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Kares stovis Airijoje. 
°"7ija protestuoja prieš taiki-! 

nky užėmimą Baluino, 
RĖS STOVIS 
AIRIJOJE. 

/ 
Laukia Airiu Sukilimo 

per Velykas. 

.r&riaiviai Airiu Uostuose. Nau- 

jos Kratos Kilkennyj. 
Londonas, l\al. i d. — Angli- 

jos valdžia imasi nepaprastų at- 

sargumo priemonių kad užbė- 

gus tu .akiu sukidirnui Airijoje, 
einant visokiems paskalams ir 

gandams, kad pirmą dieną Vely- 
kų atsikartos m. sukilimas. 

Laukiama, kad karės stovis 
bus apskelbtas siubatos vakare, 
su prisakymu policijaia ir karei- 
viams šauti pamačius kiekvieną 
nekareivj gatvėje po 9 vai, va- 

kare. 

Belfasto uostan šiandien atvy- 
ko daugelis Anglijos kariai viii. 
kurie manoma pasiliks iki ne- 

pereis grūmojantis velykinis kri- 
7 is. 

Premjcr Lloyd (ięorge sako 

apturėjęs prasergėjiman "juodą 
kryžių," panašų Į tą, kuris buvo 

pasiustas Gorko majorui ?if ac 

Phersonui pirm jo užmušime 
<1 v i savaTtės tam atgal. 

Iau MacPherson vyriausias 
Airijos sekretorius, kuris .dabar 
rezignavo, taipgi apturėjęs pa- 

grūmojimus užmušimu. 

Policija ir kareiviai šiandien 

padarė daugybę kratų pietinėje 
Airijoje, ypatinfgai Kilkenny'je. 
Jieškota ginklu i.* inkriminuo- 

jančiu dokumentu. Įvyko keli su- 

arreštavimai. 
Atmosfera labai intempta vi- 

soj saloj. Nebus nuostabu, jei 
Velykų rytmetyi kils sumišimas. 

Airi?/ Spauda apie Savivaldybę. 

Dublinas, bal. i <i. '— Irish 
► Times kalbėdamas apie savival- 

dybės projektą sako: "jis pave- 
da tris ketvirdalius Airijos anar- 

chijos ipajiegoms ir indeda vėžį 
kiekvienon širdin imperijoje." 
l7rieman's Journal sako: "Šitas 
projektas negali padaryti nieko 
fcita kaip neaiškius dalykus dar 
labiaus sumaišyti." 

Irish Independent rnko: "Pro- 

jektas buvo sustatytas tuoju ma- 

nymu. kad Airijos žmonės vra 

paikšai ir kad kokia nebūk val- 
džios sistema gali buti jiems ge- 
ra." 

GRUZIJA PROTESTO JA 
PRIEŠ TALKININKU UŽ- 

ĖMIMĄ BATUMO. 

Konstantinopolis, kovo 30 d 

(pavėluota). — Paskelbimas nu- 

sprendimo, kad talkininkų galy- 
bes bendrai valdis Batumą, suti- 
ko pasipriešinimą iš naujos Gru- 

zijos respublikos pusės. 
Gruzijos valdžia nepritarė An- 

glijos okupavimui Batumo pro- 
vincijos ir matomai nenusirami- 
no talkininkams ją užėmus pc 
netikėto Anglijos paskelbimo 
kad jie žada evakuoti provinciją 

Po talkininkų nusprendimu 
/Tiflise buvo laikytas masinis su 

si r! ikimas, kur daugybė karei 
viu prisiliejo prie procesijoi 
nešdami raudonus veluku^ gir 
darni sovietus ir reikalaudam 

darbininkų valdžios. 

Siūlo Lyg*-' Armėnijos 
Mandatą. 

Paryžius, l>al. i d. — Augš- 
čiausioji talkininku taryba pa- 
siūlė Armėnijos mandatą tautų 
lynai. Čia prijungiama Armėni- 

jos visos teritorijos, išskiriant 

Kilikiją, kuri pasiliktų po francu- 
/.n protektoratu 

Pagal žadamą patvarkymą Ar-! 
meilijai hutų duotas išėjimas jl 
Juodąsias juras. 

•ARKLYS INKANDO MO- 
TINĄ, KŪDIKIS ŽVEN- 

GIA KAIP ARKLYS; 
REIKALAUJA 

$150,000. 

New York, — Jeanettc H o-j 
garij sunykusi \ metu mergaite 5 
turi arklio pasielgimui. 

Ji neatrodo senesnė kaip de- 

vynių mėnesi], yra kurčia ir 

nemato. Kaklas ištysys, o spran- 
das trumpas ir ji kinkuoja gal- 
va kaip arklys. 

Be to, kad jos balsai ateina 
iš gilumos gerklės, jos būrą ■ 

vien vai apsiputojusi ir jos kojos 
l visuomet sukeistos kaip pailsu- 
'sio arklio. 

Kada motina buvo nėščia su 

,ta mergaite ją inkando Bordeno 

kampanijos arklys, l evai ap- 
skundė Bordeno pieno kompani- 
ją; jie sako, kad mergaitės visas 
tas stovis paeina nuo išgąsties; 
k"da ją arklys inkando kūdikiai 
dar negimus ir reikalauja atlygi- 
nimo išminėtos kompanijos $150, 
000. 

ŠANTUNGINĖ SUTARTIS 
BAIGIAMA. 

Tokio, kovo 22 d. (Pavėluo- 
ta). — Pagal apturėtas žinias 
neoficialiai susirašinėjimai tarp 
chinu ir japonu Pekine pando 
laipsnišką sutarimą. Jie matomai 
sutinka priimti šitas išlygas: 

1. Kiaučiau įlanka turi huti 
sugrąžinta Chinams ir padaryta 
atviru uostu. 

2. Gelžkeliai turi buti bendra 
nuosavybe chinu ir japonų, ai>e- 

ji turi sudėti po lygią dali kapi- 
'talo? tuo tarpu chinu dalis turi 
apmokėti japonija ir jos turi pa- 
tapti ^ant'ingo provincijos nuo- 

savybe. 
3. Kalnakasystčs teisės turi 

buti išdalintos tolygiu budu. Ja- 
ponija turi gauti pirmystę plė- 
totei ir ^ansportacijai anglies 
ir geležies kasyklose, prie med- 
vilne?, druskos ir maistu. 

Aplinkines tanoos jau pasi- 
baigė ir dabar netrukus prasidės 
tiesios. 

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 81 
G AL VI JĮ, 68 SUŽEIDĖ. 

Ogden, Utah, kovo 31 d. — 

Union Pacitiko atj ieškojimu 
agentas sako, kad arti Kvanstono 
\Vvo. traukinys jbėgo j kaimenę 
galviju ir aštuoniasdešimts vie- 
ną užmušė, o šešiasdešimts aš- 
fuonis sužeidė. Nuostoliai ap- 
skaitoma ant $10,000. Traukiniui 

i i sustojus pirma garvežio devyni 
negivi gyvuliai sumesta i krūvą 

CHICAGOS MIESTO 
STREIKO PADĖTIS. 

Chicago, 111.. bal. i d. — Al-j 
dermanai reikalauja specialioj 
miesto tarybos susirinkimo strei- 
ko kriz! i apsvarstyti. 

Ui'.ota Mimanymas pridėti kitą i 
milijoną dolarių prie biudžeto, 
kad užbėgus už akiu visuotinam 
miesto tarnautoju streikui. 

Spėjama, kad šią dieną bus 
1K00 ugniagiasių padavusių re- 

zignacijas. 
Mašinistai gaisrininkų sky- 

riaus žada streikuoti, jei civiliai 
užims gaisrininkų vietas. 

•Dirbantieji prie išmatų prane- 
šė. kad jie negrįš iki jų reikala- 
vimai nebus pilnai pripažinti. 

Maisto inspektoriai, pabirbę 
savo moralės atsakomybės, su- 

tink.-' ant trečiųjų teismo. 

Klerkai užreiškė, kad jie toliai 
streilv.ios kol visi jų reikalavimai 
i e i»ti s pilnai pripažinti. 

Miesto darbininkai, ta'p jų ir 
)olicistai su gaisrininkais, nega- 
i gauti užmokesties, nes klerkai 

streikuoja. 
Atrodo, kad gaisrininkų \ietas 

i/ims kareiviai ir civiliai. 

FRANCIJA PLENUOJA 
PAIMTI DARMSTADTĄ 

IR FRANKFORTĄ. 

Paryžius, hal. i d. — Prem- 
eras Millerandas šiandien priė- 
nė vokiečių atstovą I)r. von 

Meyef ir kalbėjo su juo apie pa- 
lėtį Rtihro apskrityj. 

Premjeras atkartojo išlygas 
>avo laiško vakar pasiusto kas 
lel leidimo vokiečių kareiviams 

Kuhru apskritin; ten jis iš- 

sireiškė, kad karinis Įsikišimas 
.ame krašte dabartiniu laiku bu- 

tų bergždžias ir pavojingas. 
Po išėjimui atstovo premjeras 

matėsi su maršalu Focli, su ku- 
riuo kalbėjosi apie tai, ka.s rei- 
kėtų daryti, jei vokiečiai nepa- 
klausytų nusprendimo ir pasiųs- 
iu daugiau kareivių Kuliro ap- 
skritin. Tokiame atvejyje l'ran- 
euzų kareiviai užimtų kelias my- 
lias daugiau. Tas mžėmimas reik 
5 tų okupavimą l'rankforto ir 
Darmstadto. 

šiandien atrodo, kad visa ta 

klintis pereis be jokio reikalo im- 
tis aštresniu priemonių. 

DANIJOS KAREIVIAI PA- 
SIRENGĘ MALŠINTI 

RIAUŠES. 

Kopenhaga, Imi. i d. — N c- j 
žiūrint pranešimu, pasklidusių 
vakar vėlai, kad yra gera proga 
sutaikymui visuotino streiko, 
saitvkiamo Danijos darbininkų uni 
jų, šiandien Politiken praneša,j 
kad valdžia rengia karines jiegas 
malimai suirutei malšinti. Jis 
taipgi, sako. kad valdžia rengia- 
si užimti Flensburgo jmostą da- 
nų kariuomenės jiegomis. 

Pirmas žingsnis jvykinimui vi- 
suotino streiko, kurį šaukia da- 
nų amatinės unijos protestan j 
prieš karaliaus Kristupo atsisa-j 
kymą priimti atgal atstatytąjį) 
ministeri Zalile rodos bus pada- 
rytas Kopenhagos duonkepių. 
Daugumas duonkepių vakar va- 

kare apleido darbą, sakydami, 
kad jie negrjŠ ketverge. Keturių 
danų garlaivių peckuriai taipgi 
sustreikavo. 

Yra daugelio manoma, kad jei i 
valdžia sutiktų sušaukti parla- 
mentą ir tuojaus priimti rinkimų 
projektą, tai amatinės unijos bu- j 
tų patenkintos. j 

225 NAMU VĖTROS SU- 
NAIKINTA CH1CAGOJ. 

Chicago, [II., bal. i d. — Rau- 
donasis K rv'/.ius Šiandien paskel- 
bė, kad apskaitymas parodo, iog 
Chicagoje ir jos priemiesčiuose 
pereitos nedėlios vėtra Mina i kino 

] 
22$ namus. fc 

l> šito skaitliaus 125 yra visai j 
sunaikinti o 100 ta:i) sugadinta, | 
<ad j 11 negalima bus sutaisyti j 
gyvenimui. Melrose l'arke su-! 
griauta 50 namu, o Ihuiinge t r i s 

lešimt •>. 

Susirinkime majoro '"ampso- 
110 ofise buvo nutarta visas na- 

x I 

selpos (kirbas pavesti Kaudoną- 
jam Kryžiui i;' S 100,0 jo renka- 
mu C'liicagoje Raud Kry/.his 
paskaidis tarpe nelaimingų. Taip' / ... t 
41 nuspręsta prasyti valstijinesj 
r lederalės valdžių .parūpinti šė- 
:ras išnaikintų vietų žmonėms 

prisiglausti. 

BOLŠEVIKAI SUTRAU- 
KIA PAJIEGAS PUOLI- 

MUI ANT LENKU. 

Varšava, kovo ^,o d. (Pavėluo- 
:a). — Karės raštines išleistas 
.minėsimas šiandien praneša tik 

įpie artilerijos šaudynes ir kelis 
*ivs i rėmimus Polesio fronte; v;i- 

<ar buvusi ramiausia diena vi- 

duose frOntuose nuo pat bolše- 

vikų pavasarinio puolimo pra- 
lžios kovo 21 d. 

<*'i a apturėti pranešimai nuro- 

lo. kad bolševikai ištraukia d a u 1 
... į reli burių iš OdesDS apielinkės;.| 

spėjama, kad- jie nori Sutraukti 1 

uos puolimui šiauriniame fronte 
)irma negu ledai nutirps. 

Simon Petlura, ukrainų vadas.' 
itsilankė Pragoie, norėdamas su-J 
laryti čekų karei\ija panaudoji-j 
imi prieš rusus bolševikui l'k-j 
ainos tnmte. 

Kariniai žinovai mano, »*ad 
rolševikai pienuoja puolimą ši avi | 
•ėjo. eidami ant Vilniaus; tas jų I 
nnolimas, kaip jie sako, gali pra- 
sidėti bykada. Jie s?Vo, kad jei 
Dolševikų karei ijų vadai ne'pasi- 
įaUidos šaltu oru šiauriniame, 
fronte tai jie paskui negalės per 
.K'lkes pereiti, kurios dabar yra 
.ižšalę. 

IŠMETĖ 5 SOCIALISTUSl 
Iš N. Y. LEGISLETUROS. 

Albany, X. Y., hal. i d. — Po- 
visos dienoj ir visos nakties su-j 
brinkimo posėdžio šiandien pen- 
ki socialistai Louis \\ aldman, 
August Claessens Charles So-, 
lomon, įSaniuel A. Dc Witt ir! 
Samuel Orr iš Xe\v Yorko inies-1 

I 

Lo, visa j 11 partijos <lelcgacija i 
Xe\v Yorko legisleturoje tapo! 
išmesta iš legisleturos. Didžiu-' 
mos pritarusios išvarymui jų, 
suspendavo juos legisleturos ati- 

darymo dienoj sausyje, kaltinda- 
mos neištikimybėje. 

Ne\v Yorko susirinkimininkas 
demokratas Martin G. )lc Cue 

užbaigdamas savo kalba išvadi- 
no socialistus narius išdavikais, 
šunimis, išmuštais šunimis. Wal- 
rlman prašė pas ji leidimo atsa- 

kyti i tą kalbą, bet Mc.Cue ne- 

leido. 

WILSON NEATSISAKO 
KANDIDATUOTI. 

Washington. bal. i d. — T'alt- 

namvj sakoma, kad perz. \Yilson 

nepasirūpino uždrausti savo pa- 
vardę vartoti prezidentiniuose j kandidatų rinkimuose Georgijoj. 

Prezidentas turėjęs tą padary- 
ti šiandien iki i vai. \vasbingto- 
ninio laiko. 

PRISAKAI AREŠTUOTI 
PEABODY IR 13 KITU. 

C 

ChicagOj 111., bal. i d. — Fran- 
cis S. I'eabodv ir trylika kitu 
anglių kasyklų savininkų, kal- 
tinamu suokalbyje pagal Levero 
akta, pc.Jtą ubatą apkaltintų 
federalio didžiojo po»ėdininkų 
tebnio Indianapol) i, šiandien po 
pietų l'e.leraliame name pasista- 
to kaucijo po $10.000. Jų išklau- 
sinejmas bus pas Indianapolio 
apskričio iederalj teisfją Ander- 
soną geg. 4 d. i 'risakus areštuo- 
ti išleido komisininkas Mason 

apskričio prokuroro ("lyne palie- 
pimu. 

PLĖŠIKAI IŠPLĖŠĖ SWIF- 
TO KOMPANIJOS $45,840. 

K+msas City, M o., bal. i d.— 
Du ginkluoti vyrai motoriniame 
kare sulaikė pasiuntinius S\vitto 
ir kompanijos ties 23 gatvės 
viaduku čia šį rytą atėmę iš 
jų lega.niną su 845.840 pabėgo. 

ANGLIAKASIAI VAKAR 
JAU DIRBO PAGAL 
NAUJA SUTARTI. 

Ncw Yorkj bal. i d. — Šeši 
šimtai tūkstančių angliakasių 
Amerikos minkštųjų anglių ka- 
syklose jau dirbo pagal naują kon 
trakią, primtų čia pereitų savai- 
tę angliakasių ir kasyklų savi- 
ninku posėdyje. Darbininkai lai- ' 

r.įėjo -7 nuoš. pakėlimo algos ir : 

jų mėnesinės duoklės unijai bus ; 

atitraukiamos kasykloje. Kasv- : 

klų savininkai laimėjo i^ŠTjįgn Už- 

draudžiančią vietų streikus. Ka- 
syklų savininkai sako turėsią pa- 
kelti kainą anglims nuo Si iki ; 
$1.25 tonui. 

TAUTININKAI TURKAI 
SUSIRĖMĖ SU NE- 

TAUTiN INKAIS. 
1 

Londonas, bal. 1 d. — Reule-1 
ro telegrama iš Konstantinopo- ; 
lio šiandien pranešė kad smarki 1 

kova eina tarp tautininkų tur- < 

kų ir netautininkų tarp Rrusos 1 

ir Dardanelių. Parlamentinė ko- I 

mis'ia išvažiavo iš Konstantino- 1 

polio Anatolijon sudrausti Mus- 1 

tafos Kemalo l'ašos pasekėjus, 
kad jie padėtų ginklus ir liautų- 
si 'žudę vieni kitus. 

TEISMAS ATSISAKĖ PA- 
NAIKINTI KOMUNISTU 

BYLAS. 
i 

Chicago, J11., ihal.' i 'J. — Tei- < 

sėjas Oscar Hebei atsisakė pa- i 

naikinti apkaltinimus, sustatytus 
specia'lio didi/iojo posėdi ninku 1 
teismo prieš \\ jnnet'kos nilijo- : 

nierių komunistą liross Lloyd ir 
37 jo draugus iš Komunistų 1 

Darbo Partijas 

SULAIKĖ STATYMA 
AMATU STREIKAS 

SPRINGPIELDE. 

Springfield, 111., bal. i d. Sta- 
tymo amatų darbininkų, malio- 
rių ir vežimininkų streikas nu- 

stabdė daugelį .statymo darbų. 
Darbininkai reikalauja aukštes- 
nių užmokesnių, kurias kontrak- 
tininkai atsisako duoti. 

MOTERŲ BALSAVIMO j 
ĮSTATYMAS NEPERĖ- 

JO DELAWARĖTE. 

Dover, Del., bal. i d. — Pa- 
tvirtinimas lygios balsavimo tei- 
sės pataisymo šiandien likosi su- 

muštas žemutiniame legisleturos 
bute. Pataisymas atmesta 26 bal- 
sais prieš 5. i 

Rusai kovoj užmušė 700 japonų 
Danijos kareiviai pasiren- 

gę malšinti riaušes. 
RUSAI KOVOJ UŽMUŠĖ 

700 JAPONŲ. 

Honolulu bal. i (i. — Sulig 
l'okios kablegran'H apturėta čia 
japonų laikraščio Nippu Jiji bol- 
ševiku pajiego.s ties Nikolajevs- 
ku dviejų dienų mūšyje užmušt* į 

septinis šimtus japonų kareivių 
ir nekareivių. 

Sulig kablegrama iš l'okios ja- 
ponų laikraščiui Hoči gen. ba- 
ronas V. l'chara, vyriausios ka- 
rinės žinybos vadas pasakė, kad 
ia'ponų pajiegos busią paliktos 
Sibire apgynimui Japonijos val- 

linių gyvasties ir nuosavybės ir 

taipapt šalies apgynimui, šitas 
jaskel'bimas yra j)riimamas kai- 
)o ženklas, kad premjero Oha- 
*os kablegratnoje išdėtas kariuo- 
įienės ištraukimas yra permai- 
ivtas. 

Rusai Siūlo Taiką Suv. 

Valstijoms. 
Vladivostokas, Sibiras, kovo 

:i d. (Pavėluota). — Bolševiku 

)asiuntinys \"ilenski, kuri> ne- 

senai atvyko čia is Maskvos pa- 
skelbė taikos pasiulinimus tarp 
sovietinės Rusijos ir Japonijos, 
binų bei S *v. Valstijų. So> ie- 

:inė valdžia pasižada nevaryti j 
;ropagantdos Amerikoje, prij^a- j 
i n t i Japonijos "specialius rei-J 

;alus" tolimuose rytuose ir at- 

sižada nuo visu koncesijų (..'Įti- 
ntose. 

Raudonoji Armija Skubiai 
Siunčiama i Rytus. 

Londonas, bal. i d. — Telt>- 
»rama iš Pekino Londono laik- 
aščiui Times datuota kovo 29 
1. sa' o < "ninu valdžia apturėjusi 
astą nuo Maskvos sovieto per 
comisarą Jauseną Irkutske, kil- 
iame sakoma, kad raudonoji ar- 

n i ja maršuoja j rytus gelbėti <Si- 
>iro darbininkus ir kareivius 1 

uio Kolčako, Semenovo, ILorva- 
lio gaujų ir jų japoninių pagel- 
lininku ir išteisti amžiną taiką. 

Laiške išreiškiama pasibaisė- 
jui; s piktadarystėmis .papildyto- 
ms prieš Chinu^ ir pasirengimas 
lanaikinti visas sutartis, issižu- 
lant visu privilegijų nepridera- 
nai ingytų iš t hinu. 

Cbinai raginama pradėti tartis 
cas <lel atsteigimo Chinų rytinio 
jelžkelio, panaikinimo protoko- 
o 1901 nt. ir nepaprastu teisiu, 
eurias ligšiol turėjo rusai: taip- 
;i atsižadama bokserinio atlygi- 
nimo, pravoslavų misionierių pri- 
ilegiju ir kalnakasystės vteisių. 

Siulina Rusu Dirbtuves. i 

Telegrama sako. kad sovietas 

;aipgi siūlo atiduoti C'hinams be 
«»k i o atlyginimo dicleler rusu ar- 

>atos dirbtuves Hanko\ve. 
Vienintelė išlyga^ kuri yra sta- 

:oma chinams yra ta, kad cliinu 
įmonės turėtu įpilną laisvę Įvesti 
okią valdžią, kokia penis patin- 
ga. 

Sovietinė Valdžia Sibire 
Įvesta Šiandien. 

Vladivostokas, kovo 22 d. (Pa- 
vėluota) — Visas Sibiras bus 

)?istatytas po sovietine valdžios 
rorma bal. r d., kada komunistu 
partija atidaris savo suvažiavimą 
\'ikolske. netoli nuo čia. Du treč- 
laliai apskričių rytinėj šalies da- 

Iv j jau priėmė sovietine sistemą 
ir žemietijų valdžios ati luoda 
kontrolę be pasipriešinimo. 

ITALIJA NUSILEIDŽIA S. 
VALSTIJOMS FIUMĖS 

KLAUSIME. 

Triest, hal. i d. — Italijos val- 
džia pranešė Gabriele d'Annr.n- 
zio. kad ji priima prezidento 
\ViNono projektą Adriatinio 

klausimo išrišimui. 
Šitą nusprenrimą pranešė italų 
maištininkų vadui d'Annunzio 
premjero Xitti pasiuntinys nu- 

vykęs Fiumėn. 

l'iumėj buvo nus:rinkimas, ku- 
riame dalyv..vo visi d'Annun- 
zio litiosnorri. Šitame susirinki- 
me d'Annunzio kabineto perde- 
linis Alcete de Ambns pasakė, 
ka.l paskelbimai Fiumės kaipo 
nepriklausomos valstybės bus pa 
darytas tik tuomet, kada bus 
reikalas apginti miesto itališku 
:harakterj užtikrinimui tų prin- 
:ipų, del kurių D'Annunzio atė- 
jo Fiumėn ir užtikrinimui tam 

meistui teisės prie uosto ir gdž- 
\elio. 

Negavo Jokios Žinios. 

Washin°[ton bal. i d. — \mc- 
rikos valdžia neapturėjo jokios 
iinios apie tai. kad Italija nu- 

sprendė priimti prezidento \\ if- 
:ono išrišimą Fiumės klausimo. 
Išrišimas yra memorandume, pri- 
mtame aukščiausios tarybos i\a- 

•yžiitje, t>ruod. 9 d. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
525,000 ar dai'ffiau tarp bankų 
<aip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

bal. 1 norm. kaina. 
\nglijos svaras $ 3.03 4.S(V>5 
Franci jos (už Si) f r. 14.57 5-,8'3 
Italijos (u' Si) lirų 20.50 5.1813 
llel^ijos (už $1) fr. 13.82 5.1813 
Suomijos 100 markių 5.35 5.1813 
Mandijos ioo florinu 37'.-4 40.K) 

Švedijos 100 kronų 21.65 26.70 
\rorvej;'ijos 100 kronų 10.55 26.70 
Danijos 100 kronų 18.55 26.70 
Vokietijos 100 markių 1.50 23.821 
Austrijos 100 kronų .48 20.263 
Lietuvos 100 auksinų r.50 23.821 
Lenkijos 100 markių ~i 23.821 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

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

sivienijo f u Lietuva. 
Ral. 3 d. t547 m. numirė Did. 

Liet. Kun. Zigmantas I. 
Ral. 5 d. 1570 m. Vilniuje inkur- 

ta pirmutinė mokykla. 
Ral. 6 d., 1372 m. lietuviai sude- 

gino gudu pili Perejaslatfl. 
Ral. 13 d., 1388 m. kryžiuočiai 

pradėjo karę su Žemaitija. 
Ral. 15 d.. 997 m. lietuviai nužu- 

dė pirmąjį krikščionybės 
skelbei? Vaitiekų. 

ORAS 
CHICAC-OJE IR APIEUNKĖJF: 

Šiandien gal lietus su perku- 
įijomis; vėsiaus. 

Saulėtekis. 5:32 vai. ryto: 
Saulėleidis, 6:15 vai. vak. 
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; MUSU PAGEIDAVIMAI STEIGiAMA- 
I JAM SEIMUI. 

Amerikos lietuviai, trokšdami savo Te| 
dvynei ir Tautai visiškos Jiuosybes ir gero- 
Ivės, pradėjo rimtai svarstyti apie rin- 
kimus j Steigiamąjį Seimą ir apie to seimo 
užduotis. Visi gerai supranta, kad tasai 
Seimas, taip sakant, nulems mu.sų Tėvynes 
lik'mą, — parodys musų priešams ir visam 
pasauliui, ko Lietuvių Tauta pageidauja ir 
už ką ji yra pasiryžusi kovoti; kartu su 
tuom Seimas padės tvarkos pamatus vals- 
tybės viduje, nustatant sočiaiio gyvenimo 
ir veikimo norma. Steigiamasai Seimas 
išreikš tautos valią, tautos siekius. 

Su Steigiamojo Seimo sušaukimu Lie-] 
tuvoje prasidės naujas ir, galima sakyt, 
pastovus gyvenimas. Aiškus dalykas, kad 
Steig'amasai Seimas tiktai tad:i neš Lietu- 
vai palaimą, kuomet jis bus visos tautos 
atspindžiu ir išreiškėju jos norų ir minčių. 
O tas gali j vykti tik visai tautai dalyvau- 
jant rinkimuose, — be jokio suvaržymo ar 

persekiojimo iš valdžios pusės. 
Amerikoje gyvena apie 7-800,000 lie- 

tuvių, taigi bent ketvirtadalis visų lietuvių 
Žymi jų dalis yra pasiryžusi grįžti Tėvy- 
nėn, idant tenai pradėjus naują ir tikrai 
laimingą gyvenimą. Tokiu budu Ameri 
kos lietuviai būtinai turi įšreikšti Steigia- 
majame Seime savo nuomones ir pageida- 
vimus — jie taipgi turi pilną teisę prie 
uždejimft pamatų atgimstančiai Lietuvos 
valstybei. Priešingai, ta didelė Lietuvių 

::Tautos dalis pasiliktų lygir išskirta iš tau- 
tinio kun<>. Lietuvių Tauta išeivy3tės žvilgs- 
niu randasi ypatingose aplinkybėse. 

Vadovaudamasi taja teise linkui da- 
lyvavimo Lietuvos Steigiamajame Seime, 
Amerikos lietuviai buvo bepradedą "tvar- 
kyti" ingaliavimus grįžtantiems Lietuvon 
delei atstovavimo jų Steigiamajame Seime, 
tečiaus greit sužinojo, kad ingaliavimų to- 
kiu lengvu budu negalima suteikti, — tai- 
gi ir sustojo. 

Is kitos pusės— Amerikos Lietuvių Tau 
tinė Taryba — per J. O. Sirvydą — pa- 
siuntė Lietuvos valdžiai ingaliavimus ketu-! 
rioms ypatoms — >nž. Tarnui Naruševičiui,1 
adv. B. Balučiui, kuri. J. Dobužiui ir kun.! 
J. Žiliui, idant jie atstovautų katalikų ir; 
tautininkų sroves Steigiamajame Seime. Ar, 
turėjo teisę Taryba daryti to"ki. mgaliojimą 

— lai mes čionai nesvarstysime, bet visgi 
paabejojame, k!d vargiai tie "ingalMniai" 
atliks Tautos Tarybos pageidavimus, 

Kinkti atstovų i Steigiamąjį Seimą 
Amerikos lietuviai negali. — Taigi lieka 
tik vienas kelias arba būdas prisidėti prie 
to tveriamojo darbo Steigiamajame Seime, 
— būtent, peticijų arba rezoliucijų kelias. 
Taigi taja proga ir privalo pasinaudoti Ame 
rik- s lietuvių draugijos ir įvairios rūšies 
organizacijos. Taipgi gali buti sudarytos to- 
kios peticijos ar rczoliacijos viešuose susi- 
rinkimuose ar mitinguose. Svarbu, idant 
panašiose rezoliucijose butų išreikšti svar- 

besnieji pageidavimai ir musų tautos rei- 
kalai. Žemiau paduosime tuos pageidavi- 
mus, kuriuos stato Santaros partija, — nors 
tie punktai ir nėra ištisas job programas. 
Pirmoje vietoje stato?na s°dieeių reikalai, 
kadąngi Lietuva yra sodiečių-ukininkų 
kraštas, — o' juk tie sodiečiai išvargo visus 
vargus iš išlaikė kalbą ir, taip sakant, tau- 
tos sielą. Štai kokie reikalai paduoti "San- 
taroje" : 

1. Kad iškovoti visišką musų tė\;7nės 
Lietuvos nepriklausomybę. 

2. Kad Lietuvos valstybė apimtų ne tik 
tąją dalį, kurią dabar valdome, bet visą et- 
nografinę Lietuvą su sostine Vilniuje. 

3. Kad Lietuvoje butų respublika, tai 
yra kad butų prezidentas, žmonių renkamas. 

4. Kad v;sų gyventojų išrinktieji atsto- 
vai butų tikrieji šalies šeimininkai, kitaip 
sakant, kad žmonių atst(,vai na tik įstaty- 
mus leistų, ,bet ir ministerius prižiūrėtų, 
kad ministeriai nuo žmonių atstovų priklau- 
sytų. 

d. Kad visi dvarai kuo veikiausiai bu- 
tų kariškiams, bežemiams ir mažažemiams 
išdalinti. 

ij. Kad atlyginimas už dvarų žemę bu- 
tų prieinamas ir ne vienu sykiu, bet "ra- 

;omis" išmokamas. 
7. Kad visi "servitutai" be jokio at- 

lyginimo butų atiduoii sodiečiams, kurie 
juos iki šiol valde. 

8. Kad karo me(u sudegusiems butų ;š valdžios miškų dovanai duota medžiagos ;roboms atstatyti. 
9. Kad neturtėliams butų išduodama 

malkų prieinama kaina ar visai be mokes- 
čio. 

10. Kad rekvizicijos, kelių taisymas, ;tuik'»s ir kitos reikmenės butų teisingai su 
Lvarkytos ii- kad butų lengvai pakeliamo* ūkininkams. 

11. Kad mokesčiai butų teisingai iš- 
skirstyti pagal turtą "Tr kad žemės mokes- 
čiai butų skiriami, atsižvelgiant Į žemes 
naudingumą. \ 

±z. iuia aegtme ir kiti svaiginamieji 
gėralai butų įimtai genami ir visiškai iš- 
ginti iš musų krašto. 

13. Kad butų įtaisyta tiek mokyklų, kad visi vaikai galėtų rašyti ir skaityti pra- mokti. 
14. Kad darbininkai nebūtų skriau- 

džiami. Kad fabrikų darbininkams butų 
nustatyta 8 vai. darbo diena. 

15. K&d senatvėje ar ligoje darbinin- 
kas turėtų iš ko gyventi, — privalo buti 
valstybes rupesniu įvest" darbininkų ap- draudimas. 

16. Kad savo šalies pramonė — fab- 
rikai, dirbtuvės butų palaikoma, kad tokiu 
budu darbininkai galėtų, savo krašte už- 
darbio gauti, o ūkininkai gėriau par- duoti linus,' sėmenis, javus ir kitus savo 

Pastabos- 
išvados. 

Paskutinis Sleževičiaus 
koalicinis kabinetas po j° 
pasitraukimo papuolė smar- 

įkioms atakoms ir užpuoli- 
'meir.'S. Daug buvo prirašy- 
ta, daug prikalbėta. Tų ata- 
kų atbaidai nemažai palie- 
tė ir Amerikos lietuvių laik- 
iraščius. Sunku buvo toli nuo] 
Lietuvos gyvenantiems su- 

sekti tikrą dalykų stovi. — 

Indomias pastabas linkui tų 
atakų daro tūlas V. S-kis 

| paskiausiai mus pasiekusia- 
;me "Santaros" num. štai 
kas tenai pasakyta: 

j "Kada politikininkų kuo- 
pos pastangom buvo nuvers 

ta paskutinis Sleževičiaus 
kabinetas, tai kabineto per- 
mainos pateisinimui buvo 
sukviesta Tarybos posėdis, 
kuriame buvo išdėtos visos 
senojo kabineto būtos ir ne- 

outos nuodėmės. Išdėtos bu 
vo, galima sakyti, šlykščio- 
je formoje. Aiškus buvo no 

ras suteršti buvusio koalici- 
nio kabineto, labiausia jo 
pirmininko vardas. Tuo ma- 
noma buvo netik pateisinti 
'krizį", bet ir parodyti 
'skaisti nekaltybė" ir didis 
/alstibingumas. Tarybą pa- 
sekė ir kai kurie laikraščiai. 
'Laisvė" tuojau parašė, kad 
Sleževičius neatsiskaitė iš 
)usės milijono auksinų. Ne- 
žinia iš kokių šaltinių prade 
ta leisti paskalų, kacl buvu- 
yis ininisteris Šimkus sugro- 
bęs 8 milijonus ir pabėgęs. 
Galimas daiktas, kad ir tuo-, 
mi norėta "sustiprinti" nau- 

jos valdžios padėtis. 
Bet deja! Tų naujų "gi- 

laus valstybinio proto" po- 
litikininkų sulaukta labai 
blogų rezultatų. Visiems ži- 
noma, kaip tas Tarybos "pa 
lydėjimas" seno kabineto at 
siliepė užsienio spaudoje 

Norėta sukompromituoti 
senasis kabinetas — sukom- 
promituota Lietuvos valsty- 
bės kūrimo darbas. Ir kiek 
davė tas Tarybos posėdis su 

Priespaudoj Gimstant. | 
Daug vargome, daug'kentėjome 

bet. daug ir nudirbome, nes jau sto-' 
vime Kuriamojo Reinio prieangy. 
Tai tautos nenuilstančio sutartino 
darbo vaisiai mtv»ų. 

ilgai netrukus Lietuvos piliečiai, 
savo pilietines pareigas sąžiningai 
atlikdami, per rinkimus j Seimą 
turės pajudinti visą Lietuvos pavir- 
šį, norint, kad į Seimą patektų tie 
žmonės kurie su politiniu subren- 
dimu mokėtų valstybės vairą ir at- 

aidindami jame patį laisvės ištroš- 
kusios musų t'autos sielos vidurį, 
— nuosekliai reikštų visos tautos 

valią, bet ne giedotų partinių gai- 
dukų kakarieku! Todėl kas iš mu- 

sų iki šiol drąsiais, milžinų žings- 
niais žygiavo tolyn Lietuvos nepri- 
klausomybės keliu ir paklusniai tar- 

navo tautos laisvės Dievui, nebijo- 
damas jokių kliūčių, tas tuo labiau 
teneišsigąsta to vargo erškėčiais 1111- 

1 kloto nepriklausomybės kelio ir šian 
dieną, bet su politiniu subrendimu 
ir lietuviškos dvasios pakilimu te- 

žengia paakiui, tuo Vargo- skausmo 
keliu, nes šibs kelias yra musų 

l tautos išgfanynio kelias, vedąs mu-J 
sų tautą j laimi.įgesnį rytojų :r, 
galutiną pakeitimą verguvės laisve, 
0 ntiliitdinio — džiaugsmu. Taigi 

1 laisvę myl» lietuviai, Lietuvoje ir 
bet kuriame žemės ritulio kampely 
gyveną, savo rytine giesme ir vaka- 
rine malda laikykime savo tarpo 
vienybę ir tautos nepriklausomybę, 
nes išsižadėdami pirmojo — prara- 
sim ir antrąjį. 

O už tokias istorines klaidas 
keiks mus mušu vaikai ir ateities is- 
torijos lapas! Nes dabar gyvename 
tą valandą, kada tarp valdžios ir 
žmonių ne tik didokos spragos, bet 

į ir mažiausio plyšelio neprivalo but, 
jei to musų tarpe nėra — tai vadi- 
nas, kad abi pusi nedaro reikalingų 
nusileidimų, be kurių tikra vienybė 
visuomet esti sunkiai pasiekiama. 
\ aidžios pareiga paklusniai tarnau- 
ti krašto piliečiams, sėkmingai gy- 

UffTI——fgj——— 

"Laisve" lenkų ir vokiečių! 
spaudai geros medžiagos | 
apie lietuviai! 

j Viduje šalies tas padarė 
neseresnį įspūdį, kaip užsie- 
nyje. Noras sukompromi- 
tuoti senąjį kabinetą žmo-, 
niu akyse, sumažino pasiti- 
kėjimą apskritai savos vals-į 
tybės kūrimo darbų". 

/didinant pasireiškiančią tautos va- 

ią. Kiekviena visuomenės srovė tau 

:os nepriklausomybės siekianti, val- 
džios akyse privalo buti ousiausvira 

;avo far|)e, ir jų balsai valdžias turi 
juti vienodai išklausomi^ bet ne vie- 
ia srovė valdžios prie krutinės glau- 
Ižiama, o kita kojoms spiriamą. 
Krašto piliečių pareiga sutartingai 
ir sąžiningai eiti savo pilietines pa- 
reigas pavestoje vietoje buti visuo- 
met patiems nepriklausomiems ir vi- 
somis pilietinio subrendimo galio- 
mis gyvendinti visos tautos nepri- 
klausomybė. Kas iš Lietuvos pilie- 
čių to nedaro — tas pats klabenas 
j kalėjimo duris. Bet kokio- kraštu- 
tinumo įsikarči'avimas pasireiškus 
vienybės ardymu — negeistina; ne- 

atsako atgimstančios tautos nuotai- 
kai, nes kiekvienas sutartinam tau- 

tos laisvės siekiančiam darbui ardy- 
mas artimas — artiif-i tas priešų 
juodas, rankas, kurios ir be to lau- 
kia pasmaugti Lietuvos nepriklauso 
mybės. 

Todėl kas iš nuisų vis'a savo vi- 
sata tikrai siekia krašto nepriklauso 
mybės, tas be abejojimo to nedarys, 
bet, atvirkščiai' visomis pastango- 
mis stengsis padaryti visa tas, kas 
tik mus visus spiečia i vienybę, ne» 

tik visa laisvę mylinčių lietuvių tau- 

ta, susibūrusi į vieną galingą nepri- 
klausomybės burj — sudarys tvir- 
tą del kovos ir nenugaliamo kovo- 
je fronto, kuris pajėgs apgint ir ant 

tvirtų Vytauto kojų pastatyt svetin- 
gai meilų tautos laisvės vaikelį — 

Lietuvos nepriklausomybę! Nema- 
tantieji tos vienybės reikalo, šian- 
die savųjų tarj)e težino, kad jie ne 

tautos Laisvę garbina, l>et lietuviš- 
kąją mešką — prakeikto lietuviško 
atkaklumo savy auklėja. O rusų ir 
santarvės politininkai galų gale tu- 
ri suprasti, k'ad visa Lietuva virto 
karo lauku ne del to, kad vėl at- 

gaivintų "derži mordu' rusų žan- 

darų viešpatavimo Lietuvoje^ arba 
juos pakeistų lenkiškais, ne! Jauno- 
se Lietuvos piliečių krūtinėse gyvy- 
bės gesta ir motinos verkia po kry- 
žium ne del politinių dekoracijų 
pakeitimo Lietuvoj, bet del galuti- 
no pasiekimo politinės ir ekonomi- 
nės krašto nepriklausomybės, tą tu- 
ri įsidėmėti mūsų priešai ir drau- 
gai. Kol to nepasieksime, busime 
patriotai iki bepročių ir su visais ne- 

priklausomybės priešais, kaip liūtai 
kausimes iki paskutinio raumens 

sustingimo ne mums daug lengviau 
matyti savo brolių nelygioje kovoje 
kritusių, už tautos laisvę, kūnai šu- 

ūkio vaisius. 
Tuos visus punktus gali pilnai užgirti ir Amerikos lietuviai — jie gali panaudot"1 

juos savo peticijose ar rezoliucijose Stei- 
giamajam Seimui. Prie tų punktų galima dar pridėti sekančius: 

1. Kad bažnyčia butų atskirta nuo vals 
tybes. 

2. Kad dvasiškiai (kunigai) neužimti" 
jokios ̂ valdiškos vietos, bet rūpintųsi išim- 

linai dvasiniais-tikybiniais žmonių reika- 
lais. 

3. Kad nuo visų klebonijų butų atimta 
žemė ir perduota bežemiams ir mažaže- 
miams. 

Augščiau .padubti punktai gali tar- 
nauti svarbiausiais punktais delei sudary- 
mo tinkamų peticijų-rezoliucijų, kuriose tu 
i buti išreikšti musų pageidavimai Steigia- majam Seimui.— 

nų draskomi pakrumiais, negu mu- 

šu vaikai rusu, lenkų arba vokie- 
čių žandarų spardomi. Tegul bau 

priešų ugnis pilas ant mūsų iš \isų 
pusių, ir lenkų šnipai rangosi po 
mūsų kojomis, vis tiek musų valia 
nesulaužoma, nusiminimas nei*as 

vietos musų tarpe ir laisvę mylįs 
lietuvis niekuomet ir kokiomis aplin 
kybėmis neperstos nešęs Į tautos 

laisvus šventovę paties sielos vidu- 
rio, kol galop jo amžiais slegiama 
tauta prisi'artins prie šventojo Lais- 
vės veido! 

Del savitarpio vienybės palaiky- 
mo, mes turime atsiminti tas sun- 

kias sunkaus valstybės gyvenimo 
pirmutines dienas, kada mes savo 

rankose neturėjome nė vieno aplū- 
žusio kalavijo nė vieno surudijusio 
šautuvo ir nė vieno raišo kareivio^ 

Ikada mums vokiečiai junk 
Mojo duoti kalavijo, k; 
vaikui skustuvo, kas 

išgelbėjo iš tos '"Kigin 
vedė? Partiniai ginčai 
bai, lenkų pasiūlymai, 
gražus pažadėjimai 
vargingos padėties mus i H 

pačių pilietinio subrendini! 
mas> kuris mus visus priv 
ti /.uties būties kovą už kr. 

priklausomybę, laikinai i>sw 

partiniu asmeninių patogumų, i. 

kaip tik musų visų atidžia buvo nu- 

i\icii'id į iicpiii\iuiy>uiiiy ucs iruiu.Į, 
tučtuoj'au visa Lietuva, it koks 

i skruzdėlynas, pradėjo krutėti su- 

tartiną, organizuotą darbą varyda- 
ma — vieno siekio siekdamh. Ir mu 

sų rankose atsirado kalavijų, šautu- 
vu ir ištisa kariuomenė visais fron- 
tais, Kęstučio laikų stebuklus da- 
ranti. Tai buvo pirmutinis mūsų t'au 

tos pilietinio subrendimo darbo ste- 
buklas, kuris iš vargo ir griuvėsių 
prikėlė Lietuvą ir apvainikavo ją 
tvirtu nepriklausomybės vainiku!!! 

Dabar musų uždavinys — tai pa- 
daryt antras toks pat pilietinio su- 

brendimo stebuklas} kuris kuovei- 
kiausiai pašalintų finansų krizjj su- 

šauktų Steig. Seimą ir nuvargintą 
Lietuvos kuną apvilktų paskutiniu 
laisvės rubu. Tą padarysime be abe- 
jojimo nes «tnusų pusėj juridiniai 
dėsniai ir moraliniai kultai, tik bu- 
dėkim ne žodžiu, bet sutartingu 
darbu. 

R.. S Ir. 
("Liet."') 

Į Pennsylvanijos pramonės tary- 
ba, patyrusi, kad cigarniljkai lie- 
žuviu pavilgo tabako lapą vynio- 
dami cigarus, išleido patvarky- 
mą draudžiantį vartoti seilinimą. 

Iš kiekvienu dvylikos darbinin- 
ku šioje šalyje yra viena mote- 
lis. 

Anglijos audėjystės pramonėj 
dirba daugiau kaip 500.000 žmo- 
nių. 

v 

_ X 
San Franeiseos mūrininkai 

gp.us $10 už 8 valandų darlx> die- 
ną. 

Lietuvos Nepriklau- 
somybes šventes 

A p vaikš c i o j imas. 
A. Vienuolis. 

LIETUVIŲ TAUTOS ŠIMTO METŲ 

SUKAKTUVIŲ ŠVENTĖS. 

~ 

2018 m. vasario mėn. 16 d., Lie- 
~ 

tuvių Tautos Namuose Vilniuje, 
"1 lektoris palipė j katedrą ir, giliu /vii 
m jįiu nu/ve'gęs erclv;* klavi-;yki:i pra 
Z bilo. 

'.J — (jerbiamosios klausytojos ir J 
gerbiamieji klausytojai! 

w Tai buvo prieš ši m tą metu. Tai 
atsitiko dar tais laikais k*ada umsų 
dabartinė Laisva Nepriktaiferv na 

Lietuva tlar vilko suuku Rusu caro T w u 

jungą, kaAi mes, lietuviai, btivo- 
me savo Tėvynėje visu1 niekinami,1 
visų skandžiam i, kada buvo drau-i 
džiama mūsų kalba, persekiojami; 
musų papročiai ir k'ada inusų engė- 
jai buvo apie mus nuomonės, kad 
mes nieko kito daugiau ir neverti^ 
kaip tik but jiems vergai, pastum- 

»įdėliai ir lenkti prieš juo* savo nu- 

garas 

'J ai pral iejo 1914 metais ir kru- 
vinu ruožu tęsės*, per 'ištisus iyi5- 
nv, i'>, 17, 18 .7 ir 20-tus metus.... 

'ai atsitik > tada, tuo laiku, kada 
t'.,Tautos engėjai iij prispaudė- 
jai buvo pasiryžę visai mus iš šio 
margo |*a aulio ištrinti.... 

Tai atsiliko taip tylga, laipumai 
ir netikėtai,, joj; pilos>:f»ai i" istori- 
ninką; ir šiandien tebesuka galvą; 
ii- po šimto nu'tu nedali surasti šitos 

i'>.^ Dievo rykšties nei prie- 
žasties, nei pradžios. 

Pirmučiausia didžiosios, tu laikų 
Kurcį '.-s valstybės sutraukė diplomą 
t i jos ryšius.... Tučtuojau susiojo 
prekyba, sutruko amžiais nusistoję 
tautu įpročiai ir santykiai.... Baisi 
mirties šmėkla aplėkė visrį pasauli.... 

Molinos nesuskubo atsisveikinti su 

'savo sunumis, vyrai su pačiomis.... 
Baisios audros užklupti artojai ir 
darbininkai,. p'Jikę nenudirbtus lau- 
kus ir neaprupin-tas šeimas, atsidū- 
rė mirties laukuose. .. 

Pirmasai anuotos širvis papoškė- 
ję- tarp Virbalio ir Eitkūnų, mirties 
aidu atsimušė didžiosiose ir mano- 
siose Europos valstybėse, pasiekė 
Artimuosius ir Tolimuosius Rytus, 
pasiekė visus pasaulių užukampius. 

I visas Afrikos, Azijos, Australų ir 
Amerikos nausėdijas ir sukėlė prieš 
kita kitą amžiais 'santaikoje ir ra- 

mybėje gyvenusiais tautas.... 

Žemė sudundėjo po milijonu ap- 
^i;>iuk!av'iiMų vyrų kojų. \ i>i pasali 
li sri miografai, kaip žemei dre- 
bant, pažymėjo armijų ėjimą.... 
Krauju ir a.aromis patvino že- 
mė. .. Dūmai aptemdė saulę, gais 
i ai nušvietė laukus, ir žmonės kas- 
dien meldę "Teateina Tavo Karali- 
ja" pragaro susilaukė.... ,pai 
prasidėjo baisusis pasaulio tautų 
karas. Tai prasidėjo toji beprasmė 
tautų kova, apie kurią kitada pra- 
našavo" U.vai pranašai. 

Pirmutiniai suliepsnojo Belgai; 
krauju ir ašaromis patvino mūsų 

(Suvalkai, Lenkai; Kraneuzai žut 
[but susirėmė su vokiečiais; vande- 
nų karaliene Anglų valstybė išlei- 
do savo laivyną medžioti po visas 
pasaulio juras ir vandenynus; pla- 
tus galingi Rusai, išplėtė savo ar- 

mijas nuo juros lig juros, užgul 
Prusus, Austrus; l>e to, dar jie per- 
metė Savo milijoninę armiją per di- 
džiuosius Kaukazo kalnus ir tuklu- 
>u Turkus.... 

Krauju pakvipo oras, pasruvo 
upės ir prisisunkė žemė. Žmones 
mirė ir žuvo, kaip mu.->ės. Nebesu- 
skubdavo pakasti lavonų; sužeistiė- 
ji\po kelias dienas vartyd'avos lau- 
kuose be jokios pagalbos; dauguma 
jų mirdavo nuo žaizdų, bado ir nu n 

Jčio, ir tik laimingieji ir tvirtesnie 
ji patekdavo į ligonines, kur rūpin- 
ta vos j'ais tiek} kad. šiek tiek pa- 
lydžius, vėl sektųs siųst j grumty- 
nių lauką.... 

i >e perstogės, dieną ir naktj? dun 
dėjo armotos; granktos ir šrapne- 
liui kva.- minutė skynė šimtus tuk>- 
ianeius kareivių, ir po kits kito tuk 
-tančiai sausakimšai prikimštų traiv 

kinių dūmė vyrus j mirties lau- 
kus 
Bariai lakstytuvų kovėsi padaiv 

gesė, skraidė 'i*> apylinkes ir mete 
bombas ir dinamito vėsius į mies- 

Persigandę žmonės, palikg savo 

.amžiais nusėdėtas vietas ir turty, 
buriu būriais bėgo nuo priešininkų 
bėgo nuo savųjų... Bebėgdami tė 
vai pasimetė su vaikais, išsiskirstė 
Šeimynų nariai — ir kitos armijos, 
pabėgėlių ir ištremtųjų armijos, pat 
vino visus kelius ir laukus.... 

Jei tikėsime tų laikų dienraščiais 
ir žiniomis, tai vienuose Rusuose 
iš vienos Padolijos ir Lenkų pabė- 

gėlių ir tremtinių buvę lig 8 milijo- 
nų. O kiek jų bėgo iš sunaikintos 
Lietuvos, iš Kuršo.... ir vi?" m i 

alkanu nusivylusiu žmonių minia C) J c v 

bėgo, o eilės kryžių ir žemės kup- 
stelių lydėjo juos iš tėvynės ir žy- 
mėjo jų kruviną kelią. .'.. 

Bėgo susispietę sodžiais, parapi- 
jomis, valsčiais ir ištisomis apskri- 
timis. Vieni vežėsi prisikrovę veži- 
mus ir varėsi su savimi visus na- 

minius gyvulius, kiti nešė ant savo 

pečių sunkiai pavelkamus ryšelius, 
dar kiti, kurie nieko nesuskubo p'a- 

jtus, miestelius ir sodžius. Be to, dar 
Į j lirų pakraščiais plaukiojo lengvie- 
jji laivai ir medžiojo šaudė į ukinin- 
I kų trobas.... 

siimti bėgo, kaip yra, ir mito gra- ibiu ar išmalda.... Ir juo toiiau 
Į nuo tėvynes, juo daugiau ir daugiau 
dygo kryžių, juo daugiau mčtt'si 
pakelėje pabėgėlių turto; grioviuo- 
se dribsoi'> pailsy ir puolė gyvu- 
liai. ... Mėsos buvo kiek nori, duo- 
nos stigo ir trupinėlio. Dar toliau 
dar alkaniau. Be to. dar juos iŠ vi- 
su pusiu apspito valkatų ir" plėšikų 
gaujos. Už duonos kąsnį, už šilto 
.viralo samtelį imdavo iš jų pasku- 
tinį kruvinu keliu atgabentą turtą 
ir paskutinį skatiką. Taip, antai ge- 
riausias arklys sekdavos iš jų pirkt 
Už penkis auksinus, karvė už tris 
auksinus; priegalvius, patalus ati- 
duodavo už auksiną, už duonos pla 
dėlę. O Roslavlėje, šitoje paliegė- 
lių tremtinių ašarų pakalnėje, 'kur 
suėjo visi jų keltai ir iš kur sodin- 
davo juos į traukinius, buvo- vien 
verksmas ir dantų griežimas: žino- | 
uės norėdami patekti į traukinį, kaip 1 
i kokį išganymą palikę visą krūvi- | 
nu keliu atgabentą turtą. Ijėgo į sto- ; 

į( lipo vieni per kitų galvas, lindo 
oru kareivių durtuvus, ir jokia vy- 

resnybė, jokia organizacija negalė- 
jo jų sutvarkyti j 
Ir tik laimingieji ir sveikieji pa- 

siekė tolintuosius Rusus. 
liet ir čia nepasibaigė jų kruvi- 

nasis 'kelias. Perpildytos gubemės 
ir miestai atsisakydavo priimti pa- 
bėgėlius ir sausakimši traukiniai ne- 

laimingųjų trankydavus iš guber- 
nčs j gubernę, iš miesto į miestu tol, 
kol jie visi išmirdavo arba išbėgda- 
vo. 

Kasdiena į didesnius miestus at- 
veždavo kupinus traukinius vaikų 
ir vaikelių, kurių tėvai pasimirda- 
vo sunkioje kelionėje arba, jų atsi- 

žadėję, išbėgiodavo. 
Niekuomet dar Rusų plotai nebu- 

vo matę tokio tautų 'pakilimo i> va- 

karų j rytus. 
<ialų gale susidarė komitetų ir 

visokių organizacijų; ne pagalbos 
r pabėgėlių šelpimo organizacijos, 
vk apsigynimo.... Bet kažin, jei 
lebutų atėjusi šalta žiema ir ligos? 
eurios iškrėtė ir praretino pabėgs- 
iu minias, tai kaž: ar butų >uge- 
)ėję šitie komitetai ir organizacijos 
įpruuinti duona ir pastoge r.ors pu- 
ę tų nelaimingųjų. 

(Toliaus bus). 



TEISINGOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos. kurio3 tinka kikevieno kišeniui. Gvarantuojanie, kad ant 

kiekvieno pirkinio sutaupysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigiai 
parsiduoda pigiau. negu mums kainuoja. Vyrų lr jaunų vaikinų siutai 
Ir overkotal, padaryti ant orderio, su diržais, pamu&ai tik iki Hemės, 
formaličkai pritaikyti ir konservatyviau modelių, bet Jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuc $32.50 iki $60. Matyk musų 
speoiales vertės siutus ir overkotus po $15. $17.50. $20.00. $22.60: $25.00. 
ir $30.00. Juodi iutai nuo $45.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00. 
iki $60.00 Vaikų siutai ir overkotal nuo $6.50 ir augščiau. Vyrų keli- 
nės $4.00. ir augščiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač 
tiems, kurie p"rka siutus ir siunčia j Lietuvį, nuleidžiame 5 procentu. 
Krautuvė atdara kasdien iki D valandai vakaro. Subatomis iki 10 
valandai vakaro. Nedėiiomis iki 6 valandai po pietų. 
S. CORDON 1415 S. HaUted St, CHICAGO. 1LL. 

ĮDOMIAS prakalbos. 

rengia Lietuviškai-Amerikoniška Kubų Išdirbinio Bendrovė, 
MALINAUSKIO SVET., 1843 S. HALSTED ST. 

Pėtnyčioj, Balandžio-A pril 2 d., 1920 
Pradžia kaip 7:30 vai. vakare. 

Kviečiame visus atsilankyti, o ypatingai, kurie man: 

grį/.ti j Lietuvy. I»us svarbu isgrsti kiekvienam, kai n paderiu- 
•ivo ateiti ir podraug šalies. Šiose prakalbose bus plačiai 
>>inta apie bendrą darbą; kalbės geri kalbėtojai. Taigi 

Vuseji galėsite patapti nariais. 
\.> Kviečia visus L A. R. I. B. 

Brangus Tonikas. 
Pereigos uždėtos ant skilvio ir vidurių sistemos parastai 

ir tankiai yra sunkios kurios Palieka kuno organus silpname 
padėjime. Kentėtojas jleško toniko, medicinos, kuri netik kad 
pagelbėtų jam, bet taipgi, kad jo vidurių organai dirbtu suti- 
kime su gamtos Tokie atsitikimai buna pasek- 
mingi tuojaus vartojant 

Severa's Esorka 
(pirmlaus žinoma kaipo "Severos Skilvlnis Bitterls"), kuri yra 
pasekmingas skilvio stiprintojas ir vidurių liuosavirao tonikas, 
rekomenduojamas silpniems, seniems ir gynantiems žmoniems. 
Jos medikališka prlprava yra padaryta lš geriausių ir patikė- 
tinų vaistų gydyme užkietėjimo vidurių, nevirlnimo skilvio, 
neturėjimo apety^o Ir paprastai arba silpnėjimo, vidurių sis- 
temos. Pamėgink pleėkelę šitij. vaistų šiendien ir Užstok ant 
kelio sveikatos. Kaina: 7f>, ir $1.50; karės taksų 3 lr 6 centai. 
Parsiduoda visose apfiekose 

W. F. SEVERĄ C0., CEDAR RAPIDS, I0WA 

Išbėrimai. 
kurie uiežta ir peršta 
yra labai nepriimnus. 
Sevcra's Skin Oi/itme/ii 
(Sovetos Oflinė Mos- 
tis) yra žinoma, kaipo 
geros rusės, dėlto, kad 
ji šaldo ir minkština to- 
kiose aplinkybėse ir pa 
gelbsti odai gyti. Ivaina 
50c. ir 2c. taksu. 

Muilas. 
de\ iįbėrinių ir odos H 
nesmagumu tu- i anti- j j 
septiškus, Cystart ir pa- ] 
tikėtinas prlprovaf. Se- j j 
vera's Medicated Skln j 
Soap (Severos Gydan- j 
tia Odinis Muilas) pil- ]\ 
ziai atsako visus šituos 
reikalavimus. Taipgi 
jis yra gerai žinomas sa 

vo medikali.škomis ko- 

kybėmis. Geriausias dcl 
maudymos ir barzdos 
skutimo. Kaina 25 cen- 

tai. 

Plovimas. 
arini tnmmčus odos b u 

sltMtdžiais išbėrimais, 
visados turi buti varto 

jamas aitlseptiskas skj- 
timas. Severa's Antisep 

| sol (Severos AntiBepsn- 
! lius) yra sumaniai pn- 
! taisytas del šito daly- 
Į ko. Jis Švelnina prakat 
j tavimi} ir priduoda ligo- 
| niui smagumo jausmus. 

\ Prietvarius. 
\ yra priežastimi daugy- 
I bių negalių. Turi rupin- 
j tieo kud viduriai butu 

Į valni ir reguliariškal ei 

į tu lauku. Severa's Bal- 
§ sam of iife (Severos U y 

| vatjfies Balsamas) yra 
f pasitikęmas vaistas nuu 

Į prietvarlaus, nevirinimo 
Į dispepsijos ir neturėji- 
| mo apetylo. Kaino 85c. 
I ir 4c. taksu. 

Lirrimentas. 
(skystmostis) visados 
turi rasties kiekvienuo- 
se* namuose. Severa's 
Gothard O'l (Severos 
Oothardi&kas Aliejus) 
yra žinoma jo ištikimy*. 
b«s sltoso ligose: reu- 

matizme^ ir tam pana 
Šiose sKausmuosfi ištb 
pk reikalingas vietas, 
Kaina 30 centų ft 60c, 
ir 2 ir S, Taksų. 

Pavasarine 

Daugumas šeimynų turi pagirtiną 
jprotj, kiekviena pavasari išvalyti vitlu 
rių systemą ir išeystyti kraują, kad 
tuom išvengus įvairių odos išbėrimu: 
spuogu, apgamu, šaši;^ .skaudulių ir 

vočių. Tokios ligos yra pasibjaurėti- 
nos, jos labai tarpstina silpna systema 
ir> užkrečia kraują. Todelgi, kiekvie- 
nas turi vartoti 

T^evera's 
Blood 
Purifier 

(Severas Kraujo Valytojas), kuris 
yra gerai žinomas, kiūpo patikėtinas 
vaistas tvarkyme bisos systemos ir 
čystiiiine kraujo, tuomi jis užlaiko įvai 
vius išbėrimus ir kitas orios ligas. 

Skaityk ką fonas Stanley Dorgan. 
502 — i.vli St. Otn'aha, Nebr.? rašo 
mums apie tai, iš vasario u, 1919. 

"Dekavoju jums už jusy pata- 
rimus ir už Severos Kraujo Va- 
lytoją. Aš turėjau blogus odos 
išbėrimus, kurie po dviejų savai- 
čių vartojimo Severos Kraujo 
valytoja prapuolė. Dabar aš esu 

sveikas ir niekas nekenkia". 

Daug Šitokios rųšės laiškų mes esa- 

me gave ir mes esame persitikrinę 
! kad -itie vaistai pagelbės tau. Nurody 
l m a i yr'a Ingviai vitrprantami. 
I Kaina $r,25 ir 5 centai taksų. 

Severos šounyniAkas priet-aisas yra ant pardavimo visose aptie- 
e. Tiktai griežtai prašyk Severos ir neimk kitokių. Jeigu jy negali 
iti. užsisakyk tiesiog nuo mūsų, priaiŲudamas reikalinga sumą pi- 

nigų, {talpinant taksus, Šituo adresu. 

W. F. SEVERĄ co., CEDAR RAPIRS, IOWA. 

Jaunimo Kampelis. 
LIETUVOS JAUNIMAS PRI- 

VALO EITI IDEALIZMO 
KELIU. 

Lietuvos jaunimas atbudo tau- 
tiniu žvilgsniu. Tą atbudimu mes 

pastebiame Lietuvoje, kur visas 
jaunimas gina Tėvynės liuosy- 
bę ir neprigiulinybę ir blaško len- 
kiškumo rukus. 

Atgijo lietuviu jaunimas ir 

Amerikoje — būriai jaunuoliu 
yra pasirengę važiuoti Lietuvon 
savo broliams-seserims pagalbon. 
I'riegtam, jaunimas uoliai daly- 
vauja visuomeniškame veikime 
ir rėmime Lietuvos reikalu, — 

kartu ir L. L. Bonu pardavinė- 
jime. 

Atbudo lietuvių jaunimas ir 
M ai. Lietuvoje — jis trokšta 
greičiau atgimti dvasioje ir pri- 
sijungti prie savo brolių-seserų 
Didž. Lietuvoje. 

liet svarbu, idant mušu tau- 
tos jaunimas butų doras ir pra- 
kilnus, — idant jis eitų skais- 
taus idealizmo keliu. 

I Lietuvos jaunimu atbudimą 
•vaizdžiai perstatų p. šennukšlis 
j"Einutės'' X j — straipsnyje: 
"Lietuvos jaunimas atbunda!'— 
£tai ką jis rašo: 

Tautiškai susipratę lietuviai jau 
pirm karo spietėsi į tautiškas1 
draugijas. V iskas buvo vokiečių 
prislėgta; mažiausis ]>asi judini- 
mas tapė valdiškai persekiotas, j 
Menkiausis dalykėlis, kas butų 
kaizerizmui kenkęs, buvo aštriai 
baudžiamas. — Lietuviai, mat, 
suprato, kame kyšo gyslelė tau- 
tiško atbudimo! Jaunimas — tai 
ateitis! Jie visokiais budais gel- 
bėjo, kas gelbama but galėjo. 
Darbas nebuvo veltui. Kad ir 
ne greit, bet iš p?lengvo prrdė- 
jo lietuviai susiprasti, jog jie ne 

vergai, bet taipjau žmonės, ku- 
riems priguli ir teisių. 

Likimas buvo nulėmęs, kad 
turėjo iškilti karas. Jo Vokie- 
tijai nelaimingas galas patraukė 

atsakomybėn visus valdonus, kat- 
rie nepabojo žmoniškų leisiu, sa- 

vo inuperialistišku vaklymu 
skriaudė nevien savo pačių tau- 

tiečius, bet juo daugi aus kita- 
taučius. J»ct jų nelemtas dar- 
bas suteikėjo ir patįs neteko 
sostų. Žmonija atsikvėpė leng- 
viau. Prispaustos tautos įgijo 
laisvę. 

Po karo mu.su jaunimas vėl 
užėmė apleistu danbį, nepaboda- 
mas jokių įpriešų. Dvasiškija, ku 
nigai, 'žodžių sakytojai ir susi- 
rinkiminiukai kliudė ant kiekvie 
no žinksnio. Vienok nestengė su- 

turėti pirmeivišku musų jaunųjų 
darbą. Jaunimas kuolabiau su- 

stiprėjo, rengė šventes, vakarus 
ir kitokius dorus ir gražius pasi- 
linksminimus. 

Jaunųjų draugijos turėtų netik 
vien tautiškais dalykais užsiim- 
ti, bet lavintis ir moksliškai. Jau 
nuomonė turėtų pirmoj eilėj dirb 
ti už įkūnijimą santaikos, tada 
už išmintinga autiŠkumą. Ma- 
niau nedaryti tokią klaidą kaipo 
vokiečiai, kurio fanatišku budu 

Užnuodijo jaunimą savo tautišku- 
mu. Kokias pasekmes tas paga- 
minu, kiekvienam žinoma. Fa- 
natiškas tautiškumas auklena nea 

pykantą prieš kitas tautas, kurio 
galas yra karas. Lietuvių jauni- 

Įmas privalo idealistais pastoti. 
I Kodyties visur ir visad kaip 
Į tikrais tvirtais lietuviais, <bet pri- 
pažinti ir kitataučiams, kas jų 
yra. Kožną kitą žmogų, ar jis 
tokiai ir kitokiai taiutai priklau- 
so, ne skriausti, betgi visados sau 

lygiu pripažinti. Luomų skirtu- 
mai tur ir iŠpaleivgo prapulti. 
Kad ir gaspadoriškai darbdavėj ai 
skiriasi nuo darbininkų, tai' vis- 
gi vienas antrą neturėtų skriaus- 
ti. — Musų jaunimas turi buti 
ideališkai ant išminties ir apš- 
vietimo pamato išauklėtas. To- 
kiu budu turėsime ateityj atsa- 

kančių vadovų, kurie nepadarys 
musų tautai gėdos. 

STATISTIKA. 
AIRIŲ-IRLANDIEČIŲ 

RESPUBLIKA. 

Airija-lrlandija turi daugiau į 
gyventoju, negu kitos mažosios į 
šalys: štai • 

Norvegija turi gyvent. 2,396,782 j 
Danija " " 

2,940.990 t 

Šveicarija " " 

3,888.500 
Airija 7 " 

4,39°>219 
Airija savo plotu yra didesnė 

u/, kitas mažąsias šalis: 
Belgija turi plotą 11,373 ket. m. 

Olandija " " 
12,582 " 

Danija " 

15,042 
" 

Šveicarija" " 15,976 ''j 
Airija " 

32,531 
» /' | 

vaiazios užlaikymo lėšos 

(1913 m) 
Serbija $26,250,000 
Grckija $27,000,000 
Šveicarija ($35,000,000 
Bulgarija $35,000,000 
Norvegija $36,200,000 
Danija $47,500,000 
Airija $65,000,000 

Visos čia paminėtos mažosios 
valstybės užlaikė savo valdžias, 
savo kariuomenes ir trys jų tu- 

rėjo taipgi laivynus. 
V r? pigiau biuti laisvu kaip 

vergystėje, 
Laisvė atsiėjo tik $6 nuo gal- 

vos, per metus Grcikijoj ir Ser- 
bijoj ; S7.50 Bulgarijoj; $9 Švei- 
carijoj; $13, Švedijoj ; $14, Por- 
tugalijojo $15, Norvegijoj —Ai- 

rijoj gi Anglijos militarizmas lė- 
šavo apie $40 nuo galvos per me- 

tu?. 

Airijai yra gana didelė žemė, 
žn onėmis ir turtais pati \esti sa- 

vo šalies reikalus. Tie pinigai, 
kuriuos Arija sumokėjo Anglijai 
pernai metais galėjo užtekti ve- 

Įdimui valdžios reikalų Bulgari- 
į;Oo, \orvegijosj Šveicarijos ir Da 
nijos sudėtų į krūvą, apmokant 

[visas jų administracijų, polici- 'jos; laivų ir kariuomenių užlai- 

kymo lėšas. Airija praleistų sa- 

vo pinigus pačios žmonėms, taip 
kaip jai patinka, išdirbant savo 

kietųjų ir minkštųjų anglių ku- 

syklaas, savo didžiulius durpių 
klodus, išvystant savo stebėtinas 
galimybes drobių, šikšnos ir dau- 

gelio kitu pramonių, drauge su 

tuo išvystant savo didžiąsias vau 

demnes pajiegas ir panaudojant 
savo nepalyginamus uostus. 

Airija padarė apivartos daugiau 
negu daugelis kitų mažų sali// 

1917 m. 

Serbija padarė ap. už 047.500,000 
(j-rckija $61,500,000 
Bulgarija " " " $75,000,000 
Portugalija " " " 

115.000.0CK 
Kumunija " " 

205.000.000 
Norvegija " " " 

210,000.000 

Danija " " " 

325.000,000 
Švedija " " " 

375.000.0x> 
Airija " " " 820,000.000 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

TOLUCA.ILL. 
A-A. Adolpas Driiktcinis, 

pasirgęs vieną savaitę plaučių už- 

degimu. mirė 22 kovo, Seatonvville 
111. 25—to kovo, su bažnytinėmis-, 
apeigomis iš §. Onos bažnyčios, 
Spring Valley 111. liko palaidotas 
ant Lietuviškų katalikiškų kapinių. 

Paliko dideliam nuliūdime mote- 

rį Valeriją Druktenieuę. sūnų Juo- 
zapa, 12 metų, (lukteri Jadvygą,, 
9 metų, 1 vi seseri: Aleksandrą 
Jakubauskienę Lietuvoje, ir Jozepą 
Jakubauskenę A:\jerikoje. Tegul 
ilsis amžinam atlTsyje šioje svetikoj 
šalelėj. 
Jei kas iš giminių noVėlų ką 
langiaus žinoti, tegul kreipias ant 

įdriso. 
Vincentas Jakubauskas, 

Eox 143^ Toluca, 111.1 

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

TAR 
o urs 

THE M AM 
VVHAT AM 

Stebėtina, ant kaip daug skirtingų valgių galime vartoti Ar- 
mouro Star Ham. Ir kiekviena lekšte (torielka) yra apetytiška 
ir soti. 

Mėgink virtą Star Ham (žvaigždės kumpį) su kuopustais, 
žiedkopusteis, Brussels diegiais, etc. Arba vartok karštą keptą žvaigždies kumpį (Star Ham) su daržoviems ir skoniais. Spar- gintas kumpis su kiaušiniais yra visados geras pusrytis. 

Spirgintas kumpis yra visados priimnus išalkusiam. Vartok 
spirgintą kumpį ( Star Ham su smetonu arba su sugrustoms bul- 
vėms. Šalta virta kepta kumpį (Star Ham) su šaltoms bulvėms ir salotais galima greit padaryti ir yra puikus valgis. Star Boi- led Ham (žvaigždies virtas kumpis) ga'lime supajustyti visiškai be trupinių. 

Star Ham (žvaigždės kumpis) yra tikrai vienas iš geriau- sių Armouro Apvalainis Ženklas maisto. Prašyk jų savo ver- telgų. _ « 1 .1 t Z 

ASMOUR AcOMPANY 
CHICAGO 

Ateik ir pirk Vely- 
koms Nauja Siutą 

a 

Mes turime puikių, 1920 m. pavasarinės mados siutų del 
vyrų ir vaikinų, kekių mes dar niekados neturėjome; visi 
vėliausios stiliaus, augštais pečiais, minkštais klepais ir 
pryšakiu, vientisoms dubiltoms krūtinėmis, su diržais ir be 
diržų, naujausios styliaus, įvairių spalvų (colors): šviežiai 
žalių, rudų, tamsiai pilkų, kašmierinių suktų vilnų, juodų 
ir mėlynų serge, labai pigios kainos: $40, $50. $55, $60, 
$62.50, $65, $75, $85, ir $90. 
Vyrų kelinės nuo $3. iki $18. Vėliausios mados skrybėlės 
ir kepurės del vyrų ir vaikų. Taipgi pilna eilė vyriškų dra- 
bužių. , * j f $ $ f K 3B 

P. S. Nepamiršk musų speciališką velykų išpardavi- 
mą vaikų, siutų. Yra visokių stylių, dubeltoms krūtinėmis, 
Norfolk ir Sailors ir visokių spalvų, su tiesiomis ir knicker- 
bocke-r kelinėmis nuo $6. iki $20.00. v \ * 

VIUVM^V V iW llll" 

1922 So. Halsted St. Chicage, III. 



NORTH SIDE. 

Nedėlioj, kovo 28 d. Lietuv.j Gelbėti l)r-jos 47 skyrius 1ntvo į 
surengęs prakalbas Liuosybės 
svetainėje, 1822 \Yaba11sia Ave. 

Kalbėtojais buvo Dr. (iraičun.is 
ir Dr. .Vaikelis. Abudu kalbė- 
tojai aiškino Raudonojo Kryžiaus 
tikslą. 

Taipgi kvietė vistiis narius ir; 
rėmėjus j talką, kad kungreičiau-' 
siai surinkus $100,000 dol. Lie- 
tuvos Raud. Kryžiui. 

l'o prakalbu pirmininkas pabė- j 
davojo apie lėšas apmokėjimui i 
už svetainę: publikai pritarus, 
buvo rinktos aukos. Aukavo šios 
y pa tos: \. Martinaitis S'>.oo,! 
Dr. Naikelis ?2.io? M. V. Marti-j 
naitienė £5, Ig. \mbrulevičius! 
$2; po t: (). (eriauskienė. A. Į 
(. 1 ricins, D. Žutautas/ F. Paukš-] 
nis, Y. Rudis, J. \ alinčius, A. 

Janušius, 1;;. Černauskas, K. Ku- 

gis^ M. Antanvioienė ir K. Na- 
vickas; A. Katulienė — 50 centu. 

Smulkių aukų .$[.40. \ iso labu 
— $28.00. 

V/, svetainę atmokėta 2 dola- 
riai. Liet. Raud. Kryžiui liko 
$26.00. Aukautojams tari.i nuo- 

širdžiai ačiu. 

Kazys Navickas, Sekrec., 

VIS LABIAU NERIMAUJA. 
Majoras aprinkęs komitetą iš 

aldermanų ir miesto valdininkų 
delei pasitarimo su miesto dar- 

bininkai-^ kurie vis labiau prade- 
da nerimauti. Tai manoma da- 

ryti, kad išvengus gene ralio mu- 

nicipalio streiko. 
1,800 ugnegesių yra pasirengę 

« "N 

atsisakyti nuo savo vietų. 

WOOD CHICAGOJE. 
flen. \\*ood'o politikieriai tvirti 

na, joge i YVood'as laimėsiąs Clii- 

čugoje ant republikorui t?kieto 

pirmuose bal. d. rinkimuose. 
Ateinančią savaite gen. ,\Vood 

aplankys apie 48 miestus. Taip 
yra visą ką sutvarkius jo kom- 

panija. 

NELEISKIME VELTUI 
LAIKO. 

Mes, amerikiečiai lietuviai, vargiai 
įsivaizdiname laiko brangumą. 
Tą kiekvienas iš mūsų aiškiau- 
siai permatome. Neapsiriksiu 
pasakęs, kad pakol boso, virši- 
ninku ant musų sprando nėra, 
tai mes taip sau ir stoviniuoja- 
me; gi ji pajutę, griebiamės uar 

bo, bet kasišeina? Vien tik be- 
reikalingai išrasojimas, o aarbo 
tu- met neatliekame, Heto, kiek 
buna .baimės! Kitas nusigandęs 
ir ant rytojaus dreba. Kad to 

išvengus, meskime tą paprotį, 
nęgaišinkime laiko, nuosekliai, iš- 
leugvo dirbdami daugiau pada- 
rysime ir tas darbas bus žymiai 
tobulesnis. 

Tik pažiūrėkim j Lietuvoje 
esančius musų brolius, kurie gi- 
na tėvynės laisvę/ Jei tik iie 

mėgintų atkJėlioti savo darbi] 
nors ant tninutos, patys galime 
įsivaizdinti ko jie susilauktų — 

pasijustu esą priešo naguose. 

Tiesa, mes esame kol kas liuo- 
si nuo tokiu pareigų Bet užtai 
nenorėkime ipasiliuosuoti ir nuo 

kitų priedermių kurios mus riša 
bendran kunan. Tai teikimą.-. 
Lietuvai pagalbos, perkant L. T.. 
F. Bonus. Jei mes tą darbą vil- 
kinsime ant ilgiau, tuorni pasi- 
rodysime. jogei nes .lėsame ko- 

votojais už Lietuvos Laisvę nes 

nieko nedarydami, leidžiamės 

priešą Į savo rubežius. 
Tad budėkime drauge su mu- 

šu broliais Lietuvoje ir neleisda- 
mi veltui laiko, padėkime jiems, 
vyti priešus, pirkdami L. L- !'• 
Bonus. 

LINKSMAS VELYKAS..., 
NEPAVYKO ŠVĘSTI. 

Naktyj, iš kovo j balandi, va- 

giliai įsikraustė p. J. Kulio ap- 
tiekon,/ 32TI So. HalsteJ St., iš 
neše -linksmybė* skystimėlio, 
"viskės." Sakoma, buk, tų "gy- 
duolių" pagrobė 3 tūkstančių 
dcularių vertės. 

Mat vagiliai panorėjo švęsti 
Velykas linksmiau, bet "varg- 
-am tikslas nenusisekė, štai 
vakar vakare policija sugražino 
30 k< įsu degtinės M. 

L. G. D. CHICAGCS APSKR. 
SUSIRINKIMAS. 

Kovo 31 d., p. \Yodmano sve- 

tainėje, Į\yko L. (i. D. Apskr. 
susirinkimas, kuriame susirinkę 
skyrių valdybos apkalbėjo toli- 

mesni veikimą, nes per paskuti- 
nius mėnesius 1.. (!. D. veiki- 
mas buvo lyg kaipir susimaišęs 
iš priežasties susibėgimo daug 
nauju reikalu, veikime Lietuvos 
labui. < i prie veikimo nėra už- 

tektinai spėkų. Daugiausiai vis 

prisieina tiem patiem \isi darbai 
111 i k t i. Tad ir tokio nuoseklumo 
nebuvo ;alima susilaukti. Ans- 

kritis jau nuo vasario 15 d., nuo 

:vo surengto baliaus, mažai ką 
t e veikė 

? 
tad ir vakaro atskaita 

likosi perilgai užtęsta. 
Beje. dovaną, dailininko V", j 

Norburo Madonną išlaimėjo M.! 
I ieteas, 1803 \V. 4^) St. 

(ii nuo oaliaus likosi apie tris 
šimtus dolariu pelno. 

Dabar apskritis planuoja su- 

rengti išvažiavimą i Jeiferson 
girias. 

Geriausios kloties. M. 

PLĖŠIKŲ DAFBAI. 

Pereitą utarninko vakarą, at-į 
-ilankrs vagilius pas Mrs. J-lui ■ 

\Yeedon. pagrobė $500 vertės; 

I)rangi 11 daiktu ir 19 dol. pini- 
gais. Anot jos, ji inlekiusi jauną! 
.'vrą, kuris sakėsi turis telegra- 
mą dcl jc»s. Turėdama omenyje, 
joge i kartais gali !»ati nuo jos 
vyro. ji atkabino duris; gi šis, 
tuoj ištraukęs revolveri pareika- 
lavo pinigu. Ji juos jam pada- 
vė ir pnstarasis pabėgo. 

K i: a s panašus nuotikis, gal to 

patie; vagiliaus darbas, atliktas 

pas Mrs. \Villiam AY^homb 

prie 39-tos ir Schiller St. 

Jisai, būdamas ] > r i e čiurlį, pra- 
nešė, jogei noris pažiūrėti apar- 
tamento, kuri minėta ponia buvo 

garsinusi nuomuoti. Inėjęs vi- 
lun, panaudojo revolverį ir pa- 
reikalavo jos brangenybių. Čion 
įam davė $200 pinigais ir keliu 
'imtu vertės brangiu daiktų. 

CHICAGoS LIETUVIŲ 
TARYBA. 

Visuotinas Chicagos Lietuviu 

Taryuos .sUsirinkmas "atsibus 

pėtnyčbje, balandžio 2 d., 8 vai. 
vakare, P. Wodmano svet., 33- 
čia ir Lime gat. 

, Visi nariai malonėsite atsilan- 
kyti. Turime išnešti rezoliuciją 

i reikale Lietuvos Steigiamojo 
i Seimo ir apkalbėti budus pasek- 
mingesnio veikimo pardavinėji- 
me Lietuvos Laisvts Bonu. 

Valdyba. 

Susiv. Kareiviu Nariams. 
Susi v. A. L. K. j kuopos -u- 

sirinkinias atsibus balandžio 2 

d.. 7:.,,o vai. vak.. Kašinskio svet.. 

731 \\ 1K gatvė. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti. Yra daii£ 
>varbių dalyku, kurie bulinai re i 

i k i a aptarti. 
Nuoširdžiai kviečia Valdyba. 

Draugystė Lietuvos Kareiviu, 
Cicero, 111. 

Visi draugai, vietos 1). L. K., 
malonėkite nusirinkti pilnose uni- 
lormose Velykų subatoj, bal. 3 

id.. vai. vak., i parapijinę 
-vetainę, .(<< t't. ir kampas 15 gal 
vės.— 

Imsime dalyvavimą prie gra- 

bo, Velykų Naktyj. 
D. L. K. Korespondentas. 

TO\YX OF LAK F. 

Iš priežasties Velykų šventės, 4 

d. balandžio, Draugystės Sv. Viii- 

cento Ferreušo bertaininis susirin- 

k'ma.-. tampa perkeltas ant kitos ne- 

dėlios, balandžio 1 1 d. 2 vai po 

pietų, inokslainės kambaryje — No. 

Visų nariu meldžiu to nepamirš- 
ti. 

Su pagarba, 
J. Lec/mujOris, Rast. 

4634 So. \V00d St. į 

TO\V\T C)F LAKE. 

Gvardijos T). L. K. Vytauto, vi- 
i nariai turintis uniformas yra 

kviečiami susirinkti pilnose unifor- 

mose, subatoj, bal. 3 d.. 7 vai. vak.?> 
Sv. Kryžiaus parap. svetainėn. Ye- j 
lykų šventės, ladgi turėsime imti i 

dalyvr.mą apeigose ir stovėti prie j 
Viešpaties Jėzaus Grabo. 

Su tikima pagarba, 
J. Lcguugaris (lenerolas. 

'f>}4 5v \Vood St. :■ 

-J : 
BRIDGEPORf. 

Mėnesinis susirinkimas Illinojaus 
Lietuvių Patalpos Kliubo. jvvks ba- 
landžio 3 dieną, S valandą vakare. j 
paprastoj svetainėj, 3301 Sn- >r- i 1 

gan gatvė. Visi kliubiečiai malonėki j 
te susirinkti laiku 

.1. J. Lazauskas, Nnt.? Rast. | 
3330 So. 1 'nion A v. j 

Bridgeport. 
Dr-tės Saldžiausios širdies 

Yiešp. Jėzaus bertaininis susirin- 
kimas atsibus nedėlioj, bal. 4 
d. 1 vai. ipo pietų. P. \\ 00d- 
mano svetamėje, 3251 T.ime 

REIKIA — bučeriu. 1 c'l > e r i u ir skiepo darbininku. Gera 
mokfcstis. Pastovus darbas. Aasi.šauk. 

A gar Provision (o., 310 N. Green St., Chicago, TII. 

REIKIA — vyru prie darymo dešrų. Labai gera mokes- 
tis. Pastovus darbas. Atsišauk, 

A gar Provision Co., 31° Green St., Chicago, TU. 

REIKIA — merginių prie dirbyma dešrų. Mokestis la- 
bhi gera. Darbas pastovus. Atsišauk, 

Agar Provision Co.. jio X. Grccn, St., Chicago, TU. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DURU. LENTŲ. RĖMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojlmui stubi) iš vidiius. no $1.50 už galioną. 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTEU STREET CHICAGO. ILL. 

LIBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalės bondaua pilna parašytąja RL aj 
verte, ir Laisvė# Bondaus pilna pinigine verte. «■ 

53SM, ^o'Tl ' J- G. SACKHEIM & CO 
Utarninkais, Ketvergaia 1335 MILWAUKEE AVENTJE, 
ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

gat. Visi narini malonėkite ] > r i 
Imti laiku. 

.1. Mosi rike, \ut. Rast. 

SLA. 36 kuopai. 

Mėnesinis susirinkimas S. L. 
A. 36 kuopos likosi perkeltas ant 

nedėlios, baland; io 11 d., š m., 
lodei; kaip paprastai, pirma ne- 

dėldieni, būtent balandžio 4 d. 
■Misirinkiu.as nejvyks. 

Malonėkite visi nariai būtinai 

:itsi,lankyk t susirinkiman balan- 
džio 11 d., 1 v. po pietų, Aušros 
-vet., Ilalsted ir 30 gatviij ir 
užsimokėti užsilikusius mokes- 
čius. Valdyba- 

TC)\YX ()|- LAK Iv 

Lietuviškos Tautiškos Draugy- 
stės "Garsus I drdas Lietuva" mė- 

nesinis susirinkimas atsibus balan- 
džio 4 d., lygiai i- vai. dienos de- 
ki to, kad čia pat miwų šventos Ve- 

lykos. 
Meldžiam draugi] susirinkti i svt- 

lainę, 4(125 So. Paulina St. 
Su godone, 
Juozapas Bah'mlis, Pirm. 

Tuntą:, Vabalovičiu, Rasi. 

4547 So. jl v-rmit'age Ave. 

Kuiisiuvn; domat. 

Rubsiuvių Unijos skyriaus 
^ertaininis susirinkimas atsibus ba- 
landžio 2 d.. 7:00 vai. vak., Unijos 
salėje, 15'»4 X. Robey St. Yra svar- 

ius reikal.ii todėl visų narių a t si fa n 

<ymas yra būtinai reikalingas. 
I aldyba. 

Kvi,.alinga dviejų kriaučių prie siu- 
vimo žiponų, edges bestavot ir pa- 

prosyt. I >utii pageidaujama, kad vie 

ląs galėtų apikakles rankom dėti. 
Darbas ant visados, gera mokes- 
tis alsiaivkite greitai. 

\YM. Ii PRANIC 
'J4 Ke'alty l'ddg. Spokane, \\'ash. 

LIETUVIŲ DOMAI. 
Pranešu savo dvaugams ir patin- 

stamiems, jog aš užsidėjau vyriškų 
•ubų krautuvę, buvusio Švarlio krau 

iiivėje. Kviečiu savo patinstamus ir 

Įraukus, ir visus lietuvius atsilanky 
i i mano krautuvę, o aš visiems pa- 

tarnausiu kuogeriausiai. Del vyrų. 
unu naujausios mados aprėdalų už 

pritinamą kainą. K'.rai reikia pirkti 
Ira-panos atci'k pas, 

D. M Šidlausko, 

3318 So. I lalsted S^- 
Cbicagc, 111. 

1«;XTRA! 
Parsiduoda naujas mūrinis na- 

mas kcturiu (4) \pagyvenimų su 

geriausiais intaisymais ir geriau- 
sioj apielih'kėj du blokai (2) iki 

parkių. ir vienas ( 1 ) blokas iki Gar- 
field l'oulvardo. 

Parsiduoda naujV.s mūrinis namas 

dviejų (2) pagyvenimų po (6) še- 
šius kambarius su Elektroms, mau- 

dynėms ir kitais parankumais, At- 
sišaukite pas. A. Grigas & Co. 

3114 So. ! lalšted St. Cliicago> 111. 

R EIK A LIX G A S TI • N OG R A P l 

Turi lniti lietuvaite. Atsišaukite 

vpatiškai Į Utiiversal State l'Vink. 

3252 So. 1 Talsted St.? 
Chicago, Ui. 

Ant pardavimo, grosernė ir sal- 

dainių, krautuvė. Įpl'aukos nuo $250 
iki $300 i savaitę. Keturi gyvenimui 
kambariai, pigi randa. Telefonuok 

angliškai 
McKinley 1057. 

Reikalauja dviejų pritarnautojų 
(\vaiterkų). Turi mokėti darbą. Ge- 

| ras užmokestis. Atsišauk, 
33°5 3o. T Talsted St., 

CHICAGOS LIETUVIU VYRU CHORAS Rengia labai puikų VLl,YK.Ū VAKARĄ 
Statu dviejų veiksmų komediją ''VELNIAS NE BOBA" 

Nedelioje, Balandžio-April 4 d., Ir20 m.M* Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI. Pradžia 7-ta val> vakare, Inžanga1. 50c. 75c. ir $1.00 Gerbiama visuomenė! Chicagos Lietuvių Vyru C'hoi as visuomet yra atsižimėjęs dailoje. Visuomet parengia puikius vakaras, kad užganėdinta butu publika. B^t šita® vakaras bus puikiausia iA visu. Ppi- tai, kad yra sukvie- sti geriausi Chicagos lošėjai ir AJlTYSTf; 17N"p BABICIvAITj~\ ŽVAIGŽDE DAILOS vadovauja, šita vakarą, arba rezisoroia. Ji parodys visiems Chicagos dailės my-lėtojams, kaip tinkamai reikia pastatyti veikalus, kad nesugadinti dailos. Bet pakelti ja. Taigi gerinama visuomenė širdingai prašom visus. Atsilankyti visi ant šio puikiaus vakaro. Prie to ''.linuos Chicagos Lietuvių Vyri; Choras, po programo šokiai iki vėlai nakties. 
Kviečia, CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS. 

REIKALINGA MERGINA 
<1 irbti i dentisto ofisą. Turi mo- 

kėti lietuviškai, lenkiškai ir an- 

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 S. Dearborn St. Chicago. 

Room 206. 

P:-, i ieškau savo brolio Vinco liar_ 
kausko. Paeina iš Suvalkų gub.} 
Vilkaviškio apskr, Oškinių grnino, 
kaimo Garsvinių. 10 metu atgal gy 
veno Skotlande, Mudervel. Paskui 

Detroit, Mieli. Taipgi savo pusbro- 
lio Antano Naujevičes. to metų at- 

g',.1 gyveno Sagina\v} Mieli- Dabai 
nežinau kur. Jie patįs ar kas juos* 
žinote, malonėkite pranešti: John 
r>ro\vn, Peace River, Keg. Prairie, 
Albert, Canada, c-o R. Navlor 

PARSIDUODA NAMAS SU 
P>1ZXIlT. 

Iš priežasties netikėtų ligų ir suu 

k i u aperacijų — esmu priverstas 
parduoti savo narna su '"REAL 
R STATE, T X SU R A X C E ir SAFE 
TV 20X VAULTS", bizniu. 

Tas namas parsiduoda labai pi- 
giai ir su lengviomis išlygomis- 

Del tolesniu informacijų kreipki- 
tės pas, 

A. J. Lemont 
■IS47 \V. 14 St., Cicero, Iii. 

KELIONE J LIF.7UV/* 
Žmonės važiuojantis iš Ameri- 

kos Į Lietuvą ir iš Lietuvos ji 
Ameriką, dabartineis laikais tau-j 
kiai patenka Į daug ir didelius 
keblumus ir pavojus, portuose ir 

prie '.ubežiij, kurie keblumai kaip 
kada lėšuoja daug pinigų ir /ar- 

go. Nenorint kelionėje susi- 
tikti su vargų keblumais, visad*, 
reikia keliauti gerai žinomais ke- 
liais. Geriausi pigausi ir tei- 
siausi keliai važiuoti iš Chica- 
gos i Lietuvą ir iš Lietuvos 
i Ameriką vra Canadian Pacific 
Geližkeliu ir Garlaivių linijoms, 
kurių užveigda (Canada ir An- 

glija) prašalina nuo visų vargin- 
gų keblumų ir nereikalingų iškaš- 

:ių. Taip pat yra ir su siutimu pinir 
ęu j Lietuva. Del tolesnių informa- 

cijų, pasportų siutimą pinigų, lai 

vakorčių,#ir tikietų kreipkis j 
Canadian Pacific Sleamship 

Ticket Office 
663 W. 18th St. Chicago, III. 

FARMOS: F\RM( )S: 

Pirkite farmas didžiausioje lietu- 
viu kolonijoje. Suvirs 400 lietuviu 
čia jau yra nusipirkę farmas; ddto, 
kad čia yra geriausia žeme, molis 
su juodžeme; kviečiu ir dobilų že- 
mė. Niekur nėra taip tirštai lictu- 
vių apgyventa, kaip apielinkėje Fou 
ntain miesto. Aš pardavinėju far- 
mas po visas lietuvių apgyventas 
kolonijas. Taipgi turiu farmu ant 

pardavimo apie Scottville, Mieli. 
Tas farmas parduodu suvis pigiai. 
Reikalauk farmu katalogo. 

J. A. Žemaitis 
R. 1, Foutain, Mich. 

FARMU PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksite FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, apie lietuvių koloniją 
Wisconsine, kur jau daug lietuviu gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 
ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma musų pirkėjų buvo 
išvažinėję. po daugel valstijų, bet tin- 

i kamesnės vielos niekur negalėjo ras- 
į ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame visi biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nps trumpame laike bus buda- 
vojaraa keletas dirbtuvių. Dar dabar 
žemį labai pigi sulyginant su kitų 
kompanijų prekėms^ tai musų bendro- 
vė parduoda per pus pigiau. Gražios 
leikos, ežerai, dabina visą apięlinkę, 
visur geri keliai, kad iijj blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai kalba- 
ma, šokama ir dainuojama_ taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, ta] 
prisiųskite savo adrefią, o mes prisių 
sime jums knygelę su platesniais pa 
aiškinimais, paveikslais ir pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
Chicago, 111. 

H. Leibovitz 
aš busiu ofise po No. : 

1652 W. Van 3uren St. 
nuo 10 vai. ryto iki 4 ; 
vii. po piet — savo na- j 
muese. 

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

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

M PETRATIS •J'S; FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mqrtgage Bank 

REAL ESTATE-INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda ~Laivokorta» 

NibTARIJlJŠAS 
3249 So. HiliteeT Street, Chieago, ilUnoi? 

Telephone Ęoule^ard 611 

Pbone vards 2544 

DR. S. NA1KELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: ir cyv: vJpia 3252 S. Halated St 
Vai: 9—11 ryte; ?■—4 lr 7:30—9:30 

Lithuanian--American Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėja?. Paspor- 
tai, Legali;k'. Dokumentai, Foreigu 

Exchunge, Reni Eastate. Parduodam 
luivokartes. 
j114 So. Halststf St., Cliicago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

LIETUVIŲ DOMAI: 
Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 
.Tikriausias kelias buti ne- 

prigulmingam ir buti pats 
ant save yra reikalinga tu- 
rėti ukę. Mes padarome tą 
galima del kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100.00 arba 
daugiau. Jis gali pirkti mu- 

šu 40 akerių ukę, kuri yra 
VVisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

kyklos ir draugijos savo tau 
tos. Pasekmingi lietuviai uki 
ninlcai 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 į 
linksmus, ir kur tu gali pa- j 
daryti sau gyvenimą ir tapti j 
nepigulmingu, ir praleisk saj 
vo paskutinius gyvenimo meį 
tus patenkintas ir linksmai. | 

ATVAŽIUOK Į VILAS; 
COUNTY, Wisconsin, kur j 
tu gali pirkti ukę (farmą) I 
už mažą kainą ir ant lergų 
išmokesčių. 

[Neabejok, be rašyk šian- 

dien del pilnosa informaci- 
jos ir smulkmenų. Tas nepa- 

j darys tau blčdies, ir tuom pa 
,čiu tu sužinosi viską apie 
musų lietuvių ūkių (farmų) 
koloniją. 
SANBORN & COMPANY, 

Savininkai, 
Dept. B. Eagle River, 

Wisconsin. 

ŠALIN SU DEGTINE. 
Visoj Amerikoj sausa, bet 
jums reikalingas pa>istij.rini- 
mas kartas suo karto, taigi 
nesibijokite. Mes prirengia- 
me sii'tis, iš kurių jųs galite 
sutaisyti puikų ir sveiku gė- 
fimą, ir mes gvarantuojame, 

jis patiks visiems. J c i g v 

jųs soiitc atgaivinti šird 
prej valgyni.-j, arba iš darbo 
parėjus, ant vestuvių, balių 
šokių arba kitų pramogų. jų> 
galite visuomet turėti po ran 

k.-} kelis gaionus gero gėri 
mo. Pakas iš ktirios jųs pa 
lite pasidaryti 6 galionus gė 
rimo, koinuoja tiktai $2.OC 

! Išsimoka pamėginti. Siuskite orderius sian 

j flien. 
iWalter Novelty Co. Dep. 446 
1117 N. Paulina St. Chicago, 111. 

John Kuchim 
LAWYE 

UETUVI3 ADV 
29 SO. LA SALE 

CHICAGO. Iii 
Telephone C'entri 

valandos: 9 ryto iki 
Subatomis: 9 iki 1 r 
VEDU VISOKIAS Ii 
VISUOSE TEI3M\| 

Egzaminuoju Abstraktus 
arba parduodant Namą, 
Iia Karmą ir padirbu v» 

Legališkus Dokumentus. 
lciu patarimus ir skolinu K 
gus ant Pirmu Mortgečlų, aut 

lengvu sąlygų. © 
\Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \Y. 22-ND STREET, 
Cor. Leavitt « Tel. Canal 2552 

Telepkone Yardi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
"jyrfo visokias li"as moterų, vaikų ir vyrg' 

Specialiai gydo limpančias, senas ir J paslaptingas vyrų ligas 
5259 S. HALSTED ST., CHICAGOj 

Fel. Yards 3654. AKUŠERKAJ 
Mrs. A. 

Michnievvich 
Baigusi Akušerijos ko- 
legija; ilnai praktika- 
vusi Pennsilvanijo* 
hospitalėac, Pasekmin 
gal patarnauja prie' 
gimdymo. Duoda rod$ 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginom*. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų\ 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 iki veiai va*.* 

Phone Ca:al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 
Telepbone Central 6390. 

Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 
Telephone Yards 4681 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. N. Herzman | 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo1 
patyręs gydytojas, chirui^as ir akuSeris., 
Gydo aštrias ir chroni£.sas ligas vyrų, mo- 

terų ir vaikų, p&?al naujausias metodai 
X-Ray ir kitokius elektros frietaisus. 

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18-TH STREET 

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

Telefonas Canal 3110 

Gyv.: 3112 SO. HALSTED CTREE1 
Valandos: 8—9 ryto tiktai 

DR, M. T. STRIKOLIS 1 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st houlevard ICO 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:30 
iki 8 .30 vak. Nedėl. 9. iki 12 dlenij 
Namai: 2914 \V. 43 St MoKIslev 26;{ 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Narao 
Vai: 9 iki 12 ryto lr 2 iki 9 vakaro 
1739 S. HALSTED ST CHICAGO 

relephoue Lro*er 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Ncdčldieniaii pagal «utariui« 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
«r>I 47-to« gttvCa 
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