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Sovietine valdžia Beriine, 
- yra sakoma. 

AmerikieciaTLeipzige šau- 
kiasi pagalbos., 

H — 
1 

SOVIETINĖ VALDŽIA 
fcERLINE, PRANE- 

ŠAMA. 

Amsterdam, kovo 18 d. — 

Handelsfolado »>erlin iškis kore- 

spondentas šiandien praneša, kad 
darbininkai patmę kareivių ka- 
karines Fierline paskelbę sovieti- 
ne respubliką. 

(I'aryžinės žinos, pažymėtos 
šios dienos pietų laiku tame mies 
f o priveda vo'.iečių taikos dele- 

gaciją kad pranešimai 
apie sovietines respublikos ap- 
skelbimą Fierline esą neteisingi). 

Korespondentai priduria, kad 
mažne visa vakarinė Vokietija 
vra kraštutinių elementų ranko- 
se. Cuxhav ne apskelbta sovieti- 
ne- respublika. Saksonijoje ir 

\\uertem»berg: yra bolševizmas 
taip, kaip ir Mecklenburge. Bolše J 

J # 

vizir.as apsireiškęs kaimų appie- j 
linkese, kur daug 'didelių ūkių' 
savininku išvaryti iš jų mrosavy-l 
bių. 
Streikai Pasibaigė; Mūšiai Eina 

t Toliau. 

Telegramos iš T?crlino sako, 
kad kancleriui Kaprmi rezigna- 
vus, streikai kel'ose vietose apsi- 
stojo. Bet vakar iki vėlos valan- 

dos, kaip V/«T?o biuras •p.aneša, 
daugelyje Vokietijos vietų eina 
mūšiai tarp j v airių karinių pa- 
jiegų iš vienos pusės ir spartakų 
ir kitų ginkluotų darbininkų iŠ 
kitos. 

Daugelyje miestų \\ astpbali- 
jojr mūšiai pasibaigė tuo, kad 
vietų milicija nuginklavo darbi- 

ninkų jiegas. Rostock, prie fial- 

tijos juros.esąs darbininkų ran- 

kose. garnizonas pabėgęs. 
Olandijoj? žinių biuras padavė 

telegramą iš Perlino ši vakarą, 
kur sako, kad visuotinasis darbi- 

ninkų unijų 1 amitetas pastatė 
šitokius reikalavimus Eberto 
valdžiai: 

(rynimo* ministeris Gustav 
Xoske turi pasitraukti. 

Nedali huti dovanojimo nusi- 
kaltusiems paskutiniu suokalbiu 
ir visi kaltieji turi btfti mibaust: 
už didelę išdavystę. 

\ isi kareivai turi huti ištrauk 
ti iš Uorbno. 

Darbininkų arijos turi tiirėti 
teise dalyvauti sudaryme val- 

džiof. 

Eijo Naujo Susirėmimo Berline. 

Vakar vakare Berlinc buvo di- 
did?Iis susirūpinimas rmonių, nes 

bijotasi, kad susirėmimas vėl ga- 
li atsitikti pireš Kappo karei- 

viams apleisiant miestą. Migla ir 
lietns užtraukė tamsą ant miesto 
ir gatvės buvo visai tuščios. Tik 

retkarčiais buvo girdėti? suvis, 
bet nelaimiu nebuvo. 

Dr. Kapp vakar padarė sutartį 
su Eberto valdžios atstovu ir 

^•♦kuriais Prūsų ministeriais am- 

nestijai jam pačiam, jo štabui ir 
Kareiviams, -pasiremiant ioįrf m. 

amnestijos Įstatymu, kuris bus 

pritaikomas prie šios savaitės 

prasižengimu. 

spėjama, ka<l aukų. w>. kurias 
atsako Kappo valdžia bus iki ke- 

!itc šimtu užmuštu, Dartmund 
sukilime -buvo' daugiausiai aukų 
•— daugiau kaip šimtas užmuštu. 
Duesseldort ir Hali e taipgi turė- 

jo didelius nuostolius. 

Noske Žada Pasitraukti. 

Kustav. \oskc, gynimo minis- 
teris Ivberto Valdžioj sako, ren- 

giasi pasitraukti. Šitas žingsnis 
buvo pranašaujamas šiandien 

partijos vadovų susirinkime, kur 
mažne vienu balsu buvo išreikš- 
ta nuomone, kat1 karės ministe- 

riją turi užimti profesionali* ka- 
reivis Taipgi buvo reikaulauja- 
ma, Kad kitos ministerijos taipgi 
butų pavestos dalykų žino-ams. 

Liberalų ir konservatyvų parti- 
jos nesi dės prie kabineto atstei- 

[gimo, bet lauks naujų rinkimų 
! pasekmės. 

AMERIKIEČIAI LEIPZI- 
GE ŠAUKIASI PA- < 

GELBOS. 

Koblenz, kovo 18 d. — Du 
Į šimtai amerikiečiu,' nuvykusių 
įniu'gėn Leipzigan telegrafavo ir 
teletonavo amerikiečių okupuo- 
jamosios kariumenės vadui maj. 
gen. I!. T. Allen'ui, prašydami, 
kad jis būtinai pagelbėtų jiems 
apleisti Leipzigą, kur padėtis 
esanti tokia, kad yra pavojus jų 
gyvastims. 

Tien. i\llen pasiuntė specialj 
traukini jiems pargabenti. 

VOKIETIJOS SOCIALIS- 
TAI AGITUOJA UŽ SU- 
SIDĖJIMĄ SU SOVIETI- 

NE RUSIJA. 

Londonas, koso* 17 d. — Ne- 

priklausomieji socialistai ir ko- 
munistai 'Vokietijoje pradėjo 
smarkiai abituoti \Ąz sovietinę 
respulbliką. ir 'susivienijimą su 

sovietine Rusija, kaip praneša 
Berlino telegrama Kxc1iange Te- 

legraph kompanijai. 

SPARTAKAI IŠNAIKINO 
ARTILERIJOS BATERIJĄ. 

Londonas, kovo 18 d. — \Vest- 
phaliioj, \\ ettre spartakai išnai- 
kino artilerijos 1>aterejq. Jie iš- 
žudė visus oficierius ir mažne 

visus kareivius. 

ALLENBY GRŪMOJA 
EGIPTIEČIAMS. 

Kairo, Egiptas, kovo 17 d. — 

Anglios vyriausias vadas Egip- 
te ir Sudane feldmaršalas Allen- 
by išleido paskelbimą, kuriame 
uždraudžia šaukti susirinkimus, 
daryli nutarimus, ar leisti rezo- 

liucijas provincijų tarybų įsta- 
tymų leidimų seimui, ar kitiems 
renkamiems kūnam3, ar jų na-' 

riams, iškiriant jų teisėtąjį kom- 

petentumą. Peržengimai paskel- 
bimo busią teisiami kares teismo. 

SENASIS SEIMAS SUSI- 
RINKO STUTTGARTE. 

Stutt^art, kovo 18 d, — Du šim- 
tai vokiečiu šalies seimo narių 
vakar po pietų su^irinkor čia Dai- 
lės svetainėje., Kariuomenė už- 
ėniė didelj atvirą plečiu prieš sve- 

tainę. 

Nebuvo Jokios suirutės. 

Seimui susirinkus nebuvo jo- 
kios betvarkės. Kroplanai skrai- 
dė viršum miesto prasergėdami 
žmones nekelti demonstracijų. 

Streikas iššauktas šitoj apygar- 
doje del užuojautos Kberto ad- 

ministracijai, pasibaidė ir judėji- 
mas bei susisiekimas vėl tapo | 
atsteigta. Keli tūkstančiai Kber-1 
to kareivių saugojo viešas tro-Į 
bas, bet ne dėlto, kad jie butų Į 
tikėjęsi kokios kliūties. 

Generolai Noskę Apleido. 

Gynimo miništeris Gustav 
Noske šiandien prieš i A va/, i uo- 

siam Berlinan pasakė, kad Ivher- 
to administracija sugrįš Berlinan j 
už savaitės laiko, jis paaiškino j 
priet/astį kodėl jis nepavartojo Į 
spėkos išvažiuodamas iš Herlino į 
Dresdenan; priežastis buvusi ta- 

me. kad generolai jį apleidę. 4 
j 

PASKUTINIAI BIULĖTI- | 
NAI IŠ VOKIETIJOS. 

Londonas, kovo iŠ d. — Ka- 
rės raštinės žinios skelbia, kad 
užimtame krašte, kur žmonės! 
buvo priešingi Kappo diktatūrai, 
nebuvo jokiu sumišimu. Darbi- 
ninku tarvbos sovietinės rūšies, v 

kurios įsisteigė kaikuriose Kolno i 

dirbtuvėse, kaip -pranešama, yra 
draudžiamos. Karės raštinės ap- 
turėta žinia patvirtina užreiški- 

mą, kad Kappo sukilimas atgai- 
vino spartakų judėjimą. 

Londonas, kovo ]8 d. — Kaip 
Amsterdamo korespondentas pra 
neša per telefoną iš Berlino Ex- 
cliange Telegraph'ui, prezidentas 
Ebertas pribuvo Berlinan vakar 
vakare. Jis paliepė -mperiniam 
teismui Leipzige patraukti tieson 
revoliucijos vadus — Dr. Kappą, 
gen. von Luett\vitz, Gottlieb von 

Jagow, adni. Trotha ir kap. Er- 
hardt. 

Kopenhaga, kovo 18 d. — Gen. 
v cm Luettvvit/. prieš 'pasitrauki- 
mą nuo vadovavimo karinių pa- 
jiegų Rerline siūlėsi spartakų va- 

dui Ernestui Daumigui sutverti 
sovietinę respubliką po karine 

apsauga, sako Politiken'o berii- 
niškis korespondentas. 

Amsterdam, kovo 18 d.. — Šį 
rytą pranešta telefonu, kad gen. 

Luettvvitz, kuris vedė kareivius, 
rėmusius Kappo valdžią, su ka- 
reiviais apleido Borliną. 

EBERTO STREIKAS ANT- 
RAS LAZDOS GALAS, 
MANO SUV. VALST. 

Washington, kovo 18 d. — 

Susmukimas karininku revoliu- 
cijos Vokietijoje, vietos viršinin- 
ku nuomone, paliko Eberto val- 
džia kabliame padėjime kas dcl 

suvaldymo darbininkų judėjimo 
iššaukto uždaviniui karininkams 
smūgio. Aipturjėta įpranešimai 
apie susitvėrimą sovietų dauge- 
lyje vietų, nors tikras šito judė- 
jinio didumas nėra žinomas, bet 
kaikuriems tėmytojams atrodo, 
kad visuotinasis streikas gali bu- 
ti dviašmeniu kardu, 

Oficialis Washing;tonjs apšne- 
ka tą, kiek talkininkai turėtų su- 

teikti moralės paramos Rberto 
valdžiai dabartiniu 

SUKRAUNA PO 200 PAS- 
PORTU PER DlfclNA. 

«< 

New York, kovo 17 d. — Fas- 

portų skyriaus perdėtinis I. F. 
Ilolt sako. kad prašymu paspor- 
111 keliavimui užsienin kasdien 
sukraunama po 200. Šiandien jis 
pasakė, kad jo raštinė' priiminės 

'ir toliaus prašymus, nors pas- 
toriai nebus išduodami iki se- 

natas nepatvirtins UainbridSe'o 

Colhy'o nominacijos valstybės 
sekretoriaus tarybai, ar kol prezi- 
dentas nepaskirs kito veikiančio- 
jo sekretoriaus i Frank L. Polk 
vieta. 

1 

TURKAI BIJO ANGLŲ 
VALDŽIOS. 

Konstantinopolio, kovo 18 d.— 
Prancūzai ir italai turi čia tik 
mažas jiegas ir jos daug mažiaus 
veikia kaip anglų kareiviai, kurie 

yra puikiai suorganizuoti ir ap- 
lė'mė miestą su laikrodiniu akura- 
Įtumu. 

Tarp paimtu kaliniu yra Esad 

Įl'aša, tautininku vadas ir Ma- 
1 lionimed' Paša, kuris buvo karės 
ministeriu ■ prieš didžiąją karę ir 
svarbiausiu organizatoriumi pro- 
pagandos už Amerikos mandatą. 

Turku laikraščiai ir užsienio 
raštinė yra taip baisiai cenzū- 

ruojami, kad negalima surasti 

juose turku pažiūros į dabartinę 
padėti P»et turkai, su ku.iais ko- 

respondentui teko susieiti, atvirai 
sako, kad Konstantinopolis pa- 
kartos Kairos istoriją; kad ang- 
lai -pasiliks Turkijoje taip. kaip 
jie pasiliko Egipte. 

ŠVEDAI SUSIRUPINE 
ŽINIŲ IŠ VOKIETIJOS. 

Stickholm, kovo 18 d. — Di- 

delis susirūpinimas del nauju ap- 

sireiškimų Vokietijoje yra visose 

Skandinavijos šalyse. Švedijoje 
ir Danijoje kiekvienas viešo gy- 
venimo elementas tarytum be- 

galo susirūpinęs, nes nuo Vokie- 

tijos valdžios budo priklauso 
saugumas nesuskaitomų turtų, o 

tai'pgi daugelis politinių karje- 
rų. Kas atsitiktų, jei vokiečių vai 
džia panaikintų bent dali pri- 
klausomų pinigų, tai sunku nu- 

manyti, kadangi Skandinavijos 
i/.monės yra sudėję 'bilijonus ar 

tai Į spekuliaciją, ar apmokėji- 
mui busimųjų įpirkinių pas vo- 

kiečių firmas, kurios dabar laiko 

pinigus iki normalės sąlygos su- 

gris. 

BOLŠEVIKAI ATVARĖ 
ATGAL SUOMIU 
KARIUOMENE. 

Helsigfors, kovo 18 d. — Pa- 

gal oficialj pranešimą suomių vy- 
riausios žinybos, kuri praneša 

[apie smarkius mušius įvykusius 
su bolševikais, suomių kariuome- 
nė 'buvo priversta evakuoti savo i 

pozicijas ties Soutiaervi šiaurinė- 

je Ladogos ežero pusėje ir trau- 

ktis į šiauvakarius linkui Pra- 

jaervi. Kaimas Soutiaervi esąs 
visai sunaikintas. 

IDENIKINAS SIŪLO IŠLY- 
GAS BOLŠEVIKAMS. 

| Londonas, kovo i8 d. — Xe- 

į patvirtintas pranešimas pasiekti- 
I sis šičia, tako. kad bolševikų 
priešų 'pajiegų vadas pietų Rusi- 
joje gen. Denikinas pasiūlė išly- 
gas bolševikas. Aitas pranešimas 
yra diplomatinės paeigos, bet yra 
pasiekęs Londoną aplinkiniu ke- 
liu. 

LENKAI RINKSIS 
PREZIDETA. 

Varava, vas. 2(> d. — Lenkų 
respublikos prezidentas bus ren- 

kamas šalies Susirinkimo, kuris 
susidė" iš dviejų butų. 

Šitą nesenai nusprendė konsti- 
tucinė lenkų seimo komisija, ku- 

riai yra pavesta sustatvti konsti- 

tucija naujai valstybe'. l'agal 
dabartini patvarkymą, kuris gy- 
vavo apie metus laiko, lenkų su- 

sirinkimas susideda tik iš vieno 
buto — seimo turinčio apie 325 
narius. Du butai pagal dabar 
rengiamu konstituciją vadysis 
seimu ir senatu. 

DENIKINAS PRAŠO JA- 
PONU PAGELBOS. 

c 

Honolulu, kovo 18 d. — Sulig 
kablegrama apturėta čia japonų 
laikraščio Šinpo gen. Denikino va- 

riausios žinybos pulk. Nikolavič 
>u aštuoniais oficieriais pribuvo 
Tokion ir žada matytis su japonu 
\yriausia žinyba pėtnyčioįe 
namai tuoju tikslu, kad gavus 
japonu karini- pagalbci prieš bol- 

ševiku pajiegas pietų Rusijoje. 
Atvykusieji atkeliavo persirengę. 

ANGLIJA IR FRAKCIJA 
NEDUODA NEPRI- 

KLAUSOMYBĖS 
SYRIJAI. 

Londonas, kovo 18 d. — An- 

glijos ir Francijo* valdžios pra- 
nešė princui KeisaJ, IIedjazo ka- 
raliaus sunui. kad jos negali pri- 
pažinti svarbos nutarimui Da- 
masko kongreso, kuri> apskelbė 
ji Svrijos karaliumi. Premjeras 
Lloyd (ieorge šitą šiandien pa- 
sakė atstovų bute atsakydamas j 
paklausimą. 

KAREIVIAI UŽMUŠĖ 
KAPPO VALDŽIOS 

OFICIERIUS. 

Kopenhaga, kovo 18 tl. — Ber- 
lino priemiesčiuose šiandien po| 
pietų, kaip telefonu pranešama 
iš to miesto, iškilo naujj mūšiai. 
Mieste llegene šiandien trisde- 
šimts užmtiti ir 70 sužeista. 
Dortmunde 200 inžmušta ir 100 

sužeista. 

Geneva, kovo 18 d. — Pulk. 
Bauer 'buvęs gen. Ludendorfio 
štabo perdėtiniu ir kiti kariniai 
Luetwitzo kareivių vadai Beline 
ir Hamburge tapo užmušti savo 

pačių kareivių, kaip šiandien yra 
pranešama iš Berlino. 

KARĖS STOVIS 
TESCHENE. 

Vienna, kovo 18 d. — Teleg- 
ramas iš Tescheno kunigaikštys- 
tės, kur del lenkų susirėmimų 
su čekais nesenai buvo įvestas 
tearės stovis, padėtis einat i geryn. 
Čekai kalnakasiai grista prie 
darbo, bet lenkai dar vis strei- 
kuoja. 

RADO ŠERNOLĘ KAR- 
VĖS PILVE. 

Londonas, kovo i$ d. — Kar- 
vės pilve atrado šernolę, kurią 
pernai vasarą buvo pametusi kra 
si n ink o mergaitė Worthinge. 

Šernolėje buvo du pinigai, gu- 
zikas ir krasos ženklelis. Mergai- 
tė pametė šernolę laukuose be- 
eidama j mokyklos piknyką, kur 

j karvė ganėsi. Nesenai karvė bti- 
ivo papiauta ir šernolė atrasta pil- 
ve nesugedusi. 

Turkijos tautininkai sukilo 
Senatas nubalsavo už lais- 

vę Airijai. 
TURKIJOS TAUTININ- 

KAI SUKILO. 

Londonas, kovo ift d. — YnJ 
pranešama apie dideli tautininku 
sukilimą. Pulk. Jartayar. Traki- 
jos komanduotojas veda judeji-, 
mą. Jis Įsteigė nepriklausomą 
valstybę Adrianopolvj. 

ŠĮ vakarą sužinota, kad tauti- į 
ninku judėjimas platinasi Ma/.o- 
joj Azijoj. 

Pulk. Jartayar išleido paskel- 
bimą nupeikdamas mušiu per-j 
trauką tarp Turkijos ir taikiniu-1 
kn ir -įimoja pasipriešinimu -V. 1 

priimtin. urku tautininkams. 

SENATAS NUBALSAVO 
Už LAISVĄ AIRIJĄ. 

Washington, kovo Po 
visos dienos debatų yakare sena- 

tas, laikydamas posėdi kaipo 
komitetas visumos priėmė rezo- 

liuciją kas del taikos su- 

tarties pasiskelbdamas už apsi- 
sprendimą Airijai. Balsavo 38 
prieš 36. 

Suv. Valstijų senato priimtoji 
rezoliucija tapo Įnešta Rhode 
Islando senatoriaus Gerry. Jos 
turinys yra toks: 

"Sutikdamos patvirtinti sutarti 
<11 \ okietiia. Suv. \'aistijos* lai-, 
kosi apsisprendimo principo ir Į 
užuojautos rezoliucijos Airijos' 
žmonių troškimams savo pasi- ( 
rinktos valdžios, senato priimtos I 
birželio 6 d.; 191Ų m., ir ivžroiš- j 
kia, kad kuomet' tokią valdžią j 
Airija gaus, o pasitikima, kad ta> | 
netrukus įvyks, tai ji tuoj aus tu- 

rės būti priimta kaipo tautu Iv-1 
jos narė." 

l'ž rezoliuciją balsavo 17 res-1 

publikonų ir ji demokratas; 
j>rieš rezoliuciją. 20 respubliko-! 
ių ir K> demokratų. 

MILLERAND SAKO 
FRANCIJA PRISI- 

RENGUSI PRIE 
VISKO. 

Paryžius, kovo iŠ V<1. — Pre- 
mjeras Milleraml kalbėdamas 
apie vokiečiu padėti šiandien n t 

stovu butui pasakė, kari Franci- 

ja taip kaip ir talkininkai, pa- 
naudos visas priemones reikalin- 
gas apgynimui Francijos reikalu 
ir bendrų dabarties ir ateities 

reikalų. Jo užreiškimui buvo ap- 
loduojama. 

SKUBINA SIUSTI MAIS- 
TA IŠBADĖJUSIAI 

KARIUOMENEI. 

Revelis, kovo 18 d. — \'irti-l 
tiėmis rogig skubinama vc/ti 
maistas iš TJelsingforso j Abo.j 
ux 100 myliu i vakarus, kur ne- 

senai pribuvo suvargę ir išba- 

dėję šiaurinės rus'i kariuomenės 
vidurinės koliumnos likučiai. Ši- 
ta koliumna, vedama gen. Sko- 
belsteino, nesenai prasilaukė per 
bolševiku linijas rytiniame Suo- 

mijos pasienyj. Koliumnos liku- 
čiai žadama internuoti TTelsin^- 
forse. 

sutrukus taikos 
TARYBOSE. 

Varšava, kovo 18 d. — Rumu- 
nų delegacija atsiųsta čia pasi- 
tarti <u lenkais kas del taikos 
tarybų su sovietine Rusija, dar 
nesimato su lenkų viršininkais 
delei paskutinės permainos ru- 

munų valdžioje. 
Yra manoma, kad delegacijos 

ingaliojimas ateis už kelių dienų 
ir kad konferencija galės prasi- 
dėti. Tuo tarpu rumunai pasilie- 
ka mieste. 

Laivių delegacijos nariai su- 

;.vrižo Rygon -u£bafgę įžengiamą- 
sias tarybas ir manoma, kad jie 
gavę pilnas instrukcijas nuo 

savo valdžios tuojaus sugrįš už- 
baigti smarti atviruose pasikal- 
bėjimuose su bolševikais. 

PASKALAS APIE KAPPO 
NUSIŽUDIMĄ. 

Londonas, kovo 18 d. — iier- 
line einu paskalas, kad Dr. 
\Yolftgang Kapp, buvusis reak- 
cinės galva, kuris va- 

kar rezignavo. yra nusižudęs. Ži- 
nia gauta Amsterdame iš Beritu 
110 per telfoną. 

PINIGŲ KURSAS. 

l'/sienio pinigai apštimis po 
825,000 ar daugiau tarp banku 

kaip paduoda Merehants Loan & 
Trust kompanija. 

kov. 18 kov. 17. 
Anglijos svaras $3.73 $3.73 
Francijos (už $1) fr. 13.59 13.50 
ljalijos 111/ Si ) lirų 18.60 1838 
Belgijos uvž *1 ) fr. 13.05 13.05 
Olandijos 100 florinu *6.50 *6.7; 1 v 1 4 » 

Danijos joo kronu 17.00 17.50 
Švedijos 100 kronų 20.00 20.50 
Norvegijos 100 kronų 18.25 18.15 
Vokietijos 100 markių 1.35 1.42 
Austrijos 100 kronų .00 .00 

Suomijos 100 markių 5.35 5.35 
Lietuvos 100 auksinų 1.35 1.42 
Lenkijos 100 markių .75 .75 
Kanados Slooo—S. Y. .">875 $875. 

LIETUVIAMS MINĖTI 
NOS DIENOS. 

i<) d., 1367 m. lietuviai sugriovė 
Kryžiuočių pilis į. Kaustaiten 
ir Splitten. 

20 d., 1514 m. Rusai paveržė iš 
lietuvių Smolenską. 

21 d., 1006 111. Vilniaus dvasiško- 
joj seminarijoj pradėta mo- 

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

iš rusų pili Krasnaja. 
27 d., 1363 m. Did. Liet. Kun. 

Keistutis pateko kryžiuočių 
nelaisvėn. 

Balandžio 1 d.. 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokiečių laivus. 

Bal. 2 d., 1343 m. Tngamvai su- 

sivienijo <su Lietuva. 

ORAS 
CHICAGOJE Jft APIĘLINKEJE 

Šiandien £al lietus temperatū- 
ra kila. 

Saulėtekis, 5:57 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6:00 vai. vak. 
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BADAS IR C,KURDAS KANKINA 
LIETUVOS VAIKUS. 

Amerikos lietuviai dabar gyvena per- 
tekliuje, kadangi darbų yra pakankamai ir 
ti« darbai apmokami puikiai, — net mer- 

ginos ir moterį siuvyklose uždirba po 25- 
4# dolarių savaitėje. Ką jau bekalbėti 
apie augštesnės rųšies darbininkus ir amat- 
ninkus... Visi gražiai-šiltai apsirengę, gar- 
ilgiai pavalgę... Visi liuosas nuo darbo 
vaiandas praleidžia linksmuose pasikalbė- 
jimuose, vakamose, teatruose. 

Taip, Amerikos lietuviai gyvena gerai 
ir linksmai. Bet ten, uj jūrių — musų Tė- 
vynėje, musų vientaučiai skursta, kenčia 
badą ir alkjį, kenčia nuo įvairių ligų. Ken- 

čia suaugusieji, bet dar daugiau kenčia kū- 
dikiai, tie mažutėliai laisvos Lietuvos pi- 
liečiai. 

Nekartą jau buvo rašyta Amerikos j 
laikraščiuose apie tuos badą ir skurdą ken- 
eianiius kudikelius Lietuvoje; nekartą bu- 
vo šauktasi išten pagalbos, tečiaus pertek- 
liuje gyvenantis ameriKiečiai — si; mažais 
išėmimais — neatkreipė į tai savo domosj 
neišgirdo to balso ir neatkreipė reikalingos 
domos į lietuvių kūdikių vaitojimus ir ken-j 
tėjimus. 

Amerikos lietuviai linksminasi ir gau- 
siai mėto clolarius Į visas p'tises, bengdami 
Laiius, vakarėlius, bankietus, Kuomet ten 

—Lietuvoje kankinasi tūkstančiai mažute-1 
lių vaikų... 

Nejaugi Amerikos lietuviai yra p rara- i 
dę visus prakilniausius jausmus- — Nejau-' 
f i jie yra nustoję gailesio, meilės ir žmo-i 
aiškumo jausmo? 

Ar gali kas ramiai, nesusigraudinęs j 
skaityti žemiau talpinamą Lietuvos Rau- 
donojo Kryžiaus pirmininko, f1-ro Roko 
Šliupo laišką, rašytą Lietuvos Laivės Var- 
po Komiteto pirmininkui Jcnui I. Bagdžiu-1 
nui (Chfcagoje), 

Ar perskaitęs tą 'laišką, įstengs pasi- 
likti nebyliu ir kurčiu r. — ar įstengs ne- 

ištiesti savo pagalbos rankos linkui besi- 
kankinančių nekaltų kuš kių Lietuvoja?!^ 

Štai kain skamba tas nadrebinantis 
d-ro Roko šliupo laiškas iš Kauno. — 

"Lietuvos Laisvės Varpo Komitetui, 
Chicago, 111., U. S. A. 
Gerbiamasis Pirmininke! 

Šiądien Pirma Diena Kalėdų. Aštuo- 
niose vietose Kaune dalijama buvo beid- 
niems vaikams maišeliai saldainių, kuriuos 
j^ems suteikė Amerikonų mielaširdingos 
.aukos, šeši tūkstančiai vaikų anksti rytą 
skubino pasidžiaugti dovanėlėms.... Bet 
Dieve Tu mano, kaip jie išrodė! Nuskurę, 
apiplyšę, kas tėvo švarku apsivilkęs, kas 
motinos sejono skaruliais apskaubęs; o 

apautai — tai tik neregėti: iš skudurų 
šiaip-taip susiųtos pančekėles ir šliurės, ne- 

kurie su mėlynoms kiskutėma pusbačiai. 
Viena laimė, kad mažumą pašalo ii nepri- 
sieina bristi per purvą. O vėliau, utėlių, utė- 
lių... aprašyti negalima. Buvo rodos, ukvatny 
kų filmas padaryti; gal ir Jųs jas pamaty- 
site. .. Nepadyvykit, kad po tokio reginio j neištveriau nesėdęs ir neparašęs Lietuvos 
Laisvės Varpui Am., kurio apgarsinimus 
tik-ką esu gavęs, ir nepasidalinęs tuom 
baisiu jspudžiu, kuri i mane padarė šiądie- 
nykštė v'so pasaulio švent. Tik raudoti 
tegalima.... 

Broliai! Kas greitai duoda, dvigubai 
duoda, sako senovės patarlė. Užtat aukau-, 
kite, negaiškite. Lai Jumise gyvuoja įsi- 
tikinimas, kad dėkui Jusų dosnumui kitą- 
met šitą šventę sutiks būriai linksmų ir so- 

tų vaikelių, kurie, juk, su laiku sudarys 
musų šalies ateitį. 

Lenkiu prieš visus Jus galvą, 
D-ras R. Šliupas, 

Lietuvos Raud. Kryžiaus pirmininkas". 
Kaune 25. XII. 19 m. 

Anglijos valdžios pagarsintasis Airiu 
Savivaldybes projektas arti seka tais pama- 
tais, kuriuos p. George išdėjo savo prane- 
šime pereitame gruodyje. Yra rengiama 
dvi legisiaturos, viena Ulstere, kita pie'jų 
Airijoje. Bus centralė "Taryba", kur abu 
apskričiai turės lygią atstovybę, nors jie 
nėra lygus sulig didumu, gyventojų skait- 
iium ir mokesčių paskirstimu. Valdžios 
Savivaldybės projektas, ignoruojantis i'k- 
t-ojo apsisprendimo klausimą, airiams nėra 
pirmutiniu. Anglijos darbo partijos ty- 
rinėjimo komitetas paskelbė Londone savo 
suradimus. Komiteto pranešime sakoma, 
'tad Anglijos administracija ne tik yra ne- 

išmintinga, bet dar žymiai provokuojanti; 
administracija salinti įvaryti gilų ir pa- 
vojingą nesitenkinimą kiekvienai sielingai 
tautai. Nėra abe.ftfrfės sakoma praneši- 
me — kad Sinn Feinai kaikuriuose daly- 
kuose 'Neikia kaipo de facto valdžia. Ji 
[steigė teismus, kurių nusprendimus ger- 
bia ir leidžia prisakus, kurių klauso žymi 
gyventojų dails. 

nn 

Karaliaus priėmimas Hjalmaro Bran- 
fingo naujo socialdemokratų kabineto yra 
paskutiniu žingsniu ilgos švedų socialistų 
kovos už augštenybę. Dabar jų laukia dar 
bas leidimo žadėtų įstatymų pramonėms 
siiviesuomenirfti, miestinių mokesčių refor- 
moms įvykinti ir kitos painios permainos, 
kurios gerai atrodo teorijoje; bet yra sun- 
kios Įvykinti. 

Konservatiniai laikraščiai nenori tikė- 
ti, kad Branting butų tarnyboje ilgiau < 

kaip kokius du ar tris mėnesius. Jie pra-,! 
našauja, kad jis užėmęs aštrų įstatymo lei-! 
dimo programą tikrai bus sumuštas bėgiu 
kelių savaičių. 

v • 

Pastabos- 
išvados. 

Žydų pasveikinimai (tele- 
gramai) Valstybės Preziden 
tui Lietuvos Nepriklausomy- 
bes Šventėje, vasario 16 d. 

Nemakščių Žydt? Bendruo- 
menės. 

| Nemakščių žydų Benclruo 
j menė sveikina Lietuvių tau- 
Įta Jos tautine švente dali- 
| naši šventės džiaugsmu ir 

| reiškia noro ir pasiryžimo 
drauge su Lietuvių tauta ei- 
ti ranka rankon ir dirbti, 
kad klestėtų ūkis ir kultura. 

Nemakščių Žydų Bendruo 
menė. 

* * * 

K^auno Vyriausiojo Rabino 
Šaniros. 

B e r 1 i n a s, II. 15. Leis-į 
kite man, toli esančiam, pa- 
reikšti širdinga mano linkeji 
nui Lietuvos Nepriklausomy 
oės metinėm. Tesaugoja ir 
telaimina Visagalis musų 
laisvą kraštą'visų jame gy- 
venančių tautų labui! Tegy- 
vuoja Lietuva! 

i Šapira, Kauno Vyriausias 
Robinas. 

* * * 

Lietuve*: Žydų Studentų 
grupės Berline. 

i 
R e r 1 i n a s, II. 15. Mes 

spiečiamės džiūgaut su Lie- 
tuva, jos Nepriklausomybės 
švente, kuri žada ir žydų tau 
tai laisvą plėtotę. 

Lietuvos Žydų Studentų 
grupe. \ 

<t + 

Pasvalio Žydų Bendruome- 
nes Valdybos. 

i 

Tos tokids didelės Lietu- 
vos nepriklausomybės šven- 
tės atminimo dieną siun- 
čiam Jusų Ekselencijai pa- 
sveikinimą, linkėdami ilgų 
metų nepriklausomai Lietu- 
vai. 

Pasvalio Žydų Bendro- 
menes Valdyba. 

Italijos valdžia, kaip pra- 
neša kauniškė "Laisvė" pri- 
pažinusi Lietuvos nepriklau- 
somybę "de jure". Tai la- 
bai džiuginanti naujiena 
Lietuviai su nekantrumu lau 
kia pripažinimo "de jure" 
Lietuvos nepriklausomybės 
iš didžiųjų valstijų pusės,— 
tapsi ir Suv. Valstijų. 

LAIŠKAI Iš LIEUVOS. 

Lietuvos Atstovybei Amerikoje 
yra prisiųsti sekančiom ypatom 
laiškai nuo jų giminių ir pažįs- 
tamų iš Lietuvos. Artimesnių 
antrašų ant jų nėra ir todėl jie bus 
laikomi Atstovybės raštinėje iki 
savininkai juos atsiims. Norint 

gauti šiuos laiškus prisiųskit sa- 

vo antrašų ir pašto markių pa- 
dengimui persiuntimo lėšų. 

Jonas Brokiavičius, nuo Jono 
Kirvaičio, iš Kybartų. 

Simanas Dagilis, nuo K. Mi- 

liausko, iš Kauno. 
Ona Miliauckienė, nuo K. Mi- 

liaucko, iš Kauno. 

Jonas K. Palteris, nuo Mari- 

jonos Brulynės, iš Garliavos. 
L. Čepelis. nuo A. Kairio, iš 

Rokeškio. 
Vincentas Bitvinskas, 11110 Juo- 

zapo Cebato, iš Raseinių. 
V. Dobravalskis, nuo P. \'o- 

vocUelskienčs, iŠ Šaulių. 
Antanas arba Uršulė Paltana- 

vičius, nuo Magdalenos Paltana- 
viečienės, iš Marijampolės. 

Peliksas Naruševičius, nuo Yin 
co Naruševičio, iš Ukmergės. 

Antanas Peleckis, nuo Stasio 
Peleckio, iš Saukeni.Į. 
Poderys ir Teta, nuo Marijonos 
Žemaitienės, iš Dievogalos. 

Bron. Zulumskis, nuo Augusto 
Zulumskio. 

Antanas Grigaliūnas, nuo pa- 
čios, i felenos. 

Jokūbas Sutkaitis, nuo Vinco 
Sutkaičio, iš Pilviškių. 

Laiškus adresuokit: 
Representative of Lithuania, 

7°3 — 15U1 St., N. \Y., \Vashing- 
ton, D. C. 

L. G. D 
1 Pas iždininku Or. J. Kūlis ant 

trankų yra pinigų: 
i $4.67476 

[ 2. Cleveland, Ohio sk. 10 

per p-lč J. M. Baltiuvkoniutė'25.00 
3. Baltimore, Aid. sk 7. 

per j). M. Baltruškienė.. 116.0J 

4. Binghampton, X. Y. sk. 35. 
per p. C. (i. Vaičiūnas 60.00 

5. So. Cliicago, III. 11110 šv. Izi- 
doriaus dr-stės iper iii. J. Tri- 
jonis 5.50 

6. Lowell, M'ass sk. 24. 
per p. J. Sadauskas 8.00 

7. Neuburyport, Mass. sk. 
68. per p. K. Kinderavičius 2.00 

8. Chicago, III. T.M.D. 22 | 
kp per p. S. Drangelis < 6.27 

9. Bridgeport, Conn. sk. 39. 
per p. K. Tamnliunas .. 20.00 

10. Cleveland, Ohio sk. 10. 

per ip-lė J. M. Baltrukoniutė 8.00 
11. Los Angeles, Cal. sk. 66. 

per p. K. Lubiu 32.00 
12 Portland, Ore. sk. 70 

per p. P. Stankaitis 2.00 

13. Torrington, Conn. sk. 46 
per |). A. Voketaitis 40.00 

14. \\ aterbury, Conn. sk. 44. 
per D r. S. Sapranas .... 39voo 

15. So. Chicago, 111. Šv. Juo-i 
zapo Drtė per p. J. Trijonis 27.0c 

1O. Detroit, Mieli. :>k. 10. 

per p. K. Šnuolis 26.00 

17. Brooklyn, N. Y. sk. 22 

per p. P. Vaitekūnas .. 200.00 

18. Kenosha, Wis. Birutės 
Drstė per p. A. Kvedaras 19.32 

19. Ansonia, Conn. Lietuv. 
Politisk. Kliubas per p. Stasis 

Bujanauskas 25.00 

Į 20. Cicero, 111. Vakarinė Žvai- 
gždė Kliubas per p. S. A. 
Stankevičia 20.00 

21. Chicago, Iii. krikštynose 
šeimynos pp. Pauru per p. J. 
Kazakauskas 26.00 

22. Binglianipton, N. Y. Šv. 
Jono Dr-stė per p. D. Vana- 

gas 28.50 

23. Chicago, 111. sk. 38 per 
p. Juozas Užubalis 90.00 

24. Clinton, Ind. 

per Jonas Skinderis 2.00 

25. Fortland Ore. sk 70 
per p. J. P. Grite 16.00 

26. Pittston, Pa. sk. 55 • 

per p. A. Galinskas 10.00 

^ $5>52^-35 
Išlaidos u z Sausį ir 

Vasarį, t. y $300.71 

$5,227.64 
Ženkleliai, drukuoti laiškai,, 

krasa, telefonas, važinėjimas gat 
vekariais, gelžkeliais agitacijos 
raikalais ir 1.1. 

Širdingai ačiū nariams ir rė- 

mėjams — $10,000.00 Kalėdinė 
užbaigta. — 

Dabar Naujas Drive: $100,- 
000.00 dar slmkesnis darbas, dar 
našesnis tikslas. Kas pirmas 
su dešimtine ar šimtine? 

Skyriai, kurie dar negavot ins- 

trukcijų, meldžiami pasiskubin 
kite atsišaukti pas Centro Sek- 

retorių, kuris nevilkfcnant pri- 
sius. — Visi Paaiškinimai, gata- 
vi saulėti kopertuose ir laukias* 

talkininkų sandarbininkų, netik 
organizuotų skyriais narių-rėmė- 
jų, bet ir taip sau prielankių as- 

menų, ypač merginų ir moterų.— 
Dr. A. L. Graičunas, centro 

Sekr. L. G. D. 

Nuo 1887 m. pragyvenimo lė- 
šos Ispanijoj pakilo dešimterio- 

pai, o algos keturgubai. 

Godrich Tire and Rubber kom 

panija Akrone, Ohio užlaiko dvi- 
dešimts septynius mokytojus sa- 

vo amerikietinimo mokykloje. 

Anglijoje yra teisėta duoti 

obuolinę girą ir alų užmokestin 
už darbą laukų 'darbininkams. 

S t tlti ̂  t i 1c o.. 

LIETUVA SKAITMENŲ ŠVIE- 
SOJE.- 

Žemės plutas. 

Lietuvos valstybės ribos galuti- 
nai dar nenustatytos, todėl ir tikro- 

jo žemės ploto aprašyti negalima. 
Bet jau dabar yra nusistatęs pama- 
tas, kuriuo turėtų eiti Lietuvos val- 

stybės ribos, būtent: prie Lietuvos 

valstybės turėtų priklausyti visi lie-1 

tuvių gyvenami kraštai ir ribos tu J 
rėtų buti t'aip pavestos, kad Lietu- 
vos -valstybė ūkio atžvilgiu galėtų 
nepriklausoma buti ir plėtotis. Lai- 
kantis šito pagrindo prie Lietuvos 
valstybės turėtų priklausyti: i) vi- 
sa buvusioji Kauno gubernija, 2) 
Suvalkų gubernija be pačios pieti- 
nės dalies, gudų arba lenkų gyvena- 
mos (Augustavo aps.), 3) Vilniaus 

gubernija be pačių rytinių pakraš- 
čių f bu v. Vileikos ir Disnos apskr.) 
i") lietuvių gyvenamosios dalys 
Kuršo gub. ypač buv. Grobino, lluk 
štos apskričiuose ir 5) lietuvių gy- 
venamosios dalys Gardino guberni- 
joj su visa Nemuno vaga. 

Be to prie Lietuvos įurštų priklau- 
syti ir Mažoji Lietuva. 

Apskritai imant, visas etnografi- 
nės Lietuvos plotas apima apie 90 
tukst. ketvirtainiu kilometrų. 

Gyvtntoai. 
Šitame plote prieš karu gyveno 

apie puspenkto milijono žmonių, iš 

jų apie 700 tukst. (arba 12—14' :') 
miestuose, kiti visi sodžiuose. Di- 
delė gyventojų didžiuma (nema- 
žiau kaip 3—y/2 mil. arba apie 70 
—80%) yi*a lietuviai. Toliau apie 
1 $°/o arba apie / mil. yra žydu, 
apie 2l/2% vokiečių, o kiti laiko sa- 

ve gudais arba lenkais. Tikėjimų 
prieš karą buvo: apie 7?% katali- 
ku. apie 13% izraelitų, apie 3% pro- 
testantu bei reformatų, kiti gi sen- 

tikiai arba pravoslaviai. Bet tada 
čia buvo priskaityti ir rusai valdi- 
ninkai bei kareiviai, kuriu Lietuvo- 
je nebebus. Del šios priežasties ka- 
taliku, o drauge ir lietuvių nuošim- 
tis nepaklausomoje Lietuvoje bus 
žymiai didesnis ir tur but sieks ne- 

mažiau 80%. 
Viename ketvirtainiame varste 

Lietuvoje gyvena apie žmonių, 
arlJa 50 suviršum ant 1 ketvirt. ki- 
lom. 

Moterų Lietuvoj kasmet apie 
1.7% visų gyventojų. 

Moka skaityti — rašyti 100 

žmonių nemažiau 60—80% (iSq7 
metais mokytų buvo apie 52%). 

Užsiima arba dirba iš 100 žino- 
* 

nnt — žemes ūkyje apie 70 žiu., 
pramone ir amatais verčiasi 
prekyba — tarnauja ir šiaip už* N 

darbiau ja — 6. 
(Bus daugiau) 

Lietuvos Nepriklau- 
somybes Šventes 

Apvaikščiosimas. 
(Tąsa), 

Valstybes Tarybos Pirmininko 
Stasio Šilingo kalbos. 

4uig^ai gerbiamas Valstybės 
Prezidente, gerbiamieji Valstybės 
Tarybos nariai ir ponai M miste- 
riai.! 

Šiandie musų laisvės šventė. 
Šiandien Lietuva pasipuošė tau- 

tinėmis Vėliavomis, takėlė savo 

žygiu ženklą — Vvti — i- džiau- 
giami laisva tapusi. Lietuvos 

šventovėse, įva'ntj tikybų, kilo j 
dangų dėkingumo giesmės, i>esi- 

veiždainos iš tuksiančiu krūti- 

nių. Miestu ir Miestelių gatvė- 
mis ėjo mūsų jaunos kariuome- 

nės grandinės, rodydamos savo; 

jiej.i ir pasiryžimą ginti tėvų 
šalį, ėjo laisvų piliečių iškilmin- 

gos procesijos, giedodamos mū- 

sų tautos ir valstybės himną mei- 

lės pilną. Lietuvos žemė atro-n 

dė, tartum, butu jura, laisvės 
džiaugsmo vilnimis banguojanti. 
.">iai dienai išnyko, kas mus ski- 
li .u. Visus mus sujungė vienas 
jausmas — "Lietuva, Tėvynė 
nutsų", — sujungė vienas (jžiaugs 
inas — mes, laisvoji (tauta, nebė- 
ra pančių mušu dvasiai ir mušu 

kunui, aukos, k.irioms nuklota 
Lietuvos žemė nežuvo veltui, ko- 
vodami laimėjom ir Įsigijome, tei- 
-V nebevaržomai auginti savoj 
tautos jiegas. 

Šiandie atsimename gilią pra- 
eiti, kada prie galingos ir tole- 
rantingos Lietuvos glau.lS.Tt kai-, 
mvnai. kad i pasaulio viešpačiai j •ieškojo Lietuvoje pagalbos prieš i 
totorius ir kryžeivius, kada lic-; 
tuviu tautos ir jos kunigaikščių 
žygiai buvo sekami viso kultū- 
ringo pasaulio. P>et drauge atsi- 
imam ir Lietuvos galios žlugi- 

^no pradžia. Atsimenam pragaiš 
tingą Lietuvai Jogailos susiarti- 

nimą su Lenkais ir visą mušu 

vargą, kurie sekė iš to. Lietuva 

'gavo patirti, kaip vienu neatsar- 

giu žingsniu galima prarasti ne- 

priklausoma būtis ir .kaip sunku 

ji paskum atstatyti. Penkis šim- 
tus metu turėjom kovoti, visiškai 
praradome savo tautos atžalą— 
Prusus. <pakliuvom Į rusu -ver- 

guv, ir tik dabar, pagaliau, nu- 

sikratome to nelemto Jogailosi 
žingsnio padarinių. 

Bet ir pakrikus Lietuvos galiai, 
jos' gerieji sunųs nenusiminė, ne- 

siliovė kovoję, nenustojo vilties 
laimėti. Istorijos rastai pasakoja 
mums apie Didžiojo Vytaute ir 
jo įpėdiniu pastangas išlaikyti 
visišką Didžiosios Lietuvos Ku- 
nigaikštijos nepriklausomybę, 
apie Lietuvos delegacijos griež- 
ta priešinimosi Lenkų ant meta- 
mai mums Liublino unijai, apie 
kunigaikščiu Radvilų bandymą, 
švedams padedant, sutrukdyti uni 
jos ryšius su Lenkais. Tai vy- 
riausieji politi. ių galiūnų su len- 
kais etapai. O greta eina atkak- 
li kova del išlaikymo nųisų kul- 

turos pobūdžių, del iškėlimo 
kštėn ir įliteraturinimo lietuvių 
kalbos. Jau 1599 m. savo įžan- 

goj į "Postil;j" Daukša sakė: 

..."Visų amžių žmonės savo 

gimtąja kalba šnekėjo ir jai iš- 
laikyti, turinti ir dailinti budrią 
aki kreipė... Tautos gyvena ne 

caVo žemės vaisių gausumu, ne 

apdarų įvairumu ir ne pilių tvir- 
tumu. bet daugiausia išlaikyda-Į 
mos ir vartodamas savąją kalbą...! 
Kal'ba yra meilės jungė vieny-' 
bės motina ir valstybės s&rgas... 
išnaikink kalbiį—išnaikinsi san- 

taiką tarp žmonių ir visą kas 
perą... Tšnaikink kalbą — mt- 

tremsi saulę nuo dangaus, sudar- 
kysi pasaulio tvarką, gyvatą ir 
garbv žmogui atimsi.. Kas iš- 
vaikė ir išblaškė tuo?, kurie bokš- 
tus iki debesų kėlė, norėdami sa- 
vo vardui amžiną garbę Įgyti— 
kalbų pakrikimas ir nesantaika... 
Duolc Dieve, kad mes kada nors 

susiprastum ir. savo gimtąją lie- 
tuvių kalbą brangindami, ja ja sa- 
ve reikštume" .. 

Šiandien pasiekus to, ko troško 
prieš tris šimtus metų tikras Tė- 
vynės sunus Daukša, tinka mum? 

jo žodžiai atsiminti. 

C) paskui Daukšos seka neper- 
traukiamas posmas lietuvių dva- 
sios kėlėjų ir kultūros darbuo- 

tojų. Ateina nuostabus XLX-tojo 
am/.io pradžios laikotarpis — Rė- 
/.o.s Mickevičiaus, Norbuto lai- 

kotarpis — kada visus Lietuvos 
kulturos židinius apima tokia Lie 

Įtuvos žemės jos garbingos pra- 
eities, jog žlugusio kulto, jos gy- 
vų dainų meilė, iškeliama tiek 
lietuvių kulturos brangenybių, 
jog pasaulio galvotojai ir menin- 
kai kreipia domesį j pamirštosios" 
Lietuvos plotus ir ima jieškot jų 
žmonių dainuojamoj dainoj įkvė- 
pimo savo kuriniams. Daukšos 
gadynė per Sirvydus. Duonelai- 
čius, Poškas, per Valančių ir Dau 

kantą susisiekia su mus u gady- 
ne politinio atgijimo ir laimėji- 
mo. Taip, didžioje priespaudoje, 
laikinės pamiršties gludumo j. lie- 
tuvis išsaugojo iš tėvų pro- 
tėvių paveldėtą savo sielos 
branduolį, išaugino ir subrandi- 
no savo nauja, jauną pajięgą. 

Randu reikalingu tai paminė-j 
ti kaip tik šiandien mūsų laisvės Į 
šventės dieną. Tebūnie jų didi 

dvasia su mumis valandą, kada 
mes džiaugiamės jų darbų vė 

siais. 

Sustojome ties mušu nepriklau- 
somybės slenKsčiu ir čia mato- 
me nuostabų regini. Kada žiauri 
rusų priespada grėsė išnaik'ti 
visa, kas gyva, kada uždrausto- 
ji lietuvių spauda turėjo slaps- 
tytis užsieniuose, kad Sibiras iš- 
girdo lietuvių kalbą iš lupų trem 

tinių tenai geriausių Lietuvos šu- 

nų, kada Lietuvos tėviškės bu- 
vo draskomos rusams, kada ėjo 
baisi kova milžino Rusų su ma- 

žute lietuvių tauta ir, sakytum, 
turėjo pranykti, bet kokia viltis 
laimėti... tada žibančiomis, vil- 
ties pilnomis akimis, lietuvis ta- 
ria pranašaujamus žodžius: 

i "Aaušra naujos gadynės teka 
N'iišvis ir saulės spinduliai 
Juk nujautimas širdžiai šneka 
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai., 

Drąsiai. augštai 
Pakils balsai 

Išauš kita gadynė; 
Užgims dasbai, 
Prašvis laikai, 

Pakils jauna tėvynė". I 
Šiandien šitą dainą mūsų ka-j 

riuomenės pulkai dainuoja gre-' 

j 
ta kitų dainų, bet1 anuo motu 
tai b u\o pranašaujama 
d a i n a. 

Musų menas ir literatūra pas- 
tarųjų dešimtmečių pilna buvo 
pranašybės reiškinių, laisvės il- 
gėjimosi, gilaus tikėjimo — "Tė- 
vynė bus laisva". Pagaliau, me- 
tai prieš didįjį pasaulio karą iš- 
vydome paveikslą, kur iš nak- 
ties šviečiant aštriai tolumoje, 
kilo rami ir kilni musų VYTIS. 
Tas paveikslas vadinosi "Regė- 
jimas". 

Musų dvasioje nepriklausomy- 
be jau buvo išaugusi, sielos aki- 
mis ją mes jau regėjome. Rei- 
kėjo tik ji surealinti, įgyvcdinti. 
Reikėjo jos obalsis nepalaužo- 
mos tautos valios pasiryžimui iš- 
mesti pasauliui. Štai del ko, ka- 
da kilo karas, niekas nesugebėjo 
sugniaužti musų laisvės darbo. 
Juo gyva buvo visa Lietuva. 

1918 in vasario m. i(> d. į-io 
tu vos Taryba oficialiai paskeSi^ Lietuvos Nepriklausomybę. Bėt^ 
loji diena turėjo daug anksčiau* 
buti. 

(13us daugiau.). 



Jaunimo Kampehs. 
mt 

IŠAUŠUS RYTUI. 

Nušvito melžia padangė, 
Yt krištolo kalnai — 

Balti, mažučiai debesėliai 
Nudažę nekaltai 
Vilioja žmogaus sielą, 
Ir taip ten, rodos, miela 
Skrajoti toj erdvėj, beribėj, 
Kuri nuo saulės yr* sužibus. 

Ten dvelkia tyras vėjas drąsiai- 
Tai laimė ir viltis, 
Lyg sesės rūtelių darželis, 
Atgims, nudžiugs širdis,— 
Ir, praeitį atminę, 
Prikelsime krutinu 
Prie švento darbo — idealo, 
0 džiaugsmas, laimė bus be galo!. 

Slapta, tyliai svajonė skrenda, 
Ji niekad neišnyks, 
Nors širdis mintis vis gaminus 
Jau neklestės — nutyks, 
Kaip blizgantis rasos lašelis — 

Gėlelės jaunutis diegelis; 
Kaip saulei vykstant už giružės 
Prapuola grožis už dienužės 

Gėlelių k; imais apsagstyta, 
Ant jų baiti žiedai — 

Tai plaukia, plaukia debesėliai 
Padangėje augšiai 
Ir kalba paslaptinga 
Jie lemia audringą 
Rytojų, — spindulyj ugninyj— 
Jie meilės maudosi šaltiny j... 

Pro sidabruotą ryto gamtą 
Tyliai, yt koks bailys, 
Vis rieda apie dangaus skliautą 
Saulutės spindulys. 
O šypsą jo pamylę 
Paukšteliai giesmę bilo, 
Jų skurdus balsas per giružę 
Lydėjo auštančią dienužę. 

V Klevas. 

Jau nutilo vėjas ošiąs, 
Nusiblaivė ir padangė 
Visa gamta rasa puošias, 
Saulė sublizgu pa langėj.... 

Nusijuokęs ramus rytas 
Pamylėjo sąulės šviesą 
Ir pro žaliai nudažytas 
Pievas, gėlės galvas tiesia— 

Rausvi, balti, mėlsvi žiedai, 
Žalia pieva — margumynai; 
Klesti lapais, šakas tiesia 
Kampe sodo ir lazdynai. 

Austa rytas gamta kįla, 
GęHa mirganti Aušrinė, 
Paukščiai sutartinę bila,— 
Džiugin lietuvio krutinę. 

Prie upelio žalia lanka— 
Trąši žolė rasa dengias, 
Ir po šienapjuvio ranka 
Gulti pradalgėn ji rengias. 

Linksmas veidas ir upelio 
Lyg prie kūdikio matutės, 
O ant jo auksuotu kelių 
Veidas ilsisi saulutės 

Šalim žali karklų krūmai 
Lenkia iosios garbei galvas, 
Tarsi, smilkalų but dūmai.— 
Savaip dažo naujas spalvas. 

Saldus kvapas ore žaidžia— 
Pina dainą rytmetinę 
Ir kaip lupas jis praskleidžia 
Lieja ją žmogaus krūtinėn. 

Taip-tai Lietuvos grožybės 
Spindi — mus visuomet lydi, 
Tad ir meilė link Tėvynės 
Lietuvio širdyje žydi. 

Klevas- 

Sš Gyvenimo Lietuvių Amerikoje 
RICHMOND, MICll 

Žinios iš naujos Lietuvių Kolonijos. 

Čionai randasi apie i- lietuviu 

ūkininku, kurie labai pavyzdinga" 
me sutikime gyvena ir visi turi gra- 

'žias, gerai išdirbtas ukes. Ricli- 
mond miestelis yra netoli Detroit, 
Mieli. Šios apielinkės ūkininkai yra 
l.ibai patenkinti gerumu tikiu. Kai- 
nos už produktus taip ir už javus, 
gyvulius veik tokios, kaip ir ilide 
liame mieste. 

Yra taipgi kelios dirbtuvės ir pra- 
tiesta 2 gelžkeliu, kurie yra labai 

patogus, kaip keliavimui, taip ir 
siuntimui produktų. Rielunondo 
mieste yra ir kelct'as lietuvišku šei* 

mynų. 
Jolin J. B^jorinas. 

Richmond, Mįch. 

HUDSON, MASS. 

Šiame mieste darbininkams yra 
patogiausia gyventi, nes čia randa- 
si gan įvairių darbu; kaip tai iš- 

dirbystės avalinės (Čeverykų) ka- 
liošu (antkurpiu), nui:in>apiu. o 

tuoj au.>, aii d ary s 1 Liek t ro-techni\s 
dirbtuvę. Darbininkai yra reikal'au 
jami. Lietuviai neturintįs darbo ga- 
lite važiuoti j 1 Itulson, Mass.; gau- 
site lengvus darbus ir užmokestis 

nebloga. 
Šiomis dienomis man čia apsigy 

venus, susipažinau su vietos jrauu- 
niu. Nors abelnai lietuviai šioji' 
kolonijoj mažai ką veikia, bet jau* 
nuomenės būrelis subruzdo, ypač 
dailės mylėtojai. Likoi-i sutvertas 
choras prie kurio piikhuso 32 na- 

riai. (ieidžiame, k*ad ir daugiai' su 

gerais ,balsais prie mušu prisidėtų, 
kad ir nėra pirmiau lavinesi, nes 

tai čion proga išmokti. 

Organizavime choro uoliai pasi- 
darbavo šios ypatos. 

M. Ražanauskas, K. Damkevi- 
čius. ir O. Lazauskiutė. 

Repeticijos atsibmu pauedėlio. 
siredos ir pėtnyčios vakarais, po 1111 

meriu 89 Broad Sf. 
1. Vinickas. 

Choro Vedėjas. 

ELIZAI]ETII, N. J. 

Vienybėje mūsų galybė!.. 
Nuo pat Amerikos Lietuvių 

\ :motino Seiino jvykusio 13-14 
d. kovo, 1918 m., Xe\v York. N. 
Y., vietos lietuviai suprato bend 
ro veikimo naudingumą ir tam 
darbui tapo sutverta įstaiga iki 
vardu Lietuvos laisvės Išgavi-į 
mo Komitetas, kuri tai ir suda- 
ro vietos draugijų delegatai, (be 
kairiųjų). L. L. I. Komiteto už- 

duotimi: bendras šelpimas nuc] 
karės nukentėjusių Lietuvos žino 

• nių ir kova už Lietuvos Nepri- 
gulmybę. 

Kaip ir kokius darbt.s ši įstai- 
ga nuveikė, nemanau išdėstyti, 
nes jaučiu, knu ateis tam rei- 
kalui momentas, kuriame tie vi- 
si nuveikti darbai turės buti iš- 
dėstomi. 

L. L. I. Komitetas- sparčiai 
darbuojasi sukėlimui Lietuvos 
Liuosvbės Paskolos Bonų. 2'\- 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

L I T T 11 \/ A laisva Nepriklausoma 
j Į f U f ll Demokratiška Respublika 
Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį j meturv 

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

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

noma, daug ietys lietiniu lau- 
kia pribūvant Lietuvos M» 'jos. 

Lliza'bethiečiai, vuošiasi pasitik 
ti ir priimti Lietuvos Misiją, ku- 
ri pažadėjusi pribūti kovo mėn. 

(datos nepaskelbta). Kovo 8 d. 
L. L. 1 k-tas, turėjo susirinki- 
mą <lel išdirbinio programos pa- 
tikimui Lietuvos Misijos. 

Surengti didelę parodą, jeigu 
tai įvyktu šventadienyje, 1>et jei- 
gu darbo vakarais, tai visi drau- 

gijų delegatai patiks nuo stoties, 
ir bus lydimi lik i svetaines; prie 
svetainės pasitiks Benas, kuris 

gros Lietuvos himną ir Liet. ka- 

rišką maršą. Svetainėje, Lietu- 

vių Giedros Kliubo Choras pasi- 
tiks su daina. 

Moterų Sv. Ražančiaus ir Šv. 
Onos Draugijos pranešė, kad jos 
ruošia kokią didelę dovaną Lie- 
tuvos Misijai inteikti; pamaty- 
sime ką tukio iš jų. Yra nutar- 

ta surengti 'bankietą priėmiii'Mi 
Misijos, gražiausioje vietoje, t. 

y. llelks klubo ruimuose. Čia 
bus sukviesti visi žymiausi vie- 
tos lietuviai ir amerikonai. 

I 

Pagaliaus nutarta paruošti re- 

zoliucijas delei Steigiamojo Lie- 

Ituvos Seimo ir, kaip tik bus re 

zaliucijos gatavos, sušaukti vi- 

suomenišką susirinkimą. Rezo- 
liucijų prirengimui išrinkta ko- 

misija iš šių veikėjų: A. i'. Zails 

kas, F. Savickas. D. Bražinskas. 
A. Putvinas ir j. Butkus. L. L. 
I. 'Komiteto sekretorius Zails- 
kas pateikia rezoliuciją, kad bu- 
tų surinkta statistika iš viso vei- 
kimo Amerikos Lietuvių nuo pat 
karės pradžios 1 iki Lietuvos 
Liuosybės Paskolos Bonų klausi- 
mas užsibaigs. 

Knygai siūloma vardas: Xepri- 
gulminga Li Ui va ir Amerikos 
Lietuviai. Rezoliucija tapo pri- 
imta vienbalsiai ir bus išsiunti- 
nėta visiems Amerikos lietuvių 
laikraščiams, taryboms ir kitoms 
visoms įstaigoms. Tai tiek iš 

politiško vJkimo. 
Dabar, kaip elizabethieėiai 

veikia apšvietos srityje. 
Lietuviu Giedrcfs Choras peror 

gani/nota j Lietuvių Giedros 
Klubą, Kurj sudaro ir Lietuvių 
Mechanikų įSąryšio skvrius. 

Klubo nuveikti ir veikiami dar 
bai: 

1. L. mechanikai .daug pasi- 
darbavo sudaryme rakandų klu- 
bo kambariuose. 

2. Klubas suorganizavo Lietu- 
vių Muzikantų I'eną. kuris in- 
sitaisė reikalingus muzikai iškils 
instrumentus, "imdytas pro- 
fesorius ir vakarais u ''ama lek 

cijos klubo kambariuose. 
3. Klubas suorganizavo gana 

dideli chorą ir čia pat mokina- 
ma dainavimo du vakaru savai- 
tėje. 

■ą. Suorganizuota Teatrališka 
Grupė, kuri mokinasi veikalą 

'"'Grafas Kaimiečio Bernu". 
5. Kadangi yra dar daug jau- 

ninu), kuris irgi nori veikti. 1111- 

Larta suorganizuoti kitą teatro 

Grupę ir nutarta mokintis vei- 
kalą "Iš Meilės", jeigu tik ims 

galima gauti knygutės šio pasta- 
rojo veikalo. 

6. Mechaniku skyrius nutarta 

ir jau bandoma {{auti specialistu 
prelegentų iš įvairių amatų duo- 
ti paskaitas — viena vakarą sa- 

vaitėje. 
Valio prakilnus tėvynainiai! 

Tiesa ir šviesa mus žingsnius 
telydi. J. A. Kniburis. 

BALTI MORE. M D. 

Atsakymas į neteisingus učtuetiiitiis 

"Lietuva No. 31. iil|x> iš šio 
miesto korespondencija: po kuria 
pasirašo Hilas "Lietuvis''; tarp kit" 

ko rašo apie A. C. \Y. oi A. Uni- 

jos ~l8 skyriaus s 17 irinkinią įvyku- 
si jS d. vasario sui metu. Minėtame 
susirinkime liko nutarta pirkti L. 
L. I >01113 už $1.500.00. 

Šitai "L", melas ką rašo apie uni- 
jos delegatą. Sako minėtame susi- 
rinkime unijob delegatas }. Bulo- 

ta, bolševikas, priešindamasi pirki" 
ir ii i L. L. Bonų, išniekinęs Lietu- 
vos valdžią. 

pinr.as J. Bulota unijos delega- 
tas pasiprašęs balsu spėjo tiktai pa- 
sakyti, kad iš prinopo aš su Lie- 
tuvos valdžia nesutinku, — patri- 
jotai išgirdę žudi, kad nesutinku 
su dabartinę Lietuvos valdžia, p'a* 
darė trukšnią ir ntdavt daugiaus 
kalbėti. Pasakimas nesutinku, juk 
tai nereiškia išniekinimas. 

I 

Antra, unijos delegatas vadina- 
ma bolševikas, juk tai dabartiniu 
laiku siaučiant reakcijai, gaudant ir 

deportuojant tuo:; visus katrie til<- 
I tai įvardijami bolševikais, tai p. 
"Lietuvis" pagelbsti valdžios agen- 
tams sklisdamas sau nepa inkamas 

'vpatas. l'uijos delegatas J. Bulota 
nėi'.i bolševikas nei kokis kitas ne- 

geistinas unijai -irba ir šiai šaliai. 
Lietuvis" rašo su tikslu, kad ko- 

kili nors budu užkenkti unijos de į legatui. Tas visas ju baudimas nue- 

jo uždyka. Minėta korespondenci- 
ja buvo perskaityta unijos susirin- 
k-nie kur nutarė atsaukt varde Lietu 
vilt kriaučių A. C. \V. of A. Uni- 
jos 218 skyriaus. Komitetus. 

Pinu. Jonus Alytus, 
S c Ic r. S. Butkus, 
Ižiii. Piušas K u r šlietis', 

•Kad neatsitiktų nelaimių nuo 

pritaisytų viršui galvų elektri- 
nių vielų, mulai anglių kasyk- 
lose Hazletono (Pa) apirlinkč- 
je nešioja mutuiuis. 

Naujas įrankis vartojamas; 
kasykloj, operuojamas susiausti 
oru, valdomas vieno žmogaus, 

[supila rudį iš krūvų j karus. 
I 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevieno kišeniui. Gvarantuojamo. kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai Ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai fut iki liemės, formaližkai pritaikyti ir konservatyviškų modelių, bet jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $60. Matyk musų speciales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. 
ir $30.00. Juodi iutai nuo $45.00. iri $65.00. Blue sprge siutai nuo $35.00. iki $t!0.00. Vaikų siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augščiau. Vyrų keli- nės $4.00. ir augščiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvą., nuleidžidme 5 procentų. Krautuvė atdara kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis iki 10 valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON. 1415 S. HaUted St, CHICAGO. ILL. 

Ženklas, kuris prašalina pirkėjų spėliojimus. 

•/trmours f 

ypOMARGARlNE^ ABMOtailcOMMUrV 
T^nis- "■ gtfTT 

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

kslinčių, išrenkama* gerų tau 
kų iki paskutinio pakavimo 
į 'parafino popieros pakelį. 

Maistingas valgyti, kvapsniu 
go skonio, prieinama kaina-, 

lęūž&t Oleomargarine su- 

teikia pasekmingą kelį su- 

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

telga pristatys jumis. 

AR M O U R aQd COMPANY 
CHICAGO 

KAS TURI AUSIS TEKLAUSO SKAITANČIŲ; KAS TURI AKIS. PATS TE- 
SKAITO musų karžygiškos kariuomenes leidžiamą laikraštį 

"Kariškiu Žodis" 
"KARIŠKIŲ ŽODIS" 

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

kius mušius, kad brangiai Tė- 
vynei laisve iškovoti, kad a p* 
ginti mušu brolių turtą, gy- 
vybę nuo lenkų plėšikų piktų- 
jų, nuo vokiečių ir rusų gro- 
bonių plėšriųjų. 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
ryškiai atspindi karštį Lietu- 
vos kariuomenės Tėvynės mei 
lę ir jos pasiryžimą ginti Lie- 
tuvą iki paskutinio kraujo 

lašo ir iškovoti tokią Lietuvos 
valstybę, kurion galėtų sugrįž- 
ti ir sugfj/.ę laimę rasti visi 
po pasaulj išblaškyti vargstan- 
tieji tikri Lietuvos suuus. 

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

v ; * 

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės išsiilgęs, kuris onri žinoti, k'ai]p Lietuvos 
kariupmenė savo kraujų niusų žmonėms laimingą kelia, kloja, teskaito ir teplatina. 

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

galite pasiųsti registruotame laiške. 

Adresas: 
"KARIŠKIŲ ŽODŽIO" REDAKCIJA 
KAUNAS 
LITHUANIA. v 



Vietines Žinios 
r 

BRIDGEPORTO L. L P. 
STOTIS. 

L. L. P. Benus galima užsi- 
rašyti siose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So.! 
Halsted St. 

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

Universal State Bank, 3252 
Po. Halsted St. 

F. M. Šatkauskas, Polekšin 

krautuvėj, 3423 So- Halsted St. 
J. A. Martinkus 3324 So. Hal- 

sted St. 
Peržinskio vyrišku draparn; 

krautuvėj. 
"Lietuvos" Dienraščio Admi- 

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

ję L- L. Paskolos Bonų, rai malo- 
nėkite užsimokėti Universal State 
Bank. Ten priimami likusieji užsi- 

mokėjimai. 

TOWN OF LAKE BENDRA 
LIETUVIŲ L P. STOTIS. 
L. L. P. Bonus galima užsi- 

rašyki šiose vietose pas rinkėjus 
ir L'nijos ofise par J. P. Par-, 
kauskas ir T. Kuzinas, 4539 S. j 
Marshfield Ave. 

l/.d. J. Yiskontas, 4612 S. | 
,W. 3(1 St. 

A. J. Kareiva, 1805 \V. 46 St. 

J. J. F.lias, 4600 S. \V00d St. 
J. Balnis, 4536 S. Paulina St. 
J. Letukas, 4524 S. Wood St. 

J. P. Ciliauskas, 4400 S. Her- 

mitage Ave 
P Picvarun.is, 4^20 S. Marsh-i 

field Ave. 
Pilnai neužsimokėję už L. Bo- 

nus gafite užbaigti moKoti augš- 
c'iaus paminėtose vietose. 

CHK'AGOS MAJORO L ATS- 
.1 

Lietuvių Dienraščiui '"Lietuva", 
t hieago. 

Gerinamieji: 
Tikėdamas, kati jus suprantate 

svarbą naudingo'viešumo del Chiea- 
gos, taip kad visa š'alis galėtų susi- 
pažinti su daugybe parankiniui, ku- 

riuos šis miestas suteikė išdirbė- 

jams. žmonėms kurie galėtų apsisto 

ii čionai ir lankytojams — svečiams 

j ieškantiems patogumo, aš esu pa- 
rengęs dalyku perstatytoją nusvie- 
sti aiškiau ši planą. 

i Minėtas planas, buvo perstatytas 
'Cbicago Ass'n ot Commerce. Illi- 

nois Išdirbėjų Ass'n. ir dviem dc 
-imtini kitų industrinių ir civilių 
organizacijoms del jų užtvirtinimo. 
Kas ir padaryta. 

l'bivago yra tokiam stovyje, kad 

prie dabartinin gyventojų, kasmet 
galima dadėti mažiausiai ioo tuk;> 

tttneių vietoje dabartinio pasidaugi- 
nimo 50 tūkstančių. C'hicago Boo$- 
ter>' I'ublicitv Club paėmė sau tą 
t./.duoti padvigubinti Chicagos gy- 
ventnju skaičių. Įsteigimo didžių 
industrialių parankumų ir ukėsiš- 
kos grožės tautinėj dvasioj. 

Padauginimas industrijos ir gy- 
ventojų, reiškia padauginimą dide- 
liems ir mažiems Cliicagos pir- 
kliams apyvartos. Pasekmėms šio 
/.\gio. kaip jos paduotos, kiekvie- 
nas turėtu remti. 

Aš esu tikras, kad jus Imsite už- 
imti šiuo planu ir kad, tasai persi- 
ėminfas link Cliicago, patikrina j u* 
su prijautimą. 

Su pagarba, 
U'illidLin Hale Thompson, 

, Majoras. 

TOWN OF LAKE. 

Kovo 7 <1.; S. A. L. K. i-ma 

kuopa turėjo susirinkimą p. J. 
Kžerskio sv^t., 4600 So. Pau- 
lina gatvės. Susirinkiman atši- 
lai: kė geras skaitlius kareivių. 

Bėgantieji kuopos reikalai 
svarstyta gana rimtai. Noriu at- 

kreipti domą j tai. ką tie Lietu- 
viu kareivia karžygiai veikia. 

S. A. L. K. i-ma kuopa ren- 

gia prakalbas, pasilinksminimo 
akarėlius. pardavinėja L. L. P. 

Bonus ir varo smarkią agitaci- 
ją. kad geriaus nusisektu Laisvės 
1'a skola. 

i-nia kuopa laiko susirinkimus 
du kartu i mėnesj. antrą ir ket- 

virtą pirmadieni. Mankštinimas, 
kiekvieną antradienį. ^ 

Taipgi ant praeito susirinkimo 
nutarė turėti pamokas kartą Į 
savaitę, anrą ir ketvirtą pirma- 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondaua pilna parašytąja M ^ ■■ 

verte, Ir Laisvės Bonrisus pilus, plūigine verte. VMOm 
Atneškite *rba atsiųskite J \ C C Al^If UFllL/l jP crs 
Atdara kasdien nuo 9—6 J* ^ALMl^liVl oc L.U 
Utarninkaia, Ketvergais 1335 MILVVAUKEE AVENŲS, 
lr Subatomis 9—9 tarp Pauina Ir Wood 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jleško tonil^ medicinos, įuri netik kad 

pagelbftttj jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

(plrmiaus žinoma kaipo ''Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 

pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems Ir gynantiems žmoniems. 

Jos medikališka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo viduriu nevirinimo skilvio, 

neturėjimo apetyįo ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 

temos. Pamėgink plečkelę Sitų vaistų šlendlen ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai. 
Parsiduoda visose apželtose 

evera's 

W. F. SEVERĄ C0., CEOAR RAPIDS, I0WA 

dieni, pirmą ir trečią ketvirta- 
dienj. 

Mokins Lietuvos Istorijos, 
gramatikos ir anglų kalboj. 

Kur.sai <lel S. A. L. K. 1-mos 

kuopos dykai. Norintieji naudo- 
itics kursais turi įstoti j i-mą 
kuopą. Įstojimas vienas dola- 
ris. Mokytojaus advokatas J u-j 
lius !'. \Vaitehes. A d v. \\'aitcliesi 
apsiėmė dykai mokyti. j 

Taipgi nutarta po susirinkimui 
laikyti debatus, (ia bus gc\-a 
proga del kiekvieno pasimokinti 
debatų. 

Dargi buvo pranešta, kad po 
apielinkę ■paleista neteisinga pa- 
skala. Įnik. adv. \\ uitehes imąs 
nuo S. A. L. K. 2000 lol u/dar-, 
biavimuose. Paaiškėjo, kad tas 
netiesa. Nutarimų raštininkas A. 
Kuizinas rezignavo, jo vieton iš- 
rinktas Pranas Roila. 

Patartina visiems lietuviams 

prisirašyti prie šios organizaci- 
jos. kuri dirba vien del Lietuvos 
labo. Barzdaskutis. 

BRIGHTON PARK. 

L. (i. D. Tirighton Parko sky- 
riaus ir Sus. L. A. 170 kp. ren- 

gia dideles prakalbas, kurios atsi- 
!)us nedėlioj, kovo 21 ik. 7 vai. 
vakare. Libert\ svetainėje, 3925 
So. Kedzie a v r. ir pl. derina- 
ma publika*, malonėkit nepraleis- 
ti šios progos ir atsilankyti j 
prakalbas, nes daug naudingu da 

lykti išgirsite ir sužinosite apie 
Lietuvos reikalus, s;; kuriais mes 

visi turime 'bendrus ryšius. 
Kviečia Hrigliton l'arko L. G. 

I). skyrius. Valdyba. 

Pranešimas. 

Rubsiuvių l'nijos ?(*) skyriaus 
pusmetinis susirinkimas atsibus 

pėtnyeioj. kovo 19 d.. 7:30 \al. 

vak., l'nijos salėje — 1564 X. 

Robey St. Utis rinkimas delega- 
tu j Join ĮJoard ir bus apkalbė- 
ta kasi ink delegatų generališkan 
susi važiavimam kuris Įvyks Ral- 
tiinore, Md. Heto, bus paskaitos 
apie unijizmą. Taigi neapleis- 
kite šios progos ir visi nariai at- 

silankykite laiku. 
Frank Juozapavičia, sekret. 

A. L. T. Sandaros 25-tos kuo- 

pcs susirinkimas Įvyks subatoje, 
kovo 20 d., 8 vai. vakare, Feilo\v- 

sliip House svetainėje, 831 \Y. 

33rd IMace. 
Turime d«tug svarbių reikalu, 

todėl visi nariai ir norintieji pri- 
sirašyti malonėkite atsilankyti. 

Kviečia Valdyba. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

Pildančiojo Komiteto (21) na- 

rio Chicagos Lietuviu Tarybos 
susirinkimas Įvyks petnyėioje, ko- 
vo t9 d., 8 vai. vakare, P. \Vod- 
mano svet. — Lime ir 33 Sat. 

\*isi nariai malonėkite būtinai 

atsilankyti. Turime prirengti tam 

tikrą rezoliuciją reikale Lietuvos 

Steigiamojo Seimo ir taipgi ap- 
kalbėti daug svarbiu reikalų są- 

ryšyje su Lietuvos Laisvės Pa- 
skola. 

Valdyba. 
ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Cbicagos Centraliniam pašte (įė- 
jimui duris nuo- Adams gatvės.) 
yra šiems asmenims laiškai: 

003 AdonVaiti> Juozas 
1^04 Altoravičia J (irgi s 

jijo^ Amams Jonas 
<;i i llaJčailė Marijona 
Si7 Bartkus l^i^icas 
(ji<) lSasis Kazimieras 
tjjr l'aublis Juoz'as 

Tiražas Jonas 
i;3«) ( liesna Domininką-' 

Dargi s Antanas 
()(>(» (lindvilas Juozas 
</>8 (linutis Antanas 
0/.} < ludaviee Domininkas 
i ckto Klikna Ant'an"s 
1008 i\ a r saka s Jonas 
1015 Krepas Petras 
1016 Kriščiūną* Antanas 
1010 Kuzna Jurgis 
1024 Lapinskas Juozas 
1050 Narbutas Aleksandra 
io52 Norkus Juozas 
io6f> Pumlinas Kazimieras 
1073 T^uplianskis Juozas 

A A 
NIKODEMAS KASAt'SKIS 

persiskyrė su šiuo pasauliu kovo i<> 

d. i<j20. Paėjo iš Tauragės jaran. 
Meiziu sodos, (limes 1878 m. gruo- 
džio niėn. Amerikoje išgyveno jo 

netu apie 17 ir l'nion av. Paliko di 
deliam nuliūdime moterį Oną; po- 
dukra Marijoną, F.miliją ir du žen- 
tu. Laidotuvės atsibus subatoje, ko- 
vo 20 iš namų 4601 S. Paulina sį. j 
.>v. Kryži'aus bažr. iš ten Į Sv. Ka- 
zimie.o kapines. Climinės ir pažįsta- 
mi dalyvaukit laidotuvėse. 

F. A. BUKAUSKAS 

.vIASTYK 20% ANT IDBTU PINIGU 
Puikus namas 4 fla*u. 6 ir 7 kambar. 
frontas akmens, šviesus iš visu imsiu: 
vidv ištaisytas kletmedžiu. kuriuo vi- 
si gėri*,.; karštas vanduo skyrium kož- 
nam flatui; janitoriaus nereik; raudos 
neša $2.040.00; garage taipgi, gali buti i 

randuojama už $10. j mėnesj; savinin 
kas apleidžia šiij šalj; jeigu kas norit j pirkt puikius rakandus 7 Kambariam, < 

už pigiau, negu flato randa. Parsiduo- i 
da žu $14.500, nemainOm. Jeigu tiri 
$7.500 ir nori pirkt, atsišauk 5 \\' Va n 
Buren St. S. \V. kampo State, Room j 
6: klausk pono L. J. Seidcheck. 

RASTA BANKINE KNYGELE. 
Stella ir KazMnieras Joneliai tegul at- 

siima savo bankinę knygelę, kuris) ra- 
do Vincentas Nirt intas. Atsišaukite ; 
šiuo adresu: 

4618 So. Paulina St. 

• I 
4 akeriai, gera ir produktyvi ška dar I 
/.o žemė paderinta su nauju 4 kam-: 
bariais namu ant konkretyviško pa- j 
mato ir skiepu, barne karvei, viš- 
toms namas ir gera šuline ant kie- 
mo. Padėjime \ illage of Justice ne 

toli Leafy Grove ant gatvės vadina- 
mos viarden Lane. Arti Chicago 
Joliet karų linijos tarpe Argo ir \\ i 
lloNv Springs. Kaina $4.000 $800. 
įmokėti balansas ant labai lengviu 
išmokesčių. Turiu kita, viena akeri 1 

lotus, toje pačioje apielinkėje, kai 
iias nuo $600 to $800. Ant labai len Į 

igviu išinokeščiu. L. V 'ammel. j 
i4o S. Dearborn St. C v), 111. j Tel Randolph 5757. 

1 
Į Reikia trijų ?-ha keturiij J nitorių. 
į Patyrimas nereikalingas. Atsišauk pas k'hicrgo Title and Trust Co.. 0!i W. 
Įwashington St., Chicago, 111. 

PIYGl'S IŠPARDAVIMAS. 
P.argenas ant grintelių ir namų. M a 

t:, mokestis tuoiaus, balansas iš- 
mokama? kaip randa. 

G. A. WTIITK. 
6125 Went\vorth A ve. 

G\RAGE v\T PARDAVIMO. 
Parsi 'uodą garage ir repai r sliop. 
geroje vietoje^ (iera proga tam, ku- 
ris nori eiti Į gar ag" bizni. Pigi 
randa. Daug vietos del laikvmi air 

tomobiliu. daug darbo taisyme au-' 

tomobilių ir gera vieta del užlai- 
kymo. Atsišauk, 1543 \V. 46-th 
St. Cbicago, 111. Tel. Vards 7125. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
AiTT UURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS PoVlERIO 

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

3003—3009 SO. IIALSTED STREET CKICAGO, ILL. 

REIKIA LEBERIŲ 
Į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Emplcyment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

Parsiduoda naujas plyt u dviejų l'lin 
lu nanifts, f> ir (J kambariai. Moderniš- 
kai jtaisyli. Kaina $7.000 Klauskite: 

TA F T & NA\VHOT 

5100 R. Kedzie Ave.. Tel. Prospect 455 

DIDELI BARGENAI. 

|3-ju lubų augščio mūrinis na- 

mas, 5 pagyvenimai ir storas, 

j 3 po'4 kambarius ir 2 po 5. 
Maudynės, elektros šviesa. 
Aržuolo medžio vidus ištai- 
sytas. Garu apšildoma. Ran- 
dasi labai gražioj vietoj, 
apie Shermaa P-'rk. Randos 
neša $3.000.00. i mėt is. Pre- 
kė tiktai $16.700.00. 
Medinis namelis 5 kambarių 
randami ant Union gatvės. 
Prekė $1.600. $300. Įmo- 
kėti. kitus kaipo randą. 
Naujas 2-jų lubų augščio mu 

rinis namas 5 ir 6 kambariai 
su augštu beismantu. Randa- 
si 3609 Lowe A^e. Prekė tik- 
tai $6.750.00. 
2-jų lubų augščio mūrinis na 

mas 4 po 4~kambarius ir 5 
kambarių cottage užpakalyj. 
Namas neša randos $700. 
Prekė $5.800. $1.000. Įmo- 
kėti, kitus kaipo randą. Ran 
dasi ant Lowe Ave. 
2-jų pagyvenimų medinis na 
mas. 8 kambariai, maudynė* 
ir toilets. Prekė $2.400.00. 
Inmokėti $300. kitus kaipo 
randą. Randasi 3433 S. VVa-i 
llace Str/ 
2-jų lubų augščio muro pir- 
mos lubos, antros lubos me- 
džio. 3 pagyvenimai.Randos 
neša $36.00. i mėnesi. Preke 
$2.600.00. Namas randasi 
922 W. 34th PI. $800. Įmo- 
kėti. kitus kaipo randą. 
Dėl platesnių paaiškinimų 
kreipkitės pas: 

M. J KIRAS & CO. 
3331 S. Hal ted St. 

Chicago, III. 
Telephone Yards 6894. 

FARMOS I 
Lietuvių Bendrovė Aplin- 

kinybe, kur randasi jau dau 
gelis per metus gyvenančių 
Lietuvių, f armėnų, ir dar 
tukstantimis pasitikėjimui 
pasidėta, ir perka žemes, 
kad kainos prieinamos, nes 
čia yra tikra ir tiktai vienai- 
tin§ 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 
<*ute su pilnu išaiškininmu 
sistematiskų planų dirbimą 
farmu. 
SANBORN & COMPANY. 

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

Chicago, 111. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
Amerikoj sausa, bei 

jum.t reikalingas pasisti] rini- 
ma- kartas >uo karto, taigi 
nesibijokite. Mes prirengia- 
me su 11 i >, iš kurių jųs galite 
sutaisyti puikų ir sveikį gė- 
rimą, ir mes gvarantuojame, 
jok jis patiks visiems. Jcigi 
jųs soiite atgaivinti šird 
prej valgymą, arba iš įlarbo 
parėjus, ant vestuvių, balių 
šokių arba kitų pramogų, jųs 
galite visuomet turėti po ran 

kq kelis gaiojius gero gėri- 
mo. Pakas iš kurios iųs ga 
lite pasidaryti 6 galionus gė 
rimo, koinuojn tiktai $2.00 

Išsimoka pamėginti. Sunkite orderius šian- 
dien. 

Walter Novelty Co. Dep. 446 
1117 N. Paulina St. Chicago, 111. 

Scenoj tą patį vakarą 
KOVO — MARCH 21 D., 1920 M 

C. S. P. S. SVETAINEJE 
1126 W. 18th Street 

"BIRUTĖS" DRAUGIJA 
Sta.'o scenoje du veikalus būtent: S. šimkaue dviejų veiksmu mu- 

ziknliSka tragediją ''ČIGONAI" Ir M. Petrausko žinomą, rieno veiksmo 
mnzikališfc$ komedija 

"KAMINAKRETIS IR MALŪNININKAS" 

Čigonai 
Kaminakretis ir 

Malūnininkas 

Grieš muzikantai specialiai pasamdyti iš Chicagos Symfonijos 
taippat dalyvauja visi žinomi artistai dainininkai būtent: p. F. Jakutis 
lošia "SABUKA'', p. .T. i.ooaitis lošia PRANULI, čigonuose plė M. 
Rakauskaitė Jievos. Jauno fisono p. P. Stogis. Garljaus p. Sarpalius. 

Tikimės, kaip visuomet taip ir dabar Chicagieėiai atsilankys 
skaitlingai šiame iškilmingame vakare. Kaip matote iš visoko, kad 
vietų gali pritrukti, taigi iškalno galima užsisakyti šiose vietose: 

Universa! State Bank. 
Naujienė ofise. 
Lietuvos ofise. 
ir pas Birutės valdybą. 

Kviečia visus "BIRUTE'. 
Pradžia 7:00 valandą vakare. 

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. 

John Kuchinskas 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALK STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 36S4 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgetfiu, ant 
lengvu, sąlygų. e 
West 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 

Phone Ca'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 vak. 
£.01 W. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Roulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto Iki 2 p. p. Ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dienį 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 61-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Tel. Melrose Pa: k 2397. 
DR. A. I. EPŠTEIN. 

GYDYTOJAS |R CHIRURGĄ3 
101 Broadway, kampas Main St„ 

Melrose Park, 111. 
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai. 

Lithuanian—American Information 
Bureau* 

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

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

* Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 4899. 

farmų pirkėjai. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, apie lietuvių koloniją 
Wisconsine, kur jau daug lietuviu gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 

ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 

nebūty. Dauguma mušu pirkėjų buvo 
Išvažinėj^ po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 

ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame vhi biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laiko bus buda- 
"ojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 

žemė labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visą. apielinkę. 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama Ir dainuojama taip tenai 

gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimų, tai 
prislųskite savo adresjg., o mes prisiu- 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Įnvestment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

REIKALINGA DVIEJŲ VY- 

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

J. J. BACHUNAS, 
SODUS, MICH. 

*Tel. Yards 3654. AKUŠERKA] 
Mrs. A. 

Michniewich 
Daigus! Akušerijos ko- 
legiją; iltfai praktika- 
vusi Pennsilvaaijos 
hospitalėit, Pasekmin 
m patarnauja prir' 
gimdymo, Duoda rodq, 
visokiose ligose mote-; 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CH1CAGO, II,L. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vak. 

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedildieniais pagal kutarim« 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvė* 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metij kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akušeri* 
Gydo aitrias ir chroniškas ligas vyri), mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Ray ir kitokius elektros (rietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1026 W. 18-TH STREET 

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

Telefonas Canal "*110 

Gyv.. 3112 SO. HALS'i uD £TREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

A. PET K ATI 5 3' S. FABIJONAS 

A PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE-INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortas 

NOT ARIJUŠAS 
3249 So Haljtco Street, Chicago. Illinois 

Telephone Boulevand 611 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyniį 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
« paslaptingas vyrų ligas 

1259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

Phone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakarei 
1739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR-URGAS 
Of: ir gyv: vieta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:30 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telephone Central 6330. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Telephone Yards 4C81 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYT0JA8 IR CHIRURGA8 

Ofisas: 2201 W. 22n<J gtreet 
Kampas S. Leavltt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 ll»i 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42ud 31. 

Telefonas McKinley 49 S8 
Valandos iki 10 ryto. 
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