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Bolševikai paeme 
Novorosiska. 

Lenkai kviečia bolševikus tai- 
kytis balandžio 10 

■ ■ • 

Mueller, naujo vokiečių 
kabineto premjeras. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
NOVOROSISKĄ. 

Londonas, kovo 27 d. — Kaip 
praneša bevielinė telegrama iš 
Maskvo-., bolševikai paėmė pa- 
skutinę gen. Denikino bazą pietų 
R unijoje, X(jvorosiską. 

(Paskutinis tiesus pranešima* 
iš Xovorosisko rodė, kad tame 

mieste yra 40,000 Denikino ir 
2,000 Anglijos kareiviu ir kad 
generolas -prašo pas Angliją lai- 
vu pergabenimui kur saugion 
vieton jo kariuomen s likučiu. 
N"etoliesi;» stovėjo kariniai Ame- 
rikos, Anglijos, [talijos ir (ire- 
kijos laivai, o Rai.d. Kryžiaus! 
misija nuvyko Teodosijon Kryme 
pamūrėj). 
Bolševikai Paėmė Vėl Per»kop*. 

Konstantinopolis, kovo 26 d.— 
nolsevikai vėl paė nė Perekopą 
ant sukniaukus tarp Krymo pus- 
sal it~» ir sausume s; įvairiose vie- 

I 

tose užpakalyj rusu liuosnoriu 

linijos iškilt sukilimai. 
Gen. lia.onas Vrangel, vedu- 

sia liuosnoriu kariuomenę pieti- 
nėje Rusi-oje iš Novorosisko per 
važiavęs Juodąsias juras ir da- 
bar esąs Prinkino saloje, Mar- 
inoms juroje. Rusų liuosnoriu 
kariuomenė visa išnykusi. 

Bolševikai Paėmė Kelis Miestus 
iš Lenkų.'' 

V Varšava, kovo 25 d. — Rusų 
sovietinės pajiegos, kaip pripažį- 
sta oficialiai lenkų kariuomenės 

pranešimai iš vietinės sėdybos, 

I.šcvikų pulkininkas, Pas ji rasta 

Įsakai paimti Zaslavlį be atsižiū- 

rėjimo Į lėšas. Miestas \is esąs 
lenku rankose, bet smarki kova 
<lc• jo eina toliau. 

Tolinus Į šiaurę tarp Baranov- 
kos ir Miropolio bolševikai trau- 

kia savo pajiei,.is ir gabena sun- 

kiąją artileriją. 

LENKAI KVIEČIA BOL- 
ŠEVIKUS I SUTAIKAS 

BALANDŽIO 10. 

Varšava, kovo 27 d. — Lenkai. 
j pasiuntė bcvielinę telegramą ru- 

sų bolševikinei valdžiai, paskir- 
dami bal. to d. suvažiavimui bol- 

ševikų delegatų susitaikymo tiks 
lais Borisovan, (50 mylių nuo 

Lembergo j pietvakarius). 
šitas pranešimas yra paduo- 

tas tiesiog iš Varšavos,. todei jis 
prieštarauja pirmesniam pafeka- 
Itii. kad lenkai perkalė savo sos- 

tiiu- Brombergan, lenkų Po/.na- 

ni/U'je. 

Abejoja Berlino Pranešimu. 

Washington, kovo 27 d. iJenkų 
misija čia negavus jokių žinių 
apie lenkų valdžios sėdybos per- 
kėlimą iš Varšavos į Bromber^ą. 

Lenkų karinis palydovas maj. 
gcn. Zygmund Brink 11/.reiškė, 
kad šitam pranešimui, nei prane- 
šimui apie Vilniaus puolimą ne- 

rekią labai tikėti. 

Bolševikų Darbininkų 
JEHtalijonai. 

bolševikai suorganizavo ketu- 

ris. darbininku batalijomis, pa- 

darydami pradžią mobilizavimui 
\isu darbininkų Rusijoje. Šitie 

| keturi batai i jonai esą po vieną 
Petrograde, Dono srityj, IJkrai- 
nos sektore ir Sibire. 

Darbininkų mobilizavimo tiks- 
lu es,'i pastatyti darbininkus Į 
poziciją tolygia tai, kurią užima 
karinės pajiegos; šitie l>atalijon;ii 
esą sudaryti iš buvusių kareivių, 
kurių f 'rnavimas bolševikų ka- 

riuomenėje esąs nereikalingas. 

MUELLER NAUJO VO- 
KIEČIU KABINETO 

PREMJERAS. 

Berlinas, kovo 27 d. — Šian- 
dien pranešta apie susitvėrimą 
nn 1 jo vokiečių kabineto kir'o 

premjeru ir užsienio sekretoriu- 
tni paskirtas Herman Miteller. 

Darbo ministeriu llerr Schli- 
eke ; ekonomijos ministeriu Herr 
Schmiflt; transporto — Gusta v 

llauer; be portfelio — Dr. Ed. 
David — visi socialistai. 

Vicepremjeru ir vidaus miuis- 
terki. Herr Kocli. demokratas; 
gynimo — Herr ^essler, dem.; 
teisingumo — Herr Pltinck, 

Idem.: finansų — knp. Fislier 

•jCuno, centristas; pačtos ir teleg- 
■ rafo — Johanu Giesberts, cent- 

»V|^jV 

pelkes !i užpuolę lenkų linijas 
įvaiiio»c vietose maždaug 250 
mylių fronto paen.č kelis miestus 

■pagal Slučo upę; vienoks jie ne-! 

galėję pereiti Slučo upės, kuri 
bėga ilgą galą greta frorno. 

I'iolševikų puolimai seredoj l>u- 
Vo taikomi Iniklti kaimo Olecko, 
apie pusiaukelėj tarp Rovno ir 

Al^/.iriaus ir toliaus j pietus tarp 
Deraznios ir Litičevo. Lenkų li- 
n»'"is pttvjJė pastininkai ir raite- 
liai. prisidervgr ndele kanuolių 
ugnimi, o sovietiniai ėroplanai 
bombardavo strategines vietas 
pagal trontą. liolševiku lakūnai 

tolydžio !)ombardavo Litieevą. 
Bolševikai Panešę Didelius 

Nuostolius. 

Puldami' ant Olecko bolševikai 

ėjo Keturiais dideliais barais pa- 
skui raitelius. Susirėmus lenkai 

atmušė bolševikus ir puolė ant 

jų "užduodami jicris dideli smu- 

si-" 
Deraznia, miestas prie gelžkc- 

l'.o, šiaurrvtinėj Kamenec-Podols- 
^ ko pusėj, vakar buvo visa dieną 

bombarduojamas artilerijos; bol- 

ševikų kanuolių šūviai buvo -ve- 

dami iš suimto balono. 
Zaslavlio apielinkėj lenkai mai 

ne visai išnakinę bolševikų bri 

gada. Tarp u? maištų jų buvo bol 

ristas; maisto — Andreas llerms.l 
c t* 111 r i -< t ;i s: išdo — l)r. \\ irth. 
centristas. 

Kap. limo atsisakius priimti 
vietą, finansų miįvisteriu Vx\~>o 
paskirta: (i. Iktiier, o transporto 
ministeriu l)r. B.11. visi kiti pa- 
siliko tie palys. 

REIKALAUJA, kad wil- 
SON NEKANDIDA- 

TUOTŲ. 
i 

VVashington, kovo 25 d. — 

Demokratai ir republikonai iš- 
reiškė džiaugsmą, kuomet šian- 
dien atstovu bute Mississippi 
atstovus I lunipliorevs (deni.) 
u/reikė, kad prezidentas \\'ilson 
turi tuojaus pasakyti, kad jis ne- 

bus kandidatu trešiam terminui. 
Jei^i p. \\ ilsonas norėtų buti j 

vėl išrinktu, tai Humplireys pa-1 
taria priimti pataisymą aprubė- 
žklojanti prezidentinius rink'mus 
vienu terminu. 

DUBLINO KALĖJIMAS 
PRIVARYTAS PILNAS 

KALINIŲ: 
Dublin, kovo 27 d. — Iš įvai- 

rių'\-\ i rijos kraštų kaliniai visą 
dieną bnvo gabenami Mountjoy 
kalėjitnan j>o stipria sargyba. 
Tyrinėjimo teisinas, vakar tyri- 
nėjas užmušimą teisėjo llello. 
išnešė formai] nusprendimą, kad 
jis mirė nuo kulkos, paleistos 
nežinomų žmonių. 

l'žmuštojo giminių advokatas 
I"orei užmušimą vadina šalta, be- 
Sfruv.fa ir žiauria piktadaryste; 
kad teisėjas Dell buvęs nužudy- 
tas su mažesniu paisinimu, negu 
kad jis butu buvęs šunim ir kad 
tai buvę* suokalbio darbas. 

Užmušimas kaipo Smūgis 
Savivaldybei. 

Londonas, kovo 27 d. — Sulig 
žiniomis esančiomis Anglijos vai 
džius rankose išeina, jog už- 
mušimas Alano iiello | Dubline 
buvo tyčia sinn feinerių nutai- 
kytas, kad pakenkus antram sa- 

valdybės projekto skaitymui, 
pi ilHiuuiiitid.ui paueueiyj, mar- 

ninke ir seredoj, sukeliant auglių 
sentimentą taip, kad parlamen- 
tas nedrįstu balsuoti u/, savival- 
dybės projektą. 

Valdžia yra pasiri/usi pervary- 
ti projektą, pordaivg dėdama vi- 
sas savo pastangas apsaugoji- 
mui savo viršininkų. Lordas 
l'rencli gal bms priverstas 
nuoti delei jo nesugebunu 
areštuoti kaltininku. 

SIBIRAS BOIKOTU NORI 
IŠVYTI JAPONU 

KARIUOMENĘ." 
Pekin, kove 22 d. (Pavėluo-j 

ta). — Kiekvienoj Sibiro daly j, į 
kur stovi japonų kareiviai, galiu-1 
gas boikotas yra suorganizuotas I 

prieš japonų prekes. Tai yra pir- 
mas ekonominis žingsnis, kurio 
sibiriečiai ėmėsi išvarymui japo- 
nų. 

Cbinai gyvenantieji Sibiro] 
miestuose ištisus mėnesius boi- j 
kotavo japonus, bet rusai tik 

dagar bando panaudoti šitą gink- 
lą. kurį cbinai su tokiu pasiseki- 
mu vartoja visoj Azijoj. 

Ištikimos žinios pasiekusios 
Pekiną praneša, kad japonų ka- 
reiviai stovėjusieji Amūro upės 

įapskrityj eina pėsti 300 mylių iš 

į Blagovieščei slko pietų linkui 

prie chinų rytin o gel.žkelio. Si- 
biriniams socialrevoliifcionieriams 
užėmus visus svarbesniuosius 
Atnuro gelžkclio susijungimus 
japonai negali tuo gelžkeliu va- 

jžiuoti ir todbl eina pėsti. 

KITAS TURKU KABINĘ- 
4 * 

TAS REZIGNAVO. 

Konstantinopolis, kovo 2(> d.— 
Turku kabinetas, vedamas Sali 
Pašos, kuris susitvėrė kovo <; d.. 
rezignavo ir sultonas pa įrašė 

j % 

Damado Ferido Pašos, buvrūo 
vyriausiu vi/irt ir užsienio .nnis 
teriu, sutverti naują valdžią. 

DVIEJŲ MILIJONU LEN- 
KU PABĖGĖLIU 

TRŪKSTA. 
e 

Varšava, kovo d. — Am.Į 
Kaud. Kryžius dau^iaii ne^u ! 
įjOO lenku si'.urą '.ino iš pietinės J 
Rusijos ir iki vidurvasariu ren- 

giasi priimti po 5.000 kas savai- 
il\ uviejų milijonu pabėgusių is 

šitos šalies dar vis trūksta, :>ako 
Rauti. Kryžiaus viršininkai, ne- 

žiūrint to. kad daug jų sugrįžta. 
Darbo padėtis, kuri buvo bloga 
pernai metais, šiemet pageiėjo. 

j 

WILSON SIUS SUTARTI | 
ATGAL SENATUI. 

k 

V i Washington, kovo 2'> <1. —1 

šiandien suvžinuota nuo administ- 
racijos viršininku artimų prezi- 
dentui, kad prezidentas \Y'ilsbn 
siųs Yersailiaus sutarti senatui 
atgal, kaip atsitikę gera proga, i 
Tuo tarpu nieko nedarysiąs su 

ja ir ne lopysiąs laikinosios tai- 
kos. Prezidentas manąs, kad vi- 
suomenės nuomonė galinus pri- 
versiaunti senatą patvirtinti tai- 
ką ir ji> laukia susidarymo to- 

kios nuomonės. 

RAUDONA VILNIS UŽ- 
PLUS VISĄ PASAULI, 

ILJA TOLSTOI. 

Chicago, III kovo 27 ;!. — 

Levo Tolstojaus suuus. uratas 
Uja Tolstoi šiandien 1 .a Sallc 
viešbutyj, laįkrdštininkų klausia- 
mas, išsireiškė savo nuomonę 
apie padėti Rusijoje ir visame 
pasaulyje. Jis sako, kari bolše- 
vizmas. kaip karštligė palengva 
išsiplės visame pasaulyje. K ai ku- 
riose šalyse jis paliksiąs suirutę 
ir griuvėsius, kitose gi šalyse j's 
busiąs lengvesnis. 
Komunizmas, girdi, yra galimas 
tik ten. kur pramonė yra augštai 
išsivysčiusi. Todėl Leninas lan- 
kias savo bolševizmui ateities iš 
likusios Europos ir Amerikos. 
Vienok čia sujudimas nebusiąs 
toks smarkus, kadangi darbinin- 
kai turi perdaaug ką žudyti. Di- 
džiuma turį savus namus, lais- 
vės bondsus, ir investmcntus. ku- 
riem? 'bolševikinis sukilimas butu 
pavojingas. Taigi neramumas 

čia apsireiškiąs streitų formoje.} 
Bet čia nėsą ko streikuoti, nes 

darbininkai niekur nėsą geriaus 
apmokami, ar geriau su .jais ap- 
sieinama, kaip čia. 

Jo nuomone Amerika perdaug 
švelniai apsieinanti su bolševis- 
tine propaganda; ji mananti, 
kad 'bolševizmas galų gale gal ir 
yra tikrąja demokratija. 

liet jis priešingas deportavi- 
mui "bolševiku." Tas. girdi, nie- 
ko negelbės; Amerika, jo nuo- 

mone. turėtu smarkiau.1? kovoti 

prieš bolševizmą savo šalyj. 
1 Dabartinė valdžia Rusijoj nk- 
išsilaikysianti: ją nuverstai t i ka- 
riuomenė. 

Tlja Tolstoi yra induvidualiz- 
mo šalininku ir jam rodosi, kad 
komunizmas yra klaidingu moks- 
lu. Jo vieton jis siūlo koopera- 
ciją. 

DANIJOJ RENGIA DIDE- 

LĮ LOKAUTĄ- 

Kopenhaga, kovo 2~ d. — Da- 
nijos fabrikantu draugija c'.elei 
vienvalinio kilimu algii ir tolydi- 
nio statymo reikalavmų iš darbi- 
ninku ]»usės nutJ'rC- apskelbti vi- 

suotiną streiką ^e^. <) d. \ tfos 

dirbtu vi-s bus u/daryto* išski- 
riant tas. kurios Liy\ ai reikalui 
uos. Darbininkai, spčjama. už* 
bėgimui lokautui U'. akiu, ap-• 
skelbs dar piatesnį visuotiną 
streiką. 

GREKIJOS REVOLIUCIO- 
NIERIŲ BYLA ATIDĖTA. 

Atėnai, kovo 25 d. (Pavėluo- 
ta). šiandien specialis karės 
tci. ma- piadėjo nagrinėjimą by- 
los' kaltinamųjų pasikėsinimu 
nuversti dabartinę Grekijos vai-j 
džią. \ i>a diena buvo pašvęsta, 
skaitymui ilgu apkaltinimu; ka-Į 
dangi kaikuriu liudininku nebu-; 
vo. tai teismas prisakė pristaty- 
ti juos kad ir sti -pėka. 

AIRIU VADAS DEL BA-' 
DO STREIKO IŠIMTAS 

IŠ KALĖJIMO. 

Londonas, kovo 27 d. Dub- 
ino aldermanas. \\ i'liam OT.rien 
kuris tapo suareštuotas kovo 
1. laike tifžpuolimo ant Liberty 
svetainės tame mieste ir kuris 
nuo to laiko at>isakė nuo valgio 
ikšiol, vakar vakare tapo nuga- 
bentas -š kalėjimo j ligoninę. 

O'Brien yra airiu transporto 
larbininktt vadu: jo byla vakar, 
nuo apšnekama atstovu bute* į 

VIRŠININKAI VISOJ IS- 
PANIJOJ RENGIASI 

STREIKUOTI. 

Madridas, kovu 27 d. — Yal-I 
l/ios viršininkai \ isoj Ispanijoj 
rengiasi streikuoti, jei ju algos 
neims pakeltos tiek. kad jie ga-> 
lėtu pragyventi. 

(iel/.kelių streikas pasibaidė 
vakar, išskiriant nckurias sekci- 

jas, kur laimėjimas skaitoma 

negana dideliu, kad ap>hnokėtų 
grįžti prie darbo. 

(iel/keliu larnaatojn susirinki- 
me nutarta atidėti tolesni veiki- 

mą iki geg. 1 d. Bet jei laikinoji 
sutartis tarp kabineto ir kompa-j 
ni'jų nehus aiški, tai geg. 1 d. I 

Įvyks visuotinas streikas. 

VISI JANKIAI APLEIS I 
RYTU RUSIJA BAL. 1 cl.l 

I 

Vladivostok, kovo mj d. (Pavė-į 
li'ota). — Vietos oiicierių nuuino 

11c Amerikos kareiviai baigs cva-' 
k uoli rytu Sibirą apie bal. t <1.} 

Amerikiečiai išbuvo Sibire pus I 

antru metų ir tarnavo Cliaba-j 
rovsko apygardoje ir l'žrbaikalvj. j 

C'ekoslovaku kareiviu evaka-i 
1 

vnnas Sibiro pasibaigsiąs iki bir- 

želio i d.: dabar jn jau yra iš-; 
važiavusiu >avo kraštan apie pu- 
sė. 

GENOOJ GELŽKELIU 
STREIKAS DEL KARI- 
NĖS MAŠINISTU MO- 

KYKLOS ATIDA- 
RYMO. 

Rymas, kovo jj d. — Genooj 
gcl/kelių tarnautojai netikėtai 
sustreikavo dėlto, kad tapo ati- 

daryta karinė mašinistų mokyk- 
la. eKliautė sustojus. 100 kelei- 
vių suturėta mieste ir Genoos 
uostas visai be judėjimo. 

VI 
Lietuvos Atstovybes pranešimas. 
VIESULĄ IŠTIKO 

CHICAGA. 

Dvidešimts Užmuštų, Šimtai Su- 
keistų. — Melrose Paik, Evans- 

ton, Wilmette, Irving Park 
Nukloti Griuvėsiais. 

Chicago, 111., kovo -9 d. \ Ct- 
ra, panaši i viesulą vakar po pie- 
tų perėjo kreivu apie keturių 
dešimtų mylių taku pro Chicagą. 

Dvidešimts, ar daugiau žmo- 

nių tapo r."'mušti. Sužeistų skii- 
čilis : sieks kelis Šimui.-. \ ienoje 
Dunningo ligoninėje yra penkios 
dešimts vėtros aukų. 

Miestai išgriauti, namai ap- 
versti ir nunešti per penkasde- 
šrnts ar šimtą pėdu. X uos toliai 
padaryti sugriovimu namų, išro- 
vimu med/'ių ir išvartymu tele- 
grafų ir telefoninių stulpų sieks 
milijonus dolerių. 

AJay\voode ir Melrose Parke 
šeši įmonės užmušti. Ounuinge 
lu tfegy vi, o tre. ias miršta. 

Melrose l 'arke majoras šau- 
kė>i kompanijos kareivių įnk's- 
oui daboti. YVilemtten ir Kvan- 
stotian pasiųsta dvi kompanijos 
karei\ iii. 

MEKSIKA NENORINTI 
MORGENTHAU. 

} Mex:co Miestas, kovo _o (i. 
^ianlien čia autoritetingai >u\o 

sakoma, kad Meksikos valdžia 
žada prašyti, kad kas-nors kitas 
butų paskirtas Amerikon amba- 
sadoriumi Meksikoje, o ne II. 
Monjetuhau. Morgenthau'o arti- 

,mi draugai su keliais nariais 
.Amerikiečių Trinių Gynimo Mek 

jsikoje inėjo Į nemalonę Meksikos 
Į valdžiai ir Meksikos užsienio rar>- 

jtMic jau dabar skaito ;į nepagei- 
daujamu sau. 

VOKIEČIAI UŽSLĖPĖ 
12,000 KANUOLIŲ 
6.000 ėroplanų! 

Paryžius, kovo 27 d. — Tal- 
kininkų šalių komisija vienoje 
Berlino apygardoje atrado 3500 
tricolinių kanuolių,*visoj g: \'<>- 
kieti joj lijįšiol surasta 12.000 ši- 
tos rūšies kanuol'M ir 0:000 ėro- k 1 
planų nesunaikintų. 

Pagal versailinės sutarties iš- 
lygas vokiečių kariuomene dabar 
privalo turėti nedaugiau kaip 
204 iricolines kanuoles be jokių 
ėrcipianų. 

sMtio- atradimai ir kitos :Ini > 

turimos franeuzų valdžios pri- 
vertė ją netikėti P.erlino valdžiai 
ir intarti ą blogais norais, kada 
toji prašė leidimo pasiųsti karei- 
viu-- ncutralėn iuoston. 

PINiGŲ KURSAS. 

Did/iausi nuostoliai padaryti! 
mieste tai \orwooęl Parke ir Ir- 
nng Parke, kur gyvenami ir biz- 
nio namai išgriauti, ar stogai 
mpltšti ir ke'i žmonės užmušti. 

I> priemiesčiu labiausiai nu- 

kentėjo Melrose Park ir vakari- 
lis May\vood. 

\\ ilmettej labai nul:eutėįo bi/.- 
:iio dali- ir daugelis gražių gy- 
renamu namų .sugriauta. 

Is artimųjų miustelių labiausiai 

uikentėjo Klgin: šeši žmonės už- 

mušti, dešimtys sužeistų, biznio 
:!alis sunaikinta. 

LIETUVOS ATSTOVY- ! 

BĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS. 

L sienio pinigai apštimis po 
>25.000 ar daugiau tarp banku 
ca.p paduoda Merchants Loa'n & 
l'rust kompanija. 

ko v. 27 ko v. 26 

Anglijos s' ara> S 3.94^ v$ 3.95 
Frr.r.r;jos (už $n f r. 14.24 14.14 
Italijos (už tS) lirų 19.80 19.7) 

Į Belgijos (už $1) t r. i.v'k> i.v! 5 
Olandijos 100 florinų 37'n 3'» n 

; Danijos 100 kronų 19.00 10.00 

1 N'orvegijos 100 'erotui i<).6o 19.30 
Švedijos J00 kronų 22.00 21.75 
Vokietijos 100 markių 1.40 1.49 
\ustrijos 100 kronų o/>-> o.(>) 

Suomijos 100 markių 5.03 5.<, 1 

Lenkijos TiX) markių 0.72 0.72 
Lietuvos 100 auksinų 1.40 1.40 
\ai. idos $1000—S. Y. $<)io $<no 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

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

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

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

Liet. Kun. Zigmuntaš I. 
Bal. 5 d. T'579 m. Yilniuje inkur- 

ta pirmutinė mokykla. 
Bal. 0 d., t372 m. lietuviai sude- 

gino gudų pi | Pereiaslavl. 
Bal. 13 d., 1388 ni. kryžiuočiai 

5">radčjo kare su Žemaitija. 
Bal. 15 d., 007 111. liet.tviai nužu- 

do pirm jį ji krikščionybės 
skelbėja \*aitiekii. 

šiandien gražus ir šaltesni? 
šiaurvakarinis vėjas. 

Saulėtekis. 5:40 vai. ryto; 
1 Saulėleidis, <>:ii vai. vak. 

Reikale Suradimo Pagelbos No- 
rintiems Grįžti Lietuvon. 

Paskutiniu laiku susirado daug 
lietuviu, kurie norėtu sugrįžti 
Lietuvon, bet, kad daugumas j u 

nėra susitaupę tiek skatikų, idant 
be didelių sunkenybių galėtų pa- 
tys už kelią apsimokėti ir kitas 
išlaidas pakelti. Kolektas darbinin 
kų yra jau atsikreipę į Lietuvos 
Atstovybę Amerikoje, prašyda- 
mi. kad vyriausybė juos sušelp- 
tų; bet tam tikslui paskirtų sumų 
nėra. 

Esmu Įsitikinęs, jog be organi- 
zuotos pagelbos sugrįžimui tiems 

žmonėms, kurie galėtų buti nau- 

dingi Lietuvoje, mes nesusilau- 
ksime Įžymesnio žmonių skai- 
čiaus, Kuiie parkeliaus Lietuvon. 

Čion reikalinga yra Įvairių 
draugijų pagelba, pasmaginimas 
ir todėl patarčiau visoms diau- 

gijoms, kurioms tat gali rūpėti 
ši^ klausimas ir savo nusprendi- 
mus, kas šiuo momentu reikėtų 
prdaryti. neatsisakyti prisiųsti 
Lietuvos Atstovybei, kad paskui 
suradus jau tinkamiausi budą, 
kaip geriausia padėjus tiems vi 
S:enio, kurie nori, bet delei stokos 
pinigų negali grĮdti Lietuvon. 

Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
(Pa si ra ši 0 

J. Vileišis 
General i s Lietuvos Atstovas. 



LITHUANIAN DAILY 

LIETUVA 
Publlshed daily except Sundays aad 

Iloliduya, by ;ue 
LITHUANIAN PUBL131IING COM.'ANY, INC. 

3253 S. Morgan Street Chictjo. lllmois | 
Telfphon » Boulevard 4250. Į 

J. GEDMINA~Š~£DITOr7" j 
Entered ns Second-L'ass Matter July 13, 1898, at ihe Poat 

Office at Chicagt, III. under act pf March i, 1807. į 

SUBSC'KIPTION fRICR: 
In Chicago. by mail — 

One year /. $0.00 
SIx months .'v |3.50 
Thie«» months $ 1.85 

lu Chicago, by carrier ! 
One copy j $ ,oi> 

\ Per week 12 
Per mo»th 50 

In the United States, outside of Chicago, by mail — 

One year $5.00 i 
31x months $3.00 
Three months •• $1.65 

To Canada, Lithuanla and all other forrign countries — 

One year $7.00 
9ix months •• $4.00 

įstato projektas apie ateivys- 

TėS suvaržymą. 
Atstovas Johnson, Atstovų Buto Atei- 

vystės ir pilietinimo komiteto pirmininkas,! 
netrukus sušauks savo komitetą tuoju tiks- 
lu. kad perkraeius vi&>kius projektus pa- 
liečiančius ateivvstę ir pilietinimą, kurie] 
dabar, laukia svarstymo Bate. Pinr'.ninko 
noru yra paimti aptarimo pamatan ^avoi 
paties pojektą, H. Pv. 12320, paduotą po f i- 
to vasario 4 d. Nei pirmininko, nei komi- 
teto narių nėra noru paimti sitą projektą 
už absoliuti modeli; +ai yra greičiau aps- 
kritas patarimas įstatymų leidėjams, taisy- 
tinas ir mainytinas taip. kaip komitetas 
matys genaus tinkamu. Šito projekto ant- 
ras paragrafas sako, kad už penkiolikos 
dienų po jo priėmimui svetimsalių atėji- 
mas j Suv. Valstijas turi bu.i uždraustas 
dviejų metų laikui, padarius tam tikras 

> apskritas išimtis, tokias kaip valdžių ofi- 
Cialams, atkeliavimas del smagumo a:* biz- 
nio, ministeriams, žtr tikybos mokytojams, 
moksleiviams ir t.t. 

Šita Johnsono projekto išly*'? ir tas. j 
kad komitetas • engiasi svarstyti ją, gali 
atrodyti, kad komitetas gali perduoti pro- 
jektu, reikalaujantį neįsileidimo ateiviu į 

per tam tikrą paskirtą laiką. # 
dienok yra j žinoma, kad to nebus, ir kad didžiuma1 

komiteto narių yra palinkusi priimti grei j 
e;au pasirinktinį ateivystės aktą, negu lokį j 
aktą ar įstatymą, kuriuo sulaikoma f.teivys-j 
te tam tikram laikui. Šitaipos, kaip iš pa- 
viršutinio atklausinėjimo Matosi,' susirin- 
kimai, pirmininko nuomone, nereikalingi j 
ir jie nebus laikomi, jei komitete nepersi-, 
kalėjimo nebus, arba, jei tie, kurie pritaria Į 
neįsileidimo programai, nereikalaus, kad j 
jų planas butų įrašytas projektan. Nagrinė-! 
jimo klausimas nebus galutinai nuspręstas 
be kelių komiteto susirinkimų. Žinoma, 
užinteresiio tiems užsispyrus reikalauti na- 

grinėjimo, komitetas nusileis. Bet jų nuo- 
mone jie gali sustatyti tinkamą projektą. 

Pamatiniu Komitęto tikslu, kaip atsto- 
vas Johnson pareiškia, yia sustatymas tve- 
riamojo įstatymo, kuris kiek galint apsau- 
gotų Suv. Valstijas nuo nepageidaujamų 
ateivių. Komitetas ir jo pirmininkas' yra 
Įsitikinę, kad šitas ateivystė3 ir pilietinimo 
klausimas yra vienu svarbiausių; kad eia 
galima lengvai padaryti klaida ir pasiduo- 
ti vienos kokios tam tikrais saumvlingais 
tikslais klasės argumentams, ar reikalavi- 
mams, nesupratus kaip reikiant visos pa- 
dėties. Pirmininkas jrerai prisižiūrėjo ta n i 

dalykui ii' jis pagelbės komitetui, bet ne- 

bandys įsprausti jiems savo įsitikrinirrų 
priešais ių valią ar supratimą. J- 

(Tąsa), 

Dr-jij darbo *sustai>dy rną lirtuvuj 
kalbos teisiu niekinimą, spaudos! 

~ d raudinta, žiauru elgėsi su žmunC,) 
mis ir sunkias rekvizicijas. Nuro- 

*' 

dydatni didžiai sunkias karo vatd. 

sudarytąsias gyvenimo sąlygas, prie 
; «irtgą lietuviu tautai politiku mo- 

kyklose ir kitas skaudžias krašto vai 
; dymo ydas, delegatai išstatė reika- 

lavimus kad butti suvienodintas 
visai Lietuvai valdymo aparatas, 
kad karo valdžia, krėstą valdyda- 
m;i. turėtu kontakto su gyventojais, 
kad butu laisvė švietimo sritv visuo 
menei <lirhti. kad butu leista dirbti 
visoki'uns draugijoms ir orgatuza- 
cijoms, kad butu nuimi'as lietuviu 1 

spaudos draudimas, leisto, gyventu- 

jants lietuviškai susirašinėti ir kad 
butu bendrai palengvintas f rašto 

gv.vcntojų* susisiekimas. Jokių ai- 

.sakymii ir vaisiu iš tu reikalavimu 
k.ištas het^i nesusilaukė: 

Tada La nepakenčiama jLietu- 
vti- padėlį vokiečių karo valdžios 
y!< 1 

>je, būtent lapkričio men. at- kreipė centrine- A i kiečių vaidiios 
rik\ lietuvis, bet Vokiečiu (Prūsų) 
pilietis. I'rusų Seimo ajstavas, d-ra:? 
(Gaigalaitis. Remdamasis jnčdžia^a, i 
-uteikta iš Lietuves, d-ras liaigalai-i 
lis t(> meto Vokiečių kancleriui liet Į 
man Kollvyegur jieike p^.tti memo j 
rialą kuriame parode karo \aidžios. 
vUldytno sistemom ,s'*nkumą kraštui 
i nei;':; akeučiatną gyventojų ir 't 

Jei ateivystės komitecas imsis šito svari 
baus klausimo ir kaip reikiant riš jį, tai jie' 
prašalins iš jo daug to, kas padaro jį pa-' 
vojinsu. Daugybė įneštų projektų—vieni j 
jų aštrus, kiti keisti—sukėlė daug neramų-' 
mo tarpe svetimšalių.^ Kaikurie įneštųjų 
projektų yra begalo aštajs* o tie, kurie ne- 
išskiria ateivių, suvaržo juos ir deda ant. jų 
bausmes, kas bereikalingai ateivius kiršina 
ir visa tą klausimą supainioja. 

Atidėjimas svarstymo visokių ateivys- 
tės Įstatomų išėjo naudon. Daugumas jų 
buvo įnešta tokiu laiku, kada visoj šalyj 
buvo didelis sujudimas del taip vadinamų 
raudonųjų nedorybių ir kuomet žmonės be 
apgalvojimo smerkė visus ateivius, svetim- 
šalius ir net užsienyje gimusius piliečius, 
kurie tikrai buvo atsidavę šitai šaliai. Šita 
histerija beveik -visai apsistojo ir dabar ma- 
toma ateivių reikalingumas ir kad pasiren- 
kant ateivius galima turėti nauda ir apsi- 
saugoti nuo nepageidaujamu žmonių. ; 

Yra tikrai žinoma, kad mokytumo iš- 
tyrimas bus svarstomas drauge su rengiamu 
ateivystės projektu. Mokytumo ištyrimui 
davoma didelis pasipriešinimas, kadangi Ši 
tat įstatymas, kiek yra matoma, nebuvo 
naudingas. Ateiviai, turintieji puikias ypa- 
tybes, buvo neįleidžiami, o Įsileidžiami bu- 
vo ateiviai be gerų ypatybių, bet. apšviesti. 

• Darbo padėtis kas sykis vis darosi sun- 
kesnė ačiu tam, kad daugumas ateivių ap- 
leidžia šalį, o tie, kurie yra reikalingiausi, 
yra neįsil'eidžiami. Vienok tam tikri veiks- 
niai gali turėti didesnę intekmę, negu tik- 
rieji šalies reikalai. Ateivystei stato pasi- 
ni iešinimą organizuotieji darbininkai,, ku- 
rių vadovai yra sustatę mokytumo ištyri- 
mą. Jie stengsis priešintis panaikinimui 
mokytumo ištyrimo ir gali parodyti tokią 
intekmę, kuri nedaleis jo panaikinti. Vie- 
nok kongrese apsireiškia palinkimas žirne- 
li i klausimus pagal jų naudą, o ne pagal 
specialius tam tikros klasės norus. 

Pasirinktinės ateivystės suvažiavimas 
yra šaukiamas New Yorke balandžio 7 d.; 
saukia jį tarptautinė taryba; jon suvažiuos 
iš visų šalies kraštų atstovai pramonės, žem 
dirbystes ir darbininkų. Be jų taipgi bus 
tautiniai vadovai ir svetimšaliu laikraščių 1 L • 

ii i&Luvai. 

00 

Ateivystės komisininkas nesenai išlei- 
do pranešimą, kuriame sakoma, j")K atei- 
nančiųjų j Ameriką skaitlius yra lygus, jei 
įe didesnis už išeinančių iš Amerikos skait 
lių. Jame daroma pastebėjimas, kad dar- 
bininkų. trukumas nepaeina nuo išeivystės. 
Konstatavimas paskutinių skaitlinių, paduo 
tų Ateivystės Biuro už navigacijos laiką 
nuo liepos iki lapkričio, 1919 m. parodo, 
kad 124*970 ateivia* :.-^yko, o 107,908 iš- 
keliavo, tokiu budu Suv. Valstijose priau- 
-o 17,062. Tautos, davusios didžiausias 
kči'lines,-yra šitos: Anglai, 23,589; fran- 

::uzai, 11.708; pietiniai italai. 14,691; ir 
'meksikiečiai. 19,456. Pirmos dvi labai r.a- 
žai davė neišlavintų darbininkų, meksi- 
kiečiai užpilde trukumą Texase ir pasie- 
nio valstijose, o italų, apleidusių šalį, yra 
ris kartus daugiau (43,473) negu atėjusių. 
°risižiurėję penkiolikai tautų pampinančių 
Teisia' hitus darbininkus Suv. Valstijų iš- 
riirbystinėras valstijoms, mes matome, kad 
)er penkis mėnesius atvyko i šitą šalį 23,-j 
791, o apleido ją 79.219. 

oo 
Kansas priėmė dar aštresnę rezoliuciją, 

reikalaujančią, ivad nebūtų duodama pilie- 
tybės popieriai nei viei.? ^ svetimšaliui, 
kuris atvykęs uostan, nenori sudėti prisie-1 
vos, kad jis taps piliečiu prie pirmos gali-, uos'progos. Tokių įstatymų leidimo veik-. 
Aie į gamybą yra aiški pati savimi. 
įūt-mj -- — — -— 

lietuvių tautos skaudinai ir tram- 

dyti4, ą Įvairiose gyveninio sritvst. 
Sa\s> laiške del to dalyko \ okie- 

• čių kancleriui d-ras Gaigjai'aitiš pa- 
žymėjo reikalą keisti politiką Lietu, 
voj ir tuojau įvesti "didžiojoje Lic 
luvos daly savivaldybę "- Tais pa- 
čiais reikaTais lietuviu delegatai, bu- 
v<; Lozanoj, gru- <džio mėn. 9 d. 1 

kreipės j staat'sekretori D-rą Ziili- I 
mermatm'o ir plačiau Lietuvos rei-' 

kalams išaiskirtti prašė audėncijos, 
Zimmerman'a.s del darbu daugumo 
atsisakė priimti lietuviu delegatus, 
ieviiirod^s jau daug kartų be .vai- 
sių eitą >-.lią kreiptis j k?..'o va!-1 
džią. Visa tatai tik tiek lepasttiniėj 
klausimą tolyn, kad \ okicČių ceu-Į 
tro valdžios sierose ėmė kelti klau-j 
si'.rą apie Lietuvos Vertrauensra-: 
t?j tam tarpui dar su labai neaiš- 
kia kompetencija. l!et tuomet Vo- 
kiečiuos i pirmą planą išėjo lenkų 
klausimas, kurie, sprendimą santyky 
su F.uropos vidurio valstybėmis nu j statė 1916 m. lapkričio 5 1. aktas, 

I Pastabos-į 
| Išvados. I 

Skola — tai sunkiausia 
našta, kurią uždėjo visasvie 
tine kare kiekvienai dalyva- 
vusių toje baisioje audroje 
valstijai, .^al išimant tik Ja- 
poniją. Reikia manyti, kad 
Vokietija įsigijo didžiausią 
tos rūšies naštą, nes jai "ge-l 
raširdžiai" talkininkai, apart 
-kares laike ingy tų skolų, 
pridėjo dar 100,000,000,000 
markių. Tečiau Francazi- 
jos skola irgi siekia milži- 
niškos sumos — sulyg da- 
bartinio francuzų pinigų pi- 
gumo ta skola siekia 450,- 
000,000.000. Gyventojų 
F rancuzijoje priskaitoma 
apie 40,000,000, taigi sko- 
los kiekvienam pripuola 
apie 12,000 frankų. 

A [M F. UKTl.'YOS ŽEMĖS 
BANKĄ. 

Lietuvos Žemės liaukas buvo 
\merikojc organizuojamas kun. J. 

Žiliaus. Jani vykstant Muropon, bu- 
vo viskas suvesta, ir paimtas Pu- 
blic Accounteiu, per/>'.im~jimiii sto- 

vio. j 
Kun. J. Žilius, nuvykęs Kaunan,' 

išdėstė visą projektą. miuisterių ka- 
j hinetui ir mini sterili kabinetas pats 
jau išdirbo to banko statutą ir ji 
užtvirtino. 

Sulyg to Žemės 1'.. ako statuto^ 
tas lfankas sudaromas iš pamatinio 
kapitalo 10 milijonu auksinų- ku- 
riu iki pusės Įneša Lietuvos valdžia,, 

kitą pusę žmonės, akcionieriai. 
Žemės Rauką valdys direktoriai, 
kurių vieną pusę įkirs Lietuvos val- 
džia, o kitą pusę rinks akcionię- 
nai. 

liet k*adaugi veik visi akeionie- 
riai yra Amerikoje, tai galutinis su- 

sitarimas perkeltas Xc\v Yorkan. 
Čion yra akeionierių išrinkti direk- 
toriai gi vfldriios pusę ingalioli at- 
stovauti p. J. Vileišis i.- M'ajoras 
P. Žadeikis. 

l)al)''Ų jau įvyko pora susirinki- 
mų ir ])inigai perkeliami Lietuvon. 
Smulkmenas it tolimesni 2emės 
Manko reikalu bėgį pranešime vė- 
liau. 

Lietuvos Misijos Biuras. 

(i!asgowe (Škotijoj) darbinin- 
ku taryba prašė valdžios suvisuo- 
meninti siūlų pramones ir pa- 
naudoti pelnus statymui namų 
darbininkams. 

Šimtas septyniosdešimts devy- 
nios dirbtuvės skrynių įlentų 
Suv. Valstijose per metus suvar- 

toja tepamojo aliejaus apie 3,- 
3<V),5oo galionų. 

Anglijos Pramonių F'-deraeija 
susidedanti iš daugiau kaip 9.000 
firmų kiekviename amate ir pra- 
monėje, pa mindoj o daugiau kaip 
5.000.000 žmonių. I' 

abiejų Vokiečių-ir Austru Vengrų 
'monarkų išleistas. 

Lietuvoje viskas ėjo senąja !:'atu' 
valdžios aneksionistinių tendencijų 
varomąja vaga. Tačiau minėtieji al 

si tikimai Lenkuos, sąryšy si pačios 
sukurtosios Lenkų Valstybes Ta-j 
rvhos tendencijomis, pakėlė Lietu-' 
voje. tikriau sakant Vilniuje, nau- i 
ją vietinių lenkų politikos akciją. 
Į tatai lietuvių darbuotojai, visų 
j; tlitikos srovių nuo kairiausiųjų li- 
jli dešiniųjų, reagavo vasario nitu. 

19'7 n1' prieš vokiečių .okiijtfteijos 
\ aidžią atskiru raštu. Jame lietu- 
vių tautos vardu jie protestavo prieš 
laikinosios Lenkų Valstybės viešai 
pareikštas aspiracija* ar aneksines I 
tendencijas išplėšti savo valdžią j j 
Lietuvą ar jos-dalis, kadangi tatai 
prieštarauja tautų apsisprendimo 
principui ir lietuvių tautos i m e re- 1 

?ams ir siekimams. Vietinių Lietu- i 
ros lenkų (konservatorių, ir libera- 
inių srovių) politiniai siekimai Bu- t 

vo paskiau i<jij m. gegužės mėu. > 

Lietuvos Laisves Sargi) Sąjungos Konstitucija. 
projektas. 

I. 

Organizacijos Vardas. 

I. Pilnas šios organizacijos var 

das yra: 
"Lietuvos Laisvės Sargu Są- 

jungą". 
Sutrumpintas Sąjungos var- 

das yra: 
"Laisvės Sargai". 
3. Laisvės Sargai savo vardo 

bei tikslo pažymėjimui nešioja 
tam tikrą ženklą su raidėmis L. 
L. S. S. ir niustalytą uniformą. | 

II. 
L. jl. S. Sąjungos Vieta. 

4. Laisvės (Sargų Sąjunga vei- 
kia visame Am. S. V. teritorijos 
plote. 

5. Sąjungos Centras laikinai 
y a 'X c w York City, bet gali bū- 
ti Laisvės Sargų Seimo nutari- 
mu perkeltas į kitą Am. S. V J 
miestą. 

III. 
L. L. S. Sąjungos Pagrindas, j 

<>. Abelnas Laisvės Sargų Są- 
jungos pagrindas yra — kuno, 
o per tai ir proto, lavinimas sulig 
principo: "In corpore sano—mens 

sana". 

7. Sąjunga laikosi 'žmoniškumo, 
teisėtumo, laisvės doros, Tėvy- 
nės ir artimo meilės principų. 

8. Sąjunga neturi partiviniai- 
politinių. bei +»ky1>inių tikslų skai- 
tydama sąžinės bei politikos jsi- 
tikrinimus asmeniniu narių daly- 
ku. 

IV. 
Sąjungos tikslas. 

9. Sąjungos augščiaushis tiks-' 
įas yra: remti savo Tėvynės ne- 

priklausomybę Aisomis savo pa- 
jiegomis: Žodžiu, darbu ir tur- 
fn 

tinimo įrankiams bei reikmenims 
šelpimo tikslams. 

įO. Savo ti'klsams atsiekti Są* 
jul'nga turi teisy varyti visame 
krašte p'laciaj propagandą, or- 

ganizuoti savo narių šelpinnį ir 
turėti savo spaudos organą. I 

17. Vyriausias valdomasai or-| 
gahas Sąjungos turi teisę teikti 
garbės nariu vardą, užsitarnavu- 
siems L. L. S. Sąjungos darbuo- 
tes srityje, davinėti nario liudy-Į 
mus ir turėti savo antspaudą. 

VII. 

Sąjungos Nariai. 
18. Laisvės Sargais gali buti 

lietuviškos kilmės vyrai ir mote-1 

rįs, be skirtumo Amžiaus, dori 
žmonės ir piliečiai, nenuvsikaltę 
baudžiamiems įstatymams kraš- 
to. 

19. Nauji naviai sulig tam tik- 
ro pareiškimo priimami organi- 
zacijos pietos Laisvės Sargu 
susirinkimuose, bent vienam or- 

ganizacijos nariui rekomenduo- 
jant. 

20 Sąjungos nariai sulig kas- 
dieniniu pareigų ėjimo, dalinasi 
į dvi grupi: 

a) Sargai rikiuotinihkai (spor- 
tininkai). 

•b) Nerikiuotės sargai (rėmėjai 
pašalpci ūkio srityje, jų pareiga 
yra aprūpinti sargus-rikiuotinin- 
kus visokiam, ypatingai, kai šie 
rengiasi į aktyvj Tėvynės gyni- 
mo darbą). 

c) Sargais rikiuotininkais ir 
nerikiuotės gali buti kaip vyrai 
taip ir moterįs. 

21. Jaunimas iki 15 metų jnė- 
tinai sudaro, atskirą Laisvės Sai- 
gų kategoriją ir veikia sulig L. 
S I Mtl (TC4C 

22. Garbės nariai yra nemai- 
nomi ir turi sprendžiamąjį balsą 
visuose L. Sangt} susirinkimuose. 

23. Laisvės Sargai, surišti vie- 
nu didžiu* pamatiniu tikslu, tarp 
savęs yra lygus, kaip broliai ir 
seseris, laiko nustatytą drausnię, 
pildo organizacijos jstatus, vykdi 
11a organizacijos pildomųjų or- 

ganų įsakymus ir pavyzdingai 
einą gero pilLčio visas parei- 
gas. 

24. Laisvės Sargas, liuosa va- 

lia panorėjęs stoti į aktyvų Tė- 
vynės ginėjų eiles, praneša apie 
tai savo valdybai ir lieka nomina- 
lini organizacijos nariu. 

25. Lietuvos I aisvės Sargas ga- 
li buti prašalintas iš organiza- 
cijos tiktai Sąjungos Centro nu- 

tarimu. j 
VIII. 

Sąjungos Vidurine Tvarka. 
26. L. L. S. Sąjunga susideda 

iš būrelių,, burių ir jų susivie- 

niiimų-divizijonų (arba skyriųN 
27. Sąjunga veikia sulig šios 

savo konstitucijos. Laisvės Sar- 
gų Steigiamojo Suvažiavimo (Sei 
mo) nustatytos ir tvarkosi sulig 
konstitucijos priedų bei Sąjnm- 
[>os Centro instrukcijų. 

28. Pamatinis Sąjungos viene- 
tas yra Laisvės Sargų būrys, su-' 
Mdedąs nemažiau, kaip iš penkes 
lešimts narių ir autonominiai1 
mkiantjs L. T.. S. Koiistituci- 

v. 

Sąjungos Darbuotė. 
10. Są_ inga ruošia jannuometiės 
barius li/.iniam lavinimuisi Įvai- 
riose sporto-šakose: gimnastikos, 
rikiuotės, ristynių, bakso, foot- 
bolo, etc. 

ii. Sąjuųga nuolat remia pini- 
gais reikmenimis tas gimtojo 
krašto įstaigas ir draugijas, ku- 
rios stovi sargyboje Tėvynės 
Laisvės ir nepriklausomybės, ar- 

ba turi bendrus su Laisvės Sar- 
gų Sąjunga uždavinius. 
u. Puolant Tėvynę priešininkui 

iš lauko arba susitelkus jam iš 
vidaus ir -pakėlus ginklą prieš 
krašto nepriklausomybę. — Są- 
unga ruošia Aktyve paiiegn ne-J 

p r i k 1 a u som y b ę ginti. 
]^ Savo tikslo atsiekimo dclci. 

Sąjunga taiso sportininku pa- 
rodas, rengia paskaitas. prakal- 
bas, spektaklius ekskursijas, etc. 

VI. 
Sąjungos Teisės. 

14. Laisvės Sargu Sąjunga yra 
Amerikos Suv. Yalst. Valdžios 
patvirtinta organizacija, ir turi 
eisę steigti savo skyrius visa- 
ne Am. S. V. plote. 

15. Sąjungrt, būdama juridinis 
įsmuo. gali Įsigyti kilnojamo ir 

įekilnojamo turto, steigti mankš- 
inimo reikalus visokius jtai- 
^vnius, laikyti sandėlius mankš- kJ 

išdėstyti j u memoi'iale vos lenkai 
reikalavo kad Lietuva del įvairių 
motyvų su Lenkais sudarytų ben- 
drą valstybę ir tik kaipo neskiria- 
ma jos dalis gfautų savivaldybę. 
Kadangi tas memorialas buvo moty 
vuojamas visa eile netikrų arba ne- 

tikslių argumentų lietuvių darbą 
dirbiai liepos m. Vokiečių valstybės 
kancleriui įteikė savo atsakymą, 
kurs turėjo atitaisyti lenkų memo- 

rialo netikslumus ir išaiškinti lie- 
:uvių pažiūrą Į lietuvių tautos atei- 
tį savarankės ir nepriklaus'Mnos 
/alstybės lytimi etiiografinėiriis. at- 

džvelgiant čia ne tik į vieną tuo 

arpu atsitiktinai vartojamąją kal- 
)ą, bet ir į kitus gilesniuosius etno- 
grafinius pažymius. 

Tuo pat metu toliau bendro klau- 
imas del Lietuvos Tarybos sudary- 
110. V okiečių karo valdžia mėgino 
> pi'ad/.ių pati pasišaukti tam tikrą 
kaičių žmonių iš lietuvių ir kitų 
autų darbuotojų, kurie krašto ai- 

l'-'vybės vardu dirbtų prie karo 

— 

valdžios ir jos 'valdyboje. Tam tik- 

slui kreipės j Žemaičių vyskupą 
Karevičių, paskui j d-rą Basanavi- 
čių ir A. Smetoną, kad jie parody- 
tų ištikimus asmenis- Visi jie griež- 
tai atsisakė nuo tokių pasiūlymų. 

Vokiečių planai del Lietuvos tuo 

met dar griežtai ėjo Lietuvos pri- 
jungimo prie Vokiečių ruožtu, ?u 

vokiška valdžia ir viso krašio ūkio 

priežiūra, nors ir su pažadais ne- 

kolonizuot ir negermanizuot krantu, 
suteikiant lietuviams šiokią tokią 
kulturos autonomiją. 

Birželio niėn. 2 d. n;i/ metais 
vietiniai laikraščiai iš vokiečių spau- 
dos biuro, jau gavo tokią žinią: 
'Oberbefehlsliaber ()st hat die Bil- 
dung des Iiiauisehen Yertrauensra- 
tes genehmigt. der aus angesehenen 
Manner Litauens bestehen soll". 
Nebuvo aišku, kieno pasitikėjimo 
>rivalėjo turėti tokia Taryba, nes 

vokiečių karo valdžios pasitikėjimo, 
iau savaime turėjo nustoti tokią 

jos rybose. 
2y. Būriai tveriasi visouse lie- 

tuviu gyvenamose kolonijose, iš- 
sirenka valdybą, sporto daly- 
kams instruktorių ir susijungia 
su Centru. 

30. Vietos ukslams artimesnic-"' 
ji būriai ir burialiai jungiasi į 
divizijomis (skyrius), aprinkdami 
valdybą. 

31. Nemažiau kaip vieną sykį i 
.metus renkasi buriu ir divizijo- 
rių atstovai j L. L. S. Sargu Sei- 

mą del aptarimo svarbesniųjų Są 
jmiigos reikalų ir aprinkimo nau- 

jo Centro. 

23. Visoki rinkimai valdybos, 
atstovų, etc., yra da-omi lygiu 
ir slaptu balsavimu, teisėtam na- 

rių skaitliui dalyvaujant. Klau- 
simai rišami absoliute balsų di- 
džiuma. * 

IX. 

Sąjungos Teismas. 

33. Asemeniniai nesusipratimai 
Laisivės Sargų tarpe likviduo- 
jami buriuose ir būreliuose tre- 

čiųjų teismu, kurio nutarimas 
Laisvės Sargams yra privalomas 
ir galutinas. 1 

Pastaba:—Būrio ir būrelio vai 

dybos vykdina teismo nutarimus. 
34. Laisvės Sargų prasižengi- 

mai prieš L. L. S. Konstituciją, 
prieš organizacijos drausmę, pra- 
sižengimai dergianti organizaci- 
jos vardą bei žeminanti doro 
žmogaus ir piliečio garbę, yra 
nagrinėjami Laisvės Sargų Gar- 
bės Teismo. 

35. Garbės Teismas yra nuola- 
tinis ir susideda iš trijų asme- 

nų renkamų pusei metų burių ir 
būrelių susi inkimuose. 

36. Garbės Teismo nutarimas 
&ali Imti tik viena kartą aps- 
kustas j savaitės laiką ar Sąjun- 
gos Centrui ar divizijos valdy- 
bai, kurie ištaria, ar'skundą pa- 
likti be pasekmių ar pasiūlyti 
teismui dar kartą bylą peržiūrė- 
ti. Antru kartu Garbės Teismo 
nutarimas yra galutinas. 

37. Nusikaltusį gali patraukti 
Garbės Teisman kiekvienas or- 

ganizacijos narys, raštu išdėsty- 
damas kaltinimo turinį. 

38. Laisvės Sargai už prasikal- 
timus prieš baudžiamuosius kraš 
to įstatus teisiami Valstybės Teis 
me 

X. 
Sąjungos Turtas ir Lėšos. 

39. L. L. S. Sąjunga yra, vi- 
suomeninė organizacija ir užsi- 
laiko pati savo lėšomis. 

40. L. L. S. Sąjungos lėšų šal- 
tiniai yra: 

a) Įstojimo mokesnis, 
b) Nario mokesnis. 
c) Pelnas iš spektaklių, pa- 

skaitų, etc., 
d) Aukos iš plačios visuome- 

nės. 

41. L. L. Sąjunga gali tūrėti 
nekilnojamo turto, kuris gali bū- 
ti žinioje visos organizacijos ar- 
ba jos dalies. 

42. L. L. S. Sąjunga, likviduo- 
dama savo veikimą, visą savo 

turtą paskirsto tarp panašaus 
ikslo organizacijų Lietuvoje. 

Majoras P. Žadeikis. 
22 H i<po, Chicago.. 

(Tarybą sudaryti pačiai vokiečiu oku 

ipacijos valdžiai nepavyko ir nė 

Į vienas lietuvių darbadirbiu nesuti- 
I ko čia dalyvauti. Lietuviu darbuoto- 
jai Tarybos reikalą suprato kaipo 
rinktinę krašto gyventojų atstovy- 
bę, kuri butu pačiu gyventoju įg'a- 
liota krašto reikalams ginti, ir todėl 
reikalavo tam tikslui leisti sušauk- 
ti plačią krašto darbuotoju konfe- 

renciją. Po ilgų ir sunkių derybų 
Vilniaus lietuviams pag'aliati pavy- 
ko išgaut iš okupacijos valdžios lei- 
dimas sušaukti kunferenvijai. Pas- 
tangom gauti progos pri š tai susi- 
siekti su lietuviais už vokiečių oku- 
pacijos sienų (pt. Šveicarų ir .Šve- 
dų), idant sektųs sudaryta bendra 
visų lietuvių plotme vaisių nedavė. 
Tai konferencijai organizuoti 
\ ilniaus lietuvių grupots nutarta a 

š pradžių iš įvairiu apskričių ir 
" 

^ ilniaus sukviesti tam tikras Orga- 
nizacinis Komitetas. 

(Toliaus bus). 
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ŠIAURĖS ŽEMGALIO 
ATRADIMAS. 

Rugs. 6 U., 1909 m. po pietų 
civilizuotas 'pasaulis pirmu kartu 

išgirdo, kad šiaurės žemgalis 
yra atraitas. — Tą dieną jo at- 

radėjas adtn. Ro4)ert itdvvin Pea- 

ry iš Indian llarbor per Cape 
Ray, Ncvvfoundlaiul atsiuntė SuvJ 
Spaudai Xew Yorkc tokią tele- 

gramą : 

"Žvaigv.dės ir brūkšniai (Ame- 
rikos vėliavos) prikalti prie šiau- 
rės žemgalio. 

Žemgalis buvo atrastas 6 vai., 
6 d., 1909 m. — Peary". 

IKada šita telegrama atėjo, pa- 
saulis, garbino kaipo šiaurės 

žemgalio atradėją Dr. Ferdrichą 
Cooką. Tik keturiomis dienomis 

prieš Pehry'o paskelbimą, Cook 

grįždamas atgal Kopenhagon da 
nu laivų telegrafavo, kad jis pa- 
siekė žemgalį bal. ji d, 1908 m., 
mažne visais metais prieš Pea- 

ry'o. 
Nors D-ro Cooko tvirtinimas 

buvo abejojamas, bet jis bent 

per keturias pirmutines dienas 
buvo skaitomas žemgalio atra- 

dėju. Peary'o telegrama sukėlė 
didžiausius ginčus kas del to, 
kam priklauso atradimo garbė. 
Pearv o niekas rimtai neabejojo, 
bet tarpe laikraščių skaitytojų 
atsirado dvi pusės, viena už Coo- 

ką, kita prieš jj. 
Peary, padariusis septynias lai 

r.iin'gas keliones į šiaurė-, šalį ir 
turėdamas gerą vardą Siiv. Vals- 

tijų laivyno ir mokslininkų rate- 

liuose, lengvai gavo viršų gin- 
čuose. Bet tik po to, kaip mo- 

kslo įstangos viena po kitos per- 
kratė davinius ir pripažino Cooko 
tvirtinimus nepamatuotus. Peary 
laimėjo tikro atradėjo vardą. 

Šitie kivirčai buvo tik viena da 
liirii tos kainos, kurią Peary Už- 

mokėjo už savo garbę. Jis pra- 
leido mažne visus savo pinigus, 
•padėjo sarnkų darbą 'ir iškentėjo 
visokias sunkenybes, kokias tik 

žmogus gali iškentiti — alkį, Šal- 

tį ir apsivylimus. Jis padarė, aš- 
tuonias keliones šiaurėn, išleido 

pitsf; milijono dolarių ir kelis kar 
tus yos gyvas beišliko. 

Pradėjo indomauti ačiu knygų 
skaitymui. 

Pirmutinis ižingsnis, kuris nu- 

vedė Pea:y linkui šiaurinio žem- 

galio buvo jo atsilankymas vieną 
dieną \Vashmgtonc knygų san- 

krovoh. kurioj jis pasirinko pa- 

bėgėlio apsakymą apie Grenlan-j 
diją. Jam patiko ta knyga ir jis 
nuo to laiko 9U» atsidėjimu 4 kai- f 
t ė apie šiaurę. 

jis birvo tuomet apie 30 metų 
amžiaus. Jis gimė Cressonc, 
Pa.— iS5^> 111. Jo tėvas pasimirė 
jam sulaukus 3 metu amžiaus; 

jo motina pasiėmė ji Portlandan, 
Maine, kur jis praleido savo vai- 

kystę bebėiginėdamas >po Casco 

užlajos pakraštį. Bo\vdino ko- 

legiją lankydamas jis pagarsėjo 
kaipo bėgikas ir šokikas ir buvo 

vienu geriausiai besimokinančių 
moksleivių. Vėliaus jis nuvyko 
U'ashingtonan, kur jis buvo ma- 

tininkų lamuose braižytoju. At- 
liekamu laiku jis mokinos inži- 

nierystės ir išdavė egzaminą toje 
šakoje laivyno tarnybon, kur jis 
taj>o leitenantu. 

Jo pirmas daubas buvo šiltuose 
kraštuose. Jis buvo Nikaraguos 
Kanalinio kelio vedėju. Sugrįžęs 
iš ten Washingtowan jis užti- 
ko tą knygą apie Grenlandiją ir 

po to jis išimtinai pasišventė ty- 

rinėjimu šiaurės. 
Gavęs palitosavimą nuo tarny- 

bos laivyne jis vedė ekspedici- 
ją Grenlandijon tuoju tiksliu", kad 

tą nežinomą ištyrus. Jis patyrė, 
kad yra sala ir atrado ir prami- 
nė daugelį jos šiaurinių pakraš- 
čių, 'būtent. Nepriklausomybės 
Užlaja, Meh ille Žemė ir Hailprin 
Žemė, vienoje gi savo paskutinių 
kelionių jis atrado garsius meteo 

ritus, dabar yra Gamtos Istori- 

jos tnuzcjtiose Ne\v Yorke. 

Skaitė, paskaitas, kad surinkus 

pinigu. 

Tarpe kelionių Peary skaity- 
davo paskaitas tuoju tikslu, kad 
surinkus pinigų tolesniam tyri- 

[nėjimui. Vieną kartą per 96 die- 
nas jis atlaikė 168 paskaitas ir 
surinko $ 13.000. 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurio* tinka kikevieno kišenini. Gvarantuojame, kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinų siutai 
Ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamuSai tik iki llemės, 
formaliSkai pritaikyti ir konservatyvišku modeliu, bet jų savininkai 
neatsiėmė, Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $80. Matyk musų 
speeiales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. 
Ir $30.f>0. Juodi lutai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00.' 
iki $(50.00 Vai!;u siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augžčiau. Vyru keli- 
nes $4.00. ir augšSlau. Blue sergo kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač 
tiems, kurie perka siutus ir siunčia | Lietuvą, nuleidžiamo 5 procentą 
Krautuve atdara kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis iki 10 
valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. r« 

S. GORDON. 1415 S. Halsted St, CH1CAGO. ILL- Į 
mnmiiinni»n'.iiiiiinii4i!iiiiiiiiiitm»:iiiiiii«ii;imuummtmwuunium«s3m?. 

ERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės Bondsua pilna parašytąja Otk A Q ftjj verte, ir Laisvės Bondsua pilna pinigine verte. ■ ■ 
Atneškite *rba atsiųskite i * p ę A V l-IP*T j?_ rn 
Atdara kasdien nao 9—6 CL LU 
Utarnlnkals, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

^ 

g PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS I 
į ANT DUR0. LENTŲ. HEMU IR STOGAMS FOPIEMO 
X Specialiai: Maleva malevojimui stubų 1S vidaus, po $1.50 už galioną S 

CARR BROS. WRECKING CO. g S 3003—3009 80. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. g 
<«3 0 

Į PIRK P I R £ PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų v 

I ! f T i 1 V A Laim Nepriklausoma 
L § L S U f ft Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 

f Lietuvos Steigiamojo Seimo! 
f Rinkimų Įstatymai. 1 
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43. Minant ginčui clcl leisiu, ku- 
rio kandidato, jo vieton 42-jostraip 
snio laiku gali buti statomas kitas 
kandidatas, jei tai pasiūlys ne ma- 

žiau kaip pusė sąrašą pasirašiusių- 
jų rinkikų. Tuo pat laiku sąrasa* 
gali buti papildytas naujais kandi- 
datai. .Jyg įstatymu leidžiamuoju 
skaičium, 

44. Tinkamuosius kandidatų sąra- 
šus apygardos komisijos numeruo- 1 

j'd iš eilės, kaip jie buvo induoti, 
su tais numeriais pakabina apygar- 
dos komisijos bute ne vėliau kaip 
19 dienų prieš rinkimu dieną, su- 

teikia juos miestų ir valsčių valdy- 
boms, apylinkių komisijoms ir skel- 
bia visu žiniai. 

45. Rinkikų partijos arba kuo- 

pos, iudavusios savo kandidatų są- 
rašus, gali pareikšti apygardos ko- 
misijai ne vėliau kaip 14 dienų 
prieš rinkimų dieną, kad jos sujun- 
gia savo kandidatų sąrašus. Tokius 
pareiškimus privalo pasirašyti par- 
tijų arba kuopų ingaliotinai arba 
sąrašus pasii ašiusie j i rinkikai. Apie 
kandidatų sąrašų susijungimą apy- 
gardos komisija tuojau skelbia visų 
žiniai. Tokie susijungę sąrašai lai- 
komi už vieną. Vienas kuris sąi'a- 
šas negali dalyvauti keliuose su- 

sijungimuose. 
4O. Kai kandidatų sąrašai ir jung 

tiniai sąrašai paskelbti visų žiniai, 
jie nebegali buti paimti atgal. 

47. Jei kokioj apygardoj paduo- 
tas tik vienas kandidatų sąrašas ar- 
ba keli, bet juose bendras kandidatų 
skaičius nėr'a didesnis už tenkamąjį 
apygardai atstovų skaičių, tai bal- 
savimo nedaroma, b pasiūlytieji kart 
didatai taikomi išrinktais. 

V. DALIS, 

Bastaba: Balsuojant leidžiama 
naudotis ir partijų arba grupių 
paruoštomis kortelėmis, jeigu jos 
tokios pat formos, didumo ir spal 
vos, kaip komisijos paruoštosios 
korteles. 

55. Kortelėje turi buti atspaus- 
dintas tik vienas kandidatų sąrašas. 
Ui tad kiekvienam rinkikui induoda 
ina 'tiek kortelių, kiek sąra»v 
gardoje. Kortelės turi buti induotoa 
rinkikams prieš rinkinių dieną bent. 
3 dienomis biidU Vyriausios Rinki- 
mų Komisijos paskelbtu. Kortelės 
negali buti dūlinamos rinkimų bute. 
Konvertai prirengiami iš neperma- 
tomo ix>pierio su apygardos komisi- 
jos antspaudu; jie duodami rinki- 
nių bute. 

56. Kortelės ir konvertai priren 
giami Valstybės lėšomis, asignuoja* 
iriomis Vyriausiajai Rinkimų Komi 
sijai. Vėliau išlaidos dalinamos tarp 
apskričių ir grąžinamos iš savival- 
dybių lėšų. 

5/. Rinkimų dieną komisijoj turi 
buti visi apylinkės komisijos nariai 
ir sekretorius; per rinkimus jų tu- 
1-1 o 11 i L' 1 i n/» neviui 

trys; vienu laiku negali išeiti komi- 
sijos pirmininkas ir jos sekretorius. 

58. Kalbų rinkimų bute ir per 3o 

sieksnių aplink ji tarti neleidžiama 
ti-k komisijos nariai, rinkikui pra- 
šant. gali paaiškinti jam rinkimų 

1 tvarka. 
59. Komisija gali pašalinti kiek- 

vieną. kuris ardo rinkimų tvarką. 
Prireikus komisija gali kviestis pa- 
jėgos tvarkai Įvesti. 

60. Rinkimui, kaip sodžiuose, 
taip ir miestuose prasideda paskelb- 
tą dieną 8 vai. iš ryto. Pirmininkas, 
patikrinęs, jog visi komisijos nariai 
vietoje, skelbia, kad rinkimai pra- 
sideda. ir su nar?ais patikrinęs, jog 
skrynutę tuščia yra ir turi tik vieną 
•>lyšj. užrakina ją, prideda antspau- 
dus ir kviečia atvykusius rinkikus 
duoti savo balsus, saugojant eiles ; 

po to skrynutė nebegali buti atida- 
roma. 

f>i. Rinkikas, i nėjęs j HiVkimų 
kambarį, pasako savo pavardę, var- 

dą, gyvenamąją vielą, parodo as- 

mens paliudymą ir, raštininkui pa- 
žymėjus rinkikų sąraše jo pavardę 
ima iš komisijos nario rankos prit 
atskiro stalo (arba, Į atskirą kam- 

'barj, jei jis yr*a), indeda savo kor. 
telę niekam nematant Į konvertą; 

Į priėjęs prie komisijos stalo, induo. 

48. Rinkiniai tęsiasi dvi dienas; 
vi.si darbininkai ir tarnautojai rn. 
kinui doną yra paliuosuojami nuo 
darbo. 

49. Balsų indavimo vieta, diena ir 
valanda turi bu t i paskelbtos apy- 
linkės komisijos pirmininko visu 

j žinia# bent i5 dienu prieš rinkimų 
| dieną. 

50. Apylinkės komisijos pirminiri 
kas bent 5 dienoms prieš rinkimų 
dieną kviečia komisijos narius at- 

vykti Į komisijos butą nustatytą rin- 
kimu dieną ir valandą. 

51. Hutų rinkimams atlikti duo- 
da valsčiaus arba miesto vąldvba. 
butas turi būti erdvus, italas, prie 
kurio susėda apylinkes komisija, sta 

1 lomas taip, l<ad jis butu prieina 
i mas iš visu pysiu. Ant to stalo turi 
{būti pastatyta keturkampė skrynutė 
I u nedideliu viduryj dankčio plyšiu 
kortelėms įleisti; skrynutės *oks di- 
dumas. kad j ją tilptų visu rinki- 
kų kortelės, o dankčio plyšys toks, 
kad. i jį lysių konvertas su korte- 
le. Skrynučių didumą nustato apy- 
gardos komisija. Skrynutės priYeiu 
ftiamos miestų ir valsčių valdybų. 

52. Kinkinių bute geidžiama 
dar vienas kambarys, ineinamas tik 
pėr rinkimų kUmbarį. arba, jei to 
kio kambario nėra, lai netoli ko- 
misijos stalo turi buti pastai ia* 
uar vienas ar du stalu, kad rinki- 
kas nematom'ai galėtų indėti jšavo 
kortely Į konvertą. 

, Rinkimų bute turi buti taip pai 
prieinamoj vietoj padėti rinkimų 
įstatymai ir rinkikų sątašai. 

53. Rinkimai atliekami, indtio- 
dant indėtą Į kouvertą kortelę tik 
su vienu išsirinktu kandidatu sara- 
su. 

] 54. Rinl'Jmų kortelės ir /onvertai 
vienokio didumo prirengiami tuoj, 
kaip tik kandidatų sąrašai paskelb- 
ti. Jų prirengimas pavedamas apy- 
gardų rinkinių komisijom?. 

cia u/.iipmią K'Mivcrtą pirmininkui 
komisijos pirmininkas rinkiko aky- 
se įleidžia konventą j skrynutę pn 
plyšį; tada rinkikas išeina. Jei ko. 
kios kaino dalies trukumas kliudo 
rinkikui intleti kortelę i kcvnvertn 
ir induoti kouvertą pirmininkui, t'ai 

į rinkikas gali pavesti tai padaryti kr 
misijos nariui. 

62. Kortelės, indėtos Į kori vert?; 
he antspaudo arba i kouvertą su ko- 
kiu ženklu, yra grąžinamos. 

63. Vakare 8 v'al. balsų priėmimą* 
baigiamas; po S vai. priimami tik tu 
balsai, kurie j rinkimu butą inėje 
prieš 8 valandą. 

(>4. l'e to. pirmininkas u/.deiHa 
s'krymiiteį plv>}\ (leda antsp'audvi. 
užrakina rinkimų kambarj (arba 
kambarius), visiems išėjus deda aut 

| spaudą ant durų ir palieka sargybą. 
Antrą dieną iš ryto komisija pati- 
krina, ar antspaudai ant durti nesu- 

laužyti, ir nuima jilos toliau rin- 
kimams tęsti, tos dienos vakare de- 
da antspaudus tuo pat budu, kaip 
pirmą dieną. 

65. Rinkimams pasibaigus, vadi- 
nas trečią dieną. 10 vai. iš ryto ko- 
misijos pirmininkas atidaro rinki- 
mų binto duris ir su komisijos na- 
riais. o taip pat rinkikais, kurie 
atvyko, atidaro skrynutę, *kaico, 
kiek konvertų indėta i skrynute, ne- 

atplėšiamas konvertų; jei konver- 
tų skaičius skiriasi nuo pažymėtų 
rinkiku sąi\lše iudavusiųjų balsus 
skaičiaus, tad tai paaiškinamą pro- 
tokole, išrodant, kiek galima, to 
priežastis. 

66. Tą darbą atlikus, konvertai 
atplėšiami ir skaitoma, kiek balsų 
paduota už kiekvieną kandidatų są- 
rašą. 

"a) kurios \ra paženklintos, 
b) kuriose kas norį parašyta už 

arba prieš kandidatus, 
e) kuriose nurodyta visai kitos, 

negu kandidatų sąraše, pavardės, 
d) kurių yra .dvi ar daugiau su 

įvairiomis l&mdidatų pavardėmis. 
e) kuriose yra ne \ isos kurio 

nors kandidatų sąrašu pavardės. 
f) kuriose rinkikas vra pas i fa- 

šęs, 
g) kuriose yra kas išskusta arba 

pataisyta. 

■68. Ivlaujimai del kortelių tikru- 
mo svarstomi apylinkės korrasijoš; 

jos narių balsams pasidalinus lygiai, 
pirmininko balsas nusveria. 

6'J. \ isam apylinkės komisijos 
darbui nuo pradžios ligi pabaigos 
rašomas protokolas, kuriame turi 
buti įrašyta: pirmininko įsakymai, 
rinkikų pasiskundimai, komisijos 
nutarimai, stojusiųjų rinkikų skai- 
čii* kiekvieno kandidatų sąrašo 
gautas balsų skaičius pripažintų ne- 

tikromis kortelių skaičius. Protoko* 
lo pavyzdys pridedamas skyrium. 

7o. Apylinkės komisijos protoko- 
las leidžiamas tuojau, bet ne vėliau 
kaip trečią dieną Apygardos Komi- 
sijai su pridėtomis atskiruose, iš 
eilės sunumeruotuose, konvertuose 
rinkikų kortelėmis, kur'n tikrumą 

Į ar netikrumą svarstyti ( .rojo apylin ' kės komisija ir savo nutarimą pro- 
I tokole išdėstė. Nepridedamas prie 

>tokolo kitas korteles, ir kandida- 
tų sąrašus apylinkės komisija sude- 
da j ką patogiau, prideda savo ant- 
spaudą ir laiko-, ligi rinkimai bus 
pripažinti tikrais. 

71. Apygardos Komisija, vieša- 
me posėdyje, ne vėliau kaip per tris 
dienas, peržiurėjus pridėtas prie 
apylinkės komisijos protokolo kor- 
teles, galutinai sprendžia, kurios 
korteltv tikros, kurios netikros, ir 
suskaito, kiek kiekvienoje apylinkė- 
je paduota balsų už kiekvieną kan- 
didatu sąrašu. 

į Iš Gyvenimo j 
į Lietuvių Amerikoje j 

BROOKLYN, N. Y. 

VI. Lazdyno pranešimas Lietu- 

vių mechanikams. 

Vasario 29 d., vakare, L. M. 
S. Centco raštinėje p. VI. Laz- 
dynas laikė oficialį pranešimą 
nuo Lietuvos Valdžios, lietuvių 
mechanikams Lietuvos atbūdavo 
jimo reikale. P-nas Lazdynas pa 
rodė planus, pampintus Lietuvos 
Ministerijos, kaip privalėtų bū- 
ti vedamas atbudavojimo dar- 
bas. Taipgi parodė mapas, spe- 
cialiai parūpintas tam, kad nu- 

rodžius, kuriose vietose kokia 
7^11:1 inpd'AO'i \-r.A 

butų aišku, kur kokios išdirbys- 
tės įlarbovictė yra parankiau į- 
stėigti. Pasakė, kad Lietuvoje 
yra daug geležies, kuri tik rei- 
kia surankioti, kas, iš dalies jau 
ir daroma rupesčiu Valdžios, ir 
žmonių, kurid supranta vertę. 
Priminė, kad jieigu pajudinus 
Kauno portus, tai te mus randa- 
si tiek geležies, jog Lietuvai už- 
tektų ant daug metų. Nurodė, 
koki miestai yra išgriauti, ir rei- 
kalingas greitas ntbudavojimas. 
Amerikos lietuviams turintiems 
patyrimą namų Inidavojimo, at- 
sidaro platus laukas, ir begalės 
pelningo darbo. Geležies išdir- 
bėjams taipgi plačiausia dirva 
steigti mašinų, ir ūkiškų padar- 
gų fabrikus. Kaipo pavyzdį, nu 

rodė, kaip pats matė Kaune, kuo 
met mašina (arpas) dar tik bai- 
giama, o ūkininkas, kvarbai (da- 
žui) neapdižiuvus užmokėjo, ir 
nusivežė. Tas pats yra ir su ki- 
lais padargais, kurių begalinė sto- 

ka Lietuvoje. Audinyčios taip- 
gi 'bailinai reikalingos, bet jau 
ant platesnės papėdės, nes šiai 
išdirbystei yra daug žalios me- 

degos Lietuvoje. Skurdirbiai- 
kailiai taipgi reikalingi, nes sku- 
rli yra, *— iško yra pelningas 
uždarbis, llaldai j stirbas yra la 
bai reikalingi, nes tuom tarpu 
Lietuvoje mažai randasi, kadangi 
viskas išnlėšta, sunaikinta. Žo- 
džiu. kur nepasisuksi, \ isur sto- 
ka visokių d'iKtų. ir lietuviams 
amatninkams, ir išdirbėjams pal- 
tus Jaukas i>u gera ateitimi. Lie- 
tiniams reikia subrusti, idant ta 

pelningą Lietuvos išdirbyste ir 

na; kit.iiip Lietuva bus privers- 
ta atiduoti svetimiems piniguo- 
čiams; panašiai atsitikus, užme- 
timo niekam ir nepadarykime, ueL 

ši proga šiandien yra mums pir- 
miausia siūloma. Mums nepa- 
emus, kas kitas paims, nes šalis 
be išdirbystės išgyventi negali. 
P-s Lazdynas ragino, kad va- 

žiuotume Lietuvon kuogreičiau- 
siai, ir pabrėžė, kad be įrankiu, 
be pradžiai reikalingu mašinų 
ir nesikėsintume važiuoti, kadan- 

gi nieko gero nebus galima pa- 
daryti, dėlto, kad Lietuvoje m a-, 

ši nu nėra ir £auti gana sunku. 

arba suvis negalima. Reikia 
grįsti organizuotu įbudu, grupė- 
mis, ir su reikalingomis, mašino- 
mis, kad tuojaus kaip pridera 
pradėti darbą. Sugrįžus pavie- 
niais, be mašinų, pasekmės ir 
nauda bus menkos ir kraštui, ir 
sugrįžusiems. Važiuojant grupei 
amatninkų, vienas privalo buti 
savo darbo ižinovas, kad galėtų 
vesti fabriką. 

Centrai turėtų buti du, vie- 
nas Kaune, o kitas Xe\v Yorke. 
Kauno Centras rūpinsis darbu 
Lietuvoje, o Xe\v Yorko, suteiks 
niedziaginę, ir dvasinę paramą; 
kadangi mašinerijos, daugiausia 
prisieis gabenti iš Amerikos, 
apart to, daUvg ir kitokios mede- 
gos reikės čionais dasipirkti. 

Sulyg p. Lazdyno pranešimo, 
Lietuvos Valdžia suteiks daug 
palengvinimų, būtent: vežantis 
mašinas užvedimui darbavietės, 
nereikalaus akčižės; pradžiai su- 
teiks medžių, įsirengimui ir dar- 
bo pradėjimui. Suteiks darba- 
vietei namą be nuomos kokius 
metus laiko, ir tik tada ims nuo 

m;į, kuomet nusistovės biznis ir 
neš naudą. (Pradžioje bus suteik 
ta daug ir kitokiu palengvinimu, 
kuriuos nėra reikalo čionais mi- 
nėti. 

Kaip matome iš pranešimu, 
koki iki šiam laikui mus pasie- 
kė, dabar mes turime geriausią 
progą užsiimti išdybyste, ir pra- 
mone savame krašte, ką niekad 
ir niekur kitur neturėsime. 

Išklausę šio pranešimo L. M. 
S. mušė kabeli Į Lietuvą, kad 
su lyg savo galės imsimės Lietu- 
vos atbuclavojimo darbo. L. M. 
S. niivtarė tartis greitai kaip ga- 
lima apie namą, idant turėjus 
vietą kurs f;'*sti mainai Tuom 
pat žygiu perkelti gerą sumą pi- 
nigų j Lietuvos Valstybės įlan- 
ką, užvedimui biznio. Tariama- 
si apie mašinų vežimą, kur su- 
tinkama tūlos kliūtis, bet gal tuo 
j:1 us bus galima prašalinti. Nors 
tas visas darbas tuom tarpu1 ne- 

i , 

Šitas žurnalas aiškiai ir pui- kiai išguldo tikėjimo pamok- 
slus, mokina dorą, vienybę ir lygybę. Yra vienatinis religi- nis laikraštis kuris užsiima 
vientik pamokslais švento Fa što. AiSkina Pranašų Jėzaus 
ir Apaštalų gyvenimą, jų tik- 
slą ir jų užmokestį. 

Atvirai ir aiškiai t?,guldo 
musų laikų nuotikius, pagal 
tą kaip jie buvo nupranašau- 
ti per Pranašus Seno lr Nau- 
jo įstatymo. 

NEPRALEISK PROGOS! 
Bet ištirk jį paU <tel savęs. 
Eina kas mėnesį, paskui eis 
du syk i mėnesį. Užsirašymas 
tiktai $1.00 metams. Su užsi- 
sakymu prisiųsk dolerį, mo- 
ney order arba kitaip. 

Adresas: 

bus galima pradėti labai pla- 
čiai, bet pradžią bus galinja pa- 
daryti. Toliaus gal bus galima 
plačiau išplėsti, kuomet šitas 
reikalas plačiau pasiskleis visuo- 
menės tarpe. J. Sagevičius. 

VISIEM ŽINOTINA. 

Man važinė/ant po Lietuviu ko- 
lonijas, daug rados žmonių, kurie 
nori su savo giminėmis Lietuvoje 
susižinoti, ar nors kokių mažą dova- 
nėlę suteikti. 

Labai daug buvo tokių ypatų, 
įvairių žinių, laiškų, ir įvairių do- 
kumentų, ar popierų norinčiu par- 
vežti į Lietuvy, ypač kurie dar ne- 

susirašo iš tenai. 
Visiem prisižadėjau patarnauti, 

kiek man bus galima. Dabar gavęs 
\'aldišką įsakymą, kad jau ruoščiaus 
į kelionę Lietuvon^ tai ir pranešu 
visiejn Tėvynainiams, kurie manės 

prašė ir kurie dar ne, kad teiktųsi 
visi, kas tik ką nori. aiškiai sura- 

j n r«a » u giimuLii vaiuus ; diitl <X" 

šus Lietuvoje ir savo aiškius antra- 
šus Amerikoje ir prisiųsti man pa- 
žymėtų antrašų viską, kas, kokius, 
kur ir su kuomi reikalus nori tikrai 
atlikti ar kokias žinias suteikti savo 

giminėms ar pažįstamiems. 
, Visiems stengiuos atlikti kuoge- 
Į riausiai ir suteikti žinutes iš Lietu- 

Įvo® nuo jų giminių ir pažįstamų. 
Taipgi kas ką norėtų žinoti iš te- 

nai, malonėkite pranešti, o a< steng- 
siuos patarnauti kiekvienam kuoge- 
riausiai, nes sutikau žmonių labai 
gerų — norėčiau jiems patarnauti. 

Mat, greitu laiku manau išva- 
žiuoti Į Tėvyne. Taipgi gal mano 

kaimynai t. y. Rietuviškiu ir apie- 
linkės, norėtų ko, Rietuviškis. 

Jonas K. Milius. 
257 W. 71-st St. 

Ne\v York City: 

Kanados mašinistų unija, su 

pagelba rinkliavos gali surinkti 
iždą $2,000,000; šituos pinigus jie 
vartoja ka'ipo apsigynimo iždą 
kovoj su darbdaviais už geres- 
nes algas. 

Ar Tamsta Užsirašei 
SARGYBOS BOKŠTĄ? 

SARGYBOS BOKŠTAS, 
732 W. 19th Street, Chicago, 111.. U. S. A. 

Kiekvienam užsirašytojui, su vienų metų užsisakymu duodame vie- 
ną knygutę dovanai. Galima pasirinkti iš trijų, vieną: "Socializma* 
ir Biblija", "Medis paupiuose" ir "Sugriuvimas Babiliono." Su užsi-, 
rašymu meldžiame paženklinti vardą knygutės. 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

!r tankiai yra sunkios kurios palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentetojas jieško touiko, medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių r "ganai dirbtų suti- 
kime su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

Severa's Esorka 
(plrmiuus žinoma kaipo ''Sevcros Skilvinis Bitteris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavlmo touika8» 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medikalifika pripiava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurlųt nevirluimo skilvio, 
neturėjimo apeivio lr paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkelę šitų vaistų žiendlen ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 ceutal. 
Parsiduoda visose ap^lekose 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, I0WA 



BRIDGEPORTO L L. P. 
STOTIS. 

L. L. P. P.cnus galima užsi- 
rašyti šiose vietose: 

Liberty Land Co., 3301 So. 
Ilalsted St. 

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

Universal State Bank, 3252 
So. Halsted St. 

F.. M. Šalkauskas, Dolekšin 
krautuvėj, 3423 So- Ilalsted St. 

J. A. Martinkus 3324 So. Ilal- 
sted St. 

Peržinskio vyriškų drapanv; 
krautuvėj. 

"Lietuvos" Dienraščio Admi- 
ministracija, 3253 So. Morgan 

Kurie nėra dar pilnai nžsimokė- t 
ję L• L. Paskolos Bonu, t'ai malo- n 

y sieki te užsimokėti Universal State 
Hank. Ten priimami I'kusicji užsri- 
mokėjimai. 

p TO V/N OF LAKE BENDRA j 
LIETUVIŲ L P. STOTIS. įl 

ir 
L. L. P. Bonus galima užsi- 

rašyti šiose vietose pas rinkėjus 
r U~ijos ofise par I. P. Par- 

kau is i1 T. Kuzinus, 4539 S. j Ma nt'iel Ave.' 
J J. Vis.xontas, 4612 S. 

\V.,od S c. 
1- A. J. Kareiva, 1805 \V. 46 St. J J 

J. J. Elias, 4600 S. \Y00d St. 
J. LVmis, 4536 S. Paulina St. 
J. 1/,-tuko 4524 S. Wood St. 
J. P. Čiliauskas, 4400 S. Her-,.. 

mitage Ave j k 
P Pievarunas, 4620 S. Marsh-į s 

field Ave. 
Pilnai neužsimokėję už L. Bo- i t 

fius galite užbaigti mokėti- augs-Ui 
čiaus paminėtose vietose. ri 

MvyyyvVV 

AMERIKOS LIETUVIAI 

AMERIKOJ! 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR 

JOS NEPKIGULMYBĘ. 
Vmerikos Lietuviai — Katali- 

cai ir Tautininkai išsijuosę clar- 

uiojasi už Liftuvos nepuikiau- ^ 
ioįr.ybę. Jie nuo -j>at pradžių sa- 

(» dar!)o uoliai spietėsi gelbėti 
.ietuvai sutverdami fondus, su- 

aukdaiui seimą, kuriame parei-' 
:alavo sau nepriklausomybės.! 
»t< imdami \Yashingtone Egzeku-j 
\\i Komitetą. 

Prasidėjus konferencijai Parv-! 
iuje, siuntė savo atstovus, dėjo 
inieus, rinko parašus už Lietu- 
os nepriklausomybę. rengė prn- 
albas, protestus, suorganizavo 
laudonojo Kryžiaus Skyrių. Ir 

ar vykdo gyvenimyfn kiltą 
arba, skolindami Lietuvos Yals 
>'i>ei pinigus, kad tik patvirti- 

jo< laisvę ir neprigulmybę. 
Tiktai pro tarpą jų, iškišusi 

aivą, maža dalelė, kėsinasi ant 

.ietuvos nepriklausomybės. Ji 
isokiais Įvadais kenkė šių clvie- 
1 partijų augšėiau minėtam at- i 

ktiems darbams ir tą pat daro' 
o šiai dienai. (Ii jiems prie toj 
adeda, apmokėdami iškasoms, iš j 
bikiniai Lietuvos priešai. 
Xe laikas dabar ginčytis apie 

aidžią, kokia yra Lietuvoje, 
u<>metv l.ietu\ą užpuolę priešai 
koja jo> gyvybės. Tą tiktai 

;:i daryti Lietuvos išgamos, 
nk kadi Lietuva liks laisva, 
Į»ginta nuo priešų, tuomet jos 
ilieėiai rinkimuose išsirinks 
ems tinkamą valdžią, urs jie 
lokės -vidujinius lalykus su t va 

■. ti ir Įvykusias klaidas patai-j. .'ti. i. 

Kiekvieno lietuvio ir lieUivai-Į. 
■s priedrmė yrrt paskolinti Lie-1, 
ivos valstybės reikalams, o ku- 
e atsisako tai daryti, lygus yra 

Ponas Jacob Landom 
MUSU KASIERIUS 

Išvažiuoja į Kauną Balandžio-Aprii 2rą 
Jus galite Įduoti jam savo pinigus del pristatymo Jusų giminėms arba drau- 

gams kiekvienoje Lietuvos vietoje Lietuvos Vaildžios kontroliuojamoje, 
absoliučiai be jokiu rizikų Jums. O gal mes galėsime Jums pagelbėti 
Jusų gimines j Ameriką atgabenti? Atminkite, kad p. Landon yra JUSŲ 
agentu, jis keliauja i Europą patarnavimui tūkstančių musų kostumierių. 
Nepraleiskite šios ypatingos progos, ateikite ir šiuos reikalus plačiau su 

mumis apkalbėkite. Bet, kaip matote, laikas jau labai trumpas todėl 

Veikite šiądien; 
LIBERTY SAV?NGS BANK 

(Autorizuota Trust Kompanija).) 
ROOSEVELT ROAD IR KEDZIE AVENUE. 

TURTAS VIRS PENKIŲ MILIJONU DOLARIU. 

Bankas kuris tiki j visuomenišką kooperaciją, ir kviečia, bizni žinodamas, kad 
galės tinkamai patarnauti. 

| 
IK ■ 11 J M J v ;nuii>, Kili K M.» \ U a 

f prieš Lietuvos Valstybės paskolą 
'jos laisvr ir neprigubm b< 

(irbiamieji; tokius Lietuvos iš- 

gamas arba lenku bernus. u/.>i- 

rašykit juju vardus. pravardes ir 
iš kur paeina iš Lietu\os ir pri- 
duokite Lietuvos Laisves Pasko- 
los Valdyboms, ar subskripcijn 
rinkėjams. 

Yra <ira.vuiiu. kurios kovojai 
•' l 

prieš Lietuvos Laisve, tokias. 
I 

draugijas vadinkite tautos išga- 
liu >mi>. 

! 
Yra mušu tarpe ir biznierių, I 

kurie neriame Lietuvos Laisvę 
ir jo> Nepriklausomybę, neperka 
L. L. I', Bonu. 

(«erbiamieji,» vardan Lietuvos 
Laisvės ir neprigulmybės mes 

visi boikotuokime prieš tokius 
biznierius. Tiems, kurie gelbsti 
Lietuvai, atjauskime dvigubai. 

\*ėliaus išleisime surašą, var- 

dus ir pravardes ir kas iv/, kiek 

pirko L. L. Pask. Bonu. l'/tik- 

rinę Lietuvai neprigulmybę grj- 
šime jon, bet kur mušu išgamos 
kis savo veidmainingą veidą, ne- 

jaugi toks išgama, kariavęs prieš 
Lietuvos Laisvę, i^diVatu va-v 
žinoti Lietuvon. 

Tautiečiai! Lietuviai ir Lietu? 
vaite s. visi kaip \ienas ranka i 

ranką už Lietuvos Nepriklauso- 
mybę. 

Valio! Lai gyvuoja Laisva 
Lietuva. 

L. L. Paskolos Valdyba. 

ATSIIMKIT E LAIŠKUS. 

Chicagos Centraliam pašte (in- 
?jimas nuo Adams gat.) yra 
-iems asmenims laiškai: 
^ Arlauskis Stanislovas 

Barisis Ona 
). Bartkevičius Mikolas 

15. Bertašius J. 
o. Bi/anskis Petras 

m Bloveščii :nas (Stanislovas 
i<\ Bružas Domininkas 
ų. Bubliauskas Jonas 
;i. t'erkauskis Jonas 
>.v ('ekanaufikas Petras 

I .eimantas Jonas 

į.>. ueKsnis '\ntanas 

140 I H'veikis Kazimieras 
(ileiznis Jonas 

S7 Jodis Jonas 
«>5 Kaspara Adomas 
^^i. Krattėiunas Jonas 
i.|j. l'iečiulis Just. 
145. Pil-ipui Mikolai 
15(1 l'latakjs Jonas 
i74 Sitnikui Jonui 
1S5. Stanišauskis Juozas 
iXS. Strazdas Antanas 
|S<; Stulgius .Marijona 
20S Yedronis Jonas 
2^0 Zaleckiui M;itui 
2^2. Žansitis Petras. 

KOVIMASI POLICIJOS SU 
BANDITAIS. 

... ... \ 
sėstos (lesinu y s šoviniu ta 'O | 

paleista i> abiejų pusiu, kuomet j banditus u/puolusi policija vijo-' 
-i 11 amerikoniškas mylias, l'a- 
.•aliaus \ i ^ i juos pavyko susek- 
ti ir srfareŠtuoti prie Paulina .ir 

Taylor gatvių. Jais yra: Samueli 
Louis, Kalpli Avino ir \\ illiam 
Maronia. 

NĖRA REIKALO LAUKTI 36: 
VALSTIJŲ. SAKO BRUN- 

DAGE. i 

Moterys 1 Ilinojaus valstijos 
balsuos pirmutiniuose preziden- 
to .rinkiniuose bal. J,} d., nors ir 
nebus užkirta dviejų trečdaliu' 
valstijų. 

Taip tai padavė Chicagos rinki 
imtos komisijonieriai. ( "i Lo\vdcn 
su savo vadais prešinasi tokiom 
teisėm ir sako, jei kuri nors i^ 
vai st i j u urzgi rs, sudrrant du treč- 
daliu. tuomet tik su-jų balsais 
skaitytis bus galima. 

BRTDOEPORT. 

Susiv. Draugysčių \dministr. 
ir Delegatų. Bridgeporto koloni- 
jos. susirinkimas atsibus panedė- 
lyj, kovo 2<) d.. 7:30 vai. vak. P. 
\Yodmano svet., 32=1 Lime gat. 

Visu draugijų adnnn. ir de!e- j 
^atai malohėkite pribūti šin su- ' 
siriivkiman. Svarbus reikalai de- I 

\ I 
lei aptarimo statyti svetainę. 

Su pagarba. 
Frank K. Bakutis, j 
Susiv. Yald. Rast. 

Pranešimas. 
Svarbus susirinkimas Chicagos 

I 
i?- apv.tinkts .stočių valdybų ir 

pardavinėtojų Lis'ijvos Laisvės 
Paskolos Bonų jv>ks a>./ Bridže-' 
porto šv. Jurgio parapijos sve- 

tainėj 33-čios ir Auburn Ave., 

antradieny}, kovo 30 d., 7:30 vai. 
vakare. 

Visi dirbantis Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų pardavinėjime, 
malonėkite atsilaikyti del k'.'lių 
labai svarbių reikalų. 

Siv pagarba, 
Komitetas. 

PR A MATOMOS MUŠTINĖS 
DF.LEI r.UD^irn). 

1,000 kItrkų rciaklauja dauyidn ino- į 
hestics. 

—; į 
Akivaizdoj gręsiančio streiko i> 

pusės daugiau tūkstančio klerkų 
įvairiuose miesto departamentuose 
ir sulig pranešimo, kad didelis skai- 
čius jaunesnių narių policijos ir ug- 
nies departamentų atsistatydins 
jei nebus duota daugiau mokes- 
ties, miesto taryba '"mėsi šiandien 

galutino apsprendimo muhieipalio 
budžeto K)2o m. 

Dirbantis miesto klerkai pereitais 
metais turėjo trumpą streiką, kuo- 
met aldermanai buvo sesijoje budže 

tq klausimu. Miesto tarybai paten- 
kinus mokesties reikalavimus, jie 
grižo darban. Taip pat ir ugniage- 
siai privertė sau padidinti alg*as. 

Atstovai Įvairių darbininkų gru- 
pių pareiškia didesni reikalą padi- 
dinimo šiais metais, negu kada bu- 
vo pirmiau. Jų argumentu yra pa- 
kėlimas darbininkams 1111 omo? (ran 
dų- kuris Įeina savo galėn >j pa- 
vasari. (ii sumas, savininkai 
neišgali užmokėti iš savo dabarti- 
nių algų. Michael O'Connor, pre- 
zidentas policijos organizacijos ka- 
me yra virš 1,000 policijos narių, 
jogei dauguma, taip dalykams esant, 
bus palikti be namų nuo geg. 1 d. 

O <H}f O 

TOWN OI- LAKE. 
Amerikos Lietuviu Piliečiu 

r" Ijbo susirinkimas atsibus pa- 
nedelio vakare, kovo 29 d., 7:30 
valandą vakare, p. J. Ežerskio 
svetineje, 4G00 So. Paulina St. 

Šiame susirinkime turime ap- 
svarstyti mušu politikos vietinius 
reikalus, žinote jau rinkimus 
naujos n.';sto valdybos — arti- 
nasi. Taigi, visi Amerikos Lie- 
tuviu piliečiai, pribukite šin su- 

sirinkiman, kur išgrsite savo 

vietinius politikos reikalus. 

Valdyba. 
KHKHKKKH* W<5<BKKH3<JO CH>0<HK><i- 

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
ANT PARDAVIMO. 

l'iznis išdirbtas. (i c ra biznio 
vieta. Kas nori gali pirkti su 

namu. Atsišaukite: 
2722 W. 47"th St., Chicago, 111. 

Reikia triJ vyr.į naktinių Jani- 
torių. Patyrimas mreik-'*!'ngas. At- 
sišauk pas, 

M r. V.urr, 
U) YV. \Yashington Sc., Oiicago. 

Reikia molderių, suolų ir patla- 
if i ų, ant Gray Iron. Gera mokestis 
ir puikios darbo sąlygos. 

MASON — 1) A VIS & CO. 
7/40 S. Chicago Ave.» ęiiicago, 111. 

i' 

Keikia merginų i muilo fabri- 

ką. Mokestis $18.75 i savaitę. Su 
batomis iki pietii. Darbas pasto- 
vus. Atsišauk: l'itzpatrick "liros.. 
*319 W. 3211d l'lace. Uliicago, 11. 

I'arduodu arba randavoju. gra 
žų, šviesu, 9 kambariais, plytų 
namą. Atsišauk: 3^19 S. 1.i\v<* 

A ve., Cbicago, UI. 
I 

23T DUONĄ KEPKITE IK 
2®^ IR ALU DIRBKI- 

TE NAMIE. HE 
Mes padarėme didelj barbeną ant 

apynių salyklcs ir miltų. Kam mo- 

kėti taip brangiai, kad mes parduo- 
dame taip pigiai. Geriausių aplnių 
svaras. 85 centų. P.alta daiginta sa- 

lykVa 9 centai svaras. Deginta saly- 
klą 10 c. svaras. Gold Medą! miltai 
100 svarų $7-J5 Crošsberry miltai 
$7.^5 centai. Me-" patys salyklą su- 

malame. l'/.laikome visokio grose- į 
iiu n vimimu iiicsų visuomet švie- 

žia. <) dabar prieš velykas turėsi- 
me e\ira visokių vištų ir kumpių 
nebrangiai. Ta vorą pristatome jums 
i namus. Pasinaudokite proga. 
PEOPLES CASH MARKET 

S. 1 laisto St., kampas i<)tli pl. 
Tol. Canal 3605 

BARGENAT ANT IŠMOKESCIŲ 
šešių kambarių namas. 4211d Pl. 

ir N'ormal A ve; maudyklės, toile- 
tas ir ges'as. Kaina tik £2000.00. 
tiktai $500. įmokėti. 

Dviejų atigšeio, medinis namas, 
46H1 ir Union A ve; du septyniais 
kambariais flatai, toiletas, gesas ir 
elektrikos šviesa gerame stovėję; 
randus neša S52S i mejtus. Kaina 
tik $3500.00. įmokėti S1000. 

Dviejų augščio medinis namas, 
4211d ir Normai Ave., du penkiais 
) '.unbariai s flatai. Gerame padeji- 
me. Kaina $.'500. įmokėti $500.. 

Dviejų augščio "medinis namas. 
44th ir Union Ave; 5 i: o kamba- 
riais flatai, maudyklės, toiletai. ir 
gesai. Kaina $2200. in 1 >kėti $500. 

Joseph A. Pitcicley. 
7^4 W. '/yth St. Chicago, 111. 

T -skirt-'- as ar ntas. 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Fitters yri pri- 

pažintas Wasliingtone, D. C. už tikij ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jauč'~s vidurių nesveikatą, 
skauda po krv .ne. vidurių užkietėjimu 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, strėnų ir inkstų lr tai? toliaus. Salute3 
Stomach Bltters visk? prašalina lr pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstart. tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonlcos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitterie 1S šaknų žievių žo- 
lių sėklų ir žied.,, ir neia pripažintas 
svaieaiu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlokoj, o 
jeigu negali gauti, ta prisiųsk money orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prisiu- 
sime dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami p'isiųsklt 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir raS;fe't 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAŠ CO.. 

616 W. 31 «t St., Chlcayo. III, 

KMMMM WMV v\oITM>1.WWU<W 0-Q-f70q 
*el. Y ar d s 3654. AKUŠERKAJ | 

Mrs. A. 
Michnievvich 
Itiigujf Akušerijos ko-j 
legiją; iivai praktika- 
vusi Pennsilvanijostj 
hospitalčie, Pasckmin* 
tr&i patarnauja prie* 
Ri'mdymo, Duoda rodat 
visokioje ligose mote*, 
rims ir merpinoms. 
3113 S. Halsted St._ 

V ! 
¥1 .y ^—į vai.i aniry luuųj v« 

g ciiic.Vgo, ill. S 
ttNuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vafc? 
CH**KW-3iHhHhKhKi 0*hKhKh>£hKKh* 

J Phone Ca=al 6222 

I DR. C. K. CHERRYS 

i Lietuvis Dentistas 
Valandos: 9:30 Iki 12: 1 iki S %*ak.J 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT STS.' 

CIIICAGO. ILL. 

Phone vards 2544 

DR. S. NA1KELIS 
LIETUVIS 

| GYDYTOJAS IR CHIR.URGAS 

jof: Ir gyv: vl»ta 3252 S. Halstod St« 
i Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:30| 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

[Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Tolephone Yards 4t?81 

— 

Lit.-.ianian—American Information 
Burcau- 

\ ladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Le<r- li;k' Dokumentai, Foreign 

Exchanc,j, Real |Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Haldt-i St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS jŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitvmas antakiu, mušimas skau- 
smu j kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių pu 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie | 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND A VE., CHICAGJ 

Katnpas 18-ios gatvis. 
3-čio» lubos, virš Plntt'o af/tickos. TJroy 

kite į mano para'a! 
Valandos: nuo Mos vai. rvto iki R *al. t .Ii 
Nrdžlioj: nuo 9 vai. ryto ik: 12 vai. diet H 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai ir j abi- 
lieriški daigtai. 
Colurabia grama 
fonų ir naujų lie 
tuviškų rekordų. 

ASHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

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. ! 

REIKIA LEBERIŲ i «- 

ji faundry. Pastovus darbas 
| Atsišaukite Employment 
I Office., x 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

miiiimiinminmiiiinmiiminiuinn 

H. Leibovitz 
aš busiu ofise po No. 
1652 W. Van Buren S t. 
.iuo 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-roj lubos, kampas : 

Marshfield Avenue. 

NeeJėliomis aš bunu tik- j 

tai po a620 W. 12th St. \ 
adrisu. nuo 8 vai. r£to j 
iki 4 vai. po pietų. 

John Suchinskas 
LAWYER 

l-IETUVIS advokatas 
29 SO. LA S4.LE STREET 

CHICAGO. 1LL. 
Trlephone Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lota ar- 
ba Karmą, ir padirbu visokius 
Le gališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu MortgeČių, ant 

lengvu sąlygų. y 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan "State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt. * Tol. fanai 2552 

Telephone Yards 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
lydo visokias liyas moterų, vaikų ir vyrų j 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

S259 S. HALSTED ST., CHICAGO] 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas- 2201 W. 22nd Street 
Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222 

ir 7 iki 9 vai. vak. 
3114 W. 42id St i 

Vai: 1 ;U 
Gyvenimo vieta 

Telefonas McKinley 4988 
, Valandos iki 10 ryto. 

DR. JOHN N. THORPEj 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS »; 

1637 W. 51-ma ir karap.Marshfieldj 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki S J Telefonas Prospect 1157 ! 

į Dr. M. Herzman į 
IŠ RU3IJ0S 

i Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo1 
J patyręs gydytojas, chirurgas ir akušerio 
J Gydo aštrias ir chroniškas ligas vyrų, mo-| j terų ir vaikų, pagal naujausias metodas i 
( X-Ray ir kitokius elektros p-rietaisua. I 
> Ofisas ir laboratorija: 

1025 W. 18-TH STREET J netoli Fisk Street 
{ Valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 vakarei 

Telefonas Canal 3110 
Gyv.: 3112 SO. ITALSTED CTREET| 

Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR. M. T. STRIKOUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. NedSl. 9 iki 12 diena 
Namai: 2914 W. 43 St. McKislev 263 

Pįone Canal 257 

DR, C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name 
Vai: 9 iki 12 ryto lr 2 lkl 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

'A. PETRATIS FABIJONAS 

A. PETRATIS 8c CO. 
Mortgage Bank 

REAL ĖSTATE--INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortaa 

| NOTARIJtbAS 

324$ So.^Halaled sWef, Chicigo, Illinois 
Telephone Bouut^y rd 611 

Telephone Lrover 7042 x 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare > 
Nedildieniais pagal autarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE j arti 47-toi gatvėa 
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