'as 
<).ii Brazas Jonas 
<)3<; L'licsna Domininkas 

04S Dargi s Antanas 
</)/> (lindvilas Juozas 
cj68 (iinutis Antanas 

073 (iudaviče Domininką-; 
1000 Klikna Ant'anas 
[008 Karsakas Jonas 
to 15 Krepas Petras 
1016 Krisčiunas Antanas 
1 o H) Kuzna Jurgis 
1024 Lapinskas Juozas 
1050 Narbutas Aleksandra 
io52 N. rkus Juozas 
io<V) Pundinas Kazimieras 
1073 Ruplian: kis Juozas 
1075 Sakis Kazys 
in«jO Stasiulis Vincentas 
1 093 Stelmokienė Marcelė 
10/) Sumila Marijona 

Tarvidienė l'arbova 
1132 Žemaitis Juozas 
n 33 Zickas Kazimieras 
1134 Žilas Juozapas 

I 
REIKALINGA DVIEJŲ VY- 

RŲ ANT ŪKĖS, PRIE FRUK- 
TŲ IR JAVŲ. GERAS MOKĖS 
TIS. GERA VIETA DEL GE- 
RŲ VYRŲ, LIETUVIŠKAS 
VALGIS. 

J. T. BACHUNAS, 
SODUS, MICH. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. I 

Atsišaukite Employment' 
Office., Į 

MNK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
į Amerikoj sausa, bet I 
jums reikalingus pasistiprini. | 
inas kartas suo kaito, taigi' nesibijokite. Mes prirengia-1 
«ne sultis, is kuriu ,i>s galite 
sutaisyti puikų ir ,veika gė- 
iim«)( ir mes gv«j rantuojame, 
jok jis patiks visiems. Jeigc jųs soritr atgaivinti šird 
preį valgymą, arba iš darbo 
parėjus, aut ve.'.uvig, balių 
šol.ių arba kitų pramogų, jųį 
galite visuomet tuiėti jio ran 
1:4 keli" gaiontis gero gėri 
mo. Pakas iš kurios j\js ga 
lite pasida y t i fi galiomis gė 
rimo, koinuoja tiktai $2.00 

• pilnieji m i. m-j-Kiie nrnrrms Man- 

| dien. 

,Walter Novslty Co. Dep. 446 
UI 'oScnjio -^S uujintij im 

, Reikalingas jaunas vaikinas dirb-l 
ti di'abužių žrautuvėje. (icra alga ( 

gerai ypatai. Harbas pastovus, \tsi- j 
šauk pa s, 

A. Kailas. 
2.(48 S. Oakley \ve. i. 

4 akeriai. gera ir produktyviška dar 
žo žemė paderinta mi liauju 4 kam- 
bariais namu aut k. -nkretyviško pa- 
mato ir skiepu, barne karvei. viš- 
tom* namas ir gera šuline ant kirl 
1110. Padėjime \ illage o t Justiee ne 

toli l.eafy lirove ant gatvės vadina- 
mos (i'arden f.ane. Arti Chicago 
Joliet karu linijos tarpe Argo ir \\ i 
llo\v Springs Kaina S4.000 $Xoo. 
įmokėti balarisas ant labai lenjjviu 
išmokesčiu. Turiu kita. viena akeri 
lotus, toje pačioje apielinkėje, k'.ii 
nas nuo $f>oo to SSoo. Ant labai len 
gviu išmokeščiu. L. I", flammel, 
i4o S. Dearborn St. t'liieago. 131. 
'1 el Kandolph 5/3-. 

Pajieškau broliu. Pranciškaus 
ir \ inco ir Jurgio Varnaičių ir 
sesers Marijonos, po vyru Moc- 
kevičienės ir Agotos, po vyru ne- 

žinau. Apie jo metu atgal visi 
gyveno Brooklvn, X. Y. Jie pa- 
ays ar kas žinote malonėkite pra- 
nešti. Noriu susižinoti ne del pa- 
gelbns, bet tik del pranešimo svar 

baus dalyko. Mano adresas: Mo- 
tiejus \Varnaitis, Suvalkų rėdy- 

bos. Sakiu apskričio. Ilublialių 
valsčiaus, Meištų kaimo. Europe- 
Litliuania. 

l'ajieškau llolcslov 
Paeina iš \ ilniaus rėdybos, Traku 
apskr., Zaselų parap., (Indėnu kai- 
mo, netoli miestelio Kaišedorių. 23 
metai, kaip Amerikoje. Pirmą kartą 
iš Lietuvos atvažiavo i P>ostoną. 
Mass. Taipgi IMaževičiaus sesers 

sunaus Motiejaus Yononio. Ttirm 
svarbų reikalą. Jie patys arba kas 
juos žino malonėkite .nan pranešti. 
V/. davimą žinios ęerai atlyginsiu. 
\tsišaukite sekančiu adresu: Mat* 

hias Yononis, Lacka\vana Co., Sim- 

pson, Pa. 

NAUJA IŠTAIGA IR TEI- 
SINGI PATARNAVIMAI. 
Su šiuom pranešu visiems l'lii- 

capos Lietuviams ir savo pa/.jst'a- 
niietns. Jog aš atidariau ofisą Kcal 

Eslate, paskolos pirigu ir lnsu- 
rancc, pardavinėjimą 1 „aivakoįviu 
ir siuntimą pinigų Į visas dalis svie- 

to. 

JURGIS PETKUS 
3402 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

Telephone Yards 5379. 

Residence Tel. Drover 9811. 

FARMOS 

Lietuvių Bendrovė Aplin- 
kinybe, kur randasi tau dau 
gelis per metus gyvenančių 
Lietuvių, farmerių, ir dar 
tukstantimis pasitikėjimui 
pasidėta, ir perka žemes, 
kad kainos prieinamos, nes 

čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tinė Lietuvių Kolonija Ame- 
rikoj ir tinkama Lietuvių 
biznieriams norintiems biz- 
ni pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusdami sa- 
vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siųsime Lietuvių kalboj kny 
gute su pilnu išaiškininmu 
visiematiskų planų dirbimą 
farmų. 
SANBORN & COMPANY. 

Owners. 
Dept. L. Eagle River. Wis. 
or 908 Peoples Gas Bldg.. 

Chieago, 111. 

Mokėk sau 

d 4 "< •i i. rv> 

Vietoje mokėti kitiems 
BUK SAVININKU 

Mažos Farmos 
Nauja maža farmu 

subdi vizija 
35 minutos iki Chicagos 

54 traukiniai kasdien. 

Mokosi. 15", pinig. $3 kas mėnuo 

Bažnyčiost mokyklos ir krau 

savistovėjo apriboja. Sustok mo- 
kėjęs didelias randa;; ant visa- 
dos. Valgyk savo augintas švie- 
žias daržoves. Augink vištas — 

vartok ar parduok kiaušinius ir 
daryk didelius pinigus ir laikyk 
savo kasdienini darbą. Duok sa- 
vo vaikams šviežiu oru pakvė- 
puoti ir t ikro žaislams vietą 
Sumažink H. C. L. dabar 

Informacija dykai su kuponu 
apačioj, pridėk ir siusk šiądien. 

i/2 AKERIO 
x AKERIS 

$475- 
$550. 

tuvčs arti. 

KUPONAS 
ii(nii!!iiiMiiiiiiiiiiiltllilillillillllIlllilllll!lli;illli:illl|||iIll||il|||||||ill|||[|[ 

M. J. Edutis, 
106 N. La Salle St., 

i 
Be pareigos malonėkite prisius j 

li man pilną informaciją apie ju- i 
sų apielinkės farinas. 

Vardas j 

Adresas j 

llllllllllllliniimilllllllllllllllllilllliiliiiimiiiiiiiiniiii iiiiiiiiii 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Delmontai laik- 
rodėliai ir jubi- 
lieriški daigtai. 

^jColumbia gruma 
fonu ir nauji; lie 

4537 S. ASHLAND A VE. CHIC \G0. 
Tel. Roulevard 403. 

I .ithuanian—American Information 
Burcau' 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- 
tai, Legali šk i Dokumentai, Poreign 

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

Tel. Boulevard 4Si>9. 

FarmosUkes 
Auga kila maistas miestuose, 

pragyvenimas, tegul auga ir mus 

turtas gerbiamieji. Kuriems jau 
nusibodo dirbtuvių durnose rūk- 
ti atvažiuokite pas mus Į lietuviš- 
ką kolioniją ir nusipirkit ukę, o 

te^ul jusų pinigai auga ir jums 
gyvenimą uždirba. Ciana jau buti 
pO bosu. Jau mes Michigano lie- 
tuviai ūkininkai esame susivie- 
niję j draugystę ir taip tikrai 
lietuviškai gyvenome. Jau lietu- 
viaia ūkininkai yra pasižimėję 
savo ūkininkavime. 

Mes savo tarpe turime ir gana 
turtingų ūkininkų, turime viso- 
kių mašinerijų, indžinų, melny- 
čių, automobilių ir mes nepriva- 
lome prie svetimtaučių kreipsis, 
kad ko, kam, pritrūksta. Taigi 
gerbiamieji, kurie manote pirkt 
nukes, nepirkite tokioje vietoje, 
kur paskui busime pajuoktais ir 
ne užganėdintais. Bet pirkite mū- 

sų tarpe, kur mes reikale tau vi- 
sada busime <pagelboje, o labiau- 
siai Draugystė šv. Antano, Cus- 
ter; prie kurios visi doresni ir 
pastovesni ūkininkai priklauso ir 
vienas kitam pagelbsti. Pagelbė- 
sim ir tau. Pirk ukę per šitos 

draugijos patarimą, o bu>i užga- 
nėdintas ir po laikui nesakysi, 
kad agentas tave apgavo ant 

$300 ar ant daugiau, kur tankiai 
atsitinka. 

Mūsų draugystė turi nusky- 
rus porą narių, kurie tamstai pa- 
tarnaus dykai taigi šitą pavasari 
mes turime pora tuzinų, tik vien 
gerų farmų, nes mes blogų ne- 

imam, gerų farmų apie Custerj 
ir Scottville, čia savo tarpe. At- 
važiuok ir nusipirk, o busi mus 

susiedas. Norint daugiau infor- 
macijų kreipties šiuo adresų: 

.Dr. Šv. Antano Administracija 
Kaz. Daunoras, 

Box 7, Custer, Michigan. 

H, Leibovitz 
aš busiu ofise po No. 
1652 W. Van Buren St. 
nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. po piet — savo na- 

muose. 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 
vai. vakaro, aš bunu ofi- 
se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 

Nedėliomis aš bunu tik- 
tai po 1620 W. 12th St. 
adrisu. nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. 

mmim* iįwrmimiirirrnirmwini jt—i 

Jok Kuchinskas 
LAWYER 

LiIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Tclephone Central 3684 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS 13YLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namę, Lot ii ar- 
b;i Karmų, ir padirbu visokius 
Leguli&kuR Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini-- 
gus ant Pirmu Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. « 
West,Sido Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 5 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET. 

I Cor. Leavltt. © Tel. Canal 2552 
4u»j3rarek 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedtldieniaii pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-to» gatvei 

CHERRYS i 
Dentistas ! 

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

CHICAGO- ILL. J 

DR. M. T. STR1KOL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
Iki 8:30 vuk. Nedčl. 9 iki 12 dien<j 

1 Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 
'hmMI 

|dR. JOHN N. THORPEj 
} GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 
\ 1G37 \V. 51-ma ir kamp.Marshfield! 
j Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 j 
į Telefonas Proppect 1157 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, | 
kai tymas antakiu, mušimas skau- Į 
s m u i kaktą, mirgėjimas akių, ap 

svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVF., C1IICAG( 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-žios lubos, virš Platt'o ai tiekos. TJ:ny 

kite j mano parašą! 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v -V 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 »al. dier 4 

Tel. Melrose Paik 2397. 

DR. A. I. EPŠTEIN. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 Broadway, kampas Main St., 
Melrose Park, 111. 

Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

DR, VOITUSH, O. D. 
I * ■ ■' ^ 

L-ieiuvia 
Akiu 

Specialistas 
riiiPiigvis aitiŲ jiompiini.i. h.as yra "im 

iastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančiu ir 

užaugusus karščiŲ akių krtivos akis, 
katarakto, nemiegč trumparegyste, to j 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki-1 
muose daromas examimas elektrų, pa- i 
rodintis mažiausias klaidos. Specialu Į 
atyda atkrelDamo į mokyklos vaikus., 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valau- j 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
looH W. 47 bt. Ties Oppeheirauro Storo 

-Kampas Aabland Ave. Tel. Drover 966(1 

jfel. Yards 3654. AKUŠERKAJ 
Mrs. A. j 

Michniewich 
Iiaigubi Akušerijos ko- 
leęij*; ilęai praktika- 
vusi Fennsilvanijos 
hospitaiėse, Pa^kmin 
ffi patarnauja prU' 
gimdymo, Duoda roda 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO. 1LL. 

&iNuo o iki » ryio ir < iki veiai vas.;* 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 9 Iki 12 ir 4 Iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

j Dr. N. Herzman 
į IŠ RUSIJOS j 
I Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kai^o 
j patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeri*. J Gydo aitrias ir chroniškas ligas vyri), m.>-, 
I terų ir vaikų, pagal naujausias metodas | 
I X-Ray ir kitokius elektros frietaisu*. I 
I Ofisas ir laboratorija: 
| 1025 W. 18-TH STREET 

netoli Fisk Street 
Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakarei 

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED STREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

I 1 

•A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE--INSURANCE 

Europeah AmeripanBureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorta* 

NOTARIJUŠAS 
3249 5o Halilet Street, Chieigo, Illinois 

Telephone Boulevaro 611 

Telepkone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligns 

S259 S. HALSTED ST„ CHICAGO 

| Phone canal 257 j 
J DR. C. K. KLIAUGA Į 

DENTISTAS 
! Naujienų Name I 
»Val: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare] 
j 1739 S. HALSTED ST CHICAGoj 

♦ i 
jPhon© Yards 2544 

DR. S. NA1KEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

[Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted Stj 
[Vai: 9—11 rj'e; 2—4 Ir 7:30—9:301 

Į V?W. RUTKAUSKAS* 
ADVOKATAS 

j 29 S. LA SALLE ST.. ROOM 324. 
Telephone Central 6390. 

[vakarais. 812 W. S3-UD STREET, 
; Telephone Yards 4681 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Lcavltt St. 
Telefona3 Canal 6222 

Vai: 1 iki 5 lr 7 iki 9 va!, vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42ud St. 

Telefonas JIcKlnley 4988 
Valandos Iki 10 ryto. 
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