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Ruhro komunistai pasida- 
vė M valdžiai. 

Krizis jaučiamas centra- 
lej Europoj. 

RUHRO KOMUNISTAI 
PASIDAVĖ EBERTO 

VALDŽIAI. 

» Paryžius, kovo 25 d. — Pagal 
Berlino žinias šiandien pasieku- 
sias trancuzų pusiau oircialius 
ratelius, vokiečių valdžia padarė 
tam tikra sutartį su darbininkais 
Rilhro apskrityj, kur visuotinas 
streikas paralyžiavo pramonę ir 
kur kova ėjo per kelias paskuti- 
nes dienas tarp kareivių ir dar- 
bininkų. 

Visos didžiumos partijos pri- 
ėmę išlygas; vald/ia mano, kad 
nereikės naujos ministerijos tver- 

ti, užteks padarius keljas permai- 
nas. 

Telegramos rodo, kad didžiu- 
mos partijos mano, jog naujas 
reakcinis judėjimas yra galimas. 
Jos nurodo j tai, kad gjen. von 

Seecht nepaklausė paliepimo nu- 

ginkluoti Pabaltijos kareivius, 
kurie stovi sutraukti keliose my- 
liose niuo Cerlino po buvusių va- 

dų komanda. 

Bauer ir Schiffer ves Naują 
Kabinetą. 

Berlinas, kovo 25 dv — \au-j 
jasis kabinetas, pertaisytas pa-j 

1 sekmėje vakarykščių tarybų, bus 
vedamas dabartino premjero Gus 
tavo Bauero. Šios dienos Mornittg 
Post paduoda šitokį surašą per- 

taisytos ministerijos narių: 
Premjeras, •Gusta v Bauer; vice- 

kancleris ir teisingumo ministe- 

ris, Dr. Schiffer; užsienio reika- 
lų ministeriu, Dr. Herman 
Mueller; vidaus ministeriu, Ilerr 
Kocli: Lrvnimo ministeriu. Herr 

!*>k pripažinti atskilusią geležinę 
brigadą, bet dar prisakė jai grįžti 
Vokietijon, kuomet kareiviai is- 

tikrųjų buvę no rusu '.palvomis. 
Komunistai Reikalauja tik 

Nuosaikaus Programo. 
Dusseldoif, kovo 23 d. — (Pa- 

vėluota). — Yra manomu, kad 
E'berto valdžiai nepavyks karine 

-piką suskaldyti socialistu par- 
tijų koalicijos, paėmusios kontro- 
lę ant Ruhro apskričio. Komunis- 
tai čia ir llagetie neveikė ir įvai- 
riuose miestuose nustatyta nuo- 

saikus programas. l»et komunis- 
tai yra atstovaujami keliuose pil- 
dom uose komitetuose ir jie s.iko 

yra palinkę laikytis kraštutinių 
priemonių ypatingai kas del algų. 

Nepriklausomieji socialistai 
matomai palinkę turėti artesnkvs 

ryšius su didžiumos socialistais, 
pasitraukus gynimo ministeriui 
Noskei iš Eberto kabineto. 

KRIZIS LABIAUS JAU- 
ČIAMAS CENTRALĖJ 

EUROPOJ. 

Vienna, kovo 24 d., — per Pa- 

ryžių, kovo 25 d. — Vidurinėj 
Europoj krizis jaučiama labiau 
negu pirmiau kada. Vokietijoj 
verdant naminei karei, Vengrija 

,\ , atsisako pasirašyti po nutarties iš 

lygomis ir j ieško budų atgavi- 
mui teritorijų prarastų per pra- 
laimėjimą. Jugoslavija atsisakė 

pripaižinti Londono sutartį ir 

ginkluojasi labiau negu kada 
nors bėgiu devynių metų karės.! 
I)' \nnnny.in vis <lnr Fiiitnėi I 
Streikąi eina mažne visose ang- 
iiit apygardose ir tokia budu su- 

grįžimas i pramonę ir normalias 

sąlygas negalimas. 
Maisto neužtenka tiek, kad su- 

laukus nauju užderėjimų. Preky- 
ba stovi ant vietos, nes nedaug 
kas n(fri rizikuoti savo pinigais 
šitais netikrumo laikais. Žmonės, 
turintieji prekes, bijo parduoti 
jas delci savo pinigų kurso neti- Į 
krūmo ir valiutos kainų nepa- j 
stomumo. Susisiekimas netikras, j 
nelengvas ir pilnas pavojų. 

Žodžiu, tamsus debesiai yra' 
į užgulę vidurinę Europą. 

16.000 BOLŠEVIKU PRIE- 
ŠŲ SUŠALO. 

Londonas, kovo 24 fj. — Ap- 
turėtas cia iš Maskvos sovieti- 
nis karės pranešimas sako, kad 

stepuose daugiau kaip t6,ooo 
bolševikų priešų kareivių sušalo 

(Stepais vadinama lygumos pie- 
tų Rusijoje). 

ISPANIJOS GELŽKELI- 
NINKAI SUSITAIKĖ. 

Madridas, kovo 24 d. — Va- 
kar prasidėjusis Ispanijos gelž- 
kelių tarnautojų streikas šian- 
dien pasibaigė susitaikymu. Val- 
džia apsiėmė užmokėti kompani- 
joms už vieną mėnesi tiek, kiek 
reikės darbininkams algos pa- 
kelti. 

Gessler; finansų ministeriu, kap. 
•^ishcr Cuno; išdo niinigteriar, 

11 v r r Bolt/; transporto riiniste- 
riu, Dr. Jiell; darbo ministeriu, 
Ilerr Schelike; atstatymo minis- 
teriu, irierr Silbcrchmidt; ekono- 

nvjos ministeriu, Dr, Schmidt; 
pačtos ir telegrafo ministeriu, 
ilerr Giesberts ir ministeriu be 

portfelio, Dr. Ed. David. 

Keturi Nauji Nariai. 

Ministeriai, kurie nebuvo se- 

name kabinete, yra šitie: ilerr 
Gessler, Ntirembergo majoras; 
kap. Cuno, Hamburgo Amerikos 
laivų kompanijos direktorius; 
Ilerr I'oltz ir Herr Stlbersch- 
midt, statymo amatų unijos vir- 

* šininkai. 
Laikraščiai apskritai nėra pa- 

tenkinti kabineto sudėtimi, ypač 
socialistų organai sako, kad jie 
tikėjosi, jog po visų tų atsitikimų 
valdžia bus smagiai palinkusi 
kairėn. Ypatingai nepatinka jiems 
paskyrimas kap. Cuno, kuris 
skaitomas dešiniųjų nariu. 

Talkininkai Kaltinanti už 
Sukilimą. 

Ministeriš bc portfelio Eberto 
kabinete Ed. David kalbėdamas 

y apie politinę padėt] išaugusią iš 

Kappo sukilimo, šiandien pasakė 
Suv. Spaudos atstovui, kad Pa- 

baltijos kareiviai tai tsflkininktj 
dovana vokiečiams. Jis sako, kad 
talkininkai privertė Vokietija rtf 

| RUSAI PUOLA LENKUS 
400 MLL1Ų FRONTE. 

Varšava, kovo 25 <1. — Bolše- 
vikų puolimai ant lenkų linijos 
jvairiose vietose mažne 400 my~ 
iių fronte prasidėjo. 

Oficialiai pranešimai skelbia, 
kaa lenkai sulaikė priešus, nors 

kaikuriosc vietose bolševikai nu- 

žengė kiek pirmyn, nežiūrint 
I lenkų atkaklaus priešinimosi. 
Bolševikai. priversti buvo trauk- 
tis keliose naujai užimtose pozi- 
cijose, bet kova dar vis eina, so- 

vietiniai kareiviai vartoja sunkią- 
ją artileriją, kr.vbilines, šarvuotus 
karus ir kitus aparatus paim- 
tus iš gen. Denikino pajiegų pie- 
tų Rusijos fronte. 

Smarkiausia kova Įvyko utar- 
ninke Polesio-Podolės fronte arti 
Galicijos sienos, bolševikai spie- 
čia savo puolimus šitame sektore, 
norėdami paimti Rovno, svarbų 
gclžkelio centrą ir Kamenec-Po- 

dolską, miestą turinti dklelę 
strateginę svarbą. Tolinus Į šiau- 
rę Režvcos ir Kalenkovič apy- 
gardoje nuo Moziriaus Į šiaurry- 
čius p,riešai paėmė kelis mažus 

'rainius, kuriuos laikė lenkai. 
Rovno ypatingai svarbus yra 

lenkams, kadangi per ji eina vie- 
nintelis gdžkelis, kuriuo galima 
pristatyti daiktai kariuomenei 

pietrytiniame fronte. 

KOMUNISTAI NEIŠLAI- 
KĖ MUŠIU PER- 

TRAUKOS. 

Londonas, kovo 25 d. — Te- 

legrama iš Rotterdamo laikraš- 
čiui Times, datuota kovo 2 <1. 

priveda Nieiuve Rotterdam Cou- 
1 Mit's Munster korespondentą 
sakant, kad ko. muistai nepilnai 
išlaikė mušiu pertrauką. \Yeselis, 
sakoma telegramoj, buvo bom- 

barduojamas visą -dieną devin- 
colės kanuolės ir raudonoji ar- 

mija pradėjo eiti pirmyn, perė- 
jusi i.ippe, kuri pagal mušiu 
oertraukos išlygas turėjo buti 

skiriamąja linija kariuomenėms. 

Apšaudė Belgus. 
Haga, kovo '25 d. — Sulig 

Ilandelsblad revoliucijos karei- 
viai ties \\ eseliu šaudė j fortą 
Blueclier, kuris,yra okupuojamas 
belgų kareivių. Belgai protesta- 
vo prieš tai. Traukinys su 70 
sužeistų iš \Yeselio esą atėjęs ar- 

ti Olandijos rubežiaus. 

i 
KAREIVIAI- ITALIJOJE 

PRIVERTĖ STREIKI- 
NINKUS PASIDUOTI. 

Rymas, kovo 25 d. — Neapolyj 
Miani ir Sil vestri dirbt u vi" darbi 

ninkai, darbdaviams atsisakius iš 

pildyti jų reikalavimus, paėmė 
dirbtuves, iiržstatė visus inėjnnus 
j jas ir iškėlė raudoną vėluką. 
Valdžia pasiuntė kareivius pas 
tas dirbtuves ir darbininkai pasi- 
davė jiems. 

Vidurnaktyje Neapolyj buvo 

apskelbtas visuotinas streikas 
protestan prieš išvarymą iš dar- 
bų tų darbininkų, kurie buvo pa- 
ėmę dirbtuves. 

j KOMUNISTU SARGAI 
ATIDAVĖ GOTHA 

Gotha, Saxe-Coburg-Gotha, 
kovo 25 d. — Komunistų sar- 

gai, kurie valdė šita miestą, pasi- I 
# # # 

v * 

davė ir valdžios kareiviai užėmė 
visus piečius. Komunistai Olird- 
riMe. j pietus nuo šito miesto, 
taipgi pasidavė. YVestphalijos an- 

gliakasiai, kaip šiandien apturė- 
tos žinios skelbia, sugrįžo prie 
darbo. 

PRISAKO ANGLIAKA- 
SIAMS NEMESTI 

DARBO. 

Nevv York, kovo 25 d. — Su v. 

Kjts. Darb. Unijos viršininkai 
rengia šiandien pranešimus vie- 
tų unijoms trijuose apskriviuo- 
>e kietųjų anglių apygardoje, 
kn: 1 jie J.:o balN 1 d. neitu strei- 
kai! kol tarybos vra vedamos del 

naujos alpinės sutarties, nes ka- 

sykUi Aviniukai sutikę mokėti 
pakelia mokestį", kokia ji nebūtų, 
nuo hal. 1 d. 

Darbininkai reikalauja "užda- 
rytos šapos" "atitraukiamosios 
sistemos," šešių valandų darbo 
dienos, penkių dienų savaitės ir 
60 nuoš. pakėlimo mokesties. 

FRANCIJA PRADEDA 
PYKTIS SU ANGLIJA. 

Paryžius, kovo 21 d. — Buvu- 
sis premjeras Barthou šiandien 
atstovu bute sąryšyje su kalba 
apie Francijos užsienio politiką 
smarkiai užsipuolė ant Anglijos 
premjero Lloyd George. 

Barthou pasakė, kad Anglijos 
premjeras sutiko pasiusti aštrią 
notą Vokietijai ir kad jis turėjo 
politinę naudą tai darydamas. 

Vienok, girdi, kuomet 
aštrios notos buvo siunčiamos 
Vokietijai, tai po jomis buvo pa- 
rašai t;k Clemenceau, arba Mil- 
ierando, o kuomet buvo daromi 

nusileidimai, tai po notomis bu- 
vo p. Lldyd George parašas. To- 
kiu budu Francija yra paliekama 
viena, ant kurios Vokietija savo 

pagiežą krauja. 
Barthou ragino atnaujinti są- 

ryšius su Rusija, sakydamas, 
kad kaimyninės šalys- jau atnau- 

jino, ar rengiasi atnaujinti tokius 

sąryšiais ir kad Italijos šitą atsi- 
nešim ą paremia Anglija. 

".Anglija moka ginti savo rei- 

kalus, — pridūrė Barthou. — 

Francija vis dar tvirta ginti sa- 

vo reikalus ačiu talkininkams, j 
jei jie sutinka, ir be jų, jei jie 
pasitramks." 

RADO KULKASVAI- 
DŽIUS SIUNČIAMUS 

AIRIAMS. 

Londonas, kovo 25 cl. — Eve- 
ning Standard sako, kad vakar 
susekta suokalbis kontrabanda 
ingabenti Airijon ginklus. Užsie- 
nio laisvas buvo atvežęs alkius bač 
kas, bet apžurėjus bačkas, pasi- 
rodė, kad jo.s yra pridėtos šau- 
tuvais ir kulkasvaidžiais vokiečių 
darbo; taipgi buvo suimta siun- 

tinys šovinių šiauriniame uoste. 

VEDA TAUTYBIU 
RUBEŽIUS. 

Maskva, kovo 18 d., per Ko-J 
penhagą, kovo 25 d. — Rusų soJ» 
vietiniai vadai protestuoja prieš 
lenkų klastą reikalavime apsis- 
prendimo mažasioms tautoms. 

Jie sako, kad sovietinė valdžia 
niekuomet negynė teisės apsis- 
pręsti jokiems žmonėms ir jie 
yra pasirengę suteikti tą teisę 
kiekvienam kraštui su maišytais 
gyventojais. 

Ukrainų kovoj sovietinė val- 
dižia, girdi, visuomet laikė žmo- 

nių pusę, o lenkai stojo už. im-j 
| perialistus. 

Kas del Podolijos, Valinijos 
«r kitų ginčijamų kraštų tai sa- 

ko, kad etnologai stengiasi nu 

[spręsti jų gyventojų budą. Jų 
Į pranešimas bus pavyzdžiu moks- 

jlinio bešališkumo ir bus sureng- 
1 tas už trijų dienu. 

SKANDINAVAI APRAU- | 
DO JA LYGĄ. 

Stockholm, kovo 25 d. — Skan 

dinavų laikraščiai Amerikos se- 

nato atmetimą taikos sutarties 
skaito dideliu smukiu tautų ly- 
gai, kadangi. tuomi parodoma 
abejonė galutiife lygos intekme. 

Daugybėse redakcinių straipsniu 
bandoma išaiškinti Amerikos at- 
sinešimas ir nurodyti reikalin- 
gumas senato ilgų svarstymų 
partinės politikos pamatais, bet 
visuomet prieinama ] > r i e išvedi- 
mo, kad nėra viltiem lygai turėti 
greitą ateiti ir kad nekurios neu- 

tralės šalys bus priverstos pasi- 
traukti 

KATALIKU SKAITLIUS 
S. V. PADIDĖJO PER 
METUS ANT 186,224. 

N®w York, kovo 25 d. — Ofi- 
cialė katalikų sąrašinė už 1920 
tu. parodo, kad Suv." Valstijose 
parapijonų skaitlius priaugo per 
paskutinius .metus ant i8C>,224. 
Viso katalikų Suv. Valstijose ir 
j 11 valdybose yra "",650,204. Se- 

minaristų prisidėjo 1,079, parapi-į 
į 11 148 ir našlaičitt priet audų dvi. 1 

Svietiškili kunigų da'.'.«r yra 15... 
389, viršaus 337. o tikybiniu bro-j| 
liių kunigų 21.019, <>4 daugiau. J, 

BANKAI NESKOLINA PI- , 

NIGŲ MIESTUI. 
1 I. 

Chicago, 111.. kovo 26 d. —|j 
Rankai atsisakė paskolinti .lies-m 
tui $4.000.000. kuriuos jis norėjo Į ( 

gauti atmokėjimui pakeltų algųr'i 
18.050 darbininkų. 

Bankininkų atsisakymas duoti 

pinigus išblaškė tarybos vado- ' 

yų viltis, bet aftl„'įmanai nuspren 
lė balsuoti už pakėlimą 10 nuoš. 

algų, tikėdamiesi, kad atsiras 
koks būdas pinigams gauti iki 
miesto išdas išseks spalio mėn. 

VISUOTINAS STREIKAS 
GRĘSIA LILLE'I. 

Lille, kovo 2^ d. — Audėju 
..vi streikas čia vis dar tęsiasi ir 

dabar laukiama visuotino streiko 

;ipie pėtnyčią. Vienok gejtfkelių 
tarnautojai, kepėjai ir maistinių 
įstaigų darbininkai žada nesi lėti 

prie šito judėjimo. 

1,500 KRAUSTYTOJU IŠ- 
EIS I STREIKĄ 

ŠIANDIEN. 

Chicago, 111., kovo 26 d. — 

i.500 kraustytoji] išeis Į streiką/ 
šįryt, reikalaudami $10 daugiau 
Į savaitę. Jie gauna dabar nuo 

$28 iki ^4 i savaite. 

—. i 
S. V. PASIUNTĖ NOTA i 
TURKIJOS KLAUSIME, j 
VVashington, kovo 25 d. —! 

Valstybės skyrius šiandien pa-J 
siuntė notą talkininkų augšeiau-Į 
siai tarybai, išsėdamas Ameri- 
kos valdžios pažiūras Į Turkijos 
klausimą. 

8,000 AMERIKIEČIU 
VOKIETIJOJE. 

Washington, kovo 25 d. —J 
Valdžios skyrius šiandien padavė Į 
amerikiečių skaitlių Vokietijoje' 
siekianti 8.000, tarp kurių yra Į 
400 moterų. Visi amerikiečiai ke-j 
leiviai F>erlir*e gavo pilną progą 
išvažiiircfti specialiais traukiniais., 
bet ne visi pasinaudojo ja, ka- 
dangi kiti jautėsi gana apsaugo-1 
.tais. 1 

Egiptietis skundžiasi Italijai. 
Fiume grūmoja nepasidavimu. 
EGIPTIETIS SKUNDŽIA- 

SI ITALIJAI. 

Abdul Hamid Said Kaltina An- 
alus ui: Žiaurumus ir Skerdynes. 

Rymas, kovu 25 d. — Egiptie- 
tis Abdul llantid Said padavė 
skundą Italijos žmonėms. Tas 
skundas buvo indėtas* j laikraš- 
čius. Pasakas, kati anglai yra vei- 
Jmąiniai ir verkia krokodihaus 
išaroniis del armėnų, nei žodžio 
nepasakydami apie atsitikimą 
\mritsare, šitas egiptietis prime- 
ni. Anglijos norą užviešpatauti 
asu mahometonų pasauliu. Jis 
šako, kad angių oficieriai yra 
iiamriai ir be jokios priežasties 
įužudę egiptiečius patriotus ur.-i 
valtusius jei bent tuo, kad jie 
•eikalavo nepriklausomybės. 

I'agal Abliamido tvirtini- 
ną, Egiptas davė 1,500,000 ka- 
eivių karei, kurių krito (>00,000. 
r už šit.1 pasišventimą anglai, 
:irdi. atsidėkoja žiaurumu, egip- 
iejių reikalavimą laisvės prigir- 
ly darni kraujuose. Anglų karei- 
vai, sako jis, degina kaimus 
Irauge siu jų gyventojais ir gy- 
vuliais, žagina moteris, vagia 
įsmeuivię nuosavybę ir naikina 
avus. Lakūnai iš ėr opi anų ir ka- 
eiviai su šarvuotais karais d'i- 
lesimts tūkstančių egiptiečių esą 
š 11111 sę, 40.000 sužeidy. 

Abdul 1 lamui prašo pageliuos 
>as italus, pasitikėdamas, kad at- 

rityje Egiptas ir Italija bus dvi j 
ialys suvienytos vienu tikslu. j 

3UV VALSTIJOS PRA- 

| SERGSTI VOKIETIJĄ. 
i Berlinas, kovo 22 d., per Ko* 

jpenhagą, kovo 24 d. — Ameri- 
kos komisininkas F.llis IDresel 
pasiuntė laišką /okiečių valdžiai, 
ktur jis nurodo j tai, kad suirutė, 
kieno ji nebūtų daroma, blogai 
atsiliepia i atnaujinimą gerų są- 
ryšių tarp Suv. Valstijų ir Vo- 
kietijos ir taipgi i programą ap- 
rūpinimo Vokietijos maistais 
Šitą Amerikon komisijos žinsnį 
vokiečių valdža priėmusi labai 
nuolankiai. 

VILLA NUŽUDĖ 50 ŽMO- 
NIŲ VIENOJ VIETOJ. 

EI Paso, Tex.. kovo 25 d. — 

Iš ištikimų šaltinių šiandien su- 

žinota, kad Francisco Villa su 

savo pasekėjais viename kaime 
arti Santa Barbaros, Chihuahuoj 
kovo 14 išžudė penkiasdešimts 
vyrų, moterų ir vaikų. 

L kininkai narsiai gynėsi nuo 

užpuolikų, be* kuomet dvidešimts 
penki ar trisdešimts jų krito ir 
jų šoviniai pasibaigė, tai likusie- 
ji gyvais pasidavė. • 

Vienas jaunas vyras, sumišęs 
1- gdiirsties dei >avo nužudytos 
pačios ir šeimynos, puolė ant 
\ i llo> ir bandė atimti iš j o šau- 
dyklę. \ i 1 i a tąsyk įširdęs palie- 
pė visus vyrus ftužudyti ir na- 

mus sudeginti. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
$.25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

kov. 25 kov. _'4 
Anglijus svaras S 3.87 $ 3.83 
Kraneijos už Si), ir. 14.17 1422 
Italijos 111/ Si) lirų n).to 10.30 
Belgijos (už Si) i r. 13.15 13.60 
Olandijos 100 florinų, 362a 36% 
Danijos 100 kronų 18.30 18.20 
Norvegijos 100 kronų 18.65 t8.6o 
Švedijos 100 kronų 21.30 21.15 
\'okietijos 100 markių 1.45 1.40 
\ustrijos 100 kronų 0.60' 0.5^ 
Suomijos 100 markių 5.60 5.60 
Lenkijos 100 markių 0.72 0.72 
Lietuvos 100 auksinų r.45 1.40 
Kanados S1000—S. \*. S910 S010 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

\ 

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. Ingnuniai su- 

sivienijo su Lietuva. 
Bal. 3 d. 1547 m. numirė Did. 

Liet. Kun. Zigmuntas I. 
Bal. 5 d. 1570 m. Vilniuje inkur- 

ta pirmutinė mokykla. 
Bal. d., 1372 m. lietuviai sude- 

gino gudų pili Perejaslavl. 
Bal. 13 d.. 1388 m. kryžiuočiai 

pradėjo karę su Žemaitija. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINK6JE 

Šiandien lietus ir vėsiau. 
Saulėtekis, 6:05 vai. ryto; 
Saulėleidis. 5:47 vai. vak. 

FIUME GRŪMOJA 
NEPASIDAVIMU. 

■tymas, kovo 25 d. — Praneši- 
na! iš Fiumės sako, kad tas 

niestas yra išvakr.-ose svarbiu 
įuotikių. Gabriele d'Annunzio ir 
iiiinitiis šalies seimas nusprendė 
ipskelbti Fiumę respublika, bet 
a padaris gal lik po talkininku 
tugšoiausios tarybos susirinki- 
mu San Renioj, Italijoj, bal. 21 

!. Met žmonės yra pasirį/ę ne- 

jasiduoti jugoslavams. Viršinin- 
kų ir žymių 'piliečių susirinkme 
eit. pulk. d'Annunzio patvirtino 
avo pasirj imą neapleisti miesto 
ki jis bn> arba tautiniai nepri- 
klausomu. arba griuvėsių krūva. 

3HICAGOS MIESTO DAR- 
BININKAI GAVO PAKĖ- 

LIMO 10 NUOŠ. 

Chicago. 111., kovo 25 d. — 

13,050 miesto darbininkų gavo 
10 irtos. pakėlimo algų; vakar 
miesto taryba po triukšmingam 
iri jų valandų posėdžiui nuspren- 
dė pridėti 84.000,000 prie $32. 
.555.830 miesto budžeto i<)20 m. 

Finansinė komisija po pietų 
matėsi su penkiais 'didžiausiais 
miesto bankais. Kokios buvo pa- 
sekmės to pasimatyme nežinia, 
bet yra spėjama, kad bankinin- 
kai sutikę duoti pjnigų. 

KOMUNISTAI PAĖMĖ 
WESELĮ. 

Berlinas, kovo 25 d. — Yra 
pranešama, kad Wesel, 32 my- 
liose nuo Dusseldorfo Į šiaur- 
vakarus. kur valdžios jiegos ap- 
gultos revoliucinių darbininkų, 
tapo paimtas darbininkų. 
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POLITINĖS PARTIJOS. 

Amerikos Darbo Federacija stojo po- 
litikon ne kaipo rėmėja kokios "Darbo 
Partijos", o kaipo savistovi pajiega tuoju' 
tikslu, kad pritvertus respublikonų ir 'de- 

mokratų organizacijas kitaip žiūrėti į da- 
lykus. Svarbiausiu darbininką vajaus tiks- 
lu bus pasigavimas prielankių kongreso na- 

rių. Daugeliui kongresininkų abiejų parti- 
jų daroma priekaištas, kad jie yra atžaga- 
reiviai ir priešingi amatiniam unijizmui. 
Pieš visus šituos Amerikos Darbo federa- 
cija rengiasi suvienyti sajvo pajiegas netik 
lapkričio rinkimuose, bet ir kandidatų rin- 
kimuose. Šituo tikslu yra suorganizuotas 
Nacionalis Nepartijinis Politinio Vajaus Ko 
mitetas ir kiekviena amatine unija yra ra- 

ginama veikti bendrai. 

.... $0.00 j 

.... $3.50 
.... $1 85 

Prezidentas Samuel Gompers, nors 

pats yra demokratu ir remia Wilsono admi- 
nistraciją, pripažino naują dvipartinį pla- 
ną, pagal kurį tikisi gauti nominavimą clrau 
gingų kandidatų abiejose partijose. Skir- 
tumas tarp proponuojamosios Darbo rai- 

tijos rėmėjų politikos ir Amerikos Darbo 
Federacijos politikos atatinka skirtumui 
tarp Prohibicininkų Partijos ir Smuklių prie 
šininkų lygos. Smuklių priešininkų lyga 
rėmė respublikonus, demokratus ir prohibi- 
cininkus be skirtumo, jei" j y pasirinktasis 
kandidatas savo programari priėmė ^sau- 
sybę". Abi partijos patyrę, kad šitaip su- 

organizuoti ir suvienyti sausųjų balsai bu- 
vo verti gaudyti ir ačiu tam abi partijos 
išvydo save tokiomis gėrimų prišininkė- 
mis, kaip ir patys prohibicininkai. Amerikos 
Federacija tikisi tokiu jau budu intikinti 
politikierius, kad suvienytos darbininkų pa 
jiegos balsas yra didesnis už balsą kokios 
nebūk grupės priešingos jiems, ar nepai- 
sančios jų. 

Kitu judėjimo tikslu yra įstatyti kon- 
gresan ir valstijų legislaturon didesnį skait- 
lių darbininkų ir ūkininkų. 

Indomu yra tas, kad Su v. Valstijose 
nors visokių užsiėmimų žmonės balsuoja 
laisvai, vienok didžiuma šitų užsiėmimų 
įstatimdavystės kunuose nėra atstovau jama 
tiesiu budu. Daugiau negu pusė kongreso 
susideda iš advokatų. Dvideširhts iš dvi- 
dešimts septynių prezidentų yra buvę ad- 
vokatais. žinoma, taip ir turi buti, kad 
profesija atsidavusi tiesoms, suteiktų dau- 

Padėjėjas Komisin.inku.s Britu 

Komisija Baltijos Valstybėms... 
Praeitis yra visai graži Jauno- 

ji Lietuvių armija išvijo bolševi- 
kus ir vokiečius iš savo krašto. 

Dfiu^iausii i.-i s«,o laimėjimu ji 
yra gerai apginkluota ir apreng- 
ta, ir po kurio laiko gero moki- 

nimu. ką jau parodė praėjusieji! 
karo metai, ii bus pakankinai 
; č<rengta ginti savo tėvynės rei- 
kalus. Geriausia butų Lietuvai 
savo tikslo siekti taikos budu, jeigu 
tas yra galima. Ginklas pasku- 
tinė priemonė, ir ginkluoto lai- 

mėjimo išdavos ncvisuojnct pa' 
tenkina. Tautu Sąjunga tik k,'į 
jnadėjo darbuote. Lietuva gali 
1 •' tikra, kad jos reikalavimai j 
£aus iš Sąjungininkų visišką pa 
tenkinimą. Taika kaip visam pai 

(Tą s<:). 
/ 

šauliui, ir Lietuvai dabartiniu Jai 
( 

k u taip pat reikalinga. Taikos 
metu Yalstybė galėtu surinkti 
visas savo pajiegas stipresniam 
valdymui ir k ra A te sudaryti £e- 
i snv padėtį po 5 metų karo. Te- 
gyvuoja Lietuva! 

H. Roman Rabinson, 
k 

Pulkininkas Anglu Kur. Misijos. 

Vasario ir>ją dieną aš pava- 
dinčiau siena tarp dviejų Lietu- 
vos pasaulin: anoje pusėje Lie- 
tuva — svajota, pasišventimo mei 

lėje pradėta, čia ji realinė, skaus- 
muose gimusi; ana — skaisti ide- 
alu troškimu sritis, padangėmis 
skriejusi, erškėčių Vainiku pasi- 
puošusi, kaip kentėtoja, — ta 

žemiška, apčiuopiama, bent kiek 

lustojusi skaistumo ir aureolės; 

giausiai teisdavių, bet prie progos galima, 
nurodyti į tai, kad jokioj kitoj šalyj advo-j 
kaUii neužima tiek politiniu vietų. "Labor'V 
amatinio unijizmo laikraštis reikalauja,! 
kad ateinančiame kongrese butų'mažiau-1 
siai du šimtai ūkininkų ir pramonininkų! 
darbininkų. 

Aiškią Am. Darb. Fed. — jos politiką! 
"gręžimo partijų iš vidaus" taipgi priėmė j 
Nepartyvė Lyga, kuri tikisi pasigauti res- 

publikonų kandidatų rinkimus Minnesotojej ir tokiu budu paimti kontrolę ant partijos: 
organizacijos, maždaug taip, kaip Kiram! 
Johnson pasigriebė Califiornijos respubli- 
konu partiją Roose velto kandidatūrai 
1912 m. 

Trečios partijos dalykai Suv. Valstijo- 
se ne kaip atrodo šiemet. Am. Darb. Fe- 
deracijos nutarimas veikti senųjų partijų; 
kandidatų rinkimuose atima Darbo Parti-į 
jai galimybę turėti savo kandidatus. At- 
gaivinti mirusią Progresyvę Partiją nėra 
;mėginama, o Hoover visai atsisakė kandi- 
datuoti trečių tikietu. Prohibicionistai nu- 

stojo prasmės kaipo tokie, pasiekę savo 

tikslą. Socialistams žymiai pagelbsti re- 

akcija, bet jų kairysis .sparnas nulužęs su-i 
darė Komunistų ir Komunistų Darbo gru- 
pes, atmetančias politinį veikimą, o jų de- 
šinysis sparnas senai atsiskyrė delei Socia- 
listų Partijos didžiumos pasipriešinimo; 
Amerikos dalyvavimui didejej karei, tokiu 

į budu lieka tik vidurinė grupė išrinkto Kon- 
Igresan Bergerio ir Hillquito vedama. Jei i 

| ateinančiuose lapkričio rinkimuose bus di-1 
idelė trečia partija, tai ji grečiausiai atskils 
nuo respublikonų ar demokratų partijos jų 

j konvencijose birželio mėnesyje. 
oo 

Italijos valdžios dvilinkavimą kaip-tik' 
įvaizdžiai patvirtina italų avanturistas-poe-1 
tas Gabriele d'Annunzio. — Nežiūrint i tal- 
kininkų "sutvarkymą", jis šiose dienose pa- 
akelbė "savotišką" proklamaciją kaslink 
"naujos l'iume respublikos". Jis užreiškia, 
jog didžiausias jo siekis bus prijungimas 
Fiume prie Italijos. Tuom siekiu visados 
vadovausis to miesto atstovai. Skelbiama, 
kad iškilmė delei "padarymo" d,Annunzio 

jFiume's piliečiu turi savotišką reikšmę. 
oo— 

Valstybės skyrius (Pasportų kontro- 
les padala) išleido pranešimą, kuriame sa- 
koma, kad Europoje padėtis yra tokia, jog 
Amerikos lenkams kol-kas nepatartina ga- 
benti ten savo šeimynų. To priežastimi 
esąs palengvas keliavimas, reikalingumas 
turėti užsienio pinigus ir stoka šilumos vieš- 
bučiuose ir traukiniuose. Nors šituo 'buvo 
ncfrima išvengti nepatogumų moterims ir 
vaikams, kurie nedaug skiriasi nuo nepato- 
gumų turėtų kelionėje iš Lenkijos Ameri- 
kon, bet tuo tik padidinta neramumas apie 
tarp milijono Amerikos lenkų turinčių šei- 
mynas Lenkijoje. Pranešimas paskatina 
juos grįžti ir pakenkia ateivybei Ameiikon, 
kas ypatingai atsiliepia į pramonės gyve- 
nimą dabar, kada darbininkų trųksta: Klau 
simas, žinoma, yra tame, ar ta kelionė Ame 
rikon pas savo pasiturinčius vyrus, kurie 
gali apsirūpinti jomis, turi tokias sunkeny- 
bes kokiose tos šeimynos yra ten gyvenda- 
mos. Oficialis pranešimas užbaigiama žo- 
id/iais: "Aš jaučiaus, kad reikia aiškiai pa- 
sakyti, jog, išskiriant greito reikalo atsiti- 
I kimus, yra patartina žmonėms,\ norintiems 
susijungti su savo pačiomis ir šeimynomis 
iš Lenkijos, palaukti, kol susisiekimas bus 
įteigtas per Danzką, ar bent kol šiltesnis 

i laikas ateis". i 

anos mylėtojai nieko nuo jos ne- 

troško, bet jie jau .-au reikalauja 
užniokesnio ir šiltos vielelės, kai 
kurie jos simpatija apsimetę ją 
skaudžia užvylę, naudoja; ana 

byvo gryna dvasia, be kuno, čia 

nei.šsivystęs, su ydomis kūnas; 
anoji simpati'ngesnė, bet grįžti į 
jos pasaulį jau nebesinorėtu; ne-] 
sinoretų ir ,šioje apsistpti: lauki, j 
kad ji stos k u nu — dvasia, kada j 
pasakys pasauliu: štai esmi nau-• 

ja pajiega kūrėja, kada susilauks 
savo Shcillerių, Kembrandt/, Xe\v 
tonų, Ilramantų. kada jos dva- 
sia sieks plačiau, negu jos kuno 
sienos. Ar kas tu, kurie šiais me 

tais švęs vasrio 16 dieną, to su- 

silauks, nežinau; aš' nesulauksiu. 

Maironis. 
i. 

Prieš dvejus metus vasario 16 
d. pasauliui buvo pareikšta Lie- 
tuvos nepriklausomybe. Tą pa- 
darė tikrieji kraujo ir dvasios 
Lietuvos karžygiai sunųs. 

Lietuvos žmonių tolimesnis už 

davinys tinkamai sutvarkyti nau- 

jai atgimusi Valstybe. Todėl ky- 

to# wchmh* 

1 Pastabos- li 
Į išvados. | 
&-#»#&&&<* ftt CHKHKH2 

Valstybes Skyrius HORcJnai 
išleido pranešimą, kuris pa-j 
rodo, kad ji užsiima tokiais i 
darbais, kurie yra labai ar- 

timi geltonajam žurnaliz-, 
mui. Tame pranešime jis j 
sako, kad "Turkestane bol- 
ševikai ima vietos gyvento- 
jus ir karės belaisvius į nau 

jas vienetas ir steigia ka- 
rines bazas, kurios žada bu 
ti pradais vaju prieš Indi- 
ją." Kaipo autoritetą ši- 
tiems tvirtinimams jis pa- 
duoda bevielinę telegramą 
iš Maskvos Taškentan iš 
gruod. G d., 1919 m. Po ra- 

diograma pasirašąs Centra- 
'io Komiteto Rytų Biuro Vi- 
ce-prezidentas Maskvoje ir 
joje sakoma, kad propagan- 
dos traukinys organizavimo 
ir švietimo tikslams bus pa- 

siųstas Turkestanan". Li- 
kusi perimtos radiogramos 
dalis, kaip paduoda Valsty- 
bes Skyriaus, kalba apie 
spaudos presus, kalbėtojus ir 
tt., kurie bus reikalingi dirbi 
mui propagandos- "totorių 
ir rusų kalbomis". 

Šitame memorandume 
Valstybės Skyrius išleidžia 

i? • 
_ 

•jiitiaii piusci gejiničį ajHU 
bolševikų propagandos in- 
trigas atkreiptas prieš An- 
glijos Indiją. Beto vienin- 
teliu dokumentu priparody- 
mu to yra \icnų viena radio- 
grama iš Mab<;vo§ Tašken- 
tan. Ir šitoj radiogramoj 
nėra nieko pasakyta apie k 
kią nors propagandą anapus 
Turkestano ribų. Taki, kur 
yra Turkestanas? Ar jis In- 
dijoj? Ar Turkijoj? Ar jis 
Rusijoj? Jis buvo Rusijoj 

carui valdant. Kas dcl to- 

torių paminėtų radiogra- 
moj, tai seniaus buvo labai 
natūraliai dalykai carui va1- 
dyti totorius Turkestane. Ar 
Valstybės Skyrius pasifodo 
čia nežinančiu tų dalykų, ar 

turinčiu blogus norus. Jis 
gal turi kitus kokius doku- 
mentus, kurie ligšiol nepa- 
skelbti. Bet dabartiniame 
memorandume vieninteliu 
padėtiniu dalyku yra per- 
imtoji bevielinė telegrama 
ir toji telegrama nieko ne- 

priparodo, išskiriant, kad 
dabartinė Rusijos valdžia 
stengiasi patraukti Rusijos 
Turkestano mahometonus su 

propagandos pagelba, o ne 

su durtuvais, kaip tą dary- 
davo caras. 

la klausimas: Kuriais pagrindais:. 
Atsakymas savaimi aiškus. Lie-' 
buvos darbo žmones gynė savo j 
tėvų žemį?, kovoju už Valstybės I 
K. u s u nepriklausomybę, — tu pa-! 
čių žmonių ir privalo buti tvar- 

ka ir valdžia; jų valia turi but 
šventa. Amerikos didžiojo vyro 
Ijincolu'o' žodžiais tariant Lietu- 
vos Valdžia turi but: go- 
vernment of the people, by tlie 

people and for the people". Tai 

yra pagrindinis kuriamosios tvar- 
kos dėsnis, nes to paties vyro 
tvirtinimu tauta, turinti savo žmo 

ni'ų Valdžią niekada neišnyks iš 
šio pasaulio. 

Tuo 'pagrindiniu dėsniu, ma- 

no nuomone, turėtu vaduotis ir 

inusų Valstybės viršūnių šeimi- 
ninkai ir Sleigiamasai Seimas. 

Lietuvos Valstybės dabartiniu 
momentu interesai ir jos apsau- 
ga reikalauja, kad Valstybinio 
Lipo partijos ir šiaip žmonės pa- 
lotu įą patį dėsnį į pagrindą sa- 

vo prirengiamajam seimo dar- 
bui. T. Naruševičius. 

Lietuvos Atstovybes Ame- 
rikoje Pranešimas. 

Delui Sutarties su Sovietu Kusi ja. 

Vasario 17 dieiiiį rytą per Latvi- 

ją is K'auiio išvažiavo Lietuvos Rau 

donojo Kryžiaus Misija j Sovietų 
Rusiją lietuviu įkaitu ir belaisviu 

apsiiTfainyino reikalais. Kaip įkai- 
tai pas bolševikus tebėra Robaeevs- 

kis, Karšaitis (?), adv. Dirmantas, 
Kreuas (?) Mikelinsky, Lapinas, 
Paulinkaitis, Skripka, Daukša^ \ a- 

lentinovskis ir kiti asmens, kurie bu 
vi) sugauti iš Kolčako armijos. Ši'ai 

Misijai pavesta tęsti pertrauktas de- 

rybas dėlei apsimainymo pagal gruo ! 

džio mėli. sudarytosios tu" tikslu 
sutarties su Sovietu Rusijos atsto- 

vu Litvinovu Dorpate. Misija turi 

uždavinį išrišti klausimą ir apie 
bendrą lietuviu tremtiniu grąžinimą 
iš Rusijos. Tos specialės Misijos 
pirmininku yra d-ras Jurgis Alekna 
ir nariai Ministerių Kabineto reika- 

]j vedėjas Ta<las Petkevičius ir adv. 
V. liurkevieius. i!e to šiai Misij'ai 
pavesta yra kalbėtis dėlei prelimina- 
rės sątaikos su Sovietų Rusija, o 

pačios sątaikos sudarymas, kaip gir- 
dėti, gali buti perkelti Londonan 
... Paryžiun. 

Dclei Lietuvos Nepriklausomybės j 
Pripažinimo. ' 

Klausimas apie Lietuvos nepri- 
klausomybės pripažinimų juo tolyn- 
juo eina geryn. Taip iš pasiuntinio 
\ okietijoj d-ro Puryekio gauta yra 
telegrama, kad Italija pripažinusi 

-Lietuvos nepriklausomybę ir Vasa- 
rio 23 dieną išvažiavęs jos įgalio- 
tinis baronas Machioro Lietuvai ir 

Latvijai. 
Apie tat, kad Itaiija butu pripa- 

žinusi Lietuvą ir de jure nepriklau- 
soma valstybe, patvirtinančių žinių 
nėra. Anglijos vyriausybė yra pa- 

reiškusi, jog ji nedaranti didelio 
skirtumo tarp faktino ir juridinio 
pripažinimo ir kad jeigu bus reika- 

linga tai Lietuvos Steigiatnui Sei- 
nuii susirinkus ir nustačius savo 

valdžią, be abejonės įlnis suteiktas 
ir juridinis Lietuvos išpažinimas. 
Lygiai tok j pat nusistatymą yra pa- 
reiškusi ir Šveicarija. Skandinavų 
Valstybių (Danijos, .Švedijos ir 

| Norvegijos) bu,vo neseniai Ministe- 
irių Pirmininkų ir Užsienių Reika- 

j!ų Ministerių pasitarimas. Gauto- 
{mis žiniomis tame pasitarime bu- 
lves ptokeltas ir Lietuvos juridinio 
[pripažinimo klausimas ir buk išriš- 
tas yra mums prielankiai. Patsai 
aktas žadęs bu t i paskelbtas už 3—4 
savaičių. Olandų Valdžios atstovas 

yra pranešęs musų .Valdžiai, kad į1 
Lietuvą vra paskirta Olandų Vai- į 
džios Misija iš p. p. Vlcssing. Lu- 

jcardis ir Smit, kurie jau atkeliaują, 
1 Lietuvon. 
I 1 

i 
D e/e i Santikių su Latvija. 

Latvijos atstovas yra pareiškęs, 
jog Latvija nėra padariusi jokių 

Tamstoms pasiūlius išreikšti 

savo n.intis del vasark i<-> d. su- 

kaktuvių, man, nuvargusiam \ il 
niaus darbininkui, belieka tik at- 

minti kauniečiams Maironics žo- 

su lenkais sutarčių, išskyrus kariš- 
kąjį delei Dvinsko paėmimo opera- 
ciją. Santikiai tarp Lietuvos ir Lat- 
vijos kas kart eina geryn. Latvijon 
paskirtas nuolatinu atstovu d-ras. 
Zaunius, kursai jau yra Rygoje. Jis 
pasilieka cliarpe d' affaires vietoj 
d-ro Šliupo. Lenkų atstovu Rygoje 
yra Niedziealkovvskis. • 

Dclci S antikių s u Lenkijos Okupa- 
cijos l aidžia. 

Lenkų okupacija žmonėms virtu- 
si nebepakenčiama. Plėšimai ir žiau- 
rumai ipasiekč augščiaulsij IraipsnĮ. 
Bolševikai ir Vokiečiui dabar žmo- 
nėms atrodo angelais prieš lenkų 
.darbus. Tokiu skundų Į Lietuvos 
Valdžią ateina iš visų Lenkų užim- 
tosios Lietuvos. Lietuvos Atstovas 
Paryžiuje, p. Milošius, vasario 9 d., 
įteikė Alijantų Ambasadorių Konfe 
rencij'ai Paryžiuje detalingai išdė- 
stytą notą (N-174) apie lenkų oku- 
paciją Lietuvoje, prašydamas- kad 
tiek Alijantų prestižo, tiek bendros 
rytų kraštų situacijos atžvilgiu butų 
įsr.kyta lenku kariuomenei tuojau 

džiai: "O, Vilniaus neužmiršk, 
lietuvi!' 

Mykolas Biržiška, 
Vilniaus lietuviu gimnazijos di 

rektorius. 

Laisvė — žemčiūgas Karm.oj brangiausias, 
l'irkias krauju nukautu, 
Laisvėj tai pagrindas laimės tvirčiausias, 
Amžins troškinVas tautų. 
Laisvė—Žmonijos žvaigždė vtdamoji, 
ll.janti aiškiai visiems, 
■Laisvė— pasaulio teisė prigimtoji, 
Tikslas kovos pavergtiems. 
Laisvė—neperkama auksu vertybė,— 
Ginklu ji reik iškovot, 
Laisvė, tai dvasios nepriklausomybė, 
Laisvei reik viskas aukot, 
Laisvė tai saulės šviesa : tebuklim/a, 
Akio tamsumo žūtis, 
Lusvė—jiega kuriamoji galinga. 
Laisvė—sparnuota mintis. 
Laisvė brolybę ir lygybe gina, 
Arklais paverčia kardus, 
Laisvė turtus žmogaus dvasios gamina, 
Didvytui gimdo vardus. 
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J. Zubrickas (T u re ir. išksi). 

LIETUVA SKAITMENŲ 
ŠVIESOJE. 
Žcmi's ūkis. 

Lietuvoje yra apie 7J{> milijono 
deš. žemės, tame skaičiuje apie i/ 
mil. deš. arba 20% miškų. Mažiau- 
sia miškų yra Suvalkų ir Kauno 
gub. (tik 15%), daugiausia V:i- 
niaus ųitb. (ligi 28'' ). Žemės ukj- 
jc naiulojumes žemės yra apie 
5y2 mil. deš. (kita žemė nenaudin- 

gu arba vandenai). 
Didesnė visos žemės pusė (50. 

1 c/c) priklauso valstiečiams, 30'č 
dvarininkams — bajorams, 10.9 % 
valdžiai bei visuomenės įstaigoms, 

miestiečiams bei pirkliams. Iš 
ūkių skaičiaus — valstiečiams pri- 
klauso net 93.6%, o dvarininkams 
bei bajorams tik 3,y''f, miestiečiams, 
ir pirkliams — 2.3%. Apie 4 tūk- 
stantis dvarininkų arba apie 1— , 

1.57c visų žemininkų valdo daugiau 
ne 2)A milijonų deš. arba 40% 
visos žemės, kuomet kiti 300 tukst. 
žemi sinkų valdo 4 mil. deš. arba 
60% visos žemės. 

Hežemių valstiečių yra apie ]A 
mil. žmonių ir jie sudaro puse ma-, 

žažemių. turinčių mažiau 10 deš.. ta 

me skaičiuje apie ketvirdalis arba 

25smulkiųjų mažažemių, turinčių 
žemės mažiau\kai 3 deš. 

Uždera kas metai apie 50—fioJo 
mil. pudų rugių, 6—8 mil. po kvie- 
čių. 15—jo mil. pudų kviečių, 30 
—40 mil. pudų avižų, 4—6 lim. 
dų žirnių. 100—i5o mil. pudų bul- 

vių, ir tt. Vienoje dešimtinėje užde- 
j*a vidutiniškai apie 50—70 pudų 
javų ir apie 400—500 pudų bul*. 
vių. 

Gyvulių prieš karą turėjo buti: 
apie 1 mil. arklių, 2]Ą—3 mil. g"al- 

I 

pasitraukti iš pirmosios demarkaci- 
jos linijos, kaip ji buvo nustatyta 
1919 metais liepos mėn., tuo žygiu 
galutinai nesprendžiant sienų klau- 
simo. 

Yra gautos žinios, kad lenk -ii oku- 
puotose vietose Suvalkijoj šaukiu 
naujokus gimusius 1896, 1897, 1898 
ir 1899 m., (tarp 21 ir 24 metų). 
Suvalkų miesto piliečiai yra sudarę 
prašymą Ententei, kad Suvalkus pri 
skirtų prie Lietuvos. Lenkų okupa- 
cijos valdžia daro represijas ir 
kliudo tam žmOnių nutarimui prily- 
ti tinkamos situacijos. 

Paskutiniu laiku aiškiai tėmyja- 
ma lenkų provokacijos akcija prieš 
Lietuvius: Lenkai sukoncentravo sa 

vo kariuomenę ir tai vienur kitur 
užpuola musų sargybą, tai neva pa- 
sitraukia, norėdami įtraukti lietu- 
vius j niušj. Lietuviai tuo tarpu 
provokuoti nesiduoda. 

Lietuvos Atstovybė Ame r i h'oje. 
(Pasirašo) 

/, Vileišis. 

Generali^ Lietuvos Atstovas. 

*' 
vijų, apie 3 mil. avių ir apie 2 

inil. kiaulių. 
Pramone ir prekyba. 

Pramonės [staigų Lietuvoj buvo 
apie —5 tukst., kur dirba ar- 

ba dirbo 30 tukst. darbininkų ir me- 

tinio išdirbinio vertybė siekė 50—60 
mil. rublių, ''rekybos įstaigų bu v o 

apie 25 tukst., kurių metinė apyvar- 
ta vidutiniškai byvo apie 150 mil. 

rublių ir grynasis pelnas apie 15 
mil. rublių. Iš Lietuvos kas metai 
buvo išgabenama grudų už 6—7 
mil. rublių, gyvulių arba jų produk- 
tų už 7—8 mil. rub. ir miškų nema- 
žiau kaip už 25 mil. rub. 

Kreditus ir finansai. 
Valstybės taupomosiose kasose 

Lietuvoj buvo padėta apie 50 mil. 
pinigais ir apie 7—S mil. brangiai" 
siais popieriais. Kooperacijos kre- 
dito j s taigose buvo netoli 200 su 80 
tukst. narių, jose taip pat buvo pa- 
'ėta daugiau 6 mil. įub. ir apie 3 

mil. rub. luomų kredito i.staigcsc 
(gminų ir bendrovių kasose ir tt.) 
Iš viso kredito Įstaigų Lietuvoje 
buvo arti 800, kuriuose buvo padė- 
ta daugiau kaip 100 mil. rub. pini- 
gais ir tiek put maždaug užstato- 
maisiais lakstais, neskaitant nuosa- 

vių kapitalų irpa-kolų; balansas 
siekė netoli 300 mįl. 

Mokesčių Rusų valdžia k'asmet iš 
Lietuvos surinkdavo 5o—(>o mil. ru- 
bli ų tuo tarpu Lietuvos reikalams 
išleisdavo nedaugiau 30—40 mil. > 

rub. Meto, Rusų valdžia turėdavo 
įpic 10 mil. rub. gryno pelno iš Lie- 
tuvos geležinkelių, neskaitant kitų 
:>elno šaltinių (iš fitVansinių opera- 
:ijų. pašto ir tt.) ("L.U".Kal). 

(L'žbaiga). 

Mir \-5 neatgyja: mūsų tautos 

dvasia taip-pat nebuvo mifus, 
tik priešu snaudulingais nuodais 
įmigdyta dar savo jattnybės die- 
nas, o dabar atbunda ir kai dar 
jaunas organizmas greitu tempu 
auga, varguose tvirtėja ir drąsiai 
į šviesią ateitį rengia, tvirtai ti- 
kėdama, jog, kaip menkame ku- 
įe lengviau įsiviešpatauja stipri 
ir prakilni dvasia taip ir mažo- 
e tautoje veikiau gali pasireikš- 
i dvasios didybė! 

J. Vabalas Gudaitis. 

Kuo iškilmingiau yra šiandien 
venčiama Nepriklausomos L i c- i 
uvos atėmimo diena, tuo leng- 
iau bus mums atsispirti prieš 
idaus ir oro Tėvynės priešus, 

les vieni ir antri pamatys jie, 
:aip šalis trokšta buti savarankė* 
r laisva. Merkis, 

Krašto Apsaugos Ministerio 
adėjėjas. 

(Bus daugiau.). 



LIBERTY BONDS 
Mes perkame PergalSs Bondsua pilna parašytąja f*. £* ^ |J verte, Ir Laisvė# BoihIbub pilua pinigine verte. \#JF%wn 
Atneškite arba atsiųskite i t p c A/"•fUiriR/i o rr% Atdara kasdien nuo 9—6 G. SACKHt.IM UL CO 
Utarninkals, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, lr Subatomls 9—9 tarp l'auina ir Wood 

ą/frmours 
VMČed Oleomarganne r TRAOe MARK V? 

Sumažink Maisto Išlaidas Nemažindamas Maisto, 

ARMOURO Oleomargarinas pagelbės jums sumažinti 
maisto išlaidas, nemažinant maisto kokybės. Jums išsimoka vartoti o- 

leomargarinas, ne» j mėnesį jųs sutaupysite pusėtinai pinigų. 

Kadangi ms&t yra augs tos rų- 
šies produktas, jus busite pilniausiai už* 

ghnėdinti jo gerumu, priimtumui ir augš- 
tos kokybės maistingumu. Tepti ant duo- 
nos, biskitų, pyragų ir k. Jis labai tinka 
su šiltais blynais ir kitais šiltais valgy- 
mai". \ artokite virimui, kepimui ir spir-4 
ginimui. Duokite iki valiai vaikams. 

M3KSZ Olecmargarinas yra ga- 
minamas moderniškiausiomis mašinomis, 
jau išmėgintomis Armour'o oloomargari- 
no dirbtuvėj, ir iš geriausiu ir gryni'au- 
siu valdžios inspektuotų maisto tauku. 

Reikalaukite mat Oleomnrga- 
rino šiandien nuo savo artimiausio krau- 
tuvniuko. 

Kiekvienas lietuvis privalo įsigyti labai žingeidų "KARIŠKIŲ" KALENDORIŲ. Kalendoriuj' 
rasite straipsnių, eilių, apysakų, apie veikimą Lietuvos kariuomenės ir jų didvyrišką kariavim; 
su užpuolikais. Įsigykite šj puikų kalendorių — pirmas kalendorius po karei pasiekusis Am. Liet 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-48 So, Halsted St., Chicago, 111, 
Mes'esame priversti duoti šį 3-čią V«lykij Išpardavimą delei per- 
didelio Supirkimo vaikams siutukij ir čeverykų. Kreipties dabar. 
Tūkstantis naujausios mados siutukų. Kainos labai numažintos- 

LOT NO. 1. 

įvairių spalvų, gerai padary- 
ti, didelis pasirinkimas, verti 
$11.00, parduosi- QC 
me tiktai už V ' •©«/ 

LOT NO. 2. 
Stiprios medegos. maišytos 
vilnos; verti $14.0.. Parduo- 
dame šiame išpar 1 | G fcį 
davime už .... ♦ 
LOT NO. 3. 
Vilnoniai Siutukai; naujau- 
sios mados; dvilypio segimo; 
visokių,spalvų; Chicagos dar 
bo; verti $19.50. (f 1 h H n 
tiktai už $ I v« f D 
LOT NO. 4. 
Geriausi iš visų; verti $24.00 
Parduodame <£91 7Ę 
tiktai už <p£I./0 
LOT NO. 5. 
Melsvos spalvos siutukai; tri- 
jų ruoių. Išparduodame po 

$12,6Siki $15.75 

VAIKU ČEVERYKAI 
LOT NO. 1 
Invairių maclų, verti $4.00; 
parduodame 

LOT NO. 2. 
Angliško styliaus, juodi; ver- 
ti $5.00. Parduo- Off 
d ame už v 

" 

LOT NO. 3. 
Angliško styliaus, tamsus, ru 

di, geros skuros, verti $6.00 
ir $6.50 ; parduo- Q!3 
dame už 

TARP KITKO TURIME 
didelį pasirinkimą vyriškų 
siutų, už kuriuos kainos dar 
nėra pakeltos nuo pat rudens 
kaip tai $35.00 ir $40.00, Ųž 
tas kainas mes patįs šiandien 
nupirkti negalime. Daugybe 
pavasarinių Overkočių, Rein 
kočių, už kuriuos kainos nu- 

žemintos del šio pardavimo. 
Išpardavimas prasidėjo Kovo 24 dieną Se 

redoje ir Tęsis iki Velykų 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
MARIAM POLE. 

Giuodžio 17 c!, susirinko į Ap- 
skrities \ iršininką visu valdžios ir 

savivaldybės įstaigų atstovai ben- 
drai savo darbuotei suderint ir pa- 
sitart dienos,reikalais, liuvo isk 1— 
tas klausimas, kas prižiūri keleliu; 
ir vieškelius ir, tvarko tiltus. Atiiš- 
kino Plentu Skyriaus įgaliotinis Sa 
viekas, jis pasakė, jog visus kele- 
lius taiso valstiečiai; vieškeliu? — 

Susisiekimo Ministerija. Vieškelius 
taip pat valstieči'ai, bet teknikos per 
sonalas, prižiūrįs vieškeliu ir esa- 

'mųjų įtaisymu, priklauso ir laiko- 
mas plentu skyriaus. Jam atsakyta, 
kad tekninį vieškeliu d'arb.'į gerai 
pažįstas ir tnusų šaltyšius.... Tiltų 
(kas opiausiai) tobulinimas- taisy- 
mas ir statymas priklauso taip pat 
valstiečiams (taip aiškino ponas Sa 
viekas), tik tektiinė priežiūra vėl 
esanti Plentų Skyriaus žinioj. 

Toliau aiškinOj jog Plentų Sky- 
rius privalo išskaityti, kiek ir ko- 
kios medžiagos reikalinga tiltams; 
tą apyskaitą jie teikia Apskrities 
Viršininkui, kurs reikalauja iš Miš- 
kų Departamento tąją medžiagą, 
pristato (stuikomis) Į nurodytą p. 
tekniko vietą, suragina žmones dar- 
bui. o ponas teknikas atliks ''tek- 
nikinį darbą". 

Matytu p. teknikas neįsidemėjo 
Vyriausybės įsakymo, kuriuo pave- 
dama jam teknikinė priežiūra 

"Laikinųjų Vyriausybės Žinių" 
Xr. 13 ''Laikinasis įstatymas apie 
svarbiuosius vieškelius ir grunti- 
nius kelius" § 4 pasakytu' ''Tiltų 
esamų ant vieškelių, pereinamu i 
Susisiekimo Ministerijos žinią, lai- 
kymas, tobulinimas, taisymas ir 
statymas atliekąmas tos Ministeri- 
jos per Plontų skyrių duodatifais 
jai atatinkamais kreditais." 

Sis klausimas yra labai opus ir 
valstiečiui, kurs pusiau prigriuvusia 
me tilte gal suž isti s'avo gyvulį ar 

padarą ir valdžiai, o ypač ii'i kariš- 
kai. 

I Maloni žiema- kol ėjo ginčas apie 
tiltų taisymą, yia geriausias "tek- 

DIDELIS VELYKŲ 

PARDAVIMAS 
į*' ■ j 
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nikinic" darbo prižiūrėtojas". Lauk-® 
simc, kaip vyks "teknikinė priežiū- 
ra" pavasarį. (J pavasaris nebeto- 
li.... Ten buvusis 

"Kalinys.'' 

VALSTIEČIŲ SĄJUNGOS SU- 
VAŽIAVIMAS 

V. S. s-mas buvo Kaune, vasario 
15 ir 16 d. Dalyvavo Go įgaliotų at- 

stovų nuo 41 kuopoj neskaitant 
Centro Komiteto narių ir daugelio 
svečių. Prezidiumui buvo išrinkta 
Dr. Staugaitis J. Bieliūnas, Migli- 
nas, Lekys ir Zubauskas. Praneši- 
mus darė žemės ir darbininkų klau- 
simais, taip pat del santykių su ki- 
tomis politikas partijo-mis ir orga- 
nizacijomis — A. Rimka, del užsie- 

nių politikos, vidaus tvarkos ir ša- 
lies gynimo — M. Sleževičius', del 

savivaldybių reikalų ir savivaldy- 
bių socialinės politikos Dr. K. Gri- 
nius, del koperacijos ir koperVityvų 
— P. Šalčius ir del rinkimų pro- 
pagandos J. Pajaujis. Padaryta vi- 
sa eilė nutarimų rinkimų plotmės 
ir rinkimų propagandos klausimais' 
taip p'at išrinkta trijų žmonių komi- 
sija kreiptis į valdžią su reikalavi- 
tnu, kad tuojau butų panaikinta ka- 
ro padėtis ir jtikrinta rinkimų lais- 
vė. Taip pat buvo nutarta dalyvauti 
kovo U) d. demonstracijoj ir paskir- 
ti tam tikri kalbėtojai. 

[ valstiečių Sąjungos Centro Ko- 
mitetą sekamiems metams vienu 
balsu išrinkta ligi šiol buvusio Cen- 
tro Komiteto nariai (A. Rimka, su į l)r. Staugaitis, V. Račkauskas, F. 
Hortkevičienė ir J. Kairuškaitis) ir 

1 du kandidatai — A. Klimas ir M. 

j Šalčius. ("Liet''). 

PIRK PIRK. PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

I Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių). 

! 
skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus* 

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

[ 267 VVEST 71st STREET NEW YORK CITY 

Kapitalas ir Banko turtas Perviršis $750-000.00. viii $6.000.000.00. 

KELIAS LIETUVA 
PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

Siųskite per Didyjį Valstijini Banką ant Bridgeport'o. 

Central Martufacturing Districf 

BANK 
Pinigus siunčiant i Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- 

čias vietas, tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai tu- 
ri savo skyrius Europoje ir todėl užtikrina jusų pinigus nuo pražuvimo. 

CENTRAL Bankas turi specialį skyrių del pinigų siuntimo Į Lietuvą, ši- 
tą skyrių veda JONAS ČAIKAUSKAS Lietuvis, KURIS turi per daug metų 
patyrimą siuntime pinigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. 
Jis stengsis patarnauti Lietuviams kuo geriausiai. Patarimai suteikiani veltui. 

PINIGŲ SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARI TRIS VA- 
KARUS Į SAVAITĘ: PANEDELIAIS, SEREDOM13 IR SUBATOMIS. 
NUO 6—TOS IKI 8—TOS VALANDOS. 
UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIO S RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VAL. 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
A STATE® BANK. 

*112 WEST35TH STREET. Netoli Morgan Street. CH1CAGO, ILLS. 
Kll 11111.1 III II m ii iii 111 m 1111 ii m ii 11111 

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

Specialiai: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po 11.50 už galionf 
CARR BROS. \VRECKING CO. 

3003—3009 SO. HAL8TED STREET CHICAGO, ILL. 

"Septyni Paskutiniai 
žodžiai nuo Kryžiaus" 

Lietuvių kalba ta Kantatą pirmą syk stato 
LIETUVOS VYČIU ČHICAGOS APSK. CHORAS 

NEDELIOJE, KOVO—MARCH 28 DIENA, 1920, 
7:30 valandą vakare 

KIMBALL HALL SVETAINEJE 
S. W. cor. Wabash Ave. ir Jackson Blvd. 

Ši Kantata "Septyni Paskutiniai Ž Jžiai nuo Kry- 
žiaus" yra puikiausia iš veikalų; perstato giedojime 
ir muzikoj mirimą Kristaus; kuomet visa gamta suju- 
dino, kaip tai perkūnai, žaibai ir kiti stebuklingi da: 
lykai. Tą Kantatą paras: Theo. Du Bois, vertė Kun. 
F. B. Serafinas. Choras ir solistai rengiasi kuostro- 

piausiai, kad atlikus Kantatą kuopuikiausiai. Šis cho- 
ras neapgavo niekuomet, taip ir dabar užganėdins 
jus visus. Choro vedėjas visiems gerai žinomas Prof. 
A. Pocius ir jums žinanti žavėjanti solistai. Kvielia- 
me visus j šį gražiausią Koncertą. 

Visi Tikietai Rezervuoti. Tikietus Salima gauti pas 
visus Chicagos Vyčiij narius ir Bethovenno Konserv. 
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Šeimynų, o taip pat ir jAi vienių 
imonių gyvenime iv k-ta gana' 
daug nepaprastu apsirei>kimų, ku- 
rie kartais pasibaigia gan liud.iais 
rezultatais, ar tai jie butu tyčiomis 
daromi arba netyčiomis. 

Seniau.'*, kuomet buvo i valias 
degtines ir rudžio, sunku buvo rasti 
namus, kurie apsieitu be tų svaigalų 
nuo kurių iš pradžių užtraukdavo 
linksmų dainų, o galu gale baigda- 
vo bjauriausiais keiksmais ir net 

galvų skaldymu. Dažniausiai tai 
pamatę vaikai atkartodavo phnašiai 
gatvėse. Tr galima sakytit jogei to- 
ki s nemalonus apsireiškimas negalė- 
jo išauklėti jaunosios kartos, kuri 
subrendusi ir i šeimvnini gyvenimą 
įstojusi butų pavyzdinga, auklėjan- 
čia savo kndikius šeimyna. 

Sužibus laimės žvaigždutei — 

Įvykus panaikinimui ėdančių žmoni- 
jos sveikatą svaigalų, užviešpata- 
vo blaivybė n" tik viename; kuriame 
kompblyjt, bet visoje šalyje. — 

3vie?"snė ateitis šeimynai ir visai 
žmonijai. S t a i grįžta vaikelis iš mo- 

kyklos, randa savo matutę sveiką, 
ramią. Ji ji maloniai paglamonėja, 
prispaudžia prie savo motiniškos 
širdies. Parėjęs iš dirbtuvės vyras 
randa savo mylimą mot'.ri blaivą, 
vakarienę pafairyta r ji šnairuotis: 
nei bartis, r.es viskas namuose tvar- 

koje. Patsai vyras, nelankęs smuk- 
lės. grįžta iš darbo laiku^ parneša 
visa uždarbi, kuriuomi gražiai ap- i 

..... i 
rūpinama seimynos retkaiai ir tokiu j budu susidaro linksnis tokios šei- j 

mynos gyvenimas. J'et ar ilgai vis- 

.kas tęsiasi? Ar panašas troškimai 

|vi>uomet saldina gyvenimą, daro ji 
lainv'MjTfi *- 

Prabėgo viena, kita valandėlė, 
!pradėjo džiūti gerklėje ir Št ii i la- 
bai trumpą laiką išgalvoja patįs p'.i- 
-idaryti to skistimėlio. Ir vcl privi- 
jo Įvairios rūšies bravarų daryti 
naminę degtinę, tik jųskaičius dar 

žymer.niai padidėjęs negu kuomet 

pirmiau jų buta. Xet ir maži vai- 

kai m«;k'a "šutint" tą brogą. Taip 
dalykams esant, nenoromis prisiei- 
na paklausti: \r ištikrųjų yra tai 

pilnoji blaivybė? 
M. K. S. 

LAIKAS PUTE DARBO. 

2ymus laikotarpis prabėgo nuo 

pradžios L.L.P., kurią linksmai su- 

tiko ir jau šiandien tuomi* didžiuo- 

jas jaučiasi linksmi, atlikę savef 
priedermes rėmimo. tos paskolos bei 

pirkime Bonų. Nėra naudingesnio 
gražesnio darbo fa u tos dirvoje kaip 
užjausti gimtai šaliai, suprasti jos 
'reikalus ir jnos visa širdimi rem-'j 
ii. Visiems tos šalies piliečiams, vi- 

sai tautai ir pag'aliaus viešpatijai, 
jei jos visi nariai dirba del jos, spin 
ii gerbūvis, ateities laimė. 

Musu tėvynė Lietuva vos tik iš 

;rabo stojus i pasauli tarpe kitu 

demokratiškų šalių nemažai reika- 

auja nuo savo sūnų dukterų pi- 
iečių pasišventimui dirbti I.ibni jos 
gerovės, jos k.isvei. Ten už di-Įjūrio 
j1 (s vaikai auk *ija savo gyvybę, kad 
Lik fa s ilgai lauktas, dainių prana- 
šautas žodis — Laisvė, sužibus ant 

Puikiausias Koncertas 
ir Šokiai 

•rengia L. M. P. S. 9tos Kuopos Choras po vad. drg. F. A. Manelio 

NEDELIOJE, KOVO—MARCH 28 DIENA, 1920, 
M. MEI.PAŽIO SVETAINEJE 

2242 vV. ^3--rd Place 

Pradžia lygiai 6:30 valardą vakare. \ 

GERBIAMIEJI: 

Siame koncerte ap\rt Otos kuopos Choro, dalvaus daugelis žy- 
miausiu Chicagos dainininku, kaip tai: A. Maslova, P. Stogis, p-lės 
Jasinsktutėg, du studentei iš Valparaiso, dvi jaunos čigonėlės ir L. 
M. P. S. !)tos kp. Kvartetas. Turėdamos ant programo tokias gabias 
spėkas, galime drąsiai sakyti, kad s is koncertas savo įvairumu ir pui- 
kumu pralenks visus koncertus 'Taipgi š'.am^ koncei'e pirmu sykiu 
ims dalyvumą 9tos kuopos Choras, vedamas drg. Manelio, kurio savo 
gabumu mokėjo taip išlavinti chorą, katras be abejonės, programe 
užims žymią vietą. Me§ tikimės, kad ant $io koncerto susirinks visas 
puikusis Chicagos jaunimas, katras po programui turės linksmus 
Šokius iki vėlai nakties. Kviečiame visus, KOMITETAS. 

TEISI nTJo^^Tr a b u 2 i inČATm 
Kainos, kurios tinka kikevleno kišenini. Ovarantuojame. kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigiai 
parsiduoda pigiau, negų mums kainuoja. Vyru ir jaunų vaikinu siutai 
ir ovet kotai, padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liernės, 
fovmr.iiAkai pritaikyti ir konserv-ityviškų 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 $:>ft.00. Juodi intai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $25.00. 
Iki $00.00, Vaiku siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augliau. Vyrų keli- 
nės $4.00. Ir aug&čiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Lietuvą, nuleidžiame 5 nrocentą Kra tuvė atdara kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis iki 10 

Ą valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 

Į S. GORDON. 1415 S. Haisted S'. , CHICAGO ILL- 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parasta* 

lr tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus cilpname 
padėjime. Kenfetojas jieako ton,ko. medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kime su gamtot taisyklėmis. Tokie atsitikimai būna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

evera's 
Esorka 

(pirmlaus žinoma kaipo "Severos Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavimo tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems lr gynantiems žmoniems. 
Jos me^ikaližka prlprava yra padaryta Iš geriausių lr patikė- 
tinu vaistų gydyme užkietėjimo viduriųt nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apet "to lr paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pairėgink plečkelę Sitų valRtų šiendien lr užstok .vut 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai 
Parsiduoda visose apįiekose 

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAPIDS, I0WA 

-ietuvos padangės, amžinti j:ii 
šviesi y. Nuovargis, skriaudos, pa- 
galiaus kankinimas ir mirtis jiems 
aiškiai sak<•, jog Lietuvai ir jos l.ais 
vei lemta gyvuoti nes lietuvis vis- 
ką ištvėrė 'štveria ir visuomet iš- 
tvers. Taip, Lietuvoje esantis mu- 

šu broli,.i ištveria f^imi ios nepri- 
klausomybę, bet mes nmerikieėi'ai ar 

galime pasididžiuodami sakyti? jog 
nu> lybiai ištveriame? Nėra reika- 
lo gilintis apie Jai. Mums aiškiai 

j tesakys paskolos bėgjs. Tik dįrs- 
telkime truputėli link L. L. 1\ 15 mn 

reikalu ir pamatysime, kad mes to- 

li gražu neištveriame. Vienok sa- 

vo širdyse trokštame, kad mušu 

tėvynė visuomet butu laisva. Kad tą 
savo troškimą užtikrinus, ar nege- 
ri'aus luitu pridėti daugiau aktyvi.* 
darbo, daugiau teikti paramos. Ne- 

pasfumėjo mus vargas už aukas 
Lietuvai, neužgavo nei kiek tu, kurie 
tik davė auką: lygi'ai nepaliks nu- 

skriaustais, kas tik skolins del jos 
pirkdamas — L. L. P. Bonus. Tai- 
gi, broliaiy kaskartą, artinasi gal'as 
pasJ<o1' s, laikas brangus, stokime 
visi prie darbo. 

A. R. ; 

MIESTO Hl'DŽKTAS PADI- 

DINTA. 

Prie paskirtos sumos šiems me- 

tams taryba finansų komiteto, va- 

kar pridėjo 4.000,000 ilol.. kad to- 

kiu budu apmokėjus 18.000 miesto 
darbininku 10 iiuoš. padidintas al- 

gas. 
(ialutinam veikimui taryb'a susi- 

rinks ateinantį panedėlyj. 

PRANEŠIMAS. 

Susivienijimo A. L. Kareiviu 2 

kuopos matikštinimo pamokos atsi- 
bus pėtnyčioj. kovo 26 d.. 7:3n 
ial.-, vakare, Rašinskio svet., 731 
\V. 18-ta 

Yjsi nariai kviečiami priimti lai- 
ku. 

Vald\ba. 

PR \ NEŠT M A S. 

"L. S. J. T., i-mos kuopos lavi- 
limos susirinkimas Įvyks nedelyoj- 
<ovo 28 d., 10 vai. ryto, Aušro«- 

svetainėje, 3001 So. Halsted St. 
Bus s vari v prelekcija taipgi svar 

liios diskucijos kaslink siu laiku 

Lietuviu jaųnuomonės. Todėl mel- 
lžiaine kuoskaitlingiausiai atsilan- 

kyti, ypatingai jaunuomenę. 
Komisija. 

PRANEŠIMAS. 
Susiv. Liet. R. K. Pašaipiu i ų 

Draugijų susirinkimas atsibus ne- 

lėlioj. kovo 28 d.. 7 vai, vak., P. 
^Voodmano svet., 3251 Lime gat. 

Draugijos malonėsite prisiųsti sa- 

vo delegatus- kuriems suteikit Įga- 
iojimus pažymėdami delegato var- 

ią, pavardę ir adresą. 
Susiv. Valdyba: 
pirm. — Antanas Stuikis, 3218 

So. \Yales St. 
nut. rast. — Kazimieras Pruncku 

įas. 3550 So. Aubur.n A/e. 

Tžd. — F. Stasulis, 4438 So. 
Fairfield A ve. 

PRANEŠIMAS. 
Liet. Gelbėti Dr-jos 47-tą? sky- 

rius (Xorth Sidcs) nedėlioj, kovo 
28 d. 7:30 vai. vak.t rengia svar- 

bias prakalbas^ Liuosvbės svet., 
1822 YVabansia Ave. Kalbės Di^ 
Oraicunas ir Dr. Naikelis. Visi' 
kviečiami skaitlingai atsilankyti. 

Rengėjai. 

CTCE.RO, ILL. 
Draugijos Lietuvių Tvirtybė, mė- 

nesinis susirinkimas atsibus nedė- 
lioje, 28 d. kovoj t :ts po pietų, S. 
Žvigo svetainėj, t347 So. 50 Ave. 
Visi nariai susirinkite laiku, nes tu- 
rime dang svarbiu reikalu apie atei 

nantj balių, kuris atsibus 18 d., ba- 
landžio. Tėmykite visi. 

L. T. Draugijos Sekretorius. 

WEST STDE. 

Pėtnyčioj^ kovo .26 d. Įvyks L 
tuvos 1.ai.-vės Bonų pardavinėtojų 
su-'rinkimas, Aušros Vartų para- 
pijom svetainėje, 7:30 vai. vakare. 

Visi nariai būtinai atsilankykite 
su knygutėmis ypatingai. 

Bcndr. Bonų Komitetąv. 

Keikia trijų vyru naktinių Jani- 
toriu. Patyrimas nereikalingas. \t- 
."■'šink pa-', 

M r. Burr, 
60 \\. \Yasliingtun St., Chicago. 

REIKIA LEBERIŲ !į faundry. Pastovus darbas. 
Atsišaukite Employment 

Office., 
LINK BELT & CO. 

39th & Stewart Ave. 
"Reikia moftlerių, suolų ir patla- 

glų, ant Gray Tron. Gera mokestis 
ir puikios darbo sąlygos. 

,MAS( >X — D AVIS & CO. 
7/40 S. Cliicago Ave.« C^1'cag0» 

^putkTprog \7~ 
Parsiduoda grosernė ir bucernė, 

su visais įtaisai s ''i"ixtures" Lie- 
tuvių ir Lenkų a])gyventoje 45. 
000. o Lietuvių ir Lenkų 20,000 
gyventojų, Ineigos $1600.00 kas sa- 

vaitė. Gera proga. Galima nupirkti 
už pigią prekė. Atsiaukite laišku. 

Mrs. F. ]>ro\vn, 
Grove St. 

\msterdam, X. "N*. 

Parduodu lotą labai geroj apielin 
kėj prie 45tos ir Richmond St. par- 
duosiu pigiai, nes reikia urnai išva- 
žiuoti i Lietuvą. Atsišaukite pas: 
PETRĄ HALTRAMAITĮ, 3693 
So. Union Ave. Chicago, 
didelis FARMŲ BARGENAS. 
Turime keletą ūkių ant pardavimo 
arba mainome ant miesto namų, 80, 
100; 126; i6oakerių su gyvuliais ir 
viskuom kaip tik reikia gyventi; 
Saboggen county- prie pat ežero, lie 
tuvių kolonijoje. Tos ūkės tųr but 
parduotos arba išmainytos ant na- 

mų j 20 dienų. Labai lengba pra- 
sidėti gyventi. Meldžiu kreiptis tuo_ 
jaus: \VALTER JAXULIS, \vith 
M. J. Kiras & Ci. 3331 S. Hajsted 
St. Chicago} III. 

SALIN ŠU DEGTINĖ:" 
^ \ is«>j Ameiikoj sausa, bet 

juiiih reikalingus paėsti) lini- 
niai -Įtartas .suu karto, taigi 
nesibijokite. .Mos prirengia- 
me sultis, iš kinių jgs galite 
sutaisyti puikų ir sveika gė- 
rimg, ir mes gvnrantuojame, 
jok jis patiks visiems. Jeigt 
jų> sorite atgaivinti šird 
Įirej valgymą, arba iš daibo 
parėjus, ant vestuvių, lialiij. 
šokių arba kitų pramogų, jų? 
Kalite visuomet turėti po ran- 

ka ki lis gaionus gero gėri- 
tno. '.'akas ii kurtos jų« ga- 
lite pasidaryti 6 galionus gė- 
rime, koinuoja tiktai $2.00 

inti. Siuskite orderius šiar , 
ilien. 

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

IB 
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. 

ilBįliili 
Didelis barmenas — vienas 1919 

stiliaus, County Club Ovcrland 
Roadster C—4 pasa/.ierii^ naujai 
numalevotas, nauji ratlankiai (ti- 
res). vienas ratlankis liekas. Karas 

yra gerame padėjime, važiuotas tik 
4.000 mylių. Turi būti apvertintas. 
Del daugiau informacijos telcfonuo 
kite MeKinley 727. 

Parsiduoda pigiai, viena. 1919 sti 
liaus C^alniers 7 pasa/.ierių kelionės 
karas. 'Naujai nurnaliavotas, nauji 
ratlankiai ftires), du ratlankiai lie- 
ki. bamperis, 8 dienų laikrodis, šil- 
kiniu vilnų užvalkalu ir nauja bate- 
rija. Kaina tik $950.00. Telefonuo. 
kite Yards 4040. 

BARGE-NA1 ANT TŠMOK"esČTų 
Šešių kambarių namas, 4211d PI. 

ir Normai Ave; maudyklės, toile- 
tas ir ges'as. Kaina tik $2000.00, 
tiktai $500. Įmokėti. 

Dviejų augščio, medinis namas, 
4r>Hi >r tTnion Ave; du septyniais 
kambariais flatai, toiletas, gesas ir 
elektrikos šviesai gerame stovėję; 
randos neša $528 Į metus. Kaina 
tik $3500.00. įmokėti $1000. 

Dviejų augščio medinis namas, j 
4211d ir \ormal Ave., du penkiais 
[kambariais flatai. Gerame padėji- 
me. Kaina $1500. Įmokėti $500.. 

Dviejų augščio medinis namas. 

4^ib ir Vnion Ave. 5 ir 6 kamba- 
riais flatai, maudyklės, toilelai, ir 
gesai. Kaina $2200. Įmokėti $500. 

Joseph A. Buckley, 
724 W. 47tli St. Chicagc, 111. 

Išskirtinas agentas. 

Sub. 2/d. Kovo, T920 metinės pamal j įlos už du.ty mušu mylinio stmausj 

Š + A 
CI'V/AUO SKI\DKRT() 

l.'ždusinės pamaldos atsibus Sv. 
Kryžiaus Liet. I\. K. l'ažnyč., ant 

T011 of Lake, prie 46 ir Meniniame 
aves. a])ie S vai. rytmetvj. Kviečia- 
me visus gimines ir pažįstamus. 

Jau metai praslinko,—apleidai -j 
svietą, 

Miegok amžiaus miegu sunau nu- 

mylėt'as. 
\tskyrė jus mirtis, likimas nenau- į 

dus» 
f r musų širdį spaudžia skausmas 

gi audus. 
Ilgu 1 >e tavęs, liūdnumas troškina, 
Neužims kits vietos, nei'širdis ra- 

mino. 
Atmindami tave} m'aldoms ant šio 

svieto, 
Melsk prie Dievo dangui ir prirengk 

mums vietą. 
Liudnumu perimti T?nu ir sesuo 

ANT PARDAVIMO. 
Parduodu namą, i storas ir 

1 latas, cimentinis beismantas, ir 
raudos neša j metus $900. Par- ' 

duodu 11/. $7800. Antras storas, 
du flatai ir garadžius, del dvie- 
j automobilių, raudos j metus ne- 

ša Parduodu už. $8800. Aš 
parduodu lik vieną, katras jums 
geriau patiks. Abudu namai yra 
nauji ir mano paties statyti, ne 

agento. Visi ištaisymai augštos ■ 

klesos, geroje apielinkėje. netoli 
dviejų parkų, tik kitiems, gal ne- 

patiks, kad šioje apielinkėje ma- 

žai Lietuvių gyvena, bet kuris 
to nepaiso, ta,i yra tikras barge- 
nas. Lietuvių apgyventoje vieto- 
je už tokius namus butų $2000. 
brangiau s. Norėdami pirkti atsi- 
šaukite pas. 

K. A\VGAITIS, 
3130 W. Harrison St., Chicago. 

Pbone Garfield 2468. 

FARMOS 
Lietuvių Bendrovė Aplin- 

kinybe, kur randasi jau dau i 
gelis per metus gyvenančių 
Lietuvių, farmerių. ir dar 
tūkstantiniis pasitikėjimui i 

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- 
nį pradėti. 

Del platesnių informacijų 
adresuokite prisiusdami sa- 1 

vo vardo ir adresą ir mes pa- 
siusime Lietuvių kalboj kny v 

gute su pilnu išaiškininmu 1 

sistematiskų planų dirbimą J farmų. 
SANBORN & COMPANY. į 

Owners, r 

Dept. L. Eagle Rivfcr, Wis. j 
or 908 Peoples Gas Bldg., ( 

Chicacro, 111. j 
FARMŲ PIRKĖJAI. į 

Pirmiau nesu pirksite FARM A gau- 
kite .platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
vių bendrovės, apie lietuvių koloniją 
Wisconsine, kur jau daug lietuvių gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 
ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma mūsų pirkėjų buvo 
išvažinėją. po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vietos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Parmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame viti biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame lęike bus buda- 
vojama keletas dirbtuvių. Dar dabar 
iemg labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms. tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai., dabina visą apielink( 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviškai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

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

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Reikalinga patyrusi moteris par- 
davinėtoja prie apsiaustų ir siu- 
tų. Alga $25.00 j savaitę. Atsi- 
šauk: J. F.' ADELMAN, 1303 

S. Halsted St., Chicago, III. 

Pfaone Ca-al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas i 

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

CIIICAGO. ILL. 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 1601 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir G:301 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dienąL 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 2631 

Plione Canal 2£7 
DR, C. K. KLIAUGA 

DENTISTAS 
Naujienų Name 

Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CMlRURGAS t 

Of: ir gyv: vi^ta 3252 S. Halsted Stl 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30, i 

V. W. RUTKAUSKAS 
" 

I 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. J 
Telephone Central 6300. J 

Vakarais. 812 W. 33-IiD STREET, j Telephone Yarils 4681 t 

Jthtianian—American Information 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legali;ki Dokumentai, Foreign 
3xchange, Real Eastate. Parduodam 
įivokartes. 
114 So. Haldted St„ Chicago. 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

KELIONĖ Į LIETUVĄ 
IR IŠ 

LIETUVOS T AMERIKĄ 

Žmonės važiuojantis iš Ameri- 
os Į Lietuvą ir iš Lietuvos j 
Ameriką, dabartineis laikais tan- 

iai patenka į daug ir didelius 
eblumus ir pavojus, portuose ir 

rie rubežių, kurie keblumai kaip 
ada lėšuoja daiti'g pinigų ir var- 

;o. Nenorint kelionėje' susi- 
ikti su vargų keblumais, visada 
cikia keliauti gerai žinomais kp- 
iais. Geriausi keliai važiuoti iš 

"hieagos i Lietuvą ir iš Lietuvos 

Ameriką yra Canadian Pacific 
ieltžkeliu ir Garlaivių linijoms, 
urių užveizda (Canada ir 'An- 

;lija) prašalina nuo visų vargin- 
ti keblumų ir nereikalingų iškas- 

ių. Del tolesnių informacijų, lai 

akorčių, ir tikietų kreipkis j 
CANADIAN PACIFIC 

RAILROAD x STEAMSHIP 
Ticket Office 

63 W. i8th Street, 
^hieago, 111. 

$22.0000 NAMAS. 
CAMPAS 46-TOS IR MARSH- 
?IELD AVE. SAVININKAS 
NUSIPIRKO FARMĄ IR TU- 
U GREITU LAIKU PARDUO 
n. ](jALIOTI AGENTAI. 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

547 SO. HERMITAGE AVE. 
TEL. YARDS 145. 

ANT PARDAVIMO. 
5arsiduoda pigiai dviejų flatų me. 

linis namas, abu flatai po 6 k'atn- 
larius ir 2 a ugs t u daržinė, prie 3/th 
r Union aves. Puikus namas ir ge- 
ame padėjime. Kaine $2400.00. 
^nt išmokesčio. Pasiteirauk pas 
aviniuką J. BAĮLEY* 608 W. 551 h 

Ifr.^ Chicago, 111. 

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 h bos, kampas 
Marshfield Avenue. 

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

Jok Knchinsk 
LAWYER 

Uo 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotsj. ar- 
ba Farmg, ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu "patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Tirmu MortgeOiu, ant 
IengviĮ sąlygų. * 
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 -255'J 

Ttlephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir yynj Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas 
8259 S. HALSTED ST.t CHICAGO 

S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO.l 
Mortgage .Bank 

REAL ESTATĖ-INSURANCE 

Europem Ameįįican Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa 

NOTARIJUŠAS 
<3249 So. Halitec sfreet, Chicago, Illinois 

Telephone BouleQarp 611 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

Vai: 1 'ilil 5 ir 7 iki 9 va!, vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42*d St 

Telefonas McKinley 4988 
Valandos iki 10 ryto. 

^Tel. Yards 3654. AKUŠERKAJ 

Mrs. A. 
Michniewich 
Raigusi Akušerijos ko-} 
legij»; ilgai praktika•; 
vusi l'ennsilvanijosl 

Pasekmin* 
patarnauja prie? 

Duoda rod^j 
ligose mote į 

merginoms. 
113 S. Halsted St.J 

(ant antrų lubų) 
X CHTCAGO. ILL. 
aNuo 6 Iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vafcj, 
«KhKHWbKH5^KhKhKhkhKhKhKkKi%* 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metu kaipi 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuieris. 
Gydo aitrias ir chroniškas ligas vyrvj, tno 

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

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

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

Telefonas Cannl 3110 

Gyv.: 3112 SO. TIALSTED CTREET 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. JOHN N. THORPE! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 51-ma Ir kamp.Marshtieid] 
Va!.: iki 9; Ir 3 i^l 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Telcphone Lrover 7042 

DR. C. Z. VEZELIS ^ 
I.'ETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nrdtldirniais pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-to» gatvfti 
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