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Belgija ir Francija mato 
bendra pavoju. 

Kernai Paša ginkluoja maho- 
metoniškaja Anatolija. 

BELGIJA Iii FRANCI.JA 
MATO BENDRA 

PAVOJŲ. 
Paryžius, bat. 10 d. Belgi- 

jos nusprendimas pasiusti karei- 
vius l'rankiorfan drauge ru tran 

cuzu kareiviais gal greitai nuves 

prie francttzų padarymo komer- 
cinės ir politikinės sutarties su 

Belgija, kurios svarbiausiu tiks- 
lu bus prisivertimai išpildymo 
versailinės taikos išlygų. Ang- 
lija ir Italija gali neindomauti 
atmokėjimu atlyginimų, o Fran- 

ciai ir Belgijai labai rupi: Taip- 
pat Anglija 'su Italija nejaučia 
tiesaus sau pavojaus nuo Vokie- 
tijos. 

A'..gWja bijojo Vokietijos jūri- 
nis pajiegos, kuri tapo visiškai 
sunaikinta. Italija labiausiai rū- 

pinasi atstatymu savo senų rinkų 
vidurinėje Fu ropoję. Franciia gi 
su Belgija turi du bendru daly- 
ku: viena, kad ne tik vokiečių 
jūrinė pajiega, bet ir vokiečių j kariuomenė butų* visiškai sunai- 
kinta ir antra, kad Vokietija ne- 

ištruktu ueatmokėjus versailinės 
sutarties paskirtų atlyginimų. 

Nei Krancija, nei Belgija nepa- 
sitiki Vokietija. Abidvi pamatė 
iš paskutinių nuotikių, kad jo5 
apsiriko talkininkais ir susivie- 

nijusiomis galybėmis. Abidvi kas 

sykis vis labiau jaučia, kad pri- 
sivertimas sutarties išpildymo gu 
la vien ant jų pačių. 

Belgija, matomai, negali veik- 

ti be Francijos, nes vra perma- 
/a. bet'apystovos yra tokios, jog 
Francija be Belgijos taipgi be- 
vt-ik negali veikti. 

KEMAL PAŠA GINKLUO- 
JA MAHOMETONIŠKAJĄ 

ANATOLIJĄ. 

Konstantinopolis, bal. 10 d. -- 

Naujos turkų valdžios pasirjži- 
mas sutriuškinti tautinj judėjimą 
pasirodo sunkesniu įvykinti, ne- 

gu išpirnio buvo manyta. Val- 
džiai trūksta reikalingu pajiegų. 

Sultono paskelbimas apšau- 
kiantis Mustafą Kemali ir jo 
pasėkėjus maištininkais, .Anato- 

lijoje pasiekt: tik kelis miestus. 
Didžiuma miestų krašto gilumo- 
je yra kontroliuojami tautininkų 
ir telegrafiniai operatoriai per- 
duoda paskelbimus kariuomenes 
vadams, kurie atsargiai paslepia 
juos nuo žmonių. 

Šiandien kabinetinė taryba su- 

manė paskleisti paskelbimus stt 

pagelba ėroplanų, Ibet luojaus 
pamatė. kad šitas sumanymas 
yra kūdikiškas, atsimenant ploto 
didumą ir reikalingą ėroplanų 
skaičių. 

Duoda Dvyliką Dienų 
Pagalvojimui. 

Sultono paskelbime maištro- 
liams duodama dvylika dienų pa- 
galvojimui. Po to bus imtasi 

aštrių priemonių. 
Sunku matyti, kaip valdžia ga- 

li išpildyti savo pagrūmojimus, 
žinant, kad ji kontroliuoja tik 

Konstantinopolio plotą ir kelis 

mic*stn> pakraštyj, kur angių ka- 
reiviai stovi. 

Tuo tarpu, kaip ištikimos ame- 

rikiečių žinios skelbia, Kernai 
IVšn. daro tolesnius apsigina- 
muosius prisirengimus, ginkluo- 
damas visus Anatolijos mahome- 

'tonus gyventojus. Kaimuose vy- 

Įrams gavusiems ginklus leidžia- 
ma grįžti prie darbo, bet reika- 

laujama. kad jie susirinktų tam 

tikrose paskirtose vietose prie 
pirmo gando. Sitat sistema pasi- 
rodė gera atsitikus pirmam susi- 
rėmimui >u anglį Kareiviais apie 
dvi savaitės tam atgal. Vyrai su- 

sirinko ir sumušę anglus vėl mL 

grižo prie savo darbų kaimuose. 

MATO TARPTAUTINE 
KLIŪTI GELŽKELIO 
STREIKE MEKSIKOJ. 

Nogales, Ariz., bal. io d. — 

Vakarykštis Sonoros valstijos 
valdžių paėmimas ir operavimas 
pietinio ipacifinio de Mexko gelž-j 
kelio, priklausančio amerikiečių! 
kompanijai sukėlė gelžkelio kom- 

panijos protestą, kuri ji pasiuntė 
tederalei valdžiai Mexicos Mies- 
te. 

Gelžkelio kompanijos pirminiu 
kas Kpes Randolph sako, kad 
valdžios' paėmimas gelžkelio yra 
tie.sum pe/ženg'mu drausmės, 
kurią nesenai išleido tederalio 

apskričio teismas Sonoroje. Jis 
reikalauja, kad. prezidentas Car- 
ranza palieptų sugrąžinti gelž- 
kelius jų sa,rininkams. 

Kelios dienos tam atgal gčlz- 
kelio darbininkai sustreikavo, paj 
reikalaudami didesnių algų ir 

inumpesnivi valandų. N'ogales'e, 
Sonorojc lederalis teisėjas išda- 
vė ultimatumą, prisakant}, kad 

jei darbininkai bėgiu 72 valan- 

dų negrįš prie darbo, tai federa- 
'ė valdžia paims gelžkelį ir ope- 
ruos ji. \ alstijos .valdžia padarė 
ttt žingsnį vakar, paimdama gelž- 
kelį'ir operuodama jį senai* 

bininkais, pirpažinusi jiems vi- 
su s jų reikalavimus. 

Tas. kad gelzkelis priklauso 
amerikiečiams padaro padėtį 
tarptatutine. Gelžkelio viršinin- 
kai nieko nesako ..pie paskalą, 
kad tas dalykas* tapo inteiktas 

valstybė* skyriui \Vasingtone. 

FRANCUZU KAREIVIAI 
UŽIMA DAUGIAU VO- 
KIEČIU TERITORIJOS. 

4 V 

Londonas, hal. 11 d. — Kaip 
telegrama iš Berlino F,xchange 
T>legraph konvpanijaia sako, vo- 

kiečių valdžios kareiviaia vis dar 
tebeužima Ruhro apsl-ritį ir nesi- 

rūpina jį apleisti, nors francuzų 
tiltimatitmas reikalauja, kad jie 
evakuotų šiandien. 

Kareiviai užima liniją einan- 
čią per Isolohn. \Veigen. Surseld, 

Littufg, penkiuose kilometruose 
nuo Barmeno, jr vis dar yra mie- 

stuose parlaranoiuose šitą apskru 
k 

... 

Komunistų pajiegos vis 

kontroliuoja Hagerją, Schuelnoą. 
ftummersfeaHną, Rarmeną ir EI- 

berteldą. 

DANIJOS ŪKININKAI 
GRUMUOJA STREIKU 

DARBININKAMS. 

Kopenhaga^ bal. 10 d. — Di- 
džiuma Danijos ūkininkų, inpv- 
kin*; .įuolatinėmis kliūtimis suv 

[persiuntimu ūkio produktų \n- 

ijįlijon ir i Suv. Valstijas. regiasi 
prie tiesioginio veikimo, paliau- 
jam siųsti Kopenhagon ir i kitus 
Danijos miestus ūkio produktus, 
mėsą ir javus kol streikai nepasi- 
baigs. 

į. / 

Kepėjai, mūrininkai, jūreiviai 
ir dokų darbininkai streikuoja. 

Dokų darbininkai norėtų tai- 
kytis, bet jiems -ako. kad susi- 
taikymas. sl jai> nėra galima: 
kol darbai neprasidės. 

PARYŽIUS PRASERGSTI 
TALKININKUS. 

Londonas, bal. 10 d. — Šian- \ 
dicn Londone aprutėta Franci-1 
jos atsakymas i Anglijos notą | 
ka> dt'l Francijos žingsnio užėmi į 
inc dadėtinės vokiečiu teritorijos. Į 

'Notoje sakoma, kad FrancijaĮ 
tinkamai persergėjo Angiilją bal. j 
3 d., jog Francija skaito teika-! 
lingu imtis kariniu priemonių, Į 
jei V okietija savo kareivių neat-i 
šauks. 

t Atsaukyme primenama nepa- 
tvirtinta sutartis padaryta Fran- 
cijos, Anglijos ir Suv. Valstijų, 
Francijai ginti, primenama Vo- į 
kieti jos peržengimas taikos su- 

tarties ir antgalo išreiškiama 
Francijos noras, veikti sulig tal- 
kininku norais, laukiant tolesYiių 
konferencijų tame dalyke. 

NERAMUMAS ITALIJOJ. 

Londonas, bal. 9 d. — Sulig 
Rymo telegrama atsiusta t ent- 
ral Xews agentusai itaių karei-, 
viai tapo pasiųsti Į Yiereggio, 
Carar^ ir Masa, marmuro skal- 
dyklų apygardoje vakariniame 
Italijos pakraštyje, kur sakoma- 
neramumas iškilęs. Italijos socia- 
listų .partija rengiasi išplėsti vi- 
suotiną streiką, kuris dabar yra 
katkuriose šiaurinės Italijos da- 
lyse. 

LIUOSNORIAI KAREI- 
VIAI BĖGA IŠ PIETŲ 

RUSIJOS. 

Londonas, bal. to d. — Šiau- 
lieti apturėtas iš Maskvos pra- 
tesimas nuo bolševikų sako: 

"Gen. Denikino kareivių eva- 

kavimas Krymo eina visų smar- 

kumu; liuosnorių kariuomenės li- 
loiRMai, pamatę, kad bus tuščiu 
darbu toliaus priešintis, atsisako 
kovoti ir išvažiuoja laivais. 

"Simferopoly] karės daikiati ir 

prekės iš daiktudžių priklausan- 
čių privatiniams savininkams, 
yra kraunama į laivus." 

4,000 ANGLIAKASIU SU- 
STREIKAVO, VADĄ IN- 

KIŠUS I KALĖJIMĄ. 

įttsburg, Kas., bal. 10 d. — 

Iš kasyklų operuotOjų sėdybos 
pranešama, kad Šiandien anksti 
4,000 angliakasių neatėjo i dar- 
ną. Tas paliečia apie 40 kasyktlų. 
kuriose dirba apie 12.000 anglia- 
kasių. 

Šiandien »yra išmokesties diena 
ir kasykloj dirba tik iki pietų. 

Angliakasių organizacijos adv. 
P. IT- CaJlery pasinė, kad šian- 
dien uebys rūpinamasi išimti iš 
<i».lėjinio Hėnvatą ir k-itus virši- 
ninkus. kurie pasodinta už teis- 
ino išniekinimą. 

VOKIEČIŲ KOMUNISTAI 
IŠNAUJO SUKILĘ PA- 

ĖMĖ MIESTĄ. 
4. 

Bern, bal. 10 d. — Nors po 
ilgos suirutės Rulirc. apskrityj 
tvarka tapo atsteigta, bet prane- 
šama apie naują sukilimą pramo- 
niniame IMatieno mieste \ oi*t- 

•landė, Saksonijoj. 
<*'ia komunistai pėtnyčioj pu 

pietti u/.puolė policiją su karei 
viais ir po .smarkios kovos u/ė 
mė policijos stotis, kazarmes ir 
gelžkelio stotis. 

Ruhro Darbininkai Pasiduoda. 
Duesseldorf, bal. 10 <1. Trys 

pasiliekantieji darbininku orga- 

nizacijų komitetai — Duessel- 
dorte. Klberfelde, ir Karmene iš- 
siskirsto šiandien, perduodami 
savo valdiškąją galią miesto vir- 
šininkams. 

Yiętos komitetų perdėtinis 
Peter Perter šiandHn pasakė; 
kad visi komunistai apskrityje 
nusprendė persiorganizuoti kaipc 
tvarkos komitetai, kurie žiūrė- 
darbininku r-ikaln. 

LENINAS STATO PRIPA- 
ŽINIMĄ PIRMOJ 

VIETOJ 

Paryžius, bal. ii d. — Xikolai 
Lenin užsispyrė derėtis su talki- 
ninkais. 

Il'ėtnyčioj dviejuose Japtuose 
tautų lygos susirinkimuose svar- 

biausiu tarimų dalykų buvo klau- 
simas, ar nebus geriaus atšau- 
kus nusprendimą siųsti Maskvon 
oficialę atklausų komisiją. Nors 

lygos taryba nieko nepranešė 
apie tai, kas buvo jos tarta, bet 
sivžinota tiek, kad yra aišku, jog 
sovietai nėsusikubina priimti to- 

kią komisiją, kurios svarbiausiu 
uždaviniu, rusų žvilgsniu žiūrint, 
yra ungrendininias kelio garbin- 
gam permainymui talkininkų val- 
džių nuomonės "išbaltinai" so- 

vietinę valdžią. 
Yra žinoma, kad Leninas ge- 

rai numano Europos šalių troš- 
kimą atnaujinti komercinius są- 
ryšius, kad pasinaudojus didžiu- 
liais Rusijos gamtiniais turtais 
ir, matomai, yra .užsispyręs rei- 
kalauti pilni) pripažinimu jo val- 
džios pirma pradėjimo tartis. 
•Sako, kad Leninas neno.is pri- 

imti jokios atklausinėjimo komi- 

sijos. 
Šitaip dalykams stovint, yra 

nenama, kad tautų lyga greičiau 
panaikins komisiją, kaip leis so- 

vietams atsisakyti priimti «uro- 

pinius pasportus proponuoj • mo- 

kios misijos narių. 

BOLŠEVIKAI PASIDAVė! 
JAPONAMS. 

Washington, b'al? 8 d. — Ja-1 
ponu ambasada, iui pranešama, j 
kad -Kova tarp japonų ir rusų 
pąjiegų Chabarovske pasiliovė 
vėlai utarninke; sovietu kareiviai 
pasidavė japonams, l'er dešimti 
kovos valandų japonai .turėjo^ 
nuostolių 260 tu/muštų, o rusai, 
408 užmuštų: japonai paėmė 
1,500 belaisvių ir septynias kar 

nuoles. 

VOKIEČIŲ KARVĖS 
FRANCUZAMS. 

tompiegne, Francija, bal. 0 
d. — Pagal vjjrsailinės taikos su-! 
tarties reikalavimą vokiečiai pra- i 

dėjo siųsti galvijus Francijon. 
Pirmas traukinys galvijų šian- j 
flien atėjo i Chery-ęn-Valrti- ir. 

galvijai bus išdalinti tarpe to! 
cip&liričio ūkininkų: antro siun- 
tinio laukiama rytoj Longuervj, 

# iy t 
kuris bus išdalintas tarp Ribe- 
coUrto gyventrtjų. 

ANGLIJA UŽBAIGĖ PRE 
KYBINES TARYBAS 

SU RUSIJA. 

! Kopenhaga, bal. 10 d. — Ofi- 
cialiai yra paskelbiama, kad An- 

glijos delegacija užbaigė* savo 

'tarybas su rusų sovietiniais at- 

stovais kas del prekybinių santi- 
kili. N ra priduriama. kad yra 
pamatas ■ laukti greitu jsieigimo 
vaizbos su Uusija. 

STREIKAS LAIKO APĖ- 
, MĘS RYTUS. 

New York, bal. t J d. — Atsis- 
kyrusiu gelžkelininkų streikas 
šiandien spūdžiu N t-\v York^ ir 
visas vietas įyt.ose. Naujai su- 

linkti darbininkai ,>ako po pietų 
prisidėję prie streikininkų ir vi- 

suotinų vedėjų draugijas komi- 
teto, pirmsėdis J. J. Mautell pri- 
pažino, kad padėtis yra sunki. 

• 

Turės bv.Li žy\ įiai sumažintas 
skaičius pasažierinių traukinių, 
kad galima butų pasiųsti N'evv 
Yorkan pieną ir gendanui> mais-l 
tu^. Streikininkai \ leido pieni- 
niams traukiniam.-' pa>i»*kti mies- 

tą laiku, i M lijonai svarų mdso- 
ir kitų maistų ant greitųjų siun1- 
čiama i.- Oiieagos. Ką»isa> lity 
ir kilų pakavimo centrų Xe\v 
York o C'entralio "karės laiko 
specialiai-' traukiniais. — -ako 

Xe\\ Vorko eentralio viršininka'i. 
šiandien po pietų. 

(jabenimas Į rytus prekių, an- 

glių ir plieno Pennsvlvanijos 
gelž'kęlinv, pradedant nuo vakari- 
nės Altooiibs pusės maine visai 

aj)siisoj« 
Jai ji sustabdyta gabenimas j 

visokiu prekių .5 pietiniu valsti- 
jų siunčiami} j vietas stovinčias 
•įuo Norlolko j šiaurę. 
Sumažėjimas Apšties Pristato- 

mos Anglies. 
Kiek sumažėjo pristatomosios 

anglies astrs galima numanyti 
iš to. kad <So nuoš. minkštųjų an- 

glių suvartojomų Xew Vorke ir 
rytiniuose punktuose ateina iš 
vietos apie Altooną Pennsylva- 
nijos gel/keliu. 

Cielžkelių vedėjai pasinaudo- 
dami nedėldieniu. kur nė-a'' pa- 
slvii'bos valandų" ir mažakainių 
traukinių perorganizavo savo pa- 
įiegas. Oficialai rytoj šauks pen- 
sininkus ir. perkels darbininkus 
iš kitų vietų ir je' kas netikėto 
neatsitiks, tai rvtjj tikimasi su- 

daryti kelis traukinius Į užmies- 
čius. 

Oficialai tiki, kad kitti darbi- 
ninkai nestrėiki'os. bet ugniaku- 
riai /ada j.-isidėti prie streikinin- 
kų. į 

Padėtis anie Chicagą Eina 

Geryn. 
Abidvi bėgiasukių streiko pu- 

sės Cliicagoje vakar vakare tvir- 
tino kiekviena apie savo pravar- 
tumus. 

Gelžkelių vedėjai, formaliame 
Ltranešime pasakė, k*ad padėtis 
einanti geryn, kad ištisiniai ir už- 
miestiniai pasažieriniai traukiniai 
vaikščioja visu pilnumu i." kad 
prekniams traukiniams pradėjus 
va'kšėioti liuosiau kelių užaukš- 
timas busiąs prašalintas. 

Antra vertus, streikininkai sa- 

ko, kad jų skaitilus kas valanda 
eina didyn. Brolijas vadina tik 
tuščiu lukštu ir sako, kad jie to- 

liai negrįš dirbti, kol nepri vers 

kompanijų pripažiniti savo uniją. 
Kompanijos \ra davę laiką 

brolijoms susigr ž.inti atgal at- 

siskyrusiu* narius ir prikalbinti i 
jiros grjžti prie darbo; Jeigu jie; 
negrįš ir žmonėms parseis dėlto 
nukentėti. fai naujai susitverti-Į 
stoji unija bus .pripažinta. ; 

Latvija reikalauja iš 
Rusiios biliiono. 

Bolševikai kovos su lenkais 
iki tie prašys taikytis. 

LATVIJA REIKALAUJA 
IŠ RUSIJOS BILIJONO. 

■Ryga, bal. d. — i Pavėluo- 
ta). — Latviu taikos delegacija 
payal programą žadėjo išvažiuo- 
ti Maskvon nedelios rytą. 

Delegacijos nariai Raud. Kry- 
žiaus veikėjai, sirgritusieji i.> 

Maskvos mano. kad latviams ne- 

ims sunku susitaikyti su Kusi ja 
latviu nepriklausomybės ar rube- 
žių klausimuose, Jei sovietinė 
valdžia pasiliks galėję. Sovieti- 
nė valžia pripažįsta latvių teisę 
prie letgalių krašto. 

Ket sunkinus bus susitaikyti 
ekonominiuose klausiniuose, Kko- 
noniinkiuse ir finansiniuose klau- 
simuose laukiama ilga ginčų. 

Per dešimtį paskutinių mėnesių 
tapo sustatytas dokumetas pa- 
remtas daugiaus kaip J(X>.ooo 

latvių liudinimais. Latvių reika- 
lavimai yra sugrupuoti i daly- 
liką grupių, o 

# 
kiekviena grupė 

padalinta i dvi kategorijas, ku- 
rių viena liečia nuostolius pada- 
rytus rusų karės su vokiečiais, o 

kita, bolševikų. 
Suma Siekia $1.000,000.000. 

1 

Visa suma išieikšta prieškari- 
nėmis kainomis .siekia bil'jonu 
rublių anksti ($1.000,000.000). 
Bet šita baisi skaitlinė, išnešanti 
beveik Rusijos imperijos prieš- 
karinės aukso atsargos sumą, 

dar gal padidės nuo kitos 500 
milijonų rublių (Sj50.000.000) 
sumos sudarančios reikalavimus 
600.000 latvių dar pasiliekančių 
Rusijoje. 

Daugelis latvių reikalavimų, 
ypatingai už nuotsolius padary- 
tis imperinės kariuomenės yra 
•įaremti daleidinm, kad Latvija, 
ta i 1 > kaip Belgija, buvo neutra- 

lia šalimi, kas visai neteisinga; 
pa v. latviai reikalauja atlygini- 
mo 11/ iškirtimą miškų jų pačių 
šalies apgynimui. 

Beto Latvija 'reikalauja pro 
porcionalės sumos Rusijos auk- 
-0 atsargos, taip kaip ir Kstoni- 
ja, prisiimdama' pripuolamą dalj 
Rusijos skolų. 

Bolševikai Paėmė Uostą 
Tuapsi. 

Konstantinopolis, bal. d. — 

l'olševikai paėmė uostą Tuapsi 
prie Juodųju jurų L'^.kaukazyj. 
l\iėmuaas Įvyko seredoj. Tuapsi 
stovi Į pietryčius nuo Novorosis- 
ko. 

Thtvusis bolševikų priešų pa- 
iegų vadas pietų Rusijoje, gen. 

I ienikinas augių kariaiviu*išplau- 
kė turhut Ma'ton. 

| 
Odesą Laukia Badas. 

Bucharestas, Rumunija, bal.] 
tu d. — N uo t6 laiko kaip ta!- Į 
UI įlinkų pajiegos apleido Odesą, j 
miestą Taukia badas. Bolševikų' 
kareiviai žiuri tvarkos gatvėse ir j 
yra prašalinę betvarkę ir plėši-, 
mus. bet jie negali parūpinti daik j 
tų kadangi jie nekontroliuoja j teritorijos aplinkui miestą. 

Pietvakarinėj Rusijoj viešpa- 
tauja didelė suirutė ir skurdas; 
ir dideli šalies plotai yra apleis-j 
ti. nedirbami ir be žmonių, tte- į 
sibastančios gaujos plėšikų išplė- 
šė visa, kas tik gero buvo ir pa- 
skui persikclę per Dniestrą Ru- 

munijon vagia gyvulių kaimenes. I 

j Japonai Siunčia Sustiprinimus. 

Į Tokio, bal. 3 d. (Pavėluota).— 
Japonija dar pa>iutitė ka- 
reiviu sustiprinimui tlaponijos 
kareivių esančiu Munžurijoje. 
Krasinuį Nepavyko Stockholme. 

Stockholm, bal. 10 d. 'i'ele- 
grafini> susisiekimą^ tarp Šve- 
dijos ir sovietinės Rusijos asida- 
rė šiandien, bet jis ribojai pev- 
siuntinėjinut .sovietinių oficialių 
pranešimų švedų bevielinei sto- 

čiai. Visuotino apsimainymo mi- 
niomis ar telegrafinio susisieki- 

jmo nelaukiama 1^>1 nebus pilnai 
atnaujinta diplomatiniai ir kon- 
suliniai sąryšiai, šitas padaro 
naują nesmagumą tiems pirk- 
liams. kurie su pasiilgimu laukC* 
atnaujinimo susisekimų po ko- 
misaro Krasino tarybų. 

BOLŠEVIKAI KOVOS SU 
LENKAIS IKI TIE PRA- 

ŠYSIS TAIKOS. 

Stockhoim, bal. 10 d. — -Sulig 
pranešinu* iš Maskvos, bolševi- 
kai mobilizuoja kariuomenę ir 
ruošia ją lenkų frontan. Bolševi- 
kai/ šaukia po ginklu dideles ka- 
rines pajiegas tuoju tikslu, kad 
visuotinu puolimu prisivertus leu 
kus priimti taikos išlygas. 

OLANDAI SKOLINA VO- 
KIEČIAMS 50,000,000 

FLORINŲ. 
Haga, bal. ii d. — Olandija 

sutiko duoti kredito Vokietijai 
50,000.000 florinų. Pusė kredito 
bus gaunama tuoj aus ir Vokie- 

tija panaudos ii pirkimui Olan- 

dijoje javų, mėsos, žuvų. <urio ir 
pašaro. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

"$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loar. iŠ: 
Krust kompanija. 

bal. 10 bal. <)/ 
Angljos s\ara> S 3.90 S 3-9$''2 
Francijos iuž Si) fr. 16.07 15.07 
Italijos (lū Si ) lirą 24.80 24.55 
Belgijos (už Si j fr. 15.20 14 "^, 
Danijos 100 kronu 18.80" 1-8.7-> 
Vokietijos 100 markiu 1.85 i.8;> 
Austrijos 100 kronu .55 .55 
Švedijos 100 kronu ;v_j. 15 22.k\ 
.Norvegijos 100 kronu 20.15 --Mo 

Suomijos įOo markia 5.25 5.30 
Lenkijos 100 markiu .72 .72 
Lietuvos 100 auksinu 1.85 f .80 
Kanados $1000—$91*2.50 $912.50 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Bal. 13 d., 1388 nt. kryžiuočiai 
pradėjo karę su Žemaitija. 

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

Bal. d., 1831 m. Vilniuje lie- 
tuviai sukilo prieš rusu?. 

Bal. 10 f315 m. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sostą. 

ORAS 
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CHICAGOJE IR APlELINKtJE 

Šiandien lia4,,is ar sniegas ir 
šalčiau. 

Saulėtekis. 5:16 vai. ryto: 
Saulėleidis, 6:26 vai vak. 
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FRANCUZŲ SAUVALIAVIMAS. 

Imperialistiniams francuzų apetitams 
nėra nei krašto nei pabaigos. — Pirmiau 
jie veikė šiek tiek pasitarę su Angiijos ar 

Amerikos atstovais. Dabar jie, kaip ma- 

tytj pasiryžo veikti savarankiai. Štai šio- 
mis dienomis garsusis Francuzijos rnilita- 
ristas gen. F och, niekieno nepasiklausęs, 
be jokio pasitarimo su savo "draugais," pa- 
liepė savo kariuomenei užimti visą eilę Vo- 
kietijos miestų dešinėj (rytinėj) Rheino 
pusėj—Frankfortą, Darmštadtą ir keletą ki 
tų. Balandžio 7 d. pranešta, kad francuzų 
kariuomenė užėmė Homburgą ir maršuoja 
Vokietijos gilurnon; bal. 11 d. pranešta, kad 
francuzai užėmė net ŠtacRstadtą (Bavari- 
joj) ir Badenhausen'ą. 

Tokį savarankišką francuzų žingsnį 
griežtai pasmerkia Amerikos valdžia; pa- 
smerkia jį ir Anglija, ypač todėl, kad fran- 
cuzai veikia be užgyrimo Anglijos val- 
džios. Sulyg gando S. V. valdžia užprotesta- 
vusi griežtoje ir smarkioje'formoje už sava- 
rankišką veržimąsį Į Ruhr lygumą. Anglijos 
valdžia su Lloyd George priešakyje, esanti 
labai susirupinusi delei to precedento ir 
dedanti visas pastangas, idant tą viską už- 
baigti "ramiu1 keliu"- Delei susidariusios 
neaiškios padėties tuoj likusi sušaukta Au- 
gščiausioji Taryba. 

Londone balsiai kalbama, kad delei 
francuzų "sauvaliavimo" gali išldlti sunkus 
diplomatinis klausimas, k^rii^gSi privesti 
prie labai negeistinų rezultatų* — ypač 
kad Suvienytos Valstijos stovi diametrališ- 
kai prieš francuzų veikimą. 

Kartu su tuom Londone paskelbta, kad 
sąryšyje su francuzų besiveržimu Vokieti- 
jon Anglijos valdžia esanti pasiryžusi ap- 
leisti Koelną (Rheino pakraštyje). Prieg- 
tam Anglija esanti pasiryžusi susilaikyti 
nuo taikos išlygų pravedimo, kol nebus vėl 
inkunyta pilna harmonija. Neapsieina taip- 
gi be kalbų, kad Vokietija gali pradėti nau- 
ją karę, kol ji galinti sukelti apie 3,500,000, 
kareivių ir t.t 9. 

Vokietijos valdžia -r- per vokiečių tai- 
kos delegacijos pirm. Goeppertą — i'ntei- 
kė premjerui Millerand'ui, kaipo taikos 
konf. pirmininkui, griežtą protestą prieš 
francuzų veikimą — užėmimą Frankfor- 
to, Dramštadto ir kitų miestų ir delei jų 
veržimosi Vokietijos gilumon. 

Taip-tai francuzai "stengiasi" inkunyti 
Europoje, — o kartu ir visame pasaulyje, 
—taiką ir ramybę... Ar tik negręsia impe- 
rialistinei Francuzijai susmukimas? — 

Juk panaši nešvari politika turi "užsibaigti 
pilna katastrofa. Tokis pat likimas laukia 

"gerą" Francuzijos "draudę" Lenkiją, kuri 
taipgi stengiasi užgrobti kuodaugiausiai1 
svetimų žemių, kuri taipgi nepaiso jokių 
teisių nei savo rėmėjų prisakymų. 

Tokiais tai keliais žengiama prie inkų- 
nijimo pasaulyje visiškos liuosybės ir 'de- 
mokratizmo principų!... O l.'kfimo iro- 
nija!... 

oo 

KARO PADĖTIS PANAIKINTA- 

Įsakymas. 
1 § 

Einant Ypatingųjų Krašto Apsaugos 
Įstatų 5 § šiuo panaikinamas karo stovia 
visoje Lietuvoje, išskyrus 30 kilometrų zo- 

ną, kur įeina: 
Vilkaviškio apskiities šie valsčiai: 
1. Alvito, 2. Bartininkų, 3. Gižų, 4. Gra 

žiškių, 5. Kaupiškio, (j. Keturval'akio, 7. 
i Kybartų, 8. Lankeliškių, 9. Pajevonio, 10- 
Vilkaviškio ir 11. Vištyčio. 

Mariampolės apskrities valsčiai: 
1. Ašmintos, 2. Kvietiškio, 3. Janavo, 

4. Kalvarijos, 5. Krosnos, 6. Liubavo, 7. 
Liudvinavos, 8. Padovinio, 9. Raudenio, 10. 
Šumsku, 11. Balbieriškio ir 12. Klebiškio. 

Seinų apskritis — visa. 
Alytaus apskritis — visa. 
Arakų apskritis — visa. 
Kauno apskritis — visa. 
1. Jonavos, 2. Pakuonio, 3. Panemunio 

ir 4. Turžėnų. 
Kėdainių apskrities: , 

1. Žeimių valsčius. 
Ukmergės aprkritis — visa. 
Utenos apskritis — visa 
Rokiškio apskrities: 
1. Švedasų valsčius. 
Ežerėnų apskrities valsčiai: 
i. Antalieptės, 2. Dusetų, 3. Degučių, 

|4. Imbrado, 5. Kalkunų (Kaukuonio), 6. 
Kurcumo, 7. Lašų, 8- Paupinės, 9. Salako, 

110. Smalvų ir 11. šVentenų, kurioje karo 
padėtis pasilieka. 

2 § 
Karo padėty paliekama visa kariuome- 

nė, kur ji tik buti|, ir taip pat visa Lietuvos 
gelžkeliu zona. 

3 § 
Pasilieka veikti karo teismai už tam tik 

rus nusikaltimus , o taip pat karo arba ar- 

mijos teismu b,us baudžiama už nusikalj- 
:mus, nurodytus Laikinosios Vyriausybės š. 
;m. vasario d. patvirtintame Hstatvme 
j (Baudžiamojo Statuto Papildymas ir Pa- 
!keitimas) 1, 2, 3, 4, 8 ir 10 §§, kurie žemiau 
!paduodami: j; , 

§ 1. Už ginkluotą sukilimu: "h | 
a) atimti Iietuvai nepriklausomybę, 
b) Lietuvos teritorijos daliai atplėšti, 
c) sudaryti su kitomis valstybėmis 

ryšių, kurie Įžeidžia Lietuvos su- 

verenumą, 
d) nuversti Konstitucijos keliu įves- 

tai tvarkai ir valdžiai nusikaltu- 
sieji baudžiami mirties bausme. 

§ 2. Už kesinimos ginkluotu sukilimu 
pasiekti minėtų 1 § siekinių nusikaltusieji 
baudžiami nuo 8 met. sunkiųjų darbų ka- 
lėjimo ligi mirties bausmės- 

§ 3. Už rengimos ginkluotu sukilimu 
pasiekt minėtų 1 §siekinių nusikaltusieji 
baudžiami šunkiųjų darbų kalėjimu nuo 4 
m. ligi gyvos galvos. 

§ 4. Nusikaltimų, pažymėti 1, 3 ir 3 
!§§ bendrininkai baudžiami bausmėmis, nu- 
i matytomis Baudžiamajame Statute. 

§ 8. Kas mažintų Valstybės apsiginimo 
pajiegas, naikindamas gelžkelius, telegra- 
fus, telefonus, tiltus ir kitas susisiekimo 
priemones, vandens įvadas arba karo me- 

džiagą ir visa tai, kas paskirta kariuomenei 
išlaikyti baudžiamas nuo 4 metų sunkių jų J 
darbų kalėjimo ligi mirties bausmės. 

Pastabos- 
Išvados. 

Pradedamųjų mokyklų 
mokytojų kvotimai praside- 
cleda nuo balandžio 19 d.— 
Švietimo Ministerija deda 
visas pastangas, idant sutei- 
kus viso krašto pradinėms 
mokykloms reikalinga mo- 

kytojų skaičių. 
/ Sąryšyje su paskelbimu 

kvotimų Švietimo Ministeri- 
ja daro sekantį pranešimą: 

"Prie Panevėžio, Šiaulių, 
Mariampolės ir Kauno' "Sau 
les" mokytojų seminarijų su 

daromos Kvotimo Komisi- 
jos pradedamųjų mokyklų 
mokytojams kvosti, prade- 
dant kvotimus nuo balan- 
džio 19 d. š. m. 

Ne-lietuvių prad. mokyk- 
lų mokytoj a-m s kvosti su- 

1 daroma komisija prie Švie- 
Įtimo Ministerijos. 

Asmens, norintieji ingyti 
I mokytojų teises, ir tie moky- 
tojai, kurie dabar dirba mo- 

kyklose, bet mokytojo teisių 
| neturi, induoda arba pasiun 
j čia iki š. m. kovo 19 d- pra- 
jšymus su: a) gimimo met- 
rikais. b) mokyklos, kurioj 
j mokės, pažyminį, c) jei as- 

įmuo jau mokytojauja, tai 
'švietimo Ministerijos in- 

j struktoriaus pažymėjimą, 
kiek laiko dirbo mokykloj, 
d) savo gyvenimo aprašy- 
mą, e> du atvaizdus ir 50 
auksinų. Rašytieji doku- 
mentai su nuorašais. 

Prašymai reikia paduoti 
seminarijų direktorių vardu, 
0 nelietuviams — Pradeda- 
mųjų Mokyklų Skyriaus Ve- 
dėjui A. Virejiunui (Šviet. 
Minist, kamb. II)''. 

Cenzūros a panaikinimas 
Lietuvoje tapo paskelbtas 
sąryšyje su karės padėties 
panaikinimu. Su tuom visi 
politiniai laikraščiai spaus- 
dinami l:e jokios cenzūros. 

jTečiaus," iki busN išleistas 
|tam tikras įstatymas, regu- 
liuojantis karės cenzūros 

Ikampetencija, kariška cen- 
' 
zurk cenzoruos žinias ir 

1 straipsnius, paliečiančius 
|i -ftuvos kariuomenę. 

Pinigai jau paskirti. 
jo rugsėjo Iyi«j m. pasiunčiau į 

laikraščius užklausimų, ką daryti su 

pinigais, užsilikusiais ''Lituanijos" 
Komitete be aiškaus paskirimo. Te- 
nai pažymėjau. jog jeigu interesan- 
tai neatsilieps iki j.919 metų pa- 

baigos, tai tie pinigai bus pasiųsti 
Lietuvos Raudonamjam Kryžiui* 
Dabar jau praėjo netoli 0 mėnesiai 
po paskelbimo, tečiau dar nevisi at- 

siliepė. Kadangi reiki'a dalykai lik- 
viduoti. tai pinigus paskirsčiau se- 

kančiu biulu (čia pakartoju visas 
anuomet paduotas sunfas: atsilie- 
pusiems rašau taipgi laiškus). 

1. f>-T 11-17 nuo Iiielinio iš Los- 

Angelos. Amerikoj naudai A. Ilie- 
linio. Atsakimo negauta. Pinigai 
paskirfa Lietuvos Kaud. Kryžiui. 
Frs. 36.05- • 

j. -20- III i 7 N uo kuti. Starkaus 
(per kun. Burdulj) iš Petrogrado 
del belaisvio Bielio. Atsakymo ne- 

gauta. Pinigai paskirta u R. Kry- 
žiui. Frs-t 13.33. 

3. 17-1 \ -17 nuo Kaz. Laukio iš 
Xc\v'ark; nežinia kam. Atsakymo 
nėra. Pinigai paskirta Liet. Kaud. 
Kryžiui Frs 77.25 

4. 10-V-17 ir 2-V1JI -17 nuo kun- 
( Jakaičio i> \Yoreester. Amerikoj 
Pinigai atlikę nuo šelpimo brolio 
belaisvio. Atsakymo nėra. Pinigai 
dar lieka pas mane. Laukiu prane- 
šimo Frs. 151.03. 

5. 23-I II-17 ir >i)-\ \ 11 -17 nuo p. 
Alšatiskienės iš Rusijos del belais- 
vio Olšauskio- Šie pinigai Frs. G8.95 
pate!..' čia per klaidu, nes jau visi 

išsiųsta buvo belaisviui maistu. 
(). 13-IX-17 nuo J. Ambraziejaus 

iš l'lrooklyn. Amerikoj p. Pilaičiui 
belaisviui. Atsakymo nėra. .Pinigai 

1 paskirta L. R. ryžiui Frs. 21,25. 
7. 1 -X-j 7 nuo K- Žiliaus iš 11a- 

millton, Scotland, brolio belaisvio 
naudai. Šie pinigai liekasi pas mane 

nes p. J. Riekasis prašė palaikyti 
iki sužinos adresą Frs. 4^.— 

8. (>-X-i7 nuo Ambraziejaus iš 

Brpokjyn, Jonui Miliunui, belais- 
viui. Siunčiu J. Miliuliui Lietuvon 
((irau/.iniai > pagal prasimą \Mliu- 
no.is 9rXll-K) Frs- 50.— 

9. 30-I-18 Fr. Ragaiu.':;o, Home- 
stead, Pa. Siunčiu p. M. Ragauske 
nei Lietuvon (Kuršėnai) pagal pra- 
šimą iš V)-X I I-ię> Frs. 70.— 

10. 21-III-18 nuo P. Ragišio 
\Yaterbury. Amerikoj- Siunčiu Lie- 
tuvon Fr. Ragišiutei (\ ildiškiai) 
pagal laišką iš i/j-KI-nj. Frs. 50.— 

11. 21 -III-18 nuo J. Šležio. 1 f'art- 
iord, ( 1111.. Amerikoj. Siuncju Lie- 

itwvon (\ ildiškiai 1 pagal laiškus iš 
14 ir io-NI-kj Frs. 51.50 
I u- 3-1X-i8 nuo L'saičio iš Ame- 

l ikus. Siunčiu pp. Usaitienei į 1-ic- 
tuvą (Dievogala) pagal laiškų iš 
3 i-i-i y2o Frs. 200.— 

13. Ji-XI-i8nuo M. Yaisiuno i.? 
Centralia, 111. Siunčiu atgal Ameri- 
kon pag*al 3 gautus laiškus. Frs. 103- 

14. 8-XH-i8 nuo Ciiįulio iš Chi- 
cago, 111. Savo laiške iš 15-XL-i«j 
p. J. Cirulis skiria: a) 25 f r. Lie- 
tuvos kauil. Kryžiui; b) 50 fr. pra- 
šo atgal siųsti, kitus gi skiria iš- 
laidoms Frs- 76.9.. 

15. 14-J-18 11110 J. Genio iš \Yor- 
eester. Amerikoj. Siunčiu Kaz. Ge- 
nienei Lietuvon (Vanagai) pagal 
laišką iš I2-XI-I9 Frs. 47/>3 

16. 23-V-i8 nuo kun. Kemėšio 
(Leščinsko) iš Amerikos- Siunčiu 
Hel. Samoškienei j Lietuvą (Lab- 
giriai ) pagal Mis. Leščinskienės lai- 
šką iš 20-XI-i<; Frs. 124. iC 

17. 21-I-1911110 Ad. Raupo Bloom 
field, C'01111., Amerikoj. Sktnčiu at- 

gal j Ameriką pagal laiškus iš 11- 

XI-rtj ir 7-1-20 Frs- 156.42 
18. 22-IX-17 nuo kun. Maliuke- 

vičiaus iš X. Trakų! Lietuvoj. Gra- 
žinu atgal per Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių Mk. 50.— 

1 
K). io-XII-i9 nito Karol. Lasata 

iš Seventon. Pa-.\ Amerikoj. Siunčiu 
j). Simui Geeoniui (Feeenim?)L, e 

tuvon (kaimas Siponai). Dol. w.— 

K'adangi dar negalinta krasa sių- 
sti j Lietuvą pinigus (galima laiš- 
kus ete.). tai prisieina šiuos pinigus 
siųsti per Lietuvos Misiją diploma- 
tine valiza Lietuvos Raud. Kryžiui 
Kaune, prašant, kad jis malonfai su- 

liktų išdalinti. Jam (Ratui. Kry- 
žiui ) Uus nusiųsta drauge smulkus 
adresai žmonių, kuriems paskirti 
pinigai. , 

Kadangi dabar markių kursas 
žemas (chėQue ioo Mk- — Fr?. 
7.50) tai, lenai žmonės gaus dide- 
lius pinigus ir bus dėkingi siuntė- 
jams. 

Šiuomi ir i>silikviduoja galutinai 
Centrąlio Komiteto ''Lituania" vei- 

kimas. 

Friburgas, 17 kovo 1920 metų. 
A. Steponaitis. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
PRANEŠIMAS. 

Paduodame čia pirmąjį musų 
kandidatų sąrašą j Steigiamąjį 
Seimą: 

1. Tanias Naruševičius, inži- 
nierius. 

2. Jurgis Alekna, gydytojas. 
3. Juozas Bagdonavičius-Bag- 

donas, gydytojas. 

§ 10. Už nusikaltimus žmogaus gyvy- 
jbei plėšiant arba grobiant baudžiama sun- 

I klausiais darbais kalėjime ligi mirties baus- 
jmės. 
1. 4 § 

Zonoje, nurodytoje 1 § laisvai turi buti 
leidžiami prie linkimų į Steigiamąjį Seimą 

j susirinkimai ir piliečiams negali buti drau- 
džiamas judėjimas krašte anksčiau 11 va- 
landos vakaro be įsakymo Vyriausiojo Ka- 
riuomenės Vado. 

Kadangi kariuomenė pasilieka karo 
padėtyj, tai pasilieka taip pat ir karo cen- 
zūra. 

v 

Kaunas, 1920 m. kovo 1 d- 

A. Smetoną, 
Valstybės Prezidentas. 

Už Vyriausią Kariuomenės Vadą 
ir Krašto Apsaugos Ministerį jo \ 

Padėjėjas Majoras Merkis. 

ą. Rapolas Skipitis, juristas., 
5. Regina Sidzikauskienė, ban- 

ko tarnautoja. 
O. Antonina <Justaitytč, gimna- 

zijos mokytoja. 
7. Tadas Petkevičius, juristas 
Adolfas Sruoga, inžinieriui:. 

i y. Antanas Žukauskas-Vienuo- 1 

lis, rašytojas. 
10. Justinas Zubrickas, juris- 

tas. 

11. Feliksas Damijonaitis, raš- 
tininkas. 

12. Balys Sruoga, rašytojas. 
13. Matas Šalčius, laikraštinin- 

kas. 1 

Visi gyvena Kaune. 
Visi šie asmenys yra sutikę 

statyti savo kandidatūras, ir -mi- 

sų rinkimų biurai apygardose ga 
li gauti j u raštinį sutikimą. 

Santaros Rinkimų Centro Biu- 
ras. 

PRANEŠIMAS. 

Paduodame čia antrąjį musų 
kandidatų sąrašu į Steigiamąjį 
Seimą. 

1. Petras Leonas, prisiekusis 
advokatas. 

2. Pranas Mašiotas, švietimo 
vice-ministeris. 

3. Vladas Putvinskas, agrono- 
mas, ūkininkas. 

4. Jonas .Mašiotas, inžinierius. 
5. Vladas Stašinskas, priesie- 

kusis' advokatai 
6. Juozas liobis, literatas ir 

mokytojas, gyv. Klovaniitose. 
7. Jonas Baltrušaitis, prekybi- 

ninkas. 
8. Antanas Vokietaitis, mokyk- 

lų instruktorius. 
9. Jonas Brundza, gydytojas. 
10. Bronius Dailydė, gimna- 

į zijos mokytojas. 
11. Paulius Šalčius, koperati- 

ininkas. 
12. Jonas Januškevičius, savi- 

valdybininkas. 
13. D-ras Juozas M;»':iuna>, 

gyv. L inkuvoje. 
14. Justinas Kanceleris, veteri- 

narijos gydytojas. 
15. Jurgis Vaicekauskas, ag- 

ronomas Kaišedory^e. 
16. Sclvestras Leonas, kari- 

ninkas. 
Paaiškinimas. 

(Šiuomi paaiškin me, kad mū- 

sų sąrašuose kandidatai j Stei- 
giamąjį Seimą yra įtraukiami 
nc vien partijos nariai, bet ir jai 
prijaučiantieji ir artimi žmonės. 

("Santara"). 

UKMERGĖ. 

Rinkimuose i Miesto Tarybą 
įėjo žydų bloko 19. nepartinių 
krikščionių —1. demokratinių lie- 
tuviu — 8, stambiųjų savininkų 
ir lenkų —7. 

V 

TELŠIUOSE. 
Čia tapo įsteigti metiniai mo- 

kytojų kursai. Įstoti galima ir 
naminį mokslą turint. Pamokas 
dėstys gimnazijos mokytojai po 
pietų. Reikalaujantiems duoda- 
mos stipendijos. 

Kursų vedėjas M. Untulis. 
riv) 

Amerikietinimo Nepasisekimas. 
I Užbaiga). 

•Va uja ir pridėtinė oficia- 
li? įstatymo įstaiga }ra tveriama 
po t misų akiu ir .salt mušu bau- 
dos fstatymo po policijos veiki- 
mu priecljuiga. 

Policija nutik atvirai pardavi- 
nėja teisę laužyti įstatymą/ bet 
ji net leidžia savo užda\inio .>au- 

įįoti nuo piktadarystės ir mal- 
šinti jį. Viiiokinė sistema, varto 

jama« visuose dideliuose mies- 
tuose. yra nusileidimu piktadarys 
tei, pttgal kurį policijos prieder- 
mė yra leista po tveriamųjų pra- 

sižengimų priedanga tverti pa pro 

t-į, kuriame indi vidines !;risvės 
visai nėra. 

Pamatiniu Įstatymo principu 
yra tas, kad kaltybės Teiksman 

turi ineiti patsai darbas ir kri- 
iniinalis noras, šilti dalykų nėra 
valkatystė* atsilikime ir areš- 

tavimai it>. valkatystę yra tik j 
visuomeninio išsilaikymo dalyku. 

Į Kuropos ttišdaviai suprato šitą 
j ir suteikė'Vienatai u/.ten^amą už- 
tikrinimą apsaugojimo jos nuo; 
sivaraukus policijos pa.-delgimOj 
vu ja. .'vpšvieslesnėse < šalyse, j 
\ icuo nunesio bėgiu po apleidi-j 
mui darbdavio, niekas, net jei | 
jis butų paimtas gatvėje be cen-i 
to ir namų. negali būti skaito- 
mas valkata. Jam išbuvus mė- 

'nesj be darbo, jo negalima skai-i 
tyti valkata, jei ji> turi pa/.ina- 
r.tv i;ės popieras. Sulyginkime ši- 

tą u Amerikos policijos ąpsi- 

įjimu. Sakysime luirys darbi- 

j ninku susirenka pirmeiviu ra-j 
įtelio skaityklom Daugumas jųi 
i turi darbą, namus ir šeimynas. 
Staiga užpuola policja, suareštuo 
ja kiekvieną ir apkaltina juos v i- 
sus valkatystėje. Ant rytojaus, 
policijos teismus Gaugumą jų pa- 
lei Ižia. \ i• n i jų netenka darbo, j 
Oel kitų giminės rūpinosi visą 
naktį. liet policija gąsdinimu 
at>iekė to, ko ji negalėtų atsiek- 
ti teisėtu keliu. Kokią savaite 
laiko ratelio skaitykla stovi tuš- 
čia. Tą patį galima pasakyti 
apie traukimus tieson už betvar- 
ki -pasielgimą. Žmonės atranda 
k.'iltai-. betvarkiu pasielgimu u/.. 

kiekvieną žingsnį, kuri- nepatin- 
ka policijai, be jokios teisėtos tei 
s ė s ir be jokio įstatymo, pagal į 
kurį jie galima butų pasmerk-( ti. Policijos slopinimą? žodžio 
laisvės virsta kasdieniniu Ame- 
rikos gyvenimo apsireiškimu. 
Vieną nedeldienį po pietų Hvde 
i'arkc po išklausymui rtpubli- 

kono kalbėtojo knlbos» aš gir- 
dėjau amerikiečius sakant: "Jei 
tas žmogus bent pusę to, *ką jis 
pasakė- apie karalių, hutu pasu- 
kęs apie mitisu pačių majorą, tai 
policija ir jų buožės nebūtų lei- 
do jam pasakyti antrosios, pu- 
sės". 

^ 
Šitas ve ateiviu prityrimas 

pritaikymo Amerikos konstituci- 
nių 'teisių prie kasdieninio gv- 
f.iiimo milijonus musų piliečių 
\nro atgal j tą šalį, iš kurios jie 
yra atėję. Šitą pąsirj/.im<į dar 
labiaus paakstino du paskutiniai 
jstatymdayijos veiksmai: pri- 
verstina blaivybė ir lygios teisės 
moterims. 

Priverstinė blaivybė padidino 
darbininkų palankumą agitato- 
rių mokyboms. Smuklės pakei- 
timui nevuvo daryta jokių pa- 
sistengimų ir savimas ve'Vs- 
mas neparupino kitokių pasilinks 
minimo formų tiems, kurie pįr- 
miaus susirmkda.o Į smules. 

Žmonės neturėjo to protiaio iš- 

įsivystymo laipsnio, kur artistiš- 
kunas galėtų paskatinti prie 
prakilnesnių pasilinksminimų. Jie 
niekuomet nebuvo labiau atjau- 
tė visuomeniniu trėmimo k:di) 
dabai*. Daugelis atsidavė rūsčio- 
ms galvotiems ir betiksliam 
vaikščiojimui miesto gatvėmis. 

! Atėjimas Į daibą galėjo virsti 
'tikslesniu, bet laukiamu padi- 
dėjimo spartos nebuvę. Prievar- 
tinės blaivybės priverstinių tait- 

pirtių išleidimas augštonlis kai- 
nomis buvo tąja kibirkštimi, ku- 
ri uždegė visuomeninio nera- 

mumo gaistus. Streikai ingi jo 
naują formą ir naują tikslą. Dar- 
bininkų klesos taktika tapo su- 

revoliueinta. Organizacija pama- 
tiniais pamatais pasiduoda pra- 
moninei organizacijai* apimačiai 
\ i s pramoninio gaminimo tink- 
lą ir einančiai ne tiek prie pa-j 
gerinimo darbininkų sąlygų prie' 
dabartinės ekonominės tvarkos, ' I kiek prie nuvertimo tos tvarkos 
ir suteikimo personalo padegiau- 

čio vesti gaminimą su rinktiniais 

pamatais, atėmus jį iš dabarti- 

nių savininku. 

Tiems, kurie-žino šitą padėtį, 
bešalis moferu teisiu lygumas at- 
rado sustiiprinim u pažangumo 
(konservatizmo) rinkimų mus- 

laukyj. Smaili pasigerinimai, ku 
rie įvairiose valstijose buvo var- 

tojami išgavimui lygiu teisių mo- 

terims, da'b&r jau numesti į ša-4 
Ii. Jau negirdime daugiau, kad 

moterių teisių lygumas nėra ken 

ksniinga>. nes jis tik padvigu- 
bintu balsų skaičių kiekvienai 
partijai, ar kad moterys vis viena 
gali balsuoti, nes jos nenubal® 
suos blogiaus už vyrus. Dabar 
yra pritirtas dalykas, kad lygi 
moters balsavimo teisė, kadir ne 

reakcinė, tai bent nežangi (kon- 
servati). 

Paskutinio laiko ateiviai, ku- 
rie atvyko j šitą sali. kad pa- 
tapus pramoniniais darbininkais 
dirbančiais už algą. ir dažnai pa- 
;ių firmų kviečiami, yra pa si- 

liuusavt nuo siauro parapijinio 
savo tautinio elemento. Jie nėra 

kosmopolitais. Jie lengvai gali- 
ma butų patraukti nauju ir pla- 
tesniu tautiškumu, kuris rastu 

i savo jiegos versmy platesnėjp 
pažvalgoje j visą pasaulį ir pii- 
gydymu visa to, kas yra geriau- 
sia ir prakilniausia po kiekvie- 
na vėliava, lipt jei Suvienytos 
Valstijos tikrumoje gali pasiūly- 
ti jiem* tik blogį apsiėjimą su 

jais, prieš kurį išėjimas iš gim- 
tinės šalies buvo vieninteliu ga- 
limu protestu) jei šitie krypsniai 
—tuoju momentu, kada jie di- 
džiumoje yra slepiami Kuro- 
poje delei politiniu sukilimu, pa 
žymėjusių' l'asaulio Karės u/Sai- 
gą—kaitpn neatmainomi ameri- 

k-.etybės mokybos principai, tai 
neišvengiamu išvadų bus: Jei tas 

yra u'merikictybe, tai mes neno- 
rime jos. 

Nesuamerikonejęs Svetimšalis- 

I 



MARGUMYNAI. 

REKONSTRUKCIJOS DARBO 
SUTRAUKA. 

\ Kongrese. 
* i. Kovo 19 d. š. m., Senatas 
neįstengė užtvirtinti Yersailės 
Sutarties su Tautų Lygos San- 
tarve. Senatoriaus Loclge re- 

zoliucija. grąžinti Sutartį prezi- 
dentui \Yilsonui -buvo priimta. 

Senato l'Jžsienių Reikalų Ko 
niitctas, kovo 19 d., prielankiai 
pranešė paskyrimą ilaingridge 
Colby kaipo Yalstijos Sekreto- 
rium. 

3. Reprezentantas Rainby, koj 
vo 19 d., įvedė byla dei uždė- 

jimo 50% taksų ant visų pa- 
vienių, kurie pelnijo (kariškais 
uždarbiais) suvirs $20,000 į me- 

tus, delei aprūpinimo premijų 
(bonuses) buvusiems kareiviams. 

4. Reprezentantas McGregor 
prieš Išėjimų Komitetą (VVays 
and Me.ns Committee) ragino 
padidinimą Federališkų Nejudi- 
namų Turtų Taksų, del sukėlimo 

reikalingų pinigų premijų (bo- 
nuses) b'uvusiems kareiviams. 

Iždo Departamentas. 
i Sekretorius llouston, kovo 

nj d., rekomendavo prieš Iš- 
ėjimu 'Komitetu (\Vays and 

Mcat^s Committee) atidėliojimo 
mokėjimo palūkanų Amerikos 
Karės Paskolų išduotų Alijantų 
valdžioms, iki pavasariui (1922), 
arba tris metai nuo dienos, kuo- 
met pirmas palūkanų mokestis 
pripuolus. Jis taip-pat patarė 
permainą rinkime palūkanų, tas 

sumažintų ratą nuo' 5% iki 4.- 

57%. Svetimos šalįs skolingos 
Suv. Valstijos {>>.647,000,000. 

2. Pinigų Valdytojas apskelbė, 
jog skaitant tas dvylika tautiš- 
kas (National) bankas, kurioms 
teikta privolė^ šią savaitę, yra 
iš viso 8,000 tautiškų bankų Suv. 

Valstijose. Taip-pat-gi randasi 
po jo priežiūra 2C) Valstijos lian 
kn ir Kredito Kompanijos pa- 
statytos District ot Columbia. • 

3. Surgeon (ieneral Cumming 
iš Pm'blie Health Service nese- 

nai sakė: "Mes prižiūrime 12,- 
000 paliuosuotų kareivių, jurinin- 

Pranešu Visiem 
įfad Salote 3 tom ach Bltters yra pri- 

pažintas Washingtone, D. C. už tiki} 
ir geriausią gyduole dėl kiekvieno, 
katras tik Jaučiąs vidurių nesveikatą, 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbl'mą neskanaus a ts iru gi- 
mo neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir tai;? iollaus. Salutes 
Stomach Bittors prašalina ir pa 
/leka laimingu, aigl, kurie jaučiatės 
nykstant, tai persitikrinkite, o busite 

►užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
bonkos $3.00, v 4 bonkos, $5.25, 8 bon- 
kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salote Blueris įs eaknų žievių. žo- 
lių sėklų ir žiedų, Ir nėra p-lpažintaa 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvieno] aptlekoj, o 
Jeigu .negali gauti, ta prlsiųsk money 
orderiu pinigus, o męs gavg pinigus Ir 
užsakymą klek reikalaujat tai prisiu- 
sime dėl tamlstų. 

Pasarga: Reikalaudami prisiųskU 
tikrą ir aiškų savo antrašą Ir rairkit 
taip: 

8ALUTE MANUFACTURI 
P. A. BALTRANA8 CO., — 

616 W. S1«t et., Chlcago, III. 

kų ir laivynės' kareivių mūsų li- 

go imbuviuose su pajiegomis, ku- 

rioM visai neužtenkamos. Mes 

negalime gauti medikališkų žmo- 

nių, kurie neatbūtinai reikalingi 
del pasekmingo veikimo ligon- 
bučiuosę. Negalime gauti reika- 

lingu specialistų apžiūrėjime 
plauvių, d/.iovos ir proto s>u-n ti- 
sinio ligose. Mes negalime pri- 
traukti prie štabo užtektinai ge- 
rai išlavintų chirurgų prižiūrėti 
tuos, kurie reikalauja delikatnų 
operacijų. 

Karės Departamentas. 

1. (Jeneralio štabo statistikų 
skyrius išdavė raportą aprokuo- 
to stiprumo Armijos, kovo 16 d. 
š. m. Suma išduota 239,223. 

Pasilsėjimo namai del 

amerikiečių. 

I Paryžius. — Pasilsėjimo na- 

(mas del Amerikiečiui lankyto- 
jų, <buvo įsteigtas Amerikonų Ka 

pinėse miestely Bony, su pa- 
Igalba Amerikos Raud. Kryžiaus. 
'Suvirs 2.700 Amerikos kareivių 
palaidoti šiose kapinėse ir iki šio- 

kiai abudu miesteliai, Bony ir St. 

|Ouentin, neturėjo nakvynės pri- 
laikymų. 

Nauji darbeliai žydi 
Francuzijoje. 

Paryžius. — J'er Draugų Vie- 

nutę prie Amerikos Raud. Kry- 
Ižiaus, gyventojai 'Grand Prc' 

lArdenuose, netoli Belgijos ru- 

bežiaus, buvo (pamokyti kaip sū- 

dyti ir prižiūrėti 200,000 jaunų 
medelių, kurie buvo duoti jiems 
"Paukščių ir Medelių Kliubo'' 
Xe\v Yorke. Amerikos sodžių 
ekspertai vedė darbą sodinimo. 

Rusijos pabėgėliai. 
j 

Konstantinopolis. — Konstan- 
tinopolio skyrius Amerikos 
Raud. Kryžiaus paskyrė $50,000 
del tuktsairčių pabėgėlių iš Ru- 

sijos, kuriuos bolševikai išvarė 
.. 1. 
įs namų. be t ros bus statomos 
del stipresnių iš jų, bet moteris 
ir vaikai bus prižiūrėti mieste. 

Vienas ligonvežimis del visos 
tautos. 

Ryga, Estonijoje. — Randasi 
tik vienas ligonvežimis visoje 
Estonijos respublikoje ir tas vie 
nas operuotas Amerikos Raud. 

Kry/iaus. Buvo uždėtas kuomet 
vietiniai gyventojai šaukėsi pa- 
galbos. Tas ligonvežimis bus 
laikytas Rygoje pakol valdžia pa- 
ti .galės tą visą darbą varyt. 

Pabėgėliai aprūpinti, 

Paryžius. — Suvirs 200,000 
l'rancuzijos ir Belgijos pabėgėlių 
grįždami j savo namus pasekmin- 
gai pragvveno aršiausią dalį žie- 
mos. Kuomet jie pradėjo grįžti 
pereitą rudenį, nebuvo tikėta, 
jog galės pergyventi baisiai šal- 

! tą žiemą. 

LIBERTY E30NL3S 
Mes perkame Pergales Bondaua pilna parašytąja JL <£> fij 
verte, ir Laisvėn Bondsua pilna pinigine verte. V/Hvil 

' 
. j. G. SACKHEIM & co 

Utaraiokaia, Ketvargai* 1335 MILWAUKEE AVENŲE, 
ir Subatomla 9—9 tafp Paulna ir Wood 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ANT KURU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimul stubij IŠ vidaus, po $1.50 už gallon* 
CARR BROS. WRECK!NG CO. 

»003—3009 80. HAL8TED STREET CHICAGO, ILL. 

TE I SI N G O S D R A B U Ž I Ų KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevieno klšenlul. Gvarantuojj.me. kad ant 

kiekvieno pirkinio sutampysite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigiai 
parsiduoda pigiau, negu mums.kainuoja. VyrŲ ir jaunų vaikini] siutai ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik '';i liemčs, 
formaliūkai pritaikyti ir konservatyviškų modeliu, bet jų savininkai 
neatsiėmė. Todėl mes parduodame nuo $;'»2.50 iki $60. Matyk musų 
ppecinles vertės siutus ir overkotus |>o $15. 317.50. $20.00. $22.50. $25.00. 
Ir $.°><V00. Juodi iutai nuo $15.00. iri $65.00. Blue serge siutai nuo $35.00. 
iki $60.00. Vaikų siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augšfiiau. Vyrų keli- 
nes $-{.00. ir augsčiau. Blue serge kelinės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač 
tiems, kurie prrka siutus ir siunčia J Lietuva, nuleidžiamo 5 procentą.. 
Krautuvė atdara kasdien iki 9 valandai vakaro. Subatomis iki 10 
valąndai vakaro. Nedėllomis iki 6 valandai po pietų. 
S. GORDON 1415 S. HaUted St, CHICAGO. ILL- 

Žydi, kur amerikiečiai miega. 
Paryžius. — šimtas keturias- 

dešimta vyru po priežiūra vieno 
iš geriausių daržininkų Prancū- 
zijoje yunkiai dirba padailinime 
Argone Kapinių, kur palaidoti 
23.000 Amerikos Kareivių. Dar- 
žininkas, kuris per 30 metų bu- 
vo tarnystėje Prancūzijos prezi- 
dentų, darįs viską kas tik yra 
galima, padaryti šitą vietą viena 
iŠ gražiausių Prancūzijoje. Ame- 
rikos Raud. Kryžius aprūpins 
"Pailsėjimo Namus" del lanky- 
tojų kapinių. 

Sukaktuvės kelionės laivo 
"Mayflower". 

Trišimtinės sukaktuvės kelio- 
nės laivo "Mayflovver'' ir išlipi- 
mas keleiviu (Pilgrim Fathers) 
lAmerikoj bus plačiai apvaikštinė 
ta Anglijoje ateinančią vasarą, 
ypatingai tarp vaikų. Į dauge- 
lį mokyklų ir vaikų-gerovės įstaį 
gų uždėtų Amerikos Raud. Kry- 
žiaus (kaipo dalis jos karės 

sipėkų) šią dieną bus renkamos 
aukos del jų tolimesnio tęsimo. 

Visos Anglų Amerikos Drau- 
gystės Anglijoje šv^-s ši istoriš- 
ką atsitikimą. Didelės, demons- 

tracijos rengiamos Londone, taip 
pat gi <ilasgo\v, Belfast, Liver- 
pool ir Plymouth. Vakarėliai, 
^mitingai, ir tt. bus šaukti pastan- 
goj paaugštinti geresnį suprati- 
mą tarp abiejų Angliškai kal- 

bančių žmonių. 
Trišimtinės sukaktuvės bus už 

laikytos apvaikštinėjimu Kapų 
Puošimo Šventės (Decoration 
Day) Amerikos kapinėse Angli- 

įjoje. 

Laivinis ligonbutis į pagalbą 
Amerikos Raud. Kryžiaus. 
Washington, kovo mėn. — 

Suv. 'Valstijų Laivinis Ligonbu- 
tis prižiūrėjo aštuoniolika narių 
Amerikos Raud. Kryžiaus Ko- 
misijos (kuri važiavo Siberijon) 
Yokohamoje, kuomet Komisijai 
prisiėjo praleisti laiką tame mies- 
te kol jų laivą pataisė. Ligon- 
butis taip-ipat gi aprūpino v iety 
ir medikališką prižiūrėjimą 300 
sužeistiems Čekų kareiviams, ku- 
rie buvo po prieži'iira Raud. Kry 
žiaus darbininkų. 

Visus miesto gyventojus aprėdė 
drabužiais. 

Vladivostokas, kovo m. Ame- 
rikos Raud. Kryžius aprūpinu 
"CliitV miestelio gyventojus 
drabužiais, tarp kurių buvo 3,- 
'000 mainerių, 5,000 gelžkelio dar 
bininkų ir jų šeimynos, 3.000 Vo- 

kietijos belaisvių ir, 1.000 civiliš- 
kų žmonių, laike nesenai buvusių 
baisių šalčių. 
r^r 

Keturi iš penkių turi plaučių 
džiovą. 

Tirana, Albania, kovo mėn. — 

Čia randasi 300,000 žmdnių su 

•plainčių, džiova, statistikai Ame- 
rikos Kaud. Kryžiaus rodo 80% 
visų g\ ventojų užkrėsti. Xesa- 
nitariški namų padėjimai ir ne- 

rūpestingas papratimas valdyme 
ir gėrymC prašalinu ir sunaiki- 
na gerą darbą, kurį šviesias oras 

ir paprastas gyvenimas įgvje. 

Medaliai Britams. 

London, kovo mėn. — Sidab- 
rinai medaliai del nepaprasto pa- 
tarnavimo buvo duoti nesenai 
vardu Amerikos Kaud. Kryžiaus 
penkiems britų darbininkams. 
Tie penki asmens yra: Grafienė 
Ilareourt. Grafas Arthur Stanley, 
p. K«bert iludson, Ponia Mar- 
garet l'ostcr ir p. YYįlliam Gars- 
ton. 

Vaikų sužeidimas. 
Werwic</, Belgijoje, kovo mėn. 

\ i s dar randasi bomibų, kurios 
per du ir tris metus nepanai- 
kintos arba neekspliodavy; vai- 
kai besibovydami su- jais susi- 
žeidžia ir kartais lieka aukos 
toms bomboms. Didelė tragedi- 
ja perdirbimo darbe Flanders. 
Amerikos Kaud. Kryžius nese- 
nai aprūpino ligonbučius su 

elektriką del palengvinimo clii- 
rurgiškų operacijų, ktrie pir-1 

miau buvo atlikti su pagelba ke-^ 
rožinė* lampos. 

IS GYVENIMO LIETUVIU AMERIKOJE- 
NAL'GATUCK, CONX. 

Ned'augiausiai mus u kolonijoj 
yra lietuvių, bet darbais neatsilie- 
kama, net, neapsiriksiu » pasakęs, 
šią koloniją galėtu ir kiics koloni- 
jos paimti pa\yzdžin tautos darbuo- 
se. 

Šfai Raudonojo Kryžiaus 21-1110 

skyri'uis aukos ir tie, kurie prisidė- 
jo prie sudarymo šios aukos: 

■■■;•.' "'v. I 
Kauno krutamųjų paveikslų />•_ u 

panija $6.00 
Po $5.00: 
Vincas Perneriutis, \ incas Gela- 

7unas; 
Po $2.00: 
Jurgis Ciataveekas, Petkas \ ai- 

culis. Kazimieras Kazehmas, Juo 
zas Cieekus, Antanas Sanda, Juo- 
zas Pradkevičius, Pranas Baulais, 
Kazimieras Bartulis, Kazimiera* 
Butravieius, Juozas Butvilą- Alek- 
sandrą Pralaika, Mikolas kizevi- 
ėius. Jeronimas Miksta, Stasis But- 
kus. Juozas Bendaris, Augustas 
Stoškumas. Mikol'as Sanda. M. Be- 
kerienė, J *011 a s S u op r i it, Petras Ma- 
sonis, Adomas Simukauckas, Mar- 
tinas Simukauckas, Juozas Petrtuis- 
kas, Mikolas Butkus- Veronika 
Matukaičiutė, \ iktoras Baėis, Ane- 
le Butkienė, Kazimieras Vaičulis. 
Pranas (ierdauekas. Agota Jencu- 
vienė, Jonas Pocius, Beniną Tu- 
baieiutė. Jonas Dameika, Feliksas 
Vilkas, Jonas Bekeris, Juozas Ta- 
nmšauskas; 
Jonas Sadlauckas $1.50; 

Po $i.oo: 
Jurgis Armuška, Steponas kva- 

jaucKas, Kazimieras Ženklus, Sala- 
niija*"Sintautienė, Ona Dubienė, 
Juozas Sitvin'as, Ona Marealonie- 
nė. Piusas Bernotą. M. Pralaikienė, 
\ iktoras. (jecavieius, Jonas Zurinę- 

kas- Mikola* Masonis, Julė Maso- 

uiuiė, Karolis Jesinskas, Juozas Da 

ineiko, Broniui Vaitkevičius, \ in- 
cas Karbauckas, M. Aušrienė, Ta- 
nias Butkevičius, Juozas Sadlauc- 
kas, Vincas GeltuvU EI. Paskevi- 
čienė, Juozas Zurinokas, Viktoras 
Slasanis Magdalena Stasoniene, 
Jurgis Gmlžiunas, Viktorija Bau- 
zienė, Marė Mikalskiutė, Juozas 
Gribauckas, Jonas Luisis, Matild? 
Gelažunienė, Julius Karbauckas, 
Marijona Gelažunienė, Antanas 
Klivick'as, Juozas Vitkus, Stepo- 
nas Benaitis, Mikolas Barsdevičius, 
Barbora Geltuvienė, Marė Barkaus- 
kienė, Jeranimas Saknaitis, Alfon- 
sas Sakalauckas, Vincas Presavi- 
čius, Petras Povilaitis, Petras ka- 

zaliunas, J. l>ašius, M- Simanavi- 

čienė, Mikolas Petraitis, Dominin- 
kas, Matukaitis, Anastazija Matu- 
kaitienė, Agota Stavkunienė, Vik- 
toras Sidaugas, Stanislovas Martin- 
iais, ()na Kamaičiutė, Vincas Sa- 
bunas, \ incas Minuta, J. Bubnis, 
Ona Bubnienė, Marė Kazelutiienė, 
Antanas Vaišnis, Antanas'Tiskius, 
Vincas Mulaikis, J. GriškeHs, Marė 
Marvaišienė, J. Digris, Tanias Mi- 
nuta. J. Brevis, Jonus Sinfanavičius, 
T. Kamaitis, Viktoras Cižauskas, 
Jurgis Flakis, Ona Girdauckienė, 
Antanas Miliaris; Magdalena \ il- 
inieni, Povilas Malazickas, Monika 
Pasnokienė, Antanas Uiekus, Piu- 
sas Hižauskas, Benus Užinskas, Jo- 
n;is l/žinskas, Branislovas. Tesunas, 

#V. Antanas MenjavTčius, Jokūbas Skro 
bla, Antanina M'aculakiutė, Ona 
Petrauekiutė; 

Po 50 c: 

Ona Pockevičienė. \ incas Poc- 
kevičius, Pranas Jucius, Jurgis Du- 
nauckas, Ona Skirdainė, Mikolas 
Poporitk. Vinc*as Plinaitis, Jonan 
Juškevičius, 'Tamošius Blažaitis, 

a 

Olekas Kvajauskas, Motiejus Pū- 
kis, Marcelė Norbutaitienė, K. Es- 
mukas, Leonorą Bumęnienė, Qna 
Adomavičiene, Jonas Irtamaitis, J. 
Domu ša, Kazys Pudimas, 

Raudasi pas mus pinigų; 
Viso $210.33- 

Nuo pirmiau pasiusta į Centrą 
45odol. 

Aukautojams nuoširdžiai ačiu. 
J. A. (Jriskclis, Kast. 

RAGINE, WIS. 
Apvaikščiojimas dviejų metų Lie- 
tuvos Neprigulmybės sukaktuvių. 

Kovo 28 d., triusu L. L. P. 
Stoties, 'buvo siurengtos prakal- 
bos. Kalbėtojais buvo gerb. Jo- 
nas EvaHas ir Vincas Stulpinas, 
iš Chicagos. Nors tą dieną vie- 
sulą namus vartaliojo, vienok 
žmonių susirinko gražus būrelis. 
•\pie trečią valandą po pietų su- 
sirinkimas pradėtas, giedant Lie- 
tuvos himną. Pirmu kalbėtoju 
biua ip. Evaldas, KaDbėjo apie 
Lietuvos reikalus ir aiškino rei- 
kalą pirkti L. L. P. Bonus. Savo 
teising? s tėvynfainiškais žodžiai 
taip bo«lševikėlius jkaitino, kad j 
nešdinos lauk svetainę ir kur- 
pes palikdami. Užbaigus pir- 
mam kalbėtojui prakalbą, buvo] 
renkamos aukos Lietuvos Šau- 
liams. Aukavo šie: 

K. Šaipaįas — $2; po $1.00: M. 
Bardauskis, J. Bankus, M. Kas 
paraitis, A. Yalčiukas, D. Jac- 
kus, P. Karaliūnas, K. Supkevi- 
čia, J. Staponas, A. Simanavi- 
čius, J. Kidzevičia, S. Jurgaitis. 
Š. Ramanauskas, A. Karaliūnas, 
A. Kaminskr.s, J, Tauškela, D. 
Daukšas, S. Sagentas, J. Pili- 
pavičius, P. Juška, J. P. Eval- 
Idas, J. Kairis, J. Gliebis, T. Pet- 
kevitienė, St. Urbosas, P. Žutau- 
tas, M. Vilkienė, A. Gerchus, P. 
Rugis, G. Gudas, V. Balanas, 
J. Staliga; P. Cepukėnas A. &ukš 
nis. S.* Sasnauskas, A. Gudžiu- 

'nas. J. Sasnauskas, Leo Tauje- 
1 nis, A. Gudžiunas, J. Bakutis, A. 

Zizmenskienė. Viso aukų Lie- 
tuvos Šauliams surinkta $51.21. 

Užbaigus ritiklevą buvo ir de- 
klemacijų, kurias išpildė seseris 

p-lės Petkevičaitė?; padeklema- 
vo: "Aš grįšiu i tą šalį" ir "Ne- 
munas tykiai plaukia'. 

Antru kalbėtojum buvo V. 
Stulpinas. Kalbėjo nurodyda- 
mas iš lietuviu istorijos senovės 
lietuvių niuotikus ir 1.1. Laike 
■prakalbos bu\;o pardavinėjami L. 
L. P. Bonai. Parduota virš tū- 

kstančio dolarių. Lietuvą atjau- 
čiantis Steponas Jurgaitis, šiame 
sus. visus sumušė nupirkdamas 
už du šimtu dolariu Bonu. Gąr- 
bė tokiam Lietuvos šuniui! Kad 
daugiaus tokiu tėvynainių pasi- 
rodytų. 

Pasibaigus prakalboms sugie- 
dota Lietuvos himnas. 

Taip rinitai, gražiai apvaikščio- 
ta dvi metinės, sukaktuvės Lie- 
tuvos Nepriklausomybės. Malo- 
nu ir linksma, kad lietuviai vis 
stipriau pradeda pildyti pilietiš- 
kas pareigas link močiutės Lie- 
tuvos remdami jos reikalus. Ge- 
resnių paskmių ir nereikia. Pri- 

pažindamas tiesą, turiu pasakyti,' 
kad Racinos lietuviai ir praeity- 
je, nebuvo paskutiniais rėmėjais 
Lietuvos reikalų. Neatsiliks nei 
dabar pirkime Bonų. Skaityda- 
mas sau už garbę, tariu gilų 
ačių kalbėtojams, publikai ir p- 
lems Petkevičaitėms už dalyva- 
vimą programe, taipgi ir rengė- 
jams šių prakalbų. 

M. Kasparaitis, 
L. L. P. Stoties Sekretorius. 

Atlyginimas gelžkelių tarnau- 

tojams įSuv. Valstijose 1918 111. 

buvo didesnis negu visas gelžke* 
lių pelnas dešimts metų tam at- 

gal. 

Ispanijoj tapo išardyta Šalies 
Darbininkų Federacija turinti 1,- 
000,000 narių. 

Kodėl Kiekvienas Lojališkas Pilietis 
Illinojaus turi balsuoti už 

FRANK 0. L0WDEN 
ant Pirmu Prezidentišku Rinkimu Utarninkc, Balandžio-April 13toj 

Daugumas Moterų balsuos lygiai kaip ir vyrai, 
PRIEŽASTIS NO. 1 — Frank O. Lowden yra iš- 
gyvenęs liaudies gyvenimą. Jis yra matęs visokių 
gyvenimo permainų — dalykai, kurie davė jam 
platų supratimą — jo nenuvargstanti energija ir 
troškimas visiems žmonėms duoti tą, kas teisotai 
yra jų. Daugumas pavadino jį antru McKinley. 
PRIEŽASTIS NO. 2 — Jo grynas Amerikonizmas. 
Gub- Lowden, su savo nepavargstančiu darbštu- 
mu ir reikalavimais savo valstijos karės aktyviš- 
kuąm į pirmą eilę. Kiekvienas Federališkos Val- 
džios reikalavimas buvo sutiktas sparčiai ir pilnai. 
PRIEŽASIIS NO. 8 — Jo nuoj vendimas sutaisyti 
įstatymus ir užsakymus. Be pagelbos Federališkos 
kariuomenės, su pastovineia metodą protiškai pri- 
rengtą, įstatymai ir užsakymai Illinojuje buvo pri- 
verčiami. 

PRIEŽASTIS NO. 4 — Jis rado valstiją sko>loje 
ir iždą tuščią. Su geru arklišku protu ir nežiūrint 
ant didelio pasidauginimo valstijos išlaidų, iš prie žasties karės aktyviškumi,. jis pastatė valstiją ant 

geru bizniškų pamatų. Dabar valstijos ižde yra 
$12000.000. 

PRIEŽASTIS NO. 5 — Gub. Frank O- Lowden 
yra stiprus ir populiariškas kandidatas rinkimuo- 
se. Jis skelbia tiesą — tvirtą dalyvavimą — savo 

stebėtiną ypatybę — savo nepaprasto gyvenimo is 
toriją nuo artojaus iki gubernatoriaus, su savo 
didžiais darbais, kur per visą savo atsakomybę su 
tiko stygas ir mintis Amerikos visuomenėje. Jis 
padarė gerą ant pasitikėjimo,, uždėto ant jo did- 
žio Amerikono laiške, rašytame lapkričio-Nov. 
16 d., 1918 m., kuris sako: 

November 16, 1918. 
"Brangus Gubernatoriau:— t 

"Pavelyk man karstai pasveikinti tave. Aš 
tikrai veliju tau dabar priimti vietą vadovystės. 
K$ aš dą^giau trokštu, yra, kad tu pagelbėtam at- 
vesti Republikonus ganėtinai pirmyn ir pažibė- 
tum sulaikyti Progresyvius ganėtinai užpakalyje, 
kaipo nereikalingą medžiagą '. 

THEODORE ROOSEVELT. 

Todėl mer nrašome kad kiekvienas Repufylikonas 

Balsuotu už FRANK 0. L0WDEN 
* 

ant Republikonų pirmo Prezidento Balsavimo, Utarninke, Balanlžio-April ]3toje dienoj 
DARYK SAVO PAREIGĄ IR BALSUOK ANKSTI. Parodyk savo lojai iškurną. gerai valžiai — ir loja- liškumą Gubernatoriui Lovvden, ir lojališkumą Illinojaus Valstijai—balsuodamas už FRANK O. LOVVDEN 
aht PREZIDENTO sekantį utarninką, Balandžio-April 13-toje disn^je 

— Frank O- i_owden Business Men's Ass'n. 
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Vietines Žinios 

UŽMUŠTAS LIETUVIS. 

A. Venckų s žinomas ledų iš- 
vežiotojas ir jffcrfcrautstytojas. 
gyvenęs po numeriu 71«> \Y. 
33-čia lj.'it\'t", pereitą subatą, 4 
vai. po pietų liko užmuštas gat- 
vekario. 

Xuv\ku> jam i Argo, 111., -per- 
kraustyti vieną šeimyną, nebuvo 
įgalima su truku privažiuoti, tad 
•buvo priverstas itešti daiktus 

skersai gątvekarių bėgių. Beneš- 
damas ant pečių statinę jis ii 

nepastebėjo atbėgančio gatveka- 
rio, kuris, jj padavęs po savimi, j 
nupjovė ja m vieną koją, sula u žė J 
strėnas ir niilauie sprandą, taip! 
kad už valandos pasimirė. 

Velionis paliko dideliame nų-j 
liūdime savo moterį ir vaikus. I 

4. 

SUSIŠAUDĖ VEŽĖJAI. 
Du automobiliu vežėjai pabaigė į 
savo ginčą dėlei merginus sau- 

dyinusi vienas j kitą. Tai Įvyko 
prie 29-tos ir State gatvių. Vie-j 
nas iš jų. būtent < leorge C'arrol, 
33 rnetų, gyventntis po 2327 \Va- 
basb A ve., pažeistas i tiesino j 
ranką, ^i kitas Cieorge Finder. 
24 metų. nuo 1104 \Vest 63-rd 
St., sužeistas j dešine koją. 

Dabar abudu randasi Michael 
Kcese ligoninėje. 

Leit. I'aivl •Dttffy nuo Cottage [ 
(irove Ave. policijos nuovados 
veda tardymus dclei muštynių,! 
kuriose, sakoma, ir daugiau ve- 

žėjų ėmę dalyvurtią. 

; F. A GALUBICKAS SERGA. 

F. A. (iolubiekas. visiems lie- 
1 tuviams eserai žinomas Ciccrojc, 
i i Vainai ir Giicagoje. yra sunkia-j 
įitir padėjime. — Jau nebegali at- 

sikelti is lovos ir labai yra suny- 
kęs nuo sunkios ligos. 1 lutu labai 

j Įkerai, kad draugystės atkreiptu 
■i tai sav. atydą — gal butu kukia 

pagelba. 
Lankytojas. 

VIEŠA PADĖKA. 

S-trio A L. Kareiviu Organi-1 
zacija tafia nuoširdžiai ačiu vi- j 
siems C hieagos Lietuviams dalv- 
va* nsiems iškilmingame karei- 
viu Ualiuje, kuris atsibuvo vasa- 

rio 14 d. š. m., 7-tli Regiment! 
Armory Hali. 

Visa Kareivių Organizacija iš- 
taria širdingiausia ačiu kaip jau- 
niems, taip ir seniems, kuri'* sa- 

\<> skaitlingu atsilankymu parė- 
mė mušu jauną Organizaciją. 

Ačiu abiem, P.irutės ir L. "Vy- 
riu" ('hieagos Apskričio (.'bo- 
rams, kuriedu skambančiomis, 
maloniomis, žavėjančiomis širdj 
dainelėmis palinksmino publiką 
ir pagražino mušu vakarėlį. Taip 
•i ačiu I). L. K. Vytauto Drau- 

gijai už auką 10 dolariu. 
Tad dar kartą tariame ačiu vi- 

siem- Cbicagos A. I.,. K. Orga- 
nizacijos rėmėjams. 

Sus-mo A. L.' K. 

Valdyba. 

KETURI VYRAI SUŽETSTA. 

Ant kryžkelio La Salle ii* 
(ioctlic gatvių susidurė du au- 

tomobiliu ii :apo sužeisti važia- 

vusieji vyrai. \ i c n i jų j)a imti i 
Passavant ligonbutį, gi kiti po- 

licijos stotin. 

ANGLIAKASIŲ ALGOS BUS 
APKALBĖTOS. 

Komitetas iš septynių IIlino- 

jaus angliakasių ir septynių ka- 

syklų operuofojų yra suėjv ap- 
kalbėti angliakasių mokestį, kn-j 
ri'c yra ne-pasiganėdint' 27 nuoš. 

padidinimo jų algos. Tikimasi, 
kad ankštesni"- jiems bus pripa- 
žintos algos. 

PIRKO BONA 
* 1 

šiomis dienomis Draugystė 
Liet. 1 aut. šviesos žvaigždė No. 
1 pirko L. L. Boną už 50 dola- 

rių 
\ i s tai gražus tautiškas dar- 

bas, kuris,, galinn sakyti, limlija, 
kad toji draugyste užsitarnauja 
savo garbingo vardo. 

ATSIIMKIT!-! L AIŠKI'S. 

j "Lietuvos" ofisą yr*a atėję laiš- 
kai šioms ypatoms: 

Karolis Banobis. Albinas J. 
l'hmieliatiskis. Mykolas Dagis, St. 
i įimbutaitė. Jonui, Antanui ir Ka- 
zimierui jonaičiams, |. Jankauskas 
\ in. Jankauskas. Jonas Kelpšas, 
joc Mozeris. Frauk Mikais, Ignas 
l'acevič. Al- Suttyitis. |<'iias Eik- 
lius, l;rank Toliušis. 

Norintieji apsiimti laiškus kreip- 
kitės j •' Lietuvos' adm. 3253 So. 
Morgan St., t'bicago, III. 

PR \XE-STMAS. 
]8 kol', lietuviams. 

Lietuvai (ielbėti Draugijos 3-čio 
Skyriaus Įvyks susirinkimas patie- 

dėlyj, bal. u'd., 8-lu vai- vakare, 
1 D0111. Žemaičio svetainėje, So. 

l uinu Ave. ir 18-tos gatvė. 

\ i si nari.ii būtinai a t > i 1 a u k \ k 11 

i si.sirinkiman, nes yra svarbiu rei- 
kalu* Kurie dar nėsatė prisirasę 
]>rit- viršminėtos draugijos, nisilan- 

kykit ir pri si rašykit. 
J 'a/dvba. 

A T.SI? U KI MAS 

Chicagos ir apielinkiu L. L. 1'. 
Stočių Raštininkai, malonėsite pri- 
duoti savo antrašus, nes turėsime 

svarbi') susinešimų dcl pasekmin- 
gesnio paskolos darbo- 

Su pagarba, 
/. J. Mickclimias, 

Chicagos ir apielinkiu L. L. 1\ 

Apskričio Raštininkas. 

4-110 So. Kichmond St- 
Telefonai: Mekinley 1833— 2707 

URIDGI'IPt )RT. 

Svyruoja yt ncmlrp uuo r? jo. 
Ualandžio 8 d. "Mildos" svetai- 

nėje, L. S. S- 4 kp. surengė pra- 
kalbas. Kalintojais buvo pp. K. (<it- 

gis ir I)r. A. Montvulas. Jiedu gir- 
damiesi savo kalbose, nuolat ster.- 

gėsi išaiškinti dVtrbininkų reikalus, 
firmas buvo p. K. (ingis, lis daug 
pasakė šventos teisybės apie skriau- 
das šios šalies darbininkų, l.et tuom 

pačiu keliu nepamiršo ir Lietuvos 
aplankyti ir apie jos reiflalus kalbė- 
ti- Pirmiau buvo raginęs žmones Va 

žinoti Lietuvon ir apsigyventi ant 

ūkių, vėliaus jau prirodinėja, kad 
Lietuvos laisvės gyvenimas nėr: už- 

tikrinfas, — esą žmonės dabar ren- 

LEONARD WOOD 
ant Prezidento 

• 1 » 

Skaityk rekordą 
• Patsai, 

KHKHKKfV 

"C^tierolas \Vood'as yra tautiška figūra ir yra buvęs vienas vii" dvide 
šimti motu. .To paArijotišknmas yra apsireiškęs pastovioje tautos larnys- 
tojo. kaipo administratorius ir kareivis. Yra re k >rdas kurj Republikont; 
partija su pasididžiavimu tvirtino kad ji jtrauks Jcnerolo Wood'o var- 

dą j Amerikos istoriją nepaisant dabartiniu politišku atsitikimu". 
The Chicago Tribūne; Editorijalas; Kovo. 25; 1920. 

% e 
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Visos Amerikos Suvienytos Valstijos lau 
kia Ulinojaus Pirmų Balsavimų Utar 

ninke, BaIandžio=April 13=tos. 

Ir šitos yra priežastis: Yra didelis klausimas prieš šito kraš- 
to žmones, klausimas taip didelis, kuris prašalina kiekvieno men- 

kesnio prielankuo idėją, dėl mylimiausia sunaus ir išeina toli iš 
valstijos politikos. Leonard Wcod 

Klausimas yra tiktai tas: Kuris iš dviejų yra ganėtinai didelis ir ganėtinai ruimingas buti Suvienytų Valstijų Prezidentu? Kuris, tavo teisinga nuomone? 
Jau pradeda pasirodyti, kad šita šalis nusistatė savo mintis, kad tai niekis, kas gali buti mokinama kitų kandidatu, Leonard Wood yra padaręs daug daugiau ir didesnų darbų, dėl tauos, kad ten negali buli paly- 

ginimo tarp jų- 
Męs neturime manyti ant Leonard Wood, ne tiKtai kaipo kareivį, bet kaipo didžiausią administratorių šių metų ir gentkartės, jo rekordas patvirtina tą anapus visų polemikų. * 

Ąr tu persistatai szvi, ką šitas vyras padarė? Ar tu persistatai sau pavyzdžiui kokius didelius darbus 
jis nuveikė Kuboje? 

tyma Mivo tauta sudrumsta i dulkes po dviejų- šimtme- 

čiu tironiško despotizmo, žemės skurdo ir vargo. parblokšta 
anarciiijos, bado ir maro. Jos gatvės buvo vifšos nuovados, 
jos gyventojai skriaudžiami vagių ir plėšikų; turtuolia bu- 

javo r žmonės neturėjo pajiegos atsilaikyti --- iki Leonard 
\Voo<fas T\ezidettlo Mclvnley's buvc nusiųstas aptverti jų 

'žaizdas, paliuosuofi juos ir padaryti saugiai ir tvirtais. 

Leonardo Wood?o darbai Kuboje gyvens taip 
ilgai/ kaip istorija. Jo darbai laimėjo jam pasaulio 
garbę. Ji? ap»ynė kraštą nuo geltligės. pakavojo nu- 

mirėlius, iBV»<e gatves, išnaikino nuovadas ir išdir- 
bo kelius; sustabdė išnaudotojus su geležine ranka, 
jsteige mokyklas, atgaivino industriją ir agrikultū- 
rą, suorganizavo finansijinį stoyį,. atmokėjo skolas 
ir sugrąžino valdžią Kubos gyventojams su milijonu 
dolarių kasoje. 

Reikalauja minčių ir kovos dideliam diplomatui ir ad- 
ministratorių1 padaryti tokiam darbui; ii buvo Leonard 

| Tiood, k.iris tą padarė. v 

Jis buvo nusiųstas j Filiptr us įvesti tvarlją ir atstatyti 
j' žit% parpuolusią žemę", ir jis tą padarė. Jis kaip kūdikis. 
Į suvaldo Maro barbarus ir Kinų pirates, ir jis jų padarė ge- 
} rus piliečius. 

Rooseveltas biro jo draugai ir rerbė jo darbus. 
Ir dabar Leonartl \\*^»o<l darbai stovi ant rekordų prieš 

tave ir prieš visus jo pilčieius šitos i kitų Valstijų ir laukia 
jusii nusprendimo: ar jis tavo nuomone vra padaręs serą, ar 
re. Ar jis yra tinkamas buti Suvienytų Valstijų Prezidentu 
iš budo ir veiklumo. 

Tu esi ^eisėjas, tu ir tavo draugai balsuotojai ant didžių 
Pirmųjų Balsavimų, L'tarninke, P>aalndž;o-April i'-toje. 

Eik j balsavimo vietr ir duok savo kraštui žir.oti ką tu 
mastai r už ką tu stovi. Balsuok už Leonard \\'ood ant Pre- 
zident. Tas yra tav vienatine laimė įvykdinti žmogų tinkanti 
buti Baltame Xame per kitus keturis metus. Taipgi, atmink, 
k a.! dabar yra reikalinga stipresnė ranka, negu kuomet nors 
nuo Lincoln'o brvimo. 

Kieno ranka turi buti? 
Balsuok Ar. Leonard'ą YVoocUą ir nebūk darganas. F.ik 

savo pareigas, kaipo Amerikos pilietis ir kaipo pilietis Tllino- 
jaus 

Nathan William MacChesney 
Ohairman 
Cook Countv Head<tjuarters. 
Sherman įTotel, Cliicago..Tll. 

giasi i»rie Steigiamojo Seimo, kas 
labai gerai. < lalii gale dar pridėjo 
kad Lietuvoje dabar lauke basi rail> 
šėioja. tad dvokite, duokite pinigu? 
pr 'p<gandus varymui prieš reak- 
cionorius. 

Tai tu, žmogau, žinok, ką beda- 
ryti. (iaila. kad p. (ingis nepasakė 
kur diug." pinigai kurie buvo Lieti 
vos šelpimo tiks'airs surinkti, 
nors p. (ingis buvo t<i fondo pir- 
mininku. 

Apie Montvido kalbą tiek pasa- 
kysiu. kad jv kalbos visuomet mo- 

notoniškos. panašios viena kitai. 
Darbininkas. 

l'ajieškau Ignaco Pocevičiaus, 
Ma ;.eikiu apskr.. didiku vaisi:., 
Sodos Dabeiu. Turiu svarbu rei- 
kalą iš Lietuvos. Meldžiu atsi- 
šaukti sekančiu adresu: A. JO- 
ZAIT1S, 335'» S. Kmereald Ave., 
Oiicago, 111. 

1'1<AX IRIMAS. 
jonas žilvitis su dirbtuvė tnin 

kštu gėrynių persikėlė i savo nau 

;n namą. Jeigu kam vra reikalin- 
ga sn orderiais arba kitokiais da- 

lykais. prašau atsišaukti ypatiš- 
kai arba per telefoną. 3380-10 S. 
Kmerald Ave., Tel. Yards 2512. 

Pajieškau pusbrolio Antano 
Šideikio. Paeina .iš Kretingos aps. 
Salantu parap.. Žalimu kaimo. 7 
metai atgal 'girdėjau gyveno l>al- 
timoer, M d. Turiu svarbų reika- 
lą. I'rašau atsišaukti sekančiu ati- 

resu: JOHN ŠAKINIS, 4f>32 cs. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda 4 kambariu rakan- 
dai, labai pigiai, naujos stailos. 
Galima ir tuos pačius kambarius 
ranadvoti. Kambariai labai sva- 

rus. Priežastis pardavimo, išva- 
žiuojui i Lietuvą. A. Sopoga, 1701 
S. l'nion Ave., antros lubos iš 
uspakalio. 

l'ajieškau giminaitės ()nos Ta- 
rožiukės. Paeina iš Tauragės ap. 
Žvingių parąp. Restinų kaimo. 
(Jirdėjau gyvena aChicagoje, 111. 
Turiu svarbų reikalą. Prašau at- 

sišaukti. Jonas Pūkis, 4510 So. 
Paulina St., Chicogo. 111. 

1 
\'aikinui reikalingas kambarys 

Cicero, 111., pas Švarius žmones 
su gerai pagamintu valgiu. Kas 
turite tokį kambarį, atsišaukite 
pažymėtu adresu: Charles < ics- 

taut, 2754 \Y. 43 St.. Chicago, TU. 

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

3305 So. Halsted St., 

Reikalinga darbininkų prie bal- 
nojimoark'lių. STOCKMENS S Al) 
DLE HORSE LIVERY, 4129 S. 
Emeruld Ave., Chicago, 111- 

Reikia — jaunų vaikinų 18 metų 
arba viršiaus, dcl Pritarnavimo 
(clerks) Paštos Ofise. 6o centų į 
valandą. Atsišauk Postmaster's 
Office, Room 358, Post Office 
Building, Chicago, II1. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Trijų augščio plytų namas, sto- 

*ai ir flatai; Ineiga ant įdėtų pini- 
;ų yra apie i4%, ant Cana'port 
irti Union Ave., turi būti praduo- 
as j trumpa laiką dcl užbaigimo 
ejudinamojo turto. 

S. G. Tuposich, 
r3T 5 XV. i8tli St., t liicagą, 111. 

RARGENAS. 
Parsiduoda plytų namas trys flatai 
»eras ir kiti parankumai. Kaina 
£2.800, namas randasi prie 2q48 S. 
Emeral'd Ave. Klauskite savininko, 
1^3.3 W. 51 St- Tel. Prospect 6669. 

1 
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Parsiduoda barzdaskutykla ir du 
biliardiniai stalai. Geras biznis. No- 
rėdami pirki, klauskite pas JOHN 
MARĮCHj 1007 W. 1 Qtli St. 

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

Nuo 4 vai. po pįet iki 8 
vai. vakaro, ai bunu ofi- 
se po No. 1620 W. 12th 
St. 2-ros lubos, kampas 
Marshfield Avenue. 
Nedeliomis aš bunu tik- 
tai po 1620 W. 12th St. 
adrisu. nuo 8 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų. 

Phone Yards 2544 

DR. S. NAIKELI5 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Of: lr C7v: vl"ta 3252 S. Halsted SI 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 ir 7:30—9:30 

Litliuanian-American Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas, Paspor- 
tai, Legali;kt Dokumentai, Foreiga 

Exchange, Real Eastatc. Parduodam 
latvokartes. 
3114 So. Haldted St., Ch^cago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

Phone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

Telephone Lrover 7042 

DR. C. Z. VrZELIS 
LIETUVIS DENTI3TA3 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedėldieniaii pagal sutarimą 

47i: SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-to» catvėi 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street 

Telefonas Canal 6222 
Vai: 1 1LI 5 lr 7 iki 9 va1., vak. 

Gyvenimo vieta: 3114 W. 42md St 

PASPARTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 

35 S. Dearborn St. Chicago. 
Room 206. 

ASHLAND JEVVELRY 
AND 

Ml'SIC STORE 
Deiciontai laik- 
rodėliai fr įaM* 
lieriški daigtat. 
Columbia grama 
fonų ir naujų lie 
tuvišku rekordu. 

»0i!7 S. ASHLAND AVE. CHIC^GO. 
.Tel. Roulevard 4fll. 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, III. 

PIRMAS ŽENKLAS 

MAŽĖJIMAS ĮŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 

smų į kaktą, mirgėjimas akių, ap 
svaigimas ir nuvarginus akių po 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 

nurocįo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOIIN SMETANA 
1801 S. ASHLAND AVE., CHICAG*" 

Kampas 18-tos gatvįs. 
1-iios lubos, virš Platt'o aj.tiekos. Timy 

kitc i mano para??! 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto iki 8 vai. v ik 
Nedėlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dier 4 

John Kuchinskas 
LAWYER 

lietuvis advokatas 
29 SO. LA SALE STREET 

CHICAGO. ILL. 
Telephone Central 3684 

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

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmą ir padirbu visokius 
Legališkus Dokume \tus. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmu Mor.gečių, ant 
lengvŲ sąlygų. 0 
\Vest Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Virb'im Metropolitan State Ban- 
kos. 2'JOl W. 22^-ND STREET, 
Cor. Leavitt. * Tel. Canal 2552 

Telc?kone Yard* 1532 

DR. J. KŪLIS 
LIĖTUVIS 

GYDYTOJAS IR -CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterį), vaikų ir vyrij Specialiai gydo limpančias, senas ir 

\ paslaptingas vyrt} ligas 
8259 S. HALSTED ST., CHICAGO 

rel. Yards 3654. AKUŠERKAj 
Mrs. A. 

Michniewich 
liaigusf Akušerijos ko- 
legiją; ilgai praktika 
vusi PeuDsilvanijot 
įospitalėse, Pasekmin 
gai patarnauja prit 
gimdymo, Duoda roda 
visokiose ligose mote 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsteti St.: 

(ant antrų lubų) i 
r*TTTr Arui ti *t 

Nuo 6 iki 9 ryto Ir 7 iki v81ai vak.2 

Phone Ca'al 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; L iki 8 *afc| 
2201 W. 22ra IR S. LEAVITT ST&i 

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST.. ROOM 324. 
Telephone Central 6390. 

Vakarais. 812 ".V. 33-RD STREET, 
Telephone Yards 4681 

DR. JOHN N. THORPBį 
I 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

1637 W. 51-ma lr kamp.Marshtield 
Vai.: iki 9; ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospeet 1157 

Dr. M. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 meti) kaipi 
patyręs gydytojas, chirurgas ir akuieria 
Gydo aitrias ir cbroni&caa iigas vyrų, tno 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-Rav ir kitokius elektros jTietaisu* 

Ofisas ir Labaratorija- 1025 W 
ISth St. netoli Flsk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ii 
8 vakarais. Dienomis: Canal 

f 311o arba 357 
lelephonai: J Naktimis I)rexe 

( H50 Drover 413t 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st boulevard 16C 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:31 
iki 8:30 vak. Nedėl. H iki 12 dlenį 
Namai: 2914 W. 43 St. McKlsley 2Si 

A. PETRAIIS ^.FABIJONAS 

Ją., Pėtrątis, • & co. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE- INSURANCE 

European American Bureau, 
Siunčia Pinigu* Parduoda Laivokortas 

'/ NOTARIJŲŠAS 
3249 So. HaUet Slreet, ,thica£0, lllinoii 
\ ̂ vT^IPHOne Boul^Oa^d 611 
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