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DIDELĖS REFORMOS 
[TALIJOJE. 

Rymas, bal. 20 d. — Sulig pa- 

sikalbėjimu su premjeru X i 11 i 
čvin Remoje. atspaustu Triiuino- 
je, Italijos valdžia rengiasi prie 
drąsaus reformų programo, aii- 
manvio pagerinimą žemės pa- 

skaidymo, dideliu dirbtuvių su- 

organizavimą ir darbininkų ta- 

jL rybų dalyvavimą pramonėje. 
Premjeras pasakęs, kad Itaii- 

ja nori atnaujinti komercinius 
ryšius su Rusija, ir raginęs ita- 
lus važiuoti Rusijon patiems iš- 
tirti tikrą padėtį šalyj. 

J i s pasakęs, kad šalis nori, 
idant Rusija pataptų vėl didele 
rinka nedarytos medžiagos Eu- 

ropoje. 

TURKU VALDŽIA PRA- 
ŠO ANGLŲ PAGELBOS 

PRIEŠ SUKILĖLIUS. 

Konstantinopolis, bal. 20 <1. — 

•Kabinetas šiandien turėjo susi- 

rinkimą ir pranešė simltonui, kad 
valdžios pajiegos persilpnos sta- 

tytis pritš tautininkus ir, tc'el 
nuspendė prašyti pagelbos pas 
Anglijos valdžia. 

Memorandumas bus parašytas 
ir inteiktas Anglijos vyriausiam 
Komisininkui bėgiu savaitės lai- 
ko. 

Kasdieniniai susirėmimai 

Anatolijoje. 
fš Anatolijos ateina praneši- 

mai Konstantinopolin apie kas- 
dieninius susirėmimus. Kaiku- 
riuose nuostoliai gyvastimis bū- 
va laibai dideli. 

llalamlžio 10 d. tautininkai pa- 
reikalavo iš grekų gyventojų kai- 
me Guire, kad jie per 24 valan- 

jpUs atidlliotu ginklus. Cirekai at- 

sisakė paklausyti, apsikasė ir ant 

greitųjų pasiuntė deiegattis pas 
anglų vadą Ismide prašydami 
pagelbos. 

Grekai ir Armėnai Žuva. 

Tautininkams už pinotus, jie at- 

sakė šūviais iš šaudyklių, bet 
tautininkai atsigabeno kanuoles 
ir 'kaimą išdegino iki anglai pri- 
buvo. Žuvo Šeši tūkstančiai gre- 

kų ir 300 i.rmenų įvairių lyčių ir 

amžių. 

CHICAGO EINA Iš KANT- 
RYBĖS DEL ANGLIŲ 

STOKOS. 
" 

Chtcago, 111., hal. 20 d. — An- 

glių trukumas (. hicagoje iš prie- 
žasties gelžkrlių streiko ingy j a 

išgąstingu proporc i j ų. 

Federali^ namas, kuris buvo 
be anglių panedelyj ligšiol dar 

jų negavo, c. išdirbėjai ir didieji 
biznieriai taipgi pradeda jausti 

'anglių trukumą. 
Consumers kompanijos perdė- 

tinis Fred W. l'pham pradeda 
nusiminti delei to. 

"Mes jau ateiname pri^ pasku- 
tinio galo, — pasakė jis. — Mes 

kaip tas sunkus trafttkinys prieš 
štatų kalną. Av mes pas;eksimc 
viršų. tai yra klausimas. 

4'\ors streikas eina silpnyn ir 

prekių važba sparčiai ateina i 
normali stovi, bet ims laiką kol 
tas viskas atsitaU." 

! ANGLIJA SIŪLO PA- 
LIŲ OSUOTI EUROPA 

NUO WILSONO 
TRUKDYMŲ. 

Paryžius, bal. 20 d*. — Pre- 
irfjero Lloydo (ieorge'o naujau- 

sia strategija veikimo vienumo 
pasiekimui tarp talkininku San 
Kcmoje yra sulaikyti preziden- 
tą VYilsoną kaipo bendrą talki- 
ninku priešą. 

1 1 

Anglijos premjeras sako inti- 
tiuęs aukščiausią tarybą, kad Įni- 
kus atėjo pa'iiuosuoti Kuropą nuo 

prezidento VVilsono trukdymu. 
Jis sakąs, kad geriausias Jntdzis 
aukščiausiai tarybai išeiti iš keb- 
laus mdėjimo, tai veikiant pa- 
gal savo pieną ir nepaisant Ame- 
rikos vyriausio egzekutvvo pa- 
žiūrų. 

Žodžiu, Lloyd George ir priren 
gęs sutarti visiškam prašaiiniinui 
Amerikos iš Europos reikalu ir 
tą sutartj jis kelina padaryti pa- 
malu talkininkų susivienijimo 
sustiprinimui. 

ŽEMĖS ŽINOVAI ŠIAN- 
DIEN LAUKS ŽENKLŲ 

NUO MARSO. 

j 'Kuomet Marsas, raudonoji 
i planeta, kuri yra ketvirta nuo 

j saulės ir arčiausia musų kaimy- 
ne, ipasuks savo orbita šiandien 
iki atstumo 50 milijonų myliu 
nuo >žemės, tai viso pasaulio 
moksl»m;»k*y cloma bus atkreipta 

Ii tai, ar nė.a kokių ženklų, ar 

balsų nuo Marso. 

Mokslo istorijoje dar nebuvo 

taip indomautasi Marsu kaip 
•dabar; šitas indomavimas yra 
paremtas didėjančiais pri'parodv- 
mais ,-yvvLC-s ant Marso ir slė- 

piningais bevieliniais (ženklais, 
kurie Londone ir Australijoje 
sustiprino manymą, kad rnarsie- 
čiai duoda -ženklus per didžiąją 
ber?bę. Pranešimai, kurių Mar- 
eoni nedali išaiškinti jok?u kitlu 
budu, yra tai šviesos vilnys nuo 

80,000 iki 120,000 metrų ilgio; 
šitie niekuomet ligšiol nematyti 
i!::! brūkšniai padaro raidę M. 

Visame pasaulyj su dideliu at- 

sidėjimu ren-iamr.si prie išmėgi- 
nimu balandžio 21 iki 23 d(.; 
nors jokio didelio centralio pro- 
jekto ženklų davimui šiais me- 

tais nebuvo, bet menkiausias at- 

sitikimus, kuris sustiprintų įs- 
pūdi, kad Marsas duoda ženklins 

be abėjo nuves prie brangaus ir 

su atsidėjimu prirengto Ipleno 
signalus duoti Marsui 1922 m., 

kada raudonoji planeta bus nuo 

žemės per 35 milijonus mylių. 

Šiemet bus sukoncentruotos 

pastangos ant bevielinių Ma'co 
11 io sistemos stočių, ar ncbir gir- 
dėt kadir mažiausio balso šitos 

teorijos parėmiir-nui. 

30 KANSASO KASYKLŲ 
NEDIRBA NEŽIŪRINT' 
UNIJOS PALIEPIMO. 

Pittsburg, I\an„ bal. 20 d. — 

Surinkti pranešimai parodo, kad 
mažiausiai 30 Kansaso anglies 
kasyklų nedirbo šiendien, nors 

■apskričio viršininkai išsiuntinėjo 
paliepimus grįžti prie darbo. 
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POLICISTAS SUKĖLĖ 
RIAUŠES. 

Chicago, 111., bal. 20 d. — Va- 
kar vakare ties Ashland Ave. ir 
u-ta t. didelė minia inpyku- 
siu > yru, moterų ir vaiku laikė 

apsupę "!u policistus ir grūmojo 
Minr.šiniu. Uiaušės kilo iš to, 

kad polieislas Michael MacCro- 
Iian parmušė 13 męttj vaiką. V ai- 
kas t i c r kintamųjų paveikslu 
teatru pardavinėjo kramtomą gu- 

mą. Teatro savininkas prašė* po- 
lieisto, kad jis ta vaiką nuvarytu 
iš ten, nes jis neturėjęs leidimo 

ją pardavinėti. Taigi ipolicistas, 
Įmatomai, jį apdaužė, nes vaikas 

I gulėjo parpuolęs be sąmonės. 
| l.»et policistas teisinosi tuo, kad 

j vaikas Ik ėdamas nuo jo užmynęs 
ant bonkos ir puldamas pats su-, 

siknli's. 
I .... I 

Žmonės qi netikėjo jo pasaka 
ir,apstoję ii rengėsi apkulti. TiV 

po i 1 jos valandos jis per juo> 
prasimušė iki sustojusio gatve- 
kario ir su kilu policistu suspėj( 
ištrukti. 

ŠVEICARIJA ATIDEDA 
ATNAUJINIMĄ S ANTI- 

KIŲ SU RUSIJA. 

Bern, bal. 20 d. — Šveicarijos 
prezidentas I)r. Giuseppe Motta 

atidarydamas šalies tarybą pasa- 
kė, kad federalė taryba nedali 
svarstyti atnaujinimo santikių 
tarp Šveicarijos sovietinės Ru- 

sijos. ko! tautų lygos komisija 
neišduos savo pranešimo. 

Reikia taipgi žinoti, sa1"" jis. 
ar sovietinė valdžia pasiliks, ar 

ji atstovauja Rusijos Smoniti va- 

lią ir ar ji nori išsižadėti platini- 
mu pasaulinės revoliucijos pro- 

Į pagandos Šveicr -i j< )je. 

MAIŠTININKU KAREIVI-1 
JA CARRANZOS 

SPĄSTUOSE. 

Juarez, bal. 20 d. — Sulig čio- 
nykščių C'arranzos šalininkų pra-Į 
nešimo šiandien gen. Angel 
I'lorcs ir jo įsiveržiančioji So- 
noros valstijos kareivių koman- 
da Sinaloos sostinėj Culiarane 
yra apsupti federalių kareivių. 

1200 Meksikos federalių karei- 
vių atvykusių čia ipanedėlyj pri- 
sidėti prie Carranzos pajiegų be- 
sirengiančitv pulti ant Sonoros, 
šiandien gelžkeliu nuvažiavo Į 
(.'asas (įraudęs. Cbihuahuoj. kur 
yra mobilizavimo -punktas. 

Phoenix, Ari/.., bal. 20 d. — 

Valstybės sekretoriui Colby pa-j 
reikalavus gov. Campbell šian- 
dien telegrafavo valstybės sky- 
riui, kad Arizonos valstija nėra 

priešinga tam, kad iš N'ogales, 
Ariz. j EI Paso, Tex. ipervažiuo- 
tų Meksikos generolai Juan Jose 
Rios ir Manuel Gamboa su savo, 

štabais apie iš 35 žmonių, važiu- 
dami iš Sonoros i Mexico Mie- 
stą. 

I 

80 UŽMUŠTU, 1,000 SU- 
ŽEISTŲ VĖTROS. 

Meridian, Miss., įbal. 20 d. — 

Yra pranešama apie 80 užmuštų 
ir daugybę sužeistu, kada vėtra 
per pietus sūkuriais perčjo val- 

stiją ir nuėjo j Tennessee. 
Audra atėjo nuo Meksikos už- 

lajos ir pietų Mississipipi'je virto 
viesulą. Kayspring, pirmas mie- 
stelis ant jos tako tapo pavers- 
tas j Šipulius; mažiausiai keturi 
žmonės tapo sužeisti; vielos su- 

traukitos u susisiekimas su mie- 
stu negalimas. 

Pranešimai iŠ kitų miestelių 
taipgi paduoda šitos nvsies ži- 
nias. 

TALININKAI PALIKS 
TURKUS KONSTAN- 

TINOPOLY J. 

San Remo. Italija, bal« i«) 
d. — Pasidėję priešais save 

Į)re/.. \\ ilsono notą delei Turki- 
jos. m s premjcįrai (Francu/Įjos. 
Anglijos ir Italijos) šiandien 
svarstė savo atsakymą, iš k.trio 
matyt talkininku atsieisimas i 
Suv. Valstijas. 

Ksmceiitiai atsakymas bus 
toks, ka i ,TalyUė apima atsako-1 
mvbę ir kad Suv. Valstijos ne- 

prisiima atsakomybės, I'a-aubo 
reikalai eina savo keliu ir be 
Suv. Valst. atstovybės, todėl ir 

euroj ttiai premjerai, nepaniekin- 
tlami .prezidento \Vilšorio pažiū- 
ros. vienatį baisau sako. kad tur- 

I 
kai turi pasilikti b", u ropoję ir K a- j 
ifo bustas Konstantinopoly] su 

eritorija ribojama vakaruose' 
lr.nos-Midia, arba Cataldja linija. į 

Bulgarija Gaus Išėjimą. 
I Trakijoje gal l.ius kokios per-1 

.nainos sutarties, kad lkiilgarija | 
galėtu ^auti išėjimą j Idėjos ju-J 
•as. (lalybėms s;aila. kad Trebi- 
'.ondas reikia palikti Azijinei 
Turkijai, (kuri jau padalinta Į iš- 
naudojimo juostas) ir todėl ne- 

ga'r l)ii t i paskirtas Armėnijai. 
Vieno.*- jos nori paVesti Armeni- 
jai vartoti uostą kaipo komerci- 
ni-išėjimą. Re šitą permainų su- 

t'irt'S pasilieka tokia kaip buvo. 
Tarkų sutarti šiandien patvir- 

tino talkininku nugščiausioji ta- 

ryba apskritoj firmoj, kokioj ją 
paraše užsienio .ministerių tary- 
ba Londone. Nuspręsta Įsakyti 
tiurku ingaliotiniams ateiti Lon- 
donan geg. 10 d. sutarti pasiimti. 

Dabar talkininkai svarsto bu- 
dus paėmimui kontrolės ant Dar- 
daneliu ir prisivertimui išpildy- 
mo sutarties išlytu. Tarp šitų 
budų yra okupavimas Gallipolio 
pnssalio talkininkų ipajiegomis ir. 
sumažinimas turkų kariuomenės. Į 

JAPONAI LAIKO SIBIRO 
MIESTUS. 

Vladivastokas, bal. 20 d. — Ja-J 
ponu kareiviui laiko ''.ėmę rytu 1 

Sibiro miestus p.o karine kont- 
role ir sako, kad jie užtikrina 
operavimą gelžkelių. 

Japonai tvirtina, kad atsaky- 
mas Į rusu protestą išleistą bal. 
6 d. kas del mūšio paėmimui mie 1 

sto iš laikinosios valdžios t.'.ris 
ateiti iš Tokios. Du karinės tary- 
bos nariai, kurie buvo tąsyk su- 

areštuoti, vis dar laikomi po areš 
tu. Rusai dar vis bėga j kaimas 
iš miestu ir miestelių, bet didelių 
užpuolimu ant japonų nebuvo, 
nes rusams trūksta ginklų ir šo-1 
vinių. 

GAZO KOMPANIJA REI-j 
KALAUJA 47 NUOŠ. i 
DAUGIAU UŽ GAZĄ. 
Chicago, 111., bal. 21 d. — 

Peoples Gas Light & Coke kom- 

panija prašo Viešo Patarnavimo 
Komisijos, kad jai butų permai- 
nyta kaina gazui pakėlimu jos 
apie 47 nuoš. Net pagal gazo 

,kompani'jos paduotos skaitlines 
šitas pakėlimas butų perdidelis, 
sako specialis miesto advokatas, 
Donai d K. Richberg. 

Xaiirja kaina, kurios kompani- 
ja prašo, yra: $1.25 100) pėdų 
už pirmą 10,000 kubinių pėdų, 
40 e. daugiau kaip dabartinė 35c. 
kaina; Si.iS tūkstančiui pėdų už 
'sekančias 40,000 kubinių pėdų, 
daugiau 38c. virš dabartinės 80c. 

[kainos: 96c. tukstančiui pėdų 
u'ž visa kas yra viršaus 50,000 

■ kubinių ptdų. 31 c. daugiau kaip 
I dabartinė ^5c. kaina. 

LINGAVIMĄ. 

Mtilbery, Kan., bal. 20 d. — 

šilas kaimas Kausaso 'žibalinės 

apygardos širdyj, dar vis nenuri- 
'.(.'S po vakar dilios atsitikimo, 
kur minia skaitliuje 1.000 žmo- 

niij apipuolė vietos kalėjimą, iš- 
\iiko iš jo negrą, kuris buvo kal- 
tinamas užpuolimu ant baltvei- 
lės moters gyvenančios netoli 

nuo čia. ir pakarta.* po teletoijo 
stulpu. 

Ištyrimas bučiavimo yra di- 
desnės negu vielinės svarbos, 
nes prokuroras llopkins gavo 
prisakymą nuo gov. Allcno pa- 
naudoti visus reikiamu budus 
patraukim:':i atsakomybC-n tų, 
kurie prisidėjo prie linčavimo. 
'Poliaus daloma pasistengimai 
sužinoti apie negrą. Su H. F. t'. 
\Vorkman'u, 16 metų jis tapo su- 

imtas arti valstijos sienos ir vė- 
liaus nuvestas prie jaunos mo- 

ters. \\ orkman. kuris sakėsi yra 
iš Springiieldo, 11!., buvo palik- 
tas minios nekliudytas. 

RUSU UNIVERSITETAS 
UŽSIENYJE. 

Belgradas, Čekoslovakija, bal.l 
jo d. — Buvusio Rusijos caro 

sesuo didžioji kunigaikštė Olga 
Ak'ksaudrovua kelios dienos tam 

atgal apsistojusi čia bevažiuoda- 
ma iš Konstantinopolio i Kopen- 
hagą. nutarė įsteigti čia rusu 

universitetą; tai bus pirmas rusų 
universitetas įsteigtas svetima- 
me krašte. J > iclej i kunigaikštė 
žada apgyventi Danijoj, kur 
dabar gyvena josios motina. Ju- 
goslavijoje yra tūkstančiai rusu 

pabėgėliu ir jiems labai patiko 
universiteto steigimas. * 

NUBALSAVO UŽBAIGTI 
STREIKĄ ŠIANDIEN. 

Vadovai Šaukia Masinį Susirin- 
kimą Šįryt Susitaikymui. 

Chicago, 111., bal. 21 d. — Kie- 
miniu darbininkų draugijos ko- 
mitetas šaukia masinį susirinki- 
mą gatvekarių darbininkų svetai- 

nėje šiandien, S vai. ryto gelžke- 
lių streiko už'baigimui. 15 et tas 

žingsnis neatmaino jų dalykų pas 
prokurorą Olyne'ą ir jo padėjėją 
llarry Mitchell, kurie traukia 
tieson streiko vadus. 

Vakar išduota devyni nauji 
prisakai areštuoti ir vakare vėl 

septyni vyrai pastatyta po areš- 
tu, kurie bandė užsistatyti kau- 
ujas po et110,000 KieKvienas. t ai 

yra nauji vadai užėmusieji vietas 
prez. (irunau ir 26 kitu areštuo- 
tu antru kartu. 

Streikininkai tikisi, kad jų or- 

ganizacija bent neoficialiai bu.> 
pripažinta. Jie pakvietė susirin- 
kiman šįryt federalius teisėjus 
Landi s ir Ascjiuler, prokurorą 
Clyne ir kitus valdininkus. 

John (irunau, kuris dabar yra 
kalėjime Joliete, manoma, pir- 
mininkams susirinkimui. 

ANGLIJA PRIEŠINASI 
SOVIETU PERSEKIO- 

JIMUI PRIEŠŲ. " 

I 
Londonas, bal. 20 d. — A:igli-j 

jos valdžia pasiuntė antrą laiškai 
Rusijon, klausdama sovietinės 
valdžios, ką ji nori daryti su 

gen. Denikino šalininkais Kry- 
me, (primindama vėl, kad Angli- 
ja liurės nemaloniai Į pasikėsini- 
mą persekioti sumuštos kariuo- 
menės likučius, \otoje sakoma. 1 

kad Anglija skaito savo moralėj 
teise įsikišti, bent diplomatiniai, j 
užtariant šituos niekeno neuž- 
tariamus žmones. 

LATVIAI PYKSTA ANT 
LENKU UŽ SAVINIM/) SI 

^LETGALIŲ. 
Ryga, !>al. 16 d. (Pavėluota). 

— Latvių laikraščiai dar vis ra- 
šo apie lenkų diplomatiniu atsto- 
vo u/rciškimus. jie klausia, ar 

ienkų ministerj valdžia ingaliojo 
sakyti, kad Lenkija .galėtų eva- 

ioMotj Lctsjalijr; ir okupuotų ją, 
jei Lenkija nepadarytu taikos. 

laikraščiai vienu balsu sako. 
kad lenku niinisteris turi buti 

V 

atšauktas ir kad Letgalija tuo- 

jaus butų evakuota kaip buvo 
sulikta pirma puolimo ant bol- 
ševiku. 

Lenkų ginčai su latviais, pra- 
sidėjusiejj visai netikėtai, yra 
skaitomi, kuri susirišimą sti 

latvių taikos tarybomis su Rusi- 
ja. Jei, kaip yra laukiama, -Mas- 
kvos taikos konferencija pripa- 
žins latviu soverė.nitetą ant T-et- 

galijos. tai tas labai susilpnins 
Vilku savininiąsi sovcrėniteto 
ant visit teritorijų 1772 m. Dėlto 
tai, kaip latvių diplomatai mano, 
lenkai skubina ipaskelbti, kad jie 
nepripažins latvių taikos su ru- 

sais. 
Ukrain# atstovas Sadoroiny, 

buvusis generolas ukrainų tauti- 
nėj kariuomenėj šiandien pasis- 
kundė ant lenkų valdžios oku- 
puojamose 1*1 -rainos kraftuose, 
Yalynijos Podolijos gubernijose. 

"Priešingai sutarčiai." sakė 
jis, ukrainų administracijos na-! 
riai tapo areštuoti ir lenkų kai* 
!>a tapo priverstina net tokiose 
vietose, kur lenkai padaro vieną) 
nuoš. gyventojų. didžiuma gi 
taip vadinamų lenkų kraštų ne- 

turi daugiaus kaip 12 nuoš. len- 
kų. 

"Mes nei maž neišsigąstame 
lenkų imperialistinių svajonių ir 

jų pasikėsinimo pavergti ukrai- 
nų kraštą, nes mes žinome, kad 
Ukrainos kauniečiai išvys len- 
kus." 

Ukrainų ministeris palakė, 
kad jo šalis nori užmegzti pre- 
kybinius ryšius su laukutiniai! pa- 
saulin. Skirtumas tarp l'krainos 
ir sovietinės Rus:jos esąs tame. 
kad Ukraina gali tuojaus pradė- 
t: išvežti iavus, o Rusija reika- 
lauja pirma didelių įvežimų. Paė- 
mimas Odesos (dabar laikomos 
bolševikų) es;is neišvengiamas, 
o per Odesą Ukraina galėsianti 
lumegsti vaizbos sąryšius. 

APSIVEDIMIT IR GIMDY- 
MU SKAITLIUS AUGA 

ANGLIJOJE. 

Londonas, h ai. 7 d. (per laiš- 
ką). — Nors namu trūksta ir 
pragyvenimas brangus, atsive- 
dimu skaitlius Anglijoje ir Va- 
lijoje eina didyn, gimimų sk-iit- 
lius kįla ir kūdikių marumas stai- 
ga apsistojo. 

Pranešimai daroma kas taer- 
tainis metų ir kiekvienas prane- 
šimas parodo didesnes skaitlines. 

1918 m. buvo pažymėtini, bet 
1919 m. dar labiau* atsižymi. 
Pernai metais buvo mažne 4;)o. 
000 apsivedimų, 700,000 gimimų, 
o kūdikių marumas sumažėjo 
nuo 108 ant 1.000 iki 71. 

Cialva vienos didižiaiusių namų 
ištaisymo firmų 'Anglijoje sako, 
kad tūkstančiai jaunavedžių pra- 
dėjo- gyventi savo namuose tuo- 

jaus sugrįžę nlio š'iubo. Trys ar 

keturios, ar net šešios šeimynos 
gyvena viename name, kiek', ie- 
na turėdama sau kambarius. 

į3 PREMJERAI SUTINKA 
!TAME, KAD VOKIETIJA 

NUSIGINKLUOTU. 

San Remo, ha!, 19 d. — Tal- 
kininkų šalių aukščiausioji tary- 
ba šiandien pradėjo savo forma- 
lius posėdžius viliojo Devauehau 

[ant kalnų siaurvaka i nė j miesto 
pusėj. 

Paryžius, bal. 19 d. — Petit 
Parisien sako, kad susirinkusieji 
S;;n Remoje talkininkų premje- 
rai svarsto talkininkų okupavi- 
mą Ruhro klonio vakarinėje \ o- 

kieti joje. \ aka r vakare premje- 
rai Lloyd George, Millerand ir 
X i 11 i turėjo trumpą susirinkimą 
ir principialiai sutiko, kad rei- 
kia priversti Vokietiją nusigin- 
kluoti, bet jie negalėję nusitai- 
kyti kas dėlto kaip geriausiai ta 

padaryti. 
(Susirinkimo pradžioje buvęs 

tūlas šaltumas tarp MMleratvdo ir 
Lloyd George'o, bet tas šaltu- 
mas tuojaus pranykęs ir jo vietą 
užėmęs kuosirdingiaiuisias drau- 
gingumas. 

SUĖMĖ VOKIEČIUS MI- 
LITARISTUS BEDARANT 

NAUJA SUOKALBĮ. 
Londonas, bal. 20 d. — Am- 

basados Londone ir Paryšiu je 
susirūpinę pranešimais apie nau- 

jo revoliuciją Berline. 
Pėtnyčioj tapo susekti vokie- 

čiu militaristų vadai bedarant 
suokalbį su dešiniaisiais ir kai- 
riaisiais vadais prieš dabartinę 
valdžią. Deltos priežasties keli 
vadai tapo suareštuoti. 

PINIGŲ KURSAS. 
Užsienio pinigai apštimis po 

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

bal. jo bal. 19 
Anglijos svaras S 3.95lf\ S 3.94^ 
Franeijos (ivž $0 fr. i(>.oc 1(1.00 

Italijos (n;ž Si) lirų 21.45 21.70 
Belgijos (ui Si) fr. 15.00 15.30 
Olandijos 100 florinų 36/s 367 * 
Danijos 100 kronu 17.55 17.80 
Norvegijos 100 kronu 20.35 -°-35 
Švedijos 100 kronu 22.40 22.25 

"okietijos 100 markių 1.67 1.65 
Austrijos 100 kronų .55 .57 
Suomijos 100 markių 5.25 5.25 
Lenkijos 100 markių .75 .75 
Lietuvos 100 auksinų [.67 1.65 
Kanados $1000 — $990 $9<x>. 

LIETUVIAMS MINĖTI- 
N05 DIENOS. 

Bal. 2j <1.. 1228 m. mozūrai, pa- 
sitelkę kryžiuočius, pradėjo 
karę su Lietuva. 

T5al. 23 d., 1290 m. kryžiuočiai 
sunaikino lietuvių pili Ka- 
lainę. 

P.al. 24 d., 13r;S m. Vytautas pa- 
žadėjo kryžiuočiams Žemai- 
tiją. 

1 'al. 24 d., 1806 m. gimę Lietu- 
vos rašytojas Fridrikas Kur- 
šaitis. 

l'al. 28 d., t512 m. lietuviai per- 
galėjo totorius ties Vilniumi. 

ORAS 
CHICAGOJE IFl APIELINKĖJE 

šiandien nenusistovėjęs oras, 
gal Ims lietaus: nedaug permai- 
nos temperatūroje. 

Saulėtekis, 5:02 vai. .-yto; 
I Saulėleidis, 6:36 vai. vak. 
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ARABIJA ARABAMS. 

Sensacingus nuotikius Beriine užtem- 
do nuotikiai Artimuose Rytuose savo is- 
toriniu svarbumu kovo 8 d. Tautinis syrų 
kongresas, spširirikęs Damaske, paskelbė 
Syrijos' nepi iklausomybę Ir pasiūlė Ernirui 
Feisului Suvienytos Syrijos ir Palestinos 
karaliaus sęstą. Emiras priėmė pasiulini- 
mą. Paskutinieji įvykiai parodo, kad jo 
atsisakymas priimti jį nebūtą permainęs 
padėties; atsisakydamas ligtol buvo tokiu 
tyru ir tvarkiu, jis butų tik aptemdęs atei- 
tį. 

Vier as dalykas yra aiškus: arabai no- 

ri buti šeimininkais savo namuose. Jų pa- 
skelbimas yia nesuderinamas su francuzų 
pasiuliiifrnu protektorato ant Syrijos. Jis 
taipgi atkreiptas prieš sionistų reikalavi- 
mus iV ntetfiažtf&'tfe prieš visokius Anglijos 
troškimusl 

Mat, tuo pačiu laiku ii toj pačioj 
vietoj Mesopotamijos kongresą? paskelbė 
Mesopotamijos nepriklausomybę po Feisu- 
lo brolio Ęmirov Abchillaho valdžia, o dviem 
dienom vėliaus cm penktadaliai įstatyme 
davinio yusii'inkima narių Kairoje paskel- 
bė nepriklausomybę Egypto ir Sudano. 

Jei pridursime, kacl tarp arabų ir jau- 
naturkių (arabų judėjimas prasidėjo JV*ipo 
sukilimas prieš juos) yra priparodytas są- 
ryšis, tai buo aišku, kad mes susidursime 
su visuotinu atbudimu tautinio sentimen- 
to, kuris suvienija Artimųjų Rytų žmones 
daugiau, negu bendra jų tikyba, kuomet 
juos rišo. 

Artymųjų Rytų tėmytojai negali ne- 

matyti aiškios paralelės tarp šitų nuoti^ių 
ir tų, kurie buvę Balkanų judėjimo pra- 
džioje. Vienintelis būdas kitai})' jį užbaig- 
ti — tai išpat pradžių pripažįstant, kail 
Arabija turi priklausyti tik arabams. 

AA 
vy v 

REAKCIJA VOKIETIJOJE. 

Vargiai berastum istorijoje toki atsi- 
tikimą su buriu žmonių, kuris butų tup 
visiškai sumuštas idėjiniai ir asmeniniai, 
kaip buvo sumušti buvusieji Vokietijos val- 
dovai lapkrityje, 1918 m.; — o paskui, ne- 

spėjus išeiti dvylikai mėnesiu, buvo vėl 
gyvi ir pagarboj. • Už šitą išimtinį nuo- 

veiksnį jie verti pagyrimo: Būdami inti- 

kinti talkininkų vadu, kad talkininkai ne-y 
kariauja su Vokietijos žmonėmis, ilgai ken 
tėję vokiečiai metė savo vadus ir patikėjo 
talkininkų .pažadams ir jų žmoniškumui. 

Ir ką gi jie davė didžiai karei pasi- 
baigus? — Jie blokavo juos toliaus. Jie 
trėmė jų naują respublikinę valdžią. Jie 
juokės iš kiekvienos naujos idėjos ir įstai- 
gos, kuriomis vokiečiai bandė reformuoti^. 
Ant galo talkininkai prisakė, kad vokie- 
čiai turi buti vergais ateityje. 

Vokiečių reakcijos čarteriu buvo ver- 
sailinė sutartis. Kaip tik ji tapo paskelb- 
ta, senoji gauja vėl išėjo liuosa. Ir indomu 
yra tas, kad užpuolimai yra taikomi ant 
vokiečių valdžios užsienio politikos. Bet! 
vokiečių valdžia, po teisybei, neturėjo už-j sienio politikos. Talkininkai diktavo ją.! 
Ir talkininkai tiek reikalavo suvaržymų, 
tiek darė pažeminimo, kad vokiečių žmo- 
nės pasakė sau, jog jokia kita permaina 

i negali buti blogesnė. 

Jau tos dienos praėjo, kur tėmytojai 
anglų politikos Airijoje galėjo tvirtinti, | 
kad airių didžiuma yra patenkinti anglų 
valdžia. "Bergždžias dalykas kalbėti sįrie 
airių apsisprendimą",—sako Lloyd Geovge. 
Kodėl bergždžias? — "Nes Airijos žmo ! 
nes, paklausti, atsakytų, didele didžiuma, 
kad jie nori savo nepriklausomybėj ir ai- 
rių respublikos". 

Amerikos naudon Lloyd George tvir- 
tina, kad "De Valerą stato tą pati reikala- 
vimą ir lygiai tokia pat kalba, kaip Jėffer- 
šono Daviso. Jis niekuomet nebus priim- 

! tas. Tai yra reikalavimas, kuris neatlei- 
tdžiamai statomas nuves prie tokių pat re- 

Ipresijos priemonių ką ir. pietinėse Ameri- 
|kos valstijose". 

Ar tas yra gana aišku? Taigi tas, ką 
|Anglija žada daryti, yra gana aišku. Bet 
nėra aiškus pateisinimo pamatas. — Pirma, 
reg-u Amerika užsispyrė prisiversti pieti- 
įnes valstijas, ji turėjo tikrą tautinę vieny-: 
'bę ir Amerika atsteigė ją. Kada airiai 
ir anglai buvo viena tauta ir kada jie gali 
patapti viena tauta? 

oo 

ICadir labai nemalonus respublikonų 
i vadams ir biznio bendruomenės daliai ap- 
siėjimas mokesčiais antvįrsmių pelnų, jis' 
visgi nebus panaikintas labaitiniame kon-i 
įgriso posėdyje. Iždas reikalauja mplaukų, 
į o jokio rimto projekto niekas nepasiūlė mo 

kesčių nuo antviršinių pelnų, iš kurių lau-; 
kiama $1,000,000,000. 

Yra' Kalbama apie vieno nuošimčio 
mokesti nuo retailimų (atskirų) pardavi- 
mų, kui'is pagal "Iždo žinovų" apskaity- 
jmį duotų $1,500,,000,000 per metus. Rei- 
: ketiV"Ištirti, ar šitie žinovai moka aritme- 
tiką. Pusantro bilijono yra vienu ndosim-į 
čiu šimto ir penkių dešimtų bilijonų. Tai 
:yrd' dvigubai tiek, kiek išneša visos priva- 
tines fnpląukos visų žmonių, gyvenančių 
Suv. Valstijose. — Jos turėtų buti keturis 
kartus didesnės, negu perkamosios galės 
apštis, išleidžiama daiktams pirkti retaili- 
niai. 

O jei pirkimai žemiau vieno dolario 
i butų paliuosuoti, tai apdedama mokesčiu 
retailinių pardavimų apštis turėtų pasiek-! 
ti a})ie dvidešimts penkis bilijonus. Suda- 
rymui inplaukų nuo antviršinių pelnų rei- 
kėtų nemažiau, kaip penkių ar šešių nuo- 

šimčių mokesčio nuo retailinių pardavimų.! 

Pastabos- 
išvados. 

Lietuvos Valstiečiu Są- 
junga labai uoliai ir nuo- 

sekliai rengėsi prie rinkimų 
į Lietuvos Steigiamąjį Sel- 
inti ir nėra abejones, kad ji 
praves Seiman visą bui sa- 
vo pasekėjų. Galima pašte 
bėti, kad net mažuose mies 
toliuose L. V. Sąjungos kuo 
pos priskaito šimtais na- 

rių. Apart Sąjungos uoliai 
veikia Soc.-IJaud. Demokra 
tų partija ir Krikšeionių-De 
mokratų partija, su kuria 
ypatingai ir prisieina kovoti 
Lietuvos Valstiečių Sąjun- 
gai. 

Štai kaip apie krikščionis 
-demokratus atsiliepė Liet. 
Valst, Sąjungos organe, 
"Liet. Uk.", vedam, straips- 
nyje, tūlas "Mažažemio sū- 
nūs" : 

"Ką reiškia krikščionių- 
demokratu partija, juozapie 
eiu, zitiečių draugijos, "žem 
dirbiii" ir "ūkininkų" kuo- 
pos? Delko tas visas orga- 
nizacijas pradėjo steigti ir 
tebeveda kunigai, už kurių 
nugaros glaudžias dvarinin- 
kai ir ponai? Delko jie vi- 
sas tas draugijas ir partijas 
pradėjo steigti tada, kada 
buvo' įsikurusios pačių dar- 
bo žmonių tokios pat organi 
zacijos? Prieš socialistų 
liaudininkų demokratų par- 
tiją jie pastatė krikščionių 
demokratų partiją, prieš Lie 
tu vos Valstiečių Sąjungą jie 
jau prikepė visą eilę "žem- 
dirbių'', "ūkininkų" ir kt. 
draugijų, prieš Susipratusių 
darbininkų profesionalines 
sąjungas švento Kazimiero, 
Juozapo ir Zitos draugijas? 

Viso to darbo yra vienas 
tikslas: suklaidinti darbo 
žmonės ir suskaldyti juos, 
kad nesusispiestu visi į sa- 

vo neprilUaušbmas sąjungas, 
norėdami laikyti po savo 

sparnu nors dalį tų žmonių, 
kurių balsiais, laikui atėjus, 
jie galėtų jiems patiems už- 
nerti tuos savo tai]) gudriai 
nupintus pančius. 

Jei kieno d o v neįtikintų 
šie išrodymai, aš dar paklau 
siu, clęlko jie taip stengia- 
si šias savo organizacijas 
palaikyti ^avo rankose, joms 
vadovaudami ir atstovauda- 
mi? Delko niekur jie ne- 

pasakė, jei jie tai daro iš 
atviros širdies: šitai mes jus 
suorganizavome, sutvarkė- 
me, — išsirinkite be jokios 
iš musų pusės įtakos iš sa\ o 

tarpo vedėjus ir dirbkite lai- 
mingai savo ateičiai, o mes 

pasitraukiame? To jie nepa- 
darė niekur. Jie baugina 
savo sugautuosius darbo 
žmones, kad be jų globos 
jie neteksią tikėjimo. Tai 

L. žemes Banko 
Reikaluose. 

KovoS d. Lietuvos Misijos na- 

me atsibuvo L. Žemės Banko 
direktorių susirinkimas, kuriame 

^dalyvavo ir Lietuvos Valdžios 
atstovai, l'uvo įvairių pasiūly- 
mų ir ai]įkalbėjimų kaip iš di- 
rektorių pusės, taip ir iš pusės 
Lietuvos dabar esančiųjų banke, 
taip ir pusės Lietuvos Valdžios. 

Tapo priimta Lietuvos Val- 
džios propozicija, kad uždėti Lie 
tuvoje Žemės Įlanką, {status to 

banko, specialiai \ aidžios komi- 
sijos išdirbtus, L. Ž. 1 Jauko di- 
rektoriai tpavtidė iperstudijuoti 
Kimi. Žiliui ir Kun. Petkui ir jie, 

| padavę protokolu rezultatus, pra- 
neš direktoriams. 

Į Sulig šitų įstatu L. Ž. I'an- 
įkas yra Įkapitalizuojamas dešim- 
čia milijonu auksinu. Iš tu pen- 
kis milijonus ims Lietuvos Val- 
džia, kitus penkis sudeda šori- 
ninkai. Vyriausias 'banko vedė- 
jas yra skiriamas valdžios. 

L. Ž. Banko direktoriai nuta- 
rė. kad pilnai užsimokėjusiems 
šeri 11 inkam s butų iškaityti už jų 
sudėtus pinigus procentai, kad 
tokiau bildu nebūtų skriaudos 
tiems, kurie pinigus yra pirmiau 
•įmokėję. Procentui skaitysis 
tiek, kiek jų buvo gauta iŠ <lua- 
ranty Trust (Jo., X. Y., išskai- 
čius aktualius kaštus ofiso. Jie 
nebus išmokami aėrininkams, tik 
bus oriskaityti prie įmokėtos su- 

mos, taip kaip iškeitus į auksi- 
nus, tie, kurie seiliaus savo šė- 
rus apsimokėjo gaus daugiau auk 

Jsinų už tuos, kurie užsimokėjo 
• ėliaus. 

L. Ž. Banko direktoriai nuta- 

rė, kad Lietuvos Ženiės Banko 
surinktieji pinigai, kaip galima 
greičiau iškeisti į auksinus (mar 
kes) ir sudėti <lirektorių var«Kf 
Lietuvoje 'Prekybos ir Pramo- 
nės Banke ir dalis l'kio Banke'. 
Pinigų išmainymas pavestas 
Kun. Žiliui ir K«un. Petkui. 

, 

tik yra tas vienintelis bai- 
dymo būdas, kuriuo jie kvai 
lina patekusius i jų rankas 
darbo žmones. 

Aš gi atsakysiu, kad ti- 
įkėjimui apsaugoti yra baž- 
nyčios ir tam tikros tikybi- 
nės draugijos. Delko jie 
nesteigia tokių tikybinių 
draugijų? Kam jie maišo 
grynins tikėjimo dalykus su 

partija ir ūkio gyvenimu, 
j kam jie bažnyčią stato drau 
|ge su rinka ir mitingų vie- 
jta? O tai ir yra tam, kad 
drumstų dar nesusipratusią 
liaudies sąmonę ir tame 
drumstame vandeny sau 

jžuveles gaudytų. Juk kiek- 
vienas tikintis ūkininkas— 

|.valstietis, būdamas susipra- 
tęs narys savo partijos ar 

draugijos, galėtų draugė 
buti ir tikybines draugijos 
nariu." 

Pildant šį nutarimą, Kun. Ži- 
lius ii Kv.ii. Petkus L. Ž. Ban- 
ko pinigus, kurie 'buvo sudėti 
Guaranty Trust Co. dolariais, 
jau išmainė ir pirko L. Ž. Ban- 
kui ^,500,000 (keturis milijonus 
penkis šimtus tukstančiu) auksi- 
nų. Kuoliai i markę tla nėra iš- 
mainyti. laukiama patogesnio lai- 
ko, kad gavus bent po dvi mar- 
kes už ru'blį. 

Tokiu 'budu nuo valdžios mums 

paskirtą sumą esame veik pil- 
nai sudarę ir Lietuvos Valdžiai 
Įnešus savo šėrą, L. Ž. Ban- 
kas skaitysis pilnai suorganizuo- 
tu. Busiamasai Seimas nustatys 
ižemės klausimą ir Bankus tuoj 
galės pradėt veikti. 

Yra dar šiek-tiek šGrininkii, 
kurie prisirašė prie L. Ž. Ban- 
ko, liet savo pilnos mokesties da- 
neinešė. Siuomi kviečiame juos 
paskutinį kartą įnešti kuogreiČiau 
siii savo pinigus, nes vėliau jau 
organizavimo dalbas skaitysis! 
užbaigtu ir prie jo nebebus ga-1 
Įima suvgrį'žti. Gi kurie nebusi 
pilnai užsimokėję tą sumą, ku- 
rią prisižadėjo, reikš, kad jie ne- 

dalaikė savo prižadėjimo ir jie 
negalės gauti Žemės Banko šėrų. 
Patartina pasiskubinti. 

Žemės Banko Valdyba. 

! iš Lietuvos. 
i 

IŠ LENKŲ LAIKRAŠČIŲ. 
"Liberum Veto" II 6 d. įdėjo A. 

Novačinskio straipsnį apie Rytu ir 
taurės ♦ reikšmę I .enkams. 

"Nelabai užsitarnavusioji ir ne- 

labai verta, bet matyt išrinktoji 
karta yra dabar didžiausių tautos 

istorijos reiškinių a-kyv'aizdoj. ku- 
rie tu rėjų galingai lenkų tautos psi- 
chiką sujudinti, nubudusius ir nu- 

sivylusius nuraminti, atkakliems ir< 
Netikintiems dubti vilties ir visiems. 
1\at> tik lenkiškai kalba, suteikti 
"didžiausio, džiaugsmo it1 laimės. 
\'es dabar, šiomi.-, vasario dieno- 
mis. reiškiasi teisingoji Dievo va- j 
lia. Tai ne tos dienos, kurios lap- 
kričio mėir. buvo. kada niekšai aust 
rai bėgo iš Kriokovos, kada' prusai; 
kraustės iš Varšuvos ir Poznatiiaus 
jr qe|. kai'.a lenku kariuomenė, 
bolševikams išėjus, jėjo Į Vilnių. j 
bet dabar kad'a pirmi juros eskad- 
rono ar-kMai iki keliu Į surų šalta 
Pucįko kranto yandenį ižeivksią ta 
valanda baigiasi Sarmatų tautos I 
^cr^ovū. šią valandą prasideda nau 1 

.ja istorijos gadynė. Dabar tikinu*! 
su pr'anašų s])čjimai įvyksta..dabar 
ti}< tas. kas "buvo mūsų" vėl darosi j 
'mušu, dabar tik busimoms musu 

'kuU'oms afsidąro šviesi. "<ist: 
ateitis. 

Beveik tris dešimtis miliotni gy- j 
veiitojų tauta, atstumta nuo juros 
'turėtu savo narvelvnų vysti ir psi- j 
eiliniai išsigimti. 

Į Jurą siekia visos net mažiau- 
sios tautys. nes' bo juros nesektus 
j/s/ai tautoms l>endr'duti, Gausiu-; 
y;, bet n e p i a u k i.a u t i juromis : 
tau a yra tas pats, kaip dideliam 

^ mieste '\arapijonas ir provincijos: 

žmogus savo santykiuose su kai- 

mynėmis tautomis nustojo propor- 
cijos ir perspektyvos supratimo, o 

apie savo istoiijos ir kultūros mi- 

siją bekalbėdama iVujtoja net sa- 

vęs juokingumo pajautimo. Tokias 
tanias gili tik juro iš jų išdidumo 
ir liguistoj savymeilės išgydyti. Ju- 
ra lavina, mokina, nužemina, ap- 

' 

saugoja nuo juokingumu, sunicn-\ 
kėjimo, miesčioniškumo ir visokiu 
kitų ydų. Visuomenės nusistatymas 
jurų krantų klausimu ir nors mažos 

jų dailės valdymo reikalų yra vie- 
nas valstybės reikalų supratimo 
reiškinys, nes navigare necesse est, 
vivere non est necesse. 

Lenkų isorijoj seimai beveik nie- 
kuomet nę'aĮpneiškė t'o integralia 
valstybės instikto. Kabieji bajorai 
dūmė j Rytus tr ten rado savo Ka- 
nadą, ar Australiją. Nūdien tam 

tikras politikos krypsnys resulaiko- 
mai stumia mus ten, nežiūrint to, 
kad lietuviai kasdien įgauna vis 
daugiau mums neapykantos. Ta- 
čiau, k'ui niusų Seimas jura nesi- 
rūpino (nes bajorai žeme aria), 
tas klausimas gyvai sudominęs vi- 
sus karalius. 

Šiandykstė kart?, taip pat nsvis&i 
supranta vit>o šių laiku svarbumo 
ir visos tos didiiausiosios reikšmės, 
kurios Lenkams turi tas šimtas ke- 
turios dešimt jurų kranto kilomet- 
rų. Didelio ir sunkaus darbo reiks 
atlikti, kad toms smėly gimusioms 
žiurkėms įdėt Į galvas, jog dabar 
lik kalėjimo varias plačiai atsida- * 

ro. fmk dabar, kame, aukso ragą 
ir šauk kasdien, kas valUndą į tuos 

atkaklius, siaurus metus, kurie «**.- 

lai ir be prasmės stumia kariuome- 
nės į Rytus, nesuprasdami, kad jie 
ten sėja neapykantos vėjų 150 mi- 
lijonų gyventojų tarpe, tam, kad 
sekančios karlos vėl susilauktų amt 
ros, ir i ei mes tikrai norėtum stoti 
drauge su Europos tautomis, o ne 

buti tik jų darbo su vartotoj ai s ir 
dykaduoniais, tai kulturos augime 
g;di mums tik jura padėti. Amare 
marė! Štai obalsis". 

C'Lietuva"). 

LENKŲ PUOLIMAI. 

Vasario 26 d. j NaslCnų dvarą 
atvyko lenkų legioninkai su ve- 

žimais vežtis grudų. Neradę to- 

je vietoje, ipaėmė 6 valdžios ark- 
lius ir paipjiuovG 2 ordinarnin- 
ku karvi. Kovo 1 d. vėl užpuo- 
lė dvarą. 

Vasario 28 d. rajone Slobod- 
kos kaimo pasirodė lenku šar- 
vuotas traukinys ir pašatodęs 
mušu žvalgybą grižo atgal. Nak- 
tį i Anger.irunkų kaimą buvo at- 

vykę apie 30 lenkų raitelių, ku- 
rie buvo musų išvaryti. 

Spalyje 1919 m., palyginant su 

spalių 19IS m.\ skaitlius žmonių 
dirbusių ant dokų ir paupių dar- 
lpininku padidėjo 724 nuarš. Ce- 
mento amate skaičius darbininkų 
padidėjo (*)./ nuoš., maisto su- 

taisymo amatuose, 40.1 nuoš.; 
Inužylcl'jK-, ffif) nuViš. ir spau- 
dos amate, 38.4 nuoš. — buvo 
geležies ir plieno pramonėj. 

KLAIPĖDA. 

Nesesai įsigalėjusi Ir.ikos sutar- 

tis atskyrė nuo \ ok^ečių, j šiaurę 
nuo Nemuno, esančią Maz. Lietu- 
vos dalį su Klaipėdos u<pstu. Ka- 
dangi K hi i pėdo s uostas vaidins svar 

bij vaidmenį busiančiam Lietuvos 

valstybės uky, pravartu susipažin- 
ti su Klaipėdos istorija. 

Jau apie t ,000 m. po Kr. gini., 
buvo ties Dangos upes ištekėjimu 
su vadinamos Kurišer Hat įlan- 
kos intfeku j Baltijos jurą lietuviu 
tautos šakos —■ kuriu apgyventa 
vieta, Klaipėda vadinta. Ją lanky- 
davo Liubeko. Bremeno, Hambur- 

go ir kitu miestų hanzos pi r lenai, 
kurie čia pasikeisdavo driską, ęe- 

Uv.į, ginklu s. papuošalus kaiiiais. li- 
nais, gintaru ir vašku. Tarp pirsc- 
salio, vadinamo Nėrurrgu, ir kon- 
tinento iš abiejų pusiu apsiausta 
išsikišusiais gana augiais srnil-j 
cių krantais šių dienų Įlanka buvo j 

Įkartu gamtos uostus, kuris visuo- 
In.ej 'ikrcM priglobdavo iaivus. 

12(1$ nl. nusėdo į šių didnų Oal 
"u jos pajūri vokiečiu kalavininkų 
or.enas, vadinamas "Livonijos Ka- 
Tavininkai", kuri3 Įkūrė siu dienų 
Rygos mie3tą. 

raskc1|: u 122J m. nusėdo rytuo- j 
-e antras. ordena.- kryžeiviai, ktt-j 
r'ic susispietė apie -'.iyo pi'.į Marium-J 
burga. Abu ordenai pasi.-.kyre uždą- 
\ini. priėšftigą Kristaus 'noksiui: 
"Eikit j visą pasaulį ir .,»<elbkiti 
lev;.tigc,įją" ir "Mano viešpatija nė- 
ra šis pasal's, hutų mano viešpati- 
ja >is pasaulis, tai mano vaikai del 
to kovotų", — padaryt ugnimi ir 
kardu .•crikšči^.iis \ isa> tuomet d'ar 
pagonei tauta... J ; tikslas buvo ne 

krik-Hyr, bet prig 1* žemių, pa- 
vergt ir išnaikint kitos tautps. Tai 
maty. iš to. kad r i levui ordenas"tu- 
rėjo kruviniausių IAjtj, puldamas i 

Lietuvą, nors-ir karalius Mindaugas 
buvo 1.252 m. rugpjūčio 7 d., pasi- 
krikštijęs ir darė viską, kad lik pa- 
darytu krikščionę savo tautą. Tuo 
budu ir Klaipėda buvo Įtraukta j 
daug kruvinu kovu, ir Kl'aiptdos 
plotas Bugėrė daug lietuviu kraujo, 
kuris buvo pralietas, kovojant su 

besiveržiančiais vokiečiu i m perini n- 

kais. 

Susitarę su vokiečiu ordejnj Pru 
suose Kuršo vyskupas Heinrichas 
ir Livonijos kardininku mistras 
lib®rhardąs von Zeine nusprendė 
1252111'. rugpjučio 1 d., tą pa:i mė- 

tiesj, kada krikštijosi karalių- Min- 
daugas, statyti Klaipėdoj pilį. Tuo- 
jau buvo p adėta dirbt. 

Pilis buvo išstatyta ant kairiojo, 
Dangos upės kranto, kur upė Įteka 

juros Įlanką (iiafą). iš pradžią 
nedinė, vėliau akmeninė, ir buvo 
>a vadint a —f Nemuno pilis, voki v 

\ai Memelburg ( Memel vokiečiai 
i/adina Nemuną Red.), kadangi Į' 
uomet taryta juros Įlanką, vad haf, Į, 
■sant Nemuno žiočių tęsinį. Taip,t 
š Klaipėdos kaimo augantis mies-; 

tas buvo vadintas "Muminei vėliau 
Mumur'l, Memmel ir pagaliau Me- 
mel. (Taip vokiečiai vadina Klai- 
pėdą ligi šiol. Red.). Tat, Klaipėda 
seniausias Maž. Lietuvo8 miestas. 
1257 m., jis gavo I iubeko •tėisiii. 

Ligi 1328 m., Kuršo vyskupas 
valdė '/] miesto dalį, o kalaviumkai 
2-3 dalis. 

132K 111., k'alavininkai atidavė pilį 
ir meistii su apylinke Marienburgo 
.lMterių ordenui (Ordeno mistrui 
Verneriui v. Orseln). 1393 m.> ir 
Kui': ) vyskupas išsižadėjo savo 
1 ii esto teisiu. 

Tuojau, kaip vokiečių kalayi- 
1 inkai įsisėdo Nemuno pilį (Klai- 
>ūloj ). ir užpuldinėdavo aplink gy- 
'endna'a8 lietuviu gimines, pasta- 
■osios ėmė gint;< ir atremti puoli- 
nus. 

1256 m., prūsų šamai ( ]>rusų lie- 
uvių giminė. Red.), nesėkmingai 
>rvo apsiautę miestą ir pili. Kiek 
'čliau buvo apsiautę pilį žemaičiai, 
rie turėjo pasitraukt i.- š'alies l.ai- 
:hardo v. Hornhanzeno atvestiem 
Jvonijos kalavininkam. Pasijau- 

kus tiem kalavininkam, vėl atėjo 
žėirtaičiai, paėmė ir sudegino mie> 
va. J2™9 111., kalavinii*kų ordeno mis 
Iras, kartu buvęs didysis vokiečiu 
i iterių ordeno misi ras Konradas v- 
LeuclUvangenas vėl paėmė miestą. 

1314 111., Livonijos mistr.as Kon- 
radas v. Fody aptvėrė miestų sti- 
pria siena ir kasimu, jau 132,5 111., 

>,°maičiai vėl paėmė miestą ir su-1 

degino jį. j 

Ttiojiui kaip Algirdas ir Keistu 
tis pradėjo, valdyt, pamėgino vo- 

kieėių riteriu- /.edenas pulti Lietu- 
vą. liesighjmdami eu kryžeiviais 
lietuviai pasiekė Klaipėdą ir paėmė 
daug kryžeivių j nelaisvę. Pasitrau- 
kus lietuviam, riteriai vėl atstatė tai. 
kas buvo sunaikinta. 1367 111., didy- 
sis mislras v. Knyprode įsakė dan- 
ti tiltą i> pijies per Dangos upę. 
Sužinojęs tai. Keistutis 2 kartus 
norėjo sutrukdyti tilto darbą, ta- 
čiau tai jam nepavyko. 1379 111.. 
lietuviam pasisckė ]»aimt ir sunai- 
kinti miestą. Apie 13S') m., rite- 
riai vėl atstatė miestą, tačiau lie- 
tuviai ir vėl ji sunaikino, kartu nu- 

žudė arba paėmė Į nelaisve >'cx) 

amatininkų. 500 jų buvo prievarta 
prisiuntęs j darbą vad. Erm/ando 
vyskupas. Lietuviam keršydama, or 

dejio kariuomenė, Klaipėdos pilies 
Ivaldytojo Markvyrdo v. Kašeno. 
Samų krašto viršininko Vogto v. 

Štokheimo ii gralio v. l\v°rfurto 
yedama, >.raukO j Žemaičius ir ten 

sunaikino daug kaimu ir miestu, 
iįįteriai.gerai mokėjo Įvykinti savo 

naikinimo darbą. Tačiau, besitrau- 
kiant jiem atgal, lietuviai juos puo- 
lė ir visai sunaikino. 1''įbėgusieji 
riteriai pa8akojo. k4ad Klaipėdos vai 
dyto ją M ark Vardą v. Kašeuą drau- 
ge su jo arkliu ir ginklais Hctuviai 
gyvą sudeginę dievu gari/'i. Pralai 
mėję kovą ties Tatienbergu I42J 
m., vokiečiu riterių ordcn'as niisto- 
jo valdęs Klaipėdos miestą, tačiau 
riteriai turėjo čia savo bazę (atra- 
mos .punktą).. 

l457 111.. i Klaipėdą atplaukė. Dan 
cigo l'aivų ir xia jau rado iš I lani- 
tmrgo ir Liubeko 14 laivų, kurie 
Inivo prisiuntė riterių ordeuui ir 
Klaipėdos gyventojam maisto pro- 

dūktų iV šiaip reikalingų prekių. S 

prikrautus laivus dancigi®ėiai pasi- 
ėmė j Dancigą, o kitus sudegino 
1459 ni., lietuviai buvo paėmę mies- 
tą, račiau turėjo vėl atiduoti riterių 
ordenui. 

1464 m., vėl atplaukė keli Danci- 
go laivai i Klaipėdą. Dancigieciai 
pamėgino pajėgos budu paimti pilį, 
tačiau fai nepavyko jiem. Jie ra- 

do" uoste 11 laivų, kuriuos riterių 
ordcuas buvo atėmęs dancigiečiam. 
0 laivus jie pasiėmė i Dancigą, ir J 

1 sudegino. 
I. 15.40 m., pavasarį, su ordeno vy- 
riausiu mistru Albr°chtu kovojusie- 
ji lenkai puolė micsiįi ir pusę jo su- 

degino. Tą pat vasarą (Sekminėm) 
atplaukė vėl dancigieciai su .> lai- 
vais ir sunaikino likusiąją miesto 
d'alį. Išlikt) nesunaikinti tik 8 namai. 
Laivų plaukiojimui sutrukdyti dan- 
cigieciai pa8kandino tic^ Dangos 
upės ži. >1 i 111 labai daug akmenų. 
Dar 1814—2i metais buvo iškel- 
ta 80 aktelių (480 k va, Ir. metrų; 
akmens. 

(!'.us daugiau) 



Sveikame Kūne"Sveikas Protas. 

SVEIKATOS KONTKGLIA 

VI MAS. 

Pirmiaus visu buvo manoma, 
kjul sveikata yra apveizdos do- 
vana ir kad mes, kaipo žmogiš- 
kos esybC-s, nedaug galime kon- 
trolini >ti ją, ar ir visai ne. 

Dabar mes gerai žinome. Mes 

žinome, kad norėdami turėti svei 
katą, mes turime laikytis tam 
tikru (pamatiniu dėsnių paliečian- 
čiu kuno ir apielinkių švarumą, 
tinkamą valgį, miegą, issimankš 

tymą, darbą ir pasilinksminimą, 
šviežią orą ir saules šviesą. 

Mes sužinojome, kad norint tu 
rėti gerą sveikatą, yra svarfui 
auklėti sveikatinius papročius. 
Pavyzdžiui, kiekvienas,kuris yra 
papratęs Imti šviežiame ore, ne- 

gali gerai jaustis troškiame, pras 
t;ti išvėdinamuose namuose «ir 

dirbtuvėje. Mes žinome, kad 
priderami gyveninio, popročiai 
kas del valgio ir gėrimo turi 
tiesu ir svambu susirišimą su pa- 
laikymu kun'o sveikatos ir stip- 
rumo. 

Mes taipgi sužinojome. !:a<l su 

pavienio sveikata ir smagumu la 
bai susirišę bendruomenės sąly- 
gos ir kad mes kaipo pavieniai 

L galime prisidėti ir "prisidedame 
y prie (padarymo tu sąlygų geror 

mis, ar blogomis. Visa tai pri- 
klauso nuo to, kiek mes nusi- 
manome apie sveikatos dalykus 
ir kiek mes norime pasinaudoti 
musų nusimanymu apie save ir 
bendrą gerovę. 

Mes sužinojome, kad norėdami 
buti sveikais, mos turime geisti 
sveikatos, kalbėti apie sveikatą 
ir tikėti ja kaipo neapsieinamu 
dalyku visame mušu gyvenime. 
Mes sužinojome, kad mes turime 
skaityti apie sveikatos 'dėsnius, 
žinoti juos ir prisilaikyti jtj. Mes| 
sužinojome, kad gėra Sveikata 
didžiumoje priklauso niuo mušu 

pačiu: kad išmintingai, santariai 
užsilaikyti marumą nito daugelio 
ligų galima žymiai sumažinti, ir 
kad nepažinojimu sveikatos dės- 
nių, ar nepaisymu jų tasai ma- 

rumas ir ligos galima labai pa- 
didinti. 

Vra limpamos ligos, kuriomis 
nekurie žmones nepaiso dėlto, 
kad jos yra lengyos. Per savai- 
tę iSasibatgu>ią koVo 20 d., 19Ž201 
m. nuo šitų ilgų Chicagoje pa- 
simirė šitaip: 

Nuo tymų (jadros) 309 susir- 
gimai, i mirtis. 

Vėjarauplių nx) sius ir gi irių, 1 

mirtis. j 
Šlakuotos šiltinės 315 susir-| 

gimų, f> mirtys. 
}r^ Kokli uš( > <)4 suMi-.-'iniai, mir 

tys. i 
Per tą pati liuką nuo baisiųjų 

ligų pasimirė Šitame mieste ši- 
taip: 

.VugjM-kauįlio smegenų šiltinėj 
4 susirgimai, 1 mirtis. 

Vidurių šiltine 2 susirgimai, 
be mirčių. • 

Rauplėmis 4 susirgimai be 
mirčių. 

Pasiutimu, niekas nesusirgo ir 
nemirė. 

Vaiku paralyžium nei vienas 
ntsruisirgo ir nemirė. 

j Tai^i turime dešimts mirčių 
nuo lengvų ligi; prieš vienį mir- 
ti baisomis ligomis. Aštuoni šim 
tai aštuoniolika Šimonių sumirgo 
šitomis menkomis ligomis, o tik 
dešimts žmonių susirgo kitomis. 
|ri gaivoje suriksi "tymai!" tai 
visi juoksis, o jei sušuksi "«pasiu- 
trs šuo!" tai visi išbėgios Į kam- 

pus, ar vysis tą šunj ir jj nuga- 
labins. Bet pasiutimu, per tą lai- 
ką niekas nesusirgo, o tymais, 
309 ir nors sirgimas buvo leng- 
vas. bet vienas nuo tos liyos pa- 
simirė. 

Argi ne laikas pamatyti, kad 
lengvos li.ųos reikia tiek pat sau- 

gotis kai*p ir sunkios? 

I adoniu yra pastcfbėti, kad di- 
džiuma užkriačiamų ligų paeinu 
iš \zijos. Šitai influenza paei- 
na iš Turkestano; buboninis ma- 

ras ir rauplės iš Cliinų. Siekdami 

praeitin toliaus, randame, kad 
cholera, ir juodoji mirtis, kuri 

j keturioliktame šimtmetyje Priro- 

poję išsmaugė 25,000.000 žmonių, 
taipgi paeina iš rytu; malarija, 
kuri atėjo Grekijon ir Italijon 
iš F.gipto, sako, kad iš tikrųjų 
ji paeina iŠ Indijos, ar dar to- 

liaus. 

Karė prieš mluises. reikia pra- 
dėti anksti, pačioje pavasario pra 
cif/'ioj. Vieną musę užmušus ba- 
landyje, >bus jų 150 mažiau tr.< 

dviejų savaičių; 5000 mažiau už 
mėnesio ir 5,598,700,000,000 ma- 

žiaus per vieną vasarą. 

(Su'v. Valstijų Entomologijos 
(mokslo apie Vabzdžius) skyriaus 
perdėtinis t)r. L. O. IIo\vard sa- 

ko: "Xornia)lis skaitlius musių, ku 
ri paskleidžia viena mušė nuo 

bal. 15 d. iki migs. 10 d. yra 5,- 
50,720,000.000''. 

Švarus užlaikymas burnos yra 
svarbiu dalyku. Svarus dantys 
ir švari burna yra dideliais veiks- 
niais saugojančiais kuino sveika- 

tą. 
Taigi u laidykit dantis ir bur- 

ną tvariai. 

Galvijas perpena tpries skerdi- 
mą, daugelis vyrų ir moterų pri- 
sirengia pat[s save dcl skerdi- 
mo, savanoriai priimant "tvarto 

penėjimo gyvenimą". Niekuomet 
nepersivalgo k. 

Gimnastikuok šviažiamc ore. 

šiltnaminiai žmonės panašus j 
šiltnaminius augalus. Negali 
kęsti 'biauraus oro. Visuomet lai 
kyk pakeltus landus miegama- 
jam kambaryje. 

Odos taip ]>'dt eina iš Lietuvos 
nežinia kuriais keliais. 

Reikia pastebėti, kad klaipėdiš- 
kiai pirkliai žiuri į Lietuvą, kaipo 
Į savo koloniją, kad umu laiku gali- 
ma -pasiutu-kis pinigus uždirbti. 

Ir tik ar ne tų "pirklių" — p'a- 
pirkii valkatos išniekino lietuvių 
iškabintas vėliavas Tilžėje ir Klai- 
pėdoje? 

Visa tai ne tik daro dideliau- 
sią skriaudą musų kraštui, bet ir 
žeminto musų valdžios prestižą. 

["Birule" su St, Šimkum Užkariavo Ghicagiečius, 
Paprastai' yra sakoma, kad 

amerikiečiai ne1'.) raudina tyros 
dailės, — kad jie, pavyzdin, dau- 
giau "melsta"' matyti scenoje 
"įvairumą" ir girdėti trukšmą ir 

"tuščiažodžiavimą", — tečiaus, 
tėmijant dalyku padėti, mes gali- 
me pastebėti, kad tokia ntiomo- 

nė nėra teisinga. Žymi ameri- 
kiečiu dalis jaiU' yra perėjusi, ta'p 
.;akant, "vaikiškumo stadiją" te- 

atralių žvilgsniu. 
Reikia taipgi pastebėti ir tą,j 

kad Amerikos lietuviai pirmiau' 
neturėjo ir progos pažinti tyros 
daik~>, tyros muzikos, dainos ir 

teatro gražumo. ] tą viską jie 
žiurėjo "paprastomis" akimis, — 

lyg j kokias 'baikas, kurios juos 
palinksmina ir nuramina. Taigi 
tuom žvilgsniu negalima ameri- 
kiečiu ir kaltinti. 

Pradėjus \meirikojc veikti 
komp. Mikui Petrauskiui ir komp. 
Stasiui Šimkui, dailūs sąmonė 
pas amcrikiečius-lietuvius greitu 
tempu pradėjo plėtotis ir gerėki. 
Ypač tas plėtojimasis ir gerėji- 

Įir.as aiškiai apsireiškė tu kompo- 
zitorių buvimo ir veikimo punk- 
tuose. 

Komp. Stasys Šimkus pasku- 
tiniu laiku veikė prie Chica'gos 
"Birutės", ir tais io veikimo 
vaisiais gėrisi dabar visi Chi- 

... 

c a gos lietuviui. Po jo vadovys- 
te "Birutė" pasiekė aukšto išsi- 
vystymo laipsnio dainavimo, mu- 

zikos ir sceniškos dailės žvilgs- 
niu. — Ar 'Birutė" rengia kon- 
certu ar pers ta to kokį veikalą— 
vis ji parodo, taip sakant, savo 

subrendimą, savo augštą teatra- 

lai muzikalį išsilavinimu. 
Oiicagos lietuviai gerai tą ži- 

no ir to iel visados (priderančiai 
paremia "Birutės'' rengiamus va- 

karus. — taipgi visados atsilan- 
kiusieji lieka patenkinti tais va- 

karais. 

Tą fchieagiečių užsitikėjimą 
"Birulei" ytin ryškiai 'patvirti- 
na balandžio iŠ d. surengtas va- 

karas Meldaižio salėje, kur buvo 
perstatytas scenoje "Lietuviškas 

Milijonierius" ir kur "Birutės" 
choras, vadovaujant komp. S't. 
Šimkui, gražiai-iškilmingai sudai- 
navo visą eilę dainų. Žmonių 
buvo kupinai prisikimšusi gan 
didelė salė, — daugeliui prisiėjo 
stovėti visą laiką. 

Lošime muzika'lės komedijos- 
opėretės ''Lietuviško Milijonie- 
riaus" (žodžiai — Stagaro, mu- 

zika — Miko Petraiusko) daly- 
vavo šie asmenys: 

P. Jakutis — Karpaus; Sura- 
st vičienė — Karpaus šeimininkė; 
(). Rudauskaitė — j ievutė; Cvir- 

|ka — Samuolis; Kvederas — 

I (iaudagrašis; PiŠnis — Piniglu- 
|])is; Jenėius — Dvylekis; Ma- 
karas -kankieraus. Lošime daly- 
vavo taipgi choras. 

Lošimas visais žvilgsniais iš- 
pildytas "priderančiai. — Lošėjai, 
kaip iš viso matėsi, buvo, taip 
sakant, savo vietose ir sąmonin- 
gai veikė savo rolėse. Lošimo 
•pada'binimu — veikime ir daina- 
\ime — reikia skaityti P. Ja- 
kutį, O. Rudam skaitą ir Sara- 
sevičienę. 

Veikale atvaizidinta pinigų ga- 
lybė ir kaip turtas veikia ant 

žmogaus įsitikinimu ir jo atsi- 
nešim u linkui savo draugu ir. 

PIRK h RK PIRK 

LlEfUVOS LAISVĖS BONĄ 
Jeigu tiktai norite, kad butų /• 

laisva Nepriklaasfima 
Demokratiška RespuMika 

Bonai ant T00 dolerių ir Jaugiau (yra ir mažesni ant 50 dolerių), 
skolinami ant 15 metų ir dūoi kiekvienam po 5 nuošimtį! j metus* 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai ; Lietuvos Misiją prisiųstam: pinigus: 

257 WEST 7lst STREET NEW YORK CITY 

abėlnai, jj apsupančių žmonių. 
Veikalo lošimas tesėsi lygiai 

va'latulą — nuo 8:10 v. iki <j: 10 

v. Paskiau sekė koncertinė'dalis. 
Ant pagrindų pasirodė gražus 

"Birutės" choras. Skamhiai-iš- 

did'žiai, bet kartu švelniai ir ma- 

loniai pasklido kombiniuoti "ibiru- 

tiečių'' garsai ir išsyk lyg užluirė 
visus klausytojus... Ir tie malo- 
nus tonai pynėsi, ,-iubavo. .mainė- 
si ir vis gilyn sniego į klausytojų 
širdis... Visi klausosi su didžiau- 
siu indomumu, su minčių intem- 
pimu, su ypatingu susijudinimu 
tų nepaprastai malonių kombi- 

nuotų garsų, besipinančių j ko- 
kias tai paslaptingas melodijas. 

Kiekvienas mat'" tik gra/.ias- 
švelnias dainiuotojas ir iŠdkkčius- 
tvirtus dainuotojus su jų suma- 

niu vadu — komp. Stasiu Šim- 
kum — priešakyje. 

* 

Gilaus turinio dainos, malo- 
nioš-užburiančios melodijoj, gra- 
žus-iškiliningas reginys — tas 

viskas darė nepaprastai malonų is 

pivdj art kiekvieno salėje buvu- 
sio. 

O, jus dainos-dainos, j n s ypa- 
tingai suj'itdinate-užgaunatc pa- 
vargusią-nukankintą lietuvio sic- 
!?i!... Jus sužadinate filius tė- 

vyniškus jausmus. Jus priverčia- 
te atsiminti apie praeiti, apie jau 
i: v stes diena*, apie Tėvynę... 
Pagalinus jus parodote lietuviu 
tanios šankią praeiti ir lemia- 
te jai šviesią garbingą ateiti... 
lečiauš jus apsireiškiate viso- 
įo savo grožėje ir galybėje, ka- 
la jus perekioda išlavinti daini- 
ninkai ir dainininkės. Tokiais <u 

maniais dainų padavėjais vra su 

siUairęs j dailės draugiją ''Birutę" 
gražus jaunimo būrelis. 

Tą jaunimo būreli, tuos dai- 
nos, teatro ir muzilos mvlėto- 

/ J 

jus išiavino-sumokino stambiu 

gabumų ir ypatingo sumanumo 

muzikas- kompozitorius St'aį'fys' 
Rimkus. Taigi basiui Šimkui 
"I'irutes*' nariai, \ isi c'iicagie- 
čjai ir, pagaliais, Amerikos lie- 
tuviai privalo išreikšti gilią pa- 
lieką ir pagarbą. Nei kiek ne- 

abejoju. kad Chicagos ir apielin- 
kių lietuviai pasistengs atidiiroti 
tam garbingam musu dainiui ir 

mokytojui jam priedaraneią pa- 
dėką. atsilankant Į g. Stasio Šim- 
!iaus atsisveikinimo koncertą ge 
gūžio 2 d. v'.'abejoju, kad kiek- 
vienam ibu.s. brang tarti komp. 
Stasiui Šimkui paskutini "su- 

j * 
m diev" ir ipavejyii jam geriausiu 

i pasekmių jojo darbe naujai at- 

gimstančioje L i e timv oje. 
Užsibaigus koncertinei progra- 

jmo daliai (apie 9:40 v. ). prasi- 
dėjo šokiai. Mesime paviršutini 
žvilgsnj i 'besilinksminančio-'be- 
šokančio jaunimo būrį... 

Pasieniais-pašaliais stovi žiū- 
rėtojai arba laukiantieji eilės pa- 
sinerti Į (bešokančiu verpetu. 
Ypač <laug matosi laukiančiu vy-| 
relių, kadangi tą vakarą buvo, 
taip sakant, \itynuis perviršis vy- 
rų. Tik banguoja, siubuoja, nars 

tosi, pinasi' ta didelė žmonių mi- 
nia. Tiesa, dailės žvilgsniu šo- 
kiais* visai negalima pasigėrėti, 
kad'angi buvo pcrdidelis sukimši- 
mas ir kadangi beveik visai nesira- 
do tikrai mokančių šokti porų. To- 
dėl apie tokiais šokius galima pa- 

jsakyti, kad tai savotiškos rūšies 
mišinys arba beprasmis trepsė- 
jimas. stumdymasis ir trukšmo 
kėlimas, ra žvelgus j šokančių 
"liguras'' tuoj- pastebi, kad jiems 
rupi tik "ypatingas" pasilinksmi- 
nimas, ir kad jiems mažai "ap- 
eina" šokiai kaipo dailė. 

Kuomet žymi dalis .publikos 
apleido salo. kuomet šokančiųjų 
skaičius nupuolė bent iki treč- 
dalio, tai šoktai ir šokėjai pasi- 

daro indomesfinis... Tuomet jau 
galima buvo atskiui gabesniuo- 
sius šokikus ir šokikes. j 

Prie užbaigimo šokiu, arti u- 
tos vai., ypatingai atsižymėjo 
.sumaniu, energingu ir gražiu šo- 
kimu p. Stasys Valančius, kuris 
keletą šokių išpildė su sesutė- 
mis Žemaičiutėmis. — Rengda- 
masis eit namo, jis, pastebėjęs 
puikią erdvo ir vikrias šokikes, 
nesusilaikė ir pasiryžo tikrai gra 
■i a i pašokti. 

Tikrai buvo kuom pasigėrėti, 
kuomet jis šoko su Antanina 
Žemaičiutc (vyr.); taipgi gra- 
žiai šoko ir su antra sesute, nors, 

tiesa, visai trumpai, — kadangi 
jiems bešokant pasilinksmini- 
mas buvo pertrauktas. Kaip bu- 
tu "Taiti žiūrėti i "bešokančiu bu- 
ri. j e iigu tame būryje didžiuma 
šoktu panašiai ip. St. Valančiui 
ir ip-lėms Žemaičmtėms. Tuo- 
met galima Ibutų kalbėti apie šo- 

į kiiis kaipo dalo. o taii>i»i anie 
grasias figiivtris ir apie graciją. 

Tuom užsibaigė gražus ir iš- 
kiįmintas Birutės'' vakaras —• 

paskutinis šiame sezone, vado- 
vaujant kotnp. St. Šimkui. ''Bi- 
rutė" pilnai gali pasigirti, kad 
ji sugebi surengti tikrai gražius 
koncertus ir lošimus, kurie vi- 
sapusiškai patenkina sus,"r;,'1*,t- 
sia publiką. Chicagiečiai gi yra; 

:jau .persitikrinę, kad "Birutė'' 
rengia tik gražius ir indomius va- 
karus. Tečiaus, reikia pasakyti, 
kad tą garbę ir ^sumanumą "Ui- 
rutei" suteikė ne kas kitas, kaip 
tik komp. Stasys Šimkus, — ži- 
noma, energingai veikiant pa- 
tiems ".ĮJirutės"' nariams. 

Taigi "jjirutė" su Stasiu Šim- 
kum užkariavo chicagiėčius 

įLai gyvuoja "Birutė"! 
Lai gyviuoja Stasys Šimkus!... 

Vyturys. 

Iš Gyvenimo 
Lietuvių Amerikoje 

PITTSBURGH, PA. 
Atsišaukimas į Pitsburgho Kliu- 
bus, Draugystes, Aplinkės Sto- 
tis ir j visus Lietuvius ir Lietu- 

vaites. 
Gerbiami Viengenčiai: 

Kadangi Lietuvos Finansinė 
Misi'ja atsilankys Į 'Pittsburgho 
:apielinkes balandžio 24 d., tat 

^ 
mes. Pittsbiurgho ir apielinkės 
lietuviai, privalome sumobilizuo- 
ti visas savo pajiegas, idant pri- 
derančiai! prisirengti priėmimui 
Lietuvos Finansinės Misijos ir 
parodyt, jog ir mes mokame dar 
buotis už Lietuvos Laisvę ir Xe- 
prigulmvby. Todėl visų lvliubų, 
Draugysčių ir L'ittsburgho apie- 
linkių Stočių Valdybos ir parda- 
vinėtojai esate kviečiami atsilan- 

kyti į ši svarbų susirinkimą, ku- 
ris bus ketverge, balandžio 22 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Kazimiero 
mokykloj, 22-ra Jaune St., South 
Side, Pittsburgh, Pa. 

Siame susirinkime turime danig 
Svarbių dalykų apkalbėjimiii kas- 
link Misijos atsilankymo. Todėl 
visi be skirtumo paižvalgų ir įsi- 
tikinimų dalyvaukite šiame taip 
svarbiame šventame darbe. 

Lietuva, visiems lietuviams,- 

todėl ir visi lietuviai Lietuvai 
turime dirbti, kad mušti Tėvynė 
paliktu tpilnai Neprigulminga ir 
ant visados Laisva. 

Kviečia visus, 

Pittsiburgho L. L. P. Komitetas. 
P. S. Malonėkite atsilankyti vi- 

si, kurie turite paėmę vakarie- 
nės /j/angos tikietus pardavi- 

nėti; ant virš minėto susirinkimo 
turime sužinoti kiek dalyvaus va- 

karienes iškilmėse. F. Pikšris. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
LELIŪNAI. 

(Utenos aoiskr.) 
'Vasario 16 d. šventė dviejų 

metų Lietiuvos laisvės ir nepri- 
klausomybės paskelbimo šventę. 
Tuojau i>° pamaldų išėjus žmo- 
nėms iš bažnyčios, jaunimas iš- 
kėlė tris vėliavas, kiekviena kito- 
kios spalvos su parašais kiek- 
vienos. Atėjo ir mokytojos su 

savo mokiniais, kurie nešė ma- 

žuti; tautišką vėliavėlę. Susida- 
rius žmonių miniai, vietinis cho- 
ras giedojo Lietuvos himną ir dai 
navo kitu dainų. Kalbėtojai aiš- 
kino vasario iOil. reikšmę ir di- 
džiai sujudino žmones. Taip vi- 
siems buvo 'linksma, kad po am- 

ižių verguvės dabar laisvai ga- 
lim net savo laisvės šventę švęs- 
ti. K. Ališauskas. 

Ignacas Milašius j ieško savo 

brolio F. A. Milašiaus. 1*^14 111. 

jisai gyveno Clevelande, Ohio ir 
tenai lankė universitetą — mo- 

kinosi «int daktaro. Jau- 5 metai, 
kaip nuo jo jokios žinios nega- 
vau. 

'Meldžiu atsišaukti jo paties 
arba ji žinančių pranešti šiuo ad- 
resu : 

Ignas Milaš'us, Lieplaikio mie 
stelis, Telšių paštas, Kauno rė- 

dyba. 

AS ADOMAS A KARALIAUSaAS 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis 
buvo* Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnijimts. 
Kraujo, ii.kstų, Nervų ir abelnas nustojimai 
viso kuno. Ir buvau nustojęs viliies, kad begyrea- 
siu. Visur jiejkojau sau pagelbos. t esigailėjau visoje 
iAmerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 
sveikatai pagelbos. 
: liet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, 
Kraujo valytojo, Nervatonj, Inkstų ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minčfos gyduolės, mano 
pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išotvaie. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas pranyko, diirgllai nebefeldė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyk# po užmušimui visų ligų. Bi- 
giu mėnesių išgerdavau Kas savaite po butelį Sa- 

lutarai, Bitterla, ir po 3 mėn. mv4 paveiksle >ama čiau toki skirtum* kaip tarp dienos ir naktiea. Da- bar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 aykiij dėkoju Salutane mjflisttj geradijlstei ir linkiu yi-siems savo draugams ir pažįstamiems 
m tokiais at sitikimais patariu nuoširdžia kreiptis prie Salutaras: 
SALUTARA9 CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENAS. Prof 

1707 So. Halsted St, Phone Cana 6417 ChlcaflO, illlnolo 

ATYDAI LIETUVIŲ 

Čionai yra paveikslai tikrų kvitų gautų per Henry J. Schnitzor State Banka i s Lietuvos pačto Kauno, 
parodančiu teisinga patarnavina oio banko Lietuviams siunčent ninicus i Lietuva. 
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HENRY J. SCHNITŽER STATE BANBC J 

141 Waihir^ton St., Ncw York City ^ 
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MELROSE PARK. ILL 

Bal. n d. L. K. Algirdo Hr 
f ės atsibuvo mėnesinis stisirin 
kimas, kur buvo apkaliu" ta drati 
gijo* rengiamo baliaus reikalai ii 
•pirkimas L. i.. P. Honu. Žino- 
ma ši kaipo seniausia ir turtin- 
giausia draugystė, tai <la- ^um.i 
tufejo omenyje, kad ji nupirks 
br.nų už kelis šimtus. O juk ne- 

šioja Lietuvos Kunigaikščio Al- 
girdo vardai. 

Priėjus prie bonu pirkimo klau 
simo, tai vieni sako pirkti, kiti, 
ne. 

Prieinama prie to, kad vieni 
nori pirkti L. L. P, Boną, o kiti 
duoda Įnešimą paskirti 50 dolarių 
social-demokratu (partijai ir nu- 

siųsti i Lietuvą. Pagaliaus nu- 

tarč nupirkti už 50 dolariu honą 
ir kiti.:s 50 dolariu paskyrc" soc.- 

' demokratams. Ir kokis ria drau- 
1 

• y •-11" s tikslas yra. t;ii aišku vi- 
siems. 

t i; Ha. kad Ai draugystė dar to- 

kį garbingą vardą nešioja. 

j Ar 
* * 

ti'krtas \ aka ra s. I'uvo vaidinta 
'"Valkata" kcturiu veiksmu dra- 
!ma. ^ 

-• 

\ akarą parengė f.. \ )\'ių 5 
kiuvj a; pelnai "buvo skirama 

rapijos nai dai. 

\r;istai-nugėjai buvo nuo L. 

Vyčiu 14 kuopos. Vaidinimas 

Lietuvis. 

NORTH SIDE. 

Reikalinga 
Lietuviu Ūkininku 

Norinčiu pirkti ukes—žemes VILAS COIT\"TY \VISCOX- 
SfX kur žemė yra geriausia ir ką pasėsi viskas gerai auga. 
Transportaeija yra puiki, užtektinai ežeru, upių, upelių ir šaltinių, 
medžiojimas ir žvejojimas yra geriausias visame kra>te. £ita 
krašto dalis' yra apgyvenditfama labai greitai ir ne po ilgo, visa 
žemė bus išparduota pirk dabar iki kainos dar yra j)rieinamns. 

Pasekmingai lietuviai ūkininkai gyvena visaje apielinkėje 
jau nuo kelių metu. Atvasiuok ir ukininkauk su mumis tuojaus. 
Mes norime tave kai{>o liro'j ūkininką buti mušu kaimynu. Ar- 
ba pirk žemės, kaipo įdėjimui kapitalo, o turėsi didelį pelną vė- 

liaus. Dėl pilnos informacijos ir katalogo adresuok: 

Saiihom & Gompany 
DEPT. B. 

EAGLE RIVER, \VIS. 

visais žvilgsniais puikiai pavy 
k<>, kas atsilankiusiems teikė ne 

maža ispud/io. 
Publikos nemanai atsilankė, be 

uri!t"jo ir daugiam atsilankyti ii 

;>rtremti parapijos, finansinj sto- 

\ i. () lai>iausiai reikėtų atjaus- 
ti tuos kurie dek-, pastangas 
sumokti !>eut koki veikalą, lcu 
tuomi pakelti tanios idealą, jo- 
dai K;. 

Todėl jaunimas lai stengias 
kuodaugiaasiai darbuotis \ aitlin 
mais bei dainomis, o senoMiieji 
lai nepamiršta, atjaučia juos ii 
\isuomet remia ni darbus. 

Vidušilis. 

BRIGHTON PARK. 

Ualandžio 17 d.. McKinley 
park svetainėje. Dailės kalelio 

Urvo surengta pasilinksminimo 
vakarėlis, kur buvo išpildyta pro 
gramas susidedantis iš įvairiu 
• iainu: solo, duetu, pradedant 
Amerikos, o užbaigiant Lietuvos 

himnai.--. 

Programe dalyvavo p. Joku.- 
baitis. n-lės ( ). Stralauskaitė ir 
S. Juškevičiūtė ir šv. Agnietės 
choras vargonininkui p. iŠ. Zylui 
\ odavaujant. 

Kaip solistai, taip ir choras 
savo užduotis atsakančiai išpil- 
iė n/, ką jiems publika suteikė 
11 ak m: y bę a pi ort įsmen t ų. 

V akarėlyje buvo atsilankr gan 
gražaus jaunimo net ir iŠ kitu 

kolonijų, būtent Teatrališkas ra- 

telis po vardu "Lietuva" nuo 

Toun of Lake ir Harmonijos (lai 
noriu būrelis iŠ Melrose Tark. 

t'ia neprošalį bus priminti tai. 
<ad nekurios moterys laike pro- 
^ramo laidžia savo vaikus bėgio- 
ti po svetainę, kas dr.ro didelį bil 
Iv'si ir viena, kenkia programo- 
e dalyvaujantiems pildyti jų u/.- 

luotis, o antra, nemažiau nukcn- 
:ia ir publika. Rodos, butu pa- 
inia ir beto apsieiti, palaikant 
.jo momentu vaikus prie savęs. 

Liet'.ivių Dailės Ratelis dar ne- 

UMiai susitveręs, padarė tiktai 
>irnici žingsnį savo veikime, kuris 

OnFJITA 
Silpnybę. paeitum'"i 03 nuo pcTsirt'rbimo, pailsino, sąnario ir raumenu 

.Mir.tinrpino, skaiiHtau ftrčuoao, yra greitai pniSaliuamoe. vartojant 

PA I m » E X F B L L ESI 
i( l>r;iai:Ji iifiknla'' 

v'irr.yri« >s, I:u ios k; v U ūa/.inojo jo vvikiam U (langiaus bo jo neapsieina. Yra t.i': vienas Paln-EspHlpj ls ir ik-1 >is*i apeau'/ftjij.-.'t, jio yra paženklintas mušu vaizbaženkliu 

ANCHOPu (Įi^aras) ^ 
ant } ok^iio ir.'ra va!;-.J>"/.fnk!"'> iknvn, 1 ii jli-j rjčra tikraa ir jus tekio 

aoi: te. \ :so.;o pt.i3ko.\6 po ir 7<"i Taipgi gali:.i:> pauli pas išdirbėjus : 

F\ Ali. RlCMTliii <i C')., 026-33'.) Bro3tlv/: y, Nev/ York 

Kapitalas ir Banko turtas 
Perviršis S750.C0C.00. virš $6.000.000.00- 

KELIAS IN LIETUVA 
PINIGŲ PERSIUNTIMUI JAU ATSIDARĖ. 

Siųskite per Diclyjį Valstijinį Banką ant Bridgeporto. 

Central Rflanufacturing Pistrict 

Pinigus Siunčiant i Lietuvą arba kitur reikia visuomet siųsti per atsakan- 
čias vietas, tai yra per VALSTIJINIU S BANKUS! Nes Valstijiniai Bankai tu- 
ri savo skyrius Europoje ir todcl užtikrina jusi] pinigus nuo pražuvimo. 

CENTRAL Bankas turi specialį skyrių del pinig-ų siuntimo į 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. 

PINIGŲ SIUNTIMO IR TA'JPINIMO SKYRIAI YRA ATDARI TRIS VA- 
KARUS Į SAVAITĘ: PANEDELIAlS, SEREDGMIS IR SUEATOMIS. 
NUO 6-^TOS IKI 8 -TOS VALANDOS. 
UŽRUBE21NIS SKYRIUS NEDELIOS RYTMEČIAIS NUO 9 IKI 12 VAL. 

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 
A STATE BANK. 

1112 V/ES f 35TH STREET. Netoli Morgan Street. CHICAGO, ILLS. 

nemaai Įspūdžio teikė. 
Tikimasi, kad minėtas ratelis 

pareng-- ir daugiau panašiu va- 

karėlių. Vakarininkas. 

UŽTVINIMAS NORTH SIDE. 

Vakar rytą žymiai užliejo van- 

duo šiaurinę miesto dali, tai]) kad 

Į net ir rusini (ha eiucutai) pasida 
I, 'prieplaukomis. 

Slieridan kelias, kuris labiau- 
siai buvo lies debesio "skyle", 
antrą valandą ryte. atrodė -ly.ųir 
džiustančios upės vaga. 

Arčiau prie ežero, rusinėse 
valgyklose ir aptiekose žmonės 
rado priglaudą ant krėslu ir sta- 

lų. 
Daugiau 500 šaukimų buvo 

'..■auta ugnies departamente dėlei 

pagalbos. Bet inžinai nebuvo iš- 
siųsta, nes ugnied departamentas 
turėjo omenyje, kad antpuulis 
vandens viską prašalins, jei tik 
bus diuota laiko. 

Nuostoliu padaryta už keletą 
tūkstančių dolarių. 

GALI REIKALAUTI ANGLIŲ 
"DIKTATORIAUS.'' 

Į Anglies trukumas vis labiau <li-į 
dėja clelei geližkelio streiKo, kū- 
lis vis labiaUH artinasi prie to, kad 
i.et galimas daiktas, jogo i Prezi- 
dentas \\ ilson bus prašomas ap- 
rinkti kuro administratorių delei 
Chicago. 

Tolimesnis operavimas anglies 
kasyklų nėra galimas, nes ang- 
lis nėra kaip vežti, \ekurios in 
dustrijos Cliiea'goj žymiai supa- 
ralyžiuotos delei trukumo ang- 
lies. Šis dalykas negalima pa- 
likti anglies pirkliams, bet turi j 
bu t pavestas fecleralėn kontro- 
lė n. 

Anglies trukumas labiausiai 
jaučiamas šiaurinėj ir šiaurės-va- 
kav'Į dalyj, kur Xorth \\ estern ir 
iSt. I'aul kiemai, kiur nėra ir ką 
įkalbėti a<Į>ie kilnojimą anglies' 
kurui. 

I I 

'I DEMOKRATŲ ŽEMLAPIS. j 

Demokratu komitetai planuoja 
kampaniją čionai, kuomet mote- 
rų parti'jos vadais žada piniginę 
pagalbą. 

Pamatai demokratų tautines 
kampanijos tbuvo uždėti vakar, 
laikant posėdžius minėtos kam- 
panijos komitetams ir komite- 
tams nuo rengimosi suvažiavi-1 

! man. 

j Tuo tarpu 'demokratų partijos 
moterys su Mrs. Kellog l-'air- 
įbank priešakyje ir kitomis narė- 
mis nuo tautinio teisdavvstės ko- 
miteto, darė planus delei subskrip 
cijos po io dolarių kiekvienam 
presinktui Sivv. Yalst. delei pi- 
niginės pagalbos tai kamppni- 

| jai. 

NAUJO GELŽKELIO SUKILI- 
MO VADAI PRIEŠ KALĖJI- 

MO DURIS. 

Yra/galimas daiktas, kad dar 
dvidešimtis-penki "cirkelio suki- 
limu vadai l>u> areštuoti, nes 

distrikto teisėjas Clyne jau isda- 
vė varantus pereitą panedėlj, kad 
juos areštavus. 

Susirinkimas. 
Susi'V. Am. lietuviu Karei- 

jviu Centro Valdybos i Atsto- 
|vu susirinkimas Įvyks serecloj. 
!bal. .di d., 7:30 vai. vak., S. A. L. 
|K. Centro raštinėje, 3402 S<>. 
Į11alstetl St. 
! Šitas susirinkimas yra labai 
į svarbus, todėl visi atstovai, ma- 

lonėkite pribūti ant paskirto lai- 
ko. 

Dr. S. Naikelis, l'rez., 
J. J. Zamkus, Kast. 

\ 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Chicagos Centraliniam Pašte 
yra šiems asmenims laiškai: 
33 (iaivida Silvestras. 
3/ Gleiznis Jonas 

I \\S1 KA X I)AY( )J A kambarys 
vienai arba dviem ypatoms. (iazu 
apšildomas, vigais parankiam a i s. 

P. L.*v;i, 
3335 1 nion Ave. j 

J'a/eškau kombario su valgiu 
ar i>e valgio, Imlu geistina, kad 
butu švarus ir šviesus kambary > 

ir kad telefonas hutu, dviem ar 
vienam vaikinui ant NYessirės ar 

ha l'righton parko apielinkčje, 
turintjs toki kambarį atsišaukite j 
greitai praneškite laišku. 

A. J. k. jj.jj j3-rd I'l., Chi-; 
cagw, i 11. 

Reikia tvirtų vyru. Pastovus dar- 
bas. Mokestis nuo $.°.0.00 iki !Į!o3.Q0 ] 
savaitę. Atsišauk, 

Central Cold Storage Company, 
Ivinzie & liearboni gaiviu. (,hicagoi 

» 

Pajieškau savo giminių ir pažin- J 
štamu iš Žalvinių kaimo Marcin- 
kumi parapijos. Pirmtan jie vis5 
gyveno llranford, Conn., Dabar ne- 

žinau kur. Taipgi Petras Yilkisis 

pajieško draugų ir pa/.isstamu. Tu- 
rime svarbu reikalą, nTalonėkitc at- 

smaukti. Klesova \ ilkisiutė (po vy- 
ru Tamuliesė,). 

3339 So. Wallace St., 
Chicago, JII. 

Parsiduoda (iroserhė ir P>učernė ge 
roj vi' toj. Priežastis pard'avimo, sa- 

vininkas eina kitan bizniu. Atsišauk 
antrašu: A. 3248 J.ime Street. 
Cbicago, 111. 

Parsiduoda mahogany (raudon- 
medžio) viršais pianai. Ir taipgi ga- 
su kūrenamas pelius. Pasiteirauk 
pas: 

Sclnvartz n ros. 

640 E. 6ist St., Chicago, 111. Į 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS ANT Dt'RU. LE'.'TU. REMU IR STOGAMS POP1KRIO Specialiai: Maleva uialevojimui ptubų iš vidaus, po $1.00 už galionu 
CARR BROS. WRECKING CO. 3003—3009 SO. HALSTEL) STREET CHICAGO, ILL. 

T,E I S I N "GOS DRABUŽIŲ KAINOS 
Kainos, kurios tinka kikevieno kišenini. Gvarrntuojame, kad ant kiekvieno pirkinio sutaupykite nuo 10 iki 50 procento. Nekurie daigtai parsiduoda pigiau, negu mums kainuoja. Vyrų ir jaunų vaikinu siutai ir overkotai. padaryti ant orderio, su diržais, pamušai tik iki liemės, formališkal pritaikyti ir konservatyviškų modeliu, bet ji; savininkai neatsiėmė. Todėl mes parduodamo nuo $32.50 iki $ti0. Matyk musų speciales vertės siutus ir overkotus po $15. $1.7.50 $20.00. $22.50. $25.00. ir $20.00. Juodi iutai nuo $45.00. iri $65J0. Blue serge siutai nuo $3.:>.00. iki $00.00. Vaikų siutai ir overkotai nuo $6.50 ir augšSiatt. Vyrų keli- nės $4.00. ir augščiau. Blue serge kellrės nuo $5.50. iki $17.50. Ypač tiems, kurie perka siutus ir siunčia j Liet ivų, nuleidžiamo 5 procentą. Krautuvė atdara kasdien iki 3 valandai vakaro. Subatomis iki 10 valandai vakaro. Nedėliomis iki 6 valanda po pietų. 

S. GORDON, 1415 S. Halsted St, CH1CAGO. ILI.. 

Laivakortes Lietuvon. 
Per Angliją Į Liepojų. 

Pirma negu pirksi laivakorte pasiteirauk pas mus* 
Visokius patarimus keliaujantiems Lietuvon 

Suteikiame VISIEMS DYKAI. 

Uttiuanian ftmeriGan Information Bureau 
W. J. NORKUS, Mgr. 

3114 S. KALSTED ST. PHONE BOULEVARD 4899 

PASPAETŲ BEANKAS 
PILDOME 

D Y K A r. 
Baltic Consultation Bureau, Inc. 

35 S. Dearburn St. Chicago. 
Room 206. 

LAIVAKORTĖS 

Pinigus Siunčia 
A. M. MAKARUS 

3256 So. Wallace Street 
Chicago, 111. 

John Kcchiaskas 
LAWYER 

LiTETUVIS ADVOKATAS 
29 SO. LA SALE STREET 

CIIICAGO. ILL. 
Tolephono Central 3GS4 

Valandos: 9 vyto i'c i 5 vakaro, 
Subatomis: 9 iki 1 po pietų 
VEDU VISOKIAS BYLAS 
VISUOSE TEISMUOSE. 

Egzaminuoju Abstraktus perkant 
arba parduodant :vtmq, Lotą ar- 
ba Farmn. ir padirbu visoi'us 
Legaliskus Dokumentus. Sutei- 
kia patarimu^ ir sko'inu l'iui- 
rus ant Pirmu Mortgečių, ant 
lengvu sąlygų. <.f 
West Sidc Ofisas atdaras vaka- 

rais nuo 7 iki 8 valandos. 
Viršum Metropolitan Stato Lan- 
kos. 2201 W. 22-N'D STREET, 
Cor." Leavitt. Tol. Canal 2f,H2 

Pranešimas, 
Daktaras 

MAUGE -M 
ką tik sugrįžau iš 

Kalifornijos. 
Jau priima ligonius. 

Dabartinis jo adresas 
tokis. 

DR. MORRIS KAHN, 
4631 So. Ashaland A v. 

Chicago, III. 

>JjT" ^ 
GalVos skaudėjimas, diegimas, j 
kaitymas antakiu, mušimas skau- j 
s ui u j kakt.7, rr:"gėjimas akių, ap j 
•vaigimas ir nuvargintas akių po | 
darbui, yra nekurie ženklai, kurie 

nurodo, kad jusų akys reikalauja 
akinių. 

JOHN SMETANA 
1 SOI s. ASHLAND A VE., CIIICAG4 

Kampas 18-tos gatvis. 
3-čios lubos, virš Platt'o a] liekos. TSntj 

kitc į mano paraiql 
Valandos: rsno 9tos vai. rvto iki 8 ?al. r J( 
NedžHoj: nuo 9 wrtl. ryto iki 12 *al. diet 4 j 

DR. VOITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių 
Specialistas 
Palongvis akiii {tempimo., kas yra pri«> j 
žastimi skaudėjimo galvos, svaigulio, 
aptemimo, nervotumo skaudančių it j 
užaugusus karščių akių krtivos akis | 
katarakto, nemiegė trumparegystė, to- j 
liregvstė atitaisomo. Visuose atsitiki- j 
muose daromas c^amimas elektrų, pa- 
rodintis mažiausias klaidos. Specialu 
atyda atkreipamo Į mokyklos vaikus. 
Tcisiugiai prirenkomi akiniai. Valan- 
dos nuo 12 iki 8 vak. Ntd. nuo 10 ryto 
iki 1 po pipet. 
1553 W. 47 st. Ties Oppeheimuro štoro 
Kampas Ashland Ave. Tel. Drover 9C6M 

ASHLAND JEWEL,RY 
AND 

MUSIC STOP.c 
Deimontai laik- 
rodėliai ir juM- 
lioriški daigtai. 
Colunibia grama 
fonu ir nauju lic 

.' tuviškij rekordų. 
1537 S. ASHLAND AVE. CHICAGO. 

Tol. Boulevard 491. 

Amerikos Lietuvių 

MOKYKLA 
Mokinama: angli;Vos ir lietuv?'|kos kal- 
bų, aritmetikos, knygvedystčs, stenogra- 
fijos, typewriting, pirklybos teisių. Suv. 
Valst. istorijos, abelnos istorijos, geog- 
rafijos, politinės ekonomijos, pilietustčs, 
dailia ra jystės. 

Mokinimo valandos: r.uo 9 ryto iki 4 
vai. po piety. Vak. nuo 6 iki 10 vai 

3106 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 

, Litfiuanian--American Infofftiatlon 
Bureau- 

Vladas J. Norkus, vedėjas. Paspor- 
Į tai, Legali,;ki Dokumentai, Foreign 
Į Exchange, Real Pastate. Parduodam 
i luivokartes. 
į 3114 So. Halated St., Chleago, 111. 

Tel. Boulevard 4899. 

Pitone Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

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

>. DR. S. BTfiŽIS. 
LIETUVIS 

J GYDYTOJAS Irt CHIHURGA3 
t OtiBRfl: 2201 W. 22ad Street 

Telefonas Canal 6r.22 
I Vai: 1 iLi 5 lr 7 Iki 9 vai. vnk. 1 

| Gyvenimo vieta: 2114 W. 42»d St. 

gl'el. Yards 3654. AKUŠERKAj 
Mrs. A. 

Michniewich 
Paipusf Akušerijos ko 
les?ij;t; il^ai praktika 
vusi Pennsilvaaijot 
hospitalės^ Fasekmiri 
(*i patarnauja pri< 
gimdymo, Duoda rodi 
visokiose ligose mote 
rims ir merginoms. 
3113 S. Halsted St. 

hwimwwwi Vani antrų įuoy; > 

| CHICAGO, ILLT \ 
tNuo <5 iki 9 ryto Ir 7 Iki vėlai vak., 

J Plione Ca>al 6222 

! DR. C. K. CHERRYS 

! 
Lietuvis Dentistas 

Valandos: 9:30 iki 12; 1 iki 8 cak. 
• 2201 \V. 22ra IR S. LEAVITT STS. 

CHICAGO. lI.Lu 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

29 S. LA SALLE ST.P ROOM 324 
Telephoue Central 6390. 

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

jDR. JOHN N. THORPEj 
GYDYTOJAS I" CHIItUKOAS | 

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

Telefonas Prospect 1167 
! 

Dr. M. Herzman | 
iŠ RUSIJOS 

vjv.'-ai lietuviams žinomas per 16 metų kaipo J 
patyręs prydvtojas. chirurgas ii akušeris. į 
Gydo aštrias ir chronišnae Vigas vyrų, rao-| 
tervj ir vaiku. pacal naujausias metodas j 
X-Ra» ir kitokius elektros f-rietatsu*- 

Ofisas ir Labaratorija: 1?25 W. f 
ISth St. netoli Figk St. 

VALANDOS: Nur —12 pietų irt 
8 vakarais. Dienomis: Canal J f 3110 arba 357 i 
lolephonai: Naktimis Drexel J [ 960 Drover 41£6 t 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsteil St. 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. ! 
.— a 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 

REAI-ESTATE-INSURANCE 

Siunčia Pinifua P.rduoda Laivokortaa 
notaruušas 

3149 So Hjbted Štraetr • 

Teuphone BOUL 

DR, M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 st Boulevard 16 
Ofiso vai. 10 ryto iki 2 p. p. Ir 6:3 
iki 8:30 vak. Nedėl. 9 iki 12 dien 
Namai: 2914 W. 43 St. McKialcy 26 

Phone Yards 2644 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIR.UH3A3 
Of: Ir nyv: vlpta 3252 S. Halsted 8* 
Vai: 9—11 ryte; 2—4 lr 7:30—9:30 

Telephone Lr<>*rr 7042 Įj 
DR. C. 7.. V EŽELIS i 

LIETUVIS DANTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki Q »«k«re Į Nrdžldioniai* pa«a: «ul:!ti'a% 

4712 SO. ASHLAND AV'ENUK j| 
arti 47-tfVfc 

cicpaone x*ra« 1532 ! 
DR. J. KŪLIS ) 

LIETUVIS I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
lydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų J Specialiai gydo limpančias, sena» ir J paslaptingas vyrų ligas ! 
S259 S. HALSTED ST.. CHICAGOi 
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