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Wilson priešingas talkininku 
pienui piešti Turkija. 

DANŲ VISUOTINAS 
STREIKAS ŠIANDIEN. 

Kopenhaga, kovo 30 !. — Šian- 
dien sužinota nuo geriausio auto- 

riteto, learf seredoj per pietus 
prasidės visuotinas streikas kai- 

.po protestas prieš naują miniote- 

riją. 

Kopenhaga, kovo 30 <1. — Ka- 
ralius Kristupas šiendien už reiš- 

kė, kad ji-; neklausys socialdemo- 
kratu ultimatumo reikalaujančio, 
kad karaliaus atstatytoji Zahle'ės 

ministerija hutu sugrąžinta ir 
kad d a ilgia us kas padaryta sąry- 

šyje su valdžios krizių. 

Reikalavimas paduota su pa- 
grasinimu, kati danu amatinės 

unijos šiandien susieis apskelbti 
visuotiną streiką, jei sostas rei- 
kalavimo neišpildis. 

Tarp kitko reikalauta, kad tuo- 

jaus hutu sušauktas rigsdagas 
(seimas) ir atsteigta konstituci- 
nes salycros. 

Garsiai Reikalauja Rerspublikos. į 
'Minios viešuose piečiuose iki 

ankstyvo ryto šaukė, kad 'butu 
jsteigta respublikinė valdžios j 
i'ornia Danijoje. Maži sumišimai 
atsitiko, kareiviams užėmus vie- 

ną plečiy, nakčia ^ buvo girdėti 
šaukiant, "Lai gyvuoja rcspubli- 
•ka!" 

Kliūtis Kilo del Schlesvvigo. 
Klintis iškilo d?lei atidavimo 

antrosios Schles\vigo juostos, ku- 

rią ZaltN'ės ministerija skaitė 

plebiscito pavesta Vokietijai. 1 »et 

^priešininkai užsispyrę reikalavo, 
kad bent taikinai butu sutarptau- 
tinta Klensburg ir antroji juosta. 

W ILSO N PRIEŠINASI 
TALKININKU PLE- 

NUI PLĖŠTI 
TURKIJA. 

Primena Anglijai, Francijai ir 

Italijai, kad Jos turi Gerbti 
S. V. Teises. 

Washington, kovo y> d. — 

Talkininku pakviet'iman Suv. 

Valstijų dalyvauti, taikos tary- 
bose suttirkais prezidentas atsa- 

kė, kad įSuv. Valstijos nepritars 
jokiam sutarimui su turkais, ku- 
ris neduoda Amerikos piliečiams 
lyuiu teisiu su teisėmis piliečių 
kitn saliu darančiu tą sutarti. 

•Valstybės sekretorius Colby 
šiandien paskelbė prezidento, no- 

tą. Iš atsakymo matyt, kad tary- 
bos su turkais ligšiol buvo veda- 
mo> -beveik išimtinai su teritori- 

niais ir prekybiniais prayartumais 
Anglijai. Francijai ir Italijai su 

nuoskauda Amerikos, Rusijos ir 
neutraliu šalin. Prezidento nota 

užsibaigia šitaip: 
''Ant užbni^os lai Intnie leista 

^.man pasakyti, kad Siu. Valstijų 
Valdžios supratimu kokios teri- 
torinės permainos, ar patvarky- 
mai nė butu padaryta buvusioj 
ottomano imperijos, jos jokiu bu- 
du nepastato Amerikos piliečiu, 
ar korporacijų, arba piliečiu ar 

korporacijų kokios kitos šalies į 
mažiaus tinkamon padėliu už pi- 
liečius ar korporacijas kokios ne- 

huk galybės darpnčio- šitą sutar- 

ti.-' 

Suokalbis Išskyrimui S. V. 

Žinios paskutiniu laiku pasie- 
kusios Valstybės Skyrių parodoj 
kad viena talkininkų šalių jau i 

stengiasi išskirti Amerikos rei- 
kalus iš Ottomano imperijos. 

Prezidentas vis dar laikosi to, j 
kad turkai butu išvaryti iš l£uro-į 
pos ir bara talkininkus už jų ne-į 
padarymą to. Anglų manymas, 1 
kad išvarymas turkų galėtų p ra- j 
dėti mahometonų šventą karę, 
nėra priimtinas, prezidento nuo- 

mone, nes, girdi, mahometonai 
ne tik matė be protesto siunuši-i 
mą turku, bet dar žymiai palėjoį 
tam. ! 

I'rozidentas labai sutinka su 

tuo, kad ateityj tarptautinėje ta- 

ryboje Konstantinopoliui bei 
iaurmnai kontroliuoti bei valdv- 

ti privalo bu t i atstovaujami ir 
rusai. 

Prezidentas pataria, k a ei Ar- 
mėnija butu nepriklausoma su iš- 
J-jitnu jūron lies Trebi/.ondu. 

Jis nori. kad šiaurinė Trakija 
butu atiduota Bulgarijai, o ry- 
tine dalis < irekijai. 

(ial svarbiausia prezidento at- 

sakymo dalinu yra .sekamas pa- 
ragrafas : 

"Sąryšyje su proponuojamaja 
trijų didžiųjų Tarpžeminių galy- 
bių pasilaikomąja teise suteikti 
patarėjus ir instruktorius tam 

tikriems kraštams, šita valdžia 
jaučia, kad jai reikia turėti dau- 
giau informacijų kas del priežas- 
ties ir tikslo šito pieno.'' 

Šita kalba nurodo, jog prezi- 
dentas mano, *kad trys didėsės 
galybės nusprendė pasidalinti, 
geriausia teritorija po "intekmės Į 
sferomis." I 

ALABAMOS DEMOKRA-j 
TAI NELEIDŽIA NEG- 
RAMS BALSUOTI KAN- j 
DIDATU RINKIMUOSE. 1 

i 
Montgomery. Ala., kovo 2() d.— 

Pagal valdžios demokratu prilo- 
tu oj o komiteto pirmininko W. D. 
Xesl>itto patvarkymą negrams 
balsuotojams nevalia bus balsuo- 
ti Alabamos demokratu kandida- 
tu rinkimuose geg. ii d. Vienok 
demokratai žada leisti negrams] 
balsuoti už prezidentą, lapkričio j 
mėnesyje. i 

ALBANIJOS GAUJOS MU 
ŠA EPIRO GREKUS. 

Boston, kovo 30 d. Pagal 
kablegramą šiandien apturėtą 
c;)iriečiu susivienijimo Ameriko- 
je grekus šiauriniame F.pire už- 
puolė albanu gaujos. Pranešima? 
atsiustas iš Janinos, pietų EpiroJ 
sostinės: po ja pasirašo šiaurinio 

į Eptro draugijos prezidentas P011- 
! tetsis. 

Ka1)legramoje prašoma Sitv. 

Valstijų valdžios užtarti nelai- 
Jmingnis pabėgėlius. 

NERAMUMAS GRĘSIA 
ANGLIJOS VALDŽIAI. 

Londonas, ko v 30 d. Visa 

padėtis šitoj šalyj la- 
bai netikra ir kabeliniai praneši- 
mai apie streikus ir kilus daly- 
kus paduo.la tik m aišku numa- 

nymą apie tas pajie^as, kurios 
čia veikia. 

Streikai li^šiol turėjo savo tik> 
lu darbo salynu pagerinimą, k. t. 

gavimu trumpesniu valandų, di-! 
desnės moke.sties. 

I 
Streikai tolydžio jvyk.'.avo, ari 

buvo rengiami vien >itu<> tikslu 
ir jie b/.vo sutaikomi kadi r be 
visiško laimėjimo kokiai nors 

pllsci. bet žingsnis po žingsnio 
paderinant •darbininku padėti. 

liet šitie* streikai yra tik j šniokštimais tu audru, kurios | 
nuo karės laiko vis arčiau ateina 1 

šiton šalin nuo sausumos. 

Sunku l>u i u pasakyti, kai da- Į 
kartiniu laiku Anglijoje* yra ko-! 
kis i/ymesnis !>olšo\istinis ele 
incntas. Amatinės unijos ėią yra 
seniausiai įsisteigusiomis, geriau- 
siai suorganizuotomis. veikmin- 
giausiomis ir turinčioiViis dau- 
giausiai nariu 

Anglijos darbininkas yra ge- 
rai apšviestas, y pa r amato daly- 
kuose, o kadangi amatinių unijų 
tarptautinės vaklv.ios sistema yra 
labai sudėtinė ir paini, tai ėia yra 
mažiaus pavojaus negu kitoj Ša- 
lyj, kad kokios pažiūros bus pri-• 
imtos l»i- atsargaus apsvarstvmo. 

1 1 

Jų ginklu yra visuotinas strei- 
kas. Buvo visokių mėginimų ši- 
toj linkmėj, kiaric, nor> buvo be 
pasisekimo, buvo skaitomi tik 
prisirengimu prie ateinančio di- 
delio nuotikio. 

Visuotinas streikas ,^al .'misi 
mi tinamas neužilgo. Kada jis j 
bus iššauktas, sunku pasakyti, i 
1 lai t;i> bus užtrijų mėnesių, ar 

^al va!<i>.ia nusileidimais Įstengs 
nutęsti iki visuotinų rinkimu. 
Tąsyk kova bus vedama politi- 
koje. 

Jeigi darbininkų vadai iššauk- 
tų visuotiną streiką anksčiam, tai 
Lloyd (ieorge greičiausiai parei- 
kalautu. kad parlamentas butų | 
paleistas. 

RUSIJA UŽMETANTI ! 
SOVIETINĮ PLENĄ. 

Londonas, kovo ,}0 d. — \u- 
tetUinės žinios apturėtos Angli- 
jos valdžios parodo, kad Ruisija 
pamažu naikina sovietinę >iste- 

( 
Wią. Pranešimai sako, kad darbi-! 
įlinkų sovietų pramonėse jau nė- j 
ra; jie oficialiai tapo panaikinti, j 

I'irmiaus kiekviena dirbutuvė j rinko delegatus, kurie siularyda- j 
vo apskričio darbininkų sovietą, i 

Šitie sovietai rinko delegatus 
centralin sovietan. Jš šitų centra- 
I i ii sovietu pasidary davo visų ru- 

sų sovietų kongresas, kuris savo 
keliu rinko komisarus, sudaran- 
čius valdžią. 

Dabar yra paskiriami darbų 
diktatoriai, kurie tiesiai atsako 
prieš komisarus. Komisarai vi- 
somis jvegomis stengiasi padidin- 
ti gamybos apsti, ypatingai šo- 
vinių dirbtuvėse. 

Fėmytojas 'pranešusis apie 
augščiau paduotus dalykus sako, 
kad pramoninė išvaizda ant tiek 
pa,gerėjanti, ant kiok sovietiniai 
budai yra pakeičiami didžiųjų 
pramoninių ir prekybinių pasau- 
lio šalių budais. Jis praneša, kad 
Rusija turinti daugybę javų iš- 
vežimui. nors laukų sėjama tik 

1^0 nuos. to, ką pirm khTt-s. 

LENKAI PRAŠO PAGEL- 
BOS IŠ i YGOS 

Washington, kovo 30 d. — 

Lenku misijoje' šičia yra sakoma, 
kad Lenkija kreipsis i tanių ly- 

pi.'šy iama pastiprinimo. jei 
lenku rytinun^ apsigynimo lini- 
joms l, r r s pavojumi k '"leviku 
kariuomenė-. \'ors l;ra:n:ija -u- 

likn<i duoti karinę pa^eibą. >et 

atsimainiusi. pjulėtis Vokietijoje 
irancuzti pa.uek ą daro 1 a'■«»i abe- 
jotina. 

Lenku karinis palydovas maj. 
i;cn. I'.rynk sako. kad dabartinis 
lenku pajie^os italės atsilaikyti 
jei bolševikai žymiai ne.- ustiprins 
savo vakarinio i'ronto. ilet b: *1- J 
ševikams apėnnis; visą pietų iiu ! 
siją tikimasi, kai bolševikai su-1 
stiprins vakarines kareivijas. 

SMIRNA ATIDUOTA | 
GREKAMS. 

Paryčius, kovo 30 .1. Matinį u'aneša. kad ambasadorių taryba j •avedė grekams Smirną ir Tur- į 
isij«'S pakrašti ties ta v k-ta. 

l/denio raštinėj šiandįen' '.nt-' 
.<» .sakoma, kad Iraneuzų pa/.iii ra j 
i Turkiją ir Armcniją sutinkanti j 
-ii prez. \\ ilsono pažiūra kas tie! j 
pageidaujamybės turėti k. 1. > d i 
džiausią Armėnijos valstiją ir Į 
išvarymo turku i> Kon>tantmo- 
polio. Vienok klausimas kila, 
kaip tą atsiekti be reikalingų pa- 
jiegų, mahometonams sukėlus 
triukšmą. 

Jo nuomone išvarymui turku 
iš visos Huropos reikėtų turėti 
pajiega kelių šimtų tukstanėių 
vyrų. Tautų lyga negalinti jos j 
suteikti, o Krandja, kaltinama' 
militari/.me negali padidinti sa-j 
vo kariuomenes, o tos, kurią t iri 
nedali panaudoti Ma/.osio.-s Azi- 
jos okupavimui. 

Taisai buvo 'r yra laukiama, 
kad siją darbą pasiims ant savęs! 
prez. \Yilson; klausimas tik tame, 
ar jis yra pasirengęs parūpinti 
reikalingą pajiegą. 

G ROVER CLEVET.AND ! 
BERGDOLL NU TEITA S i 

5 MĖTAMS PRIE 
SUNKIŲ DARBŲ. 

—• 

New York, kovo 30 d. — Tur- 
tingas jaunas pliiladelphietis 
(irover Cleveland Merijdull nese- 

nai karės tei>mo tapo nuteistas 
penkiems metams kalėjimo u/, jo 
nestojimą karinėn tarnybon. \'iiv- 
spremlimas ineinantis .yalėn šiar.- 
dien paveda ii sunkiam darbui 
kalėjime ant l!o\*ernoro salos, 
lieto lierj^doll nustoja pilietybės) 
teisiu. 

MIESTO RAŠTINIU DAR- 
BININKŲ STREINKAS. | 
Ch.icago, 111., kovo d. — Va- 

kar '> vai. vakare miesto taryba 
pertraukė savo posėdį negalėda- 
ma prieiti prie sutarimo biudžeto 
klausime, dieną nei viena 
Miessto Buto rastiniu nesirūpi- 
no žmonių reikalais, kadangi 
1000 raštininkų ir stenografų 
streikuoja. 

Negana to gaisrininkų organi- 
zacijos prezidentas (ieo. Ii. ilar- 
gen pasakt\ kad gaisrininkai šian 
elien ir rytoj laikis susirinkimu 
apsvarstymui re/.ignavimo visu 
buriu, Prezidentas M. O'Connor 
pasakė, kad patrulininkai taipgi 
rengiasi rezignuoti visu buriu ir 
eiti geriau apmokamų vietų j ieš- 
koti, o 'šniatos nėra nuvežamos, 
nes apie 200 darbininkų išmatų 
sunaikinimo Įstaigoje streikuoja. 

LEBANONAS PASKELBĖ 
1 

SAVO NEPRIKLAUSO- 
MYBĘ. 

Washington, kovo 30 d. '— 

Amerikos konsnlis Beirute šian- 
dien pranešė valstybės -kyrini, 
kad i .1' :.'!un.is azijinėj Turkijoj 
pasla ibė savu n«'į>riklai;.-< «mybe 
r.ut" jtviii n i eisa'o valdžios. Xe- 
j ril- :ausi įnypaskelbimą priė- 
mė l.ėbanono istatym.lavystės 
taryba usirinkinu' llaalbcke. Ta 
rylų paskyrė komitetą parašy 
nuii l« n: titiieiiii> 1 .dtanonui ir 

p vi ė nu" vėliavą panašią i fran- 
ciu u tik uj viniai parodytu ked- 
ro nied/iu. 

-GELBĖKIT MUS NUO 
PASIUTUSIO PORTO," 
— ŠAUKIA FIUMĖS 

DARBININKAI. 

Rymas, kovo 30 d. — l'iumės 
socialistai savo atsišaukime j pa- 
saulio darbininkus. indčtame so- 

cialistu orione Avaati. peikia kap 
1... d',\nnu:izio ;o pasekėju.-. 

Atsišaukime sak-<*na, kaii Put- 
inęs darbininkai pasieki- savo 

Kalvarijir> kaluo viršų ir k"l ne 

numirę prašu savo drat.1-.41t visa- 
me pas; ilyje išgelbėti juos. liir- 
di, ] asint• despotas mi savo pa- 
sekėjais neturi pasigailėjimu ir 

jų pasiutimas nežino krašto. 

5 SOCIALISTAI ESA 
IŠDAVIKAI. 

Albany, X. N'., kovo %\o d. — 

Xc\v York o valstijos !e^isk,4,i-i 
rc>s teisminio komiteto didv/.uAia 
išduodama šiandien savo prane- 
šimą išvadino socialistu partiją 
"organizacija susidedančia vien 
:š paskutiniu idaviku" ir rekomen 
iavo išvyti penkis soeia'listtis >u- 

sirinkimininkus: \ugust l'laes- 
sens, Charles Salotnon, l.ouis 
\\ aldman. Samuel ()rr ir Sa- 

muel A. Deuitt. Xesut'nkantis 

praneimas taipgi paduo:a. 
Rytoj stisirinikimas atsidės 

vien šito lalyko svarstym ti. (ia- 
hitinis nubalsavimas turbut l»us 

ketverge. 

ESTONIJOJE YRA VISO- 
KIŲ PINIGŲ. 

Londonas koco 30 d. Pre- 
kybos Žurnalo komitetas distoni- 

joje priskaito visokiu pinigu: Umi 

yra tokie pinigai: caro rubliai, 
diliuos rubliai, kerenskiniai rub- 

liai. Judcničo rubliaia, suomiu 
markes, danu kronos, švedu kro- 

nos, ostrubliai ir markė.?, kurie 

yra pasilikt* nuo vokiečiu okupa- 
vimo laiko, anglu notos ir vokie- 
čiu markės. 

550 GAISRININKU ST. 
T ,0U1SE NUBALSAVO 

STREIKUOTI. 

St. Louis, kovo 30 <1. — 1> %2() 
miesto gaisrininku du trečdaliai 
šiandien nubalsavo streikuoti, jei 
jieiri^ algos nebus pakelto> nuo 

•Suo.50 iki S150 mėnesiui ge^'. 1 

d. Kiti balsuos vėliau> šią savai- 
tę. Vakar jiems buvo siuivta 
>140. bet jie atmetė. 

: v Y ANAS NEKANDI- 
DATUOSIAS. 

Denver, kovojo d. — \\*ilHnm 
!. F'ryan. atvykus ėia hjryt iš 

Lincolno, Xeb., bevažiuodamas 
I.os Anjjelesan užreiškė, kad iis 
kandidatuos aut Suv. Valstijų 
prezidento. 

Rusai sutinka tartis su 
i Lenkais. 
i 

|RUSAI SUTINKA TARTIS 
SU BOLŠEVIKAIS. 

1 

i Londonas, kovu <1. — Rusu 

j sovietinis už-ieuio ministeris 
iJtirjis Šileriu pranešė lenkams, 

j kad jis sutinka pravlėti tarybas 
balandžio lo d.. pa^ai lenku su- 

ima .ymą, — bevielinė žinia pra- 
jneša i> Maskvn- šiandien. < iče- 
į rinas pataria laikyti rinkimu 
| kur-nors Kstonijoje. 

Lenkai buvo prašę, kad tary- 
bos butų vedamos Borisove ant 

Herezinos upč> tarp *Minsko ii 
S nu įlensko. 

ITALAI TARIASI SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Kopenhaga, kovo t^o <1. — Ita- 
lijon parlamento socialdemokra- 
tu nar\s Nicoįa !lo">alli ir italu 
laikraščio redaktorius An ni« iii 
C'abrai ai vyko Kopenhagan ap- 
šnekėti s.i rusu Sovietinėm val- 
džios atstovu Maksimu Litvino- 
vu karės iminiii atsimainyme) 
reikalus. Italijoje yra 5.000 imi- 
nių. o Rusijoje 400 italu iminiu. 
Šimtai rusu i talijoje Irti v r 

pasiusti juos pas Denikiną ir Kol 
caką, nežinodami, kad iu karei- 
\ ii u nėra jau daugiau. LikuMeji 
riikalauja. kad juos pasiustu pas 
")olše\ i V: u s 

I 
VOKIEČIAI LAIKYSIS 

SUTARTIES. I 

Sutinka Nesiusti kareivių Ruhro į 
Klonin Daugiau Negu Leidžia 

Sutartis. 

Paryžius, kovo 30 .d. Vokie- 
čiu valdžia thi\ C- uztikrinim.j, kad 
ii nesiūs kareiviu Ruhro klonin 
langiau kaip leidžia versailinės 
sutarties išlygos. Šitą užtikrini- 
mą davė vokiečiu delegacija, ku- 

1 

i vakar vakare apsilankė pas 
premjerą M illeraudą. 

.\i illerandas priimdamas fran- 
u/.u laikraščiu atstovus pasakė 

\nd irancu/.ai o/.ims dali ueutra-j 
i ės juostos, nežiūrint to, ar tas1 

1 

;»atiks talkininkams ar ne. jei vo- 

kiečiai sulaužis taikos išlygas ir 

pasius Ruhro apskritin stipriai 
apg i n kl uot a j »a j i eg ą. 

Jokio Komunistu Judėjimo Nėra. 

l"žsicnio raštinės apttirOt«»> ži- 
nios iš franeuzų ir an^lu šaltini'.; 
Įtvirtina. kad Ruhro klonyj nčra 

j"'cio komunistų judėjimo. Svar- 
hiau>iu darbininkui reikalavimu 
yra tas. kad luitu užtikrinimas, 

joj inilitari/mas nesugrįš, o tas; 

kaip tik ir sutinka S'-.v franeuzų j 
reikalavimu. i 

1 

Yra nurodymų, kad franeuzų 
\ aidžios vis dar mano. jog galų 
gale talkininkai turės užimti 
Ruhro apskriti. 

Ruhro Radikalai Sutinka 
Nusileisti. 

Essen, kovo d. — S n! i ̂  pra- 
nešimu pasitiktu Bcrlinan. c: n 

trali* komitcta> vedu-is čia vei- 
kitn -■ > prieš valdžią sutiko pri- 

su i-na i ̂  imtini i. visas' 
15 erinio vald .ii>- išlygas kas del j 
palii iviinn kovos ir palaikymo 
tvarkos Ruhro apskrity]. 

Išimtis padaryta tik kas del 

reikalavimo atiduoti ginklu- ir 
>ovinius. \ aidžiai tapo pranršta. 
kad -ita i^'.v^a bus priimta tik 
1-a.L'al 1 »icliL*l(lo sutartie* rnk>- 
nu\ turint užtikirnimą. kad t«>:r 

sutartis Ims išpildyta. 
Valdžia siusdama savo ultima- 

tumą komunistams Ruliro ap- 
-krityj. už reiškė. kad ji- uir; buti 
priimtas rytoj. 

Olandija Siunčia Kviečius. 

Haga, kovo t^o d. — Olandijos 
valdžia yra davusi Vokietijai 4, 
400 tjnų kviečių ir miežiu mais- 
tui Ruhro k1 >uio miestarfis. 

Sutme Maištininkų Vadus. 

Berlinas. kovo 30 d. — Ya'l- 
i ia užvedė bylą prieš rėmėjus 
judėjimo, kuri vedė d r. \Yolff- 
gang Kapp reakciniame sukili- 
me kovo 1 } d. 

lluvu>is valstybės sekretoriaus 
padCjėjas Falkeniiausen tapo su- 

areštuotas Brandenburge ant 1 la- 
šelio. o kielyje eina nagrinėji- 
mas bylos adm. von Leventzo- 
\vo, buvusio Kielio gubernato- 
riaus. 

Valdžia siūlo po 10,000 markiu 
dovanu už nurodymą vedanti 
prie suareštavimo kitu viršinin- 
kų, kurie yra pabėgę. 

PiNIGŲ KURSAS. 
Užsienio pi tiįjai apštimis po 

S-'5,000 ar daugiau tarp banku 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

kov. 30 kov. 20 
Anglijos svaras S 3.87 S 3.02 
Francijos i už $1) t'r. 14.77 14 -4 
ltaliju> (u Si 1 lirų 20.50 10.70 
I(už Si 1 tr. 14.1)5 13.70 
( Mandijos 100 florinų $ 37 S 37 
Danijos 100 kronų 18.70 18.75 
Norvegijoj- 100 kronų 10-35 '9-o 
Švedijos 100 kronų 21.05 21.70 
\ okietijos 100 markių 1.40 1.40 

(1.60 ?) 
Suomijos 100 UKokių 5.05 5.(15 
Lenkijos 100 markių 0.72 0.72 
Lietuvos 100 auksinų 1.40 1.40 
Kanados Siooo $912.50 $910 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Balandžio i d., 1313 m. Lietu- 
viai nuskandino Nemune 75 
vokiečiu 1 livus. 

Bal. 2 d., 1343 m. In/muiiai su- 

sivienijo su Lietuva. 
Bal. 3 d. 1547 m. nuni'r"1 Pid. 

Liet. Kuh. /.igmuntas I. 
Bal. 5 <1. 157') m. Vilniuje inkur- 

ta pirmutinė mokykla. 
P.ai. C) H.. 1372 m. lietuviai sude- 

gino l1 11 du pili Perejaslavl. 
".ai. 13 d.. 1388 m. kryžiuočiai 

pradėjo karę su Žemaitija. 
P.al. 15 <1.. <»«>7 111. lietuviai nužu- 

dė pirmą;] krikščionybe* 
skelbėja Vaitiekų. 

r~ oras 1 
CHICAGOJE IR-APIELINKĖJE j 

šiandien debesuotas gal su lie- 
tum ant nakties; vidutinė tempe- 
ratūra. 

Saulėtekis, 5:38 vai. ryto; 
Saulėleidis, 6: 13 vai. vak. 
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PRAGYVENIMO LĖŠOS IR 
DARBININKAI. 

Laikraščiai praneša, kad Darbo Sky- 
rius išsiuntinėjo burį slaptų agentų į 30 

pramdnės centrų šalyje ištirti, kiek iėšuoja 
kiekvienas daiktas, vartojamas kasdieni- 
niame gyvenime, išskiriant maistus. Ko 
išskiriama maistai, nežinia; gal bui skyrius 
priskaitė maistus prie pertekliaus daiktų, 
kurių kaina yra peraugšta paprastam žmo- 
gui, kad jis galėtų jų įsigeisti. 

Dabartiniais laikais turime begales pro 
gų visokiems "tyrinėjimams". Beveik kiek- 
vienas šalies valdžios skyrius kasdien pa- 
daro vieną iš 57 rųšių. Apie šeši mėnesiai 
tam atgal valdžios gaivos, pradėjus p. iVil- 
sono ir baigiant kiekvienu beždžione po- 
fatikieriuku buvo atsidavę mirtinai kovai 
m Milžinu, vadinamu Pragyvenimo brandu 
mu. Tai buvo didelė kova. Gal nei vie- 
nas kitas valdžios pasistengimas nepridarė 
tiek trukšmo. pasigyrimo ir šukavimo, kaip 
p. Wilsono karė su pragyvenimo brangu- 
mu. Valdžia iškrovė visą savo karinių 
maisto sandėlių antvirsį rinkoje, kad įstei- 
gus pristatymo ir pareikalavimo dėsnį rin- 
kose. Valdžios nustatymas kainų vėl inėjo 
Jnadon ir paviršutiniai žiūrint, atrodė, kad 
Milžiną ištiks mirtinas smūgis iš narsaus ir 
ilorojo p. Wjlsono rankos. 

Bet ar kas nors patėmijo kokį nors 

Sumažėjimu kainos bent kokio Tf&iktb, kuris 
yra vartojamas palaikymui žmogaus ant 
paviišio žemės? Vargiai surastum bent 
tris daiktus, kurie butu nors centu pigesni 
♦dabar, Wilsonui ir Milžinui susikovus. Tik 
pasižiūrėkime valandėlę žemiaus paduo- 
toms "inkvėpin?;oms" skaitlinėms ir pa- 
klauskime savęs, ar p. Wilsonas ir žmon is 
jo rūšies gali padaryti peria iną savo įmo- 
nėmis tinkamą mums. 

Celumbiij kainos vis baisiai kįla, bet 
^Amerikos Gelumbių Kompanija 1917 ir 
1918 metais padarė gryno peino 56 nuošim- 
čius. Vargiai galima butu pasakyti, kad 
yra stoka medvilnės, kuomet yra jos 11,- 
000,000 pundu ir *3,000,000 pundu pasili- 
kusių nuo 1918 m., bet tas nesulaiko spe- 
kuliantu nuo kėlimo medvilnės pasėlio ver- 

čių iki 50,000,000 i dieną ar daugiau. Ka- 

Lietuvos Neorjkiau- j 
soniybes sventes 

Apvaikščiojimas. j 
lf-1 \ 

(Tąsa). 

Bendrais politikos klausimi:* flc! 

Lietuvos ateities delegacija gavo 
T'ttiieit j kontaktą su reichstago at- 

stovų dauguma, kiyi pasiža'ėjo 
remti savarankės Lietuvos valstybės j 
sudarymą tik tfada, jeigu Lietuva 
sueitu i tam tikrus Y kiečiu iutere- 

-t 
sus apdraud'iančius. santykius bū- 
tent, kovencijų pavydai u. Tuo pat 
metu karo valdžios atstovai Berly- 
ne stengusi lietuviu delegaciją pa. 
kreipt Į tą pusę, i kurią ėja lvurš > 

baronai, l '/sieniu Ministerijos bute, 
prieš pat audienciją lietuvių delega j 
tai gavo isgirst i> kutug. lsenCjj"^o| 
•telegramą, kad Kursas uorj.> susi- j 
jungti -u \ okiečiais, ir jei lietuviai j 
nepadans taip pat, tai Vokiechi ; 

žiūrėsią i I.ietuvo- teritoriją tik j 
'"(jreiuberichtigung' atžvilgiu. T a.- j 
šiurkštus įsikibimas karo valdiniu-.! 
ku Į Vokiečiu bendrąją politiką su-i 

kėlė aštriu ginču l laltĮV'V.^sschuss'e, 
kur >taatsekrctoris v. Kuhlntenn'as 
konfliktą veda ne kas kitas, kaip 
tik valstybės kancleris ir už ją kon- 
stitucijos dėsniais turį atsakomybe. 

Kadangi tačiau vyri'au*" i a karo būs- 
tinė. (()!': r.-'.to Lieere.sleilung) tuo- 

met laktinai kreipė Vokiečių paliu- 
ką arija jai darė savo nusveriamos 

Įtakoj tad lietuvių delegatui j ieš- 

kojo Audiencijos prie vyriausi-.!jo šta 
ho viršininko iLudcdorft'o ir jam 
jteikė tani tikrą '"l'ro meinoria'', 
kur:- karo valdžiai išdėstė lietuviu 
nu-i -tatynų. '■ (punkte A) pasta- 
tytu sąlygų nutyli, jog Lii.luv-' .i 

Taryba '.š kam valdžios ligi tol ne- 

buvo gavusi dirbti jokio realinio dar 
i;o Kraite; net tir.scainjis. liūtas jei 
nebuvo duota. Lictuv- as teritorijos 
mdalumas (i1. B), ten buvo pasta- 
tytas i'ai o tik del augšeinu minėto 
Lietuvos karo valdžios atstovo pa- 
ret.-kin o, Pi .*kic C. buvo išdėsty- 
tas r; nu/' senai vokiečiu veržia- 
mas., k o:j»romisas, kurs turėjo iš- 
vesti Jaettivos klausim;,; to meto 

konjimktu.roj i Valstybinį kelią. \ ii 
niaus Konferencijos pažymėtą ir 

tai] > pat veikiau sudaryti ̂ Tarybai 
realingpjo darbo sąlygas pačiame 
:rašte. Audiencijai pasibaigia vy- 

riausia karo valdžia padarė savo 

pasiulymy, bet jis negalėjo paten- 
kinti delegacijos jau del to; kad 
i jctuvos Vaisty!H'S neprikhiusoniy- 
bė jame visai negavo aiškaus pri- 
pažinimo, o Lietuvos Tarybos visa 
vaidinimo rolė buvo suvedamas i 

paprasto padejčj > vokiečių okių/a- 
vijos valdžiai vaidmenį. 

liendra politilv > konjunkturu lic- 
'u-'. in klausimui tuomet nagerėj'* tuo 

atžvilgiu, kad naujas Vok icč i n kan- 
cleris gr. Heitiin^'as reick tap^ 
daugtuucs pritarimu, savo progra- 
minėje kalioje deklaravo Vokiečiu 
vuVlžk^ pripažinai^ Lietuvai, Kur- 
šui ir Lenkams lei-ės apsispręst ir 

sudaryt tokią krašto ateitį, kuri at- 
k) jo kult u ros krypsniui- [ lą de- 

klaraciją lietuviu delegacija re;ijri. 

vo savo lclc'.;i" ma gn. ! ier.lingui'ir 
prašė audiencijos. Vo bendrai palan 
k i ų kanclerio pareiškimų audienci- 
joj.. Taryii' delegacija i<>17 m. 

gruodžio 1 d. .mdarė protokolo ly- 
ties .-u Užsienin Ministerija pirmi 
preliniir.aKūę sutartį del Lietuvos 

i Mausimo sprei dimo santyky su Y >- 

kiechus, kuriu vai!:: j e ir v u!! je 
tuomet Lietuva buv ) atsidurusi. 

Pagrindine lo dokumento prasme 
buvo ta, kad Lietuva pati skelbėsi, 

j įsirėmusi \ 'iiniaus Konferencijos 
.nutarimais ir apsisprendimo 
[teise, savo n e p r i k l'au ;• o m y b y ir vi-m 

į valstybiniu į/šių sutraukim.ą su ki- 

11 -mis šalimis. 

j "Amžinos tvirtos .-ąjun^os ryšys" 
.-.u \ okieėiais — betiri buvo čia 

i 
! coiK-'ilio sine cUia non, pastatyta ne 

't:'< is Oberste Heeresleitun^ bet 
ir civilinės vaklžiofc ir reichsta- 
go 'partijų puses. Tik atskiri reich- 

stago daugumos atstovai numatė to- 

kia:;! klausimo sprendime pavojin- 
Vokiečių reikalams politiku, ku- 

ri Kutente'j ir neitralinėse šalyse 
airčsianti k':lt įspūdį, kad \ okieciai 

į cėsinasi aneksuoti paimtuos kraš- 
tus- Tačiau iškovoti lietuvių dele- 

gacijai geresnių sąlygų jie ueište- 
•Ojo. 

l'ačių k> -nvencijų turinys tuomet 
nebuvo dar gavęs aiškiu lyčių ir pro 
tokoio pažymėjimas, kad jus turėtų 
r.aždai'^ b'iti panašius j \ okiečių 
)iclu valstybių santykius \ okibčių 
ietie'aeijoje, del pačiu tu santikių 
•ideho nevienodumo ir net neaišku-j 
U!)y čia nc-i;:rčįo tikslios reiksmės 
Kaip tik toji neai ki protokolo da- 

delegatams grįžus i \ ilnių, mano i 
uos sutarties projekte buvo išleista. 
Pati Tanba, to meto sunkiose są- 
5yjjG.sc, iš tų konvencijų, po ilgų 
priešingu konvencijomis diskusijų, 
iutiko priimti militariny konvenci- ( 
ją su savaranke ir savitai tvarkomai 
Lietuvos kariuomene ir komunika- į 
'cijoj konvenciją su savarankišku Į 

(komunikacijos Įrankiu taisymu ir ad 

Iministravimu Muito ir minėtos kon- i 

vencijų bendras formulavimas bu- 
vo priimtas iš Jicrlyno protokolo. 
Tarybą taip pat stovėjo ant to pa. 
grindo, jog pačių konvencijų suda- 

rymas tegali pareit tiktai nuo Stei- 
giamojo Lietuvos Seimo 

Gruodžio 10 d. 1917 m. Tarybos 
delegacija nuvyko Į Kauną. ''Obus- 
tui tarpininkaujam formalinai susi- 
tarti su Vokiečių l'žsienių Ministe- 
rijas ir kanclerio atstovu- Tuo me- 

lu jau prasidėjo karo paliaubų tary- 
bos su Rusais ir bendra konjunktū- 
ra sustiprino vokiečių karo parti- 
jos policijas. Vok. atstovo praneši- 

Į imi. Jjciiyno protokolas naujose są- 
lygose jau buvęs nepriimtinas ()ber 
•4e 1 leeresleitung'ui, ir Uvlcl karo 
valdžia, susitarus su kancleriu siūlė 
naują formulę. Ta formula Tary- 
hos delegacijai buvo nepriimtina del 
t<», kati joj aiškiai buvo skelbiama 
ne Lietuvos valstybės nepriklauso- 
mybė bet tik nepriklausomybę' nuo 

valstybiniu rysiu, kurie ktoda nors 

yra būvy su kitomis tautomis. Ta 
formula nestatė V ilniaus valstybės 
.sostine: einant lenku akcijai tuo 

krypsniu ir varant "(irenzbericliti- 
gung" politiką karo partijai. Tary- 
bai tatai buvo pagrindinis dalykas. 
Ilgainiui tas klausimas iškėlė pla- 
čią bylą. \ ok iečių naujai p'asiulyta 

tormula visai išmetė taip pat Stei- 

giamojo Seimo paminėjimą santy- 
kiams su kitomis valstybėmis galu> 
tinai nustatyti. Pagaliau i I-joj daly 
formula visai nestatė pripažinimu iš 

Vokiečių pusės, kaip sąlygą susiriš- 
ti tvirtais ryšiais su Vokiečių val- 

stybe- Gindama tuo krypsniu savo 

nusistatymą. Tarybos delegacija pa- 
galiau sutarė tą formulą, kurią pas- 
kiau priėmė, atsižvelgdama Į sunkią 
konjunktūrą ir besiartinančias tai- 
kos tarybas įkastoje, visa Taryba 
gruodžio mėli. 11 d. (visiems žino- 

Įma deklaracija). 
Tačiau valdymo sistema Lietu- 

voj ir po to neatsimainė. nors ku- 
nig. Isenburgas netrukus ir buvo 
pasalintas, (ii vokiečiu aneksininkai 
ir pati k'aro partija tiek Vokiečiuos, 
tiek Lietuvoje gruodžio 11 <1. doku- 
mentą ėmė aiškinti sau tinkama 
prasme ir kėlė didelio neramumo 

tiek pačioje Ta ryloje, tiek visamt 
krašte. Ir kai tokiuose oruose Rusų 
delegatai Brastoje pastatė laisvo pa 
imtųjų kraštų apsisprendimo teisę, 
o vokiečių delegatai atsirėmė Tary- 
bos gruodžio ! d. aktu, būtent jo 
pirmąją dalim, Lietuvos Taryba, ne- 

gaudama savo krašte dargi skelbti 
nepriklausomybės ir visai nematy- 
dama kad Vokiečiai tą pasiskelbi- 
mą pripažintų, kaip tad buvo žadė- 
ta per derybas Njr. n, pasijuto 

k'aip ir suyika, naudojama aueksi- 

ninkų ir Vokiečių kuro partijos 
prieš pati Lietuvos kraštą. Nepasi- 
tikėjimas Vokiečių diplomatija dar 
padidėjo, kai prašymai L. Tarybos 
nariu Berlyne ir Vilniuje leisti Lie- 

įtuvos Tarybai pasiųsti delegaciją Į 
[illrastą Lietuvos klausimui atstovau- 

ti buvo palikti be jokio atsakymo. 
Tuomet Lietuvos Taryba savo pri- 
vatinių posėdžių ketvirtoje se-iioje 
neišrado galima laikytis gruodžio 
i i d. akto. taip. kaip jis buvo susta- 

tytas. ir naujai vokiečių valdžios 
pareikalautai notifikacijai Rusų de- 
legatams Brastoje savo posėdy sau- 

sio mėn. 8 d. i<)i8 .n. nutarė sustaty 
ti naują tormulą. I»c kui kuriu snuil 
kcsniit atskyrų nuo gruodžio n ii. 
akto, toje formuloje buvo pridėtas 
pareiškimas kad Lietuvos valstybes 
vidaus tvarkai ir santykiams su kai- 
mynais nustatyti vra reikalinga 
kiek galima veikiau sušaukti Stei- 
giamasis Seimas, visu Lietuvos gy- 
vcntojti dėmokratingai išrinktas. 
Tas priedelis turėjo pareiškinti ti- 

krąją Lietuvos Tarybos pažiūrą j 
santykiu nustatymą \ i>u pirma s\k^ 
\ okieeiais ir atgrąžint i XII. u d. 
aklą tai. ko nepasisekė Tarybai įves 
dinti gruodžio mėnesi i«;17 metai >. 

(Toliaus bus). 

rei esant ptT vieną savaitę jie pakele jos 
vertę iki pusės bilijono*dolarių, Taigi visai 
nenuostabu, kad medvilnė dabar atsieina 
biangiau, negu šilkai. 

Vienas didžiausių avalines dirbėjų pra 
našauja, kad ateinančią vasarą če\eiykų 
kaina pakilsianti 50 nuoš. Tuo tarpu šikš- 
nos kompanijos ir avalinės dirbėjai skelbiu 
"netikėtas" dalybas. Gi.su kiekvienu ko- 
kių aoi s prekių "trukumu1', kuris, sakoma, 
atsitinka, dalys visų kompanijų, kurios yra 
užiuteresuotos tame., tuo jaus pakįla savo 

kainomis. 
Nuo liepos mėnesio 1914 m. iki lapkri- 

ti) mėnesio 1919 m. maisto kainos pakilo 
92 nuoš., drabužių kainos 135 nuoš., kura- 
lo kainos 48 nuoš. ir nuomų kainos 38 nuoš. 

Sakoma "pritruko" cukraus. Pakėlus 
kainą, prisidės vėl bilijonus ar daugiaus 
prie suplėštų turtų tiems geradėjams, kurių 
privatinis kontroliavimas gyvenimo reikme- 
nų suteikia jiems progą plėšti žmones, po 
kiek jiems patinka. 

Pasižiūrėję toms byloms, kurias val- 
džia užvedė prieš pelnagaudžius, sugautus 
aries pelnagaudystinių įstatymų retaisiais, 
linkiais, mes matome, kad intariamųjų pel- 
nagaudzių; suimta 179. Bet iš tu tik trvs 

įtapo nubausti. 
Kaip bekilo aštriai pasielgė valdžia su 

šitais apgavil-: "d s, tai galima matyti iš jų 
nubaudimų. Vienai gavo bausmes $100.00 
ir kelias dienas kalėjime pasėdėti. Kitas 
užmokėjo bausmės $250.00 ir pasėdėjo tris 
mėnesius kalėjime. Trečias buvo nubaustas 
j>j50.00 ir šešis mėnesius atsėdėjo kalėji- 
me. Jei jie butų buvę darbininkais, pavo- 
gusiais porą teverykų b&sinėjarčiam vaikui, 
tai jie butų pasiųsti į vieną baudžiamųjų 

| ištaku ant tiek metu, kiek jie gavo mėnesių. 
— 

Valstijiniai patarimai tarptautiniuose 
ateivystės dalykuose pradeda vėl apsireikš- 
ti. California bendra rezoliucija priima 
pataisymą ateivystės įstatymo, kuriuo rei- 
kalaujama iš kiekvieno ateivio, kad jis tu- 
rėtų paliudijimą nuo savo valdžios, jog jis 
yra geras, doras i:' įstatymų klausantis tos 
šalies pilietis, o atėjus į Suv. Valstijas, kad 
butų reikalaujama iŠ jo prisiekos, jog jis 
rems Suv. Valstijų valdžią ir mažiausia 
syki per šešis mėnesius pasirodys Suv. Vai- 
su ją valdžioms, priparodydamas dviejų ge- 
ų piliečiu paliudijimais, kad jis savopri- 
iieką pilelė. Taipgi, kad kiekvienas sve- 

timšalis, kuris yra išsiėmęs pirmas piliety- 
i.čis popieras, o reikalauja išeminio, pasi- 
remdamas tuo, kad ji: nėra piliečiu, butu1 
rleportuojamas. Taipgi, kad butų išleistas 
federalis įstatymas, draudžianti* nepriete- 
lingiems svetimšaliams turėti kokia nors1 
/ertei'vysfę. 

Atstovų buto atei vystės komitetas prie- 
lankiai pranešė apie projektą pataisymui 
mokytumo ištyrimo ta; i.a.l butu įleidžia- 
ma nemokytos n* >tel(ys, ateinančios Ame-j 
Hkon tuoju tikslu, kad patapus pačiomis 
amerikiečių tarnavusi c užjūry j. Nuo to lai- 
ko, kaip mokytumo i"• i'irrns laikinai buvo 
atidėtas į šalį nsiie'riimui nemokvtų meksi-į 
kiečių karės laiku; Va d papildžius darbi- 
ninkų eiles-pietinėse vp.:stijose, šitas žings- 
nis <yra pirmu komiteto bandymu taisyti nio 

kytumo įstatymą. 1 

Pastabos- į 
išvados. į 5 

Mažoji Lietuva yni galu- 
tinai atskirta nuo Vokieti- 
jos, — tiesa, ne visas lietu- 
viams priklausantis kraštas 
yra atskirtas, bet visgi žymi 
jo dalis. Dabar Klaipėdos 
sritį laiko užėmę talkininkai 

ant nelaimės fiancuzai. 
Gan balsiai kalbama, kad 
l is kraštas neteks lietu- 
viams, tečiaus reikia tik tė- 
myti tautinį Mažosios Lie- 
tuvos lietuvių atbudimą ir 
energingą veikimą, idant 
persistatyti tokio kalbėjimo 
klaidingume. 

Labai indomiai ir teisiu-1 
gai išsireiškė, — ant "Pr. 
L. Balso", — Tautos Tary- 
bos posėdyje p. Stikliorius: 
— Lietuviai neturėtu nei i 

vokiečių nei santarvės, bet 
grynai lietuviškos politikos 
prisilaikyti. 

Vice-min. Klimas kalbe- 
les vardu Lietuvos saldžios*;, 
jis išsireiškė sekančiai: 

—Mes buvom atskirti per 
500 metu ir dviejų pamočių 
globojami. Su laiku atsi- 
rado tarp jusų ir musų ne-i 
pereinama siena. Pasidarė 
ir dvasios siena. Ir juml 
neturint savo tautos darbi- 
ninkų, sunyko jusų krašte 
jusų skaitlius, daug išvirto 
i vokiečius. Bet tačiau ta 
dvasia, išlaikanti tautą ir 
valstybės idėją Jusyje ne- 

pragaišo. Nežiūrint daug 
šimtmečių didžio vargo ir 
priespaudos augo ta dvasia. 
Ir galiausiai šis karas su- 

movė šitą sien>\ Mes pama- 
tėme kits kitą. Jums duvg 

sakyta, kad "Žemaičiai" 
esanti kažin kokia tauta, ku 
ii nori Jums kenkti. Lietu- 
va jau ne sapnas. Mes tu- 
rime savo valdžią. Kurie at- 
silankė, matė, kad ten vis- 
kas Lietuvių rankose. Ta ša- 
lis, apie kuiią sakot "Že- 
maičiai", yra šalis, kuri sto- 
vį kaip kulturingas kraštas 
eilėje kitų. Mes tikim, kad 
ir jums Mažojoj Lietuvoj 
pasieks tą pat j padaryti, kas 
mums Didž. Lietuvoj pasi- 
seko. Bet ir jus airėsit daug 
darbo! O aš galiu sakyti, 
kad Didžioji Lietuva jums 
jusų darbe daug galės pagel 
beti. 

n 

Lietuvos Laisvės Paskola. 
Paskolos bėgis. 

Lietuvos Laisvės paskola pasku- 
tiniu laiku žymiai pradėjo didėti. 
Nuo kovo pirmos dienos jau nėra 
tos dienos, kurioje ineitų maži'au, 
negu u tuksiančiu dolarių. Ame- 
rikos lietuviai jau sujudo ir dirba 
tą išganingą darbą. 

Kaslink skaitliniu — tai bendruos 
ruožuose galimos pranešti, kad iki 
17 kovo mėnesio yra užsirašę 7350 
žmonių ant sumos viršaus vieno mi- 
lijono dolarių ir j'au yra įmokėję 
grynais pinigais ar Suv. \ aisti j u 

bondsais sumoje 500,560, dolarių. 
I )abar-gi yra kur kas daugiau. 

Kaslink išlaidų,'— tai Lietuvos 
Valstybės reikalams (sulyg jos Įsa- 
kymų) iki 17 kovo išmokėta 176, 
225. Paskiau antra gana žymi išlai- 
dą — t\ii padengimas arba pridėji- 
mas parduodant Suv. V alstijų bond 
sus. Tokių išlaidų pasidarė jau' $7, 

Džiaugiuos šičion matyti 
tokią skaitlingą Lietuvių 
Atstovybę. Aš esu tikras, 
kad Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos vardas veik išnyks 
ir tada bus viena Lietuva. 

Ištiesų, nėra mažiausios 
abejonės, jog greitu laiku 
o js tiktai viena Lietuva, vie- 
nas tautinis kūnas. Sekan- 
čiame posėdyje kalbėjo iš 
Kauno sugrįžęs d-ras Gaiga- 
laitis. Tarp kito jis štai ką 
pasakė: 

"Iš pat jaunystės aš sto- 
jau už musų tautą, musų 
kalbą, budus ir papročius. 
O kadangi vokiečių valdžia 
musų kalbą naikino, tai aš, 
kiek įstengiau, pasiprieši- 
nau. Tai Dievo valia, sa- 

kiausi, kad kalba, kuri jo 
leista, tur ir išlikti. Ir to- 
dėl aš laikiau naudinga, kad 
mes nuo Vokietijos atsiskir- 
tum. Aš esu krikščioniškos 
durnos ir todėl laikiausi ne- 
kristas prie vokiškos valdžios, 
kuri nėra krikščioniška val- 
džia. Mano viltis yra to- 
kia, kad Klaipėdos kraštas 
ypatiškus įstatymus palaiky- 
ti tur. Mes išskirti atstovai 
nutarėm į Valstybės Tary- 
bą neįstoti, pirm neg su ju- 
mis busime pasikalbėję. Įsto 
ti į Lietuvos Valstybės Ta- 
rybą yra reikalinga, idant 
svietas matytų, kad lietuviai 
vienybėje stovi. Prisiglaus- 
ti yra reikalinga, nesa šis 
kraštas viens negali išsilai- 
kyti. .. 

396.68. Kaslink algų misijoje dir- 
bančių darbininku — lai ^rcina j 
1,100, kas mėnuo. Misijoje bonų! 
skyriuje dirba 7 darbininkai, neį- 
skaitant misijos nariu. Misijos na- 

rių gi užsilaikymas ir jų kelionės 
po kolonijas per pustrečio mėnesio, 
tciipgi ir šiaip įvairiausios išlaidos 
atsėjo 11,110.34. Tai tokios apskri- 
tais ruožais skaitlinės iki 17 kovo 

'mėnesio. Sekančiuose pranešimuo- 
se paskelbsime, kaip kuris apskritis 
dirba ir kiek yra surinkęs ir kiek 
dar reik/a surinkti iki nustatytos 
•kvotos. 

Informacijų reikale. 

Apskritai įvairias informacijas 
suteikia L. Misija, bet Misijoje 
nedaromos jokios legalės popieros. 
Kas nori užtvirtinti visokius inga- 
Iiojimus. perlaidas (doviern'astis), 
ar padaryti kokius nors legalius do- 
kumentus. privalo kreiptis ne į Mi- 
siją. bet Į Lietuvos atstovybę, \Ya- 
shington, D. C. Taipgi tenai vizuo- 
jami pasportai Lietuvon keliaujan- 
čių. 

Daugelis vėl užklausia apie pini- 
gu kursą ir nesupranta, kaip gali 
kursas mainytis. Visiems pasakome 

į kad kursas nuolat mainosi. Kartais 
I pastovi maž-d'aug tas pats kursas ke 
I lias dienas, o kartais net kelias sa- 

vaites, gi priešingai, yra dienų, 
kuomet bėgyje kelių valandų kursas 
dikčiai persikeičia. Tas viskas pra- 
klauso nuo pinigų rinkos arba bir- 
žos. Misija pinigus Lietuvon siun 
čia tuomi kursu, kokis yra toje die- 
noje, kurioje persiuntimui pinigai 
gauti. 
r 

Misijos narių atsilankymas Kolo- 

nijose. 

Nėra los koloiiiius, kuri nereika- 
lauių, kad Misijos nari;,: atsilanky- 
tu jose. Tai nėra galimas daiktas. 
Kitn. J. Žilius visiškai negali ir 

N'e\v Vorko išvažiuoti, nes jis čia 
butiitai reikalingas kai]K> iždininkas. | 
(ii p. J. \ ileii-is nuolat turi važinėti 
WaslMugtonan. Iielieka majoras P. 
Žadeikis kuri t, kiek g'ali, tiek lan* 
KOSI Kolonuose. 

Dabar po kolonijas važinės prieš 
porą savaičių pribuvęs iš kauno 
kun. I'. Mironas, \ alstybės Tary- 
bos narys. Kiek jis suspės, tiek at- 

lankys. 

Bonai. 

Don'ai dar negatnvi, bet tuoj aus 

jau bus gatavi ir bus atidavinėjami 
tiems, kurie pilnai yra už juos užsi- 
mokėję. Tai nelengvas darbas bo- 
nus pagaminti ir juos kontreliuoti. 

VIEŠAS PADĖKOS ŽOU1S! 

Pasišventusiems dcl Tėvynes Labo 
Lietuviams. 

M'au važinėjant po Lietuvių ap- 
gyventas 'kolonijas su L. L. Sargu 
Reikale prakalbomis, daug pagelbė- 
jo sekantis asmenįs: A. Česnavi- 
ėius, Kingston Pa., V. V. V aišno- 
ra, A. Klimas, Slien'andoali, l'a. 
Pastarasis daug man pagelbėjo ma- 

no darbe. J. J. Grebliunas ir V. 

GrausliSj Pittsburgh, Pa. 

Juodu su manim vargo drauge 
— nevalgę ir nemiegoję pribuvom 
visi nuo vienos vietos iki kitai. Al 
Daunora, Girardville, Pa., J. Miko- 
liūnas, ęiiester, P., visi nesigailė- 
jo laiko ir savo iškašėių del labo 
Tėvynės. 

Taip pat visiems gerb. klebonam,, 
už jų prijautimą ir sutikimą mane;.. 

Drauge visiems žmonėms kurie su 

pasišventimu dirbo ir aukavo del 

gerovės Lietuvos. Visiems tariu di- 
džiausią ačiū vardu L. L. Sargu 

j centro. 

Jonas K. Milius. 

Pasarga: \ i<i L. L. Sargų sky- 
I riai. kurie susitvėrė per mano pra- 
kalbas ir buvo renkamos aukos, už- 
rašant didesnės sumas, aukautojų 
vardus malonėkite pasiųsti Į Cen- 
trą aiškiai surašę. Adresuokite L. 
L. Sargų reikaluose sekančiai: 

L. L. Sargu Centras, 
-57 71 st St.. 

New York City. 
j J. K. M. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

]čznas. S .111. vasario 8 b. Jėzno 
miestelyje buvo dalinami ženkle- 
liai pasižymėjusiems kovose gusa- 
rams. Apie 10 vai ryto, išsirikiavus 
kareiviams prekyvietėje, atjojo gu- 
sarų vadas majoras G., jis p;1 sakė 
kareiviams prakalbų, reikšdamas 
padėkos pasižymėjusiems savo nar- 

sumu kareiviamas. Paskui narsuo- 

liai iš eilės buvo šaukiami priseki; 
jiems pasižymėjimo kaspinus. At- 
likus tai^ visi galingai tri-.; kartus 
sušuko "valio!" Paskui iš preky- 
vietės visi nuėjo bažnyčion. Kuni- 
gas atlaikė pamaldas už žuvusius 
ir tebekovojančins gusarus. 

(" K. Ž>). 

Jei kas išvažiuoja Lietuvon nega- 
vęs bono tegul permaino Misijoje 
savo ant rasa ir savo bona gaus Lie- i '. tuvoje be jokio primokėjimo. N pa- 
čiai dabar stotis privalė, pasidai- 
buoti, kad kaip tik l>us gatavi lx>nai, 
kad juos butų galiiha kogreieiau- 
^iai išsiuntinėti, tai yra, kad bent 
didžiuma butu jau išsimokėję už bo- 
nus. v 

Lietuvos Misijos Biuras. 



Sveikame Kune-Sveikas Protas. 

SUSIRGUS INFLUENZA, 
NEPUIKIA RŪPINTIS. 

Kaip ir buvo tikėtasi visų tų, 
kurie žino šj-tą apie influenzos 
istoriją, toji -liga pi» savo pir- 
mutiniam apsireiškimui atsikar- 
tojo šią žiemą epidetninėj for- 
moj. Ji dar atsikartos kas me- 

tas per kelis metus, kas sykis 
vis lengvesnėj formoj. 

Jnftuenza yra viena seniausių 
limpamų ligų, aipie kurias mes 

turivne aiškias žinias. Hipokra- 
to aprašymas jo laiku buviusios 
ligos kaip tik tinka kiekvienai 

naujovinėj atsitikusios ligos epi- 
demijai. Jis pasakoja mums, 
kad ji atėjo iš Azijos Grai- 
kijos salas ir pussalj, o iš ten 

■per Adriatinę jurą Italijon, tai- 
gi, matome, kad 'ta liga dabar 
apsireiškia, kaip ji apsireiškė 
apie dvidešimts penki šimtai me- 

tu tam atgal, kuomet didysis gy- 
dybos tėvas jr^ pastebėjo. La- 
bai gal but, kad uuo to laiko ji 
atsitiko maine kas geutkartė, 
arba kas šimtmetis, gydvbos is- 
torijoje gi yra geri autoritetai, 
kurie tvirtina, ^ad epidemija ap- 
rašyta pirmojoj Homero Kny- 

► goj, greičiausiai yra buvusi in- 
fluenza. 

Yra pastooa, kad beveik visuo 
n,et po smarkesniam ligos epi- 
demijos apsireiškimui būdavo 
daug)bė susirgimų silpnesnio 

| budo. Antrasis apsireiškimas 
niekuomet nebuvo toks smarkus, 

ar t<>ks mirtingas, kaip pradinė 
epidemija. — Mirčių vis buva 

mažiaus, susirgimai daug' ma- 

įžiaus pavojingesni ir mažiaus pa 
kenkia pajautimų organams, nors 

kaikurie šitų nelaimingų atsitiki- 
mu visuomet atsitikdavo, riau- 

Įčių uždegimas buva daug retes- 

nis ir juo retai suserga tie, ku- 
rio buvo sirgv metais pirm to. Jie, 
matomai, i n g i j a tam tikrą a,.sau- 
gą nuo jo. Vienas imlumus da- 
lykas sąryšyje su ligos atsikar- 
tojimu yra tas, kad savo antru 

atsilankymu liga apskritai daž- 
niau ištinka senesnius žmones, 
kaip pirmu kartu. 

Laikraščiu garsinimų skyriuo- 
se yra paduodama daugybė pa- 
tarinui gydymuisi ir apsisaugo- 
jimui nuo li^os, bet didelė dau- 

gybė jų yra tik bandomais pa- 
sidaryti pinigų sau iš tos nelai- 
mės. Daugelis visokių cheminių 
erzvbių patariama kaipo antisep- 
tikai ,kurie sako palaikysią gli- 
čiąsias plėves sveikomis ir pagel- 
bėsiu joms prašalinti ligą, bet 
priežastys tokiam manymu: yra 
daugiau «iegu abejotinomis. Rei- 
kia neužmiršti, ka'd gličiosios plė- 
vės yra susidėję iš gyvų celių. 
Mikrobai, pagimdantieji ligą, taip 
gi yra gyvomis celemis ir che- 
minė medžiaga, kuri užmuša gy- 

uis celes, nedaris skirtumo ir, 
naikindama mikrobus, nepaliks 
Įglevinės plėvės celių.' Ar .:itos 

j medžiagos visai neveikia, arba 
'ios padaro tik blogo kiek ir ge- 
ro, nes prašalindamos mikrobu* 

jos sumažina gličių plėvių gy- 
vastingumą. Tani tikri cli miniai 
vandeniai gali pagel'bėti gliėio- 
siOins gerklės ir nosies plėvėms 
nusikratyt: pavojingų ined/.iagų, 
pavidale susirinkusių dulkių, bei 

gamtiniai procesai, jc i jie yra 

[sveiki, :padaro tą taip gerai, Kadi 
labai abejojama, ar reikia kištis 
Į juos kokiu spėjamu builu. 

Visu svarbiausiu apsisaugojimu 
nuo ligos bus nėjimo i minias, 

|kur žmonės jau turi inilueiuos 
bacikvs pradiniame užsikrėtimo 
stov yje, ar užbaigtiniame. Liga 
yra gaunama uiio kitu žmonių, 

lo ne iš oro, nors ž( lis inl'lucnza 

paimtas nuo italu ir išpradžios 
reiškė "intekmę" ore, kuri. kaip 
jie manė padarydavo ligą. J>eto 

yra svarbu turėti pakankamai š;'l 
to, šviežio oro iniegamajamc kam 

baryj ir išėjus laukan buti švie- 
žiame ore po kelias valandas Į 
dieną, sergėtis, kad nesušlapus 
kojii, reikia gerai išsimiegoti, 
idant atsilaikomoji gyvastybė bu- 

tų kuogeriausiame stovyje. Deg- 
tinė neduoda nieko gero ir ji1 
uepaakstina, bet ji nuveja baimę, 
kurią daugelis žmonių turi, su- 

žinoję. kad iic serga intluenza, 
o tas bitva labai svarbus daly- 
ku gydyme. 

N. Y. 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų VlžSlS 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

Bonai ant 100 dolerių ir daugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir duos kiek/ienam po 5 nuošimtį į metus- 

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

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY L 

LiETUV 

Kapitalas u- Banko turtas 
Perviršis $750-000.00. virš $6.000.000.00- 

KELIAS IN LIETUVA 
PINiGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

Siųskite per Didyjį Valstijini Banką ant Bridgcporto. 

Central Manufacturing District 

Miunummutim:ituiuxxn 

nnumtmmumimmmmt 

ttitmmmmtstsinnmtmmi 

Pinigus siunčiant į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- 
čias "ietas, tai yra per VALSTLJINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai tu- 
ri savo skyrius Europoje ir toclci užtikrina jusų pinigus nuo pražuvimo. 

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

PINIGU SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARI TRIS VA- 
KARUS \ SAVAlTį.: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATOMIS. 
NUO 6—TOS IKI 8—TOS VALANDOS. 
LŽRUBEŽlMS SKYRIUS NEDELIOS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VAL. 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
A STATE BANK. 

1112 WEST35TH STREET. Netoli Morgan Street. CH1CAGO, ILLS. 

iŠ GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE- 
AMSTERDAM, X. V. 

Pas vielos lietuvius, kokis liktai 
darbas nėra dirbamas tėvynės la- 

bui, visi nariai jojo imasi ir išvien 
darbuojasi. Tą pat galima sakyti ir 

apie L. L. Paskolą. Vos tik prasi- 
dėjus Bonų pirkimo vajui, rodo*, 
visos pašalpinės draugystės pirko 
pagal savo išgalės, nes vietos pašai- 
piųjų draugysčių tarpe nėra vietos 
kokiems ten lenkomanams ar bol- 
ševikams. Kartais kad ir atsiranda 
vienas, kitas Lietuvos reikalams 
priešingas asmuo, tai ant tokio visi 

nekaip žiuri. Dauguma, tai yra ti- 
kri Lietuvos sūnai ir piliečiai. 

Štai Šv. K. draugijos metiniam 
susirinkime kilo klausimas apie I 

L. I'. 1 >i)iui pirkimą. Liko Įnešta 
pirkt už 1,000.00 dol. Nors buvo 
vienas žmogelis neaiškių pa/i u r n. 

labai priešinosi tam. bet veltui, geri 
tėvynainiai didžiuma nubalsavo pir- 
kti u/, i }ooo dolanų. 

Šv. Ar.Uno draugija pirko už 

$500.00 
Lietuvių Cop. IVc. už .... 500.00 
Dukterų Marijos, už 300.00 
Piliečių kliubas, už 300.00 
Šv. Jurgio draug., už 200.00 

Šv. Juozapo draugu už .... 200.00 

# 

Pavienių dar randasi kurie nėra 

pirky, bet tikimasi kad pirks nes 

patys žada tai padaryti. 
Valio Amsterdamiečiai už Laisvą 

V 

Neprikl'dusuną Lietuvą! 
Lietuvos Pilietis. 

IiALTiMORE, M D. 

Vietos Lietuvių Tautiškas Kny- 
gynas rengia f C i" u s bal. <)-io d. po 
Velykų, dvi dieni, pėtnvčioj ii" su- 

bato-j, Lietuvių svetainėje, 851-853 
Hollins St. Kame 1>us daug' naudin- 
gu išlaimėjimų ir palinksminimui, 
gros muzika. 

Gerbiami Haltimoriečiai kiekvie- 
nas privalome rūpintis, kad musų 
tauta butų ant ien ) 'kultūros laip- 
snio su kitomis kultūringomis tau- 

topiis. Svarbiausias tam įrankis yra 
turėti įsteigtus gerus knygynus. 
!<ur visuomenė galėtų jais naudotis 
ir naudingų pasiskaitymui knygų 
galėtų rasti. Tą turėdama omenyje 
minėto knygyno administracija, sn- 

nanė surengti fėrus, kurių pelnas 
bus naudojamas padidinimui skai- 
čiaus knygų. Taigi šiam kiltam čai- 
bui noriai atsilankykite į minėtus 

knygyno fėrusj o tuomet atliksite 
visuomenei naudingą darbą. 

Širdingai n/kviečia visus. 

Knygyno Admin 
par A. Jmik.'ivds 

XL\V J i RITA IX, CON X 

Kovo 21 d., Lietuvių Mechaniku 
3ąrišk> 17 kuopa surengė, prakal- 
bos. Kalbėjo p. J. Segevįčius, i.. M, 
S, pirmininkas iŠ Brooklyn, N. Y. 
Plačioi kalboj išguldė I M. S. sie- 
kius, prie ko jie siekia ir ką jie nori 
atsiekti. Tai yra, kad sukelt Ka- 
pitalą ir trumpoj ateityje keliauti 
Lietuvon ir padėti prikelti Lietuvą 
iŠ griuvėsių. Kad lai atsiekti, kvietė 
visus prisidėti prie šio prakilnaus 
darbo, pirkimu šėrų. Kalba buvo 
rimta ir aiški. Haigdamas kalbėti 
ofaše dioti klausimus. Klausimu 
laįke. buvo parduodami šėrai. Par- 
duota, apie dešimti. Iš šio atžvilgio^1 
pasekmės gana geros. Kadangi pra- 
kalbos buvo nelabai skaitlingos. 
Priežastis tame, kad jos buvo SU-J rengtos trumpu laiku? tai labai nia-i 
/.ai apsigarsino. P»et visgi atsilankiu 
šieji prij'autė šiam darbui. Šioji kilo 
pa gyvuoja nuo sausio 4 d.; ūki, 
•šiam laikui jau turi virs keturių 
dešimtų narių. Laiko susirinkimus, 
kiekvieno mėnesio, antrą nedėldienį, 
ant 2-jn. po pietu^ Sąri šio Svetainė- 
je, 354 Park St. Taigi, kurie dai 
neturite pirkę šėrų. malonėkite at- 

silankyti ant sekančių susirinkimų 
vietinės kuopos ir nusipirktie. Šėrai 
parsiduoda ant išmokėjimo. Taigi 
yra prieinama proga įsigyti kiekvie- 
nam. Taipgi kviečiami visi tie. ku- 
rie jau turi pirkę šėrus, kad daly- 

j vautų ant kuopos susirinkimų u 

Įilabaigtų mokėt. Kaip greit išmokės, 
taip greit gaus šėrus. Linkėtina 
kuogeriausiu pasekmių vietinei kuo 
pa i šiame darbe. 

J. K. .Irčuoiailis, Pirm. 
20 Oxford St., 

New liritain, (Jonu. 
l ______ 

PITTSliURGlI, PA. 

Kovo _'o d., S. M. D-jos sve- 

tainėj atsibuvo koncertas sureng 
t:i? Lietuvių Jaunuomenės Beno, 
po vadovyste p rot. M r. Mauri- 
ce, u odos, franeuzas iš tautys- 
tės). Programas buvo išpildytas 
sekančiai: Orkestras grojo pra- 
dedant iv tarpmse po žedno vei- 

kimo. 

Pirmiausiai Jaunuomenei lič- 
ius susidedąs iš iŠ jaunų vi 

kinu, grojo vdu šmoteliu; pai- 
ku i p-lė M. J uozevičiutė, akom- 

panuojant p-lci Birutei Kazlaus- 
kaitei, paclinavu solo ir abidvi 
minėtos panelės sudaiuavo due- 

tą ir "Kur banguoja Nemunė- 
lis", Ant smuiko griežė II. Mau 
lice apie 15 m. jaunuolis. Tre- 
čias ir buvo anglas, kuris juo- 
duku persirengęs atvaidino juo- 
kingą' Monologą. Toliau. Anta- 
nas /.il'n-kutis grojo >olu ant 

kometos; potam p. M. Mauriee 
įr A ;:ii grojo duetą kometo- 
mis. M r. ir Mrs. Mauriee vai- 
dino '1 lic \\ orld'.s Hard Cafi 
King", k it! įs pa ilM>:iitja ii ge- 
iivuiiu pančiu ir iš •• šokių klin- 

čių. \ akaro vedėju buvo p. J. 
! Virbickas. Programoje savo už- 

duotis gana gerai ispilclC- ir at- 

silankiusieji būvu pilnai paten- 
kinti, bet rengėjai tai kaip tik 
priešingai. Žinoma, tokia drau- 
gijėlė ineigij neturi, vien tik iš- 
laidas mokant mokytojui už lekci- 

Įjas. Turėjo tikslą, koncertą su- 

j rengus kiek užpelnyti, kad tuo- 

įmi apmokėjus mokytojui už jo 
Įtviųsą, bet pasirodė atbulai, tur- 

| but reikės ir pridėt, nes publika 
lxivo neskaitlinga, kiek teko su- 

žinot. inėjo vos apie 45 dol. Ir 
nežinia, kur Pattsburgo lietuviai 
yra ir ką jie veikia. Pirmiau, kol 
buvo degtinės, tai jau buvo pa- 
prasta sakyti, kad -karčiamose ge- 
ria, bet dabar tose Įstaigose nė- 
ra kas veikti. Pastebėtina, kad 
netik ant šio koncerto mažai žino 

nių, bet ir ant kitu surengtų ko n 

ccrtn ne daugiausiai susirenka. 
Tai jau nekoks apsireiškimas 
tarp Pittsburgo lietuvių. Pirmiau, 
tai streikai, tai gėrvmai, tai kito- 
kios v ramogos, bet dabar viskas 
jau užsibaigė, turėtų visi prasi- 
blaivyt ir veikt naudai lietuvių 
tautos. 

Dabar laukiam vieno svarbaus 
nuotikio, tai Lietuvos Fin, Mi- 
sijos atsilankant Į Pittsburgą. 
Gal misijai atsilankius kiek par- 
simainys Pittsburgo lietuviai pa- 
sirodys veiklesni. Lauksim ir 
išpalengvo rengsimės ją priimti. 
Kiek teko sužinoti, tai jau pa- 
imtas, vienas iš geriausių hotelių 
priėmimui L. 1;. M. Kad tik grei- 
čiau atvažiuotų. 

Gavėnia jau baigiasi pirmą ba- 
lių surengia, tur but, llirutės 
Choras, nes bus \*elykų antra 

dieną, baliui. 5 d.. L. M. 1). sve- 

tainėje, 14J Orr St. ant Solio. 
Pittsburgietis. 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deiinontai laik- 
rodėliai ir jabi- 
lieriški daigtai. 

ĮjCnlumbia grama 
fonų ir naujų lie 
tuvišku rekordu. 

45><W S. ASHLAND A VE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS ANT DIIRII. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO Specialiai: Maleva malevojitaui stubiji iš vidaus, po $1.50 už galioną CARR BROS. VVRECKING CO. 3003—3009 SO. HALSTEl) STKEET CHICAGO, ILL. 
^ 

TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinku kikevieno kišeniui. Gvarantuojame, kad ant 

klekviętio pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai 
parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyru ir jaunu vaikinų siutai ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, formališkai pritaikyti ir konservatyviškų modeliu, bet jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo $32.50 iki $60. Matyk inusų speeiales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.50. $25.00. ir $30.00. Juodi iutnj nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siurai nuo $35.00. iki $00.00, Vaiku siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augščiau. Vyrų keli- nės $4.00. ir augščiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač tiems, kurie perka siutus ir siunčia į Lietuvą, nuleidžiamo 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis iki 10 valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON 1415 S. Haisted St, CHICAGO. ILL- 

150 GRAMAFONU 
turi buti išparduota per 30 dienų. Cramafonai geriau- 
sių išdirbysčių Columbijos, Viktor ir Richtono. gra- 
jina visokius rekordus. Gvarantuoti ant 10 metų. Kai- 
na nuo $25.00 iki $400.00. Taipsi parduodame ant 

į lengvų išmokėjimų. 

Grafonola C. 
kaip ant paties 
paveikslo su 1^7 
ru dubeltavais 
springsais moti 

ru, išduoda £ra- 
/.i ir gi'ažų bal- 
są. Kaina $50. 
Labai paranki i^ 
Lietuvą pai?i- 
veiti 

25 Tūkstančiai Rekordu po 85c vie- 
nas. Nekuriuos paminesime čionai. 

E 43<>2 Pasakyk mano mylimas krašte; Butėnas. 
E 4475 Kunigas ir Girtuoklis ir Stebuklai; Dialogas. 
E 4474 Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužo; Petrauskas. 
E 427j Spragilų Daina ir Strazdelis; Petrauskas 

j358 Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą. 
E 3841 Atėjo Žiemele ir Kad Aš lšojau. 
E 3906 Važiau va u Dieną ir Nesijaudink Mergele. 

3190 Gegužinė Daina ir Trįs berneliai. 
1". 3017 Sukruskime 1 Iroliai ir Eina Garsas nuo Rubežiaus. 
h. 411*0 Medžiotojai; Monologas. 
E 4416 Mylimoji, I'olka ir Vestuvių, Valsas. 

3314 Diedukas, Polka ir Saldus lUiekis, \ als 
E 253o Ant Dunojaus liangu ir Kregždutė, Vai 
E 258-' Kariškas Maršas ir Kalnu Augštumas. 
E 2/05 Visur Linksma ir šak Į Ratą. 
E 23</i Našlys ir Lapunienė. 

3</)8 Kadrilius. 
3417 Padespanas ir Mazurka. 
41 ()5 Lai>vos Rusijos Maršas. 

E 4060 Kadetu Karsas ir Albinos. Polka. 
A 2844 Amerikoniška 1920 orkestrą. 

Mažiaus kaip <> rekordus kitur ncsiuuaame. Už prisiuutmią 
mes apmokame. K'ataliogų kožnam prisiuna.Miie dykai. Krautuvė 
atdara uedeliomis. Didžiausia krautuvė Chieagcįe Gramafonų, 
Knygų ir auksinių daigtų. 
BNUį.'. .. ■•••' -/■ 

JUOZAPAS F. BUDRIK * 

3343 SO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

I 1 
j 

Brangus Tonikas: 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

Ir tankiai yra sunkios kurios palieka kuuo organus silpnamo i 
padėjime. Kentetojas jieško toniko, medicinos, kuri aetik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtų suti- 
kiine su gamtos taisyklėmis. Tokie atsitikimai buita pasek- 
mingi tuojaus vartojant. 

Severa's Esorka 
(pirmiaus žinoma kaipo "Severos Skiivinis Bittcris"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosaviino t0Qikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medikališka priprava yra padaryta iš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo viduriu nevirinimo skilvio, 
neturėjimo apety^o ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink plečkeię Sitų vaistų Siendien ir užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 75, ir $1.50; karės taksų 3 ir 6 centai 
Parsiduoda visose aptiekose 

W. F. SEVERĄ C0„ CEDAR RAPIDS, I0WA 

GREITA 3P^O-23X-J3^ 
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimn, pailsimo, sąnariu i:- ra'ituemt sustingimo, skausmu strcnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

E»AIN-EXPE£.LERI • 

"Druugn K<»ilialcM 
Soim/n->R, kuriom kari.,1 <lužinojo >o veikiam i. jie*.'., <Ir.Uf*iaus b.n j"»r.®apsiein#. Yra tik vienas Pain-Espclleris ir dcl jusu upiaugojkao, jt3 yra paž^nkli as uiusu vaizbaženkliu 

^ ANCHOR (Įltar£L3) ^ •Toipi ant. pokelio nūra vai/.bay.onkiio ikaro, t' jis i\ra tikros ir jii= *oki«» neimkite. Visose aptiekoce po Uoc. >r 70. Taipgi g.'.iit:;u g.mt: pas išdirbėjus : 

F. A D. RICHfjER & CO.. S.cądv/ay. \'e-.v Ycrk 



I IR II )C F.PORT. 
Didž. 1.. K. \ y tauto (įvardija. 

apsvarseiiH savo reikalus pereita- 
me susirinkime, neatsilik ir nuo 

L. L. !'. I luti u pirkimo. Kad minė- 
tos gvardijos broliams bu- 
tų lengviau ginti priešus 
lauk i*. Lietuvos ri!>u ir, kad 
greitai a u anč (iedimino knlno u/ple- 
vėsuotu Nepriklausomo Lietuvos 
vėliava, ji, pa r savo narius, vienbal- 
siai nutarė paskolinti Lietuvis Val- 
stybės reikalu apru >inimui £500.00. | 
Minėta suma pasiusta Lietuvos Mi- 
sijai, Xew YorkVm ir gautas atsa- j 
kymas joge! pinkai nuo !>. L. K. į 
Vytauto f ivard'.j pnimt:. 

i \ is tai gražus pavyzdi-, draugi- i 
joiii>, kuri<; -alina-' suo L. 1.. i*. | 
Bonų pirkinio ir Lietuvos Valstybės j 
statynųj ant tvirtų denu;kra' vbė-; 
pamatu. 

VVEST. SIDE. 
Kovo 2~ d., vietines Liet.' 

Eva n g. I.iut. draugystės susirin- 
kimas įvyko Meldažio >vetainėj. 

l'-nas Jonas r.ndrulis davė Įne- 
šimą prašalinti iš draugystės 
tuos biznierius, kurie neatlieka 
priedermiu, kaipo tikri lietu*, iai. 
liet p. M. T. ėmėsi biznierius ap 
ginti. nes anot jo. kur nėra 

nieriu, tai ten visi reikalai var- 

gingai stovį, (ii bekalbėdamas i 
nupeikė Lietuvą, kad nčra bi.r- į 
niava sali-, \ isai nuskurusi ir iŠ 

jos niek;'- neišeiną. 
(š ,i). T. kalbos galima aiškini 

.. .1 
matvti. kad jis neturi nei mr.žiau- i 

sio supratimu apie Lietuvos pa-! 
dėjimą ir todcl stengiasi nupjik- 
ti Lietuvą* ir jos dabartinę tvar-! 

ką. Mot taip elgtis, ta' juk ne- 

gražu. Mej; žinome, joge i tėvynė 
Lietuva nėra turtinga, nes ją 
iinttne^ uis .skriaudė svetimi: gi 

jei ten reikalai neina taip gerai, 
kaip jie turėtu eiti, tai ar Lietu- 
va taute kr-ltu ? Ji dar ti!c kūdi- 
kio. Kodt-s. Imtu sarmata lietu- 
viui pa mpti savo gimtinę, 

Prusit Lietuviai iš vi-ų pajie- 
gu <1 i r! >a delei Lietuvos ;erovis, 
taigi mums Amerikos Lietu- 
viams 1 .ititeron.iin- ar pridera 
tyčiotis, kad dar Lietuva vargo 
neatsikraėius? Ten buvęs. 

VYRAS NUŽUDĖ MOTERĮ 
IR SAVE. 

Dvi dieni pirm. M''-. P>onnie 
Mannii u pr;.šė policijos areštuo- 
ti jo-; vyra, nes, anot j<»s. jisai 
grasinės ją nužudyti. 

Pereitą pan'edėlio vakarą, de- 
tektyvai lauke j(. grįžtan i na- 

mus; gi ji- buvo jsirCmęs tarp- 
duryje1 sale teatro, kur i(» mote- 

ris dirbo kaipo kasierius. 
i t vai. nakties, ji grižo i na- 

mus ir v. s jai pažengus keletą 
žingsniu, tarpduryje stovėjęs jos 
vyras priėjo prie i«»s, pažiurė- 
jo i ja ir šovė i ;ą tris sykius ir 
ji mirdama puolė ant šaligatvio. 

(ii pat~. atgrasinęs pasipylusią! 
minią iš t<atr<>, paspruko i tam-i 

ią priegatvę. liet paskui jį de-i 
tektvvai. minios lydimi, vijosi! 
pa-!-ui ir Manning išsigandęs slė i 

I 
< -i už medžio. Pamatęs, kad j 
i paims, jisai pridėjo revolveri i 

;>rie galvos ir peršovė pats sau 

galvą. Nuvežtas Šv. Onos. li-j 
joniiun, mirė. 

I I-.-5tvWTV 13OXI)S 
Mr» perkame Pergalfs Hondsim pilna para&ytaja ^ verte, ir Lalfvė* Bondsu:< pilna pinigine votie. 

S";,£ tfŽ ' J- G- SACKHEiM & CO 
Utarninkais, Ketverge'* 1336 MIT.WAUKEE AVEI^VE, 
Ir Subatomlš 9—9 tarp Pauina ir Wood 

TOW'N OF LAKE. 

Skaitau "Draugo" \ 74, ka»l 

įsu t i 1 ] »us i n raportu "Lietuvos" X 

70. nu.', vasario i(> d.. h»jo m., 

I'eoples teatre, nesutinka I own 

,of Į^ake L. L. I'. Stotys. Kodėl 
'nepadit Kataliku \ ienvbės arba 
1 
I N'eprigttlpungos Stotys. (Ziunk 
Į-Draugo" X n;) l'irm A. I\a- 

;navas, Kast. \ Stančikas, i M. 
J. Laltutis. \ iršmineti akmens 

primeta mums, reiškia To\vn of 
Lake Lietuviu L. L. 1'. Stoties 

j Valdybai. v/, nepildymą kokiu tai 
bendru nutarimu, labiausiai, kad 
mes nepasinntę $600.00, likusią 
pelno atokaitą nuo virŠminėtu 
vakaru, t'ion tik melsčiau pažiū- 
rėti "Lietuvos X 70. Kur ten 

atliko pelno Shmi.oo?!. Pridėjus 
nurinkta- aukas Lietuvių Šaiii- 

jiinms, tik but tiek buvę. Čion 
turiu pasakyti, kad da visi ]»i 11 i 

nai nebuvo pas mus tada. Pi- 

nigai, rodos, buvo pas p. p. A. 

Panavą už 150 tikiętu 875.00 ir 
1. linkuti už 100 tikietu S50, 
kuriuos sutiko ant rytojaus pri- 
•uoti. idant sudarius ir pasiuntus 

minėtą sumą. Štai ant nelaimės 
]>. A. F'..navas pridavė $72.00 ir 
(i tikiettis net mėnuo vėliau, ne- 

^'U žadėjo bei ]>rivalC'jo, !;i j). J. 
Pakutis dar ir šiandien nėra pri- 
davęs, nors ir buvo keletą kar- 
tu to reikalauta. Dabar ,i>al .,us 

aišku, ka- bendru nutarimu ne- 

išpildė. 
Mes. matydami, kad minėtos 

,'Umos r. t-su darom, paikai bendrą 
nutarimą, nieko nelaukę aukas 
Lietuvos kauliams pasiuntėm. 
Toliau vėla sako, kad p. J. Mal- 
inti- neatsisakė $50.00 už 100 ti- 
kietu grąžinti, bei. ^"irdi, mes 

taip nutarėme. Labai puiku! 
Bendrai uždirbtus pinigus vie- 
niems nutarti kiir jie tur but su- 

naimloti. 
Aš čion nematau reikalo nei 

kokiu išvadžiojimu daryti. \ i>i 
^erai žinome, kad ant bendro 
abiejų stočių susivienijimo, kur 
buvo ir p. |. Haltutis. išrinkoin 
tikietu Komitetą i kuri inėjau ir 
aš. Kaip kiti, taip ir p. I. Maltu- 

Ponas Jacob Landon 
MU-SŲ KASIERIUS 

Išvažiuoja į Kauna Balandžio-April 2rą 
Jus galite Įduoti jam savo pinigus del pristatymo Jusu giminėms arba drau- 

gams kiekvienoje Lietuvos vietoje Lietuvos Vaildžios 1 jntroliuojamoje, 
absoliučiai be jokiu rizikų Jums.. O gal mes galėsime Jums pagelbėti 
Jusu gimines i Ameriką atgabenti? Atminkite, kad p. Landon yra JUSŲ / 

agentu; jis keliauja i Europą patarnavimui tūkstančių mušu kostumierių. 
Nepraleiskite šios ypatingom progos, ateikite ir šiuos reikalus plačiau su 

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

Veikite šiądien. 
LIBERTY savnTgs BANK 

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

TURTAS VIRŠ PENKIŲ MILIJONU DOLARIU. 

Bankas, kuris ^ki į visuomenišką kooperaciją, ir kniečia, biznį žinodamas kad 
galės tinkamai patarnauti. 

lis, juk paėmė tikietu nuo manęs, 
uz kuriuos aš esu abiejų stočių 
atsakomybėj ir, (odei man jie 
(tikit lai ar pinigai) privalėjo imti 
sugrąžinti taip kaip ir j»ar dau 
molį kitu buvo padaryta, kurie 
tik t ik ii-t..vs turėjo paėmę. Aš 
visuomet esti gatavas savo Ko- 
miteto už luotą darbą sutvarky- 
ti ir pinigus perduoti bendram 
abiejų S t <». i u Komitetui taip 
kaip privalo. 

A J. Kareiva, tikietu kom. 

MIES'Ao KLERKAI BAL- 

SUOJA STREIKAN. 
Tanba atmeta 18.050 darbinin- 

ku al.nu reikalavimu-. 
N'e.t policistams ir u^nc^c- 

siams del padidinimo $200 prie 
ju metinės a!e;os S 1.800, buvo 
atmestas. 

Klerkai ir stenograustai atsi- 

sakysią dirbti, sulig ju paėių duo- 
tojo balso, — išėjimu streikan! 
1.000 nariu. 

l/gncgesiai taipgi savo susirin-' 
kinu* kalba apie pasitraukimą ii 
vietų apie Koo nariu. 

Sulig Micbael O.Connor. pre- 
zidento pa troli uoto* policijos or- 

ganizacijos, taipgi atsisakysią Į 
700. 

STREIKAS GYVULIU 
SKERDYKLOSE. 

Cbicagos Skerdyklose priėmi- 
mas ir išdavimas gyvuliu žymiai 
suparalyžiuotas iš priežasties su- 

streikavimo 1 Soo gyvuliu priėmė- 
ju. kurie reikalauja padidinimo 
mokesties S30 mėnesyje. 

I'aprastai būdavo priimama 10 

;>o;) gyvuliu, gi pereitą panedė- 
lyj. tik 1.500. Kiaulių priimta 
15.000. gi pirmiau. 45.000. 

Kom.j>anJ jos valdininkai ':a- 
vos prieš t:ii. nes, girdi, strei- 
kas nėra paremtas pripažintos 
unijos ir buvo iššauktas be 'ži- 
nios. sulaužant agreementej. 

18-tos ir Union gatvių kolonijos 
Atydai. 

Lietuvos Laisves Paskolos Vie 
tinio Komiteto susirinkimas Įvyks 
ketverge hal. i-mą dieną, S vai. 

vak., I). Šc'riaičio svetainėj, prie 
18-tos ir l'nion gatvių. Visi už- 
rašinėtojai L. L. P. Ilor \ būti- 
nai turite atsilankyti ant šio su- 

sirinkimo ir išduoti rapor- 
tus iš viso savo veikimo. Tie to 

b:is svarstomi budai tolimesniam 
darbui pardavinėjime L. L. 1'. 
llonu. 

Vietinis Komitetas 
L. L. Paskolos. 

Pranešimas. 
Anial.ųamatcd Meat Cottcrs & 

llutcbers \Vorkmen of Xorth 
America. Lietuviu localas 257 
turės svarbu susirinkimą ketver- 

ge, balandžio 1 d., X:oo vai. vak., 
p. Kžerskio' svet.. -}f>oo So. Pau- 
lina St. N i si nariai (ės) esate 

kviečiami atsilankyti. Valdyba. 

REIKALINGA MERGINA 
dirbti Į dentisto ofisą. Turi mo- 

kėti lietuviškai, lenkiškai ir an- 

gliškai. .Atsišaukite po adresu: 
Dr. C. Z. Vezelis, 

4712 So. Ashland A ve., 

(arti '47-tos gatvės). 

Reikia merginų i muilo fabri- 
ką. Mokestis $18.75 j savaitę. Su 
batomis iki pietų. Darbas pisto- 
vus. Atsišauk: Fitzpi'.rick l.ros., 
1319 W. 3211d Place, Chicago, II. 

IT DUONĄ KEPKITE 
mr IR ALU DIRBKI- "VE 
m~ TE NAMlt ■*: 

Mes padarėme didelį *. argeną ant 

apynių salvklos ir miltų. Kam mo- 

kėti taip brangiai, kad mes pardun- 
dame taip pigiai. Geriausių apynių 
svaras. 85 centų. Balta daiginta sa- 

lykl'a o centai svaras. Deginta saly- 
kla <o c. svaras. Gold Medai miltai 
100 svarų $7.-15 Crossberry miltai 
$7-^5 centai. Mes patys salyklą su- 

malame. Užlaikome visokio grose- 
rio ir visokių mėsų visuomet švie- 
žia. O dabar prieš velykas turėsi- 
me extra visokių vištų ir kumpių 
nebrangiai. Tavorą pristatome jums 
i namus. Pasinaudokite proga. 
PEOPLES CASH MARKET 
1010 S. Halsted St., kampas iotli pl 

I Tel. Canal 3605 

LIETUVIŲ DOMAI: 
Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 
j. .Tikriausias kelias buti ne- 

iprigulmingam ir buti pats 
Į ant savę yra reikalinga tu- 
; i et i ukę. Mes padarome tą 
j galima dei kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100 00 arba 
daugiau. Jis gali pirkti mu- 
šu 40 akcrių ukę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tcs. Pasekmingi lietuviai uki 
ninkai jau nuo kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 
kaimynai. 
NEPRALEISK SAVO GY- 
VENIMO DIENAS SURU- 
KUSIAME FABRIKE AR- 

BA ŠAPOJE. 
Važiuok ant laukų, kur tu 

turėsi užtektinai šviežio ir 
tyro oro, kur tavo vaikai bus 
linksmus, ir kur tu gali pa- 
daryti sau gyvenimą ir tapti 
nepigulmingu. ir praleisk sa 

vo paskutinius gyvenimo me 

tus patenkintas ir linksmai. 
ATVAŽIUOK I VILAS 

COUNTY, Wisconsin, kur 
tu gali pirkti ukę (farmą) 
už mažą kainą ir ant lengų 
i«mokesčių. 

Neabejok, be rašyk šian- 
dien del pilnosa informaci- 
jos ir smulkmenų. Tas nepa- 
darys tau blėdies, ir tuom pa 
čiu tu sužinosi viską apie 
musų lietuvių ūkių (farmų) 
koloniją. 
SANBORN & COMPANY, 

Savininkai, 
9 Į 

Depi. B. Eagle River, 
V/isconsin. 

PARSIDUODA NAMAS SU 
P,]Z\flT. 

I 
Iš priežasties netikėtu li^ti ir suu i 

kin aperacijti esmu priverstas 
parduoti savo narna su ''l\lr. \T. 

I-STATK. INSURAAVE ir SAR- 
TY ]>OX YAl'I .TS", bizniu. 

Tį,s namas parsiduoda labai pi- 
giai ir su lensviomis išlygomis- 

Del tolesniu informacijų kreipki- 
tės pas, 

• A. J. Lemontj 
-I847 \Y. t.| St., Cicero, lli. 

DR, VOITUSH, O. D 
Lietuvis Akiu 

Specialistas 
Palengvjs akiu jtrmpimą. kas yra prid| 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 
užuugusus karščiu akiu krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- i 
rodintis mažiausias klaidos. Speciali 
atyda atkreipamo į mokyklos, vaikus. 
Teisingiai nrirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 47 st. Ties Oppclielniuro Storo 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover !)CG« 

Phone Boulevard 2160. 

Dr. A. J. Karalius 
UŽSISENEJUSIOS 

LIGOS 
Valandos: 0 Iki 12 lr 4 Iki 9 

vakarais. 

3303 So. Morgan St. 
Chicago, III. 

Pajieškau savo '"olio \ meo Bar- 
kausko. Pacii. ;; Suvalkų gub. 
Vilkaviškio aps'cr, (ūkinių gmino, 
kaimo Cii cviiiiii. 10 metų atgal gy 
vcno Skotlai'oe, Mudervel. Paskui 
Dctroit, Mieli. Taipgi savo pusbn> 
lio Antano Naujcvičes. ro metų at- 
gj gyveno Sagina\v Mieli- Dabai 
nežinau kur. Jie patįs ar kas juo-, 
žinote, malonėkite pranerti: Jobn 
l»rowi, Pcnce River, Keg. Prairie, 
Albert, C'anada. e-o R. N'p.vlor 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angliuos ir lietuv'jkos kai- 
btj, aritmetikos, knygvedystės, stenogta- 
f'jos, typQwriting, pirklybos teisių, Suv. 
\ alst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilietines, 
dailiarajystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po piety. Vak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STR13ET 
CHICAGO 

|l*el. Yards 3654. AKUŠERKAj 
Mrs. A. i 

Michniewich ^ 
i 

Haigusf Akušerijos ko j 
let'iją; iltęai praktikai 
vusi Pennsilvanijosi 
hospitalėse, Pasekmini 
na! pa'arnauja priel 
gimdymo, Duoda rodį] 
visokiose ligose mote-į 
rims ir merRinoms. į 
3113 S. Halsted StJ 

(ant antrų lubų) i 

\ CIIICAGO, ILL. 
rNuo 6 Iki 9 ryto ir 7 !ki vėlai v:ik..- 

I'honc Ca!al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dcntistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki S ^ak. 
2201 W. 22:a IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. ILL. 

Phone vartls 254 1 

DR. S. NAIKELIS 
LT KTU VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ot: ir cyv: vi«»ta 3252 S. Halsted bi 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:30 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 R. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 \V. r.-llD STKEET, j Telephone Yards 10X1 

1 jthiKinian—American Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- 
tni, Legali;k!. Dokumentai, Poreign 

Exc.liange, Ileal Eastate. Parduodam 
laivokartos. 

So. Haldted St., Chicago, 111. 
Tol. Boulevard 4899. 

Parduodu arba ramtyvoju, gra 
xii, šviesu, <) kambariais, plytų 
namą. Atsišauk: 3610 §• Lo\ve 
A ve., Cbicago, 111. 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS 1ŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitvmas antakių, mušimas skau- j 

Įsmų j kaktą, mirgėjimas akiu, apj 
[svaigimas ir nuvarginus r.kių po j 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie! 
nurodo, kad jusu akys reikalauja I 
... i 

akinių. 
JOHN SMETANA 

1801 S. ASHLAND AYE.. CHICAOU 
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekus. Tėniy 
kito j manu parusi 

Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 va!, v .k 
Neilėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. iliec >f 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach BItters yra pri- 

pažintas Wasbingtone, D. C. už tlkrj 
lr ger' .usią gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiga vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimų 
skilvio nedirbimų neskanaus atsirugi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir tai? ioliaus. Salutes 
Stomach Bitters vlsk-įt prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigl, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite; 
užganėdinti. Kair'. bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.26, 6 boa- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bittoris !S šaknų žievių žo- 
lių sėklų lr žiedų, ir nėra pripažintas 
svaig.lu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptlekoj, o 
Jeigu negali gauti, ta prisiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 

! užsakymų klek relkalaunat tai prifilų 
'slmc dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųsklf j tikrų Ir aiškų savo antrašą lr rafcrkii 
! taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANAS CO., _ 

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

H. Leibovitz I 
aš busiu ofise po No. į 
1652 W. Van Buren St. 
nuo 10 vai. ryto iki 4 
vai. po piet — savo na- į 
muose. į 
Nuo 4 vai. po piet iki 8 ; 

vai. vakaro, aš bunu of i- I 
se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-rn lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 

Nedeliomis aš bunu tik- ! 
tai po 1620 W. 12tK St. t 

adrisu. nuo 8 vai. ryto j 
iki 4 vai. po pietų. 

John Kuchinskas 
LAVVYER 

LIETUVIS advokatas 
2'J SO. LA SALE STItEET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Cc-niral 3C81 

Valandos: 9 ryto iki 5 vakaro, 
Rubatomis: f> iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Lpgališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mortgečių, ant 

lengvą sąlygų. ") 
\Vest Side Ofinas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \\\ 22-XU STREET, 
Cor. Leavitt. *• T- l. ("anai 2552 | 

Telepfcone Yardi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lyrfo visokias ligas motery, vaiki] ir vyrų I 

Specialiai gydo limpančias, senas h 
paslaptingas vyrų ligas 

5259 S. HALSTED S'i\, CHICAGO' 

Dr. S. Biežis 
LIETUVIS 

gydytojas ir chirurgas 

Ol'isas: 2201 W. 22nd Strool 
Kampas R. Leavitt St. 
Telefonas Canal U222 

Vai: 1 «I»i 5 ir 7 iki h va!, vak. 
Gyvenimo vieta: 3114 W. 42id St. 

Telefonas McKiūley 4988 
Valanilo? Iki 10 ryto. 

DR. JOHN N. THORPe| 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j; 1637 \V. 61-ma ir kamp.Marshf leld' 

Vai.: Iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 j Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurg « ir akušeris. 
Gydo aštrias ir ch miškas ligas vyrų, mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Kay ir kitokius «lektros prietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

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

Telefoną* Canal 3110 

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

j DR. M. T. STRIKOLIS I 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. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 26? 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA | 
DENTISTAS 

NaujienŲ Name 
Vai: 9 iki 12 ryto lr 2 Iki 9 vakare 
1739 S. HALSTED ST CH1CAG0 

A. PETRATIS 
V €. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage B«nk 

* RE AL ESTATĘ tNStlRANCE, 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus P»rduod« L'«ivohort«i 

NOTARIJUdAB * 

3249 So. H*l*te£ Street, Ohioago, Illinois 
Teiephone B6uL«Q*itD 61.1 

relepbone Lrorer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto ild 9 vakare 
Nrdžliticniais pagal sutarimą 

4712 SI). ASHLAND AVENUE 
arti 47-toi gatvCa 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4

