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Lenkai grūmoja atsisaky- 
mu tartis. 

Švedu darbininkai važiuoja Rusijon. 
REVOLIUCIJOS ŠMĖKLA 

BAIDO SENATĄ. 1 

Washington, bal. 16 d. — Se- 

^nate šiandien Xew Yorko sena- 

F5-torius \Vadsworth, resp.. vcdan- 
.tis kariuomenės perorgan i /.avi- 

mo <projaktą, Xe\v Jersey sena- 

torius I'Velinghuysen, re>p., ir 
kiti iu reiškė s'.iprų pasipriešini- 
mą visokiam sumažinimui pasto- 
vios kariuomenės žemiau sento 

komiteto .pasiūlytų 280,000 ka- 

reivių ir 18,000 olicierių. 
Senatorius Freilinghuysen pa- 

kino, kad sumažinti kariuomenės 

skaičių buvo sutikta tik tąsyk, 
kada komitetas buvo sutikęs pri- 
imti priverstini lavinimą, senatui 

gi tą lavinimą atmetus, pataisy- 
mas turjs buti atmestas. 

Senatorius Frelinhuysen pa- 
sakė, kad kariumenės negalima 
sumažinti "žinant, kokios p;ijie- 

fla'ttpr inivir" Girdi, 
viena divizija ii ^7,500 kareivių 
turėtų visuomet stovėti \Va- 

shingtono apielinkėje. 
Missouri'os senatoriui Reed'ui 

paklausus, kam tas reikalinga, 
Nevv Jersey'ės senatorius atkrei- 

pė jo domą j tai, kad tik 2,000 

kareivių paėmė Petrogradą ir 

kad jo nuomone Amerikos sosti- 
nė visuomet privalo buti apsau- 
gota nuo galimo pavojaus. 

Senatoriaus \Vadswortho Įne- 
šimas išbraukti išlygą per pen- 
kis metus sumažinančią kas me- 

tas p<> 2*nuo.s. oficieriij ir po 5 
**^ioš. eiliniu karei vfų skaitliu 

^tapo priimtas ^5 balsais prieš 12. 

Senatorius Reed Įnešė apgal- 
voti nubalsavimą. Jis sakė, kad 

jei kariuomenės projektas bus 

priimtas, taia kiekvienam vyrui, 
moteriai ir vaikui Suv. Valstijo- 
se 'parsieis dėti beveik po $8 pa- 
laikymui tik vienos kariuomenės 

1921 m. 

Senatoriaus Reedo Įnešimas ta- 

po atmestas. 

LENKAI GRŪMOJA AT- 
SISAKYMU TARTIS. 

Lietuviu Reikalavimas Vilniaus 
ir Gardino, — Kūdikiškas, 

Sako Jie. 

Ryga, bal. 16 d. ("Rašo M. 
Farbman). — Aš tik-ka kalbė- 

jausi su lenkų rr.inisteriu Latvi- 

jai, maj. Boufall. Paskutinėmis 
keliomis dienomis man teko su- 

eiti su latviii. lietuviu, ukrainų ir 

baltgudžių (diplomatais; visi jie 
yra susirupinę lenku godumu 
žemių. \"isi jie sako, kad 1772 
m. rybos padarytų visas pasie- 
nio valstybes, išskyrus Suomiją 
ir Estoniją, lenkų valstijomis. 
Latviai Neturi Teiras Taikytis 

su Latviais. 

^ Lenku ministeris atvirai p"a- 
sakė latvių laikraščiams, kaci 
Latvija neturinti teisės atskira 

taikytis su sovietine Rusija, ne- 

ginčijimar LetgaHę kraštas pri 
klausas Lenkijai, o ne Rusija 

i ir jis galim,i gauti tik iš Lenki- 
[jos. 
i Kiekvienas čia jaučia, kad len- 
ku reikalavimai ir Lenkijos pasi-Į 
Įelgimas su kaimynėmis valsty- 
bėmis ipadaro viso rytinio klausi- 
mo Mikurj. Todėl aš mielai pa- 
sinaudojau proga pasikalbėti su 

majoru Boufal1, ypač todėl, ka-d 
jis tik-kį atvyko iš Varšavos. 

Pasiuntinys Kaitina Bolševikus. 
Jis kaltina vien rusų bolševi- 

kus tame, kad taikos padarymas 
atidedama. Jis sako. kad jų at- 

sisakymas tartis Borisove ir jų 
reikalavimas visuotinos mušiu 

'pertraukos visu frontu yra tik 
šposai daromi tam tikslui, kad 
sutrukdžius taiką. Lenkai skaito, 
kad jie, kaipo pergalėtojai turi 

pinnystę paskirti \' ;tą sutai- 
koma Yaršavoje negalima,, nes 

bijoma propagandos; Petrogra- 
de taipgi negalima del dviejų 
iHeža-čiit viena, yra -.erhninės 

sunkenybes susisiekti is Petrog- 
į rado su lenkų valdžia ir antra, 
I lenkų žmonės niekuomet nesi- 
įjar.s užtikrintais, kad jų dele- 

įgatai 'bus apsaugoti bolševikų že- 

|mėje. 
Majoras Boufall užtikrino ipa- 

ne, kad jei "bolševiku delegatai 
nebus Borisove rytoj, tai renv 

giamos tarybos bus atšauktos. 
Lenkti reikalaivimą T772 m.- ry- 
bų jis skaito vien principo pa- 
skelbimu. Kiekvienas aneksavi- 
mas istorijoje, girdi, yra pikta- 
dėjvstė, kuri turi būti atitaisyta 
ir nubausta, o Lenkija reikalau- 

ja tik sugrąžinimo lenkų žemių, 
kurias Ritisija aneksavo. Lenkijai 

j e ntiti pasirengusi suteikti apsi- 
sprendimo teisę tų kraštų žmo-j 
nėms — lr'galiams, lietuviams, 
foaltgudžiams ir ukrainams. 

Pripažįsta Buferinės Valstybes 
Pieną. 

Yien./k lenkų ministeris atvi- 
rni pripažino, kad lenkai, bereika- 
laudami atitaisymo senų skriau- 

dų, taipgi nori sutverti eilę bu- 
feriu ių valstybių po lenkų eko- 
nnmone ir politine intektne. 

Atsakvman i mano paklausi- 
|mą, ar šita siena yra norima 
sutverti prieš bolševikų intekmę, 
maj. Boufall atsake: "nebuti.iai. 
Mes tik nenorime turėti bendros 

(sienos su Rusija. Rusija visiuo- 
imet bus ivžptialinga ir mums pa- 
lyginamą apsaugą suteiks tik bu- 
te rinės valstybės." 

Kalbėdamas apie santiktus tarp 
Lenkijos ir kaimyninių valsty- 

Įbių, maj. Boufall pasakė: 
j "Su Vokietija yra atviras ne- 

isutikimas. Mes visuomet turime 
»buti prisirengusiais prie užpuoli- 
mo iš \rokietijos pusės. Abejo- 

Jjama, kad bus kada galima susi- 
taikyti. 

'"Su Lietuva kol-kas musų 
santikiai yi i intempti, bet mes 

; vi> turime vilti, kad susitaiky- 
mas įvyks ir busime draugais. 
Vieninteliu kiršinančiu elemen- 
tu yra lietuviu kunigija ir in- 
teligentai, visiilabiausiai gi, vo- 

kiečių intekme Lietuvos valdžio- 

je. Lenkai stebisi nepamatuotais 
lietuviu reikalavimais. Reikala- 
vimai Vilniaus ir (lardino yra 
kūdikiški. 

"Dabartinis bolševiku įpuoli- 
rr.as yra turbūt tik naujas paro- 
dymas paprasti) raudonųjų budo 

jti taikom pasiulininiams paremti 
.. * 

puolimu. 

ŠVEDU DARBININKAI 
VAŽIUOJA RUSIJON. 

Stockholm, bal. i6 d. — Dau- 

giau kaip 4.000 švedu darbinin- 
ku vakar užsirašė pas išeivys- 

Itės valdžias išvažiuoti Rusijon. 
>itą pagimdė paskutinis metalo 

darbininkų streikas, kurio pir- 
meivieji vadai sako. kad išlavin- 
tiems darbininkams 'bus daug 
geriaus valiuoti Rusijon, kur 

j*e gaus didele mokestį už trum- 

pas valandas. 

S\edų valdžia (socialistine) 
d'ž-.-.tigiasi tuomi, manydama, 
kad nepasitenkinantiems darbi- 
ninkams išvažiavus svetur, na- 

mie bus ramu; ji rengia komite- 
tus atstovaujančius užsirašiusius 
važiuoti Rusijon. kurie nuva- 

žiuos ten sąlygas ištirti. Kada 
šitie komitetai sugrįš ir praneš,, 
kiek reikalaujama išlavintų me- 

chanikų sovietinėse .šalyse, tą- 
syk jiems bus leidžiama važiuo- 
ti 

TALKININKAI GRŪMOJA 
VOKIETIJAI NESIUNTI- 

MU MAISTO. 

Paryžius, b ai. 16 d. — Francu- 

zijos, Anglijos, Italijos ir ljelgi- 
jos atstovai reingiasi inteikti Vo- 

kietijai bendrą prasergėjimą, 
kad ji 'be atidėliojimo turi išpil- 
dyti versailinės taikos sutarties 
nuginklavimo ir demobilizacijos 
išlygas. 

Taipgi manoma, kad. atstovai 

pasakis vokiečiu valdžiai, jog 
talkininkai ^tsisakis siųsti mais- 

tus, jei maistiniai judėjimai Vo- 

kietijoje nebus numalšinti. 

REIKALAUJA KONGRE- 
SO IŠTYRIMO POPIE- 

ROS STOKOS. 

Washington, bal. 15 d. — Pie- 
tų Dakotos atstovo Christopher- 
sono, resp. rezoi:ucija reikalauja, 
kai vyriausias prokuroras Pal- 
mer nuodugniai ištirtų padirbi- 
mą, pardavinėjimą ir pa-kaidy- 
tną spaudomosios popieros ir 

patrauktų atsakomybėn, tuos ku- 
rie bus peržengę įstatymą, ar 

nuaidėję pelinininkavimu. 

VOKIEČIŲ VALDŽIA SU- 
ĖMĖ MENAMUS SUO- 

KALBININKUS. 

Berlinas, bal. 16 d. — To va- 

karykščių paskalų apie rengiamą 
revoliuciją šiandien tapo paskelb 

įla, kad susekta karininkų vadų 
|ir komunistų atstovų suokalbis 
''įvesti visoj šalyj bolševizmą" ir 
kad keturi oficieriai ir trys civi- 
liai tapo suareštuoti gynimo 
ministerio kambaryj, kur jie lai- 
ko susirinkimą savo pienams ap- 
kalbėti. 

VOKIEČIAI SU RUSAIS 
TVERIA KAREIVIJAS. 

Varšava, bal. 16 d. — Aptu- 
rėtos telegramos iš Danzigo 
sako, kad perimtieji bevieilniai 
susisiekimai parodo., jog rusai 
reakcionieriai A'okietijoje tveria 
burius kareiviu vokiečių iv 

Į rusų Į vairiuose vietose, tarp tų 
tSile/cifoje ir Hammersteine, va- 

'karinėj Prūsijoj. 

GRUNAU ATSISAKO UŽ- 
SISTATYTI KAUCIJA. 

Chicago, UI., bal. 16 d. — 

Xors gelžkeliai Chicago.s apskri- 
tvj -pranešė, ka.l keliu padėtis 
yra •beveik normalė ir kad dar- 
bininkai grįsta pr'c darbo suareš- 
tavus streiko vadus, bet Cliiea- 
gos kieminės unijos nariai užei- 
na, kad jų eilės susilpnėjo ir sa- 

ko, kad streikininkai greičiaus 
eis prie kitų (lapui], kai]) griš 
gelžkeliauns tarnauti. Kieminin- 
kų prezidentas John Griniau, 
vakar paleistas,jo paties 'žodi 11 

po suareštavimui jo su kitais 22 

vadais, pasakė, kad jis šiandien 
po pietų pasiduos ir prekiaus 
eis i kalėjimą. kai«p priiiys kau- 
ciją. 

Septyni šimtai streikininkų 
Gelžkelių Traukinių Tarnautojų 
Brolijos -Į.sf) lokalo įvarių šian- 
dien tapo išbraukti. Lesalo čar- 
teris taipgi atimta. Tas pats pa- 
daryta su lokalu 198 San Fran- 
leiscoje, kur daugiau kaip 300 
"maištuolių" išbraukta. Ištiki- 
mieji nariai abiejų lokalų per- 
kelta į kitus lokalus. ( 

i 

KITA ANGLU KAREIVI J A 
PASIŲSTA AIRIJON. 

Londonas, bal. 16 d. — Keli 
tūkstančiai pėstininku ir dalis1 
raitelių, kaip Herald yra sužino- 
jęs, rengiama siųsti Airijon pa- 
stiprinimui jau esančių ten ka- 
reivių, kadangi (padėtis einanti 
aršyi. 

Dublin, 'bal. 16 d. — kitas ba- 
do protestas prasidėjo 'M o imt- 

joy kalėjime. Keturiosdešimts 
politinių kalinių vakar atsisakė 
imti maistą. 

MEKSIKA PRAŠO S. V. 
PAGELBOS. 

Nori Vesti Kareivius per Ameri- 
kos Žemę Užpuolimui ant 

Sonoros. 

Washington, bal. 16 d. — 

Meksika prašė Su v. Valstijų lei- 
dimo pereiti kareiviams per Ame 
rikos -/emę, kad puolus Sonoros 
valdžią iš šiaurinės pusės. Ame- 
rikos valdžia dar nieko netarė 

itame dalyke. 

Sonorą Laukia Trys Puolimai. 

Agua Prieta. Sonora, bal. 16 d. 
— Sonoros kareiviai maršuoja 
toliau ant šalutinės Sinaloos val- 

stijos sostinės, Culiocano. 
Karinės valdžios sako, kad 

Sonoros kareivių pasisekimai įSi- 
nalooj suteiktų atsiskyrusiai va- 

lstijai karinę stpėką užtenkamo 
sumušimui kiekvienos kariuome- 
nės, kokią tik prez. Carranza 

'pasiųs pierš šiaurinę valdžią. 
Carranza pa^al Sonoros vir- 

šininkų apturėtus »pianešimus, 
[laikraštines telegramas ir oficia- 
lius Meksikos federalės valdžios 
pranešimus, žada pasiųsti ma- 

giausiai tri«' kareivijas prieš So- 

norą. Viena jų puls valstiją iš 
įSinailoos, kita išlips ant Sonoros 
žemės iš įpietinių uostų ir trečia 
iš Chihuahua, rytuose 

I '.et Sonoros kareiviai leidosi 
įpulti patys, parėjo Sinaloos ru- 

bdžių ir paėmė dai' miestu. 

ZEMSTVŲ VALDŽIA 
RYTŲ SIBIRE. 

Maskva, bal. 16 d. — Toli- 
muose rytuose nuo ežero Bai- 
kalo iki Vladivostoko tapo jstei£ 
ta Zemstvų valdžia, kurią pa- 
skelbė laikinoji Verchne Udins- 
ko valdžia ir išleido paskelbimą 
visoms valdžioms. Po paskelbi- 
mu pasirašo prezidentas Aregni- 
kov. 

DANAI DAR VIS JAUČIA 
STREIKO PASEKMES. 

'Kopenhaga, bal. 16 d. — Poli- 
Itinio krizio ir visuotino straiko 
'pasekmės dar vis jaučiamos Ko- 
jpenftagoje ir visoj šalyj. Kaiku- 
'rios unijos negrįžo prie darbo ir 
'atsisako grįžti, nors centralė or- 

Jganizaci'ja atšaukė streiką. Sitų 
!linijų na.'iai sako, kad jie neis 

Įdirbti, kol visi jų reikalavimai 
1 nebus išpildyti. Darbdaviai atsi- 
sako tartis su jais kol jie strei- 
kuoja. 

r 

Kopenhagoje šitas nesusitaikv 
mas yra labiausiai jaučiamas. 
Kepėjai streikuoja trečią savai- 
tę ir net juodos duonos trūksta. 

1 Jaukumas šeimynų gauna duo- 
ną iš aplinkinių kaimų, bet kai- 
mų kepėjai jau negali ilgiau jų 
aprūpinti. Jei bėgiu savaitės lai- 
ko nebus susitaikymo, tai (padė- 
tis bus labai sunki. 

Doku darbininkai taipgi strei- 
kuoja : prie j u prisidėjo jūreiviai. 
\ aidžia turi tris didelius laivus 
liuosanie uoste prikrautus javais 
kijykloms, bet negali gauti dar- 
bininku jiems iškrauti. 

Šitaip dalykams stovint atsi- 
rado liuosnorių miestiečių strei- 
kir.i laupyti, šitais streiklaužiais 
yra inžinieriai, profesoriai ir mo- 

ksleiviai. Net buvusieji kabineto 
nariai, kaip Liebe ir kiti sudaro 
šitą streiklaužių organizaciją. 
Jie tikisi laivus iškrauti per ke- 
kias dienas, paskui bandis^ pept'- 
jų streiką laužyti. 

ČEKOSLOVAKU KABI- 
NETAS REZIGNAVO. 

Praga, bal. K> d. — Premjeras 
Ylastimil 'luskaro valdžios, su- 

tvertos liepoje. 1919 m. inteikė 
savo rezignaciją Čekoslovakijos 
prezidentui Masarvkui. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

$25,000 ar daugiau tarp bankų 
kaip paduoda Merchants Loan & 
Trust kompanija. 

bal. 16 bal. 15 
Anglijos svaras $ 3.95M: $ 3.97 
Francijos (už $1) fr. 16.32 16.22 
Italijos (už $1) liru 22.45 22.90 
Belgijos (už $1) fr. 15.30 16.30 
Olandijos 100 florinu 37Vš 37J4 
Danijos 100 kronų 17.85 18.50 
Švedijos 100 kronų 22.10 22.3o 
Norvegijos 100 kronų 20.35 20.30 
Vokietijos joo markių 1.67 1.80 
Austrijos roo kronų .57 .56 
Suomijos ux) markių 5.25 5.25 
Lenkijos 100 markių .75 .75 
Lietuvos 100 auksinu 1.67 1.80 v 

Kanados $1000 — $900 $990. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
NOS DIENOS. 

Bal. 19 d., 1315 m. Gediminas 
užėmė Lietuvos kunigaikš- 
čio sostą. 

Bal. 22 d., 1228 m. mozūrai, pa- 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karę su Lietuva. 

J 

Bal. 19 d., 1315 m. Gediminas 
užėmė Lituvos kunigaikščio 
sostą. 

Bal. 22 d 1228 m. mozūrai, pa- 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karę su Lietuva. 

Bal. 23 d., 1290 m. kryžiuočiai 
sunaikino lietuviu pilį Ka- 
lninę. 

ORAS 
CHICAGOJE IR APIELINKEjE 

Šiandien apsiniaukęs, gal su 

lietum dieną ar vakare; nedaug 
permainos temperatutoje; vėsus, 
stiprus šiaurrytinis vėjas. 

Saulėtekis, 5 :o3 vai. ryto ; 

Saulėleidis, 6:32 vai. vak. 

SUAREŠTUOTIEJI AI- 
RIAI PALIUOSUOTA. 

Londonas, bal. 16 d. — Tele- 
grama atsiųsta iš Dublino Ex- 
change Telegraph kompanijai 
sako, kad visi tie, kurie vakar 
buvo suareštuoti Dubline, vė- 
liaus tapo paliuosuoti, išskiriant 
penkis. 

NAUJAS KURENAivLkV 
SKYSČIUS. ATgASTA. 

— 7. ps 
St. Louis, ~Mb'., bat. 15 d. — 

Baigiant čia .Amerikos chemikų 
susivažiavimą, ibuvo įpianešta 
apie atradimą naiivjo kūrenamo 
skysčiaus, kurio karštinė vertė 
yra didesnė negu anglies, ar da- 
bar vartojamų aliejų. 

.... 

Chicagos žinios, 
i^tj^tytyoAoAoVV* vvw»v*A»wfc/^. 

LIETUVIŠKAS MILIJONIE- 
RIUS CHICAGOJE. 

Lvgir keistai skamba žodžiai: 
"Lietuviškas Milijonierius." — 

mat, jie nepriprasti lietuvių au- 

sims. Lietuviai žino amerikoniš- 
kus. angliškus, Prancūziškus, vo- 

|kiškius milijonierius, bet lietuviš- 
ko milijonieriaus nežino. — Tai- 
,^i būtinai reikia lietuviams pa-1 
matyti "Lietuvišką Milijonierių" 
ir priderančiai su juom susipa- 
žinti. 

Juk dabar turime savo valsty- 
bę. kurioje pinigai skaitomi mi- 
lijonais; stengiamės Lietuvai pa- 
skolinti .5 milijonus dolarių, — 

taiigi ir su "lietuviškais" milijo- 
nieriais privalome susipažinti. — 

Tiesa, keli metai atgal chirjgie- 
ėiai turėjo progą matyti "Lietu- 
višką Milijonierių", 'bet tuomet 

"milijonierius" negalėjo buti taip 
indomus, kaip da*bar. 

Tai,ui, visi Chicagos lietuviai.' 
rytoj, bal. 18 d., pribukite "į vi-' 
siems žinomą .Meklažio svetainę 
—2242 \Y. 23-rd PI., o tenai pa- 
matysite visame gražume ir iš-' 
didume — "Lietuvišką Milijonie' 
riti"; tenai turėsite progą su juom 
".priderančiai" susipažinti. 

Tai yra viena gražiausių ope- 
rečių komp. 'Miko Petrausko. Ją 
stato "Birutė" — :po vadovyste 
konup. Stasio Šimkaus. — St. 
Šimkus vadovauja paskutinį te- 

atrai Į veikalą prieš išvažiuojant 
Į Lietuvą. — Pradžia 8 vai. — 

Po perstatymui atsibus šokiai. 
šiuomi perstatymu "Birutė", 

užbaigs ši sezoną, vadovaujant] 
komp. St. Šimkui. 

I 

ONA POCIENĖ DAINUOS 
CLEVELANDE. 

Ona Pocienė, pragarsėjusi dai- 
nininkė. šiandien išvažiuoja į 

Clevelandą, kur rytoj, 'bal. 18 d., 
dalyvaus L. Vyčiu viet. kuopos 
rengiamame koncerte; koncerte 
dainuos taipgi poni Greičienė (iš 
Clevelando). Taigi clevelandie- 
čiai turės progą pasigerėti gra- 
žiu-išlavintu Chicagos daininin- 
kės balsu. 

L. L. PASKOLOS ROXŲT AP- 
SKRIČIO SUSIRINKIMAS. 

Bal. 15 d., šv. Jurgio parapiji- 
nėj svetainėje atsibuvo L. L. P. 

Cbicagos ir Apiclinkių Stočių Ap- 
skričio susirinkimas, kur tarp kitko 

plačiai apkalbėta išrasti būdas, ku- 
1 iitom kuo daugi ausi a i paraginus 
prie spartesnio patvirtinimo L. 
L. P. P>. Prieita prie sekančių sto 
tiins padavadijimų: a) Kad visos 
stotys bei stočių iždininkai paduo- 
tų Apskričio Valdybai kiek lig šio- 
!ei jie turi parduotų bonų jų kolo- 

nijoj kiek, proporcionališkai 
imant, yra pageidaujama tų kolo- 
nijų parduoti bonų. b) Kad žėd- 
noj kolonijoj butų rengiama kuo 
daugiausiai prakalbų. c > Kad žėd- 
na stotis savo kolonijoj padarytų 

•sąrašą gyvenančiu lietuvių .-u jų 
vardais, pavardėmis ir antrašais. 
Šiam reikalui vykdinti išrinkta tani 
tikra komisija. 

Matyti, kad Chicagos Apskritis 
uoliai imasi darbo. Tik dabar ko- 

N 

lonijos bei stotys lai pasistengia Ni- 

ša tai vykinti gyvenim'an. tuomet 

greitu laiku prieisime prie pageidau 
jamos tvarkos. 

M. K. Šilus. 

JIEŠKO "RAUDONŲJŲ DE- 
LEI MAIŠTO KEWANEE. 

hederailiai agentai išsidangino 
streiko centran į Kewanee, 111. 
deiei tardymo radikalu veikimo 
sukilime, kuris sukėlė reikalin- 
gumą šaiitikti iš Cliicagos kariuo- 
menę. 

'Numalšinime dalyvavo vienuo- 
likta pėstininkų Illinojaus jūri- 
nė atsargos milicija. 

Darbininkų unijos protestavo 
šiam milicijos šaukimui. 

Ho\vard Coonley, prezidentas 
nuo VVahvorth kompanijos, ku- 
rios 3.000 'darbininkų pasitraukė 
nuo darbo keturios savaitės at- 
gal. pareiškė, kad bile kada su- 

tinkąs taikintis su savo darbinin- 
kais, bet jisai nekalbėsiąs su jų 
radikališkais vadais. 

RACINIEČIAI NENORI, KAD 
ŠIMKUS JUOS APLENKTŲ. 

Balandžio 25 d., S. Šimkus, pa- 
sikvietęs talkon apie 20 savo dai 
nitiinkų. važiuoja j Kenoshą 
"trukšmo* daryti. Sužinoję tai 
raeiniečiai. spiriasi, kad ir-jų ne- 

ąpleuktų. Tat koncertai dabar 
nuskirta taip: 3 vai. po pietų 
Kenosha, o 7:30 vak. Racine. 

Kaip vienoj, taįn ir kitoj vie- 
toj koncertus rengia Lietuvos 
Laisvės Bonų Stotys. P. Šimkus 
pažadėjo pasakyti ir po p rakai b.*}; 
na o dainų, tai žadama "visas iš- 
dainuot". Mes, žinoma, nepavy- 
dime savo daininku kenoshie- 
čiams ir raciniečiams, tegul pa- 
sigėri jie, bet savo veversėliams 
nepatariame bitti perdaug duos- 
niais, kad neužkimtų, 02 d. ge- 
gužio laukia mus iškilmė, kokios 
Chicagoj dą nebuvo, j kurią ren- 

giasi: "vi<i, kas tik gyvas". 

TOWN OF LAKE. 

Lietuviško Teatrališko Kliubo 
"Lietuva" n^ri» domai. 

Malonėkite susirinkti subatoj 
ha!. 17 d., 7:30 vai. vakre, Šv. 
Kryžiaus parp. svet. Visi važiuo- 
sime aut Dailės Ratelio šeimy- 
niško vakarėlio. 

Malonėkite susirinkti kuoskait- 
lingiausia. Narys. 

STREIKAS UŽDARg 
MIESTO MOKYKLAS. 

Dclei inžinierių streiko likosi 
uždarytos miesto viešosios mo- 

kyklos ir taip pasiliks iki se- 
kančios savaitės. Taip pareiš- 
kė Supt. Mortenson ir Preziden- 
tas Davis. 
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"MONKEY BUSINESS". 
TRUMPAREGYSTĖ AR 

"KAS TAI KITAS"? 

"Drauge" redaktorius, darydamas spė- 
liojimus, išvedžiojimus ir "perspėjimus" 
kaslirik majoro P. Žadeikio atsišaukimo i 
Amerikos lietuvius pradėti lenktynes kaip liuo? .įnorių, taip 'r pinigų dastatyme, ,adi- 
na tuos musų valdžios pasiuntinio, kartu 
karinės valdžios ingaliotinio, sumanymus 
"monkey business" ir kartu užreiškia„ kad 
girdi, "majoras nori turėti tūkstantį vyiii 
Lietuvoje, priklausančių nuo jo". 

Pradžioje savo straipsnio "Atsargiau 
su lenktynėmis" "daug matantis redak- 
torius'' apie g. P. Žadeikį pastebi, kad jis 
"keletą kartų pirma pasirodęs partyviu". 
Pavadindamas majoro P. Žadeikio suma- 
nymus privatiniais projektais, jis užreiš- 
kia: "Taigi, lietuviai, apsisaugokite. Pir- 
ma negu stosite į ^ono Žadeikio lenktynes, 
paprašykite, tegu jis jums parodo Lietuvos 
Valdžios įgaliojimą organizuoti tūkstantį 
liuosanorių; tegu jis paskelbia kontrakto 
sąlygas viešai; tegoi apgarsina smulkme- 
nišką išdėstymą tv darbų, kuriuos iiuosano- 
riai truės dirbti Lietuvoje. Slaptoji diplo- 
matija pavojinga ir kenksminga.... Dėlto 
apsižiūrėkite, kad be kontrokto rekištu- 
mėte galvos į tamsią skylę. Kontraktą daly- 
kite su Lietuvos valdžia, o ne su p. Ža- 
deikių. .. 

Perskaitęs šitokius "dalykus", išsyk ne 
gali suroti tinkamų žodžių apibudinmui jų- 
j1! autoriaus, — negali suprasti, kokio pro- 
tavimo ir kokios logikos prisilaiko ponas 
redaktorius... Sunku, juk. daleisti, kad 
taip rašytų redaktorius tikroje to žodžio 
prasmėj, kuris prie kiekvienos progos 
mėgsta "perstatyti" savo "augštą" titulu. 
Vis manai, kad gal įvyko kokia nors klaida, 
kad gal *as mintis "pagamino" vienas re- 
daktoriaus pagelbininkų, arba kokis nors 

"pašalietis" (nors tai turėtų tą pačią reikš- 
mę, nes už redakcinius straipsnius atsako 
tikrai redaktorius) Bet, perbėgus minty- 
je paskutinių trijų mėnesių "Draugo" skil- 
tis, mes surasime ilgą eilę panašių "prota- 
vimų", panašių "filosofavimų", panašių 
nelogiškų ir net nesąmoningų užreiškimų ir 

"išvedžiojimų'' redakciniame skyriuje. .. 

Taigi noroms-nenoroms prisieis įsitikinti, 
jog visų tų "veikalų" "gamintojas" yra pat- sai "tituluotas" "Draugo" vyriausias re- 
daktorius. 

Šiame 'Draugo" straipsnyje ypač me- 
tasi į akis šitie punktai: primetimas ma- 
jorui P. Žadeikiai partiviškumo; užreiš- 

ikimas, kad jisai vykina privatinius projek-, Itus; apsilenkimas su faktu, kad jisai yra' 
jLietuvos valdžios pasiuntiniu, kas suteikia' 
i jam galę kalbėti ir veikti ji ingaliavusios 
Įvaldžios vardu; bet svarbiausia — tai per- 
statymas Lietuvos atstovo kaipo savo rū- 
šies suokalbininko, kas užsiveria žodžiuo- 
se : "Majoras nori turėti tūkstantį vyrų Lie- 
tuvoje, priklausančių nuo jo. Ką jis su jais 
padarys, to jis nepasako". Galop, užme- 
tant jam dėi.ię, buk jisai išnaudojąs žmo- 
nių patriotiškumą, kad tie suaukautų po 
šimtinę ar daugiau, — "Dr.M redaktorius 
sako: "Jis, turėdamas pinigų ir vyrų, galės 
organizuoti ekspediciją Į Lietuvą ir pri- 
versti tenykštį Steigiamąjį Seimą taip su- 

prasti demokratiją, kaip p. Žadeikis nori, 
0 ne taip, kaip supranta Lietuvos žmonių 
išrinktieji atstovai".— 

Kiek mums žinoma, niekuomet ir nie- 
kur, čionai Amerikoje, majoro P. Žadeikio 
prakalbose, veikime ar raštuose negalima 
buvo pastebėti kokio nors partivišku; 1 

—ta gali paliudyti kiekvienas sveikai p^ 
taujantis lietuvis, kuris tėmija majoro vei-! 
kimą, kuris klausė jo kalbų arba kuris | 
skaitė gražius jo straipsnius ar atsišauki- 
mus į visuomenę. "Dr." redaktorius, pats 

: būdamas persisunkęs partjviškumo ir net 
'fanatizmo dvasia, apšaukia kiekvieną, ku- 
j lis veikia be jojo leidimo ar •'aprobacijos", 
partyvišku ir neištikimu. Taigi, tas parti- 
jviškumo užmetimas majorui P. Žadeikiui 
1 yra perdaug negražus išmislas, kurį drįsta 
j paskelbti tiktai "tituluotas" "Draugo" re-j 
daktorius. 

Antras niekuom nepamatuotas ir taip-1 'gi neteisingas užmetimas — tai buk majo-j 'ras P. Žadeikis vykina privatinius projek-1 
|tus. Tai tiesioirinė nesąmonė, kurią gali! : skleisti irgi tik ;'Dr." vadovas. 

Užreiškimas, kad majoras P. Žadei- 
; kis veikia savistovai arba sauvalingai, pa- 
rodo, jog katalikiško dienraščio redakto-1 
rius.arba visai nesupranta, kas tai yra vai-Į džios ingailotinis iv pasiuntinis (ko tiesiog j 
negalima daleisti), arba tuomi yra pasiry- 
žęs jį diskredituoti ir sutrukdyti jo prakil- 
nių planų įvykinimą. — Užmetinas, buk jis 
neskelbia tų planų detalių, neišlaiko ma- 
žiausios kritikos, — turint omenyje, kad 
majoras veikia pilnoje sutartyje su Lietu- 
vos karine valdžia ir kad jokiu budu ne-į 
galima skelbti visų smulkmenų viešai (net 
nėra tam jokio reikalo ir išrokavimo). 

Apkaltinimas garbaus Lietuvos Pasiun- 
tinio kaipo kokio tai suokalbininko, pasiry- 
žusio su jo suorganizuotais kareiviais ganau 
do'i prievartą net linkui Steigiamojo Seimo, 
perstatančio visą Lietuvos Tautą,—yra per- 
daug įžeidžiantis, o kartu aiškiai persta- 
tantis "Dr." redaktoriaus siekius ir mintis 

j ir kartu apibudinantis jojo asmeni. Prieš ta 
apkaltinimą turi tinkamai reaguoti kaip pat 
sai majoras'P. Žadeikis, taip ir Lietuvos 
Misija, o kartu ir Lietuvos Valdžia, Jcuii 
ingaliavo majorą P. žadeiki. Kartu šito 
apkaltinimo autorius turi gauti tam atsa- 
kantį "atlyginimą" — turi buti parodyta 
plačiajai visuomenei, ką reiškia tokie ap- kaltinimai ir užmetimai ir ko norima at- 
siekti su jų pagalba. Galop tas yra rei- 
kalinga delej atsiekimo tų tikslų, delei ku- 
Irių Lietuvos Misija pribuvo čionai Ameri- 
kon. 

Fš kitos gi pusės, Povilas Žadeikis, 
kaipo Lietuvos Armijos Majoras, privalo 
apginti savo ir Lietuvos kariuomenės garbę 
nuo "tituluoto" redaktoriaus prasimanymų, j Nėra abejonės, kad majoras P. Žadeikis,! 
kaipo karininkas, žino, ant kiek redakto- 
rius "peržengė rubežius" ir kaip su juomi 

Fastabos- 
Išvados. 

Schleswigas pasilieka ne- 
išrištu klausimu. Pirmoji 
juosta parodė aiškią cianų 
didžiumą ir jos likimas at- 
rodo nustatytu. 

Plebiscitas, antroje juos- 
toje davė didelę vokiečių 
didžiumą. Da^ar vokiečiai 
reikalauja dar, kad tam tik- 
ri pirmosios juostos pasie- 
nio miestai, tokie kaip Ton- 
dern, kurie balsavo už pri- 
sidėjimą prie Vokietjos, bu- 
tų priskirti prie jos. Schles- 
vvigiečiai gi pačioj pietinėj, 
nr trečioj juostoj, kuri buvo 
palikta prie Vokietijos be 
plebiscito, reikalauja tam 
tikros kulturinės ir admini- 
stratinės savivaldybės. 

Konvencija, laikyta Rend 
sburge, pietiniame « Schles- 
wige, kovo pradžioje nepa- 
skelbė nepriklausomos Sch- 

lesvvigo-Holsteino valsty- 
bės, kaip-kad New Yorko 
Times pranešė tuoju laiku; 
ji paskyrė delegaciją, kuri 
nuvyko Berlinan, buvo pri- 
imta Prūsų ministerių pirmi 
ninko įr Vidaus reikalų pir- 
mininko ir gavo pakanka- 
mus užtikrinimus atsaky- 
man į jos reikalavimus mies 
tinės valdžios, pagal vietinį 
padavimą, mokyklose ir teis 
muose vartoti abi kalbi ir 
skirti schleswigiečius į augš- 
tas valdžios vietas. Bet da- 
linimas šalies, kuri gyvvo 
nuo dešimto šimtmečio, nė- 
ra menku dalyku ir kol Vo- 
kietijoje yra suirutė, o Eu- 
ropoje nenusistovėjimas, 
Schleswigas gali trukdyti di 
plomatų darbą. 

Delei anglių stokos stik- 
lo pramonė Bavarijoje labai pa- 
keista i»- daugelis dirbtuvių buvo 
priverstos užsidaryti. 

.'Anglijoje daugiau kaip -'o,- 
ooo plytmurių apleido pramonę 
dėlto, kad jie negalėjo pasidary- 
ti sau g, eninlo. 

Žinios Iš Lietuvos 
IŠ MINISTERIŲ KABINETO 

DARBUOTĖS. 

— Priimtas ir pasiųstas Pre- 
zidentui įstatymas apie pašto ta- 
riia krašte ir užsieniuos. 

— Priimtas ir pasiųstas Prezi- 
dentui tvirtint įstatymas, bau- 
džiantis išvežti iš Lietuvos auk- 
so ir sidabro pinigus, aukso ir 
sidabro gabalus arba nuolaužas 
prekybos tikslams gaben'amas už- 
sienin. 

— Įneštas įstatymas atsargos 
karininkų ir karo valdininkų rei- 

jkalu. 
— ]nešas tarpavaldytiniu juris- 

konsiultų komiai j ų įstatymas. 
— Krašto Apsaugos Minist. 

įnešė įstatymą apie algas karei- 
viams specialistas, atsižvelgiant 
Į laipsnius specialybės ir laisvus 
samdomus tarnautojus. 

— Teisingumo Minist. įneštas 
globos įstatymas. 

— Teisingumo Minist. įneštas 
JSaud/.iomojo Statuto papildymo 
įstatymas. 

— Krašto Ap. Minist. įneštas 
įstatymas Karo Lauko Teismo 
įstatu papildymas. 

("Liet.") 

PUSKARININKŲ DEMOBILI- 
ZACIJA. 

Ministerių Kabinetas vasario 
26 d. priėmė sekantį įstatymą: 

i) \(j\yj m. sausio m. 15 dieną 
pašaukti kariuomenėn puskari- 
ninkai—demobilizuodami. 

_») Demobilizacija pradedama 
nuo vyresniųjų metų. 

3) Puskarininkai, paleidžiami 
iš kariuomenės, dalies vadui su- 

tikus, gali pasilikti toliau tar- 
nauti kariuomenėje. 

4) Puskarininkai, pasilikę toliau 
tarnauti kariuomenėj, gatma 5o°/o 
dabartinės algos priedą. 

5) Krašto Apsaugos Ministe- 
riui duodama teisės leisti ins- 
trukcijos vykdinti tarnavusių Ru- 
sų armijoje puskarininkų demo- 
bilizacijos įstatymui. 

Turint galvoj ^ 5 viršminėto 
įstatymo. įsakaitv pradėti demobi- 
lizaciją buvusių rusų armijos pus 
karininkų ir leisti juos namo 

paeiliui, pradedant nuo vyresnių 
metų, nuožiura vadu atskirų da- 
lių. Demobilizacija turi buti už 
baigta ne vėliau 5. m. balandžio 
i d. 

Paleidžiant pusikarininlcus, 
stengtis daru ti kuo mažiau nuos 

tolių Valstybei drabniais. Pri- 
žiūrėti, kad butų sugražinti feink 
lai ir kiti valstybiniai daiktai. 
Sąrašus paleistų prisiųsti Mobi- 
lizacijos daliai, nurodant kada ir 
kur atleistas. 

DEL SAVANORIŲ TEISIŲ/ 

"Lietuvos Kariuomenei"' įsa- 
kymais .>03 Xr. §§ 2 ir 3 šiuo- 
,mi papildomas: 

a) Visi savanoriai, kuriuos lie- 
čia paskelibtasai naujokų šauki- 
mas, (praranda teises nuo dienos 
■pašaukimo kariuomenėn jų vien 
mečių skaitomi lygiai su pašauk- 
tais kariuomenėn naujokais vi- 
suose atvejuose ir, jei kas jų nau 

Pramone ir Prekyba. 
NAUJA PRAMONĖ 

AMERIKAI. 

Iki 1915 m. Ameriką parsiga- 
bendavo kas metas apie pu $3.- 
000,000 vertės linų iš Įvairiu ša- 
lin; n;i4 m. ji parsigabeno lini- 
niu (prekių xii $20.182,878; tai 
buvo. mažiausia skaitlinė nuo 

1908 iu. i:ie aukščiau minėtų 
daiktu Amerika parsigabendavo 
dar daugybes lininių skudurų, rei 

lkalingi| dirbimui geresiiėsės rū- 

šies rašomus popieros ir popie- 
ros specialiams tikslams. Tu- 
liaus, Amerika buvo verčiama 
parsigabenti kas metas iš Euro- 

pos didelę apštį milijonų buše- 
lių sėmenų, sėmenų aliejaus dir- 
bimui. 

.Milžiniškoji kova, kuri tęs'csi 
per penkis paskutinius metus 

pertraukė' auginimą linų Europo 
je ir, kaip žinovai, sako praeis 
ilgas laikas iki linų auginimas ir 

lininių audimų audimas ateis į 
save. Tuo tanpu, gi kaip Ro- 

reikia "tarties". 
Neabejojame, kad "tituluotas" "Drau 

go" vadas ir fanatiškieji jojo rėmėjai pasa- kys, kad mes bereikalingai j ieškome prie- kabių, idant tuomi pažeminti katalikus ir jų laikraščius. Žinoma, neapsieis ir be žemos 
rūšies kolionių, kurių nestokuoja "tituluoto'' 
"Draugo" redaktoriaus "leksikone". Bet 
į tai mes nekreipiame domos, — kadangi ie 
panašaus "vado" nieko kiltesnio ir rimtes- 
nio ir negalima laukti. 

Tegul lietuvių visuomenė, — kaip ka< 
talikai, taip ir tautininkai, — rimtai ir be- 
šališkai pažvelgia Į tokius "Draugo" re- 
daktoriaus apkaltinimus ir "protavimus", o 
tada pamatys, kuom tas viskas "kvepia"', — 

tada supras, kodėl taip nesiseka Lietuvos 
Laisvės Paskolos pra vedimas arba liuosa- 
lorių Lietuvos apgynėjų ir atstatytojų or- 
ganizavimas ir tam reikalingų aukų plauki- 
mas. Tą supratusi, lietuvių visuomene ga- 
lės išreikšti savo nuosprendį linkui "titu- luoto" redaktoriaus ir jam panašių fanati- 
Izuotų "vadų" ir veikėjų, kurie veikia vien- 
!cik delei savo luomo sudrutinimo ir jo in- 
teresų apsaugojimo, panaudojant jėzuitiš- 
ką "taisyklę": "Tikslas pateisina priemo- 
nes." — Lietuvių visuomenė suras tokiems 
redaktoriams ir "vadams"' tinkamą vardą ir užmokestį. — Gi panašius darbus vargiai 
galima pavadint! i%monkey business" ir 
trumparegyste, bet "kuom tai kitu".... 

dojasi teisėmis pasiliuosuoti nuo 

karo t'arnybos sulyg naujoku šau- 
kimo įstatais (Ziurėk įsakymas 
"Lietuvos kariuomenei" Xr. 156) 
privalo apie tai paduoti prašymą 
Kr. Aps. Ministerijos Mobilizaci- 
jos Daliai per savo Vadus ar 

Viršininkus, pridėjus atatinka-^ 
mus dokumentus. 

.N |: b) Tie savanoriai, kuriuos lie- 
čia mo'bilizaijo^ sulyg; mokslo, 
specialybės '.r kariško laipsnio, 
nuo dienos paskelbimo pastaro- 
sios, praranda teises savanoriu ir 
skaitomi lygiai su mobilizuo- 
tais, visuose atvejuose. 

c) Pastojusieji kariuomenėn 
savanoriai eiliniais kareiviais, bet 
paskui užsitarnavusieji puskari- 
ninko laipsnį, negali buti lygi- 
nami prie puskarininki!, kurie 
mobilizuoti tame laipsny. 

d) Tie savanoriai, kurie laiku 
nepaduos dokumentų apie savo 

liuosumą 11110 paskelbtųjų mobi- 
lizacijų ir, naujokų šaukimo, o 

'taipgi apie ištarnavimą kariuo- 
menėj pasižadėtojo laiko, palie- 

Ikami vietose iki bus jų tai paduo- 
| ta. L. K. Ts. Nr. 237. 
i ("Kar. Ž.") I 
t 

bert (1. Skerrett rašo laikraštyj^! 
''Leslie" amerikiečiai patys ga- 
lėtu parūpinti gana linų, ne tik 
savo šalies reikalams, bet ir iš- 
vežimui. 

Yra sakoma, kad Xe\v Yorke, 
M'chigane, \Yiseonsine, Minne- 

sotoje, Oregone, Washingtone ir 

pietuose netik žemė, bet ir drėg- 
numas ir temperatūros sąlygos 
esminiai taip tinka linams au- 

ginti, kaip ir Europos šalyse, 
kur linai aiugihama. Pav. ties' 
Pegeto seklumos pakraščiu li- 
nai užauginta nei kiek nepras- 
tesni už užaugintuosius geriau- 
siuose laukuose apie Courtrai, 
Belgijoje. 

Žemdirbystės skyrius užreiš- 
kė? kad šalies ,sėmenų aliejaus 
pramonės reikalauja nuo 28,000,- 
000 iki 30,000,000 bušelių sėme- 

nų kas metas, taigi beveik d\ i- 
pubai tiek, kiek ėia iįpasčliai gali 
išduoti. Su keliomis išimtimis, 
padarančiomis tik mažą nuošimtį 
visų užauginamų linu, visi, iš- 
kulus sėklas, yra sudeginami: ir 
tas daroma neatsižvelgiant i ta;> 
kad juos galima butų suvartoti 
popierai. Šitaipos kas metas yra 
sudeginama tinkamos suvartoji- 
mui medžiagos apie inž $100,000.- 
000. Tas daroma dėlto, kad ame- 

rikiečiai neturi patogumų isdirbi- 
mui linu: antra vertus Amerikos 
ūkininkas nenori užsiimti mirlk 
mu, kuris reikalingas atidalinimur 
valaknu puo spalių. 

Šios dienos chemija atėjo pagel 
bon šiame dalyke; su jos pagal- 
bą per valandą ar dvi bus gali- 
ma padaryti tą, ką mirkinimu 
ima mėnesi, ar daugiaus. N. 

ŠYKŠTUOLIS. 
Mažoje lietuviais apgyventoje 

kolonijoje nuo neatmenamu laikų 
apsigyveno vyrukas vardu Bonifa- 
cas, kur j veltus miestelieciai pra- 
manė šykštuoliu 

Žmonai prasįmanymas truputėlį 
turėjo pamato, nes išlaukinis Bo- 
nifaco eisimasis liudijo, kad jis be- 
galo šykštus. Nuo to laiko, kai[> jis 
atvažiavo Amerikon ir nusipirko 
pirmutinę eilę drapanų, tomis pa- 
čiomis ji> vilkėjo per metų mcfcus. 

Draugai juokus krėsdavo sakyda- 
mi: ''1 aneoln'u laikų kostiumas '. 

Pečiaus Bonifacas pajuokimų ne 

paisė, juo žmonės labiau juokėsi, 
juo jis labiau skatiką i>rie sk'atiko 
taupė. 

Būdavo kaip kas jo paklausda- 
vo:— Kągt tu, Bonifacai, su pini- 
gais (Varysi ?• Užklaustas Imdavo 
susiraukia, lupas y t du grybu pas- 
tato, akimis sumirkčioja ir sako-— 
Nugi. kad neturiu; mažai uždirbu. 

Jus tai bent mechanikai.... — 

XeMgin»k jau, nesigink, — tvirtin- 
davo kaimynai: nei degtinė;? 
geri, nei inkai; bene banknotus 
valgai? — Duonutę valgau, kaip 
ir vi-1 bet j.'vgŲ ftelieka, — vis- 
kas brangu; ant gaio, jei kokis do- 
laris pc. 'klaidu kišenėje užsilieka, < 

tik jau už turtą negalima rokuoti, 
da» kaž-kaip "keistai nusišypsos 

ir eina sau, palikdamas iįngeiduo- 
lius be žiopsančius. 

Xoj'> Honifavas niekam nusiga- 
lavo savo turtais. l>et kaip tik at- 

bulai. slėpdavosi,, tcčfaus visi žinojo 
kad jis pinigų Suaugesnės 
merginos, imdavo, paskutines pa- 
stangas dėdavo. 1<*.J tik užkaria- 
vus Bonifaco širdyje vielą ir vė- 

liaus poniškai pagyvenus, liet vis- 
kas veltui. Bon.tacas l>ndavo kie- 
tas riešutis, — ne bet kam perką- 
sti. 

Vieną kartą smmergė Katrė su- 

manė išbandyti laimikį; pakalbantį 
Bonifacą apsivesti. Ji turėjo tru- 

putį susitaupius pinigų, .kuriuos ma 
nė pasiūlyti kaipo kraitį, bet ir pa- 
staroji nusvilo sagus. Bonifacas už 
reiškė, kad jam žmonos reikią, o 

tokią jis gausiąs Lietuvoje, l'o to 
nei K'atrė, nei kitos nebesikatmio 
prie jo. 

p Žmonių kalbos apie Bonifaco 
šykštumą, nei per nago juodimą 
nekenkė jo reikalams, l ik vienati- 
nį kartą iis apsigavo, paimdamas 
nuo mėšlyno nudėvėtas kurpes. 
Kurpės buvo pusėtinai geros, tik 
be puspadžiui' puspadžiai, tai jau 1 
lik ne naujos Ikurpės nusčpinkti. 
Pasitaisė ir ėmė avėti * 

K karto buvo ytin gerai, kurpės 
minkštos --1 iŠdėvėtos, tečiaus be 
nešiojant pajuto kojų niežėjimą, 
vėliaus nusluogavo ir tik ačiū gy- 
dytojaus pagalbai, nusikratė nuo 

nelemtų parkų. i 

Pastarasis panieginimas tu rimt | 
buvo vienu iš nelaimingiausių. Da- 
žinoję kaimynai, sakydavo Bonifa- 
cui: --- Tu, vyruti, už penktuką 
ir utėlę bėgiais' į New Yorką nuv'a- 

rytum. — Ir daug'kų jam prikišda- 
vo. 

Tečiaus, kaip močiutė — žeme 
taip ir jos gyventojai vienu ir tuo 

pačiu gyvenimu negyvena, bet Įvai- 
riais budais.keitaliojasi, — tai žen- 
gia pirmyn, ta; vel slūgsta atgalios 
ir taip begalo, be krašte progresas 
;u regresu maišosi. 

ir nažoji lietuviu kolonijų tapo 
pirminžangos obals'.u pajudin- 

ta. Halsas: Laisvė ir Neprigulmybė 
-eniausiai Indo — Puropėnų tau- 
tai ! skly-do po visus pasaulio kam- 
pus, kur tik lietuvis negyventų} di- 
leliame mieste, ar mažame kaime- 
lyje. visur jis siekė pilka—seermė- 
giaus ausį ir kuteno sirclį: Pirk L. 
L. Paskolos Bonus. 

Šiitas Laisvės trokštančių l/alsas 
pajudino iš pat pamatų ir mažo- 
sios lietuvių kolonijos lietuvius. 
Ųonitaeas ir jo šikštumas tapo už- 
miršta ! vienatiniu rupeseiu buvo 
pasirodyti šimto nuošimčių palri- 
jotais. 

Nors stropiai darbuotasi, kiek- 
vieno lietuvio grjčia aplankyta, tv- 
čiaus paskirta dalis nesurinktu: vi- 

so ketvirtadalio dalies truko. 
Kaip vietos komiteto pirminin- 

kas, taip ir užrašinėtojai, pasiju- 
to kebliame padėjime, tečiaus išč- 
jimo nesimatė, šauksmas buvo be- 
vertės, — reikėjo pinigu, kad iš- 
vengus pseudo — patrijoto vardo, 
liet 'kur j\ios rasti, kokiuo būdų 
nedateklius padengti? 

Be vartant pirmininkui užrašų 
knygelę, pastebėta, kad vieno truk- j 
sta, kad to vieno prie Lietuvos Lais 
vės aukuro neprisi<K'ta; juomi-gi 
buvo Bonifacas. 

Neaiškios mintys nuslinko pirmi- 
ninko veidu ir jis paklausė rinkė- 
jų: — Ar pas Bonifacą buvote? 

— \e. ką ten pas šykštuolį lai- 
mėsi, — vienu balsu atsakė užraši- 
nėtojai. — Mumi-gi buvo nutarta 

pas visus. — kalbėjo pirmininkas. 
-— Tai' kas. bet jis šykštuolis. ... 
— I Im. šykštuolis, bet kas šykš- 

tuolio sieloje slepiasi, sunku atspė- 
ti, — ir tą taręs pirmininkas, pa- 
sivadinęs vieną iš rinkėjų, išėjo. 

(latvės buvo pilnos žmonių, vieni 
•i.nko palengva, kitigi beveik ris- 
čia bėgo. Pirmininkas su draugu 

praslinko nežymiem gatvaitėn, Bo- 
nifaco buveinėn vedančiom Bai- 
giant eiti,-susitiko ir patį Bonifa- 
cą. Dalykas s&vaimi aiškus, pirmi- 
ninkas pradėjo kalbą, perstatyda- 

I nas ir patį reikalą. 
— Meldžiu vidun. -— nieko ne- 

laukęs paprašė Bonifacas. 
Suėjo. 
— Taip. mums viso ketvirtada- 

lio trūksta, — tarė pirmininkas sės- 
damas kėdėn. 

— Negiiji būti, — paabejojo- 
Bonifacas. 

— Visos pastangos užniek; visi 
teisinas pinigu stokai. 

— Tai kiekgi mušu miesteliui 
paskirta?— paklausė Bonifacas. 

— Dvidešimts tūkstančių. 
— Tik tiek!!! Vienas Mėlyna- 

nosi;, už tielš galėjo paimti. () kur- 
gi kiti? Kur tie duosnieji- gi. kurie 
lolariais šunims akis daužė? 
int mėnulio nusikraustė, — kvato- 
josi Bonifacas. 

— Visi ant žemės tebėra, bet dau 
jfiau neišsigali, tai ką darysi, — 

jandč teisinti pirmininkas. 
— 'Vadinasi, šykštuoliui prisiei- 

na nedateklius padenkti, — rim- 

čiai išmetinėjo iionifacas. 
— Xe. to nereikalaujame, bet 

sulig išgalės, — gerinosi pirminin- 
kas. 

lionitacas nuraudonijo, lupas su- 

čiaupė ir iš po tu lupų tarytum 
šimtai perkūnų pasipils, tečiaus vie- 
ton katastrofos numojo ranka, o 

išvagotu veidu nuskriejo liūdna, 
daug reiškianti šypsą. Tuo pačiu 

Itarpu ištraukė iš kišenės čekiu kny- 
5 gutę ir dailiomis raidėmis parašęs 
jdavė. 

Nei pirmininkas, nei užrašinėto- 
jas savoms akinus nenorėjo tikėti, 
tečiaits juodas ant l?.ilto liudijo, 
skaitlinę'- "Keturi tūkstančiai devy- 
ni siuitai penkios dešimtys dola- 
rių". 

Atlikę formalius reikalus ir at- 
sisveikinę išėjo. 1 teeinant, užrašinė 
tojas atsiduso ir tarė: "\ isgi ne- 

apsakomas šykštuolis, kogi jam bu- 
vo nedabaigti iki penkių tūkstan- 
čių". ... 

Ttirabihla. 
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'Lietuviška Milijonierių' 
;l; !!:|!;,1;į)l|ln! !;:i, 

Seino, taipamytyk H/leldašio Svetaineje, 2242 W. 23rd Plaee, Chicago, III. 
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"Lietuviškas Milijonierius'' atvažiuoja Chicagon tiktai ant spccia- 
liško "Birutės' pakvietimo. Todėl nepamirškite atsilankyti ir su- 

sipažinti su ''Milijonieriumi". Tai yra viena iš gražiausiu 
Operečių komp. M. Petrausko. Pradžia 8 vai. v ak. Stato "Birutė 

i¥MV¥> 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
ANT DTTRU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO 

Specialiai: Maleva malevojimul stubij iŠ vidaus, po $1.50 už galionu 
CARR BROS. \VRECKING CO. 

3003—3009 SO. HALSTEL) JLTREET CHICAGO, ILL. 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS \R CHIRURGAS 
Roselando: 10900 Michigan Avo 

Telefonas Pullman 312 ir. .1180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Kctvergo vak, nuo 5:30 iki 7 

T >r"nas Yarcls 723 

Lietuvos 
vaikai 

šaukiasi 
prie 

JOS! 
Iš už ana-pus jūrių iš Lietuvos a'eina verkiančių balsas: 

Vaikai šaukiasi pagalbos. f 

"Mesnuvargę! sušalę! išalkę!" jie kreipėsi prie H. Hooverio 
ir prie jųs — suaugusiųjų brolių ir sesrų Amerikoje. Jie žino, 
kad jus neatsisakėte pirmiaus. Jie žino, kad ir dabar jų neaplei- 
site. 

Su pagalba Amerikos Maisto Administracijos Vaikų šelpimo 
fondas daug pagelbėjo vaikams, Lietuvoje. 

Praeitų metų gegužės mėnesį buvo atidalytos vaikams val- 
gyklos Kaune ir kitose dalyse Lietuvos, kur buvo labiausia stoka 
maisto ir švammo. Visokie daiktai yra dalinami nežiūrint nei 
kilmės, nei religijjs. Ko v o mėnesyje 20,000 vaiKų buvo pavalgy- 
dinamų kas dieną. Aprėdalų buvo išdalinta tarp 12,500 vaikų. 

Jųs ir jusų draugijos gal but jau yra prisidėjusios su pagel- 
gar Bet dabar ir vėl reikalinga prisidėti, šiltesnis klimatas ir 
nauji augalai dar toii. Štai ką ponas Hoover'is dabar sako: 

"Nuo dabar iki binelio mėn., pakol bus galima ką nors 
nuo Jaukų paimti, tai vaikų maitinimas Lietuvoje turi 
buti tęsiamas. Kaštuoja apie po 5c. ant dienos išmaitin- 
ti vieną vaiką, mažiausiai yra reikalinga $60,000 datrau- 
kimui maisto iki vasarai. Kožnas penktukas duotas pa- 
gelbai reiškia pavalgydinimas verkiančio iš bado vieno 
vaiko." 

Jeigu nori pagelbėti, jeigu nori kad tavo dolaris nupirktų maisto ir drapanų dolario vertės, siųskit kiek galite duoti Her- 
bert'ui Hoover'iui, pirmininkui Amerikos Maisto Administraci- 
jos vaikų gelbėjimo Europoje Fondo, 115 Broadway, New York 
City. Jusų dovanos bus priskaitomos prie Lietuvių Amerikoje šelpėjų (arba jeigu norite, tai siųskite Lietuvių šelpimo draugi- joms su įsakymu, kad pinigai butų perduoti Hoover'iui.) Mes 
prisiųsim jums tuos laikraščius, kuriuose bus paskelbta jusų au- ka, su vardu ir pavardė j r suma kiek aukavote. 

Inter-racial Council, kuriame randasi reprezentacija įvairių tautų Amerikoje, gelbsti Hoover'iui. Komitetas, kur buvo suor- ganizuotas metai atgal yra ryšys tarp Europos badaujančių vai- kų ir Amerikoje dirbančių jų giminių, kurie gelbėjo ir gali belbė- ti savuosius užmaryje. 
ATKIItPKITE ši KUPONĄ III PRIDEKITE PRIE SAVO AUKOS 

To llerbert Hoover, Chairman, American Relief Adminiatrationi 115 Broaclw£/, New York City. 
t Indedu $ kurie turi būti pasiųsti sušelpiniui vaikų Lietuvoje. Turi į 

buti priskaitoma prie Amerikoje aukavusių Lietuvių, arba 

(draugijos vardas pagal reikalavimą.) 
i Meldžiu prisiųsti kvitą žrašytc). 
♦ Diena \ ardas 

t Adresas: Gatvė Miest. ir Vaist I 

The Inter-racial Council 
IŽO SroadWpy-New Y o r H 

BONDS 
Mes perkarue Pergalės Bondsus pilna paradytąja 4% {J* įįj| verte, ir Laisvės Rondsus pilna pinigine verte. w MM 

1 J- G. SACKHEIM & CO 
Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAUKEE AVENŲE, ir Subatomis 9—9 tarp Pauina ir Wood 

ICeSias į Lietuvą 
a 

Jau laivai enia stačiai į Liepoją — Lietuvos portą. 
Šipkorčių kaiin a: iš Amerikos porto į Liepojų 

^122,50 TT 

Šipkortea parduoda: 

A. OLSZENVvSKI 
3251 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

Pinigus Į Lietuvę taipgi persiunčiu saugiai, gerai 
ir pigiai. 

DIDELIS METINIS 

BALIUS!! 
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 

NEpELIOJE, BALANDŽIO—APRIL 18 d., 1920. 
MILDOS SVET., 3142 S. Haisted St. 

Pradžia 5 vai. vak. Inžanga 35c. Ypatai. 
Gerbiama visuomenė! Meldžiame atsilankyti 

ant mūsų parengto vakaro, visi busite užganėdinti, 
nes tai bus puikus vakaras. Grajys geriausia muzi- 
ka, kur galėsite gerai pasilinksminti. ..Komitetas. 

Pagal laikraščių skelbiamą kursą, siunčiame per Lie- 
tuvos Paštą irper Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banką, 
Kaune, ir jos skyrius Vilniuje, Panevėžyje. Šiauliuose ir 
Kybartuose. Męs atstovaujame kelias didiiules New Yor- 
ko Bankas. Persiuntimą Gvarantuojame. 

"CASH" PINIGAI 
parduodami Markėmis, Frankais, Rubliais ir k it// tautu. 

DRAFTAI IR ČEKIAI 
išduodami keliaujantiems, su kuriais pinigai gaunami 
LIETUVOJE. 

DRABUŽIUS IR A VĖLINĘ visokio sunkumo ir didumo baksuose siunčiame LIET U"- 
VON greitai ir saugiai. 

PASPORTAI DYKAI 
keliaujantiems Lietuvon per mūsų ofisą pasportus parū- 
piname dykai. 

LAIVAKORTES 
parduodame važiuojantiems Lietuvon ir atvažiuojantiems 
Amerikon. 

DOKUMENTUS 5 galiojimus, daviernastis, pirkimo ir pardavimo aktus, kon- j traktus ir kitus reikalingus Lietuvoje ir Amerikoje popie- i 
rius Darome ir Užtikriname. j 

LIETUVOS ŽEME 
ponų ir rusų dvarai yra dalinama ir parduodama lietu- j viams. Klauskite kaip čia gyvenant, galima Įgyti žemę j Lietuvoje. Nepraleisk progos. j SU REIKALAIS AR PAKLAUSIMAIS užeikite ar rašykite i vienatinę Chinagoje ir Vakarinese ■ 

Valstijose Lietuvių Korporaciją, suorganizuotą pagal j Illinois Valstijos tiesas. 

BALTIC GONSULTATION BUREAUI 
35 S. DEAR80RN ST., CHICAGO. 1LL. į Telefonas 'Majestic 8347. Antras floras, durys 206. Į Ofisai atdari: nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utarnin- Į kais ir Subatomis iki 8. Nedėliomis nuo 10 iki 4. j 

Laivakortes Lietuvon. 
Per Angliją \ Liepojų. 

Pirrua negu pirksi laivakortę pasiteirauk pas mus* 

Visokius patarimus keliaujantiems Lietuvon 
Suteikiame VISIEMS DYKAI. 

Utbuanlan American Intormation Mm 
W. J. NORKUS, Mgr. 

3114 S. HALSTED ST. PHONE BOULEVARD 4899 

v 
MAGDE. 4k, kaip man ni'iti gal- | rq.' Išbandžiau visokiu* mazgojimui, = 

į trinkimus, muilo eimus — ir rinka-- tat I 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu Įilcit- f 
kanu... .Van gėda wt darosi.'" C | MARE. "Sa, lai kam tau kęst bc- j reikalingai! Žiuri''k, kokie mano piau- J kai gražu*, ir finus ir Plisti. O tai 5 
todėl, kad, oi .vartoju RVFFLES !'' < 

Kas tai yra RUFFLES? Ar j tai gyduolė? Xc!! Ar kve- 2 
piantįs vanduo? Ne!! RUF- f 
FLE§ yra tyi papr .^čiausis į 
piauKų ir ock sustipnutojis, | i kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal S 

| but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniu.; plauk 5? Kas gal but I smagesnio už čystą neniežinčią galvos oda? | K U P F Iv K S į panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dvi?ių ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti i likiska'ias, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- 1 čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ę ! Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik | 65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai į pridėti prie kiekvienos bonkutės. *Jei negausite jusų aptiekoje, tai j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: f F. AP. RICHTER 6 CO.t }26-330 Broadwa>, New York 

Kapitalas ir 
Perviršis 

$225.000.001 | 

Banko turtas 

Virš 

( $2.382.000.00 
fs, 

i—-—— 

DNIVERSAL STATĖ BANK 
Didžiausias ir Stipriausias Lietuvių Valstijinis 

Bankas Amerikoje 

Geriausiai ir teisingiausiai patarnauja 

Lietuvon Keliaujantiems. 
PARUPINAM PASPORTUS. Parduodam LAIVA- 
KORTES. Siunčiam PINIGUS Į LIETUVĄ ir Į visas 

PASAULIO DALIS. Atlikimui tų reikalų yra 

[steigtas Banko Užrube= 
žinis Skyrius. 

Gvarantuojame, kad pinigai į Lietuvą nueis. 

DYKAI PATARIMAI suteikiami visuose reikaluose. 

Bankas moka 3čią i.uošimtį 
Pinigus galima atsiimjti ant kiekvieno pareikalavimo, 

BANKO VALDYBA: UAN'KO VALANDOS: 
Joseph J. Elias> L'rc<. Panedėliais. Seredbmis, Kctvet- 
\Vm. ]\I. Antonisen. \ icc Prcs. £ais ir Petnyeiomis nuo </ vai. 

and Cashier. ryto iki 5 valandos popictų. 
Joseuh J. Kraso\vski. Vice-Pres. J R VAKARAIS? 
Stasys V. Valanchauskas, Utarninkais ir Subatomis nuo 

Asst. Cashier. 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. 

UNIVERSAL STATE BANK 
Kampas 33-čios gatvės. 

3252 S. HALSTED STREET. CHICAGO, iLL. 



i.vTAS MILŽINIŠKAS MALTUS TR 

.Pavasarinis šokis. 
% 

rentimas Lietuviu l'.altos Lelijos Merginu Kliubo 

SLT.ATOS \ \K\Ki:.t Ii Al AND/UO-APRIL 17 d., h po 

M. MRLDA2K) SVKT,. 2242-44 \\. ijrd !M. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 55c Yp'atai. 
Su karts mokesčiais ir padėjimu drapanų. 

J. F. Jereckio muzika. 
\ i-us jaunus ir scius nuoširdžiai kviečiame atsilaskyti. 

K( )M1TKTAS. 

Gražus Balius. 
Rengia, 

DRAUGYSTE S VENTOS ONOS. 

NEDELIOJ BALANDŽIO-APRIL 18 D. 1920 M. 
Šv. Jurgio Parapijos Svet, 32-ras PI. ir Auburn Av- 
Pradžia H vai. vakare. In/anga 35 o*ritai. 

\ Gerbiamieji ir gerbiamosios nepraleiskite tos puikios progos, 
nes ėia atėję galėsite puikiai pasilinksminti. 

Nuoširdžiai kvleėia KOMITETAS. 

Reikalinga- 
Lietuviu Ūkininku 

Norinčių pirkti tikės -žemes VILAS COUN'TY YVISCON- 
SIN kur žemė yra geriau ;ia ir ką pasėsi viskas gerai auga. 
Transportacija yra puiki, užtektinai ežeru, upių, upelių ir šaltinių, 
medžiojimas if žvejojimas yra geriausias visame krašte. Šita 
krašto dalis yra apgyvendinama labai greitai ir ne po ilgo, visa 
žemė bu s išparduota pirk dabar iki kainos dar yra prieinamos. 

Pasekmingai lietuviai ūkininkai gyvena visaje apielirkėje 
jau nuo kelių metų. Atvasiuok ir ūkininkauk su mumis tuojaus. 
Mes norime tave kaipo brolį ūkininką buti mitsų kaimynu. Ar- 
ba pirk žemės, kaipo Įdėjimui kapitalo, o turėsi didelį pelną vė^ 
liaus. Dėl pilnos informacijos ir katalogo adresuok: 

Sanborn & Company 
DF.PT. B.! 

E AGI. F. RTVER, WIS. 

KIEKVIENAS užsisakykite tr SKAITYKrTr KNYGELE 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE 
(iAUN \ MA LIETL'VOS REDAKCIJOJE. 

Draugijų 
Pranešimai. 

i jj ^ 
SUSIRINKI M \S. 

])r?U£ystės Švento An't'ano iš 
j I'advos susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
į l»;il. iŠ d., i vai. po pietų. Picvo 

įApveizdos parapijos svetainėje, v-i. 

jl.'uion, ir i^-Uus gatvė. 
I 'ahlyba. 

PRAMOSIMAS. 
Birutės Kalno Draugijos susi- 

rinkimas atsibus nedėlioj, balau. iŠ 

r!., t vai. po pietų. p. \Yodmano svt 

taiuėje. 

4 CICERO, JLL. 
Draugystes Lietuvos Kareiviu 

mėnesinis susirinkimas atsileis nedė 

lioj, bal., 18 d., i vai. po pietų. S. 

iZvibo^ svetainėje, 1347 So. 5otu 

| Ave. 

P.RTD(iKP( )RT. 
Did/. L. K. \ yt'iuto Gvardijos 

mėnesinis susirinkimas atsibus ne- 

dėlioj, bal.. 18 d.. 1 vai po prevti. 
Šv. Jurgio parap. svetainėje, 'ant 

32 pl. ir Auburn Ave. 

į S. Kunevičius, Rašt. 

Ant Pardavimo 
Parsiduoda trys dideli automo- 

biliai, vienas Clmidler 1920 metų 
Premicr 1919 metų. trečias Ma- 
ri 011 1918 metile \ isi trvs automo 

biliai pirmos klasos. Priežasties 

parda\ituo Navininkas važiuoja i 

Lietuvą. Automobiliai turi būti 
parduoti Į dvi dieni Subatoj ar- 

ba N'edelioj. 
J. J. Janeliunas, 

435S So. Maple\vood A ve., 
Tel McKinley 4050. 

Paj ieškau pusbrolio. Mykolo 
T>. kątik gavau laišką iš Lie- 

tuvos nuo jo moteries. Malonės jis 
pats ar kas apie ji žino pranešti 
sekančiu adresu. 

i'etras Kiuras, 
P. O. Box 58T, 

Melrose Park, 111. 

Parsiduoda grosernė, geroj vie 
toj, išdirbtas biznis. Savininkai 
yra priversti parduoti. 

A'orintieji pirkti klauskite sa- 

vininko; 3612 \\ allace St., 
T ei. Houlevarrl 3394. 

Banko turtas 
virš $6.000.000 00. 

Kapitalas ir 
Perviršis $750-000.00. 

KELIAS 
PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

Siųskite per Didyjį Valstijinj Banką ant Bridgeporto. 

Central Martufacturing District 

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 j Lietuvą, ši- 
tą skyrių veda JONAS ČAIKAUSKAS Lietuvis, KURIS turi per daug metų patyrimą siuntime pinigų ir yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais. 
Jis stengsis patarnauti Lietuviams kuo geriausiai. Patarimai suteikiami veltui. 

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

CENTRAL MANOFACTURING DISTRICT BANK 
A STATE BANK. 

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

Gerkles Kliūtis 
Gali paeiti nuo 

nesveikumo juigda, | 
iliuii.i giliu žionsili.u, 
[o kartais nuo užsi- 
krėtimo gerkles tuš- 
luinos, (ial turite slo 

; gas ir ta.s padaro 
gerklės klintį. Nosis 

Į yru. laitai svarbiu or- 
ganu ir jei ji yra užkimšta, tai gali 
padaryti Kliutj. Uabar yra Įiats 
tas laikas atitaisyti iki pavasariui 
Leiskite man su atsidėjimu išeg/.a- 
minuoti jums uosi. Tą aš padary- 
siu užmokamai. Atsiduokite Nosies 
specialisto įtrlejįiuraK kur/l pasi- 
naudoja vėliausiais moksliniais ha- 
dais ir yra išgyvenęs per 22 metu 
prie State gatvės. Aš užtikrinu sa- 
vo sugeoumų. Jus gal pa/jstate kai 
kuriui.s šitų žmonių. Paklauskite 
manfs jų pavardžių. 

Dr. F. 0, Garter 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 So. State St. 2 iul:os. Antros 

duris j šiaurę nuo Fa i r sankrovos. 
Valandos: nuo fl iki ti. Septinta- 
dieniais nuo 10 iki 12. 

DIDELIS 

Balius! 
Draugystės Susivienijimo 
:: Broliu Lietuviu :: 

Ned. Bal.-Apr, 18, 1920 
DIEVO APV. TARAP. SVET., 

i8ta gatv. ir Union Ave. 

Pardžia 6 valandą vakare. 
Inžanga 25c Ypatai. 

.Pranešimas. 
Daktaras 

MORRIS KaHN 
ką. tik sugrįžau iš 

Kalifornijos. 
Jau priima ligonius. 

Dabartinis jb adresas 
tokis. 

DR. MORRIS KAHN, 
4631 So. Ashaland Av. 

Chicatfo, 111. 

PARSIDUODA M EDINIS 

kampinis namas, ant d-vieju 
gera vieta ga:ažui ir kitam 

panašiam bizniui. Namas randa- 
si prie: v. s. kampo Broacl ir 
3t-mos. Kreipkites prie savinin- 
ko ypatiškai arba telefonu. 

4347 X. Hermitage Ave. 
Tel (iracelnad 7920. 

1 
_ I Pa i ieškau savo brolio sunu Po- 

... vilo ir Stanislovo Kryžanatiskų. l'a 

eina iš Kėdainių apskričio. Pašušvio 
valsčiaus, (iirdėjau kad jiedu esą 
atvažiavę Į Ameriką, "net nežinau 
kur jiedu yra. Turiu ..varbu reika- 
lą. Malonėkite atsišaukti sekančių 
adresų: Ignacas Kryžanauskis,' 

2450 So. \Vestern Ave. 
» Chicago, 111. , 

LIETUVOS VAIZDELIAI 

puikus, mūsų tėvynės vaizdeliai, 
net miela pažiūrėti. Čia pamatysi 
Lietuvos kaimui, miestus, eže- 

rus, bažnyčias, teat-us ir kitas 
puikias vietas. 12 vaizdelių 30c; 
45 už $t.oo. Reikalaukite pas: 

CHAS. P. URBANAS 
942 W. 34t|i St., Chickgo, 111. 

Painter 
Malevoju ir popienuo-ju naujus 

ir senus namus po visas dalys Chi- 

cagos. Darbą atlieku greitai ir ga- 
rantuoju. Nemokėk tiek kiek dar- 
bas nevertas. Pirma negu duosi 
kam kitam gauk mano k a i m ?. Aš 
emu nuo $8.00 ir augščiau už išpo- 
pieravimą rumo >u savo popieVą 

J. S. Rantančioms, 
3^)41 So. Union A ve. 

Tel. Drover 7305. Chicago, 111. 

i Vaikinui reikalingas .kambarys 
Cicero, Tll., pas švarius žmones 
su gerai pagamintu vargiu. Kas 
turite tok j kambarj, atsišaukite 
pažymėtu adresu: Charles Gęs- 
tant, 2754 \Y. 43 St., Chicago, 111. 

REIKIA LEBERIŲ 
į faundry. Pastovus darbas. 

Atsišaukite Eniplovment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
29tb. & Stevvart Ave 

Ant Pardavimo- Didelis Barmenas. 
Parsiduoda labai pigiai storas, biz- 
nio vieta išdirbta per 4 įlietus, įpic- 
linkė lietuviais apgyventa. Priežas- 
tis greito pardavimo — savininkas 
išvažiuoja j Lietuvą. Platesniu infor 
nuriju kreipkitės prie savininko ad 
res: 3221 Lime St. Chicago, 111. 

Labai didelis bargenas, geras plei 
sas (vieta), del garage arba elo- 
thing strre (drabn iu krautuvęs). 
Mažai kaštuoja. Atsišauk, 

^ B. S. N. 

2225 S- Leavitt St., Chicago, 111. 

Parsiduoda 2 flatu medinis na- 

mas, 4 ir 7 kambariais, 4o3o Sv\ 
Artesian Ave„ už $3.300. 

\Y. Paisley, 
5758 Sangamon St., Chicago, 111. 

Paisiduoda mažas n'amas r.:: di- 
delin lotu, vištinvcia. staldas darži- 
nė; galimi augyti vistas, laikyti 
karvę ir turtėi s'avo da'">ą; arti fa- 
briko, kuriame uirba tūkstančiai 
darbininku; 2 blokai nuo gatveka- ' 
vių. Kaina $950.00. Dalį pinigais. 

1 Likusią sumą $10.00. Į mėnesi. 
11600 \Vcntwortb A.v. Telephone 

j l'ullman 6497. 

| ANT PARDAVIMO. 
! NegiiJėta proga gauti grąžu dviem 
pagyvenimais mūrinį namą ir taippat 
gerai išdirbta biznį. Pirmos klesos 
knygynas ir Cigaru krautuvė. Namuose 
naujausi įtaisymai kaip va: visame 
name gazas, geriausi elektros įvedi- 
mai, maudynės abiejuose pagyveni- 
muose, basementas, akmens pamatas 
2 pėdu ir 18 coliu storas. Grindįs ba- 
semente cementinės. Garu šildomas 
visas namas. Suros naujausio jtaiJ/- 
mo. 1-ma.* pagyvenimu — pirmos kle- 
sos knygynes ir cigaru krautuve kam- 
pas 47-tos Ir VVootl gatvėj. Grindįs 
muro. durįs ir langai a/uoliniai. 2-me 
pagyvenime durįs ir langai taippat I až uoliniai. 

Į Parduosiu namą ir biznį vidutine kaienp d^lto kad išvažiuoju į Europą. Atsiša iikit e tuojaus į 

P. Makarevicz, 
1757 W. 47 gatvė, 

Chicago, 111. 

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

SOME. I 

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

Chicago Face SpeclJists, 
9 W. Randolph St.. Kampas S.ute St.. 

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

SALIN SU DEGTINE. 
\ isoj Amerikoj sausa, bet 
jums reikalingas pasistiprini- 
mas kartas stio karto, taigi 
nesibijokite. Mes prirengia- 
me sultis, iš kurių jųs galite 
sutaisyti puikų ir sveika gė- 
rimą, ir mes gvarantuojame, 
jok jis patiks visiems. Jeigi 
jųs sorite atgaivinti šird 
prej valgymą, arba iš darbo 
parėjus ant vestuvių, balių 
.Šokių arba kitų pramogų, jųs 
Kalite visuomet turėti po ran- 

ka kelis gainnus gero gėri- 
tnn. Pakas iš kurio< jų« ga- 

lite pasidaryti fi paliomis pė- 
rimo, koinuoja tiktai $2.00 

Išsimoka pamėginti. Siųskite oraenus sian* 

dicn. 

Walter Novelty Co. Dep. 446 
1117 N. Paulina St. Chicago, 111. 

E R. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 
Specialistas 
Palengvjs akių {tempimą, kas yra prie 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių ir 

užaugusus karščiu akių krtivos akis 

katarakto, nemiegė trumparegystė, to 

liregystė atitaisomo. Visuose atsitiki- 
muose daromas examimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Speciala 
atyda atkreipamo j mokyklos vaikus. 

Teisingiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro storo 

| Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 966« 

ASHLAND JEWELRY 
AND 

MUSIC STORE 
Deimontai laik I 
rodėliai ir jubi- J 
lieriški daigtai. | 

^Columbia grama 
fonų ir naujų lie 
tuvišku rekordu. 

i 4537 S. ASHLAND AVE. CHICAGO. | 
Tei. Boulevard 491. 

PASPAPTŲ BLANKAS 
PILDOME 
DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 S. Dearboin St. Ghicago. 

Room 206. 

I 
I 
I 

LAIVAKORTĖS 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, III. 

I LAWYER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

20 SO. LA SALE STREET 
CHICAGO. ILL. 

Tpleplione Central 3634 
Valandos: 9 ryto iki 5 vakare, 

Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant Namą, Lotą ar- 
ba Farmiį ir padirbu visokius 
Lcgališkus DokumonUis. Sutei- 
kiu patarimus ir skolinu Pini- 
gus ant Pirmų Mortgečių, ant 
lengvų sąlygų. 
West Side Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Stnte Įlan- 
kos. 2201 \V. 22-ND STREET, 
Ct.\ Leavitt. ® Tol. Canal 2552 

Phone Vards 5858 

A. PAULIS & CO. 
PIRMOS KLESOS 

FOTOGRAFISTAI 
Ekspertai vestuvių šeimynų ir 

I žibanliŲ paveikslų. J 
13213 S. MORGAN ST„ CHICAGO.j 

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. 

Pavasariniai 
išbėrimai 

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir da'yku padarančiu bevsik nepa- 
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di- 
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
agimdo užterštas kraujas. Išva'yk 
raują, vartodamas 

Severa's 
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 

I nusilpnėjimo stoviui. Famėgink jį. 
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina 
$1.25 ir 5c mokesčių. 

W. F. SEVERĄ CO. 

_• ; CEDAR RĄPIDS, JOWA 

PIRMAS ŽENKLAS 
MAŽĖJIMAS IŽIUROS 

Galvos skaudėjimas, diegimas, 
kaitymas antakių, mušimas skau- 
smu j 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., CHICAGI 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-iios lubos, virš' Platt'o ajtickos. Tėrcy 

kitc i mano parašai 
Valandos: nuo 9tos vai. ryto il" 8 vai. r J< 
Netlčlioj: nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dicc x 

Amerikos Lietuvių 
MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviįkos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystfs. stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių, Suv. 
\ alst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilietustčs, 
dailiarajystės. 

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

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

Parsiduoda pigiai, jeigu tuo- 

jau atsišauksite, du namai ir du 
lotai'54x125 pėdos ilgio. Priežas- 
tis pardavimo, apleidžiam mies- 
tą. 3441 Emerald Ave., ant 2-rų 
lub//. 

I LitKuaniari—American Information 
Burcau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Faspor- 
! tai, Legali.ški Dokumentai, Foreigu 
I Exc'nange, Real Eastate. Parduodam 
I la'vokartes. 
Į 1114 So. Halsted St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 4899. 

[Phone Canal 267 

| DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

I Naujienų Name 

į Vai: 9 iki 12 ryto Ir 2 Iki 9 vakar*1 
M 739 S. HALSTED ST CHICAGOj 

DR. S. BIEŽIS. | 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 
Ofisas: 2201 W. 22nd Street J Telefonas Canal 6222 

*Val: 1 1L.1 5 ir 7 iki 9 vai. va k. j Gyvenimo vieta: 3114 W. 42nd St.l 

'*« -j -v* -T* m* mr -N- MVSI^r 

fel. ^ards 3654. AKUŠERK/ 

Mrs. A. 
Michniewich 
Baigusf Akušerijom ko 
legij%; ilgai praktika 
vusi Pennsilvaaijo! 
hospitalžtc, Pasekmir. 
g*i patarnauja pri< 
gimdymo, Duoda rodi 
visokiose ligose mote 
rims ir merginoms. 
3113 8. Halsted 5c 

(«nt »ntr.j iubų) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 Jkl 9 ryto Ir 7 Iki vėlai rak. 

I Plione Carai 6222 I 

! DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas i 

[Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 fak.j 
2201 W. 22ra IR S. LEA'TTT STS. 

CHICAGO. ILL. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

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

Vakarais. 812 W. 83-RD STREET, 
Telephone Yards 4681 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas Prospect 1157 

Dr. PI. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metg kaipo 
patyrjs gydytojas, chirurgas ir akuieris. 
Gydo aitrias ir chroniškas licas vyrų, mo- 

terų ir vaikų, pagal naujausias metodas 
X-R»v ir kitokius elektros f-rietaisua 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ir 

8 vakarais. Dienomis:. Canal 
f 3110 arba 357 

lelephonai: J Naktimis Dresel 

(_ 950 Drover 413G j 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.j 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. j 

A. PETRATIS S FABIJONASl 

A. PETRATIS & CO. 
r Mortgage Bank 

NJEAL ESTATE--INŠURANCE 

European American Bureaii 
j Siunčia' Pinigus Parduoda Laivohortaa 

NOTARIJU8A8 I 

3249 So.-Hlbteci1.Street,* Chicago, Illinois 
Telephone Boule^arp 611 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 160 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Namai: 2914 W. 43 St. McKisley 263' 

Pbone Yards 2544 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
Į'Of: lr G7j: vi*ta 3262 S. Halatod Sti 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:30 

Telephone Lrorer 7042 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakare NedėtdicniaU pagal tuįarirat 
4712 SO. ASHLAND AVENUl 

arti 47-tot gatvė* 

I relepkon* Yardi 1532 
! DR. J. KŪLIS 

LIETUVIS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lydo visokias ligas moterų, /aikij ir *ynj Į Specialiai gydo limpančias, sena* ir 

paslaptingas vyrų ligas 
8269 S. HALSTED ST., CHICAGOi 
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