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Rusai laukia S.V. pripažinimu. 
Vokietija pajieško atlyginimo 

iš Francijos už nuostolius. 
RUSAI LAUKIA S- V. 

PRIPAŽINIMO. 

Kopenhaga, bal. 8 d. — Pasi- 

kalbėjimas su nariais ru>u vaiz- 
l>in*~< komisijos, kuri čia pribuvo, 
daro Įspūdi autoritetinguose ra- 

teliuose, kad ji eina pirmiausiai 
prie -politiniu tikslu, norėdama, 
kad Suv. Valstijos ir talkininkai 

fe... pripažintų sov ietinę valdžią. 
Švedija nesėnai buvo padėjusi 

drausmę sovietiniam užsienio rei- 
kalu ministerio padėjėjui Maksi- 
mui Litvinovui, bet su nenoru 

buvo priversta atmainyti savo 

atsitiesimą, kuomet užsienio rei- 
kalu ministeris č'ičerinas pagrū- 
mojo pertrauktume komercinių 
ryšiu tąrp Švedijos ir Rusijos. 

Trockis Užgiria Priverstini 

Darbą. 

Maskva, kovo 27 d. (Pavėluo- 
ta). Bolševikų karės ministeris 
Leonas Trockis, šiandien vakare 
kalbėdamas devintame kormvnis- 

tų partijos suvažiavime pasakė, 
kad militarinimas yra vienintelis 
būdas pilnam sunaudojimui Ru- 
si jos žmoginės pajiegos. JrrJcaV j 
ha labiausiai buvo tam, kad pa- 
aiškinus Rusijos pramonių mo- 

bilizavimo santikj su pramoniniu 
atstatymu. 

"Mobilizavimas dabar yra rei- 

kalingesnis negu pirmiaius, — 

sake jis, — nes mums parscina 
turėti reikalą su kaimiečiais ir 
miniomis neišlavintų darbininkų, 
kurių negalima pilnai sunaudoti 

jokiu kitu btulu kaip tik karine 

disciplina. Amatinės unijos įsten- 
gia suorganizuoti dideles išlavin- 
tu darbininkų minias, bet šituo 

budu negalima pasiekti daiug'aus 
;iip 30 nuoš. žmonių." 
Trockis pasakė, kad darbo ka- 

riuomenė. peremta priverstinio 
darbo principu nemažiau^ naši 
už senąją lenktynių sistemą. 

Pariamia Centralizaciją. 

Apskritas kalbos krypsnis rėmė 

pajiegos centalizavimą stiprios 
valdžios rankose. 

Spekuliavimas, Trockio nuo- 

mone, yra tolygus atsimetimui 
nuo komunistų principų, vienin- 
telis gi būdas kovoti su juo, tai 
militarinė disciplina. 

VOKIETIJA PAJIEŠKO 
ATLYGINIMO Iš FRAN- 

CUOS UŽ NUOSTOLIUS. 

Berlinas, "bal. 9 d. — Vokie- 
čiu valdžia per vokiečių atstovą 
Paryžiuje Dr. votį Mayer, pasiun 
tč rūsčią notą, kurioje sakoma, 
kad Vokietija dės atsakomybę 
ant Francijos už visus nuosto- 

lius ir atsitikimus sn žmonėmis 

paeinančiu? nuo franou-zų karei- 
vitt okupavimo miestų flessėje. 

PATVARKYMAI PALIE- 
ČIANTIEJI LIETUVOS 

KARIUOMENĘ. 

Vyr. Kariuomenės Vadas. 
Skelbiu Valstv-bes Prezidente 

š. m. vasario mėn. 23 di?nos i-a- 

kymo nuorašą: 
"Laikinai einanti' Vyriausio 

Karo Vado ir Kiašto Apsaugo? 

N# 
Į M misterio pareigas (ieneralą- 
i Leitetantą P. Liatuką, jam pra- 
'šatit, paliuosuotjo nuo jo užima- 

jp'.uju vietų nu< šio dvidešimt 

jtreOio vas«rio, priskiriant ji prie 
ieneralio Štabo iki naujo pa- 

įskyrimo. A. SIVETONA — Val- 
-t;- hės frezidentas, GALVA- 

jNAUSKAS Ministeris Pirmi- 
ninkas. 

Valstybės Prezidento Įsakymą 
! sekant, nuo Krašto Apsaugos 1 

.. 

Į Miristerijos Valdytojo ir Vy- 
kiausiojo Kariuomenės Vado pa- 
reigu pasitraukdamas, reiškiu 
širdinga padėką visiems bendra- 
darbiams — kariškiams: karinin- 
kams, karo-valdininkams ir ka- 
reiviams, su pasis utiniu dėju- 
siems visas savo pastangas ir 

guldžiusiems galvas už Tėvynę- 
Lietuvą. 

1 Niekuomet neužmiršiu tų sun- 

!kių laiku, kada jus kelis mėne- 

sius paeilui negaudami algos, o 

kartais, del sunkaus susisiekimo, 
mažai gaudami i. maisto, kaip 
liūtai puolėt bermontininkus ir 

i<vijot juos iš Lietuvos. Ir nebū- 
damas Vyriausiu V adu aš istio- 
met busiu su jumis, nes pasilie- 
ku J u su tarpe. Tikiuos, kad ir at-_ 
ei'.yje narsi mu.su karuimenė din. 
t;iaus rūpinsis Lietuvos, negu sa 

vo reikalais. 

>i Įsakymą perskaityti visose 

kuopose, b.tarėjose ir eskad- 

j romiose. 

Krašto Apsaugo', Ministerijos 
Valdytojas ir einas'pareigas Vy- 
riausiojo Kariuomenės Vado pa- 
sirašo : Generolas-Leitenantas 

Liatukas. 
Skelbiu Valstybės Prezidento 

š. metu vasario m«}n. 23 dienos 

Įsakymo nuorašą: 
"Generolą SILVESTRĄ ŽU- 

KAUSKĄ skiriu Vyriausiuoju 
Lietuvos Kariuomenės Vadu pra- 
dedant 11110 šio 23 vasario. Val- 

stybės Prezidentas — A. SME- 
TONA. Ministeris Pirmininkas 

GALVANAUSKAS." 
Valstybės Prezidento š. m. va- 

kario m. dienos Įsakymą se- 

kant, šiandien pradėjau eiti V/-! 
riaiusiojo Kariuomenės Vado pa- 
reigas. 

Vyriausias Kariuomenės Va- 
das 

Pasirašė : 
Generolas Bukauskas. 

L. e. p. Generalinio štabo Vir- 
šininkas 

Generolas- Leitenantas 

Nastopka. 
I 

VOKIEČIAI M AINIS 
MARKĖS ANT ILGO 

LAIKO PASKOLŲ. 
Berlinas, bal. 8 d. (Rašo Gor- 

don Stiles). — Prūsų valstybės 
ministerijos prezidentas Paul 
Hirsch vakar aiškino man plė- 
nį finansiniam atstatymui Yokie- 

tijos. Pastebėjęs, kad Vrokietijos 
naminė ateitis ir jos santikiai su 

| # 

laukutiniu pasauliu priklauso 
nuo markės vertas aUteigimo 
svetur, jis iipa-jakojo dalykus, ku 
ric turi buti išaiškinti pirma, 

:negu bus galima 'gauti pagelba 
'iš darbartinių nepatenkinamų są- 

\h'zi- 
'darkęs vertinimas užsienyje 

5 ar (» pfeiiij*ai^ ^ iJ 4 ar 112 C.;n 
to) pagimdė nepakenčiamą pa 
(U"tj, — sakė Herr llirsch. \o 
kieti į a negali parsigabenti mai- 
tų, ar nedarytos medžiavos. jei j 
negaus tolesniu kreditu, ir. antr; 

vert is, .svetimšaliams lengva Įsi 
gyti vokiečių akcijas ir žemi 
juokingai žemomis kainomis 
Pasinaudojus teikiamaais kredi- 
tais, kuriuos mes kada nors turė- 
sime atmokėti, yra mums kita? 
pavojus ir tie politikai,• kurie jau- 
čiasi atsakomingnis. ueprivalt 
perdaug reikalauti jų. 

"Yra tik vienas išėjimas: viso- 
mis jiegomis stengianties page- 
rinti perkamąją vokiečių pinigu 
galią užsienyje ir per ją iupinant 
vėl vokiečių vaizbinius veiklu- 
mus pasaulio vaizbon. Šitas taip- 
gi. svarba kitoms salinių ir ypa- 
tingai S u v*. Valstijoms. 

""Vienu įžymiausių veiksnių, 
veikiančių fv :cš pakilimą vokie- 
čių pinigų užsienyje yra tas, kad 
didelė daugybė vokiečių notų 
kursuoja už Vokietijos ribų. Pav. 
Ispanija ir Šveicarija surinku bi- 

lijonus markinėmis notomis, kuo 
|met kaina buvo nuo 20 iki 40 
ptenigių. Jos nėra išleisto-', nes 

savininkai tikėjos/, kad vienval 
puolanti markės vertė pagerės. 
Ispanai, šveicarai ir olandai pir- 
kėjai daug nužudė palukiais ir 
nupuolusia markės verte. 

Tatai galima matyti, kad pa- 
mažu pagerinus vokiečių finan- 
sine padėtį, markės vertė pagerės 
sakysime iki 10, 12 pfi (2-3 c.) 
ir bilijonai markių laikomųjų 11/.- 

sienyj bu* išstatyta turgun. kas 
padarytų staigų ir iabai didelį 
puolimą pinigų kurso. I'odel rei- 
kia pasirūpinti per tarptautines 
sutartis palaikyti markes užsie- 
ny] iki tokio laiko, kada užsie- 
nio turgus pasieks tą laipsnį, 
kur jis galės suimti j savš net ir 
didelę pasiūlytą apštį. Tokios su- 

tartys neprivalo buti daroma to- 

kiomis nenaudingomis Vokietijai 
išlygomis kaip vokiečių finansi- 
nė sutartis su belgais." 

PARYŽIAUS DARBININ- 
KAI RENGIA DIDELE 

DEMONSTRACIJA GEG. 1 

Paryžius, bal. (S d. — c' i a yra 
laukiama didelės darbininkų de- 
monstracijos geg. 1 d. Yra sa- 

koma, kad radikalai stengiąsis 
pad? yti gegužio 1 d. streiką vi- 
suotinu streiku neapribotam lai- 
kui visuose amatuose. 

TEISĖJAS PASIUNTĖ HO- 
WATĄ KALĖJIMAN. 

Kansaso Angliakasiu Vadą Nu- 

bardė ui Išniekinimą teismo. 
Pittsburg, Kas., bal. <) cl — 

Cravv'l'ordo apskrčiio apskritinio 
teismo teisėjas Curron šįryt nu- 

baudė kalėjimu Kansaso anglia- 
kasių prezidentą Aleksandrą 11 o- 

watą. 
IIo\vatą rado kaltu išnėkinimų 

teismo 11/ jo atsisakymą klausyti 
teisėjo C'urrono prisako, išleisto 
utaruinke, kur jam su keturiais 
kjita s Suv. Am. Kasyklų Darbi- 
ninkų Kansaso apskričio virši- 
ninkais buvo liepiama' nueiti į 
Kansaso Pramonės Santikiu teis- I 

# 

w 

mą, vedanti angliakasystės tyri- 
nėjimą ir suteikti jam savo pa- 
liudijimus. 

Be (Iouato taipgi rasti kaltais 
ir kiti angliakasių viršininkai 
Visi tapo nuteisti apskričio ka- 
lėjimui! Girarde iki jie neap>i- 
ims paliudyti. 

Keturios anglių kasyklos šian- 
dien nedirbo. 

JOHN REED NUŽUDY- 
TAS, — SPĖJAMA. 

Chicago, 111., 'bal. 9 <1- Jolm 
j Reed. įžymus komunistų va !as 

ir la'krašėių rasytoias, kuris čia 
buvo šaukiamas ties.ui sąryšyje 
>u valstijo< prokuroro lloyne'o 
Nauju Metų kratomis, j^ai bus 
nužudyta> Suomijoje, kaip pra 
neša vinies, šiandien apturėtos 
valdžios prokuroro buvusio pa- 
dėjėjo 1 lenr; Herjjer. 

Bertjer, kuri.- bnvo sknndavc- 
1/iu. sako. kad kiek jam žinoma. 
Reed nuvažiavo Rusijon i> Su\. 
Valstijų ir iš ten grj/«> atvj;d -u 

daugybe literatūros nuo sovieti- 
nė- Rusijoj valdžios, bet į j su- 

eini- Suoinijo> valdžios. 'Nuo t<» 

lriko nieko nebuvo girdėt apie ji. 

PRIIMTA LIU030 NORO 
LAVINIMAS. 

1 Washington, \»al. o u. — šian- 
dien senatas priėmė vietoje pri- 
verstinio. liuuso iiuro visuotiną 
karini lavinimą, -|/> balsais |uit*-- 
')■ 

l'agal priimtąjį pieną, kuris 

įsakyta karės skyriui įvesti .ųalėn 
H)J2 m., saku, ka i visi vyrai larp 
!«S ir 28 metu bus priimtinais j 
keturiems mėnesiams lavinimo 
tais metais, kuriuos kas pasis- 
kirs. 

LENKAI LAUKIA ATSA- 
KO IŠ RUSŲ. 

Varšava, bal. 8 d. — Sulig 
lenkų užsienio ministerio Pate-! 

ko^ pasiusta Maskvon bevieline 
Į telegrama, Lenkija laukia atsako 

jis rusu bolševiku valdžios kas 
del pasiulinimo taikos konferen- 
cijos tu jn šalin ir manu. kad to- 

lesnis susirašinėjimas mušiu per- 
traukimu klausime ir kas dėlto, 
kur turi vykti konferencija, esąs 
bereikalingas. 1 

FRANCUZU ŠAUDYMAS! 
FRANKFORTM BUVĘS 

NETIKĖTAS. 

Frankfort, bal. N d. (Pavė- 
luota). — Prancūzų oiicieris, ku- 
ris matė šaudymą, sako, kad se- 

retloj čia netyčia buvo paleista 
šūviai iš Jtulkasvaidžio Į žmones. 

Francuzų kareivis manydamas, 
kad minia jiulsis ant sargų j^at-: 
vėje, norėjęs pagazdinti ją. Jis 
indėjo patronu juostą kulkasvai- 
din ir norėjo paleisti vieną šu-« 
vj. kad išvaikius minią. Bet 1 vil- 
ką s vai dxini ekspliodav:i > jam ap- 

[sisuko galva ir jis iššaudė visą 
1 patronu juostą. 
j Peržiurėjus visus kulkasvai- 
! džius, kuriuos francuzai atgabe- 
no Frankfortan nerasta nei vie- 
no negero, ar kad kuris »mtų šau- 
dyti patroninę juostą indėjus. 
'Visi jie buvo vartoti karėje. 
Paskui vienok surasta, kad šau- 
tuvo saugusis uždarymas buvo 
sugedęs ir kad šiautuvas šovęs 
pats tuojaus, kaip tik diržas Į 
ji buvo indėtas. Šūviai sužeidė 
dvidešimts žmonių, bet taip len- 
gvai. kad jie patys nuėjo namort. 

AIRES PIKIETUOTOJAS 
KIŠA KALĖJIMAN. 

Washington. bal. 8 d. — Pi- 
kietuotojas. kurios šiandien vėl 
atėjo pikietuoti anglu ambasadą 
del Anglijos vartojamos pries- 
paudos Airijoje, policija tuoj su- 

areštavo už peržengimą federalio 
statymo. Tos neužsistatė kauci- 

ijos ir jas nuvedė nuovadon iki 

j nagrinėjimui pas S. Y. komisi- 
ninką Richardsoną. Nagrinėji- 
mas ketina buti panedėlyj. 

VIENA D1DĖJI UNIJA 
STREIKININKU 

TIKSLAS. 

1 Celveland, (bal. 9 d. — Ke- 
turių didžiųjų vai-Jin-, brolijų vir 
šininkai šiandien vakare išleido 
šitokį pranešimą: 

"Ikibartinj streiką darbininkų 
tania/jaučiu vagonų suvarinC-ji-. 
1110 tarnyboje pradėjo .(..'liicagoie 
nauja organizacija, kuri turi ^1- 

I \o tikslu sunaikinimą Gelžkelių 
|Traukinių Tarnautoju ir l'Cgia- 
Mikių l'nijos lirolijos ir ji> >avo 

pradžia neturi nieko bendra ^u 

algų klausiniu: pirmiausiai buvo 

reikalauja, kad butų -ug/ažinta 
vieta šiios priešininkų t. rganiza- 

Įcijos vadui. 

, "Kada šita ̂  streikas prasidė-l 
j jo tuoju tikslu, tai tąsyk naujos; 
[organizacijos vailai pridėjo algų' 
j klausima vien tuoju tikslu, kad 

!apgavus kiemininkus visose Suv. 

Valstijose ir sutverus vieną di- 

džiąją uniją. 
K i»1 šitas nekisitas veikimas 

eina. toliai nedali būti sutaikyta j 
alpiniai klausimai -Mes reikaląu- | 
jame, kad kiekvieni... šitų broli- 
jų narys kiek galėdamas .steng- 
tųsi laikyti turimus kontraktus, 
kuriuos panaikinus, gal ims kelis 
metus atnaujinti. Visu šitų orga-į 
ni/acijų įstatymai skiria baus- 
mes nariams vedantiems netei-! 
sėtus streikus ir tie Įstatymai bus j 
išpildyti. I 

(pasirašo) 
L. K. Slieppard, prez. Gclžke- 

lių Konduktorių Orderio, 
\\ S. iStone, vyriausi- perde- 

tinis iarvėžiuių Mašinistų Bro- 

lijos. 
\Y. 11. t'arter, prez. garvežinių 

ugniakurių ir mašinistų 'b r ol i 

jos." 

SULTONO PASIUNTINIAI 
PAMETĖ JĮ. 

Konstantinopolis, bal. 8 d. — 

Parlamento komisija pasiųsta 
Angoron perkalbėti Mtistafą Ke- 
rnai Paša, kad ji< atsižadėtu sa 

vo ^autinės politikos Anatolijuje, 
telegrafavo Konstantinopoliu at- 

gal. sakydama, kad ji pilnai su- 

tinka su jo pažiūromis ir kad 

ji negrįš atgal. 
Nariai sako, kad jie pasiliks 

Angoroje ir dalyvaus naujo Ana- 

tolijos seimo svarsty.nuose, kuris j 
jiems pakeis Konstantinopolio j 

parlamenta. 
(Mustata Ke:;:aJ Paša pasiuntė 

telegramą sultonui, kurioje jis 
sako. kad is nepripažįsta Dania- 
do 1-VricIo Pašos kabineto. Tas j matomai parodo. kad K cinai t 

.-■kaito save gana stiprum atsis-! 
kirti visai nuo Konstantinopolio1 
valdžios ir laikytis savo politi- 
kos Anatolijoj. 

UNIJOS PRIEŠINAS'. 
STREIKININKAMS 

Chicago, 111., bal. 10 d. — 

Radikalis gclžekeliu elementas, 
kuris' sukėlė bėgiasukių ir gar- 
ve/ininku streiką pasklidusi niaž 
ne po visą sali ir gelžkelių vedė- 

jai su keturiomis Didžiosiomis 

Brolijomis bandantieji ,:*«iiau/.vti 
neteisėtą streiką, abeji saku, kad 
vakar turėję laimėjimu. 

Tuo tarpu Suv. Spaudos pra- 
nešimai iš visu šalies krašti pa- 
rodo. kad streikas' išsiplėtė. Iš 
Nc\v Vorko einant iki Lo- \n- 

geles, San l;ranci: o ir net \las- 
k'Of, iš visur ateina pranešimai, 
kad darbininkai sulaužo savo 

kontraktus' ir streikuoja užjaus- 
dami Chicagos streikininkams.' 

Italija taipgi prie- 
šinga Francijai. 

Lyga svarsto Armėnijos valdymą. 
ITALIJA TAIPGI PASI- 
PRIEŠINA FRANCIJ AI- 

Londonas, bal. 9 d. — Italijos 
užsienio ministeris Yitorio Seia- 
loia .šiandien užreiškė, kad Itali- 
jos at.Mnešimas j trancuzu užėmi- 
mą Franklorto pilnai sutinka ^u 

\nglijus pasipriešinimu išreikštu 
vakar išleistame pranešime. Scia- 
loia pasakė, kad nebuvo jokiu 
diplomatiuių ■msirtišinėjlmų. kurie 
patvirtintu Francijos tvirtinimu, 
j.'ir Italija sutinka su jos pasiel- 
gimu. • 

F.vening Standard laikraščio 
(iiplomatinis korespondentai šian 
liit-M sako, kad trancuzu ambasa- 
dorius. Paul Cambon davęs for- 
mali paaiškinimą užsienio minis- 
teriui. lordui t'urzonui, ka^ del 
franciui} politikos s.iryšyic su 

vokiečiu padėčia. iš kurio reikė- 
jo suprast?, kad dalykai tarp 
Francijos ir Anglijos tuojaus at- 

sitaisis. 

Franciją Pykina Anglija. 

Paryžius, bal. y d. — Anglijos 
pasipriešinimas lrancuzu karei- 
viu ėjimui vokiečių tcritorijon 
rytinėj pusėj Reino, apie kuri 
natieša telegramos iš Londono, 
ra skaitomas vietos laikraščiu 

tarčių vai**"1 kari vargiai at 

ut-ria Belgijos pritarimas Frau-, 
:ij«.'S politikai. 

( Bruksellinė telegrama sako, 
vad karalių.- Albertas vakar 
>innsėdžia,-o kabineto ^taryboje, 
<ur buv t nutarta, kad Belgija 
uitų prisirengusi pasiųsti buri 
careivių Ruliro apskritin, kaipo 
<enklą draugingumo Francijai 
r v'envbės su talkininkais). 

Laukia Diskusijų apie Sutarti. 

■Šiandien oficialiuose rateliuose 
)iivo sakoma, kad Anglijos at- 

minėsimas u trancu/.ų užėmimą1 
l'rankforto iššauks diplomati-; 
11 ins ginčus tarpe talkininkų ga- 

lybių apie visą tą dalyką, palie- 
čianti Vokietiją. 

šituose ginčuose trancu/ai 
rems savo atsinešimą, viena vie- 

nybės palaikymu, kita grieštu iš- 
pildymu versailinės sutarties. 

LYGA SVARSTO ARMĖ- 
NIJOS VALDYMĄ. 

Paryčius, bal. o d. — Tautu 
lygos taryba šiandien laiko >avo 

susirinkimu šiame mieste ap- 
svarstymui ingaliojimo ant Ar- 

mėnijos, kuris buvo pasiūlytas 
lygai. 

Franeija ir "Anglija labai nori 
suteikti šitą ingaliojinVų lygai, 
bet \ i si kiti komisįnitikai, kurie 

prisižiūrėjo tam dalykui, sako. 
kad išpildymui ingaliojimo ant 

Armėnijos reikės daugelio karei 
\ i 11. Jei lyga priims ingaliopimn.' 
tai kur ji ims šituos kareivius? 

Tuo tarpu rengiama pienai 
tarptautinei finansų konferenci- 
jai. kuri bus laikoma gegu?io 
pradžioje T'rukselleje. Kelgijos 
valdžia rengiasi p-nšyti korferen 
rijos, kad ji patartu Įsteigti tarp- 
tautinius kreditus ilgam laikui po 
lygos u/žiura. Taipgi laukiama 
dirbtinio nustatymo pinigų kai- 
noms. 

, Rusijos Ištirymas Atranda 
Klinčių. 

4 

Lygos komisija. ištyrimui s«"»- 

vietinės Rusijos susitinka >u ne- 

maloniomis kliūtimis. Lenino 
valdžia, matomai, nenori užtik- 
rinti saugumą tyrinėtojams ir rei 

jkalauja vardų visi: komisijos na- 

'nų pirma negu ji leis konrsijni jineiti Rusijon. Ji taipgi reikalau- 

|ja. kad sovietas turėtų teisę pa- 
siųsti tokias pat atklausinėjamas 
komisijas j vi»a- šalis, kurios 
yra lygos narėmis. 

Net medžiagines kliūtys esą 
didelės ir dabar įftanomą, kad 
komisija turės pasiimti savo au- 

tomobilių traukini Rusijon. 
Akvvaizdoje visa to yra abe- 

jopama. kad komisija galės iš- 
važiuoti anksčiau kaip gegužyj 
ir tąsyk galės išduoti pranešimą 
tik kada rugsėjvj. 

ATSTOVU BUTAS PRIĖ- 
MĖ TAIKOS REZOLIU- 

! CIJA 242 BALSAIS 
PRIEŠ 150. I 

Washington. bal. o d. — Res- 
publikonų bendra revoliucija, už- 
reiškianti karės stovį ^u Vokieti- 
ja pasibaigusiu ir panaikinami 
didžiumą karės laiko Įstatymų 
tapo priimta š*andiei: atstovų 
huto 242 balsais prieš 150. 

Dvidešimts du demokratai pri- 
siliejo prie respublikonų didžiu- 
mos ir du respublikonai balsavo 
prieš priėmimą jos. 

PINIGŲ KURSAS. 

Užsienio pinigai apštimis po 
^25.000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Mereliams Loan & 
Trust kompanija. 

bal. 9 balS. 
Anglijos svaras $ 3.1)8Vi S 3.08 
Lrancijos (už Si) tr. 15.'>7 15.17 
Italijos (\.> $i-) lirų 22.20 22.20 

Helgijos ( :/ Si » fr. 14.70 14.20 
Olandijos ioo florinų 37VJ 37'-j 
Danijos t00 kronų 18.70 187*1 
Švedijos 100 kronų 22.10 22.10 

Norvegijos 100 kronų 20.10 20.00 

Vokietijos 100 markių 1.80 1.88 
Austrijos 100 kronų .55 .55 
Suomijos 100 markių 5.25 5.30 
Lenkijos 100 markių .27 .72 
Lietuvos 100 auksinų 1.80 1.88 
Kanados 81000—$912.50 $912.50. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS 

Ral. T3 d., 1388 m. kryžiuočiai 
pradėjo karę su Žemaitija. 

Bal. 15 d., 007 m- lietuviai nužu- 
dė pirmąjį krikščionybės 
skelbėją Vaitiekų. 

Ral. 16 d., i8^t m. Vilniuje lie- 
tuviai sukilo prieš rusus. I 

įUal. 10 d.. 1315 m. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sostą. 

ORAS 
CHICAGOJE Ift APIELINKCJE 

šiandien gražu: nedaug per- 
mainos temperatūroje; vidutiniai 
šiaurrytiniai \~Jai. 

Saulėtekis. 5:20 vai. ryto: 
Saulėleidis. 6:24 vai. vak. 
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PILIEČIAI! 

Lietuva atbudo ir tampa nepriklauso- 
ma valstybė. Ilgai kentę svetimą jungą, 
šio baisiojo karo audru sujudinti, šoko Lie- 
tuvos sunųs ir dukters vaduoti savo Tėvy- 
nės. Vieni darbu ir išmintimi stojo dėti 
pirmutinių valstybinio gyvenimo pagrindų, 

'kiti kardu rankoje savo krauju ir gyvybe 
ginti to, kas jau sukurta. 

Per paskutinius sunkaus darbo ir di- 
delių pastangų metus sudarytos reikalin- 
giausios valstybei statyti ir tvarkyti įstai- 
gos bei organai. Iš didžiosios šalies dalies 
išvaryti svetimieji atėjūnai priešininkai. 

Iš Mažosios Lietuvos lig pat Nemuno 
atitraukta visa Vokiečių kariuomenė ir to 
krašto gyventojai per savo atstovus yra pa- 
reiškę valią susilieti su visa kita Lietuva 
j vieną valstybinį kūną. Tik rytuose žy- 
mi musų krašto dalis su sostine Vilniumi 
vis dar tebėra svetimųjų užimta ir laukia 
atvadavimo. 

Jau arti yra- svarbiausioji Tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės statymo valan- 

• da, kada susirinks Steigiamasis Seimas, ku 
ris peržiūrės visa, kas padaryta, ir nuties 
tikrosios Lietuvos valstybės pagrindus. 

Ligi šių metų kovo 15 dienos turi buti 
sustatyti ir įteikti Apygardų Rinkimų 
Komisijoms tų žmonių sąrašai, kuriuos, 
Jųs,Lietuvos Piliečiai, Pilietės, pasiūlysite 
savo atstovais Steigiamajam Seimui; o Ba- 
landžio 14 ir 15 dienomis bus jau tų atsto- 
vų rinkimai. 

Atminkite visi, kad rinkti atstovus yra 
ne tik augštoji piliečio teisė, bet ir didžiau- 
sioji pareiga! Atminkite, kad Steigiama- 
sis Seimas grįs Lietuvos valstybes pagrin- 
dus. Jis išleis pagrindinius valstybės su- 

tvarkymo įstatymus, nustatys svarbiausius 
žemės reformos dėsnius ir kitus pagrindi- 
nius įstatymus. Atminkite, kad ant nuties 
tųjų Steigiamojo Seimo pagrindų reikės 
statyti Lietuvos Valstybės ir jos piliečių 
gyvenimo rūmai. Pagrindai turi buti tokie 
ir taip gerai nutiesti, kad musų Tėvynės 
įumuose butų nepavojinga, laisva ir pato- 
gu gyventi. 

Tai bus padaryta tiktai tada, jeigu I 
-visų Lietuvos piliečių valia ir reikalai bus j 
teisingai Steigiamajam Seime apreikšti ir j 
apginti Taigi tegu nebus Lietuvoje nė vie j 
no piliečio ir pilietės, kur liktų nepadavusi 
sau tinkamų kandidatų sąrašo ir tuo neiš-j 
reiškęs savo balso. 

Todėl, kad laisvai galėtumėm pasi- 
ruošti prie rinkimų i)* nevaržomi atliktu- 
mem pačius rinkimus, visoje Lietuvoje nu- 
imama karo padėtis, palikus ją tik tam 
tikroje juostoje pagal demarkacijos lini- 
jos. 

Piliečiai! Rinkimų metu šalyje pri- 
valo išlikti tvarka ir reikalingoji drausme, 
kad musų valstybės priešininkai nesunau- 

dotų laisvės visos musų šalies pražūčiai. 
Ypač dabar, artinantis Šteig. Seimui, visi 
jie sujudo, matydami, kad Lietuva stiprė- 
ja viduje ir kad svetimos valstybės kitos 
de faeto, kaip Anglija, kitos de jure, kaip 
Italija, jau pripažino nepriklausomą Lie- 
tuvos valstybę. 

Vyriausybė deda visas pastangas tą 
nepriklausomybę galutinai sustiprinti. Di- 
džiausias valdžios šiuo metu uždavinys 
privesti kraštą prie Steigiamojo Seimo/ 
tvarkant vidaus reikalus, ypač savivaldy- 
bės tais įstatymais, kurie pernai buvo iš- 
dirbti ir yra išleisti. 

Vyriausybė daug rupesnio ir pastangų 
deda padidinti krašto produkciją ir su- 

tvarkyti mušu finansų reikalus taip, kad 
įstengtume verstis savo pajamų lėšomis be 
paskolų svetur. Vyriausybė turi vilties, 
kad tai pavyks jai atsiekti ir atsiteisti su 

piliečiais iš tų visų už rekvizicijas skolų, 
kurių jie duosniai yra teikę sunkiu valsty- 
bės gyvenimo metu. 

Taigi, bukite kantrus ir patvarus! Mū- 
sų Valstybes priešininkai deda ir dės visas 
pastangas sugriauti tą dideli darbą, kurį 
ligi šiol esame padarę. Ypač pirmiausiai 
visomis išgalėmis jie kliudo ir kliudys su- 
sirinkti Steigiamajam Seimui. 

Jie stengiasi sukelti netvarką ir mai- 
šatį mūsų pačiu tarpe. Kokių priemonių 
priešininkai griebiasi, yra geras pavyzdys 
vasario 22—23 dien. atsitikimai Augštoje 
Panemunėje, šalia Kauno- Matydami, jog 
didžiausioji šalies laisves ir nepriklauso- 
mybes atrama yra Lietuvos kariuomene, 
jie tą atramaą kėsinasi išversti, kad sugriau 
tų ir visą valstybės rumą. 

Kareivių draugais, net Tėvynės gynė- 
jais dėdamies, tie didžiausieji Lietuvos 
priešininkai — lenkai, bolševikai ir kito- 
kie — eina į kariuomenę, kurstydami ir 
keldami nepasitikėjimą viršininkais ir vie- 
nų kitais, o tikslą turėdami išardyti draus- 
mę, sugriauti pačią kariuomenę. Apie Vy 
viausiąiį. musų Kariuomenes Vadą generolą 
Žukauskį lęiclzia visokių pasietų, esant jį 
musų priešininkų šalininku ir nepasitiki- 
mu žmogumi. Tai yra šmeižtas ir grynas 
prasimanymas. Tai Vyriausybė tvirtini, 
remdamasi esamais jos žinioje dokumen- 
tais ir faktais. 

Reikšdama pagarbos ir padėkos žodi 
musų narsiai kariuomenei, trumpu laiku 
padariusiai tiek garbingų žygių ir paro- 
džiusiai dideli savo pareigų supratimą. Vy- 
riausybė visomis priemonėmis stengsis su- 

daryti joje tvarką ir pašalinti tuos truku- 
mus, kurie yra apsireiškę. 

Išvijus iš šalies bolševikus ir bermonti- 
ninkus ir tokiu budu atsimainius sąlygoms, 
nežiūrint visų rinkimams įvykinti sunkeny- 
bių, .visiems kariškiams tam tikru įstaty-ą 
mu netrukus bus suteikta teisių ne tik pa- 
syviniai, bet ir aktyviniai dalyvauti Stei- 
giamojo Seimo rinkimuose. 

Tik daugiau vienybes, patvaros ir rim- 
ties! 

Visi be išimties prie rinkimų i Steigia- 
mąjį Seimą! 

Visi tieskįme kelius savo laisvei ir ne- 

priklausomybei ! 

I Pastabos-S 
| Išvados. || 
lrrCH* 

Nors nukentėjusi nuo ka- 
rės mažai, bet daug laimė- 
jusi Japnoniją nepasiliko ne 

paliesta revoliucinių troš- 
kimų, kuriais vakarinis pa- 
saulis yra sujudintas* Patsai 
jos pramonės išsivystymas, 
negirdėtai greitas ir pasek- 
mingas karės metu, sutvėrė 
tas visuomenės sąlygas, ku- 
rios yra neramumo versme: 

iš vienos pusės turtai ir eik- 
vojimas; iš antros, atsiradu- 
sio pragyvenimo brangumo 
spaudimas i sparčiai augan- 
čius pramonės gyventojus. 
IPramoninių sąlygų atsiliki- 
Imą Japonijoje atidengė Wa 
jshingtone' Darbo Konferen- 
cija. Streikai sąlygų pageri 
[nimui yra kasdieninis atsiti- 
kimais. 

| Pereitame lapkričio mė- 
i nešyje visuotinas streikas 
suparalyžiavo spaudos pra- 
monę, kad įvedus aštuonių 
valandų dieną, vietoje pa- 
prastų dvylikos valandų su 

dviem valandom viršlaikio. 
Kad medvilnės pramonė 
ligšiol nedaug buvo palies- 
ta darbininkų neramumo, 
tai tas yra ypatingai dėlto, 
kad joje dirba daugiausiai 
moterys tokiose sąlygose, ku 
rios yra panašios Į vergiją, 
|nes merginoms nėra leidžia- 
ima laisvai iudeti. 

Vienok dideli streikai iš- 
kilo vasaryje svarbiausiuose 
galežies fabrikuose ir laivų 

j fabrikuose Yawatoje ir Osa 
koje. šitie judėjimai ne- 

! tik neapsistojo, bet dar dau- 
;giaus paaštrėjo ir supainė- 
j jo delei politinių reformų 
j reikalavimo. 

Kaip mainosi nuo- 

monė, galima numanyti iš 
to, kad paskutinis balsavimo 
teisių išplėtimas atsitiko tik 

j metai tam atgal ir dar nėra 
(išmėgintas rinkimuose. Bet 
pažangesnieji elementai da- 
bar nenori girdėti apie nie- 
ką kitą, kaip tik visuotino 
ir lygaus balsavimo teisę 
vyrams- Svarstymas šito 
dalyko, paremtas liaudies 
sujudimu lauko pusėj, pas- 
kutiniu laiku sutvėrė seimą. 
Bet valdžia gudriai ir Ira- 
matingai išvengė šitc pavo- 
jaus gaudama imperatoriaus 

j įsakų paleisti seimą. 

Laiškas iš Lietuvos. 
(Laišką rašo gimnazijos mo- 

kytojas Just. Jankevičius — iš 

Kupiškio — Savo broliui R. Jan- 
kevičiui—ClevelancJ, Oliio). 

Kupiškis, vasario j8 d. 1920111. 
Mielas Kazy! 

(iavati nuo tavęs keletiį laiš- 
ku, laikraštinis ir Bendrovės Ka- 
lendorių, kurį ištiesiau ant sic- 
iiu.i. Nežinau, ar aš tavo laiš- 
kams atsakiau, ar ne, tik \ is ke- 
tinau kuogreičiausiai plačiai pa- 
rašyti, bet kaip matai, iki šiai 
dienai nusitraukė. Tiesa, nau- 

jienų nekiek ir ligšiol te?prisi- 
rinko. 'Mėsėdis praėjo. Užsakų 
buvo daug", <bet iš pažįstamų ir 

giminių nebuvo girdėtis, kad kas 
susidorotų. Mirti taipgi daug 

miršta apie Kupiškį. Marijona, 
mano gaspadinė, sako, kad be- 
veik kasdien yra bažnyčioje bent 
po du velioniu. Bet taipgi pa- 
žįstamus ir gimines iDevas kul- 
kas gelbėjo nuo gunnės dalgio. 
Serga šiltinėmis, gripu arba is- 

panu liga. Daktarų nėra, vaistų 
[taipgi nepakankamai. Daktaru 
[dauguma mobilizuotų. Kupiškyj 
j nei vieno nėra. Tik čia stovi 
|lauko karo ligoninė tai dą šiaip- 
taip žm nes prisiprašo dydytojo. 

Namiškiai (jirvalakų gyvena ra 

miai. < lyvulių pradeda prisiau- 
ginti. Kol kas visi gerai sutin- 
ka. Niekas ant nieko nesiskun- 
džia. l ik žemė apdirbti sunkiau, 
nes darbininkų sunku gauti. Pu- 
sini; ms nesinorėtų užduoti, nes 

iš pusės netiek pelno, kiek klapa- 
to. l'kės pabūklų ir mašinų da- 
bar sunku kur gauti, o ir ra- 

dus vargiai galjma butu Įkąsti. 
Aš tcbetupiu Kupiškyje. Nors 

gaučiau vietą mokytojo ir <li<les- 
nianie mieste, bet man Kupiškė- 
nuos meiliau gyventi, taipgi ir 
nemanau niekur kol-kas bėgti. 
Tiesa, patogumų čia maža. Nė- 
ra gerti butų. Progimnazija var- 

giai tesutelpa buvaisioje dvikla- 
sėje mokykloje. Mokinių yra 

pakankamai—apie 200. kupiškė- 
[nai mokslą mėgtų, kad ^ik kas 
juos judintų ir rūpintųs. 

Čia viskas pradėjo brangti, ar 

tai del puolimo 'okiečių mar- 

kės kurso, ar del <itų kokių prie- 
žasčių. Nors, sulyginant su lai- 
kais prieš karą, algas nesulygi- < 

namai didesnes duoda, bet m aižai 
kas telieka. Mokytojams augš- 
tesniųjų mokyklų (gimnazijų ir 
-progimnazijų) moka iki tukstan- 
ties su viršum markių. Aš imu 
algos 1560 markių per menes. 

Rusijoje aš visiems metams gau- 
davau apie tiek rublių. Produk- 
tų kainą Kupiškyj tokia: pu- 

las rugių 'lig- 50 markių, sviesto 
svaras 15 markių; pieno kvorta 
$ markės arba 4. Kiaušinis apie 
tiarkė. Silke viena apie pusant- 
ros markės arba 2—3 rusiški 
rubliai, cukraus svaras 18—20 
Tiarkni. Už pudiį paprasčiausių- 
įebruktų, kurie ir knatams ne- 

tinka, duoda 30 markių; kiek ge 
resnių nebruktų puda8 Oo m. o! 
*erai nubruktų — 175 arba 200 

m. karvės paprasčiausios 4—6 
tūkstančių markių. Tai matai, 
<iek reikia turėti markių, kad 

siap-taip verstis. <•) jeigu kel- 
nes kokias nusipirkti reikia, tai 
vėl keleto šimtų markių reikia. 
Prasčiausio perkalu aršinai mokėt 
reikia po 20 markių arf>a 25-30 
rusiškų rublių. Kažin kiek mu8ų 
markių reiktų -už jusų dolarį? 
Katras mes daugiau uždirbam— 
ar aš, ar tu per mėnesj? 

Iš politikos atžvilgio Lietuvos 
padėtis eina geryn. Laikraščiuo- 
se jau rašė, kad Italija pripažino 
nepriklausomybę Lietuvos "de 
jure". -Bet apie tai tur-but jus 
geriau žinot. Daug dar yra prie 
šų, labiausia gi lenkai. Vasario 
22 Kaune lenkų ir bolševikų bu- 
vo Sukurstyta kariuomenė. Išra- 

dėjo kelt maištą, bet viskas lai- 
ku buvo numalšinta. 

Kada gi ketini grįžt Lietuvon? 
Mažai kas dar iš Amerikos te- 

grįžta. Gal dar neleidžia arba 
laukiat, kol — šiek tiek susitvar- 
kysime. 

Siunčiu aš tau fotografiją dar 
sn didesne barzda. Kad ir ra- 

šai. kad amerikonams netinka 
barzdoti, bet pas mus dar barz- 
da neišėjo iš mados. Čia užku- 
rinės labai laukia amerikonų su 

brangiai8 dolariais. 
Ar negalima butų atsiųsti man 

tą knygą apie Lietuvą su pa- 
veikslais, kriirią išleido Atstatymo 
Bendrovė? Viso labo!— 

Jutsinas Jankevičius. 

ŽINIOS 1$ LIETUVOS, 
Kariuomenės suirutės vasario 

22 d. plačiai pasklijo po visą Lie- 

tuvą ir mūsų korespondentai p ra 

neša. kad kai kur eina visai ne- 

imtos paskalos, kad esą valcLla 

išbėgiojusi, kad Kaunas esąs 

sudaužytas, daug1 žmonių žuvę 
ir 1.1. Kauniečiams visiems svei- 

kiems, gyviems ir savo vietose 
esant, tos paskalos išrodo tik 

juokingos. 

Pajutę, kad Lietuvai greitai 
bus pripažinta Santarvės visiška 

nepriklausomybė, "Įvairios tautos 

pradėjo siusti j Kauną savo at» 

stovu ir Įvairiu misijų. Nesenai 

E. Galvanauskis 
Ministeris Pirmininkas, 

Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministeris. 
Di E. Draugelis, 

Vidaus Reikalų Ministeris. 
A. Voldemaras, 

Užsienio Reikalų Ministeris- 
L. Noreika, 

Teisingumo Ministeris. 
A. Merkis, 

Krašto A p. Ministerijos Valei. Padėjėjas. 

J. Tūbelis, 
Švietimo Ministeris ir Žemės Ūkio ir Vals- 

tybės Turtų Ministerijos Valdytojas. 
V. Čarneckis, 

Susisiekimo Ministeris. 
M. Saloveičikas, 

Ministeris be portfelio Žydų Reikalams. 
J. Voronko, 

Ministeris be portfelio Gudų Reikalams- 
Kaunas, 1920 m. "kovo 2 diena. 

Čekai buvo prisiuntę savu moks- 
lo misiją, dabar Olandai prisiun- 
tė savo atstovybę, o greitu lai- 
ku žada atsiusti dar Italai ir 
Francui prekybos misiją. 

Musų valdžia jau turi paėmu- 
si 8 mil. auksinų muito už išve-* 
žamus sėmenis. ^ 

("Santara''). 

L. G. D. 
PASIDALYKIME DARBAIS.— 

Idant nuveikti darbą nuosek- 
liai, reikia' Ibutinai noro, pasi- 
šventimo ir veikmės. Kadir ge- 
riausius norus bei planus turėsi, 
bet jei sėdėsi stuboje, darbas 
pats per save nenusiveiks. Apart 
veikmės* reikia atsiduoti 'vien 
tik tam darbui, kurį nori pride- 
rančiai nuveikti. — Pas mus lie- 
tuvius yra įprotis ir tai labai 
•blogas, kuris reikia kuo veikiau- 
siai prašalinti. Kada mes už- 
tėmijome žmogų, kuris noriai 
dirba ir pilnas pasišventimo vie- 
šiems reikalams, tuoj mes jį ap- 
krauname nepanašama našta dir- 
bo ir kada jis nepajiegia ir ge- 
riausiomis pastangomis nuveikti 
jam pripuolamų darbų, tai va- 

lio jj niekinti ir pašiepti. Visai 
kitaip butų atsitikę su tuo as- 

meniu, jei jam butų 'buvus su- » 
teikta proga tik vieną darbą nu-f~ 
veikti. Jis nebūtų buvęs apsun- 
kintas; jis nebūtų pavargęs ir 
pavestą darbą butų nuveikęs pri- 
derančiai už kurj visuomenė bu- 
tų jam dėkinga.— 

Taip yra su L. G. D. skyrių 
valdybomis. — (Skyriai buvo su- 

organizuoti su tikslu, k2cl kiek- 
vienas skyiįius atliktų jam pri- 
puolama darbą. — h gražiai ir 
tvarkiai darbas ėjo. — 

Atsiradus kitiems svarbiems 
reikalams, kaip pardavinėjime L. 
L. Bonų — iš tųjų pačių L. G. U. 
skyrių valdybos narii? tapo su- 

tverti veikėjai L. L. Bonų par- 
davinėjimui. Galų gale pasirodė 
rezultate — nei L. L. Bonų daug 
parduota, nei L. K. lį. 
aukų surinkta. — Abi svarbiau- 
sios įstaigos lyg ant pajuokos 
Lietuvos Savistovybės reikalams 
tapo sutrukdytos. Vietoje $5.- 
000.000.00 L. L. Bonų parduota 
1 penktadalis ir vietoje Sioo'ooo.- 
00 Liet, Raudon. Kryžiui surink- 
ta aukų 1 šimto dalis. 

Klausimas, kamgi sarmata? 
Žinoma, mums amerikiečiams,— 
mes turtingi mes sotųs-apsirėdę 
gražiai, o tušti lyg pelų mai- 
šas, ir tik liežuviu tekalbame, o 

darbais nepasirodome.— 
'Norime garbės, tai turime i:'. ... 

užsitarnauti, nepaisant sunkuiu**. 
naštos turime atlikti darbą: o ^ 

darinis atliksime nuosekliai, jei 
darbas pasidalysime. 

Tad L. G. 13. Skyrimus yra 
patariama artimiausiame savo 

skyrių susirinkime pasidalyti ciar 
bais taip* kad vienas kitam ne- 
ki nktų.— 

D. A. L. Graičunas. Centr Sek- 
ret. T.. G. D. 

Kas del vienpatybių namų ir 

vafstybes krypsnio palaikyti sa- 

vu padavimą doros 'taisyklėmis 
ir prievarta, turime tik priminti, 
kad visose namų funkcijos mate- 

riale] srity j buvusios gentkar- 
tės tam atgal, dabar geriau yra 

, atliekamos organizuotu pirklybi- 
nių visuomenės veiksniu, dauge- 
lis gi darbu su gera užmokesti- 
nii anapus namų siūlo moterims 

materiali; nepriklausomybę, pa- 
remtą ekonominiu užlaikymu sa- 

\rs paties. Čia vėl. užlaikymas 
pa\ ienių atskirų namų kaipo įs- 
taigos gaminimui maisto, k*ie- 
giauJos ir drabužių, gaii Imti 

naudingas kaipo visuomeninio su 

varžymo hiuins', bet tie, kurie 

nepasinaudoja tuoju suvaržymu, 
yra priešingi jo palaikymui dėlto, 
kad ji> netaupus ir nepajiegus. 

Uct svarbiausia priežastimi ap- 
leidimo Suvienytų Valstijų yra 
tikras apsivalymas praktikuoja- 
ma j'a politine demokratybe. Ati- 
trauktiniai laisvės principai pa- 
traukia savu skambiu abelnumu. 
Bet savo pilnu pritaikymu jie 
•priklauso nuo organinių palinki- 
mu, kurie, praktikoje, j^ali be- 
v. ik visą siambųjj principą per- 
keisti ir palikti jj formališko me- 

lo formoje,, neturinčioje jokio 
li'urojo princ'po intekmėi Į kon- 
krečią gv veninio tikrenybę. 

Pirmiausiai, nei vienas ateivysj 
:iš Jjjur6pos nesupranta ameriki-į 
nūs partijų sistemos pradžios, 

! Europoje politinės partijos yra 
i išraiškomis iilozofinių nuomonių 
ir jii veikimo j žmonių pasielgi- 
mus, arba iŠraiskomis giliu vi- 
suomeninio pasidalinimo možų, 
.išreikštų žmonių atsinešimu į 
kaikurią pamatinę ekonomijos pa 
dčtį, kaip sakysime, gaminimo 
įrankių savininko ir paskaidos br 
das. Amerikos politinės parti-j 
jos esminiai yra dirbtinėmis gru-j 

įpėmis be pamatinių principų, pa- 
sidariusiomis iš maišytos sarau-; 
kos istorinių padavimų maždaug 
sujauktai paveldimu perduotų na- 

riams ir rėksmingo profesiona-, 
h: m o vadovu. 

Pirmutinė šito politinio svy- 
ruojamo žaismo išdava buvo vi- 
siška nebūtis politinės pažangos. 
Suvienytų Valstijų rinkimų sis- 
tema, kadaise 'buvusi pažangiau- 
sia pasaulyje, dabar yra toliau- 

siai atsilikusi ir pasenusi. Ji vis 
dar visikai paremta didžiumos! 
idėja. Absoliučios didžiumos re i 

kalingumas rinkikams visai ig- 
noruojama. (Jhicago nesenai iš- 
rinko majoru kandidatą, kurio 
priešai gavo mažne dvigubai 
tiek balsų kiek jis. Proporcinės 
atstovybės, pasirinktino balsavi-i 
nio nėra ir vidutinis pilietis ne-1 
jaučia noro turėti balsuojamąją 
sistemą, suteikiančią tikresnę ir 
teisingesnę viesos nuomonės iš- 
raišką. Šitos pasenusios rin- 

kimu mašinos išdava jau dabar 
apsireiškia pas mus paskitbu- 
sio mušu teisdavinio personalo 
žemesni^kumo formoje. 

e J i teisdavyba del savo teisda- 
vinio žemesniškumo virsta farsa. 
tai ji taipgi yra juokais ir kitu 
žvilgsniu. Atstovų Buto didžiu- 
mos atsakymas vietos p. Berge- 
riui suteikia pavojingą pavyzdj. 
Nors aš niekuomet nebalsuočiau j už p. BergerĮ, bet aš turiu teisę 

pasakyti kad lluto gale atsakyti 
vietą neapima teisės atsakyti vic 
tą teisėtai išrinktam nariui, kad 

papeikus jo politiką, ar su Brad- 
laugh'11, bet tiž kelių metų vė- 
liau vienu balsu ir su apgai- 
lestavimu 'epimit visai išbrauk 
ti u/, politinius prasižengimus bu 
vo išrenkami Į teisdavybos vie- 
tas ir visur jie buvo priimami j 
išrinktas vietas ir kalėjimų du- 
rys jiems atsidaro, jei jie Intva 
uždaryti. Šita taisyklė gera vi- 
sose aplinkybėse ir ignoravimas 
jos šitoj šalyj vra geras tik po- 
litinis valdžios priešams. 

Kita Amerikos įstaiga, kurios 
aieivvs negali ir nenori supras- 

6 .... t j, jamzinomos jo šalyj atstovau- 

jamos valdžios šviesoj, arba su- 

l\g dalyko kaipo atitraukinio vie 
šo 'įstatymo principo svarbos, tai 
teismo užgintis. (veto). Man ne- 

rupi istorinai pavyzdžiai tame 

dalyke, Visas knygynas knygų 
prirašyta apie tai, ar šita teismų 

giilė apskelbti įstatymus nekons 
tituciniai buvo pasisavinta, ar 

ji sutinka su Suvienytu Yklsti- 

įų Konstitucijos reikšme. \*idu- 
tiniam piliečiui svarbum dalyku 
yra jos vartojimas mušti tarpe, j 
Į išėjimą iš lygsvarybės trijų 
valstybės galybių, kurios teore- 
tiniai vienokios ir lygios teis- 
minei, reikia žiūrėt eiti kaipo j 
priimtą ir vartojamą veikimo, 
būdą. Koks teisėjo protas ne- 

imtų, ar jis protinėj atmosfe- 
roj vis dar tebesilaiko indi vidi- 
nės konkurencijos ir ingimtų tei 
siu. ar jis yra tik paprastas nu- 

perkamas niekšas, dalykas pasi- 
lieka tas pats kiekvieną kartą. J 

kada tik pavartojama teismo už-1 
ginti?:, pasiekiama vienas dah-J 
kas o tai sugrąžinama pavienys. 
ton attuonėn netralybėn, iš kurios 
jis bandė ištrukti, tverdamas 
draugijas ir sąjungas, kurios 
Konstitucijos vardu tapo apskelbę 
tos neteisėtomis, pasiremiant to- 

kin gaminimo' budu, kurio nėra 
diuivgiau. 

Parlamentinių ištaigu nega- 
lvbė ir nykimas atidaro duris sa- 

vaimiam susidarymui nauju ir 

tyčia valdžios organų kaipo lai- 
kinų ar pastovių Įmonių. Kgze- 
kutyvų funkcijų kasdien didėja 
nuo patogių lcisada\io įmonių 
j;mi perdavus teisdavio gudei vi- 
sus tuos klausimus, kurių jis pats 
negali, ar nenori išrišti. Visoj 
šalyj auga nauja ir pavojinga 
biurokratinė pajiega. Mažesnie- 
ji viršininkai įstatymo skiriami 
tik kaipo notarai dokumentams 
priimti, imasi aiškinti abejotinus 
pamatinio įstatymo klausimus. 
Pašto raštinė, ingaliota įstatymo 
atsakyti persiiuftimą leidinių, 
peržengiančių paprastas manda- 
gumo taisykles, sudaro cenzūrą 
dejoms ir principams, kurios 
kongresas niekuomet neišdrįso iš- 
arti padėtiniu tiesadavybės vei- 
ksniu. (Liūs daugiau- 
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Paėmė augšciau atspastą plaka 
t 1 j. sekė punktas [>o punktui. 

Pirmiausia — K. Šliupo straips 
niai "Tėvynėje." Gerai apkalbė- 
jus, išsigim'ijus, atsiminus to pa- 
ties Šliupo paleistą anuomet mu- 

šu laikraštijoje ir abelnai visuo- 

menėje nelaimingą, niekuo nepa- 
matuotą "šnipinėjimą", kurt tiek 
daug nuostoliu padarė, pasire- 
miant tuomi, kad į jo straipsnius 
jau atsakyta gan rimtoje formo- 
je per tą pači.'} "Tėvynę ir pa- 
>kaičiiit paskutinius pranešimus 
iš Kauno Bendrovės skyriaus,— 
kur skelbiama, kad 60% siųstų 
Lietuvon pirkinių parduota Lie- 
tuvos valdžiai, kuri niekad o nie- 
kad nebūtų mokėjusi brangiau, 
jei butų galima gauti pigesnės 
prekės, — konferencija išsinešė 
ta mintj. kad K. Šliupo straips- 
niai bepamatingi, kad jais tik 

pažeminama musų Dendrovė. 

Kalbant apie p, J. \Y. Liutkaus 
ko straipsnius, tilpusius L.' 
daug ginčytasi, Bet kadangi pat- 
sai LiutkaiTskas i šita susirinki- 
mą neatėjo ,kad savo skleidžia- 
mas mintis patikrinti, kad pasa- 
koti "t;; daugybę, ką jis apie 
Bendrovę žino", ir kadangi aiš- 
kų, kad jis bijosi stoti akis akin 
priešais teisybę, — pasiliktą tos 

nuomonės, kad jo straipsniai yra 
tiktai pliotkai, nerimtas ir be 
pamato šmeižtas, kenkiantis mu- 

šu Bendrovės reikalams. Kad rim 
ta kritika kaip visur taip ir Bend 
roveje yra pageidaujama — tas 
labai gerai, bet kad to rimtumo 
tuose straipsniuose nesimato, tai 
labai apgailėtina ir pasmerkiama 
tiktai patsai tu šmcižtiį skleidė- 
jas. 

Ką "Drauge" apie Bendrove 
rašoma, kad tūlam žmogui Bend- 
rovė Lietuvoje išmokėjo tik 13,- 
000 vieton 35,000 markių iš vie- 
no Bendrovės Raštinės darbi- 
ninko paaiškėjo, kad tai yra gry- 
nai melas, :tik pasinaudojimas 
proga Bendrovę apšmeižti. Da- 
lykas buvo štai kaip — Tasai 
žmogus, važiuodamas Lietuvon 
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nenorėjo su savim vežtis savo 

visu pinigų, kad kartais kas ke- 

lionėje neatsitiktų. Bendrovėje 
jam patarta tuos pinigus savo 

vardu pasiųsti Kaunan, kur •par- 
važiavęs juos galės atsiimti ir 
viskas Irtus gerai. To žmogaus 
noru buvo, kad tMos pinigus ne- 

siųsti viename siuntinyje, bet 
keliais. Tarp ir padaryta: pir- 
mais dviem siuntiniais pasiųsta 
13,000 markių. Žmogus, sulau- 
kus tiktai 13.000 markių, mato- 
mai pasiskundė kokiam tai kun. 
Strimui. kiuris pasinaudodamas 
proga, ir apšmeižė Bendrove, 
nors dar kitais dviem, siuntiniais 
jam pisiųsta visa, kas tik pri- 
klauso, tai yra 35,000 margių. 
Kad pinigai priimti, Bendrovės 
raštinėje \ ra priparodymas — 

kvitos iš Lietuvos, Bendrovės 
skyriaus Kaune. 

Sitam aaiškėjus, — konferenci- 
cijos akyvaizdoje Bendrovė pa- 
siliko visai tyra, nekalta šita- 
me apkaltinime. 

L'etuvos Pramonės ir Prekybos 
Įlankas Bendr. vardo seskelbia ir su 

Ija nesusideda todėl, kad minė- 

įlasai Bankas nori daugiau pasi- 
pelnyti sėbraudamas su svetim- 
Itautišku Irving National Bank. 
Aiškintojas, p. Bukšnaitis, kivris 
dirba L. A. Bendrovės raštinė- 
je, sakė, jog jis pats lankykis ta- 
me 'banke ir štai ką patyręs. 
Pasikalbėjus su minėto Banko 
prezidentu, paaiškėjo, kad tame 

banke nėra įrengta jokio lietuvių 
.skyriaus, kur 'butų lietuviams 
patarnaujama, kad tasai bar kas 
dar jokių ryšiu su Pramonės 
ir Prekybos Banku nėra užvėręs 
ir net stebisi, kaip jie gal j to 
banko vardą skelbti... Taip-pat 
'patirta, kad daugelis lietuvių 
siuntiniu jj^uli tame banke be jo- 
kios tvarkos ir niekas nedali pa- 
sakyti, kada tie siuntiniai Lie- 
Itiną gaflės pasiekti. 

iatiesų. koks tai nemalonus ap- 
sireiškimas! Bendrovė daug- 
iatomi jAu pasitarnavo lietuviams, 
bet kadangi Pramonės Bankas 
pertraukia su ja ryšius, "o pra- 
deda sėbrauti su svetimtau čiais, 
tai jau nemalonus dalykas, tai 
pažeminimas pačiu lietuviu var- 

do. tai puldymas — dar nepaki- 
lusio — lietuvių ekonominio jtidė 
lllliliminillllllllinillinilllfnflimiiiiiniiiiiiiniiiin 

J11110. 
Tai permalčiuai, konferencija 

rado reikalingu išnerti Pramonės 
Bankui papeikimo rezoliuciją. 
Tai ir padaryta. (Rezoliucija 
tilps konferencijos protokole). 

Ta pati rezoliucijų komisija pa 
rengė dar vieną rezoliuciją, ku- 

rioje nupeikiama tokie kaip Liut- 
kauskas ar jam panašus kenkian- 

čių Bendrovei straipsnių auto- 

riai. 

Rezoliucija skamba sekamai: | 
''Lietuvos Atstatymo Bend- 

rovės akcijonierių susirinki- 
mas, buvęs Kovo 28 d., įę^o 
111., Brooklyn, X. Y. atradęs 
nepamatiuotais laikraščiuose ir 

1 

1 visuomenėje skle:džiamus prieš 
j L. A. Bendrovę apkaltinimus. 

išreiškia tu apkaltinimų auto- 

riams papeikimą ir persergsti 
visuomenę tokiu paskalų dau- 
giau neklausyti.M 
Buvo ir daugiau išsikalbėjimų. 

Minėtinai buk Bendrovė ėmusi 
perdaug už siunčiamus pinigus i 
Lietuvą. Bet kadangi Bendrovė 
buvo pirmutine, kuri pradarė ke- 
lius "pinigų siuntimui į Lietuvą, 
kadangi tais laikais Lietuvos au- 

ksinas buvo daug brangesnis, ne- 

gu kad dabar — Bendrovė patei- 
sinama. Ji žmoėins dar pasitar- 
navo tuomi. 

Tiesotai Bendrovės vedėjams 
prjmetama už nešušaukimą pro- 
xies ir knygų peržiūrėjimo komi- 

sijų. Bet pasitkima, kad tai ne- 

užilgo bus padaryta. 
Ir taip, plačiai dalykus apkal- 

•bėję, šėriivrikai, geram upe lin- 
kui Bendrovės, išsiskirstė. 

Noroms-rnenorom? man norisi 
štai kas pastebėti. — J s visų at- 

žvilgių pirm šitos konferencijos 
jautėsi visai kitokis upas: kiek- 
vieno manyta, iog ji 1'endrovei 
nešė blogas -pasekmes, ,jog joje 
bus sukelta didelė audra... («al 
tai ir butų j vykę, jei ne kitokis 
vėjas butų papūtęs, jei iš tolimes- 
nių apygardų butų buvę daugiau 
ant l»endrovės, o ne ant pačių 
aydytojų papeikimų. 

Nekuriu yra kalbama ir mano- 

ma, kad tą konferenciją šaukė J. 
\V. į .iutkaiįvskas, tam tikslui prie- 
šakyje pasistatė nieku nekaltu^, 
negudrius politikierius. 

Pagaliaus, gal tai ir bereikalo 
žmones apkalbama. Bet kaip 
nelbufcų, vienok sutaisyta gudriai: 
jei upas butų buvęs kitokis, tai 
jie— tie tikrieji šaukėjai •— atsi- 
lankę susii'nkinie butų šaukę, rė 

kę, "mokinę Bendrovę kaip da- 

xva^iLčtJua ir Banko turtas Perviršis $750 000.00. virš $6.000.000 00. 

KELIAS IN LIETUVA 
PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. * 

Siųskite per Didyjį Valstijinj Banką ant Bridgeporto. 

Central Martufacturing District 

BANK mntnntmwwa:'wiuum* 

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

CENTRAL Bankas turi specialį skyrių del pinigų siuntimo Į Lietuvą. Ši- 
tą skyrių veda JONAS ČAIKAUSKAS Lietuvis, KURIS turi per daug meuj 
patyrimą siuntime pinigų ii yra ?erai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. 
Jis stengsis patarnauti Lietuviams kuo geriausiai. Patarimai suteikiami veltui. 

PINIGŲ SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDAR1 TRIS VA- 
KARUS Į SAVAITĘ: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATOMIS. 
NUO 6—TOS IKI a—TOS VALANDOS 
UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDĖLIOS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VAL. 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
A STATE BANK. 

1112 WEST 35TH STREET. Netoli Morgan Street. CHICAGO, ILLS 
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ryti biznį ir tt. ir tuomi butu 
paskleidę uekuki tipą tarpe Ame- 
rikos visuomenės apie mūsų gar- 
bingą organizaciją. Bet kada jie 
nepasirodė, — tuom pačiu tarpu 
geros valios tėvynainiai-šėrinin- 
kai nei ji.mus patiems papeikimą 
išnešė, jų pačių dariais pažemino, 
Įprašydami visuomenę, kad to- 

kiems straipsniams ji netikėtų, 
kad atsimintų, jog ne viską ir 
tie ponai gerai veda ir ne visuo- 
met ir pas juos yra geri norai.. .. 

Tai puikus apsireiškimas! 
Tai žingsnis pirmyn ! 
Aš manau, jei dar ir daugiau 

kur-nors Hendrovės šėrininkai lai- 
kys konferenciją, tai lai jiems būna 
musų apkalbėsimai jau gryna m e 

džiaga, kuria kiekvienas tyrai į 
dalykus .-žiūrintis šėrininkas gali 
pasinaudoti. 

į Lai /pasmerkia mūsų prakilnaus 
j darbo ardytojus. 

Valio Lietuvos Atstatymo lė- 
lininkai! Nesiduokit kokiems 
nors blogos valios "broliams" 
musu organizacijoje betvarkę da- 
ryti. 

Lai tie "broliai" pirma paban- 
do, k Jį reiškia tokia organizaci- 
ja išaugi ^ t i, o vėliau gal ir jie 
žinos, kaip jos brangius darbus 
apvertimi. 

O mes žengkime prie rimto Lie 
tuvos ekonominio atbudavojimo- 
atstatymo!... 

L. A. B. Šėrininkas. 

****** ¥v¥wwvvmv 

Pramone ir Prekyba. | 
PASLIlN'JUOSĖ IR L'ŽSIE- Į 

NIUOSE. 

Lenkų ''pramone". 

s. m. vasario m. 21—25 d. nese-1 

nai Sutarptautintame Danske buvo 
prekių paroda. Paroda, kaip paro- 
da. Daugiausia privežė prekių vo- 

kieč o kadangi dabar vokiečių 
prekės pigiausios pasaulyje del vo- 

kiečių markės kurso, tai j parodą 
privažiavo daug svetimšalių, yp'ač 
iš Skaiulinauįos ir Lenkų. Ypačiai 
sie paskutinieji daug prekių pirko. 
Bet lenkai netik pirko, bet ir savo 

labai iš oro išreklamuotą skyrių 
turėjo. Vargu kas svečių nepaste- 
bėjo' lenk j 'odžial polski'- nes visi 
iŠ oro su pirštais Į jj rrdė. J ėjus 
svečiams j tą odžialą tekdavo labai 
nusivilti, štai, manufaktūros pa- 
valdžiai — jau gerokai surukę su 

rusų parašais. — klausi kainų ir 
užsakymo sąlygų- Atsako, kad pa- 
vyzdžiai išstatyti "taip sau" —, 

pasižiūrėti. >■ užsakymų nepriima. 
Išstatyta vaikams žaislų: vištukų. 
gaidukų.... 

Sienos diagramomis nukabinėtos. 
Tarpe jų l*aderevskio ir Halerio 
paveikslai — nuimti neblogai — ir 

matyti jų Lenkuose nemaža išei- 
na. Išstatyta ir šiokių tokių laikras- j 
čių- vieni jų liečia pramonę dau- 
giau, kiti mažiai., išstatyta keletas 
brošiūrėlių apie tabako auginimą, 
o tarp jų žiuriu ir tas gUrstis nume- 
ris "Nasz Kraj!\ kur lenkų lakū- 
nas mėtė Kauno "oby ateliams'. 
kur didelėm raidėm Įrašyta "Intry- 
gi Ržądu Kouienskiego Kuri ryšį 
turi tas laikraščio numeris su pra- 
mone sunku pasakyti. Jei tuo nu- 

I 
Pinigus Siunčia 

A. M. MAKARUS $ 
3256 S o. Wallace Street 1 

Chica į{ o, 111. į 

Amerikos Lietuvių \ j 

1 mokykla! 
Mokinama: nngli:kos ir lietuv'ikos ksl- 

•f oų, aritmetikos, knygvedystčs, stenogra- y 
£ fijos, typcwriting, pirklyhos teisių. Suv. j. A Valst. istorijos, abclnos istorijos, geog- 
J rafijos, pelitinės ekonomijos, pilietustės, J 
.♦» dailiaraįystės. .j. i Mokinimo valr.ndos: nuo 9 ryto iki 4 y V vai. p* pietų. Vak. nuo 6 iki 1<J vai. .J, 
X 3106 SO. KALSTED STREET į * CHICAGO i* •r 

meriu lenkai norėjo parodyti, kad 
jų melų ir nesąžiningų šmeižtų pra- 
monė gyvuoja, tai jie savo tikslo 
paoiekė. 

Iš Klaipėdos• 
Klaipėda buvo yra ir bus musų 

ekonominio gyvenimo langas j pla- 
tų pasaulį. Ir prieš karą ir karo me- 

tų ir dabar Klaipėda gyvena galim'a 
sakyti, viena Lietuva- Šiomis die-1 
nomis būnant Klaipėdoje, teko pa- 
tirti labai limlnu musu ekonomi- t c 

rifam gyvenimui apsireiškimų. 

AKYS, AUSYS, LUPAS. NOSES 
YDAS KOKIOS NEBŪTŲ PATAI- 

SOME. 

Ateik, mes pataisysime už vieno atsi- 
lankymo. Be skausmu, be žymės ir be 
visokių nepatogumu. 

Chicago Kace Specialists, 
9 W. Randolph St.. Kampas State St., 

C lubų. Telephone Central 27. 
Valan. nuo 8 iki 4 arba ant sutarties 

'."^Severos-Gyduoles užlaiko v;K ,7 •. v .. 

;-v" aeimynos sveikata. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 

Eagimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
raują, vartodamas • 

Severas 
Blood Purifier 

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa- 
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.25 ir 5c mokesčių. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEO A R RAPIDS, 10 WA 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS {ŽIŪROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 
smų į kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvargimas akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 
nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAGl 

Kampas 18-tos gatvčs. 
3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos. Tėny 

kitc j mano parašą I 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v;d( 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. die« M 

MAC m:. "Ak, kaip man niežti gal- v'ą ! libindelau visokius mazgojimus, įį /rinkimus, muilavimu* ir viską* tas 
nieko nepagelbėjo nuo fu bjauriu pleis- kanų... an gėda »!<•' daroni0 

MARK. ".Yo, tai kam tau kęst be- 
reikalingai.' Žiūrėk Votie muno plau- kai Į/ražus, švelnus ir tusti. O tai 
todrl, kad ai vartoju l'l'FFLKS /" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
,t<ii gyduolė? Ne!! Ar kve- 
piantis vanduo? No!! R U F- 
FLF.S yra tai papr&sčiausis — -.1 1-.- 1 4 

p'ąuKų ir odos sustiprintojis, kuri- prigelbi gamtai suteikt žmogui priklaucanti gr<>žį. O kas gal hut gražesnio už ilgus, bli/gnnčius. švelnius plaukus? Kas galbūt smagesnio u i čystą neniežir.<;ią galvos odą? 
RUFKlvES 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLIiS pradės mažinti pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar čiais si.vilgaiit galvą bus užtaktinu, kad pleiskanos neatsiiiaujintų- * 
«> Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 

c., bet jųs sakykite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai pridėti prie kiekvienos bonkutr;;. "*Jei negausite jusų aptiekojr, tai • 

atsiųskite muiv.j /.5c. pačio markėmis, ar meaiey order šiokiu adresu: j AD. RICHTER 6 CC , 32Č-330 Broadwa»» Naw 

Linų smuku lis. Kas miestas turi 
savo dienos kalbų — turi jų ir Klai 
pėdą. Dabar Klaipėdoje kiekvieno- 
je kavinėj išgirsi kalbą, seilėms var 

vant, kad firma Ries ir Ko. per 
tris dieifas u/.fidirbo iš Lietuvos 8 
milijonus Auks. Žmonės, kurie gy- 
veno ilge'snį laiką Klaipėdoje sako, 
kad nuo 11—2^ vasario į Klaipėdą 
smukuliu atgabenta 20,000 centne- 
rių linų ir senienų — ir jais užvers- 
ti Klaipėdos sandėliai. Finri'a Ries 
ir Ko. atvirai pasisakė, kad jai yra 
lengviausia gabenti smukuliu linus 
ir semenis iš Lietuvos. Vežimų ve- 
žimai kasdien ėjo iš Lietuvos pu- 
sės su linais. Negaliu sakyti ar 

musų valdžia tai žino, bet \z 2C,ooo 
centnerių linų galima butų, tur but 
[gerą sumą paimti muito kelių ir 
niusų žemdirbiui daugiau užmokė- 
ti, kaip moka žydai. 

G era s biznis. Kalba dar ir apie 
kitą dalyką- Lietuvoje labai pigus 
aržuolai. Ketvirtainiam meteriui čia 
moka 200 Auks., o Klaipėdoje už 
ketvirtainį aržuolo meterj gauna- 
ma iki 1.200 Auks. Visiškai nesu- 

prautama, kodėl valdžia neužkrau- 
na didesnio muito už išvežamąjį ar- 

žuolą. O perkant prekes Vokiečiuo- 
se, Lietuviams paprastai yra užkrau 
narna nuo 100—200 nuošimčių. 

(•'SantaiV). 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stomach Bltters yra prt 

pažintas Washlngtone, D. C. už tikr} 
ir geriausią gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučią^ vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimą neskanaus atsirugl- 
mo neturint apetito, galvos skausmu, 
strėnų ir inkstų lr tai? toliaus. Salutea 
Stomach Bitters viską prašalina ir pa 
fleka laimingu, aigi, kurie Jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 
užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, 4 bonkos, $5.25, 6 bon- 
kos $7.50 lr 12 bonkų $14.00. 

Salute Biiterls 18 šaknų žievių žo* 
llų sėklų lr žiedų, ir nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvieno] aptlekoj, o 

jeigu,negali gauti, ta prlslųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reikalaunat tai prislų- 
slme dėl tamistų. 

Pasarga: Reikalaudami prlsiųskit 
tikrą ir aiškų savo antrašą ir rašykit 
taip: 

SALUTE MANUFACTURE 
P. A. BALTRANA8 CO., _ 

616 W. 31st St., Chlcago, III 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DUBU. LENTŲ, EEMU 'R ST0GAM9 FOPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimui stubi# 15 vidaus, po $1.50 už galioną 
CARR BROS. WRECKING CO. 

J003—3009 80. HALSTED STREET CHICAGO, ILL, 

PUIKUS BALIUS 
Rengiamas Draugystės Raianeavos 

NEDELIO.JE. BALANDŽIO—A PR1L n IX. k)20 M. 
ŠY. JURGIO PAR. SVETAINEJE, 3211d PI. ir A ubu m Ave. 

Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 35 centai. 
Šis balius bus vienas iš gražiausiu. Taigi kviečiame visus, kaip senus- 

taip ir jaunus atsilankyti, o bustt užganėdinti. Kviečia K( >\1ITETAŠ- 

Laivas Išeina 
BAL. 10, 16, 20, 23, 24, GEG. 1, 7, 9, 15 

PER VANDENĮ KAINUOJA TIKTAI $61.25. 
PARŪPINAME PASPORTUS ir kitus popierius, rei- j 
kalingus išvažiavimui. SIUNČIAME PINIGUS sau- j 
giausiu ir greičiausiu budu į Lietuvą. Jei kas neaiš- Į 
ku, ateikite pasitarti. 

lithuaniaR-American Information Bureau 
Vedėjas VLADAS NORKUS, 

3114 S. HALSTED ST. TEL-BOULEVARD 4899. j 
llllllllllllllllllilIlUUIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllilllHMMMimniiiiii"""!"— 

Kapitalas ir Perviršis $225.000.00 Banko turtas virš $2.382.000.00 

UNIVERSAL STATE BANK j Didžiausias ir Stipriausias Lietuvių Valstijinis 
Bankas Amerikoje 

Geriausiai ir teisingiausiai patarnauja 

Lietuvon Keliaujantiem ! 
PARUP1NAM PASPORTUS. Parduodam LAIVA- 
KORTES. Siunčiam PINIGUS \ LIETUVĄ ir į visas 

PASAULIO DALIS. Atlikimui tų reikalų yra 

Insteigtas Banko Užrubežinis Skyrius 
Gvarantuoj&me, kad pinigai į Lietuvą nueis. 

DYKAI PATARIMAI suteikiami visuose reikaluose. 

Bankas moka 3čią nuošimtį, j 
Pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo, j 

BANKO VALDYBA: 
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas į WM. M. ANTONISEN. Vice-Prez. ir Kasicrius. 

JOSEPH J. KRASOWSKI, Vice-Pres. 
STASYS VALANČAUSKAS, Ass't Cashier. j 

UNIVERSAL STATE BANK 
Kampas 33-čios gatvės. I 

3252 S. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL. j BANKO VALANDOS: Panedėliais, Seredomis, Ket- | vergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. i>o pie f tų. Utarn. ir Subat. 9 ryto iki 8:30 valandai vakare. § A.1 
!1 ti tt f!M>!Mlff t r******* **'***'*.— 



JU1F5 KK'T V BONOS 
Mes perkame Pevgal> a Bondaua pilna p«rašyt$ja Ll 
verte, Ir J^aisvė* Bondsus pils* pinigine verte. ■ ■ 

Atdara''ka*il' J. G. SACKHEįM & CO 
Utarniiikais Ketverga»a 1336 MILWAUKKE AVLN\E, Ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

Randą moki 
Sau ar Kitam? 
Pirk nama. Marquotte Parko Lietuvių Kolonijoje, 
turiu keliolika bargenų. 
Siunčiu pinigus Lietuvon prisiuntimas užtikritas i 
Lietuvą. 

Jonas P. Evaldas 
Real Estate Loans and Insurance. 

2554 West 69th Street. 

Prospeci 107. 

IŠKILMINGAS BALIUS 
Kenkiau i»s. Draugystes šv. Onos, Panų ir Moterų. 

Sl'i'..\T( >JK. I'.AI.\XI )/!< > — \PRII, 10 D- k>20. 
Krank ir Temes svetainėje, prie 2^-čios ir Lake gatvių. 

Melrose Park II!. 
Pradžia ?:*<) valanda vakare. 

Kviečiame visu.- apielinkus lietuvius ir lietuvaitės ir tolimes- 
niu apielinkiu jaunimą atsilankyt' ant ho puikaus, moterų, ba- 
liau-. Me- vi'■>> užganėdiname jaunimą. Todėl ir dabar tikimės 
visus užganėdinti. Kviečia. f)rstt~ Sv. Oifn.v fanų ir Motmi. 

Didžiausias Balius! 
Parengtas. 

Dr-st2s I.eb. G v. D- f..K. Vytaute i-tna I). R. Ant Uridgeporto. 

NEDELfOJ, r,.\T.A\T)2lO — AI'RIL n D. i<)20 

LIHERTY SYKTAINKJE, 
3ooo l'uioii A ve., ir 36-tos gatvės. 

Pradžia 5:30 valandą vakare. 

Užprašome vhu> kuoskaitlimjiausiai atsilankyti ant mušu 
baliaus ir |>arumli mu '* draugiją. Me> lai/ai užsilikime tamstoms 
visiems, kad nepamiršite ir nepasigailėsite savo vargo, atsilanky- 
dami ant ntflsii baliaus. Kvičia visus KOMITETAS. 

Pirma Pavasarini šoki 
Rengia 

P.rightoti Parko T/ictuviu / Vietiškas ir Pampini* Kliubas, 

SI'MATOS VAKARĖ. BALANDŽIO — APRIL 10, 1920. 

M. Meldažio Svetanėje, 
2242—44 \V. 2^rd l'late. 

Pradžia 7.30 vai- vakare. In/anga 50 c. ypaiat. 
Muzika Filipo. k 

o 

Visus kviečiame j šitą dideli >okj. 
B. P. /.. A. & B. Kl įbas. 

: Ir Vel Iškilme : 
LIETUVOJ !R AMERIKOJ G ARS f ARTISTE 

line Babickaite 
RENGIA ANTRĄ SPEKTAKLĮ 

i Nedelioje, Balandžio litą, 1920 
CENTRAL MUSIC H A L L 

62 E. Van Buren Street 
(Prie V/abash A ve., ten kur buvo pirmas Spektaklis) 

Prasidės 8:15 valandą vakare. 

SSB* "MIRGA" 
Istoriška drama Kunigaikščio Vytauto laiku. Vaidins 

išimtinai žymus Chicagos vaidylos. 
į l))!li!:illl!fllllHlintlKfli<!!IUHr.:N<<|IUIinK'.lllliimiillllll!ill!n!IHIIIIIIIIIIIH:il!llll!IIIIH!nnifill!!lllim]IIHIN!lil!!IIHIIIIilHI!IHilfttlffllHllifinilimi: 

Tikictai parsiduoda "Draugo"' ofise, "Naujienų" \ ofise, Universal State Bank, Dr. Graičuno ofise ir 
3 pas Vaidylas. Visi isa^ksto bukite pasirengę į šj tik- 
jj ros dailės spektaklį. KOMITETAS. 

3CKHCKKB>0h2 <8* SHKHS -, 

s V v •> W s* v. -v ,, v v V !.• 

Vietines Žinios 
E; f 
M 

M • 

PAŠAUTAS...> MIRT B 

Krank P>ro\vn iš prieža.sties bar- 
niu >u >avo moterimi tapo jos mv 

dviejų >o\ i ui 11 mirtinai suže'stas ir 

vakar ryte airė \\ asliin^ton l'ark 

ligoninėje. 
Anot jos pačios pasakojimų — 

jo-> vv;a> parėjęs drautj'e su k i ■ •. 

vyru ]>nsi;m po devynių vakare, ^ \ 
jinai laukusi su prirengia v'akarie- j 
ne nuo '» vai. Pastaroji u/ išmeti- j 
nėjima jam k->«l nelaiku pareina. | 
buvo jo paties pavardžiuota ir. buk, 

| ji> ją metęs rašalo bonkute nuo 

ko dar yra ženklas, kuris tai palių- 
{dija. < i' vyrui padėjus savo revol- 
v. i'i ant stalo, ji pagriebus y .-vė i 

ji du kartu ir tuomi visa tragedija 
pasibaigė—kad josios vyras jau pa- 
simiręs. v 

Detektyvai j ieško dabar tą vyrą, 
kuris su josios vyru buvo tą vaka- 
rą užėjęs, kad Miradus tą revolve- 
ri iš kurio suviaf buvo paleisti. 

T. M. D. 22-ROS KUOPOS 
NARIŲ DOMAI. 

l'alandžio 11 d. "Lietuvos" 

svetainėj — prie 3253 iŠ. Morgai 
St. — netirpioje, -'-r.'j vai. ]>o ]»ie- 
tų, atsibus ekstra*' susirinkimas 
aptarimui sekančių dalykų. 

1. Pasiuntimui knygų j Lietu- 

įva, kurios buvo surinktos perei- 
tais metais per musų narius. 

2, Priėmimui ir pasiuntimui 
musų rezoliucijos Į 1 ietuvos SteT- 
giamaji Seimą. 

Malonėkit. nariai ir svečiai, 
ateiti siusirinkiman ir atsinešti 
atliekamas knygas. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 
Ketvirto \\ ardo Lietuvių Polit. 

i ir Pas. Klubo mėnesinis susirinki- 

į nuo atsibus nedėlioj. balau. 11 d., 
1 vai. po pietų. L- A. svel. 33-eia ir 
Aulnirn A ve. 

\ ištįs klubo narius kviečiu atsi- 
lankyti susirinkiman dėlei labai, 
svarbių reikalų, lieto 2 vai. pribus 
Thomas I. Finugane, 4-th \Vard 
prezidentas prie klubo su reikahiis. 

Su pagarba, 
M. M. Juo,lis, Prez. 

NOKTI! SIDK: 
Vaiku vakaras su programų at- 

| .si bu s nedėlioję, bal. ii d., 5:30 v. 

jvak., Liuosybės svetainėje. 1822 

į VVabansia A ve. Programą išpildys 
J vaikai ir mergaitės. Reto dar kalbės 
; p-tii M. JurgelioniVnė, 

Visi Northsidiečiai yra kviečiami 
vakaran, o tuomi turėsite progą pa- 
sigerėti m u.su jaunosios kartos dar- 

«bais- Kviečia, 
fharjijii Sąryšio Komitetas. 

1 R.YNT.ŠIMAS- 
Liet. (ielbėti l)r-jos 47-to sky- 

riaus bertaiuinis susirinkimas Įvyks 
įnedėlioj. balandžio ir d., 9:30 vai. 

j ryte, j i Ji uosy bes svetainėje. '822 

j\Yabansia A ve. Malonėkite visi na- 

Įriai ir rėmėjai pribūti susirinkimai;, 
nes turim svarbiu reikalų. 

Kaz. Navickas, Sekr. 
1850 \\'abansiva A ve. 

T( )\VX O F LAK K. 
DraugĄ stė Šv. Vincento Ferereu- 

šo laikys savo bertaininį susirinki- 
mą nedėlioj, balandžio u d.- 2 vai. 
po pietų. Sv. Kryžiaus parapijos, 
mokslainės kamlVarvj. Kviečiami vi- 
si nariai susirinkti, nes rand'as svar 

i bių reikalii del apsvarstymo. 
E Su pagarba, 
[ J. LegnugOris, Rast. 

| j 4634 So. Wood St. 

RACINE, \VTS. 
L. G. D. 1? skyriaus susirinki- 

mas atsibus nedėlioj, balan. n d-. 
2 vai. po pietų. Union Hali. kam- 
baryje 4. 

Nariai ir na °s teiksitės atsilan- 
kyti susirinkimai!, nes turime apta- 

1 rimui daug svarbių reikalų, 

j M. Kasparaitis. 

\ PRANEŠIMAS, 
į i S kol. lietuviams. 
Į Lietuvai Gelbėti Draugijas 3-čio 
H Skyriaus įvvks susirinkimas pavie- 

~ M M M VMM 

dėlyj. bal. 12 d., 8-ta vai- vakare, 
Dinų. žemaičio svetainėje. S<>. 
I nion \v,e. ir iS-11gatvė. 

YUi nariai Imtinai atsilankyk it 
usirinkitnan. nes yra svarbių rei- 
kalu- Kurie dar nesate prisirašę 
j»rie viršminėtns draugijos, aplan- 
kykit ir prisirašyki t. 

J aldyba. 

ŽMONIJOS ATYDAI!!! 

ir ką jų> mislijate apie tai. 
Cia yra dalfar labai gera proga, 

i: kuri gali jus'padaryti laimingais, 
ir žinoma turtingais. o labiausiai 
dabartiniam laike, kada viskas eina 

brangyn, o labjausiai. kaina ant -na- 

mu. Todėl, pirk dabar sau namus ir 

ilgai nefattk, pakol dar daugiau ne- 

pabrango.. o juk žinai, kaip greit 
landos u/kambarious kyla augštyn. 
Taip ir kaina aut namų eina augš- 
tyn. Tai, jei dabar namus pirksi I 
vėliaus, nesigailėsi. Todėl, kreipkis 
į mano ofisą, aš turiu apsčiai ir 

gražiu namų ant pardavimo ir gero- 
se vietose, ir už pigią kainą. Ateik- 

CK()RGJ;. PETKUS, 
K'e;d Estate, Loans & Insurance 

eign Excliange ū Steamsbip 
Tickets. 

3402 S(). 1IALSTED STREET j 
I'hone Yards 5370. Cbįcago. 111.1 

Reikalinga darbininkų prie bai- 
lioj imoarklių. ST( H'KMF.NS SAI) 

DU- IIOKS1-. Ll\ KR Y, 4129 S. 
Emerald Ave., Cbicago, 111- 

LIETUVOS VAIZDELIAI 

puikus, mūsų tėvyViės vaizdeliai, 
net miela pažiūrėti. Čia pamatysi 
Lietuvos kaimus, miestus, eže- 

rus. bažnyčias, teatrus ir kitas 

puikias vietas, t2 vaizdeliu 30c; 
45 už $1.00. Reikalaukite pas: 

CHAS. P. URBANAS 

942 W. 34^ St., Chicago, 111. 

LIETUVIŲ DOMAI. 
Pranešu savo draugams ir patin- 

stamiems, jog aš užsidėjau vyriškų 
rubų krautuvę, buvusio Švarlio kra-u 

tuvčje. Kviečiu savo pažinstamus i 

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

tarnauju kuogeriausiai. Del vyrų. 
uriu nau jausios mados aprėdalų už 

prieinamą kainą. K'am reikia pirkti 
drapanos ateik pas, 

D. M. Šidlausko, 
3318 So. 1 lalsted St. 

Chicago, 111. 

Pajieškau Juozapo Kaveckio, pa- 
eina iš Kaimo gub., Telšių pavieto, 
Skrupių kaimo. 'Pirmiaus gyveso 
prie 1122 S. Halsted St- Chicago. 
iii., o dabar nežisau kur. Jis pats 
ar kas kitas malonės pranešti šiuo 

[adresu, už k; busiu labai dėkingas: 
|Jonas fiaran'auskas ir Petronė Ka- 
vickaitė. 139 Lavvrence Se. Hart- 
ford, Conn. 

Pa j ieškau Juozapo Meškausko. 
Paein'a iš Kretingos apskr. Kuliu 
valsčiaus, Poloniškin kaimo, Gavau 
laišką nuo jo sesers T'. Meškausk.i 
tės iš Lietuvos. Turiu svarbu rei- 
kalą, malonėk atsišaukti per laišką. 
T- Drakšas, 4540 S. Hermitagc av., 

Chicago, 111. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart A ve. 

Reikia — jaunu vaikinų 18 metų 
arba viršiaus, del Pritarnavimo 
(cterks) Pastos Ofise, fio centų j 
valandą. Atsišauk Postmaster's 
Office, Room 358, Post Office 
Building, Chicago, II1. 

Ant Pardavimo- Didelis Bargenas. 
Parsiduoda labai pigiai storas, biz- 
nio vieta išdirbtu per 4 metus, vipie- 
linkė lietuviais apgyventa. Priežas- 
tis greito pardavimo. — savininkas 
išvažiuoja j Lietuvą. Platesnių infor 
macijų kreipkitės prie savininko ad 
res: 3221 Lime St. Chicago, T11. 

Reikalauja dviejų pritarnautoji 
j (waiterkų). Turi mokėti darl>ą. Ge 
ras užmokestis. Atsišauk, 

3f?°5 So. Halsted St., 

J Parsiduoda bar/daskutvkla ir d t 
... "... biliardiniai stalai. (ieras bi/nis. N<>- 

Irėdami ])irki, klauskite pas 1011X 
į MARK \1 \f 1007 \\ H)tli St. 

Par-iduo-da restaurantas "luudi 
room" ant oliuos ir Halsted st :„r7- 

roje vietoje, apielinke lietuviu ap- 
gvyenta. Atsišauk.- J. R. 750 \V. 
S1 -1 st., t'hii-ago, JII- 

j 

! BARGEN'AS. 
Parsiduoda plytų namas, trys tlatai 
^eras ir kiti parankumai. Kaina 
}>2.8oo, namas randasi prie 2<)48 S. 
F.merald A ve. Klauskite savininko, 
17.S3 W. 51 St- Tel. l'rospeet (VVk). 

ANT PARDAVIMO. 
Trijų augščio plvtu namas, sto- 

\ai ir flatai; lneiga ant įdėtų pini- 
ų yra apie i4^r, ant Cana'port 
irti L'nion Ave., turi buii praduo- 
as j trumpą laiką, del užbaigimo 
ejudinamojo turto. 

S. G. Tuposich, 
1315 \Y. iStli St., Oiicago, TU. 

Labai didelis bargenas, geras plei 
sas (vieta), del garage arba clo- 

tliing store (drabužių krautuves). 
Mažai kaštuoja. Atsišauk, 

B. S. N. 

2225 S- Leavitt St., Chicago, 111. 

FARMŲ PIRKĖJAI. 
Pirmiau negu pirksit? FARMA gau- 

kite platesnius paaiškinimus iš Lietu- 
viu bendrovės, apie lietuvių kolonijų 
Wisconsine, kur jau daug lietuvių gy- 
vena ir dar tūkstančiai apsigyvens, nes 
ten žemė labai gera ant kurios viskas 
labai gerai auga nepaisant kokie metai 
nebūtų. Dauguma mūsų pirkėjų buvo 
išvažinėją po daugel valstijų, bet tin- 
kamesnės vietos niekur negalėjo ras- 
ti. Vieta labai puiki. Farmos randasi 
aplinkui miestelio, kuriame visi biznie- 
riai yra lietuviai ir dar yra proga ke- 
liems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus buda- 
vojama 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 apielinkę. 
visur geri keliai, kad ir blogiausiame 
ore, visur galima išvažiuoti, žodžiu 
sakant visi parankumai del farmerių 
yra ant vietos, visur lietuviukai ^alba- 
ma, šokama ir dainuojama taip tenai 
gyvenantieji jaučiasi, kaip kad jausda- 
vosi Lietuvoje. 

Kas norite platesniu paaiškinimų, tai 
prtslųskite savo adrenų, o mes prisiu- 
sime jums knygelę su platesniais pa- 
aiškinimais. paveikslais lr pienu. 

Liberty Land & 
Investment Co., 

3301 So. Halsted St. 
• Chicago, 111. 

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 mu- 

sų 40 akerių ukę, kuri yra 
Wisconsino valstijoje, lietu- 
vių apgyventoje vietoje, kur i 
yra lietuvių bažnyčios, mo- į 
kyklos ir draugijos savo tau 
tos. Pasekmingi lietuviai uki 
ninkai jau nuo kelių metų 
gyvenanti čionai bus tavo 

kaimynai. 
NEPRALEISK SAVO GY- 
VENIMO DIENAS SURU- 
KUSIAME FABRIKE AR- 

BA ŠAPOJE. 
Važiuok ant laukų, kur tu 

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

vo paskutinius gyvenimo me 

tus patenkintas ir linksmai. 
ATVAŽIUOK Į VILAS 

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

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

Savininkai, 
D-pt. B. Eagle River, 

Wisconsin. 

wuuuuuiunninnimnuiiiiimn»« 

H. Leibovitz 
H 

ar. busiu ofise po No. [į 
1652 W. Van Buren St. fj 
nuo 10 vai. ryta iki 4 ;i 
vai. po piet — savo na- ii 
muose. « 

11 

Nuo 4 vai. po piet iki 8 jį 
vai. vakaro, aš bunu of i- ti 
se po No. 1620 W. 12th | St. 2-ros lubos, kampas p Marshfield Avenue. 

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

Pbone vards 2544 

I DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS ! j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iof: ir gyv: vl*ta 3252 S. Halstod St 
t Vai: 9—11 ryte; 2—4 Ir 7:30—9:30 

Lithuanian—American Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legališki Dokumentai, Foreiga 

E\change, Real Eastate. Parduodam 
laivokartes. 
3114 So. Halited St„ Chlcago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

fPhone Canal 267 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

Tclephone LroTer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTIETAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 raka re 
Nedėldirniais pagal autarimą 

4712 30. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toa gatvėa 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS t 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 Ili.1 5 ir 7 iki 9 vai. vak. 

[Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St. 

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 
Baltic Consultation Bureau, Inc. 

35 S. Dearborn St. Chicago. 
Room 206. 

Painter 
Malevojit ir popienuoju naujus 

ir senus namus po visas dalys C'lii- 

cagos. Darbą atlieku greitai ir ga- 

rantuoju. X c mok C'k tiek kiek dar- 
bas nevertas. Pirma negu duos? 

kam kitam gauk mano kainas. As 
emu nuo $8.00 ir augščiau už. i~po- 
pieravimą ritmo su savo popiera- 

J. S. RamVinčionis, 
3641 So. l'nion Ave.- 

Tel. Drover "^05. Oiicago, II! 

DR- VOITUSH, o. D. 
Lietuvis Akiu 

Specialistas 
Palengvjs akių Įtempimą, kas yra prio 
žastiml skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių i/ 

užaugusus karščių akių krtivos akis 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to 

liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciala 
atyda atkreipamo i mokyklos vaikus. 
Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro Storo 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drove<- 966H 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS \R CHIR.URGAS 
Roselando: 10D0O Michigan Ave 

Telefonas Pullman 3-12 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik KetverRo vak, .nuo 5:30 iki 1 

S Telefonas Yards 723 \ 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deiraontai laik- 
rodėliai Ir juM- 
lieriški daigtai. 

„Columbia grama 
fonų ir naujų lie 
tuvišku rekordu. 

453t B. rvSHLAND AVE. CHICAGO. 
Te!. Boulevard 491. 

Jobn Kuchiuskas 
LAWYER 

LIETUVIS advokatas 
29 SO. LA SiLE STREET 

CHIC.4 GO. ILL. 
Te^.bonf Central 3681 

Valandos: 9 vyto iki 5 vakarp, 
Subatomis: !• iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legalibkus Dokumpntus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant I^lrmŲ Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. q 
\Vest Side Ofisai*, atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan State Ban- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
C'or. Leavitt. • Tel. Oanal 2f>52 

Telepkone Yardj 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
"ydo Tisokias ligas moterų, vaikų ir vjrrg 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas vyrų ligas 

S259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

slel. Yards 3654. AKUŠERKA 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusi Akušerijos k<>- 
Ugil'4; ilę-ai praktika- 
vus.' Pennsilvanijos 
hosp:tali.«, Fasektnin 

patarnauji rrie 
gimdymo, Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

(ant antnj lubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 ibi 9 ryto Ir 7 iki vSlai vatj 

Phone Ca'al 6222 I 

DR C. K. CHERRYS I 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 f ak. I 
2201 W. 22ra IR S. TjEAVITT STS. 

CHICAGO, ILL. ! 

V. W. RUTKAUSKAS t 
I T • TT 
» ADVOKATAS 
j 29 S. LA SALLE ST., ROOM 324. { 

Telephone Central 6390. 

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

|DR. JOHN N. THORPE! 

! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS l 

1637 W. 61-ma ir kamp.Marshfield 
Vai.: Iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

Dr. M. Herzman j 
IS RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metvj kaipo J patyręs gydytojas, chirurgas ir akuieris. į 
Gydo aštrias ir chroniinai ligas vyrų, mo-\ 
teiy ir vaikų, pagal naujausias metodą* i 
X-Rav ir kitokius elektros pietaisu* 

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 \V. J 
I8th St. netoli Fisk St. 

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

{ollo arln* 357 | 
Nfiktimis Drexel J 950 Drover 4136 | 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St j 
VALANDOS: S—9 ryto, tiktai. j 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJASIF CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Bouievard 16< 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:3' 
iki 8:30 vak. Nedėl. » iki 12 dien; 
Namai: 2914 W. 43 St. McKIsley 26; 

A. PęTRATIS 

A. PETRATIS fr CO. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE-INSURANCE 

Europeah America* Bureau 
Siunčia Pinigui Parduoda Laivokortaa 

( 
■ notarijlišAš 

3249 So. Habteb Street, Chicago, Illinois 
Telephone BoulcQard 611 
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