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Vladivostoką paėmė japonų 
karuomene 

Danai gal balsuos del ka- 
raliaus sosto. 

VLADIVASTOKĄ PAĖMĖ 
JAPONU KARIUO- 

MENĖ. 

Netikėtas Užpuolimas t laryta 
ant Sibirinio Uost< tauriniams 

S. V. Kareiviams jj 'eidus. 

Vladivostokas, bal. 5 » ?— Ja- 
ponų kareiviai šiandien po smar- 

kii)S aštuonių valandų kovos vi- 

j^ose miesto dalyse užėmė \ ladi- 
vostoką. Japonų imperinis vėlu- 
kas vietoje rusų ženklo plevėsuo- 
ja viršui visų valdžios trobų. 

Nekurie revoliucinės valdžios 
viršininkai tapo suareštuoti ir 

deportuoti. Visi rusai yra nugink- 
luoti. 

Rusus Užklupo Išnetyčių. 

japonai kovojo su šaudyklėmis, 
kulkasvaidžiais, granatomis ir 

smulkiąja artilerija. Jų bepersto- 
ginis šaudymas sutiko mažą pa- 

sipriešinimą, kadangi rusai nesi- 

tikėjo užpuolimo. 

Daugelis rusų pabėgo į kalnus 
už miesto, iš kur jie buvo atėję 
d 11 mėiusiai tam atgal, kuomet 

r Asų valdžia' pii< 
revoliucionierių partijai sukilus. 

Šiandien anksti japonai padarė 
užpuolimą ant korejiečių kvarta- 
lo. l'askui virvėmis suraišioję ru- 

sus ir korėjiečius mvvarė miesto 

gatvėmis. 
Visi Amerikiečiai Išvažiavo. 

Paskutine gen. \V. S. Grave^o 
Amerikos ekspedicijos dalis tik 
ka apleido Vladivostoką. Už keliu 

valandų po jų išvažiavimui visa 
me mieste buvo iškabinėta pa- 
skelbimas. pranešantis, kad ja- 
ponų kareiviai tuo tarpu neap- 

Sibiro. Paskelbime buvo pra- 

^scrgimi visi gyventojai nuo viso- 
kio nedraugingo atsitiesimo iš ru- 

sų pusės. Nuo to laiko iki susi- 
rėmimui šiandien intempimas kas 
valanda ėjo didyn. 

(Rusų revoliucinės pajiegos pa- 
ėmė V ladivostoką savo kontroiėn 
vasario pradžioje. Paskutiniai pra 
nešimai iš tolimųjų rytų rodė, 
kad japonai sutraukia savo pajie- 
gas pagal L'suri gelžkeli šiaurinėj 
Vladivostoko .pusėj ir pagal Chi- 
n u rytini gelžkelj Manžurijoje. 
Vėliausios telegramos iš llonolu- 
lu ir V ladivostoko pranešė apie 
japonų kovą su rusais X i kol aje vs- 

ke, prie Amūro upės rytų Sibire. 
Vladivostoko telegrama iš kovo 
22 d. pranešė 40 rusų užmuštų ir 
80 sužeistų. Tokios kabelis Hono 

lulu'je einančiam japonų kalba 
laikraščiui N'ippu Jiji iš kovo 30 
<1. pranešė 700 japonų kritusių 
kovoj). 

Washingtonas Nustebęs. 

Washington, bal. 6 d. — Stai- 
gus japonų užpuolimas ant Vla- 
divostoko ir visiškas jų paėmi- 
mas jo buvo visai netikėtas čia 

Valstybės skyriuje sako, kad ne 

buvo jokio pranešimo, jog. ja-po 
nai rengia puolimą ant miesto 

Jp kuri paskutinės Amerikos jiego? 
apleido tik savaitė tam atgal. 

Valdžiom viršininkai sako, ka< 

japonų užpuolimą galėjo iššauk 
ti gresiantis radikalų sukilimas 

kuris galėtu huti pavojingas ja- 
ponų bazai Sibiro uoste, per kurį 
jų sibirinė kariuomenė yra aprū- 
pinama. 

j DANAI GAL BALSUOS 
DEL KARALIAUS 

SOSTO. 

Kopenhaga, bal. 6 d. — Dani- 

Įjoj Velykų šventė perėjo palygi- 
namai ramiai ir karalius dar vis 
savo ritmuose. 

Nauja Friiso valdžia randa 

j žmonių pritarimą ir i^al pasiliks 
nekliudyta iki ateinančių rinki- 

niui, kurio yra Šaukiami bal. 12 d. 

| Folkething. .(parlamentas) šian- 

Įdien turi susirinkimą vien tam. 

j kad Įvedus rinkimų įstatymą su- 

keikianti socialistams didesnę- at- 

s t o v yb v pa rlam e n t e. 

Svarbiausių amatinių unijų at- 

stovai išleido palicjpinuts darbi- 
ninkams grįžti prie darbi) šian- 

idien. tokiu įbudu sustabdydami to 

iesni visuotino streiko tęsimą. 
[<ial kaikurie unijistai pasiliks 
streikuoti, bet tas mažai teatsi- 

lieps j padėtį. 
Karalius Neteko Intekmes. 

\tsižvel;j[iant Į visą padėti, vie- 
nas dalykas paaiškėja, o tai tas, 
kad karalius yra praradęs savo 

inteknu tarpe Danijos žmonių, 
kurie vis labiau linksta prie res- 

publikos ir ateinančiuose rinki- 
muose gali privesti karalių pasi- 
traukti. 

Vienok to negalima skaityti pa- 
linkimu prie 'bolševizmo, ar ko- 

įmunizmo. Danai skaito savo kon- 

stituciją netinkama, .bet jie nori 

ją pataisyti ir sustiprinti, o ne pa- 
naikinti. Dėlei smarkių bolševis- 

itinių elementų demonstracijų ap- 
sireiškė reakcija prieš radikalų 
mokslą. 

Minia Tapo Tuoj Išblaškyta, 
Vakar anksti rytmetyj, keli 

šimtai žmonių ̂ sukurstyti karštu 

kalbų, bandė niueiti pas Amalien- 

borgo rumą ir akmenimis išdau- 

jžyti > langus karaliaus buto. Šita 
minia, vedama kelių užsidegėlių 
pasiekė piečių ties didžiuoju vieš 

bučių, bet toliaits policija neleido 

jos. Policija keli.-? apdaužė, palei- 
do kelis šūvius ir per penkiolika 

į minučių išvaikė minią. 
j • Kad atkeršinus už tai, minia iš- 

daužė landus keliose nedidelėse 

sankrovose, viename banke ir 
viename mažame viešbutyj, bet 
nieko nedarė ten pat stovinčioms 

korporacijų troboms. 
Dabar ramesnieji elementai 

žiuri i išdaužydtis sankrovų lan- 

gus ir ?n nusistebėjimu klausia 
savęs, kodėl tas užpuolimas tapo 
padarytas ant mažųjų sankrovų. 

Visas politinis triukšmas Da- 

nijoje pereitą savaitę prisidėjo 
prie to. kad socialistai gavo di- 

desnę atstovybę valdžioje. 
šitas aiškiai parodė bereikalin- 

gu kelti revoliuciją ir žymiai su- 

\mažino pirmeiviu eiemtu eiles, 
■i : 
KALINIAI SUSIRGO NUO 

VALGIO. 
i 

Albany. X. Y., 5 d. — $otuli- 
nus antkričiu u/sinuodijimns. 

nuo kuriu per paskutinius kelis 
mėnesius Įvairioje Suv. \ alstijų 
dalyse pasimirė daugybė žmo- 

nių, apsireiškė nepaprastoje for- 

moje valstijos kalėjime Danne- 
moroj. 

Dabar yra trisdešimts žmonių 
sergančių šita liga; jų kūnai 
t n i j > esą pilni elcktrybė>. kad ma- 

žus šmotelius metalo ar papie- 
ros pritraukia kaip magnasas. 

Sako, kad jie susirgę nuo va- 

šilų įsalmon) sudėtu į skartitiai- 
tes. nuomonės laikosi kabė- 
jimo chirurgas Dr. Rangom. 

VOKIEČIU VALDŽIOS 
KAREIVIAI PAĖMĖ 

ESSENĄ. 

Essen. bal. O d. — Valdžios! 
kareiviai inėjo Kssenan šįryt iš 

dviejų pusių mie>to. ' 

Kova prasidėjo panelėlyj anks 
ti netoli Ksseno tarfr valdžios 
kareivių ir darbininkų 

Ksseno gyventojai bėga bijo- 
dami bombardaviino, l'anedėlioj 
vakare buvo apsišaudymas ties [ 
miesta'bučiu, bet kotftunistai tei- 
sinosi, kad jie šaudė j orą kaipo 
duodami pranešimą. Šįryt komu- 

nistai. kurie vakar kovojo >u ka- 
reiviai-. atidavė ginklus ir šo- 
viniu-;. Jie sakė, kad jie paliovė 
muštis dėlto, jog vadai juos pa- 
metė. 

300 Komunistu Krito Kovoj. 
Berlinas, bal. 6 d. — Sulig te- 

legrama ii liamino šianiden at- 

siųsta laikraščiui Lokal Anzeiger, 
netoli J'elkumo, \Vestphalijoj, 
300 RTmiTTnistų krito kovoje su 

valdžios kareiviais. Mūšyje daly- 
vavo du šarvuoti karai ir vienas 
e skadron a s kareiv i u. 

FRANCUZU KARINĖS 
KUBILINĖS GĄZDINA 

FRANKFORTĄ. | 
Mayence, bal. (> d. — Fancuzų 

kubilinės inėjo Franfortan šįryt 
5:20 vai. f'o jų atėjo batalijonasl 
šaulių ir kompanija inžinierių ir! 
šitie kareiviai nvžėmė strategines 
vietas ir gelžkelio stoti. Pustuzi- 
nis kubilinių pastatyta arti sto- 

ties, ir kaerivių, o kito> pajiegos 
pastatyta arti policijos sėdybos 
ir pačto. Šitie kareiviai laikė už- 

ėmę svarbius inėjimus miestan! 
iki 9 vai., kuomet atėjo batali- 
jonas raitelių. 

'•"ranouzų okupuojamoji pajie- 
«,a turi nuo 15,000 iki i8.c^or> ka-; 
reivių. Ji susideda didžiumoje 
iš raitelių su pėstininkų būriais 
užėnumnui įvairių centrų ir ar-, 

tilerijos tik atsargai. 
Prižada Pasitraukei. 

Paskelbime .sakoma, kad iran- 
cuztt kareiviai pasitrauks tuo- 

j«.us, kaip tik vokiečių valdžios 
pajiegos evakuos neutralę iuostą 
ir sako, kad niekas nebus liečia- 
mas buvimu francuzų kareivių, 
kol tvarka bus užlaikoma. Pa- 
skelbime dedama šitos išlygos 
[viešai tvarkai. 

j "Franktort, Darmstadt, Offen-I 
bach, I lochstadt, Koenigstein ir 

Bieburg, taip-pat miestai ir ap- 
skričiai apie Gross Gerau, Lang 
Schvvalbach ir \Viesbaden, i sky- 
rus Flie'hrichą, ^yra apgulimo sto- 

vvje. 
"\okiečių valdžios ir \ icŠi tar- 

nautojai pildis savo pareigas po 
francuzų kareiviais viršininkais 
ir streikai nebus toleruojami. 

"Žmonėms laikinai uždrausta 
vaikščioti įvairiose bendruome- 
nėse nuo .9 vai. vakaro iki 5 vai. 

ryto. 
"Daugiaus kaip penki žmonės 

negali susirinkti gatvėje, ar pri- 

vatiniame, ar viešame susirinki- 
me be leidimo. 

"Laikraščiri laikina i yra sus- 

tabdomi ir leidunas turi buti 
pautas telefonui, ar telegrafui 
vartoti. Laikinai yra įsteigta pač- 
tiuė- cen/ičira, bevieliniai intaisy- 
iiai turi buti išardyti ir vartoji- 

mas pačtiiiiu balandžiu uždraus- 
tas. 

" \ i i ginklai ir granatos turi 
buti sudėti miestu butuose bė- 
giu šešių valmuJu po iš'.ipinimui 
apskelbimo, bet policistams bus 
leista pasilaikyti kardas ir revol- 
veris. Atsargubo r,argai turi iu- 

siginkluoti. 
'Visokis- per/engimas šitų tai- 

syklių bus baudžiamas karės tei- 
smo." 

VELYKINIAI UŽPUOLI- i 

M AI SUSTABDĖ AIRIU 
MOKĖJIMĄ. MOKESČIŲ. 

Lonodnas. bal. G d. — Sulig, 
apturėtais čia pranešimais iš 

^ 
lV:'»lino sudeginimu pt>licij«»s ka- j 
zarmių Airijoje tapo padaryta | 

nuostoliu daugiau kaip u/ pusę! 
milijono doleriu. Apskaitoma, 
kad sudeginta daugiau kaip 100 

kazarmių. 
Airiu inpliaukinių mokesčių 

>kyrius tapo vi-ai suardytas sinn 
feinu puolimais per Velykas. 

Xors Dubline gnna ramu, bet 

l'lsteryj. Tyrones ir i)ouegalo 
apskričiuose, kur vlaugelj miestų 
ir kaimų yra užėmę kareiviai, yra 
didelis .sujudimas; visus vieške- 
lius daboja policija, apjieškoda- 
ma kiekvieną pravažiuojat) auto- 

mobilių. 

Dar Nebuvo Tokio Pasipriesi.*.- 
mo Valdžiai, 'kaip Dabar. 

Dublin, bal. O d. Dar nebu- 
vo Airijoje tokio visuotino ]>a<i- 
priešinimo valdžiai, koks yra da- 

bar. 
N'ekurie kritikai protestuoja 

prieš karinės valdtžios aštrumą, 
bet j jų užpuolimus kiti atsako, 
kad panaudotos priemonės nebu- 
vo gana aštrios ir kad prievarti- 
nės įmonės nepasiekė' tikslo. 

Yra aštriai kritikuojama ne- 

įsten^imas surasti paskutinės 
suirutės vadu ir negalėjimas }{au- Į 
ti žinių apie pienus busimiems 

puolimams. 
Valdžios agentai, matoma, daž- 

nai yra suklaidinami ir nekurios 

kareivių kratos buvo daromos 

■patariant žmonėms norėjusiems 
tik inklampinti administraciją. 

Kartais darantieji kratą atran- 

da ginklų ir šovinių, bet dažniau- 
siai užeina tik ant maištiškos li- 

teratūros. 

FRANCIJA KLAUSIA S. 
V. NUOMONĖS APIE 
NAUJĄ OKUPAVIMĄ. 

Washington, bal. 6 d. — Pran- 

cūzų valdžia per ambasadorių 

Jusserandą prašė, kad prez. \Vil- 
?on išreikštu savo nuomonę apie 
Ifrancuzu užėmimą miestu neu- 
f * 

traleie juostoje anapus Reino. 

I Šiandien sužinota, kad francu-į 
zų ambasadorius inteikė praneši-1 
mą apie francuzų poziciją sekre- 
toriui Colby vakar ir prašė, kad 

jis (perduotu ji prezidentui. 
Valstybės skyriuje sakoma, 

kid Suv. Valstijos nieko nepasa- 
kė apie francuzų kareivių žygi 
ir tuo tarpu vargiai ką besakis. 
Amerikos valdžios pozicija esan- 

ti tik kaipo užinteresuoto tėmy- 
tojo. 

Oficialai sako, kad Anglija ir 
T tali ja taip-pat atsineŠančios. 

Ikaip ir Suv. \ralstijos. 

VARŠAVA PILNA 
PABĖGĖLIŲ. 

Varšava, kovo 19 d. — (Pavė- 
luota). — Varava užia nuo ka- 
rinio ve. .huno ir yra pilnai pri- 
įsikimšusi vargo išliktu pabėgė- 
'liii iš tu kraštų, kur dabar len- 
kai kovoja >u bolševikais, ke- 
leiviai sako, kad Varšava yra la-1 
>iausiai prisikimšusi miestu 

rytinėj J.uropoj. (iyventojų skai- 
: I i 11 s nūn Xoo,ooo karės, pradžioje 
adUėĮįo iki i,3txj,(xx). 
Visur unitai kareivius ir olicie- 

rius. Kariniai automobiliai, trak- 
toriai ir visokie kili kariniai ve-, 
žiniai vaikščioja per dieną ir di- 
desnę dali naktie-*. Kaviiu^e gy- 
venimas lkiksma> kaip tik t^ali 
Imti. bet valgyklos ir teatrai už- 
daroma 10 vai. nakties, kad -.li- 

et dijus maistą, žiburį ir darbą. 
Pabėgėliai iš karės ištiktų plotų 
pradėjo plūsti miestan apie metai 
tam atgal ir ligšiol nenustojo 
plaukę, tikėdamiesi rasti maistą 
ir vietą nakvynei. Miesto virši- 
ninkai nežino, kaip aprūpinti 
juos. 

Kiti Guli Tvartuose. 

lliednosniuosc kvartaluose ru-j 
svs. kurios visuomet buvo var- > 

... i 

tojamos daiktams pasidėti. dabar I 

yra panaudojamus pabėgėliams! 
gulėti. Daug kartu rūsyje asloje 
ant paterštų šiaudų guli po dvi- 
dešimts penkis žmones, ir net po 
daugiau. Kiti randa prieglaudą 
tvartuose, ar trobesc statytose 
mokyklom.-. Daugelis šitų pabė- 
gėlių yra moterys su vąįkais, ku- 
rie atėjo iš rytų be jokio turto. 

Dienos laiku Šituos žmones ap- 
rūpina išdalies miestas, ar kokios 

abdaringos organizacijos. Dau- 

jelis užsilaiko tik iš elgetavimo. 
Varduvos nuomynė? visuomet 

)uva 'prikimštos taip kaip ir Xe\v 
Vorko rytinėj daly i, o dabar jo- 
se prisigrūdę žmonių dar uau- 

;iaus ir šaltam orui atėjus, kuo- 
net ištiko čia epidemijos influ- 

enza, tai seni žmonės ir vaikai 
mirė šimtais kasdien. 

Miesto viršininkai nemato pa- 
gclbos iki neateis šiltesnis oras; 

tąsyk, tikimasi, kad žmonės pra- 
dės krikti iš miesto, eidami i kai 
mus j)i*ie laukų darbo. 

MEKSIKOS VALDŽIA ŽA- 
DA PAIMTI GELŽKELI, ! 
JEI STREIKAS GREIT j 

NEPASIBAIGS. 1 

Negales, Ari/.., bal. 6 d. — 

Sulig ultimatumu šimuliai iš- 

duotu federalio teisėjo Carlos 

Velasge, Meksikos valdžia paims 
Meksikos pietų gelžkelį ir leis 
traukinius su kareiviu pagelba, 
jei minėto gel/kelio kompanija 

i jos streikuojantieji darbininkai 
nesusitaikis bėgiu septynių de- 
šimtu dviejų valandų. i 

JUDENIČO PINIGAI PA-! 
VERČIAMI Į KOŠĘ. 

Stockholm, kovo 22 d. — Tid- 
ningeno helsingforsinis korespon 
dentas sako, kad gen. Judini00 
bankinės notos išleistos šiaurva- 
karinei armijai yra paverčiamo? 
i popierinę košę e^tų popieros | 

| dirbtuvėj. 

PARGABENA 315 S. V.| 
KAREIVIŲ KUNUS. 

Brest, Franc:;a, bal. 6 d. — 

?uv. Valstijų aivas Mercury iš- 

plauks pėtnyčioj, grįždamas j 
Suv. Valstijas su 315 kunti \me- 

rikos kareiviu, kurie numirė 
Fra nei joj. 

"Lenkija nežino ko 

ristai stiprus. 
ji norės rytoj." 

BULGARIJOJ KOMUNIS-1 
TAI YRA STIPRUS. 

" 

j 

Konstantinopolis, bal. O *1. 
Pranešimai apturėti čia iš Sofi- 
jos. parodo, kad' bulgaru atstovu 
rinkiniuose komunistai laimėjo 
4S \ ieta<. socialistai 25. o Stam- 
buliskio valdžia atstovaujanti kai 
mieėius tik 113. Akvvaizdojc 
stipriu priemonių, kurias panau- 
dojo premjeras tas parodo ik* ko- 

kj atsinešinią j ii. 

LENKIJA NEŽINO, KO JI į 
NORĖS RYTOJ — LENIN.j 

■ 

Maskva, kovo 29 \1, — Nikolai 
Lenin, sovietinės valdžios pre- 
mjeras, šiandien kalbėdamas de- 
vintame komunistų partijos st*.- 

važia\ime paaiškino pasiulinitnus 
taikos apturėtus rusų sovietinės 
\ aidžios, pakartojo kaikuriuos 
principus, >už kurjuos sovietinė 
respublika stovėjo ir pasakė apie 
kaikuriuos nusileidimus buvu- 
sioms valdančioms klesoms. 

:\\l es nei esame taikoj, nei ve- 

dame karės ir esame nei pripažin 
tais, nei nepripažintais." sakė jis. 
"Latvija inteikė formali pasiuli- 
nimą taikos, o Suomijos pasiųli- 
nimai kas del nustatymo „'įeruar- 
kacinės linijos yra tolygus taikos 
pasiulinimams. Kas del Lenkijos, i 
tai mes turime buti labai atsar-; 
gus, nes mes turime reikalo su 1 

* 
tokia valdžia, kuri nežino, ko ji 
norės rytoj." į 

VISO PASAULIO MOK- ! 
MONU KONVENCIJA. 

Salt Lake City, 1>al. 5 d. — Yė-: 
lesniųjų Dienų šventųjų (Mormol 
nu) K staus Bažnyčios devy-j 
nioliktas metinis visuotinas trijų j 
lienų suvažiavimas auiilarė čia; 
akar:" daug tūkstančių žmonių. į 

suvažiavo iš visų pasaulio kraš- Į 
t". i 

1 

FEISAL IŠSIŽADA SY- j 
RAMS NEPRIKLAU- 
SOMYBĖS PLENO. 

Londonas, bal. 5 d. — KaijJ 
praneša telegrama iš Damasko j 
laikraščiui Daily Mail, iš kovo'-'^j 
<1., princas i'eisal, kuris kiek !<i-J 
ko atgal buvo paskirtas rijos j 
karaliumi, visiškai išsižadėjo savo I 
reikalaviino iš talkininkų, ka<; j 
Syrijai 'butų pripažinta nepriklau-į 
somybO. 

Telegramoje sakoma, jog yra | 
manoma, kad princas Feisal leng- 
va prikalbinti nuvažiuoti .1 .ondo- 
į.an ir išaiškinti dalykus. Teleg- 
ramoje priduriama, kad Syrijos 
valdžios padėtis nėra geriausia. 
P.eduinai llaurano apskrityj ir 
l'ru/.ai labai priešingi valdžios 
šaukimui ju kariuomenėn. Ypa- 
tingai beduinai, kurie supykę pa- 
ėmė miestą Deraa, kur Feisalo 
brolis, Kmir Zeid nusiskubino 

juos malšinti, bet be pasisekimo 
Valdžia dabar sušaukė visus 
llaurano šeikus Damaskan, ti- 
kėdamasi patraukti juos savo pu- 
sėn. bet niekas iš to neišeiiu.. 

Politinę sensaciją buvo pada- 
ręs paskelbimas Feisalo atsišaii-j 
kimo i prezidentą \\ ilsoną. kad 

ji^ padėtų arabams "i-iekti vie- 

nybės Svrijoje. * 

NORĖJO NUNUODINTI 
BELA KUNĄ. 

Vier.na, bal. o d. — f'uvo pa- 
sikėsinimas nunuodinti buvusi 
Vengrijos diktatorių Pela Kuuą 
ir kitos komunistu.- internuotus 
Steinhofe. Nuodai buvo paslėpti 
padovanotuose velykiniuose skan 
skoniuose. Kun ir \ ii kiti su- 

sirgo. 'net pasitaisė. 
Dovanos buvo pasiustos nuo 

trijų venini, kurių vienas yra 
areštuotas. 

MUŠIS JERUZOLIMOJ 
PER VELYKAS. 

Jeruzolima. bal. 5 d. — Per 
Velykas kilu- čia mušiui -imtas 
nštuoįvodešimts aštuoni tapo su- 

žeisti. daugiausiai lengvai. Pa- 
dėti kontroliuoją kareiviai. 

SVETIM KALBIAI LAIK- 
RAŠČIAI LAIMĖJO. 

Portland, Ore., bal. 5 d. 
Suv. Valstijų apskričio teismo 
teisėjas "\Yilliam 13. Gįlbert sian- 
išleido laikiną drausmę prieš ive- 
rlimą Įstatymo Oregone, reika- 
laujančio. kad laikraščiai atspaus 
ti svetimomis kalbomis sale ori- 
iiinalio teksto turėtų ir jo verti- 
mą anglų kalboje. 

ŠALTIS PAKENKĖ SODU 
VAISIAMS. 

Jefferson, M<>., bal. 5 d. — šal- 
l i kuris vakar aplankė Mis- 
-ouri sugadino žiedus persisly- 
vi 11, oi'oliu, vyšnių ir slyvų, pa- 
darydamas nuostolių aut milijo- 
nų :lolaniu. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai ap>t;mi> po 
525,000 ar daugiau tarp banku 
kaip paduoda Mereli ant s Loan & 
Trust kompanija. 

bal. f) ha!. 5 
\nglijus svaras S 3.9S $ 4-°5 
Kraneijos 1 už Si) f r. 14.92 14.48 
Italijos (už Si i !irų 20.92 20.45 
Belgijos (už Si) tr.! 13.80 i3-0į" 
)iandijos ioo florinų 37*^ 371 

Danijon 11.0 kronų 18.05 18.75 
N'orveg jos įoo kronų 20.25 20.00 

Švedijos 100 kronų 22^5 22.00 
V okietijos 100 markių 1.55 1.55 
\ustriios 100 kronų .55 .55 
Miomijos įoomarkių 5.35 5.30 
Lenkijos 100 markių .72 .72 
Lietuvos 101 auksinų ? .55 1.55 
Kanados $ 1000—St) 12.50 $912.50 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

P.al. 6 d., 1372 m. lietuviai sude- 
gino gudų pilj Perejaslavl. 

"ai. 13 d., 1388 m. kryžiuočiai 
pradėjo karę <u Žemaitija. 

Ral. 15 d.. 007 m. lietuviai nužu- 
dė pirmnij krikščionybės 
s k eibė ją Vai tie k ų. 
(fi d.. 18^1 m. Vilniuje lie- 

tuviai sukilo prie* rusus. 

ORAS 
CHICAGOJE IR- APIELINK6JE 

Šiandien gražus; nedidelė per- 
nai na temperatūroje. 

Saulėtekis, 5:24 va!, ryto: 
Saulėleidis, 0:2r vai. vak. 
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TIK 7350.:... 

Ar atsimenate, ką ta antgalvyje padė- 
ta skaitlinė reiškia? — Kieno krutinėję 
plaka tikro lietuvio širdis, kas trokšta Lie- 
tuvai ir Lietuvių Tautai bujojimo ir sutvir- 
tįčjimo, — tam ši skaitlinė labai daug pa- 
sako, tam ši skaitlinė visados užgaus jo 
giliausius jausmus. 

Ta skaitlinė tiipo "Lietuvos" N 77 Lie- 
tuvos Misijos Biuro pranešime apie '* sietu- 
vos Laisvės Paskolą". Tenai pasakyta, 
kad "iki 17 d. kovo mėnesio yra užsirašę 
7350 žmonių ant sumos viršaus vieno mili- 
jono dolarių ir jau yra įmokėję grynais pi- 
nigais ir Suv. Valstijų bondsais sumoje 
500.560 dolarių". 

Tai ką reiškia ta skaitlinė! — Iš 7- 
800,000 Amerikoje gyvenančių lietuviu iki- 
šiol pirko Lietuvos Laisvės Bonus tik 7350. 
Reiškia, kad tiktai vienas nuošimtis čia 
gyvenančių lietuvių suprato tą didelį rei- 
kalą, kuriuomi atsikreipė musų Tėvynė Tau 
ta į savo vaikus užjuryje. Kiti gi 99 nuo- 

šimčiai čionykščių lietuvių vis dar laukia 
arba tuno pasinėrę rukuose ir fanatizmo 
bangose. 

Bet kokią tviitą paramą paduotų Ame 
rikos lietuviai, jeigu pirktų Lietuvos Bonų 
bent 50 nuošimčių? — O juk Am^iikos val- 
džiai čionykščiai lietuviai paskolino net 
76 milijonus dolarių... Tiesa, tą jie darę,, 
nes buvo verčiami -daryti. Šiame gi atve- 

jyje vadovaujamasi vientik susipratimo ir 
tautiškumo jausmais. Ir štai kokios pasek- 
mes — 7350 pirko Bonus... 

Bet yra žinomas priežodis, kad "už- 
baiga-apvainikuoja darbą". — Taigi reikia 
tikėtis, kad ir šiame atvejyje, t. y. L. L. 
Bonų pirkime "užbaiga apvainikuos dar- 
bą". Lietuviai pasirodykite subrendusiais 
ir laisvę branginančiais I.ietuvos piliečiais! 
—Skubiai pirkite Bonus, parodydami vi- 
siems musų priešams, kad lietuviai yra tvir- 
tai pasiryžę ginti savo teises ir savo Tėvy- 
nę. Apvainikuokite L. L Bonų pirkimo dar 
bą amiinu-gražiu garbes vainiku! 

Laisvos Lietuvos Piliečiai, pasistengki- 
te skubiai padauginti augščiau paduotą 
skaitlinę bent 10 kartų.. 

00 

YPATINGA PRIEVARTA. 

Anglijos diplomatija sutvėrė tokią pa- 
dėtį Turkijoje, kur Francija ir Italija, vis 
viena, ar jos nori ar ne. turi okupuoti Kon- 

stantinop^lį drauge. Francuzų laikraščiai 
yra pasidalinę, vieni jų piktinasi primesda- 
mi Anglijai norą gauti tolesnius pravartu- 
mus Artymuose Rytuose, kiti priskaito An- 
glijai prakilnius norus, nežiūrint jos sava- 

rankiškų metodų. Matomai ne daug yra 
priežasties abejoti pranešimais apie pasku- 
tines armėnų skerdynes; jos perilgai buvo 
turkų politikas, ypatingai jaunaturkių po- 
litikos dalimi, kad tame galėtų buti gin- 
čas, ypatingai po paskyrimui nacionalio 
kabineto po Mustafos Kemalo Pašos vado- 
vyste. Antra veitus, turkai sako, kad jų 
žmones yra tolydžio persekiojami armėnų ir 
talkininkų kareivių ir kad jų laikraščiams 
neleidžiama paduoti faktai apie tokius ne- 
lemtus apsiėjimus. Vienok nežiūrint suiru- 
tės Turkijoje ir nežiūrint viešų protestų 
prieš turkų Kontroliavimą Konstantinopo- 
lio yra apskritai manoma, kad talkininkų 
ar Anglijos okupavimas to miesto yra grei- 
čiaus demonstracija kaip užsispyrimu kon- 
troliuoti nuolatai. Ką francuzų laikraš- 
čiai klausia pasaulio ir ką turkai be abejo 
patys klausia yra tas: Ar Anglija paims 
atsakomybę ant savęs už "tvarką"" euro- 

pinėj Turkijoj ir Mažojoj Azijoj pagal man 
'd'4inį ar kokį mažesni formali sutvarkymą, 
palikdama sultoną ant sosto jo šventame 
mieste, kad nesukėlus jo mahomet^nų-pa- 
valdinių? Jei francuzai galės nedaleisti, 
tai Anglija nesiims tokiu pareigų; jei tur- 
kai įstengs nedaleisti to, tai tokio sutvar- 
įkymo nebus; bet prisiėjus veikti, nei fran- 
cuzai, nei turkai negalės sulaikyti jos ir 
atsakymas į klausimą galima rasti Baltna- 
myj, Washingtone. 

# 

o n 

Reakcija Vokietijoje ir kitur gali tu- 
rėti gerą pamoką įs Kappo-Leuttvvitz^ 
kontrrevoliucinio smūgio. Nuosaikioji 
Eberto valdžia buvo visiems žinoma kaipo 
begalo silpna. Žmonės buvo nusiraminę; 
jie nenorėjo nuobuodaus pilkumo; savo šir 
džių gilumoje jie geidė balto, ar raudono, 
bet kurio? Bet reakcionieriai buvo įsiti- 
kinę, kc»d jie nori baltos valdžios, saugios, 
Išmintingos, stiprios, lengvos mokesčių mo- 
kėtojams, užtenkamai gudrios gavimui tal- 
kininkų pripažinimo atstatymui vokiečių 
karinės galybės kaipo "šieno* nuo bolše- 
vizmo". Jie klydo. Nors Eberto valdžia 
atojaus ir be skausmo susmuko, kur tik 
kontrrevoliucija palietė ją, bet bėgiu ke- 
turių dienų po įvedimui savo valdžios Kapp 
Ir Leuttwitz pradėjo daryti nusileidimus 

jEbertui. Išaiškinimą duoda visuotinas strei 
kas ir smarkus darbininkų antagonizmas. 
Vokiečiai, galų gale, daugiau palinkę prie 
raudono, kaip prie balto. Geriaus palikus 
Eberto valdžią ramume; pasirodė, kad gali 
buti kas nors daugiaus kraštutinio. 

Alenksanclr Kerenski, laikydamas kal- 
bą Paryžiuje, nurodė į derybas 1917 m. 

paliečiančias Lenkiją taip gyvai, kad len- 
kų vadai, nežiūrint jų didelio užsiėmimo 
nuotikiais Vokietijoje, negalės jų nepatė- 
myti. Kerenskis sako, kad paskutinėse se- 
nosios valdžios dienose buvo slaptas susi- 
ėjimos caro, lordo Milnero atstovaujančio 
Angliją ir M. Doumero, atstovaujančio 
Franciją. Kada Francija paprašė ir buvo 
jai prižadėta Saaros klonis ir neapribotas 
Pareinio okupavimas, tąsyk caras paprašė 
imperinės Rusijos labui. Jis pasakė, kad 
jis turi gauti visą Lenkiją, įskaitant Aus 
trijos ir Piaisijos dalis, nežiūrint jo priža- 
dėjimo savivaldybes. Milner sutiko. Dou- 
mer pasakė, kad us turi gauti atsakymą 
nuo savo valdžios. Kada atsakymas atėjo, 
Kerenskis turėjo galią. Bei atsakymas bu- 
vo: Patvirtinta. 

Pastabos- 
išvados. 

Trumpa Associated Press 
į žinute praneša apie posėdi- 
ininkų nusprendimą byloje I. 

jW. W. narių, suimtų pereitą 
j lapkričio Centralijoje, kalti- 
įnamų už šaudymą į Musių 
'Pertraukos Dienos parodą. 
(Tiys žmonės atrasta nekal- 
tais; septyni atrasta kaltais 
i antro laipsnio užmušystėje. 
Tai yra viskas, ką toji žinu- 
tė pasakė apie posėdininkų 
nusprendimą, — bet iš jos 
y»-a aišku tiek, kad posėdi- 
ninkai nusprendė, jog kalti- 
namieji šaudė ne save gin- 
dami. Kuomi šitas nuspren- 
dimas paremta?? Laprikty- 
je tyrinėtojams kvočiant bu- 
vo vienas liudininkas — Dr. 
Frank J. Bickford. vienas 
paroductojų, — kuris paliu- 
dijo, kad šaudymo nebuvo, 
kol maršuotojai neišėjo iš ei- 
lių ir neužpuolė ant I. W. 
W. svetainės. Ar Dr. Bick- 
ford paskui atšaukė savo 
žodžius? Ar koks geresnis 
'paliudijimas sumušė šitą? 
i Dalykas yra tame, kad laik- 
raščiai, sukėlę šalį baisio- 
mis pasakomis apie "revo- 
liuciją'' šaudymo laiku, vi- 
sai ignoravo bylos nagrinė- 
jimą. Kiekvienas jautė nuo- 

tikio svarbą, bet išti, kas 
j paskelbta, niekas nemato jo 
; svarbos. 
i 

J Atnaujinimas .prekybos 
santikių su sovietine Rusija 
eina palengviau, negu buvo 
tikėtasi. Talkininkai pradė- 

| jo 'plačiai diplomatiniai 
skersuoti, išdalies juokingai 
bandydami išsigelbėti nuo 

gėdos, išdalies delei susirė- 
mimo tarp Lloydo George'o 
p«»litikos "nusmaugti bolše- 
vizmą su prekybos pagalba" 
ir francuzų politikos (at- 
stovaujamos Anglijos kabi- 
nete Winstono Churchillo) 
naikinti ji su kareivijų pa- 
galba — daugiausiai re- 
miant kareivijas, lenkų ir ki 
tokias. Lloyd George ma- 

tomai ima viršų. Jei Angli- 
ja panorės prekiauti, tai li- 
kusis pasaulis turės nežiop- 
soti, nes kitaip skaudžiai ap 
sivils pažiūra, kuri dar neį- 
sigyveno Amerikos valsty- 
bės skyriuje. Bet Ameri- 
kos išdirbę jų ir pirklių su- 
važiavimai šitą suprato. 
Tarp šito judėjimo vadovų 
yra pakuotojai; tai yra tik- 
ras priparodymas, kad noras 

susiprasti su Rusija jau per- 
ėjo revoliucinės užuojautos 
ar žmoniškumo laipsnį. 

! Iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybas 

Raštinės. 
Dvisavaitinio posėdžio Kovo 30: 

Pranešimai Tarybon: 1) Ištrauka 
iš 'aišku vieno įžymaus Lietuvos po- 
litikos veikėjo: ''Viskas, rodėsi, 11111- 

ų krašte linko- Amerikos pusėn ; bet 
dėkui užsispyrimui dabartinių vado- 
vaujančiu Amerikos politikoje sluog 
snių nepripažinti Lietuvai teisių pa- 
čiai valdytis, Lietuvių sympatijos 
Amerikai, reikia su pasigailėjimu 
pažymėti, silpnėja ir krypsta Anglų 
Pusėn, kuri" tikrį'an suvokia Lietu- 
viu tautos pulsą ir stengiasi paten- 
kinti jų troškimus. Mums išrodo, 
kad toks planas kai-kuriii Amerikos 

politikos "eikėjų senai jau buvo su-j 
statytas, dar. matomai, Amerikos 
delegatams važiuojant j Taikos-. Kon 

ferenciją Paryžiuje, ir jis tęsiamas 
dar iki šiam 'aikui. Tokioj prasmėj 
tų delegatų buvo varoma politika 
Paryžiuje, ir tokioj pakraipoj buvo, 
m'atomai. stengtasi apdirbti Ameri- 
kos Lietuvių visuoiįnenės opiniją per 
tam tikrus spaudos organus ir ap- 
mokamus •kaikuriuos Lietuvių visuo 
menės veikėjus. Toji akcija, rodo- 
si. tęsiasi ir dabarj ir yra daromos 
tų ponų past ■'gos, kad diskredituo- 
ti dabartinius Lietuvos veikėjus, 
kad jų vieton stoti patiems ir vary- 
ti Lietuvoj ir šiaip tarPe Lietuvių 
su lyg užmokesnio darbą. Dirva to-j 
kiai propagandai yra gera, nes nau 

jai kuriamosios Valstybės darbas 

Lietuvoje daug suteikia tam vaisin- 

igos medžiagos per visokius darbo j 
trukumus ir sepasisekimus. Turint 

pirmiausiai \ isa tai akyvaizdoje, ro- 

dos. reikėtų mušu broliams apver- 
timi viską, 'kas mušu priešu patei- 
kiama mušu Valstybės ir jos dabar- 
tiniu veikėju nenaudai. 21 I nei na 

pranešimas apie senatoriaus King 
meštąjj \Yas'bingtono kongresai! bi- 
lių, knriuomi tasai senatorius ska- 
tina kongresą pripažinti *'ife facto" 
Lstonijos, Latvijos ir Lietuvos ne- 

priklausomybę. bet tik su vietine 
s avy vai aa ir tik iki fam laikui, kuo- 
met. gi r Ai, Kt'tsija sustif)re?ir Ku- 
-ijos Steigiamasis Seimas nuspręs 
paskiau s šitoms Raltiko. valstijos for 
mą, kokioje jos, girdi paskiau* ga- 
lėtu Rusijos federitfrijon i neiti- Ši- 
tas bilius, jeigu ji pasisektu sena- 

toriui King senate Perstumti, butu 
vienas iš nenaudingiausių bilių ir 
Amerikai ir Lietuvai: Amerikai del 
to, 'kad ji pasidėtu ant rekordo, 
būdama demokratinė šalis, o stu- 

mianti Estoniją, Latviją ir Lietuvą 
glol)on bolševiku ar monarebistų 
rusų, kurie yra amžini priešai visų 
ne slaviškų; o Lietuvai dėlto, kad 
f.Uomi ji, būdama, sulyg \\"i!so».o 
principų, save apsisprendusi ir j'ait 
!demokratinę valdžios formą nusi- 
stačiusi su pagalba Amerikos butų 
vėl atgal stumiama Į svetimą vergi- 
ją., kas be civilės karės ir dideliu 
kraujo praliejimų neapsieitų. 

Nutarimai: i) Delei senatoriaus 
King įneštojo senato biliaus patiek- 
ti priedą, kuri inteikti pačiam sc- 

natoriui Kinę, nurodant, kokią pa- > 

vojingą dirvą jisai tuo bilium ren- 

gia, ir kad Lietuvos -klausimas, kaip 
ir Visos Rusijos, galės rainiai ir tei- 
singai išsiristi, tiktai tuojaus ir ne.' 

atideliotinai pripažinus Lietuvos 
n'ėprigulmybę d e f acto ir J e jure. 
2) Pradėti žingsnius suorganizavi- 
mui Lietuvių Piršlybos Biuro (Lit- 
lmanfan Chamber of Commerce) 
Amerikoje. Patiekimui atatinkamo 
plano išrinkta komisija i.š šių Tary- 
bos nariu: V. \V. Atnbroze, V. F. 
Jankauskas, VI. Lazdyntas. 

J. O. Sirvydas- 
Amerikos L»*tuvių Tautinės Ta- 

rybos Sekretorius, 120 Grand St., 
Brobklyn} N. Y. I 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
MUSŲ PAŠTAS. 

Lietuvoje jam veikia virš 100 

pašto įstaigų. Iš Laikinosios1 
Lietuvos sostinės — Kauno mies 

i 
to— paštas siunčiama traukiniais 
ir arkliais. 

Traukiniais paštas eina kas- 
dien išryto sekančiais ruožiais: 

i) Kaunas- -Sauliai—Mažei- 
kiai ; 

Kaunas — šauliai — Tauragė; 
Kaunas — 'Mažeikiai — Pre- 

kulė — Kretinga; 
Kaunas — Radviliškis — {lau- 

kė. 
2) Kaunas — Kaišedorys — 

Žiežmariai. 
3) Kaiunas — Kybartai; 
Kaunas — Vilkaviškis — Ma- 

riampolė — Kalvarija — šešta- 
kavas — Lazdijai; 

Kaunas — Sauliai — Naumies- 
tis. 

P'aštas vežamas arkliais 3 kar- 
tus į savaitę: sekmadieniais, an- 

tradieniais ir penktadieniais. 
Kaunas — Prienai — Balbie- 

riškis— Alytus — Seirijai. 
Du kartu į savaitę: antradie- 

niais ir penktadieniais: 
Kaunas — Vilkija — Vėliu- 

na — šilinė — Jurbarkas. 
Kaunas — Bobtai. 
Paštu galima siųsti tik paprasti 

laiškai, apdrausti laiškai, btind?*' 
rolės siuntiniai ir pinigai. Pi- 
nigų reikia siųsti perlaidomis. 
Į užsienį pinigų paštu siųsti ne- 

galima. 
Korespondencija siunčiama už- 

sienin ir gaunama ir užsienio per 
Kybartus ir Liepojų. Nuo pir- 
mo Sausio 1920 m. ligi 18 Vasa- 
rio iš užsienio buvo gauta iš 
Amerikos 292 maišu ju kores- 
pondencija, iš F r ar *ijos — 140, 
iš Vokietijos — 92 maišu. Be 
viršminėtos korespondencijos iš 
Amerikos gaunama ne maža 

siuntinių. 
Iš' Anglijos, Afrikos ir kitu ša- 

lių gaunama kor. atskirais paš- 
to paketais. 

Jei iv/.'si.enio kor. patenka Len- 

kijon ir Lietuvą pasiekia per 
Kalvariją, tai bemaž visi laiškai 
buva gerokai apdraskyti, vokos 
nivgniaubtos ir dalis vokų be in- 
dėlio. 

I Lenkiją ir Rusiją korespon- 
dencija nepriimama ir nėra siun- 

ciama. Išskyrus Rusiją įr Len- 
kiją, paprasti ir apdrausti laiš- 
kai ir banderolės siuntimai gu- 
lima siųsti i visą pasaulį. 

(••Santara"). 
Į-4.,f 

PRANEŠIMAS KOOPERACI- 

JOMS BENDROVĖMS. "j 
Lietuvos Koperatyvių Sąjungų 

Biuro nutarimu š. m. sausio mėli. 
25 d. šiuomi pranešame kopera- 
cijos bendrovėms, kad š. m. ko- 
vo mėn. 21, 22 ir 23 d. kviečia- 
mas Koperatyvių atstovu suva- 

žiavimas Kaune, šienib klausi- 
mams išspręsti: 

1. Vartotojų bendrovių centra- 

lizacija ; 
2. įvręauo Kopcracija; 
3. Gaminimo kopcracija ir jos 

santikiai .su' vartotojų bendrovė- 

mis; 
4. K operatyviu instruktuoti:; 
6. Kopcracija ir mokesčiai; 
7. Kopcracija ir savivaldybės; 
8. Lietuvos koperatyvių prisidė 

jimas prie tarptautinių koperaci- 
jos organizacijų; 

y. Prekybos monopolizacija; 
t 10. Importas ir eksportas; 

11. Steigiamasis seimas ir ko- 

racija. 
į Suvažiavime dalyvauja visų rū- 

šių koperatyvų atstovai rinkti 

Ivisuotiniuose susirinkimuose. 
, Bendrovės turinčios iki 200 na- 

rių siunčia vieną atstovą, turi n* 

čios keturius šimtus, 2 atstovu ir 
virš keturių šimtų, 3 atstovus, 
kiekviena gyvuojanti sąjunga 
siunčia tris atstovus. 

Kiekvienas atstovas privalo su 

savim atsivežti atatinkama įga- 
liojimą. 

Suvažiavimas prasidės kovo 
mėli. 21 d. 6 valandą vakaro Liau 
dies namuose (Ukmergės gat- 
vė"). 

Norintieji iš koperatininkų tar- 

po daryti pranešimus, kuriais 
nors pažymėtais dienotvarkėje 
klausimais privalo -oranešti apie 
tai L. K. S. f>. Pre.ndijumui iki 
kovo mėn. 10 d. pri: iųsdami ar- 

dp visų pranešimų arba jo turi- 
nį. Pageidaujami pranešimai ir 

'ne^aS^v nėtais dįcnotvarjvėje klau- 
simais. 

Visais Koperatyvių Suvažiavi- 
mo reikalais kreiptis j Kauną 
Gedimino gatvė Nr. 4. Tel. 107. 

Lietuvos Koperatyvių Sąjungų 
Biuro Prezidijumas: 

Kanadoje daugiau kaip 50 nuo- 

šimčių gyventojų užsiima žem- 
dirbyste. 

Viena didžiausių Italijos pr^,- 
inonių ir ypatingai Piedmo 
yra automobilių pramonė, 1 
dabar siunčia savo išdirbiniais Į 
visus pasaulio kraštus. 1013 m. 

Piedmonte buvo devynios au- 

tomobilių kompanijos su kapi- 
talu $3,500,000, o 1010 m. buvo 
septynios kompanijos su $30,- 
000,000 kapitalo, kurios išleido 
30,000 automobilių ir davė už- 
siėmimą 50.000 darbininkų. 

P. Šalčius, 
J. Baltrušaitis, 
Br. Leonas. 

("Santara"). 

Krašto Apsaugos Reikale. 
Politinė Lietuvos Xeprigulmybe{ 

išvadavo mumis iš vokiečių, rusų 
ir lenku batulžiavęs bei išnaudoji- 
mo- .Veiiif Neprigubnybci turime 

galemybę patarnauti savam, gim- 
tajam kraštui, o |>er tai ir patįs 
sau. Kiekvienas musij prakraito la- 
ša^. kiekvienas skatikas plauks tik 
Lietuvos upeliu, kuris suks šio kraš 
t6 kultūros ratą. Tūlas Molio Mo- 

tiejus' įsivaizdina sau, kad Nepri- 
klausomoj Lietuvos Respublikoj 
bus vien duodama ir nieko nereika- 

laujama: Žemės — dykai; miško 
— dykai: važiuot gel/.keliais dykai;! 
mokėti mokesnių nereikės; ktrlitj tai 

syti nereikės; kariuomenėj tarnau- 

ti nereikės. Tarytum Lietuvos Res- 

publika vien dangiška mauna ir! 

dangiška rasa gyvuoja. Lietuvos' 

Valstybė teikia visiems lygias- tei- 

ses. \»et uždeda ir lygias pareigas. 
Lietuvos N"eprigulinybC\ paliuosuo' 
dan a mus i> svetimųjų vergijos, 
uždėjo didžiai ats«tj$6ruingas ir gar- 
bingas Lietuvos piliečio pareigas. 
Todėl kiekvienas pilietis privalo sa- 
v." teisį- ]<ažinti, privaio savo parei- 
gas ž i tvoti ir pildyti ir netlci'a išsi- 
kalbinėti jitatvmti b'^i pareigu neži- 
nojimu. nes tuomi nuo atsakomy- 
bės neišsivaduosi. firmoj i kiekvie- 
no doro piliečio pareiga yra krašto, 
apsauga: <iynim'as .Veprigulmybės 
ir Yalstyl>e> rūbe/i u čielybės. Kiek- 
vienu piliečio ir pilelės, be išė^t'-. 
imi, yra šventa morale pareiga 
ypač pavojui gresiant, Į krašto ap- 
augos darbą ak.yviai dėl i s arba 
vijšomi ) pastangomis ji remti. Kiek- 

vien*. Vaistija} taigi ir Lietuvos 

Į Respublika, šią pilietinę karei vys- 
tės pareigą krašto įstatymuose pa- 
žymi. Paprastai moterįs nuo šios 
sunkios pareigos ėjimo paliuosuo 
jamos. Žemiais seka Lietuvoje vei- 
kiantis "Laikinieji Naujokų šauki- 
mo i staleli.' 

I- 

Bendri c ji D ės n i a i. 

1. Tėvynės gynimas y.a kiekvie- 
no Lietuvos piliečio šventi pareiga. 
\'isi vyrai, Valdžiai pašaukus, pri- 
vni. atlikti kareivystės priedermę. 
Šiuo atveju ito visi yra lvgus prieš 
įstatymą be skirtumo tautos ir tiky- 
bos. 

; 

2. Naujoku šaukimas karinome- : 

v.ėn atliekama »adi>va'.jautis rusu Į 
[statais apie karei vystės priedermę, j 
l'airlos i f; i _» m. (l'nt. o voinskoj po-j vinuosti i m L K)! j g.), kiek jie ne- 

sipriešina šiems ir kitiems Lietu- 

vos valdžios išleistiems įstatymam.-, 
Lietuvos Konstitucijai ir Lietuvos' 

Į Kariuomenės organizacijai. 
3. M misteriu Kabineto priimtos 

m- vasario m. 10 d. "kariuo- 
menės ;?ankir.',osios instrukcijom" 
šiems įstatams išėjus, nustoja vei- 
kusios. 

II. 

Naujokų slinkimui įslaiyos. 

4. Naujoku šaukimą atlieka šio* 
Įstaigos: Krašto Apsaugos Minis- 
terijos Mobilizacijos Dalis, Vyriau- 
sioji Patikrinimo Komisija, Apskri 
čių priėmimo komisijos ir vietos 
savi valdybos. 

5. Krašto Apsaugos Ministerijos 
Mobilizacijos daliai priklauso ben- 
dra priežiūra ir kontrolė visame 
š'.mkimo įstaigų darbe. 

(>. Vyriausioji Patikrinimo Komi- 
sija veikia prie Mobilizacijos Da- 
lies. "Jos kompetenciją patikrinti 
Šauk i am 11 j u sveikatą, kilus, abejo- 

nei, priėmimao Komisijoje. 
' 7. Vyriausioji Komisija susidaro 
iš šių asmenų: Mobilizacijos dalies 
atsiuvo, trijų gydytojų, Sanitari- 
jos Dalies paskirtų ir Rikiuotės 
Skyriaus atstovo- 

8. Priėmimo Komisija atlieka vi- 
są šaukimo darba vietoje, kaip an- 

tai: dalina apskritį Į šaukimo nuo-' 

vadas, prižiūri miestų ir Valsčių sa- 

vivaldybių veikimų mobilizacijos j 
srityje, tikrina sveikatą, priima be j 
liuosuoja naujoku* ir t. t. 

0. Priėmimo Komisiją sudaro Ap- 
skrities gydytojas ir vienas 1 fa rys 
nuo šaukiamojo valsčiaus arba mies 
to savi valdybos. 

10. Priėmimo Komisija vadovau- 
jasi bendrais įstatais ir Krašto Ap- 
saugos Ministerijos privalomais nu- 

rodymais ir instrukcijomis.' 
1 1. Vietos savivaldybps. būtent 

valsčių, miestų ir miestelių Valdy- 
bos ruošia šaukimo sąrašus sulig 
statų ir priėmimo Komisijos nuro- 

iymų. 

i_\ Milicija pildo priėmimo komi 
sijos reikalavimus. 

Išlaidoj 

j,$. Priėmimo komisijų užlaiky- 
mui visas išlaidas padengia apskri- 
čių valdybos. i 

14. Algas ir dienpii.!8.»s ..^ujo- 
kų priėmimo komisijų nariui gau- 
na iš tų Įstaigų, kuriose nuolat tar- 

nauja. 

IV. 

Paliuosai'inio pagrindis. 

15. Paliuosuojami nuo kareivia- 
vimo šie: 

(a) vienturčiai, tinkami dar- 
bui sunus, kuriu tėvai turi virš 1 

55 metų amžiaus, arba del >flp- 
uus sveikatos netinka dUrbui, 

arba esant motinai našlei^ jei 
jaunesnysis brolis neturi 17 me- 

tų. 

(b) vyriausiasis, tinkamas dar 
bni brolis, prie broliu ir seserų 

n'ašlaičių, jei jaunesnysis bro- 
lis neturi 17 metų. 

(c) vienintelis tinkamas dar- 
bui aliukas, prie senelių neturin- 

čių tinkamų darbui šalnų ar anū- 

kų, kuriems butų suėję 17 nie- 

tų. 
(d) jeigu šeimyna susideda iš 

netinkamų darbui asmenų ir dvic 
jų šaukiamų brolių — paliuosuo- 
jama jaunesnysis. 

(c) vidurinių mokyklų hiokslei 
viai. kurie yra mokykloje, paliuo 

^suoiamt ligi .>4 metams sueinant. 
(f) mokytojų ir dvasiškų semi- 

narijų mokiniai taip pat faktinat 
esantieji augštosiose mokykloscN^ 
studentai paliuosuoiami ligi S6 

netams sueinant. 

(Bus daugiau). 



Daile ir Dailininkai. 

MUŠŲ SCENA. 

Vilniaus Teatro studi- 

ja: ''Pinigėliai", i. I. 10-0 

m. Kaunas turi šiandien net tris 

lietuvių dramos trupes (Sutkaus, 
Vaičkaus ir ulmskio. Pirmoji 
laikinai nebęvaid'na, uirtat, kiek 
teko girdėti, intensiviai lavinan- 
tis to'iau dramos srityje; dvi 
antrosios į; i, .^avo pajiegomis 
nors Šiokias-tokias darbo gili- 
tnybės apystovas sau pasitieku- 
sios, ir tebesilavina ir kartskar- 
tė'nis vaidina. I)ėja, repertua- 
ro žvilgsniui šio rudens ir žie- 
mos sezonas, bendrai imant, nie- 
ko nauja musų scenon nebuvo 
Įnešęs ( jei neskaitysime keliu pir 
mu syk musų scenoje vaidina- 
mv.j, k^d i,- geru, l>*t vis tik vers- 

tiniu veikalų). Žinoma, didžiau- 
sia tame tai musų dramaturgų 
kaltė, bet vis tik tai charakterin- 
ga. Pirmasis, taip sakyti, ve- 

versys, rasi ir dramos srityje pra 
nešantis naujam pavasarnii besi- 
artinant. buvo Naujųjų Metų 
diena Glinskio truipės parodytas 
naujas S. K; nantaitės-Čiurlio- 
nienės veikalėlis: "Pinigėliai". 
Duotų dievai, kad tasai veikalėlis 

! tikrai butų mums scdnbs pava- 
sario pranašas ir kad šie naujieji 
metai neit/.viltų mus tuo atveju 

!taip, kaip neužvylė skaitlingai 
susirinkusios vaidinimo pasižiū- 
rėtų publikos tie, 'būtent, ''Pini- 

«• •#» 
geliai 

O jie tikrai neužvylė. Nei 
pats Reikalas, nei aktoriai. Tiesą 
(pasakius, veikalo fabula nekokia: 
netik neoriginali, bet ir, gali sa- 

kyti, foanalinė. Xes kas gali buti 
originalaus tame, kad gobšus g! 
minės lau':ia nesulaukia turtin- 
gos tetulės mirties ir tame, kad 
ji, mirdama, rašo prrrašo testa- 

mentą ir kad jai mirus testamen- 
tas, žinoma, turi buti tiems gi- 
minėms paskaitytas: vienu džiau- 
gsmui, kitu nuliudimui. Tokie 
tai "Pinigėliai". O betgi veika- 
las žkirėti smagus, ir, turlbut, bus 
ir skaityti — nenuobodus. Taip, 
ir tame tai autorės, kaipo dra- 
maturgės, talentas ir apsireiškė. 
Iš fabulos sava;mc tai neįdomios, 
iš fabulos taip paprastos, o pa- 
daryti tačiau gyvenimo ir Įdo- 
mumo kupiną- dalyką, trykšte 
trykštantį sveiku juoku kiekvie- 
noje scenelėje, — tam tikrai rci-1 
kia turėti scenos rašytojo talen- 

tas. ir talentu b nemažas. -Pasižiu- 

rėją;, "Pinigėlių" man tiesiog 
pikta pasidarė, kad Čiurlionienė 
mūsų scenai ligšiol vien mtmo- 

logėlius teteikė. 

Čiurlionienė, kaip galima spręs 
ti iš tos pirmosios jos komedijos 
ir kaip rodo jos kairiurie mo- 

nologai, jungia savy aštraus sa- 

tiriko ir tikrojo, nedirbtino, ju- 
moristo žymes. Lyg' turėtų sa- 

vyje ka/ką paveldėta iš Gogolio 
ir Fredros akcijos lengvumas— 
smagumas. C) tai yra begalo 
daug. "Pinigėliai" tipų komedi 
ja ir tuo juoba mums reikšmin- 

gesnė. Juk tikrai charakteringų 
tipų, išskyrus Keturakio "kriau- 
čiuką" Vincą ir dar vieną kitą 
iš Vaižganto ir Žemaitės kome- 
dijėlių, tnusų scenoje ligšiol ne- 

same maty. O čia veik kas vei- 
kėjas, tai tipingas asmiuo, sau- 

asmuo. Tipai—karikatūros, kaip 
ir Gogolio "Revizoriuje". 

Diologą Čiurlionienė vaido 
maėstriškai, akcija bėga lengvai, 
rištele, verste verzdama žiūrėto- 
jus juoktis vis nuoširdžiau ir nuo 

širdžiau. O tai reikalauja iš 
.geros komedijos. Tatai irgi di- 
delis Čiurlionienei, pliusas. Apie 
kalbos grynumą ir gražumą kal- 
bėti čia nereikia, nes tuo žvilgs- 
niui autorė jau gan pas mus ži- 
noma. 

Viena tėra "Pinigėlių" yra, tai 

OHMTA PAGELEA 
Silpnybės, paeinančios nno persidirbimo, pailsimo, snnariu ir rauiuenu snstiiigimo, skausmu strcaose, yra greitai prašalinamos, vartojant. 

PAIN-EXPELLERI 
" Druagit Reikalo" 

Šeimynos, kurios karUdažinojo jo veikiančiu jiegn, flStlgmttS'bo .to neapsieina. Yra tik vionas l'ai!i«Kxpeller' 'r dėl jnsu apsaugojimo, jis yra paženklintas inusn vnizbaženkliu 

ANCHOR (Įdaras) 
.Teigu ant pokelio nčra vaizba/.Miklio ikaro, tai jis nčra tikras ir lokio neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Tftipgi galima gauti pas išdirbėjus : 

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 

autores, sumanytus kjiniškuju 
scenų praskiedimas lirinėmis. A u 

torė, matomai, mane tuo pada- 
rysianti savo veikalą pilnesnį, 
įvairiaspalvi, kaip ir gyvenimas. 
Betgi išėjo tai, kad stipresnės 
komiškosios scenos, einančios 

tuoj po tų lirihių dialogų, delei 
perdidelio 'kontrasto žiūrėtojams 
išrodo jati ne tai dvigubai komiš- 
kos, bei kartais tiesiog 'Vržo pa- 
daru besančios. Geresnieji gi li- 
riniai fragmentai iš savo pusės 
gerokai vėl nusmelkia komišką- 
sias scenas. Bendrai imant, ta- 

sai kaitoliojimas juoko su 1 i r i 
ka, blaškydamas žiūrėtojo upą, 
gerokai mažina gaunamąjį iš vei- 
kalo įspūdi, juoba, kad tie liti- 
niai fragmentai, bendrai imant, 
toli gražu nėra taip nusisekę, 
kaip komiškieji. O nėra rusise- 
kę dėlto, kad autorė padarė pa- 
matinę klaidą piešdama toli gra- 
žu ne natūraliais bruožiais 7A\- 
DinsKient'S sunų-ciaiimmką, kuris 

ir įneša vHkalan lirinj elementą. 
Dailininkas, pats savo trUsu pa- 
siekus tai, jog jo veikalai susi- 
laukia jau savo parodu .Miunche- 
ne, taigi maičiusis gyvenimą, »nąs 
tantis jau už metų antru Įsigyti 
savo vilą Adriatiko pajiuryj — 

tokv vaikiškai naivus Imti negali, 
o taip-pat ir dailininko tipu ima- 
mas fouti negali. Tai daugių dau- 
giausia pirmojo kurso studentas 
arba tik pradedąs lankyti dailės 
mokyklą naivus optimistas. 

liet tai vienintelis nevykęs vei- 
kalo tipas, tikrai tarius, veikė- 
jas, be jokio tipo. Jojo partne- 
rė (tokia, kokią parodė Čiurlio- 
nienė, bet nevisai tokia, kokią 
parodė ją vaidinanti p-lė Saka- 

lauskaitė) jau vėl išlaikytas ir 
tikras. Ir tasai vienas nevisai 
pavykęs tipas, Čiurlionienės vei- 
kalo jo visumoje nesugadina ir 

jo vertės nesumažina. "Pinige- 

-- 

LEONARD WOOD. 
Major General, United Statet Army. 

"Per šiuos pastarus io metų jo pasidarbavimas Amerikai buvo didelės 
vertės ir toki darbą savo saliai t/alėjo atlikti tik vyrus nepaprasto sumanumo 
ir gabumo, su širdžia degančia pasišventintu už garbę f už vėliavą ir uč 
gerbūvį tautos". 

—THEODOR ROOSTiVELT, Kovo, ujiy m- 

TAMSTA, kaipo geras Amerikietis ir kaipo balsuotojas Pir- 
ituose Balsavimuose Utarninke, Balandžio—April 13-tą turi teisę žinoti gyvenimą, darbus ir karjerą žmogaus už kuri ati- duodi savo balsą. Tamsta turi teisę pats skaityti jo gyvenimą, be jokių pagrąžinimų ir nusistatyti savo nuomonę. Štai gyvenimas Leonardo Wood'o. jo darbai, kurie jį pa- darė vertu buti vienu iš žymiausių kandidatų j Prezidentus Su- vienytų Valstijų. 

JO DARBAI: 

C^tmė Spalio 6, 1860 m., Winchester, New 
7Mam>>shire. Vaiku būdamas gyveno liūd- 

name Cape Cod, Massachusetta. Baigė Harvardo 
Medicinos Mokyklą 1884. 

5>arbavdsi tarpe biednu Bostone, kafpo ligoninės daktaras. 
Paskirtas kariuomrnas gydytoju 1885 m., tarnavo keletą 

dienų Bostono ir perkeltas pria Meksikos rubežių, jam pačiam 
pražant "T^mo". 

Kovėsi keletu mėnesių su laukiniais—Apaohe. kuris buvo 
pavojingas civilizacijai. Keletą mėtų po to, jam įteikė Congre- 
ssionali garbės medalj už o karžygiškuraą su Inaljonais. 

1888 ištyrinėjo garizoną po viršinykyste generoio Biles. Vėl 
pasauktas atgal prie rubežių tarnystėn ant keleto mėnesių. 1880 
metuose paskirtas štabo gydytoju Los Angele* mieste. 

Vedė panelę LotifsSe A. Condit Smlth, broliaduktę teisėjo 
Kield S. V. Augščiausio Teismo. Pasiųstas Washingtonan 1895 
metais katpo pagelt,Stojas "attehding surgeon" ir tarnavo prie 
Clevelando ir McKinley. Organl^vo Rough Riders, 1898 mele 
pakeltaa j pulkininkus, kartu su Theodoru Rooseveltu. Vedė 
savo kariuomenę į mufij prie I^as Guasimas Liepos 24 d., 1898. 
Paėmė Santiago Liepos 17-tą ir už atsižymėjima tapo pakeltas 
j Brigados Generolus. Pakeltas j Santiago gubfti-natoriuni ir 
Liepos 20 ir skurdu miestą pavertė j modernišką. 

Prezidentas McKinley paskyrė jj General Gubernatoriumi 
Kubos, su Generolo Majoro ranga Gruodžio mėnesyje 1899 m, 
Pe sekančios trius metus jis išvedė Kubą iš tamsybės Ir jkurč 
modernišką, teisiu klausančią, savivaldančią tautą. 

Prezidentas Koosiiveltas jj stlun'.ė Vokietijon 1902 metais, 
kaipo kariško žvalgą. 

Su *avo kareiviais fronto linijoje kovojo su laukiniais fana- 
tikais. jvedė valdžią ir civilizaciją ir j (ris metus išvadavo ''pra- 
rastą žeinę" 

Liko paskirtu vyriausiu Amerikos kariuomenes vadu Fili 
pinų salose 1905 m. 1908 metais perkeltas j Suvienytas Vtlsf- 
jas ir 'mskirtas vadu Rytinio departamento. 

Siųstas kaipo specialia pasiuntiys j Argentinos Republiką. Keturis metus vedė Amerikos kariuomenę kiiipo vyriausias 
štabo vadas. 1914 metais vėl paskirtas Rytiniu vadu. 

J is buvo pirmutiniu vaclu prisirengimo Su- 
vienytų Valstijų, įkurdamas lavinimose kem- 

pes 1914, 1915 ir 1916 metais. 
Tūkstančiai vyru jo išlavintų liko oficieriais ant pašaukimo. 
Jo prašymu, kad leistų Jam tarnauti j užjuri 1917 m. buvo atmestas ir jis buvo perkeltas komanduoti plet-rytinį departm. Jis parinko ir sumanė vienuolika didelių lavinimo kempių. Rugpjusjo 26, jis pradėio lavinti 89 diviziisj Camp Funston. 
Siųstas Europon gruodžio mėnesyje kaipo militaris žvalgas. Sužeistas sprogstančia' mašina, kelias savaites ligoninėje. Grjžo ir apėmė komandą ant 89 divizijos Balandžio 12, 1918, 89-ta išvažiavo j užjurj; Wood pašauktas grįžti i Funston ir 

pradėti mokinti 10-tų. divizijų. 
Paskirtas komandieriu Centvalio Departamento ir organiza- 

vo komitetus sutikti ir priglausti grįžtančius kareivius ir da- 
nar gjveua Tllinois'e. 

"Wood'o darbas Kubo.i neturi sau lygaus*'. — Klibu Root. % "Juo augštc'-jnė vieta j kurių jis (Leonard VVood) gali buti 
paskirtu, juo didesnė bus jo vertė".,— Gen. Laiwton. 1898. 

TAI yra gyveni nas tikro vyro — vyro, kuris nuveikė dide- 
lius darbus ir kuris užsitarnavo jusų parėmimų, kuomet jųs tisite bulsuoti Utarnlnke, Balandžio-April lo. idant pasakius visai 
šaliai kas bus prezidentu Suvienytų Valstijų. 

LIETUVIŲ POLITIKOS KOMITETAS, Leonard Wood Illinois Campaign Committee. 
Suite 1248 Congress Hotel, Chicago. 

liai" tikras įdėlis mūsų scenon 

literaturon, kokio jau senukai' ne- 

turėjome. Ir neabejoju, kad, kaip 
kitąsyk "Amerika pirtyje" kai- 
mo gyveninio repertuare, taip 
dabar "Pinigėliai"' inteligentų' gv 
veninio repertuare — ilgai ilgai 
nenueis nuo mūsų scenos. 

(Ijuč daugiau) 
("Veja"). 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

I 

HARTFORD, CONN. 

j Pro šį miestą, bėga Connec- 
ticut upė, kuri pavasariais išsi- 
lieja gana plačiai, pasiekdama 
miesto gat\es. 

1913 metuose buvo gana dide- 
lis šios upės pakilimas, nes gat- 
vėmis galima būvy luoteliais ir- 
tis. Sį metą vanduo gi veik pa- 
siekė 1913 metų ženklą, — išsi- 

liejo gana plačiai: gatvėmis van- 

jduo ledus neša, namai apsemti; 
norint į namus ineiti reikia var- 

tot luotelis. Front Street, — 

italu — žydu apgyventa gatvė, 
kuri gana toli nuo upės, vanduo 
ir ją, pradėjo užlieti. Miestas 
prisi'bijo, kad ledai mūrinius na- 

mus nesugadintų. Ant upės 
kranto žmonių nuolat pristoję 
žiuri, tarsi, laukia tvano. Kovo 
iš 29 i 30 dd. vanduo nupuolė 
apie (> colius, kas pridavė sma- 

gumo miestui. 

Kovo 21 d., Cathedral Liceum 

svetainėje j vyko prakalbos, ku- 

riua surengė Lietuvai Mechani- 
ku Sąryšio 20 kuopa Kalbėjo 
p. J. Segevičius, iš Broolclyn, X. 
Y. Jis plačiai aiškino apie L. 
M. Sąryšį, ragindamas rašytis 
prie jo ir pirkti šėrus. Šėrų ta- 

po parduota nedaug'. Taip-pat 
žmogus kaišiojo skrybėle pu'bli- 
kai, — niekam nieko nesakęs, 
rinko aukas, 'bet nežinia kam ir 
kiek surinko? Viena mergaitė 
padeklemavo "Bonus", kita, vėl 
ten ką kitą. 

Publikos buvo pora šimtų. Už- 
silaikė neperramiausla;. Matyt. 
Hartfordo lietuviai nelabai ra- 

mus. V. P* 

Pirmutinė tikrai darbininkiš- 
ka unija Japonijoj buvo suorga- 
nizuota Osakoje bal. 6 d., 1918 
m. vardu Juaikai Darbininkų 
Unija Kansai. Tai yra atžala 
senos darbininkų draugiškumo 
draugijos Juai-Kuai, kuri mažu 

•plotu bandė daryti tai. ką didė- 
sės unijos stengiasi daryti, liet: 

šita iiiuija apima tik tris miestus: 
Kobe, Osakai ir Kioto. Šitie 
miestai apima beveik ketvirta da 
lj visu Japonijos darbininkų, taip 
gi yra laukiama, kad tokiai di- 
delei daliai jau susiorganizavus 
likusieji trys ketvirtadaliai grei- 
tai prisidės prie unijos ir darbas 
bus daromas visoj imperijoj. 

iMoterys darbininkės medvil- 
nės dirbtuvėse Columbijoje už- 
dirba nuo 30 iki 60 centu j valan- 

dą, vidutinė alga yra apie 33 
'Centai. Vyrai u/dirba nuo 30 
centų iki $1.30 Į dieną, aukščiau- 
sią mokestį gaiuua labiausiai iš- 
lavinti mechanikai. 

Yra sakoma, kad 80 nuoš. da- 

žų dabar vartojamų Anglijoje yra 
namie daryti. 

Delei sunkumo gauti darbinin- 
kus skaičius padirbamų vyrų če- 

verykų pernai metais sumažėjo 
mažne ant 2,000,000. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MU3U KAINAS 
ANT DTJRU. LENTŲ, REMTT IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojlmui b .ubų iš vidaus, po $1.50 už gallonf 
CARR BROS. WRECKING CO. 

8003—3009 EO. HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

IBERTY BONDS 
Mes perkame Pergalšs Bondsus pilna parašytąja A Q «J| 
verte, ir Laisves Bondsus pilna pinigine verte. 
Atneškite *rba atsiųskite } * /-» c apvijCim q f~<r\ 
Atdara kasdien nuo 9—6 5ACK.HtlM & CO 
Utarninkais, Kėtvergala 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
ir Subatoįris 9—9 tarp Pauina ir Wood 

PIRK PIRK PIRK 

LIETUVOS LAISVES BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų 

Laisva Nepriklausoma 
Demokratiška Respublika 

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

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

257 WEST 71st STREET NEW YORK CITY 
< P 

LIETUVA 

Kapitalas ir 
Perviršis $750-000.00. 

Banko turtas 
virš $6.000.000 00. 

KELIAS 
PINIGŲ PERSIUNTIMUI, JAU ATSIDARĖ. 

Siųskite per Didyjį Valstijinį Banką aru Bridgeporto. \ 

Central Martufacturing District 
mmntmnmntmttmtmtm BANK | xtnt zxtitixtizx^sxmmix 

Pinigus siunčiant į Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- 
čias vietas, tai yra per VALST1JINIUS BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai tu- 
ri savo skyrius Europoje ir toclel užtikrina jusų pinigus nuo pražuvimo. 

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

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

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
A STATE BANK. 

1112 WEST 35TH STREET. Netoli Morgan Street. CHICAGO, ILLS. 



Vietinės Žinios 

SUSITVĖRĖ L. L. P. CHICA- 
GOS IR APIELINKIŲ 

APSKRITIS. 

Kovo d., s. m., Š\. Jurgio 
parap. svrt., ir Atrburn- 
Ave., ai.sibuvo susirinkimas, ku- 
riame dalyvavo ('hica>gos ir arpio- 
linkiu Stočių \ aldybos r* nariai. 
Susirinkimo vedėjais išrinkta: 

Kun. M. L. Krušas, pirm., J. 
A. Mickeliunas. rast. Cian pla- 
čiai apkalbėjus dalykus, rado 
reikalingumą sutverti Cliieagos 
ir apielinkių K. L. I'. Stoviu Ap- 
skirti. Apskričio valdybon išrink- 
ta slaptv balsavimu šie asmenys: 

Pirm. V. M. Stulpinas, vi- 
ce-pirm. \ iskontas ir Xorkus, 
raštininkai — J. A. Mickeliunas 
ir J. J. /atlikus: agitatoriai: M. 
K. šilis, Stul.uinska- ir Janišaus- 
kas. 

Plačiai kalbėta apie T.. L. P. 
bėgį ir. kad turėti geresnes pa- 
sekmes. tartasi surasti budn.> 

agitacijai visose kolonijose, ir ! i 
koM nutarta pakviesti Liet. Mi- 
sk»js narį (kuris tik galės) ir su- 

rengti maršrutą. 
Siamo nusirinkime išnešta že- 

miau talpinama rezoliucija. I 

REZOLIUCIJOS TEKSTAS. 

Kadaiti. pastaruoju laiku, So- 

cialistai ir Komunistai per savo 

prakalbas ir spauda diskredituo- 

ja laikinąją Lietuvon \ ald/ią, 
j; atirujami melagingas žinias, su 

tikslu, u/kenkti Lietuvos pasko- 
lai. , 

\j)kal1)ėj<; si dalyką, Stočių 

[Atstovai ir Valdvbos rado rei- 
... 

Ik. lineli: išnešti \ tesą papeikimą 
[tiems. kurie. kokiais nebntn bu- 

i«Li i -. stengiasi pakenkti Lietuvos 
[Laisvės Paskolai, o sykiu ir Lie- 
tuvos Laisvei. 

Dėlto mes, Chicagos ir apie- 
1 ink iu Stočių j>arda\mėtojai L. 
I I'. liomi, atsikreipiame į vi- 
sas Organizacijas, Draugijas ir 
i pavienius Lietuvius ir Lietu- 

vaites, persėdami jus, kad ne- 

taptumėte suviliotais blogos va- 

lius /luoiuinis, bet visi stotu- 

mėt apginiman Lietuvos Lais- 
vės, pasmerkdami Socialistus ir 
Komunistus, kaipo Lietuvos 
1 rtisvės priešus. 

Pasirašo: 
V. M. Stulpinas, Pirm. 
J. A. Mickeliunas, Rast., 

4410 So. Richmond St. j 

Laivas Išeina 
BAL. io, 16, 20, 23, 24, GEG. 1, 7. 9, 15 

PER VANDENĮ KAINUOJA TIKTAI $61 25. 
PARŪPINAME PASPORTUS ir kitus popierius, rei- 
kalingus išvažiavimui. SIUNČIAME PINIGUS sau- 

giausiu ir greičiausiu budu į Lietuvą. Jei kas neaiš- 
ku, ateikite pasitarti. 

Lithuanian-AnieriGtin Information Bureau 
Vedėjas VLADAS NORKUS, 

3114 S. HALSTED ST. TEL- BOULEVARD 4899. 

Išbėrimai. 
kurie niežta ir peršta | 
yra labui neprilmnus. | 
Severa's Skin Oirttmenf t 
(Severos Odinė Mos- £ 
tis) yra žinoma, kaipo S 
geros rušės, dėlto, kad S 
j> šaldo ir minkština to- £ 
kiose aplinkybėse ir pa t 
gelbsti odai gyti. Kaina t 
50c. ir 2c. taksu. i 

Muilas. 
del iįbėrimiĮ ir odos 
nesmagumu turi anfi- 
aeptiškas, čystas ir pa 
tikėtinas priprovas. Se- 
vera's Medicated Skin 
Soap (Severos Gydan- 
tis Odinis Muilas) pil- 
nai atsako visus Aituos 
reikalavimus. Taipgi 
.1is yra gera' žinotras sa' 
vo medikaliskomis ko- 

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

tai. 

Plcn'imas. 
arba trinimas odos su \ 
skaudžiais išbėrimais, j 

visados turi butl varto j 
janias altiseptiškas skj- j 
timas. Severa's Antisep j 
sol (Sftvftros%Antiseps.)- \ 
lius) yra sumaniai pn j 
taisytas del šito daly- 
ko. Jis švelnina praka< i 
tavimi ir priduoda ligo- j 
n i ui smacumo jausmus. j 

Prietvarius, 
yra priežastimi daugy- 
bių negalių. Turi rupin- 
ties. kad viduriai butu 
valni ir reguliariškai pi 

tu lauku. Severa's Bal- 
sam of life (Severos Gy 
vastleu Balsamas) yra 

pasitikimas vaistai nuo 

prlet.variaus, nevirinimo 
dispepsijos ir neturėji- 
mo apetyTo. Kaino 85c. 
ir 4c. taksu. 

Linimentas. 
(skystmostls) visados 
turi rasties kiekvienuo- 
se namuose. Severa's 
Gothard Oil (Severos 
Gothardiskas Aliejus) 
yra žinoma jo ištikimy- 
bčs šitose ligose: reu- 

matizme ir tam pana- 
šioje skausmuose ište 
pk reikalingas vietas. 
Kaina 30 centų ir 60c, 
ir 2 ir 3. Taksų. 
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Pavasarine 
I Gyduole. 
i 
i Daugumas šeimynų turi pagirtiną 

įproti, kiekviena p.ivasari išvalyti vidu 
rii; systemą ir iši*y>tyti kraują, ka.l 
ttiom išvengus įvairių odos išbėrimų: 
spu< gų. apgamų, šašų skaudulių ir 

vočių Tokios ligos yra pasibjaurėti- 
nos,, jos labai tarpstina silpna systema 
ir '.i/krečia kraują. Todelgi, kiekvie- 
nas turi vartoti 

§everaks 
j Blood 

Purifier 
(Severas Kraujo Valytojas), kuris 

vra gerai žinomas, k&ipo patikėtinas 
vaistas tvarkyme visos systemos ir 
č;> stijime kraujo, tuomi jis užlaiko j vai 
riu* išbėrimus ir kitas odos ligas. 

Skaityk ką Ponas Stanley Dorgan, 
502 i^tb St. ( >m'aha, Xebr. rašo 
mums apie tai. iš vasario 11. 101 <j. 

"Dėkavoju jums už jus// 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- 
i: me gave ii" mes esame persitikrinę^ 
i; kad šitie vaistai pagelbės tau. Nurodv 

mai yfa Ingviai suprantami. 

j: Kaina $1.25 ir 5 centai taksų. 
Severos šeimyniškas prietaisas yra ant. pardavimo vįaose aptiekose. 
Tiktai griežtai prašyk Severos ir neimk kitokių. Jeigu jįj negalį gau- ti, užsisakyk tiesiog nuo mušu. prisiimdamas reikalinga sumą pinigu. 
Jralpinam. taksus, šituo adresu. 

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

i BRIGHTON PARKO L. L. 

BONŲ l'arila\inčjinui Stotys, 
kuriose visados gulima nusipirk- 
ti L. L. Uolių. 

I'irni. J. A. Mickeliunas, 4410 
So. Kii'linioiul St.' 

l/d. J5. A. Jovaišas, 4440 So. 
Calitornia Vvc. 

Rast. J. k. Kiuvris, 440^ Mo- 
r.art St. 

I". Staniulis, į/.lo globėjo ofise. 
443S įSo. I'artield \.ve. 

II. Slatkėnas, krautuvėje, -|-U4 
So. FairfieM A ve. 

PRISIBIJOMA ANGLIES 
TRUKUMO. STREIKUOJA 

8,000 ANGLIAKASIŲ. 

Nepasitenkini; bndn padaugini- 
mo _'7 nuoš. mokesties, 5 ,000 

.Mi^liakasiu iš lllirois ir Kan- 
>a ir ^,ix)0 is rytinės t>liio vals- 
tijų išėjo vakar rytą streikan.' 

Sakoma, ^jopei augliu truku- 
mą- bus panašus ]>ereito rudens 
trukumui ir vėl žmonės didei 
nukentė*ią. 

Pranešama, kad net tas strei- 
ką- f^ali atsiliepti ir ant l'hieago 
& Nortli W cstern ^el/kclitt ir 
l'ommomver Itli K<lison kompa- 
nijų. nes jų aprūpinimas anglimis 
tik ir buvęs iš Illinois kasyklų. 

IŠGĖRUS RAZINKŲ DEGTI- 
NĖS MERGINA MIRĖ. 

Mirties paslaptis yra delci 
Miss Mazie t'onlcy, 30 metu. 
;horti merginos, kuri vakar anks- 
ti r\ tą mirė Miehad Keese li-1 
sjombutyj, po pietavimo New 
Hradford viešbutyje. 

■Sakoma, buk ji iš^ėru pusę 
pantės ra/inkų degtinės ir delci 
medinio alkoholio yra priežastis 
jos mirčiai. 

Yra jieškoma mergina, kuri 
buvo Miss Conley laike pictavi- 
110 drauge. 

VAŽMOS KEBLUMAI MAŽĖ- 
JA. KUOMET KILA UNIJOS 

MUŠTYNĖS. 
įimtai unijos gel/.kelio sargų 

/akar pribuvo Chieagon. kad pri- 
reikus neteisėtą streiką gyvuliu 
skerdyklų nekuriu darbininku, de 
ei kuriu suparalyžiuota darbas. 

Sakoma, buk, ji* pribus i i.oao 
greitu laiku ir prie to gal pri- 
ntsią ir kitas tūkstantis. 

Net otisų darbininkai dirba 
msitraukusių darbininku vietose. 

Sakoma i i.ckx^ gyvulių sker- 
Ivklu darbininku yra išėjiu't} 
>trcikan. 

GATVEKARIŲ DARBININ- 
KAI KLAUS APIE NAUJOS 

MOKESTIES TAISYKLES. 
Žemutinių ir i»ugštųjų linijų 

>ildotnajam komitetui vakar pra- 
nešta. joge i organizacijų darbi- 
ninkai, pereitą panedėlj balsavo 
atidaryti algų klausimą, kuomet 
H'eg. 30 d. dabartinis agreemen- 
tas užsibaigs. 

\greementas buvo parašytas 
pereitą vasarą, kuomet darbinin- 
kams buvo pripažinta 65 ir 67 
centai i vai. 

\Yilliams Quinlan, unijos pre- 
zidentas tuoj aprinks komitetą 
pasitarimui su pildomuoju komi- 
tetu. 

Viskas brangsta, todėl būtinai 
reikalauja turėti didesnes al- 
gas, sako darbininkai. 

T. M. D. PASIUNTĖ KNYGAS 
KARIŠKIAMS. 

T M D. Centro valdyba pasiun- 
tė- visų leidimu po dvj knygi ka- 
riškiams, Kaunan. Labai tai gra 
žusdarbas, kuris liudija, jogei 
TM.D. tikrai stengiasi pildyti sa 

vo pareigas kaipo apšvietos drau 
gija. 

Teko girdėti, kad centro val- 
dyba žada .pasiųsti visas knygas, 
kairios tik randasi pas centro 

knygių. Gi knygų yra gan žv- 
mus skaičius, keliolika tūkstan- 
čių. Pasiųsdama knygas T. M. 
D. padarytų dideli apšvietos dar 
bą, nes minėtos draugijos leidi- 
niai daugiausiai susideda iš mo- 

ksliškų knygų. 
Jau metai laiko, kaip šis klau- 

simas, rinkimo knygų Lietuvai. 

buvo pakelta; tik kažin ar jis 
pasiekė \ is;i^ T..YT.I). kuopas. 

Kiek teko žinoti 22 k]». turi pu- 
sėtinai surinkus knyųu ir unvu 

laiku -žada jas pasiusti Lietmon. 
Rodos, neimtu sunku ir kitoms 
kuopoms ta s padaryti. M1- 

rinkti savu kolonijose atlieka- 
mas knygas ir pasiusti Lietit- 

Įvon. M. K. Šilis. 

MERGINOS SARGA UŽMUŠĖ 
KLERKĄ. 

\ akar rylą. priešakyje Palace 
teatro invyko muštynės, kuriose 
tapo užmuštas tūlas Travers 
\\ iilsli. Spėjama, kad muštynės 

; k i 1 c* delei jaunos merginos, ku- 
rios lydėtojai minėtą asmenį už- 

! mušė. 
Tūlas l.enz ir \\ i sn o \\ <k i yra 

areštuoti ir randasi Cliicagos po- 
licijos nuovadoj. 

Pajieškojimas. 
\dolfina Skardinienė jieško Vla- 

do Zacliarevičiaus tiyvenanėio 
Cliiea.n'oj. Meld'žiu atsišaukti 
šiuo adresu: 

Adolfina Skardinienė, Veliona, 
Kauno rėd. 

A 
JUOZAPAS J U KNIS, 

Persiskyrė su šiuo pasauliu. Am- 
žiaus 44 metu, Velionis paėjo Kau- 
no redylms, Raseinių pavieto, Ku- , 
nijiŲ sidos. Paliko dideliame uuliu- | 
dime moterj. Barborą ir penkis Nai- 

kus, t! samu, Juozą ir Kustachiju ^ 
ir tris dukteris, Antanina Viktori- 4 y 

ja, ir Augenojjį. Kūnas randasi 
4843 \Vest 141h St., Cicero, 111. i 
Laidotuvės atsibus Balandžio. S-ta 
i; vai. iš ryto iš.šv. AntUno bažny- 
čios ir Sv. Kazimiero Kapinės, (ii- 
mines ir pažįstami kviečiami da'y- 
vauti laidituvėsc. Pasilieka nuliudi- 
me moteris ir Vaikai. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angli;lcos Ir liettiv'ikos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystfs, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklvbos teisių, Suv. 
Valst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijoj, politinės ekonomijos, pi'ictustės, 
dailiarajystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 4 
vai. po pietų. Yak. nuo 6 iki 10 vai. 

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

LIETUVIŲ DOMAI: 
Nedirbk už algą visą savo 

amžių. 
.Tikriausias kelias buti ne-| 

prigulmingam ir buti pats 
ant savę yra reikalinga tu- 
rėti ukę. Mes padarome tą 
galima del kiekvieno lietu- 
vio, kuris turi $100-00 arba 
daugiau. Jis gali pirkti mū- 

sų 40 ake-ių ukę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur 
yra lietuvių bažnyčios, mo- 

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

BA ŠAPOJE. 
Važiuok ant laukų, kur tu j 

turėsi užtektinai šviežio irj 
tyro oro, kur tavo vaikai bus 
linksmus, ir kur tu gali pa- 
daryti sau gy\enimą ir tapti 
lepigulmingu, ir praleisk sa 

vo paskutinius gyvenimo me 

tus patenkintas ir linksmai. 
ATVAŽIUOK Į VILAS 

COUNTY, Wisconsin, kur 
tu gali pirkti ukę (farmą) 
ii'ž mažą kainą ir ant lengų 
išmokesčių. 

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. 
SANB6RN & COMPANY, 

Savininkai, 
Dept. B. Eagle River, 

Wisconsin. 

p EIKI A LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Ernployment, 
Office., 

LINK RELT & CO. 
39th & Stevvart Ave. 

keikia — jaunu vaikinu iX metų 
arba virsiaus, del Pritarnavimo 
į olerks » Pastos Ofise. (mj centu Į 
valandą. Atsišauk Postmaster's 
Office, Room 358, Pcst Offiee 

Building, 

Reikalauja dviejų pritarnautojų 
(\vaiterkų). Turi mokėti darbą. <ie- 
ras užmokestis. Atsišauk, 

3305 So. Halsted St., 

REIKALINGA STENOGRA- 
FISTĖ. 

Turi buti lietuvaite. Gera alga. 
Atsišauk ypatiškai Į Universal 
State Bank. 3252 So. Haktcd St., 
^hieago, 111. 

KXTIIA! 
I'arsiduoda (> ruimu rakandai, var- 

toti tik 2 metu. Parduosiu u/, pusę 
kainos; U priežasties išvažiavimu 
ant farnui. Jeigu kam reikalinga, 
kreipkitės bile kada diena ąr vaka- 
re |kn 110.: 3333 \Vallace St., ant 
treiuč lubu. 

(PARMOS). 
Geriausiai ]>irkti farmas per Anie 

rikos Ūkininko redakciją. Agentai, 
kurie iš to gyvena visaip garsinas, 
bet kurie atvažiuoja pas mus Pati- 

ria jų teisingumu ir perki geresnes 
tikės. Taip-gi skaitykite Amerikos 

Ūkininką. Prenumeretas Suvieny- 
tose \ aisti jose $i. metams, o į 1 ,io- 

tuvą S 1.25. kiekvienas numeris nu- 

eina i Lietuvą. 
Dabar seras l'aikas pirkti farmą 

adresuok. 
M. \Yalenčius, 

P- C). Rox (/), I lart. Mieli. 

ANT PARDAVIMO. 

Trijų augščio plytų namas, sto- 

rai ir tk-tai; Ineiga ant įdėtų pini- 
gų yra apie t4%, ant .C'ana'port 
arti L'nion Ave., turi būti praduo- 
tas ^ trumpą laiką^ del užbaigimo 
nejudinamojo turto. 

S. (i. Tuposieh, 
1315 \v. 1 Stli St., Chicago, 111. 

LIKTUMŲ DOMAI. 
Pranešu savo draugams ir patin- 

stamiems, jog aš užsidėjau vyriškų 
rūbų krautuvę, buvusio Švarlio krau 

tuvėje. Kviečiu savo pažinstamus ir 

draugus, ir visus lietuvius atsilankv 
ti Į mano krautuvę, o aš visiems pa- 
tarnausiu kuogeriausiai. Del vyrų. 
mriu naujausios mados aprėdalu už 

prieinamą kainą. K'atn reikia pirkti 
drapanos ateik p^s, 

D. M. Sidlauskjv, 
33i8 So. 1 lalsted St. 

Cbicago, 111. 

Ant Pardavimo* Didelis l'argenas. 
Parsiduoda labai pigiai storas, biz- 
nio vieta išdirbtu per 4 metus, .įpie- 
linkė lietuviais apgyventa. Priežas- 
tis greito pardavimo. — savininkas 

išvažiuoja i Lietuvą. Platesniu infor 

macijų kreipkitės prie savininko ad 
res: Lime St. Chicago, 111. 

Atsiduoda randai pu i Irus šviesus 
kambarys vienam arba dviem. \ isi 

parankum'ai. Atsišaukite pas: P. 
DAA'TS, 3335 S. Union A ve. 

Parsiduoda barzdaskutykla ir du 
biliardiniai stalai. Geras bizr.is. No- 

rėdami pirki, klauskite pas J01IX 
MARICH^ 1007 \V. i()tb St. 

Pa j ieškau Juozapo Kaveckio, pa- 
eina tš Kaur.o gub., Telšių pavieto, 
^krupių kaimo. Pirmiaus gyveso 
prie 1122 S. Ilalsted St- Chicago, 
111.. o dabar nežisau kur. Jis pats 
ar kas kitas malonės pranešti 'šiuo 
adresu, už ką busiu labai dėkingas: 
Jonas P»aran\ius>kas ir Petronė Ka- 
vickaitė. 130 Laurence Sc. Ifart- 
ford, Conn. 

Pajieškau Juozapo Meškausko. 
Patirta iš Kretingos dpskr. lyulin 
valsčiaus, Poloniškiu kaimo. Gavau 
laišką nuo jo sesers P. Meškau-'^ 
tės iš Lietuvos. Juriu svarbu rei- 
kalą, malonėk atsišaukti per laišką. 
T- Drakšas. 4540 S. Hcrmitagc aw. 

i Chicago, 111. 

H. Leiboviiz 
aš busiu ofise po No. ! 
1652 W. Van Buren St. 
nuo 10 vai. ryto iki 4 ! 
vai. po piet — savo na- 
muose. j 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 
vai. vakaro, ai bunu ofi- 
se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos/ kampas 
Marshfield Avenue. 

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

Phone vards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: Ir e>'v: vi«>ta 3252 S. Halsted St 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

Lithuanian—America Informati n j 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- 
tal, Legališkl Dokumentai, Forelgn 

Exchange, Real Eastate. Parduodam 
lalvokartes. 
3114 So. Haldted St., Chlcago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

Phone Canal 267 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujieną Name 
Vai: 9 iki 12 ryto lr 2 iki 9 vakare 
1739 S. I-IALSTED ST CHICAGO 

Telephone LroTer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandoa: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldicniaii pagal »utarim% 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tot gatvti 

DR. S. BIEZiS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 il*l 5 Ir 7 iki 9 vai. vak. 

Gyveniaio vieta: 3114 W. 42»d St. 

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 

35 S. Dearborn St. Chicago. 
Room 206. 

DR- VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 
Specialistas 
Palengvjs akių įtempimų. kas yra prie 
žastlml skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 

užaugusus karščiu akių krtivos akis 
!;itarakto, nemiegė trumparegystė, to- 
liret'vst.ė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muoso daromas examlmas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciala 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus, 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 \V. 47 st. Ties Oppeheimuro štoro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drovev i)96i 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS [ŽIŪROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, J 
kaitymas antakių, mušimas skau- J 
smų j kaktą, mirgėjimas akių, ap 

svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 

nurodo, kad jusų akys reikalauja j 

akinių. 
JOHN SMETANA 

1801 S. ASHLAND AVE.. CHICAG4 ' 
Kampas 18-los gatvės. 

3-Čios lubos, virš Platt'o aptickos. Tžray 
kite j mano parašą! 

Valandos: nuo ftos vai. ryto iki 8 vai. v J( 
NedS'ioj: nuo 9 vai. rjto iki 12 Tai. diet X 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik- 
rodėliai ir jubi- 
lieriški daigtai. 

.Columbia grama 
fonų ir naujų lie 
tuviškų rekordų. 

4W7 S. ASHLAND AVE. CHICAGO. 
Tel. Boulevard 491. 

John Kuchinskas 
fJAWYER 

LifETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone .Central 3G84 

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

Egzaminuoju Abstraktus pt-rkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokumentus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus aut Pirmu Mortgečiu, ant 
lengvu sąlygų. m 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

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

Telepkone Yardi 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
"Jydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyri 

Specialiai gydo limpančias, senu ir 
paslaptingas vyrų ligas 

5259 S. HALSTED ST., CHICAGt 

rfel. Yards 3654. AKUŠERK/s 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos ko- 
legiją; ilęai praktika- 
vusi Prnrui'vanijoi 
hospitalės*, Pasekmiti 
g*i patarnauja pri» 
gimdymo, Duoda rodi 
visokiose ligose mote 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antrų lubų) 
CHICAGO. ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki Yėlai vafc 

Phone Ca'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

CHICAGO, ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
~ 

ADVOKATAS 
29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. 

Telephone Central 6390. 
Vakarais. 812 W. 33-RD STREET, 

Telephone Yards 4681 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 NV. 51-oa ir timp.Marshfield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuierii 
Gydo aštrias ir chroniJkaa ".isas vyrų, mo- 

terį] ir Taikų, pagal naujausias metodas 
X-Rav ir kitokius elektros prietaisu* 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St. netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10 12 pietų ir 
S vakarais. Dienomis: Canal 

f ollu arba 357 
Telephonai: J Nflkt<luis Drexei 

[ 950 Drover 4136 
GYVKNIMAS: 3412 S. Haistetl St 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 VV. 47 st Bouievard 1GC 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:31 
iki 8:30 vak. Npdėi s* iki 12 diemj 
Namai: 2914 W. 43 Si MeKisley 26i 

A. VE.TRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE INSURANCE 

European American Bureau 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokorta* 

|Notariju6as 
3249 So. Halitcci Street. Chicago, Illinois 

Telephone Boi|leQard 611 
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